
Ko negalima pavergti?
Štai jau septyniasdešimtoji Lietuvos nepriklauso

mybės paskelbimo sukaktis. Iš tų septyniasdešimt metų 
tiktai du dešimtmečiai buvo Lietuvos nepriklausomybės 
metai. Juos dabar prisimename su dideliu ilgesiu, nes 
tai buvo šimtmečių svajonės išsipildymas. Kasmet mi
nime Vasario šešioliktųjų kaip didžiausių tautinę ir vals
tybinę šventę, nes joje yra sutelktas didysis mūsų tautos 
ilgesys bei troškimas. Turime ir kitų tautinių švenčių, 
bet jos nesiekia taip giliai ir plačiai, kaip Vasario šešio
liktoji, kurioje yra sutelkti du esminiai pradai, būtent 
tautinis ir valstybinis. Ta proga iškyla tauta visu savo 
sųmoningumu, einančiu iki nepriklausomos, savarankiš
kos valstybės atgavimo. Galimas dalykas, yra tautiečių, 
tautiškai nusiteikusių, tačiau linkusių pasitenkinti švel
nia priklausomybe svetimiesiems, ty. šiokia tokia savi
valda svetimos imperijos rėmuose. Esu taip būtų naudin
giau ekonominiu požiūriu. Bet Vasario šešioliktosios 
tautai tokia galvosena yra nepriimtina. Sąmoningos tau
tos gyvenimas svetimuose rėmuose yra gyvenimas sveti
muose namuose. O tai reiškia didesnę ar mažesnę vergi
ją. Vasario šešioliktosios aktas yra pilnos laisvės aktas, 
pasisakantis prieš bet kokią vergiją.

VASARIO šešioliktosios akto prasmė ir po septy
niasdešimt metų yra labai aiški, netgi aiškesnė ne
gu pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais, 
kai buvo įvairių svyravimų bei netikrumo. Per du nepri

klausomo gyvenimo dešimtmečius tauta įrodė savo pa
jėgumų tvarkytis savarankiškai. Dabar tuo niekas neabe
joja. Belieka tiktai siekti to savarankiškumo, be kurio 
tauta negali išskleisti pilnos brandos ir duoti pasauliui 
savo įnašų. Tai matome dabar, stebėdami tautų gyveni
mų. Uždaryta tauta dideliame kalėjime visuomet lieka 
tiktai kalinė, besiilginti laisvės, kartais maištaujanti, 
demonstruojanti, plikomis rankomis kovojanti. Tokiame 
kalėjime yra atsidūrusi ir lietuvių tauta. Pavergėjai pa
vadino tų kalėjimų “Lietuvos tarybų socialistine respub
lika”, primetė jai savo vėliavų ir net himnų. Bet tai nėra 
Lietuvos respublika, tai nėra Lietuvos vėliava, tai nėra 
Lietuvos himnas. Tai kalėjimo ženklai, atėję ne iš mūsą 
tautos, o iš Maskvos. Tai Lenino-Stalino ženklai, liudi
jantys tautos pavergimą, skelbiantys didžiojo kalėjimo 
steigėją valią, o ne lietuvių tautos valią. Pastaroji buvo 
pareikšta ne tiktai diplomatiniais protestais, bet ir dau
gelio savanorių ir partizanų krauju. Tautos valia, reika
laujanti laisvės, prasiveržia ir dabar, nepaisant storų 
kalėjimo sienų.

IETUVOS pavergėjas Sovietų Sąjunga triumfuoja 
jau penktas dešimtmetis. Ji verčia lenktis vergijai 
-Aūsą tautų, smilkyti sovietiniams vadams, ypač per 

didžiųsias masines šventes - dainų, tautinių šokių ir pan. 
Kaip ir kiekvienoje tautoje, taip ir mūsiškėje atsiranda 
smilkytojų sovietinei vergijai, bet tauta kaip visuma nie
kad negali tapti pavergėjo smilkytoja. Ir šiandienų, jei
gu kokiu stębuklu griūtų sovietinė imperija, visos paverg
tos tautos skubėtų atgauti savo laisvę bei atstatyti nepri
klausomas savo valstybes. Jų tarpe Lietuva būtų viena 
iš pirmųjų. Jos gelmėse glūdi Vasario šešioliktoji - nepa
laužiamos laisvės troškimas, kuris prasiveržtų kaip lava 
iš gilaus ugnikalnio. Prie jos prisidėtų ir išeivija, nuolat 
gyvenanti ta pačia Vasario šešioliktosios dvasia. Paver
gėjas galbūt tikisi, kad per ilgus dešimtmečius toji dva
sia išnyks. Bet tai klaida. Laisvės troškimo tautoje ne
gali pavergti nė galingiausias pavergėjas. Ir juo dides
nė vergija, juo stipresnis laisvės troškimas, juo plates
nis pasipriešinimas. Tai mato pavergtieji, bet dar ne
mato pavergėjai. Ateina betgi laikas, kai didžiųjų galy
bių vergija taps didžiųja gėda žmonijos akyse. Jei smerk
tinas nekalto žmogaus kalinimas, juo labiau smerktinas 
nekaltos tautos pavergimas. Dabartinė Vasario šešiolikto
ji žadina viltį pavergtiesiems, skelbia gėda pavergėjams.

Virš šventovių iškyla pavergtos Lietuvos didžiojo troškimo simbolis — Laisvės statula. Ją nu
griovė pavergėjas, bet ji yra nesugriaunama lietuvių širdyse Iliustracija — Rimo Paulionio

Jie tebekovoja už Lietuvos laisvę
KANADOS ĮVYKIAI

Olimpinės žaidynės ir sovietai

Okupuotoje Lietuvoje ruošiamasi plačiai paminėti Vasario 
pamaldomis • Sustiprinti saugumiečių ir milicijos daliniai •

Pasaulio įvykiai
DEMOKRATINIŲ REFORMŲ KOMUNISTINĖJE VENGRIJOJE 
pareikalavo “Tautiniu demokratiniu forumu” pasivadinusi gru
pė, kurios 600 atstovų buvo susirinkę Budapešte ir savo reikala
vimus įteikė valdžios pareigūnams. Ši inteligentų grupė, siekian
ti parlamentinės demokratijos, nori pralaužti iš Maskvos į So
vietų Sąjungos užimtas R. Europos šalis atkeliavusią vienos par
tijos valdymo sistemą. “Tautinio demokratinio forumo” atsto
vai reikalauja Vengrijos parlamentą padaryti atdarą įvairioms 
grupėms. Esą kandidatuoti turi būti leista kiekvienam vengrui, 
surenkančiam 5.000 rėmėjų parašų. Išrinktieji parlamento nariai 
turėtų posėdžiauti visą laiką, nesiriboti keturiomis metinėmis 
poros dienų sesijomis, kuriose dabar tik patvirtinami kompar

XV-sios olimpinės žiemos žai
dynės Kalgaryje prasidės va
sario 13 d. Rengėjai jau gavo 
aštrių priekaištų iš sovietinės 
Tasso žinių agentūros ir mask- 
vinio laikraščio “Sovetskij 
sport”. Sovietus suerzino dien
raštyje “Calgary Herald” sau
sio 11 d. pasirodęs pranešimas 
apie specialų “raudoną tele
fonų” Kanadoje norintiems pa
silikti sportininkams. Esu prie 
to telefono dienų ir naktį bu
dęs Kanados imigracijos par
eigūnas, pasiruošęs padėti po
litinės globos siekiantiems 
sportininkams. Ir Tassas, ir 
“Sovetskij sport” apkaltino Ka- 
nadų olimpinių nuostatų pa
žeidimu. Esu tas “raudonas te
lefonas” tarnaus savo kraš
tų išduodantiems sportinin
kams, skatindamas jų pabėgi
mą. Atrodo, skubiems protes
tuotojams iš Maskvos šiuo at
veju tinka lietuvių liaudies pa
tarlė: “Vagie, kepurė dega!...” 
Mat kaltinimus atmetė Kana
dos sporto ministeris O. Jeline-

kas ir imigracijos ministeris B. 
Bouchardas kaip įvykusį nesu
sipratimą. Taip, žaidynių spor
tininkai turės specialų tele
foną ir prie jo budintį imigra
cijos pareigūną, kuris padės 
išspręsti staiga iškilusias nor
malias problemas. Pagalba bus 
susieta su pamestais doku
mentais, sportininkų, juos ly
dinčių pareigūnų ir svečių įva
žiavimu Kanadon, žaidynėse 
sužeistais sportininkais, kai 
jie norės, kad pas juos iš už
sienio atvyktų jų gydytojas ar 
tėvai.

Spaudoje ir televizijoje pla
čiai nuskambėjo estafetinis 
olimpinės ugnies nešimas, pra
dėtas 1987 m. lapkričio 17 d. 
Niufaundlandijos sotinėje St. 
John’s, pasibaigiantis olim
piniame Kalgario stadione š. 
m. vasario 13 d. Iš Graikijos 
atvežtos ugnies nešimas, gar
sinantis Kalgaryje įvyksian
čias olimpines žiemos žaidy
nes, apėmė visą Kanadą, pa-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Informacijų agentūrų žinio
mis, sausio 8 d. Vilniuje Pet
ro Cidziko bute padaryta kra
ta, kuri truko nuo 15.30 v. iki 
19.10 v. Vadovavo ypatingai 
svarbių bylų patarėjas Bri- 
kauskas. Kratos metu buvo 
konfiskuota: atviras laiškas 
Amerikos kongresmenam, atvi
ras laiškas sovietų komparti
jos sekretoriui Gorbačiovui 
ryšium su besiartinančia Lie
tuvos nepriklausomybės švente.

Laiške Gorbačiovui prašo
ma, kad nebūtų trukdoma va
sario 16 d. padėti gėles prie 
lietuviam ypatingos reikšmės 
turinčių paminklų: Vilniuje 
prie nežinomojo kareivio ka
po Lietuvos laisvės kovose žu
vusių karių kapinėse, prie dr. 
Jono Basanavičiaus kapo Ra
sų kapinėse, prie Vilniaus 
katedros ir prie Adomo Micke
vičiaus paminklo, Kaune - bu
vusiose savanorių kapinėse, 
Karo muziejaus sodelyje ir 
prie Maironio paminklo. Laiš
ke prašomas Gorbačiovas su
drausti savo administraciją 
Lietuvoje, kad ji neterorizuo
tų išdrįsusių švęsti Lietuvos

nepriklausomybės dieną. Po 
atviru laišku Gorbačiovui iki 
kratos ir laiško konfiskavi
mo buvojau pasirašę 125 asme
nys. Parašai tebebuvo renka
mi. Todėl laiškas iki šiol ne
buvo paskelbtas.

Atviras laiškas Gorbačiovui 
buvo parašytas 1987 m. gruo
džio 6 d. Informacijų agentū
ros pranešė, kad laišką pasi
rašę asmenys protestuoja prieš 
laiško konfiskavimą, nes nėra 
jokių įstatymų, draudžiančių 
rašyti laiškus Gorbačiovui.

Užsienio spaudos agentūrų 
žiniomis, vasario 16 d., 19.30 v., 
Vilniaus Šv. Onos ir kitose 
šventovėse bus atnašaujamos 
Mišios už Lietuvą. Kaune tą 
vakarą pamaldos numatytos 
Vytauto Didžiojo šventovėje.

Rašant šią informaciją, dar 
nebuvo žinoma, ar P. Cidzikas 
buvo suimtas. Seniau kurį lai
ką jis buvo prievarta laikomas 
psichiatrinėje ligoninėje. Jam 
buvo pagrasinta ta pačia ligo
nine 1987 m. lapkričio mėnesį 
Rygoje, kur jis buvo nuvažia
vęs tuo metu, kai latviai de
monstravo savo nepriklauso-

šešioliktąją demonstracijomis ir 
Numatytas paskelbti karo stovis

mybės šventės proga lapkričio 
18 d. Ten P. Cidzikas, kalbė
damas su užsienio korespon
dentais, pakvietė juos atvyk
ti Lietuvon vasario 16 dieną.

Rengiamos demonstracijos
Lietuvių informacijos cent

ro Niujorke gautomis žiniomis 
iš Vilniaus, vasario 10-22 d.d. 
rengiamos tylios demonstraci
jos šiuose miestuose: Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose, Panevėžy
je, Alytuje, Telšiuose ir gal
būt kituose miestuose. Numa
tyta padėti gėles prie svarbes
niųjų paminklų ir dalyvauti 
specialiose pamaldose.

Sovietinė valdžia visu tuo 
yra labai susirūpinusi ir pasi
ruošusi malšinti bet kokias de
monstracijas. Numatyta pa
skelbti karo stovį nuo vasario 
14 iki 16 d. Milicija ir pagal
biniai daliniai gavo lazdas de
monstrantams malšinti. Suda
ryti pirmosios pagalbos viene
tai su specialiais autoveži- 
miais. Sužeisti demonstran
tai jais būtų vežami į ligoni
nes, o paskui baudžiami už 
“chuliganizmą”.

(Nukelta į 8 psl.)

tijos vadų padaryti sprendi- * 
mai. Grupių atstovai parlamen
te turėtų gauti finansinę val
džios paramą paruošti savoms 
programoms. Komunistinis J. 
Kadaro režimas buvo pada
ręs nuolaidų, kandidatuoti į 
parlamentą leisdamas ir kom
partijos nepasirinktiems žmo
nėms. Dabartiniame 352 vietų 
Vengrijos parlamente 10% te
ko tiems neoficialiems rinki
mus laimėjusiems kandida
tams. “Tautinis demokratinis 
forumas” betgi pabrėžia, kad 
tas nuošimtis būtų buvęs gero
kai didesnis, jei kompartija 
nebūtų klastojusi paskelbtų 
kandidatų patvirtinimo. Se
kantys parlamento rinkimai 
Vengrijoje numatyti po dve
jų metų. Parlamento reformas 
šią vasarą svarstys komparti
jos kongresas. Vengrai nesiti
ki, kad parlamentan būtų įsi
leisti kitų politinių partijų 
žmonės, bet jis greičiausiai 
bus pravertas kritikos balsams.

Nutraukė paramų
R. Reagano politikai bus sun

kūs paskutinieji metai prezi
dentūroje. JAV kongrese jau 
įstrigo jo planuota $36,2 mi
lijono parama partizanams Ni
karagvoje. Atstovų rūmai ją 
atmetė 219:211 balsų santykiu, 
o senatas patvirtino 51:48. 
Praktiškai tai reiškia para
mos nutraukimą, nes jai pa
skirti reikia abiejų instituci
jų pritarimo JAV kongrese. Kai 
Nikaragvos prez. D. Ortega lan
kėsi Jungtinėse Tautose Niu
jorke, jis ten buvo susitikęs 
su atstovų rūmuose daugumą 
turinčių demokratų pirminin
ku J. Wrightu. Matyt, tada bu
vo kalbėta, kad 1987 m. rug
pjūčio 7 d. pasirašyto Kosta 
Rikos prez. O. Arijo taikos pla
no jam neleidžia įgyvendinti 
partizanai. Iš tikrųjų kaip tik 
dėl partizanų jis ir pasirašė tą 
planą, žadantį grąžinti demo
kratiją. Mat kautynes pradėjo 
laimėti partizanai, prez. R. 
Reagano pastangų dėka susi
laukę modernesnių ginklų iš 
JAV, ypač priešlėktuvinių ra
ketų, pašaunančių pavojingus 
sovietinius “Hind-24” malūn
sparnius. Pergalė pradėjo 
krypti partizanų link. Para
mos nutraukimas partizanams 
vėl gali sustabdyti prez. D. 
Ortegos pažadėtas reformas. 
Jam nemalonus yra partizanų

reikalavimas prezidento pa
reigas riboti vienu terminu, 
atskirti politinę sandinistų 
partiją nuo kariuomenės, su
varžyti jos įtaką teismuose, 
darbo unijose, rinkimuose. 
Daug kam atrodo, kad JAV 
kongresui vėl teks svarstyti 
paramos klausimą Nikaragvos 
partizanams ir atitaisyti pa
darytą klaidą.

Stalino aukos
Aukščiausiasis teismas So

vietų Sąjungoje išteisino vi
sas viešajame Maskvos teisme 
1938 m. nuteistas stalininio te
roro aukas, išskyrus buvusį 
GPU viršininką G. Jagodą, at
leistą 1Q34 m. už netinkamą 
pareigų atlikimą. Pilno ištei
sinimo susilaukė 20 Stalino 
aukų, kurių eilėse yra Lenino 
bičiulis N. Bucharinas, pa
smerkęs Stalino pradėtą bruta
lų krašto kolchozinimą, ir A. 
Rykovas, vidaus reikalų komi
saras pirmajame kabinete, 
bandęs sumažinti per dideles 
duokles žemdirbiams. Politinį 
šių dviejų partiečių išteisi
nimą buvo pradėjęs N. Chruš
čiovas, pasmerkęs Stalino 
žiaurumus kompartijos kong
rese 1956 m. Vėl viskas nuti
lo, kai N. Chruščiovas buvo pa
šalintas iš valdžios. Dabar 
nustatyta, kad 1938 m. Stali
no įsakymu nuteisti liaudies 
priešai nebuvo padarę jiems 
mestų kaltinimų ir nusipelnę 
bausmės. Teismas klastojo fak
tus, laužė sovietinius įstaty
mus, kaltinamuosius privertė 
viešai išpažinti nepadary
tas kaltes. Kompartijos atsto
vas G. Gerasimovas pabrėžė, 
kad visos aukos pripažintos 
nekaltomis tik teisiniu požiū
riu. Galvojama ir apie poli
tinį išteisinimą, kai bus susi
pažinta su jų darbais.

Sociologo žodžiai
G. Gerasimovas prasitarė, 

kad šiuo sprendimu žengti pir
mieji žingsniai. Reikės peržiū
rėti daug dokumentų ir apkal
tintų žmonių. Žymusis sociolo
gas Igoris Bestuževas-Lada 
“Nedeljos” savaitraštyje Sta
liną pavadino nesveiku jėgos 
troškėju, sirgusiu persekioji
mo manija. Esą dabar atėjo lai
kas viešai paskelbti visus jo 
žiaurumus ir nusikaltimus, kad 
pagaliau jam būtų užbaigta bet 
kokia tolimesnė pagarba.
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“Didžiųjų jėgų sviedinys ”
Olandų autoriaus knyga apie Baltijos tautas - artimas, bet užmirštas

Taip vadinasi knyga, kuri 
pasirodė Olandijoje 1986 m. 
apie tris Baltijos kraštų tau
tas senovėje ir dabar. “Speel- 
bal der grote mogendheden” 
(didžiųjų jėgų sviedinys) yra 
parašyta Martin van der Heu- 
vel, kuris gimė 1931 m. Haar- 
leme. Studijavo istoriją Ams
terdamo universitete. 1964- 
1967 m. buvo olandų laikraščio 
“Het Parool” korespondentas 
Maskvoje. Pastaruoju laiku 
autorius dėsto Amsterdamo 
universiteto Rytų Europos 
institute. Yra parašęs eilę 
knygų apie Sovietų Sąjungą.

Knygos įžangoje autorius 
rašo, kad prieš II D. karą 
Olandijos mokyklų mokiniai 
geografijos pamokose moky
davosi apie Baltijos vals
tybes — Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Tai buvo trys nepri
klausomos valstybės prie Bal
tijos jūros — mažos, bet pus
antro ar net dukart didesnės 
už Olandiją. w

Šiandien estų sostinė Talli- 
nas “NOS” žurnale vadinama 
“rusų miestu”. Net daugelis 
žmonių, kurie dirba Europos 
ateičiai, dažnai nieko nežino 
apie Baltijos kraštus, nekal
bant jau apie tų tautų proble
mas. Estų, latvių ir lietuvių 
dabartinė padėtis nėra rožinė. 
Prievartinis jų įjungimas 
1940, o vėliau vėl 1944 m. į 
Sovietų Sąjungą yra ir šian
dien didelė problema. Ir tai 
ne vien dėlto, kad anais lai
kais kraštai buvo kietu būdu 
įjungti, bet ir dėl politikos, 
kurią Sovietų Sąjunga taiko 
šioms mažoms tautoms. Su pro
tingu Maskvos valdymu, kuris 
duotų pakankamai autonomi
jos, dauguma baltiečių sutik
tų, nežiūrint nepriklausomy
bės netekimo. Bet su šių die
nų Maskvos politika daugelis 
baltiečių nesutinka, nes ji jų 
tautinei kultūrai ir egzisten
cijai sudaro pavojų. Baltijos 
tautų priešinimasis Maskvos 
politikai, jų ryžtas išlaikyti 
tautinį charakterį, kaip mato
me iš “NOS” žurnalo, Olandi
joje neranda atgarsio.

Čia noriu duoti vieną pavyz
dį iš dešimties, kaip mes Bal
tijos tautas skiriame. Atver
tus didžiąją “Grote Winkler 
Prins Encyclopedia” prie žo
džio Estija krinta į akį žemė
lapio trūkumas. Dėl to nuro
doma į straipsnį aplamai apie 
Sovietų Sąjungą. Aš manau, 
kad Estija, Latvija ir Lietuva, 
atsižvelgiant į prievartinį 
jų įjungimą į Sov. Sąjungą, tu
rėtų turėti enciklopedijoje 
atskirą žemėlapį.

Sovietų Sąjungos žemėlapy
je (europietiškoje dalyje) Es
tija užima pašto ženkliuko di

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!”

dumo plotą — 2 cm. x 3 cm. Ma
tyti tiktai keturių miestų var
dai ir dar klaidingai parašyti. 
Tallin (trūksta vienos n), Tar- 
toe, o reikia Tartu, ir vietoj 
Parme išspausdinta Pjarnoe. 
Tai atsitiko dėl to, kad vardai 
buvo paimti iš rusiškų šalti
nių. Taip pat rašoma, jog Esti
joj “greta rusų kalbos kalbama 
ir estnisch”.

Lietuvos prezidento Smeto
nos vardas šioje enciklopedi
joje yra Antonas vietoj Anta
nas, o Voldemaras, irgi žino
mas politikas, pasidaro Wolde- 
maras. Su kitomis šios enciklo
pedijos klaidomis aš skaityto
jo nebevarginsiu. Taip parašy
ta ‘septintoje, visai naujoje’ 
W. P. Enciklopedijos 1966-1975 
metų laidoje.

Ne tik didesnis, bet ir tiks
lesnis dėmesys turėtų būti 
skirtas Baltijos tautoms. Aš 
delsiau rašyti šią knygą, nes 
nemoku Baltijos tautų kalbų 
ir neturiu galimybių susipa
žinti su svarbiais šių tautų 
istoriniais šaltiniais. Vaka
rų specialistai šioje srityje 
man užtikrino, kad pastaruoju 
laiku yra daug leidinių man 
žinomdmis kalbomis, kad rašy
mas- paprastos politinės isto
rijos, kurią turėjau galvoje, 
yra įmanomas.

Šios knygos pagrindinis dė
mesys tenka Baltijos tautų po
litinių įvykių devynioliktame 
ir dvidešimtame šimtmetyje 
aprašymui. Centre — jų nepri
klausomybė ir nepriklausomy
bės klausimai, galimybė au
tonomijos išsivystymui XIX š. 
esant carinės Rusijos dalimi.

Įjungus Baltijos tautas į 
Sovietų Sąjungą, analizuoja
mos politinės, ekonominės ir 
kultūrinės autonomijos gali
mybės. Knygos pabaigoje 
trumpa bibliografija ir eilė 
dokumentų duoda vaizdą Bal
tijos tautų priešinimosi so
vietinei politikai.

Knyga turi 204 puslapius. 
Kaina nepažymėta. Išleido 
valstybinė leidykla ‘S-Graven- 
hage 1986. Clingendael seri
ja, II dalis. Knyga dedikuota 
“Trims mažoms Europos tau
toms — artimoms, bet pamirš
toms”. T.Z.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių namų) 

Priiima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Išeivijos ryšiai su
zuotą darbą, kuris išaugino 
jaunų KLB veikėjų. Per šį lai
kotarpį KLB buvo laikoma pa
vyzdžiu kitų kraštų bendruo
menėms gražia savo veikla, 
vidiniu susitvarkymu ir susi
klausymu. Mes tikime, kad ir 
sekanti veikėjų karta tą gra
žų darbą tęs. Tačiau su baime 
žiūrime į vis dažniau pasiro
dančius debesėlius KLB veik
los padangėje. Mūsų visų šven
ta pareiga tuos debesėlius iš
sklaidyti, kad nebūtų audros.

Pasaulinė paroda
Susitikimai su iš Lietuvos 

atvažiuojančiais ir toliau bu
vo gan reti. Nors vienam kitam 
pasisekė iš ten atsivežti žmo
ną, motiną ar kitą labai arti
mą giminaitį. Pasitaikė ir pa
bėgėlių iš Lietuvos, kuriems 
pavyko pasprukti su žvejų lai
veliais į Švediją, o iš ten jie 
pasiekė Kanadą arba Ameri
ką. Apie didesnį pasikeitimą 
žiniomis netenka ir kalbėti 
maždaug iki 1967 m. pasauli
nės parodos Montrealyje. Šian
dien mums yra aišku, kad pasi
rodymas kelių lietuvių, dir
bančių Sovietų Sąjungos pavil
jone buvo didelė staigmena. 
Kanados lietuviai nebuvo tam 
pasiruošę, ir tai tas sukėlė ne
mažą maišatį. Pasigirdo kai ku
rių kategoriški pareiškimai, 
kad su “padlaižiais neturėsim 
jokios kalbos”. Pasigirdo ir 
grasinimai tiems, kurie kalbė
sis ir bendraus su iš Lietuvos 
atvykstančiais.

Čia nors prabėgom reiktų pa
brėžti, kad okupacijų metu ne
lengva nustatyti ribas, kur 
baigiasi savigyna ir praside
da kolaboravimas. Mes klau
siame save, koks skirtumas 
tarp valstybės tarnautojų (juk 
dabartinėje Lietuvoje visi yra 
valstybės tarnautojai), kurie 
savivaliauja okupuotoje Lie
tuvoje, ir tų, kurie plušo na
cių okupacijos metu savo as
meninei naudai, nors anuomet 
nereikėjo dirbti dėl savo gy
vybės. Šiandien dažnas meta 
“išdaviko” vardą dabartinės 
Lietuvos okupacijos tarnau
tojams. Mes save klausiame, 
kas duoda tei#ę bet kuriam iš 

••‘mūsų rhesti akmenį'į savo bro
lį, tikrai nežinant aplinkybių 
ir tikrosios padėties. Tačiau 
ne tam čia vieta ir laikas. Mū
sų manymu, okupacija, kad ir 
gražiausiai nuspalvinta, yra 
prievarta. Kiekviena prievar
ta savyje yra bloga, ir jos laips- 
niavimas yra iš viso negalimas.

(. Uždangai prasivėrus
Prisipažindami, kad nebu

vome pasiruošę ir praregėję 
aiškiau bendravimo su tautos 
kamienu pozityvias galimy
bes, anais 1967 metais, pra
dėjome dirbti, kaip kam atro
dė geriau. Vieni norėjome pa
naudoti esamą organizacinę 
struktūrą gilesniam klausimo 
nagrinėjimui, kiti lengvai nu
mojome ranka į tas pastangas. 
Kai kuriais atvejais buvome kal
tinami: “Jūs esate apsikrėtę 
liga ir negalite blaiviai gal
voti, jums išplovė smegenis”. 
Tačiau didesnė dauguma išei-

Dr. P. LUKOŠEVIČIUS

Patriotizmas iš nieko nereikalauja 
prieš nieką užmerkti akių, ir ne 
šūkiai jį liudija. Todėl ir pačioje 
likiminėje tautos kovoje svarbu ne 
jausmingai šūkius kartoti, o atsa
kingai jieškoti sėkmingesnio kelio 
į tikslą. Juozas Girnius

“Glasnost” reiškiniai yra re
zultatas ne tiek Vakarų pasau
lio spaudimo, reikalaujant ap
saugoti žmogaus teises Sovie
tų Sąjungoje, kiek išdava vi
dinio persiformavimo. Nežiū
rint daug lėtesnio tempo, pa
lyginus su Vakarų pasauliu, 
Sovietų Sąjungos gerovė per 
keturiasdešimt pokario metų 
yra pagerėjusi. Pasirodė nau
ja sovietinė žmonių karta, ku
ri nebepasitenkino senais šū
kiais ir pradėjo reikalauti per
mainų. Kiek tai jiems pasise
kė laimėti, sunku spręsti, ta
čiau yra ženklų, kad senoji ko
munistų partija neįstengė at
laikyti jaunosios kartos spau
dimo. Jaučiamas vidinis komu
nistinių kraštų bruzdėjimas 
ir dvasinė fermentacija.

Šiandien Gorbačiovas viešai 
smerkia Stalino skriaudas ir 
siūlo komisijas skriaudoms 
ištirti. Kiek toli bus einama 
prisipažinimo keliu ir kaip 
tai palies Lietuvą, sunku pa
sakyti. Vienokiu ar kitokiu 
atveju, nebeprikelsime nei 
tų 6 ar 8 milijonų ukrainiečių 
Stalino pasmerktų bado mir
čiai, nei lietuvių patriotų, pa
likusių šį pasaulį Sibiro tolu
mose kartu su kitų Sovietų Są
jungos mažų tautų žmonėmis.

Pirmą kartą savo istorijoje 
Sovietų Sąjunga viešai prisi
pažino, kad vidinis spaudimas 
nebeleidžia toliau meluoti ir 
kraipyti istorijos. Prisipaži
no, kad reikia keisti taktiką, 
kad pasaulis užsiliūliuotų 
“atvirumo” pažadais. Šiems 
pažadams jau pradeda priešin
tis Sovietų Sąjungos komjau
nimo sąjunga su 40 milijonų 
narių. Sovietų Sąjunga viešai 
prisipažino praktikavusi ge
nocidą, už kurį tarptautinio 
teismo mirties bausme buvo nu
bausti nacinės Vokietijos val- 

"dovai, Sovietų Sąjungoje dau
gelis tokių buvo paskelbti he
rojais, jiems statomi pamink
lai ir mauzoliejai.

Iki Stalino mirties
Iki Stalino mirties (1953) ma

žai ką galima pasakyti apie 
bet kokį ryšį su Lietuvoje li
kusiais giminėmis. Apie arti
mesnį lietuvių bendravimą ne
tenka ir kalbėti - jo nebuvo. 
Gal vienam kitam pasisekė nu
siųsti trumpą laiškelį tėvams, 
broliams ar seserims, dažnai 
pasislėpus po kita pavarde, 
pranešant, kad išliko gyvas ka
ro metu.

Maždaug šituo laikotarpiu 
pradėjo savo veiklą Kanados 
Lietuvių Bendruomenė. Nebe 
didelis mūsų būrys belikome, 
kurie 1952 m. Montrealyje su
sirinkę pirmojoje KL Bend
ruomenės tarybos sesijoje pa
tvirtinome pirmąjį KLB sta
tutą ir tuo pradėjome organi

Paminklas Lietuvos kariams atminti Navininkų kaime, Punsko parapi
joje. Čia stovėjo karinis lietuvių dalinys 1919 metais Ntr. V. Pečiulio

Lietuva
vijos pastebėjo, kad prasivėrė 
geležinė uždanga ir reikia pa
sinaudoti ta, gal vienintele, 
proga papasakoti iš ten atva
žiuojantiems mūsų pasiseki
mus ir problemas, surištas su 
lietuvybės išlaikymu Kana
doje ir aplamai išeivijoje, iš
girsti iš jų, kaip ten yra, kokia 
yra tikroji brolių ir sesių pa
dėtis vergijoje. Šiandien, po 20 
metų, aiškiai matome, kad bu
vo pasielgta teisingai.

Čia prisimena pirmosios 
“Expo 67” dienos vizitas So
vietų Sąjungos paviljone, kai 
ten užkalbinome lietuvius 
paviljono pareigūnus. Jie sa
kėsi esą nustebę, kad mes dar 
taip gerai kalbame lietuviškai. 
Radę progą, jie į šalį nusivedę 
mūsų mažamečius vaikus kal
bino lietuviškai. Vėlesniuose 
mūsų pasikalbėjimuose išsi
reiškė, girdi, “mums buvo sa
koma, kad jūs jau prastai kal
bate lietuviškai, o jūsų vaikai 
iš viso lietuvių kalbos nebe
supranta, jau nekalbant apie 
jų mokėjimą lietuviškai kal
bėti”. Labai nustebo, kai paro
dos tarnautojus paklausėme, 
kodėl nėra lietuviškų vaikų 
knygelių ir vaikams skirtų 
lietuviškų trumpų filmų.

Ir taip per visą parodos lai
ką buvo rastos progos susi
tikti iš ten naujai atvykstan
čius ir jiems privačiai daug ką 
papasakoti. Jie labai nustebo 
pamatę visą lapą užpildantį 
skelbimą “Montreal Star”, ku
riame buvo aiškinama Sovie
tų Sąjungos daromos skriau
dos okupuotos Lietuvos žmo
nėms. Kita proga sovietai pa
sijuto pagauti, kai specialio
je jų sušauktoje spaudos kon
ferencijoje “Expo 67” parodos 
lankytojams buvo paneigtos 
jų melagingos istorijos apie 
dabartinę okupuotos Lietuvos 
padėtį.

Kai Sovietų Sąjungos pavil
jone buvo paskelbta Lietuvos 
diena, buvo organizuojamas 
plataus masto koncertas So
vietų Sąjungos paviljono sa
lėje. Paviljono administra
cija stengėsi, kad į koncertą 
nepatektų nepageidaujami as
menys. Jie išsikvietė RCMP 
išvaryti iš salės ten susirinku
sius lietuvius, tačiau šie, ne
radę nieko blogo, paliko visus 
ten sėdinčius. Koks baisus bu
vo paviljono administracijos 
išgąstis, kai pasibaigus kon
certui, didelė klausytojų da
lis atsistojusi pradėjo giedo
ti Lietuvos himną. Salėje sė
dėję RCMP agentai nustebę 
žvalgėsi ir kraipė galvas, kai 
baisiu triukšmu buvo paleista 
muzika užslopinti himno gie
dojimui. Privačiuose pokal
biuose po koncerto su atvyku
siais iš Lietuvos buvo ilgai kal
bėta ir dauguma iš jų džiau
gėsi šia demonstracija.

Su jaunimu
Kitas reikšmingas įvykis su

darė progą “Lietuvos” ansamb
lio dalyviams, atvažiavusiems 
Puškino laivu į “Expo 67”, su
sitikti su mūsų jaunimu ir be 
“angelų sargų” išsikalbėti apie 
daug ką. Kai “Lietuvos” an
samblio vadovybė nenorėjo iš
leisti ansambliečių pamatyti 
Montrealio ir susitikti lie
tuvių jaunimo, jiems buvo pa
grasinta, kad sušauksime spau
dos konferenciją ir viską pa
pasakosime apie tariamą pi
liečių laisvę Sovietų Sąjun
goje ir jų pavergimą net už
sienyje lankant pasaulinę pa
rodą. Vadovybė nusileido ir 
keliasdešimt jaunuolių bent 
dvi dienas bendravo su mūsų 
jaunimu. Jie nurodė tuos as
menis, kurie buvo “angelai 
sargai” ir buvo pasirūpinta, 
kad jie būtų visi kartu izoliuo
ti. Dar ir šiandien ausyse te
beskamba jaunimo dainos ant 
uosto krantinės, kai reikėjo 
juos palydėti į laivą. Jaunuo- 
liai-lės susikabinę nenorėjo 
skirtis, ir sekančią dieną pa
judėjus laivui nuo krantinės 
buvo tiesiamos tautinės juos
tis, braukiama ne vieno ašara. 
Tos juostos - tai troškimas pa
bendrauti ilgiau. Per dvi die
nas šie jauni žmonės sugulę 
skaitė mūsų laikraščius ir juos 
kimšo į savo krepšius. Vėliau, 
iš Lietuvos rašydami laiškus, 
juose sakė, kad su ašarom at
siskyrė su laisvąja spauda pa
skandindami jūroje. Šie jauni 
ambasadoriai daug padėjo 
perduoti mūsų tikrąją padėtį 
ten sugrįžę savo giminių ir ar
timų draugų rateliuose.

Parodos metu koncertavę 
liaudies muzikos instrumen-

(Nukeltą į 3-čią psl.)

Iškeliavus brangiam jaunimo 
švietėjui

AfA
LEONARDUI EIMANTUI,

jo sūnui ALGIMANTUI su šeima, giminės ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą -

KLB krašto valdyba

AfA 
BRONIUI BIJŪNUI

mirus,

jo žmonai GENOVAITEI su šeima, kitai dukrai ir sūnui 
bei visai giminei reiškiame gilią užuojautą-

Montrealio Aušros Vartų
parapijos choras

AfA 
JONUI RUKŠAI

iškeliavus į amžinybę,

žmoną JADVYGĄ, brolius - BALĮ ir STASĮ giliai 
užjaučiu -

Jonas Jonikas

AfA 
ADOLFUI SARGAUČIUI

užbaigus žemišką kelionę,

giliame liūdesyje likusiems - žmonai ELENAI, 
sūnui PETRUI su šeima ir broliui BRONIUI su 

šeima reiškiame gilią užuojautą -

O. Aleknienė J. J. Maurukai
P. O. Griškeliai P. S. Pargauskai
E. Jonušienė S. Petravičienė
O. Juodikienė K. S. Radvilai
L. Karpavičienė B. S. Sakalai
D. J. Kaunaitės K. S. Šeputai
K. K. Kodačiai O. Skėrienė
P. E. Leonai J. O. Vaičekoniai
A. D. Liaugminai Miami, Florida

PADĖKA
Po ilgos ir sunkios ligos 1988 m. sausio 17 d. 

iškeliavo amžinybėn mūsų mielas
a. a. ANTANAS KAUŠPĖDĄ.

Palaidotas sausio 20 d. Mississaugos
Šv. Jono lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems palydėti 
velionį į amžinojo poilsio vietą. Nuoširdi padėka klebonui 
kun. J. Liaubai, OFM, už Rožinio maldas, šv. Mišias AV 
šventovėje ir palydėjimą į kapines. Dėkojame solistams A. 
V. Paulioniams už nuotaikingą giedojimą šventovėje, K. 
Bungardai už maldų skaitymą, taip pat ir visiems karsto ne
šėjams.

Gili padėka už tartą atsisveikinimo žodį E. Dauguvie- 
tytei-Kudabienei - vadovei “Aukuro” dramos teatro, kuriam 
velionis ilgus metus priklausė. Taip pat dėkojame K. Mikšiui, 
gražiu žodžiu prisiminus velionį.

Dėkojame už visas velionies intencija užprašytas šv. 
Mišias, atsiųstas gražias gėles ir įnašus Kanados lietuvių 
fondui. Nuoširdi padėka priklauso mūsų ponioms, į pusry
čius sunešusioms daug gardžių pyragų, ir B. Stanulienei 
už laidotuvių dalyvių pavalgydinimą.

Jums visiems nuoširdi mūsų padėka, o mūsų a. a. Anta
nui tegu gerasis Viešpats suteikia amžiną ramybę.
Hamiltonas, Ont. N' St Aleksos, testamento vykdytojai

Canadian Sli t iTlcinorials Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms 
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



Lietuvos nepriklausomybės akto signataro dr. JONO BASANAVIČIAUS 
antkapinis paminklas Vilniaus Rasp kapinėse Nuotr. St. Dabkaus

Išeivijos ryšiai su Lietuva

Lietuva rupi ir jaunimui
Politinis seminaras Vasario 16 gimnazijoje

1987 m. gruodžio 4-16 d.d. Va
sario 16 gimnazijoje vyko poli
tinis seminaras, skirtas moki
niams nuo X klasės. Seminaro 
tikslas buvo supažindinti jau
nimą su politiniais įvykiais 
Lietuvoje ir pagilinti pasau
linės politikos žinias.

Seminaro pradžioje gimna
zijos direktorius Andrius Šmi
tas supažindino susirinkusius 
su vokiečiu W. Kloetzl, kuris 
yra tarptautinio katalikų jau
nimo biuro referentas. Jo pa
grindinis darbas yra tokius se
minarus organizuoti ir finan
siškai paremti. W. Kloetzl 
trumpai papasakojo apie kitus 
seminarus ir palinkėjo šiam 
renginiui geriausios sėkmės.

Toliau seminarui vadovavo 
naujas mokytojas iš Klivlan- 
do Linas Vyšnionis. Jis ir skai
tė pirmą paskaitą apie Sovietų 
Sąjungos problemas su tauti
nėmis mažumomis. Jis paste
bėjo, kad rusai Sovietų Sąjun
goje netrukus bus mažumoje. 
Bendroji kalba Sovietų Są
jungoj turi būti rusų. Kitos 
tautos, gyvenančios Sovietų 
Sąjungos teritorijoje, anks
čiau nebuvo gerbiamos. Tik 
Gorbačiovas pažadėjo, kad 
ateityje bus daugiau atsižvel
giama į kitų tautų ir etninių 
grupių interesus.

Sekanti tema buvo dabarti
nės Lietuvos demografinė pa
dėtis. Paskaitą skaitė dr. Sau
lius Girnius. Jis aiškino lie
tuvių tautos augimą, katastro
fas, per kurias Lietuva prara
do daug gyventojų, ir apie nu- 
tautimą. Taip pat jis papasa
kojo apie latvių ir estų padėtį.

Vasario 16 gimnazijos kape
lionas kun. Jonas Dėdinas kal
bėjo apie religiją Lietuvoje. 
Jis aiškino, kad Lietuvoje ti
kinčiųjų Bendrija atgimė trijų 
jėgų veikiama. Pirmoji yra 
Šventoji Dvasia, antroji - pa
čių lietuvių noras išsilaikyti, 
trečioji - išorinė jėga (drąsi
namas per Vatikano santarybą 
ir Helsinkio konferencijos nu
tarimus). Lietuva turi labai 
aktyvių kunigų. Atsirado slap
ti vienuolynai. Daug jaunų 

Politinio seminaro, surengto Vasario 16 gimnazijoje, paskaitininkai. Iš 
kairės W. Kloetzl, dr. S. Girnius, mokyt. L. Vyšnionis, A. Palubinskas, R. 
Čuplinskas. Trūksta kun. J. Dėdino ir A. Klimaičio Nuotr. M. Šmitienės

žmonių lanko šventoves. 522 
kunigai ir 2 vyskupai prieš 
maždaug 9 metus drįso protes
tuoti prieš sovietų potvarkius, 
trukdančius tikinčiųjų darbą. 
Taip pat jis kalbėjo apie Tikin
čiųjų teisėms ginti komitetą. 
Kun. J. Dėdinas pabrėžė, kad 
yra labai svarbu Lietuvos ti
kintiesiems, kad kunigai ir ti
kintieji yra ir dvasiškai remia
mi pačių lietuvių ir kitatau
čių draugų.

Gimnazijos mokinys Aidas 
Palubinskas iš Kalifornijos 
skaitė referatą apie “LKB kro
niką”, jos leidėjus, platinimą 
ir jos poveikį.

Baltiečių santalkos atsto
vas Europoje Algis Klimaitis 
kalbėjo apie politinės veik
los galimybes. Jis pabrėžė, 
kad lietuviai negali sutikti su 
okupacija. Apgailestavo, kad 
jaunimo domesys politikai ma
žėja daugiausia dėl dabarti
nės materialistinės įtakos. 
Siūlė ugdyti demokratinę dva
sią lietuviuose ir siekti de
mokratinės Lietuvos.

Paskutinę paskaitą skaitė 
gimnazistas Rimas Čuplins- 
kas iš Toronto. Jis kalbėjo 
apie laisvės kovotojus, par
tizanus, tautinės ir religinės 
rezistencijos žmones. Apie kai 
kuriuos jis ilgiau kalbėjo (Sa- 
dūnaitę, Gajauską, Petkų, Ter
lecką ir kt.).

Politinis jaunimo semina
ras buvo baigtas diskusijo
mis apie veiklos reikalingu
mą ir galimybes. Per diskusi
jas buvo nutarta rašyti laiškus 
sąžinės kaliniams irtiems kita
taučiams, kurie lietuviams pa
deda. Tai ir buvo padaryta. Jau 
susilaukta gražių atsakymų.

Rita Sakutė, 
XI klasės mokinė

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
T elefonas 625-2412

P. O. Box 1343, Postal Station "B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

(Atkelta iš 2-ro psl.)
tų specialistai paskatino Mont- 
realio lietuvių jaunimo an
samblio “Gintaras” galutinį 
susiformavimą. Jie parūpino 
dalį instrumentų, be kurių 
ansamblio vadovams sunku 
būtų buvę išvysti muzikinę 
“Gintaro” veiklą. Keletas inst
rumentų buvo jų dovanota an
sambliui.

Nors niekas nenurodė ir ne
davė specialių instrukcijų, ka
nadiečiai lietuviai suprato 
padėties svarbą ir elgėsi pro
tingai bei atsakomingai. Čia 
nebuvo mėtomos plytos į salių 
langus, kur vyko iš Lietuvos 
atvažiavusių solistų koncer
tai, kaip tai ne vieną kartą at
sitiko Amerikoje. Tai tik kele
tas pavyzdžių, kur sąmoningas 
lietuvis išeivis gali išnaudo
ti susidariusią padėtį lietuvy
bės ir laisvės liepsnelei gai
vinti.

Veiksnių instrukcijos
Kas vyko tuo metu mūsų or

ganizuotoje veiksnių veikloje? 
Jau 1966 m. bendravimo klau
simas buvo svarstytas Klivlan- 
de vykusioje veiksnių konfe
rencijoje. Vėliau 1967 m. Va
šingtono konferencija papildė 
gaires, kurių išeivija turėtų 
laikytis bendraudama su oku
puotos Lietuvos žmonėmis. Ir 
dar už kelių metų White Plai
nes 1974 m. šis klausimas bu
vo dar kartą plačiai diskutuo
tas. Buvo pripažinta ryšių pa
laikymo reikalingumas.

Mūsų manymu, šie bandymai 
normuoti išeivijos bendravi
mą su pasilikusiais Lietuvo
je, nurodant pavojus, kurie 
galėtų pakenkti nepripažini
mui Sovietų Sąjungos Lietuvos 
užgrobimo, buvo sveikintinas 
reiškinys. Tačiau reikia bū
ti realiems - žmogių bendra
vimo negalima uždrausti ar ki
taip trukdyti. Niekas neturi 
admnistracinės galios. Daž
niausiai tokiais atvejais yra 
apeliuojama į gerą valią, nu
rodant pavojus. Mums gerai 
prisimena anų 1944 m. rudens 
liūdnos dienos, kai palikome 
Lietuvą ir kai dažnas laukė nu
rodymo iš ko nors ką reikia da
ryti. Tokių nurodymų niekas 
negalėjo duoti, ir visi vadova
vomės savo protu bei nuojauta. 
Minėtose konferencijose buvo 
sutarta, kad bendravimo būdas 
paliekamas kiekvienam žmo
gui ir gerai jo valiai. Buvo pa
brėžiama, kad toks bendravi
mas turi nekenkti Lietuvos ne
priklausomybės kovai atgauti 
Lietuvai laisvę. Laikydamiesi 
šių pagrindinių gairių, Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
žmonės normavo savo bendra
vimą su pavergtaisiais bro
liais ir sesėm. Pasitaikė ir ga
na juokingų atvejų, kur nuvy
kęs į Lietuvą žmogelis buvo 
laikraščiuose cituojamas, gir
di, “dabar Lietuvoje ir vytu
rėliai gražiau gieda, negu ne
priklausomybės laikais”. Ta
čiau dauguma nesileido būti 
išprovokuojama ir nedarė ko
kių nors pareiškimų. Kiti, 
spaudžiami daryti “interview”, 
pareikalavo, kad būtų parody
tas tekstas jo pareiškimo prieš 
duodant spaudai. Savaime su
prantama, tenykščių laikraš
čių korespondentai to nega
lėjo padaryti.

Grįžkime atgal prie klausi
mo, kokiomis priemonėmis ga
lima puoselėti bendravimą su 
tauta, nepažeidžiant Lietu
vos valstybės tęstinumo. Ne
priklausomos Lietuvos respub
likos tęstinumas dabartinė
je maišatyje atranda sunku
mų, nežiūrint pakartotinių 
Amerikos, Kanados ir kai ku
rių kitų valstybių pareiškimų 
apie okupacijos nepripaži
nimą. Tačiau mums savo lai
ku labai skaudėjo širdį dėl 
JAV prezidento Roosevelto 
žodžių, kad Amerika dėl Lie
tuvos su Sovietų Sąjunga ne
kariaus. Kažin ar panašių pa
reiškimų nepadarys kiti busi
mieji prezidentai? Dėl tokių 
dalykų visa išeivija turi bū
ti vieninga, budri ir sąmoninga.

Išvadinės mintys
Susumuojant galima pasa

kyti, kad Kanados Lietuvių 
Bendruomenės bendravimo su 
lietuviais, kenčiančiais ver
giją, per savo gyvavimo laiko
tarpį elgėsi atsakingai, nepra
sižengdama su centrinių išei
vijos veiksnių sutarta politi
ka tuo klausimu. Atskirų Bend
ruomenės narių privačia ini
ciatyva tautiečiai domėjosi 
ir ją sekė.

Baigdamas noriu pateikti ke

letą minčių ateities svarsty
mams.

1. Bendravimas su tautos ka
mienu mums yra būtinas ir jį 
reikia puoselėti.

2. Mūsų bendravime neban
dyti spręsti klausimų, kurie 
išeina iš okupuotos Lietuvos 
tarnautojų kompetencijos ri
bų.

3. Nenusileisti spaudimui, 
peršančiam perorganizuoti ar 
net sustabdyti mūsų politinę 
kovą už Lietuvos nepriklau
somybę.

4. Nesibijoti peržiūrėti sa
vo elgsenos ir nedaryti “ge
ležinių” nutarimų, kurie ilgai
niui gali ir turi būti taikomi 
gyvenimo eigai.

5. Atliktus gerus darbus ir 
pasiektus laimėjimus Lietuvo
je sutikti su džiaugsmu ir įver
tinti, tačiau nepastatyti atski
rų asmenų pavojun okupanto 
akyse mūsų duodama interpre
tacija.

6. Besilankančius iš Lietu
vos priimti nuoširdžiai ir pa
rodyti bei pasakyti ko mes pa
geidautume. Jokiu būdu ne
provokuoti juos pasisakyti 
tais klausimais viešai.

7. Atvažiavusiems iš Lietu
vos nesistengti rodyti vien tik 
mūsų ištaigingas rezidencijas, 
brangius baldus, automobi
lius ir kitus prabangos dalykus. 
Tas tikrai patvirtins įtaigo- 
jimus mūsų atžvilgiu, kad esa
me pasidarę materialistais, ku

Aukos Tautos fondui
Tautos fondo atstovybės Kanadoje pajamų bei išlaidų 

per 1987 metus apyskaita
Pajamos:

1. Gauta iš Toronto apyl. Tautos fondo ats...... I.................... $21,000.00
2. Hamiltono apyl. Tautos fondo atst.................................... 6,000.00
3. Delhi-Tillsonburgo Tautos fondo atst.............................. 1,500.00
4. Wasaga Beach-Staynerio apyl. įgaliotinio..................... 1,509.00
5. Kalgario apyl. įgaliotinio .......................................   1,418.00
6. St. Catharines apyl. įgaliotinio ........................................ 1,254.00
7. Windsoro apyl. įgaltiotinio ............................................... 605.00
8. Oakvillės apyl. įgaltiotinio................................................ 585.00
9. Vankuverio apyl. įgaliotinio............................................. 420.00

10. KLB Sudburio apyl. įgaliotinio........................................ 860.00
11. Sault Ste. Marie apyl. įgaliotinio..................................... 525.00
12. KLB Otavos apyl. įgaliotinio............................................. 350.00
13. Wellando apylinkės įgaliotinio........................................ 350.00
14. Rodney apylinkės įgaliotinio ........................................... 305.00
15. Winnipego apylinkės įgaliotinio ......    255.00
16. Londono apylinkės .įgaliotinio 155.00
17. Mirusių atminimui............................................................. 755.00
18. Iš pavienių asmenų............................................................ 240.00
19. Broniaus Bačiūno auka iš Simcoe..................   22,000.00
20. Jurgio Strazdo testamentinis palikimas ..........................  19,000.00
21. Jono Saldoko test, palikimas............................................ 1,000.00
22. Bankų palūkanos ............................................................... 7,812.79
Iš viso pajamų ...........................................................................$87,898.79
Likutis iš 1986 m.........................   85,313.47
Iš viso pajamų per 1987 metus............................................... $173,212.26
Išlaidos per 1987 metus

1. Persiųsta centrui .................................................................$56,000.00
2. Spaudai už skelbimus 1....................................................... 1,016.00
3. Palūkanos už geros valios paskolą .................................. 3,600.00
4. Aukos.................................................................................... 300
5. Kelionės ir registracija ..................................................... 97.00
6. Pašto ženklai ir telefonas.................................................. 56.59

Iš viso išlaidų .............................................................................$61,069.59
Pajamos.....................................................................................$173,212.26
Išlaidos.................................................................................... 61,069.59
Likutis 1988 metams ................................................................$112,142.67

A. Patamsis, Tautos fondo atstovybės pirmininkas Kanadoje

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS
RE M K IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas įvai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui:
. TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE,

18 NORWICH RD., STONEY CREEK, ONT. L8E 1Z6.

AfA
Toronto Lietuvių namų tarnautojui

v JONUI RUKŠAI
staiga mirus,

jo žmonai JADVYGAI, sūnui KĘSTUČIUI, broliams
- BALIUI ir STASIUI bei giminėms Lietuvoje reiš
kiame gilią užuojautą-

Toronto Lietuvių namų 
valdyba ir bendradarbiai

riems mažai berūpi Lietuvos 
kančios ir lietuvių kovos su 
pavergėju. Savo elgesiu nesu
darykime vaizdo, kad nebesa
me politiniai pabėgėliai.

8. Skelbti mums žinomas 
skriaudas ir valdžios parei
gūnų savivaliavimą Lietuvo
je, tiktai kiek galint geriau 
patikrinus jų teisingumą.

9. Informaciją į Lietuvą, ar 
tai radijo bangomis, ar kitais 
būdais, taikyti jų sąlygoms. 
Priešingu atveju ji pasirodys 
juokinga ir nepasieks savo 
tikslo. Dar daugiau - duos pro
gą ją lengvai sukritikuoti ir iš 
jos pasišaipyti.

10. Palaikyti glaudų asmeni
nį kontaktą su žmonėmis išei
vijoje, kuriems informacija iš 
Lietuvos dėl kurių nors prie
žasčių yra lengvai prieinama.
11. Nevengti pasisakyti bend
ravimo klausimu viešai, tačiau 
kai kurias problemas bandyti 
išryškinti daugiau ar mažiau 
uždarose diskusijose.
12. Aktyviai palaikyti įvairių 
Sovietų Sąjungos mažumų są
jūdį ir atskirų kovotojų kovą 
už demokratinių teisių praplė
timą ir asmens laisvių respek- 
tavimą, garantuotą Sovietų Są
jungos konstitucijoje ir Hel- 
sinko susitarimuose.

(Šis straipsnis yra dalis pa
skaitos, skaitytos KLB krašto 
tarybos suvažiavime 1987.XI.14 
Toronte, Red.).
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Nepriklausomos Lietuvos diplomatijos šefas dr. STASYS BAČKIS su p. 
BAČKIENE Vašingtone Lietuvos pasiuntinybėje 1987 metais

Gyvenant tarp vokiečių
Rinkliavos ir mokesčiai parapijai. Spauda apie Lietuvos 

tikinčiųjų persekiojimą

K. BARONAS

Gyvename 32.000 gyventojų 
miestelyje, labai patogioje vie
toje: iki Heidelbergo 30 km, 
Mainco - 60 km, Frankfurto - 
76 km. Priklausome didelei Šv. 
Apaštalų parapijai. Naujų me
tų proga klebonas kun. Guen
ther Ludwig pateikė dvasinę ir 
finansinę apyskaitą, kuri ma
nau, bus įdomi ir Š. Amerikos 
lietuviškom parapijom.

1987 m. parapija turėjo 6.204 
narius. Kiekvieną sekmadienį 
ar šventadienį Mišias išklau
sydavo 1400-1500 parapijiečių 
(1986 m. 1371-1400). Pakrikš
tyti 53 naujagimiai, pirmą Ko
muniją priėmė 67 vaikai, o Su
tvirtinimo sakramentą 78 jau- 
nuoliai-ės ir trys suaugusieji. 
Susituokė 62 poros, į amžiną 
poilsio vietą iš šventovės iš
lydėti 67 parapijiečiai. Iš pa
rapijos ir K. Bendrijos išstojo 
5 asmenys.

Finansinis parapijos stovis: 
1987 m. surinkta 232,587 m., 
šventovės atnaujinimui (už
dengtas stogas ir kt. darbai) 
108,075,85 markės (sausio 22 d. 
1 kanad. dol. - 1,25 m.). Aukos 
buvo renkamos įvairiems rei
kalams (29,289 m.): “Adveniat” 
-46,193,19 m., pasaulinėms mi
sijoms - 8,083,38 m., “Caritas”, 
.“Diaspora” (daugiausia.R. Vo
kietijos katalikams) - 5,^94,15 
m. ir kt. Parapijai (vokiečiai 
vadina “Klingelbeutel” - var
pelio maišiukas) surinkta tik 
45,668,43 m. Nedidelė suma, 
nes į tą aukų krepšiuką dau
gumas vokiečių įdeda markę 
ar net pfenigius. Kodėl? Čia 
reikalingas kiek platesnis pa
aiškinimas.

Pastoracinis kunigų (katali
kų ir evangelikų) darbas atly
ginamas vyskupijų. Įnašus joms 
atsiunčia darbdaviai, atskai- 
tydami iš dirbančiųjų priklau
santį įnašą Bažnyčiai, pagrin
du imdami pajamų mbkestį. 
Pvz. paimkime 2000 markių mė
nesinį viengungio bruto už
darbį. Jo pajamų mokestis 1987 
m. buvo 279,30 markės (1988 m. 
bus mažesnis), o Bažnyčiai teks 
25,13 markės. Vedęs vyras (žmo
na nedirba) su tuo pačiu atly
ginimu moka 168,30 markių mo
kestį ir Bažnyčiai 10,64 m. Tuo 
tarpu jau su dviem vaikais jo 
pajamų mokestis bus 160,30
markės, tačiau Bažnyčiai teks tokį pat spaudimą Lietuvos ku- 
tik 2,72 m. nigo S. Tamkevičiaus atveju ?”

Prie Laisvės varpo, Amerikos lietuvių dovanoto nepriklausomai Lietu
vai, prieš jį išsiunčiant į Lietuvą 1922 metais. Garbės sargyboje stovi Ame
rikos lietuvių karinių organizacijų nariai su Lietuvos ir Amerikos vėlia
vomis. Varpas buvo nuliedintas Filadelfijoje pagal Amerikos laisvės varpo 
pavyzdį. Ant Lietuvos laisvės varpo buvo įrašas: “O skambink per amžius 
vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos"

Kaip minėjau, Bažnyčios įna-
šams pagrindu yra imamas pa
jamų mokestis (neįrašiau dar
bo įstaigos, pensijos, socia
linio draudimo ir kt. labai di
delių atskaitymų): Baden-Viur- 
tembergo, Bavarijos kraštuo
se, Bremeno bei Hamburgo 
miestuose 8%, kituose kraš
tuose - Hessene, Žemutinėje 
Saksonijoje, Šlesvig-Holštei- 
ne ir kt. 9%. Tokiu būdu pvz. 
nuo 279,30 pajamų mokesčio 
sumos gausime 25,13 markių 
Bažnyčiai. Jos atskaitomos 
nuo mėnesinio atlyginimo su
mos, o ne nuo pajamų mokes
čio. Šiemet V. Vokietijoje, 
sumažinus pajamų mokestį, ge
rokai sumažės įnašai katalikų 
bei evangelikų Bažnyčioms. 
Apskaičiuojama, kad jos sieks 
dešimtis milijonų markių.

Atskaitymus dabdaviai at
lieka tik nuo asmenų, priklau
sančių parapijoms. Išstojimui 
reikalingas raštiškas pareiš
kimas. Tik dvi tikybos - kata
likų ir evangelikų yra oficia
liai atskaitymui pripažįstamos.

Vietoj P. Afrikos - 
Lietuva

Silezijos vokiečių mėnraš
tis “Schlesische Nachrichten” 
(gauna vokišką “Eltą”) sausio 
mėn. nr. išspausdino straipsnį 
apie kalinamą kun. Sigitą Tam- 
kevičių. Autorius rašo, kad 
CDW - V. Vokietijos krikščio
nių demokratų vyriausybės 
partijos generalinis sekr. Geis- 
leris ir darbo ministeris N. 
Bliumas rūpinasi Čilės ir P. 
Afrikos gyventojų kankinimais 
bei esančiais kalėjimuose, bet
užmiršta, kad čia pat Europoje 
dėl tikėjimo yra persekiojami
krikščionys. Šiuo metu trys 
Lietuvos katalikų kunigai esą 
darbo stovyklose, ištrėmime. 
Vienas jų, 1938 m. gimęs kun.
S. Tamkevičius (įdėta jo nuo
trauka), iki 1983 m. nuteisimo 
daug dirbo su jaunimu. Kalti
namas antisovietine propa
ganda! Tad ko verta šiandie
ninė Gorbačiovo “glasnost” ir 
“perestroikos” šūkiai, jeigu 
teroras prieš Lietuvos Kata
likų Bendriją be jokio susto
jimo vykdomas toliau?

Autorius savo straipsnį bai
gia tokiais žodžiais: “Ar ne
reikėtų mums visiems, kaip P. 
Afrikoje ar Čilėje, panaudoti
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ŽIEMĄ PATVINO NEMUNAS
“Tiesa” sausio 8 d. laidoje pa

skelbė telefoninį savo kores
pondento Gedimino Pilaičio 
pranešimą iš Šilutės rajono apie 
viduržiemyje išsiliejusį Nemu
ną: “Daugiau kaip mėnesį pa
jūrį be perstojo merkia lietus. 
Naujųjų metų išvakarėse pakilo 
vandens lygis Nemuno atšakose. 
Jūroje, Minijoje. Iš krantų iš
siveržusios upės ėmė semti kai 
kurių žemupyje išsidėsčiusių 
ūkių laukus ...” Nemuno žio
čių hidrometeorologinės stoties 
viršininko Igorio Osadčio pra
nešimu, vanduo per kelias die
nas nusausintose vietose šokte
lėjo keliais metrais. Labiau
siai buvo apsemtos Nemuno žir
gyno, bandomojo Juknaičių 
ūkio, Rusnės, Kintų žuvininkys
tės ūkių žemės. Užtvindytas 
10.000 hektarų plotas. Stiprus 
vėjas nuo Kuršmarių gena van
denis atgal. Krituliai gali sukelti 
antrąją jau pradedančio atslūgti 
potvynio bangą. Melioratorių 
grandys stebi apsauginius py
limus.

ATVIRESNĖ SPAUDA
“Tiesa” 1987 m. spalio 28 d. 

laidoje paskelbė Juozo Katkaus 
pranešimą: “Spalio 19 d. vakare 
Ignalinos rajono Velūnų kaime, 
savo namelio kieme, ramiai šne
kučiavosi seserys Neverauskai- 
tės. Staiga į kiemą įsiveržė du 
kaukėmis apsimaukšlinę vyriš
kiai. Pastvėrę senutes, skubiai 
nutempė į namo vidurį, reikala
vo pinigų. Paskui ėmė jas mušti, 
grasinti peiliais, surišo. Aukš
tyn kojomis apvertę kambarius, 
spintoje surado 9200 rublių. 
Kaip informavo Ignalinos rajo
no vidaus reikalų skyriaus vir
šininkas milicijos papulkinin
kis Algimantas Šidlauskas, pra
ėjusį penktadienį Baltarusijos 
TSR Baranovičių mieste milici
jos darbuotojai sulaikė vyriškį. 
Jo krepšyje rastos kaukės, sa
vos gamybos šaunamieji ginklai, 
peiliai, panašūs į tuos, kuriuos 
turėjo nusikaltėliai, apiplėš- 
dami senutes Neverauskaites. 
Vyksta tardymas”. Skaitai ir 
stebiesi “Tiesai” neįprastu at
virumu, skaitytojo dėmesį vilio
jančia antraštėle “Krepšys su 
kaukėmis”. Dar labiau nustebi
na prieš šį pranešimą redakci
jos pridėta pastaba: “Per pasta
rąsias dvi savaites, Lietuvos 
TSR vidaus reikalų ministerijos 
duomenimis, mūsų respublikoje 
užfiksuota daugiau kaip 50 va
gysčių, grobstymų, apiplėšimų”. 
Seniau tokie faktai būdavo nu
tylimi.

NUNIOKOTA SODYBA
Biržų rajono gyventoja Bro

nė Kurkauskienė Beržinės giri
ninkijos miškuose - Lomatų kai
me turimą sodybą saugoja ka- 
ruomenėje tarnaujančiam vai
kaičiui. Ji pati su savo vyru da
bar daugiau laiko praleidžia Va
balninke. Mat pasenusioms rei
kia gydytojo, kurį sunku pasiek
ti iš vienkiemio. “Valstiečių 
laikraščio” 1987 m. lapkričio 
17 d. laidoje senutė skundžia
si: “Praėjusią vasarą vyrui te
ko gultis į ligoninę, ir trobesiai 
ilgesnį laiką liko tušti, kelis 
mėnesius nebuvo mokėta už 
elektrą. Rudenėjant atvažiavę

Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų
1. Kovo 4-11
2. Balandžio 21 - gegužės 5
3. Gegužės 6-20
4. Gegužės 19 - birželio 3
5. Gegužės 25 - birželio 8
6. Birželio 9 - 24
7. Birželio 30 - liepos 17 

KAINOS: pradedant nuo $1495 kan. LĖKTUVŲ LINIJOS: Air France,
Aeroflot, British Airways, Finnair, Lufthansa 

Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų kelionių įstaigoje
Tel. (416) 769-2500

Beto, MŪSŲ KELIONIŲ ĮSTAIGA priima užsakymus su nuolaida 
lietuviams: * į sveikatos klubus ir sanatorijas

* į pramoginius laivus
* atstogoms Karibų salose bei kitose šilto klimato srityse
* pažintinėms bei specialioms kelionėms
* išrašo bilietus į bet kurį pasaulio kraštą

SUTVARKO dokumentus iškvietimams
NUPERKA dovanas giminėms Lietuvoje.
Darbo valandos: pirmadieni antradieni trečiadienį 10 v.r.- 7 v.v. 

ketvirtadienį ir penktadienį ....... 10 v.r.- 9 v.v.
šeštadienį............................... 11 v.r.- 5 v.p.p.

Adresas: 2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S1M7
Tel. (416) 769-2500 Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

į sodybą nustėrome. Nuo trobų 
nukarpjdi elektros laidai, nu
draskytas kabelis, sulaužytos 
tvoros, išvartytos obelys. Gir
dėjome, kad tai elektros įmo
nės darbuotojų apsilankymo 
pasekmės. Jei jau jie ir norėjo 
perspėti, kad reikia apmokėti už 
elektrą (kurios, beje, buvo su
vartota už kapeikas), tai negi 
tokiais barbariškais būdais?”

ALPINISTAI ANT STOGO
Šv. Kotrynos šventovė Vilniu

je su finansine Mikalojaus ir 
Kotrynos Horodiskių parama 
buvo pastatyta 1622-25 m. iš Nes- 
vyčiaus atkeltų benediktinių 
seselių vienuolynui. 1636-41 m. 
Petras Vilavičius pristatė bokš
tus ir Dievo Apvaizdos koply
čią. 1655 m. pastatai sudegė di
džiosios rusų invazijos metu. Ir 
šventovė, ir vienuolynas tada 
susilaukė mūrinių pastatų, pa
šventintų 1703 m. Deja, ir jie 
gerokai nukentėjo 1737 m. di
džiajame Vilniaus gaisre. Šv. 
Kotrynos šventovė vėl buvo at
statyta 1743 m. pagal architek
to J. K. Glaubico projektą ir tapo 
vienu būdingiausių vėlyvojo ba
roko pastatų Vilniuje. Karo 
veiksmai 1944 m. vasarą apgrio
vė Šv. Kotrynos šventovės bokš
tus. Pokaryje, seselėms bene
diktinėms išsikėlus Lenkijon, 
vienuolynas buvo uždarytas, 
šventovė paversta maisto san
dėliu. Dabar apie daug kentė
jusią Šv. Kotrynos šventovę 
“Gimtojo krašto” š. m. sausio 
7 d. laidoje staiga prašneko 
Kęstutis Ramonas, pranešda
mas 1987 m. gruodžio 26 d. su 
alpinistų talka atliktą stogo 
užlopymą.

LIŪDNAS VAIZDAS
Iniciatyvos ėmėsi dail. Egi

dijus Talmantas ir chorvedys Ri
mas Zdanavičius, už savo pini
gus nupirkę statybinių medžia
gų, talkon pasikvietę Vilniaus 
alpinistų federacijos pirm. Ze
noną Grigą su grupe alpinistų. 
Liūdną Šv. Kotrynos šventovės 
vaizdą K. Ramonis atskleidžia 
nuo pokarinių metų, kai ji bu
vo paversta ūkinės organizaci
jos sandėliu: “Pagrobti, apga
dinti kai kurie XVIII a. paveiks
lai, smarkiai nuniokotos inter
jero skulptūros bei ornamenti
nis dekoras, altoriaus dalys, 
vargonai ir kt. Per ilgai šio pa
stato likimu nesirūpino ir Dai
lės muziejus, perėmęs jį savo 
žinion. Tiesa, 1974 m. stogą ap
dengė čerpėmis, tačiau ne visą. 
Taip 13 metų pro kiaurą stogą 
lietus plovė interjero papuo
šimus. Tuo tarpu gražiais pa
žadais buvo piešiamas šviesus 
Vilniaus baroko muziejaus įstei
gimo rytojus. Bet iki šiol šaltis 
ir drėgmė viešpatauja apleis
tame pastate. Nelengva bažny
čios stogo uždengimo ‘operaci
ja’ keliems miesto mylėtojams 
pavyko. Buvo uždengta apie 100 
kv. m stogo, atitiesintos bokštų 
viršūnes puošiančios vazos, iš
kirsti ant stogo augę medžiai. 
Nuo centrinio altoriaus viršaus 
nukeltas užsilikęs paskutinis 
dail. S. Čechavičiaus paveiks
las, kuris pateko į restauraci
jos centrą. Bažnyčios restaura
vimą ruošiamasi pavesti lenkų 
specialistams”. v. Kst.

KELIONĖS 
l LIETUVĄ 
1988 metais 
KVIEČIAME!

KVIEČIAME! 
KVIEČIAME!

8. Liepos 6-20
9. Liepos 20 - rugpjūčio 2

10. Rugpjūčio 3-18
11. Rugpjūčio 11-27
12. Rugsėjo 2-16
13. Spalio 7-21
14. Gruodžio 27 - sausio 10

1989 m.

VIII Laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šokių šventės rengėjų komiteto 
finansų skyrius. Iš kairės: J. Stankus, pirm. J. Krištolaitis, dr. S. Čepas; 
R. Sakalas, A. Juozapavičius Nuotr. J. Miltenio

Hamilton, Ontario
TORONTO LIETUVIŲ TEAT

RAS “Aitvaras” po sėkmingų vai
dinimų Toronte atvyksta vasario 
14, sekmadienį, 4 v.p.p., į Hamil
toną su 3 v. V. Alanto drama “Aukš
tadvaris”. Jį vaidins Jaunimo 
centro salėje. Veikalas režisuo
tas E. Dauguvietytės-Kudabie- 
nės, ir A. Biškevičienės, dekora
cijos - dail. A. Totoraitienės. Ak
toriai: A. Totoraitienė, A. Kynas, 
A. Dargytė-Biškevičienė, L. Vytė- 
Vaidilienė, V. Štuikys, S. Rama
nauskas, B. Tarvydas, V. Tasec- 
kas, P. Imbrasas, A. Slaboševičius. 
Grimorius - St. Ilgūnas iš Ročes- 
terio. “Aitvarą” kviečia Hamilto
no lietuviai pensininkai ir “Au
kuras”. Visi kviečiami atsilanky
ti. Bilietai - $5 ir $6. Rengėjai

TRADICINIS UŽGAVĖNIŲ BLY
NŲ BALIUS - vasario 16, antra
dienį, 6.30 v.v., Jaunimo centro 
salėje su dienai pritaikyta progra
ma. Įėjimas - $6, jaunimui - $3, 
vaikams iki 10 metų amžiaus - ne
mokamas. Nesvarbu koks bus oras, 
šeimininkės keps blynus ir gamins 
kitus skanumynus. Rengia KLK 
moterų draugijos Hamiltono sky
rius ir visus kviečia dalyvauti. Kor.

SUTVARKAU DOKUMENTUS iš- 
kviečiant gimines iš Lietuvos. Kreip
tis į Raimondą Krukovičių tel. 387- 
3288. Darbo valandos: pirmadienį, 
antradienį ir ketvirtadienį nuo 
3 v.p.p. iki 7 v.v.; penktadienį nuo 
12 v. iki 2 v.p.p. Adresas: 654 Upper 
James, Hamilton, Ontario

London, Ontario
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS paskelbimo 70 metų sukak
ties minėjimą rengia KLB Londo
no apylinkės valdyba Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą vasa
rio 28, sekmadienį, 4 v.p.p., Ald- 
house College auditorijoje. Pa
skaitininkas - Algis Avižienis iš 
Vašingtono. Jis yra JA Valstybės 
departmento Rytų Europos reika
lų specialistas. Meninę programą 
atliks Hamiltono “Gyvataras” ir 
Londono “Pašvaistės” choras. Da
lyvaukime visi! Valdyba

“PAŠVAISTĖS" CHORAS, vado
vaujamas Ritos Vilienės, visada 
buvo linkęs aplankyti su koncer
tais ir mažąsias apylinkes, jei bus 
kviečiamas. Tačiau iki šiol jis su
tikdavo ir vieną kliūtį - chorui 
yra būtinai reikalingas geras pia
ninas, o tokį ne visos apylinkės 
turi. Bet dabar, kai choras gali 
naudotis parapijos žinioje esan
čiu nauju, moderniu pianinu, tai ir 
ta kliūtis atpuola. Tas pianinas 
gali būti vežiojamas vienu viduti
nio dydžio automobiliu. Taigi da
bar Rita atsiveš ne tik savo chorą, 
bet ir . . . pianiną.

Dabar choras ruošiasi Lietuvos 
nepriklausomybės šventei - vasa
rio 28 d. Choras taip pat papildo 
ir koncertinį gastrolių repertua
rą. Dabartinis R. Vilienės tel. (519) 
439-9994.

A. a. LEONARDAS EIMANTAS, 
80 m. amžiaus mokytojas, skautų 
ir Londono apylinkės veteranas 
veikėjas, mirė š. m. sausio 29 d. Vik
torijos ligoninėje po ilgos ir labai 
sunkios ligos. Palaidotas vasario 2 
d. Šv. Petro katalikų kapinėse 
Londone. D.E.

Winnipeg, Manitoba
VYSKUPAS PAULIUS BALTA

KIS lankysis mūsų kolonijoje š. m. 
kovo 3-9 dienomis ir vadovaus pa
rapijos rekolekcijoms. Rekolekci
jų tvarka bus paskelbta vietiniuo
se parapijos pranešimuose. Kor.

KLB WINNIPEGO APYLINKĖS 
metinis susirinkimas buvo su
šauktas 1987 m. gruodžio 13 d. 
Po įvairių pranešimų ir diskusi
jų, atsistatydinus 1987 m. valdy
bai, išrinkta nauja apylinkės val
dyba iš jaunųjų kolonijos lietu
vių: Brigita Barkauskaitė, Vilfre- 
das Gustys ir Renata Ramančiaus- 
kaitė. Ilgokai buvo diskutuoja
mas klausimas dėl kariuomenės 
šventės. Buvo siūloma, kad Lie
tuvos kariuomenės šventė turė
tų būti rengiama buvusių karių, 
o ne Bendruomenės valdybos. 
Taipgi nutarta 1988 m. “Folklo- 
ramoje” su lietuvių paviljonu ne
dalyvauti.

NAUJOJI KLB WINNIPEGO 
APYLINKĖS VALDYBA pirmame 
savo posėdyje pasiskirstė parei
gomis: Vilfredas Gustys - pirmi
ninkas, Renata Ramančiauskaitė
- sekretorė ir iždininkė, Brigita 
Barkauskaitė - atstovė jaunimo 
reikalams. Valdyba taipgi pakvie
tė praėjusių metų valdybos pir
mininką Marijų Timmermaną pa
tarėju ir Teklę Timmermanienę
- Tautos fondo ir Vasario 16 gim
nazijos atstove.

JONAS TIMMERMANAS, vienas 
iš darbingiausių mūsų kolonijos 
talkininkų, 1987 m. galę išėję i 
pensiją. Jis yrą gimęs Olaijciįjo- 
je, ten užaugęs, išmokęs vanden
tiekio ir šildymo įrengimo ama
tą. Antrajam pasauliniam karui 
pasibaigus, vedė lietuvaitę Tek
lę Tautkutę ir nutarė emigruoti 
į Kanadą. Su žmona ir trimis ma
žais vaikais į Winnipegą atvyko 
1955 m. Vandentiekio įrengimų 
amatu vertėsi ir čia, dirbdamas 
pas įvairius rangovus, ir 1966 m. 
įsijungė į didžiausią Vakarų Ka
nados namų statybos bendrovę 
“Qualico Construction Ltd.” van
dentiekio ir kanalizacijos skyriaus 
vedėju. Tose pareigose dirbo iki 
išėjo į pensiją.

Dėl savo gero, sugyvenamo ir 
linksmo būdo Jonas vadovybės ir 
bendradarbių buvo labai mėgsta
mas bei vertinamas. Įvertinda
mos jo įnašą statybos srityje daug 
vietinių statybinių medžiagų 
bendrovių suruošė Jonui atsisvei
kinimo vakarą, dalyvaujant dau
geliui pardavėjų, kitų statybos 
bendrovių ir miesto valdybos at
stovų, bendradarbių ir mūsų ko
lonijos lietuvių. Po gausių kalbų 
Jonas buvo apdovanotas gausio
mis dovanomis.

Vėliau jo paties bendrovė su
rengė priėmimą, dalyvaujant va
dovybei ir visiems vietiniams tar
nautojams. Jonui buvo įteikta do
vana - kelionė jam ir žmonai į jo 
gimtąją Olandiją, kur gyvena jo 
broliai, seserys ir kiti giminės. 
Taipgi viename jo bendrovės sta
tomų namų rajone, pritariant 
miesto valdybai, “Timmerman

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 27 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.).................. 3%
santaupas...................... 5.75%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% 
90 dienų indėlius................. 8%
1 m. term. Indėlius ......... 9.25%
1 m. term, ind.mėn.pal. . 8.75% 
3 m. term, indėlius .......  9.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) .... 7% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 9.25%
RRSP ind. 3 m................  9.75%

Place” vardu pavadinta viena 
gatvė.

Nors ir nebūdamas lietuvių kil
mės, nuo pat atvažiavimo į Kana
dą, kartu su žmona ir vaikais įsi
jungė į lietuvių kolonijos veik
lą. Statant Šv. Kazimiero šven
tovę, Jonas įdėjo daug darbo, ne
mokamai atlikdamas visus vanden
tiekio darbus, o vėliau apsiėmė 
tvarkyti vandentiekio remonto 
darbus ne tik šventovėje, bet ir 
parapijos Oak Point vasarvietėje.

Pažymėtina, kad visa Timmer- 
manų šeima, įskaitant ir vaikai
čius, reikalui esant talkina mū
sų kolonijos veikloje ir dosniai 
remia lietuvišką veiklą bei spau
dą. E.K.K.

Edmonton, Alberta
VYSKUPAS PAULIUS BALTA

KIS lankysis Edmontone š. m. kovo 
9-13 dienomis ir vadovaus vietos 
lietuvių rekolekcijoms Lietuvių 
namuose vakarais. Smulkesnę pro
gramą paskelbs vietos lietuvių 
vadovybė. Kor.

Calgary, Alberta
VYSKUPAS PAULIUS BALTA

KIS lankys vietos lietuvius š. m. 
kovo 13-16 dienomis. Pamaldas 
laikys kovo 13, sekmadienį. Apie 
pamaldų vietą ir valandą praneš 
vietos lietuvių vadovybė. Kor.

Vancouver, B.C.
VYSKUPAS PAULIUS BALTA

KIS lankysis Vankuveryje š. m. 
kovo 16-21 dienomis ir vadovaus 
lietuvių rekolekcijoms. Bend
ros pamaldos numatytos kovo 20, 
sekmadienį. Apie visa tai smul
kesnes žinias praneš savo tau
tiečiams vietinė vadovybė. Kor. 
St. Petersburg, Florida

IŠRINKTA NAUJA LIETUVIŲ 
KLUBO valdyba: pirm. A. Karnius, 
vicepirm. K. Vaičaitis, sekr. A. 
Krulikienė, ižd. J. Kirtiklis, finan
sų sekr. A. Kaselis, direktoriai - A. 
Aleksiejūnas, J. Balnius, J. Gerdvi- 
lienė, A. Grabauskas, S. Kreivė
nas, M. Kuchelewa, J. Švedas. Re
vizijos komisija: V. Mažeika, J. Mi
kaila, K. Miklius, J. Žvynys.

VASARIO 16-JI bus paminėta 
vasario 13, šeštadienį, 2 v.p.p., 
specialia iškilme Lietuvių klubo 
salėje. Pagrindinę kalbą pasa
kys inž. Jonas Jurkūnas iš Čikagos. 
Meninę dalį atliks klubo choras ir 
tautinių šokių grupė “Audra”. Bus 
renkamos aukos ALTai, Bendruo
menei ir VLIKui.

Vasario 14, sekmadienį, 1 v.p.p., 
Šv. Vardo šventovėje bus pamal
dos už Lietuvą. Dalyvaus su vėlia
vomis šauliai ir vyčiai. Po pamal
dų - pietūs klube.

Tradicinės pamaldos už Lietu
vą Viktorijos Jacobsonienės pa
stangomis rengiamos amerikie
čiams Šv. Jono šventovėje (St. 
Petersburg Beach) vasario 14, 
sekmadienį, 10 v.r. Pamokslą ang
lų kalba pasakys kun. A. Zaka
rauskas iš Čikagos.

Lietuvos vėliava bus iškelta 
vasario 16, antradienį: Treasure 
Island - 9.30 v.r., St. Petersburg 
Beach - 10 v.r., Gulfporte (prie 
miesto bibliotekos)- 11 v.r.

TEATRO GRUPĖ “ŽIBINTAS” 
vasario 19, penktadienį, 6 v.v., 
Lietuvių klubo salėje vaidins Jur
gio Gliaudos 3 v. dramą “Čiurlio
nis”. Veikalą scenai paruošė bei 
pritaikė D. Mackialienė. Prieš vai
dinimą, 5 v.p.p., mažojoje klubo 
salėje bus Čiurlionio reprodukci
jų paroda, paruošta J. Taoro. Vai
dinimas bus pakartotas vasario 28, 
sekmadienį, 2 v.p.p., Miami lietu
vių klube. L.Ž.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

IMAME UŽ:
asmenines paskolas....  12.5%
nekiln. turto pask. 1 m. 10.25% 
nekiln. turto pask. 3 m. 11.75% 
Nemokamas čekių ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000.
ir asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Amerikos lietuvių Romos ka
talikų federacijos pirm, advo
katas Saulius Kuprys buvo pa
kviestas atstovauti Čikagos ar
kivyskupijai Ilinojaus katalikų 
konferencijos organizacijų tary
boje. Konferencija jungia visas 
šešias Ilinojaus vyskupijas ir 
rūpinasi šios valstijos seime 
Springfielde priimamais įstaty
mais, liečiančiais socialinio 
teisingumo klausimus. Stengia
masi, kad jie būtų palankūs Ka
talikų Bendrijai ir sutaptų su 
vyskupų pareiškimais.

Čikagos lietuviai vis dar 
džiaugiasi Jaunimo centru, pa
statytu ir atidarytu 1957 m. anuo
metinio lietuvių jėzuitų provin
cijolo kun. Broniaus Krištanavi- 
čiaus, SJ, (1910-1977) pastangų 
dėka. Centro ateitimi dabar rū
pinasi kun. Vaclovo Gutausko, 
SJ, prieš penkerius metus įsteig
tas Kun. B. Krištanavičiaus, SJ, 
fondas. Pagrindinis fondo dėme
sys tenka Jaunimo centre įsikū
rusiam Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrui, su kuriuo kartu 
dirba Pasaulio lietuvių archy
vas, Pedagoginis lituanistikos 
institutas, Lietuvių istorijos 
draugija, J. Žilevičiaus — J. 
Kreivėno muzikologijos archy
vas. Fondo kapitalas jau peržen
gė $250.000, o bendroji vertė — 
$300.000. Šiemet iš fondo palū
kanų beveik $14.000 bus paskir
ta įvairiems Lituanistikos tyri
mo ir studijų centro darbams, 
susietiems su lietuvybės išlai
kymu. Kun. B. Krištanavičiaus, 
SJ, fondui iki 1997 m. numatoma 
sutelkti milijoną dolerių.

Bostono Šv. Petro lietuvių pa
rapijoje 1987 m. gruodžio 20 d. 
paminėta kun. Antano Baltru- 
šūno auksinė kunigystės sukak
tis. Jis yra gimęs 1909 m. liepos 
27 d. Amerikoje, Middlebore, 
Mass., baigęs Šv. Jono kunigų 
seminariją Brightone, kunigu 
įšventintas 1937 m. gruodžio 17 
d. Pradžioje dirbo amerikiečių 
parapijose, 1962-65 m. — Cam
bridge lietuvių parapijos kle
bonu, nuo 1965 m. iki išėjimo 
pensijon — Šv. Petro lietuvių 
parapijos klebonu Bostone. Jam 
teko vadovauti LiėtUVilį kuriigų 
vienybės'1 Boštond' prbViriėijai, 
būti Lietuvių religinės šalpos 
vadovų eilėse. Auksinės kuni
gystės sukakčiai skirtose kun. 
A. Baltrašūno Mišiose Šv. Pet
ro šventovėje dalyvavo daug 
kunigų, Bostono ir apylinkės 
lietuvių. Giedojo kompoz. Je
ronimo Kačinsko vadovaujamas 
parapijos choras, solistai Be
nediktas Povilavičius ir Ran
dall Kulunis, atlikę meninę 
programą ir sukaktuvininkui 
skirtose vaišėse.

Brazilija
Kalėdų eglutės šventę Sao Pau

lo didmiestyje 1987 m. gruo
džio 20 d. surengė Zelinoje vei
kianti lituanistinė savaitgalio 
mokykla su Brazilijos Lietuvių 
Bendruomene. Dalyvavo visi 
mokytojai ir mokiniai. Dainų, 
šokių ir deklamacijų programė
lę atliko mokiniai, kuriuos ap
dovanojo Kalėdų senelis. Suau
gusiems skirto kurso vardu visus 
pasveikino Adilsonas Puodžiū
nas, linkėdamas linksmų Kalė
dų ir laimingų naujų metų. Mo
kyklos koordinatorei Magdale
nai Vinkšnaitienei BLB valdy
bos vardu padėkojo Jonas Tata- 
rūnas.

Argentina
Aušros Vartų lietuvių para

pija Buenos Aires Avellanedos 
priemiestyje 45 metų veiklos 
šventę, trukusią porą savaičių, 
surengė 1987 m. lapkričio vidu
ryje. Mišios buvo laikomos ne 
tik šventovėje, bet ir kitose 
parapijos vietose. Lapkričio 14, 
šeštadienį, jos buvo skirtos vi
siems parapijos seneliams ir li
goniams, o lapkričio 15, sekma
dienį, Mišių metu lietuviškas 
giesmes giedojo iš Berisso atvy
kęs Mindaugo draugijos lietu
vių choras. Po Mišių buvo su
rengta procesija miesto gatvėse 
su Aušros Vartų Marijos pa
veikslu. Iškilmingas Mišias is
panų kalba, skirtas visiems pa
rapijiečiams, atnašavo kun. Au
gustinas Steigvilas, MIC. Pietūs 
su jautienos kepsniais buvo su
rengti parapijos sporto aikštė
je. Lapkričio 20 d. parapijos sa
lėje buvo rodomos skaidrės, at
skleidžiančios Lietuvos krikš
čionybės 600 metų istoriją. 
Skaidres papildė muzika ir pa
aiškinantys komentarai. Tauti
nių šokių programą atliko Susi
vienijimo lietuvių Argentinoje 
ansamblis “Dobilas”. Sutvirti
nimo sakramentą lapkričio 29 
d. Aušros Vartų šventovėje tei
kė Avellanedos vysk. R. Di 
Monte.

Australija
Metinis Sydnėjaus “Dainos” 

choro koncertas buvo surengtas 
1987 m. gruodžio 6 d. Programą 
paruošė jaunieji “Dainos” vado
vai — Birutė Aleknaitė ir Justi
nas Ankus, pakeitę 17 metų va
dovavusį muz. Bronių Kiverį. 
Anksčiau jau 33 metus Sydnėju- 
je skambančiai “Dainai” vado
vavo J. Gaižauskas ir A. Plukas. 
Koncertui pasikeisdami diriga
vo naujieji dirigentai J. Ankus 
ir B. Aleknaitė. Akompanavo 
Bronius Kiveris. Koncertas bu
vo pradėtas ir baigtas mišraus 
“Dainos” choro. Vidurinėje da
lyje atskirus pasirodymus turė
jo vyrų ir moterų chorai. Pro
gramai buvo pasirinktos lietu
vių kompozitorių harmonizuotos 
ir originalios dainos, “Pasvei
kinimo” ištrauka iš Vytauto Klo
vos operos “Pilėnai”. Prel. P. 
Butkus dirigentams įteikė Mont- 
realyje išleistą poeto Henriko 
Nagio ir kompoz. Aleksandro 
Stankevičiaus kantatą “Kryžių 
ir Rūpintojėlių Lietuva”, kuri 
buvo sukurta Kanadoje Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakčiai.

ALB Pertho apylinkės valdyba, 
minėdama Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį, išleido seriją atvi
rukų Kryžių kalno prie Meškui
čių. Šie atvirukai su ateistų 
griaunamais ir tikinčiųjų vėl 
atstatomais kryžiais per Austra
lijos lietuvių organizacijas ir 
ALB apylinkių valdybas bus pa
skleisti įtakingiems australams, 
remiantiems Lietuvos laisvės 
kovą.
Britanija

Naujų metų sutikimą Mančes
terio lietuvių klube surengė 
vietinis ramovėnų skyrius. Vai
šės buvo suneštinės: maistu rū
pinosi moterys, gėrimais—vyrai. 
Sutiktuvių dalyvius pasveikino 
klubo pirm. A. Podvoiskis, ra
movėnų pirm. K. Murauskas ir 
Mančesterio lietuvių moterų ra
telio “Rūta” pirm. Aldona Pod- 
voiskienė. 1988 m. sutikti visų 
dalyvių sugiedotu Lietuvos him
nu, naujametiniais linkėjimais. 
Klubo pirm. A. Podvoiskis betgi
patarė neužmiršti ir praeitin 
nubildėjusių 1987 m. Mat tais 
metais daugelis lietuvių atšven
tė atvykimo Britanijon keturias
dešimtmetį."

Londono1' lietuvių Maironio 
mokyklėlė antrąjį trimestrą pra
dėjo sausio 9 d. Lietuvių kalbos 
pamokos kiekvieną šeštadienį
vyksta Lietuvių namuose. Nau
dojamasi šeštadienine Toronto
Maironio mokyklos programa, 
iš jos gautais vadovėliais.
Spragą paliko mokytojos — ak
torės Živilės Šlekytės-Stanton 
su sūneliu Tomu išvykimas Ka
lėdų atostogom pas tėvus Ka
nados Toronte bei jos vėlesnis 
apsilankymas teatro reikalais 
Hong Konge. Ją pakeitė talkon 
atskubėjęs Algis Šveikauskas. 
Tikimasi, kad mokinių skaičių 
padidins prieauglis, o mokyto
jai susilauks savanoriškos tal
kos. Planuojama įrašyti vaizda- 
juostėn kai kurias pamokas, 
svarbesniuosius mokyklėlės 
įvykius.

A. a. Steponas Čekanauskas, 
Kaune 1919 m. gimęs geležin
kelietis, mirė 1987 m. spalio 3 d. 
Stoke-on-Trent mieste. Anglijon 
atvyko pokaryje iš V. Vokietijos. 
Gyveno ir dirbo Stoke-on-Tren- 
te, priklausė vietiniam DBLS 
skyriui nuo pat jo įsteigimo. 
Buvo vedęs, paliko dukrą ir du 
vaikaičius.

Vokietija
Kalėdų eglutės šventę VLB 

Hamburgo apylinkės valdyba 
surengė 1987 m. gruodžio 27 d. 
Lietuvių katalikų misijos pa
talpose, kurios šį kartą buvo 
per mažos. Mat susirinko ne tik 
tėvai su vaikais, bet ir kiti 
tautiečiai, suvilioti pranešimo, 
kad programą atliks Vasario 16 
gimnazijos moksleiviai ir kad 
apsilankys Kalėdų senelis iš 
Lietuvos. Pirmiausia prie eg
lutės buvo suvaidinta pasaka 
apie eglutę ir degtukus, sugie
dota lietuviška Kalėdų giesmė. 
Su dviem vokiškom kalėdinėm 
giesmėm įsijungė Indrė Vegne- 
rytė, o po jos visi giedojo kalė
dines giesmes, kol į duris pasi
beldė ir buvo įsileistas Ramu
čio Simukaičio suvaidintas Ka
lėdų senelis. Mažuosius daly
vius jis paprašė parodyti, ką 
jie yra išmokę. Bene drąsiau
sia deklamatore tapo trejus 
metukus amžiaus turinti Linu
tė Paulauskaitė. Aštuonmetė 
Vida Pareigytė, neseniai su 
tėvais atvykusi iš Lietuvos, 
padeklamavo ilgą eilėraštį apie 
ten išmoktą senį Šaltį. Visi šo
ko ratelį aplink Kalėdų eglutę 
ir dainavo. Hamburgo bei apy
linkės lietuviai buvo dėkingi 
šventėn įsijungusiems Vasario 
16 gimnazijos moksleiviams.



Kalgario lietuvių sudaryta tautinių šokių grupė, kuri ruošiasi dalyvauti žiemos olimpiados atidarymo iškilmių 
parade. Dešinėje, antroje eilėje (be uniformos ) - tautinių šokių mokytoja JULĖ VYŠNIAUSKIENĖ
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Pastabos bei nuomonės

Vilniaus arkivyskupijos klausimu
Ar ji tebepriklauso Lenkijos hierarchijai?

Visi tilpo viename kelyje
Vasario šešioliktosios proga visiems lietuviams

Šįmet Vasario šešioliktoji yra sukaktuvinė. Prieš 70 metų 
buvo atgaivinta Lietuvos valstybė. Tautinio susipratimo skatin
tojai, kartais net skirtingai galvodami, tilpo viename Lietuvos 
kelyje. Drąsiame, didžiulės reikšmės Nepriklausomybės akte 
išnyko nuomonių skirtumai.

Reiškiame pagarbą pirmiesiems Lietuvos nepriklausomybės 
minties skatintojams, aktą pasirašiusiems, jį kovose gynusiems, 
žuvusiems ir sužeistiems, nepriklausomo gyvenimo vadovams, 
Sibiro aukoms, partizanų kraujui ir šiandien tą pačią nepri
klausomybės mintį okupacijoje įvairiais keliais puoselėjan
tiems.

Sveikiname viso pasaulio lietuvius, laisvę vertinančius, 
jubiliejų ryžtingai sutinkančius, Lietuvos okupaciją smerkian
čius. Mūsų nuotaikos šiais Lietuvos nepriklausomybės metais 
tealsuoja pasitikėjimu pavergta tauta, kuri iki šiandien liko 
atspari, ir viltimi, kad jos vidinės jėgos neišsisems. Laikas Lie
tuvos nesunaikins, ją tik užgrūdins ateities kūrybai laisvoje 
aplinkoje. JAV Lietuvių Bendruomenė ir toliau kukliu įnašu pa
dės Lietuvai ir stengsis puoselėti šiame krašte tautinę gyvybę.

JA V LB krašto valdyba

Lietuviai sovietinėje revoliucijoje

Mylimai mamai, močiutei ir promočiutei

AfA 
STEFANIJAI MINIOTIENEI

mirus,
sūnų ALGĮ ZAKAREVIČIŲ su šeima ir gimines giliai
užjaučiame bei kartu liūdime -

V. V. Augenai
P. R. Bražukai

AfA 
BENIUI DABULSKIUI 

mirus,
jo žmonai ALFREDAI su šeima, giminėms ir draugams 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime su jumis.

Jūsų draugai iš Belgijos -
Stasė Olšauskienė-Miglinienė, vyras Juozas 
Anelė ir Jonas Raškauskai

JUOZAS VITĖNAS

LB veikėjai vėl pradeda at
naujinti savo kampaniją dėl 
Vilniaus arkivyskupijos pri
skyrimo prie Lietuvos bažny
tinės provincijos, tačiau jie 
iki šiol dar nėra pilnai išaiš
kinę svarbių klausimų. Vienas 
tokių klausimų liečia Vilniaus 
arkivyskupijos priklausomy
bę: ar ji tebepriklauso Len
kijos Bažnyčiai?

LB veikėjai į šį klausimą 
bendrais žodžiais atsako tei
giamai. Anot B. Nemicko, “Vil
niaus arkivyskupija tebėra 
Lenkijos bažnyčios organiza
cinėje sudėtyje” (“Draugas”, 
1987. VII. 31, nr. 148).

Tačiau vysk. P. Baltakis sa
ko, kad “dabartinė Lietuvai 
priskirta Vilniaus arkivysku
pijos dalis neturi jokių ryšių 
su Lenkijos bažnytine provin
cija” (“Draugas”, 1986. II. 4). 
Tam paremti jis pažymi: “Kai 
1945 m. Vilniaus arkivyskupas 
Jalbžykowskis persikėlė į Len
kiją jo jurisdikcija Lietuvo
je pasilikusiai arkivyskupijos 
daliai pasibaigė” (“Draugas”, 
t. p.).

Tai patvirtina ir kan. Ed. 
Basys, buvęs Vilniaus arkivys
kupijos apaštalinio adminis
tratoriaus arkiv. M. Reinio 
kancleris, kuris savo atsimi
nimuose taip rašo: “Tą pačią 
dieną, prieš išvykdamas į sto
tį, metropolitas (Jalbžykows- 
kis) sušaukė savo kapitulą. 
Jos akivaizdoje pareiškė, kad 
lietuviškąją arkivyskupijos 
dalį valdys arkiv. M. Reinys, 
o gudiškąją ir lenkiškąją jos 
dalį pasilieka sau. Tas dalis 
valdys iš Baltstogės. (Neskel
biamo autoriaus knyga “Arkiv. 
Mečislovas Reinys”, 181 psl.).

Aišku, arkiv. Jalbžykovvskis 
savo valia negalėjo šių per
tvarkymų padaryti. Tai galėjo 
padaryti tik popiežius, bet 
arkiv. Jalbžykovvskis matyt tai 
žinojo, ir todėl išvykdamas 
pranešė savo kapitulai.
Tiesioginėje popiežiaus žinioje

Vysk. Baltakis savo pareiš
kimuose taip pat nurodo kitę 
Vilniaus arkivyskupijos pri
klausomybės aspektą. Jis sako, 
kad Vilniaus arkivyskupiją 
“Vatikanas valdo ne per Len
kijos episkopatą, kaip kartais 
manoma, bet tiesiogiai savo 
iniciatyva” (“Akiračiai”, nr. 3, 
1986 m. kovas). Kitaip tariant, 
dabartinėse Lietuvos ribose 
esanti Vilniaus arkivyskupi
jos dalis yra tiesioginėje 
popiežiaus žinioje, nepriklau
so nei Lenkijos, nei Lietuvos 
Bažnyčiai. Vysk. Baltakis nu
rodo, jog tai yra įprasta Vati
kano praktika. Anot jo, “kol 
sienos nėra nustatytos tarp
tautinėmis sutartimis, teisėtai 
ar neteisėtai naujai prijungtas 
sritis Vatikanas pasiima tie- 
sioginėn savo globon ir paveda 
valdyti apaštališkiems admi
nistratoriams, o ne ordina
rams vyskupams” (“Draugas”, 
1986. II. 4).

Čia galima prisiminti, kad 
tokios praktikos Vatikanas 
laikėsi 1972 m. pertvarkyda
mas buvusią vokiečių Oderio- 
Neisės srityse bažnytinę san
tvarką. Priskyręs vyskupijas 
tose srityse Lenkijos Bažny
čiai, Berlyno vyskupiją Vati
kanas pasiliko savo žinioje. 
Vyskupijų steigimo akte buvo 
pasakyta: “Berlyno vyskupija 

pavedama betarpiai Šventa
jam Sostui” (“Pasaulio lietu
vis” nr. 11, 1987 m., lapkritis, 
8 psl.).

Reikia įrodymų
Jei LB veikėjai netiki, kad 

dabartinėse okupuotos Lietu
vos ribose esanti Vilniaus 
arkivyskupijos dalis forma
liai yra popiežiaus globoje ir 
tebeteigia, jog ji tebepriklau
so Lenkijos Bažnyčiai, tai jie 
turi patikimais šaltiniais bei 
dokumentais įrodyti savo teigi
mo teisingumą. Tai ypač svar
bu dabar, kai LB veikėjai ryž
tasi Vilniaus arkivyskupijos 
prijungimo reikalo nepamiršti 
ir “savo darbą ta linkme tęsti, 
kol popiežius mūsų prašymą 
išklausys” (“Pasaulio lietu
vis” nr. 8-9, 1987 m. rugp.-rugs., 
21 psl.).

Turėtų išaiškinti
Kitas svarbus LB veikėjų 

neišsiaiškintas klausimas yra 
Vatikano nusistatymas dėl 
Vilniaus arkivyskupijos pri
skyrimo prie Lietuvos bažnyti
nės provincijos. Pvz. PLB VR 
komisija net formaliai yra pa
reiškusi, jog “niekas iš tikro 
nežino, kokia yra paties po
piežiaus nuomonė” (“Pasaulio 
lietuvis” nr. 10, 1986 m. spalis). 
O Br. Nemickas net kaltina 
VLIKą visuomenės klaidinimu 
“iš anoniminių ‘autoritetingų 
šaltinių’ išrautais teigimais” 
(“Draugas”, 1987. VII. 31).

Tačiau visiems yra žinoma, 
kad vysk. Baltakis ne kartą 
lankėsi Romoje, buvo susiti
kęs su popiežiumi, ir todėl 
galėjo patirti jo nuomonę. 
VLIKas taip pat turi savo ke
lių patirti Vatikano nusista
tymui ir nebūtinai turi skelb
ti savo šaltinius, kaip yra 
priimta diplomatiniuose san
tykiuose.

Vysk. Baltakis Vatikano 
nusistatymą dėl Vilniaus arki
vyskupijos priskyrimo prie 
Lietuvos bažnytinės provinci
jos yra paskelbęs laikraščiuo
se. Jis nurodė, tarp kitų daly
kų, kad Vatikanas dabar nega
li tai formaliai padaryti, ka
dangi jis “nepripažįsta nei 
Lietuvos prievartinės inkor
poracijos į Sovietų Sąjungą, 
nei pagal jos planą nubrėžtų 
Rytų Lietuvos sienų” ir kad 
“oficialus arkivyskupijos su
tvarkymas reikštų ne vien sta
tus quo, bet turbūt ir de jure 
dabartinių Vilniaus krašto 
sienų ir Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą pripažinimą” 
(“Akiračiai”, nr. 3, 1986 m. 
kovas). Panašiai ir VLIKas 
pernai savo pareiškime išdės
tė Vatikano nusistatymą dėl 
Vilniaus arkivyskupijos pri
skyrimo.

Kas skaitė šiuos pareiški
mus, galėjo įsitikinti, kad 
Vatikano nusistatymas yra 
rimtas ir realios padėties ži
nojimu pagrįstas.

• Užsakykite “Tėviškės žibu
rius” kaip dovaną jaunavedžiams, 
draugams, pažįstamiems.

LB veikėjai, pradėdami sa
vo veiklą dėl Vilniaus arki
vyskupijos priskyrimo, taip 
pat turėjo pirmiausia išsiaiš
kinti su Vatikanu. Tai reika
lavo ir paprastas mandagu
mas. Jeigu jie būtų tai pada
rę, gal būtų Vatikaną įtikinę 
dėl arkivyskupijos priskyrimo, 
o gal Vatikanas juos būtų įti
kinęs tokio reikalavimo žalin
gumu Lietuvai, ir jie būtų ne
pradėję šios kampanijos.

Taip pat LB veikėjai gal būtų 
patyrę, kaip tvirtai Vatikanas 
yra nusistatęs dabar nespręsti 
Vilniaus arkivyskupijos klau
simo bei įsitikinę, jog neįma
noma Vatikaną paveikti ir gal 
dėl to būtų susilaikę nuo savo 
veiklos.

Bando pralaužti sieną?
Vysk. Baltakis taip yra pa

sakęs: “Vienas aukštas Vatika
no pareigūnas pakartotinai pa
reiškė, kad Vatikanas šiuo me
tu savo laikysenos nekeis, nes 
priešingu atveju reikštų sovie
tų vienašališkai nubrėžtų sie
nų ir tuo pačiu Lietuvos anek
sijos pripažinimą. Pagal jį so
vietai seniai to siekia tik dėl 
savo, o ne bažnytinių interesų” 
(“TŽ” 9 nr., 1986. II. 25).

Savo nuomonę vysk. Baltakis 
taip pareiškė: “Aš nemanau, 
kad bet kokie mūsų žygiai tu
rėtų pozityvios reikšmės” 
(“Akiračiai”, 3 nr., 1986 m. ko
vas).

Tokiu būdu LB veikėjai, ne
išsiaiškinę su Vatikanu ir pra
dėję savo kampaniją dėl Vil
niaus arkivyskupijos, arba lau
žiasi per atviras duris, arba 
bando savo kakta pramušti 
mūro sieną.

Atsižvelgiant ir išlaikant
Tačiau reikia su Vatikanu 

ne tik išsiaiškinti, jei manoma 
atnaujinti kampaniją, bet ir 
apdairiai jam. rašyti laiškus 
ar prašymus, kad neatsitiktų 
taip, kaip įvyko su Lietuvos 
vyriausybės raštu ambasado
rių konferencijai 1922 m., pra
šant nustatyti “rytines Len
kijos sienas, atsižvelgiant į 
iškilmingus Lenkijos pasiža
dėjimus Lietuvai bei Lietuvos 
gyvybinius interesus ir teises”. 
Ambasadorių konfencija šį 
prašymą “patenkino”, nepaisy
dama sąlygos “atsižvelgiant”, 
ir paliko Vilnių Lenkijai.

LB veikėjai panašiai prašo 
popiežių priskirti Vilniaus 
arkivyskupiją bažnytinei Lie
tuvos provincijai, “išlaikant 
Lietuvos aneksijos nepripaži
nimą”. Vatikanas taip pat gali 
panašiai šį LB prašymą “pa
tenkinti”, nepaisydamas sąly
gos “išlaikant”. O kai bus 
sprendimas padarytas, bus per 
vėlu sakyti, kad mes to nepra
šėme.

R. BULOVAS

“Gimtasis kraštas” 1987 m. 
44 nr. išspausdino straipsnį 
“Kas jie, 4000 lietuvių?” Tarp 
išvardintų keliolikos lietuvių, 
dalyvavusių Spalio revoliuci
joje ir Rusijos pilietiniame 
kare, minimi ir šie: “Karo ko
misarai, be kurių, kaip pasakė 
V. Leninas, ‘mes neturėtumė
me Raudonosios armijos’, bu
vo Antanas Dirda, Juozas Ja- 
nulionis, Jonas Puteikis, kiti 
mūsų tautiečiai”.

Per 1941-1945 m. karą tarp 
rusų ir vokiečių pulkininkas 
Antanas Dirda pateko į vokie
čių nelaisvę. Per belaisvių 
surašymą jis pasakė vokie
čiams esąs lietuvis. Vokiečiai 
paklausė iš kurios vietos esąs 
ir ar turįs giminių Lietuvoje. 
Sakėsi esąs iš Kupiškio vals
čiaus, ir brolis ten ūkininkau
jąs. Vokiečiai atsiklausė Ku
piškio valsčiaus savivaldybę, 
kuri patvirtino, kad tai tiesa. 
Vokiečiai jį paleido iš nelais
vės, ir pik. Antanas Dirda at
važiavo pas brolį į Kupiškio 
valsčių. Bet netrukus su broliu 
jis pradėjo ginčytis, nesutikti. 
Savaime suprantama dėl ko.

Viena Dirdų sesuo turėjo 
nuosavą namą Kupiškio mies
telyje ir ten gyveno. Antanas 
Dirda persikėlė gyventi pas ją. 
Po metų ar dvejų vokiečiai 
pareikalavo darbininkų į Sak
soniją. Kupiškio policija su
ėmė A. Dirdą ir iki išvežimo į 
Vokietiją laikė valsčiaus da
boklėje. Valsčiaus ir daboklės 
sargu buvo Jonas Poškus (mi
rė 1960 m. V. Vokietijoje), ku
ris gerai pažinojo A. Dirdą iš

“Tėviškės žiburįų” aukotojai
$300: Br. Narbutas; $100: A. Mi- Sičiūnas, A. Šermukšnis, J. Gaspe-

niotas; $70: A. Laurinaitis; $50: 
KLB Sault Ste. Marie apylinkė; 
$28: F. Urbaitis; $25: A. Mikala
jūnas, P. Skablauskas, O. Spidell, 
“Geležinio vilko” valdyba - J. Pau- 
laitis, V. Slotkus; $20: J. Šleinius, 
B. Strikaitis, dr. A. Lukienė, J. 
Jurkūnas, A. Štuopienė; $15: T. 
Stanulis; $12: B. Čižikaitė; $10: 
V. Brazys, M. Pranevičius, J. Pur- 
tulis, V. Baltrušiūnas, S. Pabrin- 
kis, A. Kanapka, A. Ragelis, V. Ba- 
risas; $8: A. Landsbergis, I. Sera
pinas; $6: U. Opanavičienė; $5:
B. Kondratas, S. Narmantas; $3: 
S. Gindrick, P. Šliteris, S. Vyš
niauskas, J. Kudžma, I. Ramonas, 
M. Milius.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$27: N. Jakučinskas; $25: S. Kaže- 

mėkaitis, A. Kuzmickas, kun. A.
C. Kardas, I. A. Juodaitis, S. Fid- 
leris, P. Dikaitis, J. Dragūnienė, 
A. Giedraitis, L. P. Gerulaitis, E. 
Matulaitis, K. Aranauskas, K. Meš
kauskas, P. Šostakas, L. Špokas, 
J. Virbalis, E. Mardosas, J. Stu- 
kas, R. Matulevičienė, A. Miko
liūnas, D. Mitkienė, M. J. Vase- 
riai, V. Bliuvas, A. Grigaras, A. 
Indrulaitis, V. Keršys, J. Vaičai
tis, Villa Maria Rest Home, kun. 
F. Kireilis, A. Skrupskienė, P. 
Skablauskas, O. Spidell, A. L. Ste- 
paitis, E. Sinkus, B. Geležiūnas, 
R. Wanagat, S. Kilikauskas, O. 
Merkis, V. Mikuckis, Z. Orentas, 
J. Tamoliūnas, J. Balsys, A. Bal
sys, M. Valiukėnas, A. Juškys, J. 
Kvietelaitis, A. Krakaitis, J. Sko
mantas, D. Slavinskas, J. Stravins
kas, S. Meškauskas, I. Ramonas, 
J. R. Stalioraitis, S. Pabrinkis, 
A. R. Pavasaris, kun. V. Kriščiūne- 
vičius, V. Bartininkaitienė, J. 
Šimkus, S. Kowbell, V. Jančiukas, 
I. Kaliukevičienė, G. Jezukaitie- 
nė, A. Katinas, M. Lorr, J. Ladyga, 
R. Pūkštys, prof. J. Pikūnas, D. Mar- 
tinkus, P. Lukoševičius, J. Saba
liauskas, P. Brasas, J. Riauba, A. 
Bendžius, K. Simaitis, E. L. Kle
vai, V. Baronas, J. Bakša, G. Stone, 
L. Jasinevičius, M. Peckus, V. Step- 
šys, J. Rugys, A. Prūselaitis, J. 
Norkus, V. Slotkus, B. Tamošiū
nas, J. Tervydavičius, P. Williams, 
R. Masiulionis, M. Gegužis, A. 
Kenstavičius, A. Karnius, A. Mac
kela, M. Noreika, J. Rutkauskas, E. 

vaikystės dienų. Per vasaros 
atostogas, prieš I D. karą, A. 
Dirda ir J. Poškus eidavę kartu 
į “vakaruškas”. J. Poškus jam 
sakęs: “Jeigu nori bėgti, bėk!” 
A. Dirda nenorėjęs pabėgti, 
nes neturįs kur. Taip Lenino 
karo komisaras buvo išvežtas 
darbams į Saksoniją. Grįžusi 
komunistinė valdžia Lietuvon 
išvežė jo brolį ūkininką su šei
ma į Sibirą..

Laikraštis nerašo apie lietu
vių, dalyvavusių Spalio revo
liucijoje ar Rusijos pilietinia
me kare, vėlesnį likimą. Para
šyta: “Plačiai žinomi Raudono
sios armijos karvedžiai Jeroni
mas Uborevičius, Vytautas 
Putna, Juozas Blaževičius”. 
Nepažymėta, kad gen. J. Ubo
revičius ir'gen. V. Putna buvo 
sušaudyti per Stalino valymus 
kaip užsienio valstybių šni
pai. Įdomu būtų žinoti, kiek 
kitų lietuvių buvo sušaudyta 
ar išsiųsta į Gulagą? Be to, 
4000 skaičius yra per daug iš
pūstas. Tikresnis skaičius bū
tų 400.

Raudonieji Ukrainos didvy
riai po 1932-3 m. bado, baisių 
ukrainiečių trėmimų į Sibirą 
ir jų vieton gabenimo rusų, 
pradėjo reikšti nepasitenkini
mą Stalino valdžia. Vieną nak
tį tie medaliuoti didvyriai, 
(manė esą neliečiami) buvo su
imti ir išsiųsti į Gulagą. Anti- 
sovietiniai ukrainiečiai juo
kėsi: “Išdavikai gavo atpildą”.

Straipsnis, parengtas Lai
mos Breslavskienės, Lietuvos 
TSR centrinio valstybinio ar
chyvo vyresniosios mokslinės 
bendradarbės, yra ne moksli
nis, o propagandinis.

AfA
adv. FELIKSUI PAŠKEVIČIUI

mirus, jo dukteris - RAMUTĘ VERIKAITIENĘ, DANU
TĘ KLIMIENĘ, vaikaičius - SALOMĖJĄ, VACLOVĄ, 
AUŠRELĘ ir EDVARDĄ bei jų šeimas liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučia-

Irena ir Eginhart Ehlers su šeima

AfA 
BRONIUI BIJŪNUI
iškeliavus amžinybėn,

jo šeimą, gimines, bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

Montreal, Que. Albertas Rusinas su šeima

AfA
MYLIMAI MAMYTEI

Australijoje mirus,
■ r •'J ’ Z. ' .....

’ ’ liūdesio valandoje ]os Sūnus - VYTAUTĄ ir JAUNIŲ 
KUNCAIČIUS su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime-

J. A. Bacevičiai A. V. Dobilai
G. J. Bacevičiai A. P. Kružikai

ras, I. Ross, K. Radvila.
Už dvejus metus rėmėjo prenu

meratą atsiuntė: J. Šleinius, L. V. 
Petrušaitis, V. Kalaina, Br. Nar
butas, J. Kriščiūnas, J. P. Liauke- 
vičius; už trejus metus - A. Mika
lajūnas, D. V. Fidleris.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$120: už dvejus metus - A. Pili- 

baitis; $50: S. Jakaitis, kun. J. Rik- 
teraitis, M. Gečienė; $40: V. Gu
daitis; $30: V. Jakubaitis, J. Dau
gėla, V. Gotceitas, J. Greičiūnas, B. 
Strikaitis, M. Zlonis, V. Petrulis, A. 
Bušmanas, J. N. Dėdinas, H. Šiau
rys, J. Pūrtulis, J. Mickus, dr. A. 
Lukienė, E. Mačiulaitis, P. A. Rau- 
linaitis, kun. S. Šileika, P. Bar- 
teška, dr. A. L. Čepulis, L. Kunna- 
puu, B. Stalioraitienė, S. Ignatavi
čius, A. Petrulis, prof. J. Stukas, 
Ph.D., A. Markevičius, J. Yurkus, 
dr. J. Vengris, E. Galius, J. Žvirb
lis, G. Melnykas, L. Skripkutė, C. 
Jurevičius, A. Laurinaitis, R. Svi- 
las, E. Valeška, A. Miniotas, S. Va
siliauskienė, A. Misiulis, D. Jur
kus, D. Peddle, kun. V. Pavalkis, 
dr. A. ir L. Pacevičiai, A. Zaura.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai.

AfA 
PETRUI BABECKUI

mirus, 

jo žmoną AGUTĘ, sūnus su šeimomis nuoširdžiai
užjaučiame -

E. Heikis
D. V. Stanevičiai
A. V. Clark
J. Jonaitienė

AfA 
PETRUI BABECKUI 

iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną AGOTĄ, sūnus - VYTĄ ir JONĄ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame-

P. J. Gurkliai J. A. Lapavičiai
A. I. Pakarnos M. Gaivelienė

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Ilgamečiam draugui

AfA
PETRUI BABECKUI

iškeliavus amžinybėn,
žmoną AGOTĖLĘ, sūnų VYTĄ su šeima ir sūnų 
JONĄ su šeima, gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

/. V. Biskiai ir šeima
Bronė Skvereckienė ir šeima
M. J. Rybiai ir šeima
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Kunigas JONAS BOREVIČIUS, SJ, atšventęs savo kunigystės 50 metę 
sukaktį Čikagoje, uoliai dalyvauja visuomeninėje veikloje

Susidomėjo bevardžių alkoholikų sąjūdžiu

Tu esi kunigas per amžius.
Kunigo J. Borevičiaus, SJ, kunigystės sukakties proga

Kiek yra “Alcoholics Anony
mous” narių? Kokį vaidmenį 
atlieka bevardiškumas? Kaip 
ir kodėl nariai nusprendžia, 
kad jie yra alkoholikai?

Tai buvo dalis klausimų, 
kuriuos sovietų atstovai pa
teikė per įžanginį pokalbį
1987 m. gegužės mėnesį Va
šingtone. Suorganizuotas tarp
tautinių reikalų organizaci
jos, valstybės tarybos patvir
tintas JAV prezidento Ronaldo 
Reagano ir gen. Sov. Sąjungos 
sekretoriaus M. Gorbačiovo, 
tai bus vienas iš daugelio pa
sikeitimas žiniomis tarp Ame
rikos ir Sov. Sąjungos. Sekan
tys pasikalbėjimai bus apie 
jaunimą, auklėjimą, žemdir
bystę, aplinką ir kitus daugia- 
kultūrio krašto klausimus.

“Pasikalbėjimas buvo kūry
biškas ir duodantis rusams 
geresnį supratimą apie A.A. 
veiklą” - pareiškė “AA” cent
ro vedėjas John B., kuris buvo 
pakviestas prisidėti prie po
kalbio, kaip “AA” tarptautinės 
tarnybos atstovas kartu su uni
versitetų ir gydymo centrų at
stovais.

“Mus klausinėjo buvęs Vie
šų reikalų viršininkas Nikolai 
Černyk ir kiti du rusų gydyto
jai, kurie kartu dalyvavo. Vie
nas jų kalbėjo truputį angliš
kai, bet didesnė dalis pasikal
bėjimų vyko per oficialų ver
tėją”.

John praneša, kad jis įteikė 
Černykui tris “AA” leidinius, 
išverstus į rusų kalbą: “44 
klausimai”, “Naujokai klausia” 
ir “Tai yra AA”, pažymėdamas, 
kad šitie ir kiti “AA” konferen
cijos patvirtinti leidiniai yra 
išversti į daugelį kalbų.

Toliau John praneša, kad
1988 m. rugsėjo mėnesį “AA” 
atstovas bus pakviestas į Mask
vą prisijungti prie Amerikos 
profesionalų grupės, kuri dir
ba alkoholizmo srityje ir tęs
ti pasikeitimą žiniomis apie 
alkoholizmo išvengimą ir gy
dymą.

“Mūsų tradicijų ir minčių 
ribose, mes pasidalinsime su 
rusais savo patyrimu alkoho
lizmo gydyme, ir tai bus “AA” 
blaivybės žinių skleidimo da
lis” pareiškė minėtasis John.

1957 m. lenkų gydytojaš Zbig
niew Wierzbicki keliavo į Ame
riką sužinoti daugiau apie al
koholikų gydymą ir priežiūrą. 
Jis buvo nustebintas “AA” pa
sisekimu. Kai grįžo namo, pra
dėjo pirmą “AA” grupę Pozna
nės mieste.

Kadangi dr. Wierbicki nebu
vo pats alkoholikas, negalėjo 
perduoti lenkų alkoholikams 
asmeniško pagijimo nuo alko
holizmo ligos patyrimo. Taip 
ta pirmoji grupė paliko stip
rioje medicinos profesijos įta
koje ir pagaliau nustojo veik
ti. Po 20 metų Poznanėje pa
lengva įsisteigė dvi ar trys ki
tos grupės. 1970 m. gale buvo 
įsteigta pirma grupė Lenkijos 
sostinėje Varšuvoje, ir tada 
“AA” pradėjo klestėti.

Šiandien Lenkijoje yra 100 
grupių, įskaitant vieną kalė
jime. “A.A. General Service 
Office” Amerikoje ir Kanado
je pagelbėjo išversti ir išleis
ti dalį “AA” literatūros. Ne
seniai G.S.A. išleido ir išsiun
tinėjo 500 egzempliorių “Li
ving Sober” lenkų kalba. Paja
mos už tas knygas pagelbės ne

priklausomą “AA” literatūros 
leidimą Lenkijoje.

G.S.O. taip pat prisidėjo 
prie “Dvylikos žingsnių” bei 
“Dvylika tradicijų” vertimo 
ir prie kelių konferencijos 
patvirtintų brošiūrų. Šiuo me
tu G.S.O. padeda versti “Di
džiosios knygos” pirmus 16 
skyrių.

Paminėtina, kad Amerikoje 
ir Kanadoje lenkų bendruo
menės įsteigė keletą lenkų 
grupių ir sėkmingai naudoja 
išverstą literatūrą naujiems 
ateiviams iš Lenkijos infor
muoti.

Wictor O. iš lenkų “AA”, šiuo 
metu gyvenantis Los Angeles, 
pateikė daugumą aukščiau mi
nėtų žinių. Jis pastebi, kad 
blaivybė Lenkijoje padarė di
delę pažangą nuo to laiko, kai 
dr. Wierbicki keliavo į Ameri
ką, jieškodamas vaistų prieš 
alkoholizmą. A.A.

Ekslibrisų konkursas
Australijos lietuvių dienų 

metu (1988 m. pabaigoje ir 1989 
m. pradžioje) įvyks pasaulinio 
masto ekslibrisų-knygženklių 
konkursas. Jo tikslas supažin
dinti Australijos lietuvius su 
pasaulio lietuvių menininkais, 
gyvenančiais Australijoje ir 
kituose kraštuose.

Ekslibrisas yra parinktas dėl 
to, kad jį gali sukurti įvairių 
šakų menininkai, lengva at
siųsti bei išstatyti. Tuo būdu 
tikimasi pritraukti kuo dides
nį menininkų skaičių.

Dėl technikos jokių suvar
žymų nebus daroma.

Menininkai yra prašomi at
siųsti iki trijų ekslibrisų kar
tu su trumpa savo biografija 
lietuvių ar anglų kalba. Eksli
briso kūriniai turi būti atsiųs
ti iki 1988 m. lapkričio 1 d. Eks
librisų konkursas yra įjungtas 
į oficialius Australijos 200 me
tų jubiliejinius parengimus. 
Parodai ir konkursui vadovau
ja skulptorė Jieva Pocienė.

Visą korespondenciją, lie
čiančią ekslibrisų konkursą 
ir parodą, prašome siųsti: 
“EKSLIBRISAS”, 25 McLachan 
Ave., Glenelg North, S.A. 5045, 
Australia.

Kviečiame visus pasaulio 
lietuvių menininkus įsijung
ti į šį pasaulinį lietuvių eksli- 
bristų konkursą, kurio pre
miją paskelbsime vėliau.

Australijos lietuvių dienų 
komitetas

Kanados Lietuvių Bendruomenės kultūros taryba 1962 m. Sėdi iš kairės: R. 
Siniūtė, kun. J. Borevičius, SJ, dr. I. Gražytė; stovi: J. Lukoševičius, dr. H. 
Nagys, V. A. Jonynas Mary Photo Studio

H. NAGYS

Kai gyvenome dar savo lais
vame krašte, mums mokyklose 
dažnai buvo kartojama, kad 
baigus mokslus ir renkantis 
savo tolimesnį kelią aukšto
siose mokyklose bei universi
tetuose turėsime prisiminti 
vieną labai svarbų dalyką: dar
bų įvairybėje yra tokie, ku
riuos vadiname profesijomis, 
ir tokie, kuriuos vadiname pa
šaukimu. Skirtumas tarp jų 
esąs didelis ir esminis. Jeigu 
profesinį pasiruošimą sąžinin
gai mokantis gali daugiau ar 
mažiau įsigyti kiekviena ir 
kiekvienas, tai pašaukimą te
turi kai kurie.

Būdavo nurodoma: kunigais, 
gydytojais ir mokytojais turė
tų būti tiktai tie, kurie turi 
tokiam darbui pašaukimą, t. y. 
giliai ir tikrai jaučia, jog jie 
tokiam darbui yra pašaukti ir 
galės visur ir visuomet tarnau
ti kitiems, padėti kitiems, my
lėti kitus, dažnai atsisakydami 
savo pačių patogumų, porei
kių ir net laimės. Taigi mums 
buvo sakoma, kad šių trijų dar
bų negalima rinktis dėl kokių 
nors materialinių apskaičiavi
mų, dėl asmeninės naudos.

Šiapus Atlanto
Atsiradę šioje pusėje Atlan

to, komerciniame Šiaurės 
Amerikos kontinente, pama
tėme kaip negailestingai toks 
idealizmas niekinamas: čia 
pirmoje vietoje renkamasi 
profesijas bei darbus tiktai 
dėl materialinių. apskaičia
vimų. Čia tokia arba toks, ku
rie pasirenka vadinamąsias 
nepraktiškas profesijas, yra 
laikomi naiviais padebesiniais 
svajotojais, nepažįstančiais 
žiaurios tikrovės. O toji tik
rovė beveik visados yra dole
rinė. Čia žmogaus vertė yra, 
tikra to žodžio prasme, matuo
jama turimų dolerių suma. 
Dažnai išgirsime posakį, kad 
štai tas arba anas yra svarbus 
ir gerbtinas asmuo, nes yra 
vertas tiek milijonų dolerių. 
Toji gobšaus materializmo 
banga, deja, užlieja vis dides
nius plotus ir plūsta į kitus 
kontinentus.

Prisiminėme tai, nes atrodė 
svarbu prisiminti tomis progo
mis, kai švenčiame sukaktis tų. 
žmonių, kurie savo pašaukimo 
keliu ėjo nedvejodami dauge
lį metų. Ir 1987 m. pabaigoje 
paragintas parašyti ką nors 
apie buvusio Montrealio Auš
ros Vartų parapijos klebono 
kunigo Jono Borevičiaus, SJ, 
asmenį bei veiklą jo 50 metų 
kunigystės proga, pasidalin
siu su skaitytojais keliais at
siminimais ir keliomis min
timis.

Pradines savo pastabas pa
rašiau ir dėl to, kad šiame kon
tinente šiandien tiktai vienas 
iš paminėtųjų pašaukimų te
bėra populiarus. Ir populiarus 
todėl, kad pelningas. Gydytojo 
kelią, žinoma, pasirenka ne 
visi vien dėl gero tiktai pinigo, 
bet, deja, labai didelis nuo
šimtis į tą svarbų pašaukimą 
žiūri kaip į pelningą profesiją.

Mokytojais gi tampa dauge
lis tokių, kurie mano rasią 
nesunkią profesiją. Todėl čia 
nusivylusių mokytojų tiek 
daug, todėl čia šiandien mo
kytojo keliu pasuka nedauge
lis idealistų arba šiaip jau 
kito kelio neradusių arba ne- 
jieškančių.

O jau kunigų, ypač katalikų, 
keliu šiandien čia beveik nė 
vienas nesiryžta žengti. Pa
šaukimų stoka kunigystėn yra 
tiesioginis triumfuojančio 
materializmo padarinys. (Vi
sokių televizijos pamoksli

ninkų ir savilaidinių sektų 
bei sektelių, bažnyčių bei baž
nytėlių atstovų Šiaurės Ame
rikos kontinente, ypač JAV, 
yra begalės, bet ir jų didžiuma 
dažniau skaičiuoja dolerius 
negu skelbia Dievo žodį). To
dėl 50 metų kunigystės sukak
tis yra tokia įsidėmėtina šio
je prabangos ir tuščio gyve
nimo burbuluose plūduriuo
jančioje pasaulio dalyje.

Pamokslai Lietuvoje
Kun. Jono Borevičiaus pa

mokslus girdėjau pirmą kartą 
1940 m. pavasarį Kėdainių 
valstybinės gimnazijos reko
lekcijų metu. Jis buvo atvykęs 
iš Šiaulių ir mums paliko gilų 
įspūdį, ilgai likusį atmintyje.

O buvom paskutinioji laisvos 
Lietuvos gimnazijos laida, nes 
tų pačių metų birželio 15 d., 
tik ką gautus atestatus laiky
dami dar rankose, stovėjome 
Kėdainių gatvėse, kurių grin
dinys drebėjo po sovietų tan
kų vikšrais. Riedėjo raudonos 
vergijos tankai, trupindami 
kelio akmenis, keldami siau
bą ir dulkių debesis, per visą 
Lietuvą ...

Atmintina tai buvo baisios ir 
deginančios vasaros pradžia. 
O tik 1939 m. pavasario pabai
goje mūsų šeima atsikėlė į Kė
dainius iš Šilutės, kurios gat
vėmis mačiau riedančius Hit
lerio tankus. Todėl tas reko
lekcijas taip gerai prisimenu: 
kun. Borevičiaus prieš kelis 
mėnesius mums skelbtasai 
Kristaus evangelijos meilės 
žodis taip skaudžiai kirtosi 
su kraupia vergijų realybe. 
Ir kaip tiktai todėl tasai žodis 
buvo toks artimas ir brangus. 
Rašydamas gi šiuos sakinius, 
pagalvojau, kad tai buvo prieš 
47 metus! Taigi pačioje sukak
tuvininko kunigystės pradžio
je ...

Bendroje veikloje
Šiapus Atlanto artimiau teko 

sukaktuvininką pažinti 1957- 
1963 m. jam esant Montrealio 
Aušros Vartų parapijos klebo
nu ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenės kultūros tarybos 
pirmininku. Kun. Borevičius 
buvo tolerantiškas, kantrus, 
ramus žmogus ir klebonas, ku
ris lygiai domėjosi savo para
pijiečių dvasiniais, religiniais 
poreikiais ir savo tautiečių 
visuomenine, bendruomenine 
veikla. Jis ne tiktai domėjosi 
lietuvybės likimu, bet ir akty
viai įsijungė ton veiklon, kuri 
ryžosi savo tautiečių tautinį 
sąmoningumą bei budrumą 
nuolat žadinti, gaivinti ir 
išlaikyti.

Kaip šios parapijos įsteigė
jas kun. Jonas Kubilius, SJ, 
kuris buvo ir tebėra šios pa
rapijos dvasia, ir dabartinis 
klebonas kun. J. Aranauskas, 
SJ, bei keli kiti buvę šios pa
rapijos klebonai, — kun. Bore
vičius ne tiktai išlaikė, bet ir 
puoselėjo šios parapijos giliai 
lietuvišką, patriotinį pobūdį.

Montrealio Aušros Vartų pa
rapija buvo kiekvienam šio 
miesto lietuviui visados ne 
tiktai jo dvasiniai, bet ir tau
tiniai namai. Šioje parapijoje 
buvo susitelkusi didžiausia ir 
judriausia mūsų kultūrininkų 
dalis. Iš dalies dėl grynai geo
grafinės savo padėties, bet di
džia dalimi dėl to, kad jie visą 
laiką šioje parapijoje jautė 
nuoširdų rūpestį ir paramą lie
tuviškajai veiklai.

Todėl visai suprantama, kad 
kun. Borevičių randame KLB 
kultūros taryboje užimantį la
bai svarbias ir atsakingas pir
mininko pareigas. (Taryboje 
buvo: L Gražytė, R. Siniūtė, 
J. Lukoševičius, V. A. Jonynas, 
H. Nagys). Ir, turiu pasakyti, 
kad tarp daugelio tuo metu ei
namų visuomeninių pareigų, 
tarybos posėdžiuosna ėjau 
tikrai ne vien iš pareigos, 
bet ir jausdamas juose galįs 
iškelti naujus sumanymus bei 
idėjas ir rasti šiltą, draugiš
ką pritarimą arba ir kritiką. 
Svarbiausia gi, taryba ne tik
tai svarstė įvairius būdus 
puoselėti mūsų kultūrinį gy
venimą, bet ir atliko visą eilę 
konkrečių darbų. Tuo metu lie
tuviškoji veikla buvo tikrai 
gyva ir įvairi KLB Montrealio 
apylinkėje.

Rašant Montrealio lietuvių 
kroniką, Aušros Vartų parapi
ja ir jai vadovavę ir vadovau
jantys kunigai jėzuitai, o jų 
tarpe neabejotinai ir kun. J. 
Borevičius, užims užtarnautai 
svarbią vietą. Niekad joje ne

buvo žvelgta į lietuvius iš 
aukšto, niekad lietuviškos or
ganizacijos neturėjo maldauti 
patalpų ir paramos, niekad 
lietuviškasis jaunimas nebuvo 
atstumtas arba niekinamas, 
kad mokosi arba dėsto angliš
kose mokyklose, lygiai kaip 
ir visi kiti lietuviai nebuvo 
minimi su pašaipa už tai, kad 
fanatikų prancūzų separatistų 
siautėjimo metu nepritarė Ka
nados valstybės sunaikinimui 
ir drįso tai pareikšti viešai. 
Ir šiandie, kai buvęs Montrea
lio kitos lietuviškos parapi
jos klebonas ir vėlei spaudo
je paniekinančiai vadina lie
tuviškąją veiklą Montrealyje 
pensininkų susibūrimu (tary
tumei vyresnio amžiaus žmo
nės dėl savo amžiaus patys 
kalti arba menkesni žmonės) 
ir arogantiškai kartoja jau 
seniai girdėtus savo naivius 
išvedžiojimus apie tikėjimą, 
Lietuvą ir lietuvius, gera pa
stebėti, kad abiejose Montrea
lio parapijose dabar lietuvis 
jaučiasi namuos.

Ir jaunų susipratusių lie
tuvių šeimų abiejų parapijų 
maldos namuose yra labai 
daug: jas lengvai gali suskai
čiuoti tas, kuris nori tai pa
matyti. Tarnauti kitataučiams 
ir peikti savuosius tikrai nė
ra gilios ir sąmoningos krikš
čionybės požymis. Todėl rei
kia džiaugtis ir didžiuotis 
tais lietuvių kunigais, kurie 
buvo, tebėra ir liks mūsų liki
mo bendrakeleiviais, dvasios 
vadovais, nuolat pasiruošu
siais ištiesti saviesiems ranką, 
nuolat skelbiantiems Kristaus 
meilės ir pakantos žodį gimtą
ja kalba. Ir ne tiktai kalban
tiems apie tai, bet ir gyvenan
tiems skelbiamąją Evangelijos 
tiesą. Toks buvo ir tebėra mū
sų tarpe gyvenęs ir dirbęs ku
nigas Jonas Borevičius, nese
niai atšventęs savo kunigys
tės penkiasdešimtąją sukaktį.

Biografinės žinios
Paminėtina pabaigoje su

kaktuvininko trumpa biografi
ja: gimė 1906 m. gruodžio 4 d. 
Alytuje. 1925 m. baigė valsty
binę Alytaus gimnaziją ir tais 
pačiais metais įstojo į jėzuitų 
ordiną. Filosofijos studijas 
baigė 1932 m. Valkenburge, 
Olandijoje. 1938 m. baigė ten 
pat ir teologijos studijas. Pa
pildomai studijavo socialinius 
mokslus Miunsterio (Vokieti
joje) ir Liuveno (Belgijoje) 
universitetuose. 1932-34 m. 
Taline (Estijoje) buvo arki
vyskupo sekretorius ir vado
vavo savo įsteigtam jaunimo 
auklėjimo institutui, mokyto
javo tenykštėje rusų kolegi
joje. 1941-44 m. Lietuvoje kun. 
J. Borevičius buvo Šiaulių Pre
kybos instituto kapelionu, o 
nuo 1942 m. ir Šv. Ignoto baž
nyčios rektorium. 1945-46 m. 
Šveicarijoje buvo lietuvių 
tremtinių komiteto pirminin
ku ir taip pat jų kapelionu 
bei Tarptautinės tremtinių 
švietimo komisijos nariu.

Į JAV atvyko 1946 m. ir Či
kagoje, kur kartu su kun. Jo
nu Kidyku, SJ, ryžosi steigti 
lietuvių jėzuitų ordino pada
linį, tuo pačiu metu labai ak
tyviai įsijungdamas nuolat 
stiprėjančion šio miesto lie- 
tuviškon veiklon. 1952-1953 m. 
jis ėjo studentų ateitininkų 
sąjungos kapeliono pareigas, 
o 1957-1963 m., trūkstant lie
tuviškose parapijose kunigų, 
atvyko Montrealin ir ėjo Auš
ros Vartų parapijos klebono 
pareigas. Tuo pačiu metu jis 
vadovavo Kanados Lietuvių 
Bendruomenės kultūros tary
bai. Nuo pat šaulių organiza
cijos atsisteigimo tremtyje 
yra Lietuvos šaulių sąjungos 
tremtyje vyriausias kapelio
nas. Sukaktuvininkas bendra
darbiavo Lietuvoje dienraš
čiuose “Rytas” ir “XX Am
žius”, o išeivijoje — “Drauge”, 
“Misijose”, “Žvaigždėje”, “At
eityje”, “Laiškuose lietu
viams” ir “Karyje”.

Visur ir visuomet kun. J. Bo
revičius aktyviai reiškėsi vi
suomeninėje, kultūrinėje ir 
šalpos veikloje. Jis visados 
rado laiko ir energijos visas 
savo mokslines žinias, visuo
meninius sugebėjimus skirti 
lietuviams ir Lietuvai. Todėl 
ir linkėtina jam dar daug me
tų būti ir veikti mūsų tarpe, 
o taip pat norisi padėkoti už 
visa tai, ką jau davė ir dar 
duos savo gimtosios žemės se
serims ir broliams išeivijoje.

Sportininkų išvykos Australijon organizacinis komitetas Čikagoje. Iš 
kairės: R. DIRVONIS, pirm. V. ADAMKUS, lėšoms telkti komiteto pirm, 
dr. P. KISIELIUS ir V. GRYBAUSKAS. Trūksta P. BERNECKO iš Toronto

Pakeliui į Australiją
Ten šiais metais rengiamos pasaulio lietuvių sporto žaidynės

III-jų Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių pasiruošimas Adelaidė
je jau vyksta keleri metai. Pagrin
diniai darbai jau beveik atlikti. 
Visos aikštės ir sporto salės užsa
kytos, sportininkų apgyvendini
mas sutvarkytas, provizorinė var
žybų programa sudaryta.

Organizacinis žaidynių komi
tetas sudarytas iš Adelaidės lie
tuvių sporto klubo “Vyčio” narių. 
Jam padeda eilė pagalbinių k-tų 
ir grupių iš viso 30 asmenų.

Organizacinio komiteto nariai: 
S. Urnevičius - žaidęs P. Austra
lijos valstijos ir Australijos lie
tuvių krepšinio rinktinėse, buvęs 
ALFAS ir ilgametis “Vyčio” klubo 
pirmininkas bei garbės narys; R. 
Sidabras - sporto darbuotojas ir 
spaudos bendrabarbis, “Vyčio” 
klubo garbės narys; S. Visockis 
- buvęs krepšininkas ir tinklinin- 
kas, buvęs klubo pirmininkas ir jo 
garbės narys; A. Skiparis - klubo 
garbės narys, buvęs pirmininkas 
ir ALFAS v-bos narys; V. Ramonai- 
tis - buvęs krepšininkas, sporto 
darbuotojas ir mecenatas; R. Po
cius - dabartinis “Vyčio” pirmi
ninkas, buvęs krepšininkas ir tink- 
lininkas; Jurgis Jonavičius - AL
FAS v-bos pirmininkas 1963, 64, 79, 
80 ir 87 m., “Vyčio” pirmininkas 
1983-85 m., 1964 ir 1972 m., Š. Ame
rikos krepšininkų kelionės organi
zatorius ir III PLS žaidynių org. 
k-to pirmininkas.

Žaidynės vyks Adelaidėje 1988 
m. gruodžio 26 - sausio 1 d.d. Pro
gramoje bus' krepšinis; tinklinis, 
lauko ir stalo tenisas, plaukimas, 
golfas, šachmatai, bilijardas ir 
skvašas. Krepšinio varžybose su 
Š. Amerikos komandomis dalyvaus 
dvi Australijos lietuvių rinkti
nės ir gal net viena komanda iš 
Lietuvos. Paskutinę varžybų die
ną dar numatomos reprezentaci
nės rungtynės, kuriose rinktinė 
iš visų dalyvavusių komandų žais 
prieš stiprią australų komandą.

Kartu vykstančių Australijos 
lietuvių dienų programa nesikry- 
žiuos su sporto varžybomis, taip 
kad žiūrovai ir dalyviai galės da
lyvauti visur. Naujų metų sutiki
mas įvyks “Regency Park College” 
salėje, talpinančiojoje 1500 žmo
nių, o sausio 1 d. planuojama atsi
sveikinimo jiešminė žaidynių ir 
Australijos lietuvių dienų daly
viams.

O pas mus?
Per 1987 m. žaidynes Niujorke 

susirinkę klubų vadovai vienbal
siai nutarė dalyvauti III-se PLS 
žaidynėse Australijoje. Jie kitaip 
ir negalėjo pasielgti po to, kai 
pirmosios žaidynės Toronte ir ant
rosios Čikagoje buvo sėkmingos 
ypač tik dėl to, kad jose gausiai 
ir įspūdingai dalyvavo Australi
jos lietuvių sportininkai.

Netrukus po to buvęs ŠALFASS 
c.v. pirm. P. Berneckas sudarė 
lokiai išvykai organizuoti komi
tetą, kurį sudarė pirm. V. Adam
kus, R. Dirvonis, V. Grybauskas. 
Lėšoms telkti komitetui vado
vauti pakviestas dr. P. Kisielius. 
Komitetas tuoj užmezgė ryšius su 
org. k-tu Australijoje ir vykstan
čiais klubais bei pavieniais spor
tininkais. Entuziazmas vis didė
jo, ir pradinė registracija rodo, 

Dovanos giminėms Lietuvoje 
t

Kaskart atsiranda naujų ir skirtingų būdų paremti gi
mines Lietuvoje. Galima paremti siuntiniais, nuperkant 
dovanas ten, arba lėšomis.

Populiariausios prekės iš užsienio yra šios: striukės- 
anorakai, sportiniai batai, žieminiai batai, bliuskutės, suk
nelės, kostiumėliai, kalkuliatoriai, kava.

Finansinės paramos reikalu prašome rašyti atskirai.

Sudarome testamentus, administruojame nuosvybes, 
išrūpiname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, 
persiunčiame palikimus į LIETUVĄ praktiškiausiu ir nau
dingiausiu PAVELDĖTOJUI BŪDU.

Tarpininkaujame įvairių dokumentų sutvarkyme.

Z. JURAS,
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel. 01-460-2592

kad norinčių ir galvojančių vykti 
skaičius gali siekti net 200. Toks 
skaičius net pradėjo gąsdinti aust- 
raliečius, nes tuo pat metu Ade
laidėje vyks ir Australijos lietu
vių dienos - darosi problematiš
kas apgyvendinimo klausimas. 
Planuoja vykti net 9 klubai su 
5-mis vyrų ir 2 jaunių krepšinio 
komandomis, 2 vyrų tinklino, 3 
moterų tinklinio komandos, bū
rys lauko tenisininkų, plaukikų, 
šachmatininkų, golfininkų ir net 
keletas stalo teniso žaidėjų.

Sąmata tokiai išvykai, be abejo
nės, sieks kelis šimtus tūkstan
čių dolerių. Didesnę dalį kelionės 
išlaidų turės sumokėti patys spor
tininkai, dalį sutelks klubai ir 
dalį org. k-tas su visuomenės pa
galba.

Nauja centro valdyba
Kai šis išvykos org. k-tas pa

teikė savo darbo planus ŠAL
FASS metiniam suvažiavimui 1987 
m. spalio gale Klivlande, suva
žiavimas jam pritarė ir šiam mil
žiniškam darbui palengvinti iš
rinko naują centro valdybą iš Či
kagos kandidatų. Naujoji valdy
ba, prie savo sąrašo dar koopta
vusi Algį Bielskų iš Klivlando 
ir Renatą Žilioninę iš Čikagos 
bei pasiskirstė pareigomis: pirm. 
Valdas Adamkus, vicepirm. ir gen.- 
sekr. Algis Bielskus, vicepirm. 
Rimas Dirvonis, ižd. Aleksas Lau
raitis, sekr. Algis Tamošiūnas, 
spaudos atstovas Vytautas Gry
bauskas, nariai - Romas Puodžiū
nas, Renata Žilionienė, Zigmas 
Žiupsnys. Valdybos adresas: Al
gis Tamošiūnas, 317 So. Catherine, 
La Grange, IL 60525, USA. Tel. 
(312) 354-2516.

Pirmasis didžiulis šios valdy
bos darbas bus metinės žaidynės, 
kurios balandžio pabaigoje įvyks 
Čikagoje. Jos pavestos organizuo
ti “Lituanikos” ir “Neries” klu
bams. Kaip ir visada prieš dides
nius įvykius, tokios metinės žai
dynės sutraukia gausų dalyvių 
skaičių. Jos bus lyg ir egzaminas 
vykstantiems į Australiją klubams 
bei pačiam išvykos org. k-tui. Po 
jų tuoj turės paaiškėti ir tikras 
vykstančiųjų skaičius.

Tuo būdu ŠALFASS, pradėda
ma savo 38-jį sezoną, yra dar gyva 
(nors kai kieno jau buvo palai
dota), ir naujoji centro valdyba 
ta proga sveikina visus Š. Ameri
kos lietuvių sportininkus, sporto 
darbuotojus ir rėmėjus. 1988-ji 
metai bus reikšmingi lietuviško 
sporto gyvenime. Tebūnie tai rim
to pasiruošimo metai, kuriuos 
apvainikuosime lietuviško jau
nimo gyvybingumo ir solidaru
mo švente. V.G.

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).



Fotomeninko ALGIO NORVILOS nuotrauka “Požeminiame Niujorko traukinyje”, kurioje išreikšti du priešingi 
pasauliai-mastančio senuko ramybė ir jauno narkomano jieškojimas malonumo narkotikuose
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□ KULTOKIAJEJE VEIKLOJE

Partizanų dešimtmetis j^NTANAS^MUSTEIKIS

Dr. Kęstučio K. Girniaus įnašas

I
Žodis bei kalba esmingai 

išskiria žmones nuo kitų tvari
nių ir įgalina kultūrą su gro
žio, gėrio ir tiesos apraiškom. 
Žodžiu mes sugebame atskleis
ti tikrovę, bet kartais žodžiu 
mes galime ją ir paslėpti. Dar 
daugiau: žodžiu galima pačią 
tiesą suklastoti. Pastarasis 
atvejis man, kaip ir kitiems 
tremtiniams bei išeiviams, 
labiausiai rūpi, kai vienu ar 
kitu būdu sugrįžtame prie Lie
tuvos istorijos.

Partizano žodis charakte
ringiausiai apibūdina pokario 
dešimtmečio gyvenimą Lietu
voje. Visi to meto Lietuvos 
gyventojai, vietiniai ir pra
šalaičiai, okupuotieji ir oku
pantai, norom nenorom paisė 
jėgos, susijusios su partiza
nais. Vieniems toji jėga švy
tėjo kaip viltis, kaip būsimos 
laisvės palaima, kitiems — 
kaip nupelnyta ar nenupelny
ta grėsmė bei smurtas. Toji 
jėga buvo tikra ir gaivalinga, 
neatsitiktinė, o išplaukianti 
iš tautos masių.

Šio fakto svetimieji ir jų 
statytiniai priimti negalėjo, 
tad jį atmetė ir jo vieton bruko 
mitą ar tiesos klastotę. Mažoji 
partijos ideologų bei vykdyto
jų dalis, užmerkę akis prieš 
tikrovę, tikėjo, jog vad. “liau
dis” pati sukyla prieš vad. 
“liaudies išnaudotojus” ir 
žmoniją veda į vad. komuniz
mo rojų. Tai buvo išimtys. Di
džioji valdančios nomenkla
tūros dalis buvo normalūs 
žmonės ir suprato, jog lietu
vių partizanų sąjūdis griovė 
kertinę marksizmo-leninizmo- 
stalinizmo mitologiją apie 
geležinius istorijos dėsnius, 
bet pripažinti to negalėjo, 
nes tai būtų lygu savižudybei. 
Dėl to karjeristinę savo veid
mainystę pridengė tuščiom 
ideologinėm frazėm bei melu.

Mažą mūsų kraštą didžiulė 
imperija okupavo, apiplėšė 
ir pavergė, bet to dar neuž
teko. Tos imperijos “aktyvis
tai”, propagandininkai (moks
lininkai bei žurnalistai, ku
rie iš to duoną pelno) bando 
ir mūsų istoriją išrauti iš 
šaknų. Laikinai jie sugeba kai 
ką suklaidinti, bet ylos mai
še nepaslėpsi. Šia proga ma

Partizanai, kovoję už Lietuvos laisvę prieš sovietinę okupacijos armiją

no recenzuojama dr. Kęstučio 
K. Girniaus knyga “Partizanų 
kovos Lietuvoje” tai akivaiz
džiai parodo.

II
Veikalas suskirstytas į vie

nuolika sistemingai apibrėžtų 
skyrių. Pirmajame autorius 
apžvelgia ryškiuosius šalti
nius apie to laiko partizanus, 
didžiuosius nuopelnus priskir
damas Juozo Lukšos-Dauman
to atsiminimų knygai “Parti
zanai”. Ja rėmėsi prof. Juo
zas Brazaitis, prof. Vytautas 
S. Vardys, pats autorius ir kiti, 
rašiusieji apie lietuvių rezis
tenciją (atsparą). Autorius 
reikšmingai pastebi, kad oku
puotoje Lietuvoje neišleista 
atsiminimų apie lietuvių par
tizanų kovas, nors apie sovie
tinius partizanus gerokai pri
rašyta. Ir apie stribus yra vie
na kita atsiminimų knyga. Yra 
betgi paskelbta tikrų ar taria
mų dokumentų rinkinių, kurie 
tendencingai ir propagandiš- 
kai vaizduoja partizanų įvyk
dytus mirties nuosprendžius 
ar ryšius su vokiečiais. Tad 
visa, kas yra esmingai susiję 
su partizanais, Sovietijos li
teratūroje tebėra savotiškas 
“tabu”.

Antrajame skyriuje patei
kiama karų klasifikacija, nors 
vidaus karas, į kurį laisvės 
kovotojų pasipriešinimas įri- 
kiuotas, mažai ką pasako. Čia 
autorius įtikinamai argumen
tuoja, jog bandymas partizanų 
ginkluotą rezistenciją laikyti 
pilietiniu karu yra nesusipra
timas jau vien dėl to, kad oku
puotame krašte pilietinis ka
ras neįmanomas. Partizanai 
taip pat nelaikytini grynai te
roristinio sąjūdžio nariais, 
nes jų rezistencija buvo pla
tesnės apimties. Giliau auto
rius panagrinėja “klasių ko
vos” klausimą lietuvių visuo
menėje. Nors duomenys ne
pilni, vis dėlto partizanų 
sąjūdžio narių socialinė 
sklaida (stratifikacija) nuro
do, jog čia nebuvo klasių ko
vos.

Kituose skyriuose autorius 
nagrinėja priežastis, kurios 
paskatino dešimtis (ligi tris
dešimt) tūkstančių patriotų 
partizanauti, apžvelgia sovie
tinį terorą pirmaisiais poka

rio metais, areštus, trėmimus, 
dvasinį smurtą, prievartinę 
ūkio kolektyvizaciją.

Partizanų kovų raidoje au
torius išskiria tris laikotar
pius: a. 1944-1946 m. jėgų telki
mo, b. 1946-1948 m. — konsoli
davimo ir c. 1949-1952 m. — 
jėgų išsekimo.

Daug vietos autorius skiria 
partizanų susivienijimo pa
stangoms aprašyti, kur iškelta 
nenumatyta pasekmė: sovieti
niams agentams, įsiskverbu
siems į partizanų vadovybę, 
buvo sunkiau ardyti partizanų 
štabų tinklą, kai tas tinklas 
nebuvo sandarus. Įžvalgiai 
autorius aptaria kasdienį par
tizanų gyvenimą ir dažną aki
statą su mirtimi. Vienas sky
rius nagrinėja pasyviąją re
zistenciją, t. y. politines lais
vinimo organizacijas, kurios 
ne visada išvengė susikryžia
vimo su kovos sąjūdžiais. 
BDPS (Bendras demokratinio 
pasipriešinimo sąjūdis), su
kurtas vienos ideologinės gru
pės narių išeivijoje, vienu 
metu pogrindžio (partizanų) 
remiamas, vėliau infiltruotaš 
išdaviko, yra pilnai aprašy
tas.

Yra dar skyriai apie Vakarų 
intervencijos vilčių žlugimą, 
per vėlai supratus, kad Vaka
rai tik retoriškais žodžiais 
skelbia visų tautų laisvę, ir 
apie pasipriešinimo kovų au
kų skaičius.

III
Skaitytojui, susipažinusiam 

su sovietinio totalizmo prak
tika, paremta melu ir prievar
ta, pagrindinės šio veikalo iš
vados gali atrodyti nieko naujo 
nesakančios. Tačiau iš tikrųjų 
tai yra paskutinis mokslinis 
žodis apie Lietuvos pokario is
toriją. Veikalas yra mokslinis 
ta prasme, kad autorius tiks
liai ir griežtai apibrėžia var
tojamas sąvokas, galimai tiks
liai ir griežtai pasveria argu
mentus bei duomenis ir tik ta
da apsprendžia problemą.

Kritiškai jis pakedena ei
lines sovietines istoriografi
jos geležėles, taip pat ir iš
eivių mokslines ar žurnalisti
nes prielaidas. Teigiamus duo
menis jis priešpastato neigia
miems, kol prieina išvadą. Ra
šo ramiai, vengia polemikos. 
Kartais atrodo, kad jis per 
daug oriai kartoja sovietinės 
propagandos bendrybes, kai 
kur pamiršdamas pridėti ka
butes prie “banditų”, “buržua
zinių nacionalistų” ir kt, nors 
tose vietose jis necituoja.

Naudotų šaltinių bei litera
tūros gausa (213 bibliografi
nių dalykų) rodo autoriaus 
kruopštumą. Nagrinėjimo au
tentiškumą stiprina 24 pusla
piai fotografijų su daugiau 
nei trim šimtais partizanų.

Istorija šalta, objektyviai 
parašyta, o vis dėlto šiurpu
lį kelia. Anais teroro metais 
nukentėjo okupuotieji, nuken
tėjo ir okupantai. Patys ko
munistiniai pareigūnai buvo 
drausminami partizanų ir te- 
riojami Maskvos vykdomų lie
tuvių valymų, nes pirmuoju 
partizanų laikotarpiu buvo 
sunku surasti vieną kitą tik
rą “liaudies sūnų” ... Ak, 
autorius pamini, jog to meto 
valdžios įbauginti ūkininkai 
buvo ne tik partizanų, užuovėja, 
bet ir spąstai, kur išalkęs 
partizanas galėjo būti nunuo
dytas. Skaityti graudu.
"*— (Bus daugiau)

FELIKSAS BREIMERIS

Mano Lietuvai
Nebeskardena jau trimitai vario 
Ir Karo jau muziejaus neskamba varpai. 
Trispalvių nematyt 16-tą vasario — 
Tai Lietuva, išniekinta žiauriai.

Brangi tėvyne, kiek amžių Tu kentėjai, 
Kai Tavo kūną draskė svetimi, 
Kai veržės į Tave naujų tiesų skelbėjai 
Ir trijų Erelių viešpačiai pikti . . .

Ir Tu, tokia mažytė, kelią jiems pastojai
— Nė žingsnio žengti atgalios! — 
Pakilo iš visur gimtos šalies artojai 
Ir nebeleido trypti žemės mylimos!

Nebeskardena jau trimitai vario, 
Nebeskamba žygiuojančių karių daina . . . 
Bet dar išauš nauja 16-ta vasario 
Ir Lietuva iš kapo prisikels laisva!. . .

Dvejopas gyvenimas kūrėjų darbuose
Keramikės Marytės Gaižutienės ir foto menininko Algio Norvilos kūriniai

Ateitininkų suruoštoje pa
rodoje 1987 m. lapkričio 21-22 
d. d. Bruklyno Kultūros židi
nyje dalyvavo Marytė Gaižutie- 
nė ir Algis Norvilą. Marytė 
turėjo daugiau kaip 40 rodi- 
nių, o Algis — 36 juoda-balta 
nuotraukas. Keramikos temos 
yra paimtos iš gamtos — vaiz
deliai arba detalės. Vaizde
lis parodo spalvomis gamtos 
aplinką, o indo forma pavaiz
duoja gamtos detalę — susuk
tą lapą, medžio žievės gabalą 
ir pan. Visuose M. Gaižutie
nės kūriniuose jaučiamas sim
bolizmas, dvelkiantis švelnu
mu ir muzikinėmis linijomis. 
Jieškantieji tautinių juostų 
ar tulpių galėjo matyti juostų 
audinį ir spalvas poroje rodi- 
nių. Techniškai darbai labai 
gerai atlikti.

A. Norvilą pasirinko temas 
iš savo gyvenimo aplinkos. Jo 
nuotraukose matosi veiksmas 
arba gyvenimo mįslė. Kartais 
jis parodo gyvenimą tokį, koks 
jis yra, kaip tezę ir antitezę 
vienoje nuotraukoje. Pvz. 
“Subway, N.Y.C. 1983”. Čia sė
di ramybėje paskendęs barz
dotas žmogus, o už jo nugaros 
— jaunas vyras leidžia sau 
vaistus į koją merginos stebi
mas. Šis vyras traukinyje bė
ga su įtemptu gyvenimu, ku
riame jieško pasitenkinimo, 
neturėdamas tikslo. O barzdo
tas žmogus — ramus ir net ne
sirūpina tuo kas yra už jo. 
Abu gyvenimai skleidžiasi ša
lia vienas kito tame pačiame 
traukinio vagone ir net ant to 
paties suolo. Su gėriu eina ra
mybė iš Dievo, o su blogiu — 
pasitenkinimas gyvenimo ma
lonumais. Abu gyvenimai ne
gali būti suderinti, bet gali 
egzistuoti šalia vienas kito. 
Žmogus, turėdamas laisvą va
lią, gali pasirinkti vieną ar
ba kitą, nors tai nėra lengvas 
uždavinys.

Kitas pavyzdys — “Faith Re
storation Center”. Toks užra
šas durų centre, o žemiau — 
“Rev. Father” ir dar žemiau — 
“Rev. Sister”. Durys labai ap

ALGIS NORVILĄ, kurio meniškų nuotraukų paroda buvo surengta Bruk
nyno lietuvių Kultūros židinyje Nuotr. V. Maželio

šepusios, užrakintos keliomis 
spynomis apsaugai nuo įsibro
vėlių, o aplinkui matyti nutriu
šusi siena. Ar tai neprimena 
pirmųjų krikščionių, besimel
džiančių prie užrakintų durų 
neturtinguose miestų rajonuo
se? Ar tai neatskleidžia me
džiaginio gyvenimo menkys
tės?

Kitose nuotraukose matyti 
statulos ar kryžiai už geleži
nių grotų arba tvorų. Tai reiš
kia, kad kryžius yra atskirtas 
nuo žmogaus, o šventasis ne
pasiekiamas, nors žinome, jog 
Kristus yra su žmonėmis ir 
visus myli.

Algio nuotraukose matyti 
veiksmas ir mintis. Centre — 
žmogus. Algis kalba apie žmo
gų ir jo Kūrėją per daiktus. 
Dėl to jo fotografija dvelkia 
filosofija.

Ši Algio Norvilos paroda 
buvo pirmoji lietuvių visuo
menei. Būtų gera, kad jis pla
čiau supažindintų ją su savo 
darbais.

Algis yra gimęs ir augęs 
Bruklyne. Aktyviai dalyvavo 
moksleivių ir studentų ateiti
ninkų veikloje. Šiuo metu ver
čiasi kaip fotografas Niujor
ke. Jis atėjo į fotografiją po 
filosofijos studijų So. Caro
lina universitete. Yra dirbęs 
“New School for Social Re
search” foto skyriuje. Jis ten 
išklausė kursą žinomų foto 
specialistų Geo. Tice ir Denis 
Simoneta apie įvairius būdus 
ir metodus fotografijoje.

Marytė Gaižutienė jau yra ži
noma dailininkė, dalyvavusi 
lietuvių ir amerikiečių gru
pinės parodose. Iš profesijos 
ji yra biologė, turinti netgi 
daktarės laipsnį.

Paroda buvo gražiai paruoš
ta. Ją pradėjo rengti Liuda 
Gudelienė. Jos motinai susir
gus (mirė prieš parodą), per
ėmė visą darbą Gražina Janu
šienė, Renata Alinskienė, Gi
na Kudžmienė, Gintarė Ivaš- 
kienė, Aldona Rygelienė ir Ma
rija Vygantienė. j.r.

JAV LB švietimo taryba, pasi
naudodama finansine JAV lietu
vių fondo parama, išleido dešimtį 
“Lietuvos vaizdų” rinkinių, kurių 
kiekvienas turi 270 skaidrių. Rin
kiniai išsiuntinėti didžiausiom 
lietuvių mokyklom: Detroite — 
“Žiburio”, Klivlande ir Los An
geles mieste — Šv. Kazimiero, 
Čikagoje — Dariaus ir Girėno, 
K. Donelaičio, Marquette Parko, 
Lemonto, Bostone — Maironio. 
Atsarginis rinkinys liko švieti
mo taryboje. Pastaroji apgailes
tauja, kad dėl aukštos rinkinių 
kainos jų nebuvo galima parūpinti 
visoms lituanistinėms mokykloms, 
rinkinius patardama pasiskolinti 
iš artimesnių jas gavusių mokyklų.

JAV LB Baltimorės apylinkės 
valdyba 1987 m. lapkričio 14 d. 
Lietuvių namuose surengė dviejų 
menininkių koncertą — vašingto- 
nietės sol. Nerijos Linkevičiūtės- 
Kasparienės ir niujorkietės pia
nistės Dalios Sakaitės. Sopranas 
N. Linkevičiūtė-Kasparienė kon
certui buvo pasirinkusi A. Kača- 
nausko, J. Gruodžio, F. Bajoro, 
B. Gorbulskio ir G. Gudauskienės 
dainas, Sibelio ariją iš Ch. Gou
nod operos “Faustas”. Pianistė D. 
Sakaitė, akompanavusi solistei, 
atliko VI. Jakubėno “Legendą”, 
S. Vainiūno “Mažąją vabzdžių 
siuitą: Uodas, Drugelis, Žiogas, 
Vapsva”, dvi F. Šopeno mazurkas 
ir vieną polonezą.

Aktorius Henrikas Kačinskas, 
žymusis dailiojo žodžio skleidė
jas, mirė 1986 m. rugsėjo 28 d. 
Floridoje ir buvo palaidotas Sun
ny Hills kapinėse. Pirmąsias mir
ties metines “Laisvės varpo” radi
jo laidoje 1987 m. lapkričio 1 d. 
paminėjo šios Bostono bei apylin
kių lietuviams skirtos radijo pro
gramos vadovas Petras Viščinis. 
Radijo bangomis skambėjo velio- 
nies H. Kačinsko atliekamas Ka
zimiero Sapiegos monologas iš 
Balio Sruogos dramos “Kazimie
ras Sapiega”, įrašytas magneto
fono juostelėje. Tada visi prisi
minė, kad lig šiol niekas nėra iš
leidęs nė vienos velionies įrašų 
plokštelį, nors jo deklamacijo
mis žavėjosi daugelis JAV ir Ka
nados lietuvių kolonijų. Magne
tofoninių įrašų turi “Laisvės var
pas” ir velionies bičiuliai. Kilo 
sveikintina mintis iš jų sudaryti 
ir išleisti plokštelę, jai panau
dojus A. Baranausko “Anykščių 
šilelį”, K. Donelaičio “Metus”, 
Vinco Krėvės, Balio Sruogos bei 
kitų rašytojų kūrinių ištraukas. 
Tai būtų gražus paminklas talen
tingam aktoriui H. Kačinskui.

Saviveiklinis “Aušros” teatras 
Melburno lietuviams Australi
joje 1987 m. lapkričio 18 d. suvai
dino Gražinos Mareckaitės dviejų 
dalių, šešių paveikslų baladę “Eg
lės namai”, režisuotą Vilties Kru- 
žienės. Lietuvoje gyvenanti G. 
Mareckaitė šiam savo kūriniui 
pasirinko seną lietuvišką sodybą 
su jos gyvais ir jau mirusiais gy
ventojais. Pagrindinį trečios kar
tos jaunosios gyventojos Eglės 
vaidmenį atliko Rasa Baltutytė, 
archeologo Žilvino — Eugenijus 
Baltutis, Motinos — Vita Jablons
kienė, Tėvo — Petras Baltutis, iš 
kelionių grįžusio jūrininko Povilo
— Aleksas Gabas. Vėlių pasaulyje 
esančių sodybos gyventojų vaid
menis sukūrė: senolės Karolinos
— Astrida Baltutienė, Anupro — 
Antanas Bajoras, Domicėlės — 
Irena O’Dwyer, Mykolo — Jonas 
Venckus, Pranės — Aldona But
kutė, Bernardo — Vincas Lipke- 
vičius. Vėlės tebegyvena sody
boje, kurios namai buvo pasta
tyti 1863 m., vos tik panaikinus 
baudžiavą. Senolė Karolina, įsi
taisiusi aukštoje sodybos eglėje, 
seka pasakas, gieda senąsias rau
das. Kitos vėlės taip pat rūpinasi 
sodybos reikalais, kalbasi tarpu
savyje, bendrauja su gyvais sody
bos gyventojais, tik jų negirdi ir 
nemato sodybon patekę svetimie
ji. Vėlių eiles papildo jūrininkas 
Povilas, grįžęs iš kelionių ir gir
tas žuvęs po automobilio ratais. 
Ir gyvus, ir mirusius sodybos gy
ventojus sukrečia valdžios prane
šimas, kad sodyba bus panaikinta
— jos pastatai nugriauti, medžiai 
nukirsti, vaiskrūmiai išrauti. Teks 
visiems skirtis ir išsikelti iš seno
sios sodybos. Autorė Gražina Ma
reckaitė yra pamėgusi pjeses, su
sietas su pasakomis. Vilniaus "Lė
lės” teatrui, pernai tris savaites 
viešėjusiam Indijoje, ji sukūrė 
pjesę Indijos pasakų motyvais 
“Savitri — Saulės dukra”, šiltai 
sutiktą gastrolėse. Jos “Eglės na
mai” ir “Salve” saviveiklai skirtų 
kūrinių grupėje laimėjo pirmąją 
B. Dauguviečio premiją 1987 m. 
pabaigoje.

Liaudies meno draugijos Kau
no skyriaus salonas “Saulutė” 
surengė liaudies meistro Sigito 
Lukošiaus tapybos darbų parodą. 
Lankytojų laukė nuotaikingi ru
dens ir žiemos, gražių Kauno apy
linkių vaizdai.

Kambarinių augalų parodą 
vilniečiams Lietuvos ūkio paro
dų rūmuose surengė Vilniaus mė
gėjai gėlininkai. Paroda tapo eg
zotiškos floros oaze, nes jai bu
vo sutelkta apie 400 rūšių šiltųjų 
pasaulio klimato juostų augalų. 
Didžiausią rinkinio dalį parodo- 
ję sudarė įvairūs kaktusai. Paro
dos lankytojai buvo informuoja
mi, kaip reikia auginti ir pri
žiūrėti retuosius augalus.

Povandeninę archeologinę eks
pediciją Platelių ežere praėju
sią vasarą surengė V. Žulkaus va
dovaujami kraštotyrininkai ir 
Klaipėdos jūreivystės mokyklos 
kursantai akvalangistai, aprū
pinti povandeniniais deguonies 
aparatais. Dvi senovinės prie
plaukos buvo aptiktos tarp Pilies 
salos ir Šventorkalnio, Pilies ir 
Veršių salų. Rasta medžio kon
strukcijų ir plytų, būdingų XV 
š., trys skobtiniai XV-XVII š. 
luotai, XIX š. pabaigos ir XX š. 
pradžios žvejų rogės. Vienas iš
trauktas luotas atiduotas Klaipė
dos jūrų muziejui.

Lietuvos kultūros fondas savo 
salėje Vilniuje 1987 m. gruodžio 
25 — 1988 m. sausio 17 d.d. suren
gė dailės kūrinių parodą “Dova
nos gimtinei”.' Jai buvo panaudoti 
iš užsienio atsiųsti trijų išeivijos 
dailininkų — Vytauto Kašubos, 
Viktoro Vizgirdos ir Vytauto Ka
zimiero Jonyno kūriniai. Didžiau
sio lankytojų dėmesio susilaukė 
skulptoriaus V. Kašubos bronzos 
bareljefas “Kelionė”, Lietuvos 
valdovų — Mindaugo, Gedimino, 
Algirdo, Kęstučio ir Vytauto me
dalionai, įvairioms progoms skir
ti medaliai. V. Vizgirdai atsto
vavo keturi tapybos darbai ir 30 
pastelių, įamžinusių įvairių ša
lių gamtovaizdžius, V. K.Jonynui
— skulptūrinis autoportretas ir 
dviejų vitražų projektai. Pagrin
dinį žodį parodos atidaryme tarė 
Lietuvos kultūros fondo valdy
bos pirm. prof. dr. Česlovas Ku
daba, primindamas, kad ateityje 
visuomenė bus supažindinta su 
kitomis išeivijos lietuvių dova
nomis — nuotraukų ir graviūrų, 
vertingų knygų ir albumų rinki
niais, archyvine medžiaga. Paro
dos atidaryme dalyvavo dail. V. 
Vizgirdos sūnus Rimas ir sesuo 
Marija Vizgirdaitė-Zenajevičienė.

Du autoriniai kompozitoriaus 
Jeronimo Kačinsko koncertai 
1987 m. buvo surengti: gruodžio 
9 d. — Vilniuje ir gruodžio 11d.
— Kaune. Juose skambėjo bosto- 
niečio J. Kačinsko kūriniai — 
rapsodija “Lietuvoje”, “Lietu
viška siuita” fleitai, klarnetui ir 
fagotui, sonata smuikui ir forte
pijonui, keturios miniatiūros flei
tai, klarnetui ir violončelei, forte
pijoninis kvintetas, “Lietuviškas 
trio” fleitai, klarnetui ir altui. 
Koncertuose J. Kačinsko kompo
zicijas atliko instrumentalistai
— J. Dvarionas, P. Juodišius, D. 
Katkus, V. Višinskas, R. Taločka, 
A. Ančerevičius, A. Palšauskas, 
A. Jurgelionis, A. Ruseckaitė ir 
L. Baronaitė. Koncertus suorgani
zavo muzikologas D. Katkus, gro
jantis altu styginiame Vilniaus 
kvartete. Redakcijos pastaba 
“Gimtajame krašte” primena, kad
J. Kačinsko kūrinių koncertas 
buvo paruoštas prieš dvejus me
tus, bet jį tada iš Meno darbuo
tojų rūmų planų išbraukė kultū
ros ministerija. Pasak muzikolo
go D. Katkaus, lig šiol konferen
cija ir koncertu tebuvo paminėtas 
aštuoniasdešimtasis Niujorke 1970 
m. sausio 15 d. mirusio Vytauto 
Bacevičiaus gimtadienis. Nutyli
ma J. Gaidelio, V. Jakubėno, V.
K. Banaičio, J. Švedo bei kitų iš
eivijos kompozitorių kūryba.

Aktorius Laimonas Noreika, 
žymusis dailiojo žodžio garsin
tojas, 1987 m. gruodžio 28 d. Bal
tojoje Lietuvos meno darbuotojų 
rūmų salėje vilniečiams skaitė 
išeivijos lietuvių poetų eilėraš
čius. Vakaras buvo pradėtas Ber
nardo Brazdžionio eilėraščiu "Per 
pasaulį keliauja žmogus" su pir- 
mojon dalin įjungtais Jono Ais
čio, Kazio Bradūno, Stasio San
tvara, Antano Gustaičio ir Henri
ko Radausko kūriniais. Antrojoje 
dalyje skambėjo Henriko Nagio. 
Liūnės Sutemos, Vitalijos Bogu- 
taitės, Alfonso Nykos-Niliūno. 
Jono Meko ir Algimanto Mackaus 
eilėraščiai. Tokio plataus masto 
išeivijos poetų vakaras sureng
tas pirmą kartą. V. Kst.
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)R ĮSI K ELIMO
Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto. Ontario M6II 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 71/<%

180-364 d. term, ind............ 7’/4%
1 metų term, indėlius....... 71/z%
2 metų term, indėlius....... 73/«%
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk......  9’/4%
2 metų GlC-met. palūk......  91/a%
3 metų GlC-met. palūk...... 10 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 83/4% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 9’/4% 
RRSP-2 metų term. ind. ... 91/a% 
RRSP-3 metų term. ind.. 10 % 
Specialią taup. s-tą........... 7 %
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7'lt°/a 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki.. 53/4%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičlus iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio už Išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Ave. Tel. 535-1944
PRIIMA ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
------------------------ o------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ) 

____________________________________________;____ att-

A.P GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas: 
sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ------------------- -------------- --------- -----------------
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

WOODBRIDGE, 3772 
kvadratinių pėdų dydžio, 
dviejų aukštų, 4 miega
mųjų geras namas, 60 pė
dų sklypas, šeimos kam
barys su išėjimu, du ži
diniai ir daug kitų page
rinimų. Kaina - $449,000.

PIETINIAME ETOBI- 
COKE, atskiras dviejų 
miegamųjų vienaaukš- Į 
tis su atskiru įvažiavimu, I -hJH 
naujai atremontuotas na- " f 
mas. Kaina - $157,500. jį
MISSISSAUGOS CENT- 8
RE, dviejų aukštų, 3 mie- Ik
ganiųjų, pusiau sujung- 
tas namas, privatus įva- ■
žiavimas, iš virtuvės iš- M
ėjimas į aptvertų kiemų.
Kaina-$149,900. ANTANAS GENYS

an independent member broker

RF/I4IX professionals inc. Realtor

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

232-9000
res: 231-2839

P. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS
2537 Wharton Glen Ave., Mississauga, L4X 2A8, 

telefonas 279-4371
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.
Savininkas J. Tamošiūnas

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
Tel. 364-5081, namų 766-5857

ZHICfcrfp Simpson's, 176 Yonge St.,
z lllolCllC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 11 %
Sutarties paskolas 

nuo ................. 11 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 101/4%
2 metų .................. 103/4%
3 metų .................. 11 %
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų ...... 93/4%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Vasario 16-sios minėjime prieš keliolika metų Anapilio salėje. Viduryje-generalinis Lietuvos konsulas Kanadai 
dr. J. Žmuidzinas su Ponia, prof. V. Vardys ir kiti dalyviai Nuotr. V. Maco

Jie tebekovoja už Lietuvos laisvę
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Demonstracijų rengėjai bet
gi ruošiasi labai ramiom ir ty
liom demonstracijom bei mal
dom. Jie yra numatę padėti 
gėles prie dr. J. Basanavičiaus 
paminklo, prie žuvusių karių, 
prie Vilniaus katedros, kur yra 
palaidotas Vytautas Didysis, ir 
prie Adomo Mickevičiaus pa
minklo. Taip pat numatyta pa
dėti gėles Kaune prie patrio
tinės reikšmės paminklų, įskai
tant Karo muziejų ir Maironio 
paminklą. Numatytos ir pamal
dos Vilniuje, Kaune ir kituose 
Lietuvos miestuose.

Sovietinės valdžios pareigū
nai sukvietė vyskupus, klebo
nus ir vikarus iš didesnių Lie
tuvos centrų ir įsakė paveikti 
demonstracijų rengėjus, kad 
jie nerengtų jokių iškilmių Va
sario 16 proga.

Demonstracijų rengėjai, no
rėdami apsisaugoti nuo milici
jos dalinių siautėjimo, surašė 
peticiją Gorbačiovui ir nuro
dė joje savo programą. Petici
ją pasirašė 200 asmenų, prašy
dami sulaikyti milicininkų 
siautėjimą, nes demonstraci
jos būsiančios tylios, nepro
vokuojančios. Peticijos teks
tas (originalas) saugumiečių 
buvo konfiskuotas Vilniuje 
sausio mėnesį, bet tekstas iš 
likusios kopijos telefonu bu
vo perduotas Gorbačiovo įstai
gai per rusų disidentus Mask
voje.

Lietuvos pogrindžio veikėjai 
tikisi, kad, nepaisant visų kliū
čių, septyniasdešimtoji Lietu
vos nepriklausomybės sukaktis 
bus tyliai paminėta visame 
krašte. Jie betgi žino, kad so
vietinės okupacijos jėgos yra 
pirmoje eilėje nukreiptos 
prieš juos. Žymesnių veikėjų 
nuotraukos yra išdalintos mi
licijos ir kitiems daliniams, 
kad galėtų juos atpažinti de
monstracijose.

ELTOS žiniomis, Lietuvos 
katalikų aktyvistų-laisvės ko
votojų manymu, Vasario 16 mi
nėjimai demonstracijomis bū
sią sukliudyti okupacinės val
džios. Dėl to Lietuvos nepri
klausomybės šventė turėtų bū
ti minima vasario 14, sekma
dienį, visose Lietuvos švento
vėse - pamaldomis, Kryžiaus 
keliais, ėjimu keliais aplink 
šventoves, Rožinio maldomis, 
meldžiant Lietuvai laisvės. 
Nutarta vasario mėnesį pa
skelbti maldos mėnesiu už 
Lietuvą.

Grąžino reikmenis
Sąžinės belaisvis Viktoras 

Petkus iš Bagdarino tremties 
pranešė, kad po trijų mėnesių 
pagaliau jam buvo grąžinti vi
si daiktai, kurių nebuvo leis
ta drauge pasiimti, kai 1987 m. 
rugsėjo 21 d. iš Ūla Udė kalė
jimo buvo išvežtas į trejų me
tų tremtį. Ilgai laukęs kalė
jime likusių daiktų, tarp ku
rių buvo knygos, bibliografinio 
pasaulio rašytojų žodyno-žiny- 
no rankraščiai, artimųjų laiš
kai, elektrinė skutimosi maši
nėlė ir kita, V. Petkus gruo
džio 5 d. raštiškai lietuvių kal
ba kreipėsi į TSRS Aukščiau
sios tarybos pirmininką ir ge
neralinį prokurorą, nusiskųs- 
damas, kad kalėjime likę daik
tai, nepaisant pakartotinių 
pažadų, vis dar negrąžinami. 
Praėjus dviem savaitėm nuo 
skundo išsiuntimo, V. Petkui, 
gyvenančiam Bagdarino trem
tyje, buvo grąžinti visi minė
tieji daiktai.

Nieko nesitiki
Iš ilgamečio kovotojo Ba

lio Gajausko, ištremto į Sibirą 
(Čemikaną), gautas Lietuvoje 
šis laiškas, rašytas 1987 m. 
gruodžio 8 d.

“Visai teisingai rašei, nieko 
gero nelaukia Lietuvoje, ta
čiau gero ir nereikia laukti - 
valdžia nepasikeitė. Manau, 
kad tie patys asmenys sėdi 

svarbesniuose kabinetuose. 
Žinau, kad vietoj Griškevi
čiaus pastatė Songailą. Tai 
neesminis reikalas, o takti
nis. Be to, ne jie valdo, o jais 
valdo. Jie yra tik rankos, ku
riomis pasiekia ką nori. Aš vi
są gyvenimą iš jų nieko nelau
kiau ir nelaukiu. Padėtis dabar 
įdomesnė negu anksčiau buvo. 
Ją reikia atidžiai analizuoti.

Lapkričio 19 d. mane pakvie
tė prokuroras. Jis pasakė, kad 
valdyba Chabarovske pareika
lavo skubiai atsiųsti mano cha
rakteristikas iš darbovietės ir 
milicijos. Prokurorui nesakė 
dėl ko reikia charakteristikų. 
Be to, paprašė patvirtinti, kad 
mane sumušė lageryje. Ką tai 
reiškia, sunku pasakyti.

Dabar čia pas mus šąla. Vė
jai įsisuko į miestelį. Kaip gy
ventojai tvirtina, tas vėjas pus 
iki pavasario, apie pusantro 
mėnesio nesustoja. Kelis kar
tus siautė pūgos. Į lauką ma
žai kas išeina, tik ten kur ne
išvengiama. Aš retai išeinu į 
lauką. Jeigu išsiruošiu, tai 
stengiuosi kuo daugiau reika
lų sutvarkyti. Taip visą laiką 
skaitau ir rašau .. .

Draugų neturiu. Dirbu sargu. 
Gyvenu kambaryje vienas. 
Kaip toliau seksis gyventi, ne
žinau. Vienam labai gera gy
venti. Mūsų prastas bendrabu
tis, labai blogai pastatytas. 
Tik laimė, kad gerai šildo cent- 
ralinis apšildymas. Bendrabu
tis duoda lovą, patalynę, vir
dulį ir kibirą. Visa kita jieš- 
kok pats! Kai ką gali nusipirk
ti. Paveldėjau kelias kėdes, 
sukaltą iš lentučių staliuką, 
susiradau medinę spintelę, ant 
jos rašau. Gyvenu kaip gele
žinkelio stotyje ant lagami
nų ... Tokia nuotaika. Tvar
kausi tik kas būtiniausia ...”

Papildomai pranešama, kad 
B. Gajausko žmona jį aplankė 
ir grįžo į Lietuvę. Sovietiniai 
pareigūnai ją klausinėjo, ar 
sutiktų su vyru išvykti užsie
nin. Ji savo sutikimą davė, 
tačiau kol kas nieko negirdėti 
apie leidimą išvykti užsienin.

Ketvirtosios metinės
Kun. Sigitas Tamkevičius 

kalinamas sibiriniame lagery
je jau ketvirti metai. Buvo at
gabentas į Vilniaus kalėjimą 
net du kartus. Ten jam buvo 
siūloma pasirašyti malonės 
prašymą, priimti kai kurias 
saugumiečių sąlygas, kad ga
lėtų grįžti laisvėn. Kun. S. Tam
kevičius jam nepriimtas sąly
gas atmetė ir buvo grąžintas į 
Mordovijos lagerį. Tuo būdu 
jis parodė sąžinės kovotojo 
principingumą bei ryžtą nesi- 
lenkti melui.

Vėliau gautomis žiniomis, 

“MIRAPOL” BENDROVĖ PRANEŠA, 
kad perveža keleivius iš Montrealio (Mirabel) 
į Torontą ir nuo Toronto į Montrealį (Mirabel). 
Paima keleivius nuo namų ir atveža į namus. Padeda su 
lagaminais orauostyje.
Kaina asmeniui į vieną pusę - $60, į abi puses - $110, 
įskaitant ir lagaminų pervežimą.

•4^- Skambinkite tel. 297-1670, tel. 239-9411
- (kalba angliškai, rusiškai ir lenkiškai).

Blyth & Company Travel
68 Scollard Street, Toronto, Ontario, Canada M5R 1G2

Tel: 964-0067 Toronte, 1-800-387-5603 nemokamai iš kitų Ontario 
vietovių, 1-800-387-1387 nemokamai iš visų kitų provincijų

Tix: 06-218906 Reg. nr. 2740365
ALG/S MEDELIS

praneša savo buvusiems bendrakeleiviams ir visai lietuviškai vi
suomenei, kad nuo 1988 m. sausio 1 d. atstovauja Blyth a. Co 
kelionių įstaigai. Patarnauja kelionėmis į Lietuvą bei sutvarkymu 
kitų jūsų pačių suplanuotų kelionių reikalų.

Šiuo metu kviečia 10-ties dienų
KELIONEI Į LIETUVĄ

labai geromis sąlygomis. Išvykstam gegužės 24 d. Grįžtant no
rintieji galės pailsėti saulėtoje Jugoslavijoje. Dėl informacijų ir vė
lesnių kelionių kreipkitės į A. Medelį aukščiau nurodytais telefonais.

kun. S. Tamkevičiui laisvės 
atėmimo bausmė sumažinta 
trejais metais. Jis 1988 m. tu
rėtų būti paleistas iš lagerio 
ir perkeltas į tremtį, kuri tu
rėtų baigtis 1990 m. gegužės 6 d.

Buvęs sąžinės kalinys, ne
seniai po dvejų metų nelaisvės 
iš sovietinio kalėjimo grįžęs 
21-nerių metų kybartietis jau
nuolis Romas Žemaitis 1987 m. 
gruodžio 5 d. pasiuntė tokio 
turinio pareiškimą Sov. Są
jungos krašto apsaugos minis- 
teriui: “Vilkaviškio rajono ka
rinio komisariato raginimu esu 
kviečiamas nuo šių metų gruo
džio 6 dienos atlikti privalo
mąją tarnybą Tarybinėje Armi
joje. 1984 metų lapkričio 12 
dieną drauge su kunigu Jonu- 
Kastyčiu Matulioniu už savo 
religinius įsitikinimus bu
vau nuteistas dvejiem metam 
laisvės atėmimo. Tai buvo re
liginės laisvės suvaržymas, 
kurį laikau neteisėtu, nesu
derinamu nei su TSRS konsti
tucija, nei su Tarptautine Žmo
gaus Teisių Deklaracija. Ka
dangi mano atvejis nebuvo vie
nintelis, dėl to protestuoda
mas prieš kunigų Alfonso Sva
rinsko ir Sigito Tamkevičiaus 
bei kitų sąžinės belaisvių ne
teisėtą laikymą tarybiniuose 
lageriuose, aš atsisakau pri
imti karinę priesaiką. Dėl tos 
pačios priežasties ir pačią 
karinę tarnybą tarybinėje ar
mijoje laikau neteisėta, mum 
primesta prievarta”. M.

Ateitininkų žinios
Moksleiviai su savo vėliava da

lyvaus Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga Vasario 14, sek
madienį, 11.30 Mišios Prisikėli
mo šventovėje. Studentai su sa
vo vėliava dalyvaus Lietuvos ne
priklausomybės minėjime vasario 
14, sekmadienį, 4 v.p.p. Anapilio 
salėje.

Jaunučių susirinkimas - vasario 
21, sekmadienį, po 10.15 v. Mišių 
Prisikėlimo parapijos posėdžių 
kambaryje.

Studentai kviečia jaunus ir vy
resnius į slidinėjimo iškylą va
sario 28 d. Loretto slidinėjimo 
vietovėje.

Moksleiviai dalyvauja Toronto 
Lietuvių namų ruošiamame karna
vale vasario 13 d. O. G.

Skautų veikla
• Skautininkių dr-vės susi

mąstymo sueiga įvyks š. m. vasa
rio 22 d. Renkamės uniformuotos 
7.30 v.v. Toronto Lietuvių namuo
se, III a. Į sueigą atvyks vyriau
sia skautininke v.s. S. Gedgau
dienė. Kviečiamos skautininkės, 
Kunigaištienės Birutės dr-vė, 
“Vaidilučių” vyr. skautės, ginta- 
rės, akademikės. Skautininkės 
prašomos atnešti laimikius Ka
ziuko mugės loterijai. J.D.B.

įįįį
LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
71/4% už 90 dienų term, indėl.
71/4% už 6 mėn. term, indėlius
71/2% už 1 m. term, indėlius
73/4% už 2 m. term, indėlius
8 % už 3 m. term, indėlius
9’/4% už 1 m. GIC invest, pažym.
91/z% už 2 m. GIC invest, pažym.

10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą (variable rate) 
91/4% už 1 m. term, pensijų planą 
9’/2% už 2 m. term, pensijų planą

10 % už 3 m. term, pensijų planą
8 % už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
6 % už taupymo s-tas
53/4-7% kasd. palūkanų sąskaita 
7’/4% virš $10,000 kasd. pal. sąsk.
53/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines

paskolas nuo........10 Va %
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ....................101/2%
2 metų .................... 11 %
3 metų .................... 11 ’/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 93/«%
(variable rate)

Asmenines paskolas duo
dame iki $65,000 ir mortgi- 
čius iki 75% įkainoto turto. 
Kitos paskolos: (Line of 
Credit) ir antrieji mortglčlai.

AKTYVAI virš 65 milijonų dolerių

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto Iki 1 v. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A6 

Telefonas 532-1 1 49

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC. 
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 6A3. 

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Nekilnojamo turto įstaiga, tarnaujanti tautiečiams nuo 
1951 metų. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju. 
Alfonsas Garbenis, sn. (tėvas) ir
Alfonsas Garbenis, jn. (sūnus) - savininkai 

Namų įkainojimo skyrius

HURONIA PROPERTIES APPRAISALS LIMITED 
25 Pineneedle Dr. P.O. 174, Aurora, Ontario L4G 3H3 

Telefonas (Toronto linija) 773-6480
ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. ORA, SRA, kvalifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD., REALTOR, 
1614 Bloor St. West, Toronto, M6P 1A7 

(Arti Toronto Lietuvių namų)

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KOKIĄ 
NEKILNOJAMĄ NUOSA VYBĘ, VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 

DRA UGIŠKAI PA TARN A US

STASYS JOKŪBAITIS.
30 metų patirtis vakarų Toronto ir High Parko rajonuose.

KINGSWAY NATIONAL TeL
THE SIGNOF DISTINCTION arba 537-2869

4887 dundas1 street west 
Islington, Ontario M9A 182 
res: 767-0999

RF/WKK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, ba.
associate broker

232-2322
DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

Sąžiningas, konfidencialus patarnavimas
Parduodant, perkant ar tik norint informacijų apie 
nekilnojamas nuosavybes prašom man paskambinti

Justinas Raškauskas

624-6336 namų 897-0068
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4141 Dixie Rd., Rockwood Mall, Mississauga

TOTAL TRADES RENOVATING
151 Carlingview Dr., Unit 5, Rexdale, Ontario

» atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių
• parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
* įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 

duris, veidrodžius
• atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 

padidinu namus, verandas
* uždengiu naujus stogus, išlieju įvažiavimus (driveways)

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068
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siekdamas net ir Vankuverį, 
kai kurias Šiaurės-vakary te
ritorijos vietoves. Ilgoje 17.600 
km kelionėje turėjo būti 6.820 
estafete bėgančių ugnies ne
šėjų. Norinčių buvo tiek daug, 
kad 6.520 nešėjų teko atrinkti 
loterijos laimikiams naudo
jimu traukimo būdu. Tik 300 
pakvietė estafetės organizato
riai, įjungdami buvusius olim
piečius, dabar pasižymėjusius 
sportininkus, sportuojančius in
validus, eskimų ir indėnų at
stovus. Olimpinės ugnies ne
šimą finansavo valdinė naftos 
bendrovė “Petro-Canada”, už
sakiusi 7.000 ugnies nešėjams 
skirtų vienodų uniformų, ku
rių kiekviena kainavo po $150. 
Ugnies nešėjai jas gavo nemo
kamai kaip suvenyrą už atlik
tą paslaugą XV-siom olimpi
nėm žiemos žaidynėm Kalga- 
ryje. Išlaidas padengė žaidy
nėse reklamos siekusi “Petro- 
Canada” bendrovė.

Organizatoriams nė į galvą 
neatėjo mintis, kad tos nemo
kamai parūpintos spalvingos 
uniformos gali tapti spekulia
cijos objektu. Niekas neįtarė, 
kad atsiras ugnies nešėjų, ku
rie už tūkstančius dolerių no
rės parduoti uniformas su 
olimpine liepsna, žaidynių 
ženklu, įrašais: “Canada” ir 
“Calgary ’88”. Staigmena tapo 
du “Toronto Star” dienraštyje 
pasirodę skelbimai. Savo uni
formas pasisiūlė parduoti du 
olimpinės ugnies nešėjai On
tario provincijoje: 24 metų 
amžiaus studentė Elizabeth 
Lipper iš Gravenhursto ir 34 
metų amžiaus provincinės val
džios tarnautojas Jim Fitzpat
rick iš Thunder Bay. Studentė 
E. Lippert savo uniformą su
tinka parduoti asmeniui, pa
siūliusiam aukščiausią kainą, 
o valdžios tarnautojas J. Fitz- 
patrickas derėtis nori tik su 
tais, kurie pasiūlys daugiau 
kaip $18.000.

Du pirmieji uniformų parda
vėjai susilaukė kritiškų pasta
bų spaudoje. Lengviau galima 
suprasti medicinos seserimi 
norinčią tapti pirmo kurso 
studentę E. Lippert, susilau
kusią trijų pasiūlymų - $50, 
$300 ir $3.000. Studijoms rei
kia pinigų. Be to, ji norėtų 
padengti bent dalį Graven- 
hurste turimo namo skolos. 
Olimpinės ugnies nešimui pri
siminti ji pasiliktų tik unifor
mai priklausiusią vilnonę 
megztinę kepuraitę su Kalga- 
rio žaidynių ženklu. Tačiau ir 
ši kuklių norų studentė ne
išvengė skaudžių priekaištų 
iš vieno valdinės “CBC” te
levizijos ir radijo bendrovės 
žurnalisto, teigusio, kad su 
uniforma ji parduoda Kanadą. 
Sunku suprasti Ontario val
džios tarnautoją J. Fitzpatric- 
ką, turintį vadovaujantį postą 
žmogaus išteklių departamen
te. Valdžios tarnautojai šiais 
laikais turi saugų, gerai ap
mokamą darbą, užtikrintą dar
bovietės pensiją, gerokai pa
pildančią valdines Kanados ir

senatvės pensijas. Statistika 
liudija, kad 60% kanadiečių 
negauna pensijų iš savo dar
boviečių. Ir vis dėlto J. Fitz- 
patrickas už savo uniformą 
drįso pareikalauti nemažiau 
kaip $18.000. Telefoniniame 
pokalbyje su dienraščio “To
ronto Star” korespondentu 
Brianu McAndrew jis atvirai 
prisipažino, kad jį sugundė 
nuogirda apie didelį tų uni
formų pareikalavimą. Dienraš
tis betgi pabrėžia, kad tuo 
tarpu niekas J. Fitzpatrickui 
už parduodamą uniformą ne
pasiūlė $18.000. Galimas da
lykas, uniformų pardavėjų at
siras ir daugiau, jeigu bus su
silaukta pelningos jų paklau
sos.

LETA VAITONYTĖ, baigusi Toron
to universitete ekonominius moks
lus bakalaurės laipsniu. Anks
čiau yra baigusi Maironio mokyk
lą, dalyvauja ateitininkų veikloje

TORONTO"
Broniaus ir Kristinos Žu

tautų 50 metų vedybinė sukak
tis buvo gražiai paminėta jų 
namuose š. m. sausio 31 d., da
lyvaujant gausiam būriui gimi
nių bei draugų. Pobūvį suruo
šė sukaktuvininkų sūnūs. Vy
riausias sūnus Algis yra staty
bininkas, Saulius — gimnazi
jos mokytojas, Dainius — dan
tistas. Pobūvio dalyviai išreiš
kė sukaktuvininkams savo lin
kėjimus, sugiedodami “Ilgiau
sių metų”.

Vasaros darbus, pritaikytus 
jaunimui (16-17 metų amžiaus) 
organizuoja Ontario gamtos 
išteklių ministerija. Priimti 
kandidatai apgyvendinami sto
vyklose aštuoniom savaitėm, 
gauna visą išlaikymą, gerą at
lyginimą ir kelionės išlaidas. 
Prašymus reikia įteikti jau 
dabar šiuo adresu: Ontario 
Ministry of Natural Resour
ces, Junior Ranger Program, 
99 Wellesley St. W., Whitney 
Building, Room 4611, Toronto, 
Ont. M7A 1W3. Tel. (416) 965- 
1258.
Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata nuo 1988 m. sausio 1 d. - 
22 doleriai, (naujam skaitytojui - 
$18), rėmėjo prenumerata - $25, gar
bės - $30. Prenumerata JAV-se - 
amerikietiškais doleriais.

MARIUS E. RUSINAS, turįs septynerių metų 
patyrimą, patarnauja visose pensijų srityse:

• RRSP - nuo 1 iki 10 metų garantuoti pažymėjimai
• RRIF pensijų fondas
• metinė renta (Annuities) - nuo 5 iki 20 metų išmokos abiem 

(vyrui ir žmonai) arba vienam (kitam mirus)
• įvairūs fondai (Segregated Funds) - gyvybės, sveikatos, 

grupinė drauda
• atstovauja visom gyvybės draudos bendrovėm
• klientų patogumui, susitarus, atvažiuoja į namus

Canada Life Assurance Company 
390 Bay St. nr. 600, Toronto M5H 2Y2 
Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1M7

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

birute spudas.BA
sales representative

RF/MKK
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

BAYVIEW ir ROYAL ORCHARD BLVD. - Keturių miegamųjų, 
dviejų aukštų, “Tudor”, $249.500.
NETOLI PRISIKĖLIMO PARAPIJOS visai naujai atremontuo
tas dviejų butų po du miegamuosius namas (duplex). Naujos 
prausyklos, virtuvės, “skylights”. Galima įrengti butą rūsyje. 
Kaina $349.900. '

1280 dundas street west 
toronto, Ontario M6J 1X7 
res: 445-9469 535-2500

Taupykite ateičiai 
ir mažinkite dabartinius valstybinius 

mokesčius, dėdami santaupas į 

RRSP Montrealio “ LITE” 
iš 972°/o vienerių metų laikotarpiui.

1987 metams terminas baigiasi VctSSHO 29 CL
Vedėjas

Kanados Lietuvių 
Bendruomenė

— Sausio 23 d. KLB sekr. dr. M. 
Arštikaitytė-Uleckienė ir dr. Ulec- 
kas atstovavo Kanados lietuviams 
ukrainiečių pokylyje “Royal 
York” viešbutyje Toronte. Ten 
buvo minima Ukrainos 70 metų 
nepriklausomybės paskelbimo ir 
1000 metų krikščionybės sukak
tis. Garbės svečių tarpe buvo 
daugiakultūrių reikalų ministe- 
ris David Crombie, kuris ta pro
ga ukrainiečių bendruomenei pa
skyrė pašalpą ukrainiečių enci
klopedijos antros laidos išleidi
mui, Švietimo institutui ir kitiems 
projektams.

— Š. m. vasario 1 d. įvyko KLB 
krašto valdybos posėdis Lietuvių 
namuose Toronte. Didžiausią po
sėdžio dalį užėmė pranešimai ir 
diskusijos tautinių šokių šven
tės, kultūros kongreso ir PLB sei
mo reikalais. KLB švietimo komi
sijos pirm. A. Vaičiūnas pranešė, 
kad š. m. balandžio 9 d. šaukia
mas mokytojų suvažiavimas To
ronto Lietuvių namuose.

— PLB VH-tojo seimo organi
zacinis komitetas, kuriam pirmi
ninkauja inž. Eug. Čuplinskas, 
posėdžiavo š. m. vasario 2 d. To
ronte. Į komitetą įeina — KLB 
pirm. Vytautas Bireta, KLB visuo
meniniams reikalams vicepirm. 
Joana Kuraitė-Lasienė, Vytautas 
Taseckas, kuris rūpinsis registra
cija, ir Prima Saplienė, kuri rū
pinsis nakvjhii'U'' rėikūiaiš.’' 'Tiki
masi, kad dauguma seimo atstovų 
apsistos “Loew’s Westbury” vieš
butyje, kur vyks seimo sesijos ir 
kur jau yra užsakytas nemažas 
skaičius kambarių, tačiau gali pri
sireikti vietų ir privačiuose na
muose. Galintys priimti vieną ar 
kitą asmęnį pas save birželio 25 
— liepos 1 d. d. prašomi jau da
bar pranešti P. Saplienei tel. 654- 
9052. Inf.

SPORTAS
SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS
1988 m. ŠALFASS alpinistinės 

slidinėjimo pirmenybės įvyks 1988 
m. kovo 5, šeštadienį, Loretto Ski 
Resort, Loretto, Ont. (apie 40 my
lių į šiaurę nuo Toronto). Pasiekti 
važiuojant Hwy. 50 iki Loretto 
miestelio, nuo ten — sekti ženklus. 
Varžybas vykdo Toronto LSK Jung
tis. Varžybų pradžia — 11 v.r. Re
gistracija nuo 9 v.r. iki 10.30 v.r.

Dalyvavimas yra atviras visiems 
lietuviams slidinėtojams, atliku- 
siems metinę 1988 m. ŠALFASS 
narių registraciją. Dalyvių re
gistracija atliekama iki 1988 m. 
vasario 27 d. pas pirmenybių va
dovą Rimą Kuliavą šiuo adresu: 
Mr. Rimas Kuliavas, 297 Kenne
dy Ave., Toronto, Ont. M6P 3C4. 
Tel. (416) 766-2996. Reikalui esant, 
informacijas gali suteikti ir Audra 
Danaitytė tel. (416) 626-8994 namų, 
ar (416) 252-4659 darbo.

ŠALFASS centro valdyba

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174.

B MONTREAL
“Vaivorykštės” rankdarbių pa

roda modernioje LaSalle biblio
tekoje buvo atidaryta sausio 31 d. 
LaSalle priemiestyje yra viena di
džiausių Montrealio apylinkės lie
tuvių kolonijų. Vis dėlto reikėjo 
asmeninių ryšių su miesto parei
gūnais, kad tokia paroda 70 metų 
Lietuvos nepriklausomybės pa- 
skelbirųo proga būtų suruošta. 
Tuos ryšius turėjo “Vaivorykš
tės” vadovė Irena Lukoševičienė. 
Erdviame kambaryje buvo skonin
gai iškabinti gobelenai, kilimai, 
juostos, Vilniaus verbos, tauti
niais drabužiais aprengtos lėlės 
ir pora manekenų. Vaivorykštinin- 
kės betgi apgailestavo, kad dau
gelis jų darbų netilpo. Ši paro
da bibliotekos buvo gerai išrek
lamuota — išleista lietuvių ir 
prancūzų kalba sąlanka, paroda 
buvo minima žiemos programos 
leidinyje ir per CBC televiziją.

Į parodos atidarymą susirinko 
gerokas būrys lietuvių ir nema
žai kitų tautybių asmenų. Šia 
proga po trumpą žodį tarė biblio
tekos vadovė, LaSalle kultūros 
centro vadovė, KLB Montrealio 
apylinkės valdybos pirm. Arūnas 
Staškevičius ir Irena Lukoševi
čienė. Šie pastarieji bibliotekai 
įteikė du Lietuvių tautodailės 
instituto leidinius: Antano Ta
mošaičio “Easter Eggs” ir Antano 
ir Anastazijos Tamošaičių “Li
thuanian- National Costume”. Bur
mistras med. dr. Michel Leduc pri
ėmė dovanas ir šiltais žodžiais

padėkojo. Visi dalyviai buvo pa
vaišinti vynu.

Montrealio arkivyskupijos sa
vaitiniame biuletenyje, kuriuo 
naudojasi dauguma parapijų, sau
sio 31 d. laidoje yra rašoma apie 
Marijos metus. Tarp kitko ten pa
žymėta, kad šie metai sutampa su 
Lietuvos krikšto 600 metų sukak
timi. Lietuva esanti užgrobta so
vietinės imperijos, bet katalikai, 
nepaisant visko, pajėgia išsilai
kyti.

Jonas-Vaidutis Lukoševičius, 
dirbąs “Western Pulp” bendro
vėje Vankuveryje, paskirtas vice
prezidentu. Tai pranešė “Globe 
and Mail” verslo skyriuje sausio 
21 d. ir įdėjo jo nuotrauką. Jonas 
Vaidutis yra montrealiečių gerai 
žinomų Bronės ir Jono Lukoševi
čių sūnus.

A. a. Viktoras Kvedaravičius, 
91 m. amžiaus, mirė slaugos na
muose Sausio 25 d. Po gedulinių 
Mišių iš Šv. Mykolo koplyčios pa
laidotas sausio 29 d. Cote dės Nei
gęs kapinėse. B.S.

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

Greitas ir tikslus patarnavimas

Tel. Bus.: 722-3545 PETRAS ADAMONIS
Res.: 256:5355 C. I. B. (.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8
Tel. 766-5827; 766-5830

Skyriai: 3907A Rosemont Blvd, ir Šv. Kazimiero parapija
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $23,000,000 REZERVAS - virš $750,000.
MOKA UŽ:

Certifikatus .......... .........9 % Taupymo - special............_... 5'/<%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr............  5 %

180 d - 364 d. .. 7'/4% Taupymo - kasdienines........ 4^%
120 d . - 179 d..........  7 % Einamos sąsk......................... 4’/z%
60 d. - 119 d.......... 63/4% RRIF - RRSP - term..............  91/a%
30 d.- 59 d..........  61/s% RRIF-RRSP-taup.............. 61/4%

IMA UŽ: 
Nekiln. turto nuo 101/z%, asmenines - nuo 103/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve Rosemont Šv. Kazimiero par.
• lllll.| V.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Sekmadieniais

12.00- 8.00
10.00- 6.00
10.30-12.30

4 nn-R nn
o nn-A nn

--------- 10.30-12.30

metų EKSKURSIJOS
(VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

1. Balandžio 18 — 27
2. Gegužės 18— 1
3. Birželio 15 — 29

4. Liepos 6 — 20
5. Liepos 13-27

6. Rugpjūčio 17 — 31
7. Rugsėjo 7 — 21
8. Spalio 10 — 19

Ekskursijų kainos: I ir VIII-$1775.00, II-$2150.00, III, VI, VII-$2425.00, IVir V-$2524.00, įskai
tant vizą ir d ra ūdą. Grupės 2-7 Vilniuje -10 dienų. 1 ir 8 Vilniuje - 6 dienos. Po Vilniaus galima važiuoti ir į 
kitus miestus ilgesniam laikui pagal Jūsų pasirinkimą. Užsirašyti bent 45 dienas prieš išvažiuojant ir įmokėti $200 
depozitą. Likusi suma reikalinga sumokėti bent 30 dienų prieš išvažiuojant. Tikslios kainos bus žinomos ir paskelb
tos balandžio mėnesį. Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu

V BACĖNAS
KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd.
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS
tel. (416) 593-0600

Advokatė 
JOANA E. KURAS, ll.b.

kartu su advokatu Petru Šimonėliu perėmė a.a. advokato 
Algio Puterio bylas ir testamentus

3425 Dundas St.W., Suite 200 prie Windermere Ave., 
Toronto, Ontario M6S 2S4

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

2 Jane St., Suite 500 Telefonai:
Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416)762-7393
Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

Advokatas VIKTORAS E. RUDINSKAS,
B.C.L., LL.B., M.B.A.

Ontario ir Kvebeko teisininkų organizacijų narys, dirba firmoje 
advokatų Anderson, Sinclair, Walters, Shaw a. Mooney. 

Barristers and Solicitors. Patent a. Trade Mark Agents

Toronto: Mississauga:
Suite 209, Suite 200, Plaza One,
3416 Dundas St.W. 2000 Argentia Road, Mississauga,
Toronto, Ontario M6S 2S1 Ontario, L5N 1P7,
767-2127 821-8522 TELEX: 06-960168

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, B.A. M.L.S. LL.B, 

kartu su advokate Joana Kuraitė perėmė a.a. advokato 
Algio Puterio bylas ir testamentus

3425 Dundas St.W., Suite 200 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 621-2136

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investaciįų srityje

• Aukso kasyklų analizuotojas
• Asmeniškai pataria apie “T-Bllls”, 

“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds” ~

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

■?s Jonynas, m.b.a., c.f.a.
Telefonas (416) 864-2734

Moss, Lawson & Co. Limited
48 Yonge Street, Toronto, Ont. M5E 1G7

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

RF/14KK
west realty inc., realtor 

an independent member broker

1700 bloor street west 
toronto. Ontario M6P 4C3 769-1616

IN THE Kkssa

MASKELL INSURANCE

“All THE

WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE •

TA T) T7 Q TT T? R INSURANCE & U Ji Ij O JJ Jj Ji real estate brokers

233-3334 - 231-2661 - 231-6226

3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ ir 

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 10 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais — 10 v.r. — 2 v.p.p.

Narys “Better Business" biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

DRA ŪDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(416) 533-1121



Vasario šešioliktoji Kanadoje
Ryšium su rengiamomis de

monstracijomis okupuotoje Lie
tuvoje ir grasinamu karo sto
vio paskelbimu skatinami ir 
Kanados lietuviai platesniu 
mastu paminėti 70-ją Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį. KLB krašto valdyba, 
pasitarusi su visuomenės vei
kėjais, nutarė: kreiptis į Ka
nados spaudą, radiją ir televi
ziją; surengti spaudos konfe
renciją Otavoje; organizuoti 
demonstraciją Otavoje prie Sov. 
Sąjungos ambasados vasario 13,

10 TO KO N T O"
^PILIO SO I ėj (2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.) - 4 vai. po pietų 
Pagrindinis kalbėtojas - tarptautinės teisės specialistas WILLIAM J. H. HOUGH.
Meninę programą atliks ansamblis “GINTARAS”, vadovaujamas Ritos ir Juozo Karasiejų.

Autobusai nuo Toronto Lietuvių namų ir "Vilnius Manor" važiuos 3 v.p.p. 
Prie įėjimo aukas rinks KLB krašto valdyba ir Tautos fondas.
Kanados Lietuvių Bendruomenės Toronto apylinkės valdyba \

Anapilio žinios
— Autobusai į pagrindinį Lie

tuvos nepriklausomybės minėji
mą Anapilio salėje važiuos iš 
Toronto nuo Lietuvių namų ir 
“Vilniaus" rūmų vasario 14, sek
madienį, 3 v.p.p., atgal grįš — 7 v.v.

— Į demonstraciją Otavoje, ry
šium su įvykiais Lietuvoje, vasa
rio 13, šeštadienį, organizuoja
mas specialus autobusas. Išva
žiuos 7 v.r. ir griš tos pačios 
dienos vakare. Registruotis pa
rapijos raštinėje tel. 277-1270.

— Lietuvos vėliavos iškėlimas 
prie Mississaugos rotušės — va
sario 14, sekmadienį, 12.30 v.p.p. 
Sekmadieninis autobusas nuveš 
maldininkus prie Mississaugos 
rotušės, o iš ten — į Islingtono 
požeminio stotį.

— Pamokos besiruošiantiems 
Sutvirtinimo sakramentui prasi
dės vasario 21, sekmadienį, po 
11 v.r. Mišių. Vadovaus sesuo 
Margarita.

— Katalikių moterų draugija 
vasario 7, sekmadienį, rodė vaiz
dajuostę apie įvykius Medjugurje, 
Jugoslavijoje. Tie įvykiai yra ti
riami specialios vyskupų komisi
jos.

— Kanados lietuvių kultūros 
muziejaus statybai paaukojo: 
$2,173.50 — P. O. Dabkai; $1000 
— F. Timukas; $100 — P. O. Pol- 
grimai, N. Preibienė (a.a. A. Sar- 
gaučio atm.); parapijai: $200 — V. 
Skrebutėnas (testamentu); $100 — 
J. A. Šulcai; religinei Lietuvos 
šalpai: $20 — E. Juzėnienė (a.a. 
A. Sargaučio atm.).

— KLB Wasagos-Staynerio apy
linkės rengiamas Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo minėjimas 
įvyks vasario 20, šeštadienį, 3 
v.p.p., Gerojo Ganytojo misijos 
salėje.

— Mišios vasario 14, sekmadie
nį, 9.30 v.r. — už Oną ir Joną Ali
šauskus; 11 v.r. — už Lietuvą.

Išganytojo parapijos žinios
— Vasario 14 d., 11.15 v.r., iškil

mingos pamaldos su šv. Vakarie
ne Lietuvos nepriklausomybės 
70 m. sukakčiai paminėti. Giedos 
parapijos choras. Bus renkamos 
aukos Kanados Lietuvių Bend
ruomenei.

— Sausio 31 d. įvyko metinis pa
rapijos susirinkimas. Parapijos 
tarybon įėjo: Emilius Bartminas, 
Marija Dambarienė, Valteris Dau
ginis, Irena Delkuvienė, John 
Novog, Edmundas Pamataitis, Asta 
Šernaitė-Šimkuvienė, Gytis Šer
nas, Vilius Stanaitis, Ernestas 
Steponas, Irma Šturmienė, Emi
lis Varden-Vaičekauskas.

— Kun. P. Dilys vasario 21 d. 
laikys pamaldas Lietuvos nepri
klausomybės dienai paminėti Či
kagoje evangelikų-reformatų šven
tovėje. Grįš į Torontą vasario 25 d.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo a.a. Aleksandros Bubelie- 
nės atminimui — V. Butkys, A. 
Ciplijauskas, A. Empakeris, V. 
Matulevičius, E. Šlekys, T. Sta- 
nulis; iš viso $125; a.a. Stefanijos 
Miniotienės atminimui: V. Butkys, 
G. Kocius, A. Ciplijauskas, J. Em
pakeris, S. Kryževičius, E. Šlekys, 
J. Yčas, A. A. Valadkos, J. Pace- 
vičienė ir V. Matulevičius; iš viso 
$195; a.a. Noros Šimkutės atmini
mui: A. ir J. V. Šimkai $2,000, Rūta 
Bekeris — $100. Visos sumos įneš
tos į Lietuvių slaugos namų sąskai
tą “Paramoje". Aukas galima įneš
ti tiesiai į sąsk. 8711 “Para'moje”. 
Fonde dabar yra $8,277.25.

— LN valdyba nuoširdžiai dėko
ja Vladui Mikšiui už padovanotas 
knygas LN bibliotekai.

— Vasario 7, sekmadienį, 2 
v.p.p., įvyko LN visuomeninės 
veiklos posėdis. Buvo aptarti Už
gavėnių karnavalo reikalai ir pa
siskirstyta darbais. Programoje 
dalyvaus: “Gintaras”, “Gyvataras” 
ir “Aras". Gražiausios kaukės bus 
premijuojamos. Maistą paruoš V. 
Birštonas.

— LN poilsio stovykla Tėvų 
pranciškonų vasarvietėje Wasa- 
goje bus rugpjūčio 6-14 d.d.

Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvo metinis susi
rinkimas — kovo 13, sekmadie
nį, 3 v.p.p., Prisikėlimo para
pijos salėje. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. 

šeštadienį. Tautiečiai kviečia
mi gausiai dalyvauti bei regis
truotis Toronte tel. 533-3292, 
Anapilyje tel. 277-1270 ir Ha
miltone pas Bendruomenės pa
reigūnus. Specialūs autobusai 
važiuos nuo Toronto Lietuvių 
namą ir “Vilniaus” rūmų 7 v.r., 
iš Anapilio — 7 v.r., iš Hamil
tono (Jaunimo centro) — 6.30 
v.r. Lietuvių jaunimo grupė or
ganizuoja bado streiką prie Sov. 
Sąjungos ambasados vasario 13- 
16 d.d. Numatytas didelis skel
bimas “The Globe a. Mail” dien
raštyje.

.Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasario 16 pagrindinės pa

maldos Prisikėlimo šventovėje 
bus vasario 14, sekmadienį, 11.30 
v.r. Pamokslus sakys prel. dr. J. 
Tadarauskas.

— Susituokė: Diana Taseckaitė 
su Peter M. Mulyk.

— Vasario 4 d. palaidotas a.a. 
Steponas Kirstukas, 78 m.; vasa
rio 8 — a.a. Bronius Karalius, 71 
m., a.a. Genovaitė Mockienė, 83 m.; 
vasario 9 — a.a. Antanas Poškus.

— Šv. Rašto seminaras vyksta 14 
savaičių. Praėjusiom dviem sesi
jom vadovavo prel. dr. J. Tada
rauskas. Šį trečiadienį semina
ras prasideda Mišiomis 7.30 v. v.

— Spaudos kiosko vedėjas St. 
Prakapas atostogauja, todėl kios
kas neveiks vasario 14 d.

— Parapijai aukojo: $250 — P. 
Kirstukas; $200 — A. Banelis, J. 
Skrebutėnienė; $175 — a.a. P. Las
tauskienės šeima; $150 — D. A. Za- 
karevičiai, L. P. Murauskai; $100 
— E. Matušaitis, A. Masiulis; $60 — 
J. Nešukaitis; $50 — A. Genys, V. 
J. Kriščiūnai, P. V. Melnykai, A. R. 
Ulbos; vyskupo fondui: $100 — P. 
Ūkelis, E. K. Šlekiai; Religinei 
šalpai: $2,000 — mūsų parapijos 
labdaros sekcija; $100 — A. Matu
lionienė.

— Mišios vasario 14, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Juzę Rakaus
kienę, 9.20 v. r. — už a.a. Editą Lu- 
kauskienę, 10.15 v. r. — už a.a. Algį 
Puterį, Juozą Vaškevičių, Irmą 
Štreitaitę-Kazienę, 11.30 v.r. — už 
parapiją, 7 v.v. — už Kybartų šei
mos mirusius.

Tautybių dienos (Heritage 
Day) proga rengiamos tarptiky- 
binės pamaldos vasario 14, 
sekmadienį, 4 v.p.p., Roy 
Thompson Hali. Dalyvaus Ka
nados gubernatorė Jeanne 
Sauve, daugelio tikybų atsto
vai. Kalbas pasakys rabinas , 
Gunther Plaut, prof. Laura , 
Rieše ir Kanados indėnų atsto-1 
vas Millie Redmond. Dalyvių 
tarpe bus ir valstybės sekre
torius daugiakultūrių reikalų 
min. David Crombie. Šias pa
maldas rengia specialus komi
tetas, pirmininkaujamas vys
kupo Arthur Brown. Jame da
lyvauja federacinės ir provin
cinės valdžios atstovai.

Maironio mokyklos vyres
niųjų skyrių (VIII, IX, X) moki
niai vasario 13, šeštadienį, 
12 v., dalyvaus Lietuvos vėlia
vos iškėlime prie Toronto 
miesto rotušės. Mokyklos žie
mos atostogos — nuo kovo 12 
iki 19 d.

VI. Pūtvio šaulių kuopos na
riai vasario 14, sekmadienį, 
renkasi 11 v.r. Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Dalyvaus orga
nizuotai su savo vėliava 11.30 
v.r. Mišiose.

Jaunų talentų popietė-kon- 
certas įvyks vasario 27, sekma
dienį, po 11 v.r. Mišių, Anapi
lyje. Norintieji dalyvauti šia
me pasirodyme įvairių meni
nių šakų jaunuoliai prašomi 
kreiptis į Slavą Žiemelytę 
tel. 823-7261. Koncertą rengia 
Anapilio parapijos kultūrinė 
sekcija, vadovaujama S. Žie- 
melytės.

Kanados baltiečių karių ve
teranų dešimtasis metinis su
kaktuvinis suvažiavimas įvyks 
š. m. kovo 5, šeštadienį, 2 v.p.p., 
Toronto Lietuvių namuose. Į 
suvažiavimą yra pakviesta 
daug žymių kariuomenės bei 
valdžios atstovų. Jame daly
vaus su savo dalinių vėliavo
mis kariai ir šauliai iš įvairių 
Kanados bei JAV vietovių. Pa
grindinę kalbą pasakys Kana
dos parlamento narys B. R. 
Hicks. Lietuvių visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

“Parama” primena nariams, 
studijuojantiems pirmus me
tus universitete, kad jau laikas 
paduoti prašymus gauti “Para
mos” stipendijai (iki $1000). 
Stipendijų prašymai priimami 
iki 1988 kovo 1 d.
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SEPTYNIASDEŠIMTOJI
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

VASARIO 13, ŠEŠTADIENĮ: 12 vai. Lietuvos vėliavos iškėlimas prie Toronto rotušės.

VASARIO 14, SEKMADIENĮ: pamaldos Išganytojo parapijos šventovėje - 11.15 v. r., 

Lietuvos kankinių šventovėje -11 vai. ryto, ♦ Lietuvos vėliavos iškėlimas prie
Prisikėlimo parapijos šventovėje -11.30 vai. ryto Mississaugos rotušės -12.30 vai. po pietų

Kviečiame visus tautiečius savo dalyvavimu ir auka 
prisidėti prie pavergtos Lietuvos išlaisvinimo.

►

VASARIO 16 PROGA
% KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

prašo aukų visuomeninei-tautinei veiklai paremti
Kanados Lietuvių Bendruomenė, vienintelė Kanadoje, nuolatos 
rūpinasi Lietuvos ir jos suverenumo reikalais, palaiko nuolatinius 
ryšius su Kanados vyriausybių institucijomis, informuoja Kanados 
visuomenę ir padeda išlaikyti lietuvybę.
KLB yra Kanados vyriausybės pripažinta ir įregistruota, todėl $15 ir didesnės aukos atleidžiamos 
nuo mokesčių. Prašome naudoti specialius vokelius, gaunamus apylinkių valdybose.

Prašome aukoti per KLB apylinkių valdybas arba siųsti šiuo adresu:
Kanados Lietuvių Bendruomenė, 1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8

KLB krašto valdyba

Š. m. vasario 21, sekmadienį, 3 valandą po pietų,

ir

Poetas HENRIKAS NAGYS skaitys iš savo poezijos rinkinių: "Saulės laikrodžiai", 
"Mėlynas sniegas", “Broliai balti aitvarai”, “Prisijaukinsiu sakalą”, "Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva” ir iš naujausios kūrybos.

Pianistė Leokadija Paulauskaitė-Kanovičienė ir fleitininkas Tomas Regina 
atliks F. Šopeno, S. Rachmaninovo, M. Revelio ir kitų kompozitorių kūrinius.

Toronto Lietuvių namai įteiks kultūrinę premiją.
įėjimas - 7 dol., studentams ir pensininkams - 6 dol.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti. LN kultūrinė komisija

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI, 
ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MUSU KOOPERATYVE Į

- Mokame aukštas palūkanas (žiūr. skelbimą 8-tame “Tėviškės žiburių 
puslapyje)

- Neimame jokio administracinio mokesčio
- Prieš 71 gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas pervesti į RRIF, 

nemokant valdžiai jokių mokesčių
- Norint gauti mokesčių atleidimą už 1987 metus, įnašą į RRSP reikia

įteikti iki 1 988 m. vasario 29 dienos

RRSP
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

i TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius)

• Vasaris - RRSP indėlių mėnuo.
• Šį mėnesį dalį savo santaupų 

įdėkite (saugią

“Paramos” RRSPs-tą,
• Jei truks “Parama” paskolins.
• “Parama” mokės aukštas palūkanas 

už jūsų indėlius.
• “Parama” neims jokių mokesčių 

nei už plano administravimą, nei už 
patarnavimus įdedant ar išimant.

• “Parama” tuoj pat vietoje išduos 
kvitą dėl mokesčių atleidimo.

Galite pasirinkti indėlio terminą:
1 m. - 91/4%, 2 m. - 91/2%, 3 m. -10%. 
su keičiamu nuošimčiu (variable rate) 8%.

Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos 
nuo pajamų mokesčių.

Nelaukite paskutinės dienos!
Paskutinė diena indėliams
už 1987 metus

Tel. 532-1149

“PARAMOS” valdyba

IŠNUOMOJAMAS vienas kamba
rys dviejų miegamųjų bute (con
dominium). Galima naudotis vir
tuve ir visais buto patogumais. 
Skambinti tel. 767-7159.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024 Toronte.

GALUTINIS ŽIEMINIU ŠILTŲ 
batų išpardavimas vasario 13-14-15 
dienomis. Geros rūšies ir žema 
kaina. Tel. 534-6803 Toronte.

A. a. Adolfo Sargaučio atmi
nimui vietoje gėlių Bronius 
Bagdonas paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” — $25.

A. a. Petro Petersono atmi
nimui vietoje gėlių Bronius 
Bagdonas paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” — $25.

A. a. Vaclovas Skrebutėnas 
savo testamentu paliko $2000 
Kanados lietuvių fondui. 
Bendras jo įnašas KLF — 
$7,200.

Mirus a.a. M. Jurkštienei, 
vietoj gėlių laidotuvėm pa
aukojo Kanados lietuvių fon
dui: $25 — O. Indrelienė; $20 
— B. Kavaliūnas.

KLK moterų draugijos Ha
miltono skyrius, dėkodamas 
“Tėviškės žiburiams” už infor
macinius patarnavimus, at
siuntė $50 auką.

A. a. dr. Amelija Milukaitė-
Matulaitienė, 70 m. amžiaus, 
mirė Niujorke š. m. vasario 
6 d. Jos laidotuvėse dalyvavo 
ir torontietis Vitalius Matu
laitis, “TŽ” bendradarbis.

“Tėviškės žiburių” spaudos 
vakaro loterijai yra gauta įvai
rių vertingų laimikių. Poetė 
Žentą Tenisonaitė-Hellemans, 
gyvenanti Belgijoje ir lankanti 
meno akademiją, atsiuntė net 
du savo paveikslus. Visiems 
laimikių davėjams reiškiame 
nuoširdžią padėką.

Toronto ateitininkų sendrau
gių gana gausus susirinkimas 
įvyko š. m. vasario 7 d. Toronto 
Lietuvių vaikų namuose. Susi
rinkimui pirmininkavo kuopos 
pirm. V. Aušrotas. Svarbiausia 
programos dalis buvo simpo
ziumas tema “Moterų vaidmuo 
Bažnyčioje”. Simpoziumo mo- 
deratorė — A. Karkienė, o pra
nešėjai — kun. J. Staškus, sės. 
Margarita ir R. Janaitienė. Į 
diskusijas įsijungė ir susirin
kimo dalyviai. Svarstant or
ganizacinius reikalus, nutarta 
plačiai visuomenei suruošti 
prof. A. Maceinos minėjimą. 
Pasibaigus susirinkimui, se
selės dalyvius pavaišino ka
vute ir pyragaičiais.

JIEŠKAU PIRKTI senesnio mo
delio automobilį. Skambinti vaka
rais tel. 233-8316.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
Toronte.

“Tėviškės žiburių” spaustuvei 
reikalinga

RINKĖJA ARBA RINKĖJAS
Lengva išmokti rašantiems paprasta mašinėle.
Kreiptis į spaustuvės vedėją Vytautą Balčiūną

teL(416) 275-4672

‘AUDRA TRAVELS PRANEŠA, 
kad kiekvieną penktadienį (vasaros metu pirmadienį ir penktadienį) 
kursuoja “Audros” autobusas ruožu Torontas-Montrealis. 
Išvyksta iš Toronto 9 v.r., nuo “Audra Travel”, 2100 Bloor St. W., 
atvyksta į (Mirabel) Montrealį 15 v. Išvyksta iš (Mirabel) Montrealio 
16.30 v., atvyksta (Torontą22.30 v. prie “Audra Travel” 2100 Bloor 
St.W. Kaina asmeniui į vieną pusę - $69.00 kan., į abi puses - 
$129.00. Priemoka už bagažą - $10.00 (už vieną). į nurodytą kainą
įeina pilna keleivių bei lagaminų drauda. Kalbame lietuviškai, 
angliškai, rusiškai, lenkiškai, . vokiškai, prancūziškai, itališkai, 

ispaniškai bei kitom kalbom. Užsisakykite iš anksto.
Tel. (416) 769-2500. Vietos ribotos.

WILLIAM J. H. HOUGH III - 
amerikietis, tarptautinės teisės ži
novas, bus pagrindinis kalbėtojas 
Vasario 16 minėjime Anapilio sa
lėje vasario 14, sekmadienį 4 v.p.p. 
Amerikos baltiečių laisvės lyga jį 
yra apdovanojusi Baltiečių laisvės 
žymeniu. Baltijos valstybių klau-
simu jis yra parašęs knygą anglų 
kalba

“Rambyno” ir “Šatrijos” tun
tai Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 70-ją sukaktį 
paminėjo vasario 7 d. Koncele- 
bracines Mišias Prisikėlimo 
šventovėje atnašavo kun. A. Si
manavičius, OFM, prel. J. Ta
darauskas ir kun. B. Pacevi- 
čius. Pamokslą pasakė kun. P. 
Šarpnickas, OFM. Liturginius 
skaitymus atliko E. Pečiulis, 
giedojimui vadovavo I. Viskon- 
taitė, Maironio mokyklos cho
rui — muz. D. Viskontienė. Bu
vo padėtos gėlės prie pamink
linės lentos žuvusiems. Po pa
maldų įvyko salėje sueiga, ku
riai vadovavo V. Keturakis. 
Apie Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimą ir kovas kal
bėjo K. Batūra. Sueiga baigta 
Lietuvos himnu. K.

“The Globe a. Mail” dienraš
tis 1988. II. 3 paskelbė žinutę 
iš Paryžiaus, kad sovietų oku
puotoje Estijoje žmogaus tei
sių gynėjai ir buvę politiniai 
kaliniai įsteigė opozicinę par-1 
tiją, pasisakančią už nepri
klausomybę. Jos branduolį 
esą sudaro 16 estų.

AUKŠTA, BLONDINĖ, inteligen
tiška, 29 metų lietuvaitė nori su
sipažinti su aukšto ūgio lietuviu 
vyru vedybų tikslu. Rašyti “TŽ” 
administracijai, pažymint ant voko 
Eglutei.

PARDUODAMAS vitražinis Juozo 
Bakio meno kūrinys (dviejų dalių) 
“Jūratė ir Kastytis”, sukurtas a.a. 
Jurgio Strazdo rezidencijai. Gali 
būti panaudotas ir kambariui pa
dalinti. Skambinti tel. 896-3400.


