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Sukakties proga
Kai tik aptariamas ar diskutuojamas lietuvybės išlai

kymas išeivijoje, visada iškeliama lietuviškųjų parapijų 
reikšmė. Ir tai ne be reikalo. Tie du dalykai jau nuo pat 
pirmųjų išeiviškųjų žingsnių yra taip susiję, kad kalbant 
apie vieną, yra būtina liesti ir kitą. Kone šimtametė pa
tirtis mums gražiais pavyzdžiais rodo, kiek ir kaip mūsų 
parapijos prisidėjo ir prisideda gana sunkiuose lietuvy
bės išlaikymo darbuose. Galima sakyti, kad ne tik prisi
deda, bet ir vadovauja, nes nėra jokių kitų tokio lygio ir 
tokios plačios apimties junginių, kurie įstengtų suburti 
ir globoti savąjį kraštą palikusius tautiečius. Tiesa, buvo 
anksčiau, tebeturime ir dabar kitokių, daugiau ekono
miniams ar pramoginiams tikslams įsteigtų sambūrių. 
Nors jie naudingi, bet be idėjinės krypties stokoja to 
tradicinio lietuviško visuotinumo.

A PGAILESTAUJAME lietuvių rankomis ir lėšomis 
/ % statytų parapijų nykimą, kuris yra gana tiksli nu- 

■*- tautėjimo rodyklė. Tačiau džiaugiamės jų gyva
vimu, veikla ir sukaktimis. Štai - Toronto Šv. Jono Kr. lie
tuvių parapijai jau 60 metų. Įsteigta ankstesnės išeivijos 
1928 m., kai Toronte tegyveno apie penkis šimtus lietuvių. 
Sunki pradžia, paskui gana ilgas laikotarpis be lietuvio 
kunigo savosios parapijos mylėtojų vis dėlto nepakirto 
jie neišsiskirstė svetimose pastogėse, bet laikėsi drauge, 
kol sulaukė šviesesnių dienų, kai 1947 m. į Torontą atva
žiavo parapijos klebonu paskirtas a.a. kun. Petras Ažuba
lis. Po metų kitų, darbų sutartis baigę, būriai lietuvių 
plaukte plaukė į miestus pastovesniam įsikūrimui. Pir
mosios besikuriančių Toronto tautiečių bangos iš parapi
jos vadovų gavo ne tik dvasinį patarnavimą sava kalba, 
bet ir ne vienu atveju naudojosi konkrečia pagalba įsi
darbinant, tvarkant socialinius ar šeiminius reikalus. 
Sparčiai augo savoji parapija. Steigėsi organizacijos, 
spaudos ir kultūros židiniai - lietuviškasis gyvenimas su
rado savąjį kelią, kuriuo ir dabar einama.

TEIKIANT bendriesiems tautiniams reikalams pir
mumą ir tikroviškai žvelgiant į ateitį, amžino 
atminimo Klebono dėka atsirado Šv. Jono lie
tuvių kapinės, stiepėsi Anapilio sodybos pastatai, iški

lo Mississaugos naujakūrystėje Lietuvos kankinių šven
tovės bokštas, perkėlus senąją Šv. Jono Kr. parapiją į 
naujuosius, ateičiai palankius, plotus. Naujosios švento
vės šventinimo dešimtmetis reikšmingai jungiamas su 
parapijos 60 metų sukaktimi, kuri iškilmingai švenčiama 
rugsėjo 25 d. Anapilyje. Stebint jaunųjų šeimų įsijungi
mą į parapijų veiklą, galima tikėtis ir gražios ateities. 
Tik vienas, labai jau svarbus dalykas vis dar lieka miglo
tas. Tai pašaukimų klausimas. Be lietuvių kunigų nebus 
tikrų lietuviškų parapijų, nors ir kaip jaunesnieji besi
stengtų išlaikyti reikalingą tęstinumą. Tose miglose pasi- 
rodąs vienas kitas spindulėlis džiugina visus. Bet jų rei
kia daugiau. Reikia, kad jaunieji, kunigai išaugę savose 
lietuviškose kolonijose, į jas grįžtų ir būtų reikšminga 
pamaina. Reikia, kad misijų dvasia kreiptų juos atgal, 
nors tai ir reikštų pasiaukojimą ar platesnių horizontų 
praradimą. Tai kol kas vienintelis kelias išeiti į tą mig
lotą rytojų išeiviją stiprinančiais šviesuliais. Č.S.

Pasaulio įvykiai
XXIV-JI VASAROS ŽAIDYNIŲ OLIMPIADA IŠKILMINGAI 
atidaryta rugsėjo 17 d. P. Korėjos sostinėje Seule. Iš 167 pakvies
tų šalių olimpiadon įsijungė 161. Toks didelis dalyvių skaičius 
buvo sutelktas tik Miuncheno olimpiadoje 1972 m., kai dar ne
buvo žinomas politinis olimpiadų boikotas. Jo neišvengė ir P. 
Korėjos prez. R. Tae-Woo atidaryta XXIV-ji olimpiada. Spor
tininkų Seulan neatsiuntė komunistinė Š. Korėja su Kuba, Etio
pija ir kai kuriais kitais savo šalininkais. Tačiau tų nedidelio 
skaičiaus nežinomų sportininkų išjungimas nepaliko ryškesnės 
žymės. Seule susirinko visos labiausiai sporte pasižymėjusios 
valstybės. XXIV-sios olimpiados atidaryme buvo priminta, kad 
šioje šalyje prieš 40 metų ideologijų kovoje liejosi pasaulio jau
nimo kraujas, o dabar jau- ® '

KANADOS ĮVYKIAI

Paskutinis ateivių antplūdis?
Nelegalių ateivių antplūdį 

Kanadon turėjo sustabdyti 
pernai rudenį parlamento pri
imti du įstatymai “C-84” ir “C- 
55”. Pirmasis turėjo paspartin
ti politinio pabėgėlio teisių 
pripažinimą ar jų atmetimą, 
antrasis - grąžinti jūron laivus, 
atplaukusius su nelegaliais 
ateiviais, ir bausti kanadiečius 
už nelegaliems atvykėliams 
teikiamą pagalbą. Tuo metu 
Kanadoje jau buvo apie 50.000 
ateivių, pasiskelbusių politi
niais pabėgėliais. Pagal senuo
sius įstatymus jų byloms iš
spręsti būtų reikėję septyne- 
rių metų. Parlamento priimti 
“C-84” ir “C-55” įstatymai be
veik ištisus metus įstrigo juos 
patvirtinti atsisakiusiame se
nate, kur didžiulę paskirtų 
senatorių daugumą turi libe
ralų partija. Liberalai, patai
kaudami įvairioms grupėms, 
puolančioms konservatorių vy
riausybę dėl tų įstatymų atne
šamų suvaržymų, pradėjo rei
kalauti jų sušvelninimo. Sena
tas “C-84” ir “C -55” įstatymus 
kelis kartus grąžino parlamen
tarams su pridėtomis pataiso
mis. Imigracijos ministerė 
Barbara McDougall buvo pri
versta išbraukti numatytą lai
vų grąžinimą jūron su atplau
kusiais nelegaliais ateiviais. 
Tik tada po ilgo delsimo sena

tas patvirtino abu šiek tiek 
sušvelnintus įstatymus. Per tą 
laiką tariamų politinių pabė
gėlių skaičius Kanadoje pasie
kė beveik 60.000.

Liberalų vadas J. Turneris 
dabar kartais drįsta pažerti 
priekaištų ministerio pirm. B. 
Mulronio konservatorių vy
riausybei, kad ji neįstengia 
susidoroti su nelegalių atei
vių atnešta problema. Libera
las J. Turneris užmiršta, kad 
tą problemą sąmoningai su
stiprino “C-84” ir “C-55” įsta
tymų patvirtinimą senate su
laikiusi jo liberalų dauguma. 
Dabar jis nori, kad senatan 
paskirti liberalai sustabdytų 
ir išrinktų parlamentarų pri
imtą laisvos prekybos sutartį 
su JAV, kol nebus paskelbti ir 
kol neįvyks Kanados parla
mento rinkimai. Beveik metais 
vėliau senate liberalų daugu
mos patvirtinti “C-84” ir “C-55” 
įstatymai pradės veikti tik nuo 
1989 m. sausio 1 d. Iki to laiko 
reikia pertvarkyti imigracijos 
ministerijos institucijas, kad 
jų atstovai greičiau galėtų at
skirti tikruosius globos sie
kiančius politinius atbėgėlius 
nuo juos vaidinančių sukčių 
minios. Iš tikrųjų nelengva da
bar patikėti, kad Kanadoje ofi-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Vokietija ir Sovietų Sąjunga 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
pasirašė vadinamąją nepuolimo sutartį Maskvoje. Ta 
sutartimi ir prie jos pridėtu slaptu protokolu buvo 
nuspręsta Baltijos valstybių okupacija. Nuotraukoje 
matome Sov. Sąjungas užsienio reikalų ministerį V. 
MOLOTOVĄ (sėdi), Vokietijos užsienio reikalų ministe- 
rį J. VON RIBBENTROPĄ (dešinėje) ir kitus pareigūnus

Literatūros klasikas VINCAS KRĖVĖ-MICKE
VIČIUS, eidamas Lietuvos vyriausybės ministerio 
pirmininko ir užsienio reikalų ministerio parei
gas, 1940 m. birželio 30 d. vyko į Maskvą išsiaiškinti 
Sovietų Sąjungos siekių Lietuvoje

Taip kalbėjo Molotovas su Krėve
Pokalbis nepriklausomos Lietuvos premjero prof. V. Krėvės-Mickevičiaus su Sovietų 

Sąjungos užsienio reikalų ministeriu V. Molotovu Maskvoje 1940 m. birželio 30 d.

VYTAUTAS A. DAMBRAVA

1940 m. birželio 15 d. Sovie
tų Sąjungai ginklu okupavus 
Lietuvą, pirmomis okupacijos 
dienomis Maskvos bolševikai 
krašto vyriausybei jokių rei
kalavimų nereiškė. Tokia pa
dėtis truko beveik pusantro 
mėnesio. Staiga viskas pasi
keitė. Tiek Maskvos atstovybė 
su Dekanozovu priešakyje, 
tiek komunistų karo vadovybė 
ėmė elgtis, lyg jie būtų tikri 
krašto šeimininkai, ir jų rei
kalavimai buvo vis griežtesni, 
nuolatinių grasinimų lydimi. 
Lietuvos vyriausybė tapo visai 
bejėgė. Maskvos galiūnai ėmė 
įsakinėti net paprastiems val
dininkams, visai nesikreip
dami į jų viršininkus, net jų 
neinformuodami.

Kelionė Maskvon
Tokiai padėčiai susidarius 

tuometinis Lietuvos vyriausy
bės premjeras prof. Vincas 
Krėvė-Mickevičius sukvietė 
įtakingų lietuvių tautos vei
kėjų pasitarimą. Ten buvo nag
rinėjama esama padėtis. Krė
vė-Mickevičius manė, jog vie
nintelė išeitis — pasitraukti 
iš krašto vadovybės. Susirinki
mas betgi tokiai nuomonei ne
pritarė, pareikšdamas, kad 
kiekvienas turi pasilikti sa
vo vietoje, kol pasilikti bus 
galima. Tame pačiame susirin
kime buvo patarta Lietuvos 
premjerui vykti į Maskvą ir su 
užsienio reikalų liaudies ko
misaru Molotovu galutinai iš
siaiškinti padėtį ir Maskvos 
vyriausybės siekimus Lietu
voje.

Sekančią dieną Lietuvos vy
riausybė pasiuntė Lietuvos at
stovui Maskvoje pageidavimą 
išrūpinti premjerui Krėvei- 
Mickevičiui audienciją. Tik 
trečią kartą iš eilės pareika
lavus, buvo gautas Molotovo 
sutikimas priimti Lietuvos 
premjerą. Pasimatymas įvyko 
birželio 30 d., 11 v.v.

Pas Molotovą
Pasikalbėjimą pradėjo pat

sai Molotovas paaiškinimu, ko
dėl sovietinė Maskvos vyriau
sybė negalėjo susitarti su są
jungininkų atstovais ir pri
versta buvo jieškoti susitari
mo su Hitlerio vyriausybe.

Štai Lietuvos premjero Vin
co Krėvės-Mickevičiaus atpa

sakojimas Molotovo pareiški
mo, kuris save- laiku buvo per
duotas iš laisvojo pasaulio 
per radiją tautiečiams paverg
toje Lietuvoje.

Molotovas taip kalbėjo:
— Lengviau atsidusome suži

noję, kad Lietuvos vyriausybė 
neišdrįso paklausyti vokiečių, 
atsisakė ginklu užimti Vilnių 
ir tuo būdu neteko vokiečių vy
riausybės pasitikėjimo. Vo
kiečių vyriausybė pasirodė 
mums labai palanki ir nuolai
di. Ji sutiko patenkinti visus 
mūsų pageidavimus. Turėjome 
daugeliu klausimų nusileisti 
vokiečiams už jų pasižadėji
mą nesikėsinti įtraukti Balti
jos valstybes į savo įtakos or
bitą ir nesikišti į jų vidaus 
reikalus. Dar daugiau —jie su
tiko, kad Baltijos valstybės bū
tų išimtinai mūsų įtakos sritis 
ir joje galėtume elgtis, kaip 
rasime reikalinga.

Kai Molotovas baigė savo iš
vedžiojimus, Vincas Krėvė- 
Mickevičius pareiškė, jog lie
tuviai stengsis būti lojalūs 
savo pasižadėjimams aprūpin
ti maistu SSSR kariuomenės 
įgulas Lietuvoje. Bet šiam už
daviniui ištesėti esąs būtinas 
reikalas, kad Lietuvos ūkio 
našumas nesumažėtų, ekono
minė padėtis nepablogėtų ir 
ūkinės organizacijos nebūtų 
sutryptos.

— Mums jau pranešta, kad 
jūsų ūkinės organizacijos 
veikia laikrodžio tikslumu, 
be sutrikimų, — pastebėjo Mo
lotovas. — Mums tai buvo be
veik netikėta. Mūsų karinė 
vadovybė tiesiog sužavėta jū
sų ūkinių organizacijų veiklos 
tikslumu.

Kai Lietuvos premjeras iš
dėstė visus komunistinės ka
riuomenės savivaliavimus, ki
šimąsi į vidaus reikalus, gra
sinimus, ūkinių organizacijų 
griovimą ir demoralizavimą, 
nesiskaitymą su Lietuvos san
tvarka bei reikalais ir visa 
pailiustravo faktais, Moloto
vas, ramiai klausęs premjero 
Krėvės-Mickevičiaus kalbos, 
pareiškė:

— Ne mūsų išskaičiavimas 
griauti tokią tobulą ūkinę or
ganizaciją. Priešingai, esame 
gyvai suinteresuoti josios pa
laikymu tinkamoje aukštumo
je. Kištis į Lietuvos vidaus 
reikalus ir tuo kišimusi kenkti 

ūkinei krašto santvarkai jų 
pareigūnai nėra gavę nurody
mų. Aš manau, — tęsė Moloto
vas, — kad visi nesusiprati
mai kyla ten ne iš piktos va
lios, o iš skirtingų ūkinių ir 
socialinių santvarkų Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje. Žmonės, 
visai to nesiekdami ir nenorė
dami, nesusitaria ir kitas kito 
negali suprasti dėl kylančių iš 
čia skirtingų psichologinių 
nusiteikimų. Dabartinė Lietu
vos vyriausybė, kurios palan
kiu nuoširdumu aš neabejoju, 
turėtų pasistengti paruošti 
savo krašto žmones naujoms 
sąlygoms prisitaikyti.

Čia Krėvė-Mickevičius atsi
kirto:

— Mes ir visa mūsų tauta ti
kime, kad dabartinė padėtis 
Lietuvoje yra tik laikino po
būdžio ir neužsitęs per ilgai. 
Norėčiau manyti, kad jums bū
tų tikslingiau priversti savo 
įgulų vadus Lietuvoje labiau 
derintis su mūsų santvarka, 
mūsų sąlygomis ir liaudies nu
siteikimu, kad neliktų nema
lonių atsiminimų apie jūsų ka
riuomenę, kai ji savo laiku pa
sitrauks iš mūsų krašto.

— Tamsta provokuojate ma
no atvirumą ir verčiate mane 
pasakyti, ko visai dabar neno
rėjau kalbėti, — kiek pagalvo
jęs atsiliepė į Lietuvos prem
jero žodžius Molotovas. — Tai
gi kalbėsime atvirai, be senti
mentalumų; turite pagaliau 
realiai pažvelgti tikrenybei į 
akis ir suprasti, kad atskiros 
valstybės ateityje turės visos 
išnykti, įsijungusios į vieną 
garbingą sovietinių respubli
kų šeimą, vienos anksčiau, 
kaip Baltijos valstybės, kitos 
vėliau. Esame tvirtai įsitiki
nę, ir šiandien labiau, negu 
bet kada, kad genialusis drau
gas Leninas neklydo, tvirtin
damas, jog Antrasis pasaulinis 
karas padės mums įsigalėti vi
soje Europoje, kaip pirmasis 
padėjo įsigalėti Rusijoje. Šian
dien mes remiame Vokietiją, 
bet tik tiek, kad ji neužtrokš- 
tų anksčiau, negu karo nuskur
dintos kovojančių valstybių 
minios nusivils ir sukils prieš 
savo valdovus. Tada vokiečių 
buržuazija tuojau susitaikins 
su savo priešu — sąjunginin
kų buržuazija, kad bendromis 
jėgomis sutriuškintų sukilusį

(Nukelta į 3-čią psl.) 

nimas susitinka draugiškai 
kovai sporte. Taip aštuoniomis 
kalbomis buvo pabrėžtas abie
jų Korėjų karas, kuriame P. 
Korėją išgelbėjo Jungtinių 
Tautų vardu pagalbon atsiųs
ti kariai. Įspūdingas buvo olim
pinius žiedus sudariusių 76 
parašiutininkų nusileidimas 
stadione, 14.000 šokėjų atlie
kami masiniai šokiai, skam
bant rytietiškai korėjiečių 
muzikai. Rytietiškas nuotai
kas atspindėjo ir 500 Hano 
upe praplaukiančių laivų spek
taklis.

Sukakties paradas
Š. Korėja prieš pat XXIV- 

sios olimpiados atidarymą 
Seule savo sostinėje Pjong- 
jange iškilmingu paradu pa
minėjo prez. Kim ii Sungo 
komunistu io režimo keturias
dešimtmetį Savo vadą daino
mis, plakatais ir šūkiais gar
bino milijonas jo vardo aikš
tėje pro tribūną praeinančių 
šiaurinių korėjiečių. Vakarie
čiams šis paradas priminė se
nus laikus Maskvoje, kai pana
šiomis priemonėmis buvo gar
binamas Sovietų Sąjungos va
das J. Stalinas, dabar paskelb
tas nusikaltėliu ir išmestas 
istorijos šiukšlynan. Prez. Kim 
ii Sungo kultas tebėra gyvas 
visoje Š. Korėjoje, nors ją sle
gia ne tik politinės, bet ir eko
nominės problemos. Jis dabar 
vis garsiau reikalauja JAV ka
riuomenės atitraukimo iš P. 
Korėjos ir abiejų Korėjų su
jungimo. Prieš keletą metų to
kias sujungtos komunistinės 
Korėjos idėjas Kin ii Sungas 
apmokamo skelbimo teisėmis 
buvo pradėjęs garsinti Toron
to dienraštyje “The Globe and 
Mail”.

Popiežiaus kelionė
Jonas Paulius II aplankė 

penkias negrų valdomas šalis 
pietinėje Afrikoje - Zimbabvę, 
Botsvaną, Lesotą, Svazilandą 
ir Mozambiką. Politiniu po
žiūriu tai buvo komplikuota 
kelionė, nes kai kurios šalys 
yra marksistų rankose. Be to, 
visur reikalaujama paramos 
kovoje prieš baltuosius rasis
tus P. Afrikos respublikoje. 
Zimbabvėje Šv. Tėvas pritarė 
sankcijoms prieš baltųjų ra
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sistų valdomą P. Afrikos res
publiką. Mozambiko marksis
tams siūlė užbaigti kovą su 
partizanais. Svazilando kara
liui Masvatui, turinčiam ke
turias žmonas ir norinčiam 
penktos, priminė, kad Dievas 
pripažįsta tik vieną. Apsilan
kymas P. Afrikos respublikoje 
nebuvo planuotas, bet dėl blo
go oro į Lesotą skridęs lėktu
vas turėjo nusileisti Johannes- 
burge. Ten popiežiui Jonui 
Pauliui II teko orauostyje pie
tauti su P. Afrikos respubli
kos užsienio reikalų ministe
riu R. P. Botha. Kelionė Leso- 
tan baigta automobiliu su P. 
Afrikos policijos palyda. Ke
turi teroristai, reikalavę su
sitikimo su Šv. Tėvu, prieš pat 
jo atvykimą į Lesoto sostinę 
Maserą pagrobė autobusą su 70 
katalikių seselių, mergaičių 
bei kitų piligrimų. Įkaitų iš
laisvinimui vadovavo P. Afri
kos policija. Trys teroristai 
buvo nušauti, vienas sužeis
tas. Autobuse žuvo du įkaitai 
- vyras ir mergina, devyni bu
vo sužeisti.

Stiprus uraganas
Daug nuostolių padarė Gil

bertu pavadintas uraganas, 
pripažintas stipriausiu pasta
rajame šimtmetyje, susiforma
vęs Atlante prie Karibų jūros 
ir skriejęs šiaurės vakarų kryp
timi. Labiausiai nukentėjo pa
keliui staiga užklupta Jamai
ka, kur be pastogės liko pusė 
milijono gyventojų. Daugelyje 
vietų nutraukta elektros sro
vė, sunaikinti vandentiekiai, 
bananų derlius, vištų ūkiai ir 
turizmo verslas. Nuostoliai 
skaičiuojami dešimčia bilijo
nų dolerių. Tai yra didelis 
smūgis 2,3 milijono gyventojų 
turinčiai salai. Meksikos įlan- 
kon uraganas įsiveržė per Ju- 
katano pusiasalį, padarydamas 
žalos ten esančioms Meksikos 
vietovėms, iš kurių didžioji 
gyventojų dalis jau buvo eva
kuota. Skaudžiausia nelaimė 
įvyko Monterrey vietovėje, kur 
staigus potvynis nusinešė ke
turis autobusus. Žuvo apie 
200 keleivių. Meksikos įlan
koje uraganas išsisėmė, susi
skaldę į lietingas audras Tek
sas valstijoje. Dalis jų tęsia 
kelionę į šiaurės rytus.
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Su daina ir malda po Kvebeko šventoves

Katalikų tikėjimas Gudijoje
1987 m. spalio 23-25 d.d. Lo

dzėje, Lenkijoje, Tėvų jėzuitų 
iniciatyva įvyko simpoziumas 
tema “Gudai, lietuviai, ukrai
niečiai, lenkai - vienybės są
lygos”. Jame dalyvavo puns
kietis B. Makauskas ir skaitė 
paskaitą apie Vilniaus vysku
piją.

Į šį simpoziumą buvo pa
kviestas iš Soviety Gudijos 
Vyšniavo (Valažino raj.) para
pijos klebonas kun. Vladislo
vas Černiauskas (Vladyslav 
Čarniauski). Jo parapija yra 
vienintelė visoje Gudijoje, 
kur pamaldos vyksta gūdy kal
ba. Visur kitur, išskyrus Mio- 
ry parapiją, kur lietuvis kle
bonas naudoja rūsy kalbą, pa
maldos yra laikomos lenkiškai.

Negalėdamas atvykti kun. 
Černiauskas parašė laišką 
simpoziumo dalyviams, kuris 
tilpo Niujorke leidžiamame 
gūdy mėnesiniame laikrašty
je “Belarus” gegužės laidoje 
ir “Keston News Service” biu
letenyje nr. 296, 1988 m. kovo 
17 d. laidoje. Paties autoriaus 
prisipažinimu laiškas parašy
tas paskubomis, yra jausmin
gas ir neilgas. Čia pateikia
ma jo santrauka.

Gudai priėmė krikščionybę 
iš Ryty. Liturginė kalba buvo 
senoji slavų. Brastos unija tu
rėjo suvienyti gudus ortodok
sus ir katalikus, bet taip ne
įvyko. Lenkai neįsileido unity 
vyskupy į Žečpospolitos sena
tą. Į uniją buvo žiūrima kaip į 
priemonę sukatalikinti ir su
lenkinti gudus. 1839 m. carai 
vėl grąžino gudus į “rūsy” ti
kėjimą. Lygiai “rusų", kaip ir 
“lenkų” tikėjimas buvo gudams 
pažeminimas. I karo metu vys
kupai Ropas ir Matulevičius 
įvedė į gudiškas parapijas gū
dy kalbą, bet po karo ji buvo 
uždrausta. Gudai kunigai buvo 
tremiami į lenkiškas parapi
jas ir netgi suimami. Ypač bu
vo persekiojami gudai marijo

nai. Po II D. karo apie 400 ku
nigų paliko savo parapijas ir 
repatrijavo į Lenkiją.

Kun. Černiauskas rašo, kad 
lenkų kunigų įtakoje gudai pa
sidarė “bažnytiniais lenkais”- 
kalbėjo gudiškai, bet meldėsi 
ir giedojo lenkiškai. Lenkai 
dvasiškiai bandė lenkinti gu
dus: išpažintys, krikštai, su
tuoktuvės - viskas turėjo būti 
atlikta lenkiškai. Būdavo atsi
tikimų, kad kai jaunieji mokė
davo poterius gudiškai, kuni
gas sakydavo: “Tokiy poterių 
aš nepripažįstu. Kol neišmok
site jy lenkiškai - netuoksiu”.

Nuo 1939 m. Gudijoje nėra 
nei vienos lenkiškos mokyk
los. Jaunimas kalba gudiškai 
su rusiškų žodžių priemaiša. 
Senimas, kuris meldžiasi len
kiškai, nesugeba tikėjimo per
duoti jaunimui - lenkiškai jis 
nesupranta. Pats Rygos kardi
nolas yra pasakęs: “Lenkai 
kunigai kartu su savo mirtimi 
nori palaidoti Gudijoje ir ka
talikybę: Lenkijos Gudijoje 
neįkurs, bet tikėjimą praras”. 
Lenkai dvasiškiai ir dabar, 
nors Gudijoje yra gimę, laiko 
save geresniais už gudus ir 
“chamiškos” kalbos mokėti ne
nori. Kun. Čerrriaoskui jie sa
ko, kad jeigu jis išleistų gudiš
ką maldaknygę, tai jie jos į ran
kas neimtų. Per 20 metų, kai 
lenkai valdė vakarų Gudiją, 
jie sakydavo, kad geriausias 
būdas sulenkinti Gudiją, tai 
per lenkišką katalikišką Bend
riją. Kun. Černiauskas baigia: 
“Lenkai! Padėkite mums atsi
stoti ant krikščioniškų kojų, 
padėkite mums gudams-kata- 
likams turėti savo vyskupą, 
administraciją, seminariją ir 
t.t. įrodykite, kad jūs esate mū
sų broliai Kristuje”.

Pagal kun. M. Radwan statis
tiką 1984 m. Gudijoje dirbo 54 
kunigai, kurių 18 buvo virš 75 
metų amžiaus. Pagal “Tygodnik 
Powszechny” šiuo metu Gudi
joje yra apie 40 kunigų. J.B.

AfA 

JONUI ŠABLINSKUI 
mirus,

jo žmoną PAULINĄ, dukrą ANGELIKĄ, sūnų 
DONALDĄ ir giminėms gilaus skausmo valan
doje nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

A. A. Ketvirčiai I. R. Paškauskai
V. V. Paškai O. M. Yčai

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Šios kelionės tikslas buvo 
aplankyti garsias Kvebeko 
šventoves. Iš krioklio ir įspū
dingo laukinio tarpeklio grį
žom atgal į .Ste-Anne Beaupre 
vietovę, kur yra šv. Onos bazi
lika ir Kryžiaus keliai. Pati 
bazilika dviem aukštais goti
kos bokštais, kylanti aukštyn 
300 pėdų į dangų, pastatyta iš 
granito vieton sudegusios 1922 
m. jau iš tolo dominuoja visą 
apylinkę. Didžiulė erdvė vi
duje, nes yra virš 300 pėdų il
gio. Ypatingai gerbiama ir 
meldžiamasi prie šv. Onos sta
tulos, kuri laiko ant rankų kū
dikį Mariją. Statula ant galvos 
turi karūną, nes yra oficialiai 
paskelbta kaip Kvebeko globė
ja. Pati statula yra išskaptuo
ta iš vieno gabalo ąžuolo aštuo- 
nių pėdų aukščio. Šv. Ona yra 
kvebekiečių labai gerbiama ir 
jos atlaidai liepos 26 d. yra me
tinė šventė, kur tūkstančiai 
žmonių suvažiuoja į šią bazili
ką. Tėvas Gregorijus kasmet 
organizuoja kelionę į šią vie
tovę iš Toronto.

Atvažiavus prie bazilikos 
lietus vėl pradėjo lašnoti, o 
iki pamaldų pradžios dar turė
jom laiko, tad nors ir grasina
mi lietumi apvaikščiojom visą 
aplinkumą. Netoli bazilikos 
prisiglaudęs maldininkams na
mas, turįs 107 kambarius, kur 
už nebrangią kainą ($26-32) die
nai galima pernakvoti. Užėjom 
į vidų, kur salėje ir kafeterijo- 
je buvo ir daugiau žmonių, ku
rie ilsėjosi ir užkandžiavo. Da
ro labai jaukų ir ramų įspūdį.

Kiek tolėliau nuo bazilikos 
už automobilių aikštelės ki
tas pastatas šventovės vakso 
muziejus ir meno galerija. Į 
vakso muziejų įėjimas vienas 
doleris ir ištisai vaizduoja at
skirais paveikslais šv. Onos 
gyvenimą. Natūralaus dydžio 
iš vakso figūros su tų laikų rū
bais įdomiai parodo švento
sios gyvenimo periodus.

Iš muziejaus grįžtam į bazi
liką, kur požemyje didžiulė sa
lė, kurioje pavakary vyko jau
nimo pamaldos ir metinis jų 
susibūrimas (Youth Rally). Čia 
jau buvo sunku ilgai ištverti, 
nes per garsiakalbius prie al
toriaus gitaros ir būbnai, ir 
triukšmingos dainos ar gies
mės sprogdino ausis. Su jauni
mo būriu prie altoriaus stovė
jo kunigas laikąs pamaldas, o 
salė sausakimšai pilna susėdu
sių jaunuolių, kurie šaukė ir 
rėkė kilnodami aukštyn ran
kas. Mūsų lietuviškose švento
vėse Dievas garbinamas be 
būbnų ir triukšmingo riksmo, 
kuris čia labai keistai atrodė.

Bazilikoje pamaldos prasi
dėjo 8 vai. vakare dalyvaujant 
mūsų kunigams. Prisirinko pil
na bazilika žmonių. Maldos at
liktos prancūziškai ir angliš
kai. Pasibaigus Mišioms, buvo 
procesija bazilikos viduje. 
Užtruko ilgai kol mums atėjo 
eilė su degančiom žvakėm įsi
jungti į procesiją, nes pirmiau 
ėjo įvairios vėliavos, altorė
liai ir atvykę iš kitur maldinin
kai. Įspūdingą vaizdą baziliko
je sudarė kai elektros šviesa 
užgeso ir tik tūkstančiai žva
kių liepsnelių mirgėjo didžiu
lės bazilikos skliautuose. Su 
žvakėmis rankose ir mūsų gru
pė maldingai atliko savo pa
reigą. Po pamaldų grįžom į mo
telį jau vidurnaktį gerokai die
nos įspūdžių išvarginti.

Sekminių pamaldos lietuviškai
Šį sekmadienį yra Sekminės, 

ir važiuojam į pranciškonų ko
misariatą, kur jų šventovėje 
turime pamaldas lietuviškai 
vien mūsų ekskursijos grupė. 
Prelatas J. Tadarauskas Sek
minių proga pasako gražų pa
mokslą. Apačioje pranciškonų 
šventovės rūsyje muziejus ir 
kripta palaimintojo Tėvo Fre
derick, pranciškono. Muzieju
je daugybė nuotraukų ir palai
mintojo naudoti rūbai, brevi
jorius, rožinis, parašytos kny
gos, laiškai, gautos dovanos. 
Jo kuklus kambarėlis su stalu 
ir kėde, ir jo mylimo šunelio 
iškamša, gulinti ant žemės.

Apžiūrėję muziejų ir pasi
meldę prie palaimintojo kapo, 
važiuojam toje pačioje Cap-de- 
la-Madeleine vietovėj į Notre- 
Dame-du-Cap baziliką, šven
čiančią 100 metų sukaktį, nes 
ji pastatyta 1888 m. Bazilika 
yra sumūryta iš akmenų ir atro
do kaip kokia tvirtovė. Merge
lės Marijos statula karūnuota 
1904 m. ir paskelbta Kanados 
karaliene. Ši statula 1947 m. 
keliavo po visos Kanados pro
vincijas ir Arktiką. 1964 m. ši 
šventovė popiežiaus Paul VI 
dekretu paskelbta bazilika ir 
skirta Rožinio karalienės gar
bei. Prie bazilikos parke yra 
Kryžiaus keliai ir taip pat du 
namai skirti maldininkams tal
piną 270 žmonių.

Mums atvykus daugybė žmo
nių po pamaldų pradėjo eiti 
iš bazilikos, o plačios aikštės 
apie baziliką buvo apstatytos 
daugybe automobilių. Įėjus į 
baziliką dar labai daug žmo
nių meldėsi viduje ir vyko pa
maldos. Apačioje bazilikos gi
liai rūsyje muziejus, kuriame 
sukrauta puošnios monstran
cijos, kielikai, medaliai, įvai
rūs dekretai bei nuotraukos, 
vaizduojančios šventovės sta
tybą ir šimto metų sukaktį. Gai
la, kad ne visi šį muziejų paste
bėjo ir pamatė, o verta buvo 
aplankyti.

Po pamaldų ir šventovių lan
kymo buvo pranešta, kad po
pietis paskirtas* kelionei laivu 
St. Laurent upe; kas visus labai 
maloniai nuteikė. Antrą vai. po 
pietų iš Trois-Rivieres prie
plaukos sulipom į Jacques-Car
tier laivą, kuris dvi valandas 
vežiojo po plačią upę. Buvo 
maloni diena, saulė skaisčiai 
spindėjo danguje ir glamonėjo 
savo spinduliais atviram de
nyje, nes pradžioje visi suli
pom į viršutinį atvirą denį. 
Vėliau pabuvojus saulėje ir 
vėjuje, teko jieškoti pavėsio 
ir gaivintis alumi. Laikas malo
niai slinko besižvalgant į abu 
plačios upės krantus. Pradžioje 
laivas atplaukė iki didžiojo per 
upę tilto, kurį pralindęs grįžo 
kita kryptimi tolyn nuo miesto. 
Pakrantėse matėsi daug dide
lių fabrikų su aukštais kami
nais. Per garsiakalbį buvo pra
nešama, pro kur plaukiame ir 
kokias vietoves matome. Vėliau 
su mikrofonu į mūsų sėdinčių 
tarpą atėjo laivo tarnautojas, 
sveikindamas keliaujančius ir 
padainuodamas prancūziškai. 
Padainavęs paprašė, kad ir 
mes ką nors padainuotume. 
Greit prie mikrofono prista
tėme Tėvą Augustiną, kuris

galingu balsu užtraukė “Ant 
kalno mūrai”. Visiems prita
riant, gražiai ir stipriai nu
skambėjo, laivo tarnautojui 
dėkojant už šią dainą. Su sma
gia nuotaika pavakare grįžom 
atgal labai patenkinti kelione.

Atėjo ir paskutinė kelionės 
diena, kai rytmetyje pasikro- 
vėm visus savo krepšius į auto
busą ir palikom motelį, kuriam 
tris naktis nakvojom. Grįždami 
šį kartą sustojam Montrealyje 
aplankyti abi lietuvių parapi
jas. Po nemažo klaidžiojimo 
pirmas sustojimas - šv. Kazi
miero parapijoje, kurioje su
tinka klebonas kun. S. Šileika. 
Labai gerą įspūdį padaro graži 
nauja šventovė, kurioje turime 
pamaldas. Aplamai, keliauda
mi buvom gan pamaldūs, nes 
turėdami autobuse prelatą, 
kuris kas rytą pravesdavo Ro
žinio kalbėjimą ar giesmių 
giedojimą. Tiktai šį rytą po 
Rožinio sukalbėjimo ir giesmės 
moterys dar užsigeidė daugiau 
giesmių, bet prelatas užtraukė 
“Šėriau žirgelį”. Ir taip daina 
sekė dainą, kol pasiekėm Mont- 
realį.

Šv. Kazimiero šventovėje po 
pamaldų apžiūrėjome ir erd
vią didelę salę, kur galėjom 
atsigaivinti šaltais gėrimais. 
Kiek pabuvoję pasileidom į 
Aušros Vartų parapiją. Per 
miesto gatves ir gatveles kol 
pasiekėm buvo jau po vidur
dienio. Radome jau senokai 
mus belaukiančius kleboną 
kun. Aranavičių, parapijos 
komiteto pirmininką ir būrį 
tautiečių, kurie sutiko su kava 
ir pyragaičiais. Apžiūrėję jau
kią šventovę susirinkom apa
čioje salėje, kur įrengti kam
bariai šauliams ir spaudos 
kioskas. Viskas labai gražiai 
sutvarkyta, išdabinta ir malo
nu užsukus juose pabuvoti ir 
pasižiūrėti.

Nors ir labai šiltai sutikti 
ilgai negalėjom pasilikti sve
čiuotis, nes dar laukė numaty
tas St. Josephs Oratorijos lan
kymas. Čia irgi įspūdinga šven
tovė su palaimintojo kripta, 
prie kurios sukrauta daugybė 
ramentų atgavusių sveikatą 
per jo užtarimą.

Oratorija, didžiulis kelių 
aukštų pastatas, per kuriuos 
apvaikščiojom apžiūrėdami 
šventovę, paveikslų galeriją 
ir šv. Juozapo gyvenimo atski
rų laikotarpių vaško figūrose. 
Nors dar buvo numatyta aplan
kyti Notre Dame šventovė, bet 
jau buvo vėlyva popietė ir dėl 
laiko stokos pajudėjom iš Mont- 
realio namų link. Pataikėme į 
popietinį judėjimą, tad ilgo
kai užtruko kol išsikrapštėm 
iš miesto.

Grįždami pakelėje turėjome 
vieną ilgesnį sustojimą, kur 
vienas iš mūsų keleivių, prakti
kuojąs jogą, atliko sunkius 
pratimus, kad net policijos 
mašina pravažiuodama susto
jo pasiklausti, ar viskas tvarko
je, ar nereikia pagalbos. To
rontą pasiekėme prieš vidur
naktį vairuotojui traukiant 
įvairias arijas gan linksmoje, 
ne mieguistoje nuotaikoje. Esu 
dėkingas Tėvui Augustinui už 
kvietimą ir sudarymą sąlygų 
dalyvauti šioje gražioje kelio
nėje.

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Paskutinis žodis skirtas a. a. Vytautui Jonaičiui

Skiriu Tau savo žodį paskutinį 
su puokštėmis gėlių, vainikais, 

maldomis.
Karstan dedu Tau ilgesį tėvynės 
ir gintaro šalies trapias viltis.

Su Tavimi dalis tautos numiršta, 
nors eina gentkartės naujais 

keliais,
tačiau per liūdesį, kaip rudenio 

migla, taip skaudų, tirštų, 
žinau, kad toji valanda visiems 

ateis.

Supilsim naujų svetimoj žemelėj 
kapų.

aplieję ašarom, palaiminę malda.
Ir taip likimas užvertė Tavosios 

knygos lapų:
Kelionė Tavo žemėje baigta.

Sudie. Jau toks graudus žmogaus 
likimas:

kas gimė, tas turės ir mirti, 
bet Tavo mielas žemėje buvimas 
tėvynės labui, mūsų džiaugsmui 

buvo skirtas.

Kada nakties danguj suspindi 
žvaigždės šviesios 

ir paukščiai grįžta į lizdus, 
žinosime, kad amžinai ilsiesi, 
palikęs žemės skausmų ir 

vargus.

Jau įplaukei Tu į ramybės uostų, 
nuleidęs amžiams varganas 

bures.
Ir ta žinia čia likę gali guostis, 
nes į tų uostų atkeliausime 

ir mes.

Mūsų jaunystės dienų bičiuliui, Šiaulių berniukų 
gimnazijos auklėtiniui ir mokslo draugui 

a. a. VYTAUTUI JONAIČIUI 
iškeliavus į amžinybę,

jo šeimai ir visiems artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi -

Šiaulių gimnazijos auklėtiniai: 
A u reti ja Balašaitienė-Žitku vienė 
Irena Plechavičiūtė-Vederienė 
Mečys Aukštuolis

AfA 
VYTAUTUI JONAIČIUI 

mirus,
Anapilio moterų būrelio nares - žmoną ir dukteris 
bei jų šeimas giliai užjaučiame ir kartu liūdime - 

Anapilio moterų būrelis

Kad tu tarp tūkstančio žmonių klajojai vienas,
Kad be žiedų, be saulės buvo tavo dienos. 
Tau visų dienų ten žydės dangaus žiedai.

Bernardas Brazdžionis

Mielam mokslo draugui

a. a. VYTAUTUI JONAIČIUI
mirus,

nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius - 
Pranas ir Salomėja Pakalniškiai 
Regina ir Leonas Raslavičiai 
Bronius ir Vladė Siliūnai

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!”

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Prisikėlimo parapijos maldininkai lankė Kvebeko šventoves. Nuotraukoje 
dalis jų prie Montrealio Aušros Vartų šventovės

PADĖKA
AfA

PETRAS LUKOŠIUS
mirė 1988 m. birželio 20 d.

Palaidotas 1988 m. birželio 22 d. šv. Jono lietuvių 
kapinėse, Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Liaubai, 
OFM, ir prelatui dr. J. Tadarauskui už religines apeigas, 
A. ir V. Paulioniams už giesmes bei vargonavimą šven
tovėje.

Nuoširdus ačiū K. Mileriui už tartą žodį, karsto 
nešėjams, P. Kanopai bei kitiems šauliams prie karsto 
budėjimą, visiems už dalyvavimą laidotuvėse, Mišių 
aukas, gėles, aukas Kanados lietuvių fondui, užuo
jautas žodžiu bei raštu.

Ačiū visoms ponioms už pyragus ir B. Stanulienei 
už pusryčių paruošimą.

Žmona Pranė, duktė Adelė, 
sūnus Vidas su šeima

Canadian Srt fH emeriais <tli.
76 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
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Žinios iš Lietuvos

Psichiatrijos piktnaudojimas Sovietų Sąjungoje
ALGIRDAS STATKEVIČIUS
Sovietų Sąjungoje nežmoniš

kumas tapo pagrindiniu veik
los principu nacionalinės, kla
sinės, teisinės, pedagoginės, 
ideologinės bei kultūrinės 
veiklos baruose.

Komunizmo ideologai visa
dos labai i puikiai suprato 
Markso teorijos silpnumą stoti 
į atvirą bei garbingą dialogą 
su dorovės bei kultūros šali
ninkais. Todėl marksistinės 
valstybės funkcionieriai bei 
partijos ideologai prieš tikrą 
tiesą visados tesugebėjo pa
statyti tiktai kumštį, kalėji
mus, konclagerius, beprotna
mius, tremtį ar dar kitas per
sekiojimo priemones. Per vi
sus 70 komunistinės tironijos 
egzistavimo metus viena buvo 
kalbama, o visai kita daroma.

Tai buvo blogio klestėjimo 
metai. Visados buvo perpildyti 
kalėjimai. Pvz. 1983 m. man bū
nant Smolensko kalėjime, kali
niai kamerose buvo suguldyti 
net keturiuose aukštuose: trys 
gultų eilės viena ant kitos, o 
ketvirtoji ant grindų. Vienu 
metu net statiems neužteko 
vietos.

Nuo pat Lenino valdymo pra
džios, milijonai niekuo nekal
tų buvo kankinami kalėjimuo
se, koncentracijos lageriuo
se, nežmoniškose gyvenimo są
lygose. Mirė nuo bado, šalčio 
ir žvėriškų sumušimų.

Tačiau nuolatinei kovai su 
dorovės bei kultūros kūrimo 
šalininkais visų tų metodų 
nepakako. Užsimojo dar la
biau pažeminti žmogų, talpi
nant į beprotnamį. Tuo būdu 
protiškai pilnai sveiki žmo
nės buvo apšaukti psichiniais 
ligoniais ir visuomenei pavo
jingais asmenimis. O tie žmo
nės visuomenei buvo reikalin
giausi. Sveikai logikai nebuvo 
palikta vietos.

Protingo žmogaus paniekini
mas bei jo paskelbimas bepro
čiu nebuvo staigmena ar atsi
tiktinumas. Tai buvo tiktai 
tąsa, ką komunistų partijos 
galva Leninas pradėjo prakti
kuoti tuojau pat po Spalio re
voliucijos. Tai matė kiekvie
nas blaiviai mąstęs žmogus. 
Pvz. 1941 m. prasidėjus karui 
tarp TSRS ir Vokietijos ir kai 
raudonieji buvo išstumti iš 
Lietuvos, poetas Bernardas 
Brazdžionis rašė:
Ėjo tautos į naktį, į tamsią, į 

klaikią,
Ojų dainiai dainavo į saulę 

einą.
Alkaną, kruviną minią minios 

jiems šaukė:
Tai bepročią keliai, tai 

bepročią daina.
Pasauliui yra žinoma, kad 

1939 m. rugpjūčio 23 d. hitleri
nės Vokietijos užsienio reika
lų ministeris Ribbentropas ir 
komunistinės Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų liaudies 
komisaras Molotovas Maskvoje 
pasirašė nepuolimo paktą ir 
slaptą protokolą. Šio slapto 
protokolo pasekmėje Lietuva, 
Latvija ir Estija pateko į 
TSRS įtakos sferą. 1940 m. bir
želio 15 d., vykdant minėtą 
susitarimą, Raudonoji armija 
okupavo Lietuvą, o sekančią 
dieną — Latviją ir Estiją. Nuo 
tada prasidėjo Baltijos tautų 
išsivadavimo kova, kuri tęsiasi 
iki šiol. Nuo tada Lietuva sa
vo istoriją pradėjo rašyti 
krauju.

Nelygi kova, įvairiausios 
represijos, suėmimai, kalėji
mai, konclageriai, specifinės 
psichiatrinės ligoninės, mir
ties bausmės, grubi rusifika

cija, kultūrinė priespauda, 
religinis persekiojimas, dir
bančiųjų išnaudojimas, beveik 
kasmetinės masinės genocidi
nės deportacijos ir okupuoto 
krašto kolonizacija rusiškuo
ju elementu, prievartinė ko
lektyvizacija, vyrų išsiunti
mas žudyti Afganistano liau
dį ir t.t. tęsėsi ir dalinai tebe
sitęsia. Tačiau pavergtieji ne
pasiduoda. Mirti yra visuomet 
garbė, kai gyventi gėda.

Pastebėjęs, kad TSRS visai 
negerbia 1975 m. pasirašyto 
Helsinkio susitarimo, tapau 
Lietuvos visuomeninės Hel
sinkio grupės narys. Mūsų gru
pė gynė nacionalinius ir in
ternacionalinius reikalus. 
Mes protestavom prieš nekal
tų asmenų įkalinimą Lietu
voje, prieš trukdymą žydams 
ir vokiečiams emigruoti, prieš 
Afganistano okupaciją, prieš 
disidentų persekiojimą Če
koslovakijoje, prieš Sacharo
vo ištrėmimą iš Maskvos į Gor
kį, prieš trukdymą vesti kovą 
su labai jau išplitusiu alko
holizmu ir t.t.

Į kovą prieš komunistinę 
tironiją įsijungė daugybė žmo
nių. Ir tūkstančiai jų buvo pa
talpinti specialaus tipo be
protnamiuose. Sovietų Sąjun
goje viešai kalbėti apie tai ir 
dabar tebėra draudžiama. Tai 
laikoma pačiu pikčiausiu 
šmeižtu prieš komunistinę 
valstybę bei marksistinę ideo
logiją.

Disidentai čia yra laikomi 
5-10 kartų pavojingesniais už 
žmogžudžius. Pvz. spec, psi
chiatrinėse ligoninėse žmog
žudžiai laikomi vienerius me
tus, o disidentus laiko 5-7-12 m. 
Retai kam iš disidentų pavyks
ta išeiti į laisvę, išbuvus nu
statytą minimumo laiką.

Kai 1980 m. iš Vilniaus ka
lėjimo atvežė mane į Černia- 
chovsko spec, psichiatrinę li
goninę, kur 80% įkalintųjų bu
vo žmogžudžiai, lovą man pa
skyrė skersvėjyje, o apsiklo- 
jimą davė visai ploną. Matra- 
sas buvo sudėvėtas, vietomis 
visai tuščias. Aš buvau privers
tas gulėti beveik vien ant šal
tų geležinės lovos dalių. Per
šalau, atsirado skausmai visa
me kūne, o ypač nugaros srity
je. Vertė dirbti sunkius dar
bus, o aš ir per koridorių per
eiti vos galėjau.

Už tai, kad neįvykdžiau bu
deliais paverstų psichiatrų 
reikalavimų, kaip nubaudimo- 
kankinimo priemonę paskyrė 
man aminazino injekcijas, 
haloperidolio tabletes bei ki
tus labai stipriai veikiančius 
neuroleptikus (stelazin).

Kadangi mano kraujo spau
dimas visados būdavo žemas, 
o aminazinas jį dar labiau pa
žemino, tai aš eidamas į val
gyklą ar prausyklą, vos žengęs 
kelis žingsnius, prarasdavau 
sąmonę ir krisdavau ant beto
ninių grindų. Taip aš daug 
kartų labai susitrenkiau gal
vą, susižalojau ranką. Greta 
manęs gulėjęs rusas Tumakov, 
dėl aminazino poveikio ati- 
trenkęs galvą į betonines grin
dis, iš karto apako, o po dvie
jų dienų numirė. Buvo daug at
vejų, kai kaliniai, nepernešę 
aminazino bei kitų vaistų su
keltų kančių, pasikorė.

Protingi žmonės net gyvuliui 
duoda suprasti kuo jis nusi
kalto, tai TSRS komunistai su 
žmonėmis elgiasi priešingai: 
muša, kankina ir nesako už ką. 
Kaip eiliniai psichiatrai, taip 
ir spec, psichiatrinės ligoni
nės skyrių vedėjai ar ligoni
nės viršininkai nesako politi

niams kaliniams kuo jie nusi
kaltę.

Pvz. būnant Černiachovsko 
bei Taškento spec, psichiatri
nėje ligoninėje, aš neturėjau 
teisės žinoti už ką esu užda
rytas ir prievarta laikomas. 
Teisme, kuriame aš buvau tei
siamas, neleido dalyvauti nei 
man, nei mano artimiesiems. 
Teismo nuosprendžio į rankas 
nedavė nei man, nei mano žmo
nai. Taip Sov. Sąjungoje elgia
masi su visais sąžinės kali
niais, internuotais spec, psi
chiatrinėse ligoninėse. Per 
visus tuos 7 metus spec, psi
chiatrinės ligoninės admi
nistracija griežtai atsisakė 
supažindinti mane su paverg
tos Lietuvos aukščiausio teis
mo sprendimo protokolu, nors 
jis visą laiką buvo mano “li
gos istorijos” byloje.

Tenka pastebėti, jog sveikų 
žmonių prievartinis uždary
mas į spec, psichiatrines li
gonines yra pats aukščiausias 
nežmoniškumo praktikavimas. 
Ir tai visame pasaulyje tokias 
priemones naudojo tik sovie
tai. Visoje žmonijos istorijoje 
panašaus atvejo nėra buvę.

Kaip neatrodytų keista, o 
TSRS beprotnamiuose uždary
ti žmonės labai dažnai yra 
kur kas protingesni bei iš
mintingesni už marksistinius- 
lenininius filosofus, už TSRS 
visuomeninių mokslų akade
mijos daktarus bei profeso
rius.

Ligoninėse sutikau kelias 
dešimtis ten uždarytų sąžinės 
kalinių. Nei vienas iš jų ne
sirgo jokia psichine liga. Nei 
vienas iš jų neturėjo piktų kės
lų ir todėl nebuvo pavojingi 
visuomenei. Priešingai — jie 
visi norėjo, kad Sov. Sąjunga 
ir jos institucijos laikytųsi 
konstitucijos reikalavimų bei 
Helsinkio susitarimo, kad kuo 
greičiau iš vadovaujamų postų 
būtų pašalinti visi socialiai 
pavojingi elementai: nežiū
rint ar jie partiečiai ar jie ki
tokie kolaboraciniai funkcio
nieriai.

Todėl tai, ką marksizmo-le
ninizmo ideologai moko socia
lizmo vardu — iš tikrųjų yra 
tiktai išvystytas amoralizmas. 
Ką Leninas pradėjo, iki aukš
čiausio laipsnio išpuoselėjo 
Stalinas ir visi postalininiai 
Kremliaus diktatoriai. Tą 
praktikavo ir Hitleris.

Dabar Gorbačiovas jau yra 
priverstas bandyti gyvenimo 
ešaloną nuversti nuo bepro
tybės bėgių bent ant dalinio 
protingumo, pseudo-kultūros 
bėgių. Tačiau be didelio no
ro, pilnai neatsisakant pagrin
dinių komunistinių praktika
vimo principų — rusiškoje ver
gijoje planuojama ir toliau 
laikyti šimtą tautų, neatsisa
koma specialių privilegijų 
partiečiams, neleidžiama eg
zistuoti nei vienam spaudos 
leidiniui laisvam nuo parti
nės cenzūros diktato. Sąžinės 
belaisviai tebėra įkalinti konc- 
lageriuose, beprotnamiuose, 
ištrėmimo vietovėse. Nusikal
timai prieš žmoniškumą vyk
domi kasdieną ir laukia naujo 
Niurnbergo teismo.

Ir jeigu vykdomas Sovietų 
Sąjungoje persitvarkymas ne
prives prie naujo teisingumo, 
naujos doros bei naujo kultū
ros supratimo — tai ši blogio 
imperija ir toliau liks vienin
tele XX-to amžiaus pabaigoje 
laukiniškumą praktikuojančia 
šalimi, bus grėsmė ne vien kai
myninėms, bet ir toli nuo jos 
gyvenančioms šalims bei tau
toms.

Lietuvių informacijos centro 
pranešimu, 287,000 Lietuvos gy
ventojų pasirašė peticiją, pra
šančią Jungtinių Tautų ir Tarp
tautinę atominę energijos komi
siją, kad būtų sudaryta tarptau
tinė komisija, kuri patikrintų 
Ignalinos atomine energija varo
mos jėgainės būklę. Peticiją pa
ruošė ir parašus rinko Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio iniciaty
vinė grupė. Ta pati grupė pa
ruošė dar du dokumentus. Vienu 
kreipėsi į Gorbačiovą, kad jis 
sudarytų tarptautinę Ignalinos 
jėgainės darbo patikrinimo ko
misiją, o kitu kviečia Lietuvos 
ir kaimyninių respublikų gyven
tojus rugsėjo 16-18 d.d. apjuos
ti Ignalinos apylinkę “gyvybės 
žiedu”, protestuojant prieš tre
čiojo bloko statybą.

Telefoniniame pasikalbėjime 
Antanas Terleckas pranešė apie 
badaujantį Algimantą Andrei
ką. Jo sveikatos būklė esanti 
bloga, jį buvo ištikęs širdies 
smūgis. Draugai prašę badavimą 
nutraukti, nes gydytojai įspėję 
gresiantį mirties pavojų. A. Ter
leckas mano, kad A. Andreikai 
bado streiką nutraukus, jį pa
seks ir kiti. Juo labiau, kad rug
sėjo 26 d. valdžia sutiko per
žiūrėti politinių kalinių bylas.

Lietuvos laisvės lyga, pasak 
A. Terlecko, laikosi atokiau nuo 
Persitvarkymo sąjūdžio, nes val
džia stengiasi sąjūdį nustatyti 
prieš lygą. Taip pat prieš lygą 
bandoma nustatyti ir išeivius. 
Lietuvos laisvės lyga organi
zuojanti rugsėjo 28 d. Gedimi
no aikštėje Vilniuje mitingą pa
minėti 1939 m. rugpjūčio 23 d., 
kai Hitleris Lietuvą atidavė Sta
linui.

Valdo Anelausko pranešimu, 
rugsėjo 4 d. Vilniuje buvo įsteig
ta Lietuvos žmogaus teisių drau
gija (asociacija), kurios pirmi
ninkas yra Valdas Anelauskas, 
sekretorė Teodora Kašdailienė 
ir nariai Eugenijus Krukowskis 
ir Algimantas Andreika.

Ši draugija kreipėsi į Tarptau
tinę žmogaus teisių organizaciją, 
pažymėdama, kad ji stebės žmo
gaus teisių pažeidimus Lietuvo
je ir apie tai informuos tarptau
tinę visuomenę. Taip pat prašėsi 
būti priimama į minimą organi
zaciją.

ELTA. Nuo rugpjūčio pabai
gos Mindaugas Šibonis, Lais
vės lygos narys, su žmona 0na 
Virginija ir dviem dukterimis 
apsigyveno Pranzūcijoje. Gy
vendami Lietuvoje, Šiboniai bu
vo aktyvūs rezistencinėje veik
loje. Atvykęs į Vakarus M. Šibo
nis pareiškė: “Aš nelaikau sa
vęs TSRS piliečiu, kadangi Lie
tuva, kaip ir Latvija bei Estija jo
je atsirado pasekmėje Ribben- 
tropo-Molotovo 1939 m. pasira
šyto pakto”. Pranzūcijoje M. Ši
bonis pareiškė norą talkininkau
ti Baltiečių tarybos ir VLIKo 
Europos biurui. Lietuvos laisvės 
lyga, pasak Šibonio, nori bend
radarbiauti su visomis organiza
cijomis ir judėjimais, kuriems 
yra brangi Lietuvos laisvė ir 
suverenitetas. Jo manymu, ly
gai pravartu bendradarbiauti 
su Vakaruose veikiančiomis lie
tuvių organizacijomis.

“Kauno aidas” - Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdžio Kauno zo
nos leidinys. Jame, 6-me nume
ryje rašoma: “Rugsėjo aštuntoji 
- lietuvių tautos šventė. Ši die
na parinkta ne atsitiktinai. 1430 
m. rugsėjo aštuntąją Lietuvos 
Didysis kunigaikštis Vytautas tu
rėjo būti vainikuotas Lietuvos 
karaliumi. Kaip žinome, šį suma
nymą sutrukdė Lenkija.

Po sunkios carinės priespau
dos Lietuva, atgavusi nepriklau
somybę, rugsėjo aštuntąją įtei
sino kaip Tautos šventę. Ir da

AfA 
JONUI ŠABLINSKUI

mirus, 
žmoną PAULINĄ, sūnų DONALDĄ, dukrą ANGELIKĄ
ir gimines nuoširdžiai užjaučia -

Šiauliečių sambūris

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK 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.

bar, šiais persitvarkymo, tautos 
atgimimo laikais, mes turėtume 
kiekvienais metais šią dieną pri
siminti dramatišką Lietuvos is
torijos kelią... Iš laiko per
spektyvos galima objektyviai 
pažvelgti į praeitį. Neveltui tau
tos dainius Maironis sakė: ‘Pa
mesk, tėvyne, rūbą seną, kurį 
užvilko svetimi!’ Užtenka dvasi
nio skurdo. Dar skiriamas nepa
kankamas dėmesys kultūriniam 
palikimui. Dar yra niekinama 
tai, kas sava. Kaip rodo istori
ja, lietuvių tauta yra gabi. Tik 
ji neteko galimybių visas ge
riausias kūrybines jėgas panau
doti savo tautos labui ir privers
ta daug jų atiduoti svetimiems. 
Nepamirškime, kad kiekviena 
tauta istorijoje turi savo kelią”.

“Tėviškės žiburių” redakciją 
pasiekė atgaivintos “Aušrinės” 
pirmasis numeris, išleistas Vil
niuje rugsėjo 1 d. “Aušrinė” bu
vo pradėta leisti 1910 m. taip 
pat Vilniuje. “Aušrinės” redak
cijos žodyje rašoma, kad yra 
steigiama “Aušrinės” draugija. 
Jos tikslas - pažadinti ir suvie
nyti Lietuvos jaunimą politinei 
bei kultūrinei veiklai. Tene
drįsta niekas kaltinti lietuvio 
per didele tėvynės meile. Mylėti 
žmoniją tegalės tas, kas myli sa
vo tautą. Kad tautos troškimai ir 
siekiai neliktų uždaru asmeniš
kumu, reikia vienytis ir tapti 
realia jėga. Kviečia visą jauni
mą burtis apie “Aušrinę”, kuri, 
tikimasi, taps aušrininkų idėjų 
skelbėja ir jaunimo problemų 
gvildenančiu leidiniu.

“Aušrinės” draugijos princi
pų projektas: 1. Svarbiausiu lai
ko žmoniškumo principą. Smer
kia karą, smurtą, prievartą ir 
viską, kas pažeidžia pilietines 
žmogaus teises. 2. Draugija vi
som jėgom prisideda prie teisi
nės valstybės sukūrimo. Pasi
sako už realų LTSR politinį, 
ekonominį ir kultūrinį suve
renitetą. 3. “Aušrinės” draugi
ja yra tautiška, jos veikla nu
kreipta į tautinės sąmonės, is
torinės atminties atgaivinimą. 
4. Svarbiausias draugijos tiks
las — žadinti Lietuvos jaunimo 
sąmoningumą, keliant politinį, 
kultūrinį, ekologinį aktyvumą, 
savarankiškumą ir atsakomybę, 
ugdant dvasingumą ir dorovę. 5. 
Draugijos nariū gali būti kiek
vienas, nežiūrint išsilavinimo, 
amžiaus, tikėjimo, priklausymo 
bet kuriai kitai organizacijai, 
pripažįstantis jos principus. 
Draugija rems bet kokį judėji
mą ar iniciatyvą, neprieštarau
jančią draugijos skelbiamoms 
idėjoms.

Sigitas Geda “Aušrinėje” at
viru laišku kreipiasi į Lietuvos 
jaunimą. Pirmiausia džiaugiasi, 
kad jaunimas pradeda atbusti ir 
nesileidžia vedžiojamas už no
sies. Taipogi piešia tam tikros 
jaunimo dalies ir liūdną vaizdą: 
doros nuosmukis, girtuoklystė, 
egoizmas, karjerizmas ir net 
idiotizmas. Ir tai jaunimas iš 
universitetų ir akademijų. Ta
čiau dar nevėlu ir ne viskas pra
rasta. “Mūsų tauta buvo veik žu
vusi, klūpėjo ant pačio prara
jos krašto. Ir čia mus išgelbėjo
- kitiems vėjams papūtus - mū
sų tėvų palikimas, mūsų istori
ja, mūsų tradicija. Mūsų lietu
viškas charakteris, dvasia, ku
ria aš neabejoju esant. Parašiau 
žodį dvasia ir prisiminiau žodį
- siela. Mano kartos žmonėms 
(gal ir jums) per mažai apie ją 
buvo kalbama; tuo tarpu visas 
gyvenimas, formulių ieškant, 
apibrėžiamas nedviprasmiškai: 
‘Kaip išgelbėti savo varganą sie
lą? Dievo kibirkštį, rusenan
čią mumyse?”

Žodžiai paties Sigito Gedo.
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Tytuvėnų šventovė, viena gražiausių Lietuvoje. Okupacinė valdžia ją laiko 
visasąjunginės reikšmės architektūriniu paminklu, kuris yra statytas XVII- 
XVIII šimtmetyje, šiuo laiku gerokai apleistas

Taip kalbėjo Molotovas su Krėve
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

proletariatą. Bet tada mes at
eisime proletariatui į pagal
bą, ateisime su naujomis jė
gomis, gerai pasiruošę, ir Va
karų Europos plotuose, ma
nau, kažkur netoli Reino, įvyks 
paskutinis tarp darbo masių ir 
sudūlėjusios buržuazijos mū
šis, kuris galutinai nulems Eu
ropos likimą, ir gal ne tik 
Europos. Mes tikime, kad tą 
mūšį laimėsime mes, bet ne 
buržuazija ...

— Tamsta užmiršti, — nu
traukė ..Lietuvos premjeras 
Molotovą, — kad tai buržua
zijai gali ateiti į pagalbą 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
su savo neribota medžiagine 
ir technine galia. Toji valsty
bė jau vieną kartą yra išgel
bėjusi Vakarų Europą ir jos 
santvarką.

Molotovas nenusileido:
— Mes jau rasime būdus pa

dėti Jungtinių Valstybių poli
tikos vairuotojams paklysti 
mums naudinga linkme . .. 
Baigdamas mūsų pasikalbėji
mą, turiu pabrėžti, kad Lie
tuva negali pasilikti išimtinė
je padėtyje; jos ateitis priklau
sys nuo visos Europos likimo. 
Komunistų gi partija ir Sovie
tų Sąjungos vadovybė yra tviT- 
tai nusistačiusi įvykdyti visos 
Europos suvienijimą ir naujos 
socialistinės santvarkos įgy
vendinimą.

Lietuva nelaisvėje
Grįžęs iš Maskvos, Lietuvos 

premjeras Vincas Krėvė-Mic
kevičius atsistatydino. Toli
mesnė įvykių raida gerai žino
ma: teroru vykdyti “liaudies 
rinkimai”, Lietuvos “prisijun

Lietuvos atstovybės Vašingtone pranešimas
Lietuva 1928 m. rugpjūčio 27 

d. pasirašė Kellogo-Briando 
paktą, kurį pasirašiusios vals
tybės pasižadėjo tarptauti
niuose santykiuose nenaudoti 
jėgos. Prieš kurį laiką JAV 
valstybės sekretorius prane
šė Lietuvos atstovui, kad mi
nėtą paktą pasirašė Dominikos 
respublika. Tokiu būdu prieš 
60 metų pasirašytas Lietuvos 
ir kitų valstybių susitarimas, 
smerkiantis jėgos naudojimą, 
striprėja. Kas pasirašo šį pak
tą, tas smerkia Sovietų Sąjun
gos agresijas.

Gautas iš atstovybės rusų 
kalba slapto Molotovo-Rib- 
bentropo protokolo nuorašas. 
Šiame slaptame susitarime 
1939 m. rugpjūčio 23 d. So
vietų Sąjunga ir Vokietija 
įtakos sferomis pasidalijo 
Pabaltijį ir kitas Rytų Eu
ropos sritis.

Sovietai iki šiol teigia, kad 
jie neturi 1939 m. rugpjūčio 23 
d. sutarties ir slaptų proto
kolų teksto. Tačiau 1941 m. 
liepos 30 d. Sovietų Sąjunga, 

gimas” prie Sovietų Sąjungos, 
tardymų, kalinimų, žudymų po
litika, masinės deportacijos, 
krašto nualinimas.

“Glasnost” ir “perestroika” 
yra tuščiaviduriai, gal net me
lagingi propagandiniai šūkiai, 
jei Sovietų Sąjunga negrįš prie 
savo pačios laisva valia pada
rytų įsipareigojimų, garantuo
jančių Lietuvos suverenumą. 
Užtenka tik prisiminti 1920 m. 
taikos sutartį su Lietuva. Joje 
visu iškilmingumu pasakyta: 
“Rusija pripažįsta Lietuvos 
valstybės suverenumą bei ne
priklausomybę ... ir laisva 
valia visiems laikams atsižada 
visų suvereninių teisių, kurių 
Rusija yra turėjusi į Lietuvos 
gyventojus ir teritoriją”.

Ciniškai ir šlykščiai skam
bėjo šie pažadai, kai slaptuose 
susitarimuose su Hitleriu Sta
linas aiškiai pasisakė apie 
“specialias priemones”, kurių 
Sovietų Sąjunga imsis Lietu
voje. Tos specialios priemo
nės buvo ne kas kita, kaip rau
donosios baudžiavos jungas.

Dar ir šiandien aidi Stalino 
pareiškimas Lietuvos delega
cijai 1939 m.: “Mes gerbiame 
Lietuvos valstybės nepriklau
somybę”.

Lietuvių tautos atmintis 
yra ilga. Iškilmingi Sovietų 
Sąjungos pažadai ir visa eilė 
sulaužytų sutarčių, garantuo
jančių Lietuvos valstybės su
verenumą, vieną dieną turės 
būti įgyvendinti. To reikalau
ja Europos parlamentas, to 
laukia laisvasis Vakarų pa
saulis, tai, atrodo, pradeda 
praregėti ir pats iškilmingų 
sutarčių bei pažadų autorius 
— Sovietų Sąjunga.

susitarusi su egziline lenkų 
vyriausybe, pareiškė panaiki
nanti tas sutarties bei proto
kolų dalis, kurios liečia Len
kijos žemes. Tai kaip sovietai 
galėjo panaikinti dalį susita
rimų, neturėdami sutarčių pil
no teksto? Jeigu sovietai lai
kė galimybe panaikinti proto
kolų dalį, liečiančių Lenki
jos žemes, juo labiau būtų rei
kalinga ir teisinga panaikin
ti ir likusias protokolų da
lis, kurių dėka buvo panaudo
ta sovietų-nacių agresija prieš 
nepriklausomas Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos valstybes.

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
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® PAVERGTOJE TEVYIHEJE @ LIETUVIAI PASAULYJE
MOKYKLOS SUKAKTIS

Plungės vaikų muzikos mo
kykla atšventė sidabrinę savo 
veiklos sukaktį. Šiame laiko
tarpyje ją baigė 395 moksleiviai, 
dabar įsijungę į saviveiklinin
kų gretas arba tapę muzikos 
specialistais. Šiuo metu mo
kyklą lanko 225 Plungėje ir apy
linkėse gyvenančių šeimų vai
kai. Jie mokomi dainuoti ir 
skambinti fortepijonu. Sidab
rinė mokyklos sukaktis pami
nėta dideliu mokytojų ir moki
nių koncertu. Mokslo metais 
mokykloje skaitomos paskai
tos, organizuojami susitikimai 
su žymiaisiais meno meistrais.

NAUJI PAMINKLAI
Sekr. L. Šepetys kompartijos 

centro komitete liepos 6 d. skulp
torius supažindino su naujais 
paminklais, kurie bus pastatyti 
sekančiame penkmetyje. Di
džiausio dėmesio susilaukė nu
tarimas Kaune atstatyti skulp
toriaus Vinco Grybo sukurtus 
Vytauto Didžiojo ir dr. Vinco 
Kudirkos paminklus, vėl užkelti 
ant pjedestalo Juozo Zikaro 
“Laisvės” statulą. Vilniuje ža
dama pastatyti paminklus K. Do
nelaičiui, M. K. Čiurlioniui, dr. 
J. Basanavičiui, V. Mykolaičiui- 
Putinui, miesto įsteigėjui Gedi
minui, pirmajai lietuviškai kny
gai jos 450 metų sukakties proga 
arba jos autoriui M. Mažvydui. 
Kaunas taipgi susilauks pamink
lų J. Tumui-Vaižgantui, S. Da
riui ir S. Girėnui, Tauragė — 
knygnešiui, Šilutė — Vydūnui, 
Skuodas — S. Daukantui. Šilalės 
rajone paminklu bus įamžintas 
D. Poškos atminimas, Varėnos 
rajone — V. Krėvės-Mickevi
čiaus. Pasiūlytam planui pri
tarė Lietuvos dailininkų sąjun
gos valdybos pirm. B. Leonavi
čius, skulptoriai — A. Ambraziū- 
nas, G. Jokūbonis, S. Kuzma, M. 
Navakas, V. Vildžiūnas. Į tą pla
ną yra įtraukti ir paminklai V. 
Leninui keliuose Lietuvos mies
tuose, paminklai Stalino au
koms, T. Ševčenkai, F. Dzeržins- 
kiui, latvių literatūros klasikui 
J. Rainiui Vilniuje.

NEMALONI KLAIDA
Vilniuje lankėsi sovietinės 

kompartijos centro komiteto 
sekretorius ir politbiuro narys 
A. Jakovlevas. Rugpjūčio 11 d. 
Lietuvos meno darbuotojų rū
muose jis susitiko su kūrybinių 
sąjungų ir masinės informacijos 
priemonių atstovais. Rugpjū
čio 13 d. laidoje “Komjaunimo 
tiesa” atskleidė svečiui iš Mask
vos padarytą klaidingą Lietu
vos persitvarkymo sąjūdžio ir 
“Gimtojo krašto” vyr. red. Al
gimanto Čekuolio pareiškimą: 
“Užvakar mūsų mieste vėlai nak
tį buvo peiliu sužeistas į pašir- 
dę antrojo kurso studentas. Jis 
— reanimacijos skyriuje. Prieš 
paleidžiant į darbą peilį, jis 
buvo išvadintas fašistu. Vaiki
nas buvo prisisegęs prie marš
kinių mūsų Sąjūdžio ženklelį. 
Manau, niekas iš mūsų neapkal
tins rusų tautos, nors chuliga
nai ir kalbėjo rusų kalba. Bet 
drįstu manyti, kad Sąjūdžio 
veiklos nutylėjimas, melagingi 
gandai apie tariamąjį naciona
lizmą ir separatizmą — tai mity

Pigiausias kainas kelionėse į 
LIETUVĄ 1988 metais 
5-kiom, 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų

Rugsėjo 2-16
Spalio 7-21 

Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 
Smulkesnes žinias teikiame 

tel. (416) 769-2500

Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: AUDRONĖ, LIUSĖ, DALIA, 
INGĖ, JOANNE, PAULIUS.

Mes kalbame - lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiškai, 
lenkiškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai.

Mūsų įstaigoje įrengti kompiuteriai: PEGASUS/GEMINI bei TDS 
Mūsų įstaiga yra narys - IATA, T-comm, BBB, CLIA

Adresas: 2100 Bloor St. W. Toronto, Ont., Canada, M6S1M7
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binė terpė, kurioje pribrendo 
šis atsitikimas. Ir mes dar ne
žinome, kokie bus jo padari
niai ...” Klaidinga informaci
ja lietė peiliu sužeistą ir ligo
ninėn atvežtą Kauno politech
nikos instituto Vilniaus fakul
teto II kurso studentą Marių 
Juknevičių.

PAAUGLIU POKŠTAS
Vėliau paaiškėjo, kad M. Juk

nevičiaus niekas gatvėje neuž
puolė, nevadino fašistu dėl pri
sisegto lietuviškos trispalvės 
ženkliuko. Jį peiliu savo bute 
sužeidė su juo susiginčijęs bi
čiulis Dainius Girdauskas. 
“Gimtojo krašto” vyr. red. A. Če- 
kuolis teisinasi, kad jį suklai
dino telefonu paskambinęs ir to
kią istoriją papasakojęs sužeis
to M. Juknevičiaus tėvas. Mili
cija patvirtino, kad toks asmuo 
tikrai yra sužeistas peilio smū
giu į krūtinę ir nuvežtas ligoni
nėn. Milicijos pareigūnai tik 
gerokai vėliau išaiškino šio įvy
kio faktus. Pasakaite apie neįvy- 
kusį užpuolimą M. Juknevičius 
bandė apsaugoti jį sužeidusį 
bičiulį D. Girdauską. A. Čekuo- 
lis rugpjūčio 16 d. paskelbta
me laiške aiškinasi: “Atsimena
te pasakėčią apie piemenį, ku
ris iš nuobodumo šaukdavo kai
mui: ‘Vilkas! Vilkas!’ Žinote, 
kaip viskas pasibaigė? Joks vil
kas nepuolė nei trispalvės, nei 
Sąjūdžio. Atvirkščiai — mus re
mia Maskva, respublikos vado
vai, spauda. Mus pasiruošę rem
ti ir dauguma kitataučių respub
likos gyventojų, ypač kai supran
ta, jog Sąjūdis tenori vieno — 
tikro persitvarkymo ...”

LAIŠKAS GENEROLUI
Liepos pradžioje Vilniaus 

Vingio parke įvyko baltiečių stu
dentų dainų ir tautinių šokių 
šventė “Gaudeamus X”. Garbės 
dirigentas Konradas Kaveckas, 
dainų švenčių veteranas, “Kom
jaunimo tiesoje” liepos 8 d. ra
šė, kad buvo atlikta ir progra- 
mon neįtraukta J. Naujalio “Lie
tuva brangi”. Esą studentai ban
dė sugiedoti ir dr. V. Kudirkos 
“Lietuva, tėvyne mūsų”. Istori
kas Algirdas Plioplys, dalyvavęs 
dainų šventėje liepos 3 d., “Gim
tojo krašto” liepos 7 d. laidoje 
paskelbė atvirą laišką milicijos 
gen. Itn. Stasiui Lisauskui, pasi
piktinęs nemaloniu vieno mili
cijos majoro išsišokimu. Estra
doje dainavo jungtinis Estijos 
studentų choras, kai minėtasis 
majoras su savo talkininkais 
užlaužė rankas fotografui, ati
darė foto aparatą ir apšvietė 
filmą. Prasidėjo piktas žiūrovų 
protestas, nukreipęs dėmesį nuo 
dainuojančio studentų choro. 
Majoras su savo talkininkais 
dingo, palikęs fotografą su ati
darytu foto aparatu ir iš jo iš
trauktu filmu. Protestuotojus 
taktiškesniu elgesiu nuramino 
su būriu milicininkų atskubė
jęs pulkininkas. Savo laiške mi
licijos gen. Itn. S. Lisauskui 
istorikas A. Plioplys pasakoja: 
“Vaikai, generole, žiūrėjo iš
pūtę akis. O šiuolaikiniai dar
želinukai, generole, žino, kad 
negalima trukdyti tėčiui, kai 
dėdė Gorbačiovas per televizo
rių kalba apie demokratizavi- 
mi* • • •” V. Kst.

VIENINTELĖ PROFESIONALI
LIETUVIŲ KELIONIŲ 
ĮSTAIGA KANADOJE 

SKELBIA ir
GARANTUOJA

Gruodžio 27 - 
sausio 10 1989 m.

Hamiltono vysk. M. Valančiaus lituanistiniu kursu mokiniai svečiuose pas dailininkus Tamošaičius. Iš kairės: 
Rūta Balytaitytė, Stasys Bakšys, Tomas Žukauskas, Gedas Dziemionas, Matas Stanevičius, Irena Žukauskaitė

St. Catharines, Ont.
“JUODOJO KASPINO DIENOS” 

demonstracija prieš sovietus įvy
ko rugpjūčio 23 d. prie miesto ro
tušės. Nors lietus lynojo nuo pat 
ryto, vistiek susirinko netikėtai 
gausus žmonių skaičius įvairių 
tautybių. Buvo matyti daug vė
liavų bei plakatų. Iškilmes pra
dėjo Pavergtų tautų organizaci
jos dabartinis pirmininkas Adam 
Kossowski, pakviesdamas kun. 
Kęstutį Butkų, OFM, invokacijai. 
Po to miesto burmistras pasvei
kino susirinkusius, pažadėda
mas svao paramą kovoje už Bal
tijos tautų laisvę. Vienas po ki
to kalbėjo valdžios bei tautybių 
atstovai. Jų tarpe ir lietuviai: Joa
na Zubrickienė - Baltų federaci
jos, S. Šetkus - vietos lietuvių 
vardu. Lietuvos vėliavas laikė J. 
Vyšniauskas ir Z. Jakubonis. Die
ną prieš demonstraciją “The St. 
Catharines Standard” dienraštis 
išspausdino vieno tautiečio išsa
mų laišką, išdėstant} dabartinius 
įvykius Lietuvoje ir sovietų poli
tikos tikslus pasilaikyti Lietu
vą visiems laikams. Rašinys bai
giamas reikalavimu Lietuvai visiš
kos laisvės bei nepriklausomy
bės. Kor.

London, Ontario
IR VĖL VESTUVĖS! Rugpjūčio 

27 d., St. Patricks šventovėje, kun. 
R. Wilson sutuokė vienturtę Kris
tiną Birutę Tumosaitę su Dovydu 
Karoliu Warren. Lietuviškas 
giesmes ir kitus kūrinius vargo
nais grojo muz. Rita Vilienė. Pa
sirodė keturios pabrolių ir pa
mergių poros, o paskui - pirmoji 
pamergė E. Rodrigues. Po jos - 
jaunosios dėdė V. Staniulis iš 
Vankuverio įvedė puošnia suk
nele pasidabinusią jaunąją, prie 
altoriaus ją atiduodamas jauna
jam. Girtinas jaunųjų tvirtas ap
sisprendimas tuoktis katalikų 
šventovėje, nors ne visi jauni 
tuo keliu eina. Vestuvių daly
vius nustebino jaunųjų laukiąs 
“automobiliukas” - baltas, ves
tuvinėmis puošmenomis padabin
tas Linkolno limuzinas “tik” 9 
metrų ilgumo! Taip 9 metrų - ne 
9 pėdų! Tokio ilgumo automobi
lio iki šiol nebuvau matęs. Jis 
kantriai laukė, kai jaunieji pri
iminėjo dalyvių sveikinimus . .. 
neskubėdami ir pasišnekučiuoda
mi. Vaišės įvyko erdvioje “Lamp
lighter Inn” vietoje, muzikai gro
jant lietuviškas dainas, tautinius 
šokius ir visa kita. Vaišėse daly
vavo abiejų jaunųjų artimieji, 
įskaitant ir jaunosios tetą dr. R. 
Ciplijauskienę iš Toronto. Deja, 
kai kurie artimieji negalėjo da
lyvauti. Abu jaunosios tėveliai 
Pranas ir Saulė Tumosai mirė ne
sulaukę mylimos dukrelės vestu
vių. Anksčiau jie abu gyvai reiškė
si lietuviškoje veikloje Londone. 
Saulė turėjo labai gražų alto bal
są ir dalyvavo dainos vienetuose, 
Pranas talkino lituanistinei mo
kyklai, Bendruomenei ir parapi
jai. Kai parapijos steigimas buvo 
apimtas nevilties nuotaikų, Pra
nas metė drąsų šūkį: “Dėkime po 
tūkstantinę, o ne šimtinę - ir tu
rėsime parapiją!” Šūkis neliko be 
rezultatų: greit po to buvo įsteigta 
parapija. Negalėjo atvykti nei 
jaunosios seneliai: močiutė iš JAV 
ir Lietuvoje gyvenantis J. Staniu
lis, dramos aktorius, režisierius, 
teatrų direktorius, dabar 91 m. 
amžiaus, bet dar labai geros orien
tacijos, neseniai dar rašęs kny
gas. Jaunoji taip pat buvo aktyvi 
jaunimo organizacijose.

Ištisai (tiek šventovėje, tiek ir 
salėje), visą laiką fotografavo ir 
filmavo į juosteles net keli foto
grafai ir video operatoriai. Vai
šėse dalyvavo 154 asmenys. Gaila, 
nepavyko gauti žinių apie jaunąjį 
ir jo artimuosius. Tiek tik žino
ma, kad jo tėvelis Karolis (Charles) 
ir mama tebėra dar gyvi.

Linkime jauniesiems laimingo 
gyvenimo. D.E.

• Užsakykite “Tėviškės žiburius” 
kaip dovaną jaunavedžiams.

Winnipeg, Manitoba
MENO IR RANKDARBIU PA

RODA. Liepos 21-23 d.d. Winnipe- 
go konvencijų centre buvo sureng
ta “Folklorama-88” tautybių meno 
ir rankdarbių paroda. T. Timmer- 
manienės pastangomis buvo pa
ruoštas lietuvių skyrius, gausus 
lietuviškais audiniais, A. Balčiū
nienės gintaro papuošalais ir A. 
Jančiukaitės sukurtomis tautinė
mis lėlėmis. Daug dėmesio susi
laukė T. Timmermanienės tauti
nių drabužių siuvinėjimo de
monstravimas. Buvo rodoma per 
vietinę televiziją. Jaunimo at
stovė B. Barkauskaitė parodos 
metu informavo atsilankiusius 
apie Lietuvą. Per tris drenas pa
rodą aplankė virš 11,000 žiūrovų.

TAUTYBIŲ FESTIVALIS - 
“Folklorama-88”, dalyvaujant 41 
paviljonui, įvyko liepos 31 iki 
rugpjūčio 13 d.d. ir praėjo su di
džiausiu pasisekimu. Šis, nuolat 
augantis ir gerėjantis festivalis, 
šiemet vyko dvi savaites. Tokiu 
būdu visuomenė galėjo aplankyti 
daugiau paviljonų. Pirmą savaitę 
veikė 21 paviljonas, o antrą - 20 
paviljonų. Pirmą kartą per “Folk- 
loramos” 18 metų gyvavimą ir pa
viljonų darbininkai-savanoriai ga
lėjo aplankyti kitų tautybių pavil
jonus. Lankytojų skaičius padidėjo 
20 nuošimčių. Lietuviai su savo 
paviljonu šiemet “Folkloramo- 
je” nedalyvavo, bet reikia tikė
tis, pailsėję vėl įsijungs ir gar
sins Lietuvos vardą svetimtaučių 
tarpe, ypač, kad “Folklorama” 
yra tapusi tarptautiniu renginiu 
sulaukianti lankytojų iš daugelio 
pasaulio kraštų.

“JUODOJO KASPINO DIENOS” 
minėjimas buvo surengtas rug

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A 

(Esu “Union Gas” (jft 
atstovas) W 

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Parduodu tinkančius naudoti Lietuvoje 
japonų gamybos video magnetofonus ir 1988 m. 
modelių video filmavimo kameras (camcorders) 

“NATIONAL” ir “HITACHI”.
Nemokamai pristatau į namus, patariu, kaip saugiai aparatus 

pervežti į Lietuvą, pasirūpinu geru supakavimu.

Kreiptis telefonu (416) 385-3453 
į Ričardą Hamiltone

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..........  8.25%
1 m. term, indėlius ........... 9.5%
1 m. term, ind.mėn.pal......... 9%
3 m. term, indėlius ..........  10%
RRSP ir RRIF (pensijos).... 7%
RRSP ir RRIF 1 m............ 9.5% 
RRSP ind. 3 m...................  10%

pjūčio 23 d. prie Manitobos par
lamento rūmų, dalyvaujant gau
siai miniai žmonių, provincijos par
lamento nariams, miesto tarybos ir 
septynių tautybių atstovams su 
savo vėliavomis. Pagrindiniu kal
bėtoju buvo neseniai iš Sov. Są
jungos išleistas ukrainiečių di
sidentas Valetynas Morozas. Baig
damas savo kalbą jis pabrėžė, kad 
Sov. Sąjungoje vykstanti “pe
restroika” yra bereikšmė tol, kol 
visoms sovietų pavergtoms vals
tybėms nebus grąžinta nepriklau
somybė. Manitobos parlamento 
narys H. Enns perskaitė provin
cijos valdžios proklamaciją ir 
pasveikino susirinkusius prem
jero ir valdžios vardu. Opozici
jos vardu kalbėjo parlamento na
rys M. Minenko. Winnipego mies
to proklamaciją perskaitė lenkų 
kilmės miesto tarybos narys V. 
Lorenc, perduodamas miesto 
burmistro sveikinimus. Savo 
kalboje jis pažymėjo, kad jam šis 
susibūrimas yra labai jaudinan
tis, nes ir jo tėvynė šiandien yra 
pavergta. “Juodojo kaspino” komi
teto vardu L. Kiška padarė pra
nešimą apie vykstančias demonst
racijas Lietuvoje, Latvijoje, Es
tijoje ir Lenkijoje-Krokuvoje, ku
riuose dalyvavo tūkstančiai žmo
nių. Prie lietuviškos trispalvės 
budėjo J. Grabys ir tautiniais dra
bužiais pasipuošusi B. Barkaus
kaitė. Tai buvo gerai ir įspūdingai 
suorganizuota demonstracija, pa
rodyta ir televizijoje. EKK

QhIuoJm
-Elė 2l

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker
38 Hurontario Street, 

Collingwood, Ont. L9Y 2L6
Parduodant, per
kant ar tik dėl infor
macijos apie namus, 
vasarnamius, ūkius, 
žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling- 
woodo apylinkėse 
kreipkitės į

Angelę Šalvaitytę, b.a., 
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. (705) 445-5640, 
namų tel. (705) 429-6428.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas....  12.5%
nekiln. turto pask. 1 m. 10.75% 
nekiln. turto pask. 3 m. 11.75% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Stepono Minkaus lietuviška 

radijo programa Bostono ir apy
linkių lietuviams nutilo su jo 
mirtimi 1987 m. gegužės 15 d. 
Programos atgaivinimu rūpinosi 
Česlovas Kiliulis, rinkęs me
džiagą ir turėjęs kelis pasita
rimus su lietuviais. Dabar pa
aiškėjo, kad antrosios lietuviš
kos programos Bostono ir apy
linkių lietuviams nebus įmano
ma atgaivinti dėl lėšų ir joje 
norinčių dirbti asmenų stokos. 
Tad šios vietovės lietuviams 
lieka tik viena Petro Viščinio 
programa “Laisvės varpas”. Ve
dėjo adresas: P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, MA 02402.

Klivlande nutilo Juozo Stem- 
pužio vadovaujama radijo pro
grama “Tėvynės garsai”. Mat vie
tinė radijo stotis WCPN 90,3 FM 
liepos 10 d. sustabdė dvylikos 
tautybių sekmadieniais trans
liuotas programas. Protestus 
pradėjo organizuoti skubiai su
organizuota Tautybių radijo są
junga su savo laikiniu pirm. J. 
Stempužiu. Liepos 31 d. netgi bu
vo surengtos demonstracijos 
prie WCPN radijo stoties pasta
to. Demonstrantų eilėse buvo 
senatorius H. Metzenbaumas, 
kongreso atstovė M. R. Oakar, 
slovėnų radijo programos vedė
jas T. Petkovskis, pasmerkę tau
tybių veiklą varžančią WCPN 
stoties politiką. Demonstraci
jas filmavo ir rodė Klivlando 
televizijos stotys. Tačiau WCPN 
vadovybė atsisako tautybių pro
gramas įsileisti ligšiolinėmis 
sąlygomis. Siūlo jas transliuoti 
anglų kalba, su savo kultūrinė
mis apraiškomis supažindinti ir 
amerikiečius.

Deimantinei Lietuvos vyčių su
kakčiai skirtas seimas įvyko lie
pos 28-31 d.d. JAV sostinėje Va
šingtone, “Sheraton” viešbutyje. 
Jį atidarė centro valdybos pirm. 
Pranas Petrauskas, invokaciją 
sukalbėjo vysk. Paulius Balta
kis, OFM. Sugiedojus JAV ir Lie
tuvos himnus, seimą sveikino: 
VLIKo atstovas dr. D. Krivickas, 
Tautos fondo ir Lietuvių mote
rų federacijos atstovė S. Sama- 
tienė, JAV LB — A. Gečys, Ateiti
ninkų federacijos — J. Laučka, 
Lietuvos atstovas Vašingtone S. 
Lozoraitis ir kiti kalbėtojai. 
Raštu buvo gauti sveikinimai iš 
JAV prez. R. Reagano viceprez. 
G. Busho, generalinio Lietuvos 
konsulo Niujorke A. Simučio, 
ALTos valdybos pirm. G. Lazaus
ko ir kardinolo V. Sladkevičiaus 
iš Lietuvos. Pirmoji seimo die
na baigta kuopų atstovų praneši
mais, bendra vakariene Vašing
tono ukrainiečių salėje. Liepos 
29 d. buvo aptarti organizaciniai 
Lietuvos vyčių reikalai, daly
vauta koncerte. Programą atliko 
sol. M. Bizinkauskaitė-Bildie- 
nė su pianiste Janet Pettit ir 
Vašingtono lietuvių tautinių 
šokių grupė “Juosta”. Liepos 30 
d. seimo dalyviai svarstė ir pri
ėmė rezoliucijas, išrinko naują 
centro valdybą, kuriai dabar va
dovaus pirm. Ona Kližytė-War- 
go, gyvenanti St. Clair vietovė
je, Pensilvanijos valstijoje. Gin
taras Karosas rodė vaizdajuos
tę “Nebeužtvenksi upės bėgi
mo”, supažindinančią su liepos 
9 d. demonstracijomis Vilniaus 
Vingio parke. Tada patys seimo 
dalyviai surengė savo demons
tracijas prie Sovietų Sąjungos 
ambasados, reikalaudami lais
vės vysk. V. Steponavičiui, po
litiniams kaliniams, grąžinti 
Vilniaus katedrą tikintiesiems. 
Vyčių seimo rezoliuciją priėmė 
ambasados pareigūnas ir paža
dėjo įteikti ambasadoriui. Lie
pos 31, sekmadienį, iškilmingas 
Mišias seimo dalyviams Nekal
tai Pr. Marijos šventovėje su 
lietuviais kunigais koncelebra- 
vo vysk. P. Baltakis, OFM. Šilu
vos Marijos koplyčioje padėta 
gėlių prie jos skulptūros.

Australija
Pavergtųjų tautų savaitė to

limajame Perthe, pietvakarinė
je Australijos pakrantėje, buvo 
surengta liepos 17-24 d.d. Iškil
mės pradėtos pavergtųjų tautų 
atstovų eitynėmis su šūkiais ir 
vėliavomis King’s parke. Daly
vių ir stebėtojų nebuvo daug dėl 
blogo oro. Eitynėse dalyvavo ir 
Pertho lietuviai su Lietuvos tri
spalve, nors tą dieną pagrindi
nis jų dėmesys buvo skirtas tra
giškai pasibaigusiam Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno skry
džiui per Atlantą. Žuvusiųjų 
lakūnų minėjimas buvo pradė
tas kapeliono kun. dr. Alfonso 
Savicko atnašautomis lietuviš
komis Mišiomis ir pasakytu pa
mokslu Šv. Pranciškaus švento
vėje. Maldą už žuvusius lakū
nus skaitė Balys Steckis. Tada 
visi susirinko pietums Lietu

vių namuose. Po pietų Vytautas 
Radzivanas perskaitė Dariaus 
ir Girėno testamentą Jaunajai 
Lietuvai. Abu žuvusieji tautos 
didvyriai pagerbti tylos minu
te. Minėjimas papildytas eilė
raščių deklamavimu. Dainų šį
kart teko atsisakyti, nes dau
gelis choristų sirgo gripu.

Pavergtųjų tautų ekumeninės 
pamaldos kasmet surengiamos 
Šv. Patriko katedroje Melburne. 
Kun. Stasys Gaidelis, SJ, pasirū
pina specialiu leidinėliu, kuria
me pateikiama tų ekumeninių 
pamaldų eiga bei jų atlikėjai. 
Šiemetinėse pamaldose rug
pjūčio 7 d. dalyvavo keturiolika 
tautybių — armėnai, čekai, es
tai, gudai, kroatai, latviai, len
kai, lietuviai, rumunai, slova
kai, slovėnai, ukrainiečiai, veng
rai ir vietnamiečiai. Giedojo 
lenkų ir lietuvių chorai. Pasta
riesiems atstovavo lietuvių pa
rapijos choras, vadovaujamas 
Petro Morkūno. Pirmąjį liturgi
nį skaitymą atliko kun. dr. Pra
nas Dauknys, o maldą už Lietu
vą skaitė tautiniais drabužiais 
pasipuošusi studentė Loreta 
Petraitytė. Jaunimas nešė lie
tuviškais ornamentais papuoštą 
kryžių. Pamokslą sakė austra
las kun. D. Byrne, ekumeninių 
pamaldų dalyvius supažindin
damas su komunistinių režimų 
vykdomais gyventojų persekio
jimais. Po palaiminimų padė
kos žodį dalyviam tarė kun. Gai
delis, SJ. Pavergtųjų tautų eku
meninės pamaldos kasmet už
pildydavo Šv. Patriko katedrą, 
talpinančią apie 2.000 maldi
ninkų. Šįkart jų susirinko tik 
trečdalis, nes Melburne siau
tėjo žvarbus vėjas, lietus su 
kruša.

Britanija
Londono lietuvių Maironio 

mokyklėlė savo pirmuosius 
mokslo metus baigė liepos 16 d. 
Koordinatorė Živilė Šlekytė- 
Stanton, trumpai paegzamina
vusi mokyklėlę lankiusius vai
kus, kalbėjo apie joje išaugu
sią ir bendrauti išmokusią lie
tuvišką šeimą. Ji priminė, kad 
be lietuvių kalbos nebebus lie
tuviškos kultūros ir pačios lie
tuvių tautos. Padaryta bendra 
visų mokslo metų užbaigos daly
vių nuotrauka. Suaugusių klasę 
lankęs anglas Chris Last savo 
kanklėmis paskambino lietuvių, 
latvių ir estų liaudies šokių 
bei dainų melodijų. Antruosius 
mokslo metus Londono lietuvių 
savaitgalio mokyklėlė pradės 
rugsėjo 24 d. Mokytojai ir tė
vai yra dėkingi dainavietėms, 
Maironio mokyklėlei iš savo iž
do paskyrusioms 50 svarų.

Vokietija
Šeštasis lietuvių Evangelikų 

Liuteronų Bendrijos išeivijoje 
sinodas rugpjūčio 5-7 d.d. įvyko 
Bad Godesberge, Annabergo 
rūmuose. Sinodan buvo įjung
tos pamaldos, vadovų praneši
mai, pasitarimai ateities veik
los bei organizaciniais reika
lais. Kalbėta apie spaudą, gies
myno leidimą, Šv. Rašto verti
mus, statuto pakeitimą. Sureng
tas kultūrinis vakaras. Šia pro
ga ev. kun. Fr. Skėrys plačiau 
palietė pokarinę lietuvių evan
gelikų liuteronų veiklą V. Vo
kietijoje. Pirmasis sinodas 
įvyko 1946 m. lapkričio 9-10 d.d. 
Salzgitter-Lebenstedte. Jame 
dalyvavo 62 balsavimo teisę tu
rintys parapijų atstovai ir ku
nigai. 1947 m. buvo pravesta V. 
Vokietijoje gyvenančių lietuvių 
evangelikų registracija. Stovyk
lose tada gyveno 12.000, priva
čiai — 14.000. Antrasis lietuvių 
evangelikų liuteronų sinodas 
įvyko 1948 m. gruodžio 7-12 d.d. 
Imbshausene. Jame dalyvavo tik 
lietuvių liuteronų atstovų, bet 
jau nebuvo reformatų, turėju
sių atskirą savo sinodą, išsirin
kusių atskirą vadovybę. Su 1949 
m. prasidėjusia didžiąja emigra
cija lietuvių evangelikų parapi
jos pradėjo kurtis JAV, Kanado
je, Britanijoje, Australijoje, 
bet jų veikla susilpnėjo V. Vo
kietijoje? Čia liko tik nedide
lės lietuvių evangelikų grupe
lės, plačiai išsisklaidžiusios, 
kai buvo uždarytos stovyklos. 
Vėliau lietuvių evangelikų liu
teronų skaičių padidino iš Lie
tuvos išleisti repatriantai. Pro
blemą sudaro sumažėjęs kuni
gų skaičius. Gyviausia buvo lie
tuvių evangelikų liuteronų pa
rapija Lebenstedte, kurią 30 me
tų aptarnavo senjoras kun. A. 
Gelžinius, miręs š. m. birželio 
22 d. Dabar liko tik du kunigai: 
Nordrhein-Westfalijoje ir Reino 
krašte darbuojasi kun. M. Klum
bys, P. Vokietijoje — kun. Fr. 
Skėrys. Kun. M. Klumbys aptar
nauja ir lietuvių evangelikų liu
teronų suvažiavimus Annabergo 
rūmuose.
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Darbai nelaidojami
Šių metų rugpjūčio 31-oji 

buvo skirta a.a. Jonui Dambarui 
palikti šį pasaulį, į kurį jis 
atėjo 1916 m. balandžio 11 d. 
stambaus biržiečio ūkininko 
šeimoje. Jau mažam Jonukui 
patriotiški tėvai įdiegė tėvy
nės meilę, kurią jis nešiojosi 
visą gyvenimą. Baigęs Biržų 
gimnaziją, studijavo Dotnuvos 
žemės ūkio akademijoj, po ka
ro - Pinnebergo universitete. 
1947 m. atvyko į Kanadą ir dar
bo sutartį atliko miškuose. Po 
to apsigyveno Winnipege, Man. 
1952 m. persikėlė į Torontą, 
kur po dviejų metų vedė M. 
Mėgytę-Stundžienę ir santuo
koje išgyveno 34 metus. Ilgiau
siai dirbo Fordo įmonėje, iš 
kurios išėjo pensijon.

Lietuviškajam gyvenimui jis 
skyrė pirmenybę. Lietuvybė 
jam buvo kaip antra religija. 
Daug kartų pats sau ir bend
raminčiams priekaištavo, kad 
esame per daug kuklūs ir užsi
darę, kad nemokame repre- 
zentuotis kitataučių tarpe. 
Jautrūs tuo reikalu požiūriai 
kitą gal nuvestų į rezignaciją. 
Velionis toks nebuvo. Ir likęs 
vienų vienas, nenueitų nuo pa
sirinkto kelio. Su lietuvybės 
pirmumu pynė ir skautiškuo
sius idealus. Rodos, ir gyven
ti stengėsi tik skautiškų įsta
tų rėmuose. Kas jį arčiau paži
nojo, galėjo jame matyti amži
nai budintį brolį, kad galėtų 
bet kur, bet kam padėti ir bū
ti naudingu.

Skautas nuo gimnazijos lai
kų. Buvo vienas iš dalyvių pa
čios ilgiausios jūrų skautų ke
lionės vandenimis į Klaipėdą. 
Po karo įvairiose pareigose 
su vilkiukais ir akademikais. 
Toronte buvo vienas iš jud
riausių vadovų, ypač pasižy
mėjo stovyklaudamas Romuvo

AfA 
JONUI DAMBARUI 

mirus,
žmonai MARIJAI, dukrai KRISTINAI ir jos vyrui reiš
kiame nuoširdžią užuojautą bei kartu liūdime -

LN kultūrinė komisija

AfA 
JONUI DAMBARUI 

mirus,
jo žmonai MARIJAI, dukrai KRISTINAI ir jos vyrui reiš
kiame nuoširdžią užuojautą bei kartu liūdime -

Toronto lietuvių pensininkų klubas

AfA 
JONUI DAMBARUI 

mirus,
jo žmonai MARIJAI, dukrai KRISTINAI ir jos vyrui reiš
kiame nuoširdžią užuojautą bei kartu liūdime -

“NL ” rėmėjų būrelis

AfA 
JONUI DAMBARUI 
iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną MARIJĄ, dukrą KRISTINĄ su vyru nuo
širdžiai užjaučiame bei jungiamės liūdesyje-

Vanda Šepetienė ir šeima

AfA 
JONUI ŠABLINSKUI

mirus,
jo žmonai PAULINAI, dukrai ANGELIKAI, sūnui 
DONALDUI, broliui ALEKSUI su šeima reiškiame 

gilią užuojautą-

J. B. Sriubiškiai
A. A. Jagėlos 

je ir prižiūrėdamas pačius 
mažiausius brolijos narius, 
su kuriais nameliuose nakvo
davo, kartu su jais valgykloje 
valgydavo, kartu iškylauda
vo. Nebuvo “poniškas” vado
vas ir gerai suprato vadova
vimo atskaomybę. Pakeltas į 
aukščiausią vadovo laipsnį, 
už nuopelnus apdovantos žy
menimis, yra baigęs Gilvelio 
vadovų lavinimo mokyklą.

Velionį matėm ir platesnės 
apimties visuomeninėj veik
loj. Ilgametis evangelikų-liu
teronų parapijos veikėjas, To
ronto lietuvių namų vyrų bū
relio narys ir pirmininkas. Ku
rį laiką jūrų šaulys, evange
likų atstovas šv. Jono lietuvių 
kapinių komitete. Pastaruo
ju metu buvo pagarsėjęs ligo
nių lankytojas, apie save su
būręs ne vieną geraširdį, pa
likdamas ryškų gerųjų darbų 
pavyzdį. Viso to negalima nei 
pamiršti, nei palaidoti. Kal
bančių darbų gyvybė stipres
nė už žmogų. Č. S.

A. a. JONAS DAMBARAS

D. M. Reginai
T. V. Macai

Ji mylėjo gyvenimą širdimi
A. a. Karolės Pažėraitės prisiminimui

HALINA MOŠINSKIENĖ

Atsiminimų spalvingame vainike 
Matau Tave, kaip puošnią rožę — 
Pavasariu dvelkiančią, išbujojusią 
Skaisčiaveidę, sveiką moters

grožyje.

Tik dabar pasiekė mane 
spaudoje pareikšta Lietuvių 
rašytojų draugijos užuojauta 
artimiesiems, mirus a.a. Karo- 
lei Pažėraitei. Kadangi, yra 
duotas ir trumpas jos nekrolo
gas, tai noriu tik pasidalinti 
savo asmeninės pažinties pabi
romis ir išryškinti jos nuopel
nus Brazilijos lietuvių kultū
riniame gyvenime.

Karolę pažinojau nuo 1930 
m., studijuodama VD universi
tete Kaune. Lankėme tą patį 
humanitarinių mokslų fakulte
tą, prancūzų kalbos ir litera
tūros seminarus pas prof. VI. 
Dubą. Kai skaičiau pirmąjį re
feratą, tai klausytojų tarpe 
buvo keli vyresnieji studen
tai, todėl man buvo labai ne
drąsu pirmą kartą viešai savo 
rašto darbą skaityti — veidai 
kaito, gerklė lyg pirkimusi. .. 
Užbaigus skaitymą nedrįsau 
nei į profesorių pažvelgti. 
Studentai įvairiai interpreta
vo mano rašinį, bet Karolė pa
gyrė — “... kolegė matyti jau-
dinasi, bet jos analizėje yra 
daug jautrumo. Ypatingai iš
ryškėja jaunatviškas senti
mentalumas ir stiliaus grakš
tumas. Kolegė gali kada nors 
sulaukti gražių rezultatų sa
vo rašyboje”. Aš pažvelgiau į 
ją, o jinai taip meiliai nusišyp
sojo ir padrąsino mane vėliau 
stipriu rankos paspaudimu. 
Prof. Dubas pastebėjo, esąs 
tikras, kad Didžiulytė rašanti 
savo “memuarus”, tad reikia 
šios srities nepalikti, įvertin
ti stilių ir pastangas. Jaučiau
si laiminga.

Vėliau susitikdavome su Ka
rde pertraukų metu, bet ji tu
rėjo savo vyresnes koleges, o 
aš savąsias. Pasisveikindavo
me ir visada su šypsena.

Po daugelio metų Kaune vėl 
visai netikėtai susitikome 
pas pulk. Janavičių, kurio kai- 
minystėje gyvenome. Karolė 
buvo jo giminaitė. Susitikimas 
buvo labai draugiškas, ir taip 
palaikėme pažintį iki karo pra
džios.

Karas visus išblaškė. Atvy
kusi 1953 m. su šeima į S. Pau
lį, apsigyvenau netoli V. Ze- 
linos parapijos ir čia vėl susi
tikau su Karolė. Džiaugsmui 
nebuvo ribų! Nuo tos dienos 
nebesiskyrėme iki 1973 m., kai 
ji persikėlė gyventi į JAV. Vi
są laiką susirašinėjome. Ka
rolė buvo porą sykių atvykusi į 
S. Paulį paviešėti pas gimines. 
Visada mudvi būdavome lai
mingos susitikusios.

Cituoju pačios Karolės pa-

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The Lougheed & Barnard

Funeral Home

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 
Telefonas: (705) 673-9595 i

sisakymą: “Brazilijon atvykau 
1948 m., gyvenau pas brolį Ed
vardą. Dvejus su puse metų mo
kytojavau Lietuvių sąjungos 
Brazilijoje išlaikomose mo
kyklose: Mookoje ir Vila Be
loję. Kasmet suruošdavau po 6 
vaidinimus, kurių dvejus vie
šus su apmokamais bilietais. 
Iš mokyklos pasitraukiau dėl 
kai kurių asmenų nemėgstan
čių patriotinių vaidinimų ir ki
tos veiklos spiriama. Viso iš
leistos trys knygos, iš kurių 
“Nusidėjėlės” dvi laidos. Dir

“Laisvoji prekyba. 
Mes

“Mes pradėjom prieš 10 metų tik su dviem 
žmonėm ir ta mintimi. Jau tada žinojome, 
kad mūsų pagrindinė rinka 
bus JAV-se.• • 

Jaiv ruošiamės.”
H. J. (Hank) Vander Laan, President, 
Trojan Technologies Inc., 
London, Ontario

Tokiems žmonėms kaip aš sakyčiau, kad jūs 
nepaprastai nustebsite, jei tik norėsite rizikuoti, 
nes jūs galite būti sėkmingais varžovais JAV-se, 
jei tinkamai pasiruošite ir rūpestingai 
darbuositės.
Laisvoji prekyba didele dalimi remiasi 
pasitikėjimu, kurį turi asmenys, prekybos 
įstaigos bei organizacijos. Manau, jei turėsime 
pasitikėjimo, būsime sėkmingi laisvojoje 
prekyboje.”
Kanadiečiai ruošiasi laisvajai prekybai. 
Kanados valdžia yra pasiruošusi jiems padėti.
Apie laisvąją prekybą daugiau informacijų 
galima gauti skambinant nemokama telefono linija, 
1-800-267-8527, arba rašant: External Affairs, 
DMTN, OTTAWA, ONTARIO KIA 0G2.

Hon. John C. Crosbie, Minister for International Trade 
L’honorable John C. Crosbie, ministre du Commerce extdrieur

■ ■ External Affairs Affaires exterieures
■ ■ ■ Canada Canada Canada

bau prie “Mūsų Lietuvos” laik
raščio, ypač korektūroj. Bend
radarbė spaudos vakarų ir 
laikraščių: “Draugo”, “Tėviš
kės žiburių”, “Kristaus Kara
liaus laivo”, “Darbininko” ir 
kt.”

Aktyviai dirbo ruošiant tris 
lietuvių parodas S. Paulyje ir 
taip pat viena iš organizatorių 
Arte Sacra Lituana religinės 
parodos XXXVI tarptautinio 
Eucharistinio kongreso me
tu 1955 m. Rio de Žaneire.

Paruošta spaudai: romanas 
“Svetimi vėjai” ir įpusėta 
apysaka “Tropikų malda”. Iš
leista yra “Nusidėjėlė” — dvi 
laidos, “Liktūnas” Vokietijo
je, “Didvyrių žemė” — novelės.

Labai apgailestaujau, kad 
nebeturėjau progos aplankyti 
savo mylimos draugės Putna- 
me. Jos brolis Kazys Pažėra 
gyvena Australijoje. Brolis 
Edvardas prieš keletą metų 
mirė Guaruja — Brazilijoje. 
Karolė buvo šeimoje vyriau
sia, ji į mokslą leido savo 
brolius ir ilgus metus globojo 
sunkiai sergančią motiną. Gy
vendama Brazilijoje turėjo 
visur draugų, nes dėl savo 
malonaus charakterio visų bu
vo mėgstama. Išgyveno ilgą ir 
gražų amžių.

SAVIVALDYBINIAI RINKIMAI 
1988 m. lapkričio 14, pirmadienį

Ar jūsų pavardė yra 
balsuotojų sąraše?

Jūs turite teisę balsuoti Toronto savivaldybės 
rinkimuose, jeigu esate:

. Kanados pilietis;

.18 metų amžiaus ar vyresnis lapkričio 14 
dieną arba prieš ją; ir

• Gyvenęs Toronto mieste bet kurį laiką tarp 1988 
metų rugsėjo 6 — spalio 17 dienos. Jūs pats arba. 
jūsų sutuoktinis-nė negyvenate Toronto mieste, 
bet esate nuomininkai arba žemės savininkai.

Patikrinkite savo pavardę balsuotojų sąraše savo 
apylinkės bibliotekoje arba paskambinkite 
telefonu 392-0580.

Jeigu jūsų pavardė praleista arba klaidingai įrašyta, 
galite reikalauti įrašymo arba pakeitimo sąraše, 
kreipdamiesi į priežiūros įstaigą miesto rotušėje 
tarp 8.30 v.r. - 4.30 v.p.p. darbo dienomis nuo 
rugsėjo 6, antradienio iki spalio 7, penktadienio ir 
tarp 8.30 v.r. - 8.30 v.v. nuo spalio 11, antradienio 
iki spalio 14, penktadienio.

Paskutinė diena balsuotojų sąrašo peržiūrai - 
spalio 14, penktadienis.

Roy V. Henderson, 
miesto raštvedys ir 
balsavimo pareigūnas
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Senoji Šv. Jono Krikštytojo šventovė, nupirkta lietuvių ateivių 1928 m. 
Toronte. Čia telkėsi pradžioje ir pokarinių ateivių veikla

Vokiečiai apie Lietuvą
K. BARONAS

Ryšium su įvykiais Armėni
joje, Azarbeidžane vis dažniau 
Vokietijos, Austrijos bei Švei
carijos spaudoje minimas Lie
tuvos ir kt. dviejų Baltijos 
respublikų vardai. Ir kas svar
biausiai, jie iškeliami pirmuo
se dienraščių puslapiuose pa
vadinant pvz. šimtatūkstanti
nę demonstraciją Vilniuje, 
kaip Lietuvos paramą Armėni
jai jos kovoje už savo tautos 
teises.

Vėl, netolimo Mannheimo 
miesto “Mannheimer Morgen” 
dienraštis birželio 14 d. pir
mame puslapyje įdėjo trumpą 
pranešimą, kad birželio 12 d. 
Lietuvos sostinėje Vilniuje 
įvyko tūkstantinė demonstra
cija, reikalaujanti daugiau 
autonomijos. Keturi jos ren
gėjai buvo suimti. Dienraščio 
redaktorius Karolis Ackerma- 
nas vedamajame rašo, kad po 
viešnagės Lenkijoje M. Gorba
čiovą savame krašte laukia di
delės tautinės problemos, ku
riomis jis tikrai negalės žavė
tis. “Tikrovėje” - rašo dien
raščio redaktorius - “pavojus 
gresia ne vien pietuose, bet iš 
naujo šiaurėje, Lietuvoje, besi
plečiant ten savarankiškumo 
siekiams”.

Šveicarijos sostinės dien
raštis “Der Bund” birželio 9 d. 
laiškų skyriuje išspausdino 
Hans Rychener platų laišką. 
Autorius jame stipriai kriti
kuoja M. Gorbačiovo “perest- 
roikos” knygą, naudodamas jos 
ištraukas. Vienoje, priminęs 
Ribbentropo-Molotovo sutartį, 
šveicaras rašo - Stalinas pa
sveikino Hitlerį, jam užėmus 
Paryžių. Tą pačią dieną jis 
okupavo Lietuvą ir “išlaisvi
no” kitas dvi Baltijos valsty
bes. Tačiau iki šios dienos, 
nežiūrint skelbiamo “glasnost” 
obalsio, ši sutartis laikoma 
paslaptyje. Savo laišką H. 
Rychener baigia rusiška patar

le: “Kada lapė moko doros 
(sako pamokslą) - saugok savo 
žąsis”.

Iš savo pusės dienraščio 
redakcija pažymėjo, kad auto
rius iki 1977 m. Berno gimna
zijoje dėstė istoriją ir kalbas, 
Ypatingą dėmesį jis skiria Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos klau
simams.

Garsina Lietuvos vardą
Ir buvusi torontietė dail. Jū

ratė Batūraitė-Lemkienė Hep- 
penheimo mieste surengtoje 
meno parodoje iškėlė Lietu
vos vardą. Skirtame 22-ms dai
lininkams kataloge pažymėta, 
kad Viurcburge lietuvių šei
moje gimusi Jūratė Lemkienė, 
su tėvais persikėlusi į Kana
dą, lankė meno kolegiją, daly
vavo lietuviškose ir kanadiško- 
se parodose. Ištekėjusi kurį 
laiką dirbo lietuvių gimnazi
joje. Trijų vaikų motina, ta
čiau nepamiršo pamėgto meno, 
susilaukdama parodų Lam- 
pertheime, Heutenfelde, Viern- 
heime ir dabar Heppenheime. 
Pastarajame mieste lietuvai
tės paveikslus nupirko ne tik 
privatūs asmenys, bet taip pat 
ir apskrities valdyba, papuoš- 
dama kelių skyrių viršininkų 
kambarius.

Rytinė pusė
Iš vakarinės Vokietijos da

lies persikelkime į rytinę pu
sę. Kaip praneša spauda, ant 
geležinkelio pervažos staiga 
“užspringo” sovietinio tanko 
motoras. Tanko vairavimo mo
kytojas rusiškai mėgino pamo
kyti raudonarmietį, tačiau, 
pasirodė, kad jis rusų kalbos ' 
nemokėjo, kadangi buvo gimęs 
aziatinėje Sovietų Sąjungos 
dalyje. Tuo pat metu ant tan
ko užvažiavo vokiškas trauki
nys. Šeši užmušti, 30 sužeis
tų. Tanko įgula nenukentėjo. 
Nelaimė įvyko sausio mėnesį 
ir tik dabar pasiekė vakari
nę pusę.

Naujų darbo metų pirmasis KLB 
Krašto valdybos posėdis įvyko š.m. 
rugs. 7 d. Buvo aptarta spalio 22-23 
d.d. Toronte įvyksiančio Krašto 
tarybos suvažiavimo programa. 
Į suvažiavimą yra pakviestas nau
josios PLB valdybos pirm. dr. Vy
tautas Bieliauskas painformuoti 
apie naujosios PLB valdybos veik
los planą bei Kanados lietuvių 
įnašą jo vykdymui.

Kanados lietuvių jaunimo sąjun
gos pirm. Loreta Stanulytė pra
nešė apie jaunimo darbus kultū
ros kongrese bei PLB seime. Taip 
pat jaunimas prisidėjo prie Birže
lio ištrėmimų minėjimo bei “Juo
dojo Kaspino” dienos demonstra
cijos organizavimo. KLJS ryšinin
kė Vida Dirmantaitė dalyvavo 
Baltiečių jaunimo kongrese, ku
ris įvyko rugp. 14-16 d.d. Pensyl- 
vanijos valstijoje.

KLB kultūros komisijos pirm. 
Rasa Kurienė pranešė, kad Kana
dos lietuvių kultūros muziejaus- 
archyvo statyba Anapilyje netru
kus bus užbaigta. Oficialus atida
rymas yra numatytas už keleto mė
nesių. Netrukus bus sudaryta ko
misija rūpintis organizaciniais 
muziejaus-archyvo reikalais: sta
tuto paruošimu, valdomojo orga
no sudarymu, vedėjo paskyrimu 
ir 1.1.

KLB švietimo komisijos pirm. 
Algirdas Vaičiūnas pranešė, kad 
net šeši asmenys iš Kanados daly
vavo lituanistikos kursuose Čika
goje, paremti švietimo komisijos. 
Jis išreiškė susirūpinimą šeštad. 

PADĖKA
Šiais metais Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto 

valdyba ne kartą kreipėsi į lietuviškas organizacijas bei insti
tucijas, prašydama finansinės paramos įvairiems reikalams: 
KLB akcijai ryšium su Vasario 16įvykiais Lietuvoje, IV-tajam 
Pasaulio lietuvių kultūros kongresui, VH-tajam Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimui, Vlll-tajai Laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventei bei plačiai krašto valdybos 
veiklai ir raštinės išlaikymui.

Gilią padėką reiškiame atsiliepusiems į prašymus: Hamil
tono Aušros Vartų parapijai, KLB Hamiltono apylinkės val
dybai, Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvui “Talka”, 
Kanados lietuvių fondui, Lietuvos kankinių parapijai, KLB 
Londono apylinkės valdybai, KLB Montrealio apylinkės val
dybai, Tautos fondui, Toronto lietuvių kredito kooperaty
vui “Parama ", Toronto lietuvių namams, Prisikėlimo para
pijai Toronte, Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvui.

Ypatinga padėka Kanados lietuvių fondui, kuris įvertin
damas krašto valdybos veiklą politinėje, kultūrinėje ir švie
timo srityje, paskyrė $41,000 auką toliau tęsti tuos svarbius 
uždavinius 1988 metais.

Taip pat krašto valdyba dėkoja Toronto Prisikėlimo para
pijai ir jos klebonui kun. Aug. Simanavičiui, OFM, už patal
pas KLB raštinei bei sąlygas jos veikimui.

KLB krašto valdybos veikla, reprezentuojant Kanados 
lietuvius ir iškeliant Lietuvos bylą, yra plati ir nesibaigianti. 
Ypatingai šiuo metu yra dedamos visos pastangos, kad su
pažindinti kanadiečių visuomenę ir spaudą su dabartine 
pavergtos tėvynės būkle ir tuo paremti tautiečius, kovojan
čius už Lietuvos laisvę.

Dar kartą dėkojame visiems, remiantiems mus morališ
kai ir finansiškai.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba

mokyklai mokytojų trūkumu Delhi 
apylinkėje ir yra pasiryžęs ieško
ti priemonių, kad ši mokykla išsi
laikytų toje kolonijoje.

Šią vasarą buvo išleistas veika
las “Violations of Human Rights 
in Soviet-Occupied Lithuania. 
A Report for 1983-1986”. Veikalą 
redagavo torontietė dr. Rasa Ma
žeikaitė, turinti daktaratą vidu
ramžių istorijos mokslų srityje. 
Šiame leidinyje yra išdėstomi 
žmogaus teisių pažeidimai Lietu
voje per paskutiniuosius 3 metus. 
Taip pat yra apibūdinama Lietu
vos Katalikų Bažnyčios padėtis 
ir trumpai Ignalinos atominės 
energijos elektros stotis. Leidi
nys bus padovanotas Kanados bi
bliotekoms, parlamentarams bei 
kitiems besidomintiems žmogaus 
teisių klausimu.

Adv. Joana Kuraitė-Lasienė, 
KLB visuomeninių reikalų komi
sijos bei Kanados baltiečių fede
racijos pirm, ir Algis Juzukonis, 
komisijos narys bei PLB valdybos 
atstovas rugpjūčio 9-10 d.d. daly
vavo Pasaulio baltiečių santalkos 
suvažiavime Londone, Anglijoje. 
Pagrindinės svarstybų temos buvo 
sekančios: ryšiai su pavergtom 
tėvynėm, santykiai su komunika
cijos agentūromis, santykiai su 
pasaulio kraštų valdžiomis, atsi
tiktiniai planai (contingency 
plans), keičiantis padėčiai Balti- 
jo kraštuose. Nors formalių nuta
rimų nebuvo, tačiau buvo sutarta 
palaikyti glaudesnius ryšius tarp 
įvairių baltiečių organizacijų

Iš pagrindų atremontuota ir pertvarkyta senoji Sv. Jono Kr. šventovė Toronte pagal archit. dr. A. Kulpos pro
jektą. Joje lietuviai meldėsi iki 1974 m.

(BATUN, Amerikos baltiečių lais
vės lyga - BAFL, Jungtinis Ameri
kos baltiečių komitetas - JBANC 
ir kt.). Po suvažiavimo J. Lasienė 
ir A. Juzukonis turėjo progą pa
bendrauti su visa eile Anglijos 
lietuvių: dalyvavo lietuviškose 
pamaldose, nuvyko į Lietuvos at
stovybę pasimatyti su Lietuvos 
diplomatinės tarnybos atstovu V. 
Balicku ir Ponia, pasidalino min
timis su Londono vienybės klubo 
nariais, susitiko su “Europos lie
tuvio”. redaktoriumi VI. Dargiu 
bei pasitarė su D. Britanijos lie
tuvių sąjungos pirm. J. Alkiu.

Vaizdajuostė “Aušros vartai”. 
Būrelis Paryžiaus lietuvių 1987 
metų lapkričio mėnesį paruošė 
spektaklį, vaizduojantį Nijolės 
Sadūnaitės apklausinėjimą vieno 
kegebisto kalėjimo celėje. Tai 
buvo skirta Lietuvos 600 metų 
krikščionybei paminėti. Nijolę 
Sadūnaitę vaidino Karolina Ma- 
siulytė-Paliulienė, o kagėbistą 
Jonas Kristoforas Mončys. Tekstą 
prancūzų kalba paruošė Ugnė 
Karvelytė. Filmavimą prižiūrėjo 
Jonas Rosales. Jis yra atvykęs 
į Paryžių iš Venezuelos studijuo
ti filmų meną. Liepos 2 d. per baig
minę PLB seimo vakarienę buvo 
renkamos aukos “Aušros vartų” 
juostelės skoloms padengti. Per 
labai trumpą laiką su mūsų jauni
mo pagalba pasaulio lietuviai 
surinko $2794 kanadiškais, $755 
amerikoniškais. Iš viso su paža
dais susidarė per $4000 suma. Toks 
nuoširdus viso pasaulio lietuvių 
elgesys labai pakėlė paryžiečių 
nuotaikas ir norą toliau dirbti 
Lietuvos labui. Kol kas ta juostelė 
tebėra prancūzų kalboje. K. Ma- 
siulytė-Paliulienė ir J. K. Mončys 
savaitgaliais važinėja su N. Sadū
naitės vaidinimu po Prancūzijos 
provincijas ir tokiu būdu garsina 
Lietuvos vardą ir jos kančias.

Vaizdajuostės adresas: ALIA, 19 
rue de Savoie, 75006 Paris, f rance. 
Kanados lietuvių žmogaus teisėms 
ginti komitetas.

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS" - at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.

Lietuvos kankinių šventovė Anapilyje, Mississaugoje, netoli Toronto. Ją 1978 
m. birželio 11 d. pašventino Šv. Tėvo atstovas Kanadai pronuncijus arkiv. A. 
Palmas. Buvusi Šv. Jono Krikštytojo, o dabar Lietuvos kankinių parapija rug
sėjo 25 d. švenčia savo gyvavimo 60 metų sukaktį Nuotr. O. Burzdžiaus

Tremtinių stovykloje
Feljetoniškas nutikimas DALILA MACKIALIENĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pagaliau Klausutis, neiškentęs, prabilo:
— Tai ko tyli? Sakyk ką nors. Aš čia malu liežuviu visą 

kelią, o ji nei žodžio, — atsistojęs priešaky, jau 
reikalaute reikalavo Apalys.

— Tu gi jau padarei sprendimą, manęs net ne
klausęs. Tai ką dar galiu sakyti? Bet pasakysiu. Jeigu 
mane išrinks, — aš važiuosiu. Šis reikalas visiems labai 
svarbus, ir aš neturiu jokios priežasties atsisakyti. Juk 
jie nenužudys. Pats sakei, kad amerikiečiai geri 
žmonės. Taigi, jei kviečia, tai reikia atsiliepti. —Visai 
užtikrintai ir dalykiškai aiškino Klausutienė.

— Kartais gali būti baisiau negu nužudymas. Ar apie 
tai nepagalvoji? — su graudžia gaida balse, kiek pakeltu 
tonu pamokslavo Apalys.

— Man baisiausias dalykas tai būtų mirtis. O visa kita
— ką ten svaičioti. Kas gi gali būti baisiau? Juk neįkąs,
— pilna nekantrumo Klausutienė pasisuko grįžti.

Vėjas dabar pūtė jai į nugarą, prispausdamas sijoną 
prie kojų ir šiaušdamas plaukus, išlindusius iš po 
skarelės. Ji susiėmė rankomis galvą, kad sulaikytų 
sklaidomus plaukus. Besigalinėdama su vėjo gūsiais, 
Michalina visą laiką jautė paskui einančio vyro žvilgsnį 
ant savo kojų, prie kurių lipo vėjo priplaktas sijonas.

Taip, netarę vienas kitam nė žodžio, jie grįžo į savo 
varganą kampelį ir susėdę ant lovų, nuleidę galvas, 
abudu tylėjo. Po kurio laiko Klausutienė, nepakęsdama 
tylos, prabilo:

— Aš nežinau, ko tu dabar užsiraukei? Juk neiš
važiuoju pusei metų. Gal tik vienai dienai, gal tik pusei 
dienos, o gal tik porai valandų. Bus penkiolika moterų. 
Penkiolika! Supranti? Ne aš viena! — Visai įnirtusi 
mėgino įtikinti savo vyrą Michalina.

Diena slinko sužliugusi, lyg tas ruduo už išdaužytų 
ir kartonais užkalinėtų langų.

Užsrėbęs “rogenzupės” su riekele duonos, Apalys 
tyliai kiurksojo ant lovos, parėmęs galvą delnais. 
Michalina, suplovus lauke po čiaupu porą dubenėlių ir 
šaukštus, išėjo į repeticiją daug anksčiau negu reikėjo.

Choras ruošėsi koncertui, Amerikos prezidento ' 
žmonos garbei. Ponia Ruzveltienė turėjo lankytis 
stovykloje, tad choras ir tautinių šokių grupė.repetavo 
kasdien po du kartus. Stengėsi pasiruošti kuo 
geriausiai. Ypač daug laiko buvo paaukota išmokti • 
Amerikos himnui. Nemokantiems angliškai nesilaikė 
galvoje nei himno žodžiai, nei melodija. Vargo dirigen
tas, daužydamas seną pianiną, vargo ir choristai, mėgin
dami ištarti angliškus himno žodžius. Vis atrodė, kad 
dainuojama latviškai. Kartodami tą patį daugelį kartų, 
visi pavargo.

Po poros valandų sunkaus darbo, dirigentas, piktai 
ištaręs “repeticija baigta”, užtrenkęs pianino dangtį, 
išėjo iš tepeticijų kambario.

Tautinių šokių grupės vadovas buvo jaunas vyras. Jis 
vaikščiojo užsirišęs tautinę juostą ant kelnių vietoje 
diržo. Tai buvo lyg jo vizitinė kortelė. Net veido nematęs 
kiekvienas galėjo šaukti: “sveikas, Lionge”. Jo vardas 
buvo Lionginas, bet jis norėjo būti šaukiamas Lionge. 
Ant jo liemens užrišta juosta plevėsavo net šokiuose pas 
lenkus ar pas latvius. Šokėjai, manydami, kad jis neturi 
diržo kelnėms prilaikyti, sudėję pinigų nupirko jam 
diržą jo trisdešimtojo gimtadienio proga. Diržą jis 
pakabino ant sienos lovos galvūgalyje, o juostą nešiojo 
kaip nešiojęs.

Repeticijos paįvairindavo nuobodžias choristų ir 
šokėjų dienas. O be to, stovyklos komitetas buvo išrū
pinęs jiems papildomo maisto ir cigarečių. Dėl to daug 
stovyklos gyventojų stengėsi patekti į chorą ar į šokių 
grupę. Nepatekusieji pavydėjo choristams ir šokėjams 
ir leido apie juos visokiais epitetais pariebintas kal
beles. Tokiu būdu visiems buvo paįvairintas stovyklinis 
gyvenimas, kuris veiklesnius ir veržlesnius smaugte 
smaugė.

Stovyklos komitetas posėdžiavo iki paryčių. Ta proga 
gerokai nusivaišino. Pagaliau nutarė, kad šion misi- 
jon geriausiai tinka moterys iš choro ir tautinių šokių 
grupės. Ir iš niekur kitur. Tačiau choristės ir šokėjos 
sudarė trisdešimties moterų būrį. Tad vėl sudaryta at
skira komisija iš jų išrinkti penkiolika, nes tiek 
pageidavo amerikiečiai. Šion komisijon buvo pakviesti: 
stovyklos gydytojas, gailestingoji sesuo, gimnazijos di
rektorius, choro dirigentas ir tautinių šokių vadovas 
Liongė. Šie du pastarieji buvo svarbiausi.

— Jų rekomendacijos buvo respektuojamos, — iškil
mingai pareiškė stovyklos komiteto pirmininkas, kuris 
pasiskyrė pats save šios komisijos patarėju.

Choro vadovas Griežė ir šokių vadovas Liongė ilgai 
svarstė surėmę galvas ir pasistatę butelį Reino vyno. 
Ilgai tarėsi, rašė ir braižė. Numetę tuščią butelį, at- 
sikimšdavo naują, ir darbas tęsėsi iki sekančio ryto. 
Pagaliau, saulutei jau gerokai iš miglos pakilus, ir tuš
tiems Reinvynio buteliams ramiai besiilsint po suk
rypusiu stalu, atgalia ranka nubraukę prakaitą nuo kak
tos, delnu suglostę užkritusius ant akių plaukus, sudarė 
sąrašą, kurio, kaip chorvedys Griežė atsistojęs de
klaravo, “nei pragaro vartai nunugalės!”

Bet prieš paduodant sąrašą komisijai patvirtinti, dar 
reikėjo atsiklausti išrintųjų moterų, ar jos sutiks. Ar jų 
vyrai sutiks? Ar jų vaikai sutiks, kad jos būtų skiriamos į 
išvykstančiųjų grupę?

Čia Liongė, stipriai papurtęs galvą, tartum katinas, 
užėdęs sausų bulvių, išdidžiai padėjęs ranką ant chor
vedžio nusmukusio peties, pareiškė:

— Pamatysi, maestro, jos kiekvienam iš mudviejų po 
kelis kartus į ranką pabučiuos. Ir ne tik jos, bet ir jų 
vyrai, ir vaikai. Suteikėm šitokią garbę! Ale kur tau 
nesutiks. Ką gi jos veiks? Pamatysi, kaip mums rankas 
bučiuos.

— O jei nebučiuos, tai kas tada? —jau gerokai apsi
blausęs, vapaliojo chorvedys. O jei komisija nepatvir
tins, tai kaip tada? O jei reikės vėl sėdėti per naktį ir 
sudarinėti kitą sąrašą, tai kas tada? —jau visai svirda
mas iš kėdės, vis dar klausinėjo Griežė.

— Nesijaudink. Jei reikės, darysim kitą sąrašą. Už 
vyną juk moku aš. Nesijaudink. Reikės—vėl sumokėsiu. 
Didelis čia daiktas. Svarbu atlikti pareigą gerai.

— Na, jei tu mokėsi, tai kita kalba, — nuspyręs nusi- 
kreivojusius batus, maestro įgriuvo į Liongės lovą.

Liongė išėjo į migloje skęstantį rytą. Debesys, lyg al
kani šunes, vijosi vienas kitą. Ūžavo vėjas. Liongė, juos
tai plevėsuojant, švilpaudamas žengė per sugriautą 
kareivinių rajoną ir jautėsi, lyg jį patį neša pakilęs vė
jas. Jautėsi toks lengvas ir toks laimingas, lyg atradęs 
gyvenimo prasmę ...

Sudarytoji komisija, susirinkusi į pirmininko raš
tinę, didelio susidomėjimo šiuo reikalu neparodė. Net 

nei žodžio nepratarė. Reiškia — išrinkta ir taškas. Tik 
stovyklos komiteto pirmininkas paklausė:

— Ar esate tikri, kad visos čia išvardintos moterys, 
sutiks įeiti į šitą ambasadorių grupę? Kaip iš sąrašo 
matosi, kai kurios iš jų yra ištekėjusios ir turi vaikų. Ar 
neverks vaikai, matydami išvykstančias motinas?

— Viskas Ok. Viskas Ok. Nesirūpink, pirmininke. Jei 
vienos nesutiks, į jų eilę stos dešimt kitų. Kai vyksta par
tizaninis karas, savanorių netrūksta. Visi su džiaugsmu 
jungsis ir eis tėviškės vaduoti, — dar neišsipagiriojęs 
užtikrino Liongė.

Pirmininkas vėl prabilo:
— Tai reiškia sąrašas sudarytas, belieka tik 

pasirašyti. —Jis, suraukęs kaktą, įtemptai galvojo, jieš- 
kodamas kokios nors spragos, kur galėtų įjungti į sąrašą 
savo žmoną, kuri nebuvo nei choristė, nei šokėja. Visi 
komisijos nariai po sąrašu pasirašė ir tylėdami iš
sivaikščiojo liko tik pirmininkas. Atisėdęs už rašomojo 
stalo, parimęs ant alkūnės, kitos rankos pirštu vedė per 
išrinktųjų moterų pavardes. Akys sustodavo prie pavar
dės ir mintys pristatydavo savininkę. Deja, nerado nei 
vienos, kurią jis būtų drįsęs išbraukti ir įrašyti savo 
žmoną. Jis dabar labai gailėjosi sutikęs, kad sąrašą 
sudarytų Griežė ir Liongė.

Tuščiame kambary parimusio ant alkūnės pir
mininko mintys blaškėsi, atsimušdamos į sienas. Jis net 
girdėjo, kaip jos išstumtos iš galvos, dūžta. Beviltiškai 
trupa.

— Na, ką gi. Reikės kaip nors išaiškinti žmonai, kad 
jai patekti į sąrašą nėra jokios galimybės. Pats su sa
vimi garsiai kalbėjo pirmininkas. — Žinoma, bus iste
rijos, ašarų, daiktų mėtymo. Bet aš nieko negaliu pa
daryti, — jau beveik su ašaromis akyse žvelgė į purvu 
aptėkštą langą ir pasidavė likimo valiai.

Pravėrė langą. Šalto vėjo srovė ūžtelėjo jam tiesiai 
į veidą. Galvoje bematant pasidarė šviesiau. Pirmi
ninkas, trenkęs durimis, išėjo. Lauke buvo gerokai 
šalta. Lapkritis žengė visu spartumu, o išvietintieji dar 
nebuvo pasiruošę sutikti artėjančių žiemos šalčių.

Namie pirmininkas sudarė naują sąrašą, sugru
puodamas moteris pagal blokus, ir išėjęs juos išda
lino blokų seniūnams, kad praneštų išrinktosioms — 
susirinkti į repeticijų kambarį sekančią dieną dešim
tą valandą ryto. (Bus daugiau)



^Mokslinių darbų skatintoja
Lietuvių katalikų mokslo akademijos istorija, tikslas ir reikšmė

A. SUNGAILIENĖ
1988 m. spalio 3-5 d.d. Romo

je rengiamas L. K. mokslo aka
demijos XIV suvažiavimas. 
Šešiasdešimt šešeri metai nuo 
įsteigimo - tai pakankamai 
ilgas laiko tarpas, leidžiantis 
iš perspektyvos peržvelgti šios 
garbingos institucijos nueitą 
kelią, prisiminti kūrimosi isto
riją ir įvertinti jos įnašą į lie
tuvių tautos religinį, tautinį ir 
kultūrinį gyvenimą.

I
Naujųjų amžių humanizmo 

idėjos - dėmesys pilnutiniam, 
sudvasintam žmogui atėjo į 
Lietuvą iš Vakarų per dvasi
ninkiją ir vienuolynus. Jų glo
bojamos institucijos tapo ne 
tik dvasinio gyvenimo, bet ir 
švietimo bei mokslo centrais. 
Darbais įrodytas švietimo, 
mokslo ir tikėjimo nedalomu
mas susikristalizavo į tvirtą 
katalikišką tradiciją, kurios 
rėmuose išaugo Lietuvai visa 
eilė tautiškai sąmoningų ir 
intelektualiai stiprių asmeny
bių. Vienas ryškiausių pavyz
džių buvo didysis liaudies 
švietėjas vyskupas Motiejus 
Valančius, kuris, nors rusų 
valdžios persekiojamas ir bau
džiamas, jau XIX š. kėlė lietu
viškos mokslo draugijos idėją 
bei reikalą.

Rusų priespaudai šiek tiek 
atlyžus, 1907 m. Kaune buvo 
įsteigtas mokslo, literatūros 
ir politikos mėnesinis žurna
las “Draugija”, kuriam vado
vavo dinamiškasis mokslinin
kas, sociologas ir publicistas 
kun. A. Dambrauskas-Jakštas. 
Apie “Draugijos” redakciją 
spietėsi to meto intelektualai, 
iš kurių ir kilo mintis steigti 
Kaune mokslo draugiją, kuri 
padėtų siekti tautinio savaran
kiškumo (vėliau - nepriklauso
mybės) ir kurti savąją kultūrą. 
Pirmasis pasaulinis karas su
trukdė šiuos pasiruošimus, 
prie kurių tačiau sugrįžta jam 
pasibaigus. Po nepriklauso
mybės atgavimo, Lietuvos val
džiai dar nesant pajėgiai pla
čiu mastu organizuoti savų 
mokyklų, šio darbo ėmėsi kata
likų švietimo draugijos - “Sau
lė”, “Žiburys” ir “Rytas”, stei- 
gdamos progimnazijas, gimna
zijas ir specialias mokyklas.

II
1922 m. rugpjūčio mėn. buvo 

oficialiai įsteigta Lietuvos 
katalikų mokslo akademija ir 
jos įstatai įregistruoti Kauno 
miesto viršininko įstaigoje. 
Pirmąją valdybą sudarė: vysk. 
J. Skvireckas, prof. Pr. Dovy
daitis, adv. L. Noreika ir dr. A. 
Sennas. Vadovų, globėjų ir tal
kininkų tarpe aktyviai reiškėsi 

Dail. ALBINO ELSKAUS vitražas Lietuvos kankinių šventovėje Toronte - 
Mississaugoje. Jo tema: prie kryžiaus motina guodžia už tėvynę mirštantį 
kovotoją Nuotr. O. Burzdžiaus

kun. A. Dambrauskas-Jakštas, 
prof. BĮ. Česnys, prof. Z. Ivins
kis, vysk. Pr. Būčys, prof. J. Bra
zaitis, prof. K. Pakštas, kun. 
J. Tumas-Vaižgantas, dr. Ig. 
Skrupskelis ir eilė kitų. LKM 
akademijos tikslas buvo jungti 
katalikus mokslininkus, suda
rant palankesnes sąlygas jų 
darbui, ruošti mokslinį prie
auglį, kelti tautoje mokslinį 
lygį bei krikščioniškąją kul
tūrą. Tikslui pasiekti akade
mija steigė bibliotekas, muzie
jus, archyvus, rengė suvažia
vimus, leido knygas ir mokslo 
žurnalus, steigė stipendijų 
fondus.

Pirmas konkretus darbas: 
įsteigta knygų, rankraščių bei 
archyvinės medžiagos biblio
teka, kuri prieš nepriklauso
mybės galą išaugo iki dvylikos 
tūkstančių vertingų tomų. Se
kantis natūralus akademijos 
užsimojimas buvo Katalikų 
universiteto steigimas, kuriam 
pradėta ruoštis dar 1921 m. 
Buvo numatytas personalas 
profesūra, organizuojamos 
lėšos, ir universitetas turėjo 
pradėti darbą 1932 m. rudenį. 
Tačiau švietimo ministerija 
nedavė leidimo, ir to projekto 
reikėjo atsisakyti. Akademija 
suintensyvino savo veiklą su
važiavimais, studijų dieno
mis, seminarais ir paskaito
mis. Nepriklausomybės lai
kotarpyje buvo surengti trys 
suvažiavimai, o jų paskaitos 
paskelbtos keturiuose “Suva
žiavimo darbų” tomuose.

Didžiausias akademijos dė
mesys bei rūpestis buvo ski
riamas filosofijos, teologijos, 
literatūros ir tiksliųjų mokslų 
kūrėjams, rašytojams ir meni
ninkams. Reikėjo rasti būdų 
lengvinti šių asmenų mate
rialinę būklę, sudaryti tinka
mas sąlygas darbui ir populia
rinti bei skleisti jų veikalus 
visuomenėje. Tuo būdu buvo 
keliamas intelektualinis tau
tos pajėgumas.

Stipendijų fondas buvo su
darytas jau 1922 m. Stambią 
į5r(idihę sumą sutelkė Ameri
kos lietuvių katalikų federa
cija, vėliau jis buvo papildo
mas privačiomis aukomis. Per 
18 intensyvaus gyvavimo metų 
akademija išugdė visą eilę 
mokslininkų bei kultūrininkų 
ir pasirodė esanti rimta bei 
atsakinga tautos institucija. 
1940 m. atėję bolševikai aka
demiją uždarė.

III
Po 15 metų priverstinos per

traukos akademija buvo at- 
steigta už Lietuvos ribų 1956 m. 
Romoje, o vėliau įsteigti jos 
židiniai JAV ir Kanadoje. Čia 
ji susidūrė su išeivijos pro

blemomis, kurios, lyg povande
ninės uolos, pasirodė nema
žiau pavojingos, negu kūrimo
si laikų sunkumai prieš 40 me
tų. Iškilo išeiviams tautiškumo 
klausimas: ar, neturint savos 
valstybės, iš viso verta būti 
lietuviu? Kokia yra iševijos 
paskirtis? Koks jos likimas? 
Ideologinis apsisprendimas 
pasunkėjo, kai jaunesnioji 
karta susidūrė su madinga 
XX š. ateistinio egzistencia
lizmo įtaka. Akademija jau 
turėjo išsiauginusi visą eilę 
asmenybių, kurios buvo dva
siškai, ideologiškai ir intelek
tualiai pajėgios pramatyti šių 
dienų pavojus ir nurodyti mo
ralinio bei tautinio išlikimo 
kelius.

Išeivijoje Akademijos veikla 
reiškiasi pirmiausia savo su
važiavimais, rengiamais kas 
treji metai. Jie yra svarbūs 
įvykiai ne tik patiems nariams, 
bet ir plačiajai visuomenei. 
Juose dalyvauja teologai, filo
sofai, psichologijos, sociolo
gijos, medicinos, gamtos-mate
matikos, architektūros, poli
tinių, teisės mokslų specialis
tai. Ypatingas dėmesys skiria
mas Lietuvos istorijai, litera
tūrai ir kalbotyrai.

IV
Kitas milžiniškos reikšmės 

atliekamas darbas yra leidi
niai. Jie išliks visiems laikams 
pačiu turtingiausiu, sau lygaus 
neturinčiu įnašu kultūriniame 
lietuvių lobyne. Leidinius su
daro: “Suvažiavimo darbai”, 
kuriuose spausdinamos visos 
suvažiavimų paskaitos. Jie yra 
įdomūs įvairių sričių moksline 
informacija, niekur kitur ne
užtinkama memuarine medžia
ga, suredaguoti gražia, taisyk
linga lietuvių kalba, jie yra 
turiningas pasiskaitymas net 
ir nespecialistams. “Metraš
čiai” - mokslinių straipsnių 
rinkiniai. “Negęstantieji žibu
riai” - žymesnių asmenybių, 
pasireiškusių mokslo, litera
tūros ar visuomeninio gyveni
mo srityse biografijos. “Rink
tiniai raštai” - mūsų filosofų, 
istorikų, kalbininkų bei litera
tūros mokslininkų raštų seri
jos ar atskiros knygos. Minėti
ni ir “Lietuvos istorijos šalti
niai”. Akademijos rėmuose vei
kia Lietuvos istorijos ir religi
nės kultūros institutas, Ameri
kos Lietuvių kultūros archyvas 
- ALKA Putname.

V
Akademijai jau eilę metų 

pirmininkauja Gregorinio uni
versiteto profesorius kun. dr. 
A. Liuima, SJ, Romoje. Jis yra 
visos eilės leidinių redakto
rius bei organizatorius, dide
lių idėjų autorius ir didelių 
darbų vykdytojas. Pasišventė
lių darbuotojų padedamas, jis 
aukoja savo laiką ir energiją, 
įieško mecenatų, kad tik šie 
veikalai išvystų dienos šviesą 
ir pasiektų kuo didesnį skaity
tojų skaičių. Kiti akademijos 
centro valdybos nariai šiuo 
metu yra: vicepirm. dr. A. Avi- 
žonienė, kun. R. Krasauskas, 
A. Žemaitis, M.A. ir mons. dr. 
P. Jatulis.

Straipsnio rėmuose neįma
noma išvardinti visų asmenų, 
iškėlusių akademiją į tas aukš
tumas, kuriose ji yra šiandien. 
Tai Lietuvos universitetas 
išeivijoje. Tauta ir istorija tą 
darbą tikrai įvertins. Reikia 
tikėtis, kad ir dabartinė lietu
vių visuomenė yra pakankamai 
šviesi, sąmoninga ir subrendu
si jį vertinti, jį remti ir naudo
tis jo vaisiais.

Šiam straipsniui panaudotos 
dr. Stasio A. Bačkio, prof. Juo
zo Brazaičio ir prof. kun. Sta
sio Ylos studijos, išspausdin
tos L.K. mokslo akademijos 
“Suvažiavimo darbų” XII, IX, 
ir V tomuose.)

Atsiųsta paminėti
LITU ANUS, Lithuanian Quarter

ly Journal of Arts and Sciences, 
Volume Thirty-four Number Three 
Fall 1988. Žurnalo adresas: 6621 
S. Troy St, Chicago, IL 50529-2913 
USA.

Alė Paškevičienė MARMAKIŠ- 
KIAI. Mūsų mokykliniam jauni
mui. Iliustravo Marija Macevičiū
tė 1988 m. Spaudė Litho-Art Ltd. 
971 College Street, Toronto, Ont. 
JAV LB švietimo taryba rekomen
duoja lituanistinėms mokykloms.

Aušros Vartų Marijos medžio skulptūra Lietuvos kankinių šventovėje
Anapilyje Nuotr. J. Tamulaičio

Musų išlikimas
SESUO M. PALMIRA

Išeivijos lietuviai atliko ne
įkainojamos vertės darbų, kad 
išliktų tikrais savo tautos vai
kais. Nežinau, kokie archyvai 
galės sutalpinti jų nuveiktus 
darbus nuo to laikotarpio, kai 
karo liepsnų vejami pasiekė 
laisvojo pasaulio kraštus.

Nebandysiu kronikos eile tai 
paryškinti, bet tik truputį 
priminti, pagalvoti apie savo 
pačių darbus, kiek buvome uo
lūs ir veiksmingi, būdami vie
nos ar kitos organizacijos na
riai, ar eidami vadovaujančias 
pareigas. Nepriekaištauti, bet 
pasidžiaugti savo bendru dar
bu - grupinė, religine veikla. 
Atlikta žymiiP renginių, kurie 
pareikalavo visų dėmesio ir 
visokeriopos talkos.

Tautinių šokių ir dainų šven
tės, kongresai ir organizaci
niai seimai buvo ir yra kasme
tiniai renginiai. Dar buvo šv. 
Kazimiero minėjimai koloni
jose, iškilusis-Romoje. Pasku
tiniai treji metai - Lietuvos 
krikščionybės sukaktis vieto
vėse ir Romoje. Atrodo neliko 
nė vienos lietuvių kolonijos, 
kur nebūtų ruošta sukaktuvi
nių minėjimų, kurie savu būdu 
padėjo garsinti kenčiančios 
tautos vardą ir jos skriaudas 
svetimtaučių tarpe. Lietuvos 
vardas nuskambėjo per Vati
kano radiją, Amerikos balsą, 
taip pat per spaudą įvairiomis 
kalbomis. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio iškilmės, paskel
biant jį palaimintuoju, yra 
lyg gražus visų renginių vai
nikas apjungęs tautą ir išei
viją.

Yra ir kitų darbų, kurie be 
galo reikšmingi, tai Religi
nės šalpos ir Lietuvių infor
macijos centro įnašas. BALFo 
labdaros tinklas metų metais 
šelpia ir gelbėja nelaimės pa
liestus. Prisimintina ir vien
kartiniai darbai, kurie bus 
kaip paminkliniai - Šiluvos 
koplyčia Vašingtone ar Kanki
nių Romoje, katedra prie uni-

VYTA UTAS KASTYTIS

Pasikalbėjimas
Oi tu, drebulėle, 
Pakelės medeli, 
Ko tu sudrebėjai 
Vidury naktelės?

Ar dangaus žvaigždutė 
Šalia kelio puolė, 
Ar į šviesią būtį 
Veržiasi širdis varguolio?

Ne dangaus žvaigždutė 
Šalia kelio puolė, 
Ne į šviesią būtį 
Veržiasi širdis varguolio.

Šaltos rasos krito,
Šakeles migla užklojo, 
Daug iškados padaryta

I
Mūsų Lietuvoje . . .

Rovaniemis, Suomija, 
1944 m. rugsėjo 4 d. 
(Iš rinkinio “Smuikeliai žydi”) 

versiteto, įvairūs fondai. Visa 
tai prisiminus kelia džiaugs
mą ir žadina viltį ateičiai. Ten
ka padėkoti Viešpačiui ir bro
liams bei sesėms tautiečiams 
ir toliau ranka rankon eiti pir
myn, talkinant pozityviems 
darbams.

Prisiminus kas atlikta, kyla 
klausimas, ar to viso gana to
limesniam mūsų išlikimui? Su
minėti darbai kilo ir vystėsi iš 
lietuviškų centrų ir plėtėsi į 
feriferijas. Tie centrai ir ži
diniai - tai lietuviškos parapi
jos ir vienuolijos. Joks organi
zacinis vienetas ar veiklos ko
mitetas negali atsirasti kur 
nors gatvėje ir iš čia vystyti 
veiklą. Reikia aplinkos sąlygų, 
kad veiklieji turėtų kur įleiąti 
šaknis, kildinti veiklą, augti 
ir nešti darbo vaisius. Jei veik
los susitelkimo vieta, tarsi dir
vožemis, yra lietuviškos para
pijos ir vienuolijų židiniai, tai 
išsekus minėtiems vienetams, 
kur atsidurs mūsų lietuviška 
veikla? Į kokį akligatvį pa
tektų krikščioniška tautinė 
kultūra?

Nemaža mūsų tautiečių da
lis atliko nelengvus darbus 
ir nukeliavo į poilsį. Dabar 
svarbu rūpintis naujomis jė
gomis, kad parapijos ir vie
nuolijos gautų naujų darbo 
rankų. Reikia rimtai ir ne
delsiant rūpintis, dėti visas 
pastangas ugdyti naujus pa
šaukimus į kunigus ir vienuo- 
lius-les. Pašaukimas yra Die
vo dovana ne tik asmeniui, bet 
tautai, visuomenei ir visai 
Bendrijai. Tas jaunas trapus 
dvasinio pašaukimo daigelis 
jaunuolės-lio širdyje tenka 
ugdyti, brandinti ligi išauga 
žiedas ir neša visius. Tam rei
kia aplinkos. Jei šeimoje ne
bus gyvo tikėjimo ir nuoširdaus 
gyvenimo, sekant Kristaus 
Evanglijos dvasią, pašaukimas 
sunkiai bręs. Jei vyresnieji ir 
gyvenamoji aplinka neatskleis 
dvasinių vertybių, retas jau- 
nuolis-lė patys jas atkas. Vi
sų mūsų pareiga padėti jauni
mui suprasti, kokia neįkaino
jama dovana yra pašaukimas 
būti kunigu ar gyventi vienuo
linį gyvenimą. Tai nereiškia, 
kad šis gyvenimas be kryžių 
ir kančios. Kiekviena verty
bė atsiekiama tik su pastan
gom. Galima pasidžiaugti Lie
tuvoje esamais aukos žiedais, 
kurie atsisako savo idealų dėl 
patiriamų skaudžių gyvenimo 
smūgių. Stebimės ir gėrimės 
Motinos Teresės atliktais ir 
tebeatliekamais darbais. Ar 
galima tai atlikti be asmeninės 
aukos, be pastangų? Ar ji būtų 
tai galėjusi atlikti gyvendama 
vedusios moters gyvenimą? Tai 
nereiškia, kad nuvertinama 
šeima. Kaip tik reikia vieno ir 
antro. Krikščioniškose šeimo
se vyksta pašaukimų užuomaz
gos. Tik gaila, kad kartais tuos 
pašaukimų daigelius sunaiki
na nedėkinga aplinka. Visų 
mūsų pareiga aplinką mora-

(Nukelta į 9-tą psl.)
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□ KULTIMEJE VEIKLOJE
“Lietuvos istorijos” parašymo 

ir išleidimo problemos vėl buvo 
aptartos JAV lietuvių fondo tary
bos pirm. Stasio Baro rugpjūčio 4 
d. Čikagoje sušauktame pasitari
me, kurin, be paties iniciatoriaus 
S. Baro, įsijungė: Lituanistikos 
instituto pirm. prof. dr. Bronius 
Vaškelis, sekretorius ir numatyto 
veikalo red. Jonas Dainauskas, 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro tarybos pirm. dr. Adolfas 
Damušis, valdybos pirm. prof. dr. 
Jonas Račkauskas, vykdomasis di
rektorius dr. Robertas Vitas, JAV 
lietuvių fondo valdybos pirm. Ma
rija Remienė, pelno skirstymo ko
misijos pirm. dr. Antanas Razma, 
Alė Steponavičienė ir Antanas 
Juodvalkis. JAV lietuvių fondas 
į “Lietuvos istorijos” parašymą 
buvo įtraukęs Vatikano archyvuo
se dirbusį istoriką dr. Zenoną 
Ivinskį, kuris mirė 1971 m. gruo
džio 24 d., baigdamas rašyti pir
mąjį tomą. Jo paliktą medžiagą 
suredagavo prel. Paulius Jatulis 
ir 1978 m. išleido Lietuvių kata
likų mokslo akademija. Pilnos 
“Lietuvos istorijos” parašymą 
lietuvių kalba turėjo užtikrinti 
JAV lietuvių fondo ir Lituanis
tikos instituto susitarimas 1977 
m. rugpjūčio 18 d. Institutas su
darė istorikų komisiją, kuri pa
ruošė veikalo planą ir pakvietė 
istorikus per porą metų parašyti 
susitartas dalis. Fondo pelno 
skirstymo komisija autorių ho
norarams parūpino $15.000. Deja, 
ir šį kartą numatytieji planai ne
buvo įgyvendinti.

Lituanistikos instituto pirm, 
dr. B. Vaškelis nusiskundė, kad 
tik kai kurie autoriai atliko įsipa
reigotą darbą, o kiti jo nė nepra
dėjo, vėlavo ar mirė nespėję už
baigti. Problemų susilaukė ir re
daktorius J. Dainauskas, norėjęs 
turėti laisvas rankas rankraščių 
trumpinimui bei jų sulydimui į 
vieną veikalą. Esą atsirado auto
rių, nesutinkančių su tokiu reika
lavimu. Tad jiems dabar teks grą
žinti rankraščius ir spragas užpil
dyti kitų autorių straipsniais, 
kad nenukentėtų:‘.‘Lietuvos istori
jos” vientisumas bei jos objekty
vumas. Pirmoji knyga, apimanti 
proistorę, parašyta a.a. prof. dr. 
Jono Puzino, papildyta prof. dr. 
Marijos Gimbutienės, jau yra su
rinkta, bet nespausdinama. Jai vis 
dar laukiama lig šiol neparuoštų 
žemėlapių. Red. J. Dainauskas ti
kisi visas “Lietuvos istorijos” 
knygas paruošti iki 1989 m. pa
baigos. Tokiu atveju jos galėtų 
pasirodyti jau 1990 m. Čikagoje 
įvykusiame pasitarime susitarta, 
kad Lituanistikos institutas “Lie
tuvos istorijos” paruošimą ir iš
leidimą perduos geresnes darbo 
bei technikos sąlygas turinčiam 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrui. Ten bus perkelta ir red. 
J. Dainauskui perduota Lituanis
tikos institute sutelkta veikalo 
medžiaga.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus prie savo naujųjų patalpų 
Čikagoje rugpjūčio 7 d. surengė 
II-jį tarptautinį metinį festivalį. 
Muziejaus kieme, pievelėje ir gat
vėje išdygo festivaliui skirtas pa
lapinių miestelis su scena ir įvai
riais kioskais. Festivalį suorgani
zavo ir jam vadovavo vaikų sky
riaus Balzeko muziejuje direkto
rė Patricija Bakūnienė. Trumpu 
įvadiniu žodžiu festivalį atidarė 
lietuvių kultūros muziejų įstei
gęs Stasys Balzekas, jn. Progra
mą “Čigonėliu”, “Gyvataru”, 
“Jonkeliu” ir “Malūnu” pradėjo 
Lietuvos vyčių tautinių šokių gru
pė, vadovaujama F. Zapolio. Tau
tiniais šokiais įsijungė lenkų, fi
lipiniečių, airių, meksikiečių ir 
žydų šokėjai, polkomis — čekoslo- 
vakė Vlasta, laikoma tarptautine 
polkų karaliene. Festivalio daly
vius žavėjo Juditos Juozaitienės 
sukurti lietuviški sidabriniai pa
puošalai. Su šiaudinukų gaminimu 
kalėdinei eglutei supažindino 
Elena Pijūtė, lietuviškų juostų 
audimu — Lietuvių tautodailės 
instituto Čikagos skyrius, su eu
ropietiškų rugių-kviečių šiaudų 
pynimu — Dolores Mueller, ukrai- 
nietiškų rankdarbių siuvinėjimu 
— Sandra Samkin, su linų verpi
mu — Theresa Tarasewicz. Len
kiško stiliaus paveikslų kūrimą 
iš popierinių karpinių rodė Fran
ces Drwal. Seniau Balzeko lietu
vių kultūros muziejus, veikiantis 
jau 22 metus, rengdavo gegužines 
prie ežero, o dabar, persikėlęs į 
naujas patalpas, surengė jau II-jį 
tarptautinį festivalį Čikagoje.

Pirmąjį dailyraščio konkursą 
“Rašysena-88” surengė Lietuvos 
kultūros fondas. Baigminėje da
lyje Vilniaus universitete susiti
ko gražiausiai rašantys Lietuvos 
moksleiviai iš Švenčionių ir Plun
gės rajonų, Vilniaus ir Druskinin
kų miestų. Vertintojų komisijai 
vadovavo Vilniaus dailės institu
to docentas A. Gurskas. Konkur
so laureatais tapo Druskininkų, 
Vilniaus ir Švenčionių mokslei
viai I. Daugelevičiūtė, M. Šalnai- 
tė ir A. Čeplinskaitė. Jiems bei 
kitiems gražiausiai rašantiems 
moksleiviams įteikti prizai, at
minimo dovanėlės. Lietuvos kul
tūros fondas šį renginį padarys 
tradiciniu.

Lietuvos dailininkų akvarelių 
parodą surengė Kaulio paveikslų 
galerija. Ankstesnėse šio žanro 
parodose vyraudavo gamtovaiz
džiai, o šį kartą tematika buvo 
įvairesnė, palietusi net ir aktua
liausias dabartinio gyvenimo pro
blemas. Parodai buvo sutelkta 
apie du šimtus naujausių akvare
lių. Savo akvarelėmis parodon 
įsijungė net ir Vincas Kisaraus
kas, Vytautas Šatas, Leonardas 
Tuleikis bei kiti pasižymėję tapy
tojai. Daugiausia akvarelių paro
dai parūpino vilniečiai jų meistrai 
— Kazys Abramavičius, Ignas 
Budrys, Eduardas Urbonavičius. 
Kūrybingi buvo Kauno atstovai — 
Osvaldas Jablonskis, Algirdas 
Lukštas, Petras Stauskas. Kelio
lika akvarelių atvežta iš Klaipė
dos, Panevėžio, Šiaulių ir kitų 
Lietuvos miestų.

Naujų patalpų ir pagausėjusių 
lankytojų susilaukė Kražių isto
rijos muziejus. Kražių kraštotyri
ninkai, vadovaujami mokytojo 
Edvardo Dirmeikio, muziejui yra 
surinkę apie 2.600 radinių, ku
rie dabar išdėstyti septyniuose 
kambariuose. Muziejaus lankyto
jai susipažįsta su Kražiais — vie
nu seniausių Lietuvos raštijos 
centrų, jame XV š. įsteigtos Kra
žių kolegijos (gimnazijos) isto
rija nuo anų laikų iki dabartinių 
dienų. 1989 m. bus minima šios 
švietimo institucijos 375 metų 
sukaktis. Senuosius laikus prime
na jos išlikęs bendrabutis. Lie
tuvos kultūros fondas archyvi
niams bei archeologiniams tyri
nėjimams ir pastato atnaujinimui 
paskyrė beveik 20.000 rb. Atnau
jintam pastatui numatyta kultūri
nė paskirtis. Kražių istorijos 
muziejuje yra nemažai medžiagos 
apie 1831 ir 1863 m. sukilimus, 
II D. karo ir pokarinius įvykius.

Vilniuje gyvenusių Lietuvos 
rašytojų muziejus liepos 22 d. ati
darytas Antakalnyje XIX š. pra
džioje statytuose rūmuose. Dvi
dešimt šešių rašytojų kūrybą ir 
veiklą atspindi šešiolikoje dvi
aukščio pastato salių sutelkti rank
raščiai ir laiškai, knygos ir nuo
traukos, rašomosios mašinėlės ir 
plunksnakočiai, tarnybiniai pažy
mėjimai ir buitiniai reikmenys. 
Muziejaus direktoriaus Jono End
rijaičio pranešimu, iš surinktų 
apie 70.000 radinių lankytojai 
mato tik trečdalį. Kiekvienam 
rašytojui yra atskiras kampelis 
su autentišką aplinką atkurian
čiais baldais ir daiktais. Nevengta 
ir praeities skaudulius atspindin
čių radinių. Kaziui Borutai, “Me
dinių stebuklų” autoriui, atsto
vauja rašomasis stalas, kurį jis 
pats tobulino savo rankomis, ir 
po stiklu padėtas batas, rašytojo 
pasigamintas kalėjime 1948 m. 
Medinė sibirinio tremtinio len
telė “Antanas Miškinis” puošia jo 
kampelį. Prie jos pridėtas galąs
tas nugaląstas peiliukas ir medi
nis nuzulintas šaukštas, kuriuo 
poetas maitinosi neskalsiu viralu 
Sibire. Augustino Griciaus-Pivošos 
kelionę Sibiran atskleidžia jo bu
to kratos orderis, dviejų žodžių 
Motiejaus Šumausko “Kur Gri
cius?” telegrama Omskan, pažy
mėjimas, kad jis kas mėnesį pri
valo registruotis NKVD skyriuje. 
Įvadinėje muziejaus salėje dai
lės darbais apžvelgiama Vilniaus 
rašytojų istorija. Muziejaus ra
dinių išdėstymo projektą paruošė 
architektas K. Miežinis. Ateityje 
muziejus susilauks priestato su 
salėmis masiniams renginiams ir 
parodoms, patalpomis radinių 
fondams. Memorialinis V. Myko
laičio-Putino muziejus jau yra 
įrengtas jo bute. Netrukus me
morialiniu muziejumi taps ir An
tano Venclovos butas. Tokie at
skiri memorialiniai muziejai pla
nuojami ir kitų Vilniuje gyvenu
sių rašytoj ų butuose. v. Kst.
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)R I SI K I I IMO
Parapijos kredito kooperatyvas 

“ 999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8 

hi Telefonai: (416)532-3400 ir532-3414

Kanados įvykiai galiai dirbę asmenys. Daugelis 
jy, su turisto vizomis atvykę

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........

180-185 d. term, ind........
1 metų term, indėlius ....
2 metų term, indėlius ....
3 metų term, indėlius ....
1 metų GlC-met. palūk. .
2 metų GlC-met. palūk. .
3 metų GlC-met. palūk. .
1 metų GlC-mėn. palūk. 
RRSP ir RRIF (pensijos) 
RRSP-1 metų term. ind.. 
RRSP-2 metų term. ind..
RRSP-3 metų term. ind.. 10 
Specialią taup. s-tą........... 8
Taupomąją sąskaitą ........  6
Kasd. pat. taupymo sąsk . 8 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

. 81/<% 

. 81/2% 

. 81/2% 

. 83/4% 

. 9 
10 
10 
10 

. 9 

. 8 
10 
10

%

%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 11 ’/4%
2 metų .................. 111/2%
3 metų ............... 113/4%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 101/4%

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

%

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

AKTYVAI virš 38 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

CTFDUAIi’Q E||DQ 406 Roncesvalles Avė.dlErnAlld runa 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 Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA ONTARIO DRUG BENEFIT RECEPTUS 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS
---------------------------- o----------------------------

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

................ ................. ........ .... k . ,

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
cialaus politinių pabėgėlių tei
sių pripažinimo jau laukia apie 
59.000 atvykėlių. Didžiausių 
šios grupės dešimtuką sudaro: 
7.376 iš Šri Lankos, 6.808 iš Ira
no, 5.792 iš Salvadoro, 4.214 iš 
Ganos, 3.034 iš Portugalijos, 
2.468 iš Turkijos, 2.234 iš Gva
temalos, 2.173 iš Libano, 1.606 
iš Indijos ir 1.584 iš Brazilijos.

Naują ateivių antplūdį Kana- 
don dabar staiga pradėjo lig 
šiol nieko bendro su Kanada 
neturėję panamiečiai. Vien tik 
rugpjūčio mėnesį į Montrealio 
ir Toronto orauosčius atskrido 
apie 700 panamiečių, teigian
čių, kad jie yra politiniai pa
bėgėliai iš Panamos, kurią da
bar valdo karinis diktatorius 
gen. M. Noriega. Jo valdymo 
metais nieko nebuvo girdėti 
apie politinius pabėgėlius iš 
Panamos. Jie atsirado tada, 
kai prez. R. Reaganas gen. M. 
Noriegą apkaltino narkotikų 
įvežimu į JAV, pareikalavo jo 
atsistatydinimo, paskelbdamas 
finansinius ir ekonominius 
varžtus Panamai. Į narkotikų 
pristatymą buvo įveltas gen. 
M. Noriegai priklausantis 
lėktuvas, sulaikytas JAV teri
torijoje. Ji buvo aprūpintas 
specialiais sekimo prietaisais 
ir išleistas iš JAV. Tokiu būdu 
nustatyta, kad narkotikus į 
JAV gabenęs lėktuvas priklau
so Panamą valdančiam gen. 
M. Noriegai.

Sparčiai augančios panamie
čių grupės Montrealin ir To- 
rontan pradėjo atskristi iš Flo
ridos Miamio orauosčio. Tuos 
ateivius geriausiu atveju gali
ma vadinti ne politiniais, o 
ekonominiais pabėgėliais. Jie 
neturėjo politinio pavojaus 
Panamoje, bet jiem nepatiko 
prez. R. Reagano ekonominių 
ir finansinių varžtų dėka gen. 
M. Noriegos režimą ir per jį 
Panamą užgriuvusios proble
mos. Tie gražiai apsirengę tur
tingi panamiečiai Kanadon 
atskrenda iš Floridos. Kodėl 
tad politinės globos nebuvo 
pasiprašyta JAV? Kanados imi
gracijos ministerė B. McDou
gall buvo priversta įvesti turis
tų vizas Kanadon atskrendan-

tiem panamiečiam. Anksčiau 
panašių varžtų susilaukė ma
sinės politinius pabėgėlius 
vaidinusių ateivių bangos iš 
Portugalijos, Turkijos, Brazi
lijos, Jamaikos. Jas sustabdė 
atvykėliams iš tų šalių įves
tos vizos. Panamiečių antplū
dis turbūt nebus paskutinis. 
Nelegalių ateivių banga gali 
atūžti iš kitų kraštų, kol 1989 m. 
sausio 1 d. nebus pradėję veik
ti naujieji “C-84” ir “C-55” įsta
tymai.

Iš tikrųjų dabartinis antplū
dis, net ir suvaržius įvažiavimą 
Kanadon panamiečiams, auga, 
nes atvykėliai iki 1989 m. sau
sio 1 d. vis dar gali save vadinti 
politiniais pabėgėliais. Ir pa
čioje Kanadoje dabar politi
niais atbėgėliais pradėjo užsi
rašinėti čia atvažiavę ir nele-

pas gimines ir pažįstamus, pa
siliko, kai pasibaigė vizose 
nustatytas laikas. Vis plačiau 
pradedama kalbėti, kad Kana
dos vyriausybė vėl turės pa
skelbti amnestiją visiems ne
legaliems ateiviams, įskaitant 
ir beveik 70.000, pasivadinusių 
politiniais pabėgėliais, neišty
rus ir nepatikrinus jų bylos. 
Imigracijos ministerija jau 
sustabdė pradinę politinių 
pabėgėlių teisių procedūrą 
įvažiavimo centruose. Esą ji 
pasidarė neįmanoma dėl juos 
užplūdusios ateivių minios. 
Imigracijos ministerė B. Mc
Dougall kalba apie būtinas 
reformas, bet oficialiai ne
patvirtina pasklidusių gandų, 
kad nelegalūs ateiviai vėl susi
lauks pilnos ar dalinės amnesti
jos ir kad jiems bus leista pa
silikti Kanadoje.

SPORTAS
----------- Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS,--------

32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S 4R5, 
telefonas (416) 766-5367

1988 rugsėjo 2-3-4 d. Bay City, 
Mich., buvo pravestos 23-čiosios 
metinės ŠALFASS golfo pirmeny
bės. Jose dalyvavo 115 golfininkų: 
iš Čikagos - 44, Toronto - 35, Det
roito - 20, Klivlando - 10, Ročeste- 
rio-4 ir Virginijos-2. Pirmenybes 
ruošė Detroito “Kovas”. Penkta
dienio išvakarėse vyko golfininkų 
registracija ir susipažinimo pobū
vis. Šeštadienį ir sekmadienį - 
žaidynių užbaigtuvės bei dovanų 
įteikimas.

Pirmenybių pasekmės (36 žaistų 
skylių.)

Meisterių klasė - I v. M. Petro
šius (Čik.) - 152, II v. Stukas (Čik.)
- 152, III v. E. Lapas (Čik.) - 155. 
Low net -1 v. A. Kevėža (Tor.).

Vyrų A klasė - I v. Kleiza (Čik.)
- 153, II v. Vaitkus (Čik.) -169, III v. 
Nagevičius (Kliv.) -170.

Vyrų B klasė - I v. S. Ignatavi
čius (Tor.) - 180, II v. G. Rusinavi- 
čius (Tor.) - 181, III v. D. Marijo- 
šius (Tor.).

Vyrų C klasė - I v. Polteraitis 
(Detr.) - 193, II v. Grigas (Tor.) - 
195, III v. Valaitis (Čik.) -195.

Senjorų klasė - I v. Juraitis (Čik.)
- 185, II v. Jarulaitis (Detr.) - 186, 
III v. S. Kėkštas (To)“.) -191.

••• AJ? GOMES
Raal Estate & Insurance Ud.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

Amžinos jaunystės taurės laimė
tojas-Jarulaitis (Detr.).

Moterų klasė - I v. A. Vaitkienė 
(Čik.) - 184, II v. D. Deksnytė (Tor.)
- 185, II v. R. Stuerak (Virg.) - 188.

Tarpmiestinėse komandų varžy
bose vyrų klasėje - I v. Čikaga - 
937, II v. Torontas A - 981, III v. 
Klivlandas -1059. “Low net” I v. To
ronto A. Moterų klasėje - I v. To
rontas - 824, II v. Čikaga - 828, III v. 
Detroitas - 1013.

Ilgiausias smūgis vyrų klasėje
- Salem (Kliv.), moterų - A. Vait
kienė (Čik.) ir senjorų - S. Kėkštas 
(Tor.).

Arčiausia prie vėliavėlės vienu 
smūgiu - vyrų - V. Šimkus ir mote
rų - D. Deksnytė (abu iš Toronto).

Stasys Kėkštas, veteranas gol- 
fininkas, Toronto lietuvių golfo 
klubo narys, pastarųjų kelių metų 
laikotarpyje jau trečią kartą pa
siekė vienu smūgiu į skylę (hole in 
one). Pirmą kartą - Scarlet Woods 
vietovėje, antrą - Humber Valley 
ir šį trečią kartą, rugsėjo 12, žais
damas Lakeview aikštyne, (10-ta 
skylė, 152 jardų atstumas, naudojo 
6 nr. geležį). Kartu žaidė J. Danai- 
tis, Al. Kuolas ir E. Kuchalskis.

III-jų PLS žaidynių Š. Amerikos

A LIETUVIŲ kredito PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
81/4% už 90 dienų term, indėl.
81/2% už 6 mėn. term. Indėlius
8’/2% už 1 m. term, indėlius
83/4% už 2 m. term, indėlius
9 % už 3 m. term, indėlius
9 % už 1 m. GIC mėn. palūkanas

10 % už 1 m. GIC invest, pažym.
10 % už 2 m. GIC invest, pažym.
10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą (variable rate)

10 % už 1 m. term, pensijų planą
10 % 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
8 % virš $10,000 kasd. pal. sąsk.
53/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA: 
už asmenines

paskolas nuo........ 11 %
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 11 ’/4%
2 metų ....................111/2%
3 metų ....................113/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ..........101/4%
(variable rate)

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

AKTYVAI virš 66 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

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

(ŠALFASS) išvykos komitetas pra
neša, kad III-se PLS žaidynėse Ade
laidėje dalyvaus “Lietuvos Žalgi
rio sąjungos” sportininkai. Atvyks
ta “Žalgirio” jaunių krepšinio 
komanda, du plaukikai ir po vieną 
lauko ir stalo tenisininką.

PLS žaidynių organizacinio ko
miteto nutarta: krepšinio varžybi- 
nėje sistemoje bus 4 grupės, kurio
se žais visos komandos viena prieš 
kitą. Pirmosios dvi iš kiekvienos 
grupės eis į ketvirtfinalių lentelę, 
o paskutinės žais dėl 9-10 vietų.

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. CRA, 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)

GEQH. CTEBEEt

an independent member broker

MONUMENTS INC.
208 Kingston Rd., Toronto, Ont. M4L 1S7
Raštinės tel. 691 -5712 Namų tel. 762-3502

694-1013 Roman Demkiw

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M98 6G8

inc. Realtor Į

Išstatyta 120 paminklų pavyzdžių - didžiausias pasi
rinkimas Toronte paminklų, sukurtų tautiniais motyvais 

Mes parūpinam savo klientams braižinius bei 
proporcingus pagal mastelį planus patvirtinimui. 
Projektai ir skulptūros atliekami geriausių mūsų 
meistrų.

Naudojamas geriausias Š. Amerikos ir im
portuotas granitas. Užsakymai priimami bron
zos ir granito plokštėms, keramikos ir porceliano 
paveikslams, įrašams kapinėse, bronzos sta
tuloms ir lemputėms.

Varžytinių kainos - visų projektų 
meistriškumas garantuotas.

Jaunių komandos žais taškų siste
ma, iš kur pirmosios dvi žais fina
lines rungtynes. Paskutinę žaidy
nių dieną įvyks reprezentacinės 
rungtynės tarp Adelaidės “36”, vie
na iš geriausių komandų Austra
lijoje ir visų lietuvių krepšininkų 
rinktinės. Tinklinio varžybos vyks 
taškų sistema iš 3 laimėtų setų, o 
dvi pirmosios žais finalą. Lauko 
teniso varžybose be vyrų ir mote
rų dvejetų bus ir mišrus dvejetas. 
Bus žaidžiama australiška dviejų 
minusų sistema. Kiekvienas žaidė
jas privalo atsivežti po dvi dėžu
tes sviedinukų. Šachmatų varžy
bose bus du turnyrai: pagrindinis, 
kur kiekvienas žaidėjas turės 30 
min. partijai ir “žaibo”, kur kiek
vienam bus 5 min. partijai. Stalo 
teniso, “squash” ir bilijardo varžy
bos vyks dviejų minusų sistema. 
Golfo varžyboms kiekvienas žaidė
jas turės pristatyti savo klubo

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

DRAUGIŠKAI PA TARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL TeL ^-2331
the sign of distinction arba 537-2869

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

4887 dundas street west 
Islington, Ontario M9A 1B2 232-
res: 767-0999 2322

232-9000
res: 231-2839

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

telefonas 279-4371
Važiuoti [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

Greitas ir tikslus s___________ pa tarną vimas!

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

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

ZlIlCtlltCl Simpson's, 176 Yonge St., 
/TllolulU Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

H Toronto miesto
 Statybos ir pastatų tikrinimo skyriaus

VIEŠAS PRANEŠIMAS :
Pakankamas šildymas
Toronto miesto namų įstatymas sako, kad nuosavybės savi
ninkas yra atsakingas už šilimos palaikymą visuose kamba
riuose minimum 21 °C (70°F) nuo rugsėjo 15 iki birželio 1 die
nos. Vienintelė išimtis tais atvejais, kai patalpos gyventojai 
gali patys reguliuoti temperatūrą savo kambariuose.
Jei esate nuomininkas ir jaučiate, kad jūsų patalpa nepakanka
mai šildoma, pasakykite ar parašykite savininkui. Jei nieko 
nedaroma, Pastatų ir priežiūros departamentas gali jums pa
dėti. Skambinkite 392-7960 nuo pirmadienio iki penktadienio 
tarp 8.30 v.r. ir 4.30 v.p.p.; po darbo valandų skambinkite 
392-7149. Naudotojai TDD/TTY skambinkite 392-7354.
Michael L. Nixon, P. Eng.
Pastatų bei priežiūros viršininkas 
ir vyriausias pastatų pareigūnas

STATOMAS GERESNIS TORONTAS

nustatytą “Handicap”.

PLS žaidynių priėmimo komiteto 
numatyta galutinė programa. Gruo
džio 22 d. visi sutinkami aerouoste, 
paskirstomi pas žmones, o vakare 
bendra vakarienė Lietuvių na
muose. Gruodžio 23 d. iškyla laivu 
su pietumis, muzika ir šokiais. 
Kaina $15, dalyvavimas nebūti
nas. Gruodžio 24 d. salė su kelio
mis krepšinio ir tinklinio aikštė
mis atidaryta visą dieną laisvoms 
treniruotėms, o vakare bendros 
kūčios Lietuvių namuose. Gruo
džio 25 d. kelionė į Adelaidę. Visi 
trys miestai jau turi po šimtinę 
nakvynių pas žmones. Likusiems 
vietos taip pat bus surastos, tačiau 
šio sunkaus darbo palengvinimui 
reikia: a) sąrašo visų norinčiųjų 
apsistoti viešbučiuose, b) sąrašo 
visų turinčiųjų vietas pas gimines 
ar draugus, c) bendro sąrašo, kur 
prie nelietuviškų pavardžių būtų 
pridėtos žmonos, motinos ar mer
gautinės pavardės ir gal net kilimo 
vieta iš Lietuvos. Prašome praneš
ti jūsų komandų uniformų spalvas, 
kad Australijos lietuvių komandos 
iš anksto galėtų prisitaikyti.

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS 

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W1M4

624-6336 namų 897-0068

TOTAL TRADES RENOVATING
151 Carlingview Dr., Unit 5, Rexdaie, 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



Nlusų išlikimas
(Atkelta iš 7-to psl.)

liškai švarinti. Saugoti vai
kus ir jaunimą nuo dvasinių 
puvėsių. Mes nepakeisime viso 
pasaulio moralės, nepašalin
sime visų blogybių, bet kai ką 
savoj aplinkoj galima pada
ryti. Reikia ravėti dvasines 
piktžoles. Tėvai turi daug įta
kos vaikams. Jų žodis ir pavyz
dys veikia giliai. Anksčiau ar 
vėliau tai pasireiškia. Mūsų 
vyresniųjų atsakomybė stebė
ti kas vyksta stovyklose, orga
nizacijose, visuose augančio 
jaunimo pobūviuose . .. Nieko 
nesmerkti ir nenurašyti, bet 
pozityviai padėti. Priekaiš
tai, nuvertinimas - tai jauni
mo smukdymas. Klaidų ir ne
pageidaujamų elgesių yra vi
sų mūsų gyvenime. Bet visa tai 
galima pagerinti ir pamažu 
patvarkyti nieko nekaltinant.

Mums reikia maldos vajų šei
mose ir vienuolynuose už pa
šaukimus ir jų ugdymui. Daug 
čia gali padėti ligoniai, auko
dami savo kančią, nes be atgai
los neišsiversime. Tai priklau
so ne tik ligoniams, bet mums 
visiems. Kada Mišių metu susi

renka parapijinė bendruome
nė, reikėtų bendros maldos už 
pašaukimus. Grupiniuose jau
nimo pokalbiuose kalbėtis ir 
aiškintis pašaukimų svarbą 
savoje tautoje ir Bendrijoje. 
Studijuojantį jaunimą stip
riai užvaldo karjera ir uždar
bis, bet ar visa tai tikrai ve
da į laimingą gyvenimą? Reika 
gerai pagalvoti.

Būtų gera, kad atsirastų at
siliepimų, kad būtų galima te- 
mą-pokalbį vystyti ir aiškin
tis. Pasvarsčius klausimą at
rodo, kad tolimesnis mūsų iš

likimas priklauso, kiek bus pa
jėgūs centriniai vienetai - pa
rapijos ir vienuolijos. Teisė
tai visuomenė laukia iš tų cent
rų dvasinių spindulių ir dar
bų. Bet kartu reikia visuome
nės talkos ruošti jaunus žmo
nes tam gyvenimui ir darbui. 
Pjūtis didelė, bet darbininkų 
maža. Mūsų jėgos nepakanka
mos, tad kreipkimės su pasi
tikėjimu į Viešpatį padidin
ti mūsų būrį. Nebijok mažasai 
būry - ramina Kristus. Pasiti
kintiems niekada nepristinga 
jėgų.

— “Pjūtis didelė, o darbinin
kų maža: jeigu kas iš jūsų susi
tars žemėje dviese melstis bet

kokio dalyko, jiems mano dan
giškasis Tėvas jį suteiks. Kur 
du ar trys mano vardu susirin
kę, ten ir aš esu jų tarpe”. Ma
to: 9 18-20.

Viešpatie, jei mes ne du ar 
trys, bet visi prašysime! Tu tik
rai mus išklausysi ir atsiųsi 
darbininkų į savo Vynuogyną. 
Kristau, ačiū už viltį ir Tavo 
pažadą!

■SAMOGmA’ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus

3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8 Tel. (416)625-2412

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

• RRSP- nuo 1 iki 10 metų garantuoti pažymėjimai
• RR1F 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

Jei norite pirkti ar parduoti namą, 
ar gauti informacijų, prašau man 

paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai patarnauti.

Lina Kuliavienė tel. 534-7788
431 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario
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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., llb.

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

Advokatas VIKTORAS £ 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

paramą iš vaikų priežiūros 
iniciatyvinio fondo vystymui 
naujų minčių bei jieškojimui 
naujų kelių vaikų priežiūros 
srityje, o taipgi pagerinimui 
dabartinių patarnavimų.

Kam tai padės?
Labiausiai pagalbos reikalingos 
vaikų priežiūros sritys yra 
susijusios su poreikiais 
išimtinose padėtyse atsidūrusių 
šeimų, kurios gyvena mažiau 
aptarnaujamose vietovėse:
• indėnų ir inuitų vaikai
• fiziniai ar protiniai negaluojantys 

vaikai
• pamainose dirbančių arba dalinai 

dirbančių tėvų vaikai
• mažumų kultūrinės aplinkos vaikai
• mokyklinio amžiaus vaikai
• kaimuose ir kitokiose lankstaus 

patarnavimo reikalingose 
vietovėse gyveną vaikai

• vaikai, kuriems reikia trumpa
laikės atgaivos bei skubios 
pagalbos

Kas gali kreiptis?
Vaikų priežiūros iniciatyvinis 
fondas atsižvelgs į siūlomus 
demonstravimo, vystymo bei tyri-

srityje, kuriuos pateikia:
• pelno nesiekiančios organizacijos
• bendruomeninės grupės
• profesinės draugijos
• savanoriškos organizacijos
• švietimo įstaigos
• provincinės, apylinkinės bei 

vietovinės agentūros
• darbo unijų vienetai
• pavieniai asmenys (pritaikomo 

tyrinėjimo srityje)
Jeigu jūs ar jūsų organizacija 

turėtų projektą, skambinkite 
žemiau nurodytais telefonais arba 
rašykite, prašydami projektams 
nuorodų bei užpildymo formų.

Child Care Initiatives Fund, 
6th Floor,
Brooke Claxton Building, 
Tunney’s Pasture,
Ottawa, Ontario, KIA 1B5.

(613) 954-8255
(613) 957-0638

Health and Welfare 
Canada

Santė et Bien-ėtre social 
Canada Canada

Toronto:
Suite 209, 
3416 Dundas St.W.
Toronto, Ontario M6S 2S1
767-2127

Mississauga:
Suite 200, Plaza One,
2000 Argentia Road, Mississauga,
Ontario, L5N 1P7,
821 -8522 TELEX: 06-960168

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, b.a. m.ls. llb.
kartu su advokate Joana Kuraite 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' 
investacijų srityje

as Jonynas, m.b.a., c.f.a.
Telefonas (416) 864-2734

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

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

patarnauja lietuviškai
arba angliškai

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

1700 bloor Street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

Juozas (Joseph) 
N orkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.
- ----------------- -- i

769-1616

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 RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1M7 
Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

1988 EKSKURSIJOS
Į VILNIŲ IR KITUS EUROROS MIESTUS

TĮT> Į? C TTT? T? IN$URANCE &L/1\ Lj C ET £j 11 REAL E5TATE BROKER5

233-3334 - 231-2661 - 231-6226

birute spudas,BA 
sales representative

KVAVK
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

Perkant, parduodant 
ar dėl informacijų skambinkite, 

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

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

Vilnius 11 d. $2284.00 dar yra 3 vietos
Vilnius 11d. $2284.00 dar yra 15 vietų
Vilnius 7 d. $1695.00 dar yra 7 vietos

KLM lėktuvai Torontas - Maskva su persėdimu Amsterdame. Patirtis Vilniaus grupių organizavime daugiau
20 metų. Neapsiriksite, pasirinkite mano organizuojamas grupes, kurias tvarkau su Inturistuper “Kentours” 
Toronte nuo 1962 m. Rugsėjo 7-21 grupę numatęs lydėti aš pats. Kaip lietuviška patarlė sako: Senas jautis 
vagos negadina. Jei dar nesate pasinaudoję, pamėginkite - įsitikinsite.

Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu

\ EACENAS
KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd.
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1

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

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

D R Al ŪDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(41 6) 533-1 1 21
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Anapilio žinios
— Ribbentropo ir Molotovo pak

to paminėjimo demonstracijų Vil
niuje vaizdajuostės pirmoji dalis 
buvo rodoma po Mišių parapijos 
salėje. Ištisa vaizdajuostė paro
dyta Wasagoje.

— Pakrikštyta Broniaus ir Danu
tės (Vaičiulytės) Naudžiūnų duk
relė Vida-Ona.

— Palaidoti: rugsėjo 12 d. a.a. 
Vladas Markevičius, 77 m. am
žiaus; rugsėjo 13 d. a.a. Anasta
zija Gaižauskienė, 89 m. amžiaus.

— Susituokė Nijolė Vytaitė su 
Trevor A. Jackson; Vladas Kulma- 
tickas su Stase Vaitiekūniene.

— Atitaisymas. “TŽ” 37 nr. Ana
pilio žiniose turėjo būti “pakrikš
tytas Vidos (o ne Zitos) ir Ronald 
Antonio sūnus”.

— Visi, kurie ruošiasi mūsų 
šventovėje priimti Sutvirtinimo 
sakramentą, prašomi susirinkti 
rugsėjo 24, šeštadienį, 11.30 v.r. 
mūsų šventovėje su savo Sutvir
tinimo tėvais repeticijai.

— Aukojo Lietuvos religinei 
šalpai $100 — V. V. Baliūnai (a.a. 
Onos Baliūnienės VIII mirties 
metinių proga); Kanados lietu
vių kultūros muziejui $650 — L. 
O. Radzevičiai (a.a. Jono ir Moni
kos Žėkų atminimui); $50 — P. S. 
Pakalniškiai iš Kalifornijos (a.a. 
Vytauto Jonaičio atminimui); $40
— Eglė (Vair), Onutė (Narušienė) 
ir Rita (Gast) Jonaitytės (savo tė
velio a.a. Vytauto Jonaičio atmi
nimui); Šv. Jono kapinėms $50 —J. 
Liutkienė (a.a. dr. Klemenso Liut
kaus atminimui); parapijai $100 — 
Jonaičių šeima (a.a. Vytauto Jo
naičio laidotuvių proga); $60 — dr. 
J. H. Žmuidzinai, K. R. Poškai; 
$50 — A. Petkevičienė (a.a. Bernar
do Petkevičiaus mirties metinių 
proga), R. Celejewska, V. R. Ake
laičiai, V. V. Baliūnai.

— Mišios rugsėjo 25, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Oną Ališaus
kienę, 11.00 v.r. už parapiją, 4.00 
v.p.p. į'Lietuvos kankinius; Wasa
goje 11.00 v.r. už a.a. Antaną Ber
notą.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 300 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė; Bronius Sagevičius iš 
Vilkaviškio, Rūta Tumpaitė iš Tau
ragės, Onutė Jauneikaitė iš Vil
niaus, Aldona Gadeikienė iš Aly
taus, Vytautas Laugalys iš Ukmer
gės, Antanina Vizgintienė-Skučai- 
tė iš Plungės, Dalia Abromavičie
nė, Zuzana Visminienė-Pleinytė 
iš Mažeikių, Aleksas Kulnys .iš 
Los Angeles, Kalif., Jonas, Genė 
Miglinai iš Čikagos, Juozas, Ka
terina, Ramona Jauneikai iš Del
hi, Sofija Zatorskienė iš Windso- 
ro, Juozas Skučas iš Montrealio.

— A. a. Jono Dambaro atmini
mui lietuvių slaugos namams au
kojo: $25 — Ona Indrelienė; $20
— T. B. Stanuliai; $15 — Aldona 
Byszkiewicz. Viso suaukota a.a. 
Jono Dambaro atminimui $775.

— Spalio 16 d., 3 v.p.p. Toron
to LN moterų būrelis rengia kon
certą Lietuvių slaugos namams pa
remti.

— Spalio 23 d., 1.00 v.p.p. yra 
šaukiamas LN moterų būrelio vi
suotinis narių susirinkimas. Pir
mą valandą bendri pietūs, po to 
valdybos rinkimai ir pranešimai.

— Lietuvių slaugos namams au
kojo: $100 — Linas, Veronika Ba- 
laišiai. Viso statybos fonde yra 
$83,182.60. Aukos priimamos: “Pa
ramoje”, “Talkoje” ir Prisikėli
mo parapijos kooperatyve.

— LN vyrų būrelio visuotinis su
sirinkimas šaukiamas rugsėjo 30 
d. Kunigaikštienės Birutės me
nėje. Darbotvarkėje: vakarienė, 
naujų įstatų priėmimas, veiklos 
apžvalga ir ateities planai. Va
karienė — 6.30 v.v., susirinkimas 
7.30 v.v. Norintieji dalyvauti va
karienėje turi pranešti W. Dreše- 
riui tel. 231-2661 bent savaitę 
prieš susirinkimą. Būrelio nariai 
ir norintys į jį įsijungti prašomi 
gausiai dalyvauti.

— Savaitraščio “Nepriklauso
ma Lietuva” tradicinis vakaras, 
rengiamas spalio 22 d., šeštadienį, 
LN didžiojoje salėje. Prašome į 
vakarą atvykti ne tik laikraščio 
prenumeratorius, bet ir visus lie
tuvius. Savo spaudą palaikydami 
stipriname lietuvybę. Vakarą ren
gia spaudos rėmėjai.

PARDUODAMAS grynas bičių 
medus. Kreiptis pas bitininką J. 
Norkų (didesnius kiekius pristatau 
į namus) tel. 389-8179. Taip pat gali
ma gauti Anapilio knygyne ir kiek
vieno mėnesio 15 “Vilnius Manor” 
pensininkų namuose.

SUTVARKAU DOKUMENTUS iš
kviesti gimines iš Lietuvos. Kreip
tis į R. Krukovičių. Darbo valandos: 
pirmadienį, antradienį, ketvirtadie
nį 3-7 v.p.p., penktadienį 12 v.-3 v. 
p.p. Tel. 387-3288, adresas: 654 Up
per James, Hamilton, Ont. C9C 2Z4.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Lietuvių pranciškonų vado

vybės rinkimai įvyko praėjusį 
penktadienį. Provincijolu išrink
tas kun. Placidas Barius, OFM, 
vice-provincijolu kun. Pranciš
kus Giedgaudas, OFM. patarėjais: 
kun. Jurgis Gailiušis, OFM, kun. 
Bernardinas Grauslys, OFM, kun. 
Leonardas Andriekus, OFM, ir 
kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM. Posėdžiai, kuriuose bus 
daromi kunigų paskirstymai, pra
sidės spalio 3 d. Kennebunkporte, 
ME.

— Pakrikštytas Mykolas-Jurgis, 
Vido ir Kristinos Kiškūnų sūnus.

— Ruošiasi tuoktis Ona Poškutė 
su Stan W. Zeber.

— Susituokė Rūta Kulnytė ir 
Myron Douglas.

— Rugsėjo 13 d. palaidotas a.a. 
Jonas Šablinskas, 67 m.; rugsėjo 
19 d. palaidotas a.a. kun. Alfon
sas Grauslys, 86 m.; rugsėjo 20 d. 
palaidota a.a. Katryna Margienė, 
94 m.

— Dailininko Rimvydo Bartkaus 
darbų paroda įvyks rugsėjo 25 
d., ateinantį sekmadienį, mūsų 
Parodų salėje. Paroda bus atida
ryta po 10.15 v. Mišių. Dailinin
kas Bartkus yra atvykęs iš Lietu
vos ir atsivežęs apie 40 savo ir 
kitų menininkų grafikos darbų.

— Parapijos choras, kuriam va
dovauja sol. V. Verikaitis, o akom
panuoja Danguolė Radke, pradėjo 
naują darbo sezoną praėjusį sek
madienį per 11.30 v. Mišias. Cho
ras repetuoja kiekvieną ketvirta
dienį 7.30 v.v. muzikos studijoje.

— Parapijai aukojo: $100 — S. 
Barškėtis, A. V. Lukai, A. R. Ši
leikos, A. R. Sapijoniai, S. Šer- 
galienė, A. J. Vaškevičiai, $90 — 
A. L. Smolskiai; $60 — V. K. Kiškū- 
nai; $50 — L. Šileikienė; klierikų 
fondui: $500 — J. O. Mickai, $50 — 
J. B. Maziliauskai; vyskupo fon
dui: $500 — J. O. Mickai; Bangla
deše nukentėjusiems nuo potvy
nių: $50 — E. Tamulionienė.

— Mišios rugsėjo 25, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Vaclovą 
Sinkų-Sinkevičių, 9.20 v.r. — už 
a.a. Tadą ir Mariją Normantus, 
10.15 v.r. — už a.a. Joną Jarmala
vičių, už a.a. prel. Praną Vaserį 
ir už a.a. Mariją Normantienę, 
už a.a. Stasį Gaigelį, 11.30 v.r. — 
už gyvus ir mirusius parapijiečius, 
7 v.v. — už a.a. Juozą Vainą.

A. a. kun. Alfonsas Grauslys 
mirė rugsėjo 14 d. Western li
goninėje Toronte, sulaukęs 86 
m. amžiaus. Palaidotas rugsėjo 
19 d. iš Prisikėlimo parapijos 
šventovės Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Anapilyje. Buvo ži
nomas pamokslininkas Lietu
voje ir išeivijoje. Bendradar
biavo katalikų spaudoje. Gy
veno Čikagoje. Vasarą atvyk
davo į Montrealį ir Torontą, 
kur lietuvių šventovėse saky
davo pamokslus.

“Gintaro” ansamblis po va
saros atostogų pradeda savo 
veiklą. Kviečiame jaunimą, 
kuris norėtų priklausyti “Gin
tarui” atvykti į pirmą repeti
ciją. Į vaikų grupę priimami 
vaikai nuo 8 metų amžiaus, į 
vidurinę grupę nuo 13 metų. 
Taip pat kviečiamos mergaitės 
nuo 14 metų, kurios gali dai
nuoti, įsijungti į “Gintaro” 
dainos vienetą. Pirmoji re
peticija, registracija ir tė
vų pasitarimas (vaikų ir vidu
rinės grupės) įvyks rugsėjo 29, 
ketvirtadienį, 6.30 v.v. Prisi
kėlimo parapijos patalpose.

Šio sezono pirmas pasirody
mas įvyks per “Nepriklauso
mos Lietuvos” spaudos balių 
spalio 22 d. Lietuvių namuose, 
kur dalį programos atliks “Gin
taro” vidurinė šokėjų grupė ir 
dainos vienetas. Spalio 8-9 d.d. 
studentų šokėjų grupė drauge 
su sol. V. Poviloniu koncertuos 
Klivlande Lietuvių dienose. 
Metinis “Gintaro” koncertas, 
kur dalyvaus visos šokėjų gru
pės ir dainininkės — 1989 m. 
balandžio 15, šeštadienį, Ana
pilio patalpose.

Šiais metais “Gintarui” va
dovauja R. ir J. Karasiejai, 
šokius moko R. Yčienė, A. Bu- 
bulienė ir L. Kaminskienė. 
Dainos vieneto vadovė — R. 
Stauskienė.

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

PRIEINAMA KAINA dažome bu
tus, namus, atliekame staliaus dar
bus bei taisome automobilius. Kreip
tis bet kuriuo laiku tel. 537-9564 
Toronte.

LIETUVOS KANKINIŲ 
ŠVENTĖ - ATLAIDAI

1988 m. rugsėjo 25, sekmadienį, 4 v.p.p., Anapilyje
MINIMA: parapijos gyvavimo 60 metųsukaktis

Lietuvos kankinių šventovės šventinimo 1O metų sukaktis 
IŠKILMĖSE DALYVAUJA: vysk. Paulius Baltakis, OFM, ir vysk. M. Pearse Lacey 
ŠVENTĖS PROGRAMOJE: Mišios ir Sutvirtinimo sakramentas

Procesija su Švenčiausiuoju į kapines ir palaiminimas 
VAIŠĖS ANAPILIO SALĖJE, veteranų-parapijiečių pagerbimas,

šventovės šventinimo ištraukos ir “balsai iš anapus”, 
Anapilio dainos vieneto “Sutartinė” programa 

Vaišių bilietai platinami sekmadieniais parapijos salėje, o šiokiadieniais 
skambinti V. Narušiui tel. 277-1128. _

Parapijos tarybos administracine sekcija

Kviečiame visus aplankyti Greitas ir tikslus patarnavimas

« LIETUVOS JAUNŲJŲ DAILININKŲ
Tel. Bus.: 722-3545 PETRAS ADAMONIS

Res.: 256:5355 * C. I. B.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

O MONTREALIO LIETUVIŲ 
L.I I 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:

<t<

%) kuri įvyks rugsėjo 25, sekmadienį, Prisikėlimo parapijos parodųsaleje.
Parodos atidarymas po 10.15 v.r. Mišių. Rengėjai: Lituanicos rėmėjai

Spalio 14, penktadienį, 6 v.v., Toronto lietuvių pensininkų klubas rengia

penkerlų metų veiklos sukaktį
Minėjimas išvyks 3-čio aukšto salėje.

Programoje: “Serenada” (Underys, Vytas ir Vaičiūnas).
Šilta vakarienė su vynu, kava, pyragais ir linksmais šokiais 

Bilietų kaina - $18 asmeniui. Prašome įsigyti bilietus iš anksto pas S. Dervinienę tel. 767-5518 ir 
J. Gustainį tel. 769-1599. Visus Toronto pensininkus ir jų svečius prašome gausiai dalyvauti.

TLP klubo valdyba

Kun. P. Ažubalio stipendijų 
fondui aukojo: Petronėlė Ūke- 
lienė - $200, Ona Skrebūnie- 
nė — $250.

A. a. Jono Dambaro atmini
mui skiriame aukas: “Tėviškės 
žiburiams” — $20, Kanados lie
tuvių fondui — $20, Išganyto
jo parapijai Toronte — $50.

Aleksas Kojelaitis
A. a. Edvardo Zaturskio at

minimui K. B. Žutautai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $10.

A. a. Jono Sadausko, mylimo 
vyro ir brangaus tėvelio, dvie
jų metų mirties prisiminimui 
žmona Birutė, sūnūs — Juozas 
ir Viktoras, dukra Rūta “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

Aldona Falikauskienė, pri
simindama svainio a.a. Jono 
Sadausko dviejų metų mirties 
sukaktį, “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

KLB Sault Ste._Marie apylin
kės valdyba “Tėviškės žibu
riams” per valdybos pirm. V.
Kramilių aukojo $50.

A. a. Jonui Mikolaičiui mi
rus, užjausdami jo žmoną Na
taliją ir seserį Martą Radžiū- 
nienę, vietoj gėlių, aukojame 
“Tėviškės žiburiams” $30.
Viktorija ir Viktoras Staškūnai

Paneigimas. “Tėviškės žiburių” 
37 nr. buvo išspausdinta žinutė 
iš “Panevėžio tiesos”, kurioje 
rašoma, kad Toronto “Volungės” 
ansamblio vadovė muz. Dalia Vis- 
kontienė “Lietuvos” viešbutyje 
Vilniuje susitikusi su Panevė
žio moterų choro “Volungė” va
dovėmis ir nuoširdžiai pasidali
nę mintimis. Toronto “Volungės” 
vadovė užprašiusi panevėžietes 
atvykti į kada nors ruošiamą 
lietuvių dainų šventę Š. Ameri
koje. Muz. Dalia Viskontienė tą 
žinią kategoriškai paneigia.

------------------------------------------------,

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).
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AfA
VYTAUTUI JONAIČIUI

mirus,
žmoną BIRUTĘ, dukras - EGLĘ, RITĄ, ONUTĘ 
bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto lietuvių pensininkų klubas

AfA 
JONUI DAMBARUI
iškeliavus amžinybėn,

žmoną MARIJĄ ir dukrą KRISTINĄ su vyru nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Mažosios Lietuvos moterų draugija

KLB Toronto apylinkės val
dyba išrūpino iš Ontario pro
vincinės valdžios finansinę 
paramą, skirtą lietuvių socia
linės srities reikalų aptarna
vimui. Šiom pareigom atlikti 
jieškomas tarnautojas-ja, ga- 
linieji dirbti pilnas darbo die
nas. Darbo užduotis yra koor
dinuoti ir plėsti Toronte eg
zistuojančių socialinių rei
kalų sekcijų darbus, organi
zuoti savanorius-talkininkus, 
teikti ir parūpinti informaci
ją ryšiuose su valdžios įstai
gomis, vesti lietuvių sociali
nių reikalų biurą. Kandidatė- 
tas privalo būti baigęs moks
lą su BSW laipsniu arba kitą 
atitinkamą aukštojo išsilavi
nimo sritį. Būtinas bent žodi
nis lietuvių kalbos žinojimas. 
Atlyginimas numatomas kaip 
ir visiems šios srities tarnau
tojams.

Suinteresuoti šia tarnyba 
kviečiami rašyti lietuviškai 
ar angliškai: V. Kulnys, KLB 
Toronto apylinkės socialinių 
reikalų taryba, 1573 Bloor St. 
West, Ontario, M6P 1A6, tel. 
(416) 769-1266. Prašoma pažy
mėti išsimokslinimą, lietuvių 
kalbos žinojimą, socialinės 
darbo srities patyrimą, pagei
daujamą atlyginimą ir t.t

<

Daiva ir Andrius Paulioniai
susilaukė sūnelio Edvardo- 
Andriaus. Džiaugiasi sesutė 
Viktutė ir abeji seneliai.

Turistai, kurie lankydamie
si Ontario provincijoje per
ka daiktus ir sumoka daugiau 
kaip $7 mokesčių, išvykdami 
iš šios provincijos laike mė
nesio gali gauti mokesčių su
grąžinimą. Reikia tik užpil
dyti parduotuvėse gaunamą 
“Province Tax Refund for Vi
sitors in Ontario” formą.

ATLIEKAM mūrinimo darbus iš 
plytų, blokų ir taisome senus pasta
tus. Skambinti Alfonsas tel. 536- 
3456 Toronte.

FLORIDOJE IŠNUOMOJAMAS at
skiras namas su garažu, baldais ir 
virtuvės indais, 2-jų miegamųjų ir 
2-jų prausyklų. Skambinti 1-904- 
489-9035.

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida

C. Jason (Jasiūnas) Toronte
Tel. (416) 624-8181

Tautos šventė paminėta rugsėjo 
11 d. AV parapijoje. Minėjimas 
prasidėjo iškilmingomis pamal
domis, organizuotai dalyvaujant 
šauliams su savo vėliavomis. Mi
šias laikė ir šventei pritaikytą 
pamokslą pasakė klebonas kun. 

(Juozas Aranauskas. Įspūdingai 
| giedojo po vasaros atostogų grį
žęs parapijos choras, vadovau
jamas muz. Aleksandro Stankevi
čiaus.

Po pamaldų parapijos salėje 
antrą minėjimo dalį pravedė LK 
Mindaugo šaulių kuopos pirm. 
Augustas Mylė. Po vėliavų įne
šimo, himnų bei tylos minute visų 
žuvusių dėl Lietuvos laisvės pa
gerbimo sekė trumpa ir taikli 
Juozo Šiaučiulio paskaita. Mont
realio vyrų oktetas, vadovauja
mas muz. A. Stankevičiaus, pa
dainavo penkias skambias dainas. 
Minėjimas baigtas vaišėmis. Mi-

Certifikatus ..........
Term, indėlius:

1 metų ...........
180 d. -364 d.
120 d. - 179 d.
60 d. - 119 d.
30 d. - 59 d.

10 %

83/4% 
8 % 
73/4% 
71/2%
7’/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

Pirm., antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

Skautų veikla
• Rugsėjo 11 d. “Šatrijos” ir 

“Rambyno” tuntai atšventė Tau
tos šventę ir veiklos metų pra
džią Prisikėlimo par. šventovė
je. Mišias koncelebravo tunto dva
sios vadas s. kun. Aug. Simanavi
čius, OFM, kun. Eug. Jurgutis, 
OFM ir kun. B. Pacevičius. “Volun
gės” choras, vadovaujamas muz. D. 
Viskontienės, gražiai pagiedojo. 
Mišių skaitymus atliko: T. Liačas, 
A. Skrinskaitė, L. Mockutė ir I. 
Viskontaitė. Aukas nešė: R. Slap- 
šytė, R. Pajaujytė, G. Karasiejus, 
A. Batūra ir D. Batūraitė. Po Mi
šių Parodų salėje įvyko sueiga. 
Įnešus vėliavas, Maironio eilė
raštį deklamavo fil. J. Neima
nienė. Po to sekė tuntų įsakymai. 
Skauto įžodį davė A. Batūra ir V. 
Liačas, skaučių - R. Slapšytė ir 
L. Keraitė. Iš paukštyčių į skau
tes pervestos - V. Šileikaitė, K. 
Steponaitytė, A. Valadkaitė, L. 
Sapijonytė. Į paskiltininkės laips
nį pakelta A. Skrinskaitė. Iš vil
kiukų į skautus pervesti: P. Daily- 
dė, T. Skrinskas, T. Paškus, G. Neį
manąs, T. Pajaujis. Oficialioji da
lis baigta Lietuvos himnu ir 
vėliavų išnešimu. Vietoj laužo 
kiekviena draugovė turėjo žy
giuoti su daina ir stoti ratan. Dai
nos puikiai skambėjo. Čia buvo su
giedota malda “Ateina naktis”. M.

• Į “Rambyno” skautų tuntą 
priimami kandidatai į vilkiukus 
ir skautus. Į “Šatrijos” tuntą - 
paukštytės ir skautės. Tėveliai 
prašomi atkreipti dėmesį ir vai
kučius užregistruoti į skautų-čių 
organizaciją. Skambinti F. Mockui 
tel. 489-7735 ir J. Neimanienei 
tel. 231-8350.

• Šiam skautiškos veiklos se
zonui visų šakų skautam-tėm 
sueigos bus daromos kas antrą 
šeštadienį po Maironio mokyk
los pamokų. Jos vyks Lietuvių na
muose ir Prisikėlimo parapijos pa
talpose. Pirmoji sueiga įvyks 
rugsėjo 24 d.

• Toronto skautija ruošiasi 
iškilmingai paminėti 70 metų 
LSS-gos jubiliejų lapkričio 6 d. 
Tikimasi aukštų sąjungos vadovų 
ir svečių. M.

NEKALTAI PRADĖTOSIOS MA
RIJOS SESERŲ vedamas darželis 
pradėjo naujus mokslo metus ir 
priima vaikučius nuo 2,5 iki 5 metų. 
Kreiptis tel. 534-5773 Toronte. 

nėjimą rengė LK Mindaugo šau
lių kuopa.

Montrealio mergaičių choras 
“Pavasaris” pirmą kartą po vasa
ros atostogų rugsėjo 11 d. gražiai 
giedojo per. 10 v. Mišias AV šven
tovėje. Tos mergaitės šiuo metu 
daug repetuoja, nes spalio 1 d. yra 
pakviestos koncertuoti Niujorko 
sporto klube. Be to, netolimoje 
ateityje žada išleisti savo plokš
telę.

Vincas Kačergius, vienintelis 
montrealietis, su torontiškių gru
pe šių metų pabaigoje skrenda į 
IlI-ąsias Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes Australijoje.

AV parapijoje eina priešvedy- 
biniai užsakai Andriaus Viskan
to su Marie Louise Maurice.

Anne ir Gintauto Ramanauskų 
dukrelė pakrikštyta Kristinos- 
Anne vardais. B.S.

Taupymo-special..............
Taupymo-su gyv. dr..........
Taupymo-kasdienines.....
Einamos sąsk......................
RRIF - RRSP - term...........
RRIF - RRSP - taup...........

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 111/2%, asmenines - nuo 12 %

51/2% 
5’/4% 
5 % 
4'/2% 
93/4% 
61/2%

1475 DeSeve 3907A Rosemont Šv. Kazimiero par.
9.00-3.00 

12.00- 8.00 
10.00- 6.00

4.00-8.00
2.00-6.00

VIENAM ASMENIUI reikalingas 
butas High Park rajone su atskiru 
įėjimu. Jame turi būti trys kam
bariai, virtuvė, prausykla ir vieta 
pastatyti automobilį. Skambinti tel. 
497-6152 Toronte.

JIEŠKAU LIETUVĖS moters pri
žiūrėti vaikučius darbo valando
mis. Duodu kambarį su atskira 
prausykla ir leidžiu naudotis au
tomobiliu. Skambinti tel. 887-1392 
Toronte.

literatūros,

JIEŠKAU VARTOTŲ LIETUVIŠ
KŲ KNYGŲ. Grožinės literatūros, 
istorijos, religinės 
filosofijos, biografijų, atsimini
mų, lietuvių meno knygų, senų “Ai
dų”, “Metmenų”, lietuvių enciklo
pedijos ir t.t. Darius Čuplinskas, 
62 Burnside Dr., Toronto, Ont., 
M6G 2M8. Tel. (416) 533-7425.

JIEŠKOME LIETUVĖS MOTERS 
prižiūrėti 7 mėnesių mergaitę. Dar
bo laikas pagal susitarimą. Kreip
tis tel. 639-6192, Burlingtonas.

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.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Trout Creek
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys, telefonas(705) 723-5522

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates 
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuviŲ kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Ne tik ii:iiii:ii, 
bet ir jūsų ateitis


