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Šviesūs ženklai
Įspūdis didelis. Net sukrečiantis. Sunkiuose okupa

cijų laikotarpiuose jau kone penkiasdešimt metų nema
tėme tūkstantinių minių su trispalvėm Vilniaus aikštėse. 
Gal ir niekada nematėme? Dar taip neseniai tai būtų bu
vusi brangi laisvės vizija. Dabar - tikrovė. Ji nuotrauko
se, skaidrėse, vaizdajuostėse ir šią vasarą Lietuvą lankiu
siųjų prisiminimuose. Žiūrėti į visa tai ar dalyvavusiems 
prisiminti ne tik miela ir džiaugsmingai graudu, bet ir 
pagrįstai viltinga, nes atsiskleidžia visiškai nauja tikro
vė, tiesianti kelius į laisvėjimą. Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdžio vadovai nedviprasmiškai reikalauja daugiau 
tautinių teisių, visiškos kultūrinės laisvės, įskaitant ir 
labai svarbų lietuvių kalbos pirmumą respublikoje, eko
nominių bei gamtosaugos reformų. Žodžiu - gana pla
čios autonomijos. Šalia visos eilės įspūdingų demonst
racijų ir susirinkimų spaudoje pasipylė gausių straips
nių, remiančių sąjūdį.

STEBINTIEMS įvykius okupuotoj Lietuvoj solidari
zuotą nuotaiką seka ir kasdieninis klausimas: kas 
bus toliau, kaip toli sąjūdžiui bus leista eiti, kur vi
so to pabaiga ir kokia ji? Ankstyvesnioji patirtis aiškiai 

rodė, kad laisvėjimo ar reformavimosi pastangos pasi
baigdavo “vyresniojo brolio” tankų įvedimu, jėgos pade
monstravimu ir neklaužadų išblaškymu. Ar gorbačiovi
nis laikotarpis ieškos kokių kitų priemonių “tvarkai” at
statyti, dar negalima nei spėti, nei įsivaizduoti. Yra nuo
monių, kad kelio atgal nebėra. Pajudėjimas niekada ne
bebus sustabdomas. Taipgi pasigirsta prielaidų, kad yra 
galimas ir karinis perversmas pačiame Kremliuje, norint 
išgelbėti griūvančią, nors ir raudonai dažytą Rusijos 
imperiją. Kaip ten ateityje bebūtų, šiuo metu išsiveržęs 
tautinis sąjūdis, pats tasai teisėtų reikalavimų faktas, 
antrosios, net ir trečiosios pokarinės kartos tautinis są
moningumas - jau yra nebeatšaukiami laimėjmai ir švie
sūs ženklai ateitin. Užtat okupuotos Lietuvos laisvėjimo 
linkmei negalima nepritarti, nors dar toli gražu iki visiš
ko išsilaisvinimo, priklausančio jau nuo politinio bei 
strateginio rytinių Europos valstybių persitvarkymo. Bet 
šiandieninis pasistūmėjimas kultūriniuose, religiniuo
se, ekonominiuose laukuose yra pralaužimas pirmųjų 
fronto linijų, kur reikia įsitvirtinti ir ruoštis tolimesniems 
žygiams.

YRA tikra, kad išeivių dauguma nesijaučia vien tik 
stebėtojais. Bendras tėvynės laisvinimo uždavinys 
ir patriotinės nuotaikos rišasi tais pačiais sie
kiais: gelbėti Lietuvą nuo rusifikacijos, atsiremti į tautos 

praeitį, kurioje ir paprastas liaudies žmogus, ir kunigaikš
tis vienodai mylėjo savo tėvynę. Šitaip vertinama praei
tis tampa šių dienų idealu, griaunančiu svetimųjų pri
mestas galvosenas, utopinius svaičiojimus apie pasau
lio žmogų ir žemiškąjį rojų. Šiandien Lietuvos sąjūdžiuo
se dar nedrįstama pasisakyti prieš Leniną ar komunis
tinę sistemą. Tačiau laisvėjimo srovėje, tikrosios demo
kratijos siekimuose vargu ar bus įmanoma išlaikyti sta
bus, įsteigusius naujųjų laikų vergiją. Vieną kartą jų 
atsisakę, atsistosime visai arti galutinių tikslų. Tai tik
roji linkmė, jungianti visus lietuvius ir virstanti kelro
džiu. Yra daug vilčių. O nuotraukoje Vingio parke ant 
motinos rankų užmigusi mergytė sugniaužusi tebelaiko 
lietuvišką trispalvę - argi tai ne šviesėjanti ateitis? Č.S.

Pasaulio įvykiai
M. GORBAČIOVO PRADĖTOMS REFORMOMS SUSTIPRINTI 
buvo skirti staigūs pasikeitimai Sovietų Sąjungos kompartijos 
viršūnėse. Pirmiausia buvo pašalinti M. Gorbačiovo reformas 
kritiškai sutikę du partiečiai - ideologu laikomas J. Ligačevas 
ir KGB viršininkas V. Čebrikovas. Jiems parūpintos kitos parei
gos. J. Ligačevas vadovaus kompartijos centro komiteto komisi
jai, tvarkančiai žemės ūkio reikalus. V. Čebrikovas, tapęs centro 
komiteto sekretoriumi, prižiūrės teisinės komisijos darbą. Nau
juoju kompartijos ideologu pakeisti J. Ligačevui M. Gorbačiovas 
pasirinko V. Medvedevą. Pensijon iškeliavo ilgametis užsienio 
reikalų ministeris A. Gromyka, laikinai ėjęs aukščiausiojo so
vieto pirmininko pareigas, politbiuro nariai M. Solomentsevas,

Žinios iš Lietuvos
ELTOS pranešimu, Gedimi

no aikštėje Vilniuje rugsėjo 
28 d. dešimtūkstantinė minia 
susirinko paminėti Molotovo- 
Ribbentropo antrojo slapto 
protokolo pasirašymo. De
monstraciją organizavo Lie
tuvos laisvės lyga. Ji norėjo 
iškelti Sovietų Sąjungai šiuos 
reikalavimus: paskelbti cent
rinėje spaudoje visus slap
tuosius Stalino-Hitlerio san
dėrio dokumentus, paskelbti 
šį sandėrį nusikaltimu prieš 
taiką ir tautų laisvę, patvir
tinti, kad Lietuva buvo inkor
poruota į TSRS prievartos bū
du, paskelbti Staliną tarptau
tiniu nusikaltėliu, nustatyti 
apytikrę datą, kada iš Lietu
vos bus atitraukta Stalino at
siųsta kariuomenė. Demonst
raciją, naudodama gumines 
lazdas, vaikė milicija ir ka
riuomenė. Kai kurie demonst
rantai kovojo prieš, svaidy
dami akmenis į miliciją. Su
ėmė 30-40 žmonių, iš kurių bu
vo kruvinai sumuštų. Nemaža 
dalis žmonių pasitraukė į gre
timą parką. Buvęs politinis 
kalinys Antanas Terleckas 
bandė kalbėti, bet tuoj pri
gužėjo milicijos ir mušė žmo
nes guminėmis lazdomis. Mi
nia šaukė: “Okupantai, neš- 
dinkitės iš čia!” Tarp suimtųjų 

buvo kun. Dalius Vaškevičius, 
35 m. amžiaus Ignalinos rajono, 
Daugėliškio parapijos kunigas. 
Iš Kauno gauta žinia, kad du 
broliai Mečislovas ir Gintaras 
Tarasevičiai ir jų draugas Ri
čardas Andrijauskas, kurie ge
gužės 25 d. bandė per Suomiją 
pabėgti į Vakarus, bet sugauti, 
rugsėjo 2 d. buvo paleisti iš 
kalėjimo. Gedimino aikštėje 
Vilniuje bado streikas už po
litinius kalinius, kuris anks
čiau buvo nutrauktas, vėl tę
siamas. Šiuo metu badauja sep
tyni asmenys, tarp jų ir vėl 
Algimantas Andreika.

Persitvarkymo sąjūdžio Klai
pėdos iniciatyvinė grupė lei
džia savo leidinį “Mažoji Lie
tuva”. Trečiame numeryje pir
mame puslapyje išspausdino 
Maironio “Nebeužtvenksi upės 
bėgimo”, rašytą 1895 m. Su
prantama, kad lietuvių tauta 
pergyvena panašias nuotaikas. 
Straipsnyje “Viešumo” rašo
ma: “Mes laukiame, kada mū
sų vyriausybė nustos žvalgy
tis į Maskvos pusę ir atsisuks 
veidu į savo tautą”. Kitoje vie
toje kelia gyvybinės svarbos 
ekologinį klausimą. “Tautos 
atgimimo laikais būtinas nau
jas ekologinis mąstymas, ku
ris gaivintų gamtą. Reikia rink-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Vėl atsisveikinama su kun. ALFONSU SVARINSKU, grįžusiu Lietuvon iš Sibiro tremties. Šį kartą jis išleidžiamas 
V. Vokietijon. Prie išvykstančiojo stovi NIJOLĖ SADŪNAITĖ

Is lagerių ir kalėjimų į laisvę
Į “Tėviškės žiburių” klausimus atsako buvęs ilgametis sovietų kalinys 

kunigas ALFONSAS SVARINSKAS, atvykęs į V. Vokietiją

— Esate ilgai kalėjęs, kentė
jęs ir kovojęs sovietų okupuo
toje Lietuvoje ir Sov. Sąjungo
je. Kaip patekote į sovietinių 
persekiotojų rankas?

— KGB pradėjo mane gaudy
ti 1946 m. pavasarį, dar tebe
sant klieriku kunigų seminari
joje Kaune. Per išdavystę bu
vau suimtas 1946 m. gruodžio 
31 d. Kaune ir apkaltintas pa
galba partizanams.

— Kur gavote kunigystės 
šventimus, kur darbavotės ir 
tęsėte studijas?

— 1954 m. spalio 3 d. J. E. 
vysk. Pr. Ramanauskas man su
teikė kunigystės šventimus 
speclageryje Abėzėje (Komi 
ATSR). 1956 m. grįžau į Lietu
vą ir buvau paskirtas Kulau
tuvos altaristų (tai pirmoji 
mano kaip kunigo darbo vieta). 
Ten neakivaizdiniu būdu tę
siau studijas. 1958 m. balan
džio 9 d., po 25 laisvės mėne
sių Lietuvoje, buvau suimtas 
Betygaloje vos po trijų mėne
sių darbo su jaunimu Kulautu
voje ir Betygaloje. Teisme bu
vau kaltinamas antitarybinės 
ir antimarksistinės literatū
ros saugojimu. Tokių veikalų 
tarpe buvo A. Šapokos “Lietu
vos istorija”, vysk. P. Bučio 
“Pamokslai”, trys “Židinio” 
numeriai, L. Dovydėno “Užra
šai” ir kt. Iš viso per 10 knygų. 
Taip pat buvau kaltinamas už 
tris antitarybinius išsireiški
mus pamoksle per Kristaus 
Karaliaus šventę Kulautuvoje: 
“Gagarinas pakilo į kosmosą, 
įsiveržė į Dievo sritį, todėl 
bus pasaulio pabaiga”; “Baigę 
aukštuosius mokslus Lietuvo
je negali įsidarbinti ir valka
tauja”; “Kvietė ministerijos 
tarnautojus ir fabrikų darbi
ninkus neklausyti Partijos, 
nes ji veda klaidingu keliu”. 
Bausmė — 6 metai autonomi
nėje Mordovijos respubliko
je ... 1964 m. balandžio pra
džioje grįžau į Lietuvę, ir 20 
mėnesių neleido nei registruo
tis, nei dirbti. 1965 m. rugsė
jo mėn. buvau paskirtas vikaru 

į Miroslavą (Alytaus raj.). Ne
akivaizdiniu būdu tęsiau stu
dijas ir jas baigiau.

— Anksčiau buvo žinių, kad 
kurį laiką kalėjote viename la
geryje drauge su ukrainiečių 
arkivyskupu Josifu Slipyj. Ar 
palaikėte ryšius su juo ?

— Santykiai su Ukrainos Kat. 
Bendrijos primų arkiv. Josifu 
Slipyj buvo labai artimi, drau
giški. Su juo kalėjau trejus 
metus. Išgelbėjau jį nuo mir
ties — valdžia buvo sumaniusi 
juo nusikratyti. Arkivyskupas 
sunkiai sirgo plaučių uždegi
mu, bet jo neleido į ligoninę 
ir negydė. Pagrindas — nėra 
temperatūros (tik turintieji 
37,4°C laikomi ligoniais). Mat 
seni ir išsekę žmonės serga 
įvairiomis infekcinėmis ligo
mis be temperatūros. Gavęs iš 
bendrakalinio kun. Prano Ra
čiūno amerikietiškų penicili
no tablečių, pradėjau gydyti 
arkivyskupą. Anksčiau tame 
pačiame lageryje dirbau fel
čeriu. Vaistus paduodavau 
slaptai, bet agentai pastebėjo 
ir pranešė operatyvinio sky
riaus darbuotojams. Operaty
vininką lageryje vadina “kū
mu”.

— Ar visą laiką teko kartu 
kalėti su arkivyskupu Sliphj?

— Arkivyskupui pagijus, bu
vau išvežtas į uždarą kalėjimą, 
vadinamą “cementiniu maišu”. 
Ten išbuvau 27 mėnesius, t. y. 
iki bausmės galo. Petrą Paulai- 
tį į tą patį kalėjimą atvežė 6 
mėnesiam, o išbuvo daugiau 
kaip 13 metų. Tada vienas iš 
pirmųjų tapau “ypatingai pa
vojingu recidivistu”. Šį titulą 
prisegė man už akių Aukščiau
sias LTSR teismas Vilniuje. 
Buvau apvilktas dryžuotais 
drabužiais (vokiečių koncla- 
geryje — dryžiai vertikaliniai, 
sovietų — horizontaliniai). Šis 
titulas užtikrino ir bado dietą 
ilgiem metam. Tarp kitko, ir 
kun. Pranas Adomaitis buvo 
teismo pripažintas “recidi
vistu”.

— Ar su ukrainiečių arki

vyskupu Slipyj daugiau nebe
susitikote?

— Antrą kartą su juo susiti
kau lageryje “Sosnovka” — 
tame pačiame kalėjime Žch 
(389)4. Arkivyskupas pateko 
į kalėjimą vien už tai, kad at
sisakė rašyti laišką V. Vokie
tijos kancleriui Adenaueriui 
ir jame prašyti, kad nutrauktų 
propagandą prieš Sov. Sąjun
gą, nes ta propaganda labiau 
kenkianti čia gyvenantiems 
katalikams. (Iš tikrųjų yra 
priešingai — lagerio ir gyve
nimo praktika parodė, kad juo 
daugiau šaukiama užsienyje ir 
protestuojama, juo lengviau 
darosi ir Lietuvoje, ir lageriuo
se). Arkiv. Slipyj 1963 m. iš šio 
kalėjimo išvažiavo į Vakarus.

Kalėjime pas arkivyskupą 
eidavau išpažinties ir taip pat 
buvau jo nuodėmklausiu. Be 
to, jis patarnaudavo mano Mi
šioms. Tai matote kokių aukš
tumų buvau pasiekęs lageryje! 
Laisvėje apie tai nė svajoti 
negalėjau.

Mordovijoje galėjau kasdien 
laikyti šv. Mišias. Ir per išti
sus šešerius metus jas lai
kiau!!! Manau, kad arkivysku
pas apie tuos laikus yra rašęs 
savo atsiminimuose. Aš dar ne
turėjau progos juos paskaityti. 
Jis mylėjo mane, ir aš jam pa
dėdavau kuo tik galėdamas. 
Slėpdavau net jo rašinius, ku
riuos jis nuolat rašydavo savo 
broliams ir vaikams, gyvenan
tiems Ukrainoje ir kitur. Gai
la, kad jo gyvo nebeteks sutikti 
šiame pasaulyje. 1988 m. spa
lio pradžioje turėjau progą pa
simelsti prie jo kapo Romoje. 
Tai savosios tautos ir K. Bend
rijos kankinys!

— Kaip ilgai teko kalėti so
vietiniuose lageriuose bei ka
lėjimuose?

— Sibire man neteko būti — 
tik europinėje Sov. Sąjungos 
dalyje: 1946. XII. 31 — 1956. 
IV. 30 Komi ATSR, Intoje (ties 
speigračiu) netoli Uralo kal
nų; 1958-1964 Mordovijos 
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P. Dimičevas, V. Dolgichas ir 
buvęs ilgametis ambasadorius 
Vašingtone A. Dobryninas. 
Pastarąjį, vadovavusį kom
partijos užsienio reikalams, 
dabar pakeičia A. Jakovlevas, 
buvęs ambasadorius Otavoje. 
Žymesnių pasikeitimų užsie
nio politikoje nesitikima, nes 
jos ministerijai ir toliau va
dovaus E. Ševardnadzė. Pasi
keitimai sustiprino M. Gorba
čiovo poziciją kompartijos 
politbiure, kur dabar įsitvir
tino jo šalininkai. Aukščiau
siojo sovieto posėdyje naujuo
ju prezidiumo pirmininku bu
vo paskelbtas M. Gorbačiovas. 
Tad dabar užsieniečių akyse 
M. Gorbačiovas bus ne tik kom
partijos vadas, bet ir Sovietų 
Sąjungos prezidentas. Šias lig 
šiol ceremonines pareigas M. 
Gorbačiovas žadėjo sustiprin
ti XIX-je kompartijos konfe
rencijoje.

Nauja vyriausybė
Komunistinė Lenkija susi

lauks naujos vyriausybės. Prem
jero Z. Masnerio vyriausybė, 
Lenkiją valdžiusi nuo 1985 m., 
atsistatydino dėl lig šiol ne
išspręstų ekonominių proble
mų. Naujuoju premjeru kom
partijos vadas gen. W. Jaru
zelskis pasirinko politbiurio 
narį M. Rakowskj, kurį šaltai 
sutiko seimo nariai. Mat M. 
Rakowskis yra žurnalistas, 
1980-81 m. vadovavęs pokal
biams su “Solidarumo” unija, 
pasižymėjęs partinės propa
gandos skleidimu. Ministerių 
kabinetą jis įsipareigojo su
daryti per dvi savaites. Vi
daus reikalų ministeris gen. Č. 
Kiščakas jau buvo pradėjęs 
derybas su L. Walensa dėl “So

KANADOS ĮVYKIAI

Prarastas aukso medalis
Kanadiečiai ilgai atmins 

XXIV-sias olimpines vasaros 
žaidynes P. Korėjos sostinėje 
Seule. Kanados rinktinė gyve
no naujų laimėjimų viltimis, 
kurias ypač kurstė 1976 m. iš 
Jamaikos su šeima Kanadon 
imigravęs penkiolikametis 
negriukas Ben Johnsonas, išau
gęs į greičiausius trumpųjų 
nuotolių bėgikus pasaulyje, 
1987 m. rugpjūčio 30 d. Romo
je pagerinęs pasaulinį 100 m 
bėgimo rekordą iki 9,83 sek. 
Seulo olimpiadoje dabar jis 
tą nuotolį nubėgo per 9,79 sek., 
laimėdamas aukso medalį ir 
vėl pagerindamas pasaulio 
rekordą. Kanada entuziastiš
kai sutiko pranešimą apie jos 
rinktinei aukso medalį XXIV- 
joje olimpiadoje iškovojusį B. 
Johnsoną, tapusį greičiausiu 
žmogumi pasaulyje. Tad per
kūnija iš giedro dangaus tapo 
kitas pranešimas, kad iš B. 
Johnsono atimtas aukso me
dalis ir jis pats išlydėtas Kana
don iš Seulo orauosčio. Medi
cinos cntras olimpiadoje tikri
na medalius laimėjusių spor
tininkų šlapimą, ieškodamas 
steroidais vadinamų lytinių 
hormonų vartojimo. Mat ste
roidai dirbtiniu būdu išvysto 
raumenis ir sustiprina jų pa
jėgumą. Dėl to sportininkams 

lidarumo” unijos oficialaus 
įteisinimo. Jos turėjo būti tę
siamos spalio mėnesį. Dėl šio 
pažado L. Walensai pavyko su
stabdyti “Solidarumo” unijos 
pradėtus streikus. Dabar jam 
turbūt vėl abejones kelia “So
lidarumo” priešo M. Rakows- 
kio paskelbimas naujuoju 
Lenkijos premjeru.

Taikos kariai
Šiemetinę Nobelio taikos 

premiją penkių norvegų komi
tetas Oslo mieste paskyrė tai
ką Jungtinių Tautų vardu sau
gojantiems kariams. Šioje tar
nyboje dabar yra apie 10.000 
karių, atsiųstų iš 30 valsty
bių. Jungtinių Tautų taikos 
saugotojų laukia pavojingas 
darbas. Nuo 1948 m. žuvo 733 
kariai. Libane š. m. vasario 
17 d. buvo pagrobtas ameri
kietis pik. Itn. W. Higgins, va
dovavęs Jungtinių Tautų tai
kos priežiūros grupei. Visos 
ligšiolinės pastangos jam iš
laisvinti buvo nesėkmingos. 
Nobelio taikos premiją dabar 
sudaro pustrečio milijono šve
diškų kronų, vertų $473.500. 
Paskirtoji premija turbūt bus 
panaudota Jungtinių Tautų tai
kos priežiūros reikalams. Ka
rių išlaikymas šioje tarnybo
je per vienerius metus kainuo
ja $280 milijonų. Tad iš tikrųjų 
$473.500 premija tėra lašas iš
laidų jūroje. Jungtinės Tautos 
neįstengia padengti visų taikos 
priežiūros išlaidų. Norvegijai 
jos yra skolingos $44 milijo
nus, Suomijai - $27,5 milijono. 
Švedija, nesulaukusi atsilygi
nimo, pernai atšaukė savo ka
rius iš Jungtinių Tautų tar
nybos.

griežtai draudžiamas steroidų 
vartojimas. Laimėjimus jiems 
leidžiama pasiekti tik norma
liu būdu be jokių raumenis sti
prinančių narkotikų.

Dviejuose B. Johsnono šlapi
mo tyrimuose buvo rastos aiš
kios steroidų žymės. Į antrąjį 
tyrimą buvo pakviesti du Ka
nados atstovai — B. Johnsono 
treneris Charlie Francis ir 
vyriausias rinktinės gydyto
jas dr. William Stanish. Jie 
sekė tyrimą ir patys susipaži
no su gautais rezultatais. Tyrė
jai nesutinka su Kanadoje pa
sigirdusiais balsais, kad B. 
Johnsonui į butelį geriamo 
vandens kažkas įmetė tabletę 
uždraustų steroidų. Šlapime 
rastos žymės liudija, kad tai 
nebuvo vienkartinis steroidų 
panaudojimas, o ilgesnį laiką 
trukęs jų vartojimas. Olimpia
dos vadovai atšaukė B. Johnso
no pasiektą naująjį 9,79 sek. 
pasaulio rekordą ir aukso me
dalį atidavė jo pagrindiniam 
varžovui amerikiečiui Carlui 
Lewisui. Pastarojo sidabro me
dalis teko britui Lindfordui 
Christie, o bronzos medalis — 
amerikiečiui Calvinui Smithui. 
C. Lewis Los Angeles olimpia
doje 1984 m. yra laimėjęs ketu
ris aukso medalius, B. Johsno-

(Nukelta į 9-tą psl.)
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Sovietinės reformos ir partijos vaidmuo
Ar pavyks išjungti kompartiją iš valstybės aparato? • Reformų priešakyje stovi 

sovietinis elitas • Kelias į siekiamą tikslą tebėra miglotas

Žinios iš
(Atkelta iš 1-mo psl.)

tis: turėti ar būti? Kasmet sta
tome naujus internatus nenor
maliai besivystantiems vai
kams, laidojame per anksti 
mirštančius, nemokame rūpin
tis senatve. Mums nebeliko 
kuo didžiuotis ir ką garbin
ti, nes ne tik iki kritinės ribos 
užteršėme upes, bočių kau
lams priklausančią žemę, bet 
ir praradome istorinę atmin
tį, sudarkėme ir užteršėme 
senąją baltų kalbą. Neleiski
me rytdienai mūsų palaužti”.

Rugsėjo 16 d. Vilniuje pra
dėtas spausdinti Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdžio informaci
nis biuletenis “Atgimimas”. 
Pirmame puslapyje rašo Justi
nas Marcinkevičius: “Kraštas, 
kurį iš savo protėvių paveldė
jom, yra mūsų. Vadinam jį Lie
tuva ir norim, kad šis žodis iš 
pasaulio kalbos, iš jo žemėla
pio neišnyktų. Rašom ir tariam 
jį kartu su kitais vertais ir gar
bingais tautų ir valstybių var
dais. Norim, kad ir kiti su pa
garba mus ištartų. Istorija, į 
kurią atsiremiam, yra mūsų is
torija. Šviesos ir tiesos spin
dulys teapšviečia skurdžius ir 
garbingus, kraujuojančius ir 
sopulingus jos puslapius, se
nus ir naujus jos kultūros pa
minklus. Kalba, kuria kalbam 
ir kuria didžiuojamės, yra mū
sų kalba. Joje užtenka žodžių 
meilei ir neapykantai, džiaugs
mui ir liūdesiui. Ji niekam ne
graso, ji nieko neatstumia. Kaip 
ir visos, ji nori gyventi.”

Ekonomistė dr. Kazimiera 
Pranskienė pasisako ekonomi
nio suverenumo klausimais. 
Šią temą kartu yra diskutavę 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
akademikai. Baltijos kraštuo
se dirbančios komisijos, ku
rios ruošia ekonominio sava
rankiškumo modelius. Niekam 
nesą abejonių, kad šiuo keliu 
reikia eiti, jei norima demo
kratizuoti ekonomiją, decent-

PADĖKA
Mūsų mielai mamytei - močiutei

AfA 
ANASTAZIJAI PESECKIENEI 

mirus,
reiškiame gilią padėką Tėvams pranciškonams už mal
das laidotuvių namuose, apeigas šventovėje ir paly
dėjimą į Šv. Jono kapines.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems lai
dotuvių apeigose ir išreiškusiems velionei paskutinę 
pagarbą.

Ypatinga padėka mielom tetom ir dėdėm su šei
mom už jų pagalbą šioje skausmo valandoje. Ačiū vi
siems už užprašytas Mišias, gėles ir užuojautas.

Nuoširdus ačiū A. Genčiuvienei už paruoštus pus
ryčius.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas liks mums ne
užmirštamas.

Dukros - Žibutė ir Danutė 
su šeimomis

Lietuvos
ralizuoti jos valdymą ir įveik
ti stagnaciją. Tuo klausimu yra 
sumažėjęs ir valdymo organų 
skepticizmas, ypač Estijoj. 
Lietuvoj daugiau pasidarbuo
ta rengiant naujos konstituci
jos projektą, kuriame bando
ma nustatyti teisinius politi
nio ir ekonominio Lietuvos 
suverenumo pagrindus.

Kokios sutinkamos kliūtys 
ir sunkumai? Kliūčių esą daug. 
Pati didžiausia kliūtis - cent
ralizacija. Pav. “Akmenės ce
mentą” sąjūginiai organai nu
sprendė padaryti Sąjunginio 
pavaldumo objektu. Jie nera
dę reikalo gauti respublikos 
valdžios pritarimo. Elgiama
si kaip savo darže. Tačiau 
įmonės naudojasi respublikos 
gamtos turtais, teršia aplin
kumą ir trukdo išugdyti kitas 
sritis pav. žemės ūkį. Ekolo
ginių, ekonominių, tautinių 
interesų požiūriu sąjunginės 
žinybos esančios beprasmiš
kos. Jos tik trukdo ekonomi
nį išvystymą. Tačiau pažan
gai priešinasi biurokratai, 
bijodami netekti šiltų vietų.

Kokios naujos galimybės? 
Pirmiausiai žmonių darbo ko
kybė nulemtų jų ekonominę 
gerovę. Tinka šūkis: “Geriau 
dirbsime - geriau gyvensime”. 
Reikia apsivalyti nuo socia
linės nelygybės, atitraukti 
žmones nuo skurdo, sudaryti 
normalesnes sąlygas jaunom 
šeimom, pensininkams. Lietu
voje esą dar daug nepanaudo
tų ir neatskleistų galimybių. 
Yra gabių žmonių, netrūksta 
entuziazmo ir kūrybos. Reikė
tų Lietuvoje pašalinti šeimi
ninko jausmą, nors dirbti sa
vo ir visos Lietuvos gerovei. 
Šitaip galėtų būti įveiktas 
ekonominis atsilikimas. “Rei
kia naujai įvertinti Lietuvos 
ūkio struktūros perspektyvą. 
Tai rimtas ir atsakingas dar
bas. Ar sugebėsime. Privalo
me. Kito kelio nėra”, - pabrė
žia dr. K. Pranskienė.

ANTANAS BUTKUS
Vienas kritiškiausių KP kon

ferencijos pasiūlymų — nu
brėžti aiškią liniją tarp KP 
ir vyriausybės, išjungiant KP 
iš visų funkcijų, kurias turi 
atlikti žmonės, kolektyviniai 
ūkiai bei vietiniai valdžios 
pareigūnai.

Kručkovas pranašauja, kad 
KP panaikins daugybę savo 
skyrių, kurie dabar vadovauja 
vyriausybei. Vietinės valdžios 
dabar yra įpratusios visais 
atvejais'kreiptis į KP centrą, 
kuris pasiunčia savo pareigū
nus reikalams tvarkyti. Atei
tyje tų tvarkytojų nebebus, 
tad vietoje KP administrato
riams teks kreiptis į vietinę 
valdžią. KP nebeturės teisės 
leisti potvarkius vyriausybei. 
Bus sumažinta KP pareigūnų 
kadencija ir jų pareigų apim
tis. Bus stiprinamas valdžios 
aparatas, suteikiant jam įsta
tymų leidybos teisę. KP parei
gūnai negalės būti renkami 
valdžion, o tarybos bus stip
rinamos. Pastarosios nuo 1937 
m. neturėjo nė vieno partijai 
priešingo balso. Aukšti KP va
dai negalės būti vyriausybės 
nariais, išskyrus pirmininką 
ar prezidentą. Gorbačiovas 
norėtų valdžion įsileisti KP 
nepriklausančius asmenis, bet 
drauge jis nenori leisti steig
tis kitom politinėm partijom.

KP konferencijoje Gorbačio
vo atidaromoje kalboje pagrin
dinė mintis — nusivylimas eko
nomija. Siūlydamas reformuo
ti sovietų politinę sistemą, 
G. pripažino, kad iki šiol jo 
ekonominė programa nepajė
gė pralaužti centrinės valdžios 
ministerijų pasyvumo ir pa
kelti piliečių gyvenimo lygį. 
Siūlė pašalinti kontrolę nuo 
žemės ūkio, pramonės, priva
taus verslo ir duoti daugiau 
laisvės rinkai. G. prisipažino, 
kad jo ankstesnieji siūlymai 
buvo per švelnūs ir todėl ne
veiksmingi. Be to, ekonomija 
yra daug silpnesnė, negu buvo 
manyta. Kad ūkinis persitvar
kymas būtų sėkmingas, reikia 
peržiūrėti įsakymus, garan
tuoti civilines laisves, už
drausti milicijos persekioji
mus ir įvesti nepriklausomus 
teisėjus.

KP konferencijoje Gorbačio
vas pareiškė, kad “perestroi- 
kai” didžiausia kliūtis yra per 
didelis ir nepaslankus admini
stracijos aparatas. Norint pa
keltų žmonių norą dirbti, rei
kia ne tik duoti darbo iniciaty
vą, bet ir laisvę.

Konservatoriai, bijodami 
netekti savo privilegijų, skun
džiasi tik dėl “perestroikos” 
per greito tempo ir teikiamos 
liaudžiai laisvės, bet ne dėl 
reformų reikalingumo.

Gorbačiovui gresia mažas 
nušalinimo pavojus, bet antra 
vertus, per daug atsargūs ėji
mai reformų srityje gali ji “su- 
brežnevinti” ir tuos garsius 
planus padaryti neveiksmin
gais. Gorbačiovas nenori su
naikinti komunistinės siste
mos, tik padaryti ją veiksmin
gą. Dabar jam reikia politinių 
reformų, kurios išjudintų kraš
tą ir pastūmėtų ekonomiją į 
priekį. Tam reikia garantijų, 
kurios užtikrintų, kad kelio 
atgal jau nėra. Tačiau šiuo me
tu tebėra plyšys tarp žodžių ir 
darbų, tarp teorijos ir prakti
kos.

Didžiausia dilema — kaip pa
daryti vienos partijos valstybę 
atsakingą, jautrią žmonių rei
kalavimams, kaip priversti 
valdžios atstovus paklusti savo 
pačių įstatymams ir respek
tuoti šmonių teises, kaip refor
muoti KP, kad ji nebeįsakinė- 
tų, o tik vairuotų socialinį gy
venimą, kaip atjungti valdžią 
nuo KP ir pajungti visus jos 
skyrius civilinės valdžios kont
rolei. Valdžiai sustiprinti rei
kia, kad prezidentas turėtų 
daugiau galios. Prezidentą turi 
išrinkti aukščiausioji taryba. 
Nėra aišku, ar Gorbačiovas su
tiktų būti partijos sekretorium, 
jeigu iš jo būtų atimta valsty
bės valdžia.

Partiečių privilegijos išaugino 
korupciją

Eiliniai konferencijos dele
gatai pareiškė, kad centrinio 
k-to narių privilegijos izoliuo
ja juos nuo kitų partijos narių 

ir tokiu būdu išauga korupcija 
valdžioje, partijoje, ekonomi
nėse institucijose. Jie sakė 
daugiau žiną apie prez. Reaga- 
no ir britų karalienės šeimos 
narių pajamas, negu apie CK 
narių pajamas bei privilegi
jas. Jie mano, kad darbštieji 
partijos vadai turėtų būti ge
rai apmokami, bet visi turėtų 
pirkti tose pačiose krautuvėse. 
Rublio vertė labai pakiltų, jei 
rinka būtų pilna vertingų pre
kių.

KP konferencijos delegatai 
patvirtino Gorbačiovo planus 
reformuoti komunistinę siste
mą - perkelti dalį valdžios iš 
KP į rinktus tarybų atstovus ir 
panaikinti partijos kišimąsi į 
kasdieninius valdžios reika
lus. Be to, jie sutrumpino KP 
ir valdžios atstovų kadenciją, 
iki dviejų terminų (iš viso 10 
metų). Konferencija įvedė nau
ją ir atsakingą prezidento vietą. 
Konferencija taip pat priėmė 
planus pastatyti paminklui 
nuo Stalino tironijos nuken- 
tėjusiems žmonėms.

Konferencijos debatai buvo 
atviri ir didelė jos dalis buvo 
rodoma per televiziją. Dalis 
Gorbačiovo programos punktų 
turėjo būti balsuojama. Kai ku
rie iš jų susilaukė net apie 40% 
priešingų balsų. Labiausiai 
ginčijamas pasiūlymas buvo - 
tiksliai nustatyti KP ir tarybų 
įtakos sferas.

Konferencija nutarė, kad KP 
vadas būtų nominuojamas 
tarybos pirmininku, kurį ji 
galės patvirtinti arba atmesti. 
Visi kiti tarybos nariai negali 
būti KP nariai. Jeigu sovietų 
atstovai nepatvirtins KP nu
matyto kandidato į valdžią, jis 
turės pasitraukti. Uždaromoje 
kalboje Gorbačiovas pabrėžė, 
kad kiekvienas komunistas 
turės būti kovotojas už “pere- 
stroiką” ir už revoliucinį vi
suomenės atsinaujinimą.

Naujasis atstovų kongresas 
bus išrinktas 1989 m. balan
džio mėnesį ir vietinės valdžios 
h sekantį rudenį,
.. Elitas reformų priešakyje

Geriausia ir gal vienintelė 
viltis reformoms slypi sovietų 
elite, kuris yra desperatiškai 
nusivylęs komunizmu. KP kon
ferencija patvirtino beveik 
visas Gorbačiovo pasiūlytas 
reformas, tuo Įgalindamas jį 
pertvarkyti ekonomiją ir padi
dinti žmonių teises. Kad šios 
rezoliucijos pavirstų įstaty
mais, reikia tarybos atstovų ar 
sekančios KP kongreso patvir
tinimo. Kongresas bus 1990 ar 
1991 m.

Nuolatinis atvirumo politi
kos kėlimas ir skatinimas yra 
būtina sąlyga visų sovietų gy
venimo aspektų sudemokrati- 
nimui. Konferencija pripažino 
piliečiams teisę į informaciją, 
išskyrus valstybines paslaptis. 
Taip pat pripažinta teisė vie
šom diskusijom: viskas leisti
na, ko nedraudžia įstatymas, 
atkreiptas dėmesys į teisinę 
asmens apsaugą.

PADĖKA 
AfA

JURGIUI JUZIKUI (Jeffreys)
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mums padė
jo laidotuvių metu. Ypatingas ačiū už rūpestį ir pagalbą: M. 
Petroniams, T. Gelažiui, K. A. Šalčiams, P. M. Žymantams, 
A. I. Svirpliams, M. Bernotui, P. P. Remeikoms, P. V. Seibu- 
čiams, T. L. Lastauskams, V. R. Buteikų šeimai. Taip pat 
ačiū A. Ramanauskienei už visokeriopą pagalbą.

Jeffreys šeima

Canabian SIrt fHrniorials Hth.
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

Tuo būdu bus apkarpytas 
milicijos savivaliavimas. Pa
brėžta daugiatautė Sovietų Są
jungą, atmestas ligšolinis tvir
tinimas: kas gerai KP centrinei 
valdžiai, turi būti gerai ir kiek
vienai ją sudarančiai tautai. 
Tai atmetus, duodama daugiau 
savarankiškumo atskirom tau
tybėm bei krašto regijonams.

Pripažintas dvikalbišku- 
mas. Ukrainoje ir Baltijos 
valstybėse skundžiamasi, kad 
iš mokyklų prievarta išstumia
ma gimtoji kalba ir vietoje jos 
brukama rusų kalba. KP kon
ferencija pripažino, kad vieti
nė kalba yra lygiateisė su rusų 
kalba.

Ekonominėje srityje nutarta: 
laikyti administratorius atsa
kingais už lėšų, tvarkymą, pa
dalytas klaidas; būti jautres
niais teisėtiems darbininkų 
reikalavimams.

Politinė sistema. KP konfe
rencija pripažino, kad yra bū
tina reformuoti politinę siste
mą, nes tik tokiu būdu įmano
ma pilnai įgyvendinti ekono
minį persitvarkymą visose 
gyvenimo srityse.

Nutarta jieškoti būdų grei
čiau pagerinti ekonominę gy
ventojų būklę. Tai esąs svar
biausias uždavinys socioeko- 
nominėje srityje. Tinkamas 
maisto parūpinimas yra svar
biausias sociopolitinis klau
simas. Nutarta pavesti kolek
tyvinius ūkius privačiai ini
ciatyvai, susitariant dėl 
įvairių darbo sutarčių ar nuo
mos būdų; plėsti kooperatyvų 
tinklą; ūkiuose ir kitose ekono
minėse srityse steigti koopera
tyvus; pagerinti transportaci- 
ją ir žemės ūkio gaminių apdir
bimą bei jų konservavimą; pa
didinti namų bei butų statybą.

Kaip toli?
Gorbačiovas nuėjo taip toli, 

ko reformų pradžioje nebuvo 
net žadėjęs. Jis buvo pradėjęs 
su mažom ekonominėm refor
mom, ir dėl to užsienio stebė
tojai tvirtino, kad to napakaks. 
Dabar pats Gorbačiovas jau 
tvirtina, kad reikia ir politi
nių reformų, kurios padėtų 
išjudinti žmones iš stagnaci
jos. Iš to aiškėja, kad Gorba
čiovas yra vairuojamas vėjo ir 
bangų - pareiškė “NY Times” 
užsienio korespondentas F. 
Lewis.

Gorbačiovo reformų šalinin
kams yra aiškus tų reformų 
tolimas tikslas, bet kelias kaip 
to tikslo siekti nėra aiškus. 
Nėra plano. Mažuose ir dide
liuose dalykuose per mažai 
suplanuota. Nežinoma net 
kaip be didelio skausmo atsi
kratyti ligšiolinio partijos 
plano, kuris pasirodė visai 
neveiksmingas. Yra įstatymas 
skatinti privačius kooperaty
vus, bet nėra aišku ką daryti, 
kad tai būtų įvykdyta. Tad 
kooperatyvai kuriasi labai 
pamažu ir todėl jų įtaka į da
bartinę krašto ekonomiją daug 
lėtesnė, negu buvo tikėtasi.

AfA 
VYTAUTUI JONAIČIUI

mirus,
jo šeimai ir visiems artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia -

Stasys Makutenas,
Indianapolis, JAV

AfA 
JONUI DAMBARUI

mirus,
jo žmoną MARIJĄ, dukrą KRISTINĄ su vyru ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia-

L N vyrų būrelis

Mielam draugui
AfA 

JONUI DAMBARUI 
mirus,

jo šeimai reiškiame nuoširdžiausią užuojautą -

Jonas ir Elena Matulaičiai, 
Los Angeles, Calif.

PADĖKA
AfA

JONAS DAMBARAS
mirė 1988 m. rugpjūčio 31 d. Palaidotas 1988 m. 

rugsėjo 3 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Povilui Diliui už ligonio lan
kymą ir už neužmirštamas laidotuvių apeigas.

Didelė padėka skautininkams už budėjimą prie karsto, 
tartą skautišką atsisveikinimo žodį; E. Bartminui už atsi
sveikinimą parapijos vardu.

Gili padėka karsto nešėjams, aukojusiems evangelikų 
liuteronų Išganytojo parapijai, slaugos namams, Kanados 
lietuvių fondui ir “Cancer Society". Dėkojame užgėlęs, užuo
jautas, dalyvavimą laidotuvų namuose ir palydėjimą įamžino 
poilsio vietą.

Nuoširdi padėka KLB pirmininkui Vyt. Biretai už tartą 
atsisveikinimo žodį kapinėse. B. Stanulienei už pietų paruo
šimą ir visoms ponioms už pyragus.

i Žmona Marija,
duktė Kristina ir vyras John

PADĖKA
Netekusi mylimo tėvelio

a. a. FELIKSO PAJARSKO
reiškiu gilią padėką klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už ve- 
lionies lankymą senelių namuose, Rožinį laidotuvių koply
čioje, Mišias ir laidotuvių apeigas; prelatui dr. J. Tadaraus- 
kui už sukalbėtas maldas kapinėse; sol. V. Verikaičui už 
giesmes.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams ir visiems mieliems 
draugams bei pažįstamiems, kurie lankėsi koplyčioje, da
lyvavo pamaldose ir palydėjo velionį į amžiną poilsio vietą.

Dėkoju už aukas Mišioms ir Toronto lietuvių slaugos 
namams, gėles prie karsto, užuojautas žodžiu, laiškais ir 
spaudoje, ponioms už skanius pyragus, šeimininkei p. Gen
čiuvienei už pietus.

Ypatingai esu dėkinga visiems, kurie lankė velionį pas
kutiniuose, sunkiuose, trejuose metuose “Beacon Hill” vieto
vėje. Jis pageidavo užbaigti savo dienas Hamiltone, prie 
savo artimų žmonių, ir labai pasiguodė jam parodytu drau
giškumu bei pagalba. Jūsų paslaugumas ir man, toliau gyve
nančiai, palengvino rūpestį.

Nuliūdusi dukra su šeima

PADĖKA
AfA 

ALBERTAS NOLIUS,
mūsų mylimas tėvelis, uošvis, senelis ir prosenelis, 
mirė 1988 m. liepos 17 d. Winnipege. Palaidotas 

1988 m. liepos 20 d., šalia žmonos.

Nuoširdžiai dėkojame prelatui J. Bertašiui, kun. W. K. 
Raters už maldas koplyčioje ir kapinėse. Taip pat esame dė
kingi mūsų draugams ir pažįstamiems užprašiusiems Mi
šias, taip gausiai aukojusiems Kanados lietuvių fondui, vėžio 
ligai tyrinėti, atsiųstas gėles, užuojautas raštu ir žodžiu 
bei karsto nešėjams. Mūsų ypatinga padėka Eliutei ir Vincui 
Januškams aukojusiems vėliavą ant a.a. tėvelio karsto bei 
pasakytą atsisveikinimo žodį kapinėse.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas liks mums neužmirš
tamas.

Nuliūdę vaikai -
Duktė Joana Kuncaitienė ir žentas Antanas, 
sūnus Aleksandras Nolius ir marti Renata, 
vaikaičiai - Rūta, Gintaras, Barbara, Debie, 
marti Ray monde ir provaikaičiai



Prisikėlimo šventovė Kaune, paversta radijo gamykla. Taip atrodo pasta
tas šiuo metu Nuotr. E. Katino “Kauno tiesoje”

Prisikėlimo šventovė Kaune - tikintiesiems?
“Kauno tiesoje” 1988 m. 187 nr. pasirodė prof. Alfredo Smailio straipsnis “Paminklai turi 
savo likimą”, kuriame autorius svarsto galimybę grąžinti Prisikėlimo šventovę tikintiesiems.

Čia perspausdiname visą jo straipsnį. Red.

Kitataučių spaudoje pasižvalgius
Maršalo Juozapo Pilsudskio 

smegenys Vilniuje?
Lenkijos kompartijos savait

raštyje “Polityka” rugpjūčio 
20 d. laidoje išspausdintas A. 
Mozolowski straipsnis apie 
Pilsudskio smegenų likimą. Pil
sudskis mirė Varšuvoje 1935 m. 
gegužės mėnesį. Jo kūnas bu
vo palaidotas Krokuvos Vave- 
lyje, širdis Vilniaus Rasų ka
pinėse, o maršalo smegenys pa
gal jo testamentą buvo palik
ti mokslininkų tyrimams. Pil
sudskis laikė save genijumi ir 
galvojo, kad jo smegenų išty
rimas gali būti vertinga moks
lininkams medžiaga. 1935 m. 
gegužės pabaigoje maršalo 
smegenys stikliniame inde bu
vo atgabenti į Vilniaus sme
genų tyrimo institutą. Tyrinė
tojų tarpe buvo straipsnio au
toriaus dėdė prof. W. Mozo
lowski. 1939 m. kilus karui, 
Pilsudskio smegenų tyrinėto
jai nusprendė juos paslėpti 
ir paslėpimo vietos neišduo
ti. Visi keturi asmenys, kurie 
šią paslaptį žinojo, jau yra 
mirę. Prieš mirtį prof. W. Mo
zolowski nurodė savo sūnėnui 
Pilsudskio smegenų paslėpimo 
vietą ir jam leido, atėjus tin
kamam laikui, šią paslaptį at
skleisti. Straipsnio autoriaus 
manymu, tas laikas jau atėjo. 
Jis norėtų, kad maršalo sme
genys, jeigu juos galima bus 
atrasti, būtų perkelti į Var
šuvos karo muziejų.

“Anties” dainos
Tas pats savaitraštis liepos 

16 d. laidoje rašo, kad popu
liariausias Lietuvoje ansamb
lis “Antis” dainuoja: “Lietu- 
va-Lietuviams, Magadanas-Ma- 
gadaniečiams”. Magadanas ir 
jo apylinkės garsėja savo konc- 
lageriais. Šia daina norima už
protestuoti prieš tūkstančių 
lietuvių išvežimą net prie 
Ochotsko jūros į Magadano sto
vyklas.

Kitoje dainoje yra sakoma: 
“Norime dirbti, norime dirb
ti, norime turėti ‘Sharp’ ir ‘Pa
nasonic’. Šį troškimą darbu 
Lietuvoje sunku yra pasiek
ti. Čia gali padėti kelionė į 
Vakarus arba ten gyvenantie
ji giminės.

Dar apie Rasų kapines
Pastaruoju metu lenkų spau

da Lenkijoje ir Vakarų pasau
lyje, o taip pat ir Lietuvos 
spauda, daug dėmesio skiria 
Rasų kapinėms Vilniuje. Su
sidomėjimą sukėlė sovietų 
projektas praplatinti Rasų 
kapines kertančią Sukilėlių 
gatvę ir iš jos padaryti jud
rų transporto vieškelį. Kadan
gi Sukilėlių gatvė tada turė
tų būti bent šešių metrų pla
tumo, būtų paliesti kai kurie 
kapai. Jų tarpe atsirastų len
kų karių, žuvusių 1920 m. kovo
se su lietuviais dėl Vilniaus, 
kapinaitės. Žuvusių tose pa
čiose kovose lietuvių karių 
kapai yra šalia lenkų kapų. 
Jie irgi gali būti to paties pro

jekto paliesti. Šiose kapinai
tėse yra palaidota 40 lenkų ir 
22 lietuviai kariai’.

Ta pačia proga lenkų spauda 
pastebi, kad Rasų kapinės yra 
Vilniaus lenkiškumo požymis. 
Tiesa, ligi 1939 metų pastaty
ti paminklai daugiausia turi 
įrašus lenkų kalba, tačiau ne 
visos paminkluose įrašytos 
pavardės skamba lenkiškai. 
Pavardės kaip Žemojtel, Dauk- 
sza, Gosztowt, Wilejszys, Dow- 
giallo, Sarulis, Gimbutt, Mi
ronas, Waytonis ir pan. liu
dija apie lietuvišką palaido
tų asmenų kilmę.

Lenkų spauda taip pat skun
džiasi, kad šios kapinės yra ge
rokai apleistos. Lenkų susirū
pinimas Rasų kapinėmis prasi
deda ir baigiasi skundais. Per
nai savanoriška lietuvių orga
nizacija “Talka” aptvarkė ir 
lietuvių ir lenkų karių kapus. 
Šiais metais buvo sutvarkyti 
1863 metų sukilėlių kapai, ku
rių visi buvo arba lenkai, ar
ba sulenkėję lietuviai. Lenkai 
prižiūri tik Pilsudskio širdies 
kapą.

Šiais metais Vilniuje “Min
ties” leidyklos išleistoje kny
gelėje “Rasos” yra rašoma, kad 
“pagarba amžino poilsio vie
tai rodo visos visuomenės iš
sivystymo bei kultūros lygį”. 
Teisingai, bet ar tai supran
ta įvairūs vykdomieji komite
tai? Vilniuje pokario metais 
sovietai sunaikino dar 1831 
m. istorinėmis paskelbtas žy
dų kapines Piurmonte, pirma
me pasauliniame kare žuvusių 
vokiečių karių kapinaites ir 
žydų kapines Užupio priemies
tyje.

Turistai ir prekyba
Lenkų ir sovietų spauda pra

neša, kad liepos 7 d. Varšuvoje 
buvo pasirašyta tarp Lenkijos 
liaudies respublikos ir Sovie
tų Sąjungos sutartis dėl naujo 
sienos perėjimo punkto vieš
keliu tarp Seinų ir Lazdijų. 
Šis perėjimo punktas jau ati
darytas. Muitinė ir Rasų kont
rolė veikia ištisą parą. Anks
čiau Lenkijos piliečiams vyks
tantiems į Lietuvą reikėjo 
važiuoti per Gudiją. Kelionė 
iš Varšuvos į Vilnių užtruk
davo keliolika valandų. Da
bar kelias žymiai sutrumpėjo 
ir lenkų turistų Lietuvoje žy
miai pagausėjo. Šie turistai 
ne tiek lanko miesto architek
tūros bei istorijos paminklus, 
kiek prekiauja Dzieržinskio 
(anksčiau Kalvarijų) gatvėje 
esančioje kolchozinėje turga
vietėje. Pagal Varšuvos dien
raštį “Žycie Warszawy” jie at
veža ir parduoda alkoholinius 
gėrimus, kramtomą gumą, ava
lynę, lietsargius, o krautuvėje 
perka spalvotus televizorius, 
šaldytuvus, foto aparatus ir 
laisvoje rinkoje... dolerius, ku
riuos jie turi teisę turėti.

Pagal Sov. Sąjungos baudžia
mojo kodekso 87 straipsnį už 
užsienio valiutos turėjimą so
vietų pilietis gali būti baudžia-

Cheopso piramidę mes sieja
me su faraono asmenybės įam
žinimu, Delfų šventyklą ir Ak
ropolį - su graikų tikėjimo ir 
Atėnų miesto išaukštinimu, o 
Koliziejų - su žudynėmis, gla
diatorių kovomis ir liūtų dras
komais krikščionimis. Istori
nes asociacijas sukelia ir Žie
mos rūmai, Įsakijaus soboras, 
Vilniaus katedra, Kremlius.

Kartų kartos gyveno, kentėjo 
ir mirė, o šie paminklai išsau
gojo savo išliekamąją vertę, 
tautos, epochos mąstysenos 
apraiškas, apsivaliusias nuo 
laikinumo smulkmenų. Jie ta
po brangūs ir savi pasauliui 
ir tautoms. Tačiau turime pri
pažinti, kad šių paminklų isto
rinė prasmė ir simbolinis turi
nys, net paskirtis nuolat kito. 
Tiktai kas juose gražu ir nepa
valdų laikui, išliko, o kas lai
kina, neteisinga, dingo. Ne vel
tui šių paminklų papėdėse taip 
mėgsta fotografuotis turistai 
— jie save taip susieja su amži
nybe ...

Kauno Žaliakalnyje, kur da
bar yra buvusios Radijo gamyk
los raudonplytis bokštas, sto
vėjo patrankėlė, savo kostelė- 
jimais keldavusi saldų virpulį 
počtmeisteriams, štabskapi
tonams, tituliariniams patarė
jams, zemskiams ir pačiam gu
bernatoriui. Atrodė, kad vis
kas tvirta ir patikima, kad pa
vergta Lietuva, kaip manė caro 
satrapai, niekada neatsibus. 
O kur dabar toji patrankėlė? 
Būtų įdomu į ją pažiūrėti. . .

Kai 1922 metais šioje vietoje 
buvo nutarta pastatyti Lietu
vos atgimimo šventovę - Prisi
kėlimo bažnyčią, į kurią pana
šių neturėjo net mūsų kaimy
nai, atrodė, kad Lietuvos atgi
mimo dvasia įgaus didingą sa
vo patvirtinimą. Kiekviena 
bažnyčios plyta turėjo simbo
lizuoti Lietuvos gyventojų šir
dis, privalėjo sujungti juos 
didžioje santarvėje. Šventovę 
buvo nutarta statyti daugiau
sia iš žmonių suaukotų pinigų.

1929 metais buvo sukviestas 
visuomenės atstovų susirinki
mas, kuris sudarė bažnyčios 
statybos komitetą. Energingai 
darbavosi šio komiteto pirmi
ninkas kunigas F. Kapočius. 
Buvo paskelbtas konkursas 
bažnyčios projektui sukurti. 
Iš 15-os pateiktų pasiūlymų 
laimėjo inžinieriaus K. Reiše- 
no V. (Reisono, Red.,) projek
tas, galutinai užbaigtas 1932 
metais.

1933-aisiais prasidėjo staty
ba. Uolingas gruntas, vandens 
šaltiniai labai sunkino darbą. 
Vien tik gelžbetonio polių rei
kėjo sukalti į 9 metrų gilumą 
net 1200. Pamatai buvo padary
ti tokie, kad Tautos Šventovė 
galėtų stovėti šimtus metų. 
Bažnyčios bokštas turėjo būti 
70 metrų aukščio, jos ilgis taip 
pat 70 metrų, didžioji nava 
24-ių, o mažoji nava 18-os met
rų pločio. Bažnyčios altoriuje 
buvo ketinama saugoti ją sta
čiusių organizacijų ir asmenų 
vardus bei pavardes. Jos krip
tose ir požemiuose - laidoti 
įžymius Lietuvos žmones. Ant 
stogo buvo numatyta įamžinti 
Lietuvos knygnešių ir žuvusių
jų už Lietuvos laisvę atmini

mas net mirties bausme (Chruš
čiovo valdymo metais). Ši baus
mė Lietuvoje buvo pritaiky
ta septyniems asmenims. Šis 
straipsnis dar iki šiol nėra pa
naikintas.

“Perestroika” ir disidentai
Paryžiaus rusų savaitraštis 

“Ruskaja Mysl” nepamiršta 
Lietuvos reikalų. Rugpjūčio 12 
d. laidoje buvo išspausdinta 
Lietuvos laisvės lygos progra
ma, po kuria pasirašė 18 disi
dentų ir šios lygos atviras laiš
kas Gorbačiovui. Taip pat šis 
savaitraštis persispaudino iš 
Maskvos neoficialaus mėnesio 
biuletenio “Glasnost”, dabar 
Vakaruose gyvenančio A. Stat- 
kevičiaus, straipsnį pavadintą 
“Jeigu tėvynės meilę laikytu
mėm psichine liga...”

Šis savaitraštis puikiai at
skiria sovietų organizuojamus 
mitingus Gorbačiovo “pere- 
stroikai” paremti nuo perse
kiojamų disidentų veiklos. J.B. 

mą. Net 56 vitražiniai langai 
pirmame aukšte turėjo sukur
ti dvasinio pakilimo jausmą, 
skatinamą spalvų žaismo. Baž
nyčia turėjo būti tartum ma
giškos jėgos pakelta virš viso 
miesto ir pirmoji pasveikinti 
tuos, kurie plaukė Nemunu iš 
Vilkijos arba atvažiuodavo į 
Kauną iš Jonavos ar Aleksoto. 
Saulės apšviesta arba nakti
mis iliuminuota, ji būtų atro
džiusi tikrai didingai. Ji turė
jo simbolizuoti prisikėlimo 
viziją ...

Tačiau istorija kitaip pasisu
ko, 1940 metais pabaigus pasta
to sienas, tolesnė statyba buvo 
nutraukta, statybinės medžia
gos konfiskuotos. Vokiečių 
okupacijos metais čia sandė
liuotas popierius.

Pokario laikais iškilo klausi
mas dėl pastato sugrąžinimo 
Katalikų Bažnyčiai. . . Tik po 
ilgų ginčų nutarta 1956 metais 
pastatą atiduoti naujai kuria
mai Kauno radijo gamyklai.

Čia, šioje gamykloje, vėliau 
gims radijo aparatai “Maja- 
kas”, radiolos “Daina”, magne
tolos “Neringa” ir garsieji 
spalvoto vaizdo televizoriai 
“Šilelis”. Tie, kurie siekė iš 
šio istorinio pastato išspausti 
kuo daugiau naudos, galėjo 
būti patenkinti. Be to, tais lai
kais, kai kūrėsi Radijo gamyk
la, Kaune buvo darbo rankų 
perteklius. Daugelis žmonių, 
atbėgusių iš kaimų, galėjo 
įsidarbinti naujojoje gamyklo
je, o kitiems pasidarė lengviau 
gauti darbo kitur. Daug kas 
šitaip išvengė net represijų. 
Ekonominiu požiūriu pastato 
gamybinis panaudojimas turė
jo neabejotinų pranašumų, bet 
skriauda, padaryta bažnyčios 
statytojams, pasiliko. Ir ji ne 
tik moralinė. Dar ir dabar yra 
gyvų žmonių, kurie bažnyčios 
statybai aukojo paskutines 
savo santaupas...

Bažnyčios pavertimas ga
mykla tais laikais buvo lyg ir 
elgesio normtC net tam tikra 
prasme karingų ateistų perga
lė. Tik vėliau paaiškės, kad 
tikinčiųjų vaikams brukamas 
ateizmas suskaldys visuome
nę, stipriai prisidės prie kartų 
konflikto pagilinimo ir net 
duos priešingus rezultatus: 
stimuliuos religijos atgimimą, 
tikinčiųjų reikalavimus sau 
lygių teisių su ateistais. Tai 
nelaukta tiems, kurie tikėjo, 
kad bažnyčių uždarymais, pa
minklų niokojimais galima 
keisti žmonių įsitikini
mus.

Liūdnų pavyzdžių netrūksta 
ir kitur. Po Spalio revoliuci
jos Maskvoje, plečiant V. Leni
no biblioteką, buvo susprog
dintas originalus ir vertingas 
grandiozinis architektūros 
paminklas - Kristaus Gelbėto
jo cerkvė. O dabar, minint 
krikščionybės tūkstantmečio 
jubiliejų Rusijoje, buvo nu
tarta šią šventovę pastatyti 
iš naujo, tik kitoje vietoje.

Tie, kurie ėjo į priekį, ieško
dami už horizonto žėrinčių 
Kampanelos Saulės miestų, 
pasijuto suklaidinti svaiginan
čių miražų ir atsidūrė asmeny
bės kulto bei stagnacijos laiko
tarpio iškeltų problemų pink
lėse. Viena šių problemų yra 
naujo požiūrio į tikinčiuosius 
formavimas, atviro dialogo su 
jais būtinumas. Tai realaus 
socializmo problema, kurią 
galima spręsti tik viešumo ir 
socialistinės teisinės valsty
bės metodais.^.

Yra toks terminas - “toleran
cijos riba”. Jis reiškia, kad tam 
tikri normų ir principų pažei

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS
RE M K IR AUKOK TAUTOS FONDUI!
Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas įvai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui:
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE,
18 NORWICH RD., STONEY CREEK, ONT. L8E 1Z6.

dimai gali būti toleruojami, 
gali būti su jais dar taikstoma- 
si, bet tik iki tam tikros ribos. 
Kai ši riba peržengiama, prin
cipų ir normų pažeidimo tole
ruoti negalima - tai pavirsta 
socialiniu blogiu, prieš kurį 
jau reikia kovoti.

Pažeidimų ir etinių normų 
nesilaikymo Lietuvos istori
jos ir kultūros paminklų at
žvilgiu būta nemažai. Manau, 
kad ir Prisikėlimo bažnyčios 
požiūriu. Kai taip atsitinka, 
nuduoti, kad šio blogio nėra 
ar nebuvo, yra taip pat nedora 
kaip ir praeiti pro šalį, jei ma
tai kraustant kišenes ar apip
lėšiant žmogų .. . Praktika ro
do, jog blogį daryti reikia ma
žiau pastangų negu jo pasė
koms ištaisyti.

Baigdamas noriu pareikšti 
nuoširdų įsitikinimą: Prisi
kėlimo bažnyčios pastatą rei
kėtų atiduoti kulto reikalams, 
o buvusios radijo gamyklos 
cechus iš šio pastato iškelti. 
Tačiau visai gali būti, kad pa
stato jau nebus galima panau
doti nei gamybiniams tikslams, 
nei tikinčiųjų reikalams. Jo 
būklė apgailėtina. Gal tuomet 
šioje vietoje reikėtų statyti 
naują bažnyčią? ... Sunkius 
teritorijos tvarkymo klausi
mus reikėtų spręsti bendro
mis valstybės ir tikinčiųjų 
pastangomis. Tai būtų pozity
vus žingsnis socialiniame mū
sų gyvenime, sumažinantis 
visuomenės jėgų poliarizaciją. 
Reikėtų išsamiai ir viešai šį 
klausimą apsvarstyti. Dabarti
nėje persitvarkymo dvasioje 
tai nebūtų sunku įvykdyti. Rei
kėtų atidžiai išklausyti visas 
kontraversines ir alternatyvi
nes nuomones ir po to priimti 
vienintelį teisingą sprendimą.

Beje, malonu pažymėti, kad 
mūsų miesto vadovai gana pa
lankiai žiūri į šią problemą.

Prof. Alfredas Smailys

Inžinieriaus atsiliepimas
Į prof. A. Smailio straipsnį 

toje pačioje “Kauno tiesoje” 
1988 m. 206 nr. atsiliepė inž. 
Julius Meškauskas, dirbęs vy
riausiu inžinierium pertvar
kant Prisikėlimo šventovę bei 
pritaikant ją radijo priimtuvų 
gamyklai. Jisai sutinka su prof. 
A. Smailio nuomone ir sako, 
kad klausimą reikia spręsti 
neatidėliojant, tačiau nemano, 
kad Prisikėlimo šventovę rei
kėtų sieti su Lietuvos atgimi
mu, “simboline prisikėlimo 
vizija”. Lietuvos atgimimo iš
takos esą glūdi visoje tautos 
istorijoje iki pat šių dienų. 
Techniškai “pastatas iki šių 
dienų liko suluošintas, neleis
tinai apleistas, jam gresia 
suirimas.” Ypač didelis pavo
jus gresia bokštui, kurio beto
niniai karnizai jau suiro. “Lai
mė, kad plytos prieškarinės; 
jei bokštas būtų sumūrytas iš 
šiuolaikinių, greičiausiai jo 
jau nebematytume ...”

J. Meškausko nuomone, visų 
pirma reikia ištirti technišką 
pastato būklę ir paruošti reko
mendacijas. Priešprojektinius 
sprendimus turėtų lemti pasta
to paskirtis.

Prie šių pastabų reikėtų pri
dėti, kad Prisikėlimo šventovė 
Kaune buvo statoma visos tau
tos mastu, tad ji ir turėtų būti 
grąžinta pirminei jos paskir
čiai. Tai apsprendus, ateis ei
lė architektūriniams bei tech
niškiems sprendimams. Tai 
tautos pastatas, kurį finansuo
ti turi ir visuomenė, ir valdžia.

G.
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Lietuvos kankinių šventovėje rugsėjo 25 d. vysk. P. BALTAKIS, OFM, 
teikia Sutvirtinimo sakramentą Nuotr. St. Dabkaus

Tremtinys vyskupas 
Romoje

“The Toronto Star” rugsėjo 
30 d. paskelbė, kad Lietuvos 
Katalikų Bendrijos vadas (lea
der) vyskupas Julijonas Stepo
navičius, prieš 27 metus iš
tremtas iš savo valdytos Vil
niaus vyskupijos, netikėtai 
rugsėjo 25 d. su kitu dvasinin
ku atvyko į Romą. Laikraštis 
pažymi, kad plačiai yra tikima, 
jog vyskupas J. Steponavičius 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
1979 m. buvo slaptai paskirtas 
kardinolu.

Mušė lazdomis
“Chicago Tribune” rugsėjo 

29 rašo, kad rugsėjo 28 d. Ge
dimino aikštėje Vilniuje susi
rinko 10.000 lietuvių patriotų 
reikalauti, kad sovietai ati
trauktų kariuomenę iš Lietu
vos ir kraštui duotų daugiau 
laisvės. Į minią prabilo Lie
tuvos laisvės lygos narys Vy
tautas Bogušis: “1939 m. rugsė
jo 28 d. tironai pasidalijo Ry
tų Europą ir paruošė planus 
Lietuvos okupacijai”. Bet tai 
truko penkias minutes. Milici
ja ir kareiviai pradėjo vaiky
ti, demonstraciją naudo
dami medines lazdas. Minia 
tada susigrupavo aikštės cent
re ir giedojo Lietuvos himną. 
Žmonės šaukė: “Laisvės, lais
vės”. Milicijai ir kareiviams 
daugėjant. V.Bogušis prašė žmo
nes skirstytis. Minia pasipy-

XXXII Kanados lietuvių 
dienų konkursas

1989 metų pavasarį, Londo
ne, Ontario, įvyks XXXII Kana
dos lietuvių dienos. Renginio 
komitetas skelbia Kanados 
lietuvių dienų ženklo konkur
są, kuris bus naudojamas ant 
palakatų, laiškų, leidinio vir
šelio ir Kanados lietuvių die
nų suvenyrinės medžiagos. 
Premija: $100, 2 bilietai į visus 
KLD renginius. Turi būti pažy
mėta: XXXII KANADOS LIE
TUVIŲ DIENOS; CANADIAN 
LITHUANIAN DAYS; JOUR- 
NEES CANADIENNES LI- 
THUANIENNES, LONDON, 
ONTARIO 1989-V-20-21.

Pavyzdžius pristatyti ant 8,5 
x 11 dydžio balto popieriaus, 
naudojant vieną rašalo spalvą 
ir siusti: Kanados lietuvių die
nos, 11 Hillsmount Road, Lon
don, Ontario N6K 1W1, pažy
mint vardą, pavardę, adresą ir 
telefono numerį. Reikia pri
siųsti iki 1988 m. lapkričio 25 d.

KLB Londono apylinkė 

PRANEŠAME, kad

YYYII Kanados A A Ali lietuvių dienos
įvyks 1989 metais gegužės 20-21 dienomis,

Londone, Ontario
Prašome tą datą rezervuoti Lietuvių dienoms.

KLB Londono apylinkė

lė į siauras senamiesčio gat
ves, giedodama Lietuvos himną 
Gyventojai iš balkonų sveiki
no protestuojančius. Milicija 
mušė daugiau jaunus vyrus, 
moterims juos užstojus, pačios 
buvo mušamos plaštaka per 
veidus. Protestuotojai mili
ciją apmėtė akmenimis ir kiau
šiniais. Žmonės šaukė: “Fa
šistai, keliaukite namo!” “Gy
vuliai stalinistai!”

Laikraštis taip pat pažymi, 
kad kita mažiau radikali or
ganizacija “Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdis” visoj Lie
tuvoj oficialiai yra suruošęs 
mitingų, reikalaujant Lietu
vai ekonominių, kultūrinių 
ir politinių laisvių, tačiau 
sąjūdis nereikalauja pilnos 
nepriklausomybės, kaip kad 
daro Lietuvos laisvės lyga. 
Apie šią demonstraciją rašė 
ir “The Toronto Star”.

Kanados Lietuvių 
Bendruomenė

KLB XHI-sios krašto tarybos 
trečioji sesija įvyks spalio mėn. 
22-23 d.d. Toronto Prisikėlimo pa
rapijos patalpose. Spalio 22, šešta
dienį, 9 v.r. registracija; 9.30 v.r. 
atidarymas, komisijų sudarymas, 
sveikinimai, darbotvarkės bei 
praėjusios sesijos protokolo priė
mimas; nuo 10 v.r. iki 12.30 v.p.p. 
krašto valdybos, kitų institucijų 
bei KLB apylinkių pranešimai; 
12.30 pietūs. Po pietų - okupuotos 
Lietuvos įvykių apžvalga ir simpo
ziumas “Dabartiniai įvykiai Lie
tuvoje” bei diskusijos. Simpoziu
mo pranešėjais bus doc. Vytautas 
Skuodis, PLB valdybos pirm. dr. 
Vytautas Bieliauskas ir PLB vice- 
pirm. ryšiams su užsieniu Algi
mantas P. Gureckas.

Spalio 23 d., sekmadienį, 10 v.r. 
PLB valdybos pirm. dr. V. Bie
liausko pranešimas; 10.45 v.r. lėšų 
telkimo seminaras; 12 v.p.p. pietų 
pertrauka. Po pietų - diskusijų 
tąsa bei išvados šeštadienio sim
poziumo; 2 v.p.p. nutarimų svarsty
mas ir priėmimas, suvažiavimo 
uždarymas.

Visuomenė maloniai kviečiama 
dalyvauti visose krašto tarybos 
sesijose, o ypač šeštadienio sim
poziume.

Kanados lietuvių kultūros mu- 
ziejui-archyvui aukojo: $1,000 - 
Hamiltono DLK Algirdo Šaulių 
kuopa, M.A. Garkūnai (Hamilton), 
V. Pniauskas (Oshawa); $600 - Vil
niaus šaulių rinktinės Kanadoje 
moterų sekcija; $500 - A. Patamsis 
(Stoney Creek); po $200 - E. Bersė- 
nas (Hamilton), A. Petraitienė (Ha
milton); po $100 - O. Gailiūnaitė 
(Toronto), S. Starkutis (Toronto).

Norite susipažinti su savaitraščiu 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”? Atsiųs
kite savo adresą ir gausite keletą 
numerių nemokamai.
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® PAVERGTOJE TE,VYffiJE © LIETUVIAI PASAULYJE
IŠLEIS J. URBŠIO KNYGĄ

“Gimtasis kraštas” rugsėjo 
8 d. laidoje paskelbė Juozo Urb
šio laišką, pranešantį, kad “Min
ties” leidykla netrukus išleis jo 
atsiminimų knygą, papildytą au
tentiškais dokumentais. Pasku
tinis nepriklausomos Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris J. 
Urbšys prieš keletą metų para
šė pluoštą atsiminimų “Lietuva 
ir Tarybų Sąjunga lemtingai
siais Lietuvai 1939-1940 metais”. 
Laiške jis prisipažįsta atsimi
nimų mašinraštį davęs skaityti 
vienam kitam asmeniui. Vėliau 
jam teko išgirsti, kad tie atsi
minimai, įvairiais būdais pa
dauginti, vaikšto po žmones. 
Galimas dalykas, kad dauginant 
į atsiminimus įsibrovė klaidų ir 
praleidimų. Laiške J. Urbšys sa
kosi norįs pranešti visuomenei, 
kad dabar tuos ir kitus jo atsi
minimus papildys ir atskira kny
ga išleis “Mintis”. Laišką jis bai
gia padėka “Gimtojo krašto” re
dakcijai: “Dėkoju iš anksto už 
šio pranešimo paskelbimą ir lin
kiu viso labo”.

RANKOM APJUOSTA BALTIJA
Pirmasis rugsėjo šeštadienis 

dabar yra vadinamas Baltijos 
diena, primenančia negailestin
gą jos užteršimą, skatinančia 
pastangas jai gelbėti. Šiemeti
nė Baltijos diena buvo kitokia 
Latvijos gamtosaugininkų dėka. 
Prie Baltijos gyvenantiems es
tams, latviams, lietuviams, len
kams, vokiečiams, danams, šve
dams ir suomiams buvo pasiūly
ta rugsėjo 3, šeštadienį, 6 v.v. 
rankomis apjuosti nuo taršalų 
dūstančią jūrą. Lietuvoje šią 
simbolinę akciją organizavo 
ekologiniai klubai “Atgaja” ir 
“Žemyna”, remiami Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio. Tūks
tančiai automobilių šeštadie
nio rytą užtvindė Vilniaus-Kau- 
no greitkelį, Žemaičių plentą. 
Pravažiuojančiuosius, pakelėse 
modami rankomis, sutiko Elekt
rėnų moksleiviai ir mokytojai, 
kelią gėlėmis nukloję Kauno 
sodininkai. Lietuvos pajūrį už
tvindė iš įvairių vietų suvažia
vusi minia su vėliavomis, tauti
niais ženklais, lietuviškomis 
dainomis. Žali plakatai skelbė: 
“Sveika jūra — gyva tauta”. Tau
tiniais drabužiais pasipuošusios 
mergaitės rinko aukas gamto
saugai ir parašus peticijai, kad 
būtų atsisakyta trečiojo genera
toriaus atominėje Ignalinos 
elektrinėje.

SIMBOLINĖ GRANDINĖ
Jautrų žodį, visus skatinusį 

atsigręžti į žmogų ir į savo sąži
nę, Palangos paplūdimyje tarė 
filosofas prof. dr. Jokūbas Min
kevičius. Buvo ir daugiau kalbė
tojų, bet paplūdimiuose staiga 
dingo gelbėjimo stoties garsia
kalbiai. Atrodo, ne visi vasar
vietės vadovai norėjo, kad čia 
būtų kalbama ir kad kalbėtojus 
girdėtų didelė suvažiavusiųjų 
minia. Šeštą valandą vakaro vi
same Lietuvos pajūryje nuo Kur
šių nerijos iki Šventosios bu
vo nutiesta Baltijos jūrai skir
ta simbolinė mylinčių širdžių ir 
rankų grandinė. Ji nutrūko Šven
tojoje, kurią nuo Latvijos ski
ria pasienio zona su budinčiais

VIENINTELĖ PROFESIONALI 
LIETUVIŲ KELIONIŲ 
ĮSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 

GARANTUOJA

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
Tel (416) 769-2500 Telex 06-986766 TOR
KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOMIS.

Mūsų registracijos numeriai: retail nr. 2559030, wholesale nr. 2475066

pasieniečiais. Tačiau simboliš
kai grandinę pratęsė trys lat- 
vaitės, pralaužusios pasienie
čių užtvaras ir atbėgusios iki 
lietuvių voros. Vėliau gautas 
pranešimas, kad panašiu būdu 
latviams pavyko užmegzti ry
šius ir su estais. Visam Lietu
vos pajūrio ruožui apglėbti rei
kia šimto tūkstančių žmonių. 
Tikslaus suvažiavusiųjų skai
čiaus niekas negalėjo suskai
čiuoti. Kalbama tik apie pilnu
tėlius paplūdimius ir vieningą 
pritarimą pasiūlymui įsteigti 
Baltijos jūros apsaugos fondą, 
kuriam būtų panaudotos už tar
šą skiriamos baudos.

DRAUDŽIAMA MAUDYTIS
Ši vasara ne visada buvo sma

gi vasarotojams Baltijos paplū
dimiuose ir pakrantėse. Dėl pa
didėjusio vandens užteršimo 
liepos pradžioje pasirodė skel
bimų, kad Klaipėdoje, Giruliuo
se, Palangoje ir kai kuriose ki
tose vietovėse draudžiama mau
dytis jūroje. Mat bakteriologi
nis užterštumas ten net 4-5 kar
tus viršijo leistinas normas. 
Palangos vykdomojo komiteto 
pirm. Danius Puodžius taršos 
atneštas problemas aptarė rug
pjūčio 2 d. paskelbtame pasi
kalbėjime su “Tiesos” atstovu 
Gediminu Pilaičiu, prisipažin
damas, kad jam netgi teko užda
ryti moterų paplūdimį. Vėliau 
padėtis šiek tiek pagerėjo, po
ilsiautojai galėjo maudytis vi
same Palangos ruože. Maudymo
si suvaržymų buvo susilaukę 
Jūrmalos ir Piarnu kurortai. 
Kaltė dėl padidėjusios bakterio
loginės taršos tenka Lietuvos 
miestams, į Nemuną nuleidžian- 
tiems nešvarius arba menkai ap
valytus vandenis. Jie pasiekia 
Kuršių marias, o ten teršalų do
zę prideda Klaipėda. Ir ji, ir 
Kaunas neturi biologinių valy
mo įrenginių. Vėjai ir srovės 
nešvarumus gena Palangos link. 
Mažeikių naftininkai jūron iš
leidžia biologiškai išvalytą 
vandenį, nepažeisdami nustaty
tų ribų. Į Baltijon tekantį Rą
žės upelį srutas bei kitus ne
švarumus leidžia Kretingos ra
jono ūkiai. Bakteriologinis Rą
žės užterštumas Palangos kuror
to prieigose leistinas ribas vir
šija šimtą kartų. Pokalbyje bu
vo paliesta ir Liepojos rajone 
planuojama statyti atominė 
elektrinė. Lietuva tokios so
vietinės elektrinės susilaukė 
prie Ignalinos, o Latvijai ji 
peršama prie Liepojos. Pasak D. 
Puodžiaus, Latvijos ministerių 
taryba šį klausimą jau svarstė, 
bet galutinio nutarimo nepa
darė. Elektros ištekliams spręsti 
ieškoma kitų būdų, nors tyrinė
jimo darbai atominei elektrinei 
vis dar vyksta. Esą tuo klausi
mu turėtų pasisakyti ir Lietuvos 
specialistai bei mokslinės orga
nizacijos. D. Puodžiaus pasiūly
mas vertas dėmesio. Atominė Ig
nalinos elektrinė pavojinga ne 
tik Lietuvai, bet ir Latvijai. 
Tokia elektrinė Liepojos rajone 
taip pat taptų nuolatiniu grės
mės šaltiniu ne tik Latvijai, bet 
ir Lietuvai, ypač Palangai ir 
Kuršių nerijai. Pavojus padidė
tų ir Švedijai. Juk Liepoja dvi
gubai arčiau negu Ignalina.

V. Kst.

Gruodžio 27- 
sausio 10 1989 m.

‘Juodojo kaspino diena” Hamiltone. Jaunimas vaizduoja sovietų pavergtas tautas Nuotr. J. Miltenio

Hamilton, Ontario
HAMILTONO SKAUČIŲ-TŲ “ŠIR- 

VINTOS-NEMUNO” tuntas savo 
veiklą pradėjo vadijos posėdžiu, 
rugsėjo 12 d., aptardamas metinės 
veiklos programą. Oficialiai 1988- 
89 m. žiemos veikla pradėta spalio 
2, sekmadienį, organizuotu daly
vavimu 10.30 v. pamaldose. Po to 
mažoje salėje įvyko tunto sueiga 
su laužo programa, tema - VH-sios 
tautinės stovyklos prisiminimai. 
Tautinėje stovykloje dalyvavo 15 
skaučių-tų, parsivežusių malonių 
įspūdžių, sudariusių naujų pažin
čių bei atnaujinusių senas. Tiki
me, kad stovykloje sukeltas entu
ziazmas greitai neišblės ir mūsų 
veiklą pagyvins. Tunto vadija reiš
kia skautišką padėką skautams vy
čiams Linui Baltakiui ir Andriui 
Stanaičiui už stovyklautojų nuve
žimą bei parvežimą ir rūpestingą 
globą kelionės metu. Transporto 
išlaidos buvo padengtos iš tunto 
kasos. Taip pat kiekvienam sto
vyklavusiam suteikta $50.00 para
ma. Šia proga skelbiame dides
nius skautiškus renginius: Kūčios
- 1988.XII.il, iškilminga tunto 
sueiga Vasario proga - 1989.11.5, 
Kaziuko mugė - 1989.III.12, iškil
minga sueiga šv. Jurgio šventėje
- 1989.IV.23.

“Širvintos-Nemuno” tunto vadija
ATSISVEIKINANT SU BRANGIU 

tautiečiu a.a. Kazimieru Bungarda, 
šviesiam jo atminimui įamžinti 
Kanados lietuvių fondui aukojo: 
$80 - dr. Birutė Girnius; $26 - H. 
K. Norkus; $25 - St. S. Rakštys, R. 
J. Pleinys; $20 - J. G. krištolaitis, 
St. Demeikienė, B. Grinius, V. R. 
Bartninkas, I. P. Girnius, St. Da
lius, J. Asmenavičius, A. H. Liau- 
kus, B. Sadauskienė, A. Mingė- 
la, J. Andriukaitis, V. H. Lepars- 
kas; $15 - Z. Stonkus; $10 - S. M. 
Raupėnas, J. Stankus, P. M. Šiulys, 
J. M. Gimžauskas, J. R. Jurgutis, 
J. Povilauskas, A. A. Mikalaus
kas, A. J. Gedrimas.

Kanados lietuvių fondas užjau
čia visus artimuosius ir dėkoja 
visiems aukojusiems.

A. a. INOS KLIČIENĖS atminimui 
mirusios Montrealyje, P. M. Šiulys 
Kanados lietuvių fondui aukojo 
$30. KLF

Tillsonburg, Ont.
PAGERBDAMI a.a. JONĄ TER- 

VYDAVYČIŲ, mirusį 1988 m. rug
sėjo 10 d., artimieji draugai bei pa
žįstami aukojo “Tėviškės žibu
riams: $10 - V. P. Lapienis, J. Stro- 
domskis; Tautos fondui: $15 - E. 
Langas, $10 - G. Rugienius; $5 - P. 
Malakauskas, B. Gudinskas, J. 
Vitas.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.
Tautos fondo atstovybė 

Tillsonburge

Sault Ste. Marie, Ont.
TAUTOS FONDUI aukojo: $50 - 

V. Skaržinskas, H. Matijošaitis, J. 
Malskis; $20 - V. Vainutis, J. Meš- 
kys, J. Puteikis, A. Skardžius, V. 
Kramilius; $10 - A. Dabulskienė, 
A. Balčiūnas, St. Druskis, I. Ge
nys, V. Golbergas, L. Jakumai- 
tienė, J. Kvaščiauskas, S. Kvaš- 
čiauskas, V. Mockus. A. Motiejū
nas, A. Motuzas, A. Petronis, J. 
Skardis, Pr. Umbrasas, A. Vana
gas, K. Žebraitienė, V. Žurauskas; 
$11 - J. Valas; $5 - M. Duoba, J. 
Gasparienė, R. Gasparas, I. Girdze- 
vičius, S. Grigelaitis, E. Kutke- 
vičius, J. Kvaščiauskas, V. Luda- 
vičius, O. Okmanienė, J. Parei- 
gis, G. Poderis, A. Rutkauskas, J. 
Riauka, J. Skaržinskas, A. Skar
žinskas, K. Šližys.

Ačiū visiems aukotojams.
Ona Žurauskienė,

TF įgaliotinė

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

London, Ontario
ŠILUVOS MARIJOS ATLAIDAI 

kasmet tampa populiaresniais. 
Kaip ir paprastai, jie pradėti pa
maldomis Šiluvos Marijos švento
vėje sekmadienį, rugsėjo 11 d., 
4 v.p.p. Koncelebracines Mišias 
atnašavo trys kunigai: J. Staškus, 
I. Mikalauskas, OFM ir K. Kakne
vičius. Gražų pamokslą pasakė 
kun. J. Staškus, Lietuvos kanki
nių parapijos klebonas Missis- 
saugoje, jis taip pat yra buvęs 
Šiluvos Marijos par. klebonas. 
Jis priminė, kad Marija yra mū
sų viltis ir ragino tikėti, kad ji 
niekada neapleis mūsų tėvynės 
Lietuvos ir kad mūsų brolių ir 
sesių kančios ir prarastos gyvybės 
nebus pamirštos. Mišių aukas ne
šė apyl. pirm. P. Kuras ir žmona 
Rasa, KLB krašto kultūros k-jos 
pirmininkė. Jų sūnelis Tomas ne
šė gražią gėlytę. Iškiliai giedojo 
“Pašvaistės” choras, vadovauja
mas muz. R. Vilienės. Pilna šven
tovė buvo maldininkų.

Vaišės ir koncertas įvyko para
pijos salėje. Meninę programą at
liko daugeliui žinomo V. Povilo- 
nio vienetas, kurį apibūdino G. 
Petrauskienė. Didelį pasisekimą 
turėjo jo atliekamos patriotinės 
ir komiškos dainos. Dauglį iš jų 
jie turėjo kartoti. Širdį pagau
nančiai skambėjo dainos žodžiai: 
“Gintaro tėvyne, tegul per amžius 
Baltija banguos”. Plojimams nesi
liaujant, turėjo padvigubinti sa
vo programą. Girtinas jo sugebėji
mas įtraukti į bendrą dainą visus 
klausytojus. Vykusios ir jo melo
deklamacijos. Klausytojai buvo 
supažindinti su vieneto meninin
kais: vadovas - Vaclovas Povilo
nis iš Marijampolės, Teresė Vyš
niauskaitė ir Valdas Ramanaus
kas iš Punsko, Vytas Spudulis iš 
Šiaulių.

Vaišių metu par. tarybos pirm. 
A. Petrašiūnas sveikino kunigus ir 
visus susirinkusius, dėkojo jiems 
bei šeimininkėms ir kvietė atsilan
kyti ateinančiais metais, kai bus 
švenčiamas parapijos dvidešt- 
penkmetis. Per eilę metų nuveik
tiems darbams atžymėti klebonas 
įteikė dovanėles buvusiam parapi
jos tarybos prezidiumui: pirm. V. 
Gudeliui, P. Jokšai ir V. Vaitkui 
bei buv. gėlių prižiūrėtojui J. 
Šakiniui, priartėjusiam prie 90 m. 
amžiaus angos. Visi padėkojo už 
dovanas, o P. Jokša palinkėjo pa
rapijai gyvuoti dar šimtą metų.

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003 __~
(Union Gas Building) Telefonas
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

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%
RRSPind. 3 m...................  10%

Klebonas parapijos biulete
nyje padėkojo P. ir D. Judickams 
už gėles, “Pašvaistės” chorui ir jo 
vadovei muz. R. Vilienei už giedo
jimą, P. ir R. Kutams už paruoštą 
ir pravestą turtingą loteriją, taip 
pat ir visiems gausiems dalyviams. 
Ypatingą padėką jis išreiškė I. Da- 
niliūnienei, A. Žemaitienei ir V. 
Bendoraitienei, įdėjusioms labai 
daug darbo, paruošiant skanią va
karienę. Darbo būta daugiau, negu 
kas gali spėti, ypač nelabai dė
kingose sąlygose!

Nevisai aišku, kodėl į klebono 
organizuojamus renginius yra toks 
didelis žmonių veržimasis, kad 
dalis žmonių negali jose dalyvau
ti dėl vietos stokos ar panašių 
priežasčių. Vienas dalykas - jo 
renginiai yra gerai suorganizuo
ti, visada jis skiria pirmaeilį 
dėmesį kokybei bei iškilmingu
mui ir t.t. Taip ir šį kartą daug 
lietuvių negalėjo patekti į šios 
šventės vaišes, nes salė buvo jau 
perpildyta šventės dalyviais. Buvo 
net sunku per salę pereiti. Šį kar
tą, žinoma, ir iškilmingumas nu
kentėjo ... kai čia buvo tik kam
šatis. Atrodo, yra daug naudingiau 
daryti didesnėje salėje. Nepateku
siųjų suraminimui galiu pasakyti 
nugirstą naujieną: ateinančiais 
metais bus dviguba šventė-atlaidai 
ir parapijos 25 metų sukaktis. 
Klebonas pažadėjo suorganizuoti 
labai iškilmingą šventę didelė
je salėje, kad visi į vaišes galė
tų patekti. Bet ir tuo atveju lie
ka viena problema - žmonės mėgs
ta bilietus įsigyti paskutinę mi
nutę. Tai yra labai klaidinga. Da
bar kai kas mėgina įsigyti juos net 
tą patį rytą. Argi yra įmanoma 
sekmadienį nupirkti daugiau 
maisto ir jį paruošti?!! Taigi ir 
didelėje salėje pavėlavusiems gali 
būti pasakyta, kad daugiau svečių 
neįmanoma priimti. Ateinančiais 
metais lauksime dar daugiau ne
vėluojančių svečių! D.E.

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

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 
dydi iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Žurnalo “Lietuvių dienos” lei

dėjas Antanas Skirtus nusiskun
džia, kad visas balandžio nume
ris trisdešimt penkiuose mai
šuose penkias savaites buvo din
gęs centriniame Los Angeles 
pašte. Tai yra rekordinis JAV 
pašto aplaidumas.

Bostone lankėsi Algimantas 
Čekuolis — “Gimtojo krašto” re
daktorius ir vienas pagrindinių 
Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio veikėjų. Gintaro Karoso pa
stangomis susitikimas su svečiu 
iš Vilniaus buvo surengtas Lie
tuvių piliečių draugijos užkan
dinėje rugpjūčio 24 d. Pirmiau
sia buvo parodyta Vilniaus Vin
gio parke liepos 9 d. įvykusių 
•demonstracijų vaizdajuostė. Ta
da A. Čekuolis padarė platų pra
nešimą apie dabartinius įvykius 
Lietuvoje, demonstracijas ir pa
siektus laimėjimus. Didžiausiais 
tenka laikyti atšauktus draudi
mus Lietuvos trispalvei, tautiš
ka giesme vadinamam Lietuvos 
himnui ir tautiniams ženklams. 
Persitvarkymo siekiai yra gero
kai didesni. Norima pilno sava
rankiškumo ekonominiame ir 
kultūriniame gyvenime, dau
giau laisvės politiniuose rei
kaluose, susietos su demokra
tiniais metodais, oficialaus 
lietuvių kalbos pripažinimo 
valstybine Lietuvos kalba. A. 
Čekuolis Lietuvos persitvarky
mo sąjūdžio nelaiko opozicija. 
Juo tik kovojama prieš stalinis- 
tinį terorą bei jo palikimą. Są
jūdis jungia įvairių pažiūrų lie
tuvius, kuriem rūpi lietuvių tau
tos ateitis. Rugpjūčio 25 d- A. 
Čekuolis panašias mintis apie 
persitvarkymą Baltijos šalyse 
dėstė XXXIV-to kanalo televizi
jos programoje. Pasak jo, per
sitvarkymas Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje turėtų būti grei
tesnis ir stipresnis, tačiau jį 
trukdo stalininkai.

XXXIII-ji Lietuvių fronto bi
čiulių poilsio ir studijų savaitė 
šiemet buvo surengta rugpjūčio 
14-21 d.d. Dainavos stovyklavie
tėje. Paskaitas skaitė: P. Alšė- 
nas — “Tauta ir išeivija — stra
teginė perspektyva”, prof., A. 
Musteikis — “Ant kultūros ir po
litikos laktų”, dr. A. Butkus — 
“M. Gorbačiovo persitvarkymo 
reformos ir Lietuva”, dr. V. Ma
jauskas — “Rezistencijos idėja 
Maironio kūryboje”. P. Narutis 
aptarė dr. K. Griniaus knygą 
“Lietuvos partizanų kovos”. Įdo
mios buvo jaunosios kartos at
stovų svarstybos “Kaip mes gali
me padėti Lietuvai”, kuriose 
kalbėjo Aidas Palubinskas, at
vykęs iš Los Angeles, du vašing- 
toniečiai — Rūta Virkutytė ir 
JAV lietuvių jaunimo sąjungos 
pirm. Darius Sužiedėlis. Sto
vykloje lankėsi naujasis PLB 
valdybos pirm. dr. V. Bieliaus
kas, grįžęs iš V. Europos, kur 
jam teko dalyvauti XXXV-joje 
Europos lietuviškųjų studijų 
savaitėje, šią vasarą sureng
toje Vasario 16 gimnazijoje. Jis 
dalijosi įspūdžiais, pabrėžė 
savo įsipareigojimą siekti nuo
širdaus bendradarbiavimo su 
kitais veiksniais. Dr. V. Bieliaus
kas betgi teisingai pastebėjo, 
kad pastarieji įvykiai Sovietų 
Sąjungoje ir jos okupuotoje 
Lietuvoje mūsų veiksnius užklu
po netikėtai: jiems nebuvo pasi
ruošęs nei VLIKas, nei Lietuvių 
Bendruomenė, nei kitos organi
zacijos. Savaitės dalyviai, iš
klausę dr. V. Majausko paskaitą 
apie rezistencijos idėjas Mai
ronio kūryboje, penktadienio 
vakarą su degančiomis žvakė
mis rankose nužygiavo į Kryžių 
kalną Dainavos stovyklavietėje. 
Prie simbolinio Lietuvos rezis
tento kapo ten trumpą žodį tarė 
Baptų klebonas kun. R. Mikuta
vičius.

Australija
Lietuvių namų reikalais Ade

laidėje rūpinasi Adelaidės lie
tuvių sąjunga, kurios metinis na
rių susirinkimas įvyko rugpjūčio 
14 d. Ataskaitinį pranešimą pa
darė sąjungos valdybos pirm. P. 
Bielskis. Pirmiausia tylos minu
te pagerbti šiais metais miru
sieji nariai — A. Morkūnas, A. 
Janilionis, J. Zakarevičius ir 
S. Jonavičienė. Adelaidės lietu
vių sąjunga dabar turi 326 na
rius, kurių skaičius pamažu di
dėja. Praėjusiais metais susi
laukta penkiolikos naujų narių. 
Lietuvių namų reikalams kiek
vienas moka metinį $6 mokestį. 
V. Stalbai pasiūlius, tą mokes
tį nutarta padidinti iki $10. Ad
ministracinėms Lietuvių namų 
išlaidoms praėjusiais metais ne
užteko narių mokesčio, aukų ir 
baro pajamų. Ataskaitinius me
tus Adelaidės lietuvių sąjunga 
baigė su $30.000 pajamų ir 
$36.000 išlaidų. Nuostolį teko 
padengti iš $48.000 kapitalo 
banke. Lietuvių namų bare tada 

buvo $32.000 vertės gėrimų ir 
kitų gaminių. Išlaidas sumaži
na barą savanoriškai aptarnau
jantys sąjungos nariai. Šiemet 
savo tarnybą baigia Lietuvių 
namų administratorius A. Lend- 
raitis. Teks ieškoti kito admi
nistratoriaus, kurį nelengva 
rasti. Lietuvių namuose veikian
tį archyvinį muziejų prižiūri 
V. Patašius ir C. Piečiukaitis. 
Bibliotekai su skaitykla vado
vauja N. Alvikienė. Yra 2.660 
knygų ir tik nepilnas šimtas 
skaitytojų. Jų galėtų būti ge
rokai daugiau, ypač ilgais ir 
nuobodžiais australiškos žie
mos vakarais. Skaityklai pre- 

_ numeruojama aštuoniolika laik
raščių ir žurnalų. Iš Adelaidės 
lietuvių sąjungos valdybos pa
sitraukusį iždininką K. Pocių 
pakeitė V. Neverauskas. Valdy- 
bon antrai kadencijai perrinkti 
D. Dunda, V. Marcinkevičius ir 
J. Jaruševičius. Nariai džiau
giasi gerai sutvarkytais Lietu
vių namais: prieš keletą metų 
įvesta sistema oro temperatūrai 
reguliuoti, nauju stogu, naujo
mis grindimis, užbaigtu priesta
tu. 1988 m. pabaigoje jais galės 
pasidžiaugti Adelaidėje įvyk
siančių Australijos lietuvių die
nų dalyviai.

Vokietija
Kun. Alfonsas Svarinskas, Lie

tuvos Helsinkio grupės narys 
ir Lietuvos tikinčiųjų teisėms 
ginti katalikų komiteto steigė
jas, iš Maskvos atskrido Frank- 
furtan rugpjūčio 23 d., sovieti
niuose kalėjimuose ir darbo sto
vyklose praleidęs 21 metus. Pas
kutinį kartą jis 1982 m. buvo nu
teistas septyneriems metams 
darbo stovyklos ir trejiems me
tams tremties. Pernai kun. A. 
Svarinskas sunkiai susirgo ir 
sutiko išvykti užsienin gydytis. 
Jį, dar nebaigusį bausmės, iš
laisvino Augsburgo arkiv. dr. J. 
Stimpfleris, per užsienio reika
lų ministeriją pasiuntęs kvieti
mą atvykti V. Vokietijon. Pernai 
jis buvo parvežtas Vilniun ir 
spaudžiamas pasirašyti raštą, 
kad ateityje nepažeis įstatymų. 
Tokio pažado, prisipažįstančio 
nusikaltimą, nesutiko pasirašyti 
ir buvo grąžintas darbo stovyk
lom Š. m. liepos mėnesį kun. A. 
Svarinskui buvo leista išvykti 
V. Vokietijon. Vilniuje jis lau
kė, kol V. Vokietija sutvarkys 
įvažiavimo dokumentus. Frank
furto orauostyje jį sutiko vysk. 
Antanas Deksnys, Vokietijos 
vyskupų delegatas lietuvių kata
likų sielovadai kun. Antanas 
Bunga, kun. Kazimieras Senkus, 
lietuvių kalinių užtarėjas aust
ras vienuolis kun. Jakob Foerg 
ir VLB krašto valdybos pirm. 
Juozas Sabas. Atlikusio doku
mentinius formalumus laukė 
apie 40 lietuvių ir kitataučių. 
Vasario 16 gimnazijos mokiniai 
brangiam svečiui įteikė dvide
šimt vieną rožę — po rožę už 
kalėjimuose bei stovyklose pra
leistus kiekvienerius metus. 
Pirmas priėmimas kun. A. Sva
rinsko tą patį vakarą laukė Va
sario 16 gimnazijoje.

Pirmąsias Mišias Vakaruose 
rugpjūčio 24 d. kun. A. Sva
rinskas koncelebravo su vysk. A. 
Deksniu ir penkiais kunigais. 
Tada vėl teko vykti Frankfurtan, 
kur spaudos konferenciją buvo 
surengusi Tarptautinė draugija 
žmogaus teisėms ginti. Dalyvavo 
apie 20 žurnalistų, klausinėju
sių apie gyvenimą darbo stovyk
lose, ten sutiktus kitus kalinius, 
dabartinę būklę Lietuvoje. Į žur
nalistų klausimus kun. A. Sva
rinskas atsakinėjo lietuviškai, 
pasinaudodamas vertėjo paslau
gomis, tik konferencijos pabai
goje kelis trumpus sakinius iš
tarė vokiškai. Laisvę atgavęs 
kalinys laikinai apsigyveno Bad 
Woerishofene pas vysk. A. Deks- 
nį. Čia kun. A. Svarinską aplan
kė jo išlaisvinimu ir išleidimu 
V. Vokietijon rūpinęsis Augs
burgo arkiv. dr. J. Stimpfleris. 
Pradžioje planuoja atgauti svei
katą, o tada vėl tęsti kovą už Lie
tuvos laisvę.

Lenkija
Saviveiklinis dramos būre

lis, vadovaujamas Teklės Pa
ransevičienės, veikia Punsko 
lietuvių kultūros namuose. Per
nai tas būrelis paruošė ir suvai
dino Balio Sruogos “Uošvę”. 
Vaidmenis atliko įvairius dar
bus turintys lietuviai, būreliui 
skiriantys nuo jų atliekamą lais
valaikį: Punsko lietuvių kultū
ros namų vedėja Jūratė Kar- 
dauskinienė, Punsko valsčiaus 
švietimo skyriaus darbuotojas 
Adas Zimnickas, mokytojas Jur
gis Valinčius, Punsko valsčiaus 
prekybos ir paslaugų kooperaty
vo darbuotojas Jonas Uzdila, 
Punsko valsčiaus biuro darbuo
tojai Onutė Pečiulienė, Juozas 
Bukauskas ir Birutė Vaicekaus
kienė.
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Sąžinės kalinys ir kovotojas už tikinčiųjų teises kun. ALFONSAS SVARINSKAS rugpjūčio 23 d. iš Lietuvos atvyko 
V. Vokietijon. Šalia - KĘSTUTIS JOKUBYNAS, su juo kalintas trejus metus Nuotr. M. Šmitienės

Iš lagerių ir kalėjimų, į laisvę
(Atkelta iš 1-mo psl.)

ATSR trijuose lageriuose; 
1983. I. 26 — 1988. VII. 12 Ura
tuose, Permės srityje (trijuose 
lageriuose). Iš viso 21 metus 
kentėjau už Tėvynę ir Bažny
čią! Ir dabar vienintelis no
ras bei gyvenimo prasmė: liku
sius gyvenimo metus paaukoti 
už šiuos didžius idealus ir 
bent šiek tiek paspartinti Tė
vynės ir Bažnyčios dvasinį bei 
fizinį atgimimą.

— Po tokių kančių sveikata 
turbūt gerokai susilpnėjo?

— Taip, bet dabar pagerėjo. 
Lietuvoje išbuvau nuo 1988 m. 
liepos 15 d. iki rugpjūčio 22 d. 
Į Vakarus išvykau rugpjūčio 23 
d. Telaimina Dievas mano 
žingsnius ir pastangas!

Geras maistas, vitaminai, ar
timųjų ir draugų meilė sustip
rino fizines mano jėgas. Pas
kutinius dvejus metus lageryje 
išgulėjau ant lygios lentos. O 
dabar guliu ant minkštos sofos 
ir nebejaučiu skausmo. Vysk. 
A. Deksnio ir Kauno seminari
jos laikų draugo kun. A. Bun- 
gos dėka esu viskuo aprūpin
tas. ,Gyd. A. Maieris nuodug
niai patikrino mano sveikatą 
ir sudarė galimybę mėnesį ne
mokamai gydytis ligoninėje. 
Kai kurių organų jau nebega
lima pataisyti; pvz. kairė au
sis, sudaužyta per tardymus 
1947 m. sausio-kovo mėn., ir 
dabar smarkiai ūžia. Gydyto
jai tvirtina, kad sveikatos pil
nai pakaks iki mirties. Ašiū 
Dievui — dvasia nesulaužyta! 
O tai ir yra svarbiausia žmo
gaus ir ypač kunigo gyvenime.

— Iki šiol pasakojot apie la
gerinį gyvenimą. Kaip Jums pa
vyko išsiveržti iš to gyvenimo, 
trukusio 21 metus?

— 1987 m. sausio mėnesį iš
ėjo slaptas TSRS aukščiausios 
tarybos prezidiumo įsakymas 
dėl disidentų bei sąžinės ka
linių paleidimo. Sąlyga — pa
sirašyti asmenišką pasižadėji
mą ateityje nelaužyti tarybi
nių įstatymų. Tuo būdu netie
siogiai prisipažįstamą, kad 
iki šiol laužė tuos įstatymus 
ir prisipažįsta kaltu. Taigi 
toks “nekaltas” pareiškimas 
prilygsta malonės prašymui. 
Didelė disidentų dalis pasira
šė ir jau vasario mėnesį išva
žiavo namo. Valdžia paskelbė 
patenkinusi 400 malonės pra
šymų, o Saugumas galėjo pasi
teisinti prieš viešąją pasau
lio nuomonę.

— Ar Jūs pasinaudojote mi
nėtu slaptu įsakymu?

— Sausio 28 d. mane ir kun. 
Sigitą Tamkevičių (kitame la
geryje) aplankė Lietuvos KGB 
prokuroras Jurgis Bakučionis 
(mano kaltintojas paskutinia
me teisme Vilniuje 1983 m.). 
Mes abu kunigai, nors nebuvo
me susitarę, atsisakėme rašyti 
bet kokį pareiškimą. Sekančią 
dieną mane išvežė iš 389/36 la
gerio, o kun. Sigitą — iš 389/37 
į lagerio ligoninę prie 389/35 
lagerio. Mat norėjo mus, prieš 
vežant į Lietuvą, ligoninės 
maistu ir poilsiu sustiprinti. 
Vasario 10 d. išvežė į Permės 
kalėjimą (etape pirmą kartą 
po suėmimo sutikau kun. Sigi
tą). Vasario 12 d. mudu išga
beno keleiviniu lėktuvu į 
Maskvą, o vakare į Vilnių. Dėl 
rūko iš Maskvos išskridome ke
liom valandom vėliau ir Vil
niuje buvom vasario 13 d. apie 
1.30 v. ryto. Kun. Sigitas Vil

nių paliko kovo 28 d., o aš — 
kovo 29 d. Jį išgabeno į Mordo- 
viją, o mane į jo buvusį lage
rį 389/37, kuriame ir drausmė 
švelnesnė, ir gyvenimo sąly
gos geresnės.

— Taigi Vilniuje išbuvote 
net keletą savaičių. Ką gi vei
kėte per tą laiką? Ar nebuvo 
pastangų jus išlaisvinti?

— Per tą laiką Vilniaus kalė
jime turėjau šešis susitikimus 
su KGB pareigūnais — papul
kininkiu Juozu Radzevičiumi, 
Prano (Bažnyčios reikalams) ir 
papulk. Robertu Naruševičiu
mi (kalinių ir buvusių kalinių 
reikalams). Žadėjo laisvę ir 
vertė rašyti pasižadėjimą nu
traukti kovą (!) prieš valdžią. 
TSRS esanti humaniška ir vis
ką dovanos. Man pasiūlyta lais
vė gana ribota: gyvensiu pas 
brolį Kadrėnų k. (netoli Vidiš
kių), lankysiu Vidiškių šven
tovę. Tik tiek. Viduklėn grįžti 
negalėsiu, nes ten “blogi” žmo
nės ... Taigi laisvė gana ribo
ta, o kaina didelė.

— Kokia buvo Jūsų reakci
ja į tokį pasiūlymą?

— Sveikata buvo pašlijusi. 
Reikėjo ieškoti išeities. Na, 
ir juokais pasakiau: “Jūs man 
nusibodot ir aš Jums. Todėl 
noriu išvažiuoti į Belgiją”. 
Tada saugumiečiai nustebę 
paklausė: “Kodėl į Belgiją, 
o ne Italiją ar Vokietiją?” 
Kai pareiškiau, kad negaliu 
pasakyti, jie paklausė: “O ką 
pažįsti Belgijoje?” “Briuselio 
kardinolą” — atsakiau. “O iš 
kur jį pažįsti?” “Negaliu pasa
kyti . ..” Ir taip saugumiečių 
galvose atsirado net du nauji 
klausimai...

— Ar Lukiškių kalėjime Vil
niuje sąlygos buvo geresnės 
nei Rusijos lageriuose bei ka
lėjimuose?

— Lukiškių kalėjime sąlygos 
buvo žymiai geresnės. Tada 
buvo ankstyvas pavasaris, o 
Uralu šaltos žiemos buvo jau 
taip nusibodusios. Be to, lei
do mano artimiesiems kas mė
nesį perduoti man 5 kg. mais
to: nuostabių lietuviškų gė
rybių — skilandžių, dešrų . . . 
10 rb. pirkti cukraus bei kitų 
dalykų Saugumo krautuvėje. 
Atnešdavo man įvairių lietu
viškų knygų, kurių negaudavo
me lageryje. Taigi sąlygos bu
vo visai pakenčiamos. Pagal to 
meto kalinio statusą galėjau 
gauti 5 kg. maisto per ištisus 
metus ir pirkti tik už 8 rb. per 
mėnesį.

— Kas įvyko toliau, nepavy
kus deryboms su saugumie
čiais? Ar vėl kelionė į lage
rius?

— Taip, vėl reikėjo atsisvei
kinti su Vilniumi. Vėlyvą šeš
tadienio vakarą, pavasario lie
tučiui lynojant, gabeno mane 
iš Lukiškių centrinio kalėjimo 
drauge su įvairaus plauko va
gimis ir tikrais recidivistais. 
Vėl baisios sąlygos vagonuose 
ir persiunčiamuose kalėji
muose. Visi baisiai keikiasi, 
beveik visi rūko “machorką”. 
Vagių “aristokratija” — įvai
rūs jų vadovai kelis kartus 
per dieną verda “čefirą” (0,5 
litro vandens, 50 gr. arbatžo
lių; geria iš vieno puodelio 
mažais gurkšniais). O norint 
vagone išvirti “čefirą”, reikia 
sudeginti beveik visą medvil
ninį rankšluostį. Kiek dūmų 
vagone! Koks kvapas!

Vagone visi susigrūdę — atsi
gulti galima tik pagal eilę. Ma
nęs kelyje neapiplėšė, nes vi
sur sakiausi esąs kunigas ir 
visur respektavo.

— Kaip atrodė pereinamieji 
sovietų kalėjimai?

— Pskovo kalėjimas garsus 
utėlėmis, o Permės — purvu. 
Ne kuo geresnis ir Jaroslavlio 
kalėjimas. Apie moralinį pur
vą netenka ir kalbėti. O kad 
čia patektų “Išsilaisvinimo 
teologijos” autoriai arba Va
karų liberalai! Tada jie su
prastų kokią baisią paslaugą 
daro žmonijai. Jie perša tai, 
nuo ko milijonai negali išsigel
bėti. Čia pabuvoję jie bema
tant pasveiktų! Lageriuose su
tikau daug įvairių tautų žymių 
komunistų, kurie išsigydė nuo 
baisios savo ligos. Uraluose 
Brandto ir Ed. Kennedy pavar
dės yra tapusios keiksmažo
džiais.

— Ar vėl atsidūrus lageryje 
neatėjo nauji saugumiečių pa
siūlymai dėl išlaisvinimo?

— D. Šeštadienį išėjau iš ka
rantino ir Velykas švenčiau 
naujame lageryje. Čia jau bu
vo galima gyventi, nors tuo 
metu mano sveikata buvo ne
pavydėtina.

Birželio 4 d. vėl prisistatė 
KGB pareigūnas iš Vilniaus — 
papulk. J. Radzevičius, mane 
lydintis nuo kratos dienos Vi
duklėje (o gal ir anksčiau, tik 
aš su juo nebuvau susidūręs). 
Jis pareiškė, kad amnestija 
manęs nelies (toji amnestija 
spaudoje buvo paskelbta tiktai 
birželio 18 d.!). Tuo metu apie 
amnestiją niekas nekalbėjo. J. 
Radzevičius sakė, kad galiu 
parašyti laišką lietuvių išei
vijai ir paprašyti iškvietimo 
apsigyventi užsienyje. Ir taip 
atsirado dilema: sėdėti dar 
pusantrų metų lageryje ir 
tremtyje trejus metus ar va
žiuoti į Vakarus? Paaiškinau, 
kad pažįstu daug užsienyje 
gyvenančių, bet neturiu adre
sų. Po dviejų valandų minėta
sis saugumietis pristatė ad
resus prel. Pauliaus Jatulio 
ir kun. (dabar prelato) Jono Pet
rošiaus. Tada parašiau laišką 
J. E. arkiv. L. Poviloniui ir 
paprašiau, kad važiuodamas į 
Romą pats arba per vysk. Anta
ną Vaičių perduotų mano laiš
kus minėtiems asmenims. Vė
liau iš KGB sužinojau, kad jie 
patys tuos laiškus išsiuntė.

— Ar j tuos laiškus iš užsie
nio kas nors atsiliepė?

— 1988 m. balandžio 4 d. kun. 
Sigitas ir aš gavome vyskupo 
laiškus su kvietimu atvykti į 
Augsburgą (V. Vokietijoje). 
Laiškai buvo rašyti 1987 m. 
gruodžio 15 d., o mus pasiekė 
tik po 4 mėnesių. Lageryje 
mums ir visiems tai buvo staig
mena, nes tai buvo pirmieji 
laiškai tiesiai iš užsienio.

1988 m. balandžio 29-30 d.d. 
vėl mus abu aplankė minėtasis 
Saugumo pareigūnas iš Vil
niaus (nuo Kalėdų iki gegužės 
18 d. buvome drauge su kun. 
Sigitu). Paaiškėjo, kad kovo 17 
d. vysk. J. Stimpfle parašė laiš
ką vilniškei “Tiesai” ir jame 
prašė paskelbti tą laišką, klau
siantį, kodėl manęs nepalei
džia. Pasirodo, vyskupas buvo 
parašęs net du laiškus, o aš ga
vau tik vieną — paskutinį. Sau
gumietis paaiškino, kad gautą
jį mano laišką laikys iškvie
timu. Tada parašiau raštą So

vietų Sąjungos aukščiausios 
tarybos prezidiumui, prašyda
mas išleisti išvykti Vokieti
jon pagal Augsburgo vyskupo 
J. Stimpfle iškvietimą. Prie 
rašto prijungiau vyskupo laiš
ką.

— O kaip pasielgė kun. S. 
Tamkevičius, gavęs Augsburgo 
vyskupo kvietimą ?

— Kun. Sigitas išvažiuoti ne
siruošia, nors jo sveikata ge
rokai palaužta. Pagal amnesti
ją jam nubraukė dvejus metus 
lagerio ir dvejus metus trem
ties. Taigi šiuo metu jam beli
ko dveji nepilni metai trem
ties. Manau, kad dar šių metų 
rudenį jis sugrįš į Tėvynę, nors 
jam dirbti sąlygos bus labai ir 
labai sunkios.

— Ar Jums dar ilgai teko 
laukti išlaisvinimo ir kelionės 
į Vakarus?

— 1988 m. gegužės 26 d. mane 
nufotografavo civiliniuose 
drabužiuose. Birželio 16 d. už
pildžiau savo ranka tris anke
tas užsienio pasui ir vizai gau
ti. Birželio 26 d. izoliavo mane 
nuo kitų kalinių. Liepos 11 d. 
pranešė, kad esu laisvas. Se
kančią dieną KGB autovežimiu 
nuvežė į geležinkelio stotį, 
nupirko bilietą ir pasakė, kad 
Maskvoje KGB pareigūnai pa
sitiks mane. Maskvoje dvi pa
ras gyvenau gerame viešbutyje 
“Rosija”. Tie patys “draugai” 
nuvežė į V. Vokietijos pasiun
tinybę, bet vizos dar nebuvo 
ir todėl turėjo išleisti mane 
į Lietuvą. Priešingu atveju 
būčiau nematęs Lietuvos. Pa
aiškėjo, kad mano užsienio pa
są sovietai įteikė V. Vokieti
jos ambasadai birželio 9 d., o 
aukščiausioji taryba pasirašė 
paleidimo raštą birželio 28 d.

— Kada ir kaip atsisveiki
note su Lietuva?

— 1988 m. liepos 15 d. vakare 
pabučiavau Lietuvos žemę Vil
niaus orauostyje. Didelė mi
nia su Lietuvos ir Vatikano vė
liavomis dalyvavo išleistuvių 
Mišiose Šv. Teresės šventovėje 
Vilniuje ir vėliau (rugpjūčio 
22 d.) orauostyje. Į Maskvą ma
ne palydėjo 16 asmenų: brolis, 
sesuo, jų sūnūs jf duktė, bičiu

Ne vėluoki t!
Kanados taupymo lakštai 

turi ankstyvesnę datą
Šiais metais Kanados taupymo lakštų pardavimo laikotarpis ankstyvesnis — nuo 
spalio 20 iki lapkričio 1 d. Nusipirkite naujuosius lakštus kur tik laikote pinigus 
ar investuojate iki spalio 20 d. Datuoti savo mokesčius galite lapkričio 1 d. data, 

kai naujieji lakštai pradeda nešti nuošimčius.
Saugu ir patikima. Kanados taupymo lakštai yra pilnai 

garantuoti Kanados valdžios ir jų vertė niekada nekrinta.
Paverčiami pinigais bet kada. Kanados taupymo lakštai 

gali būti paversti pinigais kiekvienu metu. Jūsų pinigai gali 
būti jūsų rankose kada tik jų reikia.

Nuošimtis pranešamas vidury spalio mėnesio. Nau
josios lakštų serijos nuošimtis ir pirkimo kiekis bus pranešti 
vidury spalio mėnesio. Detalės bus prieinamos kiekvienoje 
vietoje, kur parduodami Kanados taupymo lakštai.

Nevėluokite! Atsiminkite, kad lapkričio pirmoji yra pas
kutinė diena kada galite pirkti naujuosius lakštus savikaina. 
Lakštai gali būti išimti iš pardavimo rinkos bet kokiu metu.
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liai, draugai ir keletas Mask
vos disidentų. Maskvos orauos
tyje taip pat plevėsavo Lietu
vos trispalvė ir Vatikano vė
liava. Turbūt pirmą kartą. Ir 
niekas netrukdė!

— Kas daugiausia padėjo 
Jums išsiveržti iš sovietinės 
vergijos ir pasiekti laisvąjį 
pasaulį?

— Per ištisus 5,5 metų Lie
tuvoje kunigai atnašavo Mišias 
už kun. Kastytį Matulionį, kun. 
Sigitą Tamkevičių ir mane. 
Žmonės užprašė daug Mišių, 
meldėsi, pasninkavo ir net ba
davo. Per 5,5 metų kiekvieno 
mėnesio 26 (mano suėmimo 
dieną) Viduklėje tautiečiai 
rinkdavosi į šventovę ir mels
davosi. Kiekvieną kartą atva
žiuodavo 2-8 kunigai ir daug 
tikinčiųjų iš Kauno, Tauragės 
ir net Šiaulių. Devyni asme
nys parašė pareiškimą val
džiai, prašydami priimti juos 
įkaitais, o mane paleisti. Dvi
dešimt trys jaunuoliai savo 
krauju pasirašė raštą, protes
tuodami prieš kun. Sigito ir 
mano suėmimą bei kalinimą. 
Surinko 110.000 parašų. Dau
gelis tautiečių ir netautiečių 
užsienyje taip pat rūpinosi 
mūsų išlaisvinimu. Dievo pla
nuose veikia tikintieji ir ne
tikintieji. Vyskupo J. Stimpf- 
lės žodis buvo svarus, savalai
kis ir lemiantis. Už tai aš jam 
nuoširdžiai padėkojau ir lieku 
skolingas.

— Kaip buvote sutiktas V. 
Vokietijoje?

— Čia radau mielus savo tau
tiečius, kurių dalis man buvo 
pažįstama iš seniau. Prisiglau
džiau vyskupo A. Deksnio rezi
dencijoje Woerishofene. Rug
pjūčio 26 d. pas jį atvažiavo 
Augsburgo vyskupas J. Stimpf
le, su kuriuo pirmą kartą su
sitikau ir labai nuoširdžiai 
padėkojau už jo pagalbą. Išva
žiuojant vysk. J. Stimpfle at
siklaupė (drauge ir vysk A. 
Deksnys bei buvusieji kunigai) 
ir prašė palaiminimo. O kaip 
buvo sunku ir nepatogu! Rug
pjūčio 30 d. vysk. J. Stimpflę 
aplankiau Augsburge ir dar 
kartą padėkojau. Ten drauge 
nusifotografayome. Turėjau
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trumpą pasikalbėjimą su ka
talikiškų laikraščių korespon
dentais.

Augsburgo vyskupas prane
šė, kad man mokės tam tikrą 
pinigų sumą pragyvenimui, pa
siūlė savo rūmuose kambarį ir 
stipendiją 1-2 mėnesiams lan
kyti vokiečių kalbos kursus.

— Ar daug lietuvių palikote 
sovietiniuose lageriuose?

— Lageriuose lietuvių liko 
nebedaug: Jonas Pakuckas (ga
vo 12 metų už bandymą pereiti 
Suomijos sieną; po amnestijos 
jam beliko dveji metai; geras 
žmogus, sergantis inkstais), 
Leonas Stonkus (bebaigiąs), 
Juozas Steiblys (abu už lietu
vių savisaugos batalionus). 
Čistopolio kalėjime sėdi labai 
šaunus partizanas Balys Li- 
zūnas (kalėjime 9 metai, po 
amnestijos dar 3 metai).

Tremtyje: kun. S. Tamkevi
čius, V. Petkus (jau grįžo Lietu
von, Red.), G. Iešmantas ir B. 
Gajauskas. P. Gražulis Mordo- 
vijoje. Visi jie savo dvasia la
bai stiprūs. Iešmanto sveikata 
prastoka. Reikia dėti visas pa
stangas, kad Balys Gajauskas 
galėtų išvažiuoti į JAV. Šau
nus vyras, taurus patriotas, 
sumušė visus rekordus — atsė
dėjo lageriuose 35 metus, trem
tyje — 2 (P. Paulaitis išbuvo 
tik lageryje 35 metus).

— Kokios dabar nuotaikos 
Lietuvoje?

— Pakilios. Visur ir beveik 
visose šventovėse plevėsuoja 
taip brangi tautiečiams Lietu
vos trispalvė ir Vatikano vė
liava. Visur (ir šventovėse) su 
dideliu pakilimu giedamas 
Lietuvos himnas ir Maironis. 
Bet dabartinis atokvėpis, rei
kia manyti, yra trumpalaikis. 
Todėl šį laiką reikia nedel
siant išnaudoti sielovados su
aktyvinimui, kovai su girtuok
lyste ir kitomis nedorybėmis, 
kurios negailestingai ėda tau
tos dvasią. Dabar reikia kibti 
į darbą už Tėvynės ir Bažny
čios dvasinį atgimimą. Gaila 
tiktai, kad Lietuvoje dabar 
yra mažai aktyvių kunigų. Visi 

per daug išgąsdinti ir bijo au
kos. Tikinčioji tauta betgi ir 
toliau meldžiasi, pasninkauja 
ir nęt badauja, pasiruošusi 
laisvės ir gyvybės aukai. Aš 
pats pažadėjau savo parapi
jiečiams grįžti ketvirtą kar
tą ir daugiau nebeišvažiuoti. 
Ir toliau pasilieku Viduklės 
klebonu, nors esu sukliudy
tas eiti pareigas savo parapi
joje.

— Lietuva pagaliau gavo kar
dinolą. Su kokiomis nuotaiko
mis pasitiko jį pavergtieji mū
sų tautiečiai?

— Lietuva džiaugiasi nau
juoju kardinolu Vincentu 
Sladkevičiumi. Yra betgi ir 
tokių, kurie sąmoningai ar ne
sąmoningai stengiasi jį diskre
dituoti. Manau, kunigai jį gins.

— Kaip vertinate Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdį?

— Kol kas šis sąjūdis — svei
kintinas reiškinys. Inteligen
tai prabudo. Geriau vėliau ne
gu niekad. Dieve, jiem padėk! 
Su keletu jų iš Vilniaus ir Kau
no buvau susitikęs. Jie — ne 
prieš Bažnyčią, bet su Bažny
čia. Dabar ir pastaroji Lietu
voje turėtų parodyti daugiau 
ryžto.

— Kokie Jūsų planai dabar, 
pasiekus laisvąjį pasaulį?

— Visų pirma išmokti vokie
čių kalbą, pabūti bent mėnesį 
ar pusantro sanatorijoje bei 
pilnai sustiprėti fiziškai, 
bent mėnesį pagyventi Šv. Že
mėje ir tada ten, kur Dievas 
pašauks. Norėčiau aplankyti 
lietuvių gyvenvietes, ypač 
JAV-se ir Kanadoje. Daug pri
klausys nuo to, kaip susitvar
kys materialinis mano gyveni
mas. Dabar kol kas esu vysk. 
A. Deksnio svečias ir pilnai 
naudojuosi gera jo širdimi. 
Labai norėčiau Lietuvos ir la
gerio gyvenimo patirtį perduo
ti lietuvių jaunimui svetur.

Iki malonaus pasimatymo! 
Tegul Dievas laimina Jūsų ir 
visų brolių bei sesių Kanado
je ir JAV-se darbus bei sie
kius.



Procesija iš Lietuvos kankinių šventovės į lietuvių kapines rugsėjo 25 d. Mississaugoje, minint parapijos 60 metų 
sukaktį ir Lietuvos kankinių šventę. Monstrancijų neša vysk. P. BALTAKIS, OFM Nuotr. St. Dabkaus

Iškilmės Anapilio sodyboje
Lietuvos kankinių šventė, parapijos gyvavimo 60 metų ir šventovės šventinimo 10 metų sukaktis

Šv. Jono Krikštytojo, vėliau 
Lietuvos kankinių vardo ar po
puliariai Anapilo parapijos 60 
metų veiklos sukaktis, kartu 
švenčianti ir Lietuvos kanki
nių šventę, buvo paminėta rug
sėjo 25 d. Anapilio sodyboje, 
netoli Toronto. Iškilmės pra
dėtos Mišiomis, kurias Lietu
vos kankinių šventovėje su 
daugeliu kunigų atnašavo vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, daly
vaujant ir Toronto arkidioce- 
zijos vyskupui M. Pearce La
cey. Dešimt parapijos jaunuo
lių iš lietuvio vyskupo priėmė 
Sutvirtinimo sakramentą. Mi
šiose buvo prisiminti Lietuvos 
kankiniai, kurių tiek daug 
mums davė paskutinieji de
šimtmečiai.

Šv. Tėvo ir Toronto kardino
lo E. G. Carterio sveikinimus 
perdavė vysk. P. Lacey, kuris 
ir pats tarė sveikinimo žodį. 
Pamokslą sakė vysk. P. Balta
kis, OFM, pasidžiaugęs Anapi
lio kultūriniu centru ir para
pijos atliekama religine bei 
tautine misija.

Mišiose giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. J. 
Govėdo ir solistės - S. Žieme- 
lytė ir Marytė Bildienė. Skai
tinius skaitė K. Janavičiūtė, 
Z. Gurklytė ir V. Pečiulis. Au
kas prie altoriaus nešė Sutvir
tinimo sakramentą gavę jau
nieji parapijiečiai. Šventovę 
gražiai gėlėmis papuošė kata
likių moterų draugijos para
pijos skyrius. Mišiose su vė
liavomis dalyvavo KLKM dr-jos 
par. skyrius, šauliai ir skautai.

Po pamaldų įvyko procesija 
su Švenčiausiuoju į lietuvių 
kapines. Kasmet per Lietuvos 
kankinių šventę yra kartojama 
tradicija iš Lietuvos. Vysku
pas P. Baltakis, OFM, nešė 
Švenčiausiąjį po baldakymu, 

o mergaitės barstė gėles, cho
ras ir procesijos dalyviai 
giedojo giesmes.

Pirmųjų parapijiečių 
pagerbimas

Iškilmių vaišės įvyko Anapi
lio salėje. Invokaciją sukalbė
jo prel. Pr. Gaida. Vakaro pro
gramai vadovavo J. Karasie- 
jus. Po vaišių, programos va
dovas supažindino su garbės 
svečiais: vyskupais, kunigais, 
seselėmis, Lietuvių Bendruo
menės ir organizacijų pirmi
ninkais bei jų žmonomis.

Parapijos 60 metų kelią ap
žvelgė parapijos tarybos pirm. 
J. Andrulis. Buvo pagerbti pir
mieji parapijiečiai, kurie 60 
metų aktyviai priklausė šiai 
parapijai. Bronei Čirūnienei, 
Marijai ir Kazimierui Dau- 
kams, Onai Kuniūtienei ir Mag
dalenai Petrašauskienei kle
bonas kun. J. Staškus įteikė 
600 metų Lietuvos krikščiony
bės sukakties medalius. Mari
ja Yokubyienė negalėjo daly
vauti, jai medalis bus įteiktas 
vėliau. Iš garsajuostės išklau
sytos kalbų ištraukos, kai buvo 
šventinama Lietuvos kankinių 
šventovė. Buvo išgirsti Anapi
lio steigėjo klebono kun. P. 
Ažubalio, Antano Rinkūno ir 
Jono Simanavičiaus tada tarti 
žodžiai. Jų jau nebėra gyvųjų 
tarpe.

Meninę programą atliko 
Anapilio “Sutartinė”, vadovau
jama Nijolės Benotienės. Buvo 
staigmena: pabaigai užsuko 
svečiai iš Lietuvos. Estrados 
solistė Birutė Petrikytė pa
dainavo dainą, o operos so
listas Sigitas pirsė atliko Mar
gio ariją iš operos “Pilėnai”. 
Entuziastinga publika išprašė 
iš jo ir daugau dainų. Jam 
akompanavo Melita Kuprienė. 

Iškilmės baigtos Tautos himnu.
Dr. A. Kazlauskienė ir dr. S. 

Kazlauskas įspūdingai papuo
šė salės sceną. Vaišes su tal
kininkėm suruošė Ona Derliū- 
nienė ir Janina Gurklienė.

Parapijos įsteigimas
Šv. Jono Krikštytojo, vėliau 

Lietuvos kankinių parapija, 
buvo įsteigta 1928 m. Toron
te. Jau 1920 m. dalis lietuvių 
ateivių buvo susiorganizavę į 
Šv. Jono Krikštytojo pašaipū
nę draugiją. Minėtais metais 
šios draugijos nariai Vincas 
Danielius, Antanas ir žmona 
Jurcai, Pranas Motiejūnas, An
tanas Čirūnas ir Povilas Jara- 
šūnas sudarė parapijai įsteigti 
komitetą. Jie iš presbiterių 
nupirko šventovę, kuri tačiau 
neturėjo salės. Komiteto na
riai ir kiti parapijiečiai sa
vo rankomis iškasė rūsį ir įren
gė salę, kuri ilgą laiką tarna
vo parapijai ir Toronto lietu

Lietuvos kankinių parapijos 60 metų sukakties minėjime Anapilio sodyboje Mississaugoje rugsėjo 25 d. buvo 
pagerbti pirmieji parapijiečiai. Parapijos klebonas kun. J. Staškus jiems įteikė Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukakties medalius. Iš kairės: Ona Čirūnienė, Ona Kuniutienė, kun. J. Staškus, Magdalena Petrušauskienė, 
Marija ir Kazimieras Daukai Nuotr. St. Dabkaus

vių organizicijų veiklai. Nau
jai įkurta parapija turėjo cho
rą, kuriam vadovao Pr. Motie
jūnas. Keletą metų veikė St. 
Balčiūno suorganizuota lietu
vių mokykla.

Pirmasis parapijos klebonas 
buvo kun. J. Greveckas. Dar 
klebonavo kun. K. Baronas, 
kun. P. Garmus. Prie jo para
pijiečiai pastatė erdvią kle
boniją. Nuo 1935 m. iki karo pa
baigos klebonavo kun. V. L. 
McGriney.

Vėl lietuvis kunigas
Pasibaigus karui Torontan 

atvyko įsikurti nauja lietuvių 
išeivių banga. 1948 m. parapi
jos vadovavimą perėmė kun. 
Petras Ažubalis. Šventovė bu
vo praplėsta ir prie kleboni
jos pastatytas priestatas. Čia 
ir įsikūrė “Tėviškės žiburių” 
spaustuvė, redakcija ir admi
nistracija. Pradžioje parapi
jos patalpomis naudojosi ir 
Maironio lituanistinė mokykla.

Klebonas kun. P. Ažubalis 
buvo plačių horizontų žmo
gus. Jau 1960 m. netoli Toron
to įsteigė lietuvių kapines, ko 
negalėjo padaryti jokia kita 
tautybė. Kapinėmis naudojasi 
Toronto, Hamiltono ir plačios 
apylinkės lietuviai. Wasagos 
varsarvietėje įsteigė Gerojo 
Ganytojo misiją, kurios religi
niais patarnavimais naudojasi 
vasarotojai ir vietos lietuviai. 
Bet didžiausia kun. P. Ažuba
lio projektas - Anapilio sody
ba, kurion 1978 m. perkeltas 
parapijos centras. Sodybos 
kompleksą sudaro lietuvių ka
pinės, salių pastatai, Lietu
vos kankinių šventovė ir klebo
nija. Kad apsaugotų lietuvių 
turtą nuo svetimų rankų klebo
nas įsteigė Anapilio korpora
ciją. Jai, išskyrus šventovę ir 
kleboniją, priklauso visas tur
tas. Ankstyva mirtis kleboną 
išskyrė iš parapijiečių tarpo, 

neleidusi ilgiau pasidžiaug
ti atliktais dideliais darbais.

Naujas vadovas
1980 m. parapijos vairą per

ėmė anksčiau joje dirbęs kun. 
Jonas Staškus. Per jo klebona
vimą buvo išmokėtos Anapilio 
skolos, kapinės aptvertos tvo
ra, ištiesti asfaltuoti keliai, 
pastatyti gražūs vartai. Įsteig
ta plačios apimties renkama 
parapijos taryba. Šiuo metu 
yra vykdoma milijoninė sta
tyba, kuri tarnaus visiems Ka
nados lietuviams. Jau baigia
mas statyti Kanados lietuvių 
kultūros muziejaus pastatas. 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės kultūros komisija prašo 
visus lietuvius paremti sta
tybą. Iki šiol suaukota $120.000. 
Tikimasi, kad atsiras ir daugiau, 
remiančių šį svarbų visiems 
lietuviams projektą, kad ne
žūtų archyvinis turtas atei- 
nančiom kartom.

Be minėtų klebonų, dar pa
rapijoje darbavosi kun. F. Gu- 
reckas, kun. dr. J. Gutauskas, 
kun. B. Pacevičius, kun. A. Sta- 
lioraitis ir šiuo metu kun. K. 
Kaknevičius. Parapijos patal
pose gyvena “Tėviškės žiburių” 
redaktorius prel. Pr. Gaida. 
Jo nuoširdžiais patarimais ir 
idėjomis naudojasi parapijos 
vadovybė. Kun. B. Pacevičius 
be kunigo pareigų dar vadova
vo parapijos chorui, ypač bu
vo pagarsėjęs jo vadovaujamas 
parapijos vaikų choras. Jis 
įsteigė ir vadovavo vaidin
tojų grupei “Sietynas”, kuris 
su vaidinimais ilgą laiką reiš
kėsi Toronte ir kitur. Parapi
jos chorui be kun. B. Pacevi- 
čiaus ir minėto Pr. Motiejūno 
dar vadovavo Stasys Gailevi- 
čius ir dabar Jonas Govėdas. 
Nijolės Benotienės Anapilio 
“Sutartinė” gieda per pirmą
sias sekmadienio Mišias. Cho
rui dažnai su giesmėmis tal-
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Lietuvos kankinių parapijos klebonas kun. J. STAŠKUS (dešinėje), šven
čiant parapijos 60-metį, Toronto vyskupui M. P. LACEY įteikia Lietuvos 
krikščionybės 600 metų sukakties medalį Nuotr. St. Dabkaus

kina ir solistai: Slava Žieme- 
lytė, Marytė Bildienė ir Rimas 
Strimaitis.

Parapijos įvairiuose darbuo
se yra talkinę daug uolių pa
rapijiečių, kuriuos išvardinti 
trumpoje apžvalgoje neįmano
ma. Tačiau reikia paminėti 
velionį Antaną Rinkūną, kuris 
ypač daug darbavosi su klebo
nu P. Ažubaliu, steigiant Ana
pilio sodybos korporaciją, ku
rios pimininku buvo iki mir
ties. Ilgus metus parapijos ko
mitetui pirmininkavo a.a. Bro
nius Norkus, Vytautas Aušro
tas ir Jonas Žiūraitis.

Parapijos taryba
1981 m. klebonas kun. J. Staš

kus įsteigė renkamą parapijos 
tarybą. Jos pirmininku iki šiol 
yra J. Andrulis, sekretorė V. 
Valiulienė. Tarybą sudaro še
šios sekcijos su pirmininkais: 
J. Karasiejus - administracinė 
—

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!”

sekcija; A. Augaitienė - socia
linių reikalų; V. Valaitis - 
jaunų šeimų; J. Ažubalis - jau
nimo; S. Žiemelytė-kultūrinės 
sekcijos; J. Andrulis - religinės. 
Dar prie tarybos priklauso 
KLKM dr-jos skyrius su pirmi
ninke G. Trinkiene; R. Cele- 
jewska Anapilio moterų būre
lio pirmininkė; R. Paulionis 
- par. choro pirmininkas; Pr. 
Linkevičius - kapinių komisi
jos pirm.; G. Gaižutienė-skau
tų atstovė; St. Vaštokas - atei
tininkų atstovas.

Parapija džiaugiasi davusi 
eilę dvasinių pašaukimų. Ku
nigais įšventinti yra šie para
pijiečiai: kun. R. Rožaitis, kun. 
J. Staškus, kun. L. Januška, 
OFM, kun. L. Pilkauskas, kun. 
M. Jarašiūnas, kun. K. Kaknevi
čius ir E. Putrimas.

Parapija, atšventusi 60 me
tų sukaktį, su šviesiom viltim 
žvelgia į ateitį. D.

Tremtinių stovykloje
Feljetoniškas nutikimas DALILA MACKIALIENĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
— Taigi, taigi, kad tik viskas būtų gerai. Padarėme, ką 

galėjome.
— Na, kaipgi kitaip. Žinoma, kad bus gerai, — paan

trino pirmininkas.
— Juk išvažiavo nekvailos moterys, — ir chorvedys, 

mostelėjęs ranka nuvažiavusio autobuso link, skubiai 
nuėjo vidun, nes pakilęs vėjas jo unrinį švarkelį kiaurai 
košė. Susirinkusieji pamažu, pasišnekučiuodami 
skirstėsi savais keliais.

Autobusas lėkė sugriauto miesto apytamsėmis gat
vėmis, kol išsiveržė į laukus ir išvingiavo į plentą, ap
sodintą vaismedžiais, nuo kurių lapai jau buvo nukritę, 
ir jie pliki stovėjo nakties žvarboje.

Pavažiavęs apie valandą, autobusas įsuko į vielomis 
aptvertą kiemą, stipriai iš visų pusių apšviestą. Aplin
kui šen ir ten zujo kareiviai. Prie vieno didelio namo au
tobusas sustojo. Atsidarė durys, ir viena po kitos mote
rys lipo lauk. Bet nežinodamos ką toliau daryti, stovėjo 
susigūžusios čia pat, prie autobuso. Stiprus vėjas 
gairino moterų veidus, plėšė nuo galvų karūnas, suko 
apie kojas ilgus tautinių rūbų sijonus ir svaidė į šalis 
lengvas prijuostes, kurios plevėsavo, tartum margos vė
liavos. Juodasis šoferis įėjo į pastatą ir greit grįžo su 
moterimi, apsirengusia amerikiečių kariuomenės uni
forma. Ji prašneko vokiškai ir liepė ją sekti. Iš balto 
namo, į kurį jos buvo vedamos, pro langus veržėsi stipri 
šviesa, spiegė džiazo muzika, girdėjosi šokančių kojų 
trypimas ir paskiri šūkaliojimai.

Moterys, įėjusios į salę, sustojo viename būryje prie 
durų, lyg slėpdamosios viena už kitos. Vaizdas salėje 
visas gerokai pritrenkė. Pirmoji prabilo Elvyra:

- O, čia pasirodo, ir šokama. Tai bent galėsim 
pasišokti. Nebijokite. Nieko čia blogo. Visoj Amerikoj 
dabar visi šoka. Juk karas pasibaigė.

- Na, ką tu dabar šneki, Elvyra? Mes čia neat
važiavome šokti, - prabilo net kelios iš karto. - Mes at
vykome su rimta misija.

- Norit tikėkit, norit netikėkit, bet, kaip aš matau, čia 
yra tik šokiai ir nieko daugiau, - autoritetingai aiškino 
Elvyra.

Tuo metu uniformuota amerikietė, apėjusi aplink 
stalą, kur prie sustatytų staliukų sėdėjo kareiviai, 
pamojo dviem priekyje stovinčiom ir nuvedusi 

pasodino prie dviejų jau ten sėdinčių kareivių. Ir taip 
visos buvo susodintos prie staliukų, kur joms kareiviai 
siūlė rūkyti, gerti “coca-colos”, čiupinėjo drabužius, 
pirštais rodė, nusiimti karūnas, atsistoję ėmė už rankos 
ir kvietė šokiui. ..

Išvykusios iš Lietuvos mūsų moterys neturėjo 
galimybės šokti, o ir karo metais šokiai ir kitos 
pramogos buvo valdžios draudžiami. Tad modernių 
šokių srityje jos buvo visiškai atsilikusios.

Viena kita, neatlaikiusios kareivių raginimo, išėjo į 
klykiantį sūkurį ir mėgino prisitaikyti prie kojas 
kraipančių savo partnerių. Tik viena Elvyra, pakėlusi 
kraštą savo ilgo spalvingo sijono, jautėsi nė kiek 
nepasimetusi. Šokant, karūną buvo užsikabinusi ant 
rankos ir plaukai sklaidėsi ant pečių, o spalvingas 
drabužis šmėsčiojo tarp žalių uniformų. Kareiviai, su
stoję ratu plojo ir švilpė.

Kitos moterys buvo taip pasipiktinusios ir, 
sučiaupusios lūpas, tylėjo. Tos, kurios nešoko, pradėjo 
vaikščioti po salę nuo vieno stalelio prie kito ir tartis ką 
daryti.

- Čia mums nėra ko bijoti, nes niekas nieko blogo 
mums nepadarys. Jie kultūringi žmonės. Bet ką mes 
pasakysime grįžusios į stovyklą? Juk mes liksime 
pajuokos objektu visam gyvenimui. Mes turime tuč
tuojau reikalauti, kad mus kuo greičiau iš čia išvežtų, - 
vaikščiodama tarp staliukų agitavo Klausutienė. - Visą 
likusį gyvenimą mūsų vyrai mus vadins “kareivių mer
gom”. Reikia visas sušaukti čia prie Elvyros staliuko. 
Tegu Elvyra, kaip geriausiai kalbanti angliškai, 
reikalauja, kad mus vestų pas vadovybę ir paaiškintų, 
ko mes čia atvažiavome. Čia tikrai yra kokia klaida.

Tuo metu, šokiui pasibaigus, prie staliuko sugrįžo El
vyra. Apie jos ploną liemenį buvo apsivijusios 
raudonplaukio kareivio rankos. Ji garsiai juokėsi, ir 
madoniška šypsena buvo dingusi nuo jos veido. O pap
rašyta pakalbėti su vadovybe dėl moterų atvažiavimo 
tikslo ji tik ranka numojo ir pečiais patraukusi pak
lausė:

-Aš? Kodėl turiu kalbėti aš?-ir vėl pasinėrė į šokį su 
raudonplaukiu.

Tada Klausutienė, sukaupusi visą drąsą, pasakė:
- Laukite visos čia. O mudvi su Birute sutvarkysim. 

Būkite pasiruošusios išvykti. Pamatysite autobusas tuoj 
bus prie durų. Pasiėmusi po ranka šokių grupės seniūnę 
Birutę, lyg į mūšį, žengė durų link, kur karių būrelyje 
sukinėjosi jas pasitikusi amerikietė.

Klausutienė, gestikuliuodama rankomis, maišydama 
vokiškus ir angliškus žodžius, rodė į bailiai susispie

tusias vienoje krūvoje moteris, aiškino, kad jos turi 
būti nukreiptos į vadovybę arba išvežtos atgal į sto
vyklą. Amerikietė suprato. Ji pasišalino ir tuoj grįžo 
su tuo pačiu žvilgančiais dantimis juoduoju šoferiu. 
Paskui pirštu pamojo visoms moterims, ir šios beveik 
tekinos atsirado prie durų.

Sulipusios į autobusą susigūžė pačiame gale. Visos 
susitarė, kad nė viena niekam neišduos, kaip ši misija 
baigėsi. Kitaip - visos liksiančios pajuokos ir apkalbų 
objektu.

Po kiek laiko savo aksominiu balseliu prašneko El
vyra:

- Bet mes nesam kaltos, kad čia mus atvežė. Be to, mes 
nieko blogo nepadarėm. Kiek pašokom, tai ir viskas. 
Nuvažiavusios Amerikon bent šokti mokėsim.

Autobusas, kraipydamasis į visas šalis, lėkė Vokie
tijos keliais, taškydamas balas. Susigūžusios moterys 
norėjo, kad kelias būtų kuo ilgesnis ir nemaloni 
sugrįžimo valanda nutoltų. Bet, pamačiusios apgriautą 
kareivinių tvorą, žinojo, kad atsiskaitymo valanda visai 
arti.

Autobusas prilėkė prie bloko L ir, rėždamas gilias 
provėžas ant žvyruotos aikštelės, sustojo net sulin
guodamas.

Visos, beveik vienu kartu paklausė:
- O kas viską paaiškins? Juk ką nors pasakyti reikės!
Čia atsiliepė pirmininko žmona:
- Aš paaiškinsiu. Aš jau esu pratusi sunkiausius 

dalykus išspręsti lengviausiu būdu. Pasitikėkite ma
nimi. Aš jau visą kelią galvojau, ką turėsiu sakyti ir 
kaip visą reikalą pasukti gerojon pusėn. O apie pane
lės Elvyros elgesį reikėtų kalbėti atskirai. Bet tai jau 
kitą kartą.

Visoms lyg akmuo nukrito, ir pirmininko žmona buvo 
apdovanota dėkingumo žvilgsniais.

Pro autobuso langus matėsi daugybė žmonių, 
atėjusių pasitikti moterų, parvykusių iš taip svarbios 
misiios.

Viduryje mažos aikštelės buvo sužerta krūva lapų, 
kurie, būdami šlapi, labai rūko. Dūmų kamuoliai ritosi 
ir kilo į tamsų rudens dangų. Kai kurie stovykliečiai 
buvo atsinešę fakelus ir, autobusui sustojus, juos už
degė, padarydami momentą labai kraupų ir kartu labai 
iškilmingą. Lapai, pradžiūvę nuo šiltų dūmų, vėjui pūs
telėjus, užsiliepsnojo, ir liepsna pašoko keletą pėdų au
kštyn.

Iš autobuso viena po kitos lipo lauk moterys.
Išleidęs moteris, juodasis šoferis šoko į autobusą ir, 

trenkęs durimis, nė žodžio nesakęs, nemaloniai sužvig- 

dęs ratus, nulėkė trankydamas autobusą duobėtomis 
kareivinių gatvelėmis.

Pirmininkas stovėjo su vargana rudeninių gėlių ir 
pageltusių klevo lapų puokštele ir keistai šypsojosi. Jis 
mėgino kažką tarti, bet žodžiai neprasimušė pro su
spaustas lūpas, ir taip kurį laiką buvo tylu. Tik Liongė, 
jau iščiulpęs kiek vyno, sušuko:

— Na, tai sveikos sugrįžusios! Ar nė viena nenubyrė
jo? - Ir užsikvatojo pragertu balsu, prisidėdamas prie 
susidariusios klaikumos.

Pirmininkas, susitvardęs ir pakėlęs surištą 
puokštelę, pernelyg garsiai ištarė:

- Tai čia jums visoms. Nuo mūsų visų. - Ir padavė 
puokštelę Elvyrai.

Tada į priekį išėjo primininko žmona ir gražiai 
nusišypsojus pradėjo:

- Jūs negalite įsivaizduoti, kaip nuostabiai puikiai 
mes ten buvome priimtos. Žinote, generolai spaudė 
mums rankas. O jau vaišino, vaišino. Po vaišių jie pasik
vietė ponią Klausutienę, ponią Kukutienę ir panelę 
Elvyrą, kurios sudarė lyg ir delegaciją, ir su jomis 
tarėsi. Apie šį pasitarimą jums daugiau papasakos toj 
delegacijoj dalyvavusios moterys. Po to stovyklos va
dovybė jau žinos ką reikia toliau daryti. - Tai pasakiu
si nėrė pro susirinkusius ir dingo tamsoje.

Tada į priekį išėjo Elvyra. Rankos mostu nutildė jau 
pradėjusius ploti. Ji nusiėmė nuo galvos karūną, pa
kratė galvą ir sugrubusiais pirštais skabydama puokš
tės pageltusius lapus, labai sujaudintu balsu tyliai 
prašneko:
- Viskas, ką ponia pirmininkienė kalbėjo, yra melas. 

Ten nebuvo jokių generolų, o tik paprasti kareiviai. 
Nebuvo jokių vaišių, tik “coca-cola” ir kramtoma guma. 
Nebuvo jokių delegacijų, jokių pasitarimų. Ten buvo 
paprasčiausi šokiai, į kuriuos važiuoja daug merginų iš 
mūsų stovyklos ir iš kitur. Aš, prisidengusi neva 
siuvinėjimu pas draugę, irgi važiuodavau šokti. Aš 
bijojau, kad būsiu susekta ir apšmeižta, tad norėjau, 
kad ir kitos moterys vyktų į tuos šokius. Su ameri
kiečiais kariais sukombinavome tą laišką. Toliau jūs 
viską žinote ...

Labai atsiprašau visus čia esančius, taip pat ir va
žiavusias moteris, už padarytą didelį nemalonumą. Aš 
labai prašau man atleisti. Rytoj aš paliksiu šią stovyklą.

Lapų krūva, taip greit užsiliepsnojusi, perdegė ir 
užgeso. Tik, vėjui papūtus pakraščiuose dar žėravo.

Vienišas fakelas nulingavo šlapia kareivinių gatvele.
(Pabaiga)



Šv. Tėvas po tarptautinio Lietuvos seminaro 1987 m. birželio 27 d. Romoje kalbasi su dr. MARIJA GIMBUTIENE. 
Viduryje - jaunosios kartos istorikė dr. RASA MAŽEIKAITĖ, gimusi ir augusi Toronte

Kanados “Volungė” Britanijoje

Mokslininkai pagerbė profesorę M. Gimbutienę 
Jos garbei išleistos knygos proga

ALGIRDAS GUSTAITIS

Lietuvė mokslininkė prof, 
dr. Marija Gimbutienė, kita
taučių spaudai žinoma kaip 
Marija Gimbutas, mokslinin
kų yra labai vartinama. Jie 
jos raštais nuolat naudojasi. 
Naujausias įrodymas — kita
taučių mokslininkų raštų 400 
psl. rinkinys anglų k. knygo
je Proto-Indo-European: The 
archeology of linguistic pro
blem. Studies in honor of Ma
rija Gimbutas. Išleido Ins
titute for the Study of Man”, 
Washington, D.C., 1987. Pa
skelbta 17-kos mokslininkų 
straipsniai. Yra brėžinių, nuo
traukų. Knygos gale prof. Ed
gar C. Polome pateikia 375-378 
puslapiuose Marijos Gimbutie
nės biografiją, pažymi jos lie
tuvišką kilmę, raštus lietuviš
komis temomis. Psl. 379-396 pa
skelbti M. Gimbutienės moks
liniai laimėjimai, pareigos, 
apdovanojimai, archeologiniai 
darbai, tarptautinės konfe
rencijos, bibliografinis jos 
raštų sąrašas (daug lietuvių 
kalba) iki 1986 m. ir ruošiami 
veikalai. Knygos pradžioje 
įdėtas mokslininkės portre
tas (gaila, iškritęs lietuvio 
dailininko įrašas), keturios 
nuotraukos, kurių dvi iš kūdi
kystės laikų Vilniuje.

Knygos įvade prof. Edgar C. 
Polome pagarbiai rašo, kad M. 
Gimbutienės darbai yra pada
rę didelę įtaką, nors kai ku
rie jos raštai tebėra diskutuo
jami.

Perskaičius tenai išspaus
dintus keliolikos mokslininkų 
straipsnius, matyti, kad dau
gelis jų arba nepažįsta aisčių 
(baltų) tematikos arba klai
džioja miglose. Vadovaujasi, 
ramstosi daugumos nuomone, 
pagrindu imdami dideles tau
tas, gausius jų raštus.

Kaip ne kartą esu rašęs, sve
timųjų raštuose, nors išleis
tuose tituluotų asmenų ir įstai
gų, paskelbiama labai daug 
neteisybių apie lietuvių tau
tą. Todėl numanu, kiek daug 
sunkumų gali turėti prof. dr. 
Marija Gimbutienė, savo raš
tuose daugiau iškeldama seną
ją lietuvių tautos (ar genčių) 
praeitį. Galimas dalykas, jos 
knygos, raštai įtikins sveti
muosius vadovautis ne vien 
“priimtomis” taisyklėmis, bet 
ir ieškoti patikimesnių duo
menų.

Minėtos knygos proga gerb. 
prof. dr. M. Gimbutienė sutiko 
atsakyti į pateiktus klausimus.

— Jūsų pranešimais bei pa
skaitomis domisi savieji ir sve
timieji. Ar svetimųjų moksli
niame pasaulyje buvo ir tebė
ra nesusipažinimo ar nenoro 
susipažinti su senąja lietuvių 
(aisčių-baltų) praeitimi?

— Sunku tikėti, kad Ameri
koje lietuvių ar visai baltų 
praeičiai būtų skiriamas ypa
tingas dėmesys. Daugiau susi
domėjimo yra kalba, mitologi
ja, dainomis. Nesakyčiau, kad 
nebūtų noro susipažinti. Kas 
domisi, ieško šaltinių ir juos 

randa. Pagaliau yra gyva ir 
populiari organizacija The 
Association for the Advance
ment of Baltic Studies, į kurią 
visi besidomintieji baltų kul
tūromis gali įstoti. Ši organi
zacija leidžia žurnalą The 
Journal of Baltic Studies. Dau
giausia straipsnių tame žur
nale liečia baltų tautų istori
ją. Populiarių, lengvai skai
tomų knygų apie baltų praeitį 
labai trūksta. Mano knyga The 
Balts, 1963 (London, Thames 
and Hudson) yra ligi šiol vie
nintelė. Jau prieš dvidešimt 
metų buvo išparduota, bet ligi 
šiolei jokia baltų organizaci
ja neprašė, kad ji būtų pakar
tota antru leidimu (vokiškas 
vertimas išėjo 1983 m. Miun
chene, išleistas Horbiį?, lietu
viškas — Vilniuje, 1985, išleis
tas “Mokslo” leidyklos).

— Kaip matyti iš minėtos 
knygos, svetimieji mokslinin
kai labai aukštai vertina Jus 
kaip mokslininkę, Jūsų garbei 
parašė, dedikavo net mokslinę 
knygą. Ar tokius pagerbimus 
dažnai organizuoja svetimtau
čiai mokslininkai?

— Amerikoje “Festschrift” 
mokslininko garbei yra retas 
paukštis, o Europoje gana daž
nas. Surinkimas įvairių 
straipsnių iš artimos specia
lybės kolegų yra draugiškas 
aktas sukaktuvininkui pagerb
ti ir pradžiuginti. Savo tautos 
ar parapijos rėmuose moksli
ninkai lieka nepastebėti, nes 
jie savęs neturi laiko rekla
muoti. Todėl visai normalu, 
kad patys kolegos suranda bū
dus vienas kitą užtarnautai 
pagerbti. Žinoma, kitos rūšies 
pagerbimai ateina iš aukštes
nių instancijų: akademijų, 
institutų, universitetų. Tai 
garbės doktoratų suteikimas. 
Tarp kitko, 1988 m. birželio 
25, San Franciske man buvo su
teiktas garbės daktarės laips
nis Institute of Integral* Stu
dies už darbą tarpdisciplini
nėje srityje, kuri apima ne tik 
archeologiją, bet ir meną, re
ligiją, mitologiją, tautosaką, 
psichologiją ir kalbotyrą).

— Kai kurie minėtoje knygo
je paskelbti straipsniai men
kai liečia senąją lietuvių pra
eitį. Ar knygoje nesistengta 
dėti studijas, artimesnes Jūsų 
darbams? Ar svetimieji moks
lininkai žino, kad lietuvių tau
toje buvo ir yra pajėgių moksli
ninkų, vertingų raštų? Kodėl 
jais nepasinaudojo?

— Nesikreipė niekas. Pa
slaptis buvo išlaikyta beveik 
per dvejus metus. Mat norėta 
padaryti staigmeną. Iš tikrųjų 
labai gaila, nes daugelis mano 
artimų draugų nebuvo pakvies
ti, net ir mano iškiliausi moki
niai, dabar jau profesoriai, 
buvo aplenkti. Niekas iš lietu
vių nebuvo pakviestas. Tik 
kai reikėjo gauti nuotraukas, 
prieš pat knygos pasirodymą, 
buvo kreiptasi į mane. Tik ta
da ir sužinojau. “Festschrift’o” 
straipsniai baltistikos nelie
čia, neliečia ir mano paskuti

niųjų dvidešimties metų dar
bų apie senąją Europą ir prieš
istorinę religiją. Ta proga bus 
išleistos dar kitos dvi knygos 
mano garbei, kur bus suburti 
daugelis nepakviestųjų ir dau
giausia besidomintieji prieš
istorine religija. Besidomin
tieji Lietuva žino, kad lietuvių 
tautoje yra pajėgių mokslinin
kų, - tiek Vakaruose, tiek Lie
tuvoje. Tarptautinėje plotmė
je labiausiai iškilę yra kalbi
ninkai iš humanitarinių moks
lų srities.

— Įvairiuose savo raštuose 
esate iškėlusi svarbių, lietu
viams naudingų žinoti tyrinė
jimų vienokiomis ar kitokio
mis temomis. Ar tokie bei pa
našūs raštai be didesnių pa
stangų priimami, spausdinami 
svetimųjų leidyklų, universi
tetų?

— Savo raštams spausdinti 
neturėjau ir neturiu sunkumų. 
Pastaruoju metu net penkios 
žinomos leidyklos spausdina 
ir žada spausdinti mano kny
gas. Mano didįjį veikalą Dei
vės kalba (The Language of the 
Goddess. Images and Symbols 
of Old Europe) spausdina 
Algred van der Marek Edi
tions, New York, o platins Har
per and Row, New York and 
San Francisco. Senosios Euro
pos civilizacija prieš patriar
chatą (Old Europe before Pa
triarchy) spausdins Beacon 
Press, Boston. Knygą Euro
pos dvasingumas (The Spiri
tuality of Old Europe spaudins 
Harper and Row, o jos plates
nę versiją-Princeton Universi
ty Press. Baltų ir slavų (ar tik 
baltų) mitologiją, kai ją baig
siu kitais metais, žada spaus
dinti Indiana University Press.

Tokie yra dr. prof. Marijos 
Gimbutienės atsakymai.

Norintieji įsigyti minėtą 
knygą gali kreiptis į: The Jour
nal of Indo-European Studies, 
1133 - 13th Street., N.W., C-2, 
Washington, D.C. 20005. Per 
leidėją užsisakant kainuos 
65 dol. Knygą galima užsisaky
ti per dr. M. Gimbutienę, 21434 
W. Entrada Road, Topanga, 
Calif. 90290, (kainuotų 30 dole
rių).

Ta proga noriu pareikšti vie- 
ną-kitą nuomonę dėl minėtoje 
knygoje atspausdintų profeso
rių straipsnių:

Svetimtaučiai mokslininkai, 
nemokėdami lietuvių kalbos 
ar lietuvių kalba raštais nesi
naudodami, klaidžioja jų pasi
rinktuose aiškinimuose. Win
fred P. Lehman, University of 
Texas, Austin, bando nustatyti 
Perkunia kilmę, lyginant su 
“the Black Forest”. Tai esą iš 
senųjų keltų (Proto-Celtic 
form must have been Perkunia 
(82 p.). Remiasi įvairių kalbų 
pavyzdžiais, bet nelygina su 
lietuvių kalba. Tuo atveju kur 
kas palengvėtų užduotis.

Gregory Nagy, Harvard Uni
versity, ištisą studiją (245-266 
p.) paskyrė graikų žodžio polis 
aiškinimams, naudojasi įvai-

STASYS KASPARAS

Po visų didžiųjų lietuviškų 
renginių Toronte ir Hamiltone 
vienas iškiliausiųjų chorų iš
eivijoje “Volungė”, vadovauja
ma muzikės Dalios Skrinskai- 
tės-Viskontienės, nugalėjusi 
Šiaurės Atlantą, atskrido D. 
Britanijon.

Pirmieji “Volungės” koncer
tai buvo Škotijos sostinėje Edin
burgo mieste. Liepos 26 d. “Vo
lungė” atliko pagrindinį (Star) 
koncertą “Roman Amphitheatre” 
net tris kartus. Liepos 27 d. vo- 
lungiečiai koncertavo “The Ross” 
teatre Princes Street Gardens 
Edinburge. Po to jie nukeliavo į 
netoli Glasgovo esantį Bellshill 
miestą, nuo senų laikų lietuvių 
centrą. Čia volungiečiai savo 
gražiomis dainomis džiugino 
gausiai susirinkusius Škotijos 
lietuvius.

Koncertas sostinėje
Tai buvo antrasis “Volungės” 

apsilankymas Londone. Pirma
sis įvyko per Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą 1979 m. Lon
dono lietuviškoji ir angliško
ji publika “Volungę” išgirdo 
liepos 28 d. vidurdienyje “Royal 
Festival Hali” prieanginėje sa
lėje, kur susirinko šimtinė lie
tuvių ir kur kas daugiau anglų. 
Su “Volungės” choru, A. Pakal
niškyte ir muz. J. Govėdu, su
pažindino B. Litvinienė. Volun
giečiai vieni ir su soliste su
dainavo daugiau negu 15 dainų, o 
sol. A. Pakalniškytė - kelioliką. 
Liepos 29 d. vakare Londono Lie
tuvių namuose buvo suruošta va
karienė, kurioje londoniniškiai 
artimiau glėjo susipažinti su vo- 
lungiečiais.

Lietuvių sodyboje
Liepos 30 d. buvo nepapras

ta diena Lietuvių sodybai - LSS 
Europos rajono stovyklos užda
rymo iškilmės ir “Volungės” kon
certas pietinės Anglijos lietu
viams. Sodybon susirinko ne tik 
iš pietinės Anglijos, jų buvo iš 
visur.

Stovyklos uždarymo iškilmė
se šalia LSS Europos rajono 
skautų-čių išsirikiavo “Volun
gės” sesės, vadovaujamos “Šat
rijos” tuntininkės fil. v.s. J. Nei
manienės. Ji sveikindama sto
vyklautojus įteikė Europos ra- 

Lietuvos kankinių šventovėje, minint parapijos 60 metų sukaktį, rugsė
jo 25 d. pamaldose gieda solistė MARYTĖ BILDIENĖ. Šalia - solistė 
SLAVA ŽIEMELYTĖ Nuotr. St. Dabkaus

rių kalbų žodžiais, bet baigia 
abejonėmis.

Veldamiesi į painiavas, sve
timieji dar ilgai nesusigaudys, 
kad Perkūnas, perkūnija nuo 
senų senovės vartojami lietu
vių kalboje.

Žodis polis graikiškai reiš
kia aukščiausią sustiprinto 
miesto dalį, galėtume sakyti 
pilį. Tas žodis kartais prijun
giamas prie akros, ir reiškia 
aukštas, akropolis - aukšta 
pilis.

Lietuvių kalbos žodynuose 
polis lengvai paaiškinamas. 
Pvz. Lietuvių kalbos žodyno 
X t., p. 417: polis - sija, kaistas, 
rąstas, įkaltas į žemę statiniui 
atremti: Tiltas ant polių. Sma
kas išsitiesė ant tilto, o Jonas 
pasirėmė ant polio. Į žalius 
kranto polius teliūškuoja van
duo (Vilnius, 1976).

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, p. 583, Vilnius, 1972: 
polis - sija, įkalta į žemę stati
niui atremti: Tiltas ant polių.

Prof. dr. Antanas Rukša, 
“Lietuviu enciklopedijos” XXII 

jono sesėms dovanas. Muz. D. 
Viskontienė sveikino stovyk
lautojus ir gausiai susirinku
sius lietuvius.

Po uždarymo Sodybos didžio
joje salėje prasidėjo koncer
tas. “Volungės” choras vienas 
ir su sol. A. Pakalniškyte atliko 
penkiolika dainų. Solistė taip 
pat atskirai padainavo aštuo- 
nias dainas. Koncerto klausy
tojai buvo sužavėti G. Gudaus
kienės “Liaudies dainų pyne”,
A. Bražinsko “Kur gimta padan
gė”. Na, o Jono Govėdo “Kanar- 
kų fokstrotas” pavergė visus.

Pasibaigus koncertui, žmonės 
nenustojo ploję, maldaudami 
daugiau dainų. Padainavo tik 
vieną, choro vedėja paaiškino, 
kad “Volungę” bus galima išgirs
ti rytojaus dieną Šv. Kazimiero 
šventovėje.

Lietuvių sąjungos valdybos 
nai'ys kultūriniams reikalams 
E. Šova išreiškė padėką visų 
koncerto klausytojų vardu “Vo
lungės” vadovei D. Viskontienei, 
sol. A. Pakalniškytei, akompa
niatoriui J. Govėdui, programos 
pranešėjai bei deklamatorei
B. Litvinienei. Visi buvo apdo
vanoti gėlėmis. Publika atsisto
jusi griausmingais plojimais 
reiškė padėką mielajai “Volun
gei” ir jos vadovams.

Vakare Lietuvių sodyba suren
gė “Volungės” garbei šaunią va
karienę, kurioje buvo pasakyta 
daug gražių žodžių bei linkėji
mų volungiečiams.

Šv. Kazimiero šventovėje
Sekmadienį liepos 31 d. Šv. 

Kazimiero šventovėje giedojo 
“Volungės” choras. Tai antras 
choras pasirodęs šioje švento
vėje - 1938 m. giedojo “Pirmyn” 
choras iš Čikagos. Parapijos 
klebonas dr. J. Sakevičius, MIC, 
prieš Mišias supažindino maldi
ninkus su “Volungės” choru. Po 
pamaldų parapijos klubo mote
rys - F. Senkuvienė, Z. Grupil- 
jonienė, H. Pisčikienė, M. Paru- 
lienė, K. Pakalniškienė, R. Gru- 
piljonaitė ir V. Pisčikas suren
gė choristams užkandžius. Be 
volungiečių dar buvo lietuvių 
iš JAV ir Paryžiaus. Choristai, 
praleidę porą valandų parapi
jos svetainėje, išvyko susipa
žinti su Londono miestu.

Dar kartą ačiū volungiečiams!

237-238, Boston, 1961 m., mok
sliškai paaiškino polių.

Vilniuje 1982 m. išleistoje 
Lietuviškoje Tarybinėje enci
klopedijoje IXa. aiškinamas 
senas graikų vartojamas žodis 
polis.

Polį siejant su lietuviams ži
noma to žodžio sąvoka daug 
kas būtų lengviau suprantama.

Dabartiniai graikai nemoka 
lietuvių kalbos ir nežino ką 
reiškia, jų manymu, graikiški 
žodžiai. Tuo įsitikinau pirmą 
kartą lankydamasis Graikijo
je. Pavyzdžiui, mane supažindi
no su ponu Beržaitis. Klausiu, 
ką reiškia jo pavardė, atsakė, 
kad nieko, tiktai sena graikiška 
pavardė. Kai jam paaiškinau 
to žodžio lietuvišką prasmę, 
jis labai nustebo. Kita proga 
buvau supažindintas su ponu 
Žagrė. Jis visiškai nežinojo, 
ką tas žodis reiškia: kai paaiš
kinau lietuvišką prasmę - la
bai stebėjosi. Panašių pavyz
džių daug, net su Graikijos se
nais vietovardžiais, bet čia 
jau būtų kita tema.
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Bostonietės Irenos Manomai- 

tienės aliejinės tapybos darbų 
parodą rugpjūčio 22 — rugsėjo 3 
d. d. surengė viešoji Cambridge 
biblioteka savo patalpose. De
šimtyje parodai sutelktų darbų 
vyravo gėlės, iš kurių išsiskyrė 
vienas Kauno vaizdas, atminimais 
brangus buvusiems kauniečiams. 
Paroda domėjosi ne tik lietuviai, 
bet ir amerikiečiai.

“Dainavos” ansamblis, įsteigtas 
pokarinėje Hanau stovykoje ir 
atgaivintas Čikagoje 1950 m., nau
jąjį sezoną spalio 30 d. ruošiasi 
pradėti “Lietuviškųjų Užgavėnių” 
spektakliu Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje. Spektaklin bus 
įjungti tautiniai šokiai, papročiai, 
senovinės liaudies dainos. Nebus 
užmiršta ir vaidybinė dalis, kuriai 
reikės apie 20 aktorių. Spektaklį 
režisuoja Zita Visockienė, dainas 
bei šokius ruošia Rasa Poskoči- 
mienė ir Darius Polikaitis.

Niujorkietės pianistės Dalios 
Sakaitės rečitalį Floridos lietu
viams rugpjūčio 12 d. modernioje 
metodistų šventovėje surengė 
JAV LB Juno Beach apylinkės 
valdyba. D. Sakaitė, Klivlande 
gimusi jaunesniosios kartos lie
tuvaitė, fortepijono ir muzikos 
studijas pradėjo pas Birutę Sme
tonienę ir Andrių Kuprevičių, 
jas tęsė Hamburgo konservatori
joje V. Vokietijoje ir Cincinnati 
konservatorijoje JAV. Magistrės 
laipsnį įsigijo Niujorko Manhattan 
muzikos mokykloje. Pedagoginį 
darbą dirba Portledge muzikos 
mokyklos vaikų klasėse, turi sa
vo fortepijono studiją. Jos kon
certai buvo surengti keliuose JAV 
miestuose, o pernai — Vilniuje ir 
Kaune. Savo koncertui Juno 
Beach buvo pasirinkusi J. S. Ba
cho, F. Liszto, S. Prokopjevo, R. 
Schumanno, S. Šimkaus, F. Šope
no kūrinius.

Mokytojų studijų savaitėje Dai
navos stovyklavietėje netoli Det
roito įdomią paskaitą “Mūsų ke
lionė — ir kūnas, ir žodis — vie
na Lietuva" rugpjūčio 9 d. skaitė 
Vacys Kavaįiūnast rašytojas ir pe
dagogas iš Klivlando. Paskaita 
buvo skirta poeto Mykolo Kar
čiausko 1984 m. Vilniuje išleis
tai “Nemuno poemai”. Autorius 
yra pasvalietis, gimęs Žvirgždėje 
1939 m. kovo 15 d. “Nemuno poe
moje”, turinčioje prologą ir epi
logą, padalintoje į dvi keliones, 
M. Karčiauskas aptaria istorijos 
tėkmėje vienon vagon susiliejusį 
Nemuno ir žmogaus kelią. Poema 
pradedama priešistoriniuose to
liuose, kai ledynas nešė vande
nį ir žvirgždą Lietuvos keliams. 
Nemunas savo kelionę pradėjo 
anksčiau už žmogų, bet dabar ta 
kelionė vyksta kartu. Paskaitos 
klausytojams didelį įspūdį paliko 
“Vidzgirio giesmė lietuvių dai
nai”, kurią gieda Dzūkijos girių 
skroblai, pušys ir eglės. Poemo
je sutinkami ir istorijoje pasižy
mėję veikėjai — karalius Mindau
gas, kunigaikštis Gediminas, Mar
tynas Mažvydas, Laurynas Ivins
kis. Tad iš tikrųjų vienon vagon 
susiliejusiu Nemuno ir žmogaus 
keliu žengia visa su Nemunu su
sijusi lietuvių tauta.

Skaitytojus netrukus pasieks 
Bernardo Brazdžionio poezijos 
knyga “Po aukštaisiais skliautais”. 
Jos rankraštis autoriui laimėjo 
literatūrinę JAV LB kultūros ta
rybos 1986 m. premiją, kuriai 
$3.000 kasmet parūpina pati kraš
to valdyba. B. Brazdžioniui ji 
įteikta Septintojoje JAV LB kul
tūros tarybos premijų šventėje Či
kagoje 1987 m. balandžio 4 d., kai 
jis ką tik buvo sulaukęs amžiaus 
aštuoniasdešimtmečio vasario 2 d. 
Tą garbingą kūrybingo poeto su
kaktį Los Angeles ir apylinkių 
lietuviai minėjo gegužės 9 d. Pre
mijuotoji knyga “Po aukštaisiais 
skliautais” jau surinkta ir atiduo
dama spausdinti. Ją galima užsisa
kyti šiuo adresu: “Lietuvių dienų” 
administracija, Bernardo Braz
džionio knyga, 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90029, USA. 
Knygą galima užsisakyti sau arba 
ją dovanoti kitiems. Prašoma pa
žymėti, kiek egzempliorių kieno 
vardu ir adresu atsiųsti. Norin
tys gauti autoriaus autografą tu
ri pridėti vardus ir pavardes as
menų, kuriems teks tos knygos. 
Užsisakyti knygas skatinami ir jų 
platintojai — tiražas bus susietas 
su užsakymų skaičiumi. Tikimasi, 
kad nemaža dalis šios knygos ga
lės pasiekti ir Lietuvą, kur Ber
nardas Brazdžionis turi daug sa
vo talento gerbėjų.

Justino Marcinkevičiaus poe
zijos ir jai skirtos muzikos vaka
ras buvo surengtas Šiaulių kultū
ros namuose. Savo eilėraščius skai
tė pats poetas J. Marcinkevičius. 
Vakaro programoje skambėjo vil
niečio kompozitoriaus Jono Ta- 
mulionio J. Marcinkevičiaus poe
zijos žodžiais sukurtos dainos ir 
kiti muzikos kūriniai. Tarp jų bu
vo ir pirmą kartą atlikta naujoji 
kantata “Vaikų žemė”. Ją atliko 
Vilniaus filharmonijos sol. R. 
Maciūtė su Šiaulių kameriniu cho
ru “Polifonija” ir instrumentiniu 
ansambliu.

Tautinės dramaturgijos festi
valis “Kopgalio vasara” buvo su
rengtas Klaipėdoje. Savaitgaliais 
etnografinėje žvejo sodyboje Smil
tynėje savo naujausius spektaklius 
rodė Kretingos rajono Dimitravo, 
Klaipėdos rajono Agluonėnų, 
Klaipėdos jūrų muziejaus ir ak
variumo klojimo teatrai, Taura
gės ir Kretingos liaudies teatrai. 
Saviveiklinės dramos mėgėjai iš
vydo Vydūno, Žemaitės, Vaižgan
to, L. Didžiulienės-Žmonos, G. 
Petkevičaitės-Bitės, A. Fromo- 
Gužučio pjeses. “Kopgalio vasa
ros” festivalį užbaigė Kauno ener
getikų namų eksperimentinio teat
ro suvaidinta Vytautės Žilinskai
tės “Infantilija”, sukurta liau
dies pasakų motyvais.

Smulkūs prekiniai sandėriai 
Lietuvoje nuo XIV š. pabaigos 
buvo apmokami vietinės kilmės 
monetomis. Ankstesnis atsiskai
tymas už prekes betgi sudarė gal
vosūkį, kurį dabar padėjo išspręsti 
Raseinių rajono Gėluvos senka
pių teritorijoje rastos sidabrinės 
vielos atkarpos, Kėdainių rajono 
Šulaičių kapinyno XIV š. kape ap
tiktas gabalas sidabrinės segės 
ir tokio pat metalo sulankstytas 
lelijos formos kabutis. Padaryta 
išvada, kad šie brangiojo metalo 
gaminiai pakeisdavo pinigus, kol 
nebuvo nuosavų monetų. Atsiskai
toma tada būdavo pagal gaminio 
svorį. Papuošalų meistrai jį steng
davosi susieti su kurio nors pini
ginės sistemos vieneto svoriu. įgu
dusi akis papuošalo vertę nusta
tydavo pagal jo dydį. Panašūs at
siskaitymo metodai yra žinomi iš 
Lenkijos, Čekijos ir Švedijos pini
gų istorijos.

Juozo Tumo-Vaižganto 120 me
tų gimimo sukaktis bus minima 
sekančiais metais. Jis gimė 1869 
m. rugsėjo 20 d. Malaišių kaime 
prie Svėdasų, mokėsi pradinėje 
Kunigiškių mokykloje, po mirties 
pavadintoje jo vardu. J. Tumo- 
Vaižganto mokykla dabar buvo at
naujinta artėjančios sukakties 
proga. Jo vardą atgavo ir tiltas 
per Šventosios upę ties Žaliosios 
kaimu, kur yra Utenos-Anykščių 
rajonų riba. Tiltą puošė J. Zika
ro sukurti rašytojo bareljefai, 
nuplėšti ir dingę neramiaisiais 
pokario metais. Tada net ir J. Bi
liūno tėviškėje buvo dingęs ant
kapinis paminklas iš Zakopanės, 
paslėptas svirne. J. Zikaro sukur
ti J. Tumo-Vaižganto bareljefai 
nebuvo surasti. Senąjį tiltą pa
keitė naujas tiltas su senojo tu
rėklais ir bareljefams skirtais sky
dais. J. Zikaro dukros išsaugotos 
bareljefo formos leido išlieti nau
jus J. Tumo-Vaižganto bareljefus, 
rugpjūčio 19 d. pritvirtintus prie 
skydų.

Dail. Bronius Uogintas mirė 
rugsėjo 3, savo vardinių dieną. 
Velionis gimė 1913 m. sausio 2 d. 
dabartinio Pasvalio rajono Gružių 
kaime. 1932-40 m. mokėsi Kauno 
meno mokykloje pas P. Kalpoką 
ir A. Varną, o 1941-43 m. tapy
bos žinias gilino pas J. Vienožins- 
kį Vilniaus dailės akademijoje. 
Dėl Lietuvą užgriuvusių istori
nių bangų jam teko ginti du dip
lominius darbus: Kaune 1941 m. 
ir Vilniuje 1943 m. Pagrindinis 
velionies dėmesys teko tapybai, 
nors reiškėsi ir grafikos srityje, 
dirbo dėstytoju Vilniaus dailės 
institute ir teatro dailininku. 
Labiausiai pasižymėjo portretais 
ir peizažais. Jo portretų galeri
joje yra žymieji rašytojai ir teat
ro menininkai — J. Grušas, I. Si
monaitytė, G. Kaukaitė, A. Dva
rionaitė, J. Miltinis, J. Graičiū- 
nas, K. Kymantaitė. Klasika tapo 
velionies sukurti Vilniaus peiza
žai — “Pokario griuvėsiai Muzie
jaus gatvėje” (1944) ir “Apleista 
turgavietė” (1945). Peizažuose ve
lionis paliko ir daug lietuviško 
kaimo vaizdų, kuriuose lyriniu 
susimąstymu dvelkia pilkas dan
gus, ramios saulės apšviesti lau
kai ir medžiai. v. Kst.
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1 Parapijos kredito kooperatyvas

A 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

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

Pranešimas iš Austrijos

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 metųGIC-mėn. palūk. 
RRSP ir RRIF (pensijos) 
RRSP-1 metų term. ind. 
RRSP-2 metų term. ind. 
RRSP-3 metų term. ind. 
Specialią taup. s-tą......
Taupomąją sąskaitą .....
Kasd. pal. taupymo sąsk . 8 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53A%

. 8'Ia% 

. 8'12% 

. 8'h% 

. 83/4% 

. 9 
10 
10 
10 

. 9 

. 8 
10 
10 
10 

. 8 

. 6

%

%

%

%

%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 111/4%
2 metų .................. 111/z%
3 metų .................. 113/«%
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

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

QTFDUARI’Q FIIDQ 406 Roncesvalles Avė.OlErnAIIO Fund 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 j NAMUS
----------------------□----------------------

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

K. BARONAS
Vykdamas atostogų Italijon, 

kelias dienas praleidau Austrijo
je, norėdamas televizijoje stebėti 
Europos futbolo taurės rungtynes 
tarp Vilniaus “Žalgirio” ir Vienos 
“Austria” komandų. Vėlų vakarų - 
net 11 vai. 35 min. perdavė austrai 
iš Gedimino miesto šių rungtynių 
ištraukas. Tačiau jos buvo vertos 
dėmesio, kadangi supažindino 
šios vidurio Europos valstybės 
gyventojus su lietuvišku sportu, 
o aš - pirmą kartą, kad ir televizi
joje, pamačiau “Žalgirio” vienuo
likę.

Rungtynių prądžioje “Žalgirio” 
komandos kapitonas Sukristovas 
(Europos futbolo pirmenybėse 
Sov. Sąjungos rinktinėje jis buvo 
įrašytas atsarginiu “Sukristov”) 
pasikeičia klubo vėliavėle su aust
ru kapitonu, o kelios mergaitės, 
apsirengusios tautiniais rūbais, 
įteikia gėles. Teisėjai buvo danai.

Komentatorius sako, kad “Žal
giris” neatstovauja sovietinei 
futbolo mokyklai, bet yra perėmęs 
skandinavišką - švedišką sistemą, 
tad labai dažnai lietuviai futboli
ninkai yra vadinami švedais. Beto, 
Lietuvos respublika guli į rytus 
nuo Švedijos. Komentatorius pui
kiai ištaria lietuviškas pavardes, 
“sulietuvindamas” net Narbeko
vą ir Sukristovą.

Austras išskiria “7” nr. labai 
pavojingą blondiną Baranauską. 
Jis sako, kad lietuviškos pavardės 
jam primena graikiškas, kadangi 
“in Vilna” kalbama lietuviškai. 
Gal blogai išgirdau, tačiau jis taip 
pat pareiškė, kad lietuvių kalba 
yra indogermaniška! ar priklauso 
indoeuropiečių grupei. Teatlei
džia skaitytojai, mano neapdairu

mą, tačiau stenografuojant rungty
nių eigą, sunku užrašyti komenta
toriaus greitai sakomus žodžius.

“Žalgiris ” žaidžia žaliais megz
tukais, baltom kelnaitėm ir baltom 
kojinėm. Aplink aikštę, ant žemės 
matomi lietuviški reklaminiai 
užrašai - “Snaigė”, “Tauras”, “Pa
nevėžio valyklos”, nors vėl paste
bėjau kiriliškom raidėm užrašyta 
“priviet učiastnikam” ir 1.1.

Rungtynių metu austras primi
nė, kad “Žalgiris” Sov. Sąj. aukšto
sios futbolo lygos pirmenybėse 
užima penktą vietą ir prieš keletą 
savaičių pralaimėjo 1:3 Kijevo 
Dinamo klubui, kuris sudaro Sov. 
Sąj. futbolo rinktinės pagrindą.

Stadionas užpildytas žiūrovais 
(kiek man yra žinoma jis talpina 
16 tūkst. žiūrovų), daug nepriklau
somos Lietuvos vėliavų, o prie “Žal
girio” klubo vėliavos, prijungta ir 
mūsų trispalvė.

Pirmą įvartį žalgiriečiai pelnė 
iš Fridriko šūvio, o antrą - paša
linus iš aikštės austrą už aštrų 
žaidimą - iš Baranausko netolimo 
smūgio. Televizijos ekrane pama
čiau lietuviškai įrašytą “Žalgiris 
2 - Austrija 0”. Baigdamas savo 
komentarus, austras su televizi 
jos žiūrovais atsisveikino su 
“Aufwiedersehen aus Vilna, Li- 
tauen” žodžiais.

Šiandieną, keliuose dienraš
čiuose radau tik “sausą” pasek
mę, vienuose įrašant “Jalgiris 
Vilna”, kituose tik “Wilna”, ta
čiau pav. įtakingas “Sueddeutsche 
Zeitung” rašo, “Schalgiris Vilnius”.

Sostinės futbolininkų spalio 
mėn 11 d. laukia sunki kova Vie
noje. Linkime mūsiškiams perga
lės arba lygiųjų. Tai būtų tolimes
nis kelias į UEFA taurės varžybas.

A.PG0MES
Real Estate & Insurance Lid.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

Šiuo metų Mykolas žaidžia St. Mi
chael gimnazijos jaunių komando
je. Andrius pradėjo lankyti Mi
chael Power gimnaziją ir žaidžia 
už jaunius taip pat. Kristoforas 
(12 metų amžiaus) taip pat padarė 
padangą. Visi trys vaikinai grįžo 
namo patenkinti ir su labai gerom 
atestacijom iš stovyklos vadovybės.

KRISTOFORAS 
KRAŠAUSKAS-TYLER

Toronto “Aušros” jaunieji krep
šininkai Mykolas Šileika, Andrius 
ir Kristoforas Krašauskai-Tylers 
rugpjūčio mėnesį dvi savaites 
lankė ir mokėsi krepšinio žaidimo 
Olympia stovykloje prie Huntsvil- 
lės. Ši stovykla jau 20 metų veikia 
ir Kanadoje laikoma viena iš ge
riausių. Įrengimai modernūs - 12 
aikštelių, 4-rios krepšinio salės, 
sportininkams gyventi ir laisvalai
kį praleisti patogumai.

Dienos programą sudarydavo 
6 valandų treniravimas, laisva
laikio metu būdavo rodomos fil
mai apie krepšinį. Tarp eilės tre
nerių buvo profesionalas Walter 
Davis, kuris žaidžia už Denver 
Nuggets ir keli žaidėjai iš Kana
dos olimpinės rinktinės. Daug ge
rų krepšininkų išaugo, kurie lan
kė šią mokyklą, tarp jų ir lietuviai 
broliai Leonas ir Jurgis Rautinšai.

Mykolas (6’2” - 15 metų amžiaus) 
buvo išrinktas geriausiu žaidėju 
komandos, kurioje žaidė gynėju, 
o Andriaus (6’4” - 14 m.a.) koman
da laimėjo stovyklos čempionatą.

ANDRIUS KRAŠAUSKAS-TYLER 
(kairėje) ir MYKOLAS ŠILEIKA

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

FUI CHArtL 21S0 Huronlaria St.. X74-7445

BONCMVALltS CHAFtt 434 Roru«»v*ll«. Ava. 
535-7*54gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 

nuomininkų turto, verslo ir komercijos

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

ZlIlCtStDI Simpson's, 176 Yonge St., 
zlliOlClIU Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

Sean Burke, ledo ritulio kylanti 
žvaigždė, vartininkas, daug dėme
sio į save atkreipęs paskutiniųjų 
metų sezone, pasirašė sutartį su 
profesionalais New Jersey Devils. 
Jis žaidė Kanados olimpinėje ledo 
ritulio rinktinėje, kuri 1987 Ma
skvoje pasaulio pirmenybėse lai
mėjo aukso medalį, baigmėje nu
galėjusi Sovietų rinktinę. Sean 
Burke yra lietuvių kilmės. Jo moti
na Salomėja Simonaitytė gyvena 
Toronte.

Laima Zilporytė, panevėžietė, 
yra aukso medalistė dviračių 82 k 
lenktynėse. Ji atstovauja Sovietų 
Sąjungai XXIV-se olimpinėse žai
dynėse Seule. Baigmės liniją sep
tynios dviratininkės pasiekė tuo 
pačiu laiku 2 vai. 52 sec.: 1. Moni
que Knol, Olandija, 2. Jutta Nie
haus, Vakarų Vokietija, 3. Laima 
Zilporytė, USSR ir kt.

1988 metų ŠALFASS XXIII-čios 
tarpmiestinės ir individualinės 
golfo varžybos įvyko rugsėjo 3-4 
d.d. Bay Valley Hotel and Resort, 
Bay City, Mi. Apie jas buvo rašyta 
praeitame “Tėviškės žiburių” nu
meryje, sporto skyriuje. Gautame 
iš Žaidynių rengimo komiteto laiš
ke, pasirašytame Vyto Petrulio, 
sakoma: “Viena nemaloni klaida 
įsivėlė beskubant ir beskaičiuo
jant rezultatus: moterų komandi- 
nėse-tarpmiestinėse varžybose 
pirmą vietą laimėjo ne Toronto, 
bet Čikagos moterų komanda. 
Rezultatai lieka tie patys 820 vs. 
824, bet vardai buvo per klaidą 
sukeisti. Rengėjai už štai labai 
atsiprašo...”

Ateitininkų žinios
Rugsėjo 26, Prisikėlimo par. 

patalpose įvyko buvusių ir nau
jų kuopų vadovų pasitarimas. 
Nustatytos svarbesniųjų renginių 
datos bei bendrosios veiklos gai
rės.

Jaunučių globėjos yra: Gabija 
Petrauskienė, Birutė Staškevičiū- 
tė, Nijolė Tamulaitienė ir seselė 
Teresėlė. Visas informacijas tei
kia N. Tamulaitienė — tel. 239- 
6189.

Jaunius globos Laima Underie- 
nė tel. 536-8388 ir Julija Adamo- 
nytė tel. 763-4013. Jaunių susirin
kimai bus kas antrą šeštadienį po 
lietuviškos mokyklos pamokų.

Moksleivių globėjai: Antanas 
Rašymas tel. 233-7757 ir Zita Pra- 
kapaitė.

Studentai jau išsirinko naują 
valdybą: Indrė Čuplinskaitė — 
pirm., Dana Grajauskaitė — vice- 
pirm., Algis Ankus — iždininkas, 
Onutė Žukauskaitė — korespon
dentė, Leta Vaitonytė ir Edis Ma
cijauskas — aplinkraščių redak
toriai.

Visiems globėjams ir valdybų 
nariams linkiu sėkmingos veiklos, 
kurios pagrindas — “Visa atnau
jinti Kristuje”.

Vasaros metu buvo atremon
tuotas ateitininkų kambarys. Pa
darytos spintos, lentynos, įdėtas 
kilimas, įsigyti baldai. Visiems 
prisidėjusiems darbu ir rūpesčiu 
prie remonto nuoširdus ačiū.

Norintieji įsijungti į ateitinin
kų organizaciją prašomi kreip
tis į kuopų globėjus. Organiza
cija padeda jaunuoliui formuo
ti krikščionišką asmenybę ir 
tautinę sąmonę, kurią reikia ug
dyti nuo jaunų dienų, jeigu nori
me išlaikyti aktyvią lietuvišką 
parapiją ir veiksmingą lietuvišką 
bendruomenę.

Giliai užjaučiame tėvų komi
teto narę B. Prakapienę, kurios 
mamytė mirė Lenkijoje. O.G.

Ateitininkų federacijos vado, ta
rybos ir revizijos komisijos rin
kimai. Balsavimo lapai registruo
tiems ateitininkams bus išsiųsti 
apie spalio 3 d. Pabalsavus, pra
šom balsavimo lapus sugrąžinti, 
kaip galima greičiau, bet nevė
liau kaip spalio 31 d. Vokai gau
ti po spalio 31 dienos nebus už
skaitomi. Ateitininkai nepriklau
są vienetam, prašom skubiai pra
nešti savo adresus rinkimų komi
sijai.

Ateitininkų federacijos tarybos 
rinkimų komisija, 
2945 Forest Lane, 

Willoughby Hills, OH 44094

Skautų veikla
• Artėja LS sąjungos 70 metų 

sukakties minėjimas-šventė, ku
rią Toronto skautija švęs lapkri
čio 5-6 d.d. su aukštais sąjungos 
svečiais. Programoje: šeštadienį 
skautininkų-kių arbatėlė su disku
sijomis, jaunimui Prisikėlimo pa
rapijos Parodų salėje pasilinks
minimas. Sekmadienį 10.15 v.r. Mi
šios, per kurias giedos “Volun
gės” choras, vadovaujamas muz. D. 
Viskontienės. Po Mišių visi skau- 
tai-tės, jų tėveliai vyksta į Lietu
vių namus, kur tėvų komiteto bus 
paruošti užkandžiai. Pirmą valan
dą prasidės iškilminga sueiga, 
antrą valandą - koncertas. Pro
grama bus nauja ir įdomi ne tik 
skautams-tėms, jų tėveliams, bet 
visiems lietuviams svečiams.

• Toronto jūros skautai ieško 
vietos laikyti laivui. Jeigu kas ją 
turėtų ar žinotų, prašome skam
binti V. Keturakiui tel. 651-1239.

• VII-toj tautinėj stovykloj “Lie
tuva” 7 d. šeimininkavo R. Pau
lauskaitė, 3 d. talkino J. Batraks. 
Be to, jis reprezentavo latvių skau
tus, per iškilmingą laužą prave
dė gitara pritariant įdomią lat
višką dainą. M.

Iš Lietuvos spaudos

Eidamas 59 metus, mirė fech
tavimo sporto šakos Lietuvoje 
pradininkas Vytautas Antanas 
Macijauskas. 1952 m. baigęs Kau
no Politechnikos institutą, dir
bo įvairiose statybos organizaci
jose.

Dar vaikystėje pradėjęs sportą, 
buvo pasirinkęs fechtavimą. Jis 
daug kartų buvo Lietuvos čem
pionu. 1953 m. atstovaudamas 
LTSR rinktinei, iškovojo Tarybų 
Sąjungai čempiono aukso me
dalį.

Baigęs sportuoti, V. A. Maci
jauskas aktyviai įsijungė į Lie
tuvos fechtavimo federacijos or
ganizacinę veiklą. Ilgus metus 
buvo šios federacijos prezidiumo 
pirmininku.

MOKA:
8’/4% už 90 dienų term, indėl.
81/a% už 6 mėn. term, indėlius
81/z% 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 ......1O’/4%
(variable rate)

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

AKTYVAI virš 66milijonų 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 M6P1A6

Telefonas 532-1 1 49

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

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

Namų įkainojimo skyrius

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

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

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN OF DISTINCTION

Tel. 535-2331 
arba 537-2869

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

daiva t. dalinda, b*.
associate broker

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

232-2322
DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

624-6336 namų 897-0068
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W1M4

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nas — tik du bronzos medalius. 
C. Lewis dabar tapo pirmuoju 
sportininku, antrą kartą laimė
jusiu olimpiados aukso meda
lį 100 m bėgime. Jis taipgi gali 
pakartoti ir kitus tris Los Ange
les olimpiadoje pasiektus lai
mėjimus.

Kanados sporto ministeris 
Jean Charest pranešė, kad B. 
Johnsonui visam laikui atima
ma teisė būti Kanados sporti
ninkų rinktinėje, atstovaui Ka
nadai sporto žaidynėse. Esą to
kia bausmė gresia kiekvienam 
kanadiečiui sportininkui, pa
žeidusiam olimpiados taisykles 
steroidų vartojimu. J. Charest 
betgi pažadėjo pravesti atski
rus pačių kanadiečių tyrimus, 
kai pasibaigs olimpiada Seule. 
Tarptautinė sporto federacija 
uždraudė B. Johnsono dalyva
vimą varžybose dvejų metų 
laikotarpiui. Kanadiečius bene 
labiausiai suerzino iš Seulo 
Torontan grįžusio B. Johnsono 
visiškas jį sutinkančių žurna
listų ignoravimas, neatsaky- 
mas į visiems labiausiai rūpin
ti klausimą, ar jis tikrai varto
jo steroidus. Šiandien daug 
kas pagrindiniu kaltininku 
yra linkęs laikyti dolerių vai
kymąsi. Žymiesiems sportinin
kams už reklamas yra siūlomi 
milijonai dolerių. Ir B. Johnso- 
nas dar prieš olimpiadą buvo 
pasirašęs milijonus dolerių 
siekiančias sutartis. Jis ir jo 
varžovas C. Lewis gaudavo de
šimtis tūkstančių dolerių už 
bėgimo varžybas, sutraukian-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų)

Priitma pacientus pagal 
susitarimą

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

čias gausias žiūrovų minias. 
Olimpiadon, kuri lig šiol būda
vo laikoma tik mėgėjiško spor
to žaidynėmis, dabar jau įsi
jungia profesiniais sportinin
kais tapę turtingi varžovai. 
Jie žūtbūtinėmis priemonėmis 
siekia olimpinių medalių, dar 
labiau padidinsiančių jų paja
mas. Laimėjimams pasiekti 
vartojami visokie vaistai ir 
narkotikai, tik ne visi tokie 
sportininkai yra susekami ir 
išaiškinami. Ir pats B. Johsno- 
nas aštuonis kartus turėjo šla
pimo tyrimus, neradusius ste
roidų žymių, kurias tik dabar 
užtiko patobulinta tyrimų tech
nika.

Pasaulinio rekordo ir aukso 
medalio praradimas B. Johnso
nui gali kainuoti $10-15 milijo
nų. Firmos jau pradėjo atsisa
kyti jo paslaugų savo rekla
moms. Joms menka nauda iš 
žymaus sportininko, apkaltin
to steroidų vartojimu, prara
dusio pasaulio rekordą ir olim
pinį aukso medalį. Turbūt dėl 
to amerikietis finansinių jo 
reikalų tvarkytojas Larry Hei- 
debrechtas parūpino specia
lią sutartį su Hamburge lei
džiamo žurnalo “Der Stern” 
vyr. red. M. Juergsu. Pagal tą 
sutartį vokiečių žurnalas įsi
gytų teisę pirmas pasaulyje 
paskelbti pasikalbėjimą su B. 
Johnsonu apie jam ir Kanadai 
tragiškus įvykius Seule. Toron
tan buvo atsiųsti “Stern” žur
nalo atstovai Martin Hagele ir 
Teja Feeler paruošti pasikal
bėjimo su B. Johnsonu. Dėl to 
jis ir vengė atsakymų į Kana
dos žurnalistų klausimus. Su
mos, kuri pažadėta B. Johnso
nui, neatskleidžia žurnalo

• “Stern” vyr. red. M. Jurgs. Mes 
dar prisimename, kad jis už 
klastotojų sumaniai paruoštą 
ir jam parduotą A. Hitlerio

. “dienoraštį” buvo sumokėjęs
• beveik keturis milijonus do

lerių. Vėliau B. Johnsonas pa
sikalbėjimo su “Sternn” atsi
sakė ir savo nekaltumą teigė 
dienraštyje “The Toronto Sun”.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į

SPAUDOS VAKARĄ 
savaitraščiui “Nepriklausoma Lietuva” paremti, kuris įvyks 

š. m. spalio 22, 
šeštadienį, 6 v.v., 
Toronto Lietuvių 
namuose.
1573 BloorSt. W., 
Toronto, Ontario.
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T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1 M7 
Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

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

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

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

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

Canada Life Assurance Company 
390 Bay St. nr. 600, Toronto IVI5H 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

RF/MKK
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

birute spudas.BA
sales representative

Perkant, parduodant 
ar dėl informacijų skambinkite, 

mielai patarnausiu

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

Programoje:
• solistas V. Verikaitis,

i • akompanuoja muz. L. Kanovičienė,
• akordeonistė D. Pargauskaitė,
. Toronto “Gintaro" tautinių šokių grupė, 

(meninė programa - 7 v.v.)
• Karšti valgiai • Loterija
• Baras • Šokiams gros orkestras

Bilietus galima užsisakyti: D. Renkauskas tel. 767-8264, LN popietėse ir prie įėjimo.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos žinios
Birželio mėnesio gale. Toronte, 

Kanadoje, įvykusiame Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seime, 
buvo išrinkta nauja PLB valdyba: 
Dr. Vytautas Bieliauskas, pirmi
ninkas ir švietimo reikalų vedėjas 
iš Cincinnati, Ohio; Eugenijus 
Čuplinskas, pirmasis vicepirmi
ninkas finansams, Gabija Juoza- 
pavičiūtė-Petrauskienė, ryšiams 
su kraštais ir lietuviška spauda. 
Algis Juzukonis, informacijai ir 
ryšiams su kitataučių spauda, 
visi iš Toronto, Kanados; Dr. Vy
tautas Dambrava, visuomeniniams 
reikalams iš Caracas, Venezuelos; 
Vytautas Gureckas, ryšiams su 
kitataučiais iš Connecticut, JAV; 
Raimundas Kudukis, teisiniams 
reikalams iš Klivlando Ohio; Pa
saulio lietuvių jaunimo Sąjungos 
valdybos pirminikas ir PLB valdy
bos narys jaunimo reikalams Alvy
das Saplys iš Toronto. Kultūros 
reikalams kooptuota Irena Luko
ševičienė iš Montrealio, Kanados. 
Iždininku pakviestas Horacijus 
Žibąs iš Cincinnatti, Ohio, JAV.

PLB finansai yra blogoje padė
tyje. Valdybos reikalams ižde pa
likta apie $2,100 JAV valiuta. PLB 
Valdybos išlaidos iki pirmojo

—ŠYPSENOS—
Nuopelnas

Kartą pas didijį airių rašyto
ją ir humoristą, Bernard Shaw, 
atvyko jaunas vyras ir pasigyrė:

- Mečiau mediciną, kad ga
lėčiau pasidaryti rašytoju. Ma
nau, kad tuo būdu geriau pa
tarnausiu žmonijai, - jis pasi
gyrė.
- Norėdamas žmonijai pa

tarnauti, tamsta neprivalai 
pasidaryti rašytoju, - atsakė 
Shaw.

- Kaip tai? Aš visiškai to 
nesuprantu.
- Tamsta jau geriausiai pa

sitarnavai žmonijai, mesda
mas mediciną, paaiškino Shaw.

posėdžio - $3,000. Nors valdybos 
finansinė būklė yra liūdna, tačiau 
valdyba nenusivylė. Pasiryžome 
dar sunkiau dirbti ir tikime, kad 
susilauksime visuomenės morali
nio pritarimo ir finansinės pagal
bos.

Dr. V. Bieliauskas rugpjūčio 
mėnesio pradžioje dalyvavo Euro
pos lietuvių studijų savaitėje ir 
tuo metu vykusiame Europos LB 
pirmininkų suvažiavime Vasario 
16 gimnazijos patalpose. PLB Val-

r-sAMoomA^j Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker
38 Hurontario Street,

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

Angelę Šalvaitytę,
pirkimo ir pardavimo atstovę.
ji mielai jums patarnaus.

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

1988

Rengėjai

dyba yra prašoma paruošti meda
lį pagerbti nelietuviams, padėju- 
siems Lietuvai. Pasaulio lietuvių
Bendruomenės fondas, kuriam ir 
toliau vadovauja Vytautas Kaman- 
tas, šį darbą užbaigs. Europos LB 
pirmininkai yra susirūpinę dėl 
nacių karo nusikaltėlių ieškojimo 
ir neteisingai apkaltintų gynimo.

Europos lietuvių studijų savaitė 
įvyks 1989 m. rugpjūčio pirmą sa
vaitę Gotlando saloje.

Europos LB pirmininkų pasita
rimas įvyks 1989 m. birželio mėne
sio gale Vasario 16 gimnazijos 
patalpose.

GEO.H. CREBE^
MONUMENTS INC.

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

694-1013 Roman Demkiw

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.

Toronto miestas
Atmatų išvežimo 

tvarkaraštis

1988 metų spalio 10, pirmadienį,

Padėkos diena
1988 m. spalio 10, pirmadienį, atmatos nebus išve
žamos.

Reguliarus pirmadienio (spalio 10 d.) atmatų išveži
mas bus atliktas spalio 11, antradienį.

Reguliarus antradienio (spalio 11 d.) atmatų išveži
mas bus atliktas spalio 12, trečiadienį.

Spalio 12, trečiadienį, nebus išvežami nei laikraš
čiai, nei kiti sunkūs daiktai.

Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui 
trečiadienį—spalio 19.

PRAŠOME NEDĖTI STIKLINIŲ ŠUKIŲ AR KITOKIŲ 
AŠTRIŲ DAIKTŲ į PLASTIKINIUS MAIŠUS

Toronto miesto atmatų išskirstymo programa. Atkreipkite 
dėmesį, spalio mėnesį prie jūsų namų atveš mėlyną dėžę 
atmatų išskirstymui.

R. M. BREMNER, P. Eng., F.I.C.E.
viešųjų darbų viršininkas

EKSKURSIJOS
Į VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

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

Vilnius 11 d. $2284.00 dar yra 3 vietos
Vilnius 11 d. • $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 Intu ristu per “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

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

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

Advokatė 
JOANA E. KURAS, ll.b.

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

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

Telefonas (416) 763-3362

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

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

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

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

Barristers and Solicitors. Patent a. Trade Mark Agents

Toronto:
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. ll.b, 
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

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

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

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

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

Juozas (Joseph)

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

west realty inc., realtor 
an independent member broker

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

“ALL THE______

IN THE tsSSS 
WORLD“

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

TA O T? Q TT17 O insurances
U[\ iii O JJL IA REAL ESTATE BROKERS 

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
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 Prisikėlimo parapijos žinios 1

— Ateinantį sekmadienį Wasa- 
goje baigiasi reguliarios vasa
ros sezono sekmadieninės pamal
dos. Po to Wasagoje pamaldos 
bus 11 v.r. tiktai pirmaisiais 
mėnesių sekmadieniais ir ypa
tingomis šventėmis.

— Pakrikštyta: Robert ir Viole
tos (Melvydaitės) Duz dukrelė 
Kristale.

— Susituokė Andrius Bražukas 
su Ramona Kvedaraite.

— Klebonas kun. J. Staškus šią 
savaitę ir ateinančios savaitės 
pradžioje bus išvykęs atostogų.

— Aukojo Šv. Jono lietuvių ka
pinėms: $150 — L. V. Morkūnai: 
parapijos skoloms numokėti: $500
— H. Steponaičiai; $200 — dr. A. 
S. Pacevičiai; $100 — A. Melvy- 
das, K. Lukošius, A. Lukošius, dr. 
A. V. Lukai, B. O. Sergaučiai; $50
— P. V. Dalindos, J. O. Kirvaičiai, 
P. M. Krilavičiai, A. Pažeriūnas.

— Mišios spalio 9, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Eleną Vasiliaus
kienę, 11.00 v.r. už parapiją. Wa
sagoje 11.00 v.r. už a.a. Stasį Jo
naitį.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos spalio 9 d. bus 

įprastu laiku 9.45 v.r. Jas laikys 
kun. Jukka Saarinen anglų kalba.

— Spalio 16 d. 9.45 v.r. pamaldas 
su šv. Vakariene, laikys Čikagos 
Tėviškės parapijos klebonas kun. 
H. Dumpys. Po pamaldų Lietuvių 
namuose bus Padėkos šventės pie
tūs.

— Parapijos tarybos posėdis — 
spalio 26 d., 7.30 v.v., švento
vėje.

— Spalio mėnuo yra Rožinio1 
mėnuo. Mūsų šventovėje Rožinis 
kalbamas kasdien 7.40 v.r., o sek
madieniais prieš 8.30 v.r. ir 11.30 
v.r. Mišias.

— Ruošiasi tuoktis Dalė Sukaus- 
kaitė su James B. Edwards.

— Pakrikštyti: Mykolas-Vaclo- 
vas-Juozas, Danos (Vaserytės) ir 
Roberto Karauskų sūnus; Ginta- 
ras-Paul-Algimantas, Snaigės (Va- 
liūnaitės) ir Antano Šileikų sū
nus.

— Ateinantis penktadienis mė
nesio pirmasis. Pirmais mėnesio 
penktadieniais ligoniai ir sene
liai namuose ir prieglaudose lan
komi su Sakramentais. Taip pat 
pirmais mėnesio penktadieniais 
išpažinčių klausoma prieš kiek
vienas Mišias. Šventoji valanda 
prasideda 7 v.v., o Mišios 7.30 v.v.

— Pirmos Komunijos pasiruoši
mo pamokos šiais metais vyks mū
sų parapijoje sekmadieniais po 
10.15 v. Mišių. Kviečiame tėve
lius, kurių vaikučiai jau yra su
laukę 7 metus amžiaus, registruo
ti juos parapijos raštinėje. Bus 
mokoma lietuvių ir anglų kalbo
mis. Pamokos prasidės lapkričio 
mėnesio pradžioje. Pirmos Komu
nijos iškilmės mūsų parapijoj 
bus gegužės 7 d. Pasiruošimas 
Sutvirtinimo sakramentui pra
sidės po Naujų metų.

— Pardavinėjami bilietai į pa
rapijos ir jos choro 35 metų su
kakties vakarienę, kuri įvyks lap
kričio 19 d. parapijos salėje.

— “Šatrijos” ir “Rambyno” skau
tų tuntų bendras posėdis, kuria
me visų vadovų dalyvavimas būti-

Spalio 9, sekmadienį, 3 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose rengiamas

“VARPO” ŠIMTMEČIO
MINĖJIMAS

Paskaitą — "Varpas” ir varpininkai: šimtmetis kovų už tautos laisvę ir gerovę - 
skaitys dabartinis “Varpo” redaktorius A. Kučys iš Čikagos.

Meninę programą atliks sol. R. Strimaitis, sol. V. Verikaitis ir
pianistė L. Paulauskaitė-Kanovičienė. Įėjimas - $6.

Pensininkams ir studentas - $5. 
Visus kviečia dalyvauti —

LN kultūrinė komisija ir Kanados lietuvių žurnalistų sąjunga

KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA 
r.™., simpoziumą tom.

“Baltiečių veiklos vystimasis Kanados visuomenėje”
1988 m. spalio 16, sekmadienį, 9.30 v.r. iki 3 v.p.p., Tartu College

310 Bloor Street West, Toronto, Ont. (įėjimas iš Madison gatvės)
Dabartiniai įvykiai Baltijos kraštuose reikalauja Kanados baltiečių bendruomenės 

prisidėjimo prie laisvės kovos. Tam reikalinga naujų kūrybingų veiklos metodų įvairiose 
srityse. Visa eilė prityrusių veikėjų bei žurnalistų duos pasiūlymų, gairių ir konkrečių nuro
dymų, kaip prieiti prie įtakingų asmenų ir organizacijų, kaip paveikti viešąją nuomonę ir 
naudotis žinių agentūromis.

Kalbėtojai: David Somerville, National Citizens’ Coalition pirm.; Harold Nelson, redaktorius 
CBC “National News” programos; John P. Gunning, “Juodojo kaspino” sąjūdžio Toronto apyl. 
pirm.; Algis Juzukonis, "The Birks Group” firmos pirm.; Nola Crewe, Toronto mokyklų tarybos 
narė; Ruho Paluoja, Kanados Estų Bendruomenės visuomeninių reikalų vedėjas
Pietų metu kalbės buvęs “The Toronto Sun” ir dabartinis “The Ottawa Sun” dienraščių 

redaktorius Peter Worthington.
Po simpoziumo bus duodama vaizdinė ir žodinė apžvalga dabartinių įvykių Baltijos kraštuose. Prašom 
užsiregistruoti iš anksto skambinant į KLB raštinę (416) 533-3292. Įėjimo kaina: $10 (įskaitant pietus). 
Visus maloniai kviečia dalyvauti.Kanados baltiečių federacija

ffil MONTREAL
“Rūtos” klubas ruošia paskai

tą, kurią skaitys Vilius Pėterai- 
tis spalio 12, trečiadienį, 1 v.p.p. 
klubo patalpose. Tema: “Baltų 
kalbų liekanos Vakarų Europoje”. 
Visi montrealiečiai kviečiami pa
siklausyti.

Andrius Valevičius spalio 
pradžioje dalyvaus Romoje Liet
uvių katalikų akademijos suvažia
vime ir filosofijos sekcijoje skai
tys paskaitą “Prof. Antanas Ma
ceina tarp filosofijos ir teologi
jos”.

Jau prasideda AV parapijos 
kunigų kalėdojimas. Kun. Izido
rius Sadauskas lankys Verdune 
gyvenančius, o klebonas kun. Juo
zas Aranauskas — toliau už mies
to.

“The Gazette” rugsėjo 19 d. laido
je praneša, kad Vilniaus valdžia 
davė sutikimą statyti paminklui 
žuvusiems žydams prisiminti. Tai 
bus pirmas toks paminklas Sov. 
Sąjungoje ir bus pastatytas Vil
niaus žydų gyventam rajone atei
nantį pavasarį. Paminklą puoš

kopijos Lietuvoje gimusio Arbit 
Blato septynių bronzinių barelje
fų, esančių prie Jungtinių Tautų 
pastato Niujorke.

Šv. Kazimiero parapij'a spalio 
23, sekmadienį, po pamaldų ren
gia tradicinius grybų pietus. Bi
lietus platina parapijos komi
teto nariai.

Angelės ir Vytauto Ptašinskų 
sūnelis pakrikštytas Sebastian- 
Albinas-Philip vardais.

A. a. Elena (Sniezyk) Vitienė, 
73 m. amžiaus, palaidota iš AV 
šventovės rugsėjo 16 d. Notre 
Dame dės Neiges kapinėse. Liūdi 
dukra ir sūnus su šeimomis bei 
giminės.

A. a. Judy (Staniulytė) Simpson, 
45 m. amžiaus, mirė rugsėjo 19 
d. Per gedulingas pamaldas AV 
šventovėje giedojo Montrealio 
mergaičių choras “Pavasaris”, 
kurio choriste yra velionės 
duktė. Palaidota rugsėjo 21 
d. Notre Dame dės Neiges kapi
nėse. Liūdi vyras, duktė, du sū
nūs ir kiti giminės. B.S.

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

.— Moterų draugijos susirinki
mas — lapkričio 6 d. pas Idą Dre- 
šerienę, 214 Lloyd Manor Rd., 
Islington.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 290 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: dr. Arūnas Gineitis, Au- 
gustas-AnatoIijus Jarasevičius, 
Aldona Valatkienė iš Vilniaus, 
Algimantas Čitavičius, Stasys 
ir Stasė Malinauskai iš Kauno, 
Vytautas Baliukonis, Adelė Vo- 
sylienė iš Panevėžio, Elzė Rum- 
ševica, Monika Sinkienė iš Ma
žeikių; Algis Vasys, Bronė Vasie- 
nė~pš Bostono, Mass., Stepas Ma- 
karevičius iš Naples, Fl., Gailu
tė Valiulienė iš Čikagos, Juozas 
Jucina iš Ročesterio.

— LN visuomeninės veiklos ko
miteto posėdyje buvo apsvars
tyta 1988-1989 metų veiklos ren
giniai. LN tradicinis pobūvis- 
koncertas įvyks lapkričio 5, šeš
tadienį, Karaliaus Mindaugo me
nėje. Programoje: sol. Gina Čap- 
kauskienė, akompanuoja muz. Jo
nas Govėdas.

— A. a. Jono Dambaro atmini
mui Lietuvių slaugos namams 
aukojo: $50 - Barbara Čepkaus- 
kieienė. Iš viso suaukota a.a. Jo
no Dambaro atminimui $825.

— Lietuvių slaugos namams 
aukojo: $500 - Izidorius ir Stasė 
Girdzijauskai; $240 - Albina Viz- 
girdaitė-Styrienė iš Hamiltono; 
$200 - Antanas, Zusana ir Nijolė 
Pusinskai. Iš viso statybos fon
de yra $85,623.84. Aukos priima
mos: “Paramoje” sąsk. nr. 8711, 
Prisikėlimo parapijos kooperaty
ve sąsk. nr. 155332.17, “Talkoje” 
sąsk. nr. 4259.

RAMI, TVARKINGA lietuvaitė nuo 
lapkričio pirmos ieško dviejų mie
gamųjų buto. Prašome skambinti 
tel. 534-0149 Toronte.

nas, įvyks šį trečiadienį, spa
lio 5 d., 7.30 v.v. skautų būkle.

— Parapijai aukojo: $300 — J. D. 
Margis; $250 — P. Šablinskienė; 
$200 — A. Karas; $100 — D. L. Kar- 
nis, V. J. Kulikauskai, K. P. Šu- 
kevičiai, J. B. Tamulioniai; $50 
— K. Juknevičius, A. Šileika, V. P. 
Melnykai, E. Walenciej; vyskupo 
fondui. $200 prel. dr. J. Tadaraus- 
kas; $100 — S. Pusvaškis; $50 — S. 
P. Ročiai; “Kretingos” stovykla
vietei: $750 — R. L. ir Stasiukas 
Kuliavai.

— Mišios spalio 9, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Vaclovą ir Juli
ją Skrebutėnus, 9.20 v.r. — už Pet
rauskų šeimos gyvus ir mirusius 
narius, 10.15 v.r. už a.a. Antaną, 
Rozaroją ir Magdaleną Seliokus, 
už a.a. Povilą Štuopį, 11.30 v.r. — 
už parapiją, 7 v.v. — už a.a. Moni
ką Žaliauskienę.

Vilniaus krašto lietuvių są
jungos centro valdybos posė
dis įvyks spalio 15, šeštadienį, 
1 v.p.p., Paris, Ontario, Petro 
ir Angelės Česnulių pastogėje. 
Posėdyje numatyta nagrinėti: 
dabartinė padėtis Lietuvoje, 
VLIKo seimo reikšmė, vilnie
čiams rūpimas klausimas Vil
niaus arkivyskupijos priskyri
mas prie Lietuvos bažnytinės 
provincijos ir kiti reikalai. x

VKL sąjungos valdyba

KLK moterų dr-jos Lietuvos 
kankinių parapijos skyrius ka
pinių lankymo proga rengia 
meno parodą, spalio 30, sek
madienį, Anapilio parodų sa
lėje. Dalyvauja dailininkės 
Joana Marcinienė ir Rita Kve
darienė su savo kūriniais,

KAUKIUĮ BALIUS
įvyks spalio 30, sekmadienį, 1 v.p.p., 
Prisikėlimo parapijos didžiojoje salėje 
PROGRAMOJE: V. Jankutės-Ross lėlių teatras iš Detroito, 

žaidimai ir paradas.
Kviečiame visus vaikus ir tėvelius dalyvauti apsirengusius su kaukėmis. 
Vaikučiai gaus lauktuvių. įėjimas: suaugusiems - $3, vaikams - $2.

i Rengia: Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų sekcija
Win,

“LITAS” SEKMADIENIAIS NEBEDIRBS
Gaila, bet dėl centrinio kompiuterio neveikimo ir ban

kinio saugumo “Litas” sekmadieniais nebedirbs.
Įvedus kompiuterius, mes bandėme išlaikyti įprastą 

tvarką ir dirbti sekmadieniais. Sekmadienių darbai vis 
sunkėjo ir teko daugiau rizikuoti, nes turėjome išduoti 
pinigus bei iškeisti čekius, nežinodami vėlyviausių sąskaitų 
balansų ir negalėdami padaryti įrašymų knygutėse.

Sekmadieniais darbai atliekami grynai kasininkės 
nuožiūra: kam ir kiek pinigų galima išduoti. Tai ypač sunku 
ne nuolatiniai dirbančiom kasininkėm.

Dabar “Litas” yra įsijungęs į “INTER-CAISSE” ir 
“INTERAC” sistemą. Taip kad kiekvienas “LITO” narys 
gali atlikti savo transakcijas per kaiminystėje “Caisse 
Populaire” sistemą, o pasiimti pinigų “cash” iš bankų, 
turinčius pinigų išdavimo mašinas.

Jūsų patogumui “LITE”, prie durų sienoje yra dėžė, 
skirta depositams, su užrašu “ENVELOPES”. Tai yra visai 
saugus būdas palikti depozitą ne darbo valandomis. Depo
zitą įdėkite į voką, užrašę sąskaitos numerį ir pavardę.

Vedėjas

OHOSP
ONTARIO
HOME
OWNERSHIP
SAVINGS
PLAN

* PRANEŠAME, kad nuo š.m. spalio 1 d. mūsų koope
ratyvas, norintiems susitaupyti ir pirkti pirmąjį namą, 
atidarė naują taupymo sąskaitą - OHOSP.

* Tai naujas Ontario provincinės valdžios įstatymu 
priimtas taupymo planas padėti jaunoms šeimoms 
įsigyti PIRMĄJĮ namą, butą arba kondominiumą.

* Į šią sąskaitą leidžiama kasmet per 5 metus įnešti po 
$2,000 vienam asmeniui, $4,000 šeimai. Tokiems 
taupytojams valdžia padės grąžindama pajamų mo
kesčius iki $500 (šeimai iki $1,000) metams.

* Grąžinamų pajamų mokesčių sumos dydis priklau
sys nuo taupytojų metinių pajamų dydžio.

* Daugiau informacijų Jums gali suteikti vedėjas 
R. Underys arba jo pavaduotoja R. Norvaišaitė. 
Mūsų telefonai: 532-3400 arba 532-3414.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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

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

Certifikatus ................... 101/<%
Term, indėlius:

1 metų ....................91/4%
180 d. -364 d.............81/a%
120 d. - 179 d.............81/4%
60 d.-119d........... 8 %
30 d. - 59 d.............73/4%

IA
Nekiln. turto nuo 113/4%,

Taupymo-special....................5'/a%
Taupymo - su gyv. dr.............  51/4%
Taupymo-kasdienines..........5 %
Einamos sąsk............................ 41/z%
RRIF-RRSP-term............ 10’/4%
RRIF-RRSP-taup................ 6'/s%

UŽ:
asmenines - nuo 121/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”

KASOS VALANDOS:

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

Teklė Benotienė — su rank
darbiais.

A. a. Juozo Svilo atminimui 
Balys Kronas Kanados lietu
vių fondui aukojo $100.

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

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

PARDUODAMAS vieno miegamo
jo butas New Port Richey, Flori
doje. Rami vieta, netoli parduotu
vių. Kaina $23,000. Skambinti tel. 
813-845-8919.

GERBIAMA NAŠLIUKE PENSI
NINKE! Jeigu esi sveika ir nori 
linksmiau gyventi su lietuviu pen
sininku - rašyk man! Esu našlys, 
sveikas, su gera pensija, gerai me
džiagiškai bei dvasiškai pasiruo
šęs toliau gyventi, nors ir gyveni
mo tėkmė dirba pensininkų nenau
dai. Paslaptis bus išlaikyta. Rašyti: 
“Tėviškės žiburių” administracijai, 
pažymint ant voko “Kauniškiui”.

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

“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

Lietuviškos vestuvės. Ramo- 
nos Kvedaraitės ir Andriaus 
Bražuko sutuoktuvės įvyko 
1988 m. spalio 1, šeštadienį, 
3.30 v.p.p., Lietuvos kankinių 
parapijos šventovėje Missis- 
saugoje, dalyvaujant gausiam 
būriui giminių bei draugų. 
Vedybų apeigas atliko kun. K. 
Kaknevičius. Mišių metu, var
gonuojant muz. J. Govedui, 
giedojo sol. V. Verikaitis. Tuoj 
po iškilmių Toronto Lietuvių 
namų Mindaugo menėje vaišės 
pradėtos lietuvišku papročiu: 
tėvai A. V. Kvedarai ir R. P. 
Bražukai pasitiko jaunuosius 
su druska, duona ir vynu. Lie
tuvos kankinių parapijos kle
bonui kun. J. Staškui sukalbė
jus maldą visi vaišinosi. Da
lyvius su jaunaisiais, jų tėve
liais, palyda bei giminėmis 
supažindino G. Jankaitis. Ves
tuvėse dalyvavo daug tautie
čių iš Lietuvos. Jų tarpe P. 
Bražuko sesuo Leonora ir bro
lis Justinas, kuris pasveikino 

r jaunuosius bei perdavė linkė
jimus nuo visų giminių esan
čių tėvynėje. Skanią vakarie
nę paruošė B. Stanulienė su 
talkininkėmis, o Punsko jau
nimas vikriai patarnavo. Gera 
nuotaika ir tranki šokių muzi
ka truko iki vidurnakčio. Jau
nieji povestuvinėn kelionėn 
išvyko į Europą, v.b.

F
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aloniai kviečiame dalyvauti

§ dainos vieneto

kuris įvyks 
spalio 30, 

sekmadienį, 3 v.p.p., 
Toronto Lietuvių namuose.

Įėjimas - suaugusiems $10, pensininkams ir studentams $8.

Kanados lietuvių jaunimo sąjunga

Jau galima įsigyti

Vlll-sios tautinių šokių šventės 

VAIZDAJUOSTĘ
Yra dviejų rūšių: “BETA” ir “VHS”.

Kaina su persiuntimu Kanadoje - $53, JAV-se - $54. 
Čekius ar pinigines perlaidas siųsti šiuo adresu:

Šventės Video, c/o J. Pleinys,
84 Balsam Avė. S., Hamilton, Ont. L8M3B3, Canada.

Gavus užsakymus su pinigais, vaizdajuostė bus pasiųsta 
oro paštu.

Pirm., antr., treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

1475 DeSeve 3907A Rosemont
9.00-3.00 ----------

12.00- 8.00 4.00-8.00
10.00- 6.00 2.00-6.00

Šv. Kazimiero par.

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

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

IŠNUOMOJAS KAMBARYS su vir
tuve ir vonia H-me aukšte. Skam
binti Rutkauskui 534-8057 Toronte.

PARDUODAMAS grynas bičių me
dus. Kreiptis pas bitininką J. Norkų 
(didesnius kiekius pristatau į na
mus) tel. 389-8179. Taip pat galima 
gauti Anapilio knygyne, kiekvieno 
mėnesio 15 “Vilnius Manor” pen
sininkų namuose bei kiekvieno mė
nesio pirmą sekmadienį Prisikė
limo parapijos kieme.

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

/Ve tik namai, 
bet ir jūsų ateitis

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.

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
ę. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (4T6) 624-81 81


