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Laimėjimai
Laimėti nori kiekvienas. Visas žmogaus gyvenimas 

yra perpintas siekimais, laimėjimais ir pralaimėjimais. 
Nėra srities, kurioje nevyktų nuolatinės varžybos, kur 
nebūtų biliūniškų laimės žiburių, viliojančių ir siektinų. 
Varžybos, siekiai ir laimėjimai kiekvieną žmogų išjudina 
pažangos ir tobulėjimo linkme. Kokie bebūtų siekimai - 
dvasiniai ar fiziniai - laimėjimuose paprastai atsisklei
džia žmogaus vertė, pajėgumas, talentai ir pasiruošimas. 
Siekiantys laimėjimo viršūnių, nors ir su stipriais gabu
mų pagrindais, turi įdėti daug darbo, parodyti kietos sa
vitvardos, užsispyrimo ir pasitikėjimo savimi. Tai nėra 
lengvas kelias, ir ne visi juo ryžtasi eiti. Nelengvas kelias 
nė iškiliųjų sportininkų.

XXIV-toji pasaulinė olimpiada Korėjoje bus buvusi 
viena iš gausiausių dalyviais. Atidarymo ir uždarymo 
iškilmės, pražygiuojančios valstybių ekipos, aukšto me
ninio lygio pasirodymai paliko didelį įspūdį, kalbantį ne 
tik apie viso pasaulio geriausių sportininkų suvažiavimą 
ir rungtis, bet ir apie milžiniškus išteklius, panaudotus 
tokią šventę beruošiant. Pridėjus dar gana stambias ko
mercines įtarpas, viskas išsipūtė į nesuskaičiuojamą 
materialinių gėrybių ir fizinio išsilavinimo pademon
stravimą. Žiūrovų iš visų pasaulio kraštų žaidynių tribū
nose netrūko. Milijonai sėdėjo ir prie televizijos ekranų. - 
Žodžiu - susidomėjimas ne eiliniais pasaulinio masto 
įvykiais, kaip visada, buvo didelis, o rengėjams, pietų 
korėjiečiams - pasididžiavimas ir, žinoma, nemažos pa
jamos.

Tik tas gerasis daiktas pinigas, įsimaišęs ne savo vie
toje, pradeda kenkti, griauti, gundyti bet kokia kaina 
siekti laimėjimo. Susekti sportininkų prasižengimai vais
tų pagalba tapti pajėgesniais yra ne tik negarbė tiems 
kraštams, kuriems jie atstovavo, bet ir visuotinio sporto 
nuosmukio liudijimas, nes sportuojama jau nebekrei
piant jokio dėmesio į tikrąją sporto paskirtį, per šimtme
čius reikštą garsiuoju šūkiu: “Mens sana in corpore sano” 
(Sveikame kūne, sveika dvasia). Noras pagarsėti ir ūmai 
praturtėti žaidynių aikštes paverčia paprastom, kad ir 
puošniom, prekyvietėm. Iš Graikijos atnešto olimpinio 
deglo dūmai jau ima graužti akis. Kyla klausimas, kaip 
ilgai tos negerovės bus pakenčiamos, kas dėl jų galės tar
ti paskutinį žodį, kai dabar dėl vieno kito sportininko 
paprasčiausio nesportiškumo sukeliama ant kojų kone 
visa valstybė ir reikalaujama kažkokios išgalvotos tei
sybės.

Kai laimėjimų siekiuose naudojama apgaulė, laimė
jimas nebėra tikras. Nors nuskamba garsiai ir plačiai, 
tėra tik tuščio indo skambesys, menkinąs žmogų, ardąs 
jo dvasines galias, be kurių fizinis pajėgumas nedaug ką 
bereiškia. Užtat geriau pralaimėti ir turėti dvasios ramy
bę, negu apgaulės pagalba laimėti. Ir nuoširdžiai džiaug
tis laimėjimais tegalima, kai jie yra tikri. O to tikrumo 
ilgesys žmonėse auga ir stiprėja. Su juo, deja, auga ir ne
pasitikėjimas, kai kam gal ir nusivylimas, kai kam pra
džia naujų ieškojimų, naujos geresnės visuomenės kūri
mo. Kai kam atsakymas tėra - geresnis žmogus. Ar ne čia 
būtų pats didysis laimėjimas? Č.S.

Pasaulio įvykiai
POLITINĘ KRIZĘ KOMUNISTINĖJE JUGOSLAVIJOJE SUKĖLĖ 
tautinės ir ekonominės šio krašto problemos. Federacinę Jugo
slaviją, turinčią 23 milijonus gyventojų, dabar sudaro šešios res
publikos su autonominėmis Vojvodinos ir Kosovo provincijomis 
Serbijoje. Aštuonis milijonus serbų erzina nepilni du milijonai 
albanų Kosovo provincijoje, svajojančių apie prisijungimą prie 
Albanijos. Šias abi autonomines provincijas savo respublikon 
nori įsijungti Serbija, kalbanti apie serbų mažumos persekioji
mą Kosovo provincijoje. Montenegro respublika skundžiasi, kad 
albanai Kosovo provincijoje persekioja ir montenegrų mažumą. 
Demonstrantai remia Serbijos kompartijos vadą S. Miloševičių, 
vis garsiau reikalaujantį abiejų ekonominių provincijų panai

KANADOS ĮVYKIAI

Vajuje įsitvirtina konservatoriai
Rinkiminiame Kanados par

lamento vajuje vis labiau įsi
tvirtina ministerio pirm. B. 
Mulronio vadovaujama pro
gresyviųjų konservatorių par
tija, ne tik išlaikanti, bet ir stip
rinanti pradinį pranašumą. 
Gallupo viešosios nuomonės 
tyrimo institutas tada konser
vatoriams atidavė 43% apsi
sprendusių kanadiečių balsų, 
liberalams - 33%, NDP socia
listams -22%. Didžiausiu dien
raščiu Kanadoje laikomas “The 
Toronto Star” rinkiminio va
jaus tyrimams pasirinko Gal
lupo institutą. Praėjusią sa
vaitę jis beveik patvirtino pir
muosius savo rezultatus rinki
minio vajaus pradžioje: kon
servatorius remia 41%, libera
lus - 32%, socialistus - 26%. 
Dienraštis “The Toronto Star” 
skaitytojams yra žinomas kaip 
nuolatinis Kanados liberalų 
partijos rėmėjas, net ir 1984 m. 
rugsėjo 4 d. rinkimuose savo 
vedamaisiais visus raginęs 
balsuoti už liberalų partiją su 
politikon grįžusiu naujuoju va
du J. Turneriu. Tuo laiku daug 
kartadiečių buvo nusivylę libe
ralais ir ypač jų senuoju vadu 
P. E. Trudeau. Tad nenuosta
bu, kad didžioji balsuotojų 
dalis nesusigundė dienraščio 
“The Toronto Star” siūlymais 
balsuoti už liberalus. Triuš
kinančios pergalės susilaukė 

konservatoriai su savo nau
juoju vadu B. Mulroniu.

Dabartiniame vajuje dien
raščio “The Toronto Star” lei
dėjai ir redaktoriai gyveno vil
timi, kad Ontario provincijoje 
ir metropoliniame Toronte pa
starųjų trejų metų laikotarpy
je pirmavo ir tebepirmauja li
beralai. Tą viltį dabar staiga 
pradėjo laužyti paskutinieji 
Gallupo instituto duomenys. 
Iš jų paaiškėjo naujas posūkis 
Toronte, kur dabar 37% apsi
sprendusių rinkėjų žada bal
suoti už konservatorius, 33% - 
už liberalus, 29% - už socialis
tus. Metropoliniame Toronte 
renkami 23 atstovai Kanados 
parlamentui. Gallupo instituto 
pastebėtam posūkiui pritaria 
ir “Globe-Environics” viešo
sios nuomonės tyrėjai, kurių 
paslaugomis naudojasi Toron
te visai Kanadai leidžiamas 
dienraštis “The Globe and 
Mail”. Rezultatai panašūs, bet 
skaudesni liberalus remian
čiam dienraščiui “The Toronto 
Star”: konservatorius žada 
remti 38%, socialistus - 33%, 
liberalus - 26%. Tad pirmon 
vieton metropoliniame Toron
te iškopė konservatoriai, ant- 
ron - socialistai, liberalus nu
stūmę paskutinėn vieton. “Glo
be-Environics” tyrėjų duome
nimis, Ontario priovincijoje

(Nukelta į 8-tą psl.)

Arkiv. AUDRI BAČKĮ po konsekracijos sveikįpa popiežius Jonas Pauliaus II Romoje 1988.X.4

Naujasis arkivyskupas Audrys Bačkis
Iškilmėse dalyvavo daug kardinolų, vyskupų ir įvairių valstybių diplomatai

KUN. JONAS STAŠKUS

Visi Romos lietuviai, visi su
važiavusieji tautiečiai į Lietu
vių katalikų mokslo akademi
jos suvažiavimą, tuo metu vy
kusį Romoje, ir visi suvažiavę 
prel. Audrio Bačkio giminės, 
draugai bei pažįstami rinkosi 
spalio 4, antradienio vakarą Šv. 
Petro bazilikon didingom iškil
mėm: Šv. Tėvas turėjo konsek
ruoti vyskupu šv. Pranciškaus 
šventės dieną tik vieną asmenį 
- lietuvį Audrį Bačkį! Pap
rastai popiežius konsekruoja 
vyskupais bent kelis asmenis, 
o čia-ypatinga išimtis!

Už bazilikos pagrindinio al
toriaus, tam reikalui specia
liai aptvertoje sekcijoje, kur 
yra šventimų altorius, rinko
si žmonės su specialiais pa
kvietimais. Arčiau altoriaus 
sėdosi kardinolai ir vyskupai, 
iškilmingas vietas užėmė dip
lomatai. Susirinko virš tūks
tančio žmonių, jų tarpe ir apie 
šimtinė lietuvių.

Garbingi svečiai
Iškilmingai įžygiavus šveica

rų gvardijai, užgiedojo choras 
ir pasirodė procesija. Lydimas 
dijakonų ėjo busimasis arki
vyskupas, o toliau - jo busimie
ji konsekratoriai: Kauno ar
kivyskupijos administratorius 
vysk. Juozas Preikšas, kard. 
Achille Silvestrini ir popie
žius Jonas Paulius II. Vysk. J. 
Preiškas buvo parinktas šioms 
apeigoms, nes prel. A. Bačkis 
priklauso jo vadovaujamai 
Kauno arkivyskupijai, o kard. 
Silvestrini - kaip buvęs prel. 
A. Bačkio viršininkas Vatika
no viešiųjų reikalų taryboje.

“L’Osservatore Romano” ko
respondentas priskaičiavo iš
kilmėse iki 16 kardinolų ir 36 
arkivyskupų bei vyskupų. Jų 
tarpe buvo kardinolų kolegi
jos dekanas kard. Agnello 
Rossi, Katalikų Bendrijos ka- 
merlengas kard. Sebastiano 
Baggio, Vatikano valstybės 
sekretorius kard. Agostino Ca- 
saroli, rateliuose sėdėjo pa
liegęs popiežiaus draugas bei 

Vatikano susižinojimo ir in
formacijos tinklo buvęs va
dovas kard. Andrzej Deskur, 
taipgi dalyvavo naujasis Vati
kano valstybės pasekretorius 
arkiv. Edward Cassidy (kurio 
vietą Olandijoje užims nauja
sis arkivyskupas), naujasis vie
šųjų reikalų tarybos sekreto
rius arkiv. Angelo Sodano ir 
Lomžos vysk. Julius Paetz. Da
lyvavo daugumas įvairių vals
tybių diplomatų su savo dekanu 
Joseph Amichia. Buvo susirin
kę ir visi prel. A. Bačkio bend
radarbiai: iš valstybės sekreto
riato - mons. Oscar Rizzato bei 
Crescenzio Sepe, iš viešųjų rei
kalų tarybos - visa eilė dar
buotojų su savo naujuoju vado
vu ir prel. A. Bačkio įpėdiniu 
mons. Jean-Louis Tauran. Pa
sauliečių tarpe priekines eiles 
užėmė busimojo arkivyskupo 
tėvai - dr. Stasys ir Ona Bač- 
kiai, brolis Ričardas su šeima 
ir tautiniais drabužiais pasi
puošę gimnazistai iš Vasario 
16-sios gimnazijos su savo va
dovu kun. E. Putrimu. Ypatin
gai reikšminga buvo, kad iš
kilmėse dalyvavo ir komunis
tų neleidžiamas pareigų eiti 
Vilniaus vyskupijos administ
ratorius vysk) Julijonas Stepo
navičius. Žinoma, buvo ir mū
sų išeivijos vyskupai A. Deks- 
nys ir P. Baltakis. Buvo ir ita
lų jaunimo, ypač iš Villa Ad
riana ir Area di Ciampino pa
rapijų, kuriose atliekamu lai
ku darbuodavosi prel. A. Bač
kis.

Popiežiaus žodis
Mišių skaitinį lietuviškai 

skaitė busimojo arkivyskupo 
motina Ona Bačkienė, o Vysku
pų kongregacijos prefektas 
kard. Bernardin Gantin po 
Evangelijos oficialiai per
skaitė popiežiui prašymą, 
kad prel. A. Bačkis būtų kon
sekruojamas vyskupu. Tada 
popiežius, teigiamai atsilie
pęs į prašymą, pasakė pamoks
lą su nuorodomis naujam arki
vyskupui. Jis pradėjo su Šv. 
Pranciškaus švente ir tai šven
tei parinktais Evangelijos žo

džiais: “Aš šlovinu tave, Tėve, 
dangaus ir žemės Viešpatie, 
kad paslėpei tai nuo išmintin
gųjų ir gudriųjų, o apreiškei 
mažutėliams” (Mt 11,25). Po
piežius nurodė, kad Pranciš
kaus Asyžiečio patirtis esan
ti tapusi išeities tašku gyve
nimo dvasingumo nesuskai
čiuojamiems būriams tikin
čiųjų. Šv. Pranciškus tikrai 
supratęs Kristaus paslaptį - 
įsikūnijusio Žodžio kančią, 
mirtį ii' prisikėlimą. Tuo jis 
persiėmęs visu savo gyvenimu 
ir todėl nešiojęs Jėzaus “tar
nystės žymes”. Tokioje dvasio
je ir prel. A. Bačkis turįs pri
imti vyskupystę. Šv. Tėvas iš
reiškė džiaugsmą, kad pats ga
lįs jį įvesti apaštalų įpėdinių 
kolegijon, ir tuo parodyti sa
vo dėkingumą už visą jo darbą 
bei ištikimybę. Dabar jis siun
čiąs jį kąip savo atstovą Olan- 
dijon, kraštan, kuris turtingas 
religinėmis tradicijomis, bet 
šiuo metu einąs skausmų ir 
įtampų keliu. Galiausiai po
piežius atkreipė dėmesį ir į 
busimojo arkivyskupo gimtinę 
- Lietuvą, kuri jam esanti taip 
brangi. Kryžiaus ženkle Lietu
va atradusi savo prasmę ir apie 
jį sukūrusi savąją tapatybę. 
Taipgi iš kryžiaus Lietuva sė
musi įkvėpimo bei vilties skau
džiuose ir žiauriuose bandy
muose. Jungties su šiuo kry
žiumi ženkle popiežius linkįs 
busimajam arkivyskupui “pil
nutinio džiaugsmo”. To pat jis 
linkįs Lietuvai ir Olandijos 
žmonėms, į kurių tarpą jį siun
čiąs.

Konsekracijos apeigos
Po pamokslo buvo giedama 

Visų šventųjų litanija už busi
mąjį arkivyskupą, tada popie
žius uždėjo savo rankas ant 
kandidato galvos. Tą gestą 
kartojo visi kardinolai ir vys
kupai kaip pagrindinę vysku
piškos konsekracijos dalį. Po 
Evangelijų knygos uždėjimo 
virš konsekruojamojo galvos 
ir konsekracinės maldos nau
jasis arkivyskupas buvo pa- 

(Nukelta į 2-rą psl.) 

kinimo ir oficialaus jų įjun
gimo Serbijos respublikon. 
Lygiagrečiai vyksta demonst
racijos ir dėl Jugoslaviją už
griuvusių ekonominių negero
vių. Ją slegia metinė 217% in
fliacija, 15% gyventojų palie
tęs nedarbas ir dvidešimt vie
no bilijono JAV dolerių skola 
užsieniui. Federacinė Jugosla
vijos vyriausybė, norėdama už
sitikrinti paskolas iš užsie
nio, drastiškai sumažino atly
ginimus darbininkams ir tar
nautojams. Valdžia dabar at
šaukė spalio 1 d. paskelbtą 
elektros pabranginimą 28,5%. 
Tačiau šį nuolaida nesustab
do respublikose prasidėjusių 
demonstracijų. Vis garsiau 
imama reikalauti kompartijos 
vadų pakeitimo ir reformų. 
Sprendimus turės padaryti 
kompartijos kongresas šios 
savaitės pėdžioje. Politbiu- 
ras turi 23 narius, centrinis 
komitetas - 165. Spėjama, kad 
teks pakeisti apie trečdalį na
rių. Kyla klausimas - ar re
formų pakaks prasidėjusioms 
demonstracijoms nuraminti? 
Belgrado gatvėse ant namų 
sienų jau atsiranda prieška
rinės karališkosios Serbijos 
ženklų ir šūkių. Restoranuo
se pradeda skambėti prieš ke
letą mėnesių dar uždraustos 
prieškarinio laikotarpio dai
nos.

Popiežiaus sukaktis
Popiežius Jonas-Paulius II 

sulaukė pirmo dešimtmečio 
Katalikų Bendrijos vadovo pa
reigose. Popiežiumi jis buvo 
išrinkta 1978 m. spalio 16 d. 
Jono-Pauliaus II dešimtmetis 
pasižymėjo gausiomis kelionė
mis po visą pasaulį. Ir šios 
sukakties išvakarėse Šv. Tė
vas keturias dienas praleido 
šiaurės-rytų Prancūzijoje, dau
giausia Strasbourge, kur yra 
Europos parlamentas. Stras- 
bourgo gyventojams atnašau
tose Mišiose Jonas-Paulius II 
apgailestavo, kad Europoje, 
kuri laikoma krikščionišku 
žemynu, yra susilpnėjęs mo
ralės jausmas. Remiantis lais
vės vardu, atmetami ir igno
ruojami Katalikų Bendrijos 
moralės nuostatai. Susitiki
me su Strasbourgo žydų atsto
vais jis dar kartą pasmerkė 
antisemitizmą ir betkokį rasiz
mą, prieštaraujantį krikščio
nybės principams. Jonas-Pau
lius II turėjo proga ekskursi
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niu laivu paplaukioti Reino 
upe, susitikti su krovininius 
laivus aptarnaujančiais uos
to darbininkas. Apgailesta
vo, kad Reinas yra nukentėjęs 
dėl taršos.

Pašalino Antikristą
Paskutinę viešnagės dieną 

Šv. Tėvas apsilankė Europos 
parlamento posėdyje, kur jo 
tik pradėtą kalbą bandė nu
traukti karingasis Š. Airijos 
protestantų pastorius I. Pais
ley, ėmęs šaukti: “Antikristas! 
Antikristas! ...” Parlamen
to tvarkdariai šovinizmu pasi
žymėjusį pastorių I. Paisley 
išvedė iš salės, atėmę plaka
tą su įrašu: “Popiežius Jonas- 
Paulius II - Antikristas!” Tik 
iš to įrašo paaiškėjo, kad Anti
kristu jis drįso pavadinti Šv. 
Tėvą, pats būdamas didžiausiu 
Kristui tarnaujančios Katali
kų Bendrijos ir jai vadovau
jančio popiežiaus Jono-Pau
liaus II priešu Š. Airijoje. Tad 
iš tikrųjų Antikristu reikėtų 
vadinti patį I. Paisley, pašalin
tą iš parlamento. Keisčiausia, 
kad pastorius I. Paisley yra 
Europos parlamento narys, iš
rinktas Š. Airijoje 1979 m., ne
siskaitantis su jo taisyklėmis. 
Šv. Tėvo kalbą apie artėjantį 
politinį Europos sujungimą 
karštais plojimais sutiko Eu
ropos parlamentarai.

Sulėtina reformas
Pasikeitimų atnešė Čeko

slovakijos komunistų partijos 
centrinio komiteto posėdžiai. 
Su visu ministerių kabinetu 
atsistatydino ligšiolinis prem
jeras L. Strougalas, šias pa
reigas ėjęs 18 metų. Jis buvo 
laikomas ekonominių ir politi
nių reformų šalininku. Atrodo, 
spartesnių reformų vis dar ne
nori kompartijos vadovybė. 
Spaudos konferencijoje kom
partijos ideologas J. Fojtikas 
pabrėžė, kad reformos jokiu 
būdu neturi sumažinti kompar
tijos vaidmens. Turbūt dėl to 
kompartijos vadas M. Jakešas 
atsistatydinusį ir iš politbiu- 
ro pasitraukusį Čekoslovakijos 
premjerą L. Strougalą pakeitė 
nuosaikesnių pažiūrų Čekijos 
premjeru L. Adamecu. Slovaki
jos premjeras P. Colotka taip 
pat atsistatydino ir pasitrau
kė iš politbiurio, kurio narių 
skaičius nuo 12 padidintas 
iki 15.
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Naujasis arkivyskupas Audrys Bačkis
(Atkelta iš 1-mo psl.)

teptas šv. Krizma ir jam įteik
tos vyskupiškosios insignijos: 
žiedas, mitra ir lazda. Paskui 
taikos pabučiavimu naujasis 

-arkivyskupas sveikinosi su po
piežiumi ir parinktaisiais at
stovais: kard. Agnello Rossi, 
kard. Sebastiano Baggio, kard. 
Agostino Casaroli, kard. Wil
liam W. Baum, kard. Aurelio 
Sabatini, arkiv. Edward Cassi
dy, arkiv. Angelo Sodano, vysk. 
J. Steponavičium, vysk. A. Deks- 
niu, vysk. P. Baltakiu ir Olandi
jos atstovu, Rotterdamo vysku
pu Ronald P. Baer.

Dėmesys didvyriui
Aukojimo procesijoje do

vanas nešė naujojo arkivysku
po giminės ir neseniai iš ka
lėjimo bei lagerio kančių iš
leistas užsienin kun. Alfonsas 
Svarinskas. Jam priklaupus 
prie Šv. Tėvo, tas jį apglėbė 
abiem rankom, o per šv. Petro 
baziliką nuskambėjo audringi 
plojimai šio narsaus kunigo 
garbei. Tada Villa Adriana 
parapijos itališkasis jauni
mo choras užgiedojo lietuviš
kai “Marija, Marija” giesmę.

Iškilmių Mišios buvo užbaig
tos chorui giedant “Sub tuum 
praesidium” (Tavo apgynimo 
šaukiamės) giesmę, kurios pir
mieji žodžiai yra pasirinkti 
naujojo arkivyskupo savo gy
venimo šūkiu. Taip šv. Pranciš
kaus ir Aušros Vartų Marijos 
ženkle naujasis arkivyskupas 
pradėjo savo misiją kaip Kris
taus apaštalas žemės kelyje, 
pirmuosius savo žingsnius 
kreipdamas Olandijos linkui.

Prėmimas Vatikane
Tuoj po iškilmių baziliko

je visi arkiv. Audrio Bačkio 
artimieji rinkosi senojon vys
kupų sinodo salėn Vatikano 
rūmuose susitikimui su nau
juoju arkivyskupu. Prie už
kandžių ir šampano maišėsi 
visi: pradedant kardinolais 
ir baigiant eiliniais žmonė
mis. Visi šnekučiavosi ir džiau
gėsi, o arkiv. A. Bačkis ėjo per 
jų tarpą, dėkojo už dalyvavimą 
ir mielai su visais fotografa
vosi, ypač su jaunimu.

Taip ir vėl galėjome sakyti, 
kad popiežius Jonas Paulius II 
šios dienos iškilmėmis buvo 
parodęs ne tik pagarbą arkiv. 
A. Bačkiui, bet ir savo nepap
rastą prielankumą lietuviams.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata nuo 1988 m. sausio 1 d. - 
$22 doleriai, (naujam skaitytojui
- $18), rėmėjo prenumerata - $25, 
garbės - $30. Prenumerata JAV-se
— amerikietiškais doleriais.
—

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!”

Dar tebesivaišinant buvo su
žinota, kad rytojaus dieną vi
si lietuviai vyskupai pakvies
ti pietums pas popiežių. Apie 
ką sekančią dieną jie pietauda
mi su popiežiumi kalbėjosi - 
nežinia, tik labai ilgą laiką 
popiežius atskirai kalbėjosi 
su vysk. Julijonu Steponavi
čium, ilgamečiu neoficialiuo
ju Kat. Bendrijos vadovu Lie
tuvoje.

Lietuviai pagerbia 
Tautietį

Tą dieną vėlai vakare Romos 
“Holiday Inn” viešbutyje LKM 
Akademijos suvažiavimas su
rengė vaišes arkiv. A. Bačkio 
garbei. Dalyvavo beveik visi 
tuo metu Romoje buvę lietu
viai ir Lomžos vyskupas J. 
Paetz. Ilgametis p.p. Bačkių 
draugas Juozas Laučka nusa
kė naujojo arkivyskupo ir jo 
tėvelių gyvenimo kelią, o pas
kui buvo eilė sveikinimų bei 
kalbų, kurių tarpe ir Lietu
vos pasiuntinybės prie Šv. 
Sosto atstovo Stasio Lozorai
čio.

Privati audiencija
Spalio 6, ketvirtadienį, prieš 

pietus, visi lietuviai ir ki
ti arkiv. A. Bačkio draugai 
turėjo privačią audienciją su 
popiežiumi. Dalyvavo apie 100 
asmenų. Popiežius pirmiausiai 
pasisveikino su ten esančiais 
vyskupais ir pasakė trumpą 
kalbą itališkai bei lietuviš
kai, o tada kiekvienas turėjo 
progos prie popiežiaus priei
ti, su juo pasisveikinti ir iš 
jo rankų priimti dovanėlę - Ro
žinį. Vasario 16-tosios gimna
zijos jaunimas nepraleido pro
gos ten popiežiui nepagiedoję 
ir nepadainavę. Galiausiai vi
si su popiežiumi nusifotogra
favo.

Pamaldos ir atsisveikinimas
Arkiv. A. Bačkio paskutiny

sis oficialus veiksmas Romos 
lietuvių tarpe buvo tos die
nos vakare atnašaujamos Mi
šios LKM Akademijos suvažia
vimo uždarymo proga. Nauja
jam arkivyskupui asistavo 
vysk. J. Preikšas ir vysk. P. 
Baltakis, o su juo koncele- 
bravo beveik visi ten buvę lie
tuviai kunigai. Spalio 9, sek
madienį, arkiv. A. Bačkis iš
skrido Olandijon kaip Šv. Sos
to pronuncijus tam kraštui. Jo 
išlydėti orauostin susirinko 
eilė jo draugų ir lietuviai vys
kupai. Tuo buvo parodyta kiek 
visi jį vertina, kiek yra jam 
dėkingi už darbą bei pagalbą 
Katalikų Bendrijai Lietuvoje 
ir kiek dar iš jo laukia bei ti
kisi.

Popiežius Jonas Paulius II kalbasi su kun. ALFONSU SVARINSKU arkiv. A. Bačkio artimųjų audiencijos metu

Iš buvusio kalinio užrašų

Trečias parpuolimas Golgotos kelyje 
1983.1.26- 1988. VII.11

AfA 
JONUI GOVĖDUI 
iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną ONĄ, sūnus muziką JONĄ ir DENĮ su šeima, 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame -

A. Ann Melvydai su šeima 
Br. Mackevičius

Brangiam vyrui ir tėveliui
AfA 

JONUI GOVĖDUI
mirus,

žmoną ONUTĘ, sūnus - JONĄ, parapijos choro vado
vą, bei DENĮ su žmona jų didelio skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame -

Lietuvos kankinių parapijos choras

Kun. ALFONSAS SVARINSKAS 
Viduklės klebonas

Ir vėl, po ilgos pertraukos, 
buvau suimtas, ir vėl atsidū
riau KGB izoliatoriuje (kalėji
me.)

VILNIAUS KALĖJIME
Čia buitinės sąlygos geros: 

švaru, lova ir švarios 2 paklo
dės, knygos iš kalėjimo biblio
tekos (pasirinkimas nedidelis, 
nes daugelis jau skaitytos), 
laikraščiai, šachmatai ir 1 vai. 
pasivaikščiojimas uždarame 
kieme - garde. Gardai nedide
li, bet galima daryti mankštą 
ir net pabėgioti ratu, kol nesi
suka galva. Kameroje-du žmo
nės.

Gėda: nėra tualeto. Rytą ir 
vakarą veda į prausyklą (ten ir 
tualetas). O šiaip “paraška” - 
statinėlė gamtiniams reika
lams.

Maistas neblogas, be to, lei
džia kas mėnesį gauti 5 kg siun
tinį ir už 10 rublių pirkti krau
tuvėje cukraus, sviesto, sūrio 
ir saldainių.

Naktį į tardymus nešaukia. 
Galima ramiai miegoti. Neteko 
girdėti, kad tardymuose varto
tų fizinę prievartą ar kankini
mus. Praėjo anie baisieji po
kario metai, kai naktimis vai
tojo visas Saugumo požemis. 
Dabar Vilniaus Saugumo kalė
jime kalinių nedaug. O tada 
skaičiuodavome šimtais. Bet 
ir dabar “fabrikas” pilnai pa
rengtas - per keletą minučių 
gali atgaivinti ankstyvą savo 
“didybę” ir veiklą.

Bet ir dabar nėra teisės ir 
teisybės! Tuščios pastangos 
išsiteisinti. Kai suima, jau bū
na viskas nuspręsta; suėmus 
tardytojas tik “apiformina” 
bylą. Prokuratūra ir teismai - 
KGB žinioje. KGB prokuroras 
Jurgis Bakučionis - aukščiau
sias autoritetas. Bet jo valdžia 
ir didybė gauta iš Saugumo 
komiteto (rusiškai Komitet 
Gos. Bezopasnosti - Valstybės 
Saugumo komitetas, sutrum
pintai - KGB).

Bausmės drakoniškos (10 me
tų bausmė laikoma vaikiška). 
Duodama tiek, kiek leidžia 
įstatymas. Sunkiausios baus
mės Ukrainoje, lengvesnės 
Kaukaze, Lietuvoje šiek tiek 
lengviau negu Ukrainoje.

Mums, lietuviams, per daug 
nebaisu, nes per beveik penkis 
dešimtmečius esame pripratę 
prie visko. Kartais net guodžia
me vienas kitą:

-Nenusimink, gerai nebus!
Mat, kai gerai, tai bijoma, 

kad neapgautų, o kai blogai, 
tai reikia tik kantriai kentėti, 
ir joks pavojus būti apgautam 
negresia.

KELIAUJANT PER 
KALĖJIMUS

Kelionė etapais būna ilga ir 
sunki. Reikia palikti tėvynę, 
savo gimtąją dvasinę ir fizinę 
aplinką, keliauti drauge su 
kriminalistais. Daugelis ne
šioja dryžuotas uniformas (vo
kiečių konclagery buvo verti
kalinės linijos, sovietų koncla
gery - horizontalinės).

Baisūs keiksmai sunkiai žei
džia net mano įpratintą ausį. 
Keikia net Dievo Motiną! O tai 
yra baisiausia. Jau seniai bai
gėsi totorių vergija Rusijoje, 

bet keiksmai išliko. Deja, jie 
šiandien smelkiasi ir į kitas 
tautas. Ir Lietuvoje jaunimas 
keikiasi. Nežino tikros pras
mės ir keikiasi. Bjauriausias 
“triaukštis” keiksmas štai kaip 
atsirado: kai valstietis neišsi
mokėdavo mokesčių, ateidavo 
totorių kareiviai ir prie visų 
šeimos narių išniekindavo mo
tiną!

Anksčiau visus kalinius 
skirstydavo į politinius ir kri
minalinius. Nuo 1961 m. skirs
to pagal režimus. Jų 5 grupės. 
Politiniai kaliniai pradeda 
savo karjerą nuo trečios gru
pės režimo. Taigi ir etapiniuo
se vagonuose tenka važiuoti 
drauge su kriminaliniais, bet 
jau sėdėjusiais ne vieną kartą, 
recidivistais. O etapinėse ka
lėjimų kamerose visi drauge 
be skirtumo!

Visi alkani ir apiplyšę. Dalis 
važiuoja į tremtį, todėl atima 
iš kitų ne tik maistą, bet ir ge
resnius drabužius. Manęs ne
liesdavo, nes visur pasisakyda
vau, kad esu kunigas. Respek
tuodavo. Į Uralą važiavau su 
koloratka (kunigiška apykakle).

Vagoną blogai vėdina. Mies
tuose ar didesnėse stotyse 
uždaro aklinai langus su mati
niais stiklais. Žiemą retai kada 
atidaro langus. Absoliuti dau
guma rūko. Bet to, kriminali
nio pasaulio “aristokratija” ir 
vagonuose verda arbatą: stip
rią ar “čefirą” (čefiras - 0,5 
litro vandens ir 50 gr. arbatžo
lių). Visi geria iš vieno puode
lio ir nedideliais gurkšniais. 
Norint išvirti tokį čefirą vago
ne, reikia sudeginti beveik vi
są medvilninį rankšluostį. 
Kiek bjaurių dūmų! Arbatą 
geria tik “aristokratai” - vagių 
vyresnieji, dūmus ryja visi. O 
kalbos, kalbos: 60% keiksmažo
džių susiję su lytiniais daly
kais. Tikrai vagone pajunti, 
kad čia prasideda pragaras.

Vagone į ruošą veda tik 2 
kartus: rytą ir vakarą. Vargas 
tiems, kurie negali greitai at
likti fiziologinių reikalų. Tie 
turi daug kentėti. Vagonuose 
ir kalėjimuose kalinių labai 
daug. Kartais galima tik sėdėti, 
o ne gulėti. Ir taip ištisas ke
lionių paras.

Kalbama, kad TSRS kalinių 
yra apie 4 milijonus. Palydos 
kareiviai (konvojai) gana žiau
rūs. Tiesa, nebemuša medi
niais plaktukais, kaip anks
čiau, bet prie vagonų suklupdo 
net į vandenį, jei toks pasitai
ko.

Etapuose daug melsdavaus. 
Iš ryto visą dieną paaukodavau 
Dievui už Bažnyčios ir Tėvynės 
dvasinį atgimimą, ir niekad ne
jaučiau jokio gailesčio dėl pra
rastos laisvės. Priešingai, 
džiaugiaus, kad galiu bent tru
putį sulaikyti blogį, kuris čia, 
kalėjimuose ir vagonuose, toks 
akivaizdus. Ne kartą gailėda- 
vaus, kad tiek maža padaryta, 
o blogio tiek daug. Baisu, ką 
padarė žmogus, atmetęs Dievą 
arba atskirtas nuo Dievo. Žmo
gus be Dievo - nelaimingiau
sias sutvėrimas pasaulyje.

O KAD JIE PATEKTŲ...
Kaip būtų gera ir išganinga, 

kad Vakarų liberalai patektų 
į šiuos vagonus. Tuomet jie 
atskirtų, kas gera ir kas bloga. 

Nebloga būtų čia patekti ir 
“Išlaisvinimo teologijos” auto
riams bei rėmėjams. Gal jie 
suprastų, kad marksizmas ir 
komunizmas - didžiausia žmo
nijos nelaimė. Jie šiltuose ka
binetuose arba kėdėse svajoja 
apie tai, nuo ko milijonai nega
li išsivaduoti. Būtų gera, kad 
jie perskaitytų didžio rusų ra
šytojo Solženicino “Archipela
go Gulagą”. Gal tada suprastų 
savo klaidą. (GULAG-Gosu- 
darstvennoe upravlenie Lage- 
rei - Valstybinė lagerių vai 
dyba.)

RUSŲ KALĖJIMAI
Pskovo kalėjimas senas ir 

labai bjaurus. Kalinius ėda 
utėlės. Po lietaus rūsio kame
rose ant grindų pilna vandens. 
Jokios medicininės pagalbos. 
Norėjau ištraukti skaudamą 
dantį, bet nepavyko. Savaitę 
“pailsėję” leidomės toliau.

Permės kalėjimas pasižymi 
nešvarumu. Ypač bjaurūs aliu
mininiai dubenėliai ir šaukš
tai. (Kiek kaliniai suvalgo aliu- 
miniaus! Juk visi virtuvės ir 
valgyklos rakandai iš aliumi- 
niaus. Juose verda rūgščią 
sriubą). Maistas labai prastas, 
bet laimė, kad duoda šiltos 
sriubos. Kelionėje duona, sūri 
žuvis ir 20 gr. cukraus dienai. 
Žuvies nevalgiau, nes tada no
risi gerti. O karšto vandens 
duoda tik rytą ir vakarą. Bet 
reikia turėti savo indą ar puo
delį. Bepigu tiems, kurie bent 
kartą jau yra važiavę tokiais 
etapais. Jie visada turi kokį 
nors indą vandeniui. O ir gau
damas vandens privalai atsi
minti, kad tualetas tik rytą ar 
vakare.

Kelionėje ir kalėjimuose 
daug melsdavausi. Mat reikėjo 
pasimelsti ir už laisvės dienas. 
Tada įvairūs darbai surydavo 
ir energiją, ir laiką. Malda ke
lionėje ir lagery - maloniau
sios poilsio valandėlės. Tik 
viena bėda, kad pašaliniai 
įspūdžiai arba žmonės labai 
išblaško.

POLITINIAI LAGERIAI
Čistopolio (Totorijos ATSR) 

uždaras kalėjimas. Čia labai 
prastas maistas, kamerinis re
žimas ir gana sunkus darbas 
(per dieną reikia numegzti 8 
krepšius ir supilti 40 kg bul
vių). Pasivaikščiojimas - 1 vai. 
Jau devyneri metai šiame ka
lėjime sėdi Balys Lizūnas, par
tizanas iš Žemaitijos, už tai, kad 
su savo draugais apdaužė Pa
venčių cukraus fabriką. Gavo 
200.000 rublių teismo išlaidų. 
Tai rekordas! Šiaip turi 10 me
tų uždaro kalėjimo ir 5 metus 
lagerio. Amnestija numetė 3 
metus. Taigi netrukus baigs. B. 
Lizūnas - puikus žmogus. Atva
žiuojantieji iš kalėjimo kali
niai apie jį atsiliepia tik gerai. 
Tai Petro Paulaičio ir Balio 
Gajausko tipo kalinys iš Lie
tuvos. Dabar Čistopolyje liko 
apie 10 politinių kalinių.

Uraluose (Permės sritis) 
buvo 3 lageriai: VS 389/35, VS 
389/36 ir VS 389/37. 1983 m. 
kiekviename buvo po 80-90 ka
linių.

Mordovijoje (450 km nuo 
Maskvos į pietryčius) du lage
riai: vyrų ir moterų.

(Bus daugiau)

AfA 
JONUI GOVĖDUI

mirus, 
liūdesyje likusius žmoną ONUTĘ, sūnus - JONĄ
ir DENĮ su žmona nuoširdžiai užjaučiame -

Juozas ir Angelė Lukošiūnai

AfA 
JONUI GOVĖDUI

mirus,
žmonai ONAI, sūnums - JONUI ir DENIUI bei gi
minėms nuoširdi užuojauta-

Herta ir Stasys Gaiievičiai

AfA 
JONUI GOVĖDUI 
iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną, sūnus - JONĄ ir DENĮsu žmona 
nuoširdžiai užjaučiame-

Prel. Pr. Gaida q Gaižutienė
S. J. Andruliai y Kastytis
E. P. Ališauskai L G. Kurpiai
G. V. Balčiūnai įj Tamutytė

S. A. Zim niekai

Kartais valandos sunkios kaip akmenys, 
Kartais laša kaip sūrūs lašai...

Prisiminimui mano brangių tėvų

sukanka 35 metai, kai ilgos ligos 
iškankinta, 50 metų tesulaukusi, negrįžtamai pa
likusi Kauno Žaliakalnį, mirė mano motina

LIUDA CIECHANAVIČIŪTĖ-NAVICKIENĖ.
Taip pat sukanka 44 metai, kai Weblau ligo

ninėje, Rytprūsiuose, vos sulaukęs 44 metų toli 
nuo savo numylėtų Alytaus apylinkių, mirė

JONAS NAVICKAS,
buvęs Kauno apylinkės teismo teisėjas.

Duktė Aldona Janina ir šeima

Canadian £h‘t cinorialS Utii.
76 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPO RALE - 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 dideli 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



Kaip Lietuva tarėsi dėl Vilniaus sugrąžinimo
Iš buvusio paskutinio nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministerio JUOZO URBŠIO atsiminimų

Netrukus okupuotoje Lietuvoje 
"Minties” leidykla išleis J. Urbšio 
atsiminimus. Autorius juos bu
vo surašęs žymiai anksčiau ir rank
raštį davęs skaityti savo pažįsta
miems. Dabar, persitvarkymo laiko
tarpiu, jis išleidžiamas atskira 
knyga. Jos autorius 1940 m. lie
pos mėnesį su žmona buvo depor
tuotas į Rusijos gilumą. Karo pra
džioje suimtas ir kalintas iki 1954 
m. Lietuvon grįžo 1956 m. Darba
vosi įvairiose leidyklose kaip ver
tėjas prancūziškų veikalų. Šiuo 
metu autoriui yra 92 metai. Čia 
spausdiname iš minėtos knygos 
išraukę, paimtą iš “Tiesos” 1988. 
IX.11. RED.

Agresija prieš Lenkiją
Vėl militarizavusi Reinosri- 

tį, užėmusi Austriją ir Čekoslo
vakiją, hitlerinė Vokietija 1939 
metais atsigręžė į Rytus. Kovo 
mėnesį atplėšė nuo Lietuvos 
Klaipėdos kraštą, o rugsėjo 1 
dieną puolė Lenkiją. Lietuvos 
padėtis kariaujančiųjų šalių 
sparne pasidarė itin grasi ir 
kebli.

Lietuva pasiskelbė laiky
siantis tame kare neutralite
to. Jam ginti jinai karo pra
džioje įvykdė dalinę mobiliza
ciją. Viliodama Vilniumi, Vo
kietija bando įtraukti Lietu
vą į karą prieš Lenkiją — apie 
rugsėjo 10 dieną siūlo Lietuvai, 
kad toji su savo kariuomene žy
giuotų Vilnių užimti, ir žada 
tą žygį paremti. Tačiau Lie
tuva pasilieka ištikima pasi
skelbtam neutralitetui — atsi
sako stoti prieš Lenkiją, nors 
karinio pavojaus Lietuvai tuo 
metu iš beveik jau nugalėtos 
Lenkijos pusės ir negalėjo bū
ti. Ta proga pravartu pažymė
ti, kad Lietuvos simpatijos 
vokiečių-lenkų karo metu bu
vo iš viso Lenkijos pusėje, 
nepaisant nuoskaudų, kurių 
Lietuva patyrė iš Lenkijos dėl 
Vilniaus, atsikurdama po Pir
mojo pasaulinio karo kaip ne
priklausoma valstybė. Mat bru
tali Vokietijos agresija kovo 
mėnesį prieš ją pačią (Klaipė
dos karšto atplėšimas), o da
bar prieš Lenkiją buvo smar
kiai sukrėtusi lietuvių tau
tos moralinį jausmą.

1939 metų rugsėjo 17 dieną 
tarybinė kariuomenė peržen
gė Lenkijos sieną, užėmė Va
karų Ukrainą, Vakarų Balta
rusiją, Vilniaus kraštą su Vil
niumi ir pasiekė demarkacijos 
liniją, faktiškai susidariusią 
tarp nepriklausomos Lietuvos 
ir Lenkijos valdomo Vilniaus 
krašto.

Taip draugiška Lietuvai Ta
rybų Sąjunga, kurią iki tol nuo 
Lietuvos skyrė Lenkijos valdo
mos žemės, suėjo į betarpį są
lytį su nepriklausoma Lietuva. 
Lietuvos ginkluotojųjų pajėgų 
daliniai, saugantys demarkaci
jos liniją, susitinka akis į akį 
su Tarybų Sąjungos ginkluotų
jų pajėgų daliniais, priėjusiais 
tą liniją iš Vilniaus krašto 
pusės.

Kiek vėliau Vokietijos už
sienio reikalų ministras Ri
bentropas kviečia Lietuvos 
užsienio reikalų ministrą į 
slaptą susitikimą su juo kaž
kur apie Dancigą, bene Vokie- 
tjos vyriausiojoje karo būs
tinėje. Dviem Lietuvos kaimy

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenė, 1939 metais įžygiuojanti Vilniun po ilgos lenkų okupacijos. Prie katedros 
matyti sveikinimas: “Vilniaus gyventojai sveikina Lietuvos kariuomenę”. Jų sutiko gausios minios žmonių

nams tarp savęs kariaujant, 
reikėjo būti labai atsargiems. 
Lietuvos vyriausybė atsakė 
Vokietijai, kad sutinka siųs
ti savo ministrą į tą susitiki
mą tik su ta sąlyga, jei apie 
tai bus viešai abiejų pusių 
paskelbta. Ir dar pridūrė, jog 
ji apie tą kvietimą painformuos 
Tarybų Sąjungą. Taip Lietuvos 
vyriausybė ir padarė —ji loja
liai painformavo Tarybų Sąjun
gą tiek apie gautą iš Vokieti
jos kvietimą, tiek ir apie savo 
atsakymą jai. Ribentropui vie
šumas, matyt, nebuvo pagei
daujamas — po Lietuvos atsa
ko niekas daugiau apie tą ke
lionę nebeužsiminė.

Netrukus pasaulis sužinojo, 
jog Ribentropas antrąkart nu
skrido į Maskvą. Tas skridi
mas ir buvo Lietuvai lemtin
gas — Ribentropas su Moloto
vu 1939 metų rugsėjo 28 die
ną pasirašė slaptą Lietuvos 
pasidalijimo protokolą. Ta
rybų Sąjunga laikė dabar sa
vo valdžioje Vilniaus kraštą 
su Vilniumi, taigi tą Lietuvos 
teritorijos dalį, kurią ji 1920 
metų liepos 12 dienos sutarti
mi buvo pripažinusi Lietuvai ir 
tą pripažinimą vėliau ne kar
tą patvirtinusi. Todėl, turė
dama galvoje galiojančias tarp 
abiejų valstybių sutartis ir jų 
draugiškus santykius, Lietuva 
pagrįstai tikėjosi, jog išmušė 
valanda atgauti sostinę ir že
mes, kurių buvo netekusi dėl 
Pilsudskio inscenizuoto vadi
namojo Želigovskio smurto.

Lietuvos vyriausybė prane
šė Tarybų Sąjungos vyriausy
bei perjos atstovą Kaune Pozd- 
niakovą, kad ji norėtų nusiųsti 
į Maskvą savo užsienio reika
lų ministrą tartis dėl Vilniaus 
miesto ir krašto grąžinimo Lie
tuvai. Pozdniakovas pažadėjo 
duoti apie tai žinią Maskvai. 
Gal į rugsėjo pabaigą Tarybų 
Sąjungos Liaudies Komisarų 
Tarybos pirmininkas ir užsie
nio reikalų liaudies komisa
ras V. Molotovas išsikvietė 
į Kremlių Lietuvos pasiunti
nį Ladą Natkevičių ir, atrodo, 
nė neužsimindamas apie ViL 
nių, pasakė, jog Tarybų Są
jungos vyriausybė pageidau
tų, kad Lietuvos ministras 
pirmininkas arba užsienio rei
kalų ministras atvykų į Maskvą.

— Šiuo atsakingu momentu 
Tarybų Sąjungos vyriausybė 
laukia iš Lietuvos itin drau
giškos laikysenos, — tokiais 
apytikriais žodžiais Moloto
vas mįslingai akcentavo sa
vo pareiškimą.

Maskvoje
1939 metų spalio 3 dieną 

Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras per Rygą išskrido į 
Maskvą.

Maskvos aerouoste, kuris ta 
proga buvo papuoštas Lietu
vos ir Tarybų Sąjungos vėliavo
mis, Lietuvos atstovą sutiko ir 
pasveikino užsienio reikalų 
liaudies komisaro pavaduoto
jas, vyresnio amžiaus žmogus, 
pavarde, jei gerai menu, Lo- 
zovskis, ir kiti. Tą patį vaka
rą su Lietuvos pasiuntiniu 
Maskvoje Ladu Natkevičiumi 
buvome pakviesti į Kremlių.

Atvažiavę kiek prieš 22 va
landą, stojome į eilę automo
bilių, laukiančių, kad praleis
tų pro vartus. Automobilius 
rikiavo uniformuoti saugumo 
pareigūnai.

Prie vysiausybės rūmų du
rų mus sutiko kariškis, kuris 
prisistatė:

— Darbininkų ir valstiečių 
vyriausybės rūmų komendan
tas.

Pasisveikinome, komendan
tas privedė mus prie lifto ir 
užkėlė į antrą ar trečią aukš
tą. Rūbinėje viršutinius dra
bužius priėmė tipiškas tokių 
vietų senyvo amžiaus šveico
rius.

Įėjome į laukiamąjį. Ten sė
dėjo vienas ar du jauni, santū
rūs, kone rūstūs, telefonais ap
sistatę civiliais drabužiais 
vyriškiai.

Jie pranešė, kam reikia, apie 
mūsų atvykimą ir, atidarę du
ris, praleido į tolimesnę pa
talpą.

Erdvi salė. Dešiniajame kam
pe didelis, telefonais gausiai 
apstatytas rašomasis stalas, 
kairiajame — atdaros durys į 
kitą kambarį. Kone stačiai 
prieš tas atdaras duris tįsi 
ilgas posėdžių stalas. Tai — 
Liaudies Komisarų Tarybos 
pirmininko ir užsienio reika
lų liaudies komisaro V. Mo
lotovo kabinetas. Ten mūsų 
laukė Molotovas, užsienio 
reikalų liaudies komisaro pa
vaduotoms Potiomkinas ir Ta
rybų Sąjungos reikalų patikė
tinis Lietuvoje Pozdniakovas. 
Susėdome prie posėdžių stalo, 
giliajame jo gale, netoli nuo tų 
atdarų durų. Jose netrukus pa
sirodė Stalinas.

Žilstelėję, gana tankūs į vir
šų sušukuoti plaukai, vešlūs 
ūsai, vidutinis ūgis, kresno
kas stotas; smėlio spalvos per 
vidurį ligi kaklo susegiota sriu- 
kė atlenkta apykakle, iš kurios 
kyši siaurutis baltas ruože
lis; tokios pat spalvos valstie
tiškai į minkštus juodus ne
aukštus aulus suleistos kelnės.

Prisižiūrėjęs iš arčiau, galė
jai matyti, jog tie sakytum ko
kiam eiliniam žmogui sukirpti 
drabužiai ir batai tiek medžia
gomis, tiek darbu buvo itin ge
ros rūšies.

Prasidėjo dviejų lygiateisių 
suverenių valstybių derybos, 
valstybių, kurių draugiški san
tykiai buvo, kaip matėme, tvir
tai pagrįsti iškilmingai pasi
rašytomis, galioje tebesančio
mis sutartimis.

Žodį ima Stalinas ir be užuo
lankų paskelbia, kad Tarybų 
Sąjunga susitarusi su Vokieti
ja (su ta hitlerine, fašistine!), 
jog didžiausioji Lietuvos da
lis tenkanti Tarybų Sąjungai, 
o siauras jos pasienio ruožas 
— Vokietijai.

Kloja ant stalo Lietuvos že
mėlapį ir rodo nubrėžtą jame 
Tarybų Sąjungos ir Vokietijos 
“valdų” skiriamąją liniją ne
priklausomos Lietuvos vals
tybės teritorijoje.

Tai šit ką, susitaręs su Riben
tropu, nešiojo ančiuose Molo
tovas, kai sakė Natkevičiui, 
jog laukia iš Lietuvos itin drau
giškos laikysenos.

Bandau protestuoti prieš 
tokį nepriklausomos valstybės 
dalijimąsi. Sakau, jog iš ko ko, 
tik ne iš draugiškos Tarybų Są
jungos Lietuva galėjo to laukti. 
Ir kalbu, ir prisilaikau — aky
se dunkso Vilnius, miestas ir 
kraštas, kurių Lietuvai atgauti 
Lietuvos vyriausybė šičia ma
ne siuntė.

Stalinas aiškina, jog Tarybų 
Sąjunga anaiptol tokio padali
jimo nenorinti, jog to ruožo 
Lietuvos pasienyje reikalavę 
vokiečiai, ir jei jie nuo to sa
vo reikalavimo atsisakys, tai 
ir tas ruožas pasiliks prie Lie
tuvos.

— Galime tuojau pat, — kal
bėjo toliau Stalinas, — iškvies
ti Vokietijos ambasadorių fon 
Šulenburgą ir su juo tą klau
simą aptarti.

Molotovas sako:
— Bet kuri imperialistinė 

valstybė užimtų Lietuvą, ir vis
kas. Mes to nedarome. Nebū
tume bolševikai, jeigu neieško
tume naujų kelių ...

Žodžiai, atrodytų, lyg ir ra
minantys, jeigu žinotum, kad 
tie nauji keliai nesutaps baig
mėje su seniai išvažinėtai
siais ...

Stalinas konkretizuoja:
— Mes turime su jumis pasi

rašyti dvi sutartis: vieną — 
Vilniaus grąžinimo Lietuvai, 
kitą — savitarpio pagalbos.

Kloja ant stalo antrą Lietu
vos žemėlapį. Šis teikia sma
gesnį lietuvio širdžiai vaizdą. 
Nubrėžtoji jame linija rodo, 
kad Vilnius ir tam tikra dalis 
teritorijos į rytus nuo jo per
leidžiami Lietuvai. Linija ei
na visai netoli nuo sostinės. 
Atiduodamai teritorijai toli 
iki 1920.VII.20 dienos taikos 
sutartimi pripažintos Lietu
vai teritorijos.

Sakau Stalinui, jog Lietuvos 
vyriausybė, siųsdama mane į 
Maskvą, turėjo galvoje tik 
Vilniaus reikalą ir tik tuo rei
kalu įgaliojo mane kalbėtis su 
Tarybų Sąjungos vyriausybe.

— Savitarpid pagalbos pak
tas, — tęsiu savo mintį toliau, 
— yra naujas dalykas, jo svars
tyti nesu įgaliotas ir todėl tu
rėsiu grįžti į Kauną pranešti 
savo vyriausybei, ką išgirdau 
iš tamstų. Kad mano praneši
mas būtų betgi konkretesnis, 
gera būtų sužinoti siūlomo 
pakto turinį.

Tarybiniai valstybės vyrai 
į tai sako, jog jie rytojaus die
ną pateiks mums to pakto pro
jektą.

Rytojus buvo jau, tiesą sa
kant, prasidėjęs, nes mudu su 
Natkevičiumi iš Kremliaus iš
vykome gerai po vidurnakčio.

Grįžę į pasiuntinybę, neil
gai ten ir pabuvome — telefo
no skambutis vėl iškvietė mus 
į Kremlių.

Nuvažiavome apie antrą va
landą nakties. Mūsų laukė tie 
patys asmenys. Jie pateikė 
mums dviejų sutarčių projek
tus: vieną — dėl Vilniaus ir 
Vilniaus krašto perdavimo 
Lietuvai, kitą — dėl Lietuvos 
ir Tarybų Sąjungos savitarpio 
pagalbos. Antrosios sutarties 
projektas numato Tarybų Są
jungai teisę įvesti į Lietuvos 
teritoriją ir nuolat ten laiky
ti, nebepamenu tiksliai kiek, 
bet ne mažiau kaip 50 tūkstan
čių savo kariuomenės.

Susipažinęs su tuo projektu, 
tariau:

— Bet juk tai Lietuvos okupa
cija!

Stalinas su Molotovu nusi
šypsojo. Pirmasis pasakė, jog 
panašiai pradžioje kalbėjusi 
ir Estija. Tarybų Sąjunga ne
mananti grėsti Lietuvos nepri
klausomybei. Priešingai. Įves
toji į Lietuvą Tarybų Sąjungos 
kariuomenė būsianti Lietuvai 
tikra garantija, jog Tarybų Są
junga ją ginsianti, jei kas ją 
užpultų, tuo būdu toji kariuo
menė tarnausianti pačios Lie
tuvos saugumui.

— Mūsų įgulos padės jums 
malšinti komunistinį sukili
mą, jeigu toks Lietuvoje įvyk
tų, — pridūrė Stalinas ir nusi
šypsojo.

Gal pajutęs, kokį slogų įs
pūdį padarė mudviem su Nat
kevičių tie Stalino žodžiai, 
Molotovas ima aiškinti, jog 
Tarybų Sąjunga lieka, kaip ir 
buvusi, draugiška Lietuvai ir 
savitarpio pagalbos sutartį

Užsienio reikalų ministeris JUOZAS URBSYS (viduryje) 1939 m. išvyksta deryboms su Sovietų Sąjunga

siūlo, linkėdama jai gero. Juk 
su Estija toks paktas esąs jau 
pasirašytas, ir Estija juo nesi
skundžianti. Su Latvija jis bū
siąs irgi greit pasirašytas. Ne
jaugi Lietuva norėtų gadinti 
visą gynybos sistemą?

Stalinas tuo tarpu sutinka 
sumažinti įvestinos į Lietuvos 
teritoriją tarybinės kariuome
nės kontingentą iki 35 tūkstan
čių. Jis, girdi nežinojęs Lie
tuvą turint tokią negausią ka
riuomenę ir suprantąs Lietu
vos nenorą turėti tarybines 
įgulas gausesnes už savo pa
čios kariuomenę. Mat mes, 
priešindamiesi įgulų įvedi
mui, tarp kitko, argumenta
vome ir tuo, kad norimoji į 
Lietuvą įvesti kariuomenė bū
tų daugiau kaip dvigubai di
desnė už mūsų pačių kariuo
menę.

Priminęs, kad turimos inst
rukcijos neleidžia man vesti 
derybų dėl tarybinių įgulų 
įvedimo į Lietuvą, kad kalbu 
apie tai hipotetiškai, norė
damas vien gauti elementų, 
kurie padėtų man, grįžus į

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Austrų ir švedų įspūdžiai iš Lietuvos
Vienos dienraštis “Die 

Presse” rugsėjo 10 d. paskelbė 
platų savo apžvalgininko Burk- 
hardo Bischofo straipsnį: 
“Tautinis atgimimas Lietuvo
je”. Sostinėje Vilniuje dabar 
naujos madingos spalvos: gel
tona, žalia, raudona. Naujos? 
— klausia autorius ir aiškina: 
iš tikrųjų tai senos krašto 
spalvos, nepriklausomos Lie
tuvos respublikos vėliava, kuri 
dar neseniai buvo draudžia
ma. Dabar, kai Vienos futboli
ninkai žaidė su “Žalgiriu”, 
kietasis pastarojo šalininkų 
branduolys laikė ir savo tau
tinę vėliavą. Pastarųjų mėne
sių tautinio atgimimo vyksmas 
tiesiog užgniaužia kvapą, ra
šo austras žurnalistas. De
monstracijos su dešimtim, net
gi šimtais tūkstančių dalyvių 
šioje Baltijos respublikoje 
dabar jokia retenybė. Skamba 
šūkis “Lietuva, Lietuva” ir 
senasis tautos himnas. Varo
moji šio vyksmo jėga, pasak 
autoriaus, tai birželio 3-ją 
penkių šimtų intelektualų 
įsteigtas Persitvarkymo są
jūdis.

“Die Presse” tęsia: daugelis 
aktyvistų, partijos nariai, ta
čiau partijai iki šiol nepavyko 
sąjūdį savo kontrolei palenkti. 
Sąjūdis ir jo “Žinios” labai tak
tiškai naudojasi Gorbačiovo 
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Kauną, padaryti išsamesnį 
pranešimą savo vyriausybei, 
klausiu, ar kontingentas ne
galėtų būti sumažintas iki 20 
tūkstančių ir sutalpintas vien 
tik naujai atgaunamoje teri
torijoje, paliekant seną teri
toriją nepaliestą.

Stalinas griežtai sako, jog 
įgulos turinčios būti laikomos 
ir tam tikrose senosios teri
torijos vietose. J Kauną betgi 
jis nepretenduojąs, nes su
prantąs, jog vyriausybei būtų 
nejauku turėti savo buveinėje 
kitos valstybės kariuomenę. 
Dalis įvestinos kariuomenės 
būsianti ir Vilniaus krašte, 
žinoma, irgi ne pačioje sosti
nėje, o, sakysim, tokioje Nau
jojoje Vilnioje. Dėl galuti
nio skaičiaus galima bus dar 
esą kalbėtis.

Viskas tarytum išsiaiškin
ta. Keliamės su Natkevičiumi 
išeiti. Kaip ir juokais guo
džiuosi savo nelaimingu liki
mu — ką tik teko pakelti smūgį 
iš Vokietijos, atplėšusios Klai
pėdos kraštą, dabar vėl toks 
smūgis . . .

persitvarkymo !ir viešumo šū
kiais. Į dehibhstracijas kvie
čiami partijos vadovai. Rug
pjūčio 23-sios renginy, minint 
Hitlerio ir Stalino pakto 49- 
sias metines, kalbėjo CK sek
retorius Lionginas Šepetys. 
Kiek galima tiksliau skelbti 
istorijos faktus — vienas pa
grindinių sąjūdžio reikalavimų. 
Slaptųjų pakto protokolų pa
skelbimas sąjūdžio “Žiniose” 
— svarbus indėlis į naujausios 
krašto istorijos naują verti
nimą. Oficialioji versija apie 
“socialistinę revoliuciją” Lie
tuvoje pradeda sverdėti. Jau 
ir Maskvos paradinio viešumo 
istorikas Jurijus Afanasjevas 
“savanoriško prisijungimo” 
teiginį pasmerkė kaip nerim
tą. Ir istorikas Robertas Žiugž
da laikraštyje “Savieckaja Ra- 
sija” pripažino, kad Hitlerio 
ir Stalino paktas reiškė inte
resų sferas Pabaltijy. Ne tik 
Lietuvoje, bet ir Latvijoj bei 
Estijoj komunistai šiuo opiu 
istorijos klausimu Veda pasi
traukimo kovą. Dabar oficia
liai įrodinėjama, kad Mask
vos ir Berlyno sutartimi no
rėta sukliudyti, kad Lietuva 
nepatektų į Hitlerio protek
toratą.

Ignalina yra antroji jaudi
nanti tema, kurią kelia sąjūdis 
ir tuo veikiausiai savo pusėn

Stalinas tuoj reaguoja:
— Vokietija atplėšė jums te

ritorijos. Mes, priešingai, duo
dame. Koks gali būti lyginimas!

Aš anaiptol nelyginu, — sa
kau, — Vokietijos pritaikytų 
mums metodų su Tarybų Są
jungos metodais. Aš net labai 
esu dėkingas, kad tokį sunkų 
Lietuvai klausimą tamstos 
svarstote su mumis derybų at
mosferoje.

Molotovas siūlo mums susi
siekti su savo vyriausybe te
lefonu ir tuo keliu gauti rei
kalingus įgaliojimus.

Atsakau, jog neįmanoma to
kį reikalą svarstyti telefonu. 
Stalinas tam pritaria.

Įdomus sutapimas. Kai Ri
bentropas pateikė ultimatumą 
dėl Klaipėdos krašto atplė- 
šimo ir kai aš pasakiau, kad 
turiu vykti į Kauną pranešti 
apie jį savo vyriausybei, tai 
panašiai, kaip dabar Moloto
vas, tada Ribentropas siūlė 
man gauti telefonu savo vy
riausybės įgaliojimus ultima
tumui priimti.

Juozas URBŠYS

patraukia lietuvių daugumą, 
rašo Vienos dienraštis. O ir ki
ti sąjūdžio reikalavimai dėl 
didesnio ūkinio savarankumo 
bei gimtosios kalbos teisių 
verčia partijos vadovus veik
ti, bent iš dalies pasiduoti 
masiškam gyventojų spaudi
mui. Jei sąjūdis ir toliau sai
kingai reikšis, neduodamas 
vietos partijos ir Maskvos “or
todoksų” jėgoms akstino grieb
tis jėgos, jis turi gerų gali
mybių įspausti savo antspau
dą šios respublikos politikai. 
Iš Lietuvos, kurios Vakaruose 
taip ilgai beveik visai nepai
syta, artimiausiu laiku dar 
daug bus girdima, baigia savo 
straipsnį Vienos dienraščio 
“Die Presse” apžvalgininkas 
Bischofas.

Nepažįstami kaimynai
Stockholmo dienraštis “Da- 

gens Nyheter” rugsėjo 11 d. pa
skyrė du ištisus puslapius savo 
korespondentės Karen Soe- 
derberg reportažui — “Tokie 
artimi, bet tokie nepažįstami 
baltiečiai kaimynai kitoje 
Baltijos jūros pusėje”. Autorė 
aplankė Taliną, Rygą, Vilnių. 
Savo įspūdžius ji pradeda 
taip: šį viešumo rudenį rusai 
ir baltiečiai diskutuoja po
litiką aikštėje Estijoj, Lat- 

(Nukelta į 5-tą psl.)
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® PAVERGTOJE TEVYffiJE
O LIE ILIVIAI PASAULYJE

SENIAUSIA IR NAUJAUSIA
Pirmoji Lietuvos vaistinė 

buvo įsteigta 1506 m. Vilniuje, 
ten iš Krokuvos atvežus dalį ka
rališkosios vaistinės sergan
čiam karaliui Aleksandrui gy
dyti. Naujausia vaistinė, pa
ženklinta jau 319 nr. ir gavusi 
romantišką “Sodų” pavadinimą, 
neseniai įkurtuves atšventė nau
jajame Taikos mikrorajone Pa
langoje. Teigiama, kad šiam Lie
tuvos pajūrio kurortui labai rei
kėjo antrosios vaistinės. Mat pir
mojoje Palangos vaistinėje, su
laukusioje jau 160 metų, būdavo 
ankšta per vasaros karštymetį. 
Palangos gyventojus ir svečius 
dabar džiugins “Sodų" vaistinė, 
kurios vidaus įrenginius supro
jektavo dail. Algirdas Kneze- 
vičius, o juos paruošė meistrai 
Antanas Šlajus, Albinas Sauno- 
ris, Jonas Valužis.

NUBAUDĖ ORGANIZATORIUS
Gėdingoji J. Ribbentropo ir 

V. Molotovo sutartis šiemet pla
čiai paminėta rugpjūčio 23 d. 
masinėmis demonstracijomis ne 
tik Vilniaus Vingio parke, bet 
ir kituose Lietuvos miestuose. 
Ne visur tom mitingais pavadin
tom demonstracijom buvo gauti 
vykdomųjų komitetų leidimai. 
“Valstiečių laikraštis” rugsė
jo 17 d. laidoje praneša, kad 
nustatytą tvarką pažeidė grupės 
asmenų be leidimo surengtas 
mitingas Kretingos Tarybų aikš
tėje: “Kai kurie pasisakymai 
mitinge turėjo provokacinį, na
cionalistinį pobūdį. Be to, bu
vo įžeidinėjami teisėtvarkos 
darbuotojai, raginama nepaisyti 
vietos partinių ir tarybinių or
ganų teisėtų reikalavimų. Kre
tingos vidaus reikalų skyrius 
apie visus šiuos galiojančių 
įstatymų pažeidimus surinko 
medžiagą ir perdavė ją svarsty
ti liaudies teismui. Kretingos 
liaudies teismas renginio or
ganizatorius nubaudė adminis
tracinėmis nuobaudomis: Oną 
Benetienę, Leoną Kniukštą, 
Albertą Miceiką — įspėjo. Sigi
tui Martišiui paskyrė 150 rub
lių baudą”.

LITUANISTIKOS KURSAI
Dėl kitų svarbių įvykių, su

sietų su M. Gorbačiovo persi
tvarkymo politika, spauda šią 
vasarą visiškai buvo užmiršusi 
Vilniaus universiteto rengiamus 
lituanistikos kursus išeivijos 
lietuviams. “Gimtojo krašto” 
skaitytojams juos tik rugsėjo 1 d. 
laidoje priminė Pranas Kariū
nas, paskelbdamas pasikalbėji
mą su kai kuriais kursantais. 
Šiemetinius mėnesį trukusius 
kursus lankė 23 jų dalyviai iš 
septynių pasaulio valstybių — 
JAV, V. Vokietijos, Švedijos, 
Šveicarijos, Britanijos, Pran
cūzijos ir Kanados. Jų eilėse 
minimi ir du kitataučiai: šve
dė Filipa Tekholm ir prancūzas 
Vincentas Žanas. Pokalbyje su 
žurnalistu P. Karlonu dalyvavo 
kursantai — Linas Šmulkštys, 
Gilius Gaška, Kristina Nikola- 
jewa, Simonas Zmuidinas, Alma 
Matviekaitė ir Aldona Barisai- 
tė. Jiems šiltą įspūdį paliko 
liepos pradžioje Vilniuje įvy
kusi baltiečių studentų dainų 
ir tautinių šokių šventė “Gau- 
deamus X”, apsilankymas Vil

Egzotiškos 
atostogos 
Havajuose... 
Svajingai lengva 

muzika alsuojančios 
Karibų salos__

Actekų ir Majų rūstimi dvelkiančios piramidės 
spalvingoje Meksikoje__

Išdidūs kalnai — vėjų nugairinti, sniegu palaiminti... 
Žmonės — kaip spalvotą mozaiką sukūrę savo 

buitį, savo papročius, kalbą, savo tautą...

LAUKIA JŪSŲ!!!
Tad keliaukite - ištrūkę iš savo kasdienybės, pajuskite 

mūsų nuostabios žemės pulsą, (vairumą ir grožį.
*

* *
Mūsų biuras pasiruošęs įgyvendinti jūsų kelionių svajones, 

pasiūlyti tai kas geriausia jums tinka.

Skambinkite: tel. (416) 769-2500, TELEX: 06-967812
FAX: (416) 763-6279

Rašykite: 2100 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6S 1M7
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki trečiadienio 9.30-19.00 

ketvirtadienį, penktadienį 9.30 - 21.00 
šeštadienį-11.00- 17.00

Registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066

niaus inžinierinio instituto 
studentų stovykloje Aukštadva
ryje. Kursantams taipgi buvo 
surengtos išvykos į Kauną, Tra
kus, Anykščius, Rumšiškes, 
Klaipėdą ir Palangą. Dalyvau
ta lietuviškų filmų peržiūrose, 
susitikta su dailininkais, rašy
tojais, muzikais, Lietuvos kul
tūros fondo pirm. Česlovu Kuda
ba, Lietuvos persitvarkymo są
jūdžio iniciatyvinės grupės na
riais.

NAUJOVĖ KURSANTAMS
P. Karlonas savo reportaže 

mini šią vasarą į kursus įsijun
gusius dėstytojus — lietuvių kal
bos tyrinėtoją prof. Z. Zinkevi
čių. prof. D. Sauką, akademiką 
A. Buračą, filologą K. Garšvą, is
torikus A. Eidintą ir L. Truską, 
fiziką Z. Vaišvilą, tautosakinin
ką N. Vėlių. Daugiau laiko buvo 
skirta lietuvių kalbos praty
boms, Lietuvos pažinimui. Kur
sų baigimo pažymėjimus įteikė 
Vilniaus universiteto rektorius 
dr. Jonas Kubilius, pabrėžęs, 
kad lituanistikos kursai skep
tiškai buvo sutikti ne tik išei
vijoje, bet ir pačioje Lietuvo
je. Jis betgi džiaugėsi kursų 
populiarumo padidėjimu. Esą 
dabar jau neįstengiama priimti 
visų norinčių atvykti. Dr. J. Ku
bilius pranešė, kad šiais moks
lo metais pirmą kartą penki Vil
niaus universiteto studentai 
vienerių metų studijoms buvo 
nusiųsti į JAV universitetus. 
Kitais metais lituanistikos kur
sų lankytojų Vilniuje lauks 
jiems specialiai paruošti lie
tuvių kalbos vadovėliai, kurių 
tekstas bus įrašytas į vaizda
juostės kasetes. Kursantai už 
mokslą turės mokėti 300-400 do
lerių.

LIETUVIŲ KAPINĖS SIBIRE
“Komjaunimo tiesos” rugsėjo 

13 d. laidoje pranešama, kad jau
nimą sudomino E. Uldukio 
“Gimtajame krašte” paskelbtas 
rašinys apie lietuviškas kapi
nes Igarkoje, šiaurinėje Sibiro 
dalyje, dešiniojoje Jenisejaus 
upės pakrantėje netoli jos žio
čių. Prie Igarkos yra ir Norils- 
kas, turėjęs daug lietuvių trem
tinių, ypač karininkų. Komjau
nimo centro komiteto posėdyje 
Vilniuje buvo susilaukta pasiū
lymo aplankyti Igarką ir sutvar
kyti lietuviškas tremtinių ka
pines: “Iš pradžių jis pasirodė 
per daug netikėtas ir drąsus. 
Beveik neįmanomas. O paskui 
komiteto koridoriuje jau buvo 
pakabintas 'Lietuvos jūreivio’ 
numeris, kuriame rašytojas A. 
Gorčiakovas beveik per visą 
puslapį rašo apie Igarkos lie
tuviškas kapines, rašo jautriai, 
su skausmu vardindamas ten 
perskaitytus vardus. Prie 
straipsnio buvo ir nuotrauka: 
sukrypę kryžiai, brūzgynai. .. 
Pasiūlymas, iš pradžių atrodęs 
per daug sudėtingas, jau įgau
na realius kontūrus: reikia nu
vykti į Igarką, pamatyti viską 
savo akimis, sužinoti, kokią pa
galbą, patarimą galėtume gauti 
iš vietinių architektų, statybi
ninkų, jaunimo. Be to, ten ir da
bar dar gyvena lietuvių . . .” Bu
vo sudaryta grupė, prie kurios 
prisijungė ir kino dokumenti
ninkai. V. Kst.

PLJ sąjungos skyrius spalio 2 d. Klivlande suruošė “Svajonių Aidu” koncertą. Iš dešinės: Zita Prašmutaitė, Vir
ginija Bruožytė ir Arūnas Bruožis, žiūrovus su jais supažindinęs R. Gaška Nuotr. VI. Bacevičiaus

Hamilton, Ontario
HAMILTONO VYSKUPO VA

LANČIAUS lituanistinė mokykla 
pradėjo mokslo metus rugsėjo 10 
d. Šv. Juozapo mokykloje. Susi
rinko penkiolika naujų vaidelių 
priešmokyklinėje klasėje ir pa
čiame darželyje. Šiais metais mo
kytojaus: darželyje - Rūta Kamai- 
tytė; I-II skyriuje - Danutė Luka- 
vičiūtė, III-IV - Rytas Ločeris, 
V-VI - Rasa Bakšytė-Pruden ir 
VII-VIII - mokyklos vedėja Vida 
Stanevičienė. Mokiniams nekal
bantiems lietuviškai pasikalbė
jimus praves Algis Venslovas, 
mokyklos choreliui vadovaus Ire
na Čerškienė ir Rūta Valaitienė. 
Mokytojų padėjėjai: Stasys' Bak
šys, Lilė Laukutė, Loreta Mačy- 
tė, Onutė Stanevičiūtė, Matas Sta
nevičius, Silvija Stonkutė ir Al
gis Venslovas. Vedėja ir mokyto
jai linki visiems mokiniams ge
riausios sėkmės naujuose mokslo 
metuose. R.K.

St. Catharines, Ont.
IŠKELIAVUS AMŽINYBĖN a.a. 

ANTANUI GUSTAINIUI ir a. a. 
JUOZUI ROBERTUI MIKUČIO- 
NIUI, - jų prisiminimui Valerija 
Gustainienė aukojo $1000 Kana
dos lietuvių fondui. KLF

London, Ontario
IŠLYDINT a.a. PETRA RADZE

VIČIŲ, Londono Šiluvos Marijos 
parapijos narį, choro "Pašvaistė” 
choristą ir prieškarinės emigra
cijos taurų lietuvį, artimieji, drau
gai ir pažįstami aukojo Kanados 
lietuvių fondui: $50 - B. Staliorai- 
tienė; $30 - J. Butkus, A. Petraus
kienė, E. Petrauskas: $25 - E. Dani- 
liūnas; $20 - I. Ramonas, A. Petra- 
šiūnas, R. Miškinienė, J. Valaitie
nė, A. Dragunevičius: $10 - S. Žul- 
pa, A. Kalnėnas, J. Albrechtienė, 
A. Švilpa, P. Regier. Iš viso suauko
ta $315. Kanados lietuvių fondas 
nuoširdžiai dėkoja E. Petrauskui 
už aukų surinkimą. KLF

Winnipeg, Manitoba
“MŪSŲ PRAEITIES ATVAIZ

DAI” (Images of our Past). Tokiu 
pavadinimu Manitobos daugiakul- 
tūris galimybių centras (Manito
ba Multicultural Resources Cent
re Ine.), yra surengęs parodą cent
rinės Winnipego stoties rotondo
je iš fotografijų, dokumentų, rū
bų ir įrankių, vaizduojančių imi
grantų kūrimąsi ir gyvenimą Mani- 
toboje. Paroda vyksta nuo rugsėjo 
15 d. iki lapkričio 19 d. Vėliau iš 
Winnipego bus perkelta į kitas Ma
nitobos vietoves. Kiekvieną dieną 
yra kviečiama viena tautybė būti 
tos parodos šeimininkais (hosts) 
su savo tautodailės paroda ir pro
gramos atlikimu. Rugsėjo 16 d. pa
rodos šeimininkais buvo lietu
viai, atstovaują Šv. Kazimiero pa
rapijai. Parodą surengė T. Tim- 
mermanienė ir E. Kalasauskas. o 
per pietus programą atliko M. 
Timmermanas. Tautybių centro 
direktorių tarybos narių tarpe 
yra E. Bugailiškis, kurio sumany
mu ir iniciatyva ši paroda buvo 
suorganizuota ir dabar yra gau
siai lankoma ne vien vinipegiečiu. 
bet ir pravažiuojančių keleivių.

MARIUS TIMMERMANAS susi
tuokė su Kim Jennifer Moroz. Jau
nieji. atostogaudami Ispanijoje,..., 
priėmė civilinę metrikaciją, o 
grįžus, rugsėjo 23 d. jų vedybos 
buvo palaimintos liuteronų Kry
žiaus šventovėje. Priėmimas ir 
vaišės, dalyvaujant apie 150 sve
čių, buvo surengtos “Fort Garry” 
viešbutyje. Marius yra veiklus mū
sų kolonijos narys, buvęs KLB 
Winnipego apylinkės valdybos ir 
baltiečių federacijos pirminin
kas, šiuo metu mokytojauja, o 
jaunoji užsiima advokatės pro
fesija. Linkime jauniesiems sėk
mingo vedybinio gyvenimo, o Ma
riui ir toliau talkinti mūsų ko
lonijai. EKK

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
lygas bei žurnalus

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

Pranešimas iš Argentinos
BUENOS AIRES. Laike žiemos 

atostogų, liepos mėnesyje įvyko 
Susivienijimo Lietuvių Argenti
noje 74 metų sukaktis su Mišio-- 
mis liepos 9 d. ir su iškilmingu 
paminėjimu liepos 10 d., kur pa
sirodė SLA jaunimo šokių ansamb
lis “Dobilas” su įvairia progra
ma. Metinė šventė užsibaigė su 
vakariene liepos 30 dienos va
kare.

Svarbiausias įvykis Argenti
nos lietuviams buvo VII Pasau
lio lietuvių seimas, IV Kultū
ros kongresas, Vyskupo konferen
cija ir VIII Laisvojo pasaulio 
tautinių šokių šventė, įvykusi Ka
nadoje, kur dalyvavo iš Argenti
nos 7 seimo atstovai. 3 svečiai ir 
“Inkaro" šokių ansamblis Hamilto
no šokių šventėje. Visi liko su
žavėti šių švenčių kruopščiu pa
ruošimu ir lietuvių nuoširdumu. 
Visuose šiuose įvykiuose Argen
tinos lietuviai aktyviai dalyva
vo. Visus įvykius buvę seimo at
stovai perduos Argentinos lie
tuvių visuomenei per Tautos šven
tės paminėjimą, kuris įvyks rugsė
jo 11 d. su Mišiomis už Lietuvą 
ir Akademija po Mišių parapijos 
salėje.

Argentinos jaunimo sąjungos 
pirm. Ariana Rastauskaitė rug
pjūčio 28 d. SLA patalpose api
budino apie įvykusį Kultūros 
kongresą Toronte.

Argentinos lietuvių katalikų 
laikraštis "Laikas" leidžiamas 
Buenos Aires Tėvų marijonų rug
sėjo 4 d. sekmądienį paminėjo 
savo 40 metų spaudos darbo su
kaktį Mišiomis už mirusius na
rius, spaudos paroda ir akade
mija parapijos salėje.

Rugsėjo 15 dieną mus aplankė 
Australijos muzikalinis vienetas 
“Svajonių aidai”. Rugsėjo 16 d. 
Lietuvių centro patalpose davė 
koncertą. “Svajonių aidų” viene
te dainuoja Virginia Bružytė ir 
Arūnas Bružys, pianu palydi Zita 
Prašmutaitė ir bugnu Tomas Zda
nius. Pelnas yra skiriamas se
kančiam jaunimo kongresui, kuris 
bus Pietų Amerikoje 1991 metų

GE©, H, C^EBE^
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.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ «T A T V A
KREDITO KOOPERATYVAS lALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 544-7125

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

AKTYVAI PER 27 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 3%
santaupas...................... 5.75%
kasd.pal.taupymo s-tą...5.25%
90 dienų indėlius..........  8.25%
1 m. term, indėlius .....  9.5%
1 m. term, ind.mėn.pal........ 9%
3 m. term, indėlius ......  10%
RRSP ir RRIF (pensijos).... 7%
RRSP ir RRIF 1 m............. 9.5%
RRSP ind. 3 m.................... 10% 

gale ir 1992 metų pradžioje. “Sva
jonių aidai” koncertavo Rosario, 
Montevideo mieste, Urugvajuje. 
Paskui vyko toliau per P. Ameri
ką duodami koncertus.

Aušros Vartų lietuvių parapija 
Avellanedoje rugpjūčio 22 d. per 
Marijos Karalienės šventę turėjo 
garbės priimti keliaujančią Fa- 
timos Marijos statulą. Ta proga 
laike Mišų garbės sargybą ėjo SLA 
jaunimo šokių ansamblis “Dobi
las".

SLA veikia nauja kre pšinio ko
manda “Žalgiris”, kurios vadovas 
yra Juozas Petraitis. Nauja ko
manda jau pasirodė rungtynėse su 
kitomis komandomis. KAS

PADĖKA
Argentinos lietuvių centro val

dyba. ryšium su tautinių šokių 
švente Hamiltone, nuoširdžiai 
dėkoja Kanados lietuviams: dr. 
V. Kvedarui už finansinę para
mą mūsų jaunimui, R. ir J. Kara- 
siejams, šventės meno vadovams, 
E. Gudinskienei, parūpinusiai 
nakvynes visam ansambliui, V. 
Verbickienei už transportaciją, 
visoms šeimoms, priglaudusioms 
mūsų ansamblio dalyvius.

Valdyba

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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

JA Valstybės
XXXXVIII-sis metinis ALTos 

suvažiavimas įvyks spalio 22 d. 
Tautiniuose lietuvių namuose 
Čikagoje. Be oficialių šios or
ganizacijos pranešimų, suvažia- 
viman yra įjungta dr. Algirdo 
Budreckio paskaita “Amerikos 
lietuvių taryba vakar, šiandien 
ir rytoj”, jaunimo svarstybos 
“Išeivijos jaunimo talka lais
vės proveržiams okupuotoje Lie
tuvoje”. Svarstyboms vadovaus 
dr. A. Budreckis, pranešimus 
padarys jaunimo atstovės: apie 
laisvės proveržius — Gintė Da- 
mušytė, apie išeivijos jaunimo 
talką — Ginta Palubinskaitė, 
apie išeivijos jaunimo bendra
darbiavimą su vyresniaisiais 
talkos teikime — Rita Likande- 
rytė. Baigminėje vakarienėje 
bus prisimintas velionis dr. Pi
jus Grigaitis, žymusis ALTos 
veikėjas.

Maironio lietuvių gimnazijos 
pokarinėje Kempteno DP sto
vykloje II-ji abiturientų 1947 m. 
laida liepos 16-17 d.d. susitiko 
Los Angeles mieste, Ričardo ir 
Laimos Ringių namuose Glen
dale. Susitikimas buvo sureng
tas jų iniciatyva. Be Laimos ir 
Ričardo Ringių, dalyvavo: Auk
sė ir Vladas Mikliai, Mirga ir 
Juozas Bendoraičiai, Irena ir Jo
nas Pabedinskai, Regina ir Algis 
Šlepečiai, Vladas Gilys. Iš dvy
likos buvusių abiturientų atvyko 
septyni, o penki negalėjo daly
vauti dėl įvairių priežasčių. Ta 
abiturientų laida įsikūrė JAV, 
Kanadoje, Australijoje, vienas 
liko V. Vokietijoje. Susitikime 
buvo prisimintos gimnazijoje 
praleistos dienos, išdaigos, 
anuometinės dainos, buvusių 
mokytojų charakteringos savy
bės. Susitarta vėl susitikti po 
penkerių metų.

A. a. inž. Edmundas Cibas, žy
musis Bostono lietuvių visuo
menininkas, mirė rugsėjo 10 d. 
Velionis gimė 1912 m. spalio 10 
d. Armėnijos Baku mieste. Mo
kėsi Lietuvoje, inžinieriaus 
diplomą įsigijo Aukštesniojoje 
Kauno technikos mokykloje, 
studijas gilino JAV. Bostone 
reiškėsi ALTos skyriaus valdy
bose, atstovaudamas Amerikos 
lietuvių tautinei sąjungai. 
Priklausė Lietuvių Bendruo
menei, Amerikos lietuvių in
žinierių ir architektų sąjungos 
Bostono skyriui. Didžiausiu 
nuopelnu tenka laikyti kultū
rinius subatvakarius, kurių 
rengėjų komisijai velionis 
vadovavo keliolika metų. Rug
sėjo 12 d. laidotuvių namuose 
su velioniu atsisveikino: ALIAS 
skyriaus pirm. Reda Veitaitė, 
JAV LB apylinkės vardu — dr. 
Stasys Goštautas, SLA — inž. 
Aleksandras Čaplikas, Bostono 
lietuvių piliečių draugijos — 
Algimantas Skabeikis, buvusių 
velionies bendradarbių Stone 
ir Webster įmonėje — Paul Vil- 
latti, ALTos skyriaus vardu — 
Gintaras Čepas, Amerikos lie
tuvių tautinės sąjungos centro 
valdybos — “Dirvos” redakto
rius Vytautas Gedgaudas, ALTS 
Bostono skyriaus — pirm. Juo
zas Rentelis. Rugsėjo 13 d. po 
gedulinių Mišių Šv. Petro lie
tuvių parapijos šventovėje ve
lionies palaikai išlydėti į Ne
kaltai Pr. Marijos seselių vie
nuolyno kapinaites Putname, 
kur jis pats buvo pasirinkęs 
kapavietę.

Argentina
Sostinėje Buenos Aires 1948 m. 

rugsėjo 1 d. pradėtas leisti laik
raštis “Laikas” savo keturiasde
šimtmetį paminėjo rugsėjo 4 d. 
Pirmuoju to mėnraščio redakto
riumi buvo kun. dr. Pranas Bra
zys, MIC, 1965 m. vasario 14 d. 
tapęs vyskupu lietuvių sielova
dai Europoje, pakirstas širdies 
smūgio Romos marijonų koply
čioje 1967 m. birželio 9 d. Jo 
mėnraštis, leidžiamas Tėvų ma
rijonų, išaugo iki dvisavaitraš- 
čio, o dabar skaitytojus nere
guliariai pasiekia maždaug kaš 
du mėnesiai. Keturiasdešimt
mečio minėjimas rugsėjo 4 d. 
pradėtas pamaldomis Aušros 
Vartų parapijos šventovėje. 
Padėkos Mišias koncelebravo 
“Laiko” red. kun. Augustinas 
Stegvilas, MIC, ir iš Rosario 
atvykęs kun. Juozas Margis, MIC. 
Aukas atnešė jaunimas, skaity
mus atliko visuomenininkas Z. 
Juknevičius. Lietuviškas gies
mes giedojo Antano Mikučionio 
diriguojamas Šv. Cecilijos cho
ras. Oficialioji minėjimo dalis 
įvyko AV parapijos salėje. Iš
samų pranešimą apie “Laiką” ir 
aplamai spaudos reikšmę pada
rė inž. Algis Rastauskas. Trum
pą programėlę atliko jaunieji 
pianistai Cecilija ir Andrius 
Dominai ir naujas Argentinos 
lietuvių centro orkestras “Mė
nulio šviesa”. Keturiasdešimt

mečio sulaukusį “Laiką” svei
kino: ALOST vicepirm. A. Miku- 
čionis, SLA pirm. R. Staliorai- 
tis, Rosario LB pirm. J. Papeč- 
kys, Argentinos lietuvių jauni
mo sąjungos pirm. A. Rastaus
kaitė, Birutės draugijos pirm. 
V. Gražulevičienė, Senelių židi
nio pirm. A. Burba, VLIKui Ar
gentinoje atstovaujantis A. Mi- 
čiūdas, Argentinos lietuvių 
centro vardu — B. Daratėnienė. 
Raštu buvo gautas “Nemuno” 
draugijos sveikinimas iš Beris- 
so. Sveikintojams padėkojo 
“Laiko” red. kun. A. Stegvilas, 
MIC. Keturiasdešimtmečio pro
ga “Laikui” sugiedota “Ilgiau
sių metų”.

Australija
Tautos šventę Pertho lietuviai 

paminėjo rugsėjo 4 d. savo ka
peliono kun. dr. A. Savickio at
našautomis Mišiomis ir pasaky
tu pamokslu. Po pamaldų visi su
sirinko Lietuvių namuose, kur 
šeimininkės buvo paruošusios 
bendrus pietus. Antrojoje minė
jimo dalyje paskaitą skaitė A. 
Stackus, patriotinį žodį tarė 
B. Steckis. Programą dainomis 
papildė Steckienė ir Garnys. 
Lietuviškus eilėraščius skaitė 
p. p. Radzivanų sūneliai Ginta
ras ir Vytenis.

Melburne buvo įsteigta Lie
tuvių draugija, kurios valdybai 
vadovauja pirm. D. Levickienė. 
Draugijos tikslas — įsigyti že
mės, įsteigti Lietuvių sodybą su 
bendrabučio tipo pastatais lie
tuviams pensininkams. Organi
zatoriai nori, kad sodyboje bū
tų pakankamai vietos vieni
šiems visos Australijos lietu
viams, senatvėje reikalingiems 
prieglaudos savųjų tarpe. Drau
gija Australijoje jau turi 150 
narių. Ji baigia registravimo
si procedūrą valdžios įstaigo
se ir yra atidariusi savo rašti
nę Lietuvių namuose. Lėšų telki
mas pradėtas, iš Viktorijos vals
tijos etninių reikalų komisijos 
gauta $4.000 parama. Tūkstantį 
dolerių paskyrė ir lietuvių kre
dito kooperatyvas “Talka”. Au
kos renkamos iš atskirų lietu
vių bei jų organizacijų, naudo
jantis loterijomis ir renginių 
pelnu. Šiupiniu Lietuvių na
muose rugpjūčio 21 d. įsijungė 
ir Melburno lietuvių jaunimas, 
išjudintas gerai pavykusio VI-jo 
pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso. Šiupinio programą suor
ganizavo Brigita ir Algis Kara
zijos, sutelkdami muzikantus, 
dainininkus, šokėjus ir vaidin
tojus. Draugijos pirm. D. Levic
kienė džiaugiasi jaunimo para
ma. Jauniesiems Australijos lie
tuviams dar ilgus metus nerei
kės naudotis senelių prieglau
dai skirtos Lietuvių sodybos pa
slaugomis. Džiugu, kad jaunuo
liai remia senelių prieglaudos 
idėją, kuri ateityje bus naudin
ga ir jiems patiems.

Britanija
A. a. Jonas Ruzgas, gyvenęs 

Surrey vietovėje prie Londono, 
mirė rugpjūčio 6 d. Velionis bu
vo Lietuvoje 1913 m. gruodžio 23 
d. gimęs ūkininkas, iš Lietuvos 
pasitraukęs 1944 m. Britanijon 
atsikėlęs 1947 m., dirbo žemės 
ūkyje, nusipirko namus Surrey 
vietovėje. Prieš aštuonerius me
tus pas jį atvyko iš Lietuvos iš
leista žmona Ona. Velionis pa
laidotas iš Šv. Kazimiero lietu
vių šventovės Londone, kur ge
dulines Mišias atnašavo klebo
nas kun. dr. J. Sakevičius, MIC. 
Laidotuvėse dalyvavo didokas 
būrys tautiečių, į jas buvo at
vykęs ir velionies sūnus Balys 
iš Lietuvos.

Vokietija
A. a. Jonas Giemža, žymusis 

kooperatininkas, bendrovių 
steigėjas, mirė rugsėjo 13 d. Hir- 
sau vietovėje. Velionis gimė 
1887 m. sausio 20 d. Auliškio 
kaime, anuometinėje Panevėžio 
srityje. Lankė Mintaujos gimna
ziją, 1915 m. baigė Petrapilio 
prekybos institutą. Nepriklau
somoje Lietuvoje 1919-25 m. jam 
teko būti kariuomenės tiekimo 
viršininko padėjėju, 1925-27 m. 
— “Lietūkio” skyriaus vedėju, 
1927-40 m. — “Pienocentro” pir
mininku ir vyr. direktoriumi. 
Velionis taipgi buvo daugelio 
kitų ekonominių organizacijų 
steigėjas ir vedėjas. V. Vokie
tijoje reiškėsi PLB veikloje, su
organizavo šalpos draugiją 
“Labdara”, rėmusią lietuvius 
moksleivius ir studentus. Per
nai iškilmingai buvo atšvęstos 
šimtosios velionies gimimo me
tinės, paminėta jo tikrai plati 
ekonominė veikla, kurią atspin
dėjo velionies su buvusiais 
bendradarbiais Londone 1972 
m. išleista knyga “Žemės ūkio 
gamybinė kooperacija nepri
klausomoje Lietuvoje 1920- 
1940”.



Dail. A. Valeškos tapytas Aušros vartų paveikslas (Iš Br. Kviklio knygos “Lietuvos bažnyčios” V tomo)

Sitį laikų apsireiškimai
Kun. dr. KĘST. TRIMAKAS

Didysis Dievo Apsireiškimas 
žmonijai yra žmogumi tapęs 
Dievo Sūnus, žemėje gyvenęs, 
kalbėjęs, kentėjęs, miręs ir 
prisikėlęs Jėzus Kristus. Šio 
vieno Apsireiškimo žmonijai 
pakanka, tad kam sukti galvą, 
ar įvyksta kiti apsireiškimai? 
Kam tas smalsumas? Kam pa
vojus suklysti? Kam jaudin
tis, ar jie yra tikri, ar ne? 
Juk vienintelis būtinas ir rei
kalingas Apsireiškimas jau 
yra įvykęs. Jo mums pakanka. 
Net ir tas yra per didelis ir 
neišsemiamas.

Tokios mintys galėjo lydėti, 
skaitant straipsnį “Marija kal
ba pasauliui: tikėti ar netikė
ti?” (“TŽ” 1988. V. 24), kurį au
torius A. Kalnius baigia kuk
liu pasisakymu: “Šį straipsnį 
rašau, nemanydamas ką nors 
įtikinti Marijos apsireiškimų 
tikrumu, bet (norėdamas) išju
dinti šį klausimą didesniu ti
kinčiųjų susidomėjimu”.

Dievo dosnumas neribotas
Kaip minėta, Kristaus Ap

sireiškimo pilnai pakanka. Ar
gi reikia kitų? Ne! Bet kas ap
ribos Dievo dosnumą? Ir kas 
Jam pasakys: gana! Tik Jis 
pats. O Jis pats dosniausias, 
gailestingai skleidžiantis švie
są bei malonę, ypač kai žmoni
ja yra pavojuje.

Nors Didžiojo Kristaus Ap
sireiškimo pilnai “užtenka”, 
žmonija negerėja. Priešingai, 
yra ženklų, kad žmonija mo
rale bei dvasia smunka krizėn, 
kokios dar nėra buvę. Taigi 
būtiną Kristaus Apsireiškimą 
žmonija ignoruoja ir net at
meta. Tad ji yra pražūties pa
vojuje.

Ką daro Dievas? Žmogiškai 
aiškinti, savo teisingumu Jis 
galėtų sakyti: “Kristaus Apsi
reiškimo užtenka; padariau, 
ką galėjau, nieko kito nebus”. 
Tačiau savo gailestingumu Jis 
galėtų kitaip nutarti: “Žmoni
ja yra pražūties pavojuje. Aš 
ją perspėsiu (šviesa) ir gelbė
siu (malonė)”.

Apsireiškimų istorija
Istorija rodo, kaip Die

vas pasielgė. Štai trys pavyz
džiai.

1. XVI amžiaus pradžia. Nau
jai pakrikštytoje lietuvių tau
toje dėl susiskaldžiusių krikš
čionių grupių ginčų atšalo ti
kėjimas; apleisti, uždaryti, nu
griauti Dievo garbinimui skirti 
namai. Marija pasirodė Šilu
voje ir verkdama sakė: “Kadai
se čia buvo garbinamas mano 
Sūnus, o dabar čia ariama ir 
sėjama”. Ašaromis, aklojo pa- 
gydimu ir liturginių reikmenų 
atradimu ji nurodė žmonėms 
grįžti į tikėjimą ir Dievo gar
binimą.

2. XIX amžius. Dievą ir Kris
tų neigiančiom idėjom plin
tant bei ruošiantis skelbti, kad 
jau ir “Dievas miręs”, Marija 
pasirodė Liurde, pasisakė 
esanti “Nekaltasis Prasidėji
mas” (apsaugota nuo blogio ir 
pilnai teigianti Dievą), ragi
no visus atgaila vengti nuodė
mės (sielos mirties), o dieviš
kos malonės versme (ištryškęs 
šaltinis — simbolis) gyventi 
Dievui.

3. XX amžiaus pradžia. Įsi
liepsnojęs Pirmasis pasauli

nis karas žuvusiųjų kapiny
nais ir griuvėsiais parodė 
prie ko priveda Dievo įsaky
mų laužymas. Prieš pat Rau
donąją revoliuciją Rusijoje 
Marija pasirodė Fatimoje: 
“Dievas nori pasaulyje įsteigti 
pamaldumą mano Nekalčiau
siajai Širdžiai. Jei tai, ką 
sakau, bus įvykdyta, daug sie
lų bus išgelbėta ir bus taika . .. 
Bet jei žmonės nenustos įžeidi- 
nėję Dievą, prasidės dar blo
gesnis karas ... Rusija skleis 
savo klaidas po pasaulį, kel
dama karus... įvairios tautos 
bus sunaikintos ... Gale mano 
Nekalčiausioji Širdis trium
fuos”. Tūkstančių akivaizdoje 
Dievas patvirtino Marijos pasi
rodymą saulės stebuklu.

Išvada. Nors Didysis Kris
taus Apsireiškimas' pakanka
mas, tragiškai nepakankamas 
yra žmonių atsiliepimas. Dėl 
to žmonija yra pražūties pa
vojuje. Kritiškais laikais gai
lestingasis Dievas siunčia sa
vo nuostabiausią kūrinį, Ma
riją, apreikštą Didžiajame 
Kristaus Apsireiškime. Kaip 
kūrinys, ji yra tik Dievo aidas, 
kaip apsireiškianti, ji tėra Di
džiojo Kristaus Apsireiškimo 
atkartotoja, perspėjanti žmo
niją pavojuje bei atnešanti 
Dievo malonę. Toks yra Gailes
tingojo noras, kad ji atstovau
tų Jam.

Popiežių dėmesys Fatimai
Į minėtus apsireiškimus ti

kintieji palankiai reagavo. 
Bažnytinė vadovybė visus 
šiuos įvykius atsargiai tirda- 
vo; baigusi tyrimus, keletą ar 
keliolika metų po apsireiški
mų juos patvirtindavo — Šilu
vą, Liurdą, Fatimą (tenka skai
tytis su faktu, kad beveik kiek
vienu atveju kai kurie vado
vaujantieji Bažnyčioje paro
dydavo ne tik atsargumo ar 
skeptiškumo, bet ir drausdavo, 
kaip pvz. Lisabonos kardino
las buvo uždraudęs savo kuni
gams vykti į Fatimą).

Perspėjimu ir pranašyste 
Fatimos apsireiškimas buvo 
rimčiausias. Nežiūrint kelias
dešimt tūkstančių minios ma
tyto saulės stebuklo, pradinis 
uolumas blėso. Matyti, kad 
žmonės nepakankamai vykdė 
Fatimoje apsireiškusios Ma
rijos raginimus, nes sąlygi
nai pranašautas karas bei Ru
sijos klaidų plitimas įvyko.

Trys vėlyvesnieji popiežiai 
atkreipė ypatingą dėmesį į 
Fatimą. Jie viešai išreiškė 
tikėjimą į Fatimos apsireiš
kimus, skatino vykdyti Mari
jos reikalavimus, o Fatimos 
apsireiškimų sukaktyse pa
kartotinai paaukojo visą pa
saulį Nekalčiausiajai Marijos 
Širdžiai, vykdydami jos pra
šymą: 1942 m. — 25 m. sukak
tyje Pijus XII; 1967 m. — 50 m. 
sukaktyje Paulius VI, o 1982 m. 
— 65 m. sukaktyje Jonas-Pau- 
lius II. Du pastarieji ta proga 
buvo nuvykę į Fatimą, o Jonas- 
Paulius II prie pasaulio pa
aukojimo pridėjo nuostabiai 
asmeninę padėką už jo paties 
gyvybės išgelbėjimą 1981 m. 
atentato metu Vatikane.

Faktai apie Medjugorje
Plačiai pasaulyje yra pa

sklidusi žinia apie kasdieni
nius Marijos pasirodymus Ju
goslavijos kalnyno vietovėje 
Medjugorje šešiems jaunuo

liams nuo 1981 m. birželio 24 d. 
Tą vietovę jau yra aplankę gal 
daugiau kaip 10 milijonų žmo
nių. Bažnytinė vadovybė tiria 
ir, kaip paprastai, savo spren
dimą padarys daug vėliau, ap
sireiškimams pasibaigus. Ka
dangi didelių pavojų grėsmėje 
Marija kviečia nedelsiant tuoj 
pat gręžtis į Dievą, ar galima 
susidaryti savo nuomonę, ne
laukiant Bažnyčios vadovybės 
sprendimo, ir kuo pagrįsti sa
vo sprendimą?

Šimtai tūkstančių ir gal mili
jonai yra įsitikinę Marijos ap
sireiškimais ten, jos raginimų 
klauso ir savo didelei dvasinei 
gerovei vykdo jos raginimus, 
kurie pilnai atitinka Kristaus 
Evangelijai ir Bažnyčios moks
lui. Galutinį sprendimą palik
dami Bažnyčiai, jie remia savo 
įsitikinimą šiais faktais.

1. Medjugorje įvykiai yra 
antgamtiški, t. y. Marija ten 
pasirodo. Tokį asmeninį įsi
tikinimą viešai yra išreiškę 
Jugoslavijos hierarchijos pri
mas Zagrebo kardinolas Kuha- 
rič, Jugoslavijos vyskupų kon
ferencijos doktrinos komisi
jos pirm. Splito arkivyskupas 
Franic, pirmaeiliai Marijos 
teologai — prancūzas kun. 
Laurentin, airis Michael 
O’Carroll, vienas pačių žino
miausių katalikų teologų 
šveicaras Hans Urs von Bal
thasar (pakeltas į kardinolus, 
šįmet mirė.).

2. Medjugorje apsireiškimų 
žodinis turinys pilnai derinasi 
su Evangelija ir Bažnyčios 
mokslu — tokia yra išvada dr. 
Mark Miravalle disertacijos, 
patvirtintos popiežiškojo An- 
gelicum universiteto. Panašiai 
tvirtina ir minėti teologai — 
kun. Laurentin, Michael O’Car
roll ir kt.

3. Medjugorje apsireiškimai 
yra Marijos pasirodymų Fati
moje tęsinys. Taip yra įsiti
kinusi vienintelė iš Fatimos 
regėtojų gyva likusi sesuo Liu
cija; taipogi Čekoslovakijos 
kardinolas Suhard, Jugoslavi
jos Splito arkivysk. Franic ir 
kiti.

4. Jauni regėtojai yra norma
lūs, nemeluoja, nehaliucijo- 
nuoja, bet yra išskirtiniame 
susikaupimo stovyje — eksta
zėje (kai, jų tvirtinimu, jie 
regi Mariją). Tokia yra dr. 
Margnelli išvada po ilgų moks
linių tyrimų. Šis kasdien tuo 
pačiu laiku pasikartojantis 
stovis buvo nuodugniai išstu
dijuotas, kaip joks kitas ant
gamtinis reiškinys žmonijos 
istorijoje; duomenys surašyti 
knygoje “Etudes Medicales et 
Scientifiques sur Medjugorje” 
(red. prof. Henri Joyeux ir Re
ne Laurentin, Paryžius, 1985; 
angliškai 1987).Taipogi užre
gistruota mediciniškai neiš
aiškinamų pagijimų.

5. Iš gero medžio geri vaisiai. 
Nuostabiai teigiamos dvasi
nės pasekmės: atsivertimai, 
išpažintys, susitaikinimai, 
dvasinis atsinaujinimas ne 
tik Jugoslavijoj, ypač jauni
me, bet visuose, kurie ten lan
kosi atvira dvasia arba yra iš 
toliau tos dvasios paveikti. 
Ta gera įtaka yra pasiekusi ir 
Lietuvą, kur plinta “Taikos 
vaikų” Religinio atgimimo są
jūdis, kurio nariai laikosi 
Medjugorje Marijos duotų nu
rodymų: melstis kadien tris 

valandas, dvi dienas pasnin
kauti (duona bei vandeniu ir 
kt.; nuostatai gauti iš Lietu
vos per vysk. Paulių Baltakį, 
OFM; išspausdinti Australijos 
“Tėviškės aiduose”, 1988. II. 2).

6. Popiežiaus Jono-Pauliaus 
II pastoracinės gairės. Gau
siems maldininkų būriams 
vykstant į Medjugorje, Itali
jos vyskupai prašė Šv. Tėvo 
Jono-Pauliaus II pastoraci
nių gairių. Jis pakartotinai 
atsakė: “Tegul jie ten vyksta, 
tegul ten meldžiasi, tegul ten 
pasninkauja ir tegul atsiver
čia”. Taigi, šioms savo pasto
racinėms gairėms jis panaudo
jo ten pasirodžiusios Marijos 
kvietimą melstis, pasninkauti 
ir atsiversti. Popiežius yra 
labai gerai informuotas: jei 
būtų buvęs bent koks klaidų ar 
iškrypimų šešėlis, jis nebūtų 
davęs tokio teigiamo nurody
mo.

7. Vienintelis šešėlis yra 
vietinio Mostar vyskupo nei
giamas nusistatymas, išsivys
tęs iš jo priešingumo pranciš
konams, kurie, tarp kitų, ap
tarnauja ir Medjugorje parapi
ją. Nebesitikėdamas objekty
vaus sprendimo, Vatikanas, 
atėmęs iš jo, 1987 m. perdavė 
visai Jugoslavijos vyskupų 
konferencijai užduotį tirti ir 
spręsti apie Medjugorje įvy
kių antgamtiškumą. Kai tas 
vyskupas 1987 m. vasarą už
draudė maldininkams kuni
gams ten laikyti Mišias, Ju
goslavijos kroatų vyskupų 
konferencija tą draudimą tuoj 
atšaukė.

Visi šie.faktai duoda tvir
tą pagrindą asmeniniam įsiti
kinimui šių Marijos apsireiš
kimų tikrumu. Įsitikinimas gi 
atveria širdį jos žodžiams. Ji 
skelbia, kad žmonijai šiandien 
“nerūpi Dievas” (tai šių laikų 
nuodėmė), dėl to gresia milži
niškos katastrofos žemėje ir 
pragaro pavojus po mirties. Vi
su rimtumu ji ragina daryti tai, 
ką jos Sūnus liepia Evangeli
joje: atsiversti, rūpintis Die
vo karalyste, o žemiškus rei
kalus pavesti Dievui, nuolat 
melstis, apsivalyti nuo nuo
dėmių, saugotis šėtono, kant
riai kentėti sunkumus, mylėti 
pirma šeimos narius, paskui 
meilės ratą plėsti aplinkui 
gerais darbais ir vis įgyven
dinti kiekvienam skirtą asme

Šeimos 
nuotraukos pilnaties įgyvendinimas

sujungimas 
imigracijos 
dėka.

Ministerė Barbara McDougall: “Kiek
vienais metais tūkstančiai imigrantų priimami 
Kanadon, kad galėtų susijungti su savo šei
momis ir tęstų naują bei geresnį gyvenimą. 
Kanados valdžia supranta šeimos ryšių gyvy
binę reikšmę bei svarbą ir teikia vis didesnes 
galimybes likimo išskirtoms šeimoms susi
jungti Kanadoje.

Šeimų sujungimas yra svarbi Kanados imi
gracijos plano dalis. Todėl mes praplėtėme 
šeimos klasę”.

Dėl tolimesnės informacijos ar pagalbos 
prašome susisiekti su artimiausiu 
Kanados imigracijos centru.

Employment and 
Immigration Canada

Barbara McDougall, Minister

Emploi et
Immigration Canada

Barbara McDougall, ministre Canada

ninį “Dievo planą”. Ji tvirtina: 
“Dievas yra ... Tikra laimė 
yra Jame.”

Kur veda Marija?
Popiežius Jonas-Paulius II 

taip aptaria šių laikų kritišką 
padėtį: “Jokiame laike ir jokia
me istoriniame laikotarpyje 
— ypač tokiu kritišku momen
tu, kaip mūsų pačių — Bažny
čia negali užmiršti maldos, 
kuri yra šauksmas Dievo gai
lestingumo, kai tiek daug 
įvairių blogybių slegia žmo
niją ir graso jai... Kristus ... 
įpareigoja mane kreiptis į tą 
(Dievo) gailestingumą ir Jo 
maldauti šiame Bažnyčios ir 
pasaulio istorijos sunkiame 
bei kritiškame laikotarpyje, 
kai mes artinamės prie ant
rojo tūkstantmečio galo” (en
ciklika “Dives in misericor- 
dia” — “Turtingas gailestin
gumu”).

Tačiau visai tuo pačiu lai
ku, kai vyksta šios blogybės, 
vyksta visai kas kita, būtent 
“išskirtinis Kristaus Motinos 
buvimas istorijoje, ypač pa
staraisiais metais, besitęsian
čiais iki 2000-tųjų metų” (en
ciklika “Išganytojo Motina”). 
Liurdas, Fatima ir kt. — tai 
vietovės, kur jos veikimas 
jaučiamas. Taigi, kur pavojus 
vaikams, ten motina arti jų.

Šiuo kritišku metu svarbu 
šauktis Dievo gailestingumo. 
Svarbu gręžtis į Dievą ir su
laukti Jo malonės. Nuo išga
nymo meto savo Didžiuoju Ap
sireiškimu Jėzus Kristus kvie
čia žmones į Dievo gailestin
gumą. Jo su perteklium pakan
ka mūsų išganymui, bet kai į 
žmoniją, užsikrėtusią “Die- 
vas-man-nerūpi” dvasia, Die
vas savo vardu siunčia mums 
Motiną, kuri kviečia visus 
gręžtis į Dievą, ar jos balso 
negirdėsim? Ar nepriimsim 
jos rankomis dalinamų malo
nių? Ar jos globai nepasišvę- 
sim, kai net popiežiai vienas 
po kito klaupiasi save ir visą 
žmoniją jai pašvęsdami?

Kur bebūtų — Betliejuj ar 
Kalvarijoj, Šiluvoj ar Liurde, 
Fatimoj ar Medjugorje — Mo
tina visus veda tik pas vieną 
ir tą patį Apsireiškusįjį, Die
vo ir josios Sūnų, nes ji geriau 
negu kas kitas žino, kad tik 
Jame yra mūsų išganymas.
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Austrų ir švedų įspūdžiai...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

vijoj ir Lietuvoj. Aplink lais
vės paminklą Rygoje guli tūks
tančiai gėlių, daugiausia rau
donos, baltos, raudonos, lat
vių senosios spalvos. Vilniuje 
vienuolika žmonių badauja, 
kad būtų peržiūrėti Brežnevo 
laikų nuosprendžiai.

Pakeliui į Vilnių ji matė lau
kus, daugybę mažų kaimų, šim
tus besiganančių galvijų, dir
bančias mašinas laukuose ir 
rūpestingai prižiūrimus priva
čius sklypelius, kur kiekvie
nas milimetras panaudotas 
daržovėms, uogoms, gėlėms. 
Šiaurės Lietuvoje švedė val
gė skaniausius pietus. Pusmi- 
lijoninis Vilnius išnyra kaip 
visi kiti didmiesčiai. Pir
miausia matyti ne bažnyčių 
bokštai, bet statybų kranai. 
Visur nepaprastos statybos. 
Milžiniški priemiesčių namai. 
Vargiai gražūs, bet ne bjau
resni už mūsų, pažymi kores
pondentė. Tik didelis skirtu
mas, anot jos, aplinkoje: nei 
gėlių, nei medžių. Stovi tie 
namai tiesiog laukuose.

Gedimino aikštėje, prie ka
tedros meno galerija pavers
tos, būriuojasi žmonės. Jau 
dvi savaites badauja vienuo
lika asmenų, kad būtų peržiū
rėti nuosprendžiai aštuoniems 
kaliniams. Jie buvo nuteisti 
Brežnevo laikais. Todėl ba
daujantieji ir reikalauja per
žiūrėti nuosprendžius, sakė 
Diana Pranaitienė korespon
dentei.

Ateina kunigas aukoti Mi
šias, minia tirštėja. Dauge
lis turi įsisegę sąjūdžio ženk
lelį. “Tai mūsų laisvės sąjū
džio simbolis. Arba kaip čia 
pasakius — sąjūdžio už persi
tvarkymą Lietuvoje”, — šyp
sodamasis sako vyriškis ir pri-

Pastaba. “AŠ KVIEČIU JUS” 
— Marijos žodžių rinkinys iš 
Medjugorje apsireiškimų, pa
ruoštas kun. dr. K. Trimako 
lietuvių kalba, yra spausdina
mas ir gaunamas nemokamai 
arba už auką, kreipiantis šiuo 
adresu: ŽIDINYS, c.o. R. ir S. 
Kunstmanai, 8000 Tapper Place, 
Dyer, IN 46311, USA. 

duria angliškai: “We shall 
overcome”. Ar Baltijos vals
tybių sąjūdžiai tarp savęs 
bendradarbiauja, to jis negali 
pasakyti. Bet tai ta pati ko
va, ta pati viltis, sako jis.

Prie šventovės sienos ke
lios moterys užtraukia gies
mę. Už kelių minučių jau susi
daro didelis choras. “Ar mili
cija nesikiša?” - klausia švedė. 
“Žiūrėkite pati” - atsako Diana 
Pranaitienė. Jie ten stovi par
ke, bet čia neina. Kitą rytą 
prokuroras pranešė, kad nuo
sprendžiai bus peržiūrimi. 
Bado streikas nutraukiamas, 
pasilieka gėlės. Lmb.

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 

Priiima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

“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
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“Šiza” kultūrininkų nuotaika*
Karo nusikaltėlio užrašai

EDITA NAZARAITĖ
Rašytojas Kazys Barėnas 

straipsnyje “Ar vien rašyto
jus reiktų skandinti?” (TŽ, lie
pos 26 d.), tarp įvairių sampro
tavimų įterpia gan teisingų 
klausimų. Į juos ir į kai ku
riuos teiginius bandysiu at
sakyti.

K. Barėnas stebisi, kad kai 
kam sovietų Lietuva yra lyg ir 
mūsų, lyg ir nebe mūsų. Ir iš 
tikro, kaip čia nenustebti, 
Lietuvos kareivėlį prisiminus, 
kuris velkasi tarybinę karinę 
uniformą su rusiška heraldi
ka, rusiškai taria iškilmingą 
kario priesaiką, važiuoja toli 
toli, saugoja Kinijos pasienį, 
o mūsų šventus Baltijos kran
tus akylai stebi iš Kirgizijos 
atbogintas kareivėlis, tvirtai 
rankose spausdamas rusišką 
“kalašnikovą”. Ir lyg mūsų Lie
tuva, ir lyg nebe mūsų, nes ir 
Kirgizija, kurią saugo lietu
vaičiai, būtų jau lyg ir mūsų 
ir lyg dar ne visai mūsų . . . Vi
sa laimė, jog tautiečių tarpe 
visad yra ir iliuzionistų (šlo
vė pliuralizmui!), o tai nuo 
tokių svarstymų tūlą mintyto- 
ją kaip mat apimtų “šiza” nuo
taika. Tad geriau nesvarstyti.

Tarybinių kultūrininkų no
rai supažindinti čiabuvį skai
tytoją su svetur parašytom 
emigrantų knygom gražūs, 
kaip tie bijūnėliai po močiu
tės langu. Bet kas gi trukdo 
pargabenti išeivijoje išleis
tas knygas ir sudėti jas į kny
gynų lentynas, kurių tuštumas 
seniai jau erzina Lietuvos 
skaitytojus. Kokia proga no
rima pasiglemžti leidybinį 
monopolį, iš kur tos leidybi
nio imperializmo nuotaikos? 
Lyg ir nebebūtų K. Morkūno 
spaustuvės, nebebūtų išeivi
joje lietuvių leidėjų, o emi
grantų rašiniai lyg ir egzistuo
tų tik rankraščiuose, nuolan
kiai laukdami sovietų Lietu
vos leidėjų — tik pamokite 
piršteliu nuo Olimpo — atlėk
sime arais ir gegutėmis arba 
pesliais ir varnomis, kaip jau 
jums labiau patiks, kaip jau 
mums įsakysite.

Vienok išeivijoje knygos 
leidžiamos, nestinga dar lei
dėjų svetur. Bėda, ten stinga 
cenzūros. Nesakau, kad skaity
tojams Lietuvoj nereikia K. 
Barėno suminėtų autorių kū
rinių, tačiau neutralios lite
ratūros jie ir patys į valias 
ten prisikūrė, ir ne blogesnės, 
bet geresnės. Beje, dabar, pu
čiant persitvarkymų pusvė- 
jams, ok. Lietuvoje vertybės 
perkainojamos, ir prieita iš
vada, jog tyla — ne visada to
kia jau gera byla, broliai lie
tuvaičiai.

O pažintine prasme sesėms 
ir broliams pirmiausia būtų 
smalsu perskaityti tokias kny
gas, kaip Algirdo Gustaičio 
“Tikroji Lietuva”, Kreivėno, 
Juciūtės ir dar daug daug ki
tokių įdomiausių knygų. Pra
verstų ir vertimai, pvz. Solže- 
nicino “Archipelago Gulagas”.

Bet vėl — ta nelemta cenzū
ra, kad ją kur nelabasis. Na, 
bet jeigu ji yra, tai mūsų tau
tinis, Alytaus šampanu puto
jantis patriotizmas lyg ir lei
džia kišti savo sprandą po cen

LIETUVA LAUKIA LAISVES 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas (vai
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.

s <
N Viešėdami Čikagoje, _ X

neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ \
Viešėdami Čikagoje,

tSiffs International Jncį
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

zoriaus giljotina — savanoriš
kai. Kaip kad tas čigonas, kur 
dėl kompanijos pasikorė.

Pabaigai norisi papasakoti 
įdomų nutikimą iš kultūrinio 
Kanados gyvenimo.

Olimpinių žiemos žaidynių 
metu Kalgaryje buvo organi
zuojamas ir Olimpinis meno 
festivalis. Miesto Glenbow 
muziejus ruošė didžiulę re
trospektyvinę Kanados indė
nų meno parodą. Kreipėsi tuo 
tikslu į daugelį pasaulio mu
ziejų, prašydami paskolinti 
parodai ten saugomus Kana
dos indėnų meno dirbinius. 
Tačiau šio grandiozinio ren
ginio laurus apskabė Alber
tos provincijos Lubikono in
dėnų Cree kvietimas boikotuo
ti reprezentacinę parodą, ka
dangi ši negausi indėnų gen
tis jau penkiasdešimt metų 
beviltiškai kovoja su federa- 
line ir provincine valdžia bei 
stambiomis naftos kompanijo
mis dėl savo žemių.

Paroda, žinoma, įvyko ir su 
dideliu pasisekimu. Visgi į in
dėnų kvietimą solidarizuotis 
atsakė net dvylika muziejų — 
ne tik Amerikos, bet ir Euro
pos, jų tarpe V. Berlyno, Os
lo, Kopenhagos, Roterdamo ir 
net du Stokholmo. Taip ir no
risi paklausti tų dvylikoj pa- 
sišiaušėlių: “O kuo pasitarnau
tų Kanados valdžiai ir naftos 
magnatams jų dalyvavimas 
gražiausioje pasaulinėje šven
tėje — olimpiniame menų fes
tivalyje?” Dar galima suprasti 
padraikas amerikiečius, na 
bet kultūringieji europiečiai? 
Ką gi bendro jie turi su kitoj 
Žemės rutulio pusėj gyvenan
čiais varganais indėnais? Re
gis, nei broliai, nei seserys. 
Net ne pusbroliai ir ne pus
seserės ...

O jau tie Albertos indėnai, 
rūgštumėli tu vienas! Į kvepa- 
liukais iškrapytę meno rūmą 
įleido politinį “skunksą”! Kur 
tai matyta? Reikalauja kažko
kių teisių į savo žemes, nesi
džiaugia vien^tuo, jog dar gy
vena, o kviečia boikotuoti, šur
mulį kultūrininkų šventovėje 
kelia. Chuliganizmas. Aiškiai 
matyt, jog tankų su raudonom 
penkiakampėm trūksta.

O juk galėtų ramiai tūnoti 
savo rezervatuose, tyliai trauk
tis vis arčiau Šiaurės Ašiga
lio, kurti savo indėniškus me
nus, dainuoti ir šokti, kol dar 
į kaulą nesušąlo. Ir aplamai, 
tie visi muziejininkai galėtų 
iš savo sudulkėjusių muziejų 
susikelti į erdvias vakarų Ka
nados rezervatų platumas, pa
statyti indėnams muziejų — 
daug muziejų — ne vieną. Tai 
būtų galybė kultūros indė
nams! Net galva svaigsta . ..

Bet ne, rupkės, nevažiuoja 
į rezervatus: kiūto savo mu
ziejuose, “koką” girkšnoja, 
meno eksponatus siuntinėja, 
indėnų kultūra rūpinasi. Ai, 
ai, limpa čia, satyriko Antano 
Gustaičio eilutės: “Kaip gera 
mylėti iš tolo, kai nereikia 
mylėt iš arti” ...

*Šiza nuotaika — lietuviškų 
“pankų” žargonu reiškia bjaurią 
savijautą, tarsi būtum ką nužu
dęs. (Paimta iš “Nemuno”, nr. 7, 
1988).

Čia gausite lietuviškų, knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių.
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

OFM, ir klebonu kun. J. STAŠKUM Nuotr. O. Burzdžiaus

Lietuvių-lenkų santykiai: dialogas ar monologas? I
STEPAS VARANKA

Žinutės spaudoje apie lietu
vių-lenkų pasikalbėjimus tapo 
vieša paslaptimi. Dalis lietu
vių bendruomenės yra susirū
pinusi, kad prie tos “pasakos 
be galo” — lietuvių ir lenkų 
santykių pagerinimo einama 
be lietuvių visuomenės žinios. 
Toji problema lietuviuose yra 
labai rimta ir svarbi. Lietu
viai nori žinoti, kas lietuvių 
pusėje atstovauja lietuvių rei
kalams. Spaudoje buvo mini
ma grupė intelektualų. Vė
liau buvo skelbiama, kad len
kų egzilinės vyriausybės at
stovas Vašingtone apsilankė 
pas St. Lozoraitį dėl užmez
gimo pokalbių. Gaila tik, kad 
nepažymėta, kurios vyriausy
bės atstovas. Lenkai išeivijo
je turi dvi vyriausybes. Viena 
ir kita sakosi esančios teisė
tos.

“Adelaidės lietuvių žinos” 
1988. VI. 21, nr. 13-14 rašo: “Ta
rėsi, bet nesako ką nutarė”. 
Ten skundžiamasi, kad grupė, 
kuri dalyvavo susitikime su 
lenkais, kažkodėl nedrįsta pa
aiškinti, kaip tas reikalas 
sprendžiamas. Pasakyta tik, 
kad drauge dalyvavo šv. Mišio
se, kurios buvo atnašaujamos 
lietuvių koplyčioje Romoje, 
Šv. Petro bazilikoje. Tačiau 
apie ką su lenkais buvo kal
bama, nepasakyta. Straipsnio 
autorius B.J. yra susirūpinęs, 
kad lenkai savo dviveidišku
mu neįveltų lietuvių į pink
les ...

“Tėviškės žiburiai” 1988. VI. 
28, nr. 26, paskelbė, esą Lietu
vos pasiuntinybė Vašingtone 
pranešė, kad birželio 18 d. Lie
tuvos atstovą St. Lozoraitį, jn., 
aplankė gen. Lebront, lenkų 
egzilinės vyriausybės įgaliotas 
atstovas palaikyti ryšiams su 
lietuviais. Lietuvos atstovas 
jam paaiškino, kad pagerinti 
santykiams su kaimynais len
kais esminė sąlyga yra jų nusi
statymas Vilniaus miesto ir 
krašto klausimu. Generolas 
pareiškęs gerai suprantąs lie
tuvių pozicijas.

Rašydamas apie lietuvių- 
lenkų reikalus nuolat pabrėž
davau: rimtas dialogas su len
kais yra reikalingas, bet su 
sąlyga, kad jie viešai atsisa
kytų savo pretenzijų į Vilnių 
ir Vilniaus kraštą, kad ta link
me pradėtų savo spaudoje, mo
kyklose, organizacijose per
auklėjimą dėl neteisėtai 1920. 
X. 9 padarytos Lietuvai skriau
dos, užgrobiant Lietuvos sosti
nę Vilnių ir Vilniaus kraštą, 
paaiškinant, kad tai neapgal
votas buvusios lenkų vyriausy
bės žygis.

Mėginimai susitarti
Mėginimai susitarti prasi

dėjo 1919-1920 m. Lenkijos po
litikai ir vadovai Vakarų vals
tybėms nuolat primindavo: jei
gu jiems bus suteikta reikiama 
pagalba, jos rankose bus Vil
nius ir Lvovas, bus sulaikytas 
“raudonasis pavojus”. To meto 
Europos politinė padėtis buvo 
palankesnė Lenkijai, todėl Va
karų valstybės neprieštaravo 
maršalo Pilsudskio politikai. 
Tai buvo tik pradžia.

Po to sekė Briuselio ir Že
nevos derybos 1921 m. Pran
cūzijos politiniai atstovai 
piršo projektą Baltijos vals
tybių bloką prijungti prie 
Lenkijos. Anglija dėl sunkios 
savo vidaus padėties mažai 
rūpinosi Lenkijos-Lietuvos 
ko n (liktu.

Iš Lietuvos pasiuntinio Lon
done Tomo Norus-Naruševi- 
čiaus 1921. I. 2-7 pranešimų 

matyti, kad Anglijos atstovai 
neprieštaravo Lietuvos perė
jimui į Lenkijos įtakos sferą.

Toliau — Lietuvos dialogas 
su Lenkija Kopenhagoje ir Lu- 
ganoje. Lietuvos politikai, 
siekdami atgauti Vilnių, sten
gėsi išlaikyti to krašto gy
ventojus savo įtakoje. Daug 
dėmesio buvo skiriama švieti
mui, spaudai. Įvedus finansų 
reformą ir įvedus litus Lietu
voje, Vilniaus kraštui buvo 
skiriama 1926 m. per metus 
daugiau kaip du milijonai litų.

Santykių paaštrėjimas iškil
davo periodiškai. 1925 m. 
Europos tarptautiniuose san
tykiuose vyko pasikeitimai. 
Lokarno konferencija turėjo 
įtakos visai Europai.

Anglijos politikai buvo nu
matę mažesnių valstybių są
jungas. Buvo nepamiršta ir 
Lietuva. Čemberlenas pagei
davo, kad mažos valstybės tarp 
savęs sudarytų sutartis ir kad 
Lietuva įsijungtų į tokį pla
nuojamą valstybinį bloką ... 
Lokarno sutartis nedavė jokių 
garantijų dėl valstybės sienų.

1926 m. užsienio pasiuntiny
bėm buvo pasiųstas raštas 
“Dėl lenkų agresingų siekių 
prieš Lietuvą”. Šis dokumen
tas pasiuntiniams buvo nepri
imtinas, nes labai silpnai ar
gumentuotas. Lietuvos pasiun
tinybės juo negalėjo pasinau
doti.

Lietuvių-lenkų pokalbiai 
vyko iki Lenkijos žlugimo. 
Vokiečių okupacijos metais 
slapti pasitarimai vyko su 
Lenkijos egziline vyriausybe 
ir pogrindžio organizacijomis 
Vilniaus krašte. Paskutinieji 
įvyko Švenčionyse, vykstant 
vokiečių-rusų karui.

Po karo “pasaka be galo” 
tęsėsi toliau. 1954. V. 18-19 Niu
jorke, politinėje lietuvių kon
ferencijoje Baltic Freedom 
House buvo nagrinėti lietu
vių-lenkų santykiai. Čia pri
dedu iš tos konferencijos per
krautos darbotvarkės punktus, 
kurie buvo numatyti svarstyti.

Lietuvių-lenkų santykiai

I. Pasiruošimas lietuvių-lenkų 
santykių klausimui spręsti.

a. Lietuvių-lenkų santykių re
liatyvinė svarba Lietuvos užsie
nio politikos klausimų komplekse.

b. Nustatymas jėgų, kurios vei
kė ir tebeveikia mūsų santykius 
su lenkais.

c. Lietuvių-lenkų santykių ei
ga praeity, dabartinė jų forma, 
apimtis ir šių santykių reikšmė 
ateityje.

d. Mūsų santykių su lenkais tiks
lų nustatymas; tų tikslų skirtin
gumas, palyginus su lenkų sie
kiais, jų bendrieji uždaviniai 
ir skirtingųjų tikslų suderinimo 
galimumai.

e. Priemonių ir būdų tikslams 
siekti parinkimas.
II. Jėgos, kurios veikia lietuvių- 
lenkų santykius.

a. Geopolitinė padėtis
b. Istorinė ipoteka.
c. Kaimynai: gudai, ukrainie

čiai, rusai, vokiečiai.
d. Ūkiniai interesai: žaliavos, 

prekyba, pramonė, susisiekimas.
e. Mūsų tautinės mažumos: gu

dai, lenkai, tuteišai, žydai, kara
imai, totoriai, rusai.

f. Lenkų ir mūsų karinis poten
cialas.

g. Mūsų tautinis charakteris, jo 
atsparumas, trūkumai, lenkų kul
tūrinė atrakcija.

h. Lenkų ekspansinės tendenci
jos.

i. Tarptautinė padėtis: Euro
pos integracija.

k. Mūsų ir lenkų diplomatiniai 
sugebėjimai, metodai.

l. Pasitikėjimo klausimas.

III. Tikslai
a. Išsilaisvinimas iš sovietų ver

gijos.

b. Nepriklausomybės atstaty
mas.

c. Saugumas
d. Ūkinė gerovė
e. Lietuvos žemių sujungimas:

1. rytuose — 1920 m. sutarties 
sienos;

2. vakaruose — Karaliaučiaus 
linija.

IV. Priemonės tikslams siekti.
1. Artimiausiu metu:
a. nustatomos gairės teritori

niams klausimams spręsti;
b. koordinuojami dabartinės 

kovos už išlaisvinimą žygiai 
ir politika;

c. bendradarbiaujama J. Tau
tose ir kitose tarptautinėse or
ganizacijose;

d. keičiamasi informacijomis 
apie padėtį pavergtuose kraštuo
se;

e. ugdoma susipratimo dvasia 
lietuvių ir lenkų išeivijoje;

f. mezgami visuomeninio ir kul
tūrinio bendradarbiavimo santy
kiai;

2. Sprendžiamuoju išlaisvinimo 
metu:

a. Privertus sovietus pasitraukti 
karo priemonėmis, padedama vie
ni kitiems atkurti savo karines 
pajėgas ir sprendžiami visi gin
čai ir nesusipratimai taikiomis 
priemonėmis.

b. Privertus diplomatinėmis 
priemonėmis sovietus pasitraukti, 
politiškai ir morališkai remia
mas savo valstybių aparato atsta
tymas.

c. Abiem atvejais užmezgami 
draugiški diplomatiniai santy
kiai tarp atkurtų ir išlaisvintų 
valstybių ir laikomos karinės pa
jėgos bei partizaniniai-politiniai 
vienetai atokiai nuo nustatysimu 
sienų linijos.

d. Nedelsiant sutariamos galu
tinės sienos pagal išdirbtas gai
res.

3. Tolimesnėje ateityje
a. Remiamas Rusijos sukaldy- 

mas.
b. Palaikomas Ukrainos ir Gu

dijos, jei tų kraštų tautos to 
panorės, nepriklausomų valsty
bių įkūrimas.

c. Pritariama Vokietijos at
stūmimui nuo Rytprūsių.

d. Įsijungimas į sritines Rytų 
Europos federacijas.

e. Siekiama visos Europos su
jungimo.

f. Stiprinama J. Tautų organiza
cija.

Toje politinėje konferenci
joje dalyvavo tuo metu mūsų 
žymiausi politikai, veikėjai, 
konsulai ir įvairią grupių at
stovai. Pagal protokolą daly
vavo 21 asmuo, pirmininkau
jant prel. M. Krupavičiui. Kon
ferencijos posėdžio protokolas 
turi 43 puslapius.

Ar šiame rašinyje paskelbti 
šios konferencijos punktai, 
liečią lietuvių-lenką santy
kius, pagerino buvusią padėtį 
tarp lietuvių-lenkų? Atsaky
mas trumpas — tęsiasi ta pati 
sena pasaka.

Prieš keliolika dienų gavau 
raštu tikras žinias. Tame raš
te yra išvardinta kas buvo ini
ciatoriumi lietuvių-lenkų po
kalbių, kas parinko lietuvių 
atstovus, kas dalyvavo iš len
kų, maždaug pokalbių temos, 
kada numatytas sekantis suėji
mas. Turiu pažymėti, kad lietu
vių atstovai pareiškė tvirtą 
nusistatymą dėl Vilniaus.

Smulkiai čia visko negaliu 
aprašinėti, nes man patikėtas 
pranešimas yra konfidencia
lus. Jame yra paminėta, kad 
bus paruoštas pranešimas 
spaudai.

Nuoširdžiai linkiu, kad tie 
pokalbiai taptų rimtu dialogu 
ir po tiek nesėkmingų metų 
privestų lietuvius-lenkus prie 
tikros kaimyninės draugystės.

• Užsakykite “Tėviškės žiburius” 
kaip dovaną jaunavedžiams.

Vis nenutylant isteriškiems 
keršto jausmams, vadinamiems 
“karo nusikaltėliams”, ir dar 
tokiom mažom žuvelėm kaip 
sargybiniams, policininkams 
ir panašiems, įdomu paskai
tyti Albert Speer dienoraštį, 
rašytą Spandau kalėjime ir 
pažiūrėt, kaip buvo traktuo
jami tikrieji karo nusikaltė
liai, kurie dirigavo visą na
cizmo aparatą.

Albert Speer, Hitlerio archi
tektas, karo amunicijos ir dar
bo vergų viršininkas, buvo nu
teistas 20-čiai metų ir kalina
mas su Hess ir keletą kitų žy
miųjų nacių Spandau kalėji
me. Jis ten, neva slapta, rašė 
dienoraštį.

Pirma naujiena jo dieno
raštyje yra tai, kad Niurenber- 
ge kurį laiką juos saugojo lie
tuviai. Apie lietuvius sargybi
nius jis sako tik tiek, kad jie 
ar visai nesiorientavo, ar neno
rėjo paisyt taisyklių, ir kali
niai jautėsi gana laisvai. Esą 
vienas lietuvis kumštelėjęs A. 
Speer, buvo pagrasintas, kad 
kalinių liesti negalima. Kali
niui pasiskundus, jam grėstų 
bausmė. “Aš taip pat priminiau 
jam”, - sako Speer, - “kad jis 
prarado savo kraštą, kaip ir 
aš”. Lietuvis prižiūrėtojas nuo 
to laiko buvęs jam palankus.

Perkėlus kalinius į Spandau 
kalėjimą, sargybiniai mainėsi 
kas trys mėnesiai: amerikonai, 
anglai ir rusai. Santykiai su 
sargybiniais buvo visai drau
giški, ypač su amerikonais. Ru
sai, tik atvykus kokiam parei
gūnui iš vyresnybės, mėginda
vo prikibt dėl perdidelės lais
vės, kuria naudojosi kaliniai, 
bet jiems išvykus eiliniai ru
sai prižiūrėtojai buvo draugiš
ki. Jei prie amerikonų maistas 
buvo kaip geriausiam restora
ne, tai per tris mėnesius po 
rusų priežiūra visi gerokai su
liesėdavo.

Kalėjimo kiemas buvo di
džiulis apie 6000 kv metrų ir 
jame kaliniai ne tik vaikščio
jo, bet užsiiminėjo sodininkys
te, gėlininkyste ar daržinin
kyste, kaip kam patiko. A. Speer 
tapo tikru sodininku. Augino 
medelius, gaudavo augalų ko
kių tik pageidavo iš prižiūrė
tojo, kuris turėjo šiltadaržius 
ir, panaudodamas savo archi
tekto gabumus, suprojektavo 
pavyzdingą parką-gėlyną. Jis 
apskaičiavo, kad dirbdamas ir 
vaikščiodamas kasdien nuei
davo 10 km ir per visą kalėji
mo laiką bus nuėjęs 38,816 km. 
Jis buvo gerai nudegęs sau
lėje, atrodė tvirtas ir sveikas. 
Įdomu, kad Hessas, kuris daž
nai kai nesikeldavo iš lovos 
ir sargybiniai kai kada jį net 
su matracu išnešdavo į lauką, 

AfA 
JONUI GOVĖDUI

mirus, 
žmoną ONUTĘ, sūnus - JONĄ ir DENĮ su žmona 

nuoširdžiai užjaučiame -
J. S. Bubuliai A. E. Bubuliai

D. C. Wiese

AfA 
JONUI MARGELIUI

mirus,

žmoną ONĄ, dukrą JULĘ nuoširdžiai užjau
čiame-

Izabelė Simonavičienė Jim Grube
Zuzana Hope ir šeima J. C. Moule

Mylimam tėveliui ir vyrui

AfA 
JUOZUI KUŠLIKIUI

mirus, 

brangiai draugei DANUTEI ir jos mamai bei kitiems
giminėms reiškiame gilią užuojautą-

Loreta Kalvaitytė
Dana Lukavičiūtė
Žibutė ir Vaidotas Vaičiūnai

arba lauke nedirbo ir nesi- 
mankštino, išgyveno ilgiau už 
kitus.

Visi rašė šį ar tą ir sugebė
jo savo raštus išgabent iš ka
lėjimo, aišku, su sargybinių 
pagalba. Gimimo dienos proga, 
ar net ir be jokios progos, daž
nai atsirasdavo ir konjako. 
Žydas gydytojas buvo ypatin
gai malonus ir paslaugus, o 
A. Speer dukterį žydų šeima 
pasikvietė pas save į Ameriką 
pasisvečiuoti.

Joks kalėjimas, kad ir la
bai žmoniškas, nėra malonus, 
bet skaitant tą dienoraštį su
sidaro įspūdis, kad jei karo 
nusikaltėlis būtų koks karei
vėlis pastatytas prie kaceto 
vartų saugoti žydų ir būtų nu
teistas, tai jo dalia nebūtų bu
vusi tokia lengva. Bet didieji 
nusikaltėliai aristokratai bu
vo traktuojami ne tik su tole
rancija, bet ir su respektu.

Daug tuose atsiminimuose 
savęs teisinimo ir persiorien
tavimo apie Hitlerį. Tas sa
vaime suprantama. Įdomu, 
kad, skaitant apie kalėjime 
praleistą laiką, nejautė A. 
Speer jokio gailesčio ar sim
patijos. Bet pagailo jo, kai jis 
po 20 metų išeina iš kalėjimo 
60 metų amžiaus. Pasijunta ati
tolęs nuo šeimos, pasimato su 
jau suaugusiais vaikais ir 
svarsto, ar ras su jais bendrą 
kalbą, ką jis dirbs, praradęs 
savo profesinį talentą. Jis jau
čiasi toje laisvėje labai ne
jaukiai ir beveik ilgisi savo 
kalėjimo sodo, kur įdėjo tiek 
darbo, kur buvo aprūpintas ir 
gyvenimas ėjo nustatyta vaga. 
Nemažesnė bausmė negu kalė
jimas prasideda tada, kai žmo
gus nebeatpažįsta pasikeitu
sio miesto nei žmonių, nebesu
geba prisitaikyti ir pasivyti 
pasikeitusio gyvenimo. MM

• . . . mes visus sunkumus neša
me be aimanų, juk žinome, kad gale 
šio kryžiaus kelio ne tiek gresia 
Golgota, klek žavi Prisikėlimas.

J. ERETAS

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
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U KULTŪRINĖJE VEIKLOJE

Magija ir religija L Dr J BALYS
Magijos reiškiniai bei įvairūs prietarai yra aktualūs ir dabar

Dažnai girdime posakį: “Tai 
kaip magija ..Kalbama apie 
magišką veiksmą, daiktą, žodį 
arba formulę. Mat žmonės iš 
seny laiką buvo linkę tikėti, 
kad tam tikras daiktas ar veiks
mas pagelbės žmogui pasiekti 
norimą tikslą, apgins jį, pri
vers gamtos jėgas ir elemen
tus vykdyti jo, to silpno žmo
gaus, valią ir norus. Net demo
nai turi klausyti žmogaus, jei 
jis pavartoja tam tikrus žo
džius, daiktus arba veiksmus. 
Pvz. nuo velnio galima apsigin
ti ir jį nuvaryti padarius kry
žiaus ženklą, pavadinus jį var
du (velne, šėtone), arba pasa
kius “Dieve, padėk!” Velnias 
bijo tam tikrų daiktų, kaip šer
mukšnio lazda, barkūnai (to
kia gėlė) ir dilgėlės, epušės 
šakos, kadugys. Laumę galima 
pagauti panaudojus tam tikrus 
daiktus.

Yra magiški ženklai. Iš kla
sikinių laikų žinoma pentagra
ma arba penkiakampė žvaigž
dė, kurią lietuviai vadina “lau
mės kryžiumi”. Ji atėjo iš Vi
duržemio pajūrio ir žinoma 
Maž. Lietuvoj. Toks ženklas 
buvo išrašomas ant tvartų, klė
ties ir daržinės durų, kad lau
mės ir raganos neįeitų, arklių 
nejodytų, aitvarai grūdų neiš
nešiotų. Vėliau jį pakeitė “tri
jų karalių” inicialai su kryže
liais vidury (G+MtB).

Yra ir hexagrama (tai “Do
vydo žvaigždė”). Tie abu ženk
lai gali būti nubrėžti arba kar
do smaigaliu ore išrašyti, įvai
riai pradedant, vis su skirtinga 
prasme. Hexagrama lietuviuo
se nepopuliari.

Magija skiriasi nuo religijos. 
Kai religijoje žmogus prašo 
arba maldauja dievybės malo
nės, tai vartodamas burtus jis 
įsako arba priverčia gamtą 
ir demonus vykdyti jo valią. 
Magija gali būti panaudota ge
ram tikslui, kaip gydymas, de
mono išvarymas (“baltoji ma
gija”) ir piktam tikslui — savo 
artimui pakenkti: užleisti ligą 
žmonėms ir gyvuliams, sunai
kinti pasėlius, sukelti audrą 
ir ledus (“juodoji magija”). 
Yra formulės ir veiksmai, ku
rie išgydo ligas, padaro ne
veiksmingą gyvatės įkandimą, 
net nuodų veikimą panaikina. 
Ne visi žmonės gali ir moka 
atlikti tokius magiškus veiks
mus. Todėl yra nukalbėtojai, 
žavėtojai, žyniautojai, burti
ninkai.

Kai kurie antropologai se
niau bandė įrodinėti, kad ma
gija buvusi religijos pirmta- 
kūnė, tad religijos kilusios iš 
magijos. Šito negalima įrodyti, 
todėl ta teorija atmesta, nors 
tarp magijos ir religijos yra 
susilietimo taškų ir bendrų 
idėjų. Tikėjimai apie laumes 
arba deives, apie aitvarus ir 
kaukus, apie giltinę ir velnius 
nėra religija, bet demonolo
gija. Labai dažnai yra analo
ginė arba simpatetinė magija: 
panašus daiktas ar veiksmas 
iššaukia panašų ataveiksmį.

Artimas magijai yra fetišiz- 
mas. Fetišas yra koks nors 
daiktas, kurį žmogus pats pasi
darė, jį nešioja ir tikisi, kad 
tai apsaugos jį nuo kokios nors 
nelaimės, kaip liga. Nuo prieš
istorinių laikų randame iš 
minkšto akmens, kaulo ar gin
taro (gal ir medžio, kuris su
puvo) išdrožtas statulėles, vi

sokias tariamas “veneras” su 
skylutėmis šniūrui įverti. Aiš
ku, jos buvo žmonių nešioja
mos kaip apsauga, kitaip kam 
gi būtų buvę išgręžtos tos sky
lutės.

Tai ne religija, bet prieta
rai. Jų atgarsius matome viso
kiuose medalikėliuose, kurie 
arba vaizduoja senų laikų sim
bolius, kaip “gyvybės medis”, 
keturlapis dobilas, šerno iltys 
ir kt. Juos dar vadina amule
tais. Kišenėse ar piniginėse 
kartais nešiojasi talismaną, 
kuris atnešąs laimę, jeigu jo 
nepamirši ar nepamesi. Gali 
būti ir ant popieriaus gabalė
lio užrašytos raidės ar ženk
lai, pvz. hebr. YHWH (reiškia 
Yahweh), lot. INRI, tibet. Om, 
egip. Ank ženklas. Tai vadina
mi tetragramaton. Juose sly
pinti ypatinga jėga vadinama 
“mana”.

Čia pridera ir labai papli
tusi magiška “sator” formulė. 
Keturkampyje vienas po kito 
yra surašomi tokie penki žo
džiai, kiekvienas iš pankių 
raidžių: SATOR AREPO TE
NET OPERA ROTAS. Įvairiais 
būdais skaitant (iš dešinės 
į kairę, iš viršaus į apačią ar 
atvirkščiai) vis gaunami tie 
patys žodžiai (surašykite ir 
skaitykite, įdomu!). Aiškina
ma, kad tie beprasmiški, bet 
paslaptingai skambą žodžiai 
esą sudaryti iš raidžių, kurias 
sudaro dukart parašyti žodžiai 
“pater noster”. Taigi ta formu
lė buvo išgalvota raštingo žmo
gaus krikščionybės laikais ir 
vartojama apsaugai kaip amu
letas.

Nesistebėkime žmonių prie
taringumu. Ir mūsų dienomis 
galime matyti automobiliuose 
ir lėktuvuose prie vairuotojo 
ar lakūno lango pakabintus 
įvairius keistus daiktelius: 
kūdikio batukus, beždžioniu- 
kę ar kokią kitokią lėlytę. Yra 
ir religinio turinio lentelių 
su posakiais arba paveikslė
liais, ypač dažnai šv. Christo- 
foro (Kristupo). Šoferiai ir pi
lotai pasirenka savo indivi
dualią “maskotę”, kuri jį neva 
apsaugo nuo katastrofos. Ne 
visi tiki jų magiška galia, ta
čiau pasidarė toks paprotys: 
“Juk nieko nepakenks, o jei ir 
nepadės, tai geriau žmogus 
jautiesi. . .”

Daug magiškų daiktų ir 
veiksmų atsirado ryšium su 
krikščionybės paplitimu liau
dyje arba, kaip vysk. M. Va
lančius rašė, tai yra “prieta
rai, kilę iš nesupratimo krikš
čioniško tikėjimo”. Mat žmo
nės visus bažnyčioje pašven
tintus dalykus laikė turinčiais 
magišką galią. Kai kurios baž
nytinės apeigos tuo būdu daug 
prisidėjo prie prietarų išlai
kymo ir naujų sukūrimo liau
dyje. Šventųjų kultas ir relik
vijos atspindi seną mirusių 
prosenių gerbimą, tai tolimes
nis jų gyvavimas kitokiame pa
vidale. Tokiu būdu matome, 
kad ne religija kilo iš magi
jos, bet iš religinės praktikos 
kilo visa eilė magiškų veiks
mų ir prietarų, iškreipus re
liginę prasmę.

Su senais prietarais neleng
va kovoti. Kaip apsaugą nuo 
ligų dar prieš pusantro šimt
mečio motinos užkabindavo 
vaikams ant kaklo į skudurė
lius surištas žalčių “krames” 

(kaukoles) ir atsiųsdavo vai
kus į mokyklą. Apie tai rašė 
vysk. M. Valančius. Ant kar
vių kaklo kabindavo į skudu
rą surištą “devindrekį” (Asą 
foetida), kaip apsaugą nuo pa
kerėjimo.

Magija nėra primityvus reiš
kinys, priešingai, išsivysčiusi 
magija kaip tik rodo aukštą 
civilizacijos laipsnį. Kas ga
lės užginčyti senovės Egipto 
aukštą kultūrą ir civilizaci
ją? Tuo pačiu metu Egipte ma
gija (užkalbėjimai, užkeiki-' 
mai) ir visokie amuletai buvo 
nepaprastai populiarūs, ran
dami šalia didžiųjų dievų, ku
riais buvo laikomi Amun-Re, 
Osiris ir jo žmona Isis. (Žr. 
Egyptian Magic, by E. A. Wallis 
Budge ir egiptiečių Mirusiųjų 
knygas, pagal išskaitytus pa- 
pyro rankraščius). Žydai irgi 
nepasitenkino Mozės Penkia- 
knyge — jų rabinai sukūrė la
bai sudėtingą praktišką Kaba
listiką, pilną magijos ir prie
tarų (žr. Liet. Encikl. X, 191). 
Nėra vaisto prieš prietaringu
mą ir magiškus veiksmus.

Tokiu būdu magijos ir prie
tarų negalima labai niekinti ir 
barti Balį, kam jis tokius daly
kus spausdina savo leidžiama
me Lietuvių tautosakos loby
ne. Tai yra mūsų kultūros is
torijos duomenys ir vis tiek, ar 
jie kam patinka ar ne, yra verti 
dėmesio ir tyrinėjimo, kodėl ir 
kaip jie susidarė, iš kur pas 
mus atėjo, kodėl mūsų žmonės 
juos priėmė arba pasisavino ir 
gana ilgai išlaikė. Jie mažiau 
kenksmingi, negu daugelis mo
derniškų prietarų, kaip liguis
ta baimė dėl saugių atominių 
elektros jėgainių, kurių bijo, 
kaip velnias kryžiaus. Negi 
grįšime į akmens amžių arba 
gyvensime kaip indėnai prieš 
europiečiams atsikeliant į 
Ameriką?

P.S. Čia buvo trumpai ap
žvelgti įvairūs magijos pasi
reiškimai, turį savo pavadi
nimus. Plačiau apie juos gali
ma pasiskaityti folkloro ir 
mitologijos enciklopedijose 
(tokių yra daug, pvz. Amulets 
and Superstitions, by E. A. 
Wallis Budge), arba specialio
je literatūroje apie magiją.

Atsiųsta paminėti
Petras Klimas. DIENORAŠTIS 

1988 1915.XII.1 - 1919.1.19. Iš
leido Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas. AM M Publica
tions 7338 S. Sacramento Avenue 
Chicago, Ill. 60629

Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 
Chicago. Tiražas 800 
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1988 m. vasarą susitikę Kaune buvę Prienų “Žiburio” gimnazijos mokiniai ir mokytojai, apsilankius iš JAV inž. J. 
Mikailai, 1929 m. laidos abiturientui. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: J. Eidukevičius (buvęs mokytojas ir inspekto
rius), J. Labukas, B. Bučinskas (buvęs mokytojas), R. ir J. Mikailos, A. Gustaitis (prel.). Už jų stovi: P. Karpavi
čius. ,1. Zienius. A. Kazlauskienė. Bonarskis, A. Ligeika, J. Mačytė ir kiti

Lošikas
— Tai kas, kad gruodis, - sako.

- traukia gruodas.
Tai kas, kad vėjai baigia trobą 

griauti.
Tai kas čia tokio, kad skolom 

ratuotas;
Kad viską pralošei - tik 

nusispjauti! A.Ž.

Kiek jau pralošiau, čia nieks 
neskaito ir nežino.

Eina ratai violetiniai, geltoni 
ir žali:

Sukas mėlynom akim auksinė 
balerina.

Žvanga pinigai, maži ir dideli.

Taip dar kartą, taip dar kartą 
gal išlošiu.

Vėlei sukasi spalvoti rutuliai.
Mirga šviesos, šokinėja. Aš dar 

atsilošiu, -
Ir staiga - tik krinta, byra pinigai.

Dar per maža. Dar palosiu: -
Bus daugiau, gražiau, linksmiau.
Eina ratai. Keičias spalvos.

Prasilošiu.

Daros pikta ir graudu. Likau 
Vienišas, be cento, be draugą. 
Ir be maisto, ir be miego gatvėm 

alkanas einu.

Kovotojas
Taip kas dieną, naktį vis kovoju 
Su aistrom ir ydom, ir su 

įgeidžiais menkais:
Matot: nutariau patapti aš 

šventuoju.
Ši kova lengvai nepasibaigs.

Baisios abejonės vėl mane 
užgriūva

Ir kankina mano sielą nuolatos.
O širdis pailsus vėl krauju 

pasrūva —
Visata plati. O aš čia ant ribos.

Pražūtingai įtempta virve einu. 
Apačioj baisi bedugnė - praraja. 
Vienas žingsnis nedarnus - 

žemyn krenti . ..

Prienų “Žiburio” gimnazijos sukaktis
Joje mokėsi žymių kultūrininkų

IGNAS MEDŽIUKAS
'> i t.' . ..Ak. ■ ■ > • "■<•

Tokia antrašte ok. Lietuvos 
laikraštis “Naujas gyvenimas” 
1988 m. liepos 14 d. įsidėjo ap
rašymą apie kun. P. Martišiaus 
įsteigtą gimnaziją 1918 m. Prie
nuose. Pasiremiant buvusio 
šios gimnazijos mokytojo ir 
inspektoriaus Juozo Eidukevi
čiaus prisiminimais, rašoma, 
kad tuo laiku Prienuose buvo 
daugiau 2000 gyventojų, kurių 
trečdalis žydų tautybės, gyve
nusių miesto centre. Nuo kara
liaus Zigmanto Augusto laikų 
mieste įsikūrė ir vokiečių 
bendruomenė, užėmusi vieną 
kvartalą, kuriame buvo jų 
evangelikų liuteronų bažny
čia, mokykla ir .kapinės. Mo
kytojas ėjo ir pastoriaus pa
reigas. Kaip mokykloje, taip ir 
bažnyčioje buvo vartojama 
vokiečių kalba. Mieste gyve
no ir keletas lenkų, o turtin
gesnieji miesto gyventojai bu
vo sulenkėję lietuviai. Bažny
čioje buvo įvestos ir lenkiš
kos pamaldos, nors Prienų 
apylinkėse, išskyrus keletą 
dvarininkų, gyventojai buvo 
lietuviai. Apie 1905 m., para
piją administruojant kun. J. 
Rudaičiui, lenkiškos pamaldos 
ir giedojimai buvo panaikinti.

Gimnazijos statyba
“Žiburio” draugija, gavusi 

vokiečių okupacinės valdžios 
leidimą, 1918 m. naujai organi
zuojamos progimnazijos direk
torium paskyrė Kazlų Rūdos 
vikarą kun. P. Martišių, kuris 
buvo ten pasižymėjęs kaimo 
jaunimo švietimu ir sodinin

Nėra lengva būti žemėje šventu.
Vien tik išrinktasis Dievą 

pasirenka,
Ir Dangaus atsiųsta meile spindi 

jo širdis.

Sienų raidės
Kada danguj užgęsta žvaigždės, 
Tarytum akys mirštančio 

žmogaus,
Vėl gedulo juodoji skraistė 
Manąją sielą ima smaugt.
Ir aš imu blaškytis, tartum 

šmėkla,
Po naktį aklą ir beviltę,
O liūdesys, žiaurus ir plėšrus, 
Kiekvieną lydi mano žingsnį.

Kai auštant grįžtu į namus 
aprimęs.

Languose neviltis dar teberymo, 
Ir sienos dar vis šaukia nesavu 

balsu:
Nes jose likę baisios raidės, 
Tartum užgesę Juodos žvaigždės. 
Aptemdė mano namą gedulu 

juodu.
1950 metai, Anglija

P. S. Eilėraštis rašytas poeto 
Bodlero įtakoj, perskaičius jo “Les 
fleurs du mal.”

Vienišas
Toli - už marių, vandenų 

bekraščių,
Užgirių ošančių, melsvų miškų, 
Užu pasaulio šio bekraščio, 
Už saulės, ir šviesių žvaigždžių.

Planetoj negyvenamoj ant kranto 
liūdi

Žmogus skausmingas, kaip mirtis, 
O jo veide ir jo akyse glūdi 
Gili, kaip naktys, neviltis.
Priėjo priėjęs išdidus demonas, 
Jį veda pražūties krantais, 
Sakydamas, kad metų milijonus
Jis vienas taip turės kentėti 

amžinai. —
Ir varsto klaiksmasjo mintis, — 
Ir temsta dar labiau naktis.
1950 metai, Anglija

kavimu. Progimnazija įsikūrė 
išnuomotuose J. Silvanavi- 
čiaus namuose. Stojamieji 
egzaminai buvo 1918 m. birže
lio 4-6 d. Į I klasę išlaikė 24, į 
II klasę — 31 mokinys; kai ku
rie mokiniai buvo vyresni kaip 
20 metų. Mokslas pradėtas rug
sėjo mėn. 1 d. Iki to laiko mo
kinių skaičius paaugo I klasėje 
iki 38, II klasėje — 48 (73 ber
niukai ir 13 mergaičių).

Progimnazijos pradžia buvo 
labai sunki. Trūko mokytojų 
ir mokslo priemonių. Žmonės 
buvo karo ir okupacijos nu
varginti. Lenkuojantieji mies
tiečiai prikalbėjo J. Silvanavi- 
čių atsakyti progimnazijai pa
talpas, nes jie svajojo apie len
kišką mokyklą. Tada direkto
rius kun. P. Martišius ryžosi 
statyti gimnazijai pastatą. 
Tinkamiausia tam vieta buvo 
pasirinktos senos kapinaitės 
ant Nemuno kranto, netoli kle
bonijos ir bažnyčios, kur dar 
stūksojo keletas sutrūnijusių 
kryžių. Neturėdamas statybai 
pinigų, kun. P. Martišius lan
kėsi aplinkinėse parapijose 
ir čia Mišių metu su kepure 
rinko gimnazijos statybai au
kas. Pats važinėjo į mišką ir 
lentpiūves, surado meistrus 
ir darbininkus, ir taip 1920 m. 
prasidėjo gimnazijos statyba, 
o tų pačių metų rudenį šiame 
pastate jau veikė 4 klasės. Sta
tyba buvo baigta 1924 m., o se
kančiais metais jau buvo iš
leista pirmoji abiturientų 
laida.

Laikui bėgant mokyklos pa
vadinimas ir pedagogų kolek-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Čikagiečio fotomenininko Algi
manto Kezio Čikagos didmiestį 
garsinanti nuotraukų paroda “Chi- 
cago/Kezys”, savo kelionę pradė
jusi Japonijoje, dabar ją tęsia V. 
Vokietijos miestuose. Ten ji buvo 
atidaryta Štutgarte š. m. kovo mė
nesį, dalyvaujant pačiam A. Ke- 
ziui, vėliau buvo perkelta į Frank
furtą prie Maino ir dabar pasieks 
V. Vokietijos sostinę Bonną. Pa
roda rūpinasi JAV informacijos 
tarnyba.

Išeivijos lietuvių medicinos 
muziejus, globojamas Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centro, šį ru
denį bus atidarytas Jaunimo cent
re Čikagoje. Muziejui daug darbo 
yra paskyrusi dr. Milda Budrienė, 
ilgus metus rinkusi medžiagą 
Amerikos lietuvių gydytojų isto
rijai. Ji domėjosi ne tik eiliniais 
lietuviais gydytojais, bet ir tais, 
kurie, mediciną studijavę Lietuvo
je arba Amerikoje, ją dėstė JAV 
universitetuose. Dr. M. Budrie
nės pastangų dėka muziejui yra 
sutelktos lietuvių gydytojų nuo
traukos, medicinos reikalams nau
doti instrumentai, laiškai, rank
raščiai, atspausdinti darbai, in
formacija apie jų visuomeninę 
veiklą. Lietuviams gydytojams bus 
sudaryta proga tapti amžinais ar 
metiniais šio muziejaus nariais.

Sol. Liiijos Šukytės ir dr. Vy
tenio Vasyliūno koncertą Los An
geles lietuviams lapkričio 6 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje rengia 
Lietuvos dukterų draugija. Los 
Angeles lietuviai turės pirmą pro
gą savo scenoje išvysti abu Vasy- 
liūnus: ilgus metus Bavarijos ope
roje dainavusią Liliją ir Max 
Planck institute dirbantį astro
fizikos dr. Vytenį, pasižymėjusį 
vargonų muzikos koncertais. Los 
Angeles koncerte jis akompanuos 
Lilijai, atliksiančiai tarptautinę 
programą, kurioje bus ir lietuvių 
kompozitorių kūrinių. Po koncer
to žemutinėje parapijos salėje 
įvyks vaišės, susitikimas su abiem 
svečiais iš V. Vokietijos. Veiklią 
Lietuvos dukterų draugijos valdy
bą sudaro: pirm. Stasė Pautienie- 
nė-Šimoliūnienė, vicepirmininkės 
Marija Kairienė ir Antanina Uldu- 
kienė, sekr. Ona Deveikienė, ižd. 
Irena Luther.

A. a. Adomas Merkelis, Lietu
vių rašytojų draugijos valdybos 
narys nuo 1983 m., po sunkios li
gos mirė rugpjūčio 28 d. Cicero 
mieste prie Čikagos. Velionis gi
mė 1921 m. gegužės 16 d. Dusetų 
valsčiaus Elvenių kaime, Zarasų 
apskrityje. Ruošėsi mokytojo pro
fesijai — baigęs Utenos gimnazi
ją ir mokytojų kursus, mokyto
javo Zarasų apskrities pradžios 
mokyklose. Pirmuosius pokario 
metus praleido Austrijos Salz- 
burge. Atvykęs į JAV 1949 m., 
pastoviai įsikūrė Cicero mieste, 
studijavo inžineriją Ilinojaus 
technologijos institute Čikago
je. 1981 m. išleido novelių rin
kinį “Nebaigtoji simfonija”. No
veles spausdino “Ateities” žur
nale ir kultūriniame “Draugo” 
priede, reiškėsi kultūrinėje Či
kagos lietuvių veikloje. Palaido
tas rugpjūčio 31 d. iš Šv. Antano 
parapijos šventovės Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Vienuoliktoji Broniaus Jonu
šo stipendija lituanistiką studi
juojančiam ir lietuviška veikla 
pasižymėjusiam jaunuoliui pa
skirta Robertui Vitui Čikagoje. 
Politinių mokslų studijose jis ne
vengė su lietuviais ir Lietuva su
sijusių temų. Magistro laipsniui 
gauti buvo pasirinkęs tezę apie ka
riškių ir civilių ryšius prez. A. 
Smetonos valdymo metais. Dok
toratui baigia ruošti disertaciją 
apie JAV vyriausybių atsisakymą 
pripažinti ir įteisinti sovietinę 
Lietuvos okupaciją kaip jos sava
norišką įsijungimą Sovietų Sąjun
gom R. Vitas yra baigęs Pedagogi
nį lituanistikos institutą Čikago
je ir jame skaito Lietuvos istori
jos paskaitas. Nuo pat įsteigimo 
reiškiasi Lituanistikos studijų ir 
tyrimo centre, yra šios instituci
jos vicepirmininkas. R. Vitas taip
gi aktyvus skautas, dabartinis 
“Krivūlės” redaktorius. Skaito 
paskaitas, bendradarbiauja spau
doje, paruošia leidinius. Metinę 
$1.000 stipendiją savo vyro kom
pozitoriaus ir dirigento Broniaus 
Jonušo atminimui yra įsteigusi jo 
našlė Emilija Jonušienė. Nors či- 
kagiečiui R. Vitui teko XI-ji B. 
Jonušo stipendija, ją yra laimėję 
jau penkiolika jaunuolių. Mat ypa
tingais atvejais nesiribojama vie
nu stipendininku.

Salzburgo teatras “Elisabet- 
buehne” rugsėjo pradžioje lan
kėsi Vilniuje. Gastrolėse keturis 
kartus suvaidinta Izraelio drama
turgo J. Sobolio pjesė “Getas”, 
parašyta pagal gete kalinto Her
mano Kruko dienoraštį bei kitą 
dokumentinę medžiagą. Žiūrovai 
buvo nukelti Vilniun vokiečių 
okupacijos metais. Spektakliai 
papildyti vienu koncertu. Atsa- 
komajan vizitui Zalcburgan vyks 
Vilniaus “Lėlės”, Kauno ir Pane
vėžio dramos teatrai.

Baltijos respublikų jaunųjų dai
lininkų paroda “Jaunystė-88” Vil
nių pasiekia kas treji metai. Šie
met ji jau ketvirtą kartą buvo su
rengta Vilniaus dailės parodų rū
muose. Dalyvavo beveik šimtas 
baltiečių dailininkų ir svečių iš 
Ukrainos, Bulgarijos, Lenkijos, 
Vengrijos, R. Vokietijos. Paro
doje buvo išstatyta apie tris šim
tus pastaraisiais metais sukurtų 
tapybos drobių, grafikos lakštų 
ir skulptūrų. Premijos įteiktos 
parodos laureatams: latvei A. Za- 
rinia, estui M. Kadarikui, lietu
viams J. Gasiūnui, R. Bartkui ir 
Š. Saukai.

Vietovardžių tarybą, veiksian
čią prie Lietuvos kultūros fondo, 
įsteigė Lietuvos filologai su kitais 
specialistais. Taryba teiks pata
rimus, liečiančius Lietuvos vieto
vardžių taisyklingumą, jų pakeiti
mus ir įteisinimą. Filologijos dr. 
A. Vanago vadovaujamą tarybą 
sudarė: filologijos mokslų dak
tarai V. Ambrazas ir Z. Zinkevi
čius, filologijos mokslų kandida
tai V. Maciejauskienė ir A. Pup
kis, žurnalo “Kultūros barai” re
dakcijos skyriaus vedėjas B. Savu
kynas, Lietuvos žemėtvarkos pro
jektavimo instituto geodezinin
kas vyr. inž. B. Kasparaitis ir 
Vilniaus universiteto kartogra
fijos laboratorijos vedėjas P. Gau- 
čas.

Lietuvoje bus paminėtos dvi 
sukaktys: 130-tosios dr. Vinco 
Kudirkos gimimo metinės ir “Var
po” šimtmetis. Dr. V. Kudirka gi
mė 1858 m. gruodžio 31 d., “Var
po” 1 nr. išleistas 1889 m. sausio 
mėnesį. Paminėti šias sukaktis nu
tarta Vilniuje įvykusiame vieti
nės kompartijos poiitbiuro posė
dyje. Organizacinės komisijos pir
mininku pakviestas Lietuvos 
mokslų akademijos lietuvių kal
bos ir literatūros instituto direk
torius filologijos dr. Jonas Lan
kutis. Numatyta surengti iškilmin
gą vakarą Vilniaus dramos teatre, 
mokslinę-praktinę konferenciją, 
išleisti dr. V. Kudirkos raštus, 
jo vardu pavadinti kai kurias kul
tūros ir švietimo įstaigas, atnau
jinti ir atkurti su juo susijusius 
pastatus.

Vilniaus universiteto krašto
tyrininkų klubas “Ramuva” XIX- 
ją savo ekspediciją vasaros mėne
siais surengė Biržų rajono Papilio 
apylinkėse. Istorikai, vadovauja
mi A. Petrašiūno, užrašė per ke
lias kartas perduotus pasakojimus 
apie sukilėlių kautynes su caro 
kariuomene Biržų girioje, 1863 
metų monopolio daužymą. Etno
grafai su savo vadovu V. Miliu
mi padarė 700 aprašų, apimančių 
žemdirbystės, gyvulininkystės, 
šeimyninius krikštynų, vestuvių, 
laidotuvių, išleistuvių papročius. 
Jie taipgi rinko medžiagą papil
dyti medicinos, veterinarijos, 
meteorologijos žinynui. B. Jasiū- 
naitės vadovaujami kalbininkai 
surinko apie 800 vietovardžių, 
4.500 įdomesnių žodžių ir jungi
nių. Tautosakininkai parsivežė 
apie tūkstantį dainų, keliasde
šimt pasakų, sakmių, padavimų, 
šimtus mįslių, pamėgdžiojimų, 
patarlių, kitos smulkiosios tau
tosakos. “Ramuvos” ekspedicijai 
vadovavusio vyr. dėstytojo Ve- 
nanto Mačiekaus pranešimu, visi 
jos dalyviai rinko Vilniaus uni
versiteto mokslinės bibliotekos 
fondus papildžiusias senas lietu
viškas knygas, periodinius leidi
nius. Surengtos dvi vakaronės 
Papilyje, po vieną Kupreliškyje 
ir Kvetkuose prisiminti senelių 
dainoms, šokiams su armonikos ir 
smuiko palyda. Trylika dienų tru
kusi ekspedicija baigta konferen
cija Papilio kultūros namų salėje. 
Pranešimus apie atliktą darbą pa
darė ekspedicijos ir jos grupių 
vadovai. Gautas Papilio aylinkės 
vykdomojo komiteto pažadas at
statyti rodykles į K. Binkio ir 
K. Jakubėno tėviškes. Jos buvo 
nuverstos tais laikais, kai dvie
jų poetų tėviškes buvo drįstama 
vadinti “buožių sodybomis” 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
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T.V.

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

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........

180-185 d. term, ind........
1 metų term, indėlius ....
2 metų term, indėlius ....
3 metų term, indėlius ....

» 1 metų GlC-met. palūk. .
2 metų GlC-met. palūk. .
3 metų GlC-met. palūk. .
1 metų GlC-mėn. palūk. 
RRSP ir RRIF (pensijos) 
RRSP-1 metų term. ind.. 
RRSP-2 metų term. ind..
RRSP-3 metų term. ind.. 10 
Specialią taup. s-tą...........
Taupomąją sąskaitą ........
Kasd. pal. taupymo sąsk . 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki...

. 81/4% 

. 81/2% 

. 81/2% 

. 83/4% 

. 9 % 
1O’/2% 
10’/2% 
101/2% 

. 93/4% 

. 8 % 
10 %
10 %

%8
6
8
53/4%

%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

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). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 38 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

QTFDIIAN’Q FIIDQ 406 Roncesvalles Avė.OlErnARd rund 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 | NAMUS
------------------------ □------------------------

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

A.PG0MES
Real Estate & Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

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

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

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

Greitas ir tikslus pa tarną rimas!

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

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

.ZIIICfflt'D Simpson's, 176 Yonge St.,
rIIIOlulC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge) 

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

Pranas Lubinas su išeivijos 
krepšinio rinktine keliaus j Lietu
vą kaip garbės kapitonas. Išeivijos 
krepšinio rinktinė “Vėjas” 1989 
liepos gale vyks į Lietuvą 6-7 drau
giškoms rungtynėms.

Pranas Lubinas, 78 metų am
žiaus, neperseniai turėjęs kojos 
operaciją, pensininko dienas kar
tu su žmona leidžia saulėtoje Ka
lifornijoje. Šis Amerikos lietuvis 
sportininkas yra užsitarnavęs lie
tuvių tautos gilią pagarbą. Jo spor
tinė karjera ilga ir vispusiškai įdo
mi. Jaunystėje žaidė krepšinį įvai
riose mokyklų komandose, o 1936 
jo vadovaujamai komandai laimė
jus kvalifikacines rungtynes Niu
jorke, laimėjo teisę atstovauti 
JAV 1936 pasaulinėje olimpiadoje 
Berlyne, kur laimėjo aukso medalį.

Iš Berlyno nuvyko į Lietuvą ir 
kurį laiką gyveno Kaune, dirbda
mas su mūsų jaunaisiais krepši
ninkais. 1939 Europos krepšinio 
pirmenybėse, kur Lietuva apgynė 
savo 1937 laimėtą Europos meiste
rio vardą, Lubinas žaidė visose 
rungtynėse ir laimėjo Lietuvai 
daugiausia taškų - 96. Jo paskuti
nių sekundžių metimas vienu taš-

Prieš II-jį pas. karą P.L. grįžo į 
JAV, kur net 9 kartus buvo išrink
tas į JAV rinktinę (all americans). 
P.L. visą gyvenimą domėjosi Lie
tuvos ir išeivijos sportiniais pa
siekimais. Š. m. birželio 4 d. Los 
Angeles Lietuvių Bendruomenės 
ir sporto klubo “Banga” pakvies
tas į Arvydo Sabonio priėmimą ir 
paklaustas ar galės dalyvauti, 
atsakė: “Būtinai, nes seniai lau
kiau to momento, kada galėsiu su
sipažinti ir pagerbti tą garsųjį 
Lietuvos sūnų.”

Toronto lietuvių sporto klubas 
“Jungtis”, Š.m. spalio 29 d., Toron
te ruošia ledo ritulo ir kėgliavimo 
Susipažinimo žaidynes. Į jas pa
kviesti Klivlando, Čikagos, Bosto
no, Hamiltono, Racine Wise, ir ki
tų miestų sportininkai. Tai “Jung
ties” klubo tradicija, tapusi susi- 
pažinimo-draugystės švente. Į šias 
varžybas registruojami asmenys, 
o mišrios komandos bus sudaro
mos žaidynių dieną. Tuo norima 
pabrėžti šio įvykio pagrindinį 
tikslą - pažinti vieni kitus geriau, 
užmegsti glaudesnius draugišku
mo ryšius.

Ledo ritulio varžybos vyks West-

darbo tel. 233-3334 arba Rimui 
Kuliavui, tel. 766-2996.

Kėgliavimo varžybos vyks Plan
tation Bowlerama vietovėje, 5429 
Dundas St. W. Toronte. Dėl toli
mesnės informacijos skambinti 
Mykolui Jaglowitz, tel. 622-9919 
arba Audrai Danaitytei, namų tel. 
626-8994, darbo tel. 252-4659.

Registruotis abiejose sporto 
šakose ne vėliau spalio 24-tos die
nos. Po žaidynių - kaukių balius 
Toronto Lietuvių namuose, 1573 
Bloor St. W. Pradžia 8 v.v. Įėjimas 
-$5.00. Baliaus metu bus pagerbti 
laimėtojai, įteikiant jiems dovanas.

Aukso medalis Sovietų Sąjungai 
krepšinyje Seule pelnytai užtar
nautas lietuvių žaidėjų: Šarūno 
Marčiulionio, Arvydo Sabonio, 
Rimo Kurtinaičio ir Valdemaro 
Chomičiaus, kurie žaidė pagrindi
niame penketuke už sovietus. Š. 
Marčiulionis visus imponavo verž
lumu ir žaidimo koordinavimu, gi 
R. Kurtinaitis - tritaškių rinkime. 
Arvydas Sabonis, nors nėra pilnai 
atsigavęs po visų traumos gydymų, 
čia pasirodė išskirtinai gerai. Ir 
štai šie Lietuvos sūnūs nulėmė 
sovietams auksą .. .

Dar aukso medaliai lietuviams. 
XXIV-se olimpiniuose žaidimuo
se Seule, komandinėse dviračių 
lenktynėse, 4 vyrų sovietinėje 
ekipoje dalyvavo Gintautas Uma
ras su Kęstučiu Kaspučiu. 4 km. 
nuotolis velodrome buvo nugalė
tas per 4:13.31 min., tuom pačiu 
laimėtas auksas. Gintautui Uma-

ojJr^Tiui A L,ETUV,U KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
81/4% už 90 dienų term, indėl.
81/2% už 6 mėn. term, indėlius
81/2% už 1 m. term, indėlius
83/4% už 2 m. term, indėlius
9 % už 3 m. term, indėlius
91/2% už 1 m. GIC mėn. palūkanas 

10'/4% už 1 m. GIC invest, pažym. 
1O’/4% už 2 m. GIC invest, pažym. 
101/4% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą (variable rate) 

1O’/4% už 1 m. term, pensijų planą 
101/4% už 2 m. term, pensijų planą 
101/4% už 3 m. term, pensijų planą
8 % už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
6 % už taupymo s-tas

iki 8% kasd. palūkanų sąskaita 
6% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA: 
už asmenines

paskolas nuo........111/4%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

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

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

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

AKTYVAI virš 67 milijonu doleri

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).

ku nulėmė pergalę Lietuvai prieš 
Latviją.

PRANAS LUBINAS 1939 m.

wood arenoje, Toronte. Rengėjai 
garantuoja kiekvienai komandai 
mažiausiai dvi rungtynes. Dėl 
platesnės informacijos skambinti 
Riek Dresher, namų tel. 233-8788,

rui antrasis aukso medalis šioje 
olimpiadoje. Pirmąjį (buvo rašyta 
anksčiau) jis laimėjo idividuali- 
nėse 4 km. lenktynėse, nuotolį 
nugalėjęs per 4:32.00 min.

Kanados įvykiai

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

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

Telefonas 532-1 1 49

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
37% apsisprendusių rinkėjų 
pasisako už konservatorius, 
33% - už socialistus ir 27% - 
už liberalus. Visoje Kanadoje1 
42% remia konservatorius, 29% 
NDP socialistus, 25% libera- 
lus.Tad “Globe-Environics”duo- 
menimis, ne tik Toronte, Onta
rio provincijoje, bet ir visoje 
Kanadoje II vietą jau užima 
socialistai, o III vieta tenka 
liberalams.

Tokių duomenų atnešto 
džiaugsmo neįstengė nuslėpti 
Ontario Wellande balsus žve
jojęs Kandos NDP socialistų 
vadas E. Broadbentas. Kai jam 
televizijos žurnalistas primi
nė, kad šie rinkimai gali baig
tis politine katastrofa libera
lams, E. Broadbentas prasita
rė apie dviejų partijų sistemą, 
kuri gali būti naudinga Kana
dai. Esą tada liktų dvi skirtin
gos partijos: dešinieji konser
vatoriai ir kairieji socialistai. 
Tokia dviejų partijų sistema 
dabar yra Britanijoje, kur kai
rieji darbiečiai iš politikos 
išstūmė liberalus. Tad ten da
bar liko tik konservatoriai ir 
darbiečiai, o JAV rinkiminė 
kova vyksta taip pat tarp dvie
jų partijų - demokratų ir res- 
publikininkų. Tokioms socia
listo E. Broadbento išvadoms 
nepritaria dienraštis “The 
Toronto Sun”, spalio 13 d. ve
damajame primindamas Bri

tanijoje prasidėjusią darbie- 
čių krizę. Ten juos galėtų iš
stumti naujas liberalų ir so
cialdemokratų junginys. Veda
mojo autorius pabrėžia, kad E. 
Broadbentas yra spėjęs pasi
žymėti daugeliu nerealių sva
jonių. Esą ir šio rinkiminio 
vajaus pradžioje jis drįso pra
našauti, kad jo socialistai šį 
kartą susilauks 30 atstovų iš 
Kvebeko provincijos. “Globe- 
Environics” tyrimai atsklei
džia kanadiečių nuomonės pa
sikeitimus ir vadu klausimu. 
Seniau visą laiką populiariau
sias buvo E. Broadbentas, ant
roje vietoje palikęs B. Mulro- 
nj, trečioje - J. Turnerį. Dabar 
net 40% apklaustų kanadiečių 
geriausiu ministeriu pirminin
ku yra linkę laikyti B. Mulro- 
nj, 29% - E. Broadbentą, 15% - 
J. Turnerį.

Kanados televizijos bend
rovės po 20 valandų trukusių 
derybų susitarė su partijų va
dais surengti dvi jų pokalbių 
transliacijas, trunkančias po 
tris valandas, prancūzų ir ang
lų kalbomis. Prancūziškieji 
pokalbiai bus transliuojami 
spalio 24 d., angliškieji - spa
lio 25 d. Programon bus įjungti 
atskiri dviejų vadų pokalbiai. 
Kai du kalbės, vienas ilsėsis, 
laukdamas savo eilės. Trijų 
valandų laikotarpyje bus trys 
tokios diskusijos visiems po 
du susitinkantiems vadams. Iš 
diskusijų yra išjungta JAV ir

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

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

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

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

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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 TeL ^5-2331
THE SIGN Of DIS7INC T ION arba 537-2869

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. L8M 3B3, Canada.

Gavus užsakymus su pinigais, vaizdajuostė bus pasiųsta 
oro paštu.

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

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

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

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

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

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

Kanados laisvos prekybos su
tartis. Vidurinę valandą žada
ma skirti Kanados moterų rei
kalus liečiantiems klausimams.

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

daiva t. dalinda, ba.
associate broker

4887 dundas street west 
Islington, Ontario M9A 182 
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. L4W 1M4

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



v

Prienų “Žiburio” gimnazijos sukaktis
(Atkelta iš 7-to psl.) 

tyvas keitėsi, bet mokyklos 
paskirtis — mokyti ir auklėti 
jaunimą, paruošti jį gyveni
mui liko ta pati. 1956 m. kun. 
P. Martišiaus statyta gimnazi
ja sudegė. Gaisro priežastis — 
neišaiškinta, spėjama, kad nuo 
elektros laidų susijungimo. 
Tada mokykla buvo perkelta į 
buvusią žydų mokyklą, o 1959 
m. išaugo naujas pastatas.

kevičių ji sako: “Poetas — ty
lus berniukas, sėdįs pirmame 
suole, vidurinėj eilėj, pilka 
naminio darbo eilute”.

Jau gimnazijoj Justinas Mar
cinkevičius iškilo savo talen
tu. G. Andrašiūnienė toliau 
pasakoja: “Šimtadieniui, ma
no nurodymu, J. Marcinkevi
čius paruošė gerą montažą iš 
Lietuvos istorijos, kuris buvo 
pradėtas daina “Kur lygūs lau

žymus auklėtiniai
Prienų gimnazija (vėliau 

vidurinė mokykla) į gyvenimą 
išleido gausų būrį auklėtinių, 
iš kurių pokario metais pami
nėtini žymus poetas Justinas 
Marcinkevičius, prof. dr. Jo
nas Palionis, prof. dr. Jonas 
Kazlauskas (tragiškai žuvęs 
Vilniuje), rašytojas Vytautas 
Bubnys, rašytojas Antanas 
Bieliauskas, poetas Juozas 
Marcinkevičius, dailininkas 
Juozas Petrauskas, poetė-dra- 
maturgė Rasa Andrašiūnaitė 
ir daugelis kitų.

Šį straipsnį noriu papildyti 
buvusios Prienų vidurinės mo
kyklos mokytojos ir direkto
rės Genovaitės Andrašiūnie-
nės paliktais prisiminimais, 
kuriuose ji sako: “Geriausi 
santykiai iki šių dienų išliko 
su 1948 ir 1949 metų laidomis. 
Gal tie sunkūs metai mus taip 
suartino. Jie visi buvo suau
gesni, rūsčių dienų labiau su
brandinti, daugiau galvojo, 
daugiau ir iniciatyvos turėjo. 
Su jais buvo lengva ir gera 
dirbti”. Iš jų labiausiai pri
simena gabiausius — Justiną 
Marcinkevičių ir Joną Kaz
lauską. Apie Justiną Marcin-

OhIuoj-
ihfcl

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 šalvaltytę, b.a.,
pirkimo Ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

kai”. Toliau ji prisimena pa
statytą pjesę “Žemės sauja”, 
kuri buvo jo pirmas bandymas 
dramaturgijoj. Apie Joną Kaz
lauską, baigusį aukso medaliu 
mokyklą ir tapusį pasaulinio 
masto kalbininku, ji sako, kad 
prieš jį kažkodėl buvo nusista
tęs partijos komitetas, nors 
jo tėvai turėjo tik 9 ha žemės. 
Jo tragišką likimą aptaria taip: 
“Ir vis tik kažkokia pikta lem
tis ėjo iš to paties šaltinio ir 
liko nežinoma”.

Apie stalininio laikotarpio 
masinius vežimus G. Andrašiū
nienė užrašė: “Tie vežimai bu
vo ląbai baisūs. Kiekvieną kar
tą dingdavo nemažai mokinių. 
Visi gyveno panikoj, nes nie
kas nebuvo tikras, kad jo neiš
veš. Pas mane keletą kartų 
nakvojo mokiniai: Pauža, J. 
Marcinkevičius, Mažeika ir 
kiti”.

Sukakties paminėjimas
Grįžtant prie straipsnio apie 

Prienų “Žiburio” gimnazijos 
sukaktį, jame sakoma, kad sau
gojamas mirusių atminimas ir 
čia išvardinami gimnazijos di
rektorius P. Martišius, nusi
pelniusi mokytoja G. Andra
šiūnienė, mokytoja M. Kaže- 
vaitė-Vyšniauskienė, mokyt. K. 
Žagrakalys ir kiti. Pabaigoje 
pranešama, kad rugsėjo 17 d. 
kviečiamas susitikimas su 
Prienų visuomene, pažymint 
mokyklos 70 metų sukaktį, pa
gerbiant jos įkūrėją P. Marti
šių. Kviečiami visi buvę “Žibu
rio" gimnazijos auklėtiniai 
(1918-1956). Šventė įvyks bu
vusios “Žiburio” gimnazijos 
aikštėje. Taip pat prašoma 
siųsti atsiminimų ir nuotrau
kų mokyklos istorijai ir mu
ziejui. Straipsnį organizato
rių vardu pasirašiusi A. Alek
navičienė, Prienų rajono liau
dies švietimo skyriaus metodi
nio kabineto vedėja.

Lietuvos kankinių parapijos 60 metų sukakties vaišėse rugsėjo 25 d. Anapilio salėje. Iš kairės: Birutė Biretienė, 
KLB valdybos pirm. Vytautas Bireta, Kanados lietuvių katalikų centro pirm. Vytautas Taseckas, Toronto arki- 
diecezijos vysk. M. P. Lacey Nuotr. St. Dabkaus
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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 RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

birute spudas BA 
sales representative

RF/tW
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

Perkant, parduodant 
ar dėl informacijų skambinkite, 

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

Ateitininkų žinios
Jaunučiai ir jų šeimos kviečia

mos dalyvauti studentų ateitinin
kų ruošiamoje iškyloje High 
parke spalio 23 d., 1.00 v.p.p. Su
sirinkti prie fontanų High parko 
kampe Keele ir Bloor gatvių san
kryžoje. Bus žaidimai ir pietūs, 
kuriuos nemokamai parūpins stu
dentai. Išvyka nebus atšaukta jei
gu ir lytų. Organizuoja studen
tas Edis Macijauskas. Studentų 
pirmininkė yra Indrė Čuplins- 
kaitė.

Jaunučių įžodis: šių metų jau
nučių programa taikoma jaunučių 
įžodžio pasiruošimui. Gale me
tų bus egzaminai. Juos išlaikę 
duos įžodį birželio 18 d. per me
tinę ateitininkų šventę. Globė
jos nutarė, kad įžodžiui galės ruoš
tis II, III ir IV-to skyriaus jaunu
čiai.

Spalio 30 d. susirinkimo nebus. 
Visi jaunučiai kviečiami dalyvau
ti vaikų kaukių baliuje ir lėlių 
teatre iš Detroito Prisikėlimo di
džioje salėje 1.00 v.p.p.

Skautų veikla
• “Skautų aido”65 metų sukak

tis ruošiama kartu su LS sąjun
gos 70 metų jubiliejumi lapkri
čio 6 d. Toronto Lietuvių namuo
se. Per 20 metų s. B. Abromaitienė 
Toronte renka aukas, kad jau
nųjų žurnalas klestėtų gražia lie
tuvių kalba ir ugdytų jų širdyse 
kuo daugiau lietuviškumo. Ta pro
ga ji įteiks didelį tortą ir aukas 
žurnalo redaktoriui.

• Kanados skautų registracija 
atnaujinama nuo rugsėjo 1 d. 
“Rambyno” tunto vadovai rugsėjo 
27 d. posėdyje nutarė tą regist
raciją vykdyti ir tuo pačiu rink
ti LS sąjungos registracijos mo
kestį.

• Galima pasinaudoti įvairiais 
vadovų lavinimo kursais pas ka
nadiečius. Priimami nuo 17 metų. 
Norintieji įgyti žinių ar jas pato
bulinti, prašom skambinti F. Moc
kui tel. 489-7735. M.

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

1988

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba

atšaukia Xlll-sios krašto tarybos

lll-ąją sesiją,
kuri turėjo įvykti spalio 22-23 d.d. Toronte. 
Sesija numatoma lapkričio mėnesį.

KLB krašto valdyba

XXXVI "J’ Europos lietuviškųjų 
AAA 11 studijų savaitė
įvyks 1989 m. liepos 30 - rugpjūčio 6 d.d.

Gotlando saloje, Ljugarn, Švedijoje.
Pragyvenimas gražiame pensionate (kambaryje dviese), 

kainuos 240 kronų dienai kiekvienam.

Registracijos mokestis - 200 kr. Pinigus siųsti šiuo adresu: 
Litauiska Foreningen i Sverige, 

Postgiro nr. 223029-0.

Prašome registruotis kuo greičiausiai, vėliausiai iki 
1989 metų kovo 1 dienos, pas Aldoną Broland, 
Murarevagen 2B, 22230 Lund, Sverige.

Rengimo komisija

TORONTO
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju “Audra” 
kelionių agentūrai už rūpestingai 
sutvarkytą kelionę į Lietuvą ir 
atgal į Kanadą. Taip pat dėkoju 
giminėms ir bičiuliams už nuo
širdų priėmimą. A. Gačionis

PADĖKA
Tai buvo man didelė staigmena, 

kai vieną vakarą parėjusi namo 
radau būrį susirinkusių moterų. 
Paaiškėjo, kad jos susirinko ma
ne pasveikinti kūdikio belaukiant 
proga. Apdovanojo dovanomis ir 
surengė vaišes. Buvo labai ma
lonus vakaras, todėl norėčiau 
nuoširdžiai padėkoti rengė
joms bei visoms moterims, ku
rios dalyvavo tame man neužmirš
tame vakare ir prisidėjo prie do
vanų.

Ačiū labai- Rūta Kuliešienė

Patikslinimas. “TŽ” 41 nr. iš
spausdintame pranešime iš Ro
mos yra du netikslumai: arkivys
kupo, išvykusio Čikagon pavardė 
yra P. Marcinkus (ne Martinkus); 
ten 1988 m. spalio 6 d. buvo laido
jama jo sesuo (ne motina) Matilda 
Gaučienė.

Lietuvių tautodailės institu
to naujoji valdyba pareigoms 
pasiskirstė sekančiai: pirm. 
Irena Šernaitė-Meiklejohn, 
vicepirm. Aldona Veselkienė, 
ižd. Ieva Adomavičienė, ekspe
ditorius ir ūkvedys Petras Re

gina, sekr. Aldona Vaitonienė. 
Valdyba visos tarybos vardu 
dėkoja ilgamečiui iždininkui 
Vitaliui Matulaičiui už jo 
kruopštų ir rūpestingą darbą. 
Nuo pat instituto įsisteigimo 
V. Matulaitis tvarkė iždą bei 
rūpinosi instituto išleistų 
knygų užsakymais, ekspedicija 
ir t.t. Už tą jo nepailstamą ir 
nepaprastai sąžiningai atliktą 
darbą reiškiame jam nuošir
dų ačiū.

Atstovybės pranešimas
Gandai, kad būdamas Čika

goje Lietuvos atstovas S. Lozo
raitis, jn., susitikęs su okupuo
to krašto žurnalistais, yra visiš
kai be pagrindo. S. Lozoraitis, 
jn., tokių kontaktų nei Čikago
je, nei kur kitur neturėjo.

Jis vyko Čikagon, norėdamas 
su atitinkamais specialistais 
išsiaiškinti Ignalinos branduo
linės jėgainės technines cha
rakteristikas ir su jomis su
rištus didelius pavojus Lietu
vos gyventojams bei teritorijai.

Ta pačia proga S. Lozoraitis, 
jn., norėjo taip pat pasitarti 
dėl priemonių, kurios galėtų 
pagreitinti sovietiniuose ka
lėjimuose laikomų mūsų kali
nių išlaisvinimą.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata - oro paštu 70 dolerių 
visuose laisvojo pasaulio kraštuose.

EKSKURSIJOS
IR KITUS EUROPOS MIESTUS

$2284.00 dar yra 3 vietos 
$2284.00 dar yra 15 vietų 
$1695.00 dar yra 7 vietos

Vilnius 11d.
Vilnius 11d.
Vilnius 7 d.

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

KLM lėktuvai Torontas - Maskva su persėdimu Amsterdame. Patirtis Vilniaus grupių organizavime daugiau
20 metų. Neapsiriksite, pasirinkite mano organizuojamas grupes, kurias tvarkau su Inturistu 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

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

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

Advokatė 
JOANA E. KURAS, ll.b.

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

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

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.so.. 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. SIMONELIS, b.a.m.l.s.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' 
investaclįų srityje
Aukso kasyklų analizuotojas 
Asmeniškai pataria apie “T-Bllls”, 
“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”
Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

Vaidotas 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

RF/14KK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

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

DRESHER REAL ESTATE LTD. 
3830B Bloor St. W., Islington, Ontario M9B 1 K8 
Tel. 233-3334 — Fax 233-0285 — 231-2661
BOLTONE 14,5 akrų pramoninei statybai - $3,400.000.
BOLTONE 76,7 akrą, geras investavimas. Kaina - $4,985,500.
BRAMPTONE 2 akrai pramoninei statybai - $650.000. Dėl informacijų 
skambinti AL SRSA tel. 846-8168 arba WALTER tel. 231-2661. 
PEMBROKE, Ont., 18 sklypų namų statybai po $15,000. Dėl informacijų 
skambinti IGNAC VUCKO tel. 622-7083 arba WALTER tel. 231-2661. 
COLLEGE prie Dovercourt parduodama “Litho-Art” spaustuvė. Pra
šoma kaina $110.000.00. įmokėti trečią dalį. Skambinti Valteriui 
Drešeriui tel. 231-2661.

Mes patarnaujame visose pirkimo ir pardavimo srityse 
bei draudos reikaluose.

TA X) T? Q XT T? X> insurances UXlTjOXl. IJIV REAL ESTATE BROKERS

233-3334 — Fax 233-0285 — 231-2661
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*

DRA 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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Haris Lapas - konsulo pavaduotojas
Lietuvos pasiuntinybė Va

šingtone pranešė spaudai, kad 
generaliniam Lietuvos konsu
lui Kanadoje dr. Jonui Žmui- 
dzinui paprašius ir Lietuvos 
atstovui Vašingtone bei Vati
kane St. Lozoraičiui, jn., pri
tarus, Lietuvos diplomatijos 
šefas dr. Stasys Bačkis pasky
rė torontietį inžinierių Harį 
Lapą generalinio Lietuvos 
konsulo Kanadoje dr. J. Žmui- 
dzino pavaduotoju.

H. Lapas yra gimęs 1924 m. 
balandžio 14 d. Genių k., Pa
gėgių aps. 1944 m. Kaune bai
gė aukšt. technikos mokyklą. 
Kanadon atvyko 1947 m. ir, On
tario miškuose atlikęs darbo 
sutartį, apsigyveno Toronte. 
Atlikęs papildomas technikos 
studijas vakarais, gavo 1953 
m. profesinio inžinieriaus tei
ses. Iki 1965 m. dirbo “Cana
dian Comstock” kaip jaun. inži
nierius ir generalinis vedėjas 
užjūrio skyriaus, turinčio 420 
tarnautojų. 1965 m. įsteigė sa
vo bendrovę “H. Lapas a. Co. 
Ltd. Consulting Engineers”, 
kuriai iki šiol vadovauja. Jo 
specialybė — elektros energi
jos taupymas. Tuo klausimu 
yra skaitęs eilę paskaitų ir 
gavęs net dvi premijas už pa

TORONTE
Anapilio žinios

— Spalio 23, sekmadienį, po 
Mišių Anapilio salėje bus rodoma 
vaizdajuostė iš arkiv. A. Bačkio 
konsekracijos iškilmių Romoje.

— Kapinių lankymas — spalio 
30, sekmadienį. Pamaldos kapinė
se — 3 v.p.p. Antrasis autobusas 
popietinėms pamaldoms maldi
ninkus veš nuo Islington požemi
nių traukinių stoties 2.30 v.p.p. 
ir atgal nuo Anapilio paims 5.30 
v.p.p.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyrius kapinių lanky
mo proga rengia meno parodą spa
lio 30, sekmadienį, Anapilio pa
rodų salėje.

— Spalio 13 palaidotas a.a. Jo
nas Govėdas, 64 m. amžiaus.

— KLB krašto valdyba praneša, 
kad anksčiau spaudoje skelbtas 
KLB XIII krašto tarybos suvažia
vimas, kuris turėjo įvykti spalio 
22-23 dienomis Toronte, yra ati
dėtas. Suvažiavimas įvyks lapkri
čio mėnesio viduryje. Tiksli da
ta ir vieta bus paskelbtos vėliau.

— Kun. K. Kaknevičius šią savai
tę išvykęs atlikti rekolekcijų.

— Aukojo Kanados lietuvių kul
tūros muziejaus statybai: $200 —J. 
J. Šarūnai; $100 - B. Z. Ščepanavi- 
čiai, V. Jocas; $50 — J. Zabulio
nis; Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 — P. Kondrotas; $50 — E. Ga- 
liauskienė (a.a. Kazimiero Ga- 
liausko IV mirties'metinių pro
ga), P. E. Lapinskai; parapijai $300 
— E. Galiauskienė (a.a. Kazimiero 
Galiausko IV mirties metinių pro
ga); $100 — J. J. Šarūnai; $40 — 
V. Kulmatickas.

— Mišios spalio 23, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Edmundą Miliaus
ką, 11.00 v.r. už parapiją.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gavus žinią, kad Lietuva at

gavo savo kalbą ir vėliavą spalio 
9 d., per 10.15 v. Mišias lietuviš
ka vėliava ir lietuviška knyga bu
vo iškilmingai nešamos aukojimo 
metu prie altoriaus, Kanados LB 
valdybos pirm. V. Biretai skai
tant pritaikytus tekstus. Tai bu
vo didelio džiaugsmo šventė mū
sų parapijiečiams ir visiems lie
tuviams.

— Spalio 12 d. palaidota a.a. 
Elzė Raguckienė, 87 m.; spalio 
15 d. — a.a. Juozas Kušlikis, 78 m.

— Susituokė: Ona Poškutė ir 
Stan Zeber.

— Parapijos tarybos labdaros 
sekcija, kuriai pirmininkauja 
dr. J. Čuplinskienė, vėl ruošia 
naudotų drabužių ir daiktų iš
pardavimą spalio 25-27 d.d. Pa
rodų salėje. Per išpardavimus 
sukeltos lėšos naudojamos siun
tiniams lietuviams į Lenkiją 
siųsti. Tokių siuntinių labdaros 
sekcija jau yra pasiuntusi apie 
1500.

— Vaikų kaukių balius, kurį 
rengia parapijos tarybos jaunų 
šeimų sekcija, įvyks spalio 30 d., 
1 v.p.p., parapijos salėje. Pro
gramoje V. Jankutės-Moss lėlių 
teatras iš Detroito, žaidimai, 
paradas.

— Po Mišių platinami bilietai į 
parapijos 35 metų sukakties va
karienę, kuri įvyks lapkričio 19 d.

— Parapijai aukojo: $300 — M. 
V. Vaitkevičiai; $200 — M. Raguc- 
kas, J. T. Kiškūnai; $102 — M. Sepu- 
lienė; $100 — A. Vilimienė, V. Šve
dienė, A. V. Lukas, M. Z. Romeika, 
S. Vaitekūnienė, A. J. Viskontai, 
E. Dickson, J. V. Gustainis, J. J. 

statų projektus. Yra narys On
tario ir Kanados savo srities 
profesinių organizacijų. Vi
suomeninėje lietuvių veikloje 
pradėjo dalyvauti kaip Šv. Jo
no Kr. parapijos komiteto pir
mininkas (kun. P. Ažubalio 
laikais). Yra buvęs Toronto 
Lietuvių namų valdybos vice
pirmininku, KLB tarybos na
riu, KLF tarybos nariu ir val
dybos pirmininku, dalyvauja 
Anapilio sodybos korporacijos 
ir Kanados lietuvių veikloje.

Inf.

HARIS LAPAS

Šarūnai: $50 — A. Štuopienė, J. 
Zabulionis, K. Starkutienė, T. A. 
Žiliai, J. M. Žėkai, A. Z.; vyskupo 
fondui: $300 — J. J. Šarūnai; klieri
kų fondui: $40 — R. Prociw; kun. 
Alf. Grauslio paminklui — $150 — 
V. J. Plečkaičiai.

— Mišios spalio 23, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Povilą Raudį, 
9.20 v.r. — už a.a. Jadvygą Raudo
nienę, 10.15 v.r. — už a.a. Mariją 
Skrinskienę, už a.a. Stefaniją ir 
Stasį Jagėlus, 11.30 v.r. — už gy
vus ir mirusius parapijiečius, 7 
v.v. — už a.a Motiejų Ulecką.

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdis — spa

lio 20 d., 7.30 v.v.
— Spalio 16 d., sekmadienį, 3 

v.p.p., LN Karaliaus Mindaugo me
nėje įvyko Lietuvių slaugos na
mams paremti, koncertas. Progra
mą atliko sol. M. Bizinkauskai- 
tė-Bildienė, sol. Vaclovas Veri- 
kaitis ir pianinu muz. Jonas Go
vėdas bei Veronika Krausaitė. Atsi
lankė 200 asmenų. Visiems padė
kojo LN moterų būrelio pirm. A. 
Jucienė. Buvo kavutė ir loterija. 
Ta proga Lietuvių slaugos na
mams aukojo: $100 a.a. Mečio Ab
romaičio atminimui — J. J. Bal
takiai, V. T. Gražuliai; $50 — sol. 
V. Verikaitis; a.a. dukters Noros 
atminimui — J. A. Šimkai; a.a. mo
tinos Adelės Auštrienės atmini
mui — A. I. Žemaičiai; a.a. Mečio 
Abromaičio atminimui — V. G. 
Butkiai ir G. Kocienė, S. Gampp- 
Mašalaitė; $40 — K. Černauskas; 
$30 — M. Simaniukštytė iš Itali
jos, $25 — a.a. muz. Alfonso Prial- 
gausko atminimui — A. A. Dūdo- 
niai; $20 — J. Cicėnas. Iš viso $565.

— LN valdybos kvietimu į sek
madienio popietę atsilankė To
ronto miesto burmistras Art Eg- 
gleton ir miesto tarybos nariai 
Ben Grys ir Derwyn Shea. Su sve
čiais supažindino LN valdybos 
prim. J. V. Šimkus. Burmistras 
pasveikino susirinkusius ir pa
sidžiaugė oficialiu lietuvių kal
bos ir trispalvės pripažinimu 
pav. tėvynėje. Visi trys yra geri 
lietuvių bičiuliai, remiantys Lie
tuvių slaugos namų įsigijimą.

— Bilietai į LN tradicinį kon- 
certą-balių, lapkričio 5 d., gau
nami LN raštinėje. Galima rezer
vuoti stalus sumokant iš anksto. 
Bilietai — $6 asmeniui. Progra
moje: sol. Gina Čapkauskienė, 
akompanuojant muz. Jonui Govė- 
dui. Gros “Les & the Music Mas
ters” orkestras.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 350 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: Evaldas Makutėnas iš 
Jonavos, prof. Jurgis Vilemas iš 
Kauno, Justinas Bražukas, Leono
ra Kasperavičienė iš Marijampo
lės, Petras Petrulis iš Šimonių, 
Pranas Juodkojis iš Montrealio 
ir Marytė Simaniukštytė iš Itali
jos.

— LN socialinių reikalų komi
sijos talkininkai lanko sergan
čius tautiečius. Talkininkai kar
tą mėnesyje renkasi pasitarimui. 
Sekantis pasitarimas — spalio 27, 
ketvirtadienį, 8 v.v. Bus aptaria
mas ligonių lankymas ateinančių 
švenčių metu. Galintieji prisi
dėti prie ligonių lankymo, kvie
čiami šiame pasitarime dalyvauti.

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

Maloniai kviečiame atsilankyti Į
Lietuvių tautodailės instituto trečiosios knygos 

“L-itHi_xetmiein Sashes” 
SUPAŽINDINIMO VAKARĄ, 
kuris įvyks spalio 29, šeštadienį, 4 v.p.p., Lietuvių namų,

Gedimino pilies menėje (3-čiameaukšte).

Programoje prof. ROMO VAŠTOKO paskaita, knygos autorių Anastazijos ir Antano 
Tamošaičių žodis, juostų paroda ir kavutė.

LTI Toronto skyrius

įty Dalyvauja dailininkės Joana Marcinėnienė ir Rita Kvedarienė su savo kūriniais. 
| Parodos atidarymas - po 9.30 v.r. Mišių. Maloniai kviečiame visus atsilankyti - 

4j) KLK moterų draugijos Lietuvos kankinių parapijos skyrius

g Lietuvių kapinių lankymo dieną - spalio 30, sekmadienį, 
Anapilio Parodų salėje rengiama

MOKAME 
UŽ 1 METŲ

GIC
PALŪKANOS 
PRIRAŠOMOS 
KAS MĖNESĮ

“Tėviškės žiburių” 
skaitytojams

Kylant spaudos darbų ir paš
to kainoms, “TŽ” leidėjai ir ne
norint yra priversti kelti sa
vaitraščio prenumeratą. NUO 
1989 METŲ SAUSIO 1 DIENOS 
METINĖ “TŽ” PRENUMERA
TA BUS $24, RĖMĖJŲ — $30, 
GARBĖS — NUO $40, NAU
JIEM SKAITYTOJAM — $20. 
JAV-bėse gyvenantiems pre
numerata skaičiuojama ame
rikietiškais doleriais, nes 
laikraščio persiuntimo Ame
rikon išlaidos yra didesnės. 
Ištisus dvejus metus prenume
rata nebuvo keliama. Daug pa
dėjo dosnios skaitytojų aukos. 
Už jas esame labai nuoširdžiai 
dėkingi. Atėjo laikas ieškoti 
daugiau pastovių pajamų, nes 
aukos nepadengia visų laikraš
čio išlaidų. Teko padidinti ir 
skelbimų kainas, kad būtų gali
ma suvesti galą su galu. Tiki
mės, kad skaitytojai supras esa
mą padėtį ir padės šiam savait
raščiui toliau gyvuoti padidin
tomis prenumeratomis ir auko- 
m’s- Leidėjai

Tarptautinė miniatiūrinio 
meno paroda vyksta Conven
tion Centre, 255 Front St. W., 
202 kambarys, įėjimas B ar D. 
Parodoje dalyvauja meninin
kai iš 60 kraštų, jų tarpe ir 
45 lietuviai iš Lietuvos ir Ka
nados. Parodos atidarymas 
spalio 29, šeštadienį, 12-10 v.v. 
Spalio 30 nuo 12-6 v.v. Paroda 
bus tęsiama Del Bello galerijo
je, 363 Queen St. W.

Estų šachmatų turnyras 
įvyks 1988 m. spalio 23, sekma
dienį- Informacijos reikalu 
kreiptis tel. 633-7585.

Savo sūnaus a.a. Aleksandro 
Gaspero atminimui Jadvyga 
Gasperienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A. a. Jono Babušio ir a. a. ku
nigo Broniaus Liubino atmi
nimui Edward H. Kaptein “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

Kanados lietuvių fondo val
dyba praneša, kad sudaryta 
nauja Stipendijų skirstymo 
komisija iš pirm. Dr. A. Dai- 
lydės ir narių: L. Balsienės, 
A. Karkienės, J. Krištolaičio 
ir G. Paulionienės. Ta pačia 
proga Fondo valdyba dėkoja 
buvusiai komisijai, daug metų 
dirbusiai šį darbą. Komisiją 
sudarė pirm. L. Tamošauskas 
ir nariai: L. Underienė, D. Vis- 
kontienė, G. Petrauskienė ir 
a.a. Leopoldas Balsys.

KLF valdyba

AUKŠTOS PALŪKANOS. GEROS TAUPYMO SĄLYGOS 
TIEMS, KURIE NORI GAUTI MĖNESINES PALŪKANAS.
- Palūkanos apskaičiuojamos už kiekvieną dieną ir prirašomos 

i nario sąskaitą vieną kartą per menes j

- Procentai garantuojami vieneriems metams nuo įdėjimo datos.

TAUPYKIME SAVAME KREDITO KOOPERATYVE! 
KITUR GERESNIŲ SĄLYGŲ NERASITE!
Procentai gali keistis. Minimum - $5,000
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

b Maloniai kviečiame dalyvauti ‘
dainos vieneto
iš Australijos .-t 0^

kuris įvyks 
spalio 30, 

sekmadienį, 5 v.p.p., 
Toronto Lietuvių namuose 

ir Hamiltone, lapkričio 4 d. 8 v.v.
Įėjimas - suaugusiems $10, pensininkams ir studentams $8.

Kanados lietuvių jaunimo sąjunga

Uždirbk $15,000 per du mėnesius

Įsidarbinimo arba dalininkavimo 
galimybės. Dalyvauk “pajamų 

mokesčių per kompiuterį” versle 
Įsidarbinimo arba dalininkavimo galimybės

Jums parūpinama raštinės kompiuterio sistema, 
pasiruošimas ir versline patirtis. 
Idealu asmeniui su ankstesne knygvedybine 
ar mokesčių ruošimo patirtimi.

pats buk viršininkas

TAXTRONIX • 769-4558

Atsisveikinant su a.a. Danie
lių Siminkevičiu, artimieji ir 
draugai savo aukomis įamžino 
Kanados lietuvių fonde; $40 - 
Algis ir Vanda Bentnoriai; $30- 
Bronius ir Prima Sapliai; po 
$10 - Ona ir Tadas Krasauskai, 
V. ir Regina Stabačinskai, 
Henrikas ir Liuda Sukauskai. 
KLF linki stiprybės šeimai, 
giminėms ir padėka aukoju
siems. KLF

Kanados lietuvių fondo sti
pendijų skirstymo komisija 
savo pirmajame posėdyje pa
skyrė stipendijas sekantiems 
studentams; iš Alekso ir Teo
doros Kojelaičių fondo paja
mų S. Žutautaitei - $1,200, D. 
Grajauskaitei - $1,000, M. Tijū
nėliui - $600 ir D. Baršauskai- 
tei - $600; iš Adomo ir Filome
nos Kantautų fondo pajamų. 
A Valevičiui -$1.100 ir B. Mar
cinkevičiūtei - $600; iš Leopol
do ir Vandos Balsių fondo pa
jamų R. Laurinavičiui - $1,700 
ir P. Bekeriui -$1,200.

Pirmajame komisijos posė
dyje dalyvavo ir KL fondo val
dybos pirm. H. Stepaitis. S.Č.

KLB Toronto apylinkės val
dybai reikalingas socialinių 
reikalų tarnautojas-ja, galin
tys dirbti pilnas darbo dienas. 
Darbo užduotis yra koordinuo
ti ir plėsti Toronte egzistuo
jančių socialinių reikalų sek
cijų darbus, organizuoti sa

r?f
g?

vanorius — talkininkus, teikti 
ir parūpinti informaciją ry
šiuose su valdžios įstaigomis, 
vadovauti lietuvių socialinių 
reikalų biurui. Kandidatas-ė 
privalo būti baigęs mokslą su 
BSW laipsniu arba kitą atitin
kamą aukštojo išsilavinimo 
sritį. Būtinas bent žodinis 
lietuvių kalbos žinojimas. At
lyginimas numatomas kaip ir 
visiems šios srities tarnauto
jams.

Suinteresuoti šia tarnyba 
kviečiami rašyti lietuviškai 
ar angliškai: V. Kulnys, KLB 
Toronto apylinkės socialinių 
reikalų taryba, 1573 Bloor St. 
West, Toronto, Ontario, M6P 
1A6, tel. (416) 769-1266. Pra
šoma pažymėti išsimokslini
mą, lietuvių kalbos žinojimą, 
socialinės darbo srities paty
rimą, pageidautiną atlygini
mą ir 1.1.

Pareiškimai priimami iki š. 
m. lapkričio 6 d.

Parduodame ir 
siunčiame 

220 voltų/50 K 
elektrinius reikmenis 

įskaitant ir 
“Camcorders", "VCR” bei “TV” 

vartojimui Europoje. 
Universal Overseas Services 

Tel. (416) 755-7779

M MONTREAL
Montrealio “The Gazette” spalio 

8 d. laidoje įdėjo ilgoką straipsnį, 
kuriame rašo, kad Lietuvos val
džia pripažino lietuvių kalbą ofi
cialia. Tą pačią dieną ir latvių 
kalba paskelbta oficialia Latvijo
je. Estijoje tai buvo atlikta kiek 
anksčiau. Be to, yra leidžiama vie
šai naudoti trispalvė vėliava ir 
religiniai simboliai. Kaip Lietu
vos laisvės lygos narys Bogušis 
informuoja, aktyvistai iškėlė tri
spalvę Gedimino bokšte.

Montrealio mergaičių choras 
“Pavasaris” sėkmingai koncertavo 
Brooklyne, pakviestas vietos Atle
tų klubo. Koncertas įvyko spalio 
1 d. Kultūros židinyje. Chorui va
dovavo muz. Ingrid Tark, akompo- 
navo Jeff Fisher. Šioje išvykoje 
dalyvavo choro administratorė

Montrealio Lietuvių akademinis sambūris 
maloniai kviečia visus į

K. Donelaičio 275 metų gimimo

IŠKILMINGĄ 

tradicinį sambūrio

BALIŲ-VAKARIENĘ, 
1988 metų lapkričio 5, šeštadienį, 
Helene de Champlain restorane. 
Kokteiliai - 6.30 v.v., vakarienė su vynu - 7.30 v.v. 
Gros puikus “Leoni” orkestras. Įėjimas - $35.

Bilietai gaunami pas S. Piečaitienę tel. 767-4690 
ir R. Šatkauską tel. 488-7167

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

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

LITAS
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 .................  101A%
Term, indėlius:

1 metų ...................9’/4%
180 d. -364 d.......... 81/z%
120 d. - 179 d.......... S’/4%
60 d.-119d.......... 8 %
30 d. - 59 d.......... 73/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 113/4%,

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”

Pirm., antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

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

Il SMITH 
U CORONIK

Naudokimės naujausia 
technologija

ELEKTRONINĖS 
RAŠOMOSIOS 
MAŠINĖLĖS

XL 2500...
Gerai rašo

Įvairus pasirinkimas iš geros 
kokybės Smith-Corona rašomų 
mašinėlių. Turiu "Personal word 
processors”. Taip pat parduodu 

lietuvišku šriftu rašomas 
mašinėles.

Tauras Parcel Service 
Smith Corona atstovas 

St. Prakapas, 
49 Norseman Street, 

Toronto, Ontario M82 2P7 
Tel. (1-416) 233-4486 

Jadvyga Baltuonienė ir kasininkė 
Aldona Čičinskienė.

Kun. Jonas Sukackas, SJ, yra at
vykęs iš Uragvajaus ir kuriam 
laikui apsistojo AV klebonijoje.

Genovaitė Kudžmienė, išdirbusi 
20 metų kraujo tyrimo laborante 
Santa Cabrini ligoninėje, pasi
traukė į pensiją. Dabar ji yra KLK 
moterų dr-jos Montrealio skyriaus 
valdybos pirmininkė.

AV parapijos metiniai pietūs 
ruošiami lapkričio 6 d. Stalai nu
meruoti ir bilietai jau platinami.

Andriaus Viskanto ir Louise 
Maurice santuoką palaimino kun. 
Jonas Kubilius, SJ, spalio 8 d. AV 
šventovėje. Vestuvinis pokylis įvy
ko skoningai išpuoštoje parapijos 
salėje. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special................. 5'/z%
Taupymo - su gyv. dr.............. 51/<%
Taupymo-kasdienines......... 5 %
Einamos sąsk........................  41/ž%
RRIF-RRSP-term........... 101/4%
RRIF-RRSP-taup............... 61/z%

asmenines - nuo 121/4%

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont šv. Kazimiero par.

9.00-3.00 --------- ---------
12.00- 8.00 4.00-8.00 ---------
10.00- 6.00 2.00-6.00 ---------

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

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

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.

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 «
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181


