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Ženklai ir tikrovė
Dabartiniai įvykiai okupuotoje Lietuvoje iš tikrųjų 

neeiliniai. Jie prasidėjo taip staigiai, tartum ankstyvas 
pavasaris po beveik 50 metų žvarbios žiemos. Tai staig
mena ne tiktai pavergto krašto lietuviams, ne tiktai išei
vijai, bet ir visam pasauliui. Apie juos rašo ne tiktai bal- 
tiečių išeivijos, bet ir didžioji spauda. Be jokios abejonės 
tai pozityvūs ženklai, liudijantys pasikeitimus sovietų 
pavergtuose Baltijos kraštuose. Iki šiol niekad nebuvo 
girdėti apie masines demonstracijas, kuriose dalyvautų 
šimtai tūkstančių žmonių. Tai buvo visai neįmanomas 
dalykas - mažiausias priešiškas sovietinei santvarkai 
pajudėjimas reiškė kalėjimą ir Sibirą. O dabar matome ir 
jau oficialiai pripažintą tikrąją Lietuvos vėliavą, girdi
me lietuvių kalbos pripažinimą valstybine, jaučiame pa- 
lengvėjusius ryšius su senąja tėvyne, palengvėjusį išei
vių apsilankymą joje, konstatuojame mažesnius varžtus 
Lietuvos vyskupams keliauti į Romą, džiaugiamės kardi
nolo paskyrimu, Vilniaus katedros ir Šv. Kazimiero šven
tovės grąžinimu, dalies sąžinės kalinių paleidimu, Lie
tuvos istorijos kėlimu viešumon, atviresne spauda . . . 
Tai vis ženklai, kuriais tauta šiuo metu gali džiaugtis. O 
vienas poetas netgi pareiškė, kad Lietuva netrukus bus 
nepriklausoma!

T
AIP, tai ženklai senos vilties, kuria gyvena visa lie
tuvių tauta. Bet ar iš tikrųjų tai tikro laisvės pava
sario ženklai? Kiek matyti iš ligšiolinių ženklų, dar 
toli gražu iki tikro pavasario. Kad tai ženklai laisvėjimo 

linkme, netenka abejoti, bet tas stalininių varžtų atlei
dimas reiškiasi tiktai ekonominėje ir tautinėje srityje. 
Valstybinėje srityje jokių laisvėjimo ženklų nematyti. 
Imkime, pavyzdžiui, Lietuvos vėliavą. Sovietinėje Lietu
voje ji tėra tautinis simbolis, šalia valstybinės-sovieti- 
nės. Tai aiškiai pasakyta LTSR aukščiausios tarybos įsa
ke, paskelbtame “Tiesoje” 1988 m. spalio 7 d. Ten rašoma: 
“Naudojant nacionalinę ir regioninę simboliką neturi 
būti pažeisti Lietuvos TSR valstybinės vėliavos nuosta
tai.” Tame pačiame “Tiesos” numeryje paskelbtas ir Lie
tuvos kompartijos centro komiteto biuro pareiškimas: 
“Pripažinta, kad geltonos, žalios ir raudonos spalvos de
rinys yra istoriškai susiformavusių lietuvių nacionalinių 
simbolių spalvinė išraiška.” Kitoje to pareiškimo vietoje 
pasakyta, kad minėtų spalvų derinys simbolizuoja “na
cionalinį istorinę valstybingumą.” Taip pat tik “nacio
naliniais” (tautiniais) “simboliais laikytini Vyčio ir Gedi- 
minaičių stulpų atvaizdai.” Lietuvos himnas tėra V. Ku
dirkos sukurta “tautiška giesmė.” Ji leidžiama giedoti ir 
jau giedama įvairiomis progomis, bet nėra laikoma ofi
cialiu Lietuvos himnu.

M
INĖTIEJI oficialūs sovietiniai pareiškimai aiš
kiai rodo prarają tarp valstybingumo ir tautiš
kumo. Leistieji tautiniai ženklai, vartoti Lietu
vos nepriklausomybės laikotarpyje ir liudiję tautos bei 

krašto laisvą valstybingumą, sovietinėje Lietuvoje turi 
tiktai tautinę prasmę. Kitaip tariant, tie ženklai dabar 
neišreiškia pilnos tikrovės. Keliantis Lietuvai iš carinės 
vergijos, tie ženklai buvo tautos krauju iškovoti ir jie 
reiškė pilnutinę laisvę, įkūnytą nepriklausomoje valsty
bėje. Dabartinėje sovietų pavergtoje Lietuvoje to nėra. 
Šią mintį galima paryškinti tokiu vaizdu. Ant didelio so
vietinio kalėjimo po daugelio metų iškyla Lietuvos vėlia
va ir kiti jos ženklai, nes atėjo naujas kalėjimo viršinin
kas ir pakeitė taisykles, atleido varžtus bei davė daugiau 
laisvės kaliniams. Pastarieji džiūgauja palengvėjusių 
gyvenimu ir tikisi, kad kalėjimas bus panaikintas. Deja, 
kalėjimas ir su laisvės vėliavomis nenustoja būti kalėji
mu. Joks kalėjimo viršininkas sau patikėtų rūmų negriau
na. Tam reikia kitokių pajėgų. O jų nei Lietuvoje, nei ki
tuose Baltijos kraštuose kol kas dar nėra. Dėl to tenka 
džiaugtis bent tuo, kas yra laimėta pozityvaus kelyje į pil
nutinę laisvę, iškovojamą tautos ir laisvės fronto jėgomis.

Pr.G.

Pasaulio įvykiai
IZRAELIO PARLAMENTO RINKIMAI NEATNEŠĖ JOKIŲ NAUJŲ 
pasikeitimų dabartinėje susiskaldžiusio krašto politikoje, ne
įstengiančioje užbaigti net ir 1987 m. gruodžio 9 d. palestiniečių 
paauglių pradėtų protesto riaušių vakarinėje Jordano upės pa
krantėje ir Gazos juostoje. Buvo tikimasi, kad šį kartą rinkimus 
laimės Š. Pereso darbiečiai, norintys pradėti taikos derybas su 
arabais Izraelio okupuotos teritorijos klausimu. Š. Pereso pla
nus sujaukė vakarinėje Jordano pakrantėje palestiniečių gazo
lino bombomis padegtas autobusas, kuriame žuvo ortodoksinių 
pažiūrų rabino E. Weisso žmona su trim mažais vaikais. Laido
tuvėse išsiliejusios ašaros vėl išjudino Izraeliui būdingus keršto 
jausmus: įtariamiems palestiniečiams priklausiusių namų sprog

KANADOS ĮVYKIAI

Staigmena rinkimų vajuje
Netikėta staigmena rinkinia

me Kanados parlamento vaju
je baigėsi partijos vadų pokal
biai anglų kalba, transliuoti 
televizijos tinklo spalio 25 d. 
Ligi to laiko viešosios nuomo
nės tyrimo institucijos beveik 
vienbalsiai pranašavo antrąjį 
ministerio pirm. B. Mulronio 
konservatorių laimėjimą su 
užtikrinta atstovų dauguma 
Kanados parlamente. Antron 
vieton buvo iškopę E. Broad- 
bento socialistai, o J. Turnerio 
liberalai nukritę net trečion 
vieton. Komentatoriai ir viešo
sios nuomonės tyrėjai diskusi
jų laimėtoju televizijoje pri
pažino liberalų vadą J. Turne- 
rį, agresyviai puolusį ministe
rio pirm. B. Mulronio politiką, 
ypač laisvos prekybos sutartį 
su JAV. Niekas betgi nesitikė
jo, kad dėl šių diskusijų J. Tur- 
neris su savo liberalais rinki

miniame vajuje staiga pakils 
iki pirmosios vietos ir vėl taps 
pagrindiniu B. Mulronio kon
servatorių varžovu. “Globe- 
Environics” viešosios nuomo
nės tyrėjai pranešė, kad libe
ralus remia 37% apsisprendu
sių rinkėjų, konservatorius - 
31%, socialistus - 26%. Gallupo 
institutas spalio 31 d. paskelb
tuose duomenyse 38% atidavė 
konservatoriams, 32% - libera
lams, 27% - socialistams.

Toks staigus viešosios nuo
monės pasikeitimas turbūt 
nustebino ir pačius liberalus. 
Tenka sutikti, kad J. Turneris 
televizinio pokalbio žiūrovams 
padarė didesnį įspūdį aštriu 
ministerio pirm. B. Mulronio 
puolimu, nukreiptu prieš lais
vos prekybos sutartį. Tačiau 
taip pat negalima nepastebėti, 
kad tas puolimas buvo bendri- 

(Nukelta į 9-tą psl.)

Jo Eminencija Lietuvos kardinolas VINCENTAS SLADKEVIČIUS

Tauta apgadinta, bet nesugadinta...
Lietuvos kardinolas VINCENTAS SLADKEVIČIUS atsako į dvisavaitinio žurnalo “Švyturys” 
klausimus 1988 m. 19 nr. Žurnalo leidėjas - Lietuvos komunistų partijos centro komiteto leidykla. 
Tai bene pirmas toks drąsus ir atviras kardinolo pasisakymas, kurį išdrįso spausdinti komunistinis 

laikraštis, turintis 165.000 tiražą. Čia spausdinama didžioji dalis minėto pasisakymo

ŽURNALISTAS. Kokiu savo 
darbo ar gyvenimo tarpsniu 
Jūs jaučiate daugiausia nau
dingo padaręs mūsų kraštui!

KARDINOLAS. Visi mūsų 
gyvenimo laikotarpiai papras
tai naudingi mūsų kraštui, iš
skyrus tuos atvejus, kai nesi
laikome Dievo valios. Aš dar 
kartą sakau, kad nesu vertas 
spręsti apie savo naudingumą. 
Tegul tai sprendžia tauta ir 
Dievas. O aš, jei neklysčiau 
sakydamas, savo troškimus pa
daryti kiek galima daugiau nau
dingo savo kraštui pradėjau 
vykdyti pasirinkdamas kuni
go pašaukimą, nes, tapdamas 
kunigu, aš maniau labiausiai 
pasitarnausiąs savo kraštui - 
iš vienos pusės, apsaugodamas 
jį nuo blogio, iš kitos pusės, 
padarydamas žmonėms priei
namas pačias aukščiausias ver
tybes. Ir jei nebūčiau turėjęs 
visa nugalinčio noro padėti 
savo kraštui, savo krašto mie
liems žmonėms, tai lengvai bū
tų nugalėjęs asmeninio pasi
tenkinimo troškimas. Jis many
je, matyt, nebuvo įsigyvenęs, 
nors iš prigimties buvau mate
matikas. Bet pasirinkau ne ma
tematiką, o kunigystę ir jai vi
są gyvenimą atidaviau, trokš
damas gero savo tautai ir to
dėl, mano įsitikinimu, daugiau
sia gero darau, kai tikėjimo 
dvasioj nepabūgstu aukotis už 
tikėjimą ir už tautą.

ŽURNALISTAS. Katalikų 
bažnyčia Lietuvoje jau atšven
tė 600 metų jubiliejų. Kaip ver
tinate bažnyčios įtakų į Lietu
vos kultūros vystymąsi!

KARDINOLAS. Mūsų tautos 
kilni krikščioniška laikyse
na, lietuvių tautos didžiosios 
asmenybės Jogaila, Vytautas, 
šventas Kazimieras, vyskupai 
Giedraitis, Valančius, mūsų 
šventovės ir kilnus krikščio
niško gyvenimo būdas iškal

bingai liudija Bažnyčios įna
šą į Lietuvos kultūros vysty
mąsi. O tiksliau ir teisingiau 
aš nesugebėsiu įvertinti ir ap
sakyti to įnašo, kaip Šventasis 
Tėvas - popiežius Jonas Pau
lius II savo apaštaliniame laiš
ke Lietuvos vyskupams Jubi
liejaus proga, kuriame pažy
mėjo, kad “lietuvių atsiverti
mas į krikščionybę įvyko ke
letą amžių vėliau negu kaimy
ninių senosios Europos tautų. 
Patekę tartum tarp dviejų varž
tų tarp Rytų, iš kur spaudė sla
viškos tautos, ir tarp Vakarų, 
iš kur veržėsi bauginantis 
Kryžiuočių ordinas, jūsų pro
tėviai jau XIII amžiaus pra
džioje sukūrė nepriklauso
mą valstybę, kuri ryžtingai 
gynė savo nepriklausomybę 
ir savo laisvę. Šios ypatin
gos politinės ir geografinės 
aplinkybės leidžia suprasti, 
kodėl lietuviai ilgą laiką prie
šinosi priimti Kryžių iš tų, 
kurie prieš juos ėjo su iškel
tu kardu ir grąsino juos pa
vergti”.

Tačiau ir taip “pavėlavę” 
lietuviai “įėjo ir į tą kultūri
nio persiformavimo srovę, ku
ri prasidėjo to amžiaus Euro
poje, į kultūrinę srovę, kuri 
buvo persunkta krikščioniškos 
dvasios ir atsivėrusi naujojo 
humanizmo poreikiams, kurie 
iš tikėjimo sėmėsi įkvėpimo 
ir paskatinimo ugdyti tas di
džiąsias vertybes, kurios iš
aukštino Europos istoriją ir 
per Europos žmones nešė pa
žangą kitiems kontinentams”. 
Taip Lietuva sėmėsi dvasinės 
energijos, krašte pamažu iš
augo bažnyčios, kultūros spin
duliavimo centrai. 1570 me
tais jėzuitai Vilniuje atida
rė garsiąją kolegiją, kuri po 
devynerių metų tapo pirmuoju 
Lietuvos universitetu. Pradė
jo klestėti dvasiniai pašauki
mai. Sustiprėjo kultūrinė tau

tos švietimo, iniciatyva, stei
giant bibliotekas, leidžiant 
religines knygas, steigiant ne
turtingiems studentams bend
rabučius, liaudžiai vaistines, 
draugijas bei brolijas, amatų 
bei įvairių profesijų mokyk
las. Krikščionybė persmelkė 
kasdieninį lietuvių gyvenimą, 
nors lietuvių tikėjimas buvo 
bandomas tarytum auksas ug
nyje. Šeši krikščioniško gy
venimo šimtmečiai kupini ne
nutrūkstamo šv. Dvasios veiki
mo ženklų. Prisiminkime že
maičių vyskupą Merkelį Gied
raitį, kuris pažadino tikrą dva
sinį atgimimą asmeniškai vyk
dydamas tautos katakizaciją 
gimtąja lietuvių kalba, arba 
jo įpėdinį vyskupą Motiejų 
Valančių, kurio vyskupavimas 
sutapo su liūdnu ir tamsiu 
laikotarpiu lietuvių tautai, kai 
vyskupo dėka šalia savo moti
nų vaikai išmokdavo skaityti 
ir rašyti gimtąja kalba, kate
kizmo tekstą panaudodami kaip 
elementorių.

Su didele pagarba mes mi
nime arkivyskupą Jurgį Ma
tulaitį, kuris įveikė daug sun
kumų būdamas ištikimas savo 
vyskupiškam šūkiui - “nugalėk 
blogį gerumu”. Gražiausiais žo
džiais Šventasis Tėvas atsilie
pė apie tuos mūsų krašto sū
nus ir dukteris, kurie per šešis 
šimtmečius išsaugojo tikėji
mą, iškentėdami net pažemini
mą, diskriminaciją, persekio
jimus, tremtį, kalėjimus ir de
portacijas. Ir jeigu neklysiu 
sakydamas, tai didžiausias 
Bažnyčios įnašas į Lietuvos 
kultūrą, kad ji sėjo dorybės 
sėklą, kilniausius ir švenčiau
sius jausmus, skiepijo artimo 
meilę. Labai gražiai krikšto 
1000 metų pažymėjo Rusija, 
įvertino tikinčiųjų indėlį kul
tūrai, o Lietuvoje valdiškos 
instancijos 600 metų jubilie-

(Nukelta į 5-tą psl.) 

dinimą, sodmedžių naikini
mą, palestiniečių stovyklų 
bombardavimą Libane, atlik
tą jau dvidešimtą kartą šiais 
metais. Iš tikrųjų palestinie
čių paauglių 1987 m. gruodžio
9 d. pradėtose riaušėse vaka
rinėje Jordano pakrantėje ir 
Gazoje iki rinkimų žuvo tik
10 izraelitų, o karių kulkos 
ten pakirto 305 palestiniečius. 
Jų eilėse yra ir nemažai vai
kų, kurių taip pat raudojo ara
bės motinos.

Rinkimų rezultatai
Tragiškas jaunos izraelitės 

žuvimas su vaikais rinkimų 
išvakarėse sustiprino kietos 
linijos šalininko premjero 
J. Šamiro ir jo Likudo parti
jos pozicijas. Ilgame 27 par
tijų sąraše Likudas iškopė pir- 
mon vieton su 39 atstovais 120 
vietų turinčiame parlamente. 
Antroje vietoje su 38 atstovais 
atsidūrė Š. Pereso darbiečiai. 
Rezultatus lyginant su 1984 m. 
rinkimais, Likudo partija ne
teko keturių atstovų, darbie
čiai - vieno. Ir vėl pirmuoju 
smuiku naujos vyriausybės su
daryme pradėjo groti nedide
lės religinės partijos. Šiuose 
rinkimuose geriau sekėsi toms, 
kurios rėmė J. Šamiro vado
vaujamą Likudo bloką. Spėja
ma, kad J. Šamirui ir šį kar
tą pavyks užsitikrinti krašto 
valdymui būtiną 61 atstovo mi
nimalią daugmą parlamente. 
Darbiečių vado Š. Pereso lau
kia menkesnė galimybė. Mat 
tos ortodoksinės religinės par
tijos savo reikalavimais yra 
artimesnės dešiniojo sparno 
Likudo partijai, labiau nuto
lusios nuo kairėn nukrypusių 
darbiečių. Rinkiminiame va
juje pagrindinis dėmesys te
ko taikai ir Izraelio saugumui. 
Premjeras J. Šamiras gąsdino 
balsuotojus, kad Š. Pereso ža
damos nuolaidos palestinie
čiams okupuotose srityse pasi
baigtų PLO organizacijos va
dovaujamos valstybės įsteigi
mu. Esą ji apsuptų ir pasmaug
tų Izraelį. Premjeras J. Šami
ras betgi neturi jokių konkre
čių planų užbaigti dabartinei 
kruvinai įtampai tarp maištau
jančių palestiniečių paauglių 
ir juos plastikinėmis kulkomis 
malšinančių Izraelio karių. 
Taikos deryboms ir palestinie
čių savivaldai nėra vietos, kai 
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“Varpo” šimtmečio sukaktis
A. Kučio paskaita spalio 9 d. Toronto Lietuvių namuose

premjeras J. Šamiras vakari
nę Jordano pakrantę vadina 
Judėja ir Samarija, jas ir Ga
zos juostą laikydamas istorine 
senojo Izraelio dalimi.

Opozicijos balsai
Aukščiausiojo sovieto pre

zidiumas Maskvoje liepos 28 d. 
nutarė įvesti suvaržymus de
monstracijoms. Esą joms iš 
anksto reikia gauti specialų 
leidimą. Prezidiumo nutari
mas taipgi padidina bausmes 
nelegalių demonstracijų ren
gėjams. Kitas panašus įstaty
mas vidaus reikalų ministeri
jos kariams ir milicininkams 
turėjo leisti kratas be spe
cialių leidimų nelegalių de
monstrantų namuose. Aukš
čiausiojo sovieto visumos po
sėdžiui buvo paliktas lig šiol 
įprastas vienbalsis prezidiu
mo potvarkių patvirtinimas. 
Tačiau šį sykį netikėtai buvo 
susilaukta ir opozicijos bal
sų. Prieš pirmąjį potvarkį, 
įvedantį leidimus demonstra
cijoms ir sustiprinantį baus
mes šio įstatymo pažeidėjams, 
balsavo 13 sovieto narių, bal
suoti atisisakė 4. Prieš antrą
jį potvarkį, leidžiantį kratas 
be leidimų, balsavo 31 atsto
vas, balsavimo teisės atsisakė 
26. Anksčiau nė viena ranka 
nepakildavo iš anksto supla
nuotam prezidiumo nutarimui 
atmesti. Abu naujieji įstaty
mai buvo patvirtinti balsų 
dauguma, bet savotiška sen
sacija tapo negausūs viešo 
protesto balsai.

Estų įtaka
Atrodo, opoziciniai balsai 

buvo susieti su Estijos atsto
vo P. Gorjunovo kalba prieš 
pat balsavimą, pabrėžusi, kad 
patvirtinti siūlomi įstatymai 
nesiderina su tikrąja demokra
tija. Pasak jo, išankstiniai lei
dimai demonstracijoms ir ne
varžomos kratos pažeidžia 
konstitucijos garantuojamas 
teises Estijoje. P. Gorjunovas 
sutiko, kad demonstracijoms 
reikia įstatymo, bet jas turė
tų atskirai paruošti respubli
kų aukščiausiosios tarybos, ge
riau pažįstančios vietines tra
dicijas, gyventojų reikalavimus. 
Tai yra pirmas toks atviras pa
reiškimas Aukščiausiojo so
vieto posėdyje.
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Žinios iš Lietuvos
Ištraukos kalbų, pasakytų LPS steigiamajame suvažiavime

Iš buvusio kalinio užrašų 

Trečias parpuolimas Golgotos kelyje 
1983.1.26- 1988. VII.11

Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio suvažiavime-kongrese, ku
ris įvyko spalio 22-23 d.d., 
dalyvavo PLB valdybos pirm, 
dr. Vytautas Bieliauskas, pa
sakė ir kalbą. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės padaliniai, 
pažymėjo pirmininkas, veikia 
4-se kontinentuose ir 19 kraš
tų. Visų išeivių lietuvių vardu 
jis sveikino suvažiavimo da
lyvius ir džiaugėsi, kad, po tiek 
daug metų ir tautos kančių, 
bandomos atitaisyti klai
dos. Stalino siaubas priver
tė tautiečius palikti savo 
tėvynę. Jie sugebėjo svetur pri
sitaikyti ir įsikurti. Jis tikįs, 
kad šiandieną Lietuvoje eko
nominė gerovė prilygtų Dani
jos, Švedijos ir JAV-bių, jei 
lietuviai galėtų laisvai naudo
ti savo iniciatyvą ir sugebėji
mus. Sunku buvo išeiviams be 
tamprių ryšių su tautos kamie
nu išlaikyti lietuviškumą. Ne
žiūrint to, išeivija išliko lie
tuviška, kūrybinga, tvirta ir 
neprarado vilčių, kad tauta 
krašte taps laisva. Jis sakė: 
“Atvažiavau aš čia su entuziaz
mu, kurį su manimi pergyvena 
daugelis lietuvių išeivijoje, 
girdėdami apie įvykius tėvynė
je. Matau, kad mes esame visi 
čia didelių istorinių įvykių 
dalyviai. Šie reiškiniai pake
lia nuotaiką ir skatina visus 
mus tęsti jų raidą ligi tol, kol 
Lietuva galės tapti laisva ir 
savarankiška valstybe”.

Sigito Gedo žodis. Neseniai 
grįžęs iš JAV ir susitikęs su 
daugeliu lietuvių. Visur buvo 
mielai sutiktas, globojamas ir 
mylimas savo tėvynainių. Skau
du pažymėti, kad lietuvių tau
ta tėvynėje per 40 metų turėjo 
būti atskirta nuo vienos gaiva
lingos šakos. Nenorįs girti, bet 
pamatęs kas yra Amerika - lais
vės ir pertekliaus kraštas. Pa
matęs, kas yra išeivijos lietu
viai - nesutikęs nė vieno pikto 
ar kietaširdžio tautiečio. Jį 
ten jie klausę, kas dabar vyks
ta Lietuvoje? Jis atsakęs, lie
tuviai tėynėje nori savo galvas 
įkišti į liūto nasrus ir pažiū
rėti, ar nėra atšipę jo dantys. 
Išeivija esanti stipri, graži ir 
darbinga. Reikia kuo labiau su 
ja išvystyti ryšius. Tai esąs 
Sąjūdžio pirmos eilės reikalas. 
Gi Lietuvą reikia atnaujinti, 
ten yra žmonių, kurie imtųsi 
šio darbo, jei būtų garantuo
ta, jog viskas vėl nepakryps į 
vakarykščią dieną. Amerikos 
lietuviai turi tiek mokslinin
kų, kad per trumpą laiką galė
tų būti atstatytas Vytauto Di
džiojo universitetas Kaune. 
Tada Lietuva turėtų du univer
sitetus: Vytauto Didžiojo ir 
Stepono Batoro (ne Kapsuko). 
Ten esą tiek verslininkų, kad 
per penketą metų būtų atstaty
tos nugyventos krašto įmonės, 
pastatyti gražiausi viešbučiai 
prie Baltijos. Ten kultūrinin
kai prašę, jei Lietuvoje bus 
kuriama nauja konstitucija, 
kad ji būtų parašyta Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštijos sta
tuto pagrindu ir kad Lietuvo
je būtų atgaivinta skautų orga
nizacija.

Antano Terlecko kalba po
litiškai buvo pati drąsiausia, 
reikalaujanti tiesiog atsiskir
ti nuo Sovietų Sąjungos. Apie 
ją buvo rašyta ir anks
čiau. “Koks džiaugsmas išgy
venti šį laiką kaip realy
bę, matyti gyvą, tiek daug 
iškentėjusią lietuvių tautą ...

$e*/t

Mūsų rytų kaimynas sumanė 
lietuvių tautą paversti vergais, 
o jų vaikus išauginti tautos 
duobkasiais. Kad šiandien ga
liu kalbėti iš šios tribūnos, 
ačiū lietuvei motinai, užaugi
nusiai laisvę mylinčius vaikus”
- bylojo Lietuvos laisvės lygos 
vadovas.

Romualdas Ozolas teigė: 
“Ypatingas yra Lietuvos, vie
nos tragiškiausių Europos tau
tų, likimas. Jeigu visų amžių 
Lietuvos genocido kiekvieną 
auką, kaip dabar siūlo žmonės, 
pažymėtume nors ir nedide
liu mūsų laukų akmenėliu, ar 
galima įsivaizduoti, kokią pira
midę apšviestų tekanti saulė”. 
Lietuva privalanti būti su ki
tomis pasaulio tautomis ir vals
tybėmis kaip pilnateisė pasau
lio bendruomenės narė, kartu 
spręsdama savo ir pasaulio rei
kalus. Kraštas atsidūręs prie 
katastrofinės ribos: Nemunas 
miręs, Kuršių marios dūsta, 
kalba sudarkyta, maisto pro
duktai netikę. Kelia tik opti
mizmą pats faktas, kad jau pri
pažįstama, kad yra negerai, 
nes anksčiau čiulbėta giesmė
- viskas Lietuvoje yra gera ir 
gražu.

Arvydas Juozaitis kalbėjo: 
“Mes galų gale supratome, kad 
Lietuva ir Laisvė - du neatski
riami ta pačia raide pradeda
mi rašyti žodžiai”. Kėlė mintį, 
kad protinga ateitis galima tik 
teisinėje valstybėje. Dar jos 
nesą Lietuvos žemėje. Dar lau
kia sunkus ir blaivus darbas 
iki bus pakeistas socialistinės 
tikrovės politinis kalendorius. 
Artėja Kalėdos, Vasario 16, Ve
lykos ... Sąjūdis daug ką pa
keitęs, bet reikia žengti toliau, 
nes žmonės reikalauja, kad 
šiom datom būtų suteikta reikš
mė, kokios jos užsitarnauja tik
roje Lietuvos istorijoje.

Kazimiera Prunskienė rūpi
nosi ekonomijos svarba. Tau
ta kurianti kultūrines ir ma
terialines vertybes. Pagal tai 
yra vertinama krašto istorija. 
Niekas negalįs tvirtinti, kad 
lietuvių tauta nedarbšti ir ne- 
kūrybinga, kad esanti kieno 
nors išlaikytinė ir nepajėgi 
tvarkyti savo ūkio. “Ekono
minės savivaldos siekiama ne 
vien dėl tautinio orumo ar 
Lietuvos prestižo, o pirmiau
sia dėl žmonių gerovės, jos 
tiesioginio ryšio su darbo re
zultatais”, - sakė kalbėtoja. 
Atėjęs laikas pasakyti, kad 
Lietuvos ūkį tvarkys jos žmo
nės. Ir jie patys turės nuspręs
ti, kaip tai padaryti. Reika
linga esanti gili mokslinė kon
cepcija ir reali praktinė pro
grama.

Vytautas Landsbergis dali
nosi mintimis apie dvasinės 
kultūros būklę. Esą gyvenama 
kultūros griuvėsiuose. “Dairo
mės po juos - vieni su sielvar
tu, kiti jau atbukę, treti guos- 
damiesi fanerine statyba be 
pamatų, ketvirti - su viltimi, 
kad gal dar ne viskas, ne visai 
sugriauta” - piešė vaizdą muzi
kologas. Siautęs kultūros ka
ras, maras ir badas. Buvę vis
kas neigiama, kas galėjo žadin
ti tautinį orumą ir moralinį at
sparumą. Atrodė, kad netekęs 
vertės darbas, meilė, auka. 
Žmogus be ateities priėmęs 
kolektyvinę mirtį, ekologinę 
ir alkoholinę savižudybę. Žmo
gus praradęs moralę, parda-

(Nukelta į 5-tą psl.)

Kun. ALFONSAS SVARINSKAS 
Viduklės klebonas

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

LAGERIO BUDELIAI

Sov. Sąjunga, norėdama nu
kreipti pasaulio visuomenės 
dėmesį nuo savęs, visuomet 
puola Pietų Afrikos Sąjungą 
ar Vakarų kapitalistus. Ir rei
kia pasakyti, kad jiems sekasi. 
Laisvojo pasaulio sportininkai 
atsisako žaisti su Pietų Afrikos 
sportininkais ir mielai žaidžia 
su sovietais, entuziastiškai 
ploja sovietų balerinoms ir 
kultūros darbuotojams. O ko
kie būtų laimingi Uralo poli
tiniai kaliniai, jei jiems suda
rytų Pietų Afrikos ar JAV kalė
jimų sąlygas! Pietų Afrikos 
Mandela gauna 45 minučių pa
simatymą kiekvieną savaitę. 
Antonovas, kaltinamas atenta
tu prieš popiežių Joną-Paulių 
II, tardymų metu priimdavo 
gimines ir advokatus, atvyku
sius iš Bulgarijos, gaudavo 
laiškus. Dukrelė jam rašė: “Tė
veli, tu nekaltas! Laikykis!”

Peltejieras, Amerikos rau
donodžių veikėjas, nuteistas 
iki gyvos galvos už dviejų po
licininkų nužudymą, priimda
vo sovietinius žurnalistus. Jie 
piešė jo portretą. Kartą para
šęs laišką perdavė jį atvežti 
žmonai į Maskvą. Ji skaitė per 
Maskvos televiziją ir už tai ne
buvo baustas. Tuo tarpu atva
žiavus kalinio giminėm į Ura
lu lagerius, žinoma, jei admi
nistracija duoda leidimą, tai 
sovietiniai medikai tikrina 
lankytojo tiesiąją žarną, o jei 
moteris, tai ir genitalinius or
ganus, kad nebūtų kas paslėp
ta. Sovietiniai medikai lanko 
ir gydo Peltejierą. Tai vis “su
puvusiuose” Vakaruose!

Pažiūrėkim, kas dedasi Ura
lu lageriuose! Štai budelių są
rašas:

Lagerio viršininkas - majo
ras Dolmatov, režimo viršinin
kas - papulkininkis Fiodorov, 
be kitko, verčia kalinius žie
mą, vasariškai aprengtus, ant 
rogių dėžėje vežioti sniegą iš 
vieno lagerio galo į kitą, kar
tą ar du kartus per savaitę po 
dvi valandas, esant temperatū
rai 30-40° C žemiau nulio. Ka
liniai neturi žieminių drabu
žių.

Politrukas Sniadovski. Jis 
nustato, kada ir kaip nubaus
ti. Žiaurus cinikas!

Dežūruojantys karininkai: kpt. 
Rak, ne kartą fiziškai kanki
nęs net savo tautiečius kali
nius Ševčenką ir J. Terelią 
(dabar Kanadoje). Toliau kpt. 
Gatin, Įeit. Serkov.

Operatyvininkai kpt. Niko- 
marov, Įeit. Utkin.

Būrio viršininkas - Davletov. 
Eiliniai prižiūrėtojai: Vozniak, 
Nekrasov, Pribytkov (du bro
liai), Samok ir kt.

KGB majoras Lukašov Vasi- 
lij Ivanovič, tarp kitko, 1986 
m. gegužės-gruodžio mėnesiais 
uždraudė kaliniams atsigulti 
ne darbo metu. Ypač buvo sun
ku sekmadieniais, nes dauge
lis senų ir ligotų negalėjo pa
ilsėti. Ir taip sekanti savaitė 
būdavo labai sunki.

Tiesa, miegui skirta aštuo- 
nios valandos. Bet daugumas 
nusilpę. Todėl naktį turėda
vo keltis ir eiti į klozetą 2-3 
kartus. O kartais ir daugiau. 
Kol vėl užmigdavo, praeidavo 
daug brangaus laiko.

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 (vairiose 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!”
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SUŠVELNINTI LAGERIAI
Todėl nenuostabu, kad kai 

kurie kaliniai neišlaikydavo 
žiauraus režimo. 1985.IV.25 
armėnų genocido dieną jaunas 
šaunus Armėnijos sūnus Mikri- 
činas Iškanas izoliatoriuje 
nusižudė. Apie jo mirtį suži
nojau tik po keleto mėnesių.

Uralo kaliniai dėkingi “New 
York Times” korespondentui 
Rozentaliui už dvi apybraižas 
apie lagerį VS 389/36 (apie ma
žąją zoną). Apie tai skaitėme 
“Nouvelles de Moscou” (Mask
vos naujienos, leidžiamos įvai
riomis kalbomis). Po tų straips
nių lagerį išformavo. 1987 m. 
gruodžio mėnesį suvežė visus 
politinius kalinius (išskyrus 
Čistopolio kalėjimą) į vieną 
vietą, į VS 389/35. Šiame la
gery režimas buvo pakenčia
mas. Jis gerokai sušvelnėjo, 
kai 1987 m. pavasarį paleido 
daugelį disidentų. Bet ir čia 
dar liko senas budelis - vyr. 
Įeit. Volkov, KGB maj. Zacha- 
rov ir kt.

Lagery VS 389/37 buvau trum
pai: 1987 m. balandžio 11 - 
gruodžio 10 d. Čia režimas bu
vo “švelniausias” ir sąlygos 
daug geresnės negu kitur. Va
sarą galėjome kas antrą dieną 
nusipirkti po 1 litrą pieno. Ne
atiminėjo kryželių ir malda
knygių. Bet ir čia, pagal senų 
kalinių pasakojimus, režimas 
palengvėjo tik paskutiniais 
metais.

Lagery VS 389/35 buvo mažo
ji zona - centrinė ligoninė vi
siems lageriams. Bet tai ne li
goninė gydymo prasme, bet 
greičiau ligoninė KGB reika
lams: kamerinė, dviejų pala
tų atskiriems lageriams užda
ra sistema. Galima buvo iš
šaukti pas gydytoją, o susitik
ti su KGB-tais, ir niekas nega
lėjo žinoti. Labai patogu! Čia 
nebuvo jokio gydymo, nebuvo 
vaistų. Jai betgi vadovavo dan
tų gydytojas Lysenko (KGB sta
tytinis), zonos ambulatorijai 
- jis ir dar kitas dantų gydy
tojas - Ivanov. Po didelių skan
dalų ir protestų šiemet davė 
gydytoją Michailovą, gerą ir 
atjaučiančią moterį.

Ir po 19-tos komunistų par
tijos konferencijos toliau stip
rina lagerio tvoras.

Dabar VS 389/35 lageryje yra 
apie 80 žmonių, Čistopolio ka
lėjime-apie 10.

Lageryje kaliniai sudaro at 
skiras grupes, mažai ką turin 
čias bendro tarp savęs.

Įvairūs nusikaltėliai
Ne vienas jų sėdi jau antrą 

kartą už tą patį. Tai buvo vo
kiečių policijos ar karinių da
linių kareiviai. Tokią formu
luotę priėmė jie patys. Tai gau
siausia grupė. Daugelis jau 
baigia savo 15-kos metų baus
mę. Tai žmonės, suvargę ir fi
ziškai ir dvasiškai,

Šnipai - dvi grupės. Išprovo
kuoti KGB eiliniai TSRS armi
jos kareiviai arba grįžę iš Af
ganistano per Ameriką. Jiems 
buvo užtikrinta, kad nebus tei
siami. Štai jie: Igor Magilni- 
kov - 10 metų, Semenov - 10 
metų (kalbama, kad abu jau pa
leisti), Ryžkov Nikolaj - 12 me
tų. Iš pastarojo reikalauja, 
kad parašytų pareiškimą ir pa
ragintų visus grįžti iš JAV, bet 
nesusidera dėl “kainos”: val
džia siūlo laisvę po parašymo, 
o kalinys tik atgavęs laisvę su
tinka rašyti. Be to, jis taip iš

gąsdintas, kad bijo dalintis sa
vo žiniomis su draugais.

Kiti kaltinami už ryšius su 
užsienio žvalgybomis: Pavlov 
Jurij Vasiljevič -15 metų, Kiri- 
čenko Sergiej - 10 metų, Lub- 
man Leonid Jakovlevič - 14 
metų, Kazačkov Michail - 18 
metų.

Už bandymą pereiti sieną: 
Goldovič Aleksandr Aleksand- 

rovič - 15 metų, Čerepanov 
Večeslav - 12 metų, Pakuckas 
Jonas - 12 metų, Katingiev 
Anderson Arnold ir kt.

Iš disidentų: Rusak Vladi
mir Vasiljevič, Kukabaka Mi
chail Ignatjevič sėdi jau 12 
metų ir kt. Abu reikalingi sku
bios pagalbos.

Kasmet lageryje disidentai 
švenčia akademiko Andriejaus 
Sacharovo (V.21) ir JAV pre
zidento Ronaldo Reagano (II.6) 
gimimo dienas. Programoje: 
sparnuotas žodis ir arbatos 
stiklas.

1988 m. sausio pradžioje 
Maskvos televizija perdavė M. 
Gorbačiovo ir R. Reagano nau
jametines kalbas. Reagano kal
ba buvo palydėta ilgais ir nuo
širdžiais plojimais. Vii. Brand- 
tas ir Ed. Kennedy tapo Uralo 
lagerių kalinių keiksmažo
džiais.

Lagerio šventės: Politinio 
kalinio diena (X.30) ir Visuo
tinių žmogaus teisių deklara
cijos (XII.10). Tą dieną badau
davo lageryje VS 389/36 15-20 
žmonių ir parašydavo atitin
kamus protesto pareiškimus 
sovietinės valdžios organams. 
Nuo 1985 m. pradėjo bausti už 
šią badavimo akciją: atimdavo 
pasimatymą, teisę pirkti krau
tuvėje arba tiesiai sodindavo 
į izoliatorių 15 parų.

1988 m. birželio 20 d. buvo 
įsteigta lageryje VS 389/35 ini
ciatyvinė grupė, užsimojusi su
daryti profsąjungą kaliniams 
ginti, nes dabartinės profsą
jungos kalinių negina. Inicia
torių grupėje buvo 9 asmenys: 
Kozačkov Michail, Goldovič 
Aleksandr, Moskovcev Viktor, 
Kiričenko Sergiej, kun. Sva
rinskas Alfonsas, Anderson 
Arnold, Kukabaka Michail, 
Ulesnievič, Katingiev. Vėliau 
prisidėjo Lubman Leonid (tuo 
laiku jis sėdėjo izoliatoriuje). 
Visi parašė vieną bendrą teks
tą atskiruose savo laiškuose 
(lageryje kolektyviniai pareiš
kimai draudžiami) ir norėjo 
pasiųsti profsąjungų laikraš
čiui “Trud” Maskvoje, bet lage
rio administracija šių laiškų 
nepraleido ir grąžino. Tada 
visi sudėjom visus laiškus į 
vieną didelį voką ir išsiun
tėm generaliniam prokurorui 
į Maskvą. (Prokuratūroms lei
džiama siųsti laiškus ar skun
dus uždarame voke. Todėl for
maliai administracija negali 
tikrinti, bet KGB vis vien tik 
rina).

Tuo pačiu metu Kukabaka 
Michail parašė laišką “Prav- 
dos” (partijos oficiozo) redak
cijai. Mat buvo prasidėjęs va
jus prieš Vakarus, neva truk
dančius buvusiems Afganista
no belaisviams grįžti į Sov. 
Sąjungą, ir paskelbtas atsi
šaukimas, kad visuomenė 
jiems pagelbėtų, nors tie ka
riai, pasak oficialios propa
gandos, yra internacionalis
tai ir atliko savo internacio
nalinę pareigą. Kukabaka Mi
chail įrodinėjo, kad Afganis
tano užpuolimas yra agresija, 
o vyriausybė ir kariai, užpuo
lę Afganistaną, yra nusikaltė
liai, o ne didvyriai. Jie ne gel
bėjo, o žudė afganistaniečius. 
Laiško nepraleido, o kaliniui, 
žinoma, atkeršys. Dar pavasa
rį saugumietis, atvažiavęs iš 
Maskvos, tvirtino: jei Kukaba
ka “nenusiginkluos” ir toliau 
priešinsis valdžiai, tai lage
ryje supus.

Štai trumpas etapų ir lage
rių vaizdas. Aprašyti kalinio 
išgyvenimams reikėtų Solženi- 
cino plunksnos. 1988.IX.18

V. Vokietija

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

MYLIMAI SESUTEI
AĮ-A

ALDONAI KĖŽINAITIENEI
mirus, jos vyrą VINCĄ, seseris - IRENĄ ZALAGĖNIENĘ, 
DANUTĘ BAJORINIENĘ, ELENĄ MATULEVIČIENĘ ir 
jų šeimas nuoširdžiai užjaučia bei kartu liūdi -

Genovaitė ir Vytautas Balčiūnai

AfA 
BROLIENEI 

ALDONAI KĖŽINAITIENEI 
mirus,

“Rambyno” administratorių JUOZĄ KĖŽINAITį, vyrą 
VINCĄ ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame-

"Rambyno" administracinis komitetas

AfA 
ALDONAI KĖŽINAITIENEI 

mirus,
jos vyrą, komiteto narį, VINCĄ, gimines bei arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame -

KLB šalpos fondo Hamiltono 
skyriaus komitetas

AfA 
ALDONAI KĖŽINAITIENEI

mirus,
jos vyrą VINCĄ ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame -

A. ir A. Krakaičiai
V. ir M. Salikliai

AfA 
ALDONAI KĖŽINAITIENEI

mirus,
jos vyrą VINCĄ, seseris - ELENĄ MATULEVIČIENĘ, 
DANUTĘ BAJORINIENĘ, IRENĄ ZALAGĖNIENĘ ir 
jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Uršulė Bleizgienė
Kun. Algimantas ir Rūta Žilinskai

AfA 
JONUI KRIŠTOLAIČIUI

mirus,
jo broliui JUOZUI KRIŠTOLAIČIUI, Hamiltono Aušros 
Vartų parapijos tarybos pirmininkui, ir visai šeimai reiš
kiame gilią užuojautą-

Aušros Vartų parapijos taryba

AfA 
JONUI KRIŠTOLAIČIUI

staigiai ir netikėtai mirus, 
broliui JUOZUI ir šeimai reiškiame nuoširdžią
užuojautą-

VIII laisvojo pasaulio tautinių šokių šventės 
rengimo komitetas

AfA 
JONUI KRIŠTOLAIČIUI

mirus,
brolį JUOZĄ, ilgametį choristą ir choro pirmininką, šeimą 
bei artimuosius gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

Canadian girt j-flcmoiials Htb.
76 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

Bank of Canada, Bank of Montreal, 
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.

King George VI Niagara Falls

Atlieka (vairius 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



Sovietų okupuotos Lietuvos milicininkai veda suimtą jaunuolį, dalyvavusį Lietuvos laisvės lygos Vilniuje su
rengtoje demonstracijoje prieš Ribbentropo-Molotovo sandėrį palaidoti Baltijos valstybių nepriklausomybę

Kreipiasi Lietuvos jaunimo grupė
Nauja darbo grupė ryšiams su pasaulio lietuvių jaunimu

Politinė išeivijos veikla ir Lietuva
J. V. DANYS

Greita įvykių eiga
1988 m. gegužės mėnuo bu

vo pradžia didelių įvykių-pasi- 
keitimų, kurie vyko beveik kas 
savaitę. Iš “INFOTINKLO” (lei
džiamo LJS grupės Toronte) 
rugpjūčio ir rugsėjo santrau
kų galima priskaityti bent 17 
reikšmingų įvykių Lietuvoje - 
mitingų, manifestacijų, viešų 
reikalavimų, kurių vykdytojai 
prieš porų metų būtų buvę nu
bausti pagal populiarų sovie
tų kriminalinio kodekso 68 pa
ragrafą “už prieštarybinę agi
taciją” 7 metams sunkių darbų 
stovyklos ir 5 metams tremties.

Gegužės 22 disidentai (Ter
leckas, Sadūnaitė ir kiti) Vil
niuje organizuoja protesto mi
tingą paminėti masinius 1948 
metų išvežimus; milicija išvai
ko, kelis suima ir po kelių va
landų paleidžia.

Birželio 3 susiformuoja Lie
tuvos persitvarkymo sąjūdžio 
iniciatyvinė grupė, ir birže
lio 14 Vilniuje demonstruoja 
6,000, prisimindami 1941 m. 
panašius birželinius išveži
mus. Demonstracija netrukdo
ma, bet estradoje iškėlus tau
tinę vėliavą, KGB agentai rei
kalauja ją pašalinti. Ją iškė
lusius - Leoną Laurinską ir 
Genutę Šakalienę (abu Lietu
vos laisvės lygos nariai) suima, 
bet greitai paleidžia.

Liepos 9 stulbinanti turi
niu ir dalyvių skaičiumi mani
festacija Vingio parke. Daly
vių buvo 100,000 ar ir daugiau. 
Kalbėtojų tarpe - ne tik Sąjū
džio vadovai, bet ir partijos 
bei valdžios pareigūnai, daug 
tautinių vėliavų, giedamas Lie
tuvos himnas, ir tai jau netruk
doma.

Rugpjūčio 23 jau 200,000 su
sirenka Vingio parke pasmerk
ti Ribbentropo-Molotovo san
dėrio. Dalyvauja Lionginas Še
petys, LKP centro komiteto 
sekretorius, ir Vladislovas 
Mikučiauskas, Tarybų Lietu
vos užsienio reikalų “minis- 
teris”. Gausu tautinių vėlia
vų, žadama legalizuoti ir pa
skelbti lietuvių kalbą oficia
lia valstybės kalba. Bet rugsė
jo 28 Lietuvos laisvės lygos or
ganizuotą panašaus pobūdžio 
demonstraciją, skirtą prisi
minti 49-toms Ribbentropo- 
Molotovo slaptų protokolų 
pasirašymo metinėms, išsklai
do. Įvyko ir susirėmimų su mi- 
liciija, 40 suimtų.

Sąjūdis ir Lyga
Gorbačiovas skelbia persi

tvarkymą ir atvirumą jau be
veik treji metai. Maži paleng
vėjimai buvo jaučiami, bet nie
kas ko nors esmingesnio nesi
tikėjo. Atrodo, kad Gorbačio
vas nutarė ne tik administra
ciją paspausti, bet ir ieškoti 
paramos iš masių. Jo patarėja 
Tatjana Zaslovskaja gegužės 24 
viešai pasiūlė organizuoti 
“liaudies frontus”, kurie bū
tų politinių, ne komunistinių, 
neoficialių grupių junginiai 
ir skatintų persitvarkymo vyk
dymą.

Palaisvėjimas buvo leistas 
visoms trims Baltijos valsty
bėms (7 milijonai gyventojų), 
Armėnijai ir Gruzijai (6 mili
jonai). Tai maža dalis Sovietų 
Sąjungos 285 milijonų gyven
tojų. Ir, kaip vienas komenta
torius nurodė, per dvi savai
tes sovietų tankai galėtų tai 

panaikinti, kaip tai padarė 
Čekoslovakijoje.

Sąjūdžio programa (tuo me
tu) dar nebuvo galutinai api
brėžta. “Sąjūdžio žinių” 7, 8 ir 
13 numeriuose yra trys progra
mos projektai. Siūlymai, įteik
ti birželio 24 delegatams va
žiuojantiems į XIX partijos 
konferenciją, ir yra savotiška 
Sąjūdžio programa. Galbūt es
minė programos mintis yra iš
reikšta (“SŽ”, nr. 4) tokia pa
straipa:

“Galutinis Sąjūdžio tikslas - 
teisinė Tarybų Lietuvos vals
tybė, lygiateisiškumo pagrin
dais įeinanti į TSRS sudėtį, 
kurioje liaudies valia turi bū
ti realiai atstovaujama visuo
se įstatymų leidimo, vykdo
mosios ir teisminės valdžios 
organuose”.

Nors projektuose minimas 
suverenitetas, bet iš turinio 
matyti, kad kalbama ne apie 
visišką suverenitetą, kuris 
reikštų pilną nepriklausomy
bę. Kalbama apie “ekonominį 
ir politinį suverenitetą Le
nininės Tarybų Sąjungos sam
pratos pagrindu”. Iš tikrųjų 
tai būtų plataus masto auto
nomija.

Lietuvos laisvės lyga, įsteig
ta pogrindyje kaip rezisten
cinė organizacija prieš dešimt 
metų, aiškiai pasisako už visiš
ką nepriklausomybę. Galuti
nas jos siekimas - laisva Lie
tuva Europos tautų konferen
cijoje su samdoma kariuomene 
ir ryšiais su užsieniu. Lyga rei
kalauja vykdyti Jungtinių Tau
tų chartą, rezoliucijas, dek
laracijas ir Helsinkio akto nu
tarimus.

Lyga, skelbdama programą- 
reikalavimus atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę, remiasi ir 
tarptautinėje plotmėje priim
tais principais. Sąjūdis, nors 
deklaruoja panašius tikslus, 
remiasi Sovietų Sąjungos kons
titucija ir atvirumo bei per
sitvarkymo skelbiamomis te
zėmis.

Revoliucija ar evoliucija? 
Kompromisai ar priimtini?

Sąjūdis yra aiškiai už evo
liucinę eigą, bet ir Lyga, išėju
si į viešumą, jau kalba apie 
palaipsninį Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą.

Be šių dviejų, sakykime cent
rinių sąjūdžių-organizacijų, ži
noma, yra ir eilė kitų, mažes
nių rezistencinių grupių, sie
kiančių suverenumo, jei ne vi
siško, tai bent dalinio. Nega
lima užmiršti, kad tokiam di
deliam tautinės idėjos prasi
veržimui dirva buvo keliolika 
metų ruošiama pogrindinių 
rezistencinių ir disidentinių 
judėjimų. Ilgametė “LKB kro
nika” bei kiti leidiniai turėjo 
savo rezistencines grupes. Vie
šai veikė Helsinkio akto gru
pė, Tikinčiųjų teisėms ginti 
komitetas. Ne visos išėjo vie
šumon ir greičiausiai neišeis, 
nes dar nėra pasitikėjimo at
virumo pastovumu. Šimtai 
tūkstančių pasirašė, prašyda
mi atiduoti Klaipėdos švento
vę, išleisti kun. A. Svarinską 
iš stovyklų. Daug tų pasiryžu
sių ir pasiaukojusių veikėjų 
buvo įkalinti ilgiems metams.

Ryšiai su Lietuva
Per 40 metų išeivijos ir lie

tuvių Lietuvoje santykių raida 
keitėsi gana lėtai - padėtis bu
vo savotiškai statiška, nes ge

ležinės uždangos sovietų poli
tika ryšius paralyžiavo.

Pirmame periode paskuti
niosios išeivijos lietuviai bu
vo “nusikaltėliai-liaudies prie
šai”, vėliau - šie “liaudies prie
šai” pasidarė suklaidintaisiais 
arba “buržuaziniu elementu”. 
O dar vėliau pradėta naudoti 
tą pačią propagandos taktiką, 
kuri taikoma Vakarų valsty
bėms: nors ideologijos, vidaus 
santvarkos yra skirtingos, bet 
galime, ir reikia, sugyventi. 
Prasidėjus atvirumo perio
dui, sovietai dar stipriau pro
pagavo kultūrinius ryšius, iš
jungdami jiems nepalankius 
politinius požiūrius.

Anksčiau vyravusi nuomonė, 
kad reikia susilaikyti nuo ar
timesnių bet kokių santykių, 
nes sovietų politika klastin
ga, pradėjo keistis. Paskuti
nių mėnesių eksploziniai įvy
kiai sudarė naują klimatą ry
šiams.

Išeivija visad stengėsi pa
dėti okupuotai Lietuvai, bet 
tiesioginiai politiniai žygiai 
buvo neįmanomi, nes totalisti- 
nis komunistų režimas stengė
si visiškai izoliuoti ryšius ir 
bet kokią užsienio įtaką. Ir 
didžiosios Vakarų valstybės 
buvo nesėkmingos ką nors svar
besnio pasiekti. Esminis mū
sų veiklos bruožas buvo ne
leisti pasauliui užmiršti, kad 
Lietuva yra sovietų okupuota. 
Gana sėkmingai buvo panau
doti tarptautiniai forumai, 
keli globalinio masto radijo 
tinklai turi specialias trans
liacijas lietuvių kalba į Lie
tuvą. Išeivija buvo ir yra .Lie
tuvos balsas laisvajame pasau
lyje.

Išeivijos veiksniai
Išeivijoje yra daug mažų ir 

didesnių organizacijų bei ins
titucijų, kurios vienu ar kitu 
būdu prisideda prie pagalbos 
Lietuvai ir jos laisvinimo ak
cijos. Iš jų VLIKas ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė 
(PLB) yra platesnio ar ir pla
taus masto. Jos stengiasi bend
rai akcijai vadovauti, ir visuo
menė iš jų vadovavimo tikisi. 
Šiuo metu joms tenka savo veik
los programas ir metodus per
žiūrėti, kad neliktų visiškai 
užpakalyje gyvenimo realybės.

Abi organizacijos yra labai 
skirtingo pobūdžio tiek savo 
apimtimi, tiek organizacine 
struktūra, kaip narių telkimu- 
registracija, vadovaujamųjų 
organų sudarymu, metodais ir 
programomis.

1983.XII. 17 VLIKas ir PLB 
pasirašė “lygiateisiškumo su
sitarimą” politinėje veiklo
je. Tai turėjo vesti prie vie
ningo veiklos planų sudarymo, 
bet kol kas tai neįvyko. Kai ku
rios VLIKo partijų “išcentri
nės jėgos” matyt mano, kad vie
ningas planavimas būtų ne
naudingas jų anksčiau skelb
tam tariamai paveldėtam “vy- 
resniškumui”. Reiktų pritarti 
jau dažnai keliamai minčiai, 
kad demokratinėje, pliura
listinėje visuomenėje visiškas 
vieningumas sunkiai pasiekia
mas ir nėra reikalingas, ypač 
kai pasidaro bereikalingu 
energijos ir darbo jėgų eikvo
jimu. Daugelyje konferencijų 
ir apklausinėjimų teko maty
ti, kad žydų reikalams visada 
atstovaudavo daugiau kaip vie
na organizacija. Tautai nau- 
daingą darbą galima atlikti 
įvairiais būdais. (Bus daugiau)

GERBIAMA REDAKCIJA
Susidarius palankesnėms 

aplinkybėms mūsų laiškas bū
tų žingsnis į išblaškyto po pa
saulį ir Lietuvoje esančio jau
nimo dvasių suartėjimą tautos 
vienybės labui. Mes supranta
me, kad geležinė uždanga per
kirto ne tik tautos kūną, bet 
ir jos sielą. Ilgą laiką ne tik 
išeivijos šakos buvo atkirstos 
nuo tautos kamieno, bet ir tau
ta buvo praradus teisę į šviesą 
ir tiesą. Šiandien nuniokotoje 
Lietuvos žemėje auga naujas 
atžalynas. Tai naujosios Lietu
vos kūrėjai. Šiandien mums gy
vybiškai reikalinga nutiesti 
tiltus į ištremtą Lietuvos sąži
nę, atmintį ir protą. Mums rei
kia Ivinskio, Šapokos, Čepėno, 
Lietuviškos Bostono enciklo
pedijos ir daugybės kitų tiesos 
spindulių, ilgus dešimtmečius 
slėptųs nuo mūsų.

Š.m. rugsėjo mėn. Kaune su
sibūrė darbo grupė ryšiams 
tarp Lietuvos ir Pasaulio lietu
vių jaunimo stiprinti, kurios 
veiklos projektą pateikiame 
Jūsų svarstymui ir kviečiame 
Jus pareikšti savo pastabas dėl 
pateiktos programos. Mums 
reiktų geriau susipažinti su 
PLJS, PLB ir kitų lietuviškų or
ganizacijų veikla. Tam tikslui 
reikėtų gauti apie juos spaus
dintos medžiagos (įstatus, lei
dinius ir pan.). Taip pat mes 
prašome sudaryti galimybę 
(bent mūsų grupei) skaityti 
“Pasaulio lietuvį” ir galbūt 
kai kuriuos kitus laikraščius 
lietuvių ir kitom kalbom (ypač 
liečiančius Lietuvos ir lietu
vių reikalus). Laukiame Jūsų 
atsako.

Su pagarba: DGRTLiPLJS 
Adresai:
L LIETUVA, Kaunas, 233035, 

Prancūzų g-vė 76-48 Aidas 
Pakrosnis

2. LIETUVA, Kaunas, 233016, 
Biliūno ai. 25-1 Paulius Vai
tiekūnas

3. LIETUVA? Kaunas, 233005, 
Lietuvių g-vė 6-2 Giedrė Gu- 
zevičiūtė

4. LIETUVA, Kulautuva 234321 
Janonio 11 Bernotas Arijus 
Tel. 543285

Iš lentų sukaltas namelis, kuriame ir prie kurio badavo keletas sovietų 
okupuotos Lietuvos jaunuolių Vilniuje, Gedimino aikštėje prie katedros. 
Jie reikalavo paleisti politinius kalinius - Balį Gajauską, Gintautą Ieš
mantą, Viktorą Petkų, Valdemarą Karaliūną, Sigitą Tamkevičių, Joną 
Pakucką, Boleslovą Lizūną ir kitus. Valdžios pareigūnų pažadų dėka ba
davimas buvo nutrauktas. Jis vėl atnaujintas P. Cidziko, nes pažadai ne
buvo tesėti. Virš namelio plevėsuoja Lietuvos vėliava. Skersinis kaspinas 
- taip pat Lietuvos vėliava, o namelio viršuje - Lietuvos Vytis, (rašas deši
nėje: “Už kalinius-kankinius ir už visą Lietuvą mano pasninkas ir ryžtas”

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

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

Darbo grupės ryšiams tarp 
Lietuvos ir pasaulio lietuvių 

jaunimo stiprinti
VEIKLOS PROGRAMA

1. Pagrindinis tikslas - vienyti 
lietuvių jaunimą visame pasauly
je tautinio atgimimo ir lietuvy
bės puoselėjimo darbui.

2. Tuo tikslu remiame nepriklau
somos jaunimo sąjungos kūrimą
si Lietuvoje. Sveikiname nefor
malių jaunimo grupių kūrimąsi.

3. Teisėta išeivijos lietuvių jauni
mo atstove laikome Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungą, todėl 
manome, kad reikia užmegzti ir 
palaikyti su ja pastovius ryšius. 
Tam praktiškai įgyvendinti lai
kome reikalingu:
3.1. įsteigti Lietuvoje koordina

cinį centrą (centrus), per 
kuriuos būtų galima palaiky
ti asmeninius, profesinius, 
komercinius ir kitokius kon
taktus, kurie įgalintų kaupti 
informaciją ir sudaryti sąly
gas norintiems aplankyti Lie
tuvą, gyventi lietuvių šeimo
se;

3.2. reguliariai keistis informaci
ja, visų pirma periodika ir 
knygomis;

3.3. skatinti asmeninius kontak
tus ir susitikimus tarp įvai
rių kraštų lietuvių jaunimo; 
organizuoti bendrus rengi
nius (tautines šventes, minė
jimus, diskusijas, konferen
cijas).

4. Smerkiame cenzūrą ir siekiame, 
kad laisvas apsikeitimas infor
macija. skirtingų šalių piliečių 
bendravimas būtų įteisintas 
konstitucijoje.

5. Grupė veikia nepriklausomai 
nuo valstybinių ir visuomeni
nių organizacijų, bet gali su jo
mis bendradarbiauti įgyvendi
nant bendrus tikslus.

6. Manome, kad PLJS galėtų jungti 
ne tik išeivijos, bet ir Lietuvos 
jaunimą, atsižvelgiant į specifi
nes sąlygas ir išlaikant abipusį 
savarankiškumą bei lygiateisiš
kumą. Manome, kad būtų tikslin
ga sušaukti bendrą pasaulio 
(įskaitant Lietuvos) lietuvių jau
nimo kongresą.

7. Skiriame ypatingą dėmesį Bal
tarusijos ir Kaliningrado srities 
lietuvių, problemoms, taip pat 
palaikome lietuvišką veiklą tuo
se kraštuose, kurie neįeina į PLJS 
veiklos sferą (Europos SOC. val
stybės).

8. Laikome tikslinga įkurti rėmimo 
fondą.
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PETRAS CIDZIKAS, 30 dienų išbadavęs Vilniaus Gedimino aikštėje už 
politinių kalinių paleidimą. Bado streiką nutraukė spalio 29 d.

Lietuvos ir išeivijos kultūriniai santykiai
EDITA NAZARAITĖ

Los Angeles Dailiųjų menų klu
be 1988 m. rugsėjo 4 d. kalbėta apie 
sovietų okupuotos Lietuvos ir išei
vijos kultūrininkų santykius. Pasi
sakė pakviestieji, pasisakė ir kiti 
dalyvavusieji. Iš Kanados pakvies
toji Edita Nazaraitė nedalyvavo, 
bet atsiuntė savo pasisakymą, kurio 
atspaudą DMK metraštininkas at
siuntė “Tėviškės žiburiams”. RED.

Manau, kad kultūrininkų 
santykiai turi būti kuo glau
džiausi, nes esame vienos mo
čios vaikai, bet... ne be atran
kos, be žabalo, neskoningo pa
triotizmo. Svarbu atsijoti, kam 
kuris kultūrininkas savimi 
atstovauja, kokią kultūrą jis 
(ji) reprezentuoja iš tikrųjų, 
nes tų kultūrų esama visokių. 
Gryna tiesa ir ta, kad okup. 
Lietuvoje kultūrininkų tarpe 
pilna taip ten vadinamų “šiau
dinių komunistų”. Jie susirišo 
su kompartija konformistiškai, 
ne iš idėjos. Tokia asmenybės 
susidvejinimo būklė yra liguis
ta, beveik šizoidiška, varanti 
į asmenybės degradavimą, o 
puolęs kūrėjas, kaip ir puolęs 
angelas, gali staiga sušmėžuoti 
juodu šėtonu.

Bet vėl - mes tos situacijos 
nepakeisime. Nei Gorbačio
vas, nes jo reformos nėra esmi
nės, galų gale pati reformos 
sąvoka reiškia dalinį pakeiti
mą. Mūsų gi Lietuvai reikia ne 
reformų socialistinės santvar
kos rėmuose (šiuo metu tai 
remia į “Sąjūdį” susibūrę inte- 
ligentai-kultūrininkai), o rei
kia valstybingumo atstatymo, 
politinio ir teritorinio bei eko
nominio savarankiškumo. Lie
tuvai reikia būti pačia savimi, 
o ne vakariečių žurnalistų pra
vardžiuojama etnikų teritori
ja TSRS sudėtyje.

Dėl šių fundamentalių pa
keitimų, kurių jau niekaip 
reformomis nepavadinsi, ko
voja jau iš požemio išėjusi Lie
tuvos laisvės lyga, kurios narių 
tarpe žymių kultūrininkų pa
vardžių kaip ir nematyti. Taigi 
vėl matome, su kuo eina Lietu
vos kultūrininkai sovietuose. 
Tad budrumo prarasti never
tėtų.

Imkime kad ir Jaunimo teat
ro atvejį. Išgarsino Lietuvėlę, 
Nekrošius genijus, viskas pui
ku ir gražu, bet tame pačiame 
Jaunimo teatre, kurio gastro
lės sukėlė tiek susižavėjimo 
ir išspaudė tiek daug senti
mentalių ašarėlių, figūravo 
ir tokia Dalia Tamulevičiūtė, 
parašiusi šlykščiausią straips
nį į “Litmenį”, smerkdama tik
rą tautos patriotą V. Bogušį. 
Tą vargšą Saugumas tampo ir 
terorizuoja, o ta po Ameriką 
važinėja, lietuvišką kultūrą 
amerikiečiams rodo, kultūri
ninkę vaidina. Man asmeniš
kai nuo tokios jų kultūros ir 
kultūrininkų bloga darosi, 
užtat trenkiau viską ir atsira

dau čia, laisvėje, taip kaip 
stoviu.

Žinoma, bendraujant su kul
tūrininkais iš tėvynės, sunku 
rasti konkrečių būdų nustatyti 
kas yra kas. Galima vadovautis 
intuicija, intelektu, nežinau, 
žodžiu, psichologinėm plony
bėm.

Bet nereikėtų ignoruoti rea
lybės - metai mus atitolina 
nuo realios Lietuvos padėties, 
gerovė atbukina, laisvė kartais 
ištvirkina, tad suprantu, kad 
ilgus dešimtmečius tremtyje 
kultūrininkai taip jau išsiilgs
ta kultūrininkų iš okup. Lietu
vos, kad iš aklos nostalgijos 
įpuola, kaip tie nekalti balan
dėliai, į bjauriausą degutą (rau
doną). Paskui sunku plunksne
les susirankioti.

Man regis, kontaktai geriau 
teišlaiko privatų pobūdį. Tie 
visi oficialumai paskui naudo
jami tik atgrasiausiai komu
nistinei propagandai, nes nė 
vieną minutę negalime leisti 
sau tokios prabangos ir užsi
miršti, kad komunistai vykdė 
mūsų tautos genocidą, tebelai
ko tėvynę okupacijoje. Man re
gis, kad išeivijos kultūrinin
kai daug kultūringiau pasielg
tų savo tautos labui morališ
kai daugiau remdami ne okup. 
Lietuvos kultūrininkus, bet 
žmones, kurie buriasi apie 
LLL, su politiniais tikslais, 
nors ne tokie “kultūringi” kaip 
tūlos Tamulevičiūtės ar net 
tas pats Nekrošius. Nes Lietu
vai reikia laisvės, ne kultūros, 
nes be laisvės ir ta kultūra su
jaukiama.

Tai tiek. Mes esame per dide
lėje kančioje ir nelaimėje, kad 
žaistume šiapus ir anapus di
deles kultūras. “Šnipštas” iš to 
mūsų šiaudinio kultūringumo, 
jei laisvė mums nebrangi. Ji, 
tik ji turi būti pirmoje vietoje, 
pirmose mūsų minčių barika
dose, nes, patikėkite, sąžinin
go žmogaus negali džiuginti 
kultūra be laisvės. Žinoma, 
anomalijų visad pasitaiko, bet 
tai ir yra mūsų būties tragizmas.

“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 
5S25ZSZ SZ5252S2S52S2S2S2F525aS2S2S2fi5a



4 psi. • Tėviškės žiburiai * 1988. XI. 8 — Nr. 45 (2020)

PAVERGTOJE TEVTfflE
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NAUJAS PASIENIO PUNKTAS
Susisiekimą su Lenkija keliais 

šimtais kilometrų sutrumpino 
Lazdijų rajone atidarytas pa
sienio kontrolės punktas. Auto
mobilius turintiems turistams, 
autobusams bei krovinius ve- 
žantiems sunkvežimiams iš Lie
tuvos į Lenkiją ir iš jos į Lie
tuvą nereikės važiuoti per Gudi
ją. Dabar lengviau bus pasiekia
mi Punsko, Baltstogės, Suvalkų 
bei jų apylinkių lietuviai. Juos 
dažniau galės aplankyti savi
veikliniai vienetai iš pietinės 
Lietuvos.

PRIE VYTAUTO PAMINKLO
Naują posūkį Sedos viduri

nės mokyklos abiturientų išleis
tuvėse “Tiesos” rugpjūčio 7 d. 
laidoje atskleidė E. Kukulskie- 
nė. Apie jas vėl “Tiesoje” rug
pjūčio 26 d. rašo Loreta Aury- 
lienė. Jos džiaugiasi pačių abi
turientų iniciatyva surengtu su
sitikimu prie Vytauto Didžiojo 
paminklo ir ten padaryta prie
saika gerbti praeitį, mylėti Tė
vynę, būti jautriais žmonėmis. 
Priesaiką papildė žvakučių švie
soje jautriai nuskambėję Mairo
nio ir J. Naujalio “Lietuva bran
gi” žodžiai. Pasak L. Aurylie- 
nės, tokios įspūdingos šventės 
Sedos abiturientams būtų galė
ję pavydėti net ir Vilniaus abi
turientai, jeigu nuotaikos ne
būtų sudrumstę biurokratai: 
“Bet naujovės į mūsų gyvenimą 
labai nelengvai skinasi kelią. 
Lyg kokius brūzgynus tenka 
įveikti visokius draudimus, iš
ankstinius derinimus. Štai ir čia 
neapdairus rajono valdžios įsi
kišimas aptemdė gražią moki
nių šventę. Kodėl vis dar ban
doma vadovautis pasenusiais 
mąstymo stereotipais: girdi, 
kol negavai ženklo ‘iš viršaus’, 
nedrįsk pats kurti, galvoti, eks
perimentuoti. O juk ne paslap
tis, kad dažnai žmonės, sėdintys 
‘viršuje’, neįsigilina į dalyko 
esmę, nenori (o gal ir nesugeba?) 
įžvelgti racionalaus grūdo, o 
nurodinėti, ‘vadovauti’ nesivar
žo ..."

IŠKELTOS DVI VĖLIAVOS
Aukščiausiosios tarybos pre

zidiumo įsakas spalio 6 d. Lie
tuvos trispalvei grąžino tautinės 
vėliavos teises su pastaba, kad 
ji nuolatos turi būti iškeliama 
Vilniuje ant Gedimino pilies 
bokšto. Tautinio pripažinimo 
susilaukė ir Lietuvos himnas, 
pavadintas dr. V. Kudirkos 
“Tautiška giesme”. Tarybos pre
zidiumo įsake skelbiama: “Įvai
riomis progomis naudotina ir 
atliktina V. Kudirkos ’Tautiš
ka giesmė’...” Oficialus tri
spalvės vėliavos iškėlimas Vil
niuje įvyko spalio 7 d., stebi
mas gausios vilniečių minios 
Gedimino aikštėje. Iškeliant 
vėliavą senosios pilies bokšte, 
padangėn buvo iššautos gelto
nos, žalios ir raudonos rake
tos, galingai nuskambėjo Tau
tos himnas. Kalbėjo rašytojas 
V. Petkevičius, senasis archi
tektas V. Landsbergis-Žemkal
nis, poetas J. Nekrošius, filo
sofas A. Juozaitis ir poetas 
Justinas Marcinkevičius. Tą 
dieną Vilniuje ilgai skambėjo 
lietuviškos dainos. Kauniečiai

“NAUJAMETINĖ” 
gruodžio 27/88 - sausio 10/89 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE kaina - $2100 Kan.

“VASARIO 16-TOJI” 
vasario 10-21 

(Vilnius-Kaunas-Druskininkai) 
AIR FRANCE Kaina - $1989 Kan.

“PAVASARINĖ” 
gegužės 14-26 

(Vilnius-Kaunas) 
FINAIR Kaina-$2100

“ŠVENTINĖ” 
Birželio 30-liepos 16 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 
FINAIR Kaina - $2600

“JUBILIEJINĖ” 
Liepos 14-25 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina-$2220

“GINTARINĖ PALANGA”
Rugpjūčio 11-27 

(Palanga) 
FINAIR Kaina-$2350 

l kelionės kainą įskaityta: pilna kelionės kaina, mokesčiai, vizos mokes
tis, kelionės, sveikatos, gyvybės ir bagažo drauda. Visos kelionės ly
dimos patyrusių palydovų. Kainos garantuojamos - įmokėjus visus pi
nigus. Vietos garantuojamos - įmokėjus $300 rankpinigių. (Po naujų 

metų numatomas kelionių kainų pakėlimas).
KVIEČIAME UŽSISAKYTI KELIONĘ DABAR!

Skambinkite: tel. (416) 769-2500. TELEX: 06-967812 FAX: (416) 763-6279 
Rašykite: 2100 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6S 1M7

Registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066

panašių iškilmių susilaukė spa
lio 9 d., kai Lietuvos trispalvė 
buvo iškelta Kauno istorijos 
muziejaus bokšte. Vykdomojo 
komiteto pirm. Petras Staškū- 
nas perskaitė istorinį spalio 
8 d. priimtą nutarimą: “Iškelti 
geltonos, žalios ir raudonos 
spalvų vėliavą ant Kauno vals
tybinio M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus varpų bokšto — nuo
latinai”. Po jo kalbėjo Lietu
vos persitvarkymo sąjūdžio ini
ciatyvinės Kauno grupės narys 
gydytojas R. Klumbys, muzie
jaus bokšto varpininku laiko
mas kompoz. V. Kuprevičius, 
svečiai iš Vilniaus architek
tas A. Nasvytis, prof. K. Pruns
kienė. Susikaupus išklausytas 
magnetofoninis buvusio Lietu
vos užsienio reikalų ministe- 
rio J. Urbšio sveikinimas. Skam
bėjo varpų muzika, Kauno choro 
ir visų iškilmės dalyvių sugie
dotas Tautos himnas. Tą vakarą 
Kauno aikštėse ir gatvėse ilgai 
nenutilo lietuviškos dainos.

ATMINTIES TAKAS
Ant stataus Nemuno kranto 

Birštone spalio 1 d. atidarytas 
vienuolikos ąžuolinių stogastul
pių ansamblis, pavadintas At
minties taku. Birštono turisti
nės bazės ir Lietuvos liaudies 
meno draugijos iniciatyva su
kurti stogastulpiai gyventojams 
ir svečiams primins Lietuvai 
skaudaus stalinizmo aukas. Fe
liksas Marcinkas “Tiesos” spa
lio 2 d. laidoje cituoja Atmini
mo tako atidaryme rašytojo Vy
tauto Petkevičiaus tartus žo
džius: “Šiandien mes atidarome 
pirmąjį memorialą, skirtą vi
siems doriems darbininkams, 
ūkininkams, inteligentams, ku
rie mylėjo gimtą žemę, kalbą, 
papročius ir už tai tapo stali
nizmo represijų aukomis!. . .” 
Po jo kalbėjo “Lietuviško mi
daus” gamyklos direktorius A. 
Sinkevičius, vokiečių okupaci
jos metais gelbėjęs žmones nuo 
Geštapo ir už tai pokaryje iš
tremtas į Vorkutą. Skaudžiais 
įspūdžiais dalijosi Laptevų sa
lose gyvas išlikęs ir Lietuvon 
grįžęs girininkas A. Vilkaitis. 
Nemažiau įspūdingi ir stoga
stulpius sukūrusių liaudies 
meistrų iškalti įrašai: G. Dudai- 
čio — Nusimesk, tėvyne, rūbą 
seną”, V. Rakuckio — “Motinų 
skausmui ir kūdikių klyksmui, 
sustingusiems Sibiro speige”, 
P. Kaziūno — “Lietuvai, už vi
sas tavo kančias”, L. Tvardaus- 
ko - “Kiekvienam doram žmogui, 
padėjusiam galvą už Lietuvą”, 
P. Puškoriaus — “Lietuva, tė
vyne mūsų, tu didvyrių žeme .. .” 
Iš stogastulpių žvelgia lietuvių 
tautos karžygiai, Rūpintojėliai, 
Marija su nukryžiuotu Kristu
mi. Atminties taką su smulkio
sios architektūros ansambliu 
suprojektavo architektas F. 
Jackevičius ir skulptorius J. 
Meškelevičius, talkinę stoga
stulpius kūrusiems liaudies 
meistrams. Susikaupimo šven
tę užbaigė šimtamečių eglių 
apsuptyje sugiedotas Tautos 
himnas. Ateityje Atminties ta
kas ilgės, susilauks daugiau 
stogastulpių, nes jiems yra skir
ta ir sekanti kūrybinė liaudies 
meistrų stovykla. y. Kst.

“SKAMBA, SKAMBA KANKLIAI!”
Gegužės 26 - birželio 6 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina-$2100

“GEGUŽINĖ” 
Gegužės 26 - birželio 12 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 
AIR FRANCE Kaina - $2600

“ŽOLINĖ”
Rugpjūčio 11-20 
(Vilnius-Kaunas) 

FINAIR Kaina-$1999

“BOBŲ VASARA” 
Rugsėjo 6-19 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina-$2150

“RUDENINĖ” 
Spalio 6-17 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina-$1999

Ant Nemuno kranto Birštone atidarytas Atminties takas su ąžuoliniais liaudies meistrų stogastulpiais, kurių 
jautrūs įrašai primena lietuvių tautos kančias ir stalinizmo aukas Nuotr. P. Šaltmirio “Tiesoje”

Hamilton, Ontario
Sumainė žiedus Diana Vainutytė 

su dr. Robertu Kiardrope spalio 
22 d. Šv. Petro ir Povilo šventovėje. 
Vaišės įvyko “Liūną gardens”, 
Stoney Creek prie Ontario ežero. 
Dalyvavo abiejų jaunųjų giminės 
ir artimieji, daugiausia iš Hamil
tono, Sault Ste Marie, Toronto, 
Londono ir Waterloo. Pietų metu 
Toronto simfonijos orkestro arfi
ninke Petrišija Johnston grojo 
arfa. Vakaro programą pravedė M. 
Frazer iš Mississaugos. Kalbėda
mas jaunosios tėvelis pasidžiaugė, 
kad nepraranda dukters, bet gau
na sūnų. Abu jaunieji susilaukė 
daug sveikinimų. Jaunoji gimusi 
ir užaugusi Sault Ste Marie mies
te, prieš pusmetį baigusi Londo
no universitete studijas žmonių 
sveikatos priežiūros srityje, įsi
darbino Hamiltono-Wentworth 
sveikatos įstaigoje. Jaunasis ang- 
lo-saksų kilmės, baigęs biologijos 
ir adontologijos mokslus, dirba 
nuosavame “Main-Tisdale" kabi
nete dantų chirurgu. Jaunavedžiai 
išvyko povestuvinėn kelionėn į 
Puerto Plata, Dominikonų res
publikoj. Linkėtina jiems darnių 
ir šviesių gyvenimo dienų. V.

A. a. STASIO RAUPĖNO atmi
nimui Kanados lietuvių fondui 
aukojo: $25 - St. Dalius. J. Asme- 
navičius: $20 - P. Pleinys, V. Svi- 
las, E. Apanavičius, P. Z. Sakalas,
L. D. Gutauskas, J. Butkevičius; 
$15 - K. L. Meškauskas, R. J. Plei
nys; $10 - P. Zubas, M. Repečka, J. 
Astas, H. Rimkevičius, E. E. Ku
daba ir L. Kubilius.

Kanados lietuvių fondas nuo- 
širdiai dėkoja už aukas. KLJ

Paieškojimas
Vytautas Sideris, gyvenantis 

Lietuvoje, Norto km., Marijampo
lės rajone, ieško savo pusbrolio gy
venusio Toronte. Sideriai yra kilę 
nuo Steisiūnų km., Lazdijų rajono. 
Pats ar žinantys, prašomi skambin
ti P. Lukošiui, tel. (416) 389-3289, 
Hamilton, Ontario.

Delhi, Ontario
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

religinei šalpai aukojo: $100 - K L 
K M draugijos Delhi skyrius, Z. P. 
Augaičiai, E. Vindašienė,' kun. L. 
Kemėšis, $75 - E. B. Gudinskai; 
$50 - M. V. Miceikos, P. Lapieniai, 
V. Galeckas, D. Šiurnos, B. Luko
šienė, A. Klemkienė, E. G. Rugie
niai; $40 - A. K. Ratavičiai; $30 -
M. Stankaitienė, L. J. Vitai; $25 - 
A. B. Stonkai, V. J. Jociai, P. Pe- 
karskienė, A. Kairys, S. P. Pargaus- 
kai, J. B. Vytai, J. D. Žiogai, VI. 
Vindašius, T. Aleliūnas, J. Jurė
nas, B. J. Lukšiai, A. Aleliūnienė; 
$15 - V. Čiuprinskai; $10 - K. J. 
Jauneikos. A. Martinkevičius, O. P. 
Vežauskai, O. B. Čeikos, V. B. Cvir
kos, p. Skuodienė, A. Steigvilos,
E. Jakubilienė, B. Rudokienė, S. 
Beržiniai, M. Mickevičienė; $5 -
F. Gurkliai, K. Simutienė, A. Pen- 
kienė.

Aukotojams ir rinkėjams nuošir
dus ačiū. kun. L. Kemėšis

Windsor, Ontario
PARAPIJOS PIETŪS, Windsoro 

Šv. Kazimiero lietuvių parapija 
yra labai maža. Daug kartų Detroi
to Šv. Antano lietuvių parapija 
kvietė “būti praktiškiems” ir pri
sijungti prie jų parapijos. Windso- 
riečiai nenusileido, savo parapi
ją ištaikė. Neseniai buvo paskelb
ta , kad Detroito Šv. Antano para
pija yra uždaroma. Gi mūsų maža 
parapijėlė tebegyvuoja ir nemano 
užsidaryti. Lapkričio mėn. 13 d. 
yra ruošiami parapijos pietūs. 
Pamaldos prasidės 10.30 v.r. Pie
tūs tuojau po pamaldų. Bus loteri
ja, bufetas ir mūsų šeimininkės 
pagamins skanius valgius. Kvie
čiame Windsoro Detroito ir apy
linkės lietuvius. Savo dalyvavimu 
jūs paremsite mažą, bet pavyzdin
gą parapiją ir lietuvybės židinį.

$ M. K.

Šauni iniciatyva
Kanadiečiai gimnazistai sudominti Lietuvos reikalais

Šių metų pavasarį “Holy 
Name of Mary” gimnazijoje, 
Mississaugoje, turėjome Žmo
gaus teisių savaitę. Iki šiol 
metų metais buvo daugiausia 
kalbama apie Pietinę Afriką 
arba Pietų Ameriką. Šiais me
tais mes, kurie vadovavome 
“Social Action” komitetui, nu
sprendėme, kad atėjo laikas 
praplėsti kursą ir įvesti lie
tuvių, baltiečių ir ukrainie
čių žmogaus teisių reikalus.

Buvo pakviesti žymūs kana
diečiai paskaitininkai: And
rew Witer, parlamento narys. 
High Parko atstovas, ir Mau
reen Giroux, Keston kolegijos 
pirmininkė. Jie gimnazistams 
gyvai apibūdino Rytinės Eu
ropos problemas.

Man teko suorganizuoti mo
kinius minėtos savaitės iškil
mėms ir taip pat “laisvės laiš
kų” rašymui. Visi gimnazijos 
mokiniai rašė laiškus Gorba
čiovui ir Kanados valdžiai 
(Mulroney, Clark, Hnatyshyn ir 
1.1.). Laiškai reikalavo, kad 
visi atkreiptų dėmesį į Lietu
vos disidentus, kalinius ir pa
gelbėtų jiems atgauti laisvę. 
Tiesiogiai laiškai buvo rašomi 
kun. Alfonsui Svarinskui ir 
kun. Sigitui Tamkevičiui. Mo
kiniai labai domėjosi, kad jie 
neteko laisvės dėl priežasčių, 
kurių mes laisvame pasaulyje 
net neįsivaizduojame. Iš viso 
parašėme ir išsiuntėme 5,000 
laiškų. Patys mokiniai paden
gė visas pašto išlaidas.

Pirmąją teigiamą reakciją 
mokiniai išgyveno, kai “The 
Toronto Star” rugpjūčio 14 d. 
paskelbė, kad kun. Svarinskas 
buvo išlaisvintas. Nors buvo 
dar vasaros atostogos, bet mo

AfA 
JONUI KRIŠTOLAIČIUI

mirus Klivlande,

jo brolį JUOZĄ KRIŠTOLAITI, kredito kooperatyvo 
“Talka” vicepirmininką, bei kitus gimines liūdesio valan
doje nuoširdžiai užjaučiame -

Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo 
“Talka” valdyba, komitetai ir tarnautojai

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 28 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) .................. 3%
santaupas........................... 6.5%
kasd.pal.taupymo s-ta.......6%
90 dienų indėlius ...............  9%
1 m. term, indėlius ...... 10.25%
1 m. term.ind.mėn.pal. 9.75% 
3 m. term.indėlius ......... 10.5%
RRSP ir RRIF (pensijos) .... 8% 
RRSP ir RRIF 1 m.........  10.25%
RRSP ind. 3 m.................. 10.5% 

kiniai skambino gimnazijai, 
džiaugdamiesi, kad kun. Sva
rinskas išlaisvintas. Jie jau
tėsi prisidėję prie jo išlais
vinimo.

Dabar, prasidėjus naujiems 
mokslo metams, gauname mo
kykloje daugiau ir daugiau 
atsakymų į mūsų išsiųstus laiš
kus. Mokinių susidomėjimas 
didelis. Šį rudenį net įsteig
tas “Amnesty International” 
klubas mūsų gimnazijoje. Šis 
klubas .tęs laiškų rašymą kali
niams ir valstybių vadams, 
prašydami atsižvelgti į žmo
gaus teises pasaulyje, įskai
tant ir Lietuvą.

Šis be galo sėkmingas kana
diečių įsijungimas į lietuvių 
kalinių laisvinimą turėtų būti 
įvestas ir kitose kanadiečių 
gimnazijose, pasinaudojant 
lietuvių mokytojų įtaka.

Šiemet labai gera proga dar 
kartą iškelti žmogaus teises, 
nes gruodžio 10 d. sueina 40 
metų nuo žmogaus teisių de
klaracijos paskelbimo Jungti
nėse Tautose.

Visi sekime Sąjūdžio pastan- 
gas Vyta Kušneraitienė,

“Holy Name of Mary” 
gimnazija

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..... 13.5%
nekiln. turto pask. 1 m..11.75% 
nekil.turto pask. 3 m.. 12.5% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Nauja lietuvių pranciškonų 

vienuolijos vadovybė išrinkta 
kapitulos posėdžiuose Kenne- 
bunkporte, aptarus aktualiuo
sius vienuolijos reikalus. Pro
vincijolu antram terminui per
rinktas kun. Placidas Barius, 
OFM. Viceprovincijolu išrink
tas kun. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, patarėjais — kun. Jurgis 
Gailiušis, OFM, kun. Bernardas 
Grauslys, OFM, kun. Augustinas 
Simanavičius, OFM, ir kun. Leo
nardas Andriekus, OFM.

Pagalbinis ALTos finansų ko
mitetas Petro Bučo iniciatyva 
įsteigtas jos būstinėje Čikagoje. 
Komitetan įsijungė: P. Bučas D. 
Dumbrienė, J. Jasiūnienė, A. 
Katelienė, O. Kremeris, V. Len- 
kevičienė, M. Marcinkienė, E. 
Oželienė ir A. Repšienė. Lėšoms 
telkti organizuojama loterija 
su piniginiais laimikiais. Bilie
tai bus platinami knygutėmis. 
Laimikių traukimas įvyks ALTos 
seime 1989 m. ALTos iždą tiki
masi papildyti keliais tūkstan
čiais dolerių. Numatytas ir kitas 
renginys — vakarienė su daikti
niais loterijos laimikiais. Ja 
bus paminėtas pokarinių pabė
gėlių atvykimas į JAV pirmuoju 
jiems skirtu laivu prieš 40 me
tų. Pagalbinis finansų komite
tas sutelktomis lėšomis steng
sis užtikrinti tolimesnę ALTos 
veiklą.

A. a. dr. Stasys Kudokas, dai
lininkas ir architektas, mirė 
spalio 6 d. Kalifornijos Santa 
Monikoje. Velionis, gimęs 1898 
m. rugsėjo 29 d. prie Panevėžio, 
Petrapilyje studijavo kelių in
žineriją. Grįžęs Lietuvon, gavo 
stipendiją ir buvo išsiųstas Ro
mon. Ten baigė Romos dailės 
mokyklą ir aukštąją architek
tūros mokyklą daktaro laipsniu. 
Lietuvoje dirbo Kauno miesto 
architektu, vadovaudamas Vy
tauto Didžiojo universiteto 
architektūros katedrai, dėsty
damas architektūros kompozici
ją ne tik universitete, bet ir 
Aukštesniojoje technikos mo
kykloje. Kaunui suprojektavo 
keletą modernių pastatų. Atvy
kęs į JAV, velionis dirbo sta
tybos bendrovėse. Yra suprojek
tavęs ir lietuviams skirtų pa
statų. Iš jų bene didžiausio 
dėmesio susilaukė dvi bažny
čios — Visų šventųjų Čikagoje, 
Nuolatinės Pagalbos Marijos 
Klivlande. Kanadoje velionis 
įsiamžino Prisikėlimo parapi
jos pastatais Toronte. Būdamas 
pensininku, vėl grįžo dailėn, 
nutapydamas daug Lietuvos 
gamtovaizdžių. Palaidotas spa
lio 10 d. iš Šv. Monikos baž
nyčios Šv. Kryžiaus kapinėse 
Culver City. Apeigas atliko 
prel. Jonas Kučingis. Liko liū
dinti našlė Sofija Veselauskai- 
tė-Kudokienė. Vienintelis sūnus 
Jurgis prieš kelioliką metų žu
vo automobilio nelaimėje.

A. a. Jadvyga Chodakauskaitė- 
Tūbelienė spalio 4 d. mirė Ma
tulaičio senelių namuose Put- 
name. Velionė, gimusi 1902 m. 
gruodžio 28 d. Gavėnonių dva
re, anuometinėje Panevėžio sri
tyje, buvo lenkiškos kilmės, bet 
ji ir sesuo Sofija išaugo lietu
vaitėmis. Tėvas Antanas Choda- 
kauskas buvo palankus lietu
viams, mokyti savo vaikams 
kviesdavo vasaros mėnesiais 
atostogaujančius lietuvius stu
dentus. Tarp jų buvo ir Anta
nas Smetona, vėliau vedęs Jad
vygos seserį Sofiją. Jadvyga 
1920 m. ištekėjo už Juozo Tūbe
lio, kuriam nepriklausomoje 
Lietuvoje teko būti finansų 
ministeriu ir ministeriu pir
mininku. 1917 m. velionė baigė 
studijas Petrapilio universiteto 
filologijos ir istorijos fakul
tetuose. Jau studijų metais įsi
jungė lietuviškon veiklon — ra
šė lietuviškai spaudai, mokyto
javo lietuvių pabėgėlių gimnazi
joje. Grįžusi Lietuvon, bendra
darbiavo “Lietuvos aide”. Vy
riausybės buvo išsiųsta užsie
nin organizuoti Lietuvos infor
macijos centrų. Tokį centrą 1918 
m. suorganizavo Šveicarijos 
Berne, 1919 m. — Paryžiuje prie 
Lietuvos taikos delegacijos. 
Lietuvoje velionė plačiai reiš
kėsi visuomeninėje veikloje. Jos 
vyras J. Tūbelis mirė Kaune 
1939 m. rugsėjo 30 d. Iš Lietu
vos velionė su dukra Marija ir 
giminėmis pasitraukė 1940 m. 
birželio 17 d. ir tais pačiais 
metais atvyko į JAV. Iki pensi
jos dėstė rusų kalbą JAV karo 
akademijoje Vašingtone. Palai
dota spalio 6 d. Nekaltai Pr. 
Marijos seselių kapinaitėse Put- 
name.
Australija

Australijos lietuviai turi du sa
vaitraščius: ALB krašto valdy
bos leidžiamą “Mūsų pastogę” ir 
“Tėviškės aidus”, kuriuos lei

džia Australijos lietuvių katali
kų federacija. Apie tų dviejų 
laikraščių sujungimą “Mūsų pa
stogės” spalio 17 d. laidoje pra
šneko A. Kantvilas: “Bekeliau
jant Australijoje ir kitur pasau
lyje, teko susitikti su tautiečiais, 
šviesiais žmonėmis ir patriotais. 
Turiu pasakyti, kad visi sutikda
vo, jog mums čia, Australijoje, 
dviejų laikraščių per daug. Da
bar man ateina į galvą pasaky
mas apie žvakės deginimą iš 
abiejų galų. Mes savo ‘žvakę’, 
atrodo, deginame kaip tik taip 
— iš abiejų galų, beveik dienos 
šviesoje, kai pasišviesti ne taip 
jau reikia. Kuo gi dabar abu mū
sų laikraščiai skiriasi, ar ideo
logiškai, ar žiniomis, ar tikslais? 
Abiems rūpi pavergta tėvynė, 
sąžinės kaliniai, revoliuciniai 
įvykiai Sovietų Sąjungoje. Gi vi
sa kita tik dvigubas pakartoji
mas, išskiriant vieną kitą skir
tingą, geresnį straipsnį, dviejų 
savaičių senumo žinią ar specia
lią korespondenciją...”

Belieka pridurti, kad abu laik
raščius slegia ir redaktorių pro
blemos. Australijos lietuvių ka
talikų federacijos valdybos po
sėdyje rugsėjo 5 d. praneštas 
nuo 1973 m. “Tėviškės aidų” re
daktoriumi dirbusio kun. dr. Pr. 
Dauknio pasitraukimas 1989 m. 
sausio 1 d. Redakciniai “Mūsų 
pastogės” vargai prasidėjo su 
ilgamečio red. Vinco Kazoko 
mirtimi 1984 m. spalio 30 d. Da
bar jau ilgoką laiką redakto
riumi skelbiamas V. Augustina- 
vičius. Jo nei pavardės, nei ini
cialų nematyti po straipsniais. 
Nėra ir kadaise buvusių veda
mųjų. Abiem savaitraščiam 
trūksta vietinių žurnalistų 
bendradarbių. Tad “TA” redak
cijai daug metų talkina Bronius 
Kviklys, specialus bendradarbis 
Čikagoje. Jo straipsniai, kar
tais jau panaudoti “Draugo” ve
damaisiais, daugiausia liečia 
aktualius lietuviško gyvenimo 
klausimus ir žinias iš Lietuvos. 
“MP” red. V. Augustinavičius 
verčiasi persispausdinimais, ne 
visada paskelbdamas panaudo
tą laikraštį ir autorių. Jį ypač 
gundė ir dabar dar kartais su
gundo “Tėviškės žiburiuose” pa
ruoštos žinios iš Lietuvos. Pa- 
sišvaistęs kaip savame darže, 
jis pažodžiui persispausdavo 
ištisus gabalus, nenurodyda
mas nei laikraščio, nei jo sky
riaus, nei jame aiškiai pridėtų 
autoriaus inicialų.

Britanija
Mančesterio lietuvių klubą 

rugpjūčio 27 d. aplankė 32 Brad- 
fordo lietuvių ekskursija, atsi
lygindama už pernykštį mančes- 
teriečių apsilankymą Bradfor- 
de. Svečiams iš Bradfordo spe
cialias vaišes surengė Mančes
terio lietuvių klubas. Juos pa
sveikino klubo pirm. A. Podvois- 
kis, džiaugdamasis gražiu Man
česterio ir Bradfordo klubų 
bendradarbiavimu. Bradfordo 
“Vyčio” klubo pirm. V. Gurevi
čius A. Podvoiskiui įteikė at
vežtą dovaną — A. Bučio nuta
pytą paveikslą. Kalbėtojų eilė
se buvo A. Bučys, ramovėnų 
pirm. K. Murauskas, DBLS Brad
fordo skyriaus pirm. F. Šilin
gas ir kan. V. Kamaitis.

Tautos šventės minėjimą Man
česterio lietuviams rugsėjo 3 d. 
vietiniame lietuvių klube suren
gė DBLS Mančesterio skyrius su 
savo pirm. A. Podvoiskiu, padė
kojusiu susirinkusiems daly
viams ir paprašiusiu tylos mi
nute pagerbti už Lietuvos lais
vę žuvusius savanorius, parti
zanus, kankinius Sibire. Paskai
tą skaitė Mančesterio lietuvių 
klubo vicepirm. H. Vaineikis, 
peržvelgdamas lietuvių tautos 
nueitą kelią istorijos šimtme
čiuose, jos dabartinius drąsius 
laisvės siekius. J. Arbačiaus- 
kas skaitė Lietuvai skirtą savo 
kūrinį “Pasaka apie karklo krū
melį”. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu.

Italija
Romos sporto parke rugsėjo 

5 d. lietuviškos “rock and roll" 
muzikos koncertą surengė iš 
Lietuvos atvykęs “Anties” an
samblis, vadovaujamas Algirdo 
Kaušpėdo. Ansamblio dalyviai 
parko scenon atžygiavo su Lie
tuvos trispalve vėliava, kurią 
koncerto metu scenoje taikė 
vienas italų jaunuolis. Italų 
publika šiltai sutiko lietuviš
kas “rock” dainas, nors ir ne
suprasdama jų teksto. Spauda 
platokai aprašė prieš koncertą 
surengtą spaudos konferenciją 
rugsėjo 4 d. “Anties" vadovas 
A. Kaušpėdas tada supažindino 
italus žurnalistus su dabarti
ne Lietuvos būkle, pabrėžda
mas, kad ir “Anties” muzikan
tai yra įsijungę į Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdį. '



Vysk. JULIJONAS STEPONAVIČIUS (kairėje), vysk. JUOZAS PREIKŠAS ir vysk. ANTANAS DEKSNYS Romoje

Tauta apgadinta, bet nesugadinta...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jų panaudojo Bažnyčios nuo
pelnams tautos kultūrai nie
kinti.

ŽURNALISTAS. Kokiu svar
biausiu Lietuvos bažnyčios 
tikslu, uždaviniu dabar la
biausiai rūpinatės ir ko rei
kia. kad jį įgyvendintumėte! 
Kokius tikinčiųjų klausimus 
Jūs manote spręsti pirmiau
sia!

KARDINOLAS. Istorija rodo, 
kad bažnyčia sugeba išlikti 
gyva įvairiausiose ekonomi
nėse ir valstybinėse sistemo
se ir niekad negali taikstytis 
su neteisingais jos veiklos su
varžymais. Istorija taip pat 
rodo, kad niekam ir niekad 
lasivė nebūna padovanojama, 
bet kad, palankioms aplinky
bėms susiklosčius, žmonės ir 
visuomenė turi patys imti elg
tis kaip laisvi. Šiandien mes 
nebegalime laukti jau trečius 
metus žadamų ir vis atideda
mų naujų įstatyminių aktų re
ligijos ir Bažnyčios klausimu. 
Lig šiol mums net jokių pro
jektų neparodyta. Atsakingiau
sios instancijos jau pareiškė, 
kad ligšioliniai nuostatai at
gyvenę. Ir mes juos tokiais lai
kome. Todėl Vyskupų Konfe
rencija, Vyskupai bei Vyskupi
jų valdytojai ir Kunigų semi
narijos vadovybė nuo šiol regu
liariai informuos Religijų rei
kalų tarybos įgaliotinį apie 
savo sprendimus, dvasininkų 
paskyrimus, kandidatų pri
ėmimų į seminarijų. Kadangi 
tarybinė vyriausybė yra pa
naikinusi Lietuvos Respubli
kos konkordatų su Apaštalų 
Sostu ir deklaravusi nesiki
šimų į Bažnyčios kanoninę 
veiklą tai Religijų reikalų ta
rybos įgaliotinio įstaigos, ra
jonų valdžios ir kitų organų 
šių dalykų administravimas 
neturi jokio juridinio pagrin
do ir privalo liautis. Tik ši
taip bus žengtas bažnytinėje 
srityje žingsnis į teisinės vals
tybės sukūrimą, kuriuo sielo
josi neseniai įvykęs reikšmin
gas forumas.

Todėl su didele viltimi ir 
tikėjimu lauksim artėjančios 
valandos, kad tikintiesiems 
būtų sugrąžinta Lietuvos krikš
čionybės lopšys - Vilniaus 
Katedra, kad greičiau būtų at
kurta Klaipėdos bažnyčia, kad 
būtų duodami leidimai statyti 
naujas bažnyčias, ten, kur hie
rarchijos sprendimu tikintie
siems jų reikia: naujuosiuose 
miestuose ir naujuose dides
niųjų miestų rajonuose. Teks 
klibinti visas atsakingas ins
tancijas, kad turėtume laisvą 
religinę spaudą. Prieš 40 me
tų nusavinusi šimtus bažny
tinių pastatų ir keliolika spaus
tuvių, valstybė tegul nesijaus 
daranti dovaną, kai duos pa
talpas bažnytinei leidybai ir 
poligrafijai, vyskupijų bib
liotekoms, bažnytiniam muzie
jui, katalikų informacijos 
centrui ir tikinčiųjų klubams. 
Tikintieji pasauliečiai tebus 
pasirengę, panaudodami ko
operatines formas, ar neforma
lių grupių būdu ir individua
liai imtis senelių, invalidų, 
našlaičių, ligonių ir kitų ne
laimingųjų globos, tikinčiųjų 
šeimų vaikų ir jaunimo laisva
laikio, blaiviųjų vakaronių or
ganizavimo. Pritardami Vy
riausybės vedamai blaivinimo 
akcijai, raginame kunigus ro
dyti tikro blaivumo pavyzdį, 
rengti parapijose blaivybės 
dienas ir savaites, vyskupo 
M.' Valančiaus pavyzdžiu kur

ti bažnytines blaivybės broli
jas.
ŽURNALISTAS. Kaip vertina
te bažnyčios ir valdžios atsto
vų santykius! Ar tai atsiliepia 
tikinčiųjų interesams! Ir ką 
reikėtų daryti, kad šie santy
kiai labiau pasitarnautų vi
suomenės gerovei!

KARDINOLAS. Apie praeitį 
aš pasakysiu aštriausiais, bet 
labiausiai tą vaizdą atitinkan
čiais žodžiais. Tik ar išdrįsi
te tokią skaudžią ir rūsčią tie
są spausdinti. Praeityje bu
vusių valdžios atstovų ir Baž
nyčios santykių negalima pa
vadinti santykiais. Tai buvo 
tik katės žaidimas su savo au
ka: stengtasi kuo išradingiau 
pažaisti, kartais nuduodant, 
kad netykojama, bet su kiek
vienu reikšmingu aukos paju
dėjimu vis skaudžiau sulei
džiami nagai.

Taip kalbu, kad daug skriau
dos nepelnytai patyriau. Buvo 
tokie skaudūs laikai, kad kiek
vieną svarbesnį žingsnį reikė
jo su valdžia suderinti. Arki
vyskupas Teofilis Matulionis, 
kai gavo paskyrimą iš Vatika
no, mane konsekravo į vysku
pus 1957 metų gruodžio 25-osios 
naktį savo koplyčioje. Girdi
me kartais priekaištų, kad vi
sa tai įvyko nesuderinus su 
valdžia. Bet iš tiesų buvo ban
dyta derinti, tačiau arkivysku
pas T. Matulionis jokio atsaky
mo iš valdžios nesulaukė. Gal 
nebuvau aš jiems parankus bū
ti vyskupu. Todėl ir teko neofi
cialiu būdu mane konsekruoti. 
Paskui su arkivyskupu nuva
žiavom pas Religijų reikalų 
įgaliotinį pranešti apie įvy
kusį faktą. Vietoj pasveikini
mo pirmi žodžiai buvo: “Aš to
kius prachvostus sutvarkysiu”. 
Ir netrukus atėjo parėdymas — 
arkivyskupą T. Matulionį iš
siuntė į Šeduvą, mane - į Ne
munėlio Radviliškį. 17 metų 
pragyvenau mažyčiame zakris
tijono kambarėlyje, kur tilpo 
tik sofutė ir pusė apskrito sta
lo. Paskui leido įsikelt į Pa
biržę. Bet ne buitis pats skau
dulys, o dvasinė skriauda po
žiūryje į mane. Čia tuoj prisi
statė kulto reikalų įgalioti
nis ir, mane pasikvietęs į apy
linkės tarybą, paskelbė man 
draudimą išvažiuoti į Kaišia
dorių vyskupiją, į Kauno mies
tą ir į Šeduvą.

Taigi iš to matyt, kad san
tykiai su valdžios atstovais 
buvo įtempti. Mums net nuro
dydavo, kur gyventi. Kleboni
jos nusavintos, bažnyčios na
cionalizuotos, tarsi mums tik 
pasimelsti išnuomojamos. Kas 
buvo tikrasis šeimininkas? Tik 
ne liaudis. Liaudis kitaip bū
tų sprendusi. Ir dar didelius 
mokesčius mokėjom. Pavyz
džiui, visi už elektrą mokė
davo po 4 kapeikas už kilovatą, 
bažnyčia - po 25.

Kad bažnyčios ir valdžios 
atstovų santykiai pasitarnau
tų visuomenės gerovei, reikia, 
kad Bažnyčia galėtų egzistuo
ti kaip savarankiškai besi
tvarkanti institucija, be ko
mandinio ateistų diktato.

Dabar vykstantys visuomenės 
gyvenimo pasikeitimai kvie
čia mus naujaip pažvelgti į 
savo vietą šiandieninėje tau
tos istorijoje. Per kelis mėne
sius nukrito daug žodžio varž
tų, buvo atšaukta daugelis ta
bu. Pasirodė, jog nėra tiesa, 
kad visuomenė bemaž ištisai 
tapusi ateistiška ir kad krikš
čioniškosios vertybės jai ne
bereikalingos. a

Per porą pastarųjų metų kai 
kurie žymūs kitų tarybinių 
respublikų kultūros darbinin
kai, o per šiuos - ir mūsų res
publikos žymūs kūrėjai garsiai 
prabilo apie religinio tikėji
mo reikšmę tautos dvasiai, jos 
moralei. Jau yra viešai pripa
žinta, kad labai sužalojo mūsų 
tautos sielą ne tik priverstinė 
žemės ūkio kolektyvizacija, ur
banizacija, bet ir beatodairiš
ka ateizacija. Buvo sužalotos 
žmonių sąžinės, kai jie turėjo 
kalbėti ne tai, ką manė, ir da
ryti ne tai, ką sakė. Dėkui Die
vui, šviesaus proto asmeny
bės suprato ir iš aukščiausių 
tribūnų ištarė: “Šitaip toliau 
gyventi negalime, nenorime!"

ŽURNALISTAS. Viešai pri
pažinta, kad administracinis 
komandinis mūsų šalies gyve
nimo laikotarpis, prasidėjęs 
Stalino asmens kultu, palie
tė bene visas gyvenimo sfe
ras. Kokiu būdu tai atsilie
pė bažnyčios reikalams, tikin
čiųjų interesams!

KARDINOLAS. Kelis dešimt
mečius tikintieji buvo išstum
ti iš viešo gyvenimo, apriboti 
bažnVčibš sienomis, švento
riaus bei kapinių ribomis. 
Diktatoriaus asmens kulto 
laikais Bažnyčia kentėjo. Bu
vo suimti ir įkalinti kas tre
čias Lietuvos kunigas ir 4 iš 5 
vyskupų, uždaryta nemažai 
bažnyčių. Vilniuje uždarytos 
Katedra, Jokūbo, Kotrynos baž
nyčios, Kaune - Įgulos bažny
čia, o Prisikėlimo bažnyčia 
paversta fabriku. Bet didžiau
sias tikinčiųjų jausmų įžeidi
mas - gražiausią architektū
ros paminklą švento Kazimie
ro bažnyčią paversti ateistų 
muziejumi. Kiek gražiausių 
bažnyčių apleista, paversta 
sandėliais, išvaikyti vienuo
lynai, konfiskuotos vienuoly
nų ir seminarijų bibliotekos. 
Bažnyčia skaudžiai kentėjo, 
bet ji liko vienintelė visoje 
šalyje institucija, negarbinu
si diktatoriaus.

Per atoslūgį po diktatoriaus 
mirties daug gyvų likusių nu
kentėjusiųjų sugrįžo į Tėvynę, 
bet ir vėl buvo uždaryta baž
nyčių, naikinami pakelių kry
žiai, koplytėlės, šventi ir me
no kūriniai, grasinimais nuo 
altorių nuvaryti vaikai ir jau
nimas, o tam pasipriešinęs Vil
niaus vyskupas Julijonas Ste
ponavičius ištremtas į Žagarę 
ir iki šiol negrąžintas į parei
gas.

Stagnacijos laikais ir Bažny
čiai stengtasi primesti sustin
gimą. Per vadinamąją dvasi
ninkų registraciją ir kitus ka
nalus valdininkai rūpinosi, 
kad į svarbesnes bažnytines 
vietas patektų kuo daugiau 
kunigų, kurie palaikys šva
rias bažnyčių sienas, bet nesi- 
grums už sielų švarumą. Trys 
kunigai buvo nubausti lais
vės atėmimu už vaikų kateki- 
zavimą, kiti trys - už tai, kad 
“per anksti” pradėjo viešumo 
erą. Stagnacija per ketvirtį 
amžiaus suleido gilias šak
nis, ir šiuo metu kai kurie Re
ligijų reikalų tvarkymo valdi
ninkai mūsų respublikoje sun
kiai persiorientuoja į dialogą 
su Bažnyčia, tebenori diktuo
ti bei administruoti. Ir dėl to 
daugelis Bažnyčios darbinin
kų dar neitiki persitvarkymo 
rimtumu. (Bus daugiau)

Norite susipažinti su savaitraščiu 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”? Atsiųs
kite savo adresą ir gausite keletą 
numerių nemokamai.

Žinios iš
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

vinėjo artimą, kad įsiteiktų 
svetimai valdžiai. O mokykla 
buvusi nukreipta ugdyti vie
nodą individą, bijantį ir pa
taikaujantį puspilietį. Ir esan
ti garbė tiems mokytojams, ku
rie galvojo apie žmogų ir gar
bė žmogui, kuris dar norėjo bū
ti žmogumi. “Nejau ir toliau 
visi keliai į Rytus ir Vakarus 
eis pirmiausia per Rytus, kur 
dideliame mieste dideli virši
ninkai geriau už mus žino, ką 
sugebame ir norime nešti pa
sauliui”.

Virgilijus Čepaitis klausė: 
“Kas atsakingas ir už tai, kad 
Sąjūdis neturėjo galimybės 
naudotis nei spauda, nei te
levizija ir negalėjo išaiškin
ti nelietuviams mūsų naciona
linės programos? Kas atsakin
gas už tai, kad laikraščiai “Čer- 
vony Standar” ir “Sovetskaja 
Litva” vedė kampaniją prieš 
Sąjūdį, siejančią baimę ir ne
pasitikėjimą rusų ir lenkų 
tarpe”. “Žalieji” savo suvažia
vime sudarę juodą sąrašą, nu
sikaltusių Lietuvos gamtai. 
Reikėsią sudaryti tokį sąrašą 
kultūros niokotojų.

Antanas Buračas skundėsi, 
kad dabarties Aukščiausios 
tarybos vadovai nesugebėję 
apginti Lietuvos piliečių tei
sių, sugrąžinti juos iš trem
ties į tėvynę, nesutrukdę ad
ministracinės savivalęs rugsė
jo 28-29 d.d., nukreiptos prieš 
laisvą žodį. Todėl nereikia tu
rėti iliuzijų, kad taryba priim
tų tokią konstituciją, kokios pa
geidauja tauta. Tą galės pada
ryti tik visaliaudinis referen
dumas.

Rinkimų rezultatai. Suvažia
vimo atstovai iš savo tarpo iš
sirinko 220 asmenų Sąjūdžio 
seimą. Seimas slaptu balsa
vimu išrinko 35 asmenų tary
bą. Iš jų 13 yra žinomi komunis
tų partijos nariai. Čia patei- 

■kiame jų pavardes: Vaclovas 
Aliulis (kunigas), Vaidotas An
tanaitis, Kazimieras Antana
vičius, Osvaldas Balakauskas 
(kompozitorius), Emanuelis Zin
geris (Kauno valstybinio cho
ro dirigentas), Vytautus Bub
nys (iniciatyvinės grupės na
rys, rašytojas iš Kauno), Anta-

BALSUOKITE UZ LIBERALUS
BALSUOKITE UŽ TOKIĄ KANADĄ, 

KOKIĄ SU PASIDIDŽIAVIMU VADINATE NAMAIS 
Lapkričio 21d., balsuokite už visa, kas jums svarbu 

Balsuokite už liberalus
• Balsuokite už liberalų siūlomą 
Pensijų plano praplėtimą.

• Balsuokite už liberalų siūlomą 
lanksčią ir prieinamą vaikų priežiūrą.

Liberalų valdžia praplės Kanados/Kvebeko Pensijų 
planą, įjungdama namuose šeimos auklėjime 
besidarbuojančius ir anksti iš darbo pasitraukusius. 
Mes taipgi įgalinsime divorsuotus, išsiskyrusius 
ir viengungius gauti santuokinių asmenų išlaikymą.

• Balsuokite už liberalų siūlomą 
prieinamos kainos butą.
Liberalai įsitikinę, kad nei vienas neturėtų 
mokėti daugiau kaip 30% savo pajamų už gyvenvietę. 
Mes įvesime naujus įstatymus pagelbstinčius 
nuomininkus, savininkus bei pirmųjų namų pirkėjus ir 
parūpinsime pelno nenešančių gyvenviečių.

• Balsuokite už liberalų siūlomą 
visiems vienodesnę imigracijos 
politiką.

Mes įsitikinę, kad vaikų priežiūra yra teisė, o ne 
privilegija kiekviena šeimai kuriai to reikia.

• Balsuokite už liberalų siūlomus darbo 
specialybei įgyti ir jai pakeisti kursus.
Liberalų valdžia įves kitoms specialybėms 
pasiruošimo kursus tiems, kurie atleisti iš darbo, 
ir valstybinio masto amatų mokymo programas jauniems 
darbą tik pradedantiems asmenims.

• Balsuokite už liberalų siūlomus 
teisingesnius valstybinius mokesčius.
Liberalai sustabdys konservatorių įvestą 
viduriniosios ir dirbančiosios klasės žmonių apkrovimą 
grobikiškais mokesčiais. Mes sugrąžinsime teisingumą 
valstybinių mokesčių sritin ir sustabdysime Mulronio 
suplanuotus slaptuosius pardavimo mokesčius, kurie

Liberalų valdžia duos pirmenybę šeimų 
susijungimui!

Tai daugiau 
negu rinkimai, 
tai jūsų ateitis.

)&.
mokami praktiškai už viską, ką perkate.

Lapkričio 21 d. 
balsuokite už 
liberalus

LIBERALAI

Lietuvos
nas Buračas (komunistų parti
jos narys, iniciatyvinės grupės 
narys, ekonomistas, akademi
kas), Algimantas Čekuolis (KP 
narys, iniciatyvinės grupės na
rys, “Gimtojo krašto” redakto
rius), Virgilijus Čepaitis (ini
ciatyvinės grupės narys, rašy
tojas), Sigitas Geda (iniciaty
vinės grupės narys, poetas), 
Bronius Genzelis (KP narys, 
iniciatyvinės grupės narys, fi
losofas), Georgij Jefremov, Ro
mas Gudaitis (KP narys, rašy
tojas), Arvydas Juozaitis (ini
ciatyvinės grupės narys, filo
sofas, “Sąjūdžio žinių” redak
torius, laimėjęs bronzos meda
lį 1976 olimpiadoje Montrealy- 
je), Julius Juzeliūnas (inicia
tyvinės grupės narys, kompozi
torius), Algirdas Kaušpėdas 
(KP narys, iniciatyvinės gru
pės narys, architektas, roko 
grupės “Antis” vadovas iš Kau
no), Česlovas Kudaba (iniciaty
vinės grupės narys, geografijos 
profesorius, Lietuvos kultūros 
fondo pirm.), Bronius Kuzmic
kas (KP narys, inciatyvinės gru
pės narys), Vytautas Landsber
gis (iniciatyvinės grupės na
rys, muzikologas), Mečys Lau
rinkus, Justinas Marcinkevičius 
(KP narys, iniciatyvinės grupės 
narys, poetas), Marcelijus Mar
tinaitis (poetas), Alvydas Me- 
dalinskas (inicatyvinės grupės 
narys, ekonomistas), Jokūbas 
Minkevičius (KP narys, inicia
tyvinės grupės narys, filoso
fas), Kazimieras Motieka, Algi
mantas Nasvytis, Romualdas 
Ozolas (KP narys, iniciatyvi
nės grupės narys, profesorius, 
“Atgimimo” redaktorius), Vy
tautas Petkevičius (KP narys, 
iniciatyvinės grupės narys, ra
šytojas), Kazimiera Prunskie
nė (KP narė, iniciatyvinės gru
pės narė, ekonomijos profeso
rė), Vytautas Radžvilas, Rai
mundas Rajeckas (KP narys, 
iniciatyvinės grupės narys), 
Vitas Tomkus (iniciatyvinės 
grupės narys, žurnalistas “Šluo
tos” redaktorius), Kazimieras 
Uoka (KP narys), Zigmas Vaiš
vila (iniciatyvinės grupės na
rys, fizikas/ekologas, “Žemynos” 
iniciatorius), Arūnas Žebriū- 
nas (iniciatyvinės grupės na
rys, filmų režisierius). '_ „ . „PLB inf.
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“Atgimimo” 2 numeryje ra
šoma, kad Sąjūdžio iniciatyvi
nė grupė griežtai smerkia rug
sėjo 28-29 d.d. Gedimino aikš
tėje kaltininkus. (Milicija bru
talia jėga išvaikė Lietuvos 
laisvės lygos organizuotą de
monstraciją. RED.). Grupės 
pozicija esanti labai aiški: 
kiekvienas turi teisę pasaky
ti žodį. Mušti už žodį, pulti 
kalbančius žmones, moteris, 
vaikus ir pasyvius žiūrovus ne
turi teisės niekas. Tame pa
čiame numeryje Vygantas 
Čaplikas rašo, kad filosofas Sta
sys Šalkauskis 1938 m. pavadi
nęs Lietuvos dvasingiausiais 
metais. Praėjus 50 metų, dva
singumas grįžta į Lietuvą, ku
rį sukėlęs Persitvarkymo Sąjū
dis, kreipiąs lietuvio sąžinę, 
mąstymą ir veiksmus į naują, 
teisingesnį gyvenimą.

ELTOS pranešimu, lietuviai 
savo lėšomis ir iniciatyva pa
sistatė bažnyčią Pelesos kai
me, dabartinėj Gudijos terito
rijoje, 100 km nuo Vilniaus. Į 
šventinimo iškilmes suvažiavo 
tautiečiai iš kitų kaimų, daly
vavo Sąjūdžio atstovai ir gru
pė mokinių su lietuviškom vė
liavom.

Petras Cidzikas, telefoniniu 
pranešimu iš Vilniaus, spalio 

Lietuvos Vytis ir vėliava prie badaujančių namelio Vilniuje, Gedimino 
aikštėje. Badaujantieji reikalavo paleisti politinius kalinius

29, šeštadienį, po 30 dienų nu
traukė bado streiką. Ta proga 
buvo susirinkę Gedimino aikš
tėje 2000 vilniečių, buvo įteik
ta badavusiam gėlių ir dainuo
tos tautinės dainos. Iš tremties 
į Lietuvą grįžo kun. Sigitas 
Tamkevičius, Viktoras Petkus, 
Gintautas Iešmantas ir Balys 
Gajauskas.

Lietuvoje įsteigta moterų 
draugija “Caritas” - tikslas 
auklėjimas ir labdara. Kėdai
niuose spalio 15-16 d.d įsistei
gė “Žaliųjų” grupė, reikalau
janti pašalinti iš Lietuvos ato
minius ir cheminius ginklus.

Visų šventųjų šventės Mi
šios iš Kauno katedros buvo 
transliuojamos per Lietuvos ra
diją ištisai. Taipgi buvo trans
liuojamos Rasų kapinėse pa
maldos Vėlinių išvakarėse.

Lietuvoje oficialiai įsteigta 
“Lietuvos krikščionių sąjun
ga”, kurios tikslas - “Skelbti 
gerąją Naujieną apie Gyvąjį 
Dievą”. Ši Sąjunga pradėjo 
leisti savilaidinį laikraštį 
“Tikėjimo žodis”, kurio redak
torius Sigitas Geda.

Pranešama, kad Persitvarky
mo sąjūdis visame krašte turi 
1200 rajoninių grupių su dau
giau kaip 300.000 aktyvių na
rių. J.A.
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AfA 
JONUI GOVĖDUI

mirus,
klubo narį sūnų DENI ir visus šeimos narius 
nuoširdžiai užjaučiame -

Medžiotojų ir žūklautojų klubas “Tauras”

AfA 
MATUI ANTANAIČIUI 

mirus,

jo brolį IZIDORIŲ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime -

Lina ir Liudvikas Einikiai 
Vytautas Montvilas

RITA ir JUOZAS KARASIEJAI, Toronto “Gintaro” ansamblio vadovai, spalio 8 d. Klivlande įteikia dovaną pa
veikslą Aleksandrai ir Liudui Sagiams, “Grandinėlės” vadovams. Iš kairės: JAV LB kultūros tarybos pirm. L 
Bublienė, R. Karasiejienė, Aleksandra ir Liudas Sagiai, buvusi PLB kultūros tarybos pirm. M. Lenkauskienė, 
J. Karasiejus, LB Klivlando apylinkės valdybos pirm. V. Brigzgys, LB Klivlando apylinkės valdybos iždininkas 
M. Aukštuolis Nuotr. V. Bacevčiaus

MYLIMAI MAMYTEI
mirus Lietuvoje,

STASĘ MARIJOŠIENĘ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame -

T. Z. Zaleskiai 
A. Kerberienė

Kai darbas gerai atliktas
Paskutinis VIII tautinių šokių šventės rengėjų ir talkininkų susitikimas

AfA 
JONUI KRIŠTOLAIČIUI

Klivlande mirus,
jo brolį JUOZĄ, KLB krašto valdybos iždininką, 
ilgametį bendruomenės veikėją, ir visą šeimą, 
gimines bei visus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime -

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba

AfA
,.„7 DORAI MAŠALAITEI-SCHNEIDER 

staiga mirus Šveicarijoj,
jos mamytei ONAI MAŠALIENEI, seseriai STEFAI, 
broliui VYTAUTUI ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą-

T. L. ir L. Tamošauskai

AfA
DORAI MAŠALAITEI-SCHNEIDER 

staiga mirus Šveicarijoj,
jos motiną ONĄ MAŠALIENĘ, seserį STEFĄ ir brolį 
VYTAUTĄ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime-

Toronto lietuvių pensininkų klubas

AfA 
DORAI MAŠALAITEI-SCHNEIDER 

staiga mirus Šveicarijoje,

jos motinai ONAI MAŠALIENEI, seseriai STEFAI 
ir broliui VYTAUTUI bei jų šeimoms nuoširdžią 

užuojautą reiškia buvę šveicariečiai -

V. Baubinienė
A. Klupšas
M. K. A. Lingiai 
Vytas Plukas 
J. Paškevičius 
Mykolas Regiria

A. Stripinytė-Valatkienė 
Bronius Stundžia 
Pranas Stripinis 
Vytas Tikuišis 
Giliaras Urbonas 
Juozas Vilkas

KAZYS MILERIS
Spalio 28 d. Hamiltone dar 

paskutinį kartą buvo susirinkę 
VIII taut, šokių šventės rengė
jai su savo talkininkais. Šį sykį 
susirinkimas buvo jau nebe 
svarstyboms ar šventės plana
vimui, bet pasidalinimui šven
tės įspūdžiais bei kukliam pa
baigtuvių pasivaišinimui. Pa
baigtuvės yra senas ir gražus 
lietuvių paprotys. Jos yra iške
liamos, atlikus kokį didesnį 
sutelktinį darbą, kai norima 
pasidžiaugti gerai užbaigtu 
darbu ir atsidėkoti savo ge
riems talkininkams. Mes iš so
džiaus dar gerai prisimename, 
kaip, iškėlus naujo pastato 
gegnes su vainiko, sūrio ir bon- 
kos ženklais, išrikiavus pasku
tinio nupjauto rugių lauko gu
bas, ar iškūlus jau ir vėlyvąjį 
vasarojų, mūsų žmonės tai at
žymėdavo didesnėmis ar ma
žesnėmis pabaigtuvėmis.

Kažką panašaus ir čia buvo 
bandoma padaryti. Tik čia išė
jo su nemažu pavėlavimu, nes 
nuo to liepos 2-3 dienų darby
mečio jau praėjo daugiau kaip 
trys mėnesiai. Reikėjo laukti 
visų VIII taut, šokių šventės 
pajamų, išlaidų ir pelno galu
tinių skaitlinių. Dabar, žinant 
kad viskas yra gerai išsibalan- 
savę, kad gautas ir keliasde
šimt tūkst. dolerių likutis, kai 
iš visur ateina geriausi tos 
šventės atsiliepimai, gal dabar 
ir buvo geriausias laikas kelti 
pabaigtuves ir atsidėkoti savo 
geriesiems talkininkams.

Šita Kanadoje, Hamiltone, 
suruošta taut, šokių šventė 
visais atžvilgiais buvo rekor
dinė. Čia keletas apie šventę 
atsiliepimų iš mūsų lietuviš
kosios spaudos.

Po šventės liepos 9 d. Čika
gos “Draugo” dienraščio re
daktorius kun. Pr. Garšva savo 
vedamajame taip pasakė: “Tau
tinių šokių šventė viršijo visus 
renginius. Čia susibūrė jauni
mas ir senimas, vidurinioji ir 
vyresnioji karta. Jaunimas 
parodė savo nepaprastus suge
bėjimus tautiniame šokyje, 
tautiniame liaudies mene .. .” 
O liepos 19 d. Kanados “Tėviš
kės žiburių” pirmajame pusla
py buvo rašoma: “Kas Kana
dos, Ontario Hamiltone įvyko 
1988 metų liepos pirmosiomis 
dienomis, visi išeivijos, o ypač 
Šiaurės Amerikos lietuviai 
ilgai atsimins. Ir ilgai daug 
kalbės. Ir ne kartą rašys . . .” 
Į Klivlandą sugrįžusi žurnalis
tė A. Balaišaitienė taip atsilie
pė “Tėviškės žiburiuose” apie 
šventę: “Šokių šventė. ..

sklandi, be ilgų nereikalingų 
kalbų, negaištant laiko su mū
suose taip pamėgtu svečių supa
žindinimu, leidžiant pagaliau 
ir mūsų jaunimui būti dėmesio 
centre. Sugrįžau sužavėta ir su 
didele meile Kanados lietu
viams ...” Iš jaunimo A. Zails- 
kaitė liepos 8 d. “Drauge” rašė: 
“Aštuntoji tautinių šokių šven
tė iš tikrųjų šokyje subūrė vi
sų kartų, iš įvairių kraštų lie
tuvius. Tikėkimės, kad šioje 
šventėje šokusios grupės, ypač 
pirmą kartą šokančios, tesės 
ir iki kitos šventės ...” O kita, 
R. Likanderytė, liepos 20 d. 
“Draugo” numery rašė: “Bend
rai šokių šventė praėjo labai 
smagiai ir per greitai. Turėjau 
progos, nors ir trumpai, susi
tikti su seniai matytais drau
gais, pasididžiuoti, kad esu 
lietuvaitė, ir pajusti tikrai di
delę meilę lietuviškam tauti
niam šokiui bei pačiai Lietu
vai .. .” Klivlando “Dirva” savo 
liepos 21 d. numery taip rašė: 
“Lietuvių Bendruomenių kraš
to valdybų sutarimu ir šventės 
komiteto išmintimi atsiekti 
nuostabiai geri rezultatai ir 
suruošta viena iš geriausių 
laisvojo pasaulio lietuvių aš
tuntoji tautinių šokių šven
tė ...”

Dabar jau šventės komiteto 
visi rūpesčiai ir darbai pasi
baigė. Tačiau VHI-tosios taut, 
šokių šventės atgarsiai ir jos 
prisiminimas išliks ilgiems 
laikams. Ši šventė pasilieka 
įamžinta ir profesijonalų su
suktame filme. Rengėjų komi
tetui ir visiems talkininkams 
už jų darbą ir triūsą didžiau
sias atlyginimas yra gerai 
praėjusi šventė. Ir čia dabar 
susirinkusiųjų kiekvienas di
džiavosi,'būdamas kad ir maža 
dalele to didžiojo pasisekimo.

Į pabaigtuves buvo atvykę ir 
iš JAV Bendruomenės šventės 
komitete buvę Ingrida Bublie
nė su inž. Algimantu Gėčių. 
Pirmoji buvo nuoširdi talki
ninkė ir patarėja komiteto dar
buos bei didelė tos šventės 
entuziastė, o antrasis daug 
padėjo savo didele organizaci
ne ir administracine patirtim.

Iš Klivlando buvo atskridę 
ir Aleksandra su Liudu Sagiai. 
Tą penktadienio vakarą kaip 
tik pasitaikė L. Sagio gimta
dienio išvakarės, tad susirin
kusieji ta proga tam didžiajam 
tautinio šokio menininkui ir 
visad jaunos sielos Sagiui su
giedojo “Ilgiausių metų” ir 
apdovanojo rožėmis. Sukaktu
vininkas buvo atsivežęs iš 
Klivlando ir dovanėlių savo 
artimiesiems šventės bendra

darbiams, t.y. meninės dalies 
vadovams ir šventės k-to pir
mininkui. G. Breichmanienė 
ir R. Karasiejienė gavo po raš
tuotą lino rankšluostį, o J. 
Karasiejus ir dr. V. Kvedaras 
buvo perjuosti tautinėm juos
tom su VIII taut, šokių šven
tės įrašais.

Šventės k-to pirm. dr. V. Kve
daras padėkojo savo komiteto 
nariams, sekcijų vadovams ir 
visiems vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjusiems prie šven
tės ruošos. Pakvietė Kanados 
LB krašto v-bos pirm. Vyt. Bi- 
retą įteikti daug pasidarbavu
siems su vardais įgraviruotų 
plakečių šventės prisimini
mui. Taip atžymėtų buvo apie 
dvidešimt. Publika ilgai plojo 
atsisveikinančiam šventės pir
mininkui, kuris įsipareigojęs 
tam dideliam darbui, užsispy
rusiai traukė tą šventės ruo
šos vežimą per visas duobes ir 
įklimpimus, giliai įtikėjęs, 
kad Hamiltone tokią šventę 
galime suruošti. Jo stiprus ti
kėjimas stiprino ir visus kitus 
su juo kartu dirbančius.

Dar kalbėjo I. Bublienė, iš
reikšdama visų džiaugsmą pa
sisekusia švente. A. Gečys pri
minė, kad JAV ir Kanados 
Bendruomenių prieš trejus 
metus buvo padarytas labai 
geras nuosprendis VIII taut, 
šokių šventę ruošti Kanadoje. 
O pobūvį užbaigdamas KLB 
krašto v-bos pirm. Vyt. Bireta 
nuoširdžiai padėkojo hamilto- 
niečiams už gerai atliktą dar
bą ir išgarsinimą Kanados lie
tuvių ir Hamiltono lietuvių 
apylinkės po visą platųjį pa
saulį.

Niekas taip ilgai negyvens 
VIII taut, šokių šventės prisi
minimais kaip ši tik daugiau 
kaip tūkstančio tautiečių tu
rinti Hamiltono lietuvių kolo
nija. Čia beveik kiekvienas 
vienaip ar kitaip buvo įtrauk
tas į šventės ruošos darbus, ir 
visi parodė didelį reikalo su
pratimą bei savo tautinį sąmo
ningumą.

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

GEO.H. CBEBEB
MONUMENTS INO.

208 Kingston Rd., Toronto, Ont. M4L 1S7
Raštinės tel. 691-5712 Namųtel. 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.
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• RŪGŠTI GRIETINĖ • VARŠKĖ
• SKYSTAS JOGURTAS

NAUJAS PRODUKTAS! “TZATZIKI” - jogurto padažas, tinkamas tepimui.

GALITE PASITIKĖTI mūsų produktų KOKYBE ir SKONIU
Pamėginkite naują natūralų “BIOBEST” jogurtą, pagamintą naudojant Acidophilus 

ir Bifid u m bakterijų kultūras 100 g r turintį tik 63 kalorijas
ASTRO gaminiai parduodami geros kokybės pieno produktų skyriuose

Astro Dairy Products Ltd., Etobicoke, Ontario

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ FINANSINĖ APYSKAITA
TORONTO LIETUVIŲ NAIVIŲ BALANSAS

1988 m. sausio 1 d.-- rugsėjo 30 d.
AKTYVAS 1988 1987
Kasa .................................................. .. $ 493,412 $ 729,515
Žemė ir pastatas............................... .. 1,358,704 1,054,264
Kilnojamas turtas.............................. 236,850 221,494
Autoaikštė......................................... 163,955 163,955

14,784Inventorius........................................ 15,144
Slaugos namai.................................. 69,744 32,547
Pirmyn apmokėtos sąskaitos........... 7,486 6,132
Amortizacija....................................... (865,780) (791,165)

PASYVAS
Mokėtinos sąskaitos .........................

$1,479,515 $1,431,526

$14,994 $9,005Pirmyn apmokėtos nuomos .............
Narių įnašai ...................................... .. 169.402 165,968
Nepaskirstytas pelnas ...................... . 1,295,119 1,256,553

$1,479,515 $1,431,526

“LABDARA FOUNDATION” BALANSAS
1988 m. sausio 1d.- rugsėjo 30 d.

AKTYVAS
Kasa .................................................. ....  $138,547 $76,638
Kilnojamas turtas .............................. 1,000 1,000

$139,547 77,638
PASYVAS
Slaugos namų fondas........................ .... $85,918 $35,000
Švietimo fondas “Labdara”................ ....  53,629 42,638

$139,547 $77,638

LIETUVIŲ NAMŲ IR “LABDARA FOUNDATION”
PAJAMŲ - IŠLAIDŲ APYSKAITA

1988 m. sausio 1d.- rugsėjo 30 d.
PAJAMOS 1988 1987
Bingo .................................................. ....  $128,842 $263,976
Salių nuoma....................................... .... 115,810 119,100
Svetainė “Lokys” ............................... .....  97,344 91,267
Palūkanos........................................... .....  26,450 22,451
Bingo bufetas..................................... .....  (5,334) 8,600
Parengimai ........................................ 1,119 (2,543)
Valgykla.............................................. ....  (1,283) (5,802)
Autoaikštė........................................... 3,880 5,433
Aukos .................................................. .....  45,958 35,000
Viso pajamų........................................
IŠLAIDOS

....  $412,786 $537,482

Atlyginimai - Administracija .............. .... $59,124 $50,793
Svetainė “Lokys” ............................... .....  32,850 34,517
Priežiūra ............................................. .....  31,023 27,999

$122,997 $113,309
Salių nuomos pašalpos organizacijoms ....  $7.350 $3,497
Valymas.............................................. .....  50,750 50,250
Elektra, dujos, vanduo, telefonas...... ..... 37,785 35,801
Valdžios mokesčiai ............................ .....  25,243 24,320
Aukos .................................................. ..... 11,128 13,725
Bendrieji pataisymai ..... .................... .... 30,770 30,583
Draudimas ............................ ........... 8,150 7,265
Visuomeninė veikla............................ 5,759 5,498
Raštinės reikmenys ........................... 4,056 6,095
Spausdinimas.................................... 4,978 3,188
Teisiniai patarnavimai........................ 1,346 1,080
Socialiniai patarnavimai..................... 2,700 3,586
įvairios išlaidos .................................. 3,049 3,484
Amortizacija....................................... ....  51,300 51,300
Viso išlaidų .....................,.................. .... $367,361 $352,981
PELNAS ............................................. .... $45,425 $184,501

Teisė balsuoti
Jūs turite teisę balsuoti Toronto savivaldybės 
rinkimuose, jeigu esate:
Kanados pilietis, būsite 18 metų amžiaus ar daugiau 
lapkričio 14 dieną arba prieš tai, arba
• gyvenęs Toronto mieste bet kurį laiką tarp 1988 metų 

rugsėjo 6 - spalio 17 dienos, ar
• jūs pats arba jūsų sutuoktinis-nė negyvenate Toronto 

mieste, bet esate nuomininkai arba žemės savininkai.
Jeigu jūsų pavardė įrašyta balsuotojų sąraše per klaidą, 
neturite teisės balsuoti.
Jeigu turite teisę balsuoti, bet jūsų pavardė neįrašyta 
balsuotojų sąraše, galite balsuoti gavęs balsavimo 
pažymėjimą iš miesto raštvedžio miesto rotušėje arba 
padaręs pareiškimą balsavimo pareigūno pavaduotojo 
akivaizdoje savo apylinkės rinkiminėje būstinėje balsavimo 
dieną. Reikia turėti atitinkamus asmens dokumentus. 
Jeigu tapote Kanados piliečiu 1988 metų spalio 17 dieną 
arba po jos ir kitais atžvilgiais turite teisę balsuoti, taip 
pat galite gauti balsavimo pažymėjimą arba padaryti 
pareiškimą, jei turite savo pilietybės įrodymą.
Nusikalsta įstatymui:
• jei kas balsuoja neturėdamas teisės
• jei kas balsuoja daugiau kartų nei leista
• jei kas balsuoja ne savo rinkiminėje būstinėje, kurioje 

balsuoti turi teisę
Jei būsite rastas kaltas dėl minėtų pražangų, galite susilaukti 
bausmės iki $2,000 arba kalėjimo iki šešių mėnesių.
Roy V. Henderson, 
miesto raštvedys ir 
balsavimo pareigūnas



Pagerbta kompozitorė Giedra Gudauskienė
Ji savo kūrybai versmių ieškojo lietuvių tautosakoje
IGNAS MEDŽIUKAS

Kompozitorė Gudauskienė 
savo muzikinę kūrybą nukrei
pė j lietuvių tautosaką, ieško
dama joje kūrybos versmių ir 
reikia pripažinti, kad ji suge
bėjo meistriškai surasti muzi
kinę išraiškos formą. Gal dėlto 
jos kūryba yra tokia miela lie
tuvio širdžiai ir nepakeičiama 
niekuo kitu, todėl visados en- 
tuziastškai sutinkama audito
rijos.

Kompozitorė G. Gudauskie- 
nė-Nasvytytė gimė 1923 m. lie
pos 10 d. Kaune, kai, jam tapus 
laikinąja sostine, ten kunku
liavo kultūrinis gyvenimas, 
vystėsi menas, progresavo 
mokslas. Ji mokėsi kazimierie- 
čių, vėliau “Aušros” gimnazi
joj. Anksti pajuto trauką ir 
įgimtus gabumus muzikos pa
sauliui. Tad šalia bendro lavi
nimosi ją žavėjo ritmiškas gar
sų skambesys. Šioje srityje iš 
pradžių ji gilinosi padedama 
savo pusseserės Birutės Nasvy- 
tytės-Smetonienės, o vėliau 
įstodama į Kauno konservato
riją. Jos mokytojais buvo kom
pozitorius Vytautas Bacevi
čius ir Lidija Dauguvietytė- 
Malko. Konservatorijoje ji 
pasiruošė akompanuotoja ir 
tai turėjo didelės reikšmės 
jai toliau gilinantis į ritmo, 
melodijos ir harmonijos santy
kius. Turėdama skambų balsą, 
ji Vilniuje dainavo Filharmo
nijos chore.

Būdama gydytojo duktė ir 
ištekėjusi už gydytojo Juozo 
Gudausko, atvykusi iš Euro
pos į Ameriką, nežiūrint įsi
kūrimo sunkumų ir šeimos 
rūpesčių, ji įstojo Čikagoje į 
Roosevelto universitetą studi
juoti kompoziciją ir čia sėk
mingai baigė kompozicijos kla
sę, gaudama bakalauro laips
nį. Po keleto metų iš Čikagos 
teko persikelti į Kaliforniją. 
Apsigyvenus Los Angeles, ne
žiūrint, kad jai reikėjo auginti 
tris mažus vaikus, nes vyras 
kaip gydytojas buvo labai už
siėmęs savo medicinos prakti
ka, ji, įstojusi į UCLA (Kalifor
nijos universitetą), toliau sten
gėsi pasitobulinti muzikoje, 
taip pat įsirašė į kompozitorių 
draugiją, per kurią susipažino 
su amerikiečiais kompozito
riais.

Ne taip seniai kompozitorė 
ir jos vyras daktaras Gudaus
kai skaudžiai pergyveno savo 
vyriausiojo sūnaus dr. Gedimi
no netikėtą mirtį, kuris gyveno 
Vankuvery ir dirbo kaip moks
lininkas vėžio tyrinėjimo sri
tyje.

Komp. GIEDRA GUDAUSKIENĖ

Muzikinė kūryba
Vos tik atvykusi į Ameriką 

G. Gudauskienė, jausdama tė
vynės ilgesį, sukūrė kompo
zicijas dainoms “Aš čia gyva”, 
“Pakelėj”, “Viešpaties pasau
lis” pagal Bernardo Brazdžio
nio poeziją. Dar gyvendama 
Čikagoje, ji sukūrė daug solo 
dainų, instrumentinės, teatro 
muzikos. 1957 m. “Šviesos” 
sambūris suruošė jos kompo
zicijų popietę. Su savo kūryba 
ji dalyvavo kompozitorių foru
me De Paul universitete. Per 
“Margučio” radiją yra daug 
skaičiusi paskaitų apie lietu
vių liaudies kūrybą ir kompo
zitorius ir tomis temomis kal
bėjusi lietuviams ir amerikie
čiams.

Būdama įsitikinusi, kad jau
nimo susibūrimai į dainų, mu
zikos ir šokių ansamblius yra 
svarbūs tautiniam auklėjimui, 
socialiniam bendravimui ir 
reprezentuojant lietuvių me
ną, ypatingą dėmesį atkreipė 
į šią sritį. Kai Gudauskų vaikai 

lankė šeštadieniais lituanisti
nę mokyklą, jausdama tinka
mų dainų trūkumą, ji sukūrė 
vaikams “Norėčiau skristi” 
(Naujos dainos vaikams ir jau
nimui. Išleido LB Santa Moni
kos - Vakarų Los Angeles apy
linkė) ir muzikinį vaidinimą 
“Meškiukas rudnosiukas”. Šis 
vaidinimas buvo pastatytas 
daugelyje Amerikos, Kanados 
ir net Australijos lituanisti
nių mokyklų parengimuose. 
Vaikams paaugus ir įsijungus 
į jūrų skautus, su suorganizuo
tu skautų orkestru “Baltijos 
vėjai”, jai vadovaujant, buvo 
pastatyta keletas muzikinių 
veikalų. Giedra Gudauskienė 
daug talkininkavo Los Ange
les jaunimo ansamblio “Spin
dulio” vadovei O. Razutienei, 
teikdama patarimų ir muziki
nę pagalbą.

Kompozitorė yra sukūrusi 
apie 50 dainų, iš kurių daugiau 
20 solistų, solisčių ir vokalinių 
vienetų yra įgrota į plokšte
les ir apie 30 dainų išspausdin
ta. Pažymėtina, kad “Volun
gės” choras Toronte yra įdai
navęs jos sukurtus “Metų lai
kus” (žodžiai P. Lemberto), 
taip pat “Ar ateisi?”. Solistė 
Gina Čapkauskienė įdainavo į 
plokštelę “Oi, tu kregždute” 
(liaudies dainą) ir “Gintarėlį” 
(L. Andriekaus).

Iš didesnių prasiveržimų pa
žymėtina, kad G. Gudauskienė 
su savo kūriniais “Los Angeles 
Sketches” pateko 1975 m. į JAV 
jubiliejinio koncerto progra
mą. Jos suita “Vilniaus prisi
minimai” buvo atlikta Brent
wood-Westwood simfoninio or
kestro Paul Revere Jr High 
School auditorijoje, kur visuo
met rengiami šio orkestro kon
certai. Šiai suitai temą davė 
gyvenimas Vilniuje, įsijungus 
į Filharmonijos chorą.

Paskutiniuoju metu ji paruo
šė savo fortepijono kūrinių 
kasetę, atliktą pianistės Rai
mondos Apeikytės, turinčios 
magistro laipsnį iš “Performing 
Arts”, ir Manigirdo Motekaičio, 
gavusio magistrą iš De Paul 
universiteto. Čia variacijos 
tema “Pasvarscyk, antela”, 
įgrota sonata “Trys impresi
jos lietuviškoms patarlėms”, 
“Los Angeles vaizdai”, “Varia
cijos suktinio tema”, suita “Vil
niaus prisiminimai”, koncer
tinis tango.

G. Gudauskienės kompozici
jos, skirtos Amerikos mokyk
loms su lietuvišku atspalviu, 
išleistos “Highland Music Pub
lishing Co.”, buvo išsiuntinėtos 
Amerikos pedagoginėm insti
tucijom, universitetų muzikos 
departamentams ir viešoms 
bibliotekoms. Gauta daug pa
dėkos laiškų su gerais atsilie
pimais ir įvertinimais.

Kompozitorė yra paruošusi 
operetę “Aldona”, kuriai libre
tą parašė Rūta K. Vidžiūnienė. 
Režisorius P. Maželis yra suti
kęs šią operetę režisuoti. Tad 
galbūt greitai pamatysime Los 
Angeles scenoje.

G. Gudauskienės pianino ir 
orkestro kompozicijos buvo 
atliktos Bostono universitete, 
John Caroil universitete Kliv- 
lande, A & M universitete Tex
as, Whittier kolegijoje, Loyo
la Marymount universitete ir 
UCLA Los Angeles. Kaip ma
tome, kompozitorės G. Gudaus
kienės muzikinė veikla yra 
plataus diapozono. Ji yra daug 
nusipelniusi pasirinkdama 
liaudies motyvus, suteikda
ma jiems muzikinę formą ir 
savo kūriniais išeidama į 
Amerikos visuomenę.

Koncertas ir pagerbimas
Spalio 9 d. Los Angeles šv. 

Kazimiero parapijos salėje įvy
ko kompozitorės Giedros Gu
dauskienės kūrinių koncertas 
ir pagerbimas jos 65 metų pro
ga. Programą pradėjo trumpu 
paaiškinimu S. Korienė, LB 
Santa Monikos apyl. pirm. Apie 
naujai išleistą kasetę kalbėjo 
R. K. Vidžiūnienė. Pianistė R. 
Apeikytė atliko “Vilniaus pri
siminimus” 8 dalių ir “Los An
geles vaizdus” 6 dalių. Solistė 
B. Dabšienė-Vizgirdienė pir
moje koncerto dalyje atliko 
“Peizažą” (žodž. P. Lemberto), 
“Mergaitė ir žvejys” (ž. A. Nas
vytytės) ir “Pirmas kūdikio šyps
nys” (žodž. A. Švabaitės), antro
je dalyje - kai kurias dalis iš 
operetės “Aldona”. Vita^Poli-

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras” spalio 8 d. lankėsi Klivlande, kur atliko meninę programą Lie
tuvių dienų renginyje Nuotr. VI. Bacevičiaus

“Varpo ”šimtmečio sukaktis
A KUČYS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Kalbant apie dabartinį lai

kotarpį ir pavergtą Lietuvą 
jame, tai žinoma, negalima no
rėti, kad visi būtų herojai. Ne
buvo tokiais, kaip matome, ir 
Kudirkos Lietuvoje. Didysis 
varpininkas kreipėsi į inteli
gentus, juos drąsindamas va
dovauti ir būti pavyzdžiu liau
džiai. Tie, kurie buvo drąsūs 
ir vedė tautą, kūrė mūsų tautos 
istoriją.

Tačiau sunkiau pateisinti 
kinkų drebėjimą čia, laisvaja
me pasaulyje. O ir tokių mūsų 
tarpe esama. Taip, pavyzdžiui, 
kai “laisvės Lietuvai” šaukda
mas protesto prieš vergiją var
dan Kaune susidegino jaunuo
lis Romas Kalanta, tai kai ku
rie mūsų publicistai ragino tik 
“tylėti, gūdžiai tylėti”. O ir da
bar, kai šimtai tūkstančių ten 
demonstruoja ir prieš minią 
nebijo atvirai pasisakyti, kai 
kurie kultūros darbuotojai, 
netgi kompartijos žmonės, tai 
čia kai kurie, užuot padėję kuo 
plačiau paskleisti pavergtųjų 
laisvės šauksmą, su baime 
svarsto galimas pasekmes ir, 
patys būdami persisotinę lais
ve, filosofuoja apie atsargumą 
žaisti su ugnimi.

Skatino ištverti
Maždaug tuo pačiu metu, 

kai Maironis kūrė pranašišką 
poeziją “Jau slavai sukilo nuo 
Juodmario krašto, Pavasaris 
eina Karpatų kalnais” Vincas 
Kudirka 1896 m. “Varpe” rašė:

“Kiek kartų išgirstu apie 
naujus kratymus ir užsipuoli
mus policijos ant lietuvių, per- 
siskaitau iš naujo straipsnius 
“Varpe” apie atgijimą čekų ir 
prisipažįstu, kad kiekvieną 
kartą įgaunu rodos naują dva
sią, neprileidžiančią nusimi
nimo ir linksmai žiūrinčią į 
mūsų ateitį, mūsų pačių dar
bais ir vargais iškovotą. Vyrai 
buvo tie pirmieji čekų darbi
ninkai! Ogi mes ar negalime 

kaitytė-Vilkienė atliko “Metų 
laikus”. Los Angeles vyrų kvar
tetas (deja šį kartą buvo tik 
trio, nes dainavo tik R. Dabšys,
A. Polikaitis ir E. Jarašūnas;
B. Seliukas dėl ligos negalėjo 
programoje dalyvauti) padai
navo “Pirmas pabučiavimas” 
(žodž. A. Žąsyčio) ir “Gyveni- 
mas-pagunda" (žodž. A. Kar
velytės). Kvartetui dainas pri
taikė kompozitorius A. Jurgu
tis. Koncertinį tango pianinu 
atliko R. Apeikytė. Ji akompa
navo ir solistams. Programą 
sklandžiai pravedė rež. P. 
Maželis. Žodžiu kompozitorę 
sveikino Lietuvių fondo tary
bos pirm. M. Remienė ir A. 
Nelsienė, kuri perdavė JAV 

Klivlando Dievo Motinos parapijoje spalio 16 d. lankėsi Jėzuitą ordino 
generolas kun. HANS P. KOLVENBACHAS, SJ. Iš kairės: kun. G. Kijaus- 
kas, SJ, S. Bankaitytė, generolas kun. Hans P. Kolvenbachas, SJ, su dovana, 
L. Biliūnas v Nuotr. VI. Bacevičiaus

būti tokiais vyrais? Argi bau
džiava, gulėjusi ant mūsų tėvų 
sprando, būtų pasiekusi ir 
mūsų tėvų dvasias ir būtų pali
kusi jose niekingos vergystės 
ypatybes, kad turėtume laižyt 
spardančią mus koją ir savo 
prigimtas žmogiškas tiesas 
pavest “urėdininkams” ant 
paniekinimo? Čekai išturėjo 
ir jų darbas nepražuvo. Nepra
žus nė mūsų darbas, tiktai, pra
dėję, išturėkime!”.

Idėjos išliko
Jo balsas buvo išgirstas. Lie

tuviai ištūrėjo, ir ne tik ištūrė
jo, bet metai po metų darėsi vis 
daugiau apsišvietę, vis dau
giau sąmoningi ir vis daugiau 
artėjo prie savo išsvajoto sie
kimo - savos nepriklausomos 
valstybės. Ir, kai po dešimt 
metų darbo mirė pagrindinis 
“Varpo” ir “Ūkininko” tauti
nio, socialinio bei humanisti
nio kelio vadovas Vincas Ku
dirka, jo idėjos buvo plačiai 
pasklidusios visoje tautoje. Iš 
pirmųjų varpininkų sukurto 
tautiškai idėjinio židinio, 
bręstant tautoje, - šalia tauti
nio sąmoningtimo, - ir ideolo
ginėms pažiūroms, pirmiausia 
išėjo kunigai, kurių daugumas 
vėliau susitelkė į Krikščionių 
demokratų partiją. Po to atsi
skyrė socialdemokratai ir vė
liausiai - Antano Smetonos va
dovaujami viltininkai, kurie, 
Lietuvą atkūrus, susiorga
nizavo į Tautos pažangos par
tiją.

Čia iki šiol buvo remtasi Vin
co Kudirkos mintimis, bet gre
ta jo buvo ir kitų vienminčių 
būrelis, rašančių į varpininkų 
laikraščius bei vienkartinius 
leidinius: J. Gaidamavičius, 
P. Leonas, J. Jablonskis, dr. K. 
Grinius, J. Kriaučiūnas, J. Ado
maitis-Šernas, P. Matulaitis, 
St. Matulaitis ir kiti. Šios kal
bos rėmuose būtų neįmanoma 
paanalizuoti atskirai jų idė
jines pažiūras.

LB pirm. dr. A. Razmos sveiki
nimus ir Vakarų apygardos 
vardu įteikė dovanėlę. Buvo 
daug sveikinimų raštu, net iš 
Lietuvos. Kompozitorei Gu
dauskienei Santa Monikos 
apyl. pirm. S. Korienė įteikė 
specialią plaketę už nuopel
nus Lietuvių Bendruomenei 
ir jaunimui. Kompozitorė ir 
programos dalyviai buvo apdo
vanoti gėlėmis.

Baigiant visiems gražiai pa
dėkojo kompozitorė Gudaus
kienė, sakydama, kad tai esąs 
penktas jos kūrinių koncertas, 
bet Los Angeles - pirmas. Už 
kompozitorės sveikatą buvo 
pakeltos šampano taurės ir 
pasivaišinta.

Po dr. Vinco Kudirkos mir
ties jau buvo išryškėjęs ir jau
nesnės kartos varpininkų bū
rys. Minties gilumu ir pasiau
kojimu savo idealams iš jų iš
siskyrė Povilas Višinskis. Ku
dirkai mirus, jis stojo redaguo
ti “Varpo” ir buvo jo redakto
rium iki 1906 m. - ankstyvos 
savo mirties. Mirė, kaip ir V. 
Kudirka, džiova, vos 31 metus 
bebaigdamas.

Povilas Višinskis, atstovau
damas varpininkų kartai, pa
sukusiai jau radikalesne lais
vės kovos linkme, ryškiai nu
brėžė liniją, skiriančią aušri
ninkus nuo varpininkų, šiais 
žodžiais:

“Kiti vėl, pasijutę lietuviai 
esą, nekelia sau klausimų pla
tesnių: prie ko eiti, kaip dar
buotis? - tik džiaugiasi ir gėri
si lietuviai esą. Visa jiems Lie
tuvoj taip gražu ir malonu: tie 
žmonės taip geri ir malonūs, ir 
protingi... O tos dainos daine
lės ... tai tik klausykis ir klau
sykis, prisiklausius tik verkti ir 
svajoti! .. . Tos vėl mergelės, 
it lelijėlės, žydi gražumu ir 
dorybėmis!...

Tai mūsų romantikai ir idea
listai, aušriečiai ir naujai gim- 
stantieji ir atsibundantieji in
teligentai ...

Mes mylim tėvynę, norim jai 
gero atnešti: mūsų priedermė 
yra prašalint visa, kas tik jai 
kenkia.

Mūsų idealas: laisva, nepri
klausoma Lietuva, nusikračiu
si svetimų ir savų despotų, pa
mynusi po kojų tamsybes, iš
vien su kitomis laisvomis tau
tomis rūpinasi pagerinimu 
savo ekonomiško būvio ir žen
gia pirmyn”.

Politinė organizacija
Daugiausia Poyilui Višins

kiu! pasidarbavus, 1902 m. įvy
ko slaptas varpininkų suvažia
vimas grafo Zubovo Dabikinės 
dvare, kuriame buvo įsteigta 
Lietuvių demokratų partija. 
Tai įvyko- šeštais metais po 
Lietuviškos socialdemokratiš- 
kos partijos įsteigimo, bet toji 
buvo iš įvairių Lietuvos tauty
bių, tad varpininkų įsteigtoji 
buvo pirmoji lietuvių tautinė 
politinė partija, nes jos tiks
lai buvo ne luominio ar socia
linio, bet pirmiausia tautinio 
pobūdžio.

Sunku, žinoma, rasti politi
nę organizaciją, nebent tai 
būtų diktatūroje, su visais 
klausimais vienodų pažiūrų 
žmonėmis. Nebuvo tokio vie
nodumo ir varpininkų naujai 
įsteigtoje Lietuvių demokratų 
partijoje. Joje buvo žmonių, 
vengiančių aštrių konfliktų ir 
pasiduodančių įvykių evoliu
cijai, ir buvo kovos žmonių, 
kurie tikėjo, jog laisvė niekur 
veltui neduodama. Tokių tarpe 
buvo Kudirkos pavyzdžiu se
kantis Povilas Višinskis ir dau
gumas jaunesnės kartos varpi
ninkų. Tai buvo kairė ir deši
nė. Abiejų sparnų pagrindi
niai siekimai buvo tie patys, 
bet taktika skirtinga. Stiprė
jant visoje Rusijos imperijoje 
revoliucinėms bei tautinio 
išsivadavimo nuotaikoms, silp
nėjo ir abiejų sparnų koegzis
tencija Lietuvių demokratų 
partijoje, kuri nuo 1906 m. bu
vo pavadinta Lietuvos demo
kratų partija. Varpininkų 
krypties žmonės, taip pat ko
vingos pokudirkinės kartos, 
1905 m. Didžiojo lietuvių seimo 
Vilniuje metu suorganizavo 
atskirą Lietuvos valstiečių 
sąjungą. (Buą daugiau)
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G KULTMEJE VEIKLOJE
Tėvų pranciškonų vasarvietė 

Kennebunkporte, Maine valsti
joje, sutraukia daug atostogaujan
čių JAV lietuvių. Jiems kiekvieną 
vasarą rengiami lietuvių daininin
kų ir muzikų koncertai. Liepos 
23 d. ten įvyko sol. Benedikto 
Povilavičiaus ir jam akompana
vusio kompozitoriaus Jeronimo 
Kačinsko koncertas. Jame skam
bėjo G. F. Haendelio kompozici
jos, kompozitorių harmonizuo
tos lietuvių liaudies dainos — 
A. Kačanausko “Vai gražu”, S. 
Šimkaus “Tamsiojoj naktelėj”, 
“Anoj pusėj Dunojėlio”, papildy
tos W. A. Mozarto “Užburtosios 
fleitos”, G. Verdi “Nabucco” ir 
“Don Carlos” arijomis ir “Ba
joro daina” iš J. Karnavičiaus 
operos “Gražina”.

M. K. Čiurlionio ansamblis 
Klivlande 1988-89 m. sezono veik
lą pradėjo rugsėjo 11 d. repeti
cija jam skirtose Lietuvių namų 
patalpose. Pagrindinis dėmesys 
šį sezoną teks artėjančiam Vil
niuje 1940 m. sausio 15 d. įsteig
to ansamblio penkiasdešimtme
čiui 1990 m. Jam bus skirti kon
certai, kuriems teks ruoštis jau 
šį sezoną. Sukakties proga kvie
čiami grįžti buvusieji čiurlionie- 
čiai, raginami įsijungti jaunimo 
atstovai. Dabartinę M. K. Čiur
lionio vadovybę sudaro: meno va
dovas dr. Bronius Kazėnas, kank
lių orkestro vadovė Ona Mikuls
kienė, valdybos pirm. Vladas 
Plečkaitis, vicepirm. Violeta 
Žilionytė-Leger, ižd. Aušra Ba- 
bickienė, sekr. Virginija Juodi- 
šiūtė ir narys Raimundas Butkus.

“Margučio” koncerte Čikago
je, didžiojoje Jaunimo centro sa
lėje, spalio 2 d. programą atliko 
trys JAV gimę solistai: bosas-bari- 
tonas Algis Valiūnas, tenoras Ed
vardas Zelnis ir sopranas Julianne 
Bares. Juos surado ir į koncertą 
“Nauji vardai — nauji balsai” pa
kvietė nenuilstantis “Margučio” 
vadovas Petras Petrutis. Su sol. A. 
Valiūnu čikagiečiai jau buvo susi
pažinę 1987 m. spalio 4 d. taip pat 
“Margučio” koncerte, skirtame 
Stasio Šimkaus 100 metų gimimo 
sukakčiai. Lietuvių kilmės solis
tai Julianne Bares ir Edvardas Zel
nis, muziką studijavę De Paul ir 
Northwestern universitetuose, lie
tuviškoje scenoje pasirodė pirmą 
kartą. Lietuvišką programos dalį 
jiems padėjo paruošti koncerte 
akompanavęs pianistas Manigir- 
das Motekaitis. Koncerto pradžiai 
sol. A. Valiūnas buvo pasirinkęs 
tris S. Čerienės dainas, sol. J. Ba
res — dvi St. Gailevičiaus, VI. 
Jakubėno dainas, ariją iš K. V. Ba
naičio operos “Jūratė ir Kastytis”, 
sol. E. Zelnis — vieną J. Gruo
džio ir dvi K. V. Banaičio dainas. 
Operų pasauliui atstovavo: W. A. 
Mozarto “Figaro vestuvės”, “Už
burtoji fleita”, A. Boito “Mefis
tofelis”, R. Wagnerio “Lohengri- 
nas”, A. Ponchiellio “Gioconda”, 
J. Masseneto “Verteris”, G. Puc
cini “Bohema”, G. Donizetti “Pul
ko dukra”.

Dail. Bronė Mockūnienė savo 
tapybos darbų parodą Adelaidėje 
gyvenantiems Australijos lietu
viams surengė rugpjūčio 21d. Lie
tuvių namuose. Pirmoji jos kūri
nių paroda ten buvo surengta 1984 
m. Tada jiems buvo būdingas di
desnis realizmas ir santūrumas, o 
dabartiniams — ryškesni vaizduo
tės proveržiai, drąsesnės spalvos, 
švelnesni kontūrai. Dail. B. Moc
kūnienė savo tapybos darbams 
daugiausia naudoja aliejinius 
dažus. Parodoje vyravo spalvin
gi žiedai Australijos gamtovaiz
džiuose ir natiurmortuose. Iš jų 
išsiskyrė “Kristaus galva”, “Nu
kryžiavimas 1940”, “Moters port
retas”, “Diena be saulės”, atmin
ties archyvuose išsaugota Lietu
va: “Šaltinis, iš kurio aš gėriau”, 
“Kur nuves takelis?”, bažnyčion 
skubančios moterys. Tad nenuo
stabu, kad trečdalis parodoje iš
statytų kūrinių iškeliavo su juos 
įsigijusiais Australijos lietu
viais. Dail. B. Mockūnienė daly
vauja grupinėse australų dailinin
kų ir bendrinėse Australijos lie
tuvių dienų parodose. Toliau gy
venantiems lietuviams galvosūkis 
kyla dėl jos pavardės. “Mūsų pa
stogės” 36 nr. Janinos Vabolienės 
parodos aprašyme ji tris kartus 
vadinama B. Mockūnienė, vieną 
kartą— B. Morkūniene, o redak
cijos paraše po paveikslo “Gė
lės prie lango” nuotrauka — taip 
pat B. Morkūniene. Bostone iš
leistoje “Lietuvių enciklopedi
joje” nėra nei B. Mockūnienės, 
nei B. Morkūnienės. 5

Lazdijų rajono kraštotyrinin
kai prižiūri 1831 m. sukilimo va
dovės Emilijos Platerytės kapą 
Kapčiamiestyje. Šlavantų apylin
kės Akuočių kaime atnaujintas rū- 
sys, kuriame 1863 m. sukilėliai 
slėpė ginklus. Leipalingio apy
linkės Stačiūnų kaime atidengtas 
paminklinis akmuo dalgininkams.

Tradiciniu rudeniniu renginiu 
tapo novelių vakaras gimtuosiuo
se Petro Cvirkos Klangiuose prie 
Jurbarko. Šiemet surengtame jau 
dvyliktajame vakare dalyvavo ra
šytojai V. Rimkevičius, D. Mu- 
šinskas, J. Skablauskaitė, jauna 
prozininkė N. Pranskevičiūtė, 
poetas A. Mikuta ir aktorius J. 
Čepaitis. Prozininkai atsakinėjo 
į klausimus, skaitė naujausius 
savo kūrinius. Aktorius J. Čepai
tis programon įsijungė humoristi
niu P. Cvirkos apsakymu.

Aštuoniasdešimtosios Jono 
Švedo gimimo metinės Vilniuje 
paminėtos spalio 10 d. Meno dar
buotojų rūmuose. Velionis 1940 
m. įsteigė pirmąjį liaudies dainų 
ir šokių ansamblį, dabar vadina
mą “Lietuva”, o 1945 m. — liau
dies instrumentų katedrą Lietu-, 
vos konservatorijoje. Jos dėka 
ansamblis susilaukė kvalifikuotų 
birbynininkų ir kanklininkų. Vė
liau liaudies instrumentų kated- 
ron Vilniaus konservatorijoje bu
vo įjungta ir akordeonų klasė. Ši 
katedra dabar jau yra išleidusi 
apie 250 absolventų, dirbančių 
ne tik “Lietuvos” ansamblyje, bet 
ir kitose grupėse, pačioje Vilniaus 
konservatorijoje bei jos fakulte
tuose Klaipėdoje, aukštesniosiose 
ir vaikų muzikos mokyklose. Aš- 
tuoniasdešmtojo gimtadienio mi
nėjime apie velionies Jono Švedo 
(1908-1971) nuopelnus lietuvių 
liaudies muzikai ir lietuvių tau
tos kultūrai kalbėjo chorų vado
vas ir kompozitorius Konradas 
Kaveckas, ilgametis liaudies in
strumentų katedros vedėjas Pra
nas Stepulis ir dabartinis "Lie
tuvos" ansamblio meno vadovas 
Pranas Budrius. Sukaktuvinį J. 
Švedo kūrinių koncertą surengė 
ansamblis “Lietuva”. Programon 
taipgi įsijungė Lietuvos dailės 
muziejaus kanklininkių trijulė, 
liaudies instrumentų sekstetas 
“Uostamiesčio muzikantai” iš 
Klaipėdos, Vilniaus konservato
rijos liaudies instrumentų an
samblis “Sutartinė”, solistai.

Jono Švedo aštuoniasdešim
tąjį gimtadienį kauniečiai pami
nėjo jam skirto paminklo atidengi
mu Liaudies muzikos instrumentų 
muziejaus kieme. Paminklas pa
statytas ant lietuviško lauko ak
mens kiemo pievutės centre. Šia 
proga informacijų apie velionies 
darbus pateikia Liaudies muzikos 
instrumentų muziejaus vedėjas 
Vaidotas Stulga. Muziejuje da
bar yra beveik 2.000 liaudies mu
zikos instrumentų, o tada, kai J. 
Švedas 1940 m. įsteigė dabartinį 
dainų ir šokių ansamblį “Lietu
va”, trūko ir liaudies muzikos in
strumentų, ir jais groti kvalifi
kuotų specialistų. Net kompozito
rius Stasys Šimkus nenuilstančio 
J. Švedo pastangas sutiko kritiš
ka pastaba: “Kam groti birbyne, 
kai yra klarnetas? Šokdami su vy
žom, kultūros nepakelsim . . .” 
Skaudus smūgis ansamblį ištiko II 
D. karo metais, kai sudegė visas 
jo inventorius, paslėptas Vilniu
je, Bokšto gatvėje. Lengviau buvo 
įsigyti naujus sceninius drabu
žius, bet daug vargo atnešė pasi- 
gaminimas liaudies muzikos in
strumentų. Senųjų instrumentų 
tobulinime ir atkūrime J. Švedui 
įvairiais laikotarpiais talkino: 
fortepijonų derintojas Juozas Pon- 
tažis, vargonų meistras Jurgis 
Astrauskas, Pranas Servą, Pranas 
Samuilis, Pranas Kupčikas. Jų vi
sų dėka dabar turime skrabalą, 
lamzdelius ir birbynes, kurios 
savo skambėjimo grožiu nenusi
leidžia obojui ar klarnetui. Pa
sak Liaudies muzikos instrumentų 
muziejaus vedėjo V. Stulgos, liko 
neįgyvendinta viena anksti miru
sio J. Švedo svajonė — neturime 
atskirai veikiančio liaudies mu
zikos instrumentų orkestro. Da
bartiniai tokie orkestrai tėra 
ansamblių akompaniatoriai. Liau
dies muzikos instrumentų muzie
jų vedėjas V. Stulga planuoja 
paversti Liaudies muzikos namais. 
Šiemet 17 vaikų pirmą kartą per
žengė muziejuje atidarytos vaikų 
liaudies muzikos mokyklos slenks
tį. Galvojama įsteigti ir “Tutu
čio” vaikų liaudies muzikos teatrą.

n rV.Kst.
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SPORTAS 
-------- Redaguoja SIGITAS KRAŠALSKAS,--------- 

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

Pirmas aukso medalis krepšįnyįe

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.

Keletas minčių iš A. D. Horne 
straipsnio, išspausdinto “Washing
ton Post” dienraštyje spalio 4,1988.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 874%

180-185 d. term, ind............ 81/z%
1 metų term, indėlius.......  81/z%
2 metų term, indėlius....... 83/4%
3 metų term, indėlius....... 9 %
1 metų GlC-met. palūk. .. 103/4%
2 metų GlC-met. palūk. .. 103/4%
3 metų GlC-met. palūk. .. 103/4%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 97z% 
RRSP ir RRIF (pensijos) ... 87z% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 101/4% 
RRSPirRRIF-2m.term.ind. 1O'/4% 
RRSPirRRIF-3m.term.ind. 1O'/4% 
Specialią taup. s-tą............. 8 %
Taupomąją sąskaitą ........... 6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk .... 8 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki..... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 117z%
Sutarties paskolas 

nuo ................. 11’/z%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 1174%
2 metų .................. 111/z%
3 metų .................. 113/4%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 101/2%

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). Nelmame mokesčio už Išra
šytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 38 milijonų dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles 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.P GOMES
Real Estates Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

Kai praeitą savaitę XXIV olim
piadoje Seule sovietų krepšinio 
komanda sumušė JAV rinktinę ir 
laimėjo aukso medalį, bent vienas 
amerikietis, televizijos žiūrovas, 
buvo patenkintas. “Mano komanda 
yra lietuvių komanda ir ji laimėjo 
prieš amerikiečius ...”, - kalbėjo 
Pranas Lubinas, buvęs 1936 JAV 
olimpinio krepšinio vieneto narys, 
Berlyne laimėjęs pirmąjį aukso 
medalį krepšinyje, o taip pat vy
ras, pradėjęs Lietuvos krepšinio 
dinastiją .... ir kuri šiandien atve
dė sovietus (su Lietuvos žaidėjais) 
į pergalę.

Iš 12 žaidėjų sovietų rinktinėje - 
4 lietuviai. Arvydas Sabonis - cent
ras, Šarūnas Marčiulionis - gynė
jas (juos seniai jau taikosi įsipi- 
lietinti “NBA” - amerikiečių pro
fesionalų lyga), Rimas Kurtinai
tis, surinkęs daugiausia taškų 
prieš JAV rinktinę (28) ir Valde
maras Chomičius. Visi jie iš vienos 
mažiausių sovietų respublikų - 
Lietuvos. Šie žaidėjai pagrindi
niai, ir jie vaidina dominuojantį 
vaidmenį sovietų krepšinyje.

Lubinas gimė Los Angeles 1910 
lietuvių emigrantų šeimoje. Krep
šinį žaidė kolegijų komandose ir 
10-tį kartų buvo išrinktas į “AAU- 
ALL America Team”. Kai 1936 
krepšinis buvo įtrauktas į vasaros 
olimpinių žaidynių programą, Lu
binas su JAV rinktine vyko į Berly
ną ir čia pasiekė pergalę, laimėda
mi pirmąjį olimpinį aukso medalį.' 
Iš Berlyno Lubinas grįžo į Lietu
vą. Planavo tik trumpam apsilan
kymui, tačiau viešnagė užsitęsė 
3 metus, iki II-jo pasaulinio karo 
pradžios, kai raudonoji armija 
užėmė kraštą. Jis priėmė Lietu
vos pilietybę, gyvendamas Kaune 
pradėjo mokyti lietuvius ameri
kiečių stiliaus krepšinio. 1939 jis 
padėjo Lietuvai laimėti IlI-sias 
Europos krepšinio pirmenybes. 
Tais pačiais metais vadovavo Lie
tuvos moterų krepšinio komandai, 
kuri Romoje, Europos pirmenybė
se, buvo pasiekusi baigmę. Plana
vo žaisti už Lietuvą 1940 olimpia
doje, tačiau karui įsiliepsnojus 
ji jau nebeįvyko. Prieš karo pra
džią grįžo į JAV ir dar ilgus metus 
žaidė Amerikos “AAU”

Praeitą vasarą, kai A. Sabonis 
gydėsi ir treniravosi Portlande, 
Los Angeles lietuviai pakvietė 
Lubiną į Sabonio garbei suruoštą 
priėmimą. Čia Sabonis pareiškė 
norįs susitikti su Pranu Lubinu.

Į IlI-sias PLS žaidynes Australi
joje atvyksta Lietuvos sportininkai. 
Pirmą kartą mūsų sporto žaidy
nėse dalyvaus okupuotos Lietuvos 
sportininkai. Vilniuje rugpjūčio 
20 įvyko posėdis, kuriame dalyva
vo Lietuvos sporto k-to pirminin
kas Zig. Motiekaitis, “Žalgirio” 
klubo pirm. Vyt. Nenius, treneris 
V. Garastas, iš JAV Valdas Adam
kus, iš Australijos J. Mašanauskas 
ir A. Laukaitis. “Žalgirio” sporti
ninkai sutiko atvykti į Adelaidę 
savo lėšomis, jiems tik reikėjo 
oficialaus pakvietimo iš org. k-to 
Adelaidėje. Tas pakvietimas tuoj 
buvo išsiųstas, bet pirma buvo 
atsiklausta Australijos LB Krašto 
valdybos. Jos pirmininkė atsiklau
sė PLB v-bos pirm. dr. V. Bieliaus
ko, kurs po kelių pasitarimų davė 
savo pritarimą.

“Žalgiris” atvyks su jaunių krep
šinio komanda, 2 lauko tenisinin
kais, vienu plaukiku ir vienu stalo 
teniso žaidėju, pats Z. Motiekaitis 
ir dar keli vadovai - viso 15 žmonių. 
Jų jaunių komanda turi keletą žai
dėjų, kurie jau žaidžia “Žalgirio” 
vyrų komandoje, o Malkevičius ir 
Einikis net sovietų jaunių rinkti
nėje. Čia planuojama jiems leisti 
dalyvauti vyrų klasėje, o su mūsų 
jaunių nugalėtoju leisti žaisti fina
linėse rungtynėse dėl aukso meda
lių. Plaukime ir stalo tenise jie 
bus aiškiai pranašesni, bet lauko 
tenise mūsų broliai Vaidas ir Jo
nas Čikotai iš Washingtono ir Ri
ma Jasaitytė ir V. Vebeliūnienė 
iš New Yorko turėtų laimėti.

Šiaurės Amerikos Baltiečių plau
kymo pirmenybės įvyks 1988 m. 
lapkričio 19 d. Jimmie Simpson 
Recreation Centre, 870 Queen St.

E., Toronto, Ont. (tarp Logan ir 
Broadview gatvių). Vykdo Toronto 
estų plaukimo klubas.

Varžybų pradžia-5.00 v.p.p.
Varžybos bus šiose klasėse: 

Vyrų ir moterų (15 m. ir vyresnių), 
senjorų daugiau kaip 24 m., jaunių 
ir mergaičių (13-14 m.), jaunių 
mergaičių (11-12 m.), Jaunių ir 
mergaičių (9-10 m.), berniukų bei 
mergaičių (8 m. ir jaun.)

Programa apima visus stilius. 
Šuolių į vandenį nebus. Amžiaus 
klasifikacija nustatoma pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną.

Dalyvių registracija iki š.m. 
lapkričio 15 d. pas PSF jos plauky
mo komiteto vadovę Mrs. Mai Kre- 
em, 618 Davenport Rd., Toronto, 
Ont. M5R 1K9. Tel. (416J-924-6028.

ŠALFASS centro valdyba

Buenos Aires “ŽALGIRIS”. Pie
tų Amerikoje lietuvių pastangos 
puoselėti lietuvišką sportinę veik
lą dar gyvos. Iš seno atmintini 
sporto klubai, Buenos Aires “Ko
vas”, Motevideo “Vytis”, Sao Paulo 
lietuvių klubas, kuriems priklau
sė visa eilė iškilių krepšininkų: 
argentiniečiai Jankauskas ir Ja
nulis, Cielinskas, Slačinskas ir 
Kanopa (pirmasis buvo gynęs Urag- 
vajaus spalvas Londono ir Hel
sinkio olimpiadose, o antrasis 
rinktinės dalyvis), broliai Min
daugas ir Radvilas Gurauskai, 
žaidę už brazilų rinktinę ir kt.

Kauno “Žalgirio” pergalės tarp
žemyninės taurės turnyre, kurias 
turėjo progą stebėti Argentinos 
lietuviai, kai žalgiriečiai vieną 
po kito “klojo” - Puerto Ricco, 
Brazilijos, Jugoslavijos ir Argen
tinos krepšinio meisterius, Argen
tinos lietuvių jaunimui paliko 
neišdildomą įspūdį. Taigi, netru
kus Argentinos lietuvių susivieni
jimo jaunimas pradėjo puoselėti 
mintį, suorganizuoti jaunių krep
šinio komandą. Buvo sueita, iš
rinkta valdyba, nupirktos unifor
mos ir pradėta treniruotis. Jau 
kovo 20 1988 pasiekta pirmoji per
galė prieš vietos argentiniečių 
komandą. Laimėta taurė, įgytas 
pasitikėjimas ir komandai pasi
rinktas “ŽALGIRIO” vardas.

Susivienijimo lietuvių Argentinoje “Žalgirio” krepšininkai. Pirmoje eilėje 
iš kairės: A. Rastenis, A. Dumšė, C. Blumbergas, R. Vekelis. Antroje eilė
je: C. Vokubas, N. Banylis, A. Rastenis, C. Stukas. Trūksta trenerio J. Pet-

- LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

8’/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 

1074% už 1 m. GIC invest, pažym. 
1074% už 2 m. GIC invest, pažym. 
1074% už 3 m. GIC invest, pažym.
81/z% už pensijų planą (variable rate) 

101/4% už 1 m. term, pensijų planą 
1074% už 2 m. term, pensijų planą 
1074% už 3 m. term, pensijų planą
81/2% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
872% už namų planą-OHOSP

(variable rate)
7 % už taupymo sąsk.
81/4% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
6% už kasd. pal. čekių sąsk.

IM A : 
už asmenines

paskolas nuo........1174%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 11’/4%
2 metų .................... 1172%
3 metų .................... 113/4%
(fixed rate)

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

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

AKTYVAI virš 67 milijonų 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).

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P1A6

Telefonas 532-1 1 49

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

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

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

Telefonas (Toronto linija) 773-6480
ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. 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)

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

Tai įvyko, tačiau dialogas nebuvo 
ilgas. Sabonis nekalba angliškai, 
o Lubinas užmiršęs lietuviškai. 
Pasikeitus dovanėlėmis, Lubinas 
pasakė: “You can become a millio
naire . .Sabonis atsakė: “Good, 
good”.

krauna taškus

raičio ir padėjėjo R. Deveikio

ŠARŪNAS MARČIULIONIS rungtynėse prieš JAV krepšinio komandą

Ateitininkų žinios
Sveikiname skautus švenčian

čius sąjungos 70-ties metų sukaktį. 
Linkime sėkmės ir ištvermės ug
dant skautiškąjį jaunimą Dievui 
ir tėvynei. Išeivijos vingiuotuose 
keliuose skautiškieji idealai te
padeda išlikti tauriais lietuviais, 
jautriais artimui ir savosios tau
tos gerovei.

Bendros ateitininkų ir skautų 
kūčios bus gruodžio 18 Prisikė
limo parapijos salėje. Pasitari
mas kūčių ruošimo reikalais įvyks 
lapkričio 16 d., 7.30 v.v. skautų 
būkle.

Moksleivių sekantis susirinki
mas bus lapkričio 20 d. po 10.15 
v.r. Mišių ateitininkų kambaryje.

Studentai renkasi lapkričio 
19 d. diskutuoti pastaruosius 
įvykius Lietuvoje.

Dainavoje spalio 28-30 d.d. SAS 
suruoštuose “Šikšnosparnvyras” 
kursuose dalyvavo 15 Toronto 
draugovės studentų. Kursų tema: 
“Mano vaidmuo Bažnyčioje”. Dis
kusijas pravedė kun. A. Saulaitis, 
SJ, seselė Igne ir V. Vygantas.

Jau pasirodė pirmasis studentų 
aplinkraštis. Yra numatytos vi
sos susirinkimų, studijų dienų
ir kitų renginių datos. Draugovė

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

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

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

ZlllCfotO Simpson's, 176 Yonge St,zlIlOICllC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)
Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

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

turi 33 narius. Linkėtina, kad 
visi nariai uoliai lankytų susi
rinkimus, dalyvautų kursuose, 
studijų dienose ir bendruose 
renginiuose. Tik nuoširdžiai 
bendradarbiaudami, melsdamiesi 
ir drauge dirbdami įsisavinsite 
ateitininkiškuosius idealus. O.G.

Jaunučių ateitininkų susirinki
mas įvyks lapkričio 13, sekmadie
nį, posėdžių kambaryje tuojau po 
10.15 vai. Mišių Prisikėlimo para
pijoje. Bus rodomos Lietuvių tau
todailės instituto skaidrės apie 
tautinius drabužius ir lietuviškus 
raštus. Dėkojame Vitaliui Matu
laičiui už šių skaidrių paruošimą 
ir paskolinimą.

Jaunučių pyragų išpardavimas 
lapkričio 27 sekmadienį, Prisikė
limo parapijoje tuojau po 10.15 
vai. Mišių. Visa jaunučių kuopa 
stropiai ruošiasi ir mokosi kaip 
patarnauti pirkėjams. Pyragų 
išpardavimu rūpinasi Bernadeta 
Aušrotaitė-Rovienė. Gabija

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

DRAUGIŠKAI PA TARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL TeL 535-2331
THE SIGN OF DIST INC I ION arba 537-2869

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

RF/MKK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

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

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

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

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

nio pobūdžio, stokojantis konk
rečių duomenų, įrodančių su
tarties žalą Kanadai. Neužten
ka vien tik kaltinimų, kad ji 
žalinga Kanados nepriklauso
mybei, sveikatos draudai bei 
kitoms socialinėms progra
moms. Reikia konkrečių faktų. 
Dabar ta kova dėl laisvos pre
kybos sutarties bus tęsiama 
rinkiminėse apylinkėse. Su
tartį jau pradėjo ginti ne tik 
ministeris pirm. B. Mulroney, 
bet ir finansų ministeris M. 
Wilsonas, prekybos ministeris 
J. Crosbie, net ir ją konserva
toriams iškovojęs derybinin
kas S. Reismanas. Vankuverio 
saloje ministeris pirm. B. Mul
roney jau pasikvietė tris jam 
kalbėti trukdžiusius kritikus 
atskiram pokalbiui. Esminius 
beveik pusvalandį trukusio 
ginčo duomenis pateikė tele
vizija. Ir šį kartą tie kritikai 
skundėsi sutarties atnešta 
grėsme socialinėms progra
moms, be ir jie neturėjo konk
rečių įrodymų. Kritikams buvo 
priminta, kad dar daugiau so
cialinių programų turi Švedi
ja, kuri naudojasi laisva pre
kyba su V. Europos šalimis. 
Švedai nesiskundžia.

Kai paaiškėjo laisvos preky
bos sutartį puolančių liberalų 
sustiprėjimas, Kanados dole
rio vertė per vieną dieną nuk
rito beveik pusantro cento. 
Nuogąstaujama, kad parla
mento rinkimus gali laimėti 
sutartį atmetantys liberalai. 
Tokiu atveju Kanadoje vėl su- 
menkėtų užsienio kapitalo in
vestavimas. Tikėkimės, kad iki 
lapkričio 21 d. balsuotojams 
konkrečiais duomenimis pil
nai bus išryškinta laisvos pre
kybos įtaka Kanadai - jos nau
da arba žala. Teisinga išvada, 
savaime suprantama, tegali 
būti viena. Belieka gyventi 
viltimi, kad balsuotojai lapkri
čio 21 d. nepadarys klaidingo 
sprendimo. Rinkiminiame va

juje yra ir daugiau neaiškių 
pažadų, bet jie liečia vidinį 
Kanados gyvenimą. Tokias 
klaidas galima atitaisyti se
kančiuose parlamento rinki
muose. Pvz. daug kam keistai 
atrodo J. Turnerio $33 bilijo
nus pasiekę pažadai rinkė
jams, kai jis nepaaiškina, iš 
kur bus gauta tokia didelė do
lerių suma. Neužtenka humo
ristinio atsakymo žurnalis
tams, kad viskas paaiškės, kai 
jis laimės rinkimus ir paskelbs 
savo biudžetą.

Partijų vadų švaistymasis fi
nansiniais pažadais patinka 
ne visiems balsuotojams. Jų 
tarpe yra ir tokių, kurie prisi
mena, kad Kanados vyriausy
bės skola š.m. kovo pradžioje 
pasiekė $293 bilijonus. Ją atne
šė besaikiai metiniai biudžeto 
deficitai, pradėti liberalų mi- 
nisterio pirm. P. E. Trudeau 
laikais. 1984 m. rugsėjo 4 d. 
parlamento rinkimus laimėju
siai ministerio pirm. B. Mulro- 
nio konservatorių vyriausybei 
teko liberalų paliktas biudže
tinis $38 bilijonų deficitas. 
Pastarųjų dvejų metų laikotar
pyje tas deficitas dukart buvo 
sumažintas iki $28 bilijonų. 
Padaryta nebloga pradžia, bet 
ji, deja, nėra pakankama. Juk 
šiemetinį biudžetą sudaro $132 
bilijonai su nauja deficitine 
$28 bilijonų skola. Vien tik 
Kanados skolos palūkanos vy
riausybei šiemet kainavo $32 
bilijonus. Biudžetinės išlaidos 
palūkanoms padengti kasmet 
auga su metiniu deficitu, nors 
jis dabar sumažintas nuo $38 
bilijonų iki $28 bilijonų. Au
gantis krašto ūkis apyvartos 
padidėjimu sumažina tik įsi
skolinimo nuošimtį, nepalies
damas pačios skolos. Už $32 
bilijonus, išmetamus palūka
noms padengti, būtų galima 
padaryti daug gero visai Kana
dai, jeigu ji neturėtų $293 bili
jonų skolos.

Daugiau laisvės ir mažiau mokesčių!
Balsuokite 

VAY JONYNAS
Libertarian

MISSISSAUGA SOUTH
“Ta valstybė valdo geriausiai, kuri valdo mažiausiai!”
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t------- Marlin--------------- .
Travel

Pirma metinė “Marlin”ekskursija 
I Las Vegas 1989 m. vasario 2 d.

& SKAITYTOJAI PASISAKO Aukojo Tautos fondui
Tautos fondui aukojo: $5000 - 

a. a. L. Balsio palikimas; $40 -

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 (VI5H 2Y2 
Darbo (-41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte

Juozos (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 
Nemokamas namų įvertinimas

769-16161700 bloor street west 
toronto. Ontario M6P 4C3

west realty inc., realtor 
an Independent member broker

“All THE

MASKELL INSURANCE
WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE •

birute spudas.e.
sales representative

RF/MSC
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

BLOOR WEST VILLAGE ramioje gatvėje parduodamas 4 mie
gamųjų labai gerame stovyje namas. Du židiniai, ąžuolo sijų 
lubos ir ąžuolo apdaila, privatus įvažiavimas, garažas, gražus 
kiemas.

1280 dundas Street west 
toronto, Ontario M6J 1X7 
res. 445-9469 535-2500

LIETUVIAIS ESAME 
MES GIMĘ ...

Atvykau iš Lietuvos 1975 m. prak
tiškai be nieko. Nemokėjau ang
lų kalbos ir buvau nepavydėtino
je būklėje. Iš savo tautiečių ne
patyriau atjautimo ir žmogiškos 
šilumos. Netrukus apšaukė mane 
raudonuojo šnipu, ir pradėjo ma
nęs vengti. Minėtu metu pabaigo
je dirbau vienoje lietuvių insti
tucijoje. Dirbau naktimis. Rytą 
virėjos pasiūlė puoduką arbatos. 
Pasirodęs vienas iš vadovybės iš
barė virėjas, kam jos davusios 
man arbatos. O mane įspėjo, kad 
čia gerti arbatą man nepriklauso. 

* Buvo renkamos aukos Sibire nu- 
kentėjusiems. Kadangi aš kentė
jau Sibire, tai paprašiau pagal
bos. Gavau atsakymą, nejaugi elge
tauti į Kanadą atvykęs.

Šiais metais vienoje salėje bu
vo suorganizuotas susirinkimas 
Sibiro aukom prisiminti. Norė
jau pasisakyti ir aš, bet neleido. 
O norėjau pasidalinti savo skaus
mu, kai Sibire būdamas 12 metų 
palaidojau savo motiną. Ji, 52 m. 
moteris, mirdama iš bado ir šal
čio, žinojo, kad palieka mane naš
laitį svetimoj žemėj. Norėjau pa
sakyti, kaip mirusią motiną rogu
tėmis gabenau į kapines ir palai
dojau giliai įšalusioj žemėj. Pa
stačiau paminklą, ant kurio buvo 
išrašyti šie žodžiai: “Kas lankot 
mano kapą, sugrįžkite laimingai. 
O mes čia pasiliksime amžinai. 
Čia ilsisi tremtinė iš Lietuvos 
Antanina Naudžiūnienė”. Ir šioj 
salėje pasijautau toks vienišas, 
kaip tada prie savo motinos ka
po ... Kodėl neleido kalbėti, taip 
ir liko man mįslė.

B. Naudžiūnas

PAREIŠKIMAS
Po ilgo - daugelio metų - lauki

mo pasirodė Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondo išleistas Pet
ro Klimo “Dienoraštis. 1915.XII.1 
-1919.1.19."

Redaktorius paskutinių teksto 
korektūrų iš leidėjų nesulaukė, 
tad nesunku buvo pramatyti, kas 
bus: kai kas sauvaliaus už jo nuga
ros. Taip ir atsitiko. Vietoj sky
riaus pavadinimo “32 priedai” 
atsirado “Rankraštiniai priedai", 
nors knygos gale pridėtos to meto 
spaudos iškarpų, įvairių atsišau
kimų bei periodikos fotokopijos 
nieko bendro neturi nei su ranka, 
nei su ranka rašymu.

Atsirado ir techninis redakto
rius - Vytautas Vepštas. Niekas 
negali priešintis jame įsirašyti 
techniniu direktorium, techniniu 
admirolu, bet Petro Klimo dieno
raščiui techninio redaktoriaus 
nebuvo ir būti negalėjo.

Ž. Mikšys

PADĖKA
Prieš keletą mėnesių mano 75- 

metė motinėlė (ji jau pusė metų 
kai čia pas mus Afrikoje ir daug 
kuo mums padeda) paruošė straips
nelį apie nelengvas vietinių žmo
nių gyvenimo sąlygas. Į jos laiš
ką atsiliepė stebėtinai daug tau
tiečių, kurie skubėjo mums pa
dėti dosniomis aukomis. Visiems 
labai dėkojame ir prašome Vieš
paties dosniai laiminti.

Kun. Hermanas Šulcas, SDB, 
ir motina, 

mūsų krikščionys ir jaunimas.
Adresas: P. Hermann Schultz, 
Paroisse Musha.
B. P. 1119-Kigali, 
Rwanda. Africa.

a. a. J. Vilušio atminimui Toronto 
Lietuvių namų moterų būrelis; $10
- a. a. L. Vekterio atminimui L. 
Balsienė; $20 - a. a. M. Abromai
čio atminimui (pavardė neįskaito
ma), a. a. V. Jonaičio atminimui 
A. V. Klupšai; $60 - a. a. B. Bake- 
vičiaus, a. a. V. Jonaičio, a. a. J. 
Firavičiaus atminimui S. V. Pau- 
lioniai $20 - a. a. J. Šablinsko 
atminimui: T. V. Klupšai; $100 - 
J. Stankus, J. Astrauskas, dr. A. D. 
Dickson, P. Skablauskas; $50 - K. 
Dulavičius, A. Rackus; $40 - A. V. 
Basorinas; $30 - A. Artičkonis; 
$25 - B. Kišonis, O. Urnavičienė, 
J. Nešukaitis, A. E. Valiūnai, A. 
Ledienė, P. Sidaras, V. Janulevi- 
čius, V. Vaitkus, J. Janušas, V. Ake
laitis, P. Kaziukonis, J. P. Šablins- 
kas, M. Baliūnas, K. Daunys, A. Ta
mošaitienė, P. Jakubauskas; $20 - 
G. Balčiūnienė, K. Poška, L. Stul- 
ginskienė, K. Baltrimaitis, E. Ši
leikis, P. Basys (Basevičius), G. 
Baltaduonienė, J. Budnikienė; $15
- J. A. Gudavičius, R. Sirutienė, 
$10 - M. Seleikienė, J. Benetis, 
A. Gatautis, $5 - A. Šimkienė, M. 
Matusevičienė.

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū. E. Steponas,

Tautos fondo iždininkas

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).

OtIuij^ 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 i.

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

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

TORONTO MIESTAS

ATMATŲ IŠVEŽIMO TVARKA

1988 metų lapkričio 11, penktadienį-

Mirusių prisiminimo diena

1988 metų lapkričio 11, penktadienį, atmatos 
nebus išvežamos.

Reguliarus penktadienio (lapkričio 11) išveži
mas bus 1988 metų lapkričio 10, ketvirtadienį.

Prašome neužmiršti miesto atmatų išskirstymo 
programos ir padėkite mėlynas išskirstymo 
dėžes trečiadieniais.

“Feed Blue” išskirstymas yra jums naudingas.

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

metų EKSKURSIJOS
L VILNIUJ IR KITUS EUROROS MIESTUS

Greitai bus paskelbtos 1989 metų ekskursijos
Patirtis Vilniaus grupių organizavime daugiau 20 metų. Neapsiriksite, pasirinkite ma
no organizuojamas grupes, kurias tvarkau su Intu ristu per “Kentours” Toronte nuo 
1962 m. Kaip lietuviška patarlė sako: Senas jautis vagos negadina. Jei dar nesate pa
sinaudoję, pamėginkite - įsitikinsite.

Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu
■ , ■

Y IA< Ė N AS j
KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd. 
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1

Visais kelionių 
reikalais kreiptis: 

t V. BAČĖNAS 
) tel.(416)593-0600

Apsistosite 4 dienas - 3 naktis gražiame 
“Hacienda Hotel Resort and Casino” viešbutyje. 
Kaina - du žmonės kambaryje - $379 asmeniui.
Į šią kainą įeina kelionė lėktuvu iš Toronto, viešbutis, 
automobilio nuoma ir “Marlin” atstovo patarnavimas, 
pasitinkant jus orauostyje.

Susidomėję šia ekskursija yra kviečiami į infor
macinį pasitarimą lapkričio 23 dieną, 7 vai. vakaro, 
“Marlin” kelionių patalpose, 2959 Bloor St. W., Toronto.

Skambinti vakarais -
Tel. 231-1061.

Ray Valadkai 
tel. 279-4235.

MarlinTravel MarlinTravel
Advokatas

ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

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

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

Barristers and Solicitors. Patent a. Trade Mark Agents

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

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, B.A. M.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 
Investaciįų srityje

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

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

• Sąžlnigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

3S Jonynas, m.b.a., c.f.a.
Telefonas (416) 864-2734

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

DRESHER REAL ESTATE LTD. 
383OB Bloor St. W., Islington, Ontario M9B1K8 
Tel. 233-3334 - Fax 233-0285 - 231-2661

BOLTONE 14,5 akrą pramoninei statybai - $3,400,000.
BOLTONE 76,7 akrą, geras investavimas. Kaina - $4,500,000.
BRAMPTONE! Parduota atybai - $2,200,000.
BRAMPTONE 2 akrai pramoninei statybai -$700,000. Dėl informaciją 
skambinti AL SRSA tel. 846-8168 arba VALTERIUI tel. 231-2661. 
MISSISSAUGA 12 akrą - $3,900,000.
PEMBROKE, Ont., 18 sklypą namą statybai po $15,000. Dėl informaciją 
skambinti IGNAC VUCKO tel. 622-7083 arba VALTERIUI 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 T) 17 Q PT T? t? |NSURANCE&Į 7 JĄ Pj p JLIJJ 1V 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
(416) 533-1 121

C
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Anapilio žinios

— Lapkričio 13, sekmadienį, 
sueina lygiai 10 metų muo Katali
kų komiteto tikinčiųjų teisėms 
ginti įsteigimo Lietuvoje. Vienas 
iš to komiteto narių yra kun. Al
fonsas Svarinskas, dabar atvykęs 
V. Vokietijon. Šių sukaktį atitin
kamai paminėsime ateinantį sek
madienį pamaldose.

— Mūsų parapijos tarybos susi
rinkimas šaukiamas lapkričio 22, 
antradienį, 7.30 v.v. parapijos 
salėje. Prašome visas tarybos sek
cijas iki to meto sušaukti savo 
posėdžius ir pasiruošti sekcijų 
pranešimams susirinkime.

— Naujų metų sutikimui Anapi
lio salėje bilietai jau yra pla
tinami sekmadieniais mūsų para
pijos salėje, o kitomis dienomis 
prašome kreiptis į R. Celejewską 
tel. 231-8832. Prašome kuo grei
čiau bilietus įsigyti, nes nuo lap
kričio vidurio bilietai bus par
duodami ir visai plačiajai nelie
tuviškai visuomenei.

— Kūčios Anapilio salėje šiais 
metais bus rengiamos įprasta 
tvarka. Jau greitai bus galima 
rezervuoti stalus šeimoms ir gi
minėms.

— Pirmajai Komunijai vaikučiai 
bus pradedami ruošti mūsų para
pijoje nuo lapkričio vidurio. Tė
vai prašomi savo vaikučius re
gistruoti parapijos klebonijoje. 
Vaikučius ruoš Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserys.

— Gruodžio 4, sekmadienį po 
11 v.r. Mišių, Anapilio salėje 
bus daromas pranešimas apie To
ronto lietuvių slaugos namų pro
jektų.

— Aukojo Kanados lietuvių kul
tūros muziejaus Anapilyje staty
bai: $1000 — V. Tikuišis, S. Šal
kauskas; $500: V. T. Gražuliai; 
$100 — K. Daunys, J. M. Vizgirdai, 
B. V. Vytai, J. Jocas, L. V. Balai- 
šiai, J. B. Maziliauskai; $50 — A. 
Obcarskis; $25 — D. T. Renkaus- 
kai; $20 — D. Keršienė, P. Balase- 
vičius; Lietuvos religinei šalpai: 
$200—J. Prišas; $100 — V. A. Bura- 
gai (a.a. Anelės Vasiukevičienės 
V mirties metinių proga); parapi
jos skoloms numokėti: $300 — V. 
T. Gražuliai; $200 — J. R. Kuprevi- 
čiai; $100 — K. V. Ottai, K. J. Ru
giai, O. Trečiokienė, B. Galinienė; 
$50 — P. O. Dabkai, dr. A. M. Kiš
kiai.

— Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 — V. T. Gražuliai, 
J. Gegužis, O. Trečiokienė; $100 
— A. Stančikas, J. Juodikaitienė, 
J. Jonaitienė, A. A. Lukošiai, P. 
Dabkus, S. Pusvaškis, J. Stankai
tis, P. L. Murauskai, B. Vaišnora, 
N. Preibienė, K. Pauplis, V. Kubi
lienė, P. Lėverienė, S. Edward, 
S. Povilenskis, B. Stalioraitienė, 
A. Urbaitis; $50 — A. Ledienė, E. 
Vindašienė, M. Šeflerienė, B. Gali
nienė, J. Jocas, P. Skablauskas, 
S. Kuzmickas, H. Eidukevičius, A. 
Tutlienė, E. Juzėnienė, S. Dabkus,
I. Alksnis, D. Žemaitienė, P. Kri- 
pas, B. Znotinienė, J. Januškevi
čius, J. O. Kirvaičiai; $40 — P. Vi
tas, M. Yokubynienė; $30 —J. Ma- 
niuška, M. Dirmeitis, J. Kalainis; 
$25 — S. Domeika, D. T. Renkaus- 
kai, I. Luomanas, V. Jasiūnas, V. 
Timošenko; $20 — M. Raškauskie- 
nė, P. Linkevičius, O. Pakalnis,
J. Lazdauskas, V. Indris, P. Saka
lauskas, J. Bartninkas, G. Šutas, 
A. Petkevičienė, P. Balasevičius,
A. Rūkas, A. Senkus, K. Mankaus- 
kienė, B. Sadauskienė, A. Luko
šienė, D. Radzevičienė, E. M. Ka
zakevičiai; $15 — M. Lapienė, P. 
Daržinskas; $10 — J. Žakevičius, 
I. M. Matusevičiai, J. Zabulionis,
B. Antanaitienė, O. R. Berentai.

— Mišios lapkričio 13, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už Šeflerių ir Žake
vičių mirusius, 11.00 v.r. už para
pijų.

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdis — lap

kričio 17 d., ketvirtadienį, 7.30 v.v.
— Lietuvių slaugos namams au

kojo: $2000 — A. E. Mačiulaičiai; 
$1050 — S. Povilenskis; $1000 — B. 
Vaišnoras, H. Šiaurys; $500 — C.A.; 
$50 — V. Anysienė. A. a. Mato at
minimui Lietuvių slaugos namams 
aukojo: $50 — P.E. Juknos, T. B. 
Stanuliai. Iš viso statybos fonde 
yra $94,797.45. Aukos priimamos: 
“Paramoje” sųsk. nr. 8711, “Talko
je” sųsk. nr. 4259 ir Prisikėlimo 
parapijos kooperatyve sųsk. nr. 
155332.17.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo per 350 asmenų. Ryšium su 
Lietuvių skautų sųjungos 70 me
tų sukakties iškilmingu minėji
mu ir koncertu Lietuvių namuose 
turėjome daug svečių. Svečių kny
goje pasirašė: G. Deveikis, skau
tų brolijos vyr. skautininkas, S. 
Miknaitis, skautų tarybos narys, 
A. Jarūnas, skautų sųjungos kont
rolės pirm., iš Čikagos, P. Molis, 
skautų pirmijos pirm., Č. Kiliu
lis, Skautybės fondo pirm, iš 
Bostono, J. D. Zyren, D. Stanley 
iš Detroito, R. Skeivys iš Mel-

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį Toronto 

skautai, švęsdami Lietuvių skautų 
sųjungos gyvavimo 70-sius metus, 
organizuotai dalyvavo 10.15 v. r. 
Mišiose.

— Lapkričio 3 palaidotas a.a. 
Matas Antanaitis, 76 m.

— Platinami bilietai-pakvieti- 
mai į parapijos ir parapijos cho
ro 35-mečio sukakties vakarienę, 
kuri įvyks lapkričio 19 d. para
pijos salėje. Lapkričio 20 d. per 
visas Mišias pamokslus sakys Lie
tuvių pranciškonų provincijolas 
T. Placidas Barius, OFM.

— Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos šiais metais vyks 
tik parapijoj. Pasiruošimo pa
mokas praves N.P.M. seselė Te
resėlė su tėvų pagalba. Registra
cija vyksta parapijos raštinėje. 
Tėvų susirinkimas, kuriame bus 
nustatyta pamokų tvarka, įvyks 
lapkričio 13, ateinantį sekma
dienį, po 10.15 v.r. Mišių, mu
zikos studijoje.

— Sekmadienio Mišiose vartoja
mų Šv. Rašto ištraukų skaitymas, 
nagrinėjimas ir prisitaikymas 
sau vyksta kiekvienų trečiadie
nį 7.30 v.v. mūsų šventovėje.

— Vyrų uždaros rekolekcijos, 
kurias praves kun. L. Zaremba, 
SJ, įvyks gruodžio 2-4 d.d. Au- 
gustinijonų vienuolyne, King City, 
Ont. Vyrai yra prašomi registruo
tis parapijos raštinėje.

— Parapijai aukojo: $1000 — 
RJB, $300 — D. K. Manglicai; $202
— St. Racickienė, $200 — V. P. 
Juskey, E. Mačiulaitis; $150 — P. 
Žukas; $130 — A. Šlekienė; $100 — 
B. McKenny, P. M. Venskai, Br. 
Mockevičius, A. V. Lukai, A. Sa
vickas, M. Vaškevičienė, E. Švėgž- 
dienė, A. Kairienė; $60 — J. O. Gus- 
tainiai, $50 — J. I. Baltakiai, A. 
Matulionienė, J. N. Šimkai, E. Wa- 
lenciej; klierikų fondui: $100 — J. 
Genys, M. Vaškevičienė, Pr. 
Skrupskas; vyskupo fondui: $100 — 
E. G. Kuchalskiai; misijoms: $60
— I. Raškauskas; labdarai: $200 —
D. K. Manglicai; $100 — M. Vaške
vičienė; kun. A. Grauslio pamink
lui: $100 — M. Vaškevičienė; Re- 
lig. šalpai: $50 — A. Rakauskas; 
novenai: $500 — prel. J. Tadaraus- 
kas; $300 — K. Lukošius; $200 — M.
E. Zabulioniai; $100 — V. Gumaus- 
kas, K. Dalinda, S. Barškutis, H. 
Butkevičius, J. Aukštaitis, J. Arš- 
tikaitis, J. Lapavičius, A. Lauri
naitis, J. Marčiukaitienė, S. Rakš- 
tienė, M. J. Vaseriai, J. Rimšaitė; 
$85 — J. B. Kažukauskai; $70 —A. 
Domeika; $60 — V. T. Šalvaičiai, O. 
Šarūnienė, J. A. Žakai, G. Zepps; 
$55 — D. Rautinš; $50 — A. J. Baro
naičiai, J. Avižius, E. Dubininkas, 
P. Basys, I. V. Ignaičiai, J. Grabaus
kas, H. I. Matušaičiai, J. Jakubaus
kienė, R. I. Pleiniai, A. Pažerū- 
nas, J. Skilandžiūnas, M. Vaškevi
čienė, Z. K. Žebrauskai.

— Mišios lapkričio 13, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Marijų Va
liulienę, 9.20 v.r. — už Magdale- 
nų ir Petrų Tamošaičius, 10.15 v.r.
— už Vėlinių novenai pavestas sie
las, 11.30 v.r. — už gyvus ir miru
sius parapijiečius, 7 v.v. — už a.a. 
Jonų Grikinį.

Parduodame ir 
siunčiame 

220 voltų/50 H, 
elektrinius reikmenis 

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

vartojimui Europoje. 
Universal Overseas Services 

Tel. (416) 755-7779

burno, Australijos, I. Piliukaitis 
iš Alytaus, U. Piliukaitienė iš Vil
kaviškio, N. Stundžytė iš Vilniaus, 
R. Kavaliauskienė iš Šiaulių, V. 
Kružikas iš Punsko, A. Skabeikie- 
nė iš Vankuverio, B.C., dr. A. Mila
šius iš Los Angeles.

— Bilietai į Kūčių vakarienę ir 
Naujų metų sutikimo balių gau
nami LN raštinėje. Stalai nume
ruoti. Skambinti A. Skilandžiū- 
nienei arba T. Stanuliui tel. 532- 
3311/2.

— Lapkričio 6 d., sekmadienį, 
Lietuvių slaugos namų planavimo 
komiteto pirm. A. Juzukonis ir Lie
tuvių namų pirm. J. V. Šimkus 
lankėsi KLB Londono apylinkės 
susirinkime ir padarė praneši
mų apie slaugos namų reikalus. 
Susirinkimo metu surinko 50 pa
sirašytų kortelių, adresuotų 
Ontario premjerui ir sveikatos 
ministerei.

— Lietuvių namų socialinių 
reikalų sekcijos nariai renkasi 
pasitarimui posėdžių kambaryje, 
lapkričio 16, trečiadienį, 8 
v.v. Ateinančių švenčių metu nu
matoma aplankyti visus sergan
čius tautiečius. Galintieji prisi
dėti prie ligonių lankymo, kviečia
mi šiame posėdyje dalyvauti arba 
pranešti V. Kulniui tel. 769-1266.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
Xlll-sios krašto tarybos trečioji sesija 

įvyks lapkričio 12-13 d. d. Toronte.
Lapkričio 12, šeštadienį, nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.

Bishop Marocco-T. Merton gimnazijos patalpose, 1515 Bloor St. W. (Bloor ir 
ir Dundas gatvių kampas - netoli Lietuvių namų) - įėjimas iš Dundas gatvės; auto
mobilį galima pasistatyti gimnazijos kieme įvažiuojant iš Bloor gatvės; važiuojant po
žeminiu išlipti Dundas St. W. stotyje.

Registracija, suvažiavimo atidarymas, KLB krašto valdybos, apylinkių ir kiti prane
šimai, PLB valdybos pirm. dr. Vytauto Bieliausko pranešimas.

1.30 v.p.p. simpoziumas “Dabartiniai įvykiai Lietuvoje” ir diskusijos
įžanga - okupuotos Lietuvos įvykių apžvalga.

PRANEŠĖJAI: PLB valdybos pirm. dr. Vytautas Bieliauskas, PLB vicepirm. ryšiams su 
užsieniu Algimantas Gureckas, Lietuvos laisvės lygos tarybos išeivijoje narys doc. 
Vytautas Skuodis, PLJ sąjungos vicepirm. Mirga Šaltmiraitė, PLJS “Infotinklo” 
redaktorius Darius Čuplinskas.

Lapkričio 13, sekmadienį, nuo 10.30 v.r. iki 3 v.p.p. Anapilio salėje. 
Lėšų telkimo seminaras, diskusijų tąsa bei šeštadienio simpoziumo išvados, 
rezoliucijų ir nutarimų svarstymas bei priėmimas, suvažiavimo uždarymas.

Visuomenė kviečiama dalyvauti visose krašto tarybos sesijose,
o ypač šeštadienio simpoziume. KLB krašto valdyba

9'.%

MOKAME 
UŽ 1 METŲ 

GI C 
PALŪKANOS
PRIRAŠOMOS 
KAS MĖNESĮ

O MONTREAL
Daivos Jaugelytės ir Daniel Zat- 

kovic sutuoktuves spalio 22 d. pa
laimino kun. Jonas Kubilius AV 
šventovėje. Abu jaunieji priklau
so “Gintaro” tautinių šokių grupei, 
o Daiva dalyvauja ir AV parapi
jos chore, kuris per jungtuvių 
pamaldas gražiai giedojo. Vestu
vinis pokylis buvo AV parapijos 
salėje.

KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyriaus susirinkimas buvo su
šauktas spalio 30 d. seselių namuo
se. Buvo aptarta draugijos metinė 
šventė - popietė su poetu dr. Hen
riku Nagiu. Šventė įvyks gruodžio 
11 d. AV parapijoje. Bet to, pra
smingą žodį tarė seselė M. Paulė. 
Susirinkimui pirmininkavo Jadvy
ga Baltuonienė, sekretoriavo Al
dona Mališkienė.

Montrealio vienintelis anglų 
kalba leidžiamas dienraštis “The

Gazette” beveik kiekvieną dieną 
rašo apie Baltijos kraštuose 
vykstančius įvykius.

Kariuomenės šventės minėjimą 
rengia LK Veteranų s-gos “Ramo
vė" Montrealio skyrius lapkričio 
27 d. AV parapijoje. Po iškilmingų 
pamaldų paskaitą skaitys inž. Juo
zas Danys iš Otavos, deklamuos 
Teresė Mickienė ir su daina pasi
rodys Montrealio vyrų oktetas.

A.a. Stella Andraitytė, 74 m. am
žiaus, mirė spalio 14 d. Palaidota 
iš šv. Kazimiero šventovės spalio 
17 d. Notre Dame dės Neiges kapi
nėse. Liūdi sesuo Montrealyje ir 
kiti giminės Lietuvoje.

A.a. Bronė Džiaugienė (Mikony- 
tė), 87 m. amžiaus, mirė spalio 20 
d. Palaidota iš AV šventovės spa
lio 21 d. Notre Dame dės Neiges 
kapinėse. Liūdi dvi dukterys su 
šeimomis. B.S.

1989 METŲ KELIONĖS į LIETUVĄ
IŠ MONTREALIO

Nuo gegužės 1 2—26 d.d. — $1 999
Nuo liepos 1—1 4 d.d. —$2199

Smulkesnių informacijų reikalu kreiptis:
L. STANKEVIČIUS, 1053 Cr. Albane!, Duvernay, Lavai, 
Quebec, Canada H7G 4K7. Tel. (514) 669-8834

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Toronto “Atžalynas” maloniai kviečia jus dalyvauti 
Toronto Lietuvių namuose (i573Bioorst. w.) rengiamame

vakare

lapkričio 19, šeštadienį, nuo 6.30 v.v. iki 1 v.r.
Gros “The Ponytails & 
The Haircuts” orkestras.

J įėjimas - $10.00 su šiltu bufetu.
Trumpa meninė programa. Veiks baras.
Visos pajamos — "Atžalynui".

Stalus rezervuoti tel. 533-1121.

^Kviečiame visusltf.*’
/z Iki 
'pasimatymo!

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

l nario sąskaitą vieną kartą per mėnesi.

- 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

Kanados lietuvių kultūros 
muziejaus statyba baigiama 
lapkričio 11, penktadienį, ta
čiau dar reikia labai daug pini
gų. Todėl ir toliau statybai pri
imamos aukos. Aukojantieji 
$1000 ar daugiau bus įrašomi 
muziejaus rėmėjų lentoje. Au
kojantieji $5000 ar daugiau 
bus įrašomi muziejaus mece
natų lentoje. Už statybą šiuo 
metu jau sumokėta $1,068,551.- 
06 ir dar yra vienas mokėjimas 
prieš akis. Iki šiol statybai 
yra surinkta tiktai $133,304.59.

KLB Toronto apylinkės valdy
ba renka solidarumo mokestį 
už 1988 metus. Dabartinis soli
darumo mokestis yra nustaty
tas $10 metams, iš kurio $5 per
vedami krašto valdybai ir $5 
lieka apylinkės valdybos veik
los reikalams. Apylinkės val
dyba kviečia visus tautiečius 
sumokėti šį mokestį ir paremti 
Bendruomenės veiklą. Asme
nys, galintieji talkinti soli
darumo mokesčio rinkime, 
prašomi susisiekti su R. Stri
maičiu tel. 270-7218, K. Budre- 
vičium tel. 251-5934 arba V. 
Kulniu tel. 769-1266. V.K.

PARDUODU vilnonius apklotus. 
Skambinti tel. 248-5064 Toronte.

Toronto Maironio mokyklai 
$30 aukojo Petras Daržinskas. 
Nuoširdus ačiū. Vedėja

A. a. Aldonos Kėžinaitienės 
atminimui M. Vaitonienė, S. 
Oleka ir A. G. Repčiai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo po $10.

•
Toronto skautai-tės lap

kričio 6 d. iškilmingai pami
nėjo Lietuvių skautų sąjungos 
70 metų sukaktį. Išvakarėse 
gausus skautininkų-kių būrys 
su svečiais iš JAV diskutavo 
rūpimus skautų ideologijos, 
organizacijos ir ateities klau
simus, turėjo naujai pakeltų
jų įžodį ir pakankamai laiko 
laisviems pokalbiams, besivai- 
šinant skautininkių paruošta 
kavute ir pyragaičiais. Minė
jimo diena pradėta iškilmingo
mis pamaldomis Prisikėlimo 
šventovėje, dalyvaujant “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntams 
su vėliavomis. Ankstyvą popie
tę Lietuvių namuose įvyko su
kaktuvinė visos Toronto skau- 
tijos sueiga ir koncertas, su
traukęs daug klausytojų. Po 
koncerto vaišintas! pyragais, 
praleista smagi valandėlė, 
susitinkant pažįstamus ir pa
sidalinant įspūdžiais. (Pla
čiau sekančiame nr.).

CBC radijo stotis spalio 2 d. 
transliavo pasikalbėjimą apie 
dabartinius pasikeitimus pa
vergtoje Lietuvoje. Pokalbyje 
dalyvavo Algis Juzukonis, dr. 
Petras Lukoševičius ir Rita Sa
kutė.

Buvo nurodyta visa eilė įvy
kusių pasikeitimų Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio dėka 
ir išreikšta, kad lietuviškoji 
išeivija daug dvasinio lobio 
sėmėsi iš savo tėvynės, o da
bar yra metas galvoti kaip jai 
atsilyginti. Dabar girdimi ste
binantys atviri pasisakymai 
Lietuvoje, pvz. apie komunistų 
įvykdytas žudynes. Vis dėlto, 
reikia į šiuos įvykius žiūrėti 
atsargiai, nes kai Lenkijoj iš
kilo Solidarumo sąjūdis, irgi 
buvo manoma, kad viskas pasi- 
keisią į gerąją pusę ir kelio 
atgal nebūsią. Bet sovietiška
sis batas visa tai ir vėl už
spaudė.

Kalbant apie Lietuvos ateitį, 
buvo išreikšta nepriklausomy
bės viltis, bet jos nesitikima 
Sov. Sąjungos federacijoje, o 
tiktai laisvoje Europos tautų 
federacijoje. Kor.

Atitaisymas. Ryšium su a.a. J. 
Staro laidotuvėm po padėka tu
rėjo būti parašyta: Šimkų, Tamo
šauskų ir Žilių šeimos.

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyriai: 3907A Rosemont Blvd, ir Šv. Kazimiero parapija

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $23,000,000 REZERVAS - virš $750,000.

MOKA UŽ:
Certifikatus .................... 101/«%
Term, indėlius:

1 metų ....................9'/4%
180 d. -364 d...........8'/2%
120 d. - 179 d...........8'/4%
60 d.-119d...........8 %
30 d. - 59 d...........73/4%

Taupymo-special................... 5’/2%
Taupymo - su gyv. dr...............5’/«%
Taupymo-kasdienines........ 5 %
Einamos sąsk............................41/z%
RRIF-RRSP-term............ 1O’/4%
RRIF-RRSP-taup..............  6’/a%

IMA UŽ: 
Nekiln. turto nuo 113/4%, asmenines - nuo 121/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”

Pirm., antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

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

Šv. Kazimiero par.

Inžinierius bei muzikas Gin
taras Gudonis iš Kauno, lydimas 
Sofijos Rakštienės ir Liucijos 
Skripkutės, lankėsi “Tėviškės 
žiburiuose”. Jis ypač domėjosi 
laikraščio spaustuve. Ta proga 
S. Rakštienė “TŽ” paaukojo $50.

“Inter-Faith Council on So
viet Jewry” spalio 20 d., Timo
thy Eaton bažnyčios salėje tu
rėjo pranešimą apie Rusijos 
žydus, kurie negali išvažiuoti 
iš Sovietų Sąjungos į Izraelį. 
Pranešime dalyvavo žmonės 
tik su pakvietimais. Publiką 
daugiausia sudarė žydai. Už 
garbės stalo sėdėjo šalia žy
dų protestantų dvasiškiai. 
Pranešimą padarė adv. Irwin 
Cotler, kuris neseniai lankėsi 
Sovietų Sąjungoje. Jo nuomo
ne Gorbačiovas nori pagerinti 
krašto ekonomiją su Vakarų 
pagalba. Politinių pasikeiti
mų nereikią laukti. Susirin
kimo tikslas buvo, kad protes
tantai padėtų spausti sovietus 
leisti žydams iš Sov. Sąjungos 
emigruoti į Izraelį. Lietu
viams atstovavo Kanados lietu
vių žmogaus teisėms ginti ko
miteto pirm, ir KLB sekretorė 
dr. Marija Arštikaitytė-Ulec- 
kienė. D.D.

GALIU PRIŽIŪRĖTI vaikus savo 
namuose Dundas ir Bloor gatvių ra
jone. Skambinti tel. 532-8531 To
ronte.

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

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

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.

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

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

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


