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Dabartis — praeitis
Senesniems yra būdinga kalbėti apie praeitį. Todėl 

nenuostabu, kad tiek daug įvairių prisiminimų skelbia
ma laikraščiuose ar atskirose knygose. Rašantieji atsimi
nimus, be abejonės, tarsi iš naujo pagyvena, “pakartoja” 
gyvenimų. Visada prisimenamos tos gerosios dienos, ko
kių dabar nebėra. Visa tai suprantama. Yra tik negerai, 
kai kas nors bando tas “gerąsias” dienas būtinai įspraus
ti į dabarties gyvenimą. “Kai aš buvau jaunas, taip niekas 
nesielgė” - nėra jau geras argumentas, kritikuojantis 
dabartį. Tačiau iš kitos pusės žiūrėti į praeitį kaip į atgy
ventą ir nebegrįžtantį laiką, nieko iš jos nebenorint, nie
ko gero joje nebematant, būtų lengvabūdiškai apgaulin
ga. Pvz. teisinti gyvenimo negeroves, moralinius nuosmu
kius, atšalimą nuo religijos, teigiant, kad “dabar tokie 
laikai” tėra grynas savęs apgaudinėjimas.

VISAIS laikais yra buvę vienokių ir kitokių negero
vių, kaip ir gerų, kilnių, amžinos vertės nuopelnų. 
Tiesa ir gėris nepriklauso jokiam laikotarpiui. 
Kas tiesos vardu nori kalbėti, pirmiausia turi išmokti 

vertybes rankioti iš visų laikotarpių ir žinoti, kad teisin
gų išvadų statinys priklauso tik nuo amžinųjų pagrindų 
stiprumo. Todėl staigūs, gal daugiau jausminiai praeiti
mi gyvenančių pareiškimai iš vienos pusės ir neapgalvo
tos dabarties dienas garbinančių išvados iš kitos pusės 
dažnais atvejais visai be reikalo kertasi, užduoda galvo
sūkius apie kartų “tarpeklius”, kas iš tikrųjų tėra lengva
būdiškumą išduodantys teiginiai. Giluma ne skaldo, bet 
jungia. Ten nėra ir nebuvo tarpeklių. Ten jungiasi visų 
kartų vienodas atsakymas: visi, kurie priklauso tik nuo 
laiko, negali tarti paskutinio žodžio, net suvokiant, kad 
dabarties iš viso nėra. Yra tik bėganti praeitis - kiekvie
nas ištartas žodis, kiekvienas atliktas veiksmas jau tą 
pačią sekundę pavirsta praeitimi.

UŽTAT mąstymuose apie kartas, apie jaunimo ir 
senimo problemas, jų santykius, paskirtį, uždavi
nius visą jų buitį galėtume aiškiau pamatyti tik 
iš gilumos perspektyvos. O pamatytume labai jau padi

dintus krislus, visą išpūstą ir dygliais apkaišytą ornamen
tiką gyvenimo srovėje plūduriuojančią iš kartos į kartą. 
Kiekviena karta daugiau ar mažiau jaučia, kad tik jai 
priklauso pasaulis, kurį reikėtų keisti, reformuoti. Visa 
tai gyvenimą varo pažangos keliu. Kitaip iš tikrųjų nė 
būti negali. Problema atsiranda tik tada, kai žmogus pa
miršta savo ribotumą ir bando keisti dalykus, kurių egzi
stencija ne nuo jo priklauso. Negerovės, suirutės, nuo
smukiai ir nusivylimai kaip tik ir prasideda už tos per
žengtos ribos. Visi matome kuo pavirto žmogiškąją visa
galybę rodantys diktatoriai. Gilesniu požiūriu žvelgiant, 
visokeriopa pažanga, žmogaus tobulinimas, pasaulio 
gerinimas yra tam tikras procesas, tokia statyba, kurioje 
dedama diena prie dienos, metai prie metų, šimtmečiai 
prie šimtmečių. Tik tokiu būdu kuriamas gyvenimas ran
da tvirtesnę atramą. Todėl atskirai nei viena praeitis, 
nei nuo visko atskirta dabartis neturėtų būti pervertintos 
ir neteisingai interpretuojamos. Žmogaus gyvenimui 
skirtas laikas nėra nei blogiausias, nei geriausias. Visa 
sėkmė ir laimė tėra, kaip jis tą laiką supranta, kaip pa
naudoja, neužsimerkdamas prieš tikrąją žmogaus paskir
tį. Įvairiausių gyvenimo sričių uždaviniai - kultūriniai, 
ekonominiai, politiniai - atliekami naudingiausiai, kai 
jaučiamas dabarties-praeities santykis. Ta prasme pa
galiau ir mūsų tautai šiandien vadovaujantys pasirinko 
teisingą kryptį. Č.S.

Pasaulio įvykiai
AMERIKIEČIAI NAUJUOJU SAVO PREZIDENTU VĖL IŠRINKO 
respublikininkų partijos kandidatą G. Bushą, ligšiolinį vice
prezidentą, kuriam dabar teks perimti vadžias iš prez. R. Rea- 
gano. Demokratų kandidato M. Dukakio pastangos buvo nesėk
mingos. Jam vėl teks grįžti į Massachusetts valstiją užbaigti jau 
įpusėtų gubernatoriaus pareigų. Nepadėjo ir M. Dukakio kan
didatu į viceprezidentus pasirinktas senatorius L. Bentsenas 
iš Teksas valstijos. Jis pats buvo perrinktas senatoriumi, bet 
Teksas valstijos balsai rinkiminėje prezidento kolegijoje teko 
G. Bushui ir jo pasirinktam kandidatui į viceprez. D. Quaylui, 
senatoriui iš Indianos. Respublikininkas G. Bushas rinkimus 
laimėjo keturiasdešimtyje valstijų, gaudamas 426 balsus rinki

KANADOS ĮVYKIAI

Viešosios nuomonės cirkas?
Rinkiminiame Kanados par

lamento vajuje savotišku cirku 
tapo beveik kas savaitę skel
biami viešosios nuomonės ty
rėjų duomenys. Praėjusią sa
vaitę buvo paskelbti lapkri
čio pradžioje trijų institucijų 
pravestų tyrimų skirtingi re
zultatai. Triuškinančią perga
lę iš paskutinės vietos iškopu
siems liberalams pažadėjo Gal- 
lupo institutas. Esą liberalus 
dabar remia 43% apsisprendu
sių balsuotojų, progresyviuo
sius konservatorius-31%, NDP 
socialistus - 22%. Po šio prane
šimo Kanados dolerio vertė 
nukrito iki JAV dolerio 80,9 
cento, Toronto biržoje parduo
tos akcijos atnešė $9,3 bilijono 
nuostolį. Mat finansinėje sri
tyje daug kas bijo liberalų va
do J. Turnerio siekiamo lais
vos prekybos sutarties su JAV 
panaikinimo. Nugąsdintiems 
konservatoriams švelnesni bu
vo “Globe-Environics” duome
nys, teigiantys, kad už libera
lus ruošiasi balsuoti 37% apsi
sprendusių rinkėjų, už konser
vatorius - 35%, už socialistus 
- 24%. Malonia staigmena kon

servatoriams tapo Angus Reid 
tyrėjų agentūros pranešimas 
iš Winnipego: konservatorius 
remia 39%, liberalus - 35%, so
cialistus - 24% apsisprendu
sių rinkėjų. Tokie skirtingi ir 
nepastovūs viešosios nuomo
nės duomenys iš tikrųjų pri
mena cirką.

“The Toronto Sun” dienrašty
je juos lapkričio 10 d. bandė 
aiškinti minėtasis viešosios 
nuomonės tyrėjas Angus Reid. 
Jis yra sociologas, kurį šiuo 
atveju būtų galima vadinti po
litiniu psichiatru. Pasak jo, 
kanadiečiai yra nepatenkinti 
dabartiniais partijų vadais. 
Ministeris pirm. B. Mulroney, 
neblogai tvarkantis valdžios 
reikalus, jiems vis dar yra abe
jonę keliantis neaiškus politi
kas, liberalas J. Turneris - 
klumpantis keistuolis. Didžiau
sio pasitikėjimo susilaukdavo 
E. Broadbentas, bet kanadie
čių daugumai nepriimtina jo 
NDP socialistų partija. Tad 
rinkiminio vajaus pradžioje 
pirmavo ketverių metų valdy
mo patirtį turintis konserva-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Vilniaus pilies pietinio bokšto pamatai rudenėjant... Nuotr. A. Sutkaus

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Kenčianti, bet nenugalėta
Lietuvių vyskupai, kunigai ir pasauliečiai pas Šv. Tėvą Joną-Paulių II • Pastarojo sveikinimai bei 
linkėjimai, perduoti per Vatikano radiją • Kun. Alf. Svarinsko įteiktos dovanos iš Lietuvos ir Sibiro

Š. m. spalio 6, ketvirtadienį 
(1988. X. 6), po vidudienio po
piežius Jonas-Paulius II spe
cialioje audiencijoje priėmė 
antradienį konsekruotą lietu
vį arkivyskupą Audrį Bačkį, jo 
artimuosius ir bičiulius drau
ge su Romoje šiomis dienomis 
vykusio Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos XIV-ojo vi
suotinio suvažiavimo daly
viais. Audiencijoje dalyvavo 
arkivyskupo Bačkio tėvai, mi
nisteris Stasys Bačkis ir Ona 
Bačkienė-Galvydaitė, atvykę 
iš Vašingtono, brolis Ričar
das su šeima iš Paryžiaus. 
Tarp audiencijos dalyvių taip 
pat buvo iš Lietuvos atvykę 
du vyskupai — Vilniaus arki
vyskupijos apaštalinis admi
nistratorius vyskupas tremti
nys Julijonas Steponavičius, 
Kauno arkivyskupijos ir Vil
kaviškio vyskupijos apaštali
nis administratorius vyskupas 
Juozas Preikšas, du užsienio 
lietuvių vyskupai — vyskupas 
Paulius Baltakis ir vyskupas 
Antanas Deksnys, buvęs ilga
metis sąžinės kalinys kunigas 
Alfonsas Svarinskas, Lietuvos 
vyskupus į Romą atlydėję ku
nigai Vaclovas Aliulis ir Jo
nas Grigaitis, Romos lietuvių 
bendruomenės nariai.

Šventasis Tėvas ilgesniu 
žodžiu pasveikino arkivysku
pą Bačkį, jo artimuosius, lie
tuvius vyskupus ir katalikų 
mokslo akademijos suvažiavi
mo dalyvius.

“Man yra malonu šiandien 
čia priimti visus asmenis, 
artimuosius ir bičiulius, 
susibūrusius aplink arkivys
kupą Bačkį ryšium su vysku
pystės šventimais, kuriuos su 
džiaugsmu jam suteikiau šven
to Pranciškaus šventės dieną. 
Ypatingu būdu sveikinu nau
jojo arkivyskupo tėvus ir kitus 
artimuosius: jūs atidavėt Baž
nyčiai savo sūnų ir Bažnyčia 
jum yra dėkinga už šią dovaną, 
liudijančią tikėjimo ir meilės 
dvasią, kuria besiremdami su
kūrėt savo šeimą.

Šiame susitikime taip pat 
dalyvauja nemažai lietuvių, 
kuriuos labai nuoširdžiai svei
kinu. Du man brangūs vysku
pai šia iškilminga proga yra 

atvykę iš jūsų tėvynės: tai gar
bingasis vyskupas Steponavi
čius, čia esantis po daugelio 
kančios kupinų metų, ir vysku
pas Preikšas, atstovaujantis 
Lietuvos vyskupų konferenci
jai. Jiem pavedu pasveikinti 
visą Lietuvą, kurią nuolat pri
simenu mintyse ir maldoje. 
Sveikinu taip pat vyskupą Bal
takį, kuriam yra pavesta emi
gracijos sielovada, jo garbin
gąjį pirmtaką vyskupą Deksnį 
ir Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos narius, šiomis die
nomis Romoje dalyvaujančius 
savo suvažiavime. Jūs, broliai 
ir sesės lietuviai pagrįstai 
didžiuojatės savo tautiečio 
pakėlimu į vyskupus: Lietuva, 
prieš šešis šimtmečius priimto 
katalikiško krikšto sustiprin
ta, nesiliauja davusi Bažny
čiai didelių dvasinių turtų. 
Esu įsitikinęs, kad ir dabar
tinė proga jus visus paskatins 
iš naujo paliudyti savo dosnią 
ištikimybę ir meilę Kristui ir 
jo Bažnyčiai”.

Arkiv. Bačkio misija
Kreipdamasis į arkivysku

po Bačkio artimuosius ir bičiu
lius, popiežius labai šiltais 
žodžiais priminė savo artimo 
bendradarbio pastaraisiais 
metais dosnią, uolią ir ištiki
mą tarnybą. “Arkivyskupas 
Bačkis dabar šią tarnybą tęs 
kaip apaštalinis nuncijus 
Olandijoje. Esu tikras, «kad 
jūs visi jį paremsite ir stip
rinsite savo maldomis šiame 
naujame jo svarbios misijos 
tarpsnyje. Pasirinkdamas vys
kupišką šūkį “Sub tuum pre
sidium” arkivyskupas Bačkis 
paveda savo tarnybą, dar dau
giau — savo kaip kunigo ir vys
kupo gyvenimą Marijos globai. 
Drauge su juo ir mes visi mal
daujame dangiškąją Dievo Mo
tiną, kad globotų jo misiją, 
jo šeimą ir visą Lietuvos Baž
nyčią.”

Kun. Svarinsko žodis
Po audiencijos Vatikano 

radijo studijoje apsilankė kun. 
Alfonsas Svarinskas, kuris ma
loniai sutiko pasidalinti įspū
džiais apie lietuvių susitiki
mą su Šv. Tėvu.

“Aš šiandien sutikau popie
žių jau trečią kartą ir perda
viau lietuvių politinių kali
nių išsaugotą, prieš 40 metų 
padarytą iš duonos rožančių ir 
mažą medinį kryželį, kurį ne
šiojau ant kaklo. Lenkų kalba 
paaiškinau: ‘Šventasis Tėve, 
šis iš duonos prieš 40 metų 
padarytas lietuvių katalikų 
rožančių? liudija, kad tada 
duonos buvo nedaug, bet tikė
jimas buvo labai stiprus. Kry
želį lagery, nors buvo labai 
griežtai draudžiama, išnešio
jau visus paskutiniuosius me
tus, išsaugojau ir atvežiau į 
Romą.’ Popiežius padėkojo ir 
pasakė: ‘Mes dar susitiksime.’

Tai buvo laimės ir džiaugs
mo diena visiems dalyvavu
siems lietuviams. Popiežius 
parodė ir rodo daug širdies 
Lietuvai, gerai supranta Lie
tuvos reikalus ir kovą už Die
vą, Bažnyčią ir Tėvynę.

Arkivyskupas Audrys-Juozas 
Bačkis, dirbdamas aukštose 
pareigose Vatikane, taip pat 
daug padėjo ir padeda popie
žiui gerai suprasti Lietuvos 
Bažnyčios reikalus, o tai yra 
mūsų visų laimė.

Savo konsekracijos išvaka
rėse, prel. Audrys-Juozas Bač
kis paprašė mane, kad drauge 
su jo šeimos nariais įteikčiau 
popiežiui dovaną. Vos atsi
klaupus ant altoriaus laiptų, 
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II man 
pasakė: ‘Kunige Svarinskai, 
kiek tu iškentėjai, kiek tu iš
kentėjai ...’ Tada aš lenkiš
kai atsakiau: ‘Tai Aušros Var
tų Motinos paveikslas, dovana 
Katalikų Bažnyčios Lietuvoje, 
Bažnyčios kenčiančios, bet ne
nugalėtos. Šventasis Tėve, Lie
tuva širdingai dėkoja už kar
dinolą; Šventasis Tėve, Lie
tuva prašo laiminti ištikimą 
vyskupą Julijoną Steponavi
čių; Šventasis Tėve, laimink 
Lietuvą.’ Tada Šv. Tėvas atsi
kėlė ir pabučiavo mane į abu 
skruostus, aš gi du kartus pa
bučiavau Šv. Tėvui ranką. Visa 
publika plojo. Melskime Die
vą popiežiui Jonui-Pauliui II 
ir arkivyskupui Audriui-Juo- 
zui Bačkiui gausios Dievo pa
laimos ir ilgiausių metų.” 

minėje prezidento kolegijoje. 
Laimėjimui užtikrinti reikia 
270 balsų. Demokratui M. Du- 
kakiui liko dešimtis laimėtų 
valstijų su 112 balsų rinkimi
nėje kolegijoje. Prezidento 
rinkimuose dalyvavo tik pusė 
balsavimo teisę turinčių ame
rikiečių. Keturiasdešimt pir
muoju JAV prezidentu 1989 m. 
sausio 20 d. bus prisaikdintas 
G. Bushas. Atrodo, jis laikysis 
pagrindinių ligšiolinės prez. 
R. Reagano politikos princi
pų. Krašto valdymas naujajam 
respublikininkų prez. G. Bu
shui nebus lengvas, nes JAV 
kongreso atstovų rūmai ir se
natas atsidūrė dar didesnėje 
demokratų partijos kontro
lėje. Didžiausią problemą 
jam sudarys prez. R. Reaga
no paliekamas biudžetinis 
$155 bilijonų deficitas.

nerimas
Aukščiausiasis sovietas Mask

voje lapkričio 29 d. turės pa
tvirtinti rinkimų nuostatų ir 
Sovietų Sąjungos konstituci
jos pakeitimus. Didžiausią 
protestą reiškia Estijos at
stovai, bet taip pat nerimsta 
ir latviai su lietuviais. Bal- 
tiečių nerimas yra susietas 
su konstitucijos pakeitimais, 
sustiprinančiais prez. M. Gor
bačiovo valdžią. Neaiškiuose 
užsieniečių žurnalistų prane
šimuose iš Maskvos kalbama, 
kad konstitucijos pakeitimai 
gali sumažinti sovietinių res
publikų teises. Lig šiol So
vietų Sąjungą bent popieriuje 
sudarė federacinis respublikų 
junginys, o po reformų ji bus 
panaši į vieną valstybę. Esą 
konstitucinės reformos centri
nei vyriausybei leis įvesti 
specialias valdymo formas bet 
kurioje teritorijos dalyje. 
Nuogąstaujama, kad tada aukš
čiausiasis sovietas galės nu
statyti gaires respublikų vy
riausybėms, kontroliuoti da
bar Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje iškilusias persitvar
kymo organizacijas. Protes
tams nutildyti buvo pasiųsti 
trys Sovietų Sąjungos kompar
tijos politbiuro nariai: V. Čer- 
brikovas - Estijon, V. Medve
devas - Latvijon, N. Shunko
vas - Lietuvon. Mat tūkstan
čiai baltiečių pasirašė petici
jas, atmetančias konstituci
jos pakeitimus. Protestą orga
nizavo Estijos populiarusis 

Šiame numeryje:
Dabartis - praeitis

Tiesa ir gėris nepriklauso jokiam laikotarpiui
Kenčianti, bet nenugalėta

Lietuvių vyskupai, kunigai ir pasauliečiai pas Šv. Tėvą
Politinė išeivijos veikla ir Lietuva
Įvykiai tėvynėje ir išeivių orientacija
Tauta apgadinta, bet nesugadinta

Lietuvos kardinolas apie krašto moralinę būklę
Imperijos akligativo atspindžiai

Turistų iš Lietuvos pasisakymai
Europos spauda apie Lietuvą

Ten dabartiniai įvykiai domina europiečius
Skautijos sukaktis

Paminėta jos 70 metų veikla
Gamta ir žmogus

Rudens įtaka mūsų nuotaikoms
“Varpo” šimtmečio sukaktis

Antano Kučio paskaita Toronto Lietuvių namuose

frontas, Lietuvos persitvarky
mo sąjūdis ir Latvijos populia
rusis frontas. Esą konstituci
jos reformomis Maskva sustip
rins penkiolikos respublikų 
kontrolę. Žurnalistų prane
šimai nepateikia konkrečių 
detalių.

Netikėtas svečias
Italijon atvyko buvęs Če

koslovakijos kompartijos va
das A. Dubčekas, pradėjęs Pra
hos pavasariu pavadintas re
formas, kurias 1968 m. palai
dojo Maskvos suorganizuota 
invazija. A. Dubčekas buvo 
pašalintas iš kompartijos va
do pareigų, trumpam laikui pa
skirtas Čekoslovakijos amba
sadoriumi Turkijai 1970 m. Vė
liau jis dirbo miškų departa
mente Bratislavoje, vengda
mas politikos ir pokalbių su 
žurnalistais. Tai yra jo pir
moji kelionė užsienin po 1970 
m. Bolonjos (Bologna) mieste 
netikėtą svečią sutiko fotogra
fai ir žurnalistai. Šįkart jis 
nevengė pokalbio apie 1968 
m. įvykius. EsU jo pradėtos 
reformos būtų atnešusios di
delių laimėjimų Čekoslovaki
jai, jeigu nebūtų susilauku
sios reakcijos iš užsienio. Ap
gailestaudamas įvykusią inva
ziją, A. Dubčekas teigė, kad 
dabar Čekoslovakijai vėl rei
kės naujo proveržio demokra
tijom Du dešimtmečius ją bu
vo paralyžavęs ekonominis su
stingimas, bergždžios pastan
gos, moralinis nuostolis. Da
bar ieškoma priemonių, kurios 
vėl atidarytų kelią į teorinio 
ir praktinio socializmo laimė
jimus. Prahos pavasarį nuslo
pino užsienio jėgos, bet jis nė
ra užmirštas. Iš klaidų buvo 
pasimokyta. Šiandien visiems 
yra aišku, kad krizės negali 
įveikti vien tik ekonominės 
reformos, nes jų reikia ir po
litinėje srityje.

Išleido Sacharovą
Bostonan atskrido pas po

dukrą Tatjaną Jankelevič iš
leistas atomo fizikas dr. A. Sa
charovas, ilgus metus izoliuo
tas Gorkio mieste L. Brežnevo 
valdymo metais. Laisvę jam 
grąžino M. Gorbačiovo persi
tvarkymo politika. Bostono 
ligoninėje atliekami A. Sacha
rovo širdies tyrimai. Norima 
nustatyti, ar jai nereikia pla
kimo reguliatoriaus.
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Žinios iš Lietuvos

Politinė išeivijos veikla ir Lietuva

“Atgimimo” biuletenyje 4 nr. 
rašoma apie lietuvių kalbos 
būklę. Straipsnyje “Lietuvių 
kalbos funkcionavimo klausi
mu” Vytautas Vitkauskas nuro
do, kad lietuvių kalba sava
me krašte nėra šeimininkė, o 
greičiau tik pastumdėlė. Kal
ba auga ir tobulėja, kai ji yra 
vartojama visose gyvenimo sri
tyse. Taip nebuvo ir nėra Lie
tuvoje. Straipsnio autorius pa
teikia keletą sričių.

Valdymas. Aukščiausios res
publikos įstaigos daugiausia 
išsiverčia rusų kalba. Ir tai ne 
tik su centrinėm įstaigom 
Maskvoje, bet ir viduje, sava
jame krašte. Ministrų tarybų 
posėdžiai ilgą laiką vyko, dar 
tebevyksta, rusų kalba. Nusi
žiūrėję į aukščiausią valdžią 
ir žemesnieji valdininkai var
toja nelietuvių kalbą. Pvz. vie
na Vilniaus prekybos valdyba 
beveik visus skelbimus patei
kia rusiškai. Raštvedyba Vil
niuje daugiausia tvarkoma ru
sų kalba.

Bendravimas-susižinojimas. 
Tai esanti, pasak autoriaus, 
viena iš svarbiausių gyvo
sios kalbos sričių. Pašte, ge? 
ležinkelyje, oro laivyne, bent 
Vilniuje, dažnai negalima susi
kalbėti lietuviškai. Tas pats 
prekyboje ir pramonėje. Ir čia 
lietuvių kalba yra išguita. Ge
ležinkelis visai atsisakęs lie
tuvių kalbos. Skelbimai stoty
se dar skelbiami abiem kal
bom, bet yra tokių stočių, kur 
naudojama tik rusų kalba. Paš
te, bent Vilniuje ir jo apylin
kėse, susikalbėti lietuviškai 
irgi neįmanoma. Ne visada pa
vyksta susikalbėti ir polikli
nikose. Yra gydytojų, kurie vi
siškai nesupranta lietuviškai. 
Keliaujantys per kraštą leng
vai gali pastebėti, kai “jie (lie
tuviai) čia ne šeimininkai, ne 
tikri savo šalies piliečiai, o 
lyg stovintys kažkur žemai, vis
kas tvarkoma ne jų, o atvažia
vusiųjų kalba”.

Mokslas. Anksčiau švietimo 
vadovybės dėmesys buvo krei
piamas į rusų kalbą. Pvz. pen
kiametis lietuviukas buvo pri
mygtinai mokomas rusų kal
bos. Mokiniai jau pirmame sky
riuje turėjo rašyti rusų kalba 
diktantus. Jie maišę, klupę ir 
prakaitavę. O gimtoji kalba 
kažkaip likdavusi šalia. Gim
nazijose lituanistai stengia
si mokiniams perduoti taisyk
lingą lietuvių kalbą, tačiau 
kitų dalykų dėstytojai pasta
rųjų darbą sugriauna. Negalį 
pasigirti bendrinės kalbos 
mokėjimu ir baigę aukštuo
sius mokslus, ypač tiksliųjų 
sričių specialistai, nes hu
manitarinių dalykų jie gauna 
tikrai nedaug. Didelis smūgis 
lietuvių kalbai yra diserta
cijų ruošimas rusų kalba. 
“Sustabdyta intelektualiojo 
kalbos stiliaus raida, termi
nų funkcionavimas. Mokslo 
žmonės verčiami mintyti ne
gimtąja kalba, puoselėti kitą 
kalbą,” - pabrėžia straipsnio 
autorius.

Lituanistai irgi verčiami ra
šyti rusiškai, ir aiškinti li
tuanistinius klausimus sveti
ma kalba. Autorius ragina tą 
nenormalybę skubiai tvarkyti.

Karyba. Galima tik ilgėtis, 
kad lietuviai kariai tarnautų 
savajame krašte. Toks pasiū
lymas Maskvoje buvo išjuok
tas. Tačiau vidurinėse mokyk
lose kariniai vadovai galėtų 

mokinius supažindinti su lie
tuviškais terminais. Tą galė
tų padaryti karinių katedrų 
dėstytojai aukštosiose mokyk
lose.

Diplomatija. Šioje srityje 
lietuvių kalba visai išjungta, 
nes respublika neturi tiesiogi
nių ryšių su užsieniu. Taigi, 
yra sričių, ir nemažai, kur lie
tuvių kalba labai skriaudžia
ma. Autorius siūlo dabartinius 
džiūgavimus nustumti į šalį ir 
rimtai susirūpinti lietuvių kal
bos klestėjimu. Reikia viską 
atsidėjus peržiūrėti, sudaryti 
planus ir veikti.

Tame pačiame biuletenio 
numeryje advokatas K. Motie
ka komentuoja valdžios ne
jautrumą savo piliečiams, kai 
tūkstančiai jų brutalia jėga 
rugpjūčio 28 d. buvo išvaiky
ti iš Gedimino aikštės Vilniu
je. “Žmonės vėl pajuto stali
nizmo alsavimą, pajuto esą be 
valdžios, kuri juos gintų ir už
tikrintų asmens neliečia
mybę”.

“Sąjūdžio žinių” 40 nr. rašo
ma, kad Sąjūdžio iniciatyvi
nė grupė nepajėgia visko ap
rėpti. Rugsėjo TS'd. buvo iš
rinkta LPS Vilniaus taryba. To
je taryboje tarp 63 asmenų, 
atstovaujančių įvairiom pro
fesijom ir užimamom vietom, 
yra ir trys kunigai: Vaclovas 
Aliulis, Metardas Čeponis ir 
Kazimieras Vasiliauskas.

“Atgimimo” 2-me numeryje 
užsimenama apie Kauno Vy
tauto Didžiojo universitetą. 
Kas skyrė Kauno universite
tą nuo kitų pasaulio universi
tetų? Kauno universitetas bu
vo vienintelis, kuris turėjo 
kultūros filosofijos katedrą. 
Tos mokslo disciplinos puose
lėtojai buvo filosofas kun. Pra
nas Kuraitis, Stasys Šalkaus
kis ir jo mokinys Antanas Ma
ceina. Dėl dviejų universite
tų Lietuvoje nereikia turėti 
abejonių. Pvz. Šveicarija prieš 
karą su 4 mil. gyventojų turė
jusi net septynis universite
tus. Kauno ir Vilniaus univer
sitetai galėtų vaidinti tą patį 
vaidmenį kaip Anglijos Oksfor
do ir Kembridžio duetas. Tie 
du senieji lietuvybės poliai 
galėtų galvanizuoti kultūrinį 
krašto gyvenimą.

Lietuvių informacijos cent
ro žiniomis spalio 23 d. prie 
Vilniaus katedros Mišias kon- 
celebravo kardinolas Vincen
tas Slatkevičius, arkiv. Liudas 
Povilonis, vysk. Antanas Vai- 
čys, vysk. Juozas Preikšas, vysk. 
Vladas Michelevičius, Vil
niaus vyskupijos valdytojas 
kun. Algirdas Gutauskas ir 
apie 50 kunigų. Pamaldos pir
mą kartą buvo transliuojamos 
per Lietuvos radiją. Mišios 
prasidėjo 7.15 v. rytą. Aikš
tė buvo pripildyta žmonėmis. 
Kardinolas, užklaustas tele
fonu apie pirmuosius ryto 
įspūdžius, atsakęs: “Kiek tūks
tančių buvo, sunku pasakyti, 
bet visa katedros aikštė ban
gavo ir buvo sausakimša. Matė
si be galo daug žmonių, nuo
taika nepaprastai pakili, vi
sur tautinės vėliavos, mūsų 
trispalvė. Pradėjo įprasta gies
me “Pulkim ant kelių”. Daugu
mos reakcija į šiuos įvykius 
buvo . .. ašaros, bet džiaugs
mo ašaros. Mes džiaugiamės ši
ta tautos nuotaika, bet norime, 
kad ji būtų ne vienadienė ir ne 
šventinė, o pastovi mūsų tikro
vė ir kad ji pasireikštų tautos 
doroviniu gyvenimu”. J.A.

J. V. DANYS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

VLIKas
VLIKo veikla reiškiasi tik 

vienoje tautinio gyvenimo sri
tyje, būtent politinėje, ir jo 
tikslas išsakomas pačiame pa
vadinime - “Vyriausias Lietu
vos išlaisvinimo komitetas”. 
VLIKo struktūra paremta at
stovavimu buvusių politinių 
partijų Lietuvoje. Organiza
cija yra uždara, politinių par
tijų vadovybės paskiria atsto
vus į tarybą, partijos narių 
skaičius ir jų pasiskirstymas 
vietovėmis nežinomas.

Veiklos programa keitėsi. 
Steigimosi metais rūpintasi 
karinių pajėgų organizavimu 
ir atstatytos Lietuvos būsima 
politine santvarka. Dabar jau 
daug metų veikla vyksta infor
macijos srityje pasaulio opini
jai paveikti ir lietuviams in
formuoti. VLIKo memorandu
muose, atsišaukimuose veda
moji mintis yra teisinė - so
vietų sutarčių ir tarptautinių 
pasižadėjimų laužymas.

Bendruomenė
Lietuvių Bendruomenės struk

tūra yra demokratinė ir jos 
padaliniai keliolikoje kraš
tų autonomiškai derina savo 
veiklą su gyvenamo krašto są
lygomis. Išskyrus JAV, praktiš
kai L. Bendruomenė yra vie
nintelė institucija, vykdanti 
politinę veiklą tuose kraštuo
se. Politinė veikla, kuri yra 
nepartinė, tėra dalis L. Bend
ruomenės tautinės veiklos, 
apimančios visas tautinio gy
venimo sritis. Pasaulio LB veik
la reiškiasi tarptautinėse ins
titucijose ir konferencijose, 
daug dėmesio kreipiama į žmo
gaus teises ir šiandieninę pa
dėtį Lietuvoje; leidžia ar re
mia leidinius bei studijas, bet 
informacijos srityje bendra
darbiauja ir plačiai naudojasi 
Lietuvių informacijos centro 
(LIC) medžiaga.

Lietuvių Bendruomenė yra 
kiek savotiška organizacija. 
Kiekvienas lietuviškos kilmės 
asmuo gali būti jos nariu net 
ir nemokėdamas registracinio 
mokesčio. Bet ir kilme šimta
procentinis lietuvis negali bū
ti priverstas būti jos nariu, 
jei jis to nenori. Todėl, kol 
Lietuva nelaisva, L. Bendruo
menė lieka išeivijos lietuvių 
už Lietuvos ribų bendrinė or
ganizacija, jungianti bet ku
rių politinių, religinių, socia
linių įsitikinimų asmenis ir 
siekianti išlaikyti lietuvybę 
užsienyje bei padėti Lietuvai 
atgauti laisvę.

VLIKo savitumas
VLIKas yra skirtingas nuo L. 

Bendruomenės. Tai paaiškina 
Juozas Vitėnas, ilgametis VLI
Ko valdybos narys, straipsny
je “VLIKas nėra išeivių organi
zacija” (“TŽ”, 1988, nr. 20). J. V. 
rašo: “. . . Atkurtame VLIKe 
(Vokietijoje), bet kurios gru
pės narys atstovavo ne pabėgu
siems savo grupės nariams, bet 
savo grupei okupuotoje Lietu
voje, ir todėl atkurtas VLIKas 
buvo ne išeivių organizacija 
rūpintis išeivių reikalais, bet 
politinis komitetas tęsti savo 
veiklą dėl Lietuvos išlaisvini
mo. Tas pats principas galioja 
ir dabar. Grupių atstovai, ku
rie sudaro VLIKo tarybą, atsto
vauja ne pabėgusiems savo 
grupės nariams, bet savo šali
ninkams okupuotoje Lietu
voje”.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

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

VLIKas susiduria su šia 
problema: nė vienas pogrindi
nis ar viešas sąjūdis Lietu
voje nesiidentifikuoja su anks
tyvesnėmis politinėmis Lie
tuvos partijomis. Todėl neaiš
ku, kiek ir kur yra Vitėno mi
nimi senųjų partijų šalininkai. 
Abejotina, kad Lietuvos žmo
nės pasiskirstys į 15 VLIKą 
sudarančių partijų, kai, saky
sime, 50 metų ar mažiau asmuo 
savo gyvenime neturėjo jokios 
galimybės jų pažinti dėl visiš
ko Lietuvos izoliavimo nuo 
laisvojo pasaulio. Tai patvir
tina ir dabar iš Lietuvos Ka
nadoje besilankantieji. Iš tik
rųjų jie iš viso labai labai ma
žai žino apie mūsų gyvenimą 
Amerikoje, o mūsų žinios apie 
jų gyvenimą irgi miglotos.

Lietuvos laisvės lygos pro
gramos pobūdis yra panašus į 
VLIKo. LLL, dešimt metų veik
dama pogrindyje, augino disi
dentus, ruošė pogrindžio leidi
nius, memorandumus, bet ne- 
susirišo su kuria nors politi
ne partija. LLL politika yra 
tautinė - palengvinimas tau
tos gyvenimo, laisvė Lietuvai.

VLIKo samprata apie politi
nį veikimą skiriasi nuo L. 
Bendruomenės ne tik veiklos 
metodais, bet ir kai kuriais 
principiniais klausimais.

1987 m. spalio mėn. Mont- 
realyje įvyko metinis VLIKo 
seimas, o Vašingtone - Lietu
vių Bendruomenių plataus 
masto politinė konferencija.

VLIKo seime poros politinių 
partijų atstovai, griežtai pa
sisakė prieš bet kokių ryšių su 
Lietuva plėtimą. Po disiden
to prof. V. Skuodžio pareiški
mų ir komentarų nutarimuose 
tik pasmerkta (nevardinant 
pavardėmis) “apvalaus stalo” 
pasikalbėjimo dalyviai. Dėl 
ryšių su Lietuva patarta lai
kytis prieš 14 metų (1974) pri
imtų “White Plains” išvadų.

“White Plains” išvadose pa
tariama puoselėjant ryšius, 
nepakenkti Lietuvos laisvės 
atgavimui. L. Bendruomenės 
konferencijos į išvados pana
šios, bet raginama rūpintis 
Lietuvos izoliacijos pralauži
mu. Nepasitenkinama tik reak
cija, bet raginama ir akcija. 
Aplamai L. Bendruomenės 
konferencijos dalyviai buvo 
vieningos nuomonės, kad ry
šiai su lietuviais Lietuvoje 
yra būtini. Išvadų pradžioje 
deklaruojama, kad “Lietuvių 
tautos nekintamas tikslas yra 
Lietuvos . .. nepriklausomy
bės atstatymas”, toliau sako
ma: “Pagrindinė kova už lais
vę vyksta Lietuvoje. Išeivijos 
pareiga jai toje kovoje talki
ninkauti”. Toliau pridedama: 
“Izoliacija yra lietuvių tautai 
(ir išeivijai) kenksminga, (to
dėl) ... svarbu prisidėti prie 
izoliacijos pralaužimo”. Pa
saulio LB šeštame seime To
ronte 1988 m. tos išvados bu
vo patvirtintos;

Aišku, vykstant netikėtiems 
pasikeitimams Lietuvoje išei
vijos veikla turi keistis. Bet 
kaip ir kiek? Priklauso nuo to, 
kiek tikime vykstančių pasi
keitimų tikrumu, jų išlikimu ir 
pažanga ateityje. Pesimizmą 
daug kas reiškia.

Pasikeitimai, atrodo, dideli, 
bet, kaip Steven Lewis (buvęs 
Kanados ambasadorius Jung
tinėse Tautose, anksčiau - On
tario socialistų partijos vadas) 
pareiškė Kanados CBC radijo 
programoje, kiekvienas įvykis 
Sovietų Sąjungoje atrodo nepa

prastas, pvz. paleidimas ku
rio nors disidento, leidimas 
manifestacijos, nes viskas ten 
yra nepaprastai griežtai su
varžyta. Jis mano, kad reikia 
palaukti 4 ar 5 metus, kad pa
matytume tikrus pasikeitimus. 
Didžiosios pasaulio spaudos 
komentatoriai aplamai netiki, 
kad persitvarkymas ir atviru
mas atneš nepriklausomybę.

Ne vienas, nagrinėdamas so
vietų tikslus, yra pasakęs, kad 
sovietinis imperializmas yra 
rusiško (ir caristinio) impe
rializmo tęsinys. Ekspansija į 
visas puses, užimant kitus kraš
tus, vyksta šimtus metų.

Lietuvos laisvės lyga, 1988 
m. liepos 3 d. išeidama viešu
mon, savo programoje labai 
vykusiai formulavo: “Lietu
vos ateitis priklauso nuo šių 
faktorių:
1. Lietuvių tautos politinio są
moningumo, ryžto būti lais
viems.
2. Demokratinio pasaulio vals
tybių spaudimo Tarybų Sąjun
gai.
3. Rusų požiūrio į Stalino su
kurtos imperijos tautas”.

Nors neaišku, kaip persitvar
kymas ir atvirumas reikšis atei
tyje, reikia optimizmo ir pasi
tikėjimo ateitimi, nes jau iki 
šiol pasiekti pakeitimai vis 
tiek paliks pėdsakus, kaip kad 
paliko ir N. Chruščiovo refor
mos. Pesimizmas vestų į išei
vijos politinės akcijos atidė
liojimą, gal ir stagnaciją bei 
galimybių neišnaudojimą.

Lietuviai Lietuvoje nori tal
kos iš išeivijos. Todėl paleng- 
vėjus susisiekimui, ją reikia 
kiek galima plėsti, nes anks
čiau dėl kietos “geležinės už
dangos” realiai bet kokia pa
galba buvo sunkiai įmanoma. 
Ji vyko aplinkiniais keliais. 
Vienintelė legali pagalba bu
vo galima tarp privačių asme
nų siuntiniais, nuvežamomis 
dovanomis.

Išeivija yra geroje padėty
je paveikti demokratines vals
tybes, kad jos spaustų Sovietų 
Sąjungą, kaip kad įtaigoja LLL. 
Šioje srityje veikta, bet rei
kia pastangas ir efektyvumą di
dinti.

Šioje srityje VLIKo veikla 
yra pasidariusi pasikartojan
ti, rutininė. Jo informacija 
nėra dinamiška, ir mėnesinės 
santraukos nelietuvių spaudai 
jau būna per daug pavėluo
tos. Tai informacija daugiau 
saviškiams. Svarbiausi laimė
jimai pasiekiami per Baltie- 
čių santalką, kurioje kitos 
grupės rodo daugiau iniciaty
vos.

L. Bendruomenės veikla po
litinėje srityje vyksta per 
daug sporadiškai, įvykdyti 
projektai nėra vėliau pakan
kamai sekami ir papildomi. 
Taip pat pakankamai nepanau
dojamos esamos L. Bendruo
menės atskiruose, ypač Eu
ropos, kraštuose. Turima žmo
nių ir sugebama memorandu
mus bei dokumentus paruošti 
ir pristatyti atitinkamoms 
valdžioms bei viešų institu
cijų vadovybėms pagal jų 
reikalavimus, bet reikia iš
plėsti gilesnio turinio stu
dijų paruošimą anglų ir kito
mis kalbomis. Sustiprinti pa
ramą LIC, kuris jau ir dabar 
geriausiai ir efektingiausiai 
informuoja svetimtaučių spau
dą ir institucijas.

Vykdytos programos reika
lingos peržiūrėjimo, nes kai 
kurių pagrindiniai punktai jau 
daugiau ar mažiau yra nustoję 
savo turėto aktualumo. Pvz. 
kelionių suvaržymai, Klaipė
dos šventovės grąžinimas, di- 
sidentų-kalinių skaičius (žy
dai, sako, jau jų neturį, mū
sų dar keli liko).

Prieš dvejus metus Vienos 
konferencijos metu sovietai 
pasiūlė sekančią žmogaus tei
sių konferenciją rengti Mask
voje. Tada Vakarų valstybėms 
pasiūlymas buvo nepriimtinas, 
nes sovietų siūloma progra
ma buvo socialinių klausimų, 
ne žmogaus teisių, svarstymas. 
Dabar, sąlygoms keičiantis 
ir sovietams darant nuolai
das, tokia konferencija gali 
įvykti. Prancūzija jau pareiš
kė pritarimą. Atrodo, tenka 
ruoštis vykti į Maskvą stebė
ti tokios konferencijos ir tin
kamai reaguoti.

AfA 
JONUI KRIŠTOLAIČIUI

staiga mirus,
jo brolį šaulį JUOZĄ KRIŠTOLAITĮ ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame -

Hamiltono DLK Algirdo šaulių kuopa

AfA 
JONUI KRIŠTOLAIČIUI

mirus, 
jo brolį choristą JUOZĄ KRIŠTOLAITĮ nuoširdžiai
užjaučiame -

Toronto lietuvių vyrų choras “Aras"

AfA 
dr. JONUI ŠEMOGUI

staiga mirus,

jo žmoną MARYTĘ, dukrą RŪTĄ ir sūnų dr. 
VYTAUTĄ gilaus skausmo valandoje nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Petras, Grasė Petrėnai ir šeima

AfA
DORAI MAŠALAITEI-SCHNEIDER 

staiga mirus Šveicarijoje,
jos dukras - IRIĄ ir GABY, sūnus - BENNO ir 
RONNY, mamytę ONĄ MAŠALIENĘ, sesutę 
STEFĄ, brolį VYTAUTĄ bei jų šeimas skausmo 

valandoje nuoširdžiai užjaučiame -

J. L. Giedraičiai J. V. Repšiai
J. V. Svilai B. Lukošienė

AfA 
ALDONAI KĖŽINAITIENEI

mirus,

jos vyrą VINCĄ, seseris IRENĄ, DANUTĘ ir 
ELENĄ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime -

B. E. Kišonai B. S. Prakapai
B. J. Maziliauskai J. Vingelienė

B. T. Stanuliai

PADĖKA

AfA 
PRANAS VILIMAS

mirė 1988 metų spalio 2 dieną.

Brangiam vyrui a.a. PRANUI mirus, nuoširdžią 
padėką reiškiu Prisikėlimo parapijos kunigams už at
našautas Mišias ir maldas, sol. V. Verikaičiui už daly
vavimą laidotuvių apeigose, Prisikėlimo parapijos 
chorui, artimiesiems, giminėms ir savo šeimai už Mišias, 
gėles, atsilankymą į laidotuvių namus, pareikštą užuo
jautą, ir bet kokiu būdu padėjusioms išlydėti a.a. Praną 
(amžinybės namus.

Šioje liūdesio valandoje pasilieku visiems giliai 
dėkinga-

Agota Vilimienė

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



Per LPS steigiamąjį suvažiavimą spalio 23 d. prie Vilniaus katedros iškilmingas Mišias koncelebruoja kardinolas 
Vincentas Sladkevičius su keletu vyskupų ir apie 50 kunigų. Nuotraukoje iš kairės: kard. VINCENTAS SLAD
KEVIČIUS, vysk. ANTANAS VAIČIUS, vysk. JUOZAS PREIKŠAS Nuotr. A. Gylio

PRANEŠIMAS IŠ VILNIAUS

Dalyvavau Sąjūdžio suvažiavime

Tauta apgadinta, bet nesugadinta...
Lietuvos kardinolas Vincentas Sladkevičius atsako į žurnalo “Švyturys” klausimus 1988 m. 19 nr.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

ŽURNALISTAS. Valdžios ir 
bažnyčios santykius reglamen
tuoja įstatymai. Šalyje vyks
tantys didžiuliai pertvarkymai 
liečia ir teisės sferą. Kokia 
Jūsų nuomonė apie bažnyčios 
ir valdžios santykius reguliuo
jančius įstatymus, ar reikia 
įstatymuose ką nors keisti, 
kad šie santykiai būtų tobu
lesni?

KARDINOLAS. Kiekviena 
santvarka gali atnešti palai
mos požymių. Ir kad valstybė 
atskirta nuo Bažnyčios, mes 
ne prieš. Dievas turi tūkstan
čius galimybių ir mus nubaus
ti, ir suteikti mums palaimos 
dovaną. Tačiau kokia valsty
bėje santvarka bebūtų, Bažny
čia joje neturėtų būti įstaty
mais pavergta, kad galėtų ti
kintieji nevaržomi garbinti 
Dievo karalystę, patys kas
dien gaudami daugiau dvasi
nių gėrybių. Jeigu mūsų vals
tybės įstatymų, Konstituci
jos būtų buvę ir anksčiau lai
kytasi, nei Bažnyčia, nei vi
suomenė nebūtų tiek daug pra
radusios. Tačiau Konstituci
jos teiginiai, apaugę nuosta
tais, nepasiekiami, pavirsda
vo tikinčiųjų varžtais. Todėl 
apie įstatymus sunku kalbėti, 
nes visokius nuostatus kūrė 
ne vienas, kas kokioj nors val
džios kėdėj sėdėjo. O mes pri
valom jų klausyti; neskambinti 
varpais, neorganizuoti proce
sijų šventoriuje, nelydėti nu
mirusiojo į kapines ir t.t. ir 
t.t. Gyvenimo pavyzdžiai rodo, 
kad kvailiausius nurodymus 
duodavo žemesni viršininkai, 
norėdami įsiteikti aukštes
niems, parodyti savo uolumą. 
Pamynę savo dorovę, jie su
trypdavo savyje žmogų, kad tik 
galėtų išlikti viršininku. Ir 
turbūt daugiau dėl jų, o ne dėl 
įstatymų nukentėjo tikinčiųjų 
interesai, tautos dvasinė kul
tūra, sunaikinta daug kultū
ros vertybių. Jų paliepimu nu
griautos skulptūros nuo Vil
niaus katedros, sunaikintos 
Vilniaus Kalvarijų koplytė
lės, švento Mykolo skulptūrė
lė Kuktiškių bažnyčioj ir dau
gybė tokių skaudulių buvo be
veik kiekvienoj parapijoj. Nie
kada Bažnyčia nelaimino ir ne
teisino pataikūnų, apgavikų. 
Mes trokštame ir tikime, kad 
tų, kurie nedorai elgėsi su 
Bažnyčia, sąžinėse dar rusena 
teisingumo ir gėrio šviesa ir 
jie padės bent tai, kas dar ga
lima, grąžinti Bažnyčiai, atsta
tyti ir visada, ruošiant naujus 
įstatymus, galvos ne tk apie 
save, bet ir apie tikinčiuosius. 
O naujų įstatymų reikia tik 
tiek, kad jie nuimtų varžtus 
norintiems išpažinti tikėji
mą, atšaukti tuos nutarimus, 
kurie yra neteisėti ir prieš
tarauja Konstitucijai. Ragina
me tikinčiuosius pasauliečius 
sutinkamai su II Vatikano su
sirinkimo nutarimais jiems pri
einamais būdais paremti vi
suomenės atsinaujinimo ir de
mokratizavimo pastangas ir 
atitinkamai atstovauti kata
likų reikalams.

ŽURNALISTAS. Jums teko 
dirbti Kauno kunigų seminari
joje. Ką galite pasakyti apie 
dvasininkų rengimo reikalus 
ir rūpesčius? Kas šiuo klau
simu Jums labiausiai rūpi? 
Kaip atrenkamas jaunimas į 
šią aukštąją mokyklą? Beje, 
apie jaunimą dabar labai daug 
diskutuojama ne tik pas mus, 
bet ir visame pasaulyje. Ką 

Jūs galėtumėte pasakyti apie 
Lietuvos jaunimą?

KARDINOLAS. Kunigų se
minariją gal skaudžiausiai pa
lietė Stalino asmens kultu 
prasidėjęs komandinis ateis
tinis laikotarpis. Klierikų 
skaičius tada buvo sumažin
tas iki 25. Taigi per metus 
visos šešios Lietuvos vysku
pijos tegalėjo gauti vos 5 ku
nigus. Dabar reikia tik džiaug
tis, kad padėtis keičiasi. Se
minarijoje leidžiama mokyti 
iki 150 klierikų? Kandidatų 
pasirinkimą anksčiau lemdavo 
valdžios organai, o ne vysku
pai ar vyskupijų valdytojai. 
Ir dabar valstybinės kulto 
įstaigos tarnautojai tebepre- 
tenduoja tarti galutinį žodį, 
ką priimti į kunigų seminariją. 
Bet tai, matyt, tik komandinio 
laikotarpio liekana. Ir dabar, 
žiūrėdamas į tą rūsčią praei
tį, aš supratau, iš kur atsiran
da net ekstremistų tarp kuni
gų. Ogi iš nekilnaus elgesio su 
jaunimu, kai jie bando pasukti 
į kunigystę, nuo atkalbinėji
mo, gąsdinimo, įtarinėjimo, kai 
jie būna seminarijos klieri
kais. Vėliau, tapę kunigais, 
ima lieti viską, kas juose su
sikaupė per tuos metus.

1940 ir 1948 metais buvo vie
nu ypu be saiko daug atimta 
iš Bažnyčios. Būtų teisinga 
laukti, kad šiais persitvarky
mo metais daug kas bus grą
žinta. Vis dėlto mes, hierar
chija, ketiname būti kantrūs 
ir savo tikinčiuosius ragina
me būti kantriais, vengti prie
šiškumo nuotaikų ir neapgal
votų veiksmų.

Lietuvos jaunimą galėčiau 
apibūdinti šiais popiežiaus 
žodžiais: “nesame sugniuždyti, 
svyruojame, bet nepraranda
me vilties . .. parblokšti, bet 
nežuvę”. Taigi tauta apgadin
ta, bet nesugadinta, jos bran
duolys ir jaunimas gali išlai
kyti aukštą moralinį lygį, ku
rį atsinešė iš tėvų, per šimt
mečius susiformavusių doro
vės tradicijų.

ŽURNALISTAS. Ir visuome
nė, ir katalikų bažnyčia spren
džia svarbius šiuolaikinius 
dorovės, kultūros, tautos isto
rijos klausimus. Kaip vertina
te tai, kas pasiekta šioje sri
tyje ir ar gali bažnyčia turėti 
dar didesnę įtaką minėtoms gy
venimo sferoms?

KARDINOLAS. Dorovės, kul
tūros ir tautos istorijos klau
simus dar neseniai buvo mė
ginta spręsti primestomis for
mulėmis. Tai privedė prie tau
tos dorovingumo suluošinimo, 
pasireiškusio asmens kulto bei 
po to sekusios stagnacijos bė- 
domis-alkoholizmu, narkoma
nija, šeimų irimu.

Negalima šnekėti apie tau
tos istoriją ar kultūrą atski
rai nuo dorovės. Kokia mū
sų tautos dorovė, tokia kultū
ra, tokia ir jos istorija. To
dėl Bažnyčia didžiausią dė
mesį visais laikais skyrė žmo
nių dorovingumui, humanisti
nėms idėjoms. Prisiminkime 
kasdienišką maldą “Tėve mū
sų”. Grąžinkime į gyvenimą 
šios maldos dvasią ir sudary
sime galimybę pasireikšti tik
ram humanizmui. Jei Dievą 
laikysime mūsų Tėvu, tai kiek
vienas kitam būsime kaip bro
liai. Visi septyni prašymai 
maldoje yra giliai humanisti
niai. Taigi Bažnyčia per do
rovę eina į kultūrą ir padeda 
kurti kiekvienai tautai gražią 
jos istoriją.

ŽURNALISTAS. Manau, ne
suklysiu sakydamas, kad spar
čiai vystantis civilizacijai, 
kultūrai, mokslui ir techni
kai, labai keičiasi žmonijos 
santykiai su bažnyčia dauge
lyje pasaulio valstybių. Kaip 
keičiasi bažnyčios uždaviniai 
šiuolaikiniame ei vili z a ei j o s 
etape?

KARDINOLAS. Bažnyčia tei
giamai vertina civilizacijos, 
kultūros, mokslo bei techni
kos laimėjimus, bet, kad jie 
neštų palaimą, būtina laiky
tis šio Kristaus nurodymo: 
“Ieškokite visų pirma Dievo 
karalystės ir jos teisybės”. 
Mokslas ir technika neutra
lūs žiūrint iš moralės taško. 
Mokslas neįrodo ir nepanei
gia Dievo buvimo - jis papras
čiausiai tyrinėja tai, ką mes 
matome. Kuo daugiau mes su
žinome apie mokslo ir techni
kos laimėjimus, tuo aiškiau re
gėti, kad žmonijai būtinas ti
kėjimas, jeigu ji savo naujas 
žinias ir galybę ruošiasi pa
naudoti savo gerovei, o ne su
sinaikinimui. Bažnyčia visada 
buvo ir bus už kilniaširdišku
mą ir amžiną Taiką.

ŽURNALISTAS. Žmonija nuo
lat veržiasi prie gėrio arba prie 
to, ką supranta esant gėriu. Jau 
ne tik filosofai pastebi, kad 
daugelis žmonių nukrypo į 
kraštutinį materialinių gėry
bių gausumą. Neatsitiktinai 
pastaruoju metu vis labiau at
sisukama į žmogaus dvasin
gumą, ima didesnį dėmesį skir
ti auklėjimui, humanistinėms 
idėjoms. Ko, Jūsų nuomone, 
dabar labiausiai trūksta, kad 
žmonių dvasingumas, gerumas, 
apskritai dorovė neatsiliktų 
nuo materialinės gerovės ki
limo?

KARDINOLAS. Sunku įsi
vaizduoti, kokios sugedusios 
sielos turėtų būti žmogus, ku
ris civilizacijos laimėjimus 
gali naudoti savo vienadie
niams tikslams. Siekdami vie
nadienių materialinių turtų, 
apgauname ne tik savo, bet 
ir savo tautą, savo palikuonis. 
Gausybė rūkstančių kaminų, 
dūmijančių mašinų, kalnai 
chemijos, radiacija, alkoho
lis - štai išsigimino grėsmė 
lietuvių tautai. Vienadieniš- 
kumas trypia žmogiškumą. To
dėl privalome bendromis jė
gomis tobulinti dorovinį žmo
nių auklėjimą. Be dorovinio 
atgimino nėra ir negali būti 
tikro visuomenės atsinaujini
mo. Dabar atsiranda viltį tei
kiančių pragiedrulių, nes aukš
ti valdžios žmonės supranta, 
kad tikėjimas nemoko blogo, 
o padeda siekti dorovinio ap
sivalymo. Todėl Krikšto jubi
liejaus dieną vyskupai yra pa
reiškę: “Mes broliškai dėko
jame visiems prijaučiantiems 
Bažnyčiai - visiems, kurie dėl 
vidinių ar išorinių kliūčių jau
čiasi negalį praktikuoti visų 
sakramentų, bet brangina 
Evangelijos vertybes, palaiko 
krikščionišką dvasią elgesiu, 
žodžiu, kūryba, visiems kurie 
savo aplinkoje remia, globo
ja pavienių tikinčiųjų ir vi
sos Bažnyčios pastangas”. Prie 
šių žodžių pridursiu padėką 
visiems mūsų tautos kultūros 
darbininkams, kurie, teisin
gumo jausmo skatinami, vis 
garsiau kelia balsą už krikš
čioniškas moralines bei kul
tūrines vertybes.

ŽURNALISTAS. Ačiū už 
atsakymus.

ANTANAS BUTKUS

Vilniun atvykau prieš savai
tę, iškviestas Eksperimentinės 
ir klinikinės medicinos insti
tuto. Tokį pakvietimą jau gau
nu ketvirtą kartą, nes su Insti
tutu ir Vilniaus bei Kauno uni
versitetais bendrauju. Šis vizi
tas labai skirtingas nuo pirmų
jų, nes, kaip žinote, Lietuvoje 
dedasi labai dideli dalykai. 
Praeitą savaitgalį svečio tei
sėmis turėjau progos dalyvauti 
Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio steigiamajame suvažiavi
me. Apie jį noriu su Jumis pa
sidalinti mintimis. Tai jokiu 
būdu nebus pilnas to istorinio 
suvažiavimo įvertinimas, o tik 
pirmieji mano įspūdžiai. Vė
liau rašysiu nuodugniau.

Suvaživimas buvo labai gau
sus darbais ir nepaprastai 
pakilios nuotaikos. Kaip vie
nas estas žurnalistas išsireiš
kė, Lietuvos suvažiavimas bu
vo labai emocingas, bet ma
žiau konkretus, negu anksčiau 
įvykęs Estijoje. Su tuo, kad 
jis buvo labai emocingas su
tinku, tačiau manau, kad jis 
buvo ir labai darbingas, nes 
pateiktoji programa apėmė vi
sas gyvenimo sritis ir nurodė 
kelius kaip ir ko bus siekia
ma. Darbo plano detales tuoj 
pat paruoš specialistai, ku
rių Lietuvoje tikrai netrūks
ta. Dauguma jų dar labai jauni 
vyrai ir viena šauni moteris — 
ekonomistė dr. Kazimiera 
Prunskienė.

Sąjūdžiui nebuvo lengva 
pradėti darbą, nes kai kurie 
KP CK nariai į tai kreiva 
akim ir su nepasitikėjimu žiū
rėjo. Vis dėl to Sąjūdis buvo 
tiek stiprus, kad jo pareikš
tas nepasitikėjimas KP centro 
k-to sekretoriui sudarė jam 
progą “išeiti į ankstyvą pen
siją”. Jo vieton atėjo Sąjū
džiui labai palankus A. Bra
zauskas.

Antra, suvažiavimo išvaka
rėse sekmadienio pamaldas 
buvo suplanuota laikyti Ka
tedros aikštėje. 'KP siūlė jas 
laikyti Katedroje. Su tuo ne
sutiko dvasiškija, pareikšda
ma, kad į savo Dievo namus 
vienai valandai eiti nenori. 
A. Brazausko iniciatyva ir ant 
greitųjų surengti pasitarimai 
(greičiausiai ir su Maskva) at

nešė labai džiugią naujieną — 
Katedra grąžinama visam lai
kui. Tai sukėlė didžiausią pa
sitenkinimo audrą suvažiavi
mo dalyvių ir svečių tarpe.

Kadangi Katedros nebuvo 
galima per naktį tinkamai pa
ruošti, tai pamaldos buvo lai
komos Katedros aikštėje, ku
rion dar saulei netekėjus su
sirinko maldininkai. Tą dieną 
meldėsi visi.

Kardinolas pats atnašavo 
Šv. Mišias su gausia vyskupų 
ir kunigų palyda. Kardinolo 
pamokslas buvo nuostabus, 
nes jo pasakytos mintys, pa
tarimai, net prašymai buvo 
labai taiklūs ir tikslūs. Jis 
akcentavo, kad šiuo metu dar 
reikia didelės kantrybės ir 
sugebėjimo išlaukti, kol iš pa
sėtos sėklos išaugs varpa. Mes 
pamaldų klausėmės per televi
ziją, tad galėjome iš arti ste
bėti kardinolo veido išraišką. 
Galiu drąsiai tvirtinti, kad 
jo įspėjimas buvo labai nuo
širdus, apgalvotas, įtikinan
tis ir logiškas. Net ir nauja
sis KP sekretorius, atvykęs 
tuoj po pamaldų į suvažiavi
mą, kartojo kardinolo pamoks
lo žodžius, pats prašydamas 
konsoliduoti dabar visa tai, 
ką jau gavome. Manau ir aš,

ta. JAV, Kanados ir Australi- tuvos laisvės lyga prašo visko,kad jau laimėta daug. Veik

Sovietinių milicininkų suimtas jaunuolis įstumiamas į milicijos autovežimį. Šis jaunuolis, kaip ir kiti suimtieji, 
dalyvavo Vilniaus Gedimino aikštėje Lietuvos laisvės lygos demonstracijoje, protestuojančioje prieš Ribbentropo-
Molotovo sandėrį palaidoti Baltijos valstybių nepriklausomybę

Mes padėsime taupyti 
jūsų pirmam namui.

Dabar yra taupymo planas pirmo namo pirkėjams su žemomis arba 
vidutiniškomis pajamomis. Su Ontario Home Ownership Savings Plan 
(OHOSP) jūsų santaupos neš palūkanas ir jūs galėsite gauti OHOSP 
valstybinių mokesčiu atskaičiavimų.
Dėl prašymo formos arba smulkesnių duomenų kreipkitės i artimiausia 
finansinę įstaigų. Arba skambinkite nemokamai i Ontario Ministry of 
Revenue:
• Toronto mieste skambinkite 965-8470
• 416 numerio rajone skambinkite 1-800-263-7700
• 807 numerio rajone skambinkite 1-800-263-3792
• visuose kituose rajonuose (519,613, 705)

skambinkite 1-800-263-3960
• telefono prietaisas kurtiems 

1-800-263-7776

©
Ministry Bernard Grandmaitre 
of Minister 
Revenue

Ontario

Ontario 
Homeownership 
Savings Plan
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Ar jau įsigijote VIII-slos laisvojo pasaulio

Yra dviejų rūšių: “BETA” ir VHS”.
Vaizdajuostė sukurta profesionalų, jos ilgis -1 vai. 45 min. 

Kaina su persiuntimu Kanadoje - $53, JAV-se - $54. 
Taip pat galima gauti tinkančias naudoti Lietuvoje, 
Suvalkų trikampyje, P. Amerikoje, Australijoje ir V. 
Vokietijoje. Jų kaina su persiuntimu - $75. Čekius ar 
pinigines perlaidas siųsti šiuo adresu:

Šventės Video, c/o J. Pleinys, 
84 Balsam Avenue, South, Hamilton, 

Ontario L8M 3B3, Canada.
Gavus užsakymus su pinigais, vaizdajuostė bus pasiųsta oro paštu.

be išimties visi organizacinės 
grupės paruošti planai buvo 
priimti, nes jie visi buvo ge
ri kalbėtojai ir konkretūs 
savo pasiūlymuose. O. Lietuva, 
tiek ilgai laukusi, buvo- iš tie
sų pasiruošusi tuos tiesos ir 
tikros vilties žodžius priimti.

Tarp gausybės kalbėtojų su
važiavimą sveikino PLB pirmi
ninkas dr. V. Bieliauskas. Jis 
išvardino visas valstybes, kur 
veikia Lietuvių Bendruomenė. 
Po kiekvieno to krašto vardo 
paminėjimo salėje pasipylė 
plojimų ir pritarimų banga. 
Pirmininkas taip pat pabrėžė, 
kad ir mes, išvykusieji, esa
me stalininio teroro aukos — 
tremtiniai. Ta jo mintis taip 
pat buvo labai palankiai sutik- 

skaityti. Tai iš rengėjų buvo 
parodytas išskirtinas dėme
sys, nes daugumai sveikinto
jų tokios garbės nebuvo gali
mybės suteikti.

Dr. V. Bieliauskas man sakė, 
kad daug kas Amerikoje jį at
kalbinėjo nevykti, jų tarpe 
VLIKo pirmininkas ir “Drau
go” redaktorius. Kad dr. Bobe
lis taip darė, tai man supran
tama, bet “Draugo” redakto
riaus pažiūros į tą istorinį 
įvykį negaliu suprasti.

Suvažiavime priimta Sąjū
džio programa yra tik vienas 
žingsnis nuo pilnos nepriklau
somybės reikalavimo ir tai tik 
dėl to, kad šiuo metu absoliu
čiai visko reikalaujant lengva 
prarasti viską. Šalia to, Lie
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© PAVERGTOJE TEY HlEJE
KLAIPĖDA — TALINAS

Autobusų parkas pradėjo nau
jų tarpmiestinio susisiekimo li
niją Klaipėda-Talinas, ypač po
puliarią vasaros mėnesiais. Va
karais po darbo išvykę klaipė
diečiai per dvylika valandų pa
siekia Estijos sostinę. Estai 
yra patenkinti patogiu susisie
kimu su Lietuvos pajūrio kuror
tinėmis zonomis. Autobuse gali
ma užsisakyti bilietą ir kelio
nei atgal. Klaipėdos autobusai 
dabar kursuoja trisdešimt pen
kiais tarpmiestiniais maršru
tais, kasmet perveždami apie du 
milijonus keleivių.

APLANKĖ KAPINES SIBIRE
“TŽ” 42 nr. šioje skiltyje jau 

esame rašę apie komjaunimo 
centro komiteto posėdyje kilusį 
sumanymą aplankyti ir sutvar
kyti lietuvių tremtinių kapines 
Igarkoje, kuri yra šiaurinėje 
Sibiro dalyje, dešiniojoje Je- 
nisejaus upės pakrantėje netoli 
jos žiočių. “Komjaunimo tiesos” 
rugsėjo 13 d. laidoje paskelbtas 
pranešimas jau įgyvendintas. Iš
vykoje į tolimąjį Krasnojarsko 
kraštą dalyvavo: trys buvusieji 
Igarkos tremtiniai. — Elena 
Smailienė, Albertas Lisanka ir 
Vytautas Putna, Lietuvos stali
nizmo aukų tyrimo komisijos na
rys Jurgis Jurgelis, Lietuvos 
kultūros fondo veikėjas V. Ki- 
zas, fotografas Raimondas Ur- 
bakavičius, filmų rež. L. Pan- 
gonytė, filmuotojas Z. Putilo- 
vas, filmavimo technikas J. Je- 
nisielis, garso technikas A. Bros- 
ko, televizijos žurnalistas V. 
Kvietkauskas, “Komjaunimo tie
sos” atstovė Valė Čeplevičiūtė 
ir grupės vadovas Romualdas 
Bakutis, Lietuvos komjaunimo 
centro komiteto propagandos 
skyriaus darbuotojas. Išvykos 
įspūdžius “Komjaunimo tiesos” 
spalio 13 d. laidoje aprašo žur
nalistė V. Čeplevičiūtė.

ATSISKLEIDŽIA PRAEITIS
Igarkos įspūdžius V. Čeple

vičiūtė prhdeda žvilgsniu praei
tin: “... mūsų ekspedicija ke
liavo į Laiką ir Istoriją. Į 1948- 
uosius. Išvykdami net nepagal
vojome, kad tai sukaktis, apva
lus metų skaičius, keturios de
šimtys. Tik tada, kai atsivertė- viškės.
ftie archyvų lapus, kai prakalbi
nome liudininkus — Igarkos lie
tuvius, tų metų tragedija ėmė 
skleistis prieš mus vis ryškes
nė, vis nuogesnė. Ją dengė ir dar 
tebeslepia nepasitikėjimo, bai
mės, pažeminimo luobai. Trėmi
mai, pradėti 1941 metų birželio 
14-tąją, buvo tęsiami apgalvotai, 
šaltakraujiškai, dalykiškai. Vien 
į Igarką buvo ištremta keturi 
tūkstančiai lietuvių ...” Apie 
lietuviškas kapines Igarkoje kal
bėjo bendrakeleiviai A. Lisan
ka, V. Purna ir E. Smailienė, 
buvusieji tremtiniai, jas matę 
dar vaikiškomis akimis. Vieti
niams rusams didelį įspūdį da
rydavo lietuviškos laidotuvės 
— priekyje su kryžiumi žygiuo
jantys vyrai, užsivilkę baltas 
kamžas, karstą lydinčios ilgos 
virtinės lietuvių. Tačiau toks 
grįžimas prie lietuvių tautos 
papročių įvyko tik vėliau. Pir
maisiais metais, pačiais sun
kiausiais ir alkaniausiais, ne

“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 

(kelionės kainą (skaityta: pilna kelionės kaina, mokesčiai, vizos mokes
tis, kelionės, sveikatos, gyvybės ir bagažo drauda. Visos kelionės ly
dimos patyrusių palydovų. Kainos garantuojamos - (mokėjus visus pi
nigus. Vietos garantuojamos - (mokėjus $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

buvo jėgų velionį dideliu būriu 
palydėti į kapines ir netgi iš
kasti gilesnę duobę.

SUKNIUBĘ KRYŽIAI
Žurnalistė V. Čeplevičiūtė 

vaizdžiai pasakoja savo įspū
džius: “Igarka — tautų kalėji
mas po atviru dangumi... Ir 
mūsų lietuviškos kapinės — tai 
tęsinys ankstesnių kapinių, ku
riose ilsisi ir kitų tautybių žmo
nės, šį atšiaurų kraštą pasirinkę 
ne savo valia. Štai jis, ėjimas 
per tundrą. Stropiai taikau į sa
vo vedlio pėdas, ant tvirtesnio 
kupsto, ant tankesnio žolės 
kuokšto, nes viskas aplinkui 
įtartinai liumpsi, sunkiasi van
duo. Brūzgynai, smulkūs berže
liai, eglaitės. Kaip bebūtų susi
kaupta, nusiteikta, tačiau pir
masis kryžius, sukniubęs išilgai 
kapo, išniro tankmėje tarsi vai
duoklis. Nei lentelės, nei užra
šo. Bevardis kapas, bevardė au
ka ... O už jo dar ir dar. Kad 
nors vienas būtų neiškeltas, ne
išverstas amžinojo įšalo. Neno
rėjo priimti šita žemė mūsų kry
žių .. . Kai kur įsiterpę nedideli 
rusiški obeliskai, pasitaikė vie
nas akmeninis žydiškas antka
pis. Iš toli pasigirsta balsai. 
Tai ateina mūsiškiai, pasirodo 
būrelis vietinių lietuvių. Jie 
atsinešė šiandien pat padarytą 
ilgą šviesaus medžio kotą mūsų 
iš Lietuvos atvežtai tautinei 
vėliavai...” Vilniuje buvo 
sutarta spalio 6 d.- tylos minute 
tuo pačiu laiku ir ten, ir čia pa
gerbti Igarkoje palaidotus lie
tuvius. V. Čeplevičiūtė rašo: 
“Artėja 16 valanda. Lietuvoje 
tuoj vidudienis. Klaidžiojam 
nuo kapo prie kapo, smaigstom 
į sniegą žvakes, ir virš amžino
jo įšalo suplevena skaisčios ug
nelės. Nelabai daug čia mūsų. 
Vietiniai lietuviai beveik tik 
tie, kuriuos spėjome aplankyti. 
Kiti galbūt nespėjo sužinoti, 
gal netiko laikas. Atėjo parti
jos ir komjaunimo komitetų dar
buotojai. Atėjo grupelė jūreivių 
iš lietuviškų laivų, stovinčių 
uoste. R. Bakutis, taręs keletą 
įžangos žodžių, kviečia tylos 
minutei. Apie tūkstantį mūsų 
tautiečių atgulė šiose amžino 
įšalo kapinėse, atplėšti nuo tė- 

Žaizda Uebekraujuo- 
ja ...”

KAI KURIOS AUKOS
Igarkos archyve pirmąja lie

tuvių auka įrašyta Angelė Sta- 
šiūnaitė, mirusi 1948 m. birželio 
18 d., neišgyvenusi nė paros po 
Užpoliarės dangumi, neturėjusi 
nė vienerių metų. Igarkoje gy
venanti Ona Malakienė sve
čiams iš Vilniaus parodė savo 
motinos kapą, aptvertą tvorele 
su stovinčiu tiesiu kryžiumi. 
Motina mirė 1948 m. spalio 7 d., 
Igarkoje neišgyvenusi nė pus
mečio. Šeimos tragediją atsklei
dė advokato Dešrio ir jo dukros 
Janinos Dešrytės kapas. Ji 1951 
m. atėjo aplankyti tėvo kapo, 
užklupta pūgos sušalo ir nebe
grįžo, buvo rasta tik pavasarį. 
Kitose Igarkos kapinėse yra 
bendras lietuvių kapas su vie
nišu melsvai nudažytu kryžiumi. 
Palaikai atvežti iš buvusių ka
pinių, kuriose dabar išaugo 
naujas Igarkos mikrorajonas.

V. 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-51999

Taip dabar atrodo Sibiran ištremtų lietuvių kapinės Igarkoje, spalio pra
džioje aplankytos grupės lietuvių iš Vilniaus, jų atminimui uždegusių 
žvakes. Nuotrauka su grupe keliavusio fotografo Raimondo Urbakavičiaus

Hamilton, Ontario
IŠ AUSTRALIJOS keturi jauni 

trubadūrai, sukūrę “Svajonių 
aidai” dainos vienetą ir keliau
jantys per tris kontinentus ir 
dešimt šalių, užsuko ir į Hamilto
ną. Čia lapkričio 4 d. vakarą Jau
nimo centro salėje apie dviem 
šimtams tautiečių davė pasigėrė
tiną koncertą. Prieš metus pana
šius iš Australijos dainininkus 
su grupe, pasivadinusia “Svajo
nės” vardu, mes jau buvome girdė
ję Jaunimo centro salėje. Bet 
dabar grupės sudėtis yra pasikei
tusi ir pakeistas jos vardas. Bet 
dar tebėra ta pati vokalinė vado
vė ir solistė Virginija Bruožytė 
ir grupės vadovė bei akompania- 
torė Zita Prašmutaitė, o prie jų 
yra prisidėję du šaunūs vyrukai — 
dainininkas ir gitaristas Arūnas 
Bruožis ir būgnininkas Tomas 
Zdanius.

Koncerto atidaromąjį žodį ta
rė šio vakaro organizatorė Onu
tė Žukauskaitė, o programą pra
nešinėjo KLB Hamiltono apyl. 
naujasis vicepirm. Algis Vens- 
lova. Savo repertuare “Svajonių 
aidai” turėjo vienuolika solo, 
duetų ir trio dainų. Dainos apie 
tėvynę ir meilę, visos žinomų ir 
nežinomų lietuvių kompozitorių, 
melodingos, sentimentalios ir vi
sų mėgstamos. Kai kurios jų sun
kiai beatpažįstamos, nes joms 
duota džiazinė interpretacija. 
Tarmiškai dainuojant senas lie
tuvių liaudies dainas, kažkodėl 
buvo bandoma iš to sukelti pub
likoj juoką. Solistės V. Bruožy- 
tės dainos ir duetai su broliu 
Arūnu skambėjo labai harmonin
gai ir su didele artistine išraiš
ka. Jie gal ir kiek panašūs į kitą 
mums žinomą dainuojančių bro- 
lio-sesers dvejetą, t. y. Astrą ir 
Endy Šalč ius. Tik čia moteriškas 
balsas yra vedamasis, o ten vyriš
kas. Akompaniatorė Z. Prašmutai
tė tik poroj vietų savo balsu pri
sidėjo prie a capella dainuojamų 
dainų. Būtų gerai jiems turėti ir 
dainuojantį būgnininką.

“Svajonių aidų” vienetas yra iš
vykęs metų gastrolėm į P. Ameri
ką, JAV, Kanadą ir Europą. Keturi 
žmonės beveik metams yra atitrū
kę nuo savo darboviečių ir namų. 
Neatrodo, kad jie taip keliauda
mi galėtų užsidirbti tą, ką jie ma
teriališkai praranda. Bet jie ne
abejotinai dvasiškai praturtina vi
sus, kuriuos jie aplanko. Šie jau
ni idealistai atlieka didelę tauti
nę misiją, keldami Lietuvių jauni
mo sąjungos idėją, stiprindami 
lietuvių globusinį ryšį ir gar
sindami PLJ kongresus.

Koncertas baigėsi sveikinimais 
ir padėkom. Čia dar kalbėjo Ka
nados LJS pirm. Loreta Stanu- 
lytė, įteikdama gėlių Hamiltono 
atstovei O. Žukauskaitei, pasi
rūpinusiai šio koncerto suren
gimu. “Svajonių aidų” grupei dė
kojo ir dabartinis PLJ sąjungos 
pirm. Alvydas Saplys, išreikšda-

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 

mas gilią padėką už Lietuvių jau
nimo sąjungos idėjų skleidimą bei 
garsinimą 1991 m. P. Amerikoje 
įvykstančio PLJ VII kongreso.

OTONAS STASIULIS po 35 m. 
tarnybos Fordo automobilių ga
mybos įmonėje, nuo lapkričio 
1 d. pasitraukė į užsipelnytą 
poilsį. Paskutiniais metais ten 
jam buvo patikėtas kompiuteriais 
operuojamas darbas. Reikia da
bar tikėtis, kad naujasis čia lie
tuvių pensininkas dabar vėl turės 
laiko įsijungti į mūsų organizaci
nį gyvenimą. Savo laiku tauragiš
kis O. Stasiulis yra buvęs labai 
aktyvus mūsų bendruomenės na
rys. Jis išrinktas dvi kadencijas 
dirbo KLB Hamiltono apyl. valdy
bose, keletą metų yra vedęs Tau
tos fondo Hamiltono skyriaus kny
gas, o 1975 m. čia surengtos Kana
dos dainų ir tautiniu šokių šven
tęs komitete jis turėjo atsakin
gas iždininko pareigas. Savo pa
rapijoj -“Faith Lutheran Church” 
keliolika metų jis buvo renkamas 
į tos parapijos tarybą. Jo rūpesčiu 
čia keliose Kanados lietuvių die
nose mūsų lietuviai evangelikai 
yra turėję savo pamaldas. Zelma 
ir Otonas Stasiuliai užaugino dvi 
dukras ir vieną sūnų. Abi dukros 
yra baigusios universitetus ir da
bar turi geras tarnybas, o sūnus 
Ričardas dar tebestudijuoja Mc
Master universitete. K. M.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS at

kūrimo minėjimas rengiamas 
Delhi vietovėje lapkričio 20, sek
madienį, Šv. Kazimiero švento
vėje. 11 v.r. - iškilmingos Mišios 
už žuvusius savanorius, karius, 

Parduodu tinkančius naudoti Lietuvoje 
naujausių modelių japonų gamybos video magne
tofonus ir video filmavimo kameras (camcorders) 

“NATIONAL” ir “HITACHI”.
Nemokamai pristatau į namus.

Kreiptis telefonu (416) 385-3453 
l Ričardą Hamiltone

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ ((T A T V A 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALKA
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: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)................... 3% asmenines paskolas..... 13.5%
santaupas.............................6.5% nekiln. turto pask. 1 m..11.75%
kasd.pal.taupymo s-ta.......  6% nekil.turto pask. 3 m.. 12.5%
90 dienų indėlius ................  9% Nemokamas čekių ir sąskaitų
1 m. term, indėlius ...... 10.25% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.ind.mėn.pal. 9.75% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.indėlius .......... 10.5% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF (pensijos) .... 8% dydį iki $2.000 ir
RRSP ir RRIF 1 m.......... 10.25% asmeninių paskolų
RRSP ind. 3 m................... 10.5% drauda iki $25.000.

šaulius. Po pamaldų 12.30 v.p.p. 
parapijos salėje įvyks minėjimas. 
Paskaitą skaitys Povilas Kanopa, 
DLK Algirdo šaulių kuopos pirmi
ninkas iš Hamiltono. Pamaldose 
ir minėjime kviečiame gausiai 
dalyvauti šios ir kitų apylinkių 
lietuvius. Minėjimą rengia DLK 
Gedimino šaulių kuopa.

G. B. Rugienius

PAGERBDAMI a.a. Liną Mar
kelį, mirusį spalio 23 d., jo atmi
nimui aukojo “Tėviškės žibu
riams” $10 — P. Lapienis, V. Vy
tas, A. Klemkienė, V. Galeckas; 
$5 — S. Oleka. Kanados lietuvių 
fondui: $25 — V. Svilas; $10 — P. 
Augaitis. Tautos fondui: $300 — B. 
Lukošienė; $20 — J. Mačiulis; $15
— G. Rugienius; $10 — A. Vierai- 
tienė, K. Ratavičius, J. Vitas.

Delhi-Tillsonburgo apylinkės 
Tautos fondo atstovybė nuošir
džiai dėkoja visiems aukotojams.

1988 m. TAUTOS FONDUI auko
jo: $310 - B. Lukošienė; $100 - Z. D. 
Žiogai; $90 - J. Mačiulis; $75 - G. 
Rugienius, A. Kudabienė (“Auku
ras”); $50 - DLK Gedimino šaulių 
kuopa, Ūkininkų klubas, KLKM 
draugija, A. Žebertavčius; $40 - 
A. Kairys; $35 - L. J. Vitai; $30 - 
P. Styra; $20 - J. Rimkus, J. Jocas, 
P. Lapienius, V. Jakubickienė, M. 
Norkus, B. Čeika, B. Cvirka, P. Au
gaitis, A. K. Ratavičiai, A. J. Vie- 
raičiai, V. Zadurskis, V. Galeckas, 
M. Stankaitis, A. A. Lapenai, M. 
Mickevičienė, A. Steigvilas; $15 - 
A. Usvaltas, B. Gudinskas; $10-A. 
Aleliūnienė, B. Dirsė, V. Dirsė, V. 
Miceika, E. Jakubilienė, V. Vinda- 
šius, A. Klemkienė, J. Jurėnas, A. 
Aleliūnas, B. Šaulys, F. Gurklys, 
A. B. Stonkai, V. Vindašiūtė, A. 
Budreika, B. Gerčienė, kun. L. Ke
mėšis, J. Vieraitis; $5 - A. Bankus, 
P. Vežauskas.

Nuoširdi padėka.
J. Vitas,

Delhi-Tillsonburgo apylinkės 
TF įgaliotinis

Sudbury, Ontario
JUOZAS ČIPLYS, 86 metų am

žiaus, mirė 1988 m. rugsėjo 15 d. 
Sudbury Memorial ligoninėje. 
Iš “Jackson & Bernard” laidotu
vių namų, rugsėjo 17 d. palaido
tas “Parklawn” kapinėse. Buvo ki
lęs iš Rokiškio apsk., Vyžuonų 
valsč. Lietuvoje liko brolis Ka
zimieras. Laidotuvėmis rūpinosi 
Emilė Varienė ir Julius Striška.

LB SUDBURIO APYLINKĖS 
VALDYBA Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijojė paaukojo $50. J.Kr.

AUKOS TAUTOS FONDUI: $100
- A. Braškys; $40 - K. Ramonas; 
$20 — L. Kulnys, A. Staškevičius, 
A. Rukšys, J. Stankus, A. Jurgi- 
las, Em. Barisaitė, E. Paulauskas; 
$15 — P. Liutkus; $10 — A. Juoza
pavičius, I. Raškevičienė, F. Al
brechtas, J. Kručas, V. Kriauče- 
liūnas, V. Stepšys, P. Gustas, K. 
Šviežikas, D. Niekus, L. Baltutis, 
Iz. Ragauskas, A. Kusinskis, M. 
Kupris, Kęst. Poderis, A. Zlatkus; 
$5 — J. Paulaitis, J. Petrėnas, A. 
Milčius, Kl. Jonikas, J. Staškus, 
J. Valiukas, J. Pranskus, J. Šlei
nius, V. Daveikis, A. Barkauskas. 
Aukos perduotos Tautos fondo at
stovybei — Stoney Creek, Ont. Au
kotojams lietuviškas ačiū.

KLB Sudburio
apylinkės valdyba

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Ateitininkų federacijos fondo 
idėja buvo patvirtinta nepapras
toje konferencijoje Toronte 1986 
m. rugpjūčio 15-17 d.d. Reikėjo 
nemažai laiko išspręsti steigia
mo bendrinio fondo ir buvusių
jų fondų administraciniams bei 
teisiniams reikalams. Ateiti
ninkų federacijai reikia vieno 
bendro fondo veiklai užtikrinti. 
Pirmąją Ateitininkų federacijos 
fondo valdybą sudarė: dr. Kazys 
Ambrazaitis, dr. Ona Daugirdie
nė, Povilas Kilius, dr. Petras 
Kisielius, adv. Algis Ostis, dr. 
Vaclovas Šaulys ir dr. Vytautas 
Vygantas. Fondas įsteigtas kitų 
lietuviškų fondų pavyzdžiu: pa
grindinis kapitalas yra nelie
čiamas ir bus pervežtas nepri- 
klausomon Lietuvon. Ateitinin
kų veiklai išeivijoje bus nau
dojamos palūkanos, gaunamos 
už pagrindinį kapitalą.

Tautinių lietuvių namų dvide
šimtmetis rugsėjo 17 d. pami
nėtas Čikagoje. Minėjimą suren
gė valdyba: pirm. Irena Kriau- 
čeliūnienė, vicepirm. Stasys 
Briedis, sekr. Eleonora Valiu- 
kėnienė, ižd. Oskaras Kremeris, 
parengimų vadovė Matilda Mar
cinkienė. Minėjimas pradėtas 
pamaldomis Marquette Parko 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje. Jose buvo perskaitytas 
šimtinę siekiantis Tautinių 
lietuvių namų mirusių narių 
sąrašas. Mišias atnašavo ir 
pamokslą sakė klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas. Giedojo so
listai Margarita ir Vaclovas 
Momkai. Salėje susirinkusiems 
minėjimo dalyviams pranešimą 
apie Tautinius lietuvių namus 
padarė direktorių tarybos pirm, 
inž. Jonas Jurkūnas. Deklama
cijomis meninėn programon 
įsijungė aktorė Zita Kevalaity- 
tė-Visockienė, dainomis — solis
tai Margarita ir Vaclovas Mom
kai. Minėjimas baigtas vaišėmis.

Rudeninė gegužinė Lemonte 
rengiama rugsėjo pradžioje, kai 
lietuviai jau yra užbaigę vasaros 
atostogas ir grįžę į savo darbus. 
Šiemet ta gegužinė įvyko rugsėjo 
4, sekmadienį, lietuvių nuosavy
be tapusios DeAndreis semina
rijos sode. Lietuvių misijos cent
ro korporacija pirkimo doku
mentus buvo paširašiusi Čikago
je rugsėjo 1 d. Sekmadienio Mi
šias buvusios seminarijos koply
čioje atnašavo Lemonto lietu
vius aptarnaujantis kapelionas 
kun. L. Zaremba, SJ. Po pamal
dų visi susirinko seminarijos 
kieme. Gegužinės dalyvių eilė
se buvo ir lietuviškų organiza
cijų vadovų bei atstovų iš Čika
gos, atvykusių susipažinti su 
naujuoju Lietuvių centru Le
monte. Susipažinimą suorgani
zavo ir jam vadovavo Kęstutis 
Sušinskas. Tėvai turėjo progą 
apžiūrėti centran persikėlusią 
“Žiburėlio” mokyklėlę, veikian
čią Marijos Montessori meto
dais. Naujuosius mokslo metus 
ji pradėjo naujajame Lietuvių 
centre. Jin taipgi persikraus- 
tys ir Lemonto lituanistinė Mai
ronio mokykla. Šiuo metu orga
nizuojamas sustiprintas lėšų 
telkimas nupirktam Lietuvių 
centrui. Mat pirkinys kainavo 
milijoną dolerių. Po pradinės 
$50.000 įmokos liko $950.000 sko
la. Jeigu ta visa skola būtų pa
dengta iki š. m. gruodžio 31 d., 
pirkinio kaina būtų sumažinta 
iki $800.000. Tad iki tos datos 
bus bandoma sutelkti $750.000, 
kurie su $50.000 įmoka sudarytų 
$800.000.

Tautos fondo Čikagos komi
tetas spalio 9 d. surengė apie 
200 dalyvių susilaukusius pietus 
Tautiniuose lietuvių namuose. 
Juos pasveikino šio renginio 
pirm. Angelė Katelienė. Progra
mai vadovavo jaunoji advokatė 
Ramunė Kelečienė, kalbėjusi 
apie VLIKo veiklą ir ją remian
tį Tautos fondą. Inž. J. Jurkū
nas priminė, kad spalio 9-ji yra 
Vilniaus diena, ir perdavė Tau
tos fondo pirm. J. Giedraičio 
sveikinimus, jo padėką Čika
gos skyriui už duosnumą. Auko
tojai bus sutelkti išleidžiamoje 
Tautos fondo knygoje. Raštu 
sveikino Lietuvos garbės konsu
las V. Kleiza. Buvęs kalinys 
dr. A. Statkevičius kalbėjo apie 
dr. J. Basanavičiaus bei kitų 
patriotų kapus Vilniuje, lanko
mus tautinėmis nuotaikomis gy
venančių tautiečių. Inž. J. Jur
kūnas painformavo, kad Tautos 
fondas yra įsigijęs kompiute
rius, kurių dėka bus susilauk
ta tikslesnių apyskaitų. Auko
tojai Tautos fondan galės įdėti 
visas savo santaupas ir, kol bus 
gyvi, gauti aukštesnes palūka
nas nei bankuose. Dabartinį 
Tautos fondo kapitalą sudaro 
$1.135.000. Kasmet gaunama 
apie $60.000 palūkanų, kurio
mis finansuojama VLIKo veikla. 

Meninę programą pietų daly
viams atliko Maironio ir K. 
Bradūno eilėraščius deklama
vusi Daiva Vaitkevičiūtė- 
Meilienė, meniškai pateikusi 
Vilniui skirtą Sigito Gedos kal
bą. Lietuviškų dainų ir šokių 
melodijom programon įsijungė 
fleitininke Asta Šepetytė. Tra
diciniuose Čikagos skyriaus 
pietuose Tautos fondui surink
ta $13.000.

Australija
Į šiemetinės Australijos lie

tuvių dienas Adelaidėje yra 
įjungta ir lietuviškųjų mokyklų 
mokytojų konferencija gruodžio 
30 d. Adelaidės lietuvių namų 
vaikų darželio patalpose. Kon
ferenciją organizuoja ir daly
vius registruotis kviečia Ange
lė (Anelė) Urnevičienė, 11 East 
Pallant St., North Adelaide, S. 
A. 5006. Tel. (08) 267-1285. Mo
kytojų konfereneijon ALB apy
linkių ir seniūnijų valdybos 
prašomos atsiųsti bent po vie
ną atstovą net ir iš tų vietovių, 
kur nėra lietuviškų savaitgalio 
mokyklėlių. Mat ateityje, atsi
radus nedideliam mokinių skai
čiui, jų mokymą ten bus galima 
vykdyti bent akivaizdiniu būdu. 
Kviečiami ir buvusieji mokyto
jai arba jais norintys būti. Kon
ferencijos organizatorė laukia 
pasiūlymų ir pageidavimų. To
kia medžiaga bus padauginta ir 
dar prieš konferenciją išsiun
tinėta užsiregistravusiems da
lyviams.

A. a. Marija Aleksaitė-Butaus- 
kienė mirė spalio 3 d. Adelaidė
je, sulaukusi 103-jų metų am
žiaus. Atrodo, ji buvo seniausia 
lietuvė Australijoje. Velionė 
Lietuvoje gyveno Kalvarijoje, 
Vilkaviškyje ir Marijampolėje. 
Ištekėjusi už Juliaus Butausko, 
susilaukė dviejų dukterų — Al
donos Lozoraitienės, gyvenan
čios JAV, ir Gražinos Firinaus- 
kienės, mirusios Adelaidėje 
1969 m. Po poros metų mirė ir 
velionės žentas Jonas Firinaus- 
kas. Australijon velionė atvyko 
1949 m. su šeima. Jos vyras J. 
Butauskas, II D. karo metais at
skirtas nuo šeimos, prieš porą 
dešimtmečių mirė Lietuvoje. 
Palaidota iš Šv. Kazimiero lie
tuvių koplyčios, kurią puošia 
velionės mirusios dukros dail. 
Gražinos Firinauskienės kūri
niai. Velionė palydėta į Chel- 
tenhamo kapines ir palaidota 
dukros Gražinos kape. Laidotu
vių apeigas atliko lietuvių ka
pelionas kun. J. Petraitis, MIC.

Britanija
A. a. Elena Bliūdžiūtė, 78 me

tų švėkšnietė, mirė spalio 6 d. 
Nottinghame. Velionė mokėsi 
Švėkšnos gimnazijoje, Rietavo 
žemės ūkio mokykloje, Vokieti
jon pasitraukė 1944 m. Pokaryje 
ilgiausiai gyveno Greveno sto
vykloje. Britanijon atvyko 1947 
m., apie 10 metų dirbo Yorko ir 
Nottinghamo ligoninėse. Lietu
viai ją geriausiai prisimena kaip 
ilgametę tarnautoją Lietuvių 
sodyboje, gerą lietuviškų patie
kalų gamintoją, ilgus metus glo
bojusią Emiliją Lūžienę. Velio
nė priklausė Šv. Onos ir “Daina
vos” moterų draugijoms. Pasku
tiniuosius dvejus metus sunkiai 
sirgo, prižiūrima sesers Magdu- 
tės ir svainio Izidoriaus Klum
bių šeimos. Palaidota spalio 14 
d. anksčiau mirusios motinos ka
pe Wilford Hill kapinėse. Gedu
lines Mišias Šv. Barnabo kapi
nėse atnašavo ir apeigas kapi
nėse atliko kun. dr. S. Matulis, 
MIC. Atsisveikinimo žodį tarė 
DBLS Nottinghamo skyriaus val
dybos pirm. K. Bivainis.

Tautos šventės minėjimas Not
tinghame kasmet susiejamas su 
Lietuvių diena. Tad rugsėjo 10 
d. šventėn įsijungė ne tik vie
tiniai lietuviai, bet ir svečiai 
iš kitų kolonijų. Atskirus sta
lus salėje su suvenyrais, šūkiais, 
tautiniais papuošalais turėjo 
skautai ir Britanijos lietuvių 
jaunimo sąjungos atstovai. Mi
nėjimą įvadiniu žodžiu pradėjo 
DBLS centro valdybos narys E. 
Šova, jos vardu sveikinęs šven
tės dalyvius. Jų eilėse buvo 
Škotijos lietuvių su savo pirm. 
J. Bliūdžiumi ir netgi tautiečių 
iš Lietuvos. Programą atliko 
Nottinghamo lietuvių choras 
“Gintaras” ir Gloucesterio tau
tinių šokių grupė “Baltija”, va
dovaujama M. Gelvinauskienės. 
Ypač visiems patiko mažųjų 
“Baltijos” šokėjų pora, rūpes
tingai įsijungusi į visus tauti
nius šokius. Paskaitą skaitė H. 
Vaineikis. Vaišes buvo paruošu
si Nottinghamo lietuvių moterų 
draugija su savo pirm. F. Dama- 
sevičiene. Buvo renkamos aukos 
tautinės paramos fondui. Sek
madienį iškilmingas Mišias 
šventės dalyviams atnašavo kun. 
dr. S. Matulis, MIC.



Lietuvos trispalvė demonstracijoje prie Ignalinos jėgainės

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

Europos spauda apie Lietuvą
K. BARONAS

Dar niekad vokiečių, austrų 
ir šveicarų spauda nespausdi
no tiek straipsnių apie Lietu
vą bei Baltijos valstybes, kiek 
jų yra dabar. Radijas ir tele
vizija taip pat nešykštėjo dė
mesio mūsų tėvynei bei jos 
šiaurės kaimynėms, transliuo
dami naujausius pranešimus. 
Štai spalio 26 d. Frankfurto 
radijas pranešė, kad antrą 
kartą Sov. Sąjungai okupuo
jant Lietuvą, raudonarmie
čiai nužudė 76 lietuvių inte
lektualus, kai kuriuos jų su
badydami durtuvais. Šį prane
šimą radijas perdavė pasinau
dodamas “Sovieckaja Litva” 
dienraščiu.

Ne tik įtakingoji didmies
čių spauda bet ir darbininkų 
Ruhro srities, Westfalijos 
krašto, Bilefeldo miesto (ten 
veikia stiprūs KP skyriai), laik
raštis spalio 22 d. išspaudino 
F. Smets straipsnį iš Vilniaus, 
pavadindamas jį “Neįprasta 
euforija Lietuvoje”.

Korespondentas rašo, kad 
profsąjungų namų 212 kamba
ryje vyksta darbas. K. Markso 
paveikslas kabo aukštai, be
veik prie lubų, tačiau neat
kreipdamas į save jokio dėme
sio. Atvyksta interesantai, 
tarnautojai, deda raštus ant 
stalo, išnykdami kitame kam
baryje. Stalas apkrautas įvai
riais popieriais, telefonų 
numeriais, trumpais užrašais. 
Daugumas šių jaunų intelek
tualų priklauso Sąjūdžiui. 
Raštinių stalus puošia tri
spalvė.

Priešais pastatą stovi 19 
vėliavoms skirtų stiebų. Ant 
devinto plevėsuoja Lietuvos 
vėliava. Visame mieste matyti 
tie geltoni, žali, raudoni sim
boliai. Daug žmonių šias spal
vas turi prisisegę prie savo 
atlapų.

“Dar taip neseniai jie būtų 
buvę baudžiami”, — sako prof. 
Vytautas Landsbergis. Ir jis 
priklauso Sąjūdžiui, kuris sa
vo tikslu laiko “perestroikos” 
įgyvendinimą Lietuvoje. “Tai 
įvyko visiškai spontaniškai, 
kadangi sena vyriausybė žiū
rėjo tik į Maskvą ir negalvojo 
ta linkme ką nors daryti” — sa
ko V. Landsbergis. Tuomet su

judo rašytojai, mokslininkai, 
menininkai. Buvo surengtos 
diskusijos, susirinkimai, po
sėdžiai.

Oro tarša, paminklų apsau
ga, ekonominė nepriklausomy
bė, ieškojimas “moralinio su
vereniteto” sudaro pagrindą, 
kaip ir Latvijoje bei Estijoje, 
naujam sąjūdžiui. “Mes paste
bėjome”, — sako V. Landsber
gis, “kad mums buvo pavogta 
istorija, tačiau kartu pama
tėme, kad tauta gyva.”

Dienraštis praneša, kad at
sistatydino Rimgaudas Son
gaila. “Naujas vadas yra Al
girdas Brazauskas. Tačiau dar 
labai tolimas kelias iki pagrin
dinė Vilniaus gatvė, šiandie
ną Lenino, vėl bus pavadinta 
miesto įkūrėjo Gedimino var
du”, — pasakė V. Landsbergis.

Sportas ir olimpiada
Lietuvos sportiniame gyve

nime prasidėjo sujudimas, no
rint atkurti (ne įsteigti, kaip 
teisingai R. Griniūtė savo 
straipsnyje pažymėjo) Lietu
vos tautinį olimpinį komitetą. 
Atspausdinus šios gabios žur
nalistės straipsnį “Ar naudo
simės teise į LTSR nacionali
nį olimpinį komitetą”, “Spor
to” 18 d. nr., buvo prašoma 
skaitytojų pasisakymo tuo rei
kalu. Į redakcija pasipylė laiš
kų srovė. Cituoju kelis būdin
gesnius:

“Lietuviai savo valstybę su
kūrė beveik prieš 800 metų (!), 
bet jų sporto delegacijos su lie
tuviška vėliava olimpiadose 
nematome ... Tarsi nebūtų pa
saulyje Lietuvos respublikos”. 
Pasirašė D. ir V. Marcinauskai 
iš Vilniaus.

“Mūsų niekados neapleido 
svajonė olimpiados atidaryme 
pamatyti savo vėliavą, savo 
brangiausią ir švenčiausią žo
dį: ‘LIETUVA”. Pasirašė J. Za- 
višienė iš Vilniaus.

“Aš nepamiršiu, kaip džiau
gėmės mes, vaikai, 1937 ir 1939 
metais, kai Lietuvos rinktinė 
tapo Europos čempione. Visa
me mūsų gimtajame miestely
je, turėdami gal porą krepši
nio kamuolių, mes visi norė
jome būti talzūnais, kriaučiū- 
nais, lubinais ...” Pasirašė 
V. Lazdynas, “Ekrano” gamyk
los sk. viršininkas.

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

694-1013 Roman Demkiw
Išstatyta 120 paminklų pavyzdžių - didžiausias pasi
rinkimas Toronte paminklų, sukurtų tautiniais motyvais 

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

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

Varžytinių kainos - visų projektų 
meistriškumas garantuotas.

Imperijos
ANTANAS MUSTEIKIS

I
Malonu dažnai apsilankyti 

kanadiškame ir amerikietiška
me Niagara Falls mieste, kur 
srauni upės srovė atskiria dvi 
valstybes. Krioklių vandens 
galybė, verpetai ir ūžesys ra
mina taršos išerzintas uosles 
ir artina į gamtą, tebealsuo
jančią pirmaprade paslaptimi. 
Todėl visais metų laikais tu
ristų čia gausu. O paskutiniais 
mėnesiais jie pamarginti retai 
užtinkamomis staigmenomis — 
žmonėmis iš okupuotos Lietu
vos. Tai viena iš vad. “viešu
mo” laikotarpio pasekmių, kai 
šiek tiek praveriama geležinė 
uždanga. Betgi nepaprastai 
įdomu, kai čia dažnai netikė
tai sutikti tėvynainiai atveria 
savo, savo giminių ar artimųjų 
pergyvenimus Sovietijoje. O 
tokių šią vasarą ir rudenį su
tikau apsčiai. Jų pasakojimais 
yra pagrįstas šis straipsnis.

Iš esmės, žinoma, mūsų turis
tai gal nieko naujo neatsklei
dė, tik paryškino ir papildė 
žinias apie sovietinio gyveni
mo kasdienybę, kurią tik iš da
lies dabar aprašo ir okupuoto 
krašto spauda. Iš tikrųjų ji tik 
pakartoja duomenis, kurie jau 
ištisus dešimtmečius buvo pa
skelbti išeivijos bei laisvojo 
pasaulio žiniasklaidoje. O be
tarpiškas tėvynainių žodis at
veria neužgijusias opas ir 
tampriau jungia teriojamą tė
vynę su išeivijos kartomis.

II

Mes seniai žinojome, ką So
vietijoje reiškia “kombinaci
jos” (“visuomeninio ' turto” 
grobstymas, kyšininkavimas, 
juodoji ir kitokių spalvų rin
ka ir kt.), kurias dauguma gy
ventojų naudoja, o dabar jas 
galima papildyti naujais pa
rodymais.

Pasakoja “tarybinis pilietis”, 
kad buvo gavęs darbą maisto 
gamykloje. Žmogus turėjęs tra
dicinę sąžinę, bet įmonėje ja 
vadovautis negalėjo. Kodėl? 
Nes ten jis buvo vienintelis, 
kuris nevogė. Bendrininkai 
bijojo, kad jis esąs šnipelis. 
Prasidėjo mušimai, grasinimai 
bei reikalavimai, kad jis pri
sitaikytų. Ir jis pasekė kitais 
darbininkais...

Profesijų bei užsiėmimų ver
tė Sovietijoje apversta aukš
tyn kojom. Kai daugumoje pa
saulio kraštų medicina, dažnai 
ir inžinerija yra karjeros pa
kopų viršūnėje, tai Sovietijoj 
— gana eilinės profesijos, ku
rias pelningumu pralenkia 
traktorininkai bei kiti darbi
ninkai.

Gydytojai ir medicinos sese
rys mažai gali prisidurti “iš 
šalies” (už geresnę priežiūrą, 
ar “greitesnę” lovą ligoninė
je). Slaugės atlyginimu mažai 
kuo skiriasi nuo seserų ar gy
dytojų, o atsakomybės beveik 
jokios neturi, tad ir nervai jų 
ramesni.

Ir mokytojų darbas turi tik 
vieną retą progą “kombinaci
joms” — repetitoriauti, t. y. 
privačiai paruošti {stojančius 
į aukštąsias mokyklas, kur var
žybos (dėl stokos vietų) dide
lės, o egzaminai sunkūs. Beje, 
pagal visuotinius korupcinės 
valstybės poreikius, repetito- 
riai gali būti aplenkiami: stu
dentai gali tiesiog susiderėti 
su egzaminatoriais. Žinoma, 
tai susiję su rizika, tad ir ky
šių dydis gali būti astrono
miškas ...

Pačios vertingiausios profe
sijos yra teisininkų ir ekono
mistų; pirmoji labiausiai susi
jusi su partija. Prokurorai bei 
teisėjai, oficialiai prisidengę 
komunistinės ideologijos sar
gų skraiste, gali vartytis kaip 
inkstai taukuose. Tikri ar ta
riami nusikaltėliai, norintys 
išvengti bausmės, gali išsipirk
ti stambiais kyšiais. Ekonomis
tai, besirūpindami liaudimi, 
savęs nenuskriaudžia ...

Šia proga verta pastebėti, 
kad pats menkiausias pramo
nės įmonės sargas, kurio pa
reiga tikrinti, ką darbininkai 
išsineša iš darbovietės, moka 
iš pastarųjų išrinkti rinkliavą 
be protokolo ar milicijos pa
galbos. O kai direktorius sunk
vežimiu išsiveža gaminius, į 
sargo akis įkrinta krislas, ir 
jis nieko nepastebi.. .

akligatvio atspindžiai
Turistai iš Lietuvos pasisako

III
Mes taip pat žinojome, kad 

sovietiniai įstatymai beveik 
kiekvieną pavaldinį praktiš
kai padaro nusikaltėliu, nes 
kiekviena “kombinacija” juos 
pažeidžia. Bene keisčiausia, 
kad ir tie darbuotojai, kurie 
nuoširdžiai dirba įmonės nau
dai, negali išsiversti be ko
rupcinės praktikos.

Štai dažnas pavyzdys. Įmo
nės atstovas yra siunčiamas į 
kitą miestą tartis dėl žaliavų 
ar kitų gamybos elementų. Cir
kuliaruose (bendraraščiuose) 
viskas aišku: gauni kelialapį, 
nustatytą kelionpinigių sumą 
už važmą, maistą ir kt. ir iš
važiuoji. Bet praktika yra ki
tokia ir visiems žinoma. Tad 
skyriaus vedėjas paprastai iš
rašo du kelialapius — vieną 
tikrą atstovui, kitą fiktyvų 
jo bendrininkui; pastarasis 
niekur nekeliauja, tebepluša 
toje pat įmonėje tariamos ke
lionės dienomis. Jo kelionpi
nigiai atiduodami tikrajam 
atstovui “papildomom” išlai
dom apmokėti. Savaime aišku, 
jam reikės, pvz. miegoti vieš
butyje svetimame mieste, kur 
paprastai registratorė atsako, 
kad visi kambariai užimti. Ta
da atstovas įsikalba su ta ra
ganėle, įtikina, kad jis ne koks 
revizorius ar saugumietis, pa
siūlo červoncą (10 rublių) ar 
kitą, ir galiausiai “atsiranda” 
laisvas kambarys. Štai kodėl 
jam vieno asmens kelionpini
gių neužtenka: prie kokių 3 rb. 
už viešbučio kambarį per pa
rą dar tenka primokėti 10 ar 
20 rublių už “atradimą”. O to
kių “išlaidų” pilietis ten tu
ri įvairiausiais atvejais.

IV
Pora sąvokų Sovietijoj turi 

ypatingą reikšmę ir galią. Vie
na jų — “sudėtingas” reikalas. 
Tai reiškia, kad reikės ne tik 
“tepti” (kyšį duoti), bet ir ži
noti, kokio rango biurokratui 
ir kokio dydžib kyšis turi būti 
duodamas. Suprantama, pa
žintys ten viską nulemia.

Antroji sąvoka paaiškinama 
dviejų žodžių skirtybėmis:

“mano” ir “mūsų”. Kas mano, 
tai saugoma kaip sava akis; 
kas “musų”, tai iš tikrųjų nie
kieno. “Mūsų" yra vad. visuo
meninis turtas, kuriuo niekas 
rimtai nesirūpina. Jį galima 
naudoti ar piktnaudžioti be 
jokio sąžinės graužimo. Taip 
jį supranta lygiai eilinis pa
valdinys, lygiai aukščiausias 
partijos tūzas.

Brežnevų žento byla, šiuo 
metu iškilusi į viešumą, yra 
tik lašelis skystimėlio milži
niškoje Sovietijos kūdroje. 
Tokios bylos geros reklamai, 
nes įtaigoja, jog valdžia kovo
ja su korupcija. Iš tikrųjų tai 
tik išimtis, patvirtinanti ga
liojančią taisyklę.

Sovietiniai pareigūnai, gavę 
progą pabuvoti užsienyje, ne 
tiek rūpinasi “mūsų” reika
lais, kiek “savom” pramogom, 
paskanintom sekso priedais.

V
Tokioje atmosferoje žmonių 

bendravimas aplamai yra su
trikęs, keblus, pilnas įtarinė
jimų, rizikingas, savanaudis. 
Oficialiai tenka vaidinti in
ternacionalizmo draugystę, iš 
viršaus primestą. Tai ypač ryš
ku darbovietėse, kur yra lie
tuvių, rusų, žydų ir kitų tau
tybių mišrainė su tautiniais 
savitumais bei įgeidžiais. Tai 
neskatina darnos. Rusų tauty
bės ligonė, nemokanti gerai 
lietuviškai išsireikšti, grei
ta ligoninės personalą apkal
tinti diskriminacija. Sudaryta 
tikrinimo komisija neturi di
delės galios, bet palieka daug 
kartėlio ir nervus gadina.

Profesinis tautybių išsila
vinimas netolygus. Lietuvių ir 
žydų profesionalai geriau pa
siruošę, o rusų tarpe daugiau 
nemokšų, kurie snobiškai tiki 
išvadavę Lietuvą iš fašistų ir 
išgelbėję nuo bado . . . Žydai 
tebesvajoja apie emigraciją į 
Ameriką, tad manosi esą per
einamoje darbovietėje, kuri 
jiems svetima, tad neverta di
desnių pastangų. Tik patys lie
tuviai dažniau jaučia pasidi
džiavimą profesine sėkme ir 
parodo didesnį darbo našumą. 
Pastaruoju metu rusai išgirsta
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daugiau tiesos apie Lietuvos 
okupaciją, nužemina toną, kad 
tik nereikėtų išsikraustyti iš 
Pabaltijo ir grįžti į dar skur
desni savo kraštą.

VI
Naivuolis gali paklausti, 

kodėl paminėtas įmonės atsto
vas, pajutęs, kad registratorė 
turi laisvą kambarį, nepasi
šaukia milicininko ar proku
ratūros tarnautojo ir nepatik
rina viešbučio. Atsakymas pa
prastas: neįmanoma, nes atsi
duriame užburtame rate. Vi
sas kraštas yra valdomas ma
fijos. Tai valdžios mafijai 
priklauso milicininkas, jo vir
šininkas, prokuroras, teisėjas, 
vykdomojo komiteto nariai ir 
kiti milijonai žmonių, einą bet 
kokias valdžios tarnautojų pa
reigas. Minėtas skundas daž
niausiai būtų išspręstas pir
moje instancijoje: milicinin
kas visų pirma prikibtų prie 
skundiko, kad tas šmeižia “ta
rybinę santvarką”. Taip paliu
dytų ir toji registratorė, kuri 
spėjo ar nespėjo paimti kyšį.

Korupcijos pavyzdžių yra ir 
Vakaruose, tik čia jie yra iš
imtys, o tenai — taisyklės.

VII
Dabartiniai “viešumo” pada

riniai, kaip pastebėjome, daž
nai į viešumą iškelia tai, kas 
anksčiau būdavo valstybinė 
paslaptis, bet santvarkos ne
žmoniškumą bei nusikaltėliš- 
kumą užglosto stalinizmo bei 
stagnacijos terminais ir ban
do sudaryti įspūdį, jog visos

negerovės vyko žilos senovės 
laikais.

Stalinas, žinoma, miręs, bet 
stalinizmas ir stagnacija par
tijoje bei biurokratijoje tebe
viešpatauja. Skelbiamos re
formos, deja, santvarkos es
mės pakeisti negali jau vien 
dėl to, kad tų reformų vykdy
tojai yra tie patys stalinizmo 
vykdytojai.

Geriausiu atveju tenka lauk
ti, kad išmirtų viena ar pora 
totalistinės santvarkos rėmė
jų — smurtininkų bei teroris
tų kartų, kurios iš to pragy
veno ir savų privilegijų atsi
sakyti negali.

Deja, toji santvarka paliko 
gilius įspaudus ir Sovietijos 
liaudyje, t. y. didžiojoje kraš
to gyventojų dalyje, kuriuos 
minėta mafija išnaudoja. Žmo
nės yra įpratinti niekinti vi
sa, kas yra “mūsų”. Bendruo
meninis jausmas užleido vie
tą praktikuojamam principui 
— žmogus žmogui yra vilkas.

Kai bendruomenės sąžinė 
sužalota ir siela suprofa- 
nuota, jas atgaivinti gali 
būti sunkiau nei, sakysime, 
pačią valdžią pakeisti.

Būtų gera, kad būčiau ne
tikras pranašas.

Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
lygas bei žurnalus

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

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.

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.
Liberalų valdžia praplės Kanados/Kvebeko Pensijų 
planą, įjungdama namuose šeimos auklėjime 
besidarbuojančius ir anksti iš darbo pasitraukusius. 
Mes taipgi įgalinsime išsituokusius, 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.
Liberalų valdžia duos pirmenybę šeimų
susijungimui!

Tai daugiau 
negu rinkimai, 
tai jūsų ateitis.

• Balsuokite už liberalų siūlomą 
lanksčią ir prieinamą vaikų priežiūrą.
Mes įsitikinę, kad vaikų priežiūra yra teisė, o ne 
privilegija kiekvienai 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
mokami praktiškai už viską, ką perkate.

Lapkričio 21 d. 
balsuokite už 
liberalus

LIBERALAI
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Skautijos sukaktis
Sportininkų sąskrydis Australijoje

Didysis lietuvių skautijos 70 
metų sukakties paminėjimas 
įvyko VII-toje tautinėje stovyk
loje š.m. rugpjūčio 14-24 dieno
mis Kensingtone, Ohio. Po to ši 
sukaktis dar kartą prisiminta 
atskirais minėjimais visur, kur 
tik veikia skautų-čių vienetai.

Toronte minėjimas įvyko 
lapkričio 5-6 dienomis. Sutelk
tinės tuntų ir skautininkų-kių 
pajėgos surengė platesnę pro
gramą, išdėstytą per dvi die
nas. Lapkričio 5 d. Lietuvių 
namų Gedimino menėje gausi 
dalyviais skautininkų-kių su
eiga buvo skirta diskusijoms, 
pokalbiams, pabendravimui ir 
įžodžiui. Atvykus LSS vadovy
bės svečiams iš JAV - tarybos 
pirm. v.s. fil. P. Moliui, broli
jos vyr. skautininkui v.s. G. De- 
veikiui, skautybės fondo pirm, 
v.s. Č. Kiliuliui, tarybos nariui 
v.s. fil. S. Miknaičiui, kontro
lės k-jos pirm. s. A. Jarūnui - 
sueigą pradėjo skautininkų- 
kių vadovai ps. St. Kuzmas ir s. 
V. Grybienė. Pakviestas Kana
dos rajono vadeiva s. dr. A. Dai- 
lydė vadovauti programai. Po 
trumpų LSS vadovybės narių 
sveikinimų v.s. Č. Senkevičius 
išdėstė penkias užuominas 
apie ideologiją, organizaciją, 
vadovavimą, pamainą ir ateitį. 
Atviro žvilgsnio savikritikos 
mintys sukėlė gana gyvas dis
kusijas, kurioms nė laiko ne
beužteko, nes toliau sekė įžo
dis, vadovaujamas v.s. V. Skrins- 
ko. Jį atliko ps. J. Neimanienė, 
ps. D. Steponaitienė ir ps. A.
Saplys. Po sveikinimų vaišinta- 
si kavute, laisvai pabendrauta, 
pasikalbėta.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
minėjimas pradėtas iškilmingo
mis pamaldomis Prisikėlimo 
šventovėje, dalyvaujant “Šatri
jos” ir “Rambyno” tuntams, 
daugybei tėvų, rėmėjų, svečių 
ir skautininkų. Skautiška stula 
pasipuošęs, Mišias atnašavo 
parapijos kleb. kun. Augusti
nas Simanavičius, OFM ir ps. 
kun. B. Pacevičius. Skautiją 
sveikino ir pamokslą pasakė 
kun. Eug. Jurgutis, OFM. Skai
tinius skaitė T. Liačas, L. Moc
kutė. Giedojo “Volungė”, vad.
D. Viskontienės ir sol. M. Bi- 
zinkauskaitė-Bildienė. Aukas 
atnešė A. Skrinskaitė, D. Batū- 
raitė, L. Narušis - iš Lietuvos 
atvežtą trispalvę, tautos himno 
audinį ir skautų įstatus. Mal
dose prisiminti mirę skautai- 
tės, dėkota Dievui už septynis 
dešimtmečius, kuriuose gyva
vo lietuviškoji skautybė. Skau
tų tarpe pamaldose dalyvavo 
KLB pirm. V. Bireta.

Sukaktuvinė sueiga Lietu
vių namų Karaliaus Mindaugo 
menėje pradėta vienetų įžygia- 
vimu, raportais, įsakymų skai
tymu ir svekinimais. Sueigai 
vadovavo I. Balsytė. Pagerbti 
pakeltieji į laipsnius ir apdo
vanotieji: J. Neimanienė, D. 
Steponaitienė. A. Saplys, V. 
Keturakis, E. Namikienė. G. 
Tarvydienė, Z. Gurklytė, D. 
Garbaliauskienė, V. Grybienė,
E. Simonavičienė, I. Balsytė, 
D. Grybaitė, L. Mockutė, L. 
Stanulytė, G. Paulionienė, H. 
Stepaitis, A. Vasiliauskas ir 
D. Viskontienė, kuri padėkos 
ordiną simboliškai pasidalinu
si su savo motina F. Skrinskie- 
ne. P. Butėnas atžymėtas 50 m. 
skautavimo ženkleliu. Visus 

Romuvos stovykloje dalinama Komunija. Mišias atnašavo v.s. T. A. Saulaitis, SJ.

sveikino tarybos pirm. P. Mo
lis ir vyr. skautininkas G. De
veikis. Po šūkių, vėliavų išne
šimo ir trumpos pertraukos 
dail. S. Šileikienės, T. Stanu- 
lio ir p. Juzumo išpuoštoj sce
noj, pranešėjui T. Liačui pa
kvietus, Lietuvos gen. konsu
lo dr. J. Žmuidzino vardu susi
rinkusius pasveikino konsulo 
pavaduotojas H. Lapas.

Meninėje dalyje pasirodė 
“Sutartinė” (D. Pargauskaitė, 
Z. Gurklytė D. Gurklytė ir va
dovė N. Benotienė), padainuo- 
damos įdomių skambių dainų. 
Po jų, gitara pritardamas, pa
dainavo savo kūrybos ir vie
ną P. Povilonio, “trubadūru” 
pavadintas Edis Punkris. Jį 
sekė fleitistas T. Regina ir jo 
žmona pianistė McInnis Regi
na. Koncertas baigtas sol. 
A. Pakalniškytės pasirodymu, 
akompanuojant muz. J. Go- 
vėdui.

Po koncerto “Skautų aido” 
Toronte atstovė s. B. Abro- 
maitienė 65 m. šio skautiško 
žurnalo sukakties proga į sce
ną įnešė milžinišką degančiom 
žvakutėm papuoštą pyragą ir 
pranešė, kad šia proga yra su
rinkusi $2,230 “Skautų aidui”.

Skautų fondo pirm. Č. Kiliu
lis įteikė fondo loterijos lai
mikius: A. Povilauskui dail. 
E. Nazaraitės paveikslą ir V. 
Montvilui $100 čekį, kurį lai
mėtojas prašė perduoti Vydū
no knygų leidimo fondui. Mi
nėjimas baigtas “Lietuva bran
gi”. Po to gretimoj salėj dar 
buvo pakankamai laiko pasi
dalyti įspūdžiais, paragauti 
Kunigaikštienės Birutės dr- 
vės, J. Batūrienės ir B. Stanu
lienės paruoštų skanėstų. Sve
čiai iš JAV-bių išsivežė gražių 
įspūdžių, o Skautų fondo pir
mininkas Č. Kiliulis priedo il
goką aukų sąrašą ir smulkes
nių už parduotus ženkliu
kus .. . Č.S.

Laiškas iš Lietuvos

EB Livorne praradę viltį
Rašydama Jums pirmiausia 

noriu pasidalyti didžiuliu 
džiaugsmu, kurį išgyvena ne 
tik mano šeima, bet ir visa Lie
tuva. Kaip gaila, kad negalė
jote būti didžiulės šventės, 
didelio istorinio įvykio Lie
tuvoje liudininkais. Spalio 7 
iš anksčiausio ryto visi sku
bėjome į Vilnių. Vilniuje ant 
Gedimino pilies buvo iškelta 
mūsų trispalvė vėliava. Ji čia 
plazdės, simbolizuodama Lie
tuvos istorinį tautinį valsty
bingumą. Turbūt visa Lietuva 
suplaukė į šią šventę. Gedimi
no aikštėje bangavo žmonių jū
ra, plevėsavo trispalvės vė
liavos. Visų žvilgsniai, min
tys ir širdys buvo ten, Gedimi
no pilies bokšte. Šios akimir
kos laukėme ilgus, ilgus me
tus, buvome praradę viltį su
laukti Lietuvos atgimimo. Ir 
štai, iš lėto kilo, plazdėjo 
Gedimino pilies bokšte mūsų 
trispalvė vėliava.

Žmonės verkė, glėbesčiavosi 
— žodžiu neįmanoma apsakyti, 
ką jautėme tą akimirką. Ne
įmanoma aprašyti visa tai kas 
vyko, kai akimis neaprėpiama 
minia, susikabinusi rankomis 
giedojo Lietuvos himną, dai
navo “Lietuva brangi”, “Ilgiau
sių metų”. Grįžome į namus

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖGamta ir žmogus
Kartais ir žydinčio gegužio 

vidury pagalvojame apie ru
denį ir tada savo vaizduotėje 
matome gelstančius, krintan
čius lapus, žvarbų rudens vė
ją, nuvytusias gėles darželyje. 
O pačiam rudeniui atėjus, tie
siogiai įsijungiame į gamtos 
gyvenimo ciklą, grėbdami la
pus, pakeldami apikakles, kad 
apsisaugotume nuo vėjo, smul
kiais, įkyriais lašeliais dras
kančio mūsų veidus ir akis. 
Ne, tai ne tas žiedų pažadus 
kadaise nešęs pavasario dvel
kimas ...

Nejučiomis pradedame mąs
tyti ir apie žmogaus gyvenimą, 
pravesdami paralelę: pava
saris — jaunystė, kupina gy
venimo džiaugsmo, vasara — 
gyvenimo žydėjimas, ruduo — 
gyvenimo saulėleidis, žiema — 
amžino poilsio laukimas. Aky
se sumirga kadaise Lietuvos 
kapinėse degusios Vėlinių žva
kelės, o eilė brangių, laiko 
bangose paskendusių, veidų 
sugrįžta prisiminimų potvy
niu. Ir malda, ir liūdesys su
sijungia į graudžių atodūsių 
grandį, kuri mus verčia ne 
vien susikaupti ties gyvenimo 

nešdami širdyje viltį, kad gy
vename atgimimo dienas . ..

Sekančią dieną, skambant 
varpams, trispalvė vėliava 
buvo iškelta ir Kauno karo 
muziejaus bokšte. Čia taip pat 
žmonių minios užtvindė aikš
tę, gatves. Verkė džiaugsmo 
ašaromis, giedojo Lietuvos 
himną, dainavo dainas, sakė 
patriotines kalbas. Pradeda
me tikėti, kad Lietuva po gi
laus sniego, ilgų metų baimės, 
nepasitikėjimo, pradeda at
gimti.

Pas mus Raseiniuose, kiek
vienas užsiėmęs tik savo na
mais, daržu, sodu, bet kada 
vyko Bingelio vadovaujamas 
Kauno choro koncertas, baž
nyčia nesutalpino žmonių. 
Su ašaromis akyse, susikau
pę klausėsi aktoriaus L. No
reikos deklamuojamų Mairo
nio eilių, bažnyčios skliau
tais skambėjo nuostabios lie
tuviškos dainos. Koncerto pa
baigoje visi sugiedojo “Mari
ja, Marija” ir “Lietuva tėvyne 
mūsų”.

Klebonas pasakė labai gra
žų pamokslą. Labai gera buvo 
matyti mokytojus, gydytojus, 
“valdžios atstovus”, kuriems 
neseniai iš tolo pasirodyti 
prie bažnyčios nebuvo galima.

Gražina 

kelionės laikinumu, bet jausti 
dėkingumą už tai, kad dar te
bekeliaujame ... Apvaizdos 
ranka dar neužvertė mūsų kny
gos paskutinio lapo. O gyveni
mas yra prasmingas ir gražus 
ne vien todėl, kad turime įgim
tą gyvybės troškimo instinktą, 
bet ir todėl, kad esame savo 
esybe sukurti panašūs į Dievo 
paveikslą, atsinešę į žemę tam 
tikrą misiją, kurios atpažini
mas yra vienas iš svarbiausių 
mūsų gyvenimo uždavinių..

Šalia ambicijų ir siekių, ša
lia naudojimosi gyvenimo ma
lonumais, kiekvieno žmogaus 
kelyje yra įsipareigojimo ir 
užduoties gairės, kurias ne vi
sada lengva atpažinti. Jei esa
me šiandieną laisvėje, nesu
degę karo gaisruose, nežuvę 
bombardavimuose, jei jaunoji 
karta jau gimė po laisvu dan
gumi, tai privalome išnagrinė
ti mūsų likimo pagrindinį ele
mentą: kodėl mes? Trumpai ir 
aiškiai galima į tą klausimą 
taip atsakyti: esame reikalingi 
savo tėvynei Lietuvai, kad, gy
vendami laisvėje, būtume jai 
paguoda, ramstis ir kovotojai 
už jos teisę atgauti laisvę. Ne 
visiems konkreti kova yra pri
einama, tačiau kiekvienas ga
lime skleisti lietuvybės dva
sią savo aplinkoje, išlaikyti 
kalbą, tradicijas ir neleisti 
laisvės aspiracijoms tapti vien 
prakalbininkų pažadais ir šū
kiais.

Gyvenimo ciklas taip pat 
gali būti nagrinėjamas iš prie
šingo taško. Pavasaris — kūdi
kystė ir jaunystė su savo ne
paprastai sunkiomis proble
momis, ypač išeivijos jauni
mui, kuriam tas gyvenimo lai
kotarpis yra didžiojo lūžio ar 
apsisprendimo metas, savo
sios tapatybės atpažinimas. 
Jaunystėje formuojasi asme
nybė. turi būti pasirinktas 
gyvenimo kelias, profesija, 
pagrindas savo egzistencijai 
užtikrinti. Jei vasara — su-

London, Ontario
KUN. I. MIKALAUSKAS, OFM, 

LIEKA LONDONE. Šiluvos Mari
jos parapijiečiai yra dėkingi Tė
vų pranciškonų vadovybei ir 
džiaugiasi, kad kun. I. Mikalaus
kas, OFM, jos nutarimu yra palik
tas šios parapijos klebonu dar 
trejiems metams. Jis yra vienas 
tvarkingiausių ir pareigingiau- 
sių lietuvių kunigų, dirbusių pa
storacinį darbą šioje apylinkėje. 
Labai svarbu ir tai, kad jis bus 
pagrindinis organizatorius mūsų 
neeilinės šventės ateinančiais 
metais, kai bus švenčiami ne tik 
Šiluvos atlaidai, bet ir parapi
jos gyvavimo dvidešimtpenkmetis. 
Jo renginiai turi didelį pasise-' 
kimą, nes yra gerai suorganizuoti 
ir tinkamai pravesti. Taip ir šį 
kartą jis pažadėjo, kad mūsų svar
bioji šventė bus labai iškilmin
gai pravesta, kad pobūvis ir kon
certas bus ne tik su gera progra
ma, bet ir didelėje gražioje salė
je, kad daugiau tautiečių galėtų 
dalyvauti mūsų iškilmėje.

Linkime, kad mūsų mielas kle
bonas ir gabus renginių organi
zatorius per ateinančius trejus 
metus išlaikytų gerą sveikatą bei 
energiją ir kad galėtų įvykdyti 
svarbiuosius užmojus. Ilgiausių 
ir laimingų metų! ą g

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 

brendusio žmogaus gyvenimo 
tarpas — atrodo kaip žydėjimo 
metas, tai yra ir pati sunkiau
sia darbymetė: atsakomybė už 
savo sukurtą šeimą, įvairių 
religinių ir tautinių įsipa
reigojimų įgyvendinimas ir jų 
perdavimas naujoms kartoms. 
Ruduo — didžiojo derliaus 
metas, jei gyvenimo vasaros 
darbymečiu buvo auginami sa
vo darbo vaisiai. Tai ne būti
nai liūdesio metas, gal tik gi
laus, ramaus ir užtarnauto 
džiaugsmo laikotarpis, stebint 
savo gyvenimo nueitą kelią ir, 
kaip tas laimingai derlių į 
aruodus sukrovęs ūkininkas, 
džiaugiantis savo gražiai už
augintais vaikais, matant tam 
tikrą materialinę gerovę, be 
kurios nėra įmanoma egzistuo
ti moderniame pasaulyje ir 
kuri mus įgalina remti idealis
tišką veiklą, reikalingą stip
raus materialinio pagrindo. 
Ne visi laukiame žiemos, bet 
ir joje, su pusnimis ir speigu, 
su rogių skambalais ir žvilgan
čiu ledu, linksmai spragsinti 
židinio ugnis turi savo roman
tiką.

Jau aplink ruduo, ir auksu 
varva mano palangėje vėjo 
lankstomi klevai. Pro tamsius 
debesis nedrąsiai ir beviltiš
kai skverbiasi tolstanti, pa
vasarį primenanti dangaus 
mėlynė. Ji liks aukštai, toli, 
ir lauks, kol ištirps žiemos 
sniegas, ir vėl sugrįš. Ne visus 
ji ras pavasario žydėjimą pa
sitinkančius, bet nauji žiedai, 
nauji medeliai, nauji pumpu
rai tęs Visagalio maloninga 
ranka sukurtą gamtos ir žmo
gaus gyvenimo ciklą. Seniai 
bus užgesintos Vėlinių žvake
lės ir kadaise žemėn nukritę 
lapai, subyrėję ir be pėdsakų 
įsilieję į žemę, paruošė nau
jam žydėjimui dirvą. Rudens 
aruodų turtai tebūnie sujungti 
su brangiu atminimu tų, kurių 
jau neturime savo tarpe. Bet 
prisiminimas tų pavasarių, ku
riuos praleidome kartu, nu
švies ir pačią niūriausią ru
dens dieną.

Dirbdami kartu, 
mes kursime

geresnį 
rytojų!
Pirmadieni, lapkričio 21 
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JURGIS JANUŠAITIS
Laisvojo pasaulio lietuviai dar 

tebegyvena praėjusiais Lietuvių 
Bendruomenės ruoštais trim di
džiaisiais renginiais: Pasaulio 
lietuvių bendruomenės seimu, 
Pasaulio lietuvių kultūros kong
resu ir Tautinių šokių švente, o 
štai artėja dar vienas šių metų di
delis renginys - Trečiosios pasau
lio lietuvių sporto žaidynės. Jos 
įvyksta Australijos lietuvių dienų 
metu, š.m. gruodžio mėn. 25-31 d.d. 
Adelaidėje.

Kai artėja dar toks vienas ne 
eilinis renginys, savaime supran
tama, vėl sujuda, subanguoja išei
vijos lietuvių gyvenimas, drauge 
keliąs naujų rūpesčių, problemų, 
o taip pat ir lėšų.

Šios sporto žaidynės vyksta kaip 
tik minint 50 metų sukaktį nuo 
pirmosios Lietuvos olimpiados, 
kuri įvyko nepriklausomoje Lietu
voje Kaune ir Klaipėdoje 1938 me
tais.

Ar reikia ir sportininkams ret
karčiais suskristi į savo didelę 
šventę? - gal ne vienas paklausime.

Taip, reikia. Jeigu suskrenda 
veiksniai į seimus, Jaunimas į 
kongresus, tautinių šokių šokėjai 
į didingas tautinių šokių šventes, 
tad negali Lietuvių Bendruomenė 
ignoruoti laisvajame pasaulyje 
veikiančių sporto sąjungų ir spor
to klubų, kuriuose aktyviai reiš
kiasi išeivijos lietuvių jaunoji 
karta-sportininkai.

Tad nenuostabu, kad sporto 
sričiai vadovaujantys asmenys 
yra dideli entuziastai ir ruošiant 
sporto žaidynes plačiu mastu.

Išeivijoje tokias žaidynes turė
jome Kanadoje, Amerikoje, o da
bar bus Australijoje. Ankstyves
nėse sporto žaidynėse yra dalyva
vę įvairių sporto šakų iki 1000 
sportininkų. To tikimasi ir šiose
Pasaulio lietuvių sporto žaidynė
se. Gi šiuo atveju didelė staigmena 
ir naujiena: šioje sporto šventėje 
dalyvaus pirmą kartą ir okupuotos 
Lietuvos sportininkai “Žalgirio” 
garsiosios krepšinio komandos 
jauniai ir dar keletas kitų sporto 
šakų atstovų. Tad ir pavadinimas 
- Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nės - atitinka pilna išsireiškimo 
prasme.

I Sporto žaidynes iš Šiaurinės 
Amerikos ruošiasi skristi devynių 
klubų, 13 komandų ir pavienių 
sportininkų iš įvairių šakų apie 
200 asmenų. Australijos lietuvių 
sportininkų būsią apie 350. Žino
ma, sportininkų ir komandų tiki
masi ir iš kitų kraštų. Rengėjai 
mano, kad visose sporto šakose 
varžysis apie tūkstantį sportinin
kų. Neabejojama, kad ir Kanadai 
bus šauniai atstovaujama sporto 
komandų.

Tad kaip vyksta šiam neeiliniam 
įvykiui pasiruošimas?

Rengėjai sako, kad gerai. Aust
ralijoje veikia specialus Sporto 
žaidynių organizacinis komitetas 
šios sudėties: pirm. Jurgis Jona- 
vičius, ižd. P. Andrijaitis, S. Urne- 
vičius, R. Pocius, R. Sidabras, A. 
Skiparis ir E. Taparauskas. Jų 
atsakomybėje visa organizacinė 
tvarka. Jie parūpina sales, sporto 
aikštes, rūpinasi sportininkų ap
gyvendinimu, maistu, transporta- 
cija, bilietų platinimų ir Lt. Turi 
kiekvienai sporto šakai vadovą. 
Veikia pagalbinis komitetas iš 20 

asmenų. Visi geri organizatoriai, 
sporto entuziastai, bendruome- 
ninkai ir, manytina, šią sunkią or
ganizacinę naštą sėkmingai išneš.

JAV yra sudarytas Išvykos orga
nizacinis komitetas, kurį sudaro: 
pirm. Valdas Adamkus, R. Dirve
nis, dr. P. Kisielius, kuris yra ir 
Išvykos lėšų telkimo komiteto 
pirmininkas, V. Grybauskas ir Ka
nados atstovas Pranas Berneckas.

Taip pat yra sudarytas ir Išvykos 
globos komitetas iš mūsų bendri
nių organizacijų pirmininkų, vysk. 
P. Baltakio ir visuomenininkų.

Sunkus bus uždavinys sutelkti 
reikiamų lėšų, ir čia dr. Petras Ki
sielius su savo talkininkais turės 
intensyviai padirbėti. Lėšų reikia 
daliniam sportininkų kelionių 
apmokėjimui ir paties renginio 
išlaidoms padengti. Žinoma, čia 
daug iniciatyvos rodo ir Australi
joje veikiantis komitetas bei pa
tys sporto klubai, rengdami savo 
renginius ir kelionės išlaidoms 
telkdami lėšas.

Tad būtų gera, kad visi išeivi
jos lietuviai ir šį kartą suglaustų 
gretas, atsilieptų į lėšų telkimo 
komiteto prašymą ir nors ma
žiausia savo auka paremtų Trečių
jų pasaulio lietuvių žaidynių ren
ginį. Australijos lietuvių dienos 
yra pačių Australijos lietuvių, 
krašto LB problemos. Reikia geru 
žodžiu paminėti Australijos lietu
vių ryžtą ir sugebėjimus didelius 
renginius ruošiant. Tą jie įrodė 
ruošdami praėjusių metų gale PLJ 
kongresą.

Tad šios trumpos užuominos 
anaiptol dar nenušviečia pačio 
įvykio reikšmės ir didingumo, 
tačiau toks įvykis liudys ir išeivi
jos lietuvių gyvastingumą, o spor
tuojantieji juk taip pat yra lietu
viškosios išeivijos šeimos dalis. 
Tad padėkime jiems.

Parduodame ir 
siunčiame 

220 voltų/50 H, 
elektrinius reikmenis 

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

vartojimui Europoje.
Universal Overseas Services 

Tel. (416) 755-7779
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“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The Lougheed & Barnard

Funeral Home
252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 
Telefonas: (705) 673-9595
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“\7arp>o ” šimtmečio sukaktis
A KUČYS

(Tęsinys iš praėjusio nr.) 
Skilimas

Skilimas Lietuvos demokra
tų partijoje įvyko, kai 1907 m. 
Antanas Smetona, vadovavęs 
dešiniajam sparnui, su keliais 
savo bendraminčiais iš šios 
partijos išstojo ir, anksčiau 
redagavęs “Lietuvos ūkinin
ką”, įsteigė naują laikraštį - 
“Viltį”. Tai ir buvo tautininkų 
srovės pradžia.

Kokie buvo esminiai skirtu
mai tarp Domokratų partijoje 
pasilikusių ir kartu su A. Sme
tona nuėjusių kurti naujo sąjū
džio, galima spręsti iš to, kaip 
biografas Aleksandras Merke
lis “Antano Smetonos” knygoje 
vaizduoja ano meto kairiojo 
ir dešiniojo varpininkų sparno 
atstovus:

“Augštaitis Antanas Smeto
na ir žemaitis Povilas Višins
kis buvo beveik vienmečiai, 
studijavę Petrapilio universi
tete, abu varpininkai, idealis
tai, nemėgstą kompromisų. Ta
čiau jų taktikoj, siekiant užsi
brėžto tikslo - nepriklausomos 
Lietuvos, būta daugiau prie
šingumo, negu tapatumo. Anta
nas Smetona evoliucijos ir kul
tūrinio darbo šalininkas, Povi
las Višinskis - revoliucijos ir 
kovos. Pirmasis veikė žmonių 
protą, juos įtikindamas, ant
rasis -jausmus, juos uždegda
mas. Antanas Smetona ir Povi
las Višinskis buvo iškilieji 
LDP vadai, atstovavę jai svar
biuose lietuvių kultūrinio ir 
politinio gyvenimo įvykiuo
se” (59).

Tačiau didžioji varpininkų 
dalis nenukrypo nuo tiesaus 
Kudirkos kelio į tautos laisvę. 
Juk didvyrių žemės sūnūs tu
rėjo semtis stiprybės iš praei
ties, kai per du šimtus metų 
laisvė buvo ginama kaip savo 
gyvybė. Neturėjo užmiršti var
pininkai ir šių Kudirkos žo
džių, parašytų 1896 m. “Varpo” 
nr. 6.

“Iš kur pas mus suliepsnos 
gyvumo ugnis, jeigu mūsų vai
dilos užmiršta altorių ir duoda 
žarijoms užgesti? Iš kur užaugs 
ereliai, jeigu mūsų vadai, pasi- 
rodšius žandarui, ilgam laikui 
sulenda į užpečkį? (...) Bet 
kuo kalti mūsų kaimo žmone
lės, kuriuos mes sujudinome, 
pakurstėme, žadėdami jiems 
vadovystę? Jie įtikėjo į mūsų 
žadėjimus, jau daugelis jų už 
tai nukentėjo, o mes žiūrime 
atšalę ir šiandien juos beveik 
apleidžiame. Tai tikrai nuodė
mė, šaukianti atpirkimo. O, 
kad mes, kitus bebudindami, 
patys neužmigtume!”

Tie Kudirkos pavadinti žmo- 
neliai, toji liaudis, ypač buvo 
sujudusi 1905-1906 m., kai vyko 
revoliuciniai judėjimai. Su 
ja ir pasiliko Povilas Višins
kis, dr. Kazys Grinius, Felicija 
Bortkevičienė, Jonas Vileišis, 
Ernestas Galvanauskas, dr. 
Jurgis Šaulys, Andrius Bulota, 
Albinas Rimka, Gabrielė Pet- 
kevičaitė-Bitė, dr. Jonas Stau
gaitis, dr. Petras Avižonis, My
kolas Sleževičius ir kiti.

Povilas Višinskis, jau perė
męs tęsti Vinco Kudirkos dar
bą, “Varpo”, 1901 m. 5 nr. rašo: 
“Mes nepripažįstame kompro
misų - tai diplomatų darbas ir 
apgaulės kelias. Mūsų kelias 
tiesus, gale jo mums šviečia 
laisvė, lygybė ir meilė. Iš to 
kelio mes nei trumpai valan
dai neturime iškrypti. Mūsų 
kareiviai nesamdyti, kiekvie
nas, kas su mumis eina, turi į 

“Varpo” šimto metų sukakties minėjime spalio 9 d. Toronto lietuvių namuose. Meninę programą atliko: pianistė 
L. PAULAUSKAITĖ-KANOVIČIENĖ, sol. V. VERIKAITIS ir sol. R. STRIMAITIS. Kalbėjo dabartinio “Varpo 
redaktorius A. KUČVS Nuotr. St. Dabkaus

kovą eiti persitikrinimo, ati
duodamas viską, reikalui atė
jus, pasišvęsdamas nukentėti 
visus vargus ir nelaimes”.

Kaip savo idealizmu ir pa
siaukojimu Povilas Višinskis 
buvo panašus į tą, kurio jis 
darbą perėmė, rašytoja Gab
rielė Petkevičaitė-Bitė, pati 
varpininkė, 1906 m. “Lietuvos 
ūkininko” 20 nr. rašo:

“Jau su smarkiai suardyta 
sveikata stojo jis į tautos dar
bininkų eiles, kurios kovojo 
dėl savo brolių teisių. Ir supra
tęs savo priedermes, velionis 
nenuilsdamas žengė pirmose 
tų kovotojų eilėse, nesišalin- 
damas nuo jokio vargo, nuo 
jokio darbo. By tik šviesą savo 
tėvynėje, tebeglūdinčioje tam
sybėse, skleisti, by tik plėsti 
laisvės susipratimas tarp gi
musiųjų vergijoje. (...) Reikia 
atminti, kokiais laikais tie visi 
darbai buvo dirbami! Už ma
žiausią policijos arba žandarų 
rastą lietuvišką raštelį reikė
davo ilgais kalėjimo mėnesiais 
ir ištrėmimo metais atsilyginti.”

“Varpo” palikimas
“Varpas” be jokios pertrau

kos ėjo iki 1905 m. pabaigos. 
Atgavus laisvę spausdinti lie
tuviškus raštus Lietuvoje, jo 
leidimas buvo laikinai sustab
dytas, o varpininkai - demo
kratai buvo susispietę apie 
“Lietuvos ūkininką” ir dien
raštį “Vilniaus žinias”, po ku
rių uždarymo - “Lietuvos ži
nias”.

Kai laisvės mintis pro rusų 
cenzūrą sunkiai galėjo pra- 
siskverpti, tai 1913 m. Rytprū
siuose vėl pradėtas spausdinti 
“Varpas”. Toliau jau jis buvo 
leidžiamas kaip varpininkų- 
demokratų, socialistų liaudi
ninkų demokratų, valstiečių 
liaudininkų ideologinių bei 
politinių pažiūriu reiškėjas. 
Šioji srovė, kaip matome, pa
gal politinio gyvenimo sąlygas 
keitė savo vardus, bet dr. Vin
co Kudirkos ir kitų pirmųjų 
varpininkų “Varpe” bei “Ųki- 
ninke” skelbtos mintys visados 
buvo jos visuomeninio ir poli
tinio darbo kelrodžiu.

Ši srovė davė besikuriančiai 
nepriklausomai Lietuvai My
kolą Sleževičių, kuris 1919 m.

ŠVENTASIS RAŠTAS Komenta
rai - aiškinimai. Paruošė 1988 
Chicago, Kostas Burbulys J E R R. 
Malachijo knyga. Spausdino “Vivi 
Printing” 4346 So. Western Ave. 
Chicago, IL 60609, USA.

LIETUVIŲ DIENOS, 1988, birže
lio nr. 5(386). Leidėjas - Antanas 
F. Skirius. Lietuviškoje dalyje: 
Garbės vainikas - Lietuvos Baž
nyčiai ir katalikškajai visuome
nei, prel. Igno Urbono - Lietuvos 
kardinolas Vincentas Sladkevi
čius, Popiežiaus ir kardinolo pa
mokslų tekstai, Persitvarkymo 
demonstracija Vilniuje, Sadūnai- 
tės tarptautinis pripažinimas, 
kun. Leonardo Andriekaus frag
mentai iš lyrinės poemos “Balsai 
iš anapus”, Anatolijaus Kairio 
“Pilkas debesėli”, Igno Medžiuko 
- Kanauninkas Kazimieras Pra
puolenis, Rimos Polikaitytės - 
Donelaičio mokyklos gyvuoja, kun. 
Domeikos dailės kūriniai, Nete
kome dar vieno tauraus lietuvio. 
Angliškoje: H. L. Gaidžio - Wil
helm and Elisa, K. Katzner - “Why 
won’t Soviets let their people go”. 
Viršelyje kardinolo Vincento Slad
kevičiaus nuotrauka. Prenumera
ta - $20 metams, Kanadoje - $30 
kanadiškais. “Lietuvių dienų” 
adresas: 4364 Sunset Blvd., Los 
Angeles, CA 90029 USA. 

kreipėsi į Lietuvos vyrus šiais 
žodžiais: “Šiandien visi išvy
dome Laisvės rytojų švintant: 
Lietuvos nepriklausomybė ne
ša visiems laisvę ir laimę; tat 
ginkime Nepriklausomą Lietu
vos Valstybę! Vienybėje kaip 
broliai pasidavę vienas kitam 
rankas, eikime drąsiai į kovą, 
visi kaip vienas stokim už tėvy
nę!”

Ir dabar, po šimto metų, 
“Varpas” tebeina. Ir eina tuo 
pačiu idėjiniu keliu, kurį pra
dėjo dr. Vincas Kudirka bei 
kiti pirmieji varpininkai. Liko 
ir tie patys pagrindiniai rūpes
čiai, kurie slėgė varpininkus 
nuo pirmųjų dienų. Ryškiai 
šiuos rūpesčius išsakė iš Tėvy
nės išeivio buitin patekęs dr. 
Juozas Pajaujis, buvęs artimas 
Mykolo Sleževičiaus bendra
darbis atsteigiant nepriklau
somą Lietuvą, 1967 metų “Var
pe”:

“Mes turime visomis priemo
nėmis, tat ir per “Varpą”, šauk
ti už tuos, kurių burnos yra 
užčiauptos, veikti už tuos, ku
rių rankos yra supančiotos. Sa
vo veiklą turime grįsti tvirtais 
varpininkų principais, taiko
mais naujose bekintančiose 
sąlygose. (...) Mums tas visa 
apimąs pagrindinis visuomeni
nio gyvenimo principas yra: 
žmogaus laisvė tautinėje bend
ruomenėje ir tautos laisvė 
tarptautiniame santykiavi
me. (...) Nuo šių pagrindinių 
siekimų mes negalime nė žings
nio nusileisti, negalime dėl jų 
eiti į jokį kompromisą.”

Laisvė yra nepakeičiamas 
gėris ir žmogui, ir tautai. Jos 
siekti prieš šimtą metų garsiu 
gaudimu “Kelkite, kelkite, kel
kite!” pašaukė mūsų tautą dr. 
Vinco Kudirkos “Varpas”. Tai 
buvo didelis įvykis mūsų tau
tos gyvenime. Tikime, kad Vin
cas Kudirka, pagrindinis “Var
po” steigėjas, lietuviško pa
triotizmo simbolis ir mūsų 
Tautos himno žodžių bei melo
dijos autorius bus tinkamai 
paminėtas visoje lietuvių tau
toje.

(Paskaita, skaityta Toronte 
1988.X.9. Antraštės - “T.Ž.” 
redakcijos)

Anatolijus Kairys, NEMARIOJI 
GIESMĖ. Istorinis romanas. Išlei
do Lietuvių istorijos draugija 1988 
m. Spausdino “Draugo” spaustuvė 
4545 West 63 Street, Chicago, Ill. 
60629. Tiražas - 1000 egz. Kaina 
$10.

VIOLATIONS OF HUMAN 
RIGHTS IN SOVIET OCCUPIED 
LITHUANIA. Report for 1983-1986 
Edited by dr. Rasa Mažeika. XII- 
sis JAV LB krašto valdybos met- 
raštinis leidinys, kuriame doku
mentuoti žmogaus teisių pažei
dimai tarp 1983 ir 1986 metų Sovie
tų Sąjungoje. Šį 400 puslapių vei
kalą redagavo Kanadoje gyvenanti 
jaunosios kartos istorikė dr. Rasa 
Mažeikaitė. Jai talkino Gintė Da- 
mušytė, Alg. Gečys, Gailė Stone, 
prof. Vyt. Skuodis ir Kanados lie
tuvių jaunimo suorganizuotas 
“Infotiklo”. Veikalo medžiaga 
suskirstyta į atskirus skyrius: 
tautinė ir politinė teisė, žodžio 
laisvė ir informacija, kultūrinė 
teisė, tikėjimo teisė, paneigimas 
teisės nepritarti, politinių kali
nių laiškai, atsiminimai ir bio
grafijos, Lietuvai Černobylio 
nelaimė, tarp tautinių instituci
jų, parama ginant žmogaus teises 
Lietuvoje ir t.t. Išleista 1700 egz. 
Veikalo išlikimą parėmė Lietuvių 
fondas.

VINCAS KUDIRKA (1858-1899). Š. m. gruodžio 31 d. - jo 130 metų gimimo 
sukaktis, 1989 m. sausio mėnesį - “Varpo” šimtmetis

Tarptautinis džiazo festivalis Vilniuje
F. VAŠKIŪTĖ

Šio pranešimo autorė yra Ameri
koje gimusi lietuvaitė, gyvenanti 
Šveicarijoje. Ji šių metų rudenį 
lankėsi okupuotoje Lietuvoje, da
lyvavo džiazo festivalyje ir jį ap
rašė anglų kalba. Čia pateikiame 
pranešimo vertimą. RED.

“Glasnost” ir “perestroika” 
skverbiasi net ir į aprūkusias 
tarptautinio džiazo sritis — so
vietinė siena atidaroma jau ir 
laisvesniam artistų bei muzi
kų judėjimui. Vilniuje, Lietu
vos sostinėje, 1988 m. rugsėjo 
30 — spalio 2 dienomis įvyko 
pirmasis tarptautinis džiazo 
festivalis. Per tris dienas “Jazz 
Forum ’88” įvyko penki kon
certai, kuriuose pasirodė mu
zikai iš Rytų ir Vakarų. Dau
guma jų atvyko iš Rytų Euro
pos — Lietuvos, Latvijos, Ru
sijos, Vengrijos ir Rytų Vokie
tijos, tačiau kįąųsytojai girdė
jo taipgi muzikus iš Amerikos,. 
Suomijos, Olandijos, Vakarų 
Vokietijos ir Australijos.

Visuose koncertuose buvo 
pilna lankytojų. Paskutinio 
vakaro koncertas susilaukė 
per 1200 stovinčių klausytojų 
pripildžiusių salę.

Daug džiazo mėgėjų gyvena 
Vilniuje, jų tarpe ir žymūs mu
zikai — Vladimiras Tarasovas 
ir Vladimiras Čekasinas. Į 
“Forum ’88” Lietuvon atvyko 
pirmą kartą tokios žvaigždės, 
kaip Amerikos pianistas-kom- 
pozitorius John Fischer ir pia
nistas Alexander von Schlip- 
penbach, Gert Dudek, Ali Hau- 
rand — visi iš V. Vokietijos.

Du žymiausi soliniai Foru
mo pasirodymai buvo Schlip- 
penbacho ir Fischerio. Pirma
sis sklandžiai, laisvai atliko 
savo kompozicijas bei improvi
zacijas, taip pat Ellingtono ir 
Monko kūrinius. Fischerio mu
zikoje atsispindėjo originalu
mas, geras humoras ir šiluma. 
Publika ypač džiaugėsi klasi
kinės, patriotinės ir populia
rios muzikos pyne, improvi
zuodama maršą, pašiepiantį 
karo kvailystę. Prie jo prisi
jungė ir Tarasovas.

Čekasinas ir Tarasovas drau
ge su Australijos dainininke 
Jo Truman atliko operetines ir 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Lietuvos kariui
O Lietuvos kary, aš tau statau paminklą —r 
ne iš granito, ne iš mirusio akmens, 
nes svetimi išniekino kapus, sudaužė tavo ginklą, 
nes tavo žemės saulė rauda prieblandoj rudens.
Nuo Žalgirio laukų lig kruvinų Širvintų, 
tu troškai pergalių, nesigailėdamas savęs.
Ties tavo liūdinčia kakta kovų vaivorykštės nušvinta . . . 
O motinų, o sesių skausmą kas supras?

Tik tu žinai, kad tavo žemė nenustoja šaukus, 
ir kad sulaužytus ginklus praradę, kalsite naujus, 
nes kada nors, saulėtekio šviesaus sulaukęs 
į kovą eis tavo sūnaus sūnus.
O Lietuvos kary, aš tau statau paminklą 
ne iš akmens, bet iš gyvos dainos, 
nes visada daina lydėjo tavo ginklą, 
ir ji išliks gyva, ilgiau negu akmuo.

kitokias parodijas. “Kvarte
tas”, sudarytas iš Dudeko, 
Haurando ir pianisto olando 
R. van den Broeck (anglų Tony 
Oxley pasirodė kitur) atliko 
nuosaikų, pagrindinės srovės 
džiazą. Jurgeno Heckelio kvar
tetas iš R. Vokietijos pade
monstravo trankųjį džiazą 
(punk-jazz-rock). Leningrado 
muzikantai V. Gaivoronsky 
trumpete ir V. Volkovas bosu 
atliko komišką duetą, pasižy
mėjusį ritmiškumu ir laisvo 
džiazo elementais.

Iš jaunųjų muzikų, sužavė
jusių klausytojus, ypač minėti
ni du lietuviai - saksofonistas 
Petras Vyšniauskas ir pianis
tas Kęstutis Lusas. Dalį dueto 
Vyšniauskas grojo saksofonu, 
panardintu kibire vandens. Jų 
duetas baigėsi kylančiu, im
provizuotu choralu. Sužavėta 
publika prašė pakartoti.

Kitos dalyvaujančios grupės 
buvo: latvių trijulė, rytinių 
vokiečių trijulė, lenkų due
tas, lietuvių trijulė Labutis- 
Laurinavičius-Sinkarenka, G. 
Abariaus (lietuvio) trijulė, 
lenkų trijulė, suomių kvarte
tas, Skirmanto Sasnausko 
kvintetas, vengrų (Mihaly 
Dresch) kvartetas.

Pasak Antano Gusčio, vieno 
iš pagrindinių organizatorių, 
“Forumas ’88” siekė atspindėti 
Europos džiazą ir labiau iš
ryškinti dabarties muziką. 
Renginį globojo Jaunimo pra
mogų centras, Lietuvos džiazo 
sąjunga ir Vilniaus kultūros 
vadovybė. Festivalis buvo pa
vadintas “Jazz Forum”, kad 
būtų galima įjungti visas mu
zikines sroves — tradicinę, 
avangardinę, laisvąją ir pa
grindinę. Visas festivalis 
buvo rekorduojamas televizi
jai ir radijui. Organizato
riai yra pasiryžę “Jazz Forum” 
padaryti metine tradicija.

Mažesnis renginys “Vilnius 
Jazz ’87”, organizuotas Jau
nimo muzikos klubo, gali būti 
laikomas minėto šių metų tarp
tautinio renginio pirmtaku. 
Džiazo festivaliai, rengti pa
staraisiais metais Birštone, 
buvo daugiau tradiciniai, ku
riuose dalyvavo daugiausia 
lietuvių grupės.
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Lietuvių medicinos muziejus 

rugsėjo 28 d. atidarytas Jaunimo 
centre Čikagoje. Jį suorganizavo 
dr. Milda Budrienė, sutelkusi di
delį rinkinį lietuvių mediciną 
liečiančių leidinių, dokumentų, 
nuotraukų bei kitų rodinių. Ati
daryme dalyvavo apie 50 gydyto
jų ir svečių. Muziejaus iniciato
rė dr. M. Budrienė pasirašė spe
cialų aktą, kuriuo jis perduoda
mas Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centrui. Šios institucijos 
valdybos pirm. dr. J. Račkauskas 
padėkojo Lietuvių medicinos mu
ziejaus steigėjai dr. M. Budrie
nei, rodinių tvarkytojui dr. R. 
Vitui. Sveikino Lietuvos konsu
las V. Kleiza, primindamas dide
lį lietuvių gydytojų įnašą į Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimą 
ir lietuvybės išsaugojimą. Svei
kinimo žodį tarė ir buvęs Vytau
to Didžiojo universiteto medici
nos fakulteto dekanas dr. Juozas 
Meškauskas su dr. Adolfu Damu- 
šiu. Medicinos muziejaus vado
vybę sudaro: direktorė dr. M. 
Budrienė, vicedirektorė dr. A. 
Juozevičienė, garbės kuratorius 
dr. J. Meškauskas, kuratorių ko
misija — dr. Gražina Budrys, dr. 
F. Kaunas, dr. M. Vygantas, dr. 
J. Valaitis, dr. A. Šaulienė ir 
dr. V. Šaulys.

Danguolė Kviklytė ryžosi su
telkti išsamius duomenis apie 
lietuviškų knygų leidyklas Ameri
koje. Lig šiol tokios leidyklos ne
susilaukė didesnio dėmesio, išsky
rus retai spaudoje užtinkamus pa
sikalbėjimus su leidėjais. Kai ku
rios leidyklos yra aprašytos “Lie
tuvių enciklopedijoje”. Tačiau lig 
šiol nėra bendros lietuviškų kny
gų leidyklų darbų apžvalgos ir net
gi leidėjų sąrašo. D. Kviklytė pri
simena prieš tris dešimtis metų 
lietuviškas knygas leidusias “Ne
muno”, "Gabijos", "Terros” lei
dyklas. Jas ir kitas jau neegzis
tuojančias leidyklas dabar sunku 
aprašyti. Reikia duomenų apie jų 
veiklą. Jiems rinkti D. Kviklytė 
paruošė anketą, kuri buvo išsiun
tinėta rugsėjo pabaigoje pagal 
jos turimą knygųjleidėjų sąrašą. 
Jis buvo sudarytas, pasinaudo
jant leidiniu "Lietuvių išeivijos 
spaudos bibliografija 1975-1979”. 
Sąrašan D. Kviklytė įtraukė lei
dyklas, organizacijas ir asmenis, 
išleidusius daugiau kaip dvi kny
gas pastarajame 15 metų laikotar
pyje. Anketos negavę leidėjai pra
šomi kreiptis šiuo adresu: Danguo
lė Kviklys, Center for the Study 
of Ethnic Publications, Kent State 
University, University Library, 
Room 318, Kent, OH 44242, 
USA. Tel. (216) 672-272-2782. Šį 
D. Kviklytės vykdomą projektą 
remia Kento universiteto etninių 
leidinių studijų centras, vado
vaujamas dr. Lubomyro R. Wy- 
naro.

JAV LB kultūros tarybos šie
metinė literatūros premija bus 
paskirta už 1986-88 m. išleistus 
mokslinius lituanistinės temos 
humanitarinio turinio veikalus 
arba tokių straipsnių rinkinius. 
Premijos galima siekti ir už ne
spausdintus, bet kada parašytus 
veikalus arba straipsnius. Jai 
bus priimami ne tik lietuviškai, 
bet ir angliškai rašyti veikalai. 
Pageidaujama, kad rankraščiai 
būtų perrašyti mašinėle, bet bus 
priimami ir lengvai išskaitomi 
ranka rašytieji. Knygų reikia 
atsiųsti penkis egzempliorius, 
rankraščių — vieną kopiją iki 
1988 m. gruodžio 31 d. šiuo ad
resu: Ingrida Bublienė, 23430 
Harms Rd., Richmond Hts., Ohio 
44143, USA. Tel. (216) 481-8854. 
Atsiųstas knygas norėdami galės 
pasilikti vertintojų komisijos 
nariai. Rankraščiai visi bus grą
žinti autoriams. Siuntėjai prie 
knygų ir rankraščių turi pridėti 
lydraščius su autorių pavardėmis, 
adresais ir telefonų numeriais. 
Apie premijai gautas knygas ir 
rankraščius bus painformuoti 
siuntėjai. JAV LB kultūros tary
ba betgi neatsako už pašte įstri
gusias ar dingusias siuntas. Jo
mis turės rūpintis patys siuntėjai. 
Premijos kandidatais gali būti vi
si lietuvių išeivijos kūrėjai. Ver
tintojų komisija bus paskelbta vė
liau. Lietuvių Bendruomenės 
$3.000 literatūros premiją parū
pina pati JAV LB krašto valdyba. 
Šiemetinė bus paskirta už lituanis
tinius veikalus ir straipsnių rin
kinius, o 1989 m. premija — už 
1987-89 m. grožinės literatūros 
leidinius ar bet kada parašytų kū
rinių rankraščius.

Žymaus smuikininko D. Oistra- 
cho (1908-1974) smuikavimo aukš
čiausio meistriškumo kursai dabar 
kasmet rugpjūčio-rugsėjo mėne
siais bus rengiami Vilniuje. Pir
muosius kursus šiais metais suren
gė organizacinis komitetas, vado
vaujamas smuikininko ir dirigento 
Sauliaus Sondeckio. Kursų meno 
vadovu sutiko būti velionies 
smuikininko sūnus Igoris Oistra- 
chas. Jaunuosius smuikininkus 
su D. Oistracho technika ir pa
tarimais supažindino buvusieji 
jo mokiniai — sūnus I. Oistra- 
chas, Ch. Achtiamova, V. Pikai- 
zenas ir A. Vainiūnaitė. Ateityje 
į tradicinius D. Oistracho kur
sus Vilniuje atvyks ir jaunieji 
smuikininkai iš užsienio šalių.

Vincui Krėvei-Mickevičiui ir 
Mykolui Biržiškai akademikų var
dus grąžino ministerių taryba, pa
naikinusi liaudies komisarų tary
bos 1946 m. sausio 18 d. nutarimą, 
kuriuo šie taurūs lietuviai buvo 
pašalinti iš Lietuvos mokslų aka
demijos kaip “tėvynės išdavikai”. 
Komisarų tarybos nutarimą visuo
tiniame Lietuvos mokslų akademi
jos narių susirinkime tų pačių me
tų vasario 23 d. perskaitė vice- 
prez. Juozas Žiugžda. Nutarimas 
buvo pasirašytas tarybos pirm. M. 
Gedvilo ir vidaus reikalų valdy
tojo V. Mickevičiaus. Akademijos 
susirinkime niekas nekalbėjo apie 
V. Krėvės-Mickevičiaus ir M. Bir
žiškos nusikaltimus tėvynei. Vė
liau betgi buvo rašoma, kad Lie
tuvos mokslų akademijos nariai 
vieningai pasmerkė “tėvynės išda
vikus” Biržišką ir Krėvę. Iš tik
rųjų okupuotos Lietuvos liaudies 
komisarų taryba neturėjo jokios 
teisės be teismo abu akademikus 
paskelbti išdavikais. Narius pa
šalinti iš akademijos gali tik vi
suotinio susirinkimo nutarimas.

Kuršių nerijos gamtos muziejus 
atidarytas draustinio prieangiu 
tapusioje Smiltynėje, lengvai pa
siekiamoje klaipėdiečiams ir jų 
svečiams. Muziejui panaudotos 
keturios atnaujintos XX š. pra
džios vilos. Didžiąją rodinių da
lį surinko Klaipėdos jūrų muzie
jaus ir akvariumo darbuotojai, 
talkos susilaukę iš istorijos dr. 
R. Rimantienės ir biologijos 
mokslų kandidatės V. Motiekaity- 
tės. Muziejuje yra sutelkti gam
tinio Kuršių nerijos draustinio 
kraštovaizdžio maketai, archyvi
niai žemėlapiai, nuotraukos, ar
cheologiniai radiniai. Atskleidžia
ma ir žmogaus veikla, susijusi su 
dabartine ekologine Kuršių neri
jos būkle. Augalų skyriuje lanky
tojai gali susipažinti su smiltyni
ne rugiaveide, pajūrine zunda, 
smiltlendre, kalnine austėja bei 
kitais saugotinais floros pavyz
džiais. Jų taipgi laukia 2.000 dru
gių ir 300 vabalų rinkiniai, neri
jos žinduolių ir paukščių iškam
šos, specialioje užtvaroje prie 
muziejaus apgyvendinti briedžiai 
ir stirnos.

Paulius Galaunė, grafikas, me
no istorikas ir muziejininkas, 
mirė Kaune spalio 18 d., priartė
jęs prie šimto metų amžiaus. Ve
lionis gimė 1890 m. sausio 25 d. 
Pagelažiuose, anuometinėje Uk
mergės srityje. 1910-13 m. studi
javo Petrapilio psichoneurologi- 
jos instituto humanitarinių moks
lų fakultete, lygiagrečiai lanky
damas dailės mokyklas Petrapilyje 
ir Maskvoje. Grįžęs Lietuvon, da
lyvavo pirmosiose lietuvių dailės 
parodose, 1923-24 m. tobulinosi 
Paryžiaus Luvro mokykloje. Pri
klausė Lietuvių meno kūrėjų drau
gijos organizatorių gretoms, ren
gė lietuvių liaudies ir dailinin
kų darbų parodas užsienyje, vado
vavo M. K. Čiurlionio galerijai ir 
Vytauto Didžiojo kultūros muzie
jui Kaune. Nuo 1925 m. velionis 
skaitė Lietuvos meno istorijos 
paskaitas Kauno universitete, 
karo bei pokario metais — Vil
niaus universitete ir Vilniaus 
dailės institute. Yra paskelbęs 
apie 400 straipsnių ir studijų 
įvairiais Lietuvos dailės bei kul
tūros klausimais. Sukaupė, ištyrė 
ir susistemino daug lietuvių liau
dies ir profesionaliosios dailės 
kūrinių. Minėtinos velionies pa
liktos knygos: “Lietuvių liaudies 
menas” (1930), “Muziejininko no
velės” (1967), “Dailės ir kultūros 
baruose” (1970). Velionis buvo 
pašarvotas M. K. Čiurlionio dai
lės muziejuje. Palaidotas spalio 
20 d. su religinėmis apeigomis iš 
Šv. Antano šventovės Kaune kau
niečiams skirtose Petrašiūnų ka
pinėse. V. Kst.
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999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 T.V.

SPORTAS
-------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,--------  

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...........  8’/4%

180-185 d. term, ind...........  8'/2%
1 metų term, indėlius....... 8'/2%
2 metų term, indėlius....... 83/4%
3 metų term, indėlius....... 9 %
1 metų GlC-met. palūk. .. 10’/4%
2 metų GlC-met. palūk. .. 1O’/4%
3 metų GlC-met. palūk. .. 1O'/4%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 91/2% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 81/2%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 10’/4% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 101/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 101/4% 
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 ................. 111/2%
Sutarties paskolas 

nuo ................. 11’/2%
Nekiln. turto paskolas: 

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 111A%
2 metų .................. 111/2%
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). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 38 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

26 lietuviai atstovavo Sovietų Sąjungai 1988 olimpiadoje SeuleSTEPHAN’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 Į NAMUS
---------------------------o---------------------------

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

A.PG0MES
Real Estate A 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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION RIPAIRS

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

Laimutė Baikauskaitė, Vilnius, 
tarybinė armija, lengvoji atletika. 
Gimusi 1956 Šilutės rajone.

Sandra Brazauskaitė, Kauno 
“Dinamo”, akademinis irklavimas. 
Gimusi 1963 Radviliškio miškų 
ūkyje.

Valdemaras Chomičius, Kauno 
“Žalgiris”, krepšinis. Gimęs 1959 
Kaune.

Regina Čistiakova, Vilniaus 
“Žalgiris”, lengvoji atletika. Gimu
si 1961 Tytuvėnuose.

Aušra Gudelionaitė, Kauno “Di
namo”, akademinis irklavimas. 
Gimusi 1963 Trakų rajone.

Arvydas Janonis, Vilniaus “Žal
giris”, futbolas. Gimęs 1960 Kėdai
niuose.

Artūras Kasputis, Klaipėdietis 
“Dinamo”, dviračių sportas. Gimęs 
1967 Klaipėdoje.

Vaclovas Kidykas, Kauno “Žal
giris”, lengvoji atletika. Gimęs 
1961 Klaipėdos rajone.

Sigitas Kučinskas, Vilniaus 
“Dinamo”, akademinis irklavimas. 
Gimęs 1963 Viduklėje, Raseinių 
rajonas.

Rimas Kurtinaitis, Kauno “Žal
giris”, krepšinis. Gimęs 1960 Kau
ne.

Šarūnas Marčiulionis, Vilniaus 
statyba - Žalgirio draugija, krep
šinis. Gimęs 1964 Kaune.

Dalia Matusevičienė, Vilniaus 
“Žalgiris”, lengvoji atletika. Gi
mus 1962 Panevėžyje.

Raimundas Mažuolis, Vilniaus 
“Žalgiris", plaukimas. Gimęs 1972 
Vilniuje.

Galina Murašova, Vilniaus “Di
namo”, lengvoji atletika. Gimus 
1955 Vilniuje.

Arminas Narbekovas, Vilnius, 
“Žalgiris”, futbolas. Gimęs 1965 
Gargžduose.

Jonas Narmontas, Vilniaus “Di
namo”, akademinis irklavimas. Gi
męs 1960 Skuodo rajone.

Voldemaras Novickis, Kauno 
“Žalgiris”, rankinis. Gimęs 1956 
Šalčininkų rajone.

Reda Ribinskaitė, Vilniaus “Žal
giris”, akademinis irklavimas. 
Gimus 1966 Kapsuko rajone.

Remigija Sablovskaitė, Vilniaus 
“Dinamo”, lengvoji atletika. Gi
mus 1967 Vilniuje.

Arvydas Sabonis, Kauno “Žal
giris”, krepšinis. Gimęs 1964

jono “Žalgiris”, jojimas. Gimęs 
1965 Žagarėje.

Gintautas Umaras, Klaipėdos 
“Dinamo”, dviračių sportas. Gimęs 
1963 Kaune.

Mindaugas Umaras, Klaipėdos 
“Dinamo", dviračių sportas. Gimęs 
1968 Kaune.

Laima Zilporytė, Panevėžio “Di
namo", dviračių sportas. Gimus 
1967 Pasvalio rajone.

Iš šios sportininkų grupės 13 
išsikovojo medalius (10 aukso, 
2 sidabro ir 2 bronzos. Valdema
ras Chomičius, Šarūnas Marčiulio
nis, Rimas Kurtinaitis, ir Arvydas 
Sabonis krepšihyje pagrindiniai 
žaidėjai 12 asmenų sovietų rinkti
nėje - auksas. Artūras Kasputis ir 
Gintautas Umards 4 km. nuotolyje 
dviračių lenktynėse, komandinė
se, gi G. Umarasjdar šiame nuoto
lyje ir individualinėse varžybose
- auksas. Artūras Janonis ir Armi
nas Narbekovas futbole - auksas. 
Voldemaras Novickis rankinyje - 
auksas. Laimutė Baikauskaitė 
1500 m. bėgimo varžybose per 4.00. 
24 min. - sidabras. Romas Ubartas, 
nusviedęs diską 67.48 m., - sidab
ras. Vitalija Tuomaitė krepšinyje
- bronza ir Laima Zilporytė 82 km. 
individualinėse dviračių lenkty
nėse - bronza. Įdomu, kad šiose 
varžybose septynios dviratininkės 
baigmės liniją pasiekė beveik 
kartu ir pradžioje buvo skelbta, 
kad visoms septynioms priklauso

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

Kaune.
Vitalija Tuomaitė, Vilniaus “Žal

giris”, krepšinis. Gimus 1964 Pak
ruojo rajone.

Romas Ubartas, Vilniaus “Dina
mo”, lengvoji atletika. Gimęs 1960 
Šilutės rajone.

Raimundas Udrakis, Kauno ra-

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

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

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

ZllicfotP Simpson’s, 176 Yonge St.,
zlllululC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

auksas, tačiau, pagal vėlesnį 
sprendimą Zilporytė įrikiuota 
trečiąja ir turėjo tenkintis bron
zos medaliu.

Grįžtant prie krepšinio, Sabo
nis, Marčiulionis, Kurtinaitis ir 
Chomičius, kurie iškovojo sovie
tams aukso medalį, sporto pasaulį 
nustebino savo puikiu žaidimu ir 
pergalėmis prieš JAV ir Jugoslavi
ją. Jie ištempė laimėjimą tik po 
pratęsimo prieš Puerto Ricco, 
taip pat prieš Braziliją, kuri rung
tynių metu visą laiką pirmavo. 
Olimpiadoje lietuviai buvo ge
riausi taškų medžiotojai: Marčiu
lionis - 145, Kurtinaitis - 107, Sa
bonis - 94 (nežaidė visose rungty
nėse) ir Chomičius - 60 (rikiavosi 
septintuoju). Prieš JAV rinktinę 
iš 82 taškų lietuviai pelnė - 62.

Lietuvoje jau kalbama, kad se
kančioje olimpiadoje Lietuva su 
savo sportininkais turėtų daly
vauti savo vardu ...

Baltiečių šaudymo pirmenybės 
•‘Trap” (šratiniais šautuvais - 
skraidančios lėkštelės) buvo pra
vestos 1988 rugsėjo 10 d. Hamilto
no L.Ž. ir Medžiotojų klube “Gied
raitis”. Joms vadovavo V. Svilas, 
talkinamas B. Savicko ir kt. Indi
vidualinėse varžybose 16 jardų nuo
tolyje iš 100 taikinių latvis V. 
Krauklis pataikė 95 ir laimėjo I- 
mą vietą. Toliau, Jonas Stankus ir 
Antanas Siminkevičius pataikę 
94 kartus, užėmė II-ją ir IlI-čią 
vietas. Komandinėse varžybose 
šioje disciplinoje lietuviai tapo 
pirmaisiais su 459 taškais iš 500. 
Jonas Stankus 94, Antanas Simin
kevičius 94, Balys Savickas 92, 
Virginius Lumbis 90 ir Ričardas 
Svilas 89, (šeštasis komandos da
lyvis Vincas Verbickas pelnė 89 
taip pat). Antroje vietoje su 458
liko latvių komanda ir trečioje - 
estai su 382 taškais. Išlyginamie
ji jardai - V. Lumbis I-ma v. su 48 
iš 50, V. Svilas Il-ra v. su 43 ir E. 
Sprogis, latvis, III-čia v. su 43 taš
kais. Dvigubi taikiniai - latviai, V. 
Krauklis (43), J. Loja (43) ir R. Mier- 
kalns (40) laimėjo pirmąsias tris 
vietas. Varžybų čempionu, iš 200 
taikinių nušovęs 177, tapo latvis 
V. Krauklis, antruoju liko Virgini
jus Lumbis su 176 ir trečiuoju-Ba- 
lys Savickas su 172.
Pirmenybėse dalyvavo 11 estų, 13 
latvių ir 10 lietuvių.

Baltiečių šaudymo pirmenybės 
pistoletų klasėje buvo pravestos 
1988 rugsėjo 24 d. latvių šaudyklo
je “Berzaine”, koordinuojant Juo
zui Usvaltui. Dalyvavo 4 estai, 
4 latviai ir 2 lietuviai šaudytojai. 
Pirmenybės pravestos “Standard 
pistol”, “Free pistol” ir “Centre 
fire pistol” disciplinose. Lietuvis 
J. Usvaltas laimėjo pirmą vietą 
“Free pistol” varžybose, pasiekęs 
475 iš 600 galimų taškų ir antrąją 
- “Standard pistol” 485 iš 600.

“Išeivijos Lietuvių Sportas 1944- 
1984”, knygos laida baigiama pla
tinti. Kas dar nėra įsigijęs ir norė
tų ją turėti, prašome kreiptis į 
platintojus: Pr. Bernecką tel. 416- 
763-4429 arba Sig. Krašauską tel. 
416-766-5367.

Knygos platinimo komitetas: 
Pr. Berneckas, St. Dargis, J. Nešu- 
kaitis, Sig. Krašauskas.

Baltiečių šaudymo pirmenybių pistoletais dalyviai. Iš kairės antras klūpo 
JUOZAS USVALTAS ir pirmas iš kairės stovi BALYS SAVICKAS

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

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

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

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

Canada Life Assurance Company 
390 Bay St. nr. 600, Toronto M5H 2Y2 
Darbo (416) 868-0922, namų (41 6) 848-0320

Daugiau laisvės ir mažiau mokesčių!
Balsuokite 

VAY JONYNAS 
Libertarian

MISSISSAUGA SOUTH
“Ta valstybė valdo geriausiai, kuri valdo mažiausiai!”

r»jJr^Tlwi A LIETUV|U KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

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

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

101/4% už 1 m. term, pensijų planą 
1O’/4% už 2 m. term, pensijų planą 
10'/4% už 3 m. term, pensijų planą
8'/2% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
8’/2% už namų planą-OHOSP

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

IMA:
už asmenines

paskolas nuo........11 '/4%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

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

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ........1072%
(variable rate)

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

AKTYVAI virš 67 milijonų dolerii

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

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

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

Telefonas 532-1 1 49

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

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

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

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

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRA UGIŠKAI PA TARN A US

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

KINGSWAY NATIONAL Tuel’
THE SIGN OF DISTINCTION arba 537-2869

RF/URK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, ba.
associate broker

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

232-2322
DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

624-6336 namų 897-0068
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W 1M4

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

torių vadas B. Mulroney. Lūžis 
įvyko spalio 25 d. angliškosios 
televizijos transliuotame vadų 
pokalbyje, kurio laimėtoju ta
po agresyviau kalbėjęs J. Tur- 
neris, atmetantis Kanados 
laisvos prekybos sutartį su 
JAV. Esą tada kanadiečiams 
ir kilo klausimas - ar galima 
pasitikėti B. Mulroniu ir jo 
peršama laisvos prekybos su
tartimi? Angus Reid nedrįsta 
iš anksto paskelbti rinkimų 
laimėtojo lapkričio 21 d.

Liūdniausia, kad kova dėl 
laisvos prekybos sutarties rin
kiminiame vajuje visiškai už
gožė kitas nemažiau svarbias 
Kanados problemas. Viena jų 
yra sparčiai kylančios gyvena
mųjų namų kainos visoje Ka
nadoje. Vidutinė tokio namo 
kaina Vankuveryje - $160.000, 
Hamiltone ir Burlingtone - 
$132.000, Otavoje - $128.000, 
Montrealyje - $101.550, Kalga- 
ryje - $100.550, Halifakse - $92. 
500. Rekordas priklauso To
rontu!, kur vidutinė namo kai
na šiais metais yra $225.000. 
Ji dažnai keičiasi ir auga. Kai 
pokarinė lietuvių banga 1947- 
52 m. atvyko Torontan, viduti
nis namas kainavo apie $20. 
000, o dabar už tą patį namą 
mokama $250-275.000. Pasakiš
kai pabrango ne tik namai, bet 
ir nuomojami butai, net ir kam
bariai. Torontas kasmet susi

laukia didžiausio legalių ir 
nelegalių ateivių skaičiaus. 
Šiuo metu Kanadoje yra apie 
60.000 nelegalių ateivių, pasi
skelbusių politiniais atbėgė- 
liais. Didžioji jų dalis atbildė
jo Torontan, kuris yra tapęs 
pramoniniu ir finansiniu Ka
nados centru.

Seniau jaunos šeimos įsteng
davo įsigyti namus, o dabar 
joms sunku sutelkti net kapi
talą pradinei nesvietiškai pa
brangusio namo įmokai. Belie
ka butas su taip pat brangia 
nuoma, nedaug paliekančia 
lėšų planuojamam įsigyti na
mui. Tiesa, mažiau uždirban
čioms šeimoms ir pensinin
kams yra pigesnių butų su val
džios ir miesto finansine pa
rama pastatytuose namuose, 
bet jų neužtenka. Tūkstančius 
pavardžių turi ilgas tokių butų 
laukiančių torontiečių skai
čius. Tad nenuostabu, kad ne
mažai torontiečių pensininkų 
persikelia į Elliot Lake mies
telį šiaurinėje Ontario dalyje 
prie Sudburio. Ten kadaise 
buvo didelės uranijaus kasyk
los. Buvo tikimasi, kad Elliot 
Lake susilauks 30.000 gyvento
jų, bet jų skaičius nuo 19.000 
nukrito iki 15.000, sumažėjus 
uranijaus ištekliams. Dabar 
ten yra daug pigiai parduoda
mų namų. Vienaaukštį namą 
su rūsiu ir trim miegamaisiais 
galima įsigyti už $50.000. Dir
bančius torontiečius pradeda

Gruodžio 11, sekmadienį, 1-4 v.p.p., Prisikėlimo parapijos salėje, 

Toronto Maironio mokykla ruošia. 

KALĖDŲ EGLUTĘ
Bus staigmenos, dovanėlės ir

Kalėdų senelis. 
Mokyklos mokiniai atliks 
Justino Marcinkevičiaus 

"Voro vestuves''.
Registruotis: Toronto Maironio mokykloje šešta
dieniais iki gruodžio 3 d. arba skambinti B. Batraks 
tel. 271 -1640. įėjimas suaugusiems - $5, vaikams - $3.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į

T'JALJJUJU 1^8^ METŲ

kuris įvyks š. m. gruodžio 31, šeštadienį,
Toronto Prisikėlimo parapijos salėje. Pradžia 8 v.v.
• Šilta vakarienė su vynu
• Nemokamas šaltas bufetas
• Šokiams gros orkestras.
Bilietai gaunami Prisikėlimo parapijos salėje po 
pamaldų sekmadieniais arba pas B. Genčių, ..............................
tel. 532-8531. Prisikėlimo parapijos visuomeninė sekcija

• Vidurnakčio šampanas ir
• apmokamas baras.

Kaina: $32.50 asmeniui./^

Qntu% OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker
38 Hurontario Street, 

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

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

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

vilioti gerokai pigesni namai 
Niagara Falls. Deja, jie yra ne 
Kanados, o JAV pusėje, kur 
vienaaukštis namas su trim 
miegamaisiais, dviem prau
syklom ir dvigubu garažu kai
nuoja tik $70.000. Yra kana
diečių, ten nusipirkusių na
mus, kasdien važinėjančių į 
darbą Toronte.

Skautų veikla
• Skaučių-tų stovykla 1989 

metais “Romuvoje” įvyks rugpjū
čio 13-26 d.d. Bus greitai pradėta 
registracija. Stovyklos reikalu 
Kanados rajono vadovų posėdis 
šaukiamas lapkričio 22 d. skautų 
būkle 7.30 v.v. M.

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

(Sif is International Jnc
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

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

&
19

(9
19
19
19
19
19
19
19
19

Juozas (Joseph)

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

RF/WKK 
west realty inc., realtor 

an Independent member broker

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

Ali THE_____
CHOICE SEĮgS 
INTHE>£mK7

WORLD"MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

birute spudas ,B.A 
sales representative

RF/MBK 
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
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc„ llb.

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

Advokatas VIKTORAS 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

TORONTE
Konservatorių partijos vers

lininkų organizacija lapkričio 
10 d. Hilton viešbutyje suruo
šė rinkiminio vajaus pietus. 
Buvo pakviesti ir etninės spau
dos atstovai. Kalbėjo finansų 
ministeris Michael Wilson. Jis 
apkaltino Turnerį už netiesos 
sakymą ir vadino jį bailiu už 
senesnio amžiaus kanadiečių 
gąsdinimą. Priminė, kad žmo
nės turėtų atsiminti, kad libe
ralai vardan laimėjimo gali sa
kyti viena, o daryti kita. 1974 
m. priešinosi ir išjuokė kon
servatorių siūlomą algų ir kai
nų kontrolę. Kai buvo išrinkti, 
pasiskubino ją įvesti. Arba 
1980 m. nuvertė Clarko kon
servatorių valdžią, kuri alyvos 
galiono kainą pakėlė 18 centų. 
Laimėję rinkimus, kitais me
tais pakėlė kainą 60 centų už 
galioną. Jie yra pažadėję $37.7 
bilijonų išleisti iš valstybės 
iždo, nenurodydami iš kur bus 
paimti pinigai. Tuo tarpu kon
servatorių pažadai derinasi su 
krašto finansiniu pajėgumu. J.

Prof. V. Bieliauskas, PLB val
dybos pirmininkas, lydimas 
PLB iždininko (H. Žibo ir PLB 
valdybos narės G. Petrauskie
nės, atvykę į posėdį, 1988.XI.12 
aplankė “Tėviškės žiburius” ir 
painformavo apie savo kelio
nes, dalyvavimą Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdžio steigiama
jame suvažiavime, vizitą pas 
kardinolą V. Sladkevičių ir ki
tur. Šiuo metu PLB pirminin
kas ruošiasi dalyvauti įvairiuo
se lietuvių suvažiavimuose 
JAV-se ir Australijoje. Paža
dėjo vėliau atsakyti į “TŽ” pa
teiktus klausimus.

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

PADĖKA
Praėjo 50 metų, kai sumainėme 

aukso žiedus tėvynėje, Skriaudžių 
šventovėje, Suvalkijos lygumų 
krašte. Mieli vaikai su šeimomis 
suruošė mūsų sodyboje gražią va
karonę, sukviesdami mielus drau
gus. Nuoširdžiai dėkojame savo 
vaikams Rimvydui, Joanai, Emili
jai ir Vidai, suruošusiems tokias 
puikias vaišes. Padėka p. Gata- 
veckui už paruošimą skanaus 
maisto. Nuoširdus ačiū už gra
žius sveikinimus A. Vitkienei, 
dukrai Joanai, Vidai ir sūnui Rim
vydui, p. Kusinskienei, A. Pliop- 
liui. Taip pat nuoširdi padėka p. 
Gudelienei už gražių gėlių paruo
šimą, o M. Vaitkienei už dovanų 
įteikimą. Dėkojame visiems už 
atsilankymą ir prisidėjimą prie 
dovanų. Jūsų nuoširdumas ilgai 
liks mūsų prisiminimuose.

Pranas, Magdalena Juozaičiai

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Marlin
PSPF/ Travel

Pirma metinė “Marlin”ekskursija 
į Las Vegas 1989 m. vasario 2 d. 
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, T vai. vakaro, 
“Marlin” kelionių patalpose, 2959 Bloor St. W., Toronto.

------------------------------------------- 1 Tel. 231 -1 061 .
Skambinti vakarais - 
Ray Valadkai 
tel. 279-4235.

MarlinTravel MarlinTravel

metų EKSKURSIJOS
ĮVILNIŲ IR KITUS EUROPOS 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 “Kento urs” 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

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

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

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacijų srityje

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

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

• Sąžlnigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

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

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

DRESHER REAL ESTATE LTD. 
383OB Bloor St. W., Islington, Ontario M9B 1 K8 
Tel. 233-3334 - Fax 233-0285 - 231-2661
BOLTONE 14,5 akrų pramoninei statybai - $3,400,000.
BOLTONE 76,7 akrų, geras investavimas. Kaina - $4,500,000.
BRAMPTONE 2 akrai pramoninei statybai - $700,000. Dėl informacijų 
skambinti AL SRSA tel. 846-8168 arba VALTERIUI tel. 231-2661. 
MISSISSAUGA 12 akrų - $3,900,000.
PEMBROKE, Ont., 18 sklypų namų statybai po $15,000. Dėl informacijų 
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.
WHITBY 24 akrai pramoninei statybai - $3,360,000. Skambinti Valteriui. 
ALBION-KIPLING rajone vienaaukštis, 4 miegamųjų. Kaina-$239,900.

Mes patarnaujame visose pirkimo ir pardavimo srityse 
bei draudos reikaluose.

TA 13 17 O TTT? O insurances
1J Jt Tj 0 ±1. IL JTt 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 IDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

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

V
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Anapilio žinios

— Mūsų parapijos tarybos su
sirinkimas šaukiamas lapkričio 
22, antradienį, 7.30 v.v. parapi
jos salėje. Prašome visas tarybos 
sekcijas iki to meto sušaukti sa
vo posėdžius ir pasiruošti sekcijų 
pranešimams susirinkime.

—Jaunų šeimų sekcija, vadovau
jama Vidmanto Valiulio, šiais me
tais vėl ruošia Kalėdų eglutę mū
sų mažiesiems. Eglutė bus gruo
džio 18, sekmadienį po 11 v.r. Mi
šių. Dovanėlėms bei užkandžiams 
imama nuo kiekvieno vaikučio po 
$5, o suaugusiems už užkandžius 
bus imama prie įėjimo po $2. Vai
kučių registracija sekmadieniais 
parapijos salėje iki gruodžio 4 d.

— Kūčios Anapilio salėje bus 
gruodžio 24, šeštadienį, 8 v.v. 
Tradicinius valgius ruoš J. Bubu- 
lienė. Jau greitai bus galima re
zervuoti stalus šeimoms ir gimi
nėms.

— Naujų metų sutikimų Anapi
lyje rengia parapijos tarybos 
administracinė sekcija, vadovau
jama Juozo Karasiejaus, ir jos 
parengimų padalinys, vadovauja
mas Viktoro Narušio. Vakarienę 
ir užkandžius ruoš J. Bubulienė, 
gros “Les and the Music Masters” 
orkestras, veiks nemokamas ba
ras. Sekmadieniais bilietus ga
lima įsigyti po pamaldų parapi
jos salėje, o kitomis dienomis 
prašome kreiptis į R. Celejews- 
ką tel. 231-8832.

— Pirmajai Komunijai vaikučių 
ruošimo pirmoji pamoka bus lap
kričio 20, sekmadienį, po 9.30 v. 
Mišių klebonijos posėdžių kam
baryje. Pamokas ves sės. Palmy
ra. Prašome visus tėvus kuo grei
čiau užregistruoti savo vaikus 
klebonijoje tel. 277-1270.

— Aukojo Kanados lietuvių kul
tūros muziejui. $3000 — Prisikė
limo parapijos bankelis (papildy
damas savo įnašų iki $5000); $1000
— K. Girnys iš Ingersol, Ont.; $100
— Z. Girdauskas; Šv. Jono kapi
nėms: $100 — P. Jukna; $50 — A. 
Dobienė, E. Dicksonienė, Z. Vai
nauskas; Liet, religinei šalpai: 
$100 — V. B. Vaičiūnai; parapijos 
skoloms numokėti: $200 — E. Mi
liauskienė (a.a. Edmundo Miliaus
ko III mirties metinių proga); $150
— V. Balsys; $100 — P. S. Ūkelie- 
nė (a.a. Broniaus Ūkelio XXV mir
ties metinių proga), N. J. Uogin
tai, M. Šeflerienė (a.a. Jono Šef- 
lerio atminimui).

— Mišios lapkričio 20, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Elenų Vasiliaus
kienę, 11.00 v.r. už parapijų.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 320 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: Romualdas Navickas, 
Olga Strėlienė iš Kauno, Palmyra 
Rutkauskienė iš Vilniaus, Vincas 
Jotautis iš Marijampolės, Danutė 
Kybartienė iš Tauragės, Albina 
Sinkevičienė iš Lazdijų, Di Ann 
Norkus, Antanas Norkus iš Kali
fornijos, Sigutė, Juozas Užupiai 
iš Čikagos, Nata, Vytautas Tre
čiokai iš Otavos ir Antanas, Va
lerija Motūzai iš Sault Ste. Marie.

— LN valdybos posėdis — lapkri
čio 17, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Lietuvių slaugos namams 
aukojo: $500 — S. Šalkauskas, 
Wasaga Beach; $400 — A. Valius; 
$100 — B. A. Rickevičiai, B. Tru- 
kanavičius, A. Kvedaras, F. Radze- 
vičiūtė-Klimienė; $20 — a.a. Juozo 
Kušlikio atminimui — A. A. Lan
gai. Iš viso statybos fonde yra 
$96,117.45. Aukos priimamos “Pa
ramoje” sųsk. nr. 8711, “Talkoje” 
sųsk. nr. 4259 ir Prisikėlimo pa
rapijos kooperatyve sųsk. nr. 
155332.17.

— Bilietai į Kūčių vakarienę ir 
Naujų metų sutikimų buvo par
duodami sekmadienio popietėje 
ir jau 50% visų bilietų išpar
duota. Norintieji rezervuoti sta
lus ar pavienius bilietus, prašo
mi skambinti Aldonai Skilandžiū- 
nienei arba Teodorui Stanuliui 
tel. 532-3311.

— Naujų metų bilieto kaina 
$32.50 suaugusiems, $15.00 jau
nimui iki 25 metų. Į bilieto kainų 
įeina karšta vakarienė su vynu ir 
šampanu.

— Kūčių vakarienės bilietų kai
nos: vaikams iki 6 m. — nemoka
mai, jaunimui iki 12 m. — $6, jau
nimui iki 18 m. -$10, studentams ir 
pensininkams — $16 ir suaugu
siems — $17.50.

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

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

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Platinami bilietai-pakvie- 

timai į parapijos ir parapijos cho
ro 35-mečio sukakties vakarienę, 
kuri įvyks ateinantį šeštadienį 
mūsų parapijos salėje. Lapkričio 
20 d. per visas Mišias pamokslus 
sakys Lietuvių pranciškonų pro
vincijolas T. Placidas Barius, 
OFM. Sekmadienį 4 v.p.p. mūsų 
salėje vyks simpoziumas “Mūsų 
dvasiniai poreikiai ir kaip pa
rapija į juos atsiliepia”.

— Pirmosios Komunijos iškil
mės mūsų parapijoj —gegužės? d. 
Vaikučius ruoš seselė Teresėlė, 
kuriai talkins ir tėveliai. Lie
tuviškai nekalbantys vaikučiai 
bus ruošiami Pirmajai Komunijai 
anglų kalba.

— Platinami bilietai N.P.M. se
serų metinei vakarienei-šventei, 
kuri įvyks lapkričio 27 d., sekma
dienį. Prieš vakarienę — Mišios 3 
v.p.p. už gyvus ir mirusius sese
lių geradarius. Tų savaitgalį Pa
rodų salėje vyks Adomo Galdiko 
meno darbų paroda.

— Pakrikštyti: Andrius-Mindau
gas, Gailės (Mažeikaitės) ir Da
vid Stone sūnus, Edvardas-And- 
rius, Daivos (Smailytės) ir And
riaus Paulionių sūnus.

— Naujų metų sutikimo balius 
vyks mūsų salėse Naujųjų metų 
išvakarėse. Stalus jau galima 
užsakyti pas B. Genčių tel. 532- 
8531, o bilietai bus pradėti pla
tinti ateinantį sekmadienį.

— Trečiadieniais 7.30 v.v. mūsų 
šventovėje vyksta Mišios ir po jų
— ateinančio sekmadieno Šv. Raš
to ištraukų skaitymas.

— Parapijai aukojo: $300 — N. 
Kušlikienė ir dukra Danutė; $200
— A. Ąndriuliavičienė, A. Jagė- 
la; $100 — I. V. Biskiai, A. V. Lu
kai, A. Navickas, J. Juodikaitie- 
nė, E. J. Dvilaičiai, M. Raškaus- 
kienė, M. Antanaitis; $60 — O. P. 
Karaliūnai; $52 — M. J. Sepuliai; 
$50 — B. D. Baronaičiai, V. Dun- 
derienė, M. Danielius, E. Girdaus- 
kienė, J. B. Maziliauskai, A. R. 
Šileikos, V. Rutkauskas, P. S. Paš- 
kauskai, V. K. Stirbiai; Vyskupo 
fondui: $500 — dr. M. Ramūnienė; 
žurnalui “Aidai”: $500 — dr. M. Ra
mūnienė; klierikų fondui: $100 — 
E. Ažubalienė, M. Čaprickaitė, S. 
Vaitekūnienė; $50 — P. Stočkienė; 
novenai: $100 — S. Treigienė; $50
— A. Ambrozaitis, A. Bungarda, J. 
Z. Grajauskai, P. L. Murauskai, dr. 
M. Ramūnienė.

— Mišios lapkričio 20, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Stanisla
vų Skinkytę, 9.20 v.r. — už a.a. Juo
zų Peseckų, 10.15 v.r. — už Vėlinių 
novenai pavestas sielas, už a.a. 
Juozų Kaulių, 11.30 v.r. — už para
pijiečius, 7 v.v. — už Ivaškevičių 
šeimos mirusius.

Gruodžio 11, sekmadienį, 2 
v.p.p., Toronto lietuvių namuo
se, posėdžių kambaryje, šau
kiamas Kanados lietuvių žur
nalistų sąjungos visuotinis su
sirinkimas. Darbotvarkėje
— naujos valdybos rinkimai. 
Visi sąjungos nariai ir norin
tieji jai priklausyti prašomi 
susirinkime dalyvauti. Daly
vauti pažadėjo dabartinio są
jungos pirm. Jono Varanavi
čiaus žentas Douglas Haggo, 
kuris yra vienas iš Hamiltono 
“Spectator” laikraščio redak
torių. Jis pakankamai supran
ta lietuvių kalbą ir nori 
susipažinti su lietuviais spau
dos bendradarbiais. Valdyba 
prašo visus gausiai dalyvauti.

Sporto klubas “Perkūnas” 
organizuoja vyrų tinklinio 
komandą Toronte. Treniruotės 
vyks trečiadieniais 7 v.v. St. 
Louis mokykloje, 11 Morgan 
Avė. (pirmutinė gatvė į pietus 
nuo Royal York ir Queensway 
sankryžos). Susidomėjusius 
prašome skambinti Linui Gar- 
baliauskui tel. 277-3351.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos posėdis įvyko 
lapkričio 13 d. Anapilyje. Da
lyvavo pirm. dr. V. Bieliaus
kas, H. Žibąs, A. Gureckas iš 
JAV, dr. V. Dambrava iš Vene- 
zuelos, I. Lukoševičienė, G. 
Petrauskienė, E. Čuplinskas, 
A. Juzukonis iš Kanados. Taip 
pat posėdyje dalyvavo ir Pa
saulio jaunimo sąjungos valdy
bos atstovai: pirm. A. Saplys 
ir M. Šaltmiraitė. Pirmininko 
pranešimu, Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdžio taryba nori, 
kad jos ryšiai su išeivija bū
tų koordinuoti PLB valdybos. 
Valdyba nutarė gruodžio mė
nesį susitikti su VLIKo val
dyba. Pasak Lietuvos kardino
lo, šiais svarbiais tautai mo
mentais turime kalbėti viena 
kalba.

šventės

MINĖJIMAS

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

ofciU 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 visusl£
/z Iki 
'pasimatymo!

1918-1988

Lietuvos kariuomenės atkūrimo

Programoje: pik. Itn. inž. Rimanto Dirvonio paskaita.
Meninėje dalyje: V. Povilonis su muzikantais

Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa

rengiamas 
lapkričio 20, 
sekmadienį, 
3 v.p.p., 
Toronto 
Lietuvių
namuose n
(1573 Bloor St.W.) M

MONTREAL
Montrealio lietuvių akademinis 

sambūris lapkričio 5 d. savo tra
diciniame baliuje-vakarienėje 
Helene de Champlain restorane 
paminėjo Kristijono Donelaičio 
275 m. gimimo sukaktį. Po puikios 
vakarienės sambūrio pirm. dr. 
Jūratė Tanner pasveikino susirin
kusius ir trumpai nusakė Donelai
čio biografiją, paminėdama, kad 
jo “Metai” yra išversti į septynio
lika kalbų. Dr. Henrikas Nagys 
kalbėjo apie Donelaičio kūrybą. 
Donelaitis esąs pirmas tikras lie
tuvių poetas ir esąs genijus, kūręs 
be jokios tuolaikinės poetinės tra
dicijos. Paskaitininkas savo kalbą 
iliustravo ištraukomis iš “Metų”. 
Birutė Nagienė ir Vincas Piečai- 
tis taip pat skaitė iš “Metų” ir ke
letą eilėraščių iš Kazio Bradūno 
poezijos rinkinio “Donelaičio 
kapas”. Po šio minėjimo sekė šo
kiai. Dalyvių buvo apie septynias
dešimt.

Per pasaulį keliaujanti Austra
lijos dainininkų grupė “Svajonių 
Aidai” lapkričio 5 d. koncertavo 
šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Koncertą rengė Pasaulio lietuvių 
jaunimo s-gos Montrealio skyrius.

Koncerto programa taip suplanuo
ta, kad ir jaunimui ir senimui teko 
po dalį dainų. Tad nenuostabu, 
kad pusantro šimto klausytojų 
dainininkams sukėlė ovacijas. 
Marytė Adamonytė, sklandžiai 
pravedusi programą, dainininkus 
apdovanojo Montrealio suveny
rais. Visi dalyviai buvo pavaišinti 
šaltais užkandžiais ir kava. Po 
to šokiai užsitęsė iki pirmųjų gai
džių.

Prof. Emilius Knystautas, dėstąs 
fiziką Lavalio universitete, Kvebe
ko mieste, buvo išvykęs penkiom 
savaitėm į Europą. Mokslinius 
bandymus atliko Prancūzijoje 
“Centre d’Etudes Nucleaires de 
Grenoble”. Ta pačia proga, lanky
damasis Italijoje, susitarė su Pa
duos universiteto fizikos katedra 
ateinančiais metais ten dirbti 
keturis mėnesius.

A.a. Petras Jotkus, 77 m. amžiaus, 
mirė lapkričio 3 d. Palaidotas 
lapkričio 7 d. iš šv. Kazimiero 
šventovės “Notre Dame dės Nei
gęs” kapinėse. Liūdi žmona, duk
tė ir sūnus su šeima bei kiti gimi
nės ir artimieji. B.S.

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ . GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7
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įvyks lapkričio 26, šeštadienį, 6.30 v.v. -1.00 v.r. Toronto lietuvių J 
namų Vytauto Didžiojo menėje (1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario) *< 

Karšta vakarienė, baras, loterija, šokiai. ♦< 
Bilietai - $25 asmeniui. Skambinti R. Sondai tel. 769-0671. *<
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Nekaltai Pradėtosios Marijos vienuolijos Toronto skyriaus ir jo rėmėjų rengiama

-

1988 metų lapkričio 27, sekmadienį, 3 valandą po pietų, 
Prisikėlimo parapijos salėje.

Mišios Prisikėlimo parapijos šventovėje gyvų ir mirusių rėmėjų bei vakarienės 

dalyvių intencijom. Po Mišių salėje: PHOG FRA MA i r \/A IŠ ĖS 
Parodų salėje vyks Adomo Galdiko paveikslų paroda, kurios atidarymas įvyks 
lapkričio 26, šeštadienį, 2 valandą po pietų.

Maloniai kviečiame dalyvauti ir paremti seserų darbus.

Š.m. lapkričio 27,__ __
sekmadienį, 2 v.p.p., A A TTT A

Toronto Lietuvių namuose JL IJLkJ Al W.
tema “Praktiški patarimai investavimo srityje”, 

skaitys finansiniai žinovai
V. JONYNAS MBA, CFA ir J. KAIRYS MA, MBA

Paskaitoje bus aiškinama - “RRSP, Mutual Funds, Equities, Canada Savings Bonds, 
Preferred and Common Stocks, Tax Shelters and Credits” ir t.t.
Bus atsakoma į klausimus. Visi suinteresuoti investacijų klausimais kviečiami dalyvauti.
Įėjimas nemokamas i Bengia L. N. kultūros komisija

A. a. kun. dr. Jono Gutausko 
palikimu “Tėviškės žiburiams” 
aukota $1088.20.

A. a. S. Raupėno atminimui 
“Tėviškės žiburiams” A. Čerš- 
kienė, H. Kairienė, Hamilton, 
Ont. ir J. S. Paketūrai, Rod
ney, Ont. aukojo po $20.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės XHI-sios krašto tary
bos III-ji sesija vyko lapkri
čio 12-13 d.d. Toronte. Prane
šimą iš LPS steigiamojo suva
žiavimo Vilniuje padarė PLB 
valdybos pirm. dr. V. Bieliaus
kas. Simpoziumo “Dabartiniai 
įvykiai Lietuvoje” pranešėjai 
buvo dr. V. Bieliauskas, doc. V. 
Skuodis ir A. Šileika. Taip pat 
išklausyti krašto valdybos ir 
apylinkių pranešimai ir priim
tos rezoliucijos. Plačiau ki
tame nr.

viečiame visus vadovus, tėvus ir rėmėjus, 
kurie domisi ateinančios vasaros

STOVYKLA ROMUVOJE, 
gali prisidėti prie programos paruošimo, 

nori ir galės stovyklauti, į

SUSIRINKIMĄ
lapkričio 22, antradienį, 7.30 vai. vakaro,
Toronto skautų būkle.

Kanados rajono vadija

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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

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

Nekiln. turto nuo 113/4%, asmenines - nuo 12’/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”

Certifikatus ............... ... 1O'/4% Taupymo-special............ ....  51/2%
Term, indėlius:

..... 91/4%

....  81/2%

Taupymo - su gyv. dr........ ....  51/4%
1 metų ...............
180 d. -364 d. ...

Taupymo-kasdienines ... ....  5 %

120 d. - 179 d. ... ....  81/4% Einamos sąsk..................... ....  41/z%

60 d. - 119 d. ... .... 8 % RRIF-RRSP-term......... ... 101/4%
30 d.- 59 d. ... ..... 73/4%

IMA
RRIF - RRSP - taup.........

UŽ:
....  61/2%

Pirm., antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

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

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

ENCHANT®^
2938 Dundas St. W., Toronto, Ont, Canada M6P1Y8
Tel. 769-0631 Fax 769-0586
Daugiarūšė sistema 110-220 voltų

50—60 Hz
Tinka Lietuvai ir kitiems Europos kraštams

*Video ‘Namų apyvokos reikmenys
(šaldytuvai ir kt.)

‘Televizijos Stereo
įpakavimo patarnavimas į visus pasaulio kraštus

■ ....... ............ ............................... .  ■ ,<.... . .

UKRAINIEČIŲ IMPORTO IR
EKSPORTO BENDROVĖ

FIRCHUKS
Siunčiame siuntinius į Lietuvą.
Turime moteriškų, vyriškų bei vaikiškų drabužių. Taip pat 
220 voltažo radijų ir vaizdajuosčių rekordavimo aparatų.
610 Queen St. W., Toronto, Ont., M6J 1E3. Tel. 364-5036

SIŪLOMAS moteriai kambarys 
su galimybe naudotis virtuve Bloor- 
High parko rajone, galinčiai dvi 
valandas per dieną skirti namų ruo
šai pas vyresnio amžiaus našlę. 
Kreiptis tel. 253-0410 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.

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

/Ve tik namai, 
bet ir jūsų ateitis

EUROPEAN 
CATERING

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

CHESSINGTON
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181


