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Ko laukiame?
Prieškalėdinės savaitės yra laukimo metas. Nudai

lintas, išpopuliarintas, tiesiog moderniškai suasmenin
tas šv. Nikalojus, išreiškiamas Kalėdų seneliu, skraidan
čiu po padanges rogėmis, lendančiu su dovanomis pro 
kaminus pas geruosius vaikučius - po triukšmingų ir 
puošnių paradų minias nusivedė į turtingas krautuves. 
Šeimose pakibo varginantis, kasmetinis klausimas - ką 
pirkti tam, ką pirkti anam? Pilnos parduotuvės pirkėjų, 
žibančios eglės, kalėdinės giesmės, vilionės vaikams ir 
suaugusiems - juk visa tai kaip kokia milžiniška šventė 
jau dabar, ypatingas metų laikotarpis, su labai mažom 
išimtim apjungiąs visą plačiąją visuomenę. Tai rodo 
aukšto lygio ekonominį susitvarkymą, subrandinusį pir
kimo ir dovanų paruošimo papročius, kuriuos ir patys 
naujausieji ateiviai priima kaip neišvengiamą būtinybę.

V
AIKAI nekantriai laukia pripirktų ir gražiais 
kaspinėliais perrištų dovanėlių. Tėvai ir seneliai - 
tos džiaugsmo akimirkos, kada žiūrės į laimingus 
vaikus ir vaikaičius, bešėlstančius tarp margų popierių 

ir kaspinų. .. Savų papročių veikiami vyresnieji laukia 
Kūčių vakarienės, to švento vakaro, kada visa šeima, su
sėdusi prie stalo, meldžiasi, prisimena mirusius, laužo 
plotkeles, nubraukia ašarą, kai švysteli tolima vaikystė 
ir pavergta gimtinė. Laukia tradicinių Bernelių Mišių, 
be kurių, rodos, nė Kalėdų nebūtų. Jaunesnieji daugiau 
laukia susitikimų su draugais, smagaus pabendravimo, 
išvykų su slidėmis, nors šalia savųjų planų paseka ir vy
resniųjų pėdomis ir dar jaučia papročių suformuotą pa
reigą. Visi laukia sveikinimų - laiškų, atvirukų, skelbimų 
spaudoje. Ūžteli tokia banga, kai atrodo, kad kiekvienas 
asmuo staiga pasidarė sveikintinas - per ištisus metus. 
užmirštas dabar “atkasamas” artėjančių švenčių nuotai
kose. Giminės ir draugai laukia kalėdinių pietų, rodos, 
kažkokių kitoniškų negu visada. Gal valgiai daug kuo ir 
nesiskiria, bet kažkokia nuotaika gaubia visą stalą.

I
R šalia visų tų triukšmingų, gėrybėmis apkrautų pa
pročių, šalia įdomių ir gražių lietuviškų tradicijų šei
mose, ir šventovėse, šalia prisiminimų ir meilės iš
raiškų artimiesiems, kas nors gal laukia tik vienos, gal 

ir neilgos, tylios valandėlės, kada galima pabūti vienų 
vienam ir, metams baigiantis, peržiūrėti save krikščio
niškųjų dorybių šviesoje, kad švenčių laukimas ir pačios 
Kalėdos persipintų tikrosios prasmės dvasia. Didesnių 
dvasinių lobių atradimams dažnai nereikia nei daug lai
ko, nei studijų. Atsitinka kažkas, ir žmogus pasijaučia 
stipresnis. Išsirikiuoja visos gausios vertybės, ir kiekvie
na užima tikrąją savo vietą be pretenzijų užgožti ką nors, 
nustumti ar visai panaikinti. Pasigirsta kiti balsai, nebe 
paradų ir krautuvių triukšmas, bet balsas iš savęs ir skir
tas sau. Nuoširdus susitelkimas padeda geriau susiorien
tuoti, išvengti padėties šipulėlio, kurį bangos mėto kaip 
nori. Užtat tarp visų kitų įdomių, viliojančių ir gražių 
laukimų kiekvienam verta laukti tokios į save pažvelgi
mo valandėlės. Ir ji nėra kažkur toli už kalnų. Ji čia pat, 
gal dabar, gal šiandien, gal vakare prieš einant poilsio, 
gal rytmetį pradedant dieną, gal pasivaikščiojime, gal 
pamaldų metu, gal rašant sveikinimus artimiesiems? 
Lygiai kaip dovaną tą naudingą valandėlę reikia perrišti 
gražiu savęs peržvelgimo kaspinėliu ir padėti prie eglu
tės virš visų kitų dovanų. Č.S.

Pasaulio įvykiai
AUKŠČIAUSIASIS SOVIETAS MASKVOJE PATVIRTINO DAUG 
ginčų atnešusias konstitucines ir rinkimines reformas, reika
lingas M. Gorbačiovo numatytam valdžios pertvarkymui. Už re
formas balsavo 1.344 nariai, prieš — 5, susilaikė 27. Spaudoje 
teigiama, kad opozicinę grupę sudarė baltiečiai — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovai, siekę tvirtesnio balso savo respubli
koms. Aukščiausiasis sovietas šiuo istoriniu balsavimu gruo
džio 1 d. užbaigė savo dienas. 1989 m. balandžio mėnesį jį pakeis 
Sovietų Sąjungos liaudies deputatų kongresas, kuriam 750 at
stovų bus išrinkta vienodą rinkėjų skaičių turinčiose teritorinė
se apygardose, 750 atstovų — tautinėse apygardose pagal nusta
tytas normas, o 750 atstovų taip pat pagal nustatytas normas pa
rūpins sąjunginės organiza- •-------------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Mintys po rinkimų
Spaudoje vis dar diskutuoja

mi Kanados parlamento rinki
mai lapkričio 21 d., pagrindinį 
dėmesį skiriant partijų va
dams ir jų ateičiai. Visi sutin
ka, kad dabar saugiai įsitvirti
no ministeris pirm. B. Mulro
ney, tapęs pirmuoju konserva
torių vadu, du kartus iš eilės 
šį šimtmetį laimėjusiu rinki
mus su didele atstovų daugu
ma. Jis yra pakankamai jaunas 
po ketverių metų siekti trečio
sios pergalės, jeigu iki to laiko 
nebus prarastas konservato
rių vyriausybės populiarumas. 
Beveik užtikrinto vadų pasi
keitimo laukiama tik opozici
nėse partijose. Tiesa, jų poli
tikai guodžiasi, kad J. Turne- 
riui šį kartą pavyko liberalų 
eiles parlamente padvigubinti 
nuo 40 iki 83, o E. Broadben- 
tui - pasiekti rekordinį 43 so
cialistų skaičių. Tačiau iš tik
rųjų ta paguoda menkoka. J. 
Turnerio liberalams trūksta 
65 parlamentarų iki minima
lios vieno atstovo daugumos. 
E. Broadbento socialistai, be- 
siguosdami pasiektu rekordu, 
negali užmiršti, kad jiems ir 
šį kartą nepavyko įkelti kojos 
į Kvebeką. Be atstovų Kvebeke 

tuščia svajonė tikėtis, kad NDP 
socialistai laimės parlamento 
rinkimus ar bent taps pagrin
dine opozicine partija.

E. Broadbento vadovaujami 
socialistai jau ketvirtą kartą 
parlamento rinkimus užbaigė 
paskutinėje trečioje vietoje. 
NDP socialistų partija rėmėsi 
ir remiasi didžiosiomis Kana
dos darbo unijomis, kurios 
padengia tik trečdalį dirban
čių kanadiečių. Tad keistai 
skamba E. Broadbento žodžiai 
parlamento vajuje, kad jis ir 
jo partija atstovauja eiliniams 
kanadiečiams. Didžioji eili
nių kanadiečių dalis yra nepa
dengta jiems gerus atlygini
mus ir darboviečių pensijas 
iškovojąnčių unijų. Jie gauna 
menkesnius atlyginimus, tik 
valdžios visiems parūpinamą 
Kanados pensiją su senatvės 
priedu, neturi ilgų atostogų, 
draudos dantims gydyti bei 
kitų privilegijų. Tad iš tikrųjų 
E. Broadbentas ir jo socialis
tai atstovauja ne eiliniams 
kanadiečiams, o aukštajai dar
bo klasei, išugdytai didžiųjų 
unijų. Jų vadai jau pažėrė prie
kaištų E. Broadbentui, kad jis 

(Nukelta į 9-tą psl.)

Tautinis vakaras Gedimino aikštėje spalio 23 d. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamajame suvažiavime

Tauta žygiuoja viena kryptimi
“TZ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Lapkričio pirmąją savaitę 
JAV sostinėje Vašingtone vyko 
simpoziumas tema “Vaikų kny
gų estetika”. Į simpoziumą bu
vo atsiųsta grupė tos srities 
žinovų iš Lietuvos. Kaip vėliau 
vienas grupės narys prasitarė, 
simpoziume jiems teko daly
vauti tik maždaug vieną va
landą.

Vašingtono K. Donelaičio li
tuanistinės mokyklos vedėja ir 
tėvų komitetas, sužinoję apie 
besilankančius svečius iš Lie
tuvos, sekmadienio, lapkričio 
6 d. popietę surengė viešą Va
šingtono ir apylinkės lietuvių 
susitikimą su grupės nariais. 
Užuot kalbėjus apie vaikų kny
gų estetiką, nutarta pravesti 
pokalbius apie kultūrinį gyve
nimą ir staigius pasikeitimus 
Lietuvoje.

Susirinkus netoli šimtinės 
besidominčių įvykiais Lietu
voje tautiečių, Vašingtono K. 
Donelaičio vardo lituanisti
nės mokyklėlės vedėja Angelė 
Bailey, pati prieš dešimtme
tį atvykusi iš Lietuvos, prie 
priekyje pastatyto stalo atsi
sėsti pakvietė iš Lietuvos at
vykusius svečius: poetą ir vals
tybinių leidyklų komiteto pir
mininką Juozą Nekrošių, “Vy
turio” leidyklos direktorių ir 
grožinės literatūros vertėją 
Juozą Vaitkų, dailininkę Ire
ną Žviliuvienę, literatūros 
kritiką Kęstutį Urbą, gydytoją 
Joną Mickevičių, muziką Gin
tautą Abarių ir žurnalistą Vi
dą Reklavičių. Pokalbio mode
ratorius buvo dr. K. Almenas.

Pagrindinį daugiau negu va

landą užtrukusį pranešimą 
apie įvykius Lietuvoje padarė 
grupės vadovas ir valstybinių 
leidyklų komiteto pirminin
kas poetas Juozas Nekrošius. 
Jis turėjo paskaityti dar ir 
savo poezijos, tačiau dėl lai
ko stokos pažado nebespėjo 
įvykdyti. 1935 m. gimęs Nekro
šius, kuris viešai prisipažino, 
kad pokario metais į mokyklą 
vaikščiojęs su iš Amerikos at
siųstais batais, pagal tarybi
nę enciklopediją, yra partijos 
narys, savo metu poezijoje gar
binęs partiją ir jos vadus. Da
bartinės jo pareigos prilygsta 
ministro postui, nes jo ran
kose yra sutelkta knygų leidy
ba. Todėl ir jo ilgokas prane
šimas apie įvykius Lietuvoje 
buvo išklausytas su dideliu dė
mesiu, o “TŽ” bendradarbio 
įrašytas ir į magnetofono 
juostą.

Kodėl iškilo Brazauskas?
Iš ilgokos J. Nekrošiaus kal

bos paliesiu tik vieną kitą ak
centą. Apie dabartinį partijos 
sekretorių Brazauską J. Nekro
šius taip kalbėjo: “Tai žmogus, 
kuris daiktą mato tokį, koks 
jis yra ... Brazauską žmonės 
masiškai ėmė palaikyti, kada 
jiedu su ministrų tarybos pir
mininku Sakalausku kovojo su 
Maskvos ministrais ir moksli
ninkais dėl Ignalinos atominės 
jėgainės. Jie mokslininkus su
varė į kampą, kad šie negalėjo 
išsižioti. . . Kova buvo aštri, 
principinė. Trečio bloko staty
ba turi būti sustabdyta ... Kas 
šiek tiek žino mūsų situaciją, 

tai yra žygdarbis. Čia sutapo 
respublikos vadovų nuomonė 
su visų žmonių nuomone. Žmo
nės pajuto, kad Brazauskas 
gali atstovauti Lietuvai, iš
kelti reikalavimus ir priversti 
(Maskvą?) tuos reikalavimus 
spręsti.. .”

Toliau J. Nekrošius pasako
jo, kad reikšmingas buvo Ig
nalinos reginys, kur iš visos 
Lietuvos masiškai suvažiavę 
žmonės apjuosė rankomis ato
minę jėgainę. Tas įvykis taip 
pat smarkiai suvienijo žmo
nes. Paskui žmonės važiavo 
prie Palangos, Nekrošiaus 
žodžiais, “prisiekti Baltijos 
jūrai, kad esam nusikaltę, ją 
ir savo krašto upes teršda
mi... Taip vienas po kito at
sirado reiškiniai, pasitikėji
mas savimi. Žmonės pasidarė 
drąsesni ir išdidesni...”

Bažnyčios ir kardinolo reikšmė
Komunistas rašytojas šia 

tema taip kalbėjo: “Atėjus 
naujam sekretoriui sekė 
sprendimas po sprendimo .. . 
Vieną bažnyčią (Šv. Kazimiero 
Vilniuje), kuri buvo tikrai įžei
dimas tikinčiųjų, iš karto bu
vo nuspręsta, kad klaidą reikia 
atitaisyti. .. Naujas žmogus 
pasakė ir per 15 minučių buvo 
išpręsta, kad Vilniaus katedra 
grąžinama tikintiesiems. Koks 
tai šokas gerąja prasme buvo 
žmonėms. Ar Lietuvoje kada 
nors tiek verkė iš džiaugsmo, 
kaip tą žinią pranešus?” pa
sakojo poetas J. Nekrošius, to
liau pastebėdamas, kad ryto-

(Nukelta į 5-tą psl.) 

cijos, į kurių eiles įeina ir kom
partija su komjaunimu. Tad 
naujasis Sovietų Sąjungos 
liaudies deputatų kongresas 
turės 2.250 atstovų, kurių du 
trečdaliai bus rinkti ir vienas 
paskirtas. Deputatų kongresas 
bus laikomas aukščiausiu vals
tybinės valdžios organu. Iš sa
vo tarpo jis išrinks naują So
vietų Sąjungos aukščiausiąją 
tarybą, turėsiančią dvi lygia
teises institucijas įstatymams 
leisti — Sąjungos tarybą ir Tau
tybių tarybą. Abi institucijos 
turės po 221 narį. Jos posė
džiams susirinks du kartus per 
metus ir dirbs po 3-4 mėne
sius. Deputatų kongresas taip
gi išrinks Sovietų Sąjungos 
prezidentu vadinamą administ
ratorių, kuriam teks vykdomo
ji krašto valdžia. Oficialiai 
jis vadinsis naujos aukščiau
sios tarybos pirmininku, bet 
jai turės pateikti Sovietų Są
jungos vidaus ir užsienio poli
tikos, krašto apsaugos planus, 
atstovauti Sovietų Sąjungai 
tarptautinėje arenoje. Aukš
čiausioji taryba turės teisę 
atmesti savo prezidiumo ir 
prezidento pareigas turinčio 
pirmininko planus. Taip su
glaustai atrodo Maskvoje aukš
čiausiojo sovieto patvirtintos 
M. Gorbačiovo konstitucinės ir 
rinkiminės reformos.

Nesutarimų šaknys
Spaudoje plačiai nuskambė

jo Estijos aukščiausiosios tary
bos paskelbta teisė patvirtin
ti ar atmesti centrinės valdžios 
Maskvoje priimtus įstatymus. 
Šiuo potvarkiu buvo norima 
apsaugoti respublikos teises. 
Lietuviai ir latviai taip toli 
nenuėjo, bet ir jie sukruto gin
ti respublikines teises nuo 
centrinės valdžios pažeidimų. 
Užsieniečių žurnalistų prane
šimuose pasigirdo balsų, kad 
norima išbraukti konstituci
jos paragrafą, kuris respub
likoms leido pasitraukti iš So
vietų Sąjungos. Iš tikrųjų tas 
paragrafas buvo praktiškai ne
įgyvendinamas ir bereikšmis. 
Baltiečiams labiau už jį rūpė
jo apsiginti nuo Rusijos fede
racinės respublikos per dide
lio svorio naujajame Sovietų 
Sąjungos liaudies deputatų 
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Kam tarnauja “Inturistas”?
Užgaulus rusų kalbos brukimas

Prano Mašioto 125 metų sukaktis
Žymųjį vadovėlių ir jaunimo literatūros autorių prisimenant

kongrese. Mat ji ten atsiųs 
didesnę pusę visų deputatų. 
Nelygumas ypač ryškus Tauty
bių taryboje, kuri kaip tik ir 
spręs tautinius klausimus. To
je taryboje kiekviena sąjun
ginė respublika turės 7 atsto
vus, autonominė respublika - 
4, autonominė sritis - 2, auto
nominė apygarda -1. Laimėto
ja vėl tampa Rusijos federaci
nė respublika, nes jos terito
rijoje yra 16 autonominių res
publikų, 5 autonominės sritys 
ir 10 autonominių apygardų. 
Rusijos federacinė respublika 
Tautybių tarybon atsiųs 91 at
stovą, o Lietuva, Latvija ir Es
tija - tik po septynis. Naujie
ji įstatymai bus priimami bal
sų dauguma. Liūdniausia, kad 
net ir tuos septynis savo at
stovus Tautybių tarybon iš
rinks ne patys lietuviai, lat
viai ir estai, o Sovietų Sąjun
gos deputatų kongresas, bal
suodamas už savo narius iš tų 
trijų respublikų. Tad už Lie
tuvos atstovus Tautybių tary
bon balsuos ne pati lietuvių 
tauta, o jų nepažįstantys ru
sai, kazachai, udmurtai, čiukš- 
čiai, kalmukai bei kitų tauty
bių deputatai.

Menkos nuolaidos
Aukščiausiasis sovietas at

metė latvės Gemmos Skulmės 
pasiūlytą paragrafą naujai 
konstitucijai, kad Sovietų 
Sąjungos deputatų kongresas 
neturėtų teisės priimti tauti
nių įstatymų, vienbalsiai at
mestų bet kurios sąjunginės; 
respublikos atstovų Tautybių 
taryboje. Baltiečiams nura
minti priimtos trys pataisos. 
Pirmiausia pabrėžiama, kad 
deputatų kongresas negalės 
išbraukti konstitucijos para
grafo, leidžiančio respubli
kai pasitraukti iš Sovietų Są
jungos. Atsisakyta Sovietų Są
jungos konstitucijai numaty
to paragrafo, kuris deputatų 
kongresui būtų leidęs atšauk
ti respublikinių aukščiausių
jų tarybų priimtus įstatymus. 
Numatytas konstitucinis tribu
nolas, kuris turės išspręsti dėl 
tautinių įstatymų iškilusius 
nesutarimus tarp centrinės vy
riausybės ir respublikinių vy
riausybių.
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Dalinimasis įprasmina gyvenimą
Sąjūdžio demonstracijos dalyviai rugsėjo 11d. Panevėžio miesto stadioneKUN. ANTANAS RUBŠYS

“Nešiokite vieni kitų naštas 
ir taip įvykdysite Kristaus įsta
tymą. Kiekvienam reikės ne
šioti savo naštą” (Gal. 6,25). 
Gyvenimas yra solo: kiekvie
nas turi nešti savo naštą; bet 
gyvenimas yra taip pat choras: 
nešiojame vieni kitų naštas. 
Šis dalinimosi principas įra
šytas Šventajame Rašte. Jis 
prasideda dalijantis pagrin
diniais gyvenimo reikmeni
mis: maistu, drabužiais, pa
stoge ir pasiekia viršūnę dali
nantis atleidimu, susitaikini
mu.

Dalinimasis gaivina gyvenimą
Dalinimasis teikia gyveni

mui įtampą ir neleidžia jam 
pasidaryti nuobodžiu, lėkštu, 
tuščiu. Kai izraelitai keliavo 
per Sinajaus dykumą, Dievas 
parūpino jiems manną kaip 
maistą. Kiekvieną rytą jie rin
ko ją, kiekvienas pagal savo 
mastą. Atsargų negalima buvo 
daryti, nes manna buvo gen
danti (Iš 16,21). Kai grubūs 
asmenys surinkdavo daugiau, 
negu jiems reikdavo, jie pra
rasdavo ir tai, ką turėdavo. 
Tai paradoksas. Vertingiau
sios gyvenimo nuosavybės, 
kaip manna Sinajaus dykumo
je, yra prarandamos, kai da
romos jų atsargos. Turime da
lintis savo tikėjimu, viltimi, 
drąsa ir jų visų trijų paskato
mis, jei norime gyventi gaiviai 
ir spinduliuojančiai.

Pirmiausia dalinkimės su 
Dievu savo klausimais, savo 
baime ir savo abejonėmis — 
visomis savo negerovėmis. 
Tada dalinkimės su savo arti
mu tikėjimu, viltimi ir meile. 
Tai darys gyvenimą gaiviu.

Dalinimasis stiprina gyvenimą
Stiprumas ateina per dali- 

nimąsi. Sena istorija apie rykš
čių ryšulį iliustruoja šį para
doksą. Kiekviena atskira rykš
tė gali būti lengvai sulaužyta, 
tačiau kai visas ryšulys yra 
aprištas stipria viela ar virve, 
jis yra beveik nesulaužomas.

Kiekvienas atskirai esame 
įtraukti į gyvenimo kovą. Dali
nimasis patyrimais’ tikroje 
draugystėje gali sustiprinti 
žmogaus tikėjimą, viltį, drąsą, 
o dalinimasis proto ir širdies 
laimėjimais gydo ir stiprina.

Visos dabartinės problemos 
yra pasaulio problemos. Kiek
vienas žmogus turi šiek tiek 
įtakos pasaulyje, bent ta pras
me, kad yra bendra visos žmo
nijos jungtis. Visi kenčia, kai 
kas nors kenčia, visi džiaugia
si, kai kas nors džiaugiasi, nes 

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!”

kiekvienas nori įtikti ne sau, o 
tarnauti savo artimui, jo gero
vei (Rom 12,9-21). Dalinimasis 
naikina egoistinį rūpestį savi
mi, gaivina meilę, kuri visada 
yra pasiruošusi atleisti, pasi
tikėti, viltis ir pakelti visą kas 
ateis” (I Kor 13,7, “The Jeru
salem Bible”, 304 psi.).

Dalinimasis daro 
gyvenimą naudingu

Vidutiniškumas žino tik sa
ve. Jėzus smulkiai išaiškino 
dalinimosi principą ir para
doksą: “... jeigu kas tave už
gautų per dešinį skruostą, at
suk jam ir kairįjį. Jei kas nori 
su tavimi bylinėtis ir paimti 
tavo palaidinę, atiduok jam ir 
apsiaustą. Jei kas verstų tave 
nueiti mylią, nueik su juo dvi. 
Prašančiam duok ir nuo norin
čio iš tavęs pasiskolinti ne
nusigręžk” (Mt 5,39-42).

Šis tariamai neįvykdomas 
idealas išreiškia amžiną tie
są: gyventi reiškia būti nau
dingu kitiems, atiduoti save. 
Šioje asmeninio pasaulio san
daroje yra giliai įrašytas pri
klausomumo principas ir para
doksas. Kai tik bandome gy
venti vien sau, tampame pra
laimėtojais. Kai atiduodame 
save kitiems, gyvename. Da
linimasis daro gyvenimą nau
dingu.

“Mes, stiprieji, esame įpa
reigoti pakęsti silpnųjų silp
nybes, negalvodami apie save. 
Kiekvienas iš mūsų turėtų gal
voti apie savo artimą ir padėti 
jam tapti stipresniu krikščio
nimi” (Rom 15,1-2, “The Jeru
salem Bible”, 288 psl.). Dali
nimasis stiprina. Jei statome 
dalindamiesi, statome viltyje. 
Tuo atveju statome ant to pa
ties pamato, ant kurio stato 
Kūrėjas nuo amžinybės. Žmo
nės daug ką sunaikina Žemėje, 
bet negali sunaikinti Kūrėjo 
gerumo.

“... Jis vietoje sau prideran
čių džiaugsmų, (Jėzus) iškentė
jo kryžių ...” (Žyd 12,26). Jei 
neturime tikslo, kuriam sutel
kiame visą energiją, tampame 
tiktai susidūrimo lauku jė
goms, žaidžiančiomis mumis, 
ir visiškai nuasmenėjame. 
Tikslas yra dalinimasis. 
Džiaugsmas, kurį jis teikia, 
yra dalinimosi darbe paradok
sas.

(Šį kun. A. Rubšio straipsnį 
“Sharing: Principle and Para
dox”, išspausdintą Manhattan 
College biuletenyje “View
point”, Bronx, N.Y., 1983. X. 3 
vertė J. Str.).

• Namai be lietuviškos spaudos
— tai namai be tautinės šviesos

Sovietinis ateizmas
Atsiliepimas į prof. Broniaus Genzelio atvirą laišką

JUOZAS GAILIUS

AfA 
dr. STASIUI ŽMUIDZINUI

Čikagoje mirus,
jo brolį, Lietuvos generalinį konsulą, dr. JONĄ 
ŽMUIDZINĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame -

Gražina Balčiūnienė 
Sigita ir Vytautas Aušrotai

AfA 
ALDONAI KĖŽINAITIENEI

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

Jurgis Juodikis

Dėl dviejų sunkių žarnyno 
operacijų ir po jų sekusio gan 
ilgo gydymo Romos Umberto I 
poliklinikoje negalėjau iki da
bar atsakyti į Vilniaus universi
teto prof. Broniaus Genzelio 
man skirtą atvirą laišką: “Disku
tuokime sąžiningai”, paskelbtą 
“Gimtojo krašto” 1988 m. ketvir
tame numeryje.

Atrodo, kad mūsų tarpusavio 
nesusipratimai ir nesutarimai 
kyla iš skirtingų pozicijų, iš ku
rių mes stebime svarstomąjį 
ateizmo klausimą. Jūs, Profeso
riau, labai sumaniai skraidote 
teorinio ateizmo ir lietuviško
sios laisvamanybės padangėmis 
visai nepaisydamas tikrosios 
šiandieninės lietuvių tautos 
padėties. Aš tuo tarpu, tiek atsi
liepdamas į Jūsų straipsnį “Tie
soje” “Lietuvių kultūra ir ateiz
mas neatskiriami”, tiek ir dabar 
visų pirmiausia su pasibaisėji
mu žvelgiu į Lietuvai Rusijos 
ginklu ir smurtu primestąjį oku
pacinį bei kolonijinį režimą, ir 
to režimo užkartąjį SOVIETINĮ 
ATEIZMĄ, kuris, kaip įsakmiai 
pabrėžiau ir savo pirmajame 
rašinėlyje, neturi ir negali turė
ti nieko bendro nei su švietėjiš
ka bei patriotine lietuvių laisva- 
manybe, nei su mūsų tautos kul
tūra. Tiktai pasauliui, o ypač 
lietuvių tautai, gerai žinoma 
imperialistinės Rusijos veid
mainystė, kuri karinę okupaci
ją vadina išlaisvinimu, žiaurų 
rusinimą - proletariniu interna
cionalizmu, o rusus, engiančius 
kitas tautas - vyresniaisiais bro
liais, tegalėjo jos nešamam ir 
primetamam ideologiniam fana
tizmui uzurpuoti nekaltą ateiz
mo vardą. Žmonijos istorijoje 
nerasite nė vieno pavyzdžio, 
kur ateizmo ar laisvamanybės 
vardan bet kada būtų buvusios 
pavartotos tokios teroro priemo
nės, kokių nuolat griebiasi so
vietai savo ideologinio fanatiz
mo ir rusiškojo imperializmo 
įgyvendinimui. Tikrasis, net ir 
marksistinis ateizmas, kuris re
ligiją įvertino, kaip liaudies 
opiumą, su ja kovojo švietėjiškai 
ir moksliškai, nes manė, kad re
ligija įveikiama švietimu, o ne 
teroru ir žiauromis bausmėmis.

Ne, Profesoriau, nesvajoju 
“apie Chomeinio kirpimo reži
mą Lietuvoje.” Bet Jūs man “są
žiningai” atsakykite, ar sovie
tinis ateizmas savo nuožmumu 
ir ciniškumu nepralenkia ir 
Chomeinio režimo? Ar nukan
kintiesiems inž. Mindaugui Ta- 
moniui, Stasei Lukšaitei, kuni
gams Broniui Laurinavičiui, 
Juozui Zdebskiui ir kitiems ga
lėjo būti kas baisesnio už sovie
tinį ateizmą, kuris niekšiškai 
atėmė jiems net gyvybę? Ar so
vietinis ateizmas gali didžiuo
tis ypatingu dvasios kilnumu, 
kai jo įsakymu, vaikutis, užėjęs 
į bažnyčią, yra tramdomas ir 
virkdomas bukapročio KGB-isto 
ar furijos-mokytojos, o tėvams, 
nedraudžiantiems savo vaikams 
eiti į bažnyčią, grasinama atim
ti tėvystės teises? Kuo sovietinis 
ateizmas yra humaniškesnis už 
Chomeinio režimą tikinčiam 
mokytojui, kuris negali viešai 
pasirodyti bažnyčioje, jei dar 
nori ir toliau mokytojauti, ir 
taip už duonos kąsnį yra bruta
liai verčiamas atsižadėti tikėji
mo? Kaip Jūs manot, ar Chomei
nio režimas galėtų žiauriau ir 
brutaliau už sovietinį ateizmą 
persekioti vargšę Nijolę Sadū- 
naitę, gyv. Vilniuje? Ar Marytė 
Gudaitytė, gyvenanti Prienų raj., 
Skersbalio km., 1985 m. pašalinta 
iš Kauno Prano Mažylio med. 
mokyklos vien todėl, kad tikin
ti, Chomeinio Irane būtų turėju
si eiti skausmingesnius kryžiaus 

kelius negu sovietų okupuotoje 
Lietuvoje, maldaudama, ir atro
do nesėkmingai, įvairių satrapų 
leisti jai už metų baigti medici
nos seserų mokyklą? Galiu Jus 
užtikrinti, kad už parašų rinki
mą po peticijomis Chomeiniui, 
Irane žmonės nėra gaudomi, 
tardomi ir gąsdinami represi
jomis, kaip šiandien Lietuvoje 
pasirašiusieji po prašymais Gor
bačiovui. Vargiai Chomeinio 
režimo prokuroras įstengtų su
formuluoti “tauresnį ir žmoniš
kesnį” grasinimą už KGB proku
roro Sokolovskio mestąjį Tamo
šiūnienei 1986 m. gruodžio 16 d. 
Vilniuje: “Negadinkit su mumis 
santykių! Jūs turite pagrindo 
mūsų nemėgti! Mes žinome kie
no Jūs duktė, bet mes tikrai ne
norime Jums nieko blogo. Jūs 
gera inžinierė, darbe apie Jus 
puikiai atsiliepia ir nesinorėtų, 
kad dėl Jūsų užsispyrimo po 20 
metų inžinierinio darbo Jūs 
turėtumėte nemalonumų - juk 
visur dabar mažinami etatai - o 
Jūs turite du vaikus, neišmokė
tas kooperatinio buto mokestis, 
vyrąs invalidas; be to, mes žino
me, kur jis dabar ir jį galim ten 
užlaikyti.. . TurBūt iš tėvelio 
nemažai girdėjote apie Mordovi
jos grožį - gal ten norėtumėt ir 
pabuvoti? O kaip vaikai.” (LKB 
kronika Nr. 73).

Negražu, Profesoriau, versti 
kaltę ant popiežiaus, kada pa
tys lietuviai yra kalti. Negalima 
kaltinti kitų nesėkmėmis, kurios 
mus ištinka dėl mūsų pačių 
šlykštaus pataikavimo svetimie
siems, dėl nedovanotino tauti
nio aplaidumo ir dėl neapsako
mo nerangumo. Kaip žinoma, 
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 
jubiliejinių metų proga, popie
žius, parodydamas savo ryškų 
prielankumą lietuviams ir aiškų 
nepriklausomumą nuo savo tė
vynainių, nė karto lietuvių ne
suplakė su lenkais. Paskatinta 
tokio mums teigiamo nusistaty
mo, 1987 m., minint krikščiony
bės atnaujinimo Lietuvoje 600 
m. sukaktį, grupė išeivių suma
nė paprašyti popiežių paskelbti 
“de jure” senąją pagoniškosios 
Lietuvos sostinę Vilnių Lietuvos 
bažnytinės provincijos centru, 
ir atlietuvinti, prieš paskelbiant 
palaimintuoju, Jurgio Matulai
čio pavardę Vatikano dokumen
tuose. Bet iš lietuvių išeivijos 
bažnytinės vadovybės, vietoj 
pritarimo ir paramos, susilaukė 
tik grubių priekaištų arba vi
suotinės tylos. Romoje kalbama, 
kad popiežius paklausęs Matu
laičio beatifikacijos bylos postu- 
latoriaus, kun. dr. J. Vaišnoros, 
kaip pagaliau mps lietuviai no
rime, kad naujasis palaiminta
sis būtų pavadintas ir susilau
kęs tokio atsakymo: “Matulaitis- 
Matulewicz”. Net VLIKAS jautė 
reikalą be jokio pagrindo pa
reikšti, kad “Vatikano oficialus 
Vilniaus arkivyskupijos klausi
mo išsprendimas reikštų Lietu
vos aneksijos prie Sovietų Są
jungos pripažinimą.” Nepasižy
mėjo aukšta lietuviška savimone 
nė okupuotos Lietuvos bažnyti
nė hierarchija, tik neaišku, ar 
iš apsileidimo, ar iš baimės ne
pataikyti okupaciniam režimui. 
Be kita ko, nelabai seniai buvę 
sutarta vartoti “Matulaitį” vie
toj visai nelogiško “Matulaičio- 
Matulevičiaus.” Apie Lietuvos 
okupantą neverta nė užsiminti: 
rusų ir lenkų antilietuviški kės
lai pilnai sutampa. Nieko tei
giamo negalima laukti ir iš lie
tuvių komunistų, kurie su neap
sakomu lengvapėdiškumu yra 
nusistatę aklai tenkinti kiekvie
ną, kad ir kvailiausią, rusiškojo 
okupanto užgaidą. Tai akivaiz
džiai patvirtina Vilniaus arki

vyskupijos Apaštalinio admi
nistratoriaus, vyskupo Julijono 
Steponavičiaus ištrėmimas į 
Žagarę, Vilniaus katedros užda
rymas, šv. Kazimiero bažnyčios 
pavertimas ateizmo muziejumi. 
Ir “dulcis in fundo”, Lietuvos 
krikšto 600 m. sukakties proga, 
Vilniaus šv. Dvasios ir šv. Rapo
lo šventovėse suruoštos iškil
mingos- sukaktuvinės pamaldos 
lenkų kalba. Įdomu, ar jos buvo 
skirtos lenkų krikštytojų, atvy
kusių į Vilnių ir čia pasilikusių, 
ar per krikštą sulenkintų lietu
vių palikuonims? Jei tikrų len
kų, tai jie savo jubiliejų jau būtų 
turėję atšvęsti 1966 m., minint 
“Sacrum Poloniae Millennium.” 
Taigi negalim pretenduoti, kad 
popiežius mus su basliu privers
tų saugoti, gerbti ir ginti savo 
tautinę tapatybę, jei mes patys 
atžagariai norim likti neaiškiais 
mišrūnais ir rusų bei lenkų pad
laižiais.

Jūs, Profesoriau, 1926 m, val
stybinį perversmą vadinate au
tokratiniu ir rūščiai pabrėžiate: 
“Smetoninis režimas varžė isto
rinio ir politinio mąstymo augi
mą, neleido formuotis demokra
tinėms tradicijoms. Už tai labai 
brangiai sumokėjo mūsų tauta”. 
Tačiau niekur nė vienu žodžiu 
Jūs neužsimenate nei apie so
vietinės Rusijos karinę Lietu
vos okupaciją, įvykdytą dėka 
nešvaraus sandėrio, sudaryto 
slapta tarp sovietinės Rusijos 
ir hitlerinės Vokietijos, nei apie 
sovietinį režimą, atneštąjį Lie
tuvai ant Raudonosios armijos 
durtuvų. Leiskite paklausti, ar 
dešimčių tūkstančių nekaltų 
lietuvių ištrėmimas į Sibiro Gu
lagą džiugino “mūsų tautą” ir 
“leido formuotis demokrati
nėms tradicijoms”? Ar partiza
ninis karas, kurio didvyrišku
mas žymiai viršija Afganistano 
partizaninio karo didvyriškumą, 
nes lietuviai kovojo visiškai vie
ni, be jokios užsienio paramos, 
ne brangiai atsiėjo mūsų tautai?
Paaiškinkite, kodėl Lietuvai 
nebuvo taikomas toks pat reži
mas, koks buvo pritaikytas Len
kijai, Vengrijai, Rumunijai ir 
visoms kitoms iki Antrojo pasau
linio karo buvusioms nepriklau
somoms valstybėms, o paskui pa
tekusioms sovietų įtakos sferon? 
Kodėl Lietuvai nebuvo leista, 
kaip kad leidžiama net kai ku
rioms kitoms sovietinėms res
publikoms, palaikyti savo seną
ją ir gražiąją kalbą, kaip valsty
binę kalbą? Ar buvo baiminama
si, kad jos, kaip valstybinės kal
bos, palaikymas gali trukdyti 
nežabotą Lietuvos rusinimą ir 
kolonizavimą? Po carinės Rusi
jos okupacijos, Kaunas per dvi
dešimt nepriklausomo valstybi
nio gyvenimo metų buvo atlietu
vintas. Tuo tarpu jau praėjus 
daugiau kaip keturiasdešimčiai 
metų nuo sovietų okupacinio 
režimo įvedimo, Vilnius vis dar 
nepasižymi dideliu lietuvišku
mu.

Jeigu Jūs, Profesoriau, būtu
mėt rašęs Stalino teroro laikais, 
tai būtų galima suprasti ir gal 
net pateisinti Jūsų laiško turi
nį. Bet Jūs rašote M. Gorbačiovo 
skelbiamų “persitvarkymo” bei 
“viešumo” metais, ir užtat iš Jū
sų reiktų tikėtis daugiau pilieti
nės bei lietuviškos drąsos ir ryš
kesnio prisiartinimo prie tiesos.

AfA 
ALDONAI KĖŽINAITIENEI

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

Petras Čiurlys

AfA 
DORAI MAŠALAITEI-SCHNEIDER 

staiga mirus Šveicarijoje,

jos seserį STEFĄ, mamytę ir brolį bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame -

/. R. Paškauskai '

PADĖKA
AfA 

TEODORAI MAŠALAITEI-
SCHNEIDER

Šveicarijoje staigiai mirus, 
nuoširdžiai dėkojame už maldas, gėles, vainikus bei už
uojautas laiškais ir spaudoje: B. Žiobienei ir sūnums, V. Sta- 
naičiams, T. L. Tamošauskams, J. Mockevičiams, J. S. ir 
A. E. Bubuliams, D. C. Wiese, J. L. Giedraičiams, J. V. SvIJ- 
lams, B. Lukošienei, J. V. Repšiams, A. Gačioniams, B. Jo
naitienei ir dukroms su šeimomis, Toronto Lietuvių pensinin
kų klubui, “Dainos" grupei, buvusiems šveicariečiams Toron
te ir Kalifornijoje bei Lietuvių Bendruomenei Šveicarijoje.

Ypatingai nuoširdi padėka Šveicarijoje gyvenantiems 
lietuviams už gražų vainiką, papuoštą tautinėmis juostomis.

Teatlygina visiems Visagalis.

Nuliūdę - Mama, brolis, sesuo, 
sūnus ir dukterys su šeimomis

PADĖKA
AfA

ALDONA KĖŽINAITIENĖ
mirė 1988 metų spalio 31 dieną. Palaidota 

1988 m. lapkričio 3 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, 
Mississaugoje, Ontario.

Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų parapijos kle
bonui kun. J. Liaubai, OFM, už maldas koplyčioje, ge
dulingas pamaldas šventovėje ir palydėjimą velionės 
į kapines. Padėka priklauso visiems užprašiusiems Mi
šias, atsiuntusiems gėles prie karsto, aukojusiems 
Kanados lietuvių fondui bei “Tėviškės žiburiams” ir 
taip gausiai dalyvavusiems laidotuvėse.

Dėkojame visiems, kurie pareiškė mums užuojau
tą ir tuo pačiu pagelbėjo išgyventi šio gilaus liūdesio 
valandas.

Nuoširdus ačiū B. Stanulienei už pusryčius ir vi
soms ponioms už pyragus.

Visiems dėkingi -

Vyras Vincas, Bajorinų ir Zalagėnų šeimos

Canadian Srt jfHemorialsf Hth.
76 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

r^AMOGmxj Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus 

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

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



Vergija, vadinama socializmu
Atviras laiškas Gorbačiovui, parašytas ilgai sovietų kalinto disidento gydytojo 

Algirdo Statkevičiaus, dabar gyvenančio Amerikoje

DIDŽIAI GERBIAMASIS 
SEKRETORIAU IR 
PREZIDENTE,

Visame pasaulyje yra žino
ma, kad 1939. VIII. 23 įformin
to slapto Hitlerio-Stalino suo
kalbio (tiksli ir autentiška jo 
fotokopija buvo atspausdinta 
pavergtos Lietuvos laikraštyje 
“Gimtasis kraštas” 1988 m. lap
kričio pradžioje) dėka lietu
vių, latvių ir estų tautos pra
rado suverenumą bei valstybi
nę nepriklausomybę. Jos 1940. 
VI. 15-17 dienomis tapo pa
vergtos, o už kelių savaičių 
pavergėjo-okupanto primesta 
pikta valia buvo paskelbta pa
vergtųjų tautų valia. Taip bu
vo “įteisinta” aneksija, taip 
iš pasaulio žemėlapio dingo 
trys valstybės — Tautų Sąjun
gos narės. Nuo to laiko prabė
go jau beveik pusė šimtmečio.

1988 m. lapkričio pirmojoje 
pusėje Jūs pasiuntėte savo 
emisarus į Lietuvą (Sliunko- 
vą), Latviją (Medvedevą) ir į 
Estiją (Čebrikovą). “Finan
cial Times” ryšium su tuo rašė, 
jog visom trim respublikom 
minėti emisarai labai aiškiai 
pasakė: “Laikykitės socializ
mo kelio ir nebandykite kelti 
tautinių jausmų. Aiškiausiai 
pasisakė V. Medvedevas Latvi
joje. Jis aiškiai patarė parti
jos nariams įsigilinti į komu
nistų ideologiją, kurios nega
lima suderinti su dabar bal- 
tiečių keliamais reikalavimais 
ir jų tautiškumu. Pirmiau kiek
vienas privalo būti komunis
tas, o tik po to latvis, — sakė 
Medvedevas (“Draugas” 1988. 
XI. 16).

Mus, išeivijoje gyvenančius 
lietuvius, labai nustebino, kai 
į Lietuvą atsiųstas Sliunko- 
vas pasakė, jog ekonominės 
autonomijos reikalavimai Lie
tuvoje nuėjo per toli ir kad 
konstitucijos 72 punktas turi 
būti panaikintas. Mat tas punk
tas formaliai leidžia respub
likai išstoti iš Sovietų Są
jungos (“Draugas” 1988.XI.16).

Mes manome, jog pastangos 
padaryti konstituciją bloges
ne už stalininę vien dėl to, 
kad pavergtosios tautos netu
rėtų galimybės apsispręsti, 
nėra doras dalykas. Nederėtų 
užmiršti, kad despotinių im
perijų laikai yra pasibaigę. 
Vadinti vergiją socializmo 
vardu reiškia plėšrų vilką 
vadinti avinėlio vardu.

Visai neatsitiktinai vienas 
pačių žymiausių Sovietų Są
jungos istorikų J. Afanasjevas 
“Pravdoje” išspausdintame 
straipsnyje “Istoriko atsaky
mai” rašė: “Aš nelaikau mūsų 
šalyje sukurtos visuomenės 
socialistine”.

“Ne tik Afanasjevas reiškia 
panašias mintis. Kad mūsų 
socializmas nėra socializmas”, 
— teigia pavergtos Lietuvos 
filosofas Jokūbas Minkevičius 
(“Literatūra ir menas”, 1988. 
X. 22).

Vienas Jūsų vadovaujamo 
persitvarkymo vadų — A. Ja
kovlevas neseniai paliudijo, 
kad CK vasario plenume buvo 
pasakyta: “Be kultūros, nuo
šalyje kultūros nėra socializ
mo. Dvasiniu požiūriu nepaža
dintas žmogus — blogas persi
tvarkymo dalyvis” (“Tiesa”, 
1988. VIII. 16).

Pasakyta gerai. Tačiau blo

ga tai, kad dvasiniu požiūriu 
tebėra nepažadinti ir yra kul
tūringais netapę patys persi
tvarkymo vadai. Juk kultūrin
gu niekados negali būti laiko
mas tas, kuris bloga daro sau 
ar kitiems, kuris atima bet 
kurio žmogaus ar tautos bent 
vieną neliečiamą teisę. Kul
tūra yra gėrio įgyvendinimo ir 
blogio šalinimo vyksmas. O ar 

AfA
VINCUI VASILIAUSKUI

mirus,
jo dukterį JOANĄ ZENKEVIČIENĘ, Anapilio moterų 
būrelio narę, bei visą šeimą giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime-

Anapilio moterų būrelis

neleidimas bei trukdymas pa
vergtom tautom pasinaudoti 
apsisprendimo teise nėra blo
go darymas?

Ar persitvarkymo eigoje Jūs 
esate pasiryžęs eiti kultūros, 
ar antikultūros keliu, labai 
aiškiai pasakėte 1987. II. 19 
Rygoje, kai už savo Tėvynės iš
vadavimą pasisakančii bal- 
tiečius-išeivius apšaukėte “re
akciniais emigrantais”, o jų pa
sisakymus, jų kalbas savųjų 
tautų laisvės klausimu pava
dinote šunų lojimu.

Jeigu Jūs, tardamas žodį “so
cializmas” turite galvoje tau
tų vergiją, tai ko verti Jūsų 
pasakyti žodžiai: “Mes turime 
būti nepaprastai atidūs ir tak
tiški visose srityse, kurios lie
čia žmonių nacionalinius inte
resus ar nacionalinius jaus
mus”? (“Tiesa”, 1988. XI. 6).

“Kuo didžiausią reikšmę Ta
rybų Sąjunga teikia žmogaus 
teisių užtikrinimui”, pareiš
kė te 1985. X. 3 Paryžiuje su
sitikime su Prancūzijos žur
nalistais. “Tarybų Sąjunga 
veikia ir veiks pasaulio are
noje rimtai ir atvirai, akty
viai ir dorai”, — skelbėte 27- 
me partijos suvažiavime. Bet 
juk visi puikiai supranta, kad 
bet kurią tautą laikyti vergi
joje nėra dora. O aktyvumas, 
rimtumas buvo labai patikimi 
hitlerizmo ramsčiai.

27-to partijos suvažiavimo 
rezoliucijoje buvo pabrėžta: 
“Vadinti daiktus savo vardais 
— turi tapti tvirta taisykle par
tiniame darbe”. Tad jeigu savo 
valstybę užsibrėžėte ir toliau 
tvarkyti leniniškai-staliniš- 
kai, t. y. vergijos pagrindais, 
tai ir vadinkite sovietinę san
tvarką ne “socializmo”, o tik
ruoju vergijos vardu, kaip to 
reikalavo 27-tas partijos su
važiavimas.

Leninas, kol dar nebuvo ta
pęs raudonosios Rusijos fak
tiškuoju imperatoriumi, gar
siausiai reikalavo “pašalinti 
bet kokią feodalinę vergiją, 
bet kokią tautų priespaudą, 
bet kokias vienos tautos kal
bines ir kitokias privilegijas” 
(Leninas “Raštai”, V, 1986, t. 
24, p. 128). Tačiau 1917 m. Le
ninas, vos laimėjęs “Didžio
sios Spalio socialistinės re
voliucijos” sąmokslą, nukreip
tą prieš virš šimto tautų tei
ses, atvirai pareiškė: “Iš- 
nagrinėkime teoriškai argu
mentą: kas yra aukštesnis — 
nacijų apsisprendimo teisė ar 
socializmas? Socializmas yra 
aukštesnis” (“Raštai" V, 
t. 27, p. 9).

Remdamasis šiuo “teoriniu 
argumentu”, Leninas nė vienai 
iš caro laikų pavergtai tautai 
neleido pasinaudoti apsi
sprendimo teise. Tuo būdu ko
lonijinė Rusijos imperija buvo 
išsaugota.

Argi ne tą patį “teorinį ar
gumentą” prieš porą savaičių 
panaudojo Jūsų emisarai Bal
tijos valstybėse, kad būtų iš
saugota raudonojo kolonizmo 
imperija?

Turbūt niekados pasaulyje 
nebuvo išmintingai sugeban
čios elgtis tautos, kuri, turė
dama realias galimybes tapti 
suverenia, būtų laisvai pasi
rinkusi vergiją. Vergas (pa
vienis žmogus ar ištisa tauta) 
visados turi tiktai vieną troš
kimą - LAISVĘ.

Gėda būtų buvusi anuomet 
siūlyti pasinaudoti apsispren
dimo teise olandų, danų, pran
cūzų, norvegų ar kitoms hitle
rinės Vokietijos pavergtoms 
tautoms. Nemažesnė gėda bū
tų dabar siūlyti apsispręsti 
stalininės ekspansijos su Hit
lerio pagalba pavergtoms lie
tuvių, latvių ir estų tautoms. 
Taigi apsispręsti privalo 

vien vergvaldys-okupantas: 
tęsti savo aukščiausio laips
nio nusikalstamą praktiką 
prieš taiką, tautas ir ŽMONIŠ
KUMĄ, ir toliau būti paver
gėju planetos tautų šeimoje 
arba pasirinkti tikrai dorą 
ir garbingą kelią — savęs ir 
savosios tautos sukultūrini
mo bei tautų laisvės skleidimo.

Tiktai kultūringų, t. y. ne
agresyvių, žmonių pasaulis 
gali tapti TAIKOS PASAULIU. 
Kitoks pasaulis mūsų nepa
tenkina, o be to, nekultūrin
gų žmonių pasaulis, termo
branduolinės eros laikotar
pyje jau ir iš viso neįmanomas.

Kiekvienas sugebąs sveikai 
protauti pasakys: “Užtenka jau 
šimtams milijonų gyvenimo 
saulę per 71 metus temdžiu
sios komunizmo ideologinės 
miglos; gana suvedžiojimui 
skirtų mitų, o tuo pačiu savęs 
ir kitų apgaudinėjimo; gana 
neprotingumui prioriteto tei
kimo prieš protingumą bei iš
mintingumą!

Pagal Jūsų artimiausią pa
galbininką persitvarkymo sri
tyje A. Jakovlevą, “apgauti 
galima vieną žmogų, du — jau 
sunkiau, tris beveik negalima, 
o daugiau kaip tris, mano nuo
mone, neįmanoma” (“Tiesa”, 
1988. VIII. 14). O Jūs patys, 
kaip kalba daugybė faktų, vis 
dar svajojate, kaip ir Leninas, 
skleisti apgaulingą komuniz
mo mitą ir netgi milijardams!

Neseniai lankydamasis Mur
manske Jūs sakėte: “Ten, kur 
trūksta sąžinės — nieko ne
bus”. Ir iš tikrųjų, kol Jūs da
bar vykstančiame persitvarky
me labai plačiai naudojamo 
nežmoniškumo principo nepa
keisite ŽMONIŠKUMO, rašo
mo iš didžiosios raidės, prin
cipu, tol tikrai truks sąžinės 
ir, kaip Jūs pats sakėte — “nie
ko nebus”.

Gana dažnai Jūs kartojate, 
kad dabar vykstąs persitvar
kymas esąs revoliucinis. Ta
čiau prieš vienerius metus fi
losofijos daktaras profesorius, 
TSRS Mokslų akademijos eti
kos skyriaus vadovas A. Gu
seinovas rašė: “Revoliuciniai 
pakitimai neįmanomi be dide
lių poslinkių moralės srityje. 
(...). Ekonominiai ir politi
niai užsimojimai turi būti ver
tinami iš dorovinių pozicijų. 
(.. .). Gyvenimas kojom aukš
tyn pervertė visas mūsų roži
nes schemas, ir etika tokia, 
kokią mes turim, yra nepajėgi 
patenkinti visuomenės porei
kių” (“Tiesa”, 1987. XI. 29).

Leninas, remdamasis amo
ralia K. Markso teorija, vadi
namąją “revoliuciją” vykdė vi
sai be moralas, o jo bendrinin
kai skelbė, kad komunizmas ir 
moralė yra nesuderinami da
lykai. Dabar visi, po 71 m., be
tarpiškai turi galimybę stebėti 
amoralaus “socializmo” pada
rinius. Kad persitvarkymas 
įgautų kultūros kūrimo vertę, 
būtina remtis į nepriekaištin
gos moralės principus bei į 
tai moralei besąlygiškai pa
klūstančią politiką.

Visa tai gerai suprasdami, 
145 baltiečiai savo atvirame 
laiške asmeniškai Jums 1987. 
XI. 2 rašė:

“Mes nuoširdžiausiai linki
me, kad mūsų kaimynė — rusų 
tauta artimiausiu laiku pabus
tų iš latargiškai ilgo, nežmo
niškumo iliuzijomis persunk
to miego, kad ji pradėtų, kaip 
sakoma nepriklausomos Lietu
vos valstybiniame himne, eiti 
DOROS, ŠVIESOS ir TIESOS 
keliu, kad po neįtikėtinai 
nuožmios, 70 metų nusitęsu
sios bolševikinės žiemos, pra
sidėtų tikrai garbingo gyve
nimo pavasaris”.

Visi mes prašome Jus ir visą 
rusų tautę: netrukdykite lietu
viams įgyvendinti pagrindinį 
jų šūkį: “Su švaria sąžine į šva
rią Lietuvą!”

Taip pat sakome ir Jums, įžy
miam rusų tautos atstovui, o 
taip pat visai rusų tautai: už
simokite bent vieną kartą dau
gelio šimtmečių eigoje eiti “Su 
švaria sąžine į švarią Rusiją!”

Algirdas Statkevičius, 
Lietuvos laisvės lygos įgaliotas 
atstovas lietuviškajai išeivijai 

Čikaga, 1988. XI. 20.

Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administra
torius vysk. JUOZAS PREIKŠAS spalio 4 d. iškilmėse Romoje

Žinios iš Lietuvos
Lietuvių informacijos centro 

pranešimu, Sąjūdžio seimo 
taryba priėmė pareiškimą, 
kuriuo skelbiama moralinė 
Lietuvos nepriklausomybė. 
Jokia politinė situacija nega
linti varžyti aukščiausios tau
tos teisės - laisvos jos valios. 
Tik Lietuva galinti priimti ir 
vykdyti savo įstatymus. Nuo 
dabar būsią gerbiami tik tie 
įstatymai, kurie nevaržo Lie
tuvos nepriklausomybės. 
Šiems principams ginti Sąjū
dis įsteigė savo garbės teismą. 
Seimo taryboje taip pat buvo 
priimtas nutarimas, kad Sąjū
dis savarankiškai tobulina 
Lietuvos konstitucijos projek
tą, pabrėžiant respublikos 
suverenitetą. Sąjūdžio taryba 
nesutinka su paskutiniu lai
ku politinės situacijos vertini
mu: Sąjūdis numato plačiai 
naudoti moralinio protesto 
principus.

Lietuvos persitvarkymo są
jūdžio seimo taryba lapkričio 
25 d. savo pirmininku išsirinko 
muzikologą Vytautą Landsber
gį, o jo pagalbininku - filosofą 
Romualdą Ozolą, Sąjūdžio lei
dinio “Atgimimas” redaktorių.

Lapkričio 23 d. Sąjūdžio tary
ba sudarė grupę savo narių 
palaikyti ryšiams su respubli
kos valdžia. Šią grupę sudaro: 
Kazimieras Antanavičius, Vy
tautas Landsbergis, Romual
das Ozolas ir Zigmas Vaišvila. 
Lapkričio 19 per televiziją kal
bėjo partijos pirmasis sekreto
rius Algirdas Brazauskas, pa
žymėdamas, kad Aukščiausioji 
taryba Vilniuje savo sesijoje 
daug nuveikė: įteisino lietuvių 
kalbą kaip respublikos valsty
binę kalbą, sugrąžino trispal
vei ir himnui valstybinę reikš
mę ir Vytį priėmė tautiniu sim
boliu. A. Brazauskas aiškino, 
kad Sąjūdžio reikalavimas 
svarstyti Lietuvos konstituci
jos projektą yra nesuderinamas 
su Sovietų Sąjungos įstatais.
Jo manymu, Aukščiausioji ta

ryba susidariusioj situacijoj 
pasielgusi teisingai. Nežiū
rint to, pasak Medalinsko, Są
jūdžio seimo tarybos posėdyje 
konstatuota, kad pirmasis par
tijos sekretorius yra doras 
žmogus, kurio Lietuva seniai 
laukusi. Tik gaila esą, kad to
kiu svarbiu tautai momentu 
atsirado priešingumai tarp 
valdžios ir Sąjūdžio.

Lietuvos laisvės lyga krei
pėsi į Europos parlamentą 
pareiškimu. Pirmiausia išreiš
kia pasitenkinimą, kad parla
mentas supranta, kad Lietuva 
buvo aneksuota, yra beteisė ir 
okupuota. Tačiau Lyga negali 
sutikti su prileidimu, kad Lie
tuva galėtų atgauti savarankiš
kumą Sovietų Sąjungos sudė
tyje. Nejaugi Lietuvai, turin
čiai senas valstybingumo tra
dicijas, siūlomas tik toks tei
sinis pripažinimas? Lietuvių 
tauta nesutiks su bet kokios 
formos autonomija okupanto 
prieglobstyje.

Buvusio sąžinės kalinio kun. 
Sigito Tamkevičiaus per Vatika
no radiją žodis. Grįžęs iš trem
ties į Lietuvą negalėjęs tikėti pa
sikeitusia būkle. Atrodė lyg gra
žus sapnas — žmonės tarsi pabu
dę iš ilgo miego. Į tokią tėvynę 
sugrįžti buvęs dvigubas džiaugs
mas. “Reikia tik pasidžiaugti, 
kad respublikos vyriausybė 

ieško kontaktų su Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios hierarchi
ja ir kunigais, kad bendromis 
jėgomis gydytų tai, kas supuvo 
stalinizmo ir stagnacijos me
tais. Dar nežinau, ar vyriausy
bė turės drąsos duoti pakan
kamai Bažnyčiai laisvės, kad 
ji galėtų atlikti savo misiją. 
Jei ta laisvė bus tik dalinė, tai 
rimtų rezultatų tikėtis nega
lima ... Šiuo metu Lietuvos 
kunigams iškilusi didelė atsa
komybė ne tik prieš Dievą ir 
Bažnyčią, bet ir prieš tautą ... 
Norėčiau Lietuvos kunigus ir 
tikinčiuosius paraginti į dide
lį žygį ir didelę auką. Vardan 
Tėvynės ir Bažnyčios verta 
pavargti, verta pakenteti. Jei 
norime geresnės ateities, išsi
kovokime ją”, - kalbėjo nepa
laužiamas kovotojas už tautos 
ir Bažnyčios teises.

Lietuvos kardinolas Vincen
tas Sladkevičius buvo susitikęs 
su respublikos vadovais: A. 
Brazausku, V. Astrausku, V. 
Sakalausku ir L. Šepečiu 
(Komjaunimo tiesa 1988, 213 
nr). Jie kardinolui pasiūlę iš 
Kaišiadorių persikelti į Vil
nių. Sostinėje, kaip Lietuvos 
vyskupų konferencijos pirmi
ninkui, būtų patogiau tvarkyti 
bažnytinius reikalus. Buvo 
pasiūlyta ir kardinolo reziden
cija - buvę vyskupijos rūmai 
Janonio gatvėje. Kardinolas 
atsakęs, kad jis yra pavaldus 
Vatikanui, tik iš jo gavęs nuro
dymą galėtų persikelti į Vil
nių. Artimiausiu laiku kardi
nolas lankysis Madride ir 
Vatikane. Galimas dalykas, 
pasak kardinolo, būsią išpręs- 
ti kai kurie klausimai. Buvo 
teigiamai įvertintas paskel
bimas Visų šventųjų dienos ir 
Vėlinių išvakarės kaip nedar
bo diena. Pasitarta dar ir dėl 
kitų švenčių: Kalėdų pirmoji 
diena, gruodžio 25 d., Žolinė, 
rugpjūčio 15 d. Buvo įdėmiai 
išklausyta kardinolo nuomonė 
dėl iškilmingų Kalėdų ir Vely
kų pamaldų transliavimo per 
televiziją. Dar buvo pasikeis
ta nuomonėmis dėl dvasinin
kų skyrimo praktikos, dvasi
ninkų dalyvavimo oficialiuose 
pasauliečių renginiuose, reli
ginės literatūros ir kitais klau
simais.

Lapkričio 24 d. Kanados CBC 
televizijos stotis ryšium su 
Aukščiausiosios tarybos sesija 
Maskvoje rodė specialią pro
gramą apie Baltijos respubli
kas. Buvo parodyti visų trijų 
kraštų tautinio judėjimo masi
niai mitingai. Komentarus at
liko du žurnalistai: vienas iš 
Londono, kitas iš Vašingtono. 
Korespondentas Martin Wal
ker iškėlė galimybę, kad Balti
jos respublikos gali įgyti Suo
mijos statusą. Jei taip įvyktų, 
savarankiškai tvarkytųsi Lie
tuva, Latvija ir Estija, bet 
kartu būtų nauda ir Sovietų 
Sąjungai.

“The Globe and Mail” lapkri
čio 30 d. rašė, kad Aukščiau
sios tarybos sesijoje Gorba
čiovas žadėjo surasti valdymo- 
si formą, kad sovietų respubli
kos būtų “nepriklausomos” ir 
“suverenios”, norėdamas pri
laikyti tautinį įsisiūbavimą, 
ypač Baltijos respublikose. 
Jis sakęs, kad praeity centri
nė valdžia diktavo respubli
koms, net nežinodama tikro-
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Ketvirtadalis parapijų be kunigų
Rašo Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros kunigai 

“LKB kronikos” 78 numeryje

TSKP CK generaliam 
sekretoriui M. GORBAČIOVUI
Nuorašai: Lietuvos vyskupams 
ir vyskupijų valdytojams
Telšių vyskupijos ir Klaipėdos 
prelatūros kunigų

PAREIŠKIMAS
Kai 1976 metais buvo ruošia

mi religinių susivienijimų 
nuostatai, Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios vyskupai ir kunigai 
kreipėsi į tarybinę vyriausy
bę raštu, prašydami, kad nuo
statai būtų suderinti su Kata
likų Bažnyčios kanonais. Deja, 
tada į tuos pageidavimus ne
buvo atsižvelgta, ir nuostatai, 
tvarkantys religinį gyvenimą 
mūsų šalyje, buvo paruošti 
vien ateistiškai nusiteikusių 
tarybinės valdžios pareigūnų.

Kunigai ir tikintieji turi lai
kytis Bažnyčios kanonų. Kaip 
TSRS piliečiai jie privalo lai
kytis ir tarybinių įstatymų. Bet 
tai neįmanoma, nes pati konsti
tucija sau prieštarauja: skelb
dama visų piliečių lygybę, čia 
pat piliečius sugrupuoja į dvi 
klases - netikinčiuosius ir ti
kinčiuosius. Netikintiesiems 
suteikiama teisė vesti ateisti
nę propagandą, o tikintiesiems 
- tik praktikuoti religinius 
kultus.

Norint įgyvendinti tikrą ti
kinčiųjų ir netikinčiųjų lygy
bę, nuo valstybės privalo būti 
atskirtas ir ateizmas, kaip yra 
atskirta ir Bažnyčia. Ateizmas, 
kaip ir religija, turi būti pri
vatūs. Kadangi šiuo metu ateiz
mas valstybinis, tuo pačiu lau
žomas ir Bažnyčios nuo valsty
bės atskyrimo įstatymas. Jis 
vykdomas tik iš vienos pusės: 
Bažnyčiai neleidžiama kištis į 
valstybės reikalus, o valstybės 
pareigūnai kišasi į Bažnyčios 
kanoninę veiklą. Jie nustato 

sios būklės. Tai buvo absurdas 
ir to kartoti negalima.

Latvijos Aukščiausios tary
bos pirmininkas Anatolijus 
Gorbunovas Maskvoj pareiš
kęs, kad naujas konstitucijos 
projektas nepatenkina Latvi
jos respublikos gyventojų in
teresus. Vytautas Astrauskas 
Lietuvos Aukščiausios tarybos 
pirmininkas, kalbėjo, kad “bal- 
tiečiams yra nusibodę dešimt
mečiais klausyti įsakymų iš 
viršaus, ir kai buvo susiaurin
tas nepriklausomumas ir as
meninė iniciatyva”. Tas pats 
laikraštis vedamajame prime
na, kad baltiečiai Gorbačiovo 
buvo aiškiai įspėti, jog jie ga
lės didensės laisvės pasiekti, 
kai progresuos palengva, o 
ne iš karto. Bet nesą tikra, kad 
tautinis judėjimas galėtų būti 
lengvai sustabdytas. Jis išsi
plėtė daug greičiau ir pla
čiau, negu kas, įskaitant ir Gor
bačiovą, galėjo manyti. 

Panevėžiečiai savo miesto stadione rugsėjo 11 d. gieda Tautos himną

asmens amžių religijos prakti
kavime, kišasi į Bažnyčios struk
tūrą, reikalaudami, kad tikin
čiųjų bendruomenei vadovau
tų ne kunigai, o valdžios pa
tvirtinti pasauliečiai, nusta
to kunigų seminarijos studen
tų limitą, faktiškai tvarko ku
nigų skirstymą, nustato, ar leis
ti bažnyčias statyti ar ne, re
montuoti ar ne ir t.t.

Vienu žodžiu, visa Bažnyčios 
veikla faktiškai yra tvarkoma 
ateistų. Prieita prie to, kad 
šiuo metu ketvirtadalis Lietu
vos parapijų liko be kunigų, 
tikinčiųjų šeimoms, be maldy
nų ir katekizmų, neprieinama 
jokia religinė literatūra, de
šimtmečiais neleidžiama at
statyti sudegusių bažnyčių (Ry- 
liškėse, Batakiuose, Gaurėje 
ir kt.; Batakiuose, priešingai 
negu teigiama spaudoje, ir šiuo 
metu nėra leidžiama atstatyti 
bažnyčios - leista pastatyti 
priestatą prie varpinės). Vis 
dar negrąžinama Klaipėdos ti
kinčiųjų pastatyta Taikos Ka
ralienės bažnyčia. (Jau sugrą
žinta, Red.).

Net aukščiausios valdžios 
pareigūnai nepripažįsta ti
kinčiųjų ir ateistų lygybės 
- oficialiose kalbose reika
lauja aktyviau kovoti prieš 
religiją, stiprinti ateistinę pro
pagandą. Dabartinėmis sąly
gomis neįmanoma net svajoti, 
kad kas nors iš vyriausybės 
pasisakytų tikinčiųjų naudai. 
Tikintieji moksleiviai, dar 
labiau tarnautojai, nors ofi
cialiai neigiama, bet faktiškai 
yra diskriminuojami.

Todėl mes prašome, kad bū
tų išgyvendintas TSRS pilie
čių nelygiateisiškumas ideo
loginiu pagrindu.

Red. Pasirašė 94 kunigai (jų 
pavardės išspausdintos minė
tame “LKB kronikos numeryje).

Lapkričio 30 Maskvoj kalbė
jo Estijos Aukščiausiosios tary
bos pirm. Arnold Ruutel, drą
siai gindamas Estijos suvere
nitetą ir teisę atmesti sąjungi
nius įstatymus. Jis dar reiškė 
nusistebėjimą, kad į estų nu
tarimus taip aštriai reagavo 
Maskva.

Sovietų Aukščiausioji tary
ba priėmė naujus konstituci
jos ir rinkimų įstatymus. Bus 
renkamas 2000 deputatų kon
gresas. Du trečdalius išrinks 
žmonės, o likusius - darbinin
kų ir partijos organizacijos. 
Kongresas išrinks prezidentą, 
o taip pat ir sovietą-parla- 
mentą valdžios darbams pri
žiūrėti. Būsiąs sudarytas tri
bunolas spręsti konstitucinius 
klausimus tarp respublikų ir 
Sąjungos Aukščiausiosios tary
bos sesijoje dalyvavo 27 bal
tiečiai. Iš jų penki latviai bal
savę prieš pakeitimus, visi ki
ti susilaikę. J. A.
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® PAVERGTOJE TEVYffiJE
ŠVENTĖ DAINŲ SLĖNYJE

Metinės dainų šventės kau
niečiams dabar rengiamos poe
tiškai skambančiame Dainų slė
nyje. Šiemet buvo surengta jau 
XIV-ji Kauno miesto dainų šven
tė. Jon įsijungė Petro Bingelio 
vadovaujamas Kauno choras, 
“Bangos”, “Gintaro”, “Jaunys
tės” ir kiti geriausi šio miesto 
chorai. Kauniečių šventėn iš 
Lenkijos buvo atvykęs mišrus 
Baltstogės politechnikos insti
tuto choras.

VILNIAUS GRĮŽIMAS
“Vilnijos” draugija Respub

likiniuose profsąjungų kultūros 
rūmuose paminėjo 49-tąsias Vil
niaus grįžimo Lietuvon metines. 
1939 m. spalio 28 d. Lietuvai ta
po džiaugsmo švente, tačiau 
1920 m. spalio 9 d. ilgus metus 
Vilniaus netekimu skaudino lie
tuvių širdis. Apie Vilniaus at- 
plėšimą nuo Lietuvos minėjime 
kalbėjo istorijos dr. A. Tyla, 
apie Lietuvos kariuomenės suti
kimą Vilniuje 1939 m. — archi
tektas S. Abramauskas, anuome
tinis Vytauto Didžiojo gimnazi
jos moksleivis. Prof. P. Dundu
lienė priminė lietuvybės ugnį 
prieškariniais metais kursčiu
sius vilniečius — M. Šikšnį, V. 
Drėmą, K. Umbražiūną, Macke- 
vičių-Mackonių šeimą, Jurgį ir 
Mariją Šlapelius, Z. Žiemaitį, 
kaimo mokytojus. Vilniaus dai
lės instituto prof. J. Macko
nis ragino Lietuvos istorikus, 
literatus ir rašytojus įprasminti 
bei įamžinti vilniečių patirtas 
kančias. Sekančiais metais 
“Vilnijos” draugija žada iškil
mingai paminėti Vilniaus atga
vimo penkiasdešimtmetį. Jos na
riai nori, kad spalio 28-ji taptų 
nauja švente — Vilniaus diena.

ŠVENTĖ VĖLINES
Spaudoje buvo paskelbti du 

reikšmingi ministrų tarybos 
nutarimai. Pirmasis liečia išnie
kintos Šv. Kazimiero bažnyčios 
grąžinimą tikintiesiems: “Lie
tuvos TSR Ministrų Taryba pri
tarė Kultūros ministerijos pa
siūlymui iki 1989 m. kovo 1 d. 
perduoti Vilniaus arkivyskupi
jos kurijai Lietuvos TSR reli
gijos istorijos ir ateizmo mu
ziejaus patalpas Vilniuje, Di
džioji g. 24. . .” Pranešime nu
tylimas gėdingas faktas, kad 
anuometiniai kompartijos vadai 
savo ateistinei propagandai 
drįso panaudoti vienintelio Lie
tuvos šventojo atminimui pasta
tytą bažnyčią. Iš pranešimo su
žinome, kad tikintieji ją turėtų 
atgauti iki 1989 m. kovo 1 d. Ate
izmo muziejus, pavadintas švel
niau skambančiu Lietuvos TSR 
visuomeninės minties muzieju
mi, bus perkeltas į buvusias 
aukštojo ir specialiojo viduri
nio mokslo ministerijos patal
pas Vilniuje, N. Gogolio g. 2. Ant
rasis nutarimas yra susietas su 
Visų šventųjų švente ir Vėlinė
mis. Lietuvos gyventojams pa
geidaujant, poilsio diena iš š. m. 
spalio 29, šeštadienio, buvo per
kelta į lapkričio 1, antradienį.

SUKILĖLIŲ KALNELYJE
Šiaulių visuomenė 1988 m. 

spalio 27 d. tautiniais ženklais 
papuoštame “Saulės” kino teat
re paminėjo 125-tąsias 1863 m.

sukilimo metines. Minėjimo da
lyviai netilpo teatro salėje, kuri 
yra didžiausia Šiauliuose. Mi
nios žmonių būriavosi lauke. 
Pranešimus apie istorinę 1863 
m. sukilimo reikšmę Lietuvai 
padarė K. Preikšto pedagogi
nio instituto dėstytojas A. Gu- 
muliauskas, iš Vilniaus atvykę 
mokslininkai O. Maksimaitienė, 
E. Aleksandravičius ir A. Kuli
kauskas. Tada didžiulė šiaulie
čių minia su vienuolika tauti
nių vėliavų, perrištų gedulo 
kaspinais, ir vienuolika gėlių 
puokščių nužygiavo į Sukilėlių 
kalnelį. Archyvinė medžiaga liu
dija, kad Kauno gubernijoje 
mirtimi buvo nubausti 59 suki
lėliai. Vienuolika jų buvo pa
karta ant šios kalvos, kuri da
bar vadinama Sukilėlių kalne
liu. Jie buvo palaidoti kalne
lyje, o jų kapus, kad artimieji 
nerastų palaikų, sutrypė kazo
kų arkliai. 1935 m. gegužės 30 d. 
Sukilėlių kalnelyje buvo iškil
mingai atidengtas pagal inž. K. 
Reisono projektą pastatytas pa
minklas, jo papėdėje palaidota 
urna su sukilėlių palaikais. 
Juos žmonės rado, kasdami pa
minklo pamatų duobes, tvarky
dami aplinką.

IŠNIEKINTAS PAMINKLAS
II D. karo sviedinių skeveld

ros ir kulkos granitiniame pa
minklo obeliske paliko tik nedi
deles žymes. 1957 m. paminklas 
buvo atnaujintas, prie jo prisi
šliejo skulptūrinis A. Dimžlio 
horeljefas “1863 metų sukilė
liai”. Kompartijos biurokratams 
nepatiko metalinės paminklo 
lentos su žodžiais apie laisvę 
ir Lietuvą. Jos buvo nuplėštos. 
Tokio pat likimo susilaukė ir iš
kaltos nužudytų sukilėlių pa
vardės/Užmūryti buvo Gedimi
no stulpai, net ir laimės sim
boliu laikomas keturlapis dobi
las, nuimtas kryžius. Nuplėštas 
metalines lentas išsaugojo “Auš
ros” muziejaus darbuotojai, 
nuimtą kryžių priglaudė Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčia. Dabar 
vėl buvo atnaujintas prieška
rinis paminklas su visais tu
rėtais ženklais. Paminklo ati
dengimas buvo įjungtas į sukili
mo 125-tųjų metinių minėjimo 
iškilmes spalio 27 d. Atidengto 
paminklo papėdėje kalbėjo vyk
domojo Šiaulių kortiiteto pirm. 
P. Morkūnas, sukilėlių ainis 
pedagogas S. Vilutis, Šiaulių 
dramos teatro vyr. rež. G. Pa
degimas, paminklą pašventinęs 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
dekanas mons. K. Jakaitis. Per 
minią nuvilnijo Č. Sasnausko 
ir A. Virbicko (žodžiai Mairo
nio) giesmė “Marija, Marija”. 
Šiaulių miesto kompartijos ko
miteto I sekr. V. Volkovas pra
nešė, kad atnaujinamo pamink
lo papėdėje buvo atkasta urna 
su sukilėlių palaikais ir kap
sulė, kurioje rastas paminklo 
atidengimo aktas, datuotas 
1935 m. gegužės 30 d. Tekstą 
perskaitė V. Volkovas, kiton 
kapsulėn įdėjęs 1988 m. spalio 
27 d. paminklo atnaujinimo ak
tą. Jame šiauliečiai ragina bu
simąsias kartas saugoti tautinę 
lietuvių garbę. Abi kapsulės 
užmūrijamos paminklo nišoje, 
Sukilėlių kalnelyje skambant 
Tautos himnui. V. Kst.

1988 metų gruodžio 31 dieną Jaunimo centro salėje.
* Kokteiliai -7 v. v.
* Šilta vakarienė su vynu
* Pyragai
* Nemokamas baras

* Puikiai išpuošta salė
* Šalti užkandžiai
* Šampanas
* Joe Dobko orkestras

KLB Hamiltono apylinkės 
valdyba rengia iškilmingą

NAUJŲ METŲ

Stalai numeruoti. Prašome įsigyti bilietus iš anksto sekmadie
niais Jaunimo centre. Informacijų teirautis pas Angelę Krivinc- 
kaitę 527-5037, Tomą Kochanką 549-0417; Toronte pas 
Juozą Sakalauską 340-7497 arba pas Algį Venslovą 423-6480. 
įėjimas - $40. Visus maloniai kviečiame dalyvauti. Valdyba

® LIETUVIAI PASAULYJE

REMKIME 
LIETUVOS 
PERSITVARKYMO
SĄJŪDI

Lietuvių viltys, sunkiais tylos ir skausmo laikais baimės ir nepasi
tikėjimo tramdytos, pagaliau išsiliejo kaip nesuvaldomai veržlus, 
apsivalymo nuo slogios praeities ir tikėjimo Lietuvos ateitimi srau
tas, pasivadinęs LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIU. 
Išsaugoti ateinančiom kartom Lietuvą, jos istoriją, kultūrą, kalbą 
bei gamtą - yra kiekvieno lietuvio pareiga.

Kiekvienas iš Jūsų galite palaikyti lietuvių viltis paremdami
PERSITVARKYMO—ATGIMIMO SĄJŪDĮ.

Nuo š.m. lapkričio 1 dienos visiems išeivijos lietuviams nuo 
mokesčio, kurį Jūs paprastai mokate už bet kokio pobūdžio 
kelionę AUDRA travel kelionių biure, 2.5% bus skiriama 

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIUI REMTI.
1989 m. pabaigoje, ataskaitiniame keliautojų susitikime, pinigai 
kartu su rėmėjų sąrašu bus įteikti Lietuvos sąjūdžio atstovams.
Tad, LIETUVIAI, užsakydami keliones 
lietuviškame AUDRA travel kelionių biure, remsite 

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDĮ.

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

Rašykite: 2100 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1M7
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki trečiadienio 9.30-19.00 
ketvirtadienį, penktadienį 9.30 - 21.00, šeštadienį 11.00 - 17.00 

Registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066

Naujovės Vyskupo 
M. Valančiaus mokykloje

HAMILTON, ONTARIO. Dauge
lis vyresnėsės kartos lietuvių nėra 
patenkinti lietuvių kalbos žinio
mis, kurias yra įgiję jų anūkai ar 
vaikai. Dauguma mažųjų namuose 
lietuviškai beveik arba visai 
nešneka.

Pirmiausia yra būtenybė leisti 
vaikus į šeštadienines mokyklas, 
kurios veiklą vysto beveik visuose 
didžiuosiuose Kanados miestuose.

Prieš kelias savaites, šeštadienį, 
kiekvienas vysk. M. Valančiaus 
šeštadieninės mokyklos mokinys 
grįžo namo su lituanistinio ugdy
mo sutartimi.

Kiekvieno mokinio pareiga su
rasti sau, taip ten pavadintą “įtė- 
vį-globėją”. Globėju gali būti se
nelis ar senelė, dėdė, teta, kaimy
nas, brolis ar sesuo - kiekvienas, 
kam lietuvybė svarbu.

Sutarty prašoma, jog globėjas 
skirtų šiek tiek laiko su vaiku, 
lietuviškai pakalbėti, skaityti 
spaudą, nueiti į lietuviškus ren
ginius ir t.t.

Pagaliau nebereiks nuogąstau
ti, jog vaikai nebemoka lietuviš
kai. Tai puikiausia proga tą padėtį 
atitaisyti.

Neatsisakykite, jei kuris moki
nys pakvies jus į “įtėvius” ar “įmo
tes”, o dar geriau - pasisiūlykite 
patys!

Mokyklos mokytojai įvedė ir ki
tas naujoves: vaikams užduoda 
rinkti duomenis apie Lietuvą. 
Tai pavadinta “nuolatiniu užsiė
mimu". Mokiniai sugalvoja klausi
mus apie geografiją ir istoriją, 
literatūrą bei gramatiką, sportą, 
gyvūnus, maistą, amatus, namų 
aplinką ir dabartinius įvykius. 
Tai vienas iš daugelio būdų priar
tinti vaikus prie Lietuvos ir ugdyti 
domėjimąsi ja.

Sparčiai ruošiam kalėdinės 
eglutės programą - vaidinimą 
“Nuostabioji valanda”, kur akto
riais taps visi vaikai. Vaidinimas 
įvyks gruodžio 18., sekmadienį, 
4 v. p.p. Hamiltono Lietuvių jauni
mo centre.

Tikime, jog mokyklos mokytojų, 
mokinių, jų tėvelių bei senelių 
pastangomis lietuvių kalba mūsų 
vaikų širdelėse išsikovos tokias 
pat teises, kokias ji bando iškovo* 
ti trispalvėmis banguojančioje 
Lietuvoje.

Mokyt. Rytas Ločeris

Hamilton, Ontario
LIETUVOS KARIUOMENĖS AT

KŪRIMO 70 metų sukaktį hamilto- 
niečiai paminėjo lapkričio 26-27 
d.d. Minėjimą rengė DLK Algirdo 
šaulių kuopa. Šeštadienį Jaunimo 
centre įvyko minėjimo iškilmės ir 
koncertas, o sekmadienį AV šven
tovėje ta proga iškilmingos pamal
dos. Pamaldose šauliai ir kitos 
organizacijos dalyvavo su savo 
vėlįavomis. Šeštadienio vakarą 
minėjimas prasidėjo su šaulių 
kuopos pirm. P. Kanopos atidaro
muoju žodžiu ir prisiminimu Lie
tuvos laisvės kovose žuvusių Lie
tuvos karių, šaulių ir partizanų. 
Lietuvos himną minėjimo dalyviai 
sugiedojo kartu su vilniečiais (nes 
salėje publikai buvo įjungta vaiz
dajuostė), kai Lietuvos persitvar
kymo sąjūdis, Gedimino kalne iš
kėlė Trispalvę. AV parap. klebo
nas kun. J. Liauba atkalbėjo giliai 
prasmingą invokaciją. Iškviesti 
kaip sveikintojai ta proga kalbėjo 
KLB Hamiltono apyl. naujoji 
pirm. Angelė Krivinskaitė, KLB 
krašto v-bos atstovas J. Krištolai
tis, išeivijos LŠS pirm. M. Abarius 
iš Detroito ir LŠS garbės teismo 
pirm. St. Jokūbaitis, kuris ta proga 
paskaitė ir savo “Lietuvos parti
zanui” sukurtą eilėraštį.

Meninę vakaro programą atliko 
AV parap. choras, vad. muz. D. 
Deksnytės-Povvell. Su A. Vanagai
čio įvedamuoju “Mes padainuo
sim” choras padainavo aštuonias 
dainas ir, publikai reikalaujant, 
dar vieną pakartojimui. Šiai kari
nei šventei choras buvo specialiai 
paruošęs porą ir karinių dainų, 
tai VI. Paulausko “Savanorių mar
šą” ir A. Vaičiūno “Kritusiems 
kariams”. Kitos dainos buvo lietu
vių kompozitorių harmonizuotos: 
skambios, posminės liaudies dai
nos - J. Naujalio “Ko liūdi, puti
nėli?”, J. Bendoriaus “Mergužėle, 
lelijėle”. Buvo dar padainuota J. 
Gaižausko nostalgiška “Tėviškės 
klevai”, iš P. Orintaitės eilėraščio 
J. Gaižausko sukurta sentimentali 
daina “Šešupėle miela” ir J. Nau
jalio kompozicijos ir Maironio žo
džių “Už Raseinių”. Koncertui 
akompanavo Arūnas Juodelė, 
kuris pasirodė kaip lankstus ir 
stiprus choro palydovas.

Choras dainavo įdomiai, nuo
taikingai, giliai įsijausdamas į 
kiekvienos dainos skirtingą cha
rakterį. Šitas dainininkų vienetas 
kartu dainuoja jau daugelį metų. 
Yra susidainavę, išlyginę savo 
balsus, ir chorvedė neturi daug 
vargo iš jų išgauti gražų ir harmo
ningą skambesį. Jie greit pasisa
vina bet kokį chorinį tekstą, nes 
kiekvienas su savo ilgamete cho
risto patirtim retai randa ką nors, 
ko dar nebūtų dainavęs kur nors, 
kada nors ar su kitu chorvedžiu. 
Ateinančiais metais AV parap. 
choras planuoja iškilmingai pami
nėti savo veiklos jau 40 m. sukaktį.

Choro vadovė, dirigentė ir AV 
parap. vargonininkė Darija Deksny- 
tė-Powell savo dirigavimo ir chor
vedybos pradžią pradėjo su AV 
parapijos choru. Tai buvo prieš 
10 metų. Labai greit ji išmoko šio 
amato ir tuoj pasidarė nebepakei
čiama chorvede. Jei pradžioje 
tarp jaunos chorvedės ir vyresnio

amžiaus choristų ir buvo jaučia
ma kokia nors generacijos spraga, 
tai šiandien to jau nebėra. Darija, 
kaip ir visi Deksnių šeimoj, turi 
didelį muzikalumo talentą. Ji jau 
yra vadovavus ir kitiems dviem 
žinomiems dainos vienetams. Ji 
pati irgi yra dainavus Toronto 
“Volungės” chore ir ten iš žymios 
chorvedės ir muzikos mokytojos 
Dalios Viskontienės sakosi išmo
kusi ir pasisavinusi daug chorve
dybos meno. Ji yra baigus McMas
ter universiteto muzikos fakulte
tą. Šiuo laiku Darija dar veda ir 
KLB krašto v-bos raštinę Toronte.

K. M.
PRIEŠKALĖDINIS BAZARAS, 

kurį suruošė Hamiltono ateiti
ninkai, įvyko Jaunimo centro sa
lėje lapkričio 13 d. po 9 v.r. ir 10.30 
v.r. Mišių. Buvo galima pavalgy
ti šiltus pietus ir pasigardžiuo
ti pyragais. Visi ateitininkai tu
rėjo pareigas nuo jauniausių iki 
vyriausių. Jaunučiai, globėjų pa
dedami, platino didžiosios loteri
jos bilietus, turtinga gerais fan
tais. Moksleiviai tvarkė mažąją 
loteriją ir scenoje pravedė vai
kams žaidimus. Sendraugiai dirbo 
virtuvėje ir pardavinėjo maistui 
bilietėlius. Viskas praėjo labai 
nuotaikingai. Visą laiką buvo mu
zika, kurią tvarkė p. Garkūnas. 
Žmonės gausiai dalyvavo, pasiso
tindami skaniais valgiais ir mė
gindami laimę loterijose. Dalyvė

Parduodame ir 
siunčiame 

220 voltų/50 H, 
elektrinius reikmenis 

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

vartojimui Europoje.
Universal Overseas Services

Tel. (416) 755-7779

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

PotPourri
[vairių virtuvės prekių ir 

dovanų parduotuvė
Center Mall, 1227 Barton St. E.
Hamilton, Ont. L8H 2V4. 10% nuolaida
Tel. (416) 545-9488 įteikiant “TŽ" skelbimą.

Savininkė: Birutė Kvedarienė

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003
(Union Gas Building)
Hamilton, Ontario L8N 3C8

Telefonas
(416) 529-7462

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT A I V A
KREDITO KOOPERATYVAS 1AL1\A
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 28 MILIJONUS DOLERIŲ

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

IMAME UŽ:
asmenines paskolas....  13.5%
nekiln. turto pask. 1 m..11.75% 
nekil.turto pask. 3 m.. 12.5% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dyd( iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

JA Valstybės
JAV LB XII-ji taryba savo pir

mojoje sesijoje 1988 m. rugsėjo 
30 — spalio 2 d.d. Čikagoje kraš
to valdybos pirmininku išrinko 
dr. Antaną Razmą. Jo sudarytą 
JAV LB krašto valdybą kores- 
pondenciniu būdu dabar jau pa
tvirtino tarybos nariai. Naują
ją JAV LB krašto valdybą suda
ro: pirm. dr. Antanas Razma, 
vykdomasis vicepirm. Linas No
rusis, vicepirm. Birutė Jasai
tienė — organizaciniams ir ad
ministraciniams reikalams, vi
cepirm. Bronius Juodelis — fi
nansams, vicepirm. dr. Petras 
Kisielius — specialiems reika
lams, vicepirm. Ramona Stepo
navičiūtė — ryšiams su jaunimo 
organizacijomis, vicepirm. Ra
munė Kubiliūtė — informacijai, 
sekr. Pranas Joga, švietimo ta
rybos pirm. Regina Kučienė, 
kultūros tarybos pirm. Dalia 
Kučėnienė, visuomeninių reika
lų tarybos pirm. Arvydas Barz- 
dukas, socialinių reikalų tary
bos pirm. Danguolė Valentinai- 
tė, JAV lietuvių jaunimo sąjun
gos pirm. Darius Sužiedėlis. Re
liginių reikalų tarybos pirmi
ninką sutiko parūpinti vysk. P. 
Baltakis, OFM.

Mirusiųjų pagerbimą Vėlinių 
proga Čikagos lietuvių Šv. Ka
zimiero kapinėse kasmet suor
ganizuoja Pasauliečių bendruo
menės komitetas ir Kapų skly
pų savininkų draugija. Šiemeti
nėse iškilmėse spalio 30 d. aikš
telėje prie steigėjų paminklo 
išsirikiavo Vytauto Didžiojo ir 
“Nemuno” rinktinių šauliai. Iš
kilmę įvadiniu žodžiu pradėjo 
Kapų sklypų savininkų draugi
jos pirm. Stasys Vazalinskas, 
religinei daliai vadovavo kun. 
Juozas Juozevičius. Pasaulie
čių bendruomenės komiteto 
pirm. Algis Regis priminė, kad 
Šv. Kazimiero kapinės buvo 
įsteigtos prieš 85-rius metus. 
Jose dabar ilsisi daug lietuvių, 
kurių eilėse yra ir Lietuvos 
nepriklausomybės kūrėjų-sava- 
nprių, net ir laisvę atgavusių 
Sibiro tremtinių. Palaidotieji 
pagerbti Veronikos Valinskie
nės ir Paulinos Šukytės prie 
paminklo padėtu gėlių vaini
ku. Simbolinę žvakės liepsną 
uždegė Kapų sklypų savininkų 
draugijos garbės pirm. L. Gied
raitienė ir Pasauliečių bend
ruomenės komiteto pirm. A. 
Regis. Visi sugiedojo “Marija, 
Marija” ir Tautos himną. Tada 
prasidėjo individualių kapų 
lankymas visose Šv. Kazimiero 
kapinėse.

A. a. dr. Jonas Šamogas rugsėjo 
27 d. mirė Havajuose. Velionis 
medicinos studijas Vytauto Di
džiojo universitete baigė 1935 
m., dirbo asistentu universite
to chirurginėje klinikoje iki 
1942 m., vėliau — Alytaus apskri
ties ligoninės chirurginio sky
riaus vedėju. Pasitraukęs Vokie
tijon 1944 m., dirbo chirurgu 
Schwarzwaldo ir Braunschwei- 
go ligoninėse. Iš pokarinės Vo
kietijos atvyko Kanadon 1948 m. 
Išlaikęs valstybinius egzami
nus ir gavęs gydytojo teises, 
medicinos praktika vertėsi Va
karų Kanadoje, dirbo chirurgu 
Montrealyje ir Sudburyje. Į Ha
vajus išvyko 1981 m., išėjęs pen
sijon. Havajuose gyveno jo duk
ra Rūta, dirbanti klinikine psi
chologe Honolule. Sūnus Vytau
tas yra radiologas Kentucky 
valstijoje. Šią vasarą dr. J. 
Šamogas su žmona atostogavo 
Kanadoje ir rudenį vėl grįžo į 
Havajus. Rugsėjo 24 d. dantų 
gydytojo laukiamajame jį ištiko 
kraujo išsiliejimas smegenyse. 
Mirė neatgavęs sąmonės ligoni
nėje. Palaidotas Havajų memo
rialinio parko kapinėse iš Šv. 
Antano parapijos bažnyčios Kai- 
luha miestelyje. Havajų lietu
vių klubo vardu su velioniu at
sisveikino E. Bradūnaitė-Ag- 
linskienė, visų lietuvių gydy
tojų ir korporacijos “Fraterni- 
tas Lituanica” vardu — dr. K. 
Aglinskas.

Australija
Tradicinį pavasario balių spa

lio 1 d. Adelaidės lietuvių ka
talikų centro salėje surengė Lie
tuvių katalikių moterų draugija, 
sutraukusi apie 150 linksmai 
nusiteikusių dalyvių. Loterijai 
ir geriausiai orchidėjų valsą 
šokusios poros rinkimui vado
vavo Zina Vencienė. Premiją lai
mėjusia pora tapo Sigis ir Auk
sė Visockiai.

Dr. Algirdas Statkevičius, lais
vę atgavęs sovietų psichiatrinių 
ligoninių kalinys, Lietuvos lais
vės lygos atstovas užsienyje, 
gruodžio 19 d. atvyks Adelaidėn 
ir dalyvaus Australijos lietuvių 
dienose. Lėšų telkimu jo kelio
nės išlaidoms padengti rūpinasi 
ALB Melburno apylinkės suda
rytas specialus komitetas: pirm.

A. Žilinskas, ižd. G. Kaladienė, 
nariai — V. Šalkūnas, jn., N. 
Žvirdzinaitė-Šalkūnienė, J. ir P. 
Mičiuliai.

Australijos lietuvių katalikų 
federacijos valdybos posėdis
1988 m. lapkričio 7 d. Melburno 
priemiestyje Kensingtone įvyko 
be ligšiolinio pirm. Vinco Že
maičio, dėl ligos pasitraukusio 
iš valdybos. Jį pakeitė kun. dr. 
Pranas Dauknys. Posėdyje ap
tartas artėjančiose Australijos 
lietuvių dienose gruodžio 28 d. 
Adelaidėje įvyksiantis XIX-sis 
Australijos lietuvių katalikų 
federacijos suvažiavimas. Posė
dyje dalyvavo ir architektas Ka
zimieras Mieldažys, kuris nuo
1989 m. pradžios iš kun. dr. P. 
Dauknio perims savaitraščio 
“Tėviškės aidai” redagavimą. 
Federacijos suvažiavime Lietu
vių katalikų centre Adelaidėje 
paskaitą skaitys prel. P. But
kus, įvyks valdybos ir kontro
lės komisijos rinkimai, bus ap
tarti “Tėviškės aidų” reikalai.
Britanija

Nottinghame veikia kultūri
nė ONE organizacija, jungianti 
lietuvius, latvius, estus, ukrai
niečius ir lenkus. ONE reiškia 
pirmąsias angliško pavadinimo 
trijų žodžių raides (Opressed 
Nations of Europe). Mums su
prantamesnis būtų Pavergtųjų 
Europos tautų pavadinimas, tu
rintis tą pačią reikšmę. ONE 
organizacijai vadovauja Not
tingham© universiteto prof. D. 
Reganas. Šiemetiniam koncer
tui dėl finansinių priežasčių 
teko atsisakyti didžiulės Not- 
tinghamo koncertų salės. Buvo 
nutarta surengti du koncertus 
mažesnėse salėse. Pirmasis 
įvyko spalio 30 d. Ukrainiečių 
klube. Koncertan įsijungė tik 
trys ONE organizacijai priklau
sančios tautybės — lietuviai, 
latviai ir ukrainiečiai. Kon
certą pradėjo Ukrainos krikšto 
tūkstantmetį švenčiantis vyrų 
choras. Latviams atstovavo tau
tinių šokių grupė, lietuviams 
— V. Gasperienės vadovaujamas 
“Gintaro” choras ir tautinių 
šokių ansamblis “Lietuva”. Cho
ristų eilėse buvo Nottingham© 
skyriaus pirm. K. Bivainis. Kai 
choras po pertraukos vėl grįžo 
scenon, jis suklupo, ištiktas 
staigaus širdies priepuolio, ir 
mirė. ONE organizacijos vado
vas prof. D. Reganas, pareiškęs 
užuojautą lietuviams, paprašė 
tęsti koncertą, kurio programa 
baigta netikėtos mirties sukrės
toje nuotaikoje. “Gintaro” cho
ras velionies atminimą pagerbė 
daina “Lietuviais esame mes gi
mę”.

Vokietija
Tradicinę rudens šventę Va

sario 16 gimnazijos skautų “Auš
ros” tuntas turėjo 1988 m. spalio 
2 d. Ankstų rytą, išsirikiavus vi
siems skautams, buvo iškelta 
Lietuvos vėliava. Tada visi nu
žygiavo į Hiutenfeldo katalikų 
bažnytėlę, kur Mišias atnašavo 
skautų patarnaujamas kun. Jo
nas Dėdinas, giedojo skautės. 
Pamaldose uniformuotas daly
vavo buvęs Vokietijos rajono 
vadas, “Aušros” tuntininkas s. 
Antanas Veršelis. Papietavus 
20 skautų ir skaučių laukė iš
kyla į gamtą, vadovaujama Jū
ratės draugovės draugininkės 
Vilijos Bijūnaitės ir Vytauto 
Didžiojo draugovės draugininko 
Alain Gromošausko. Pirmuosius 
du kilometrus skautai ir skau
tės turėjo nueiti susikibę ran
komis, su kaklaraiščiais užriš
tomis akimis. Tai buvo orienta
cijos pamoka. Išvykos dalyviams 
reikėjo susigaudyti, kur juos 
aklus nuvedė vadovai. Toliau 
buvo žygiuojama, sekant ženk
lus ant medžių ir paslėptus laiš
kus. Pagaliau kiekvienas išvy
kos dalyvis gavo po maišą su 
įvairiais daiktais ir, jais pasi
naudodamas, turėjo pasiruošti 
vaidinimui prie laužo. Vakare 
visi grįžo gimnazijon ir po va
karienės susirinko prie skau
tiško laužo Romuvos parke. Čia 
buvo pakartotas išvykoje pa
ruoštas vaidinimas, skambėjo 
skautiškos dainos.

Lenkija
Lietuvių visuomeninės kultū

ros draugijos Slupsko skyriui 
vadovauja 1987 m. rugsėjo mėne
sį išrinkta valdyba: pirm. Joana 
Jurevičienė, jos pavaduotoja 
Gražina Kalvinskaitė, sekr. An
tanas Suraučius ir ižd. Stasys 
Boveris. 1987 m. rugsėjo 20 d. 
pirmąsias lietuviškas Mišias 
Slupsko lietuviams koncelebra- 
vo kun. Alfonsas Jurkevičius iš 
Vroclavo ir kun. Antanas Burba 
iš Gdansko. Gruodžio mėnesį 
slupskiečiai paminėjo Maironio 
125-tąsias gimimo metines. Mi
nėjimui buvo panaudotos į gar
sines juosteles įrašytos cent
rinės iškilmės Lietuvoje.



London, Ontario
AUKŠTOSE PAREIGOSE. Lon- 

doniškiai su džiaugsmu sutiko 
žinią, kad į mažąją jų apylinkę 
atsikelia veiklioji Rasos (Luko- 
ševičiūtės) ir Pauliaus Kuru šei
ma. Neapsirikta. Prieš metus jie 
čia atvyko ir tuoj pat stipriai įsi
jungė į lietuvišką veiklą. Paulius 
sutiko būti apylinkės pirmininku 
ir veikla tuoj pagyvėjo. Buvo ruo
šiami renginiai. Iš jų ypač išsiski
ria daugiausia P. Kuro ir E. Iškaus
ko pastangomis surengtas ir kana
diečių informacijos tinkle plačiai 
nuskambėjęs protestas prieš su
varžymus Lietuvoje. Jiems, žino
ma, talkino ir kiti tautiečiai bei 
Kuru šeima. Tas protestas buvo 
vykdomas ne tik vigilija prie Šv. 
Petro bazilikos labai šaltą vasa
rio naktį, bet taip pat ir bado strei
ku. P. Kuro pastangomis apylinkė 
yra nuolat informuojama tiek jo 
paties, tiek ir krašto valdybos bei 
kitų pareigūnų apie tai, kas vyksta 
Lietuvoje. Tais atvejais rodomos 
ir labai įspūdingos vaizdajuostės 
apie mūsų brolių ir sesių kovą 
dėl laisvės savo tėvynėje. Dabar 
stropiai rengiamasi Kanados Lie
tuvių dienoms, kurios Londone 
įvyks Viktorijos ilgąjį savaitgalį, 
gegužės 20 ir 21 d.d.

Ypač pastebėtinas Pauliaus ki
limas savo profesijoje. P. Kuras 
baigęs biochemiją Guelpho uni
versitete, studijavo farmaciją 
Toronto universitete. Jį baigęs 
pradėjo dirbti žinomoje “Big V” 
vaistinių bendrovėje, kuri neprik-

PAULlUS KURAS, 
KLB Londono apylinkės valdybos 

pirmininkas

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS mi

nėjimas įvyko lapkričio 20 d. Pa
maldose už žuvusius dėl laisvės ir 
nepriklausomybės kovotojus daly
vavo tautiečiai, gyveną vietoje bei 
apylinkėse. Per iškilmingas Mi
šias labai gražų pamokslą pasakė 
klebonas kun. K. Butkus, o solis
tai V. A. Paulioniai pagiedojo 
ypatingai jautriai. Prieš altorių 
stovėjo keturios vėliavos atneštos 
ramovėnų: J. Vyšniausko, P. Pol- 
grimo, V. Satkaus ir savanorio S. 
Ulbino, kuris net būdamas vyres
nio amžiaus niekad neatsisako iš
kilmėse dalyvauti.

Pamaldos baigėsi gėlių padėji
mu prie Laisvės paminklo. Mūsų 
iškilioji lietuvaitė Rima Mači- 
kūnaitė “Miss Lithuanian Commu
nity”, kartu su Bendruomenės 
pirm. A. Šetiku padėjo didelę, 
labai puošnią gėlių puokštę, vi
siems dalyviams giedant “Lietu
va brangi”. Po to visi dalyviai 
buvo ramovėnų pavaišinti kavute 
bei užkandžiais. Belieka pasi
džiaugti mūsų ramovėnų ilga ir 
nepailstama veikla.

MIESTO BURMISTRAS J. Mc- 
CAFFERY perrinktas didele bal
sų dauguma. Seniau buvęs bur
mistras Roy Adams išrinktas Re
giono patarėjo pareigoms. Abu šie 
žymūs kanadiečiai yra dideli lie
tuvių draugai, daug kartų viešai 
pasįsakę už visišką Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės atgavi
mą. Ta pačia proga tenka pažy

Hamiltono trijulė - KAZYS ŽILVYTIS, PETRAS ŠIDLAUSKAS ir JONAS 
STANKUS, nuvykę į Ontario šiaurės miškus, nušovė 350 svarų mešką

lausomų vaistininkų buvo suorga
nizuota 1962 metais, norint apsi
saugoti nuo gausėjančių su nuo
laida parduodančių vaistinių kon
kurencijos. Per 26 metus ši bend
rovė išaugo ligi 103 vaistinių. Į ją 
kasmet savanoriškai įsijungia nuo 
8 ligi 10 kitų vaistinių. Ši bendrovė 
yra mėgiama ypač dėl to, kad ji 
nesutinka įsijungti į didžiąsias 
korporacijas ir kad ji remiasi savu 
kapitalu, sudarytu iš vaistininkų ir 
ilgamečių tarnautojų akcijų. Yra 
grynai privati ir savaranki bend
rovė. Pirkėjų ji ypač yra mėgiama 
todėl, kad veltui atveža užsakytas 
prekes. Tam uždaviniui atlikti 
bendrovė turi 150 automobilių. 
Vien Kuro rajone yra 45. Paulius 
labai pasižymėjo gerai suorgani
zuodamas Guelphe esančių vais
tinių rajoną. Už tai gavo didelį 
paaukštinimą tarnyboje. Jam buvo 
patikėtos direktoriaus pareigos 
didžiausiame bendrovės rajone, 
kuris apima Londoną ir jo apylin
kes. Pagrindiniame Londono dien
raštyje “The London free Press”, 
buvo idėta jo nuotrauka ir pažy
mėtos pareigos. Jam perėmus tas 
pareigas dar 5 vaistinės prisijun
gė prie jo rajono. Dabar jis yra 
vyriausias viršininkas Londono 
rajono, apimančio 32 vaistines, 
t.y. arti trečdalio visos bendro
vės, kurią sudaro 4 rajonai. Už jį 
vyresni yra tik du asmenys: bend
rovės prezidentas ir vice-prezi- 
dentas. Nedaug kam pasiseka taip 
aukštai iškilti per trumpą, 9 
metų tarnybos laiką. Stebėtina, 
kad visur (tiek lietuviškoje veiklo
je, tiek ir tarnyboje) jis suspėja 
viską atlikti. Jam padeda ir tai, 
kad savo automobilyje jis turi 
bevielį telefoną ir daug ką gali 
atlikti vykdamas iš vienos vaisti
nės į kitą. Jis yra vienas aukščiau
siai savo profesijoje iškilusių lie
tuvių šioje apylinkėje.

Linkime mielajam mūsų apylin
kės pirmininkui ir toliau siekti 
aukštumų. D. E.

RASA ir PAULIUS KŪRAI susi
laukė naujo sūnelio Dariaus Pet
ro. Naujagimiu džiaugiasi tėvai 
ir seneliai.

KLB LONDONO APYLINKĖS 
valdybos ruošiama Kalėdų eglu
tė įvyks gruodžio 11, sekmadienį 
tuoj po pamaldų Šiluvos parapi
jos salėje. (Ne gruodžio 18 d., kaip 
buvo skelbta anksčiau).

mėti, kad R. Zeliznak, vadęs lie
tuvaitę Thoroldo miesto alder- 
menas, šiemet neturėjo laimės bū
ti išrinktu to miesto burmistru. 
Kita lietuvaitė yra ištekėjusi už 
Port Erie burmistro.

KLARA STANKUVIENĖ per
ėmė mūsų bibliotekos tvarkymą iš 
Antano Gverzdžio. Pastarasis kny
gynu rūpinosi daug metų. Klara 
neperseniausiai yra atvykusi iš 
Lietuvos. Jos įsijungimas į mū
sų Bendruomenės veiklą gali būti 
pavyzdys visiems. Kor.

Sudbury, Ontario
KLB KRAŠTO VALDYBOS veik

lai remti aukojo: $100 - P. Petrė- 
nas, P. Venskus, V. Lumbis; $20 - 
L. Kulnys; $15 - V. Juška, J. Ba- 
taitis; $10 - J. Paulaitis, A. Ruk- 
šys, D. Niekus, K. Ramonas, Kęst. 
Poderis, A. Zlatkus; $5 - V. Bru
žas, J. Petrėnas, J. Staškus, V. Da- 
veikis, A. Barkauskas, J. Valiu
kas, J. Pranskus, J. Šleinius, J. 
Stankus, L. Baltutis.

Aukos perduotos KLB krašto val
dybai Toronte. Aukotojams lietu
viškas ačiū.

KLB Sudburio 
apylinkės valdyba

Wasaga Beach, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Wasagos Ge
rojo Ganytojo misijos moterų bū
reliui už gražų bendradarbiavimą 
bei dovaną. N. Bridickienė

Naujoji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba. Iš kairės sėdi: vicepirm. kultūros reikalams IRENA LUKO
ŠEVIČIENĖ, pirm. dr. VYTAUTAS BIELIAUSKAS, vicepirm. spaudos reikalams GABIJA PETRAUSKIENĖ. 
Antroje eilėje: ižd. HORACIJUS ŽIBĄS, vicepirm. ryšiams su kitataučiais ALGIMANTAS GURECKAS, vicepirm. 
visuomeniniams reikalams dr. VYTAUTAS DAMBRAVA, vicepirm. finansų reikalams EUGENIJUS ČUPLINSKAS, 
vicepirm. informacijos reikalams kitataučių spaudoje ALGIS JUZUKONIS Nuotr. St. Dabkaus

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos rūpesčiai
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės valdybos pirm. dr. Vyt. Bie
liauskui, neseniai sugrįžusiam iš 
Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo 
Lietuvoje, lapkričio 11-14 d.d vy
kusiuose PLB valdybos posėdžiuo
se Toronte, Kanadoje, vyravo ry
šių su Lietuva ir dabartinės pa
dėties klausimai.

PLB valdybos pirmininkas už
mezgė asmeninius ryšius su Lie
tuvos laisvės lygos ir Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio vadovau
jančiais asmeninis ir pasidalino 
bendrais rūpesčiais bei siekiais. 
Jie įspėję lietuvių visuomenę, 
kad sąjūdžio žmonėms nebūtų 
siunčiami ar įduodami doleriai, 
nes jie atsidurtų asmeniniame 
pavojuje. Dr. Vyt. Bieliauskas 
taip pat susitiko su naujuoju Lie
tuvos kardinolu Vincentu Sladke
vičium. Su juo taip pat buvo ap
tarti bendri rūpesčiai.

Valdyba nutarė kreiptis į kraštų 
Lietuvių Bendruomenes, prašyda
ma atkreipti dėmesį ir padėti ap
sigyventi naujiems ateiviams iš 
Lietuvos. Pirm. Vyt. Bieliauskas 
savo sveiknimo žodyje Sąjūdžio 
suvažiavime Vilniuje kalbėjo, 
kad tarp brolių ir sesių Lietuvo
je ir išeivijoje, būtų mažiau įta
rinėjimų ir daugiau pasitikėjimo 
vieni kitais. Ypač svarbu išeivi
jos lietuviams priimti, globoti 
bei pagelbėti įsikurti naujai at
vykusioms. Reikia taip pat atvy
kusius įjungti į lietuvių mokyk
las, į kalbos dėstymą ir panašius 
darbus.

Pirmininkas apie savo kelionę, 
pranešimus jau yra padaręs Čika
goje, Toronte, Klivlande. Numa
tyti pranešimai taip pat Detroi
te ir Australijos lietuvių koloni
jose, kai jis ten lankysis Austra
lijos lietuvių dienose ir PLS žai
dynėse.

Kiti reikalai
— PLB valdyba nutarė siųsti savo 

aplinkraščius VLIKo tarybai bei 
valdybai. Taip pat nutarta siūlyti 
susitikti VLIKo ir PLB delegatams 
naujų metų pradžioje ir aptarti 
bendrus reikalus bei santykius; 
bandyti sušaukti veiksnių konfe
renciją.

— 1989 metus skelbiame “VAR
PO” metais.

— Mirus kun. Liubinui, PLB at
stovui Vasario 16 gimnazijos ku- 
ratorijoje, PLB valdyba paskyrė 
savo atstovu trijų metų kadenci
jai dabartinį V. Vokietijos LB 
pirmininką p. Sabą.

— PLB valdyba kooptavo buvu
sios valdybos narę Mildą Len
kauskienę iš Klivlando, Ohio, 
švietimo reikalams.

— Ryšininku su ŠALFASS pa
skirtas Alvydas Saplys, PLJS pir
mininkas.

— PLB valdyba patvirtino įvai
rių sričių vicepirmininkų pa
teiktus vienerių metų veiklai 
biudžetus. PLB valddybos meti
nis biudžetas yra $63,000 (JAV 
pinigais). PLB fondas JAV gruo
džio mėnesį praveda vajų PLB 
veiklai lėšoms sukelti.

— Kanados LB valdyba parėmė 
PLB valdyba, įteikdama $4,500 
(kanadiškais) savo solidarumo 
įnašą.

— PU sąjunga rūpinosi Austra
lijos “Svajonių aidų” kelionėmis 
aplink pasaulį, kurių pasekmėje 
įvairiose kolonijose išjudino lie
tuvių jaunimą.

— PLJS 1989 m. pavasarį šaukia 
jaunimo konferenciją Vakarų Vo
kietijoje.

— 1990 m. vasarą PLJS ruošia 
baltiečių roko festivalį Toronte 
ar Michigane. Roko grupės kvie
čiamos registruotis pas Dainą Ka- 
lendraitę, PLJS valdybos narę To
ronte.

— Netrukus Irena Lukoševičie
nė, vicepirm. kultūriniams reika
lams, išsiuntinės kraštams anketą, 
kurios pagalba ištirs kraštų jė
gas bei pageidavimus kultūrinė
je srityje.

— Į PLB kultūrinės srities ko

misiją kol kas įeina Aldona Linger- 
taitienė iš Bostono (jaunų šeimų 
reikalams), Gražina Ignaitytė ir 
Ramūnė Jonaitienė iš Toronto bei 
visų kraštų valdybų nariai kultū
riniams reikalams.

— Dr. Vyt. Dambrava ruošia kraš
tams medžiagą, susietą su Molo- 
tovo-Ribbentropo paktu.

— A. Gureckas ruošia PLB ryši
ninkams su kitataučiais veiklos 
gaires. Bamdomi kontaktai per 
“BATUN” Jungtinėse Tautose.

♦ ♦ *

Telefoniniame pasikalbėjime A. 
Tučkus pranešė dr. Vyt. Bieliaus
kui, kad LLL taryba Lietuvoje pa
tvirtino lygos atstovais Kaliforni
joje Romą Giedrą ir Vladą Šakalį.

Tauta žygiuoja viena.
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jaus rytą Gedimino aikštėn vėl 
susirinko šimtatūkstantinė 
minia ir laikomos Mišios, ku
rioms vadovauja pats kardino
las. Tai buvo visų ėjimas vie
na kryptimi.

Pasak Nekrošiaus, “paskui 
persitvarkymo sąjūdžio suva
žiavime buvo remiamasi kardi
nolo pamokslu Gedimino aikš
tėje, kur jis pasakė, jog mes 
einam, tie žingsniai negali ne
jaudinti, jei mes jaučiam savo 
vertę, savo misiją — tai reikia 
eiti kryptingai, iš lėto, kad 
neįžeisti kitų žmonių. Kai Bra
zauskas savo kalboje citavo 
kardinolą, buvo kažkas tai nau
jo, kad valstybės aukštas pa
reigūnas remiasi kardinolu. 
Tai buvo valdžios ir inteligen
tijos pajutimas, kad kartu ga
lim daug ką padaryti.. .”, pa
sakojo partietis poetas, vieno
je vietoje užsiminęs, kad ir jis 
dalyvavo Lietuvos persitvar
kymo sąjūdžio steigiamajame 
suvažiavime.

Šapokos istorija
Gal tiksliausiai valstybinių 

leidyklų komiteto pirmininkas 
galėjo pasisakyti apie Lietu
vos leidyklų dabartinius už
davinius. Jis sakė, kad dabar 
leidyklose atsirado begalės 
(pažodžiui — dešimtys, šimtai)

Baigusi žemišką kelionę, teilsisi 
amžinoje šviesoje

AfA 
ANNAI KAMINSKIENEI

mirus,
liūdinčią dukrą GERDĄ KAMINSKAITĘ-TARVYDIENĘ, 
sūnų ALBERTĄ KAMINSKĄ ir jų šeimas bei visus arti
muosius, giliai užjaučiame ir kartu liūdime -

“Rambyno" ir "Šatrijos" tuntai, 
Skautininkų-kių ramovė

AfA 
VINCUI VASILIAUSKUI 

mirus,

jo dukrą JOANĄ ZENKEVIČIENĘ, sūnus — 
EDMUNDĄ ir VYTAUTĄ bei jų šeimas, nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Elena ir Rudis Vilembrektai 
Viktorija ir Viktoras Staškūnai 
Elena ir Pranas Ališauskai

A. Tučkus prašė perduoti Lygos 
sveikinimus naujai išrinktam JAV 
prez. G. Bush, išreiškiant pasiti
kėjimą, kad ir naujoji administ
racija laikysis Pabaltijo okupa
cijos klausimu tos pačios poli
tinės linijos, siekiančios Lietu
vai visiškos nepriklausomybės. 
Prašo kelti Lietuvos lasivės ir 
nepriklausomybės reikalus tarp
tautiniuose forumuose.

Lyga ragina lietuvių tautą vi
somis išgalėmis remti Sąjūdžio 
iniciatyvą, reikšti protestus prieš 
naujus “metropolijos kėslus brež
nevinės konstitucijos reformos 
pretekstu apriboti Lietuvai pa
liktas teises politikos, ekonomi
kos ir kultūros srityse”. Gabija

sibiriečių atsiminimų. J. Nek
rošiaus žodžiais, “mes steng
simės tuos memuarus išleisti, 
netaisę jų turinio ... Tačiau 
prisibijom, kad neprasidėtų 
kerštas . . . Nepaprastas po
reikis yra istorinės literatū
ros. Greit išeis Adolfo Šapo
kos Lietuvos istorija. Ją tie
siog nufotografuosim. Mūsų 
istorikai pabaigoje prirašys 
straipsnelį. Jos užsakymų yra 
260,000 egz. Taip pat greit iš
leisime Kučinsko ‘Kęstutį’, 
straipsnių rinkinį apie Vytau
tą Didįjį.. . Leidžiant isto
rinius veikalus tokiais dide
liais tiražais, iškils ir popie
riaus problema ... Teks atsisa
kyti kai kurių mažesnės vertės 
veikalų išleidimo ...”

Priminęs, kad paruošta vie
nos Kauno spaustuvės sutartis 
su Niujorke gyvenančiu Lie
tuvos žydu, kuris į kauniškę 
spaustuvę investuos 6 milijo
nus dolerių moderniai spaus
dinimo technikai įsigyti, ir kad 
ta bendra JAV-Lietuvos lei
dykla leis veikalų seriją, pa
vadintą “Pasaulio lietuvių kul
tūros biblioteka”. J. Nekro
šius pranešimo pabaigoje pa
minėjo, kad “Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdžio veikloje ak
tyviai dalyvauja visos leidyk
los ir kad sąjūdis visuose ly
giuose nepareiškė jokios kriti
kos leidybai”.
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Britanijos lietuviai
Padėjo savo tautiečiams

Po ilgos sunkios ligos 1988 me
tų lapkričio 8 d. amžinai sustojo 
Jono Pumerio širdis. Laidotu
vių Mišios įvyko Acton mieste, 
Liurdo Marijos šventovėje. Ve
lionio karstas prie šventovės bu
vo sutiktas su kariška tradicija, 
kareiviui grojant “Paskutinysis 
postas”. Mišios buvo atnašauja
mos anglų kalba, nes labai daug 
dalyvavo angliškosios visuome
nės. Dalyvavo ir Londono lietu
vių parapijos klebonas kun. dr. 
Jonas Sakevičius, MIC.

Šventovėje velionies duktė 
J. Pumeryte-Woolcombe kalbėjo 
apie savo tėvo gyvenimą. J. Pu- 
meris gimė Škotijoje 1907 m. 
Užaugo ir išsimokslino nepri
klausomoje Lietuvoje, ten tar
navo ir Lietuvos kariuomenėje. 
Kaip britų pilietis 1937 m. at
vyko D. Britanijos sostinę Lon
doną. Čia velionis įsijungė į gar
sųjį karališką pulką “Coldstream 
Guards”. Būdamas muzikalus, 
pateko į to pulko dūdų orkest
rą, kuriame ištarnavo net 22 me
tus. Buvo apdovanotas net 5 ka
riškais medaliais.

Išėjęs iš kariškos tarnybos, 
velionis tapo geriausiu “horo- 
logistu” - laikrodžių mechani
ku. Jo patarnavimais pasinau
dojo net ministeris pirm. H. 
MacMillan ir karališkoji šeima.

Velionis dirbo ir Londono lie
tuviškoje bendruomenėje. Daug 
padėdavo atvykstantiems lietu
viams į D. Britaniją po karo, su
ieškodamas jiems darbus.

Karo metu ir tuojau po karo ve
lionis vadovavo Londono lietu
vių parapijos chorui, kurį jis 
buvo gerai paruošęs. Daug davė 
koncertų britų kariuomenės da
liniams bei šiaip publikai. Išlei
do dainų bei giesmių plokštelę.

Palaidotas 1988 m. lapkričio 
18 d. Greenford kapinėse, Mid
dlesex grafystėje. Liko nuliū
dusi žmona Bronė, dukterys - 
Irena, Elena, June, Sonija ir 
sūnus Edmundas su šeimomis ir 
dešimtis vaikaičių.

Mielas Jonai, ilsėkis ramybė
je, nes daugiau tavęs nebematy
sime lietuviškuose renginiuo
se.

©EO.H. CREBEH
MONUMENTS INC.

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

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

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

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

Varžytinių kainos - visų projektų 
meistriškumas garantuotas.

Lietuvių kultūros muziejui
Anapilio sodyboje, Mississaugoje, jau pastatytas 

Kanados Lietuvių kultūros muziejus ir Parodų salė. Mu
ziejaus paskirtis - mūsų tautiečių pergyvenimus bei atsi
minimus primenančių užrašų, nuotraukų, dokumentų ir 
kitokių tremtį bei išeiviją nušviečiančių kūrybos ir meno 
rinkinių priežiūra. Ne visi jaunosios kartos nariai moka 
įvertinti savo tėvų palikimą. Ne visi ateityje turės ir tin
kamas sąlygas tokios medžiagos priežiūrai. Šis muziejus 
bus ateities istorikams ir visiems savo senelių ir prose
nelių praeitimi besidomintiems asmenims aiški tokios 
medžiagos vieta.

Pastatas kainavo $1,097,161.87. Esame skoloje, už 
kurią mokame aukštus procentus ir jūsų finansinė para
ma yra labai reikalinga. Už aukas, nemažesnes kaip 
$20.00, bus išduodami pakvitavimai atleidimui nuo pa
jamų mokesčio. Paaukoję $1,000.00 ar daugiau bus įra
šomi muziejaus rėmėjų lentoje, paaukoję $5,000.00 - 
muziejaus mecenatų lentoje. Prašome aukas siųsti ir 
čekius rašyti žemiau nurodytu vardu bei adresu:

KL BENDRUOMENĖ-MUZIEJUS 
1011 College Street, Toronto, 
Ontario M6M 1A8, Canada

Aukos suma $ ..............................................................................

Vardas, pavardė______________________________________

Ad resas_____________________________________________

Parašas__________________________________

Žmogaus teisių seminaras
Edukacinis žmogaus teisių 

tinklas Britanijoje 1988 m. lap
kričio 19 d. Kingsway-Princton 
kolegijoje Londone, surengė vie
nos dienos žmogaus teisių semi
narą - auklėjima Britanijos mo
kyklose. Buvo pakviestos dalyvau
ti Britanijoje esančios etninės 
grupės. Jam vadovavo žmogaus 
teisių lektorė Londono univer
sitete Margherita Rendal.

Vyko ir grupiniai seminarai, 
kuriems vadovavo įvairių žmo
gaus teisių organizacijų vado
vai. Šalia seminaro buvo įvai
rių organizacijų parodos ir in
formacijos stalai su atitinkama 
medžiaga. Vyravo “kairiosios” 
linkmės ir garsiai kalbėjo P. 
Amerikos, Azijos ir P. Afrikos 
kontinentų vardu, kad jų dikta
toriai neleidžią jiems naudotis 
žmogaus teisėmis. Bet nė viena 
etninė grupė neprisiminė gorba
čiovinės diktatūros.

Iš etninių grupių Londone, iš
skyrus baltiečius, R. Europos 
etnines grupės nedalyvavo. Bal
tiečių taryba su savo paroda bu
vo įsikūrusi pagrindinio korido
riaus priekyje. Parodoje aiškai 
atsispindėjo šių laikų įvykiai 
Pabaltyjyje. Informacinė me
džiaga neatrodė liuksusinė, bet 
gera, ir daug jos buvo paskleis
ta žmonėse. Gal galėjo taryba 
dar labiau pasiruošti ir plačiau 
dalyvauti! S.K.



KLB krašto tarybos suvažiavime lapkričio 12-13 d.d. Toronte simpoziumo “Dabartiniai įvykiai Lietuvoje” dalyviai. 
Iš kairės: žurnalistas ANTANAS ŠILEIKA, dr. VYTAUTAS BIELIAUSKAS, doc. VYTAUTAS SKUODIS ir mode
rator adv. JOANA KURAITĖ-LASIENĖ Nuotr. St. Dabkaus

PRANEŠIMAS IŠ LENKIJOS

Lietuvių diena Slupske
Krikščioniškosios kultūros savaitėje buvo surengtos vengrų, 

ukrainiečių ir lietuvių dienos su atitinkamom iškilmėm, 
paskaitomis ir parodomis

Laisvės sąjūdžiai pavergtoje Lietuvoje I
Lietuvos laisvės lyga ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdis —ju kilmė, siekiai, tarpusavio 

santykiai, veikla ir šalia jų veikiančios grupės

VYTAUTAS SKUODIS ----------------- :------- 7--------------

Šiandieną audringų, džiugių 
ir kartu dėl ateities nerimą 
keliančių įvykių Lietuvoje fo
ne pirmojo ryškumo žvaigždė
mis šviečia Lietuvos persitvar
kymo sąjūdis ir Lietuvos lais
vės lyga. Abu šie reiškiniai 
prasidėjo 1988 m. viduryje: 
Sąjūdis — nuo birželio 13 die
nos, Lietuvos laisvės lyga — 
nuo liepos 3 dienos.

Sąjūdis veikia kaip TSKP 
paskelbto persitvarkymo, vie
šumo ir demokratizacijos at
garsis Lietuvoje, kuris siekia 
savajame krašte tikro persitvar
kymo be išimčių visose srityse, 
t. y. ne vien tik ekonomijoje ir 
krašto ūkyje.

Lietuvos laisvės lyga veikia 
kaip iš pogrindžio į atvirą vei
kimą išėjusi tautinė-patrioti- 
nė grupė, kuri, pritardama Są
jūdžio siekiamiems tikslams, 
atvirai ir principingai kelia 
Lietuvos atsiskyrimo nuo Sov. 
Sąjungos klausimą, kad galėtų 
atkurti laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą.

Suprantama kodėl mūsų 
išeivijoje Lietuvos laisvės lyga 
(LLL) iš karto susilaukė dide
lių simpatijų ir karšto pritari
mo. Tuo tarpu Sąjūdis ir dabar 
dar daug kam kelia nepasitikė
jimą ir net įtarimus. Yra nema
žai įsitikinusių, jog Sąjūdis, 
kaip Michailo Gorbačiovo pra
dėtos persitvarkymo politikos 
aktyvus rėmėjas, visiems lai
kams atsisako Lietuvos atsisky
rimo nuo Sovietų Sąjungos, o 
tuo pačiu ir nuo Lietuvos ne
priklausomybės bei suvereni
teto atstatymo.

Net ir neseniai atvykusiam 
iš Lietuvos, bet pačiam nedaly
vaujant šiuose judėjimuose 
kalbėti apie Sąjūdį ir apie LLL 
nelengva. Dar sunkiau tuos 
reiškinius suprasti ir juos tei
singai vertinti tiems, kurie iš 
Tėvynės išvyko prieš daugelį 
metų. Tačiau atidžiai sekti ir 
objektyviai interpretuoti da
bartinius įvykius Lietuvoje, 
jų eigą, priklausomybę, tarpu
savio ryšius ir kitus dėsningu
mus yra būtina kiekvienam 
išeivijos lietuviui, kad tame 
bendrame mūsų tautos atgimi
mo judėjime susirastų ir savo 
vietą.

Šis mano pranešimas lies 
daugiausia Lietuvos laisvės 
lygą. Nors esu vienas iš trijų 
LLL atstovų užsienyje, tačiau

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

AfA
VINCUI VASILIAUSKUI

mirus,

jo dukrą JOANĄ ZENKEVIČIENĘ su šeima, 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame -

E. Čepienė
J. Valiukienė 

kalbėsiu tiktai kaip privatus, 
t.y. neoficialus asmuo, žvelg
damas tarytum iš šalies ir į 
LLL, ir į Lietuvos persitvarky
mo sąjūdį. Pastarąjį liesiu tik
tai tiek, kiek tai bus reikalinga 
išryškinti ir įvertinti Lietuvos 
laisvės lygą bei jos veiklą.

1
Lietuvos laisvės lyga pa

siskelbė išeinanti iš pogrin
džio savo pirmajame 1988 m. 
liepos 3 d. dokumente. Tačiau 
tai visai nereiškia, kad Lietu
vos pogrindis nustojo egzista
vęs. Jis įvairiomis formomis 
ir įvairiu intensyvumu Lietu
voje egzistuoja jau 48 metai. 
Jis ir toliau egzistuos tol, kol 
Lietuva tikrai taps laisva.

Ypatingai ryškus Lietuvos 
pogrindžio veikimo etapas 
prasidėjo apie 1970 m. Jis savo 
viršūnę pasiekė 1979 m. Tada 
Lietuvos pogrindyje buvo iš
leidžiama net 16 periodinių ir 
tęstinių leidinių. Latviai tais 
metais neturėjo nė vieno tokio 
leidinio, o pas estus buvo tiktai 
vienas ar du.

Tada, kaip ir dabar, Lietuvos 
pogrindyje veikė įvairios gru
pės. Jų veikimą tiktai maža da
limi atspindėjo pogrindžio 
spauda. Viena tokių grupių 
buvo Lietuvos laisvės lyga.

1978 m. birželio 15 d, LLL 
paskelbė deklaraciją, kurią 
išspausdino pogrindyje lei
džiamas žurnalas “Aušra” nr. 
12. Toje deklaracijoje buvo 
pareikšta:

1978 m. birželio 14-15 dienomis 
iniciatyvinė grupė, apsvarsčiusi 
tarptautinę ir vidaus padėtį, nu
sprendė: sukurti nepartinę, de
mokratiniais principais veikian
čią organizaciją Lietuvos laisvės 
lygą. Lietuvos laisvės lygos tikslas 
- Nepriklausomos Lietuvos atkūri
mas. Lietuvos laisvės lygos uždavi
niai: 1. Religinės, tautinės ir poli
tinės sąmonės ugdymas; 2. Lietuvos 
laisvės klausimo kėlimas tarptauti
niuose forumuose.

Lietuvos laisvės lyga neturės 
organizacinės struktūros. Kiekvie
nas Lietuvos gyventojas gali laikyti 
save LL Lygos nariu, jeigu jis kovo
ja (pagal galimybes) už LL Lygos 
tikslus.

Toliau šiame dokumente ra
šoma:

Jeigu šis moralinis ultimatumas 
nebus priimtas, tai parodys, jog 
sovietinė vyriausybė ir toliau pri
taria Stalino-IIitlerio suokalbiui. 
Tokiu atveju Sovietą Sąjungos vy
riausybei turėtą būti paskelbtas 
totalinis boikotas iš visą pasaulio 
žmonią ir tautu pusės (“Aušra”, nr. 
17,1979).

Kai kurios šio dokumento 
vietos dabar atrodo naivokos, 
tačiau pogrindininkai stovėjo 
prieš alternatyvą: be jokios 
diplomatijos ir visu griežtumu 
iškelti svarbią principinę 
problemą arba nedaryti nieko. 
Jie pasirinko pirmąjį atvejį.

Ypatingai didelę vertę turė
jo prie šio moralinio ultimatu-

J. I. Nacevičiai
J. M. Zubrickai 

mo pridėtas Hitlerio ir Stalino 
suokalbio dokumentų ir to me
to sovietinės spaudos atgarsių 
rinkinys, paimtas iš 1979 m. 
pradžioje Lietuvos pogrindyje 
išleistos Alfonso Andriukaičio 
knygos “Bausmė be nusikalti
mo”, atspausdintos pogrindi
nio “Lietuvių archyvo” šešta
me tome. Šia proga pažymėtina 
jog toji Alfonso Andriukaičio, 
1941 m. tremtinio, knyga, turin
ti didelę pažintinę ir išlieka
mąją vertę, tiktai šiais metais 
atkeliavo į JAV ir tebelaukia 
leidėjo.

Visi tie LLL pareiškimai bu
vo drąsus iššūkis pavergėjui 
ir, savaime suprantama, jai 
KGB (Valstybės saugumo ko
miteto) organuose nedelsiant 
buvo iškelta byla, nors kas tie 
LLL tautinės tarybos nariai, 
tada jiems dar nebuvo žinoma.

Aukščiau nurodytiems uždavi
niams įgyvendinti sukuriama 
aukščiausia Lietuvos Laisvės Ly
gos institucija - Tautinė taryba. 
Užsienyje LL Lygą atstovaus Užsie
nio taryba. KGB likvidavus Tauti
nę tarybą, arba sutrikus jos veiklai 
dėl kitą priežasčią, - Tautinės ta
rybos funkcijos pavedamos Užsie
nio tarybai.

LLL Užsienio tautinė taryba krei
piasi į demokratinią valstybią vy
riausybes Europoje ir Amerikoje, 
o taip pat į Kinijos Liaudies respub
likos vyriausybę dėl buvusio Tautą 
Sąjungos nario - Lietuvos laisvės 
klausimo iškėlimo SNO Generali
nėje Asamblėjoje.

Kviečiame užsienio lietuvius 
sudaryti LL Lygos Užsienio tarybą 
ir atstovauti LL Lygą užsienyje.

Šią deklaraciją pasirašė 
Lietuvos laisvės lygos tautinė 
taryba, nenurodant jos narių 
pavardžių. Nebuvo nurodytas 
ir tarybos narių skaičius.

Praėjus lygiai vieneriems 
metams, taip pat birželio 15 d., 
Lietuvos laisvės lygos tautinė 
taryba paskelbė “Kreipimąsi 
į Lietuvoje gyvenančius rusus”. 
Jame buvo nurodytos skriau
dos, kurias iš rusų patyrė lietu
viai, pradedant Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos prijun
gimu prie Rusijos imperijos 
XVIII a. pabaigoje ir baigiant 
einamuoju laiku. Toliau tame 
dokumente išvardijami pa
grindiniai atvejai, kuriais 
rusų buvimas Lietuvoje yra jai 
žalingas. To kreipimosi pabai
goje rašoma:

Mes kviečiame visus Lietuvoje 
gyvenančius rusus apleisti mūsą 
kraštą. Tai būtą efektyviausia prie
monė apsisaugoti jiems nuo berei
kalingo kraujo praliejimo. O kartu 
tai dalinai sustabdytą tą žalą, ku
rią, kaip minėjome, atneša Lietu
vai rusai kolonistai. Be to, pata
riame jiems geriau įsisąmoninti 
savo vaidmenį Lietuvoje (“Aušra”, 
nr. 17,1979).

Tų pačių 1979 m. rugpjūčio 
3 d. LLL pogrindžio “Aušroje” 
paskelbė “Moralinį ultimatu
mą TSRS vyriausybei”. Šiame 
didelės apimties dokumente 
buvo išsakytos visos lietuvių 
tautos nuoskaudos, patirtos 
dėl sovietų įvykdytos ir dabar 
tebesitęsiančios Lietuvos oku
pacijos. Tame Ultimatume rei
kalaujama, kad Sovietų Sąjun
gos vyriausybė per keturias 
dienas (1979.VIII. 3-7) viešai 
paskelbtų Stalino-Hitlerio 
slapto suokalbio visus doku
mentus, pasirašytus Molotovo 
ir Ribbentropo ir kad viešai 
atsiprašytų visas tautas, ku
rioms padarė daug sunkiai 
apskaičiuojamų skriaudų.

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

Šis renginys vyko visą savai
tę tema “Krikščionybė Vidurio 
ir Rytų Europoje”. Tai buvo VI 
Krikščioniškos kultūros savai
tė - Slupskas, 1988 m. spalio 
16-23.

Savaitės programoje: spalio 
16 - popiežiaus Jono-Pauliaus 
II pontifikato dešimtmečio mi
nėjimas, iškilmingos Mišios 
laikomos vysk. I. Jež, pamoks
las ir konferencija tema “Sla
vų kilmės popiežius”; spalio 17
- buvo skirta Kijevo kunigaikš
tijos krikšto 1000-mečiui; pa
skaitą tema “Vidurio-Rytų Eu
ropa, Kijevo kunigaikštijos 
krikštas ” skaitė (mokslinis 
darbuotojas iš Gdansko uni
versiteto); spalio 18 - Lenkų 
diena tema “Ką padarei, Len
kija, su savo krikštu?”, iškil
mingos pamaldos, konferenci
ja, dalyvaujant katalikų spau
dos redaktoriams; spalio 19 bu
vo skirta kankinio kun. J. Po- 
pieluškos mirties metinių pa
minėjimui; transparente ma
tėsi žodžiai: “Ištikimas iki 
kryžiaus kančios ...”; buvo 
pamaldos, konferencija su kun. 
Poninskiu - stebėtoju kun. J. 
Popieluškos žudikų byloje; 
spalio 20 - Ukrainiečių die
na, Mišios graikų katalikų apei
gomis, mosklinio darbuotojo 
paskaita apie slavų tautų san
tykius ir šiuo metu Bažnyčios 
skatinamą Vidurio-Rytų Euro
pos tautybių susitaikymą ir 
bendradarbiavimą; spalio 21
- Vengrų diena šūkiu “Šv. Ste
pono Bažnyčia ir tauta”; buvo 
Mišios vengrų kalba ir konfe
rencija; spalio 23 (sekmadie
nis) - Lietuvių diena. Savaitės 
užbaigimui ji reikšmingai iš
skyrė. Dienos šūkis: “Tikėjimas
- tautos atrama”. Buvo sureng
ta paroda, tikybinių knygų 
mugė.

Lietuvių diena buvo dide
lė šventė ne tik vietos lietu
viams, bet ir atvažiavusiems 
iš.Gdansko, Ščetino, Vroclavo. 
Pamaldose lietuvių kalba 12.30 
v. Šv. Jackaus šventovėje da
lyvavo lenkų tikinčiųjų visuo
menė ir ukrainiečiai. Pamal
das laikė atvažiavę iš Vrocla
vo lietuviai kunigai: kun. kan. 
Alfonsas Jurkevičius ir kun. 
mgr. Alfredas Rūksta. Skambė
jo religinės ir tautinės lietu
vių giesmės, Lietuvos himnas. 
Didelį įspūdį padarė gausiems 
maldininkams kun. A. Rūkštos 
pamokslas lenkų kalba, apie 
lietuvių katalikų vargus. Žmo
nės, klausę pamokslo, šluostė
si ašaras, o po pamaldų kalbė
jo, kad jie daug sužinojo ir su
prato. Jie yra dėkingi katali

Ateitininkų federacijos rinkinių rezultatai
Ateitininkų federacijos rin

kimų komisija, kurią sudarė 
Roma Čepulienė, dr. Birutė 
Kasperavičienė ir Marija Mi- 
konienė, iš Klivlando, šių me
tų spalio mėn. pirmomis dieno
mis išsiuntė 1293 balsavimo 
lapelius pagal komisijai, pri
statytus narių sąrašus. Iki 
nustatytos datos komisija ga
vo 551 teisėtai užpildytus 
balsavimo lapelius; 11 nega
liojančių balsavimo lapelių ir 
57 grįžo nepasiekę adresatų.

Suskaičiavus balsus, rinki
mų komisija skelbia sekančius 
rezultatus: Juozas Polikaitis 
yra perrinktas į Ateitininkų 
federacijos vadus. I ateitinin
kų tarybą pagal gautų balsų 
daugumą išrinkti: Arvydas 
Barzdukas, dr. Vytautas Vy
gantas, dr. Petras V. Kisielius, 
dr. Marius Laniauskas, Vytau
tas Kliorys, Jadvyga Damušie-

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
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• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

/Ve tik namai, 
bet ir jūsų ateitis 

kiškos lietuvių tautos atspa
rumui, kuris prisidėjo ir prie 
Lenkijos tikinčiųjų tvirtumo 
bei vaidmens tautos ir valsty
bės gyvenime.

Paroda “Lietuvių liaudies ir 
katalikų kultūra” buvo suruoš
ta didžiajame Šv. Jackaus šven
tovės prieangyje. Lankytojai 
labai domėjosi tikybos sim
bolika išreikšta lietuvių liau
dies mene. Iš gausiai išstaty
tų leidinių žymiausias buvo 
Br. Kviklio 6 tomų “Lietuvos 
bažnyčios”. Labiau susidomė
ję tikybiniu lietuvių gyvenimu 
Lenkijoje ilgiau stovinėjo prie 
nuotraukų ir fotogramų iš li
turginių iškilmių Punske, Sei
nuose, Vroclave ir iš lietuvių 
vysk. Pauliaus Baltakio apašta
liškojo vizito Lenkijoje gyve
nantiems lietuviams 1987 m. 
Taip pat buvo vaizdų iš lietu
vių iškilmių Romoje ir Lietuvo
je 1987 m., kai buvo minima 
krikščionybės 600 metų sukak
tis. Aptarnaujantiem parodą 
buvo daug darbo, kai lankyto
jų negalėjo patenkinti trumpi 
rodinių užrašai. Turėjo nema
žą apyvartą lietuviškų tikybi
nių knygų mugė.

Konferencijų salėje prie 
šventovės įvyko pubūvis, į ku
rį buvo užprašyti Šv. Jackaus 
parapijos klebonas kun. Jo
nas Gierjatovičius, žinomas 
lietuvių bičiulis ir pusiau tau
tietis (iš Švenčionių krašto) 
ir Slupsko katalikų inteligen
tų klubo atstovai. Slupsko 
LVKD (Lietuvių visuomeninės 
kultūros draugijos) skyriaus 
pirmininkė Joana Jurevičienė 
karštai padėkojo už pasidarba
vimą Lietuvių dienos rengime 
kun. Jonui Gierjatovičiui, sky
riaus sekretoriui Antanui Su
raučiui, abiems lietuvių kuni
gams iš Vroclavo, Slupsko ka
talikų inteligentų klubo pir
mininkei Alicijai Kulaško ir 
Juliui Sanvaičiui iš Ščetino. 
Skyriaus pirmininkė ir kun. 
kan. A. Jurkevičius pabrėžė 
reikalą organizuoti tokius ren
ginius dažniau arba dalyvau
ti su savo indėliu didžiosios 
tikinčiųjų visuomenės ruošia
muose renginiuose, visur, kur 
gyvena lietuviai Lenkijoje. 
Yra laiko įsakas veikliai at
stovauti tikėjimu gyvai ir kū
rybiniam gyvenimui kylančiai 
Lietuvai.

Pažymėtina, kad tą pačią die
ną, t.y. 1988 m. spalio 23 įvyko 
ir LVKD Slupsko skyriaus susi
rinkimas, kuriame buvo pami
nėta Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 70 metų sukak
tis. J. S-tis 

nė, Birutė Bublienė, seselė 
Margarita Bareikaitė, dr. Ju
dita Čuplinskienė, Ramunė 
Kubiliūtė, Juozas Baužys, Ni
jolė Balčiūnienė, Vytautas 
Šoliūnas, Petras Kaufmanas, 
Aldona Prapuolenytė. Kandi
datais liko: dr. Ona Gustainie
nė, Jonas Žadeikis, Elvyra Vo- 
dopalienė, Aušra Karkienė, 
Jonas Vyšnionis, Stasė Kaz
lauskienė ir Ramūnė Jonai
tienė. Į revizijos komisiją 
patvirtinti Juozas Končius, 
dr. Aldona Juozevičienė ir 
Jonas Kučėnas.

Nuotr. L. DaukšosToronto studentai ateitininkai viename savo susirinkime
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LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas Įvai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

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

Kam tarnauja “Inturistas”?
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Į mano rankas netikėtai pa
teko “Inturisto viešbučio sve
čio kortelė”, ant kurios viršaus 
užrašyta “Inturistas LIETU
VA”. Nustebusi paklausiau ne
seniai iš kelionės į Lietuvą 
grįžusio asmens, ar tai tikrai 
lietuviško “Inturisto” kortelė. 
Man buvo atsakyta teigiamai. 
Kortelė nedidelio formato, 
kiek didesnė už populiarias 
kredito korteles, ir, iš pavir
šiaus žiūrint, tikrai atrodo 
kaip “viešbučio svečio” korte
lė, kurią parodžius, viešbuty 
apsistojęs ir užsiregistruotas 
svečias gauna savo kambario 
raktą, grįžus iš svečių ar ek
skursijos. Kortelės pagrindinė 
kalba yra rusų ir tiktai viena 
adreso eilutė kortelės vidury 
rašo “Vilnius 232600 str. 20”. 
Ką reiškia “str.”? Jei tai vokiš
kai “gatvės” sutrumpinimas, 
tai turėtų būti “Str.” ... Toliau 
trumpas rusiško teksto verti
mas vokiškai, su didelėmis 
klaidomis, niekur neuždedant 
“umlautų” ant tokių žodžių 
kaip “Schlussel” (raktas) arba 
“Gaste” (žodis “svečiai” dau
giskaitoje turėtų atrodyti “Ga- 
este” (arba, vietoj “umlauto”, 
kaip priimta, dviem raidėm, 
kuriomis yra pakeičiami vo
kiečių rašybai charakteringi 
ženklai. Vokiečių kalba para
šytas sakinys taip pat nėra 
tikslus rusiško teksto vertimas 
ir sakinys yra nebaigtas. Pažo
džiui išvertus, tas sakinys 
skambėtų taip: “Išdavimas 
kambario rakto tiktai prista
čius šitą”.

Kitoje kortelės pusėje gru
bus Vilniaus miesto planas su 
Ukmergės plentu.

Ne vien paskutiniuoju metu, 
bet per ilgus metus Inturis
tas “globojo” turistus, kurių į 
Lietuvą atvažiuodavo daugiau
sia iš Šiaurinės Amerikos kon
tinento. Argi iki šiol, surinkęs 
milijonus vakarų kraštų valiu
tos, Inturistas dar nepajėgia 
atspausdinti tinkamų svečio 
kortelių, ar tik, kaip sovietijo- 
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je priimta, visiškai nesiskaito 
nei su svečiais, nei su turistais. 
Nežinia, kiek vokiečių lankėsi 
Lietuvoje, bet tokia inturisto 
oficiali kortelė, su klaidomis 
ir be lietuviško teksto, yra už
gauli rusų kalbos brukimu. Iš 
to paties asmens patyriau, kad 
visos brošiūros ir programos 
yra tokio pat pobūdžio. Kitaip 
sakant, iš Šiaurinės Amerikos 
kontinento atvykęs turistas, 
kuris nemoka vokiškai, bet 
tik lietuviškai ir angliškai, ne
gali pasinaudoti jo kelionei 
būtina informacija. Gal prasi
dėjusi “perestroika”, jau lei
džiant ir “Tautinę giesmę” gie
doti, atras kalbų žinovų “Intu
risto” tarnautojų tarpe ir pa
gerbs lankomo krašto kalbą. 
Daug paradoksų sovietinėje 
sistemoje, nors jie giriasi lenk
tyniaują su Vakarais, tačiau 
sunku jiems nusikratyti savo
tiško primityvumo, kuris di
džiosios revoliucijos metu bu
vo pasididžiavimo ženklas, 
kaip kad pirmomis sovietų 
okupacijos dienomis vyrai 
nedrįso gatvėje pasirodyti su 
kaklaraiščiais, o moterys - su 
anuo metu madingomis skry
bėlaitėmis .. . Kai kiekvienas 
turistų laukiantis kraštas sten
giasi jiems sudaryti patoges
nes sąlygas, “Inturistas” turbūt 
tesirūpina lankytojų sekimu, 
registravimu ir' informavimu 
apie juos atitinkamoms įstai
goms.

Qntuifc OFFORD
EZWitn IREALTY LTD 

Member Broker 
38 Hurontario Street, 

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

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

Darbo tel. (705) 445-5640, 
namų tel. (705) 429-6428.
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Sestasis mokslo ir kūrybos simpoziumas
J. ŽYGAS

Simpoziumas rengiamas 
1989 m. lapkričio mėn. 22-26 
dienomis Čikagoje. Šiame sim
poziume dalyvaus ne tik JAV, 
bet viso pasaulio lietuvių 
mokslinis elitas. Praėjusiame 
simpoziume su paskaitomis ir 
pranešimais dalyvavo 206 pre
legentai. Rengėjai tikisi, kad 
ateinantis simpoziumas turės 
dar didesnį pasisekimą. Tiki
masi dalyvių ne tik iš laisvojo 
pasaulio, bet ir iš okupuotos 
Lietuvos ir Lenkijos. Su Vil
niaus universitetu ryšiai jau 
yra užmegzti.

Yra sudaryta simpoziumo ta
ryba, mokslinių programų ir 
organizaciniai komitetai. Sim
poziumo tarybą sudaro: Alber
tas Kerelis, pirmininkas, dr. 
Kazys Ambrozaitis, Dalia Ku- 
čėnienė, dr. Jonas Valaitis, 
dr. Aušrelė Liulevičienė, Bro
nius Juodelis, kun. Juozas 
Vaišnys, SJ, ir Grožvydas La
zauskas.

Mokslinės programos komi
tetą sudaro: prof. Rimas Vai
čaitis, pirm., dr. Stasys Bač- 
kaitis - griežtieji mokslai, 
technologija ir architektūra, 
dr. Arvydas Vanagūnas — me
dicina ir odontologija, Povi
las Kilius — teisė ir komerci
niai mokslai, prof. Dalia Kati- 
liūtė-Boydstun — humanitari
niai ir socialiniai mokslai, 
ir Petras Petrutis, visuomenei 
gerai žinomas “Margučio” radi
jo vadovas, — menas ir muzika.

Yra sudarytas ir organizaci
nis komitetas: Leonas Maska- 
liūnas — pirm., Pranutė Do- 
manskienė — vicepirm., Anta
nas Rauchas — vicepirm., Dai
va Skuodytė — sekretorė, Liu
das Slėnys — iždininkas, Ra
mojus Vaitys — simpoziumo 
leidinio redaktorius, Juozas 
Žygas — spauda ir informacija, 
Birutė Zalatorienė — viešbu
čiai ir transportacija, Birutė 
Jasaitienė — lėšų telkimas, 
Povilas Žumbakis — teisinis 
patarėjas. Renginiai ir paro
dos: Irena Kerelienė, Matilda 
Marcinkienė, Nijolė Rjlaskaliū- 
nienė, Zenonas Mereckis, Ada 
Sutkuvienė, Dalia Šlenienė, 
Aldona Vaitienė, Rimas Že
maitaitis.

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas yra didelis kultūrinis įvy
kis išeivijos lietuvių gyvenime. 
Mes, lietuviai, nebesame sker
dyklų ir kasyklų darbininkai. 
Mūsų vidurinioji ir jaunesnio
ji karta yra išėjusi į intelek
tualines ir finansines plotmes. 
Dabar gal sunkiau bus rasti 
lietuvį liejyklose, bet juos 
rasime žymiųjų universitetų ir 
didžiųjų verslo bendrovių va
dovaujančiose vietose. Tad 
mūsų visuomenė turės progą 
jų didelį sambūrį pamatyti ir 
jais pasidžiaugti. Tai yra nuo
pelnas ir mūsų vyresniosios 
kartos, kuri dar lagerinėse są
lygose tarp griuvėsių, steigė 
mokyklas ir rengė vadovėlius. 
Su ryšuliais atvykę į šį konti
nentą dirbo juodžiausius dar
bus ir nesitenkino vien duonos 

“Žmogus be Dievo”, šaržas, spalvota grafika - Edmundo Arbo

kąsniu, bet vėl steigė mokyklas 
ir savaitgalius aukojo lietu
viškam švietimui. Tad Mokslo 
ir kūrybos simpoziumas tebū
na ir jų pastangų įvertinimas.

Atrodo kad simpoziumas dar 
už kalnų, bet parengiamieji 
darbai jau vyksta ir reikia 
paskubėti. Yra jau vedama da
lyvių registracija. Norintieji 
simpoziume dalyvauti turi jam 
rengtis ir laiku užsiregistruoti. 
Bus leidžiamas simpoziumo 
leidinys, kuriam medžiaga 
jau renkama. Labai svarbu tą 
medžiagą iki gegužės mėnesio 
pristatyti, nes reikia bent 
penketo mėnesių leidinio su- 
redagavimui ir išspausdini
mui. Simpoziumo leidinys yra 
išliekančios vertės dokumen
tas, tai yra mūsų intelektuali
nis veidrodis. Nėra abejonės, 
kad ateityje rašantieji išei
vijos istoriją negalės be jo 
apsieiti. Žinoma, jeigu ji ne
bus rašoma tokių, kurie reda
gavo paskutiniąją sovietinės 
Lietuvos enciklopedijos laidą. 
Jie išeivijos kultūrinės veik
los beveik nepastebėjo. Ta
čiau, rimti mokslininkai ir 
okupuotoje Lietuvoje mūsų 
veiklą stebi. Kad neliktume 
nuošalyje, reikia laiku užsi
registruoti ir informacinę 
medžiagą prisiųsti.

Šeštajam mokslo ir kūrybos 
simpoziumui paskaitų infor
maciją prašome siųsti šiais 
adresais: Dr. Stasys Bačkaitis, 
933 Leigh Mill Rd., Great Falls, 
VA 22066, USA (griežtieji 
mokslai, technologija ir archi
tektūra); prof. Dalia Katiliūtė- 
Boydstun, 7014 S. Campbell, 
Chicago, Ill. 60629, USA (hu
manitariniai ir socialiniai 
mokslai); Petras Petrutis, 
“Margutis”, 2615 W. 71 St., Chi
cago, Ill. 60629, USA (menas ir 
muzika); Povilas Kilius, 12507 
S. McWickers Ave., Palos 
Heights, Ill. 60463, USA (ko
merciniai ir teisių mokslai); 
dr. Arvydas Vanagūnas, 237 S. 
Grove Dr., Oak Park, Ill. 60307, 
USA (medicina ir odontologi
ja).

Bendrais simpoziumo infor
macijos reikalais galima 
kreiptis sekančiais adresais: 
Prof. Rimas Vaičaitis, moks
linės programos pirm., 14 Mal
lard Dr., West Nyack, N.Y. 
10994, USA; Leonas Maskaliū- 
nas, organizacinio komiteto 
pirm., 6 Brook Lane, Palos 
Park, Ill. 60464, USA.

Atsiųsta paminėti
TĖVYNĖN Venezuelos Lietuvių 

Bendruomenės žiniaraštis Nr. 16. 
Atsakingasis redaktorius: dr. Vy
tautas A. Dambrava. Redakcinis 
kolektyvas: Vincas Baronas, Vy
tautas A. Dambrava, Bronė Šku- 
dzinskaitė de Sanctis ir Antanas 
Šulcas.

TECHNIKOS ŽODIS 1988 Nr. 3. 
Pasaulio ir Amerikos lietuvių 
inžinierių ir architektų - PLIAS 
ALIAS organas. Leidžia ALIAS 
Čikagos skyrius. Išeina kas trys 
mėnesiai. Vyriausias redaktorius: 
V. Jautokas. Metinė prenumerata 
-lOJAVdol.

Latvijos 70 metų nepriklausomybės minėjime lapkričio 20 d. Toronto universiteto “Convocation Hali” patalpose 
meninės programos atlikėjai ir šventės dalyviai

Prano Mašioto 125 metų gimimo sukaktis
Daugelį dešimtmečių savo kūryba jis traukė jaunąjį skaitytoją

IGNAS MEDŽIUKAS
19-tojo amžiaus antrojoj pu

sėj daugelis Sūduvos ūkininkų 
stengėsi savo sūnus leisti į 
mokslus, dažniausiai tikėda
miesi matyti juos kunigais. Da
lis jų, pasimokę Marijampolės 
gimnazijoj, vyko į Seinus, įsto
dami į ten veikusią kunigų se
minariją. Kitus traukė griež
tųjų mokslų sritis - medicina, 
matematika, fizika. Tokie, bai
gę gimnaziją, vyko studijuoti į 
Maskvą ar Varšuvą.

Vidutiniai, bet tvarkingi ir 
susipratę ūkininkai Mašiotai, 
Pustelninkų kaimo, Bublelių 
valsč., Šakių apskr., išleido į 
mokslus du sūnus; Praną, gi
musį 1863 m. gruodžio 19, ir Jo
ną gim. 1874 m. biršelio 24. 
Kai buvau gimnazijos žemes
nėse klasėse, Pranas Mašiotas, 
kaip švietimo ministerijos at
stovas, lankėsi mūsų gimnazi
joj. Vėliau jau studijuodamas 
Kaune, dažnai sutikdavau gat
vėje, kai jis jau buvo išėjęs 
į pensiją. Joną Mašiotą paži
nojau studijuodamas V. D. uni
versitete, kur jis docento ti
tulu dėstė buhalteriją ir tech
ninę atskaitomybę.

Biografiniai bruožai
Pranas Mašiotas mokėsi 

Kudirkos Naumiesčio pra
džios mokykloje. Aukštesniuo
sius mokslus ėjo Marijampolės 
gimnazijoj su Vincu Kudirka. 
Pranas Mašiotas už V. Kudir
ką buvo 5 metais jaunesnis, 
bet gimnaziją baigė tik dviems 
metais vėliau, nes V. Kudirka 
porą metų buvo sugaišęs kuni
gų seminarijoj. Gavęs baigimo 
atestatą, P. Mašiotas išvyko 
į Maskvos universitetą, kuria
me studijavo matematiką. 1887 
m. baigęs matematikos fizikos 
fakultetą, tarnavo akcizo val
dininku Lomžoje, Lenkijoj. 
Vėliau persikėlė į Rygą. Čia 
buvo mokytoju vokiečių reali
nėj gimnazijoj. 1914 m. Rygos 
mergaičių gimnazijos direkto
rius. I D. karo metu, pasitrau
kęs į Rusiją, Varoneže buvo 
Martyno Yčo lietuvių gimnazi
jos direktorius. Po karo grį
žęs į Lietuvą įsijungė į švie
timo darbus. 1919 m. įsisteigus 
Vilniuje aukštiesiems mokslo 
kursams, P. Mašiotas juose 
dėstė, buvo aukštesniųjų mo
kyklų departamento direkto
rius ir ■ švietimo viceministe- 
ris. 1923-1929 m. Vytauto Di
džiojo gimnazijos direktorius 
Klaipėdoje. Iš čia pasitrau
kęs į pensiją ligi mirties, 
1940 m. rugsėjo 14, gyveno Kau
ne.

Prano Mašioto duktė Marija 
buvo ištekėjusi už diploma
to Juozo Urbšio, paskutinio 
nepriklausomos Lietuvos už
sienio reikalų ministro. Jie 
abu, sovietams okupavus Lie
tuvą, buvo suimti ir 1940 m. 
liepos mėnesį išvežti į Rusijos 
gilumą. Tik Stalinui mirus, 
jiems buvo leista grįžti į Lie
tuvą. Marija mirė 1959 metais, 
o jos vyras Juozas Urbšys, 92 
metų, tebėra gyvas. Jis yra pa
rašęs savo atsiminimus “Lie
tuva lemtingaisiais 1939-40 
metais”, kuriuos išleido “Min
ties” leidykla Vilniuje.

P. Mašioto sūnus Jonas, ma
tematikas, gyveno Čikagoje, 
kur mirė 1953 metais.

Šiemet sukanka 125 metai 
nuo P. Mašioto gimimo. Jis pri
simintinas dėl jo atliktų reikš
mingų darbų. P. Mašiotas reiš-

Rašytojas PRANAS MAŠIOTAS

kėši daugely sričių: visuome
ninėj veikloj, spaudoje, lite
ratūroje, kaip vertėjas ir va
dovėlių autorius.

Visuomenininkas
P. Mašiotas, dar Marijam

polės gimnazijoj besimokyda
mas, buvo įsijungęs į slaptą 
lietuvišką veiklą, platino drau
džiamą spaudą. Studijuoda
mas Maskvoje, priklausė Lie* 
tuvių studentų draugijai. Gy
vendamas Rygoje, dalyvavo 
įvairiose lietuviškose orga
nizacijose: dainos draugijoj 
“Aušra”, muzikos ir dainos 
draugijoje “Kanklės”, švietimo 
draugijoje “Žvaigždė”. Pri
klausė Lietuvių mokslo drau
gijai Vilniuje; buvo lietuvių 
mokytojų sąjungos valdybos 
nariu Varoneže. Jis su kitais 
įsteigė Vilniaus laikinąjį lie
tuvių komitetą.

“Aušros” ir “Varpo” 
bendradarbis

P. Mašiotas pradėjo bend
radarbiauti lietuvių spaudoje 
siuntinėdamas “Aušrai” kores
pondencijas. Jis bendradar
biavo “Varpe”, “Šviesoje”, 
“Vienybėje lietuvninkų”, Vil
niaus žiniose”, “Viltyje”, “Vai
re”, “Rygos garse”, “Švietimo 
darbe”, “Lietuvos mokykloje”, 
“Gimtojoj kalboj” ir kituose 
periodiniuose leidiniuose. 
Rašinėjo daugiausiai mokslo 
populiarizacijos, pedagogi
kos ir kitais aktualiais klau
simais, pasirašinėdamas įvai
riais slapyvardžiais.

Vadovėlių autorius
P. Mašiotas yra parengęs 

daugelį vadovėlių mokykloms, 
daugiausia iš matematikos 
srities. Jis parašė Aritmeti
kos uždavinyno I ir II dalį, iš
ėjusį 14 laidų. Jis yra autorius 
daugelio vadovėlių: algebros, 
geometrijos, trigonometrijos; 
parengė logaritmų knygą ir fi
zikos vadovėlį. “Švietimo dar
be” yra parašęs daug straips
nių matematikos dėstymo klau
simais.

Vaikų literatūros autorius
Turbūt svarbiausia sritis, 

už kurią jam priklauso nuopel
nai, yra vaikų literatūra. Pri
skaičiuojama, kad jis yra para
šęs ar išvertęs apie 100 įvai
raus turinio knygų. Bene pir
moji jo knyga “Pasikalbėjimas 
apie dangų ir žemę”, išleista 
1894 m. Amerikoje. Žymiausi 
jo originalūs pasakojimai: “Ir 
aš mažas buvau”, “Gimnaziją 
atsiminus”, “Mūs mažiausiems, 
mūs mieliausiems”, “Dėde, pa
pasakok”.

P. Mašiotas rašė beletristi
ne forma mokslo populiariza
cijos dalykų, skirtų jaunimui. 
Teisingai jis yra gavęs jauni
mo literatūros tėvo vardą. Ne
siekdamas meninio stiliaus, 
jis sugeba sklandžiai ir įtiki
nančiai parašyti, dažnai suas
menindamas kokį nors gamtos 
reiškinį, kartu patrauklia for
ma supažindina su gamtos 
reiškiniais ar geografinėmis 
sąvokomis. Pavyzdžiu galėtų 
būti pasakojimas apie van
dens lašelio kelionę. Vaikams 
skirtoje literatūroje jis daž
nai liečia aplinką ir visą pa
saulį, daug dėmesio skirdamas 
Lietuvos senovei, piliakal
niams; aprašo knygnešių lai
kus ir darbus. Čia randama ir 
daug mokslo populiarizacijos, 
dažnai surišant su lietuviškų 
pasakų medžiaga.

Jaunimo literatūros vertėjas
Jaunimo literatūrą P. Ma

šiotas praturtino daugelio žy
mių rašytojų veikalų vertimais. 
Jis yra išvertęs K. Meyer-Lem- 
go “Kelionė į mėnulį”, H. J. Lif
ting “Daktaro Dolitlio plaukio
janti sala”, D. Defoe “Robinzo
no gyvenimas ir nuotykiai”, J. 
Swifto “Gulivero kelionės” ir 
daugybę kitų, net likusių rank
raščiuose. Tai buvo nepapras
to darbštumo žmogus, sugebė
jęs tiek daug atlikti. Dauge
lis vyresniųjų ir šiandien pri
simename godžiai skaitę šias 
įdomias jo verstas nuotykingas 
knygas.

Jaunimo auklėtojas
P. Mašiotas sugebėjo gyvai 

palaikyti vaiko ar jaunuolio 
dėmesį skaitomu dalyku. Jo 
atlikti darbai mūsų auklėja
moj literatūroj labai dideli. 
Jie lieka liudininkais jo kil
nių užmojų auklėti jaunąjį 
skaitytoją tauriu žmogumi, 
perteikiant jam gamtos grožį, 
žmoniškumą ir kilnias idėjas. 
Turbūt paskutinė jo knygelė, 
naujai parengta ir išleista III 
leidimu, jam gyvam esant, bu
vusi “Ir aš mažas buvau”, už 
kurią jam 1938 m. paskirta Lie
tuvos Raudonojo kryžiaus pre
mija.

Nevartodamas įmantraus 
stiliaus, P. Mašiotas rašo jau
nam skaitytojui lengvai su
prantamu žodynu, patrauklia 
forma. Jis ilgą laiką buvo be
veik vienintelis jaunimo be
letristikos kūrėjas. Knygelė
je “Ir aš mažas buvau”, pavaiz
duodamas vaikišką žingeidu
mą, rašo: “Visų klausinėda- 
vau, ką daro ir kam daro. Kai 
tuojau nepasako, už rankos pa
traukiu ir vėl klausiu”.

Literatūros istorikas Pra
nas Naujokaitis apie P. Mašio
to raštus taip atsiliepia: “Jo 
raštų kalba graži, taisyklin
ga, žodynas turtingas. Tomis 
geromis savybėmis Pranas Ma
šiotas ir traukė jaunąjį skai
tytoją ištisus dešimtmečius. 
(Pranas Naujokaitis, “Lietu
vių literatūros istorija” II da
lis, p. 536).

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Prano Mašioto darbai buvo 
įvertinti. 1923 m. Lietuvos 
universiteto gamtos matemati
kos fakultetas jam suteikė gar
bės daktaro laipsnį. Jis buvo 
išrinktas Lietuvių rašytojų 
draugijos garbės nariu. Lietu
vos vyriausybė 1928 m. jį ap
dovanojo DLK Gedimino II 
laipsnio ordinu ir 1933 m. — I 
laipsnio.
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□ KULT ME JE VEIKLOJE
Ohio lietuvių gydytojų drau

gijos XXXII-ji metinė $1.000 
kultūros premija 1988 m. spalio 23 
d. paskirta jaunimo stovyklavie
tei Dainavoje. Sprendimas padary
tas metiniame draugijos narių su
sirinkime Klivlande, Lietuvių na
muose. Dainavos stovyklavietei 
skirtas čekis įteiktas dr. M. La- 
niauskui. Ohio lietuvių gydytojų 
draugija, įsteigta 1956 m. 32-jų 
gydytojų suvažiavime, savo meti
nes premijas yra paskyrusi moks
lininkams, rašytojams, muzikams, 
ansambliams, mokykloms, sporti
ninkams, visuomenininkams, 
spaudos darbuotojams. Draugijos 
narių skaičius buvo peržengęs 
pusšimtį, bet dabar sumažėjo iki 
34. Su dolerio vertės kritimu men
kesnė pasidarė ir pati premija, 
bet ji vis dar yra vienintelė tokia 
nuolatinė lietuvių gydytojų pre
mija išeivijoje.

JAV LB Filadelfijos apylinkės 
valdyba kiekvieną pavasarį su
rengdavo tradicinį vakarą, tik šie
met šis renginys dėl kitų įsiparei
gojimų buvo atidėtas rudeniui. 
Atidėtasis vakaras į Lietuvių na
mus spalio 1 d. sutraukė porą šim
tų tautiečių, nes programą turėjo 
atlikti svečiai iš Kanados — Da
lios Viskontienės vadovaujamas 
Toronto lietuvių choras “Volun
gė”. Koncerte skambėjo lietuvių 
liaudies dainos, harmonizuotos 
M. K. Čiurlionio, J. Žilevičiaus, 
A. Mikulskio, J. Kačinsko, B. 
Dvariono, F. Bajoro, ir origina
lūs kai kurių lietuvių kompozi
torių kūriniai. Akompanavo pia
nistas Paulius Vytas. Su svečiais 
iš Kanados vakaro dalyvius supa
žindino JAV LB Filadelfijos apy
linkės valdybos narys socialiniams 
reikalams dr. Jonas Meškauskas. 
Prie svečių atsikvietimo finansi
ne parama prisidėjo JAV lietuvių 
fondas.

Dail. Juozo Bagdono akvarelių 
parodą spalio 8-9 d.d. mažojoje 
Kultūros židinio salėje surengė 
Lietuvių moterų federacijos Niu
jorko klubas. Rengėjų vardu paro
dos atidaryme kalbėjo klubo pirm. 
Marija Žukauskienė. Su deimanti
nę amžiaus sukaktį atšventusio 
dail. J. Bagdono gyvenimu ir kū
ryba supažindino Paulius Jurkus. 
Humoru nuspalvintą žodį apie pra
eitin nuplaukusias dienas tarė ir 
pats dail. J. Bagdonas, parodai 
sutelkęs apie 50 akvarelių, ketu
ris koliažus ir keletą abstraktų. 
Akvareles jis kūrė 1946-58 m. lai
kotarpyje pokarinėje V. Vokieti
joje ir išvykęs Kolumbijon. Tad 
Niujorke surengta akvarelių paro
da jam iš tikrųjų buvo grįžimas į 
praeitin nuplaukusias dienas. Sa
vo akvareles dail. J. Bagdonas 
buvo padalinęs į tris ciklus: pir
masis buvo skirtas Ravensburgo 
bei jo apylinkių peizažams, ant
rasis — Kolumbijos vaizdams, o 
trečiąjį sudarė širdyje išsivežti 
Lietuvos prisiminimai. Ketvirtąja 
parodos dalimi tapo natiurmortai 
ir vėliau sukurti abstraktai. Pa
rodą aplankė apie 300 niujorkie
čių ir jų svečių, įsigijusių 15 dail. 
J. Bagdono kūrinių.

Dail. Vijos Tarabildienės gra
fikos ir tapybos darbų parodą rug
sėjo 30 — spalio 9 d.d. Čikago
je surengė Jaunimo centre vei
kianti M. K. Čiurlionio galerija. 
Lankytojai 'ją prisiminė iš penkių 
Tarabildų parodos 1986 m. gruo
džio 12-21 d.d. toje pačioje ga
lerijoje. Tada parodon buvo įjung
ti penki tos garsios dailininkų 
šeimos atstovai: tėvas Petras, mo
tina Domicėlė, sūnūs Arūnas ir 
Rimtas, marti Vija, ištekėjusi už 
Rimto Tarabildos. Bendrinėje šei
mos parodoje Vijai atstovavo ke
turios akvarelės. Atskirai savo 
parodai dabar ji buvo sutelkusi 
apie 50 akvarelių, knygženklių, 
aliejinės tapybos ir mišrios tech
nikos darbų. Vyravo akvarelės su 
Lietuvos miestų, sodybų ir gamtos 
vaizdais. Miestuose pagrindinis 
dėmesys tenka architektūriniams 
Vilniaus paminklams — katedrai, 
varpinei, Aušros Vartams, Šv. 
Onos bažnyčiai, Vilniaus bokš
tams. Neužmirštos ir panoramon 
įjungtos Vilniaus verbos, simbo
liškai išryškintas Rūpintojėlis. 
Dail. Vija Tarabildienė yra gi
musi Šiauliuose 1942 m., ten bai
gusi vidurinę mokyklą. Vilniaus 
dailės institutą baigė 1967 m., 
pasirinkusi freskos-mozaikos spe
cialybę. Yra sukūrusi monumen
taliosios tapybos darbų Lietuvos 
mokykloms, vaikų ligoninėms ir 
darželiams.

Klaipėdos dramos teatras sa
vo repertuarą papildė amerikie
čių dramaturgo Tennessee Wil- 
liamso dviejų veiksmų pjese “Gra
žus sekmadienis piknikui”. Prem
jerinį spektaklį paruošė Klaipė
dos medienos medžiagų įmonės 
liaudies teatro rež. A. Vizgirda.

Martyno Mažvydo vardą gavusi 
respublikinė biblioteka Vilniuje 
surengė įdomią parodą “Iš lietu
viškos plokštelės istorijos”. Ja 
paminėta Vilniaus plokštelių įra
šų studijos trijų dešimtmečių veik
la. Parodon taipgi buvo įjungtos ir 
prieškarinės užsienyje išleistos 
Lietuvos dainininkų plokštelės. 
Joms buvo skirtas specialus va
karas “Senoji lietuviška plokšte
lė”. Muzikologas V. Venckus kal
bėjo apie Lietuvos solistus, įdai
navusius operinės ir estradinės 
muzikos plokšteles pirmaisiais 
XX š. dešimtmečiais, tarpukario 
laikotarpiu. Vakaro dalyviai tu
rėjo progą pasiklausyti Kipro Pet
rausko, Veronikos Podėnaitės, 
Antaninos Dambrauskaitės, Jono 
Būtėno, Antano Šabaniausko, 
Danieliaus Dolskio, Antano Dva
riono bei kitų solistų įdainavimų 
iš A. Motiekos sutelkto plokšte
lių rinkinio. Apie dabartines lie
tuviškų plokštelių gamybos proble
mas kalbėjo Vilniaus plokštelių 
įrašų studijos red. Z. Nutautaitė.

Lietuvos literatūros muziejuje 
Kaune atidaryta paroda “Iš lie
tuvių išeivių kūrybos”. Parodon 
yra įjungtos JAV ir kitose šalyse 
išleistos lietuvių rašytojų knygos, 
rankraščių kopijos, išeivių laiš
kai į Lietuvą, nuotraukos, doku
mentai. Rodinius padėjo sutelkti 
“Tėviškės” draugija. Literatūros 
muziejaus direktorius Antanas 
Lauraitis primena, kad kūrė ir 
kuria ne tik gimtajame krašte, 
bet ir užsienyje gyvenantys lie
tuviai. Pasak jo, reikšmingų kū
rinių išeivijoje parašė Vincas 
Krėvė-Mickevičius, Bernardas 
Brazdžionis, Jonas Kossu-Alek
sandravičius, Antanas Škėma, 
Antanas Vaičiulaitis, Henrikas 
Radauskas, Stasys Santvaras ir 
daugelis kitų. Nors jų kūryba 
yra svarbi lietuvių literatūros 
bei kultūros dalis, tėvynėje apie 
ją nedaug težinoma. Spragą dabar 
padės užpildyti minėtoji paroda. 
Šiuo metu yra ruošiama kita pa
roda, atspindėsianti lietuvių li
teratūrą po 1940 m. Jon bus įjung
ta ir lietuvių išeivijos kūryba.

Lietuva neteko dail. Vinco Kisa
rausko, staiga mirusio spalio 27 d. 
Niujorke, nesuspėjusio grįžti na
mo iš viešnagės pas JAV lietuvius. 
Susipažinimas su svečiu iš Vil
niaus ir jo kūryba Bostono lietu
viams buvo surengtas spalio 23 d. 
Jame neįvyko numatytas pokalbis 
su dail. V. Kisarausku, dėl ligos 
negalėjusiu atvykti iš Niujorko. 
Bostono lietuvius su jo kūrybi
niais laimėjimais supažindino dail. 
Pranas Lapė, jo kūrinių skaidres 
su atitinkamais paaiškinimais ro
dė dail. Viktoras Vizgirda. Nie
kas tada negalvojo, kad su dail. 
V. Kisarausku jau neteks susitikti. 
Velionis gimė 1934 m. kovo 1 d. 
Augėnuose, Radviliškio apskrity
je, Vilniaus dailės institutą bai
gė 1959 m., nuo 1965 m. dirbo dės
tytoju Vilniaus M. K. Čiurlionio 
meno mokykloje. Pasižymėjo so
cialistinio realizmo varžtų iš
vengusiais tapybos ir grafikos 
darbais, ypač knygženkliais. Jiem 
buvo skirta jo 1984 m. išleista 
monografija “Lietuvos knygos 
ženklai 1518-1918”. Kai kuriuose 
nekrologuose primenama, kad tai 
buvo tik vienas monografijos to
mas. Matyt, velionis planavo ir 
kitą tomą, kuris turėjo apimti 
nepriklausomoje ir pokarinėje 
Lietuvoje sukurtus knygženklius. 
Tapybai atstovauja ciklai — “Ak
las Edipas”, “Sūnus palaidūnas”, 
“Riteriai”, “Teatrinis ciklas”, 
“Žygimantas Augustas ir Barbora 
Radvilaitė”, “Judėjimas pro ty
lą”, grafikai — estampų ciklai 
“Raudančios moterys”, “Pakrypu
sios figūros”, knygų iliustracijos 
ir knygženkliai. Socialistinio 
realizmo varžtus pralaužusiai ve- 
lionies kūrybai būdingi dramati
nę įtampą atskleidžiantys hori
zontalių, vertikalių ir pasvirusių 
linijų kontrastai, išraiškingai 
deformuotos formos, kontrastin
gos spalvos. Velionis taipgi bu
vo sukūręs medalių, scenovaiz
džių spektakliams. Viešnagės me
tu rinko medžiagą JAV lietuvių 
archyvuose busimosioms dailės 
istorijos studijoms. V. Kst.
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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............ 81/2%

180-185 d. term, ind............ 874%
1 metų term, indėlius....... 83/4%
2 metų term, indėlius....... 9 %
3 metų term, indėlius....... 974%
1 metų GlC-met. palūk. .. 1074%
2 metų GlC-met. palūk. .. 1074%
3 metų GlC-met. palūk. .. 1074%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 972% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 872%
RRSPirRRIF-1 m. term. ind. 1O'/4% 
RRSPIrRRIF-2m.term.ind. 1074% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 1074% 
Specialią taup. s-tą............8 %
Taupomąją sąskaitą  12 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk ... 874% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53A%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 1172%
Sutarties paskolas 

nuo ................. 1172%
Neklln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 111/4%
2 metų .................. 1172%
3 metų .................. 1174%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ...... 1.072%

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 morglčlus Iki 75% Įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler's cheques). Nelmame mokesčio už Išra
šytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 39 milijonų dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 

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)

------------------------------------------------------------------------ r

Tautinė olimpiada
Prieš 50 metų, nepriklausomy

bės 20-ties metų sukakčiai pami
nėti, Lietuvoje buvo suruošta pir
moji Lietuvos tautinė olimpiada, 
kuri vyko Kaune ir Klaipėdoje. 
Joje dalyvavo 2000 lietuvių spor
tininkų iš viso pasaulio.

1938 metų vasarų Kaunas gyveno 
pakilia nuotaika, ir svečiai iš viso 
pasaulio buvo sutikti su broliška 
meile. Pirmieji į Kauną atvyko 
Amerikos lietuviai, po jų sekė 
Anglijos, Brazilijos, Latvijos ir 
pagaliau Pranas Žižmaras su 24 
sportininkais iš okupuotos Lietu
vos sostinės Vilniaus. Vilniečius 
Kauno geležinkelio stotyje pasi
tiko tūkstantinė minia su džiaugs
mo ašaromis ir garsiais valiavi
mais. P. Žižmaras buvo nešamas 
ant rankų ir dešimtūkstantinė mi
nia lydėjo Vilniaus krašto sporti
ninkus Kauno gatvėmis.

Žaidynių išvakarėse Kauno gat
vėmis žygiavo iškilminga eisena į 
Karo muziejaus sodelį paimti ug
nies iš Nežinomo kareivio kapo 
aukuro uždegti olimpinę ugnį. 
Eisenoje dalyvavo olimiados ren
gėjai, svečiai, Lietuvos sporto 
organizacijos ir 500 tautinių šokių 
šokėjų, lydimi nešamų olimpinių 
ženklų bei vėliavų. Grįžus į sta
dionų buvo įžiebta olimpinio au
kuro ugnis, ir Amerikos lietuvių 
choras “PIRMYN” sugiedojo: 
“Lietuviais esame mes gimę ..

Įspūdingas buvo olimpiados 
atidarymas. Prezidentas Antanas 
Smetona pasirašė olimpiados ati
darymo aktų, sportininkai pakar
tojo olimpinę priesaikų, į padan
ges buvo paleista 1000 balandžių 
ir pakelta olimpinė vėliava. Ati
darymo iškilmėms, pasibaigus, 
trimitas paskelbė varžybų pra
džių. Jos vyko aikštėse, vandenyse 
ir ore.
Olimpinės varžybos truko 16 die
nų ir jose -buvo pravesta: lengvoji 
atletika, plaukimas, sunkumų kil
nojimas, boksas, dviračių lenkty
nės, šaudymas, krepšinis, tinkli
nis, futbolas, stalo ir lauko teni
sas, buriavimas, irklavimas, van- 
densviedis, sklandymas, aviomo- 
delizmas, motorinis skraidymas

piniai ženklai, o poetas A. Miški
nis sukūrė olimpinę giesmę, kuri 
buvo sugiedota olimpiados atida
rymo metu.

Kanadoje gyvena ir yra žinomi 
bent keli olimpiados medalių lai
mėtojai. Lengvatletis Vladas Ba- 
kūnas (Pembroke, Ont), 3 aukso,
2 sidabro ir vienas bronzos. Šau
dytojas Vincas Kačergius (Mont
real, Que.), 3 aukso ir 3 sidabro. 
Lengvatletis Jonas Šablinskas 
(Toronto, Ont. - neseniai miręs),
3 bronzos. Plaukikas Jurgis Šul- 
kevičius (Waterloo, Ont), 2 sidab
ro ir vienas bronzos. Tinklininkė 
Valerija Didžiulytė-Zentinš (To
ronto, Ont), vienas sidabro. Ji 
žaidė Latvijos lietuvaičių koman
doje, kuri baigmėje pralaimėjo 
JSO komandai. Pažymėtina, kad 
JSO komandoje žaidė jos sesuo 
Bronė Didžiulytė-Miklienė (Flo
rida), kuri taip pat laimėjo bron
zos medalį moterų krepšinio var
žybose.

Tautinė olimpiada neliko be at
garsio, buvo prasminga ir atidarė 
duris tolimesniam užsienio lietu
viško jaunimo bendradarbiavimui 
su Lietuva. A.S.

III-jų pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių metu, kurios įvyks 1988 
gruodžio 26-31 dienomis Adelai
dėje - Australijoje, ruošiamasi 
prisiminti ir pagerbti pirmosios 
Tautinės olimpiados dalyvius, 
įteikiant jiems specialius žyme
nis. (Red.)

AJ? GOMES
Real Estate* Insurance Ltd.

ir žirginis sportas.
Olimpiados laimėtojams buvo 

pagaminti aukso, sidabro ir bron
zos medaliai. Amerikos lietuviai 
buvo paskyrę keletu taurių atski
roms varžyboms. Prie Kūno kultū
ros rūmų buvo įmūrinta paminkli
nė lenta, kuri, “Stalino saulei 
užtekėjus" buvo panaikinta. Olim
piados proga buvo išleisti 4 olim-

Lietuvos-JAV 
lietuvių 

krepšininkų 
rungtynės. 

Meta 
P. Lubinas 
(Lietuva). 
Pirmoji 

olimpiados 
diena - 1938.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS, 
22 BELVIA ROAD,----------------------------- --- ----------------------------

Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

Greitas ir tikslus pa tarną vimas!

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

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

Z|llC*t£ltO Simpson’s, 176 Yonge St., 
zTllolClIG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui. susitarus, atvažiuoiu i namus

ELIZIEJUS ŠLEKYS (dešinėje), susitikęs su garsiuoju Lietuvos krepši
ninku Arvydu Saboniu, ŠALFASS žaidynių 1988 metų vasarų Čikagoje

Pasižymėję sportininkai
Sean ir Candice Sepuliai daug 

žadantys jauni plaukikai. 10-ties 
metų Sean praėjusių vasarų Onta
rio provincijos pirmenybėse 50 
metrų plaukime krūtine atplaukė 
antruoju. Įvairaus plaukimo 4x50 
m. estafetėje laimėjo pirmų vietų 
ir pasiekė naujų Ontario rekordų. 
Sean plaukė 50 m. atkarpų krūtine. 
8-nių metų Candice reiškiasi lais
vo stiliaus plaukime ir tuo tarpu 
dalyvauja tik vietinėse varžybose. 
Žiemos plaukimo sezonas prasi
dės artimiausiu laiku ir tikimės 
išgirsti daugiau apie jaunuosius 
plaukikus. Tėvas Jonas Sepulis 
daugelį metų žaidė Toronto “Vy
čio” jaunių ir vyrų krepšinio ko
mandose.

Jonas Karpis, žinomas “Vyčio” 
krepšininkas, po įtempto pasiruo
šimo ir daugelio vilčių nebuvo 
pakviestas į Kanados olimpinę 
krepšinio komandų. Komandos 
treneris paskutiniu momentu 
susikvietė seniau pažįstamus žai- 
dikus, kuriems Seulo olimpiadoje 
nelabai sekėsi. Tuo tarpu rugpjū
čio mėn. Jonas Karpis buvo išvy
kęs į Švediją kartu su estų krepši
ninkais.

Ken Padvaiskas iš Richmond, 
B.C. Seulo olimpiadoje atstovavo 
Kanadai kanojų varžybose. Toron
to latvis Ray Lazdinš toje pačioje 
olimpiadoje varžėsi disko metime. 
26 sportininkai iš okupuotos Lie
tuvos dalyvavo Seulo olimpiadoje.

Ateitininkų žinios
Jaunučių ateitininkų susirin

kimas įvyks gruodžio 11, sekma
dienį, po 10 v.r. Mišių posėdžių 
kambaryje Prisikėlimo parapijoje.

Gabija
Skautų veikla

• Visi skautai-tės kartu su 
ateitininkais gruodžio 18 d. švęsi
me Kūčias. Bus 12 valgių, dalinsi
mės plotkelėmis, giedosim kalėdi
nes giesmes, klausysim eilėraščių 
ir pasirodymų. Į šių Kūčių vaka
rienę kviečiame tėvelius, visus 
skautininkus-kes, draugus.

• Vll-je tautinėje stovykloje 
rugpjūčio 21 d. didžiajame stovyk
los parade buvo nešama didelė tri
spalvė vėliava. Tų vėliavų pasiu
vo vyr.sk. Stefanija Radzevičiūtė. 
Po sėkmingos stovyklos, tų vėlia
vų į Vilnių nuvežė jauna vadovė 
Aida Bublytė ir perdavė Nijolei 
Sadūnaitei su išeivijos skautijos 
linkėjimais.

• Iš Vilniaus pranešama, kad 
lapkričio 16 d. Lietuvoje atsteig- 
ta lietuvių skautų organizacija 
su centru Vilniuje.

• Lapkričio 22 d. Kanados ra
jono vadovų posėdyje buvo svars
toma ateinančios vasaros skautų- 
čių stovykla, kuri įvyks rugpjūčio 
13-26 d.d. “Romuvoje” prie Hunts
ville, Ont. Numatytos trys pasto- 
vyklės: brolijos, seserijos ir jau
nų šeimų. Pastarojoje stovyklaus 
patys mažiausi vaikučiai su savo 
tėvais. Jiems bus pritaikyta spe
ciali programa panaši į vaikų dar
želio užsiėmimus. Tai gera proga 
tėveliams kartu gražioj gamtoj 
praleisti laikų su vaikučiais, o prie 
liepsnojančio laužo pamiršti kas
dieninius rūpesčius. Šeimos mie
gos palapinėse. Tokia pastovyklė 
buvo Vll-toje tautinėje stovyklo
je ir labai gerai pasisekė. Jai va
dovavo prityrusi sk. Vida Juškie
nė, turinti patirties jaunų šeimų 
stovyklų organizavime. Tikimasi, 
kad ji vadovaus ir numatytoj pa- 
stovyklėj. Todėl dabar pats lai
kas planuoti atostogas antrajai 
rugpjūčio mėnesio pusei. Į “Ro
muvą” žada atvažiuoti Detroito, 
Ročesterio ir dar iš kitų vietovių 
skautai-tės. Stovyklos mokestis iki 
birželio 30 d., yra: 1 savaitei - vie
nam asmeniui - $140, dviem asme
nim - $220, trim asmenim - $300; 2 
savaitėm - vienam - $220, dviem - 
$360, trim - 495. Po birželio 30 d. 
reikės mokėti $50 daugiau. Regist
racija bus pradėta kaip galima 
ankščiau per draugoves. M.

PARAMA
LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS

MOKA:
87:% už 90 dienų term.indėlius 
874% už 6 mėn.term.indėlius 
874% už 1 m. term, indėlius 
9 % už 2 m. term, indėlius 
974% už 3 m. term, indėlius 
97z% už 1 m. GIC mėn. palūk.

1074% už 1 m. GIC invest, pažym. 
1074% už 2 m. GIC invest, pažym. 
1074% už 3 m. GIC invest, pažym.

87z% už pensijų planą (variable rate) 
1074% už 1 m. term, pensijų planą 
1074% už 2 m. term, pensijų planą 
1074% už 3 m. term, pensijų planą

872% už pensijų fondą - RRIF 
(variable rate)

872% už namų planą - OHOSP 
(variable rate)

7 % už taupymo sąskaitą 
874% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
6 % už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo....1lV4%> 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ........... 1174%
2 metų ............. 1172%
3 metų ............. 1174%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų....1012% 

(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir ant
rieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 68 milijonų dolerių
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $10,000. 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 532-1149

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

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Nekilnojamo turto įstaiga, tarnaujanti tautiečiams nuo 
1951 metų. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju. 

Alfonsas Garbenis, sn. (tėvas) ir
Alfonsas Garbenis, jn. (sūnus) - savininkai 

Namų įkainojimo skyrius

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

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

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

, DRAUGIŠKAI PATARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN OF DISTINCTION

Tel. 535-2331
arba 537-2869

Eliziejui Šlekiui 75 metai. Tylus - 
veteranas sporto darbuotojas. 
Su Eliziejum Šlekiu riša ilga pa
žintis, pokalbiai, idėjos apie lie- 
tuviškųjį sportų. Kanadoje į visuo
meninį darbų jis įsijungė 1956 me
tais. Pirmiausia vadovavo tik kų 
įsikūrusiam skautų rėmėjų būre
liui. 1958 metais jis įsijungė į Pri
sikėlimo parapijos sporto klubų
“Aušrą” ir eilę metų aktyviai dirbo 
įvairiose pareigose: pirmininko, 
sporto vadovo ir kt. Leidžiant 
“Aušros” 15-kos metų sportinės 
veiklos paminėjimui sukaktuvinį 
leidinį, jis ir redakcinio kolektyvo 
narys.

Dirbdamas su sporto klubu 
“Aušra”, E. Š. priklausė ir Prisikė
limo parapijos bažnytiniam komi
tetui, atstovaudamas jaunimo 
reikalams. Jis suorganizavo “Auš-

ros” sporto klubo rėmėjų būrelį, 
kuriam jau daug metų vadovauja.

Šiomis dienomis Eliziejus šven
čia savo 75-rių metų amžiaus su
kaktį. Būdamas geros sveikatos ir 
visuomet lydimas geros nuotaikos, 
tikime, jis dar ilgus metus darbuo
sis lietuviškojo sporto baruose.

(Red.)

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).

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

Justinas Raškauskas

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

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

RF/UBK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

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

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

MARIUS E. RUSINAS, turįs septynerių metų 

patyrimą, patarnauja visose pensijų srityse:

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

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

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

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



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

rinkiminiame parlamento va
juje per menką dėmesį skyrė 
kovai prieš laisvos prekybos 
sutartį su JAV. Esą be reikalo 
buvo leista J. Turneriui groti 
pirmuoju smuiku, reikėjo jam 
pačiam ginti kanadiečių išsi
kovotas teises, kad jų nesu
griautų laisvos prekybos sutar
tis. Šios pastabos dar kartą 
liudija, kad didžiųjų darbo 
unijų vadams rūpi ne visos Ka
nados gerovė, o savo nariams 
išsikovoti ne visada realistiški 
atlyginimai ir privilegijos.

Daug kam atrodo, kad E. 
Broadbentas, susilaukęs ketu
rių pralaimėjimų parlamento 
rinkimuose, pasitrauks iš so
cialistų vado pareigų, pasiten
kindamas rekordiniu 43 atsto
vų skaičiumi parlamente. Di
desnio laimėjimo jam sunku 
besitikėti. Atrodo, pasitrau
kimui jis pats galės pasirinkti 
patogiausią laiką. Kitaip gali 
įvykti su liberalų vadu J. Tur- 
neriu, susilaukusiu dviejų 
pralaimėjimų. 1984 m. jis buvo 
grąžintas politikon ir išrink
tas vadu pasitraukiančiam P. 
E. Trudeau pakeisti. Libera
lams tada atrodė, kad jų parti
ja su kanadiečiams gerai žino
mu J. Turneriu lengvai laimės 
parlamento rinkimus. Juk nau
jasis konservatorių vadas B. 
Mulroney buvo naujokas poli-

“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

tikoje, beveik negirdėtas dau
geliui kanadiečių. Deja, ne
delsiant paskelbti parlamento 
rinkimai ir J. Turneriui, ir li
beralams atnešė nesitikėtą 
pralaimėjimą. Liūdniausia, 
kad su B. Mulroniu konserva
toriai visada liberalus rėmu- 
sioje Kvebeko provincijoje 
išsikovojo 58 atstovus, kai 1979 
m. rinkimuose su J. Clarku bu
vo gavę tik vieną.

Artėjant 1988 m. rinkimams, 
liberalų eilėse buvo jaučiamas 
skilimas, atneštas nusivylimo 
J. Turneriu. Net du kartus bu
vo nesėkmingų bandymų J. 
Turnerį pakeisti kitu vadu. 
Daugeliui liberalų atrodė, kad 
jis negalės laimėti rinkimų. 
J. Turnerį išgelbėjo L. Axwort- 
hy, įtikinęs pradėti kovą prieš 
laisvos prekybos suratį. Pasi
naudodamas sukta liberalų se
natorių daugumos pagalba, J. 
Turneris sustabdė parlamento 
priimtos sutarties patvirtini
mą ir privertė ministerį pirm. 
B. Mulronį paskelbti parla
mento rinkimus. Rezultatai 
visiems gerai žinomi. J. Turne
ris su liberalais buvo priartė
jęs prie laimėjimo, bet ir vėl 
pralaimėjo, kai atslūgo propa
gandai panaudota sutarties 
baimė. Kanadiečiai pasirin
ko laisvos prekybos sutartį 
išsikovojusius konservatorius, 
Dabar konservatoriai dar la
biau įsitvirtino Kvebeko pro
vincijoje, o be jos neįmanoma 
laimėti parlamento rinkimų. 
Tad ir vėl atgyja vado rinki
mus 1984 m. pralaimėjusio ir 
iš politikos pasitraukusio Jean 
Chretieno šalininkai. Jis pats, 
versdamasis advokatūra, ne- 
siskelbia pretendentu į vadus, 
bet diplomatiškai prasitaria, 
kad jį visada bus galima suras
ti, jeigu būtų reikalas. Italų 
kilmės senatorius P. Rizzuto, 
praėjus tik keliom valandom 
po rinkimų, jau viešai pasiūlė 
J. Turneriui atsistatydinti. 
Nuosaikesniems liberalams 
nepatinka staigus J. Turnerio 
pakeitimas J. Chretienu. Pasak 
jų, skubus P. E. Trudeau pakei
timas J. Turneriu, liberalams 
atnešė du pralaimėjimus. Da
bar greitas J. Turnerio pakeiti
mas J. Chretienu taip pat gali 
baigtis naujais pralaimėjimais.

Atžalyniečiai atlieka meninę programą per savo metinį šokių vakarą lapkričio 19 d. Toronto Lietuvių namuose
Nuotr. B. Tarvydo
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

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

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

Barristers and Solicitors. Patent a. Trade Mark Agents

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

TORONTO"
Vietoj kalėdinių sveikinimų 

atvirukais įsirašė į bendrą svei
kinimą ir paaukojo “Tėviškės ži
buriams”: $50 — Filomena Kup
čiūnienė; $30 — Alvina ir Vladas 
Ramanauskai, dr. A. Saunoris ir 
šeima, Ancaster, Ont., Sonia ir 
Vincas Paulioniai; $26 — Monika 
Jasionytė, dr. Aleksas ir Aldona 
Valadkos, Domas ir Juzė Žiogai, 
Delhi, Ont; Vytas, Jadvyga ir Ar
tūras Augėnai, Vincas ir Ona Na- 
ruševičiai, West Lome, Ont., Kęst, 
ir H. Norkai, Hamilton, Ont., Ste
ponas ir Irena Varankos, Ramutė, 
Jeronimas Pleiniai, dukros Aušra 
ir Ramunė, Hamilton, Ont., Irena 
ir Jonas Nacevičiai, Joana Valiu- 
kienė, Bronė Žiobienė, Ona, Leo
nas Rimkai ir šeima, Delfiną Zulo- 
nienė, Sofija Martinaitienė ir 
Juozas Žadeikis; $20 — Antanas 
Basalykas, Petronėlė ir Jonas Ve- 
geliai, Oakville, Ont, Jonas ir 
Ona Kirvaičiai, Marija ir Juozas 
Zazeckai, Cambridge, Ont., Albina 
Štuopienė, Adelė Vapsvienė, 
Montreal, P.Q., Augustinas Sen
kus, Irena ir Povilas Girniai, Ha
milton, Ont., Kazys ir Elena Gu- 
dinskai, Hamilton, Ont, Elena, 
Povilas Lukavičiai ir šeima, Ha
milton, Ont, Marytė ir Vacys Vait- 
kai, Wasaga Beach, Ont., Stefani
ja Domeikienė, Hamilton, Ont, 
Jūratė ir Markus Ignatavičiai, 
Tomas ir Anelė Žiliai, Jadvyga 
ir Adolfas Vanagai, Juozas Prišas, 
Jonas Šeperys, Liudvika ir Vaclo
vas Morkūnai, Margarita ir Justi
nas Zubrickai, Stasė ir Aleksand
ras Kalūzos, Bronius, Elena ir 
Alvinas Kišonai, Konstancija ir 
Jonas Rugiai, Juozas, Zuzana ir 
Ramunė Stravinskai; $16 — Geno
vaitė ir Antanas Sprainaičiai, 
Anelė ir Jonas Puteriai, Liuda ir 
Petras Jurėnai ir šeima, Bronius 
Bagdonas, Oakville, Ont, Aniceta 
Aperavičienė; $15 — Edita Mi
liauskienė, Ona Jakimavičienė, 
Pranas Čečys, Antanas Aulinskas, 
Vilma ir Kazys Gapučiai, Audronė

ir Antanas Kazanavičiai, B. Tru- 
kanavičius, Albina ir Pranas Au- 
gaičiai; $12 — Regina ir Stasys 
Beržiniai, Vienna, Ont, Adelė, 
Audra ir Vainius Dobiai, Edvar
das ir Mėta Kazakevičiai; $11 — 
Morta Norkienė, P. ir J. Sičiūnai, 
Marija ir Antanas Danieliai; $10
— E. ir S. Kuzmickai, Bernadeta 
ir Kazys Pečiuliai, Elena Jašku- 
vienė, Petras ir Aldona Drangi
niai, Eleonora ir Antanas Šiškai, 
Fort Erie, Ont, Stasė ir Mikas Pet
ruliai, Ona Dementavičienė, Sta
sys, Marija ir Dana Jokūbaičiai, 
Klara ir Mečys Andruškevičiai; $6
— Jonas Araminas, Montreal, P.Q.

Paieškojimai
Alvydos Čepaitytės, gyvenan

čios Vilniuje, Žirmūnų gatvėje 65- 
60, paieškomi šie asmenys: Jurgis 
Prapuolenis, gyvenęs Gižų mieste
lyje, Vilkaviškio apskrityje, kartu 
mokykloje sėdėjęs su paieškančia 
viename suole. Jis turi du jaunes
nius brolius-Benių ir Marių; Algis 
ir Vytautas Gedminai, taip pat gy
venę Gižuose ir kartu mokęsi su Al
vyda Oepaityte.

Kazimieras Čepaitis, gyvenantis 
Puskelnių km, Kapsuko rajone, ieš
ko pusbrolio Aleksandro Meto, jo 
žmonos Onos ir dukros Edinkos, 
taip pat giminaičių Alberto Bret- 
sneiderio, jo žmonos Olgos ir duk
ters Rozitos. Žinantys apie juos ar 
patys, prašomi rašyti į Lietuvą 
aukščiau nurodytais adresais.

Algio Bražausko,,gimusio 1922 m. 
balandžio 22 d., ieško giminės iš 
Lietuvos. Jis pats arba apie jį ži
nantys prašome pranešti “TŽ” ad
ministracijai.

Pajieškomas Vytautas Čelkys 
gyvenęs Sutkių kaime, Kidu
lių vals., Šakių apskr. Jo ieško 
Eugenija Čelkytė-Starkienė. Jis 
pats arba apie jį žinantys pra
šome pranešti ‘’Tėviškės žibu
rių” administracijai.

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

“ALI THE

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

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Tel. (416) 624-8181

birute spudas a> 
sales representative

REžklKK 
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

BLOOR WEST VILLAGE ran^^ ^gatvėje parduodamas 4 mie

gamųjų labai gerame namas. Du židiniai, ąžuolo sijų
lubos ir ąžuolo apda'ę^’-.rivatus įvažiavimas, garažas, gražus 
kiemas.

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

SKAITYTOJAI PASISAKO
SIBIRE IR KANADOJE

Atvykęs su savo žmona iš Lietu
vos į Vankuverį pas seserį į sve
čius, tapau “Tėviškės žiburių” 
skaitytoju. Abu su žmona su dide
liu susidomėjimu skaitome jūsų 
laikraštį.

Kilo man mintis parašyti jums 
ir nusiųsti vieną savo eilėraštu
ką, parašytą Sibire turbūt 1943- 
1944 m. Tada man buvo 19 ar 20 
metų. Išvežė mane su tėvais į Si
birą iš Panevėžio 1941 m. birže
lio 14 d. Tėvas greit mirė lagery
je, o mes su mama išgyvenome Si
bire net 21 metus, iš kurių 9 aš 
praleidau kalėjime ir lageryje.

Mane nuteisė už tai, kad aš su 
savo draugais lietuviukais ilgė
jomės Tėvynės . .. Man pasiūlius, 
ėmėme rašyti eilėraščius, apsa
kymus, juos perrašydavome į są
siuvinį, kurį pavadinome “Tėvy
nės ilgesiu”. Maždaug per dvejus 
metus mes prirašėme 7 tokius są
siuvinius. Bet vienas jaunas lie
tuvis, su kuriuo mes susipažino
me ir kuriam parodėme tuos sąsiu
vinius, buvo užverbuotas NKVD. 
Jis apie tai pranešė, ir aš buvau 
nuteistas 10 metų už “antitarybi
nę agitaciją”.

Ir štai, ačiū “perestroikai” ir 
“galsnost”, dabar mane kartu su 
žmona išleido pasisvečiuoti pas 
seserį į Kanadą. Susižavėjome 
Vankuveriu, Britų Kolumbia, , 
jūsų gyvenimu.

TENAI
(Jauno tremtinio Sibire svajonės)
Tenai žaliuos ne vien tik pušys: 
Ir eglės, ąžuolai, klevai, 
Alyvų keras ten kvapusis 
Žydės gegužėje rausvai.
Tenai kiekvienas pakeleivis 
Pasveikins “labas”, o ne 

“zdravstvuj”,
Ir apsodinti ten keliai ves 
Giliai paslėptos laimės rasti.
Tenai išgirsim vėl vargonus, 
Varpai bažnyčių ten užgaus, 
Ir bus be galo ten malonu 
Pajust palaimą iš Dangaus.

A. Mikulėnas 
Sibiras, Altajaus kraštas, 
1943 metai

• Jei taika negali būti išlaikyta 
garbingai, nėra taika (J. Russel)

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

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

west realty inc., realtor 
an independent member broker

metų EKSKURSIJOS
Į VILNIŲ 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 Inturistu per “Kentours” Toronte nuo 
1962 m. Kaip lietuviška patarlė sako: Senas jautis vagos negadina. Jei dar nesate pa
sinaudoję, pamėginkite - įsitikinsite.

Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu

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

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

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

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, B.A. M.L.S. LL.B, 

kartu su advokate Joana Kuraite perėmė a.a. advokato 
Algio Puterio bylas ir testamentus

3425 Dundas St.W., Suite 200 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 621 -2136

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo’ 
Investacijų srityje

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

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

• Sąžlnlgal 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. 
3830B Bloor St. W., Islington, Ontario M9B 1 K8 
Tel. 233-3334 - Fax 233-0285 - 231-2661 
BOLTONE 14,5 akrą pramoninei statybai -$3,400.000.
BOLTONE 76,7 akrą, geras investavimas. Kaina - $4,500,000.
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 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. 
ALBION-WESTON RD. rajone pusantro aukšto. Kaina - $237.000.

Mes patarnaujame visose pirkimo ir pardavimo srityse 
bei draudos reikaluose.

TA U IT Q TT T? D insurance &I 7 JlL j 0 JLL JL X L REAL ESTATE BROKERS

233-3334 — Fax 233-0285 — 231-2661

3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8

Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir
RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ

Darbo valandos: 10 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais -10 v.r. - 2 v.p.p.
Narys “Better Business’’ biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

DRA ŪDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(41 G) 533-1 1 21
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Anapilio žinios

— Gruodžio 5, pirmadienį, gau
tas vysk. P. Baltakio, OFM, pra
nešimas, kad Lietuvos vyskupai 
paskelbė gruodžio 2-4 dienas Mal
dos dienomis už tautą, už vieny
bę ir už dvasinio atsinaujinimo 
pasisekimą. Kad ir pavėluotai 
mūsų parapija jungsis į šią mal
dos vienybę su Lietuva gruodžio 
11, ateinantį sekmadienį.

— Ketvirtadienį, gruodžio 8 d., 
Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventės proga, Mi
šios mūsų šventovėje bus 10 v.r. 
ir 7.30 v. v.

— Gruodžio 11, mūsų parapijos 
KLK motefų dr-jos skyrius šven
čia savo metinę šventę. Narės da
lyvaus 11 v.r. Mišiose su vėliava. 
Po Mišių bus meninė programa, 
vaišės ir loterija senojoje Ana
pilio parodų salėje.

— Adventinį susikaupimą gruo
džio 17 ir 18 d.d. praves kun. Liu
das Januška, OFM. Gruodžio 17, 
šeštadienį, 11 v.r. Mišios su pa
mokslu; gruodžio 18, sekmadienį, 
rekolekcijų vedėjo pamokslai per 
reguliarias sekmadienines pamal
das. Išpažinčių rekolekcijų ve
dėjas klausys prieš ir po kiekvie
nų Mišių. Šeštadienį, gruodžio 17, 
autobusas važiuos Anapilin nuo 
Islington požeminių traukinių 
stoties 10.30 v.r. ir nuo Anapilio 
atgal —12.30 v. p. p.

— Kun. K. Kaknevičius išvykęs 
pravesti prieškalėdinį susikau
pimą Sudbury ir Sault Ste. Marie 
lietuvių kolonijose.

— Kanados lietuvių kultūros 
muziejaus vajus tęsiamas toliau. 
Iki šiol surinkta $142,104.59. Pra
eitą savaitę aukojo: $1000 — J. E. 
Šileikiai, B. G. Grajauskai; $150
— J. Plečkaičiai; $100 — J. O. Ažu
baliai, K. V. Ottai, M. O. Abariai 
iš Detroito.

— Aukojo Motinos Teresės lab
darai: $20 — V. O. Anskiai; Šv. Jo
no liet, kapinėms: $300 — J. E. Ši
leikiai; $100 — E. Senkuvienė; $75
— E. Simonavičienė; $50 — P. Ku- 
liešis, Wasagos moterų būrelis; 
Kun. P. Ažubalio stipendijų fon
dui: $100 — Wasagos moterų būre
lis; parapijos skoloms numokėti: 
$400 — Wasagos moterų būrelis; 
$300 — dr. A. A. Valadkos; $200
— R. J. Kuprevičiai, J. A. Šulcai, 
J. Barzdaitienė; $120 — J. J. Pili
pavičiai; $100 — J. N. Budriai, O. 
Yčienė, J. Juzėnas; $50 — J. O. Kir
vaičiai.

— Anapilio salėje rastas žiedas 
su gintarine akute. Pametęs as
muo prašomas kreiptis tel. 275- 
8034.

— Mišios gruodžio 11, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Izabelę Prasaus- 
kienę, 11.00 v.r. už mūsų parapijos 
Katalikių moterų draugijos nares.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $500 — dr. A. Valadka, V. 
Sonda; $100 — V. Jegelevičius, 
A. Piragis, Z. Tumosa, J. Žilins
kienė; $50 — V. Gudaitis. Iš viso 
statybos fonde yra $99,535.05. Au
kos priimamos “Paramoje" sąsk. 
nr. 8711, Prisikėlimo parapijos 
kooperatyve sąsk. nr. 155332.17 ir 
“Talkoje” sąsk. nr. 4259.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 280 asmenų. Svečių knygo
je pasirašė: J. Galinaitis, P. 
Galinaitis iš Tauragės, V. Zavis- 
tauskas, I. Žitkauskienė iš Aly
taus, N. Kalvaitytė iš Raudondva
rio, S. Urbonas iš Vankuverio, B. 
Žutautas iš Regina, Sask., Hamil
tono “Aukuro” režisorė E. Kuda
bienė, K. Mikšys, J. Sakalauskas 
iš Hamiltono, S. Ilgūnas iš Ročes- 
terio.

— LN vyrų būrelio nariai: B. 
Laučys, Z. Rėvas, A. Sukauskas 
ir A. Kairys gruodžio 4 d. pa
puošė LN pastatą iš lauko kalėdi
nėmis lemputėmis. LN valdyba 
nuoširdžiai dėkoja LN būreliui 
už daugelį metų LN pastato pa
puošimą Kalėdų proga, Kazimie
rui Juzumui už elektros sujun
gimą kalėdiniams papuošimams.

— Norintieji rezervuoti stalus 
ar pavienius bilietus į Kūčių 
vakarienę ir Naujų metų sutiki
mą, prašomi skambinti LN rašti
nei tel. 532-3311/2. Bilietus taip 
pat galima gauti sekmadienio po
pietėje.

KLB Toronto apylinkės val
dyba praneša, kad solidarumo 
mokesčio rinkimo vajus vyksta 
sėkmingai. Iki gruodžio 4 d. su
rinkta $2500. Solidarumo mo
kestis yra $10 metams. Iš šios 
sumos $5 skiriami KLB krašto 
valdybai, $5 lieka Toronto apy
linkės veiklai remti. Mokestis 
renkamas sekmadieniais para
pijose, Lietuvių namuose ir 
darbo valandomis bankeliuo
se. Tautiečiai kviečiami su
mokėti solidarumo mokestį ir 
tuo paremti Bendruomenės 
veiklą. V.K

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį KLK 

moterų mūsų parapijos skyrius at
šventė savo metinę šventę, orga
nizuotai dalyvaudamos 11.30 v.r. 
Mišiose. Po Mišių Parodų salėje 
vyko agapė, kurios metu sės. Pal
myra tarė pritaikytą žodį.

— Kalėdinės plotkelės yra dali
namos zakristijoje sekmadieniais, 
klebonijos raštinėje bet kada.

— Naujų metų sutikimo baliui 
bilietai platinami po Mišių sa
lėje. Kitu laiku galima juos gau
ti pas B. Genčių tel. 532-8531.

— KLK moterų organizuojamos 
rekolekcijos įvyks gruodžio 9-11 
d.d. Augustinijonų vienuolyne, 
King City, Ont. Rekolekcijas pra
ves kun. K. Trimakas iš Čikagos. 
Registruotis klebonijoj arba pas
N. Slivinskienę tel. 447-6043.

— Prieškalėdinis susikaupimas, 
kurį praves kun. E. Putrimas, mū
sų parapijoj vyks gruodžio 22- 
23 d.d.

— Speciali advento programa, 
vysk. P. Baltakio, OFM, išsiunti
nėta parapijoms, yra vykdoma 
trečiadieniais 7.30 v. v.

— Kalėdinės muzikos koncer
tas, kurį atliks “Volungės” 
choras, įvyks grudžio 18 d., 4 v.p.p. 
mūsų šventovėje.

— Ateitininkai ir skautai turės 
Kūčias kartu didžiojoje salėje 
gruodžio 18 d.

— Parapijai aukojo: $400 — A. 
Valienė; $200 — KLK moterų mū
sų parapijos skyrius, H. D. Elliott, 
P. Gaidelis, St. Racickienė; $150 
— A. Mačiulaitis; $105 — L. G. Vyš
niauskai; $100 — L. R. Chomyc, K. 
Juknevičienė, K. Lembertas, O. 
Svarinskienė, P. Žukas; $60 — J. 
Nešukaitis; $50 — A. Genys, V. P. 
Melnykai, J. Juodikaitienė, A. 
Lukošienė, J. Poškus, V. Rutkaus
kas, A. B. Sapijoniai, A. Šileika,
O. Skėrienė, dr. J. ir A. Sungailos, 
T. Žilius, S. B. Ulozai, A. A. Vis- 
kontai; Relig. šalpai: $100 — A. Va
lienė; klierikų fondui: $100 — P. 
Gaidelis, KLK moterų parapijos 
skyrius, A. Valienė; $50 — V. A. 
Paulioniai, vienuolynui: $100 — A. 
Kairienė; vargšams: $200 — N. N.; 
$50 — A. Kairienė.

— Mišios gruodžio 11, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už Čajauskų 
šeimos mirusius, 9.20 v.r. — pra
šant sveikatos, 10.15 v.r. — už a.a. 
Vincą Stulgį, už a.a. Vilių Pajars
ką, 11.30 v.r. — už gyvus ir miru
sius parapijiečius, 7 v.v. — už a.a. 
Kazimierą Jurcevičių.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” admi
nistracija prieškalėdiniame lai
kotarpyje bus atidaryta ir sek
madieniais po 11 vai. pamaldų 
iki maždaug 1 v.p.p. Bus galima 
sutvarkyti prenumeratas, sumo
kėti skolas, įteikti kalėdinius 
sveikinimus, užsakyti “TŽ” kaip 
dovaną savo bičiuliams.

KALĖDINIS “TŽ” NUMERIS 
išeis gruodžio 20 d. Pokalėdinis 
numeris dėl švenčių neišeis. 
Pirmasis numeris 1989 m. pasi
rodys sausio 3 d. Kalėdiniai ir 
naujametiniai sveikinimai pri
imami iki gruodžio 17 d. Įsira
šantieji į bendrą sveikinimą 
prideda auką laikraščiui, užsa
kantieji atskirus rėminius svei
kinimus sumoka skelbimo kai
ną (vienas inčas vienos skilties 
5 dol.). Tai parama laikraščiui 
ir kartu palengvinimas sveikin
tojams - nereikia rašyti atviru
kų ir apsunkinti paštą.

Reikalaukime Lietuvai su
vereninių teisių. Gausiai da
lyvaukime žmogaus teisių de
monstracijoje, kuri vyks š. m. 
gruodžio 10 d., 11.30 v.r. mies
to rotušės aikštėje.

Baltiečių moterų organizacija
Prieškalėdinis laimės ratas 

įvyks gruodžio 17, šeštadienį, 
Hamiltono AV lietuvių parapi
jos salėje. Pradžia 6.30 v.v. 
Įvairūs laimėjimai ir vaišės. 
Maloniai kviečiami visi.

Giedraičio klubo valdyba
“Paramos” kredito koopera

tyvas Kalėdų švenčių laiko
tarpyje, gruodžio 26, 27 d.d. ir 
sausio 2 d. bus uždarytas.

A.a. Juozo Domeikos trijų 
metų mirties atminimui jo 
žmona Stefanija Domeikienė 
Kanados lietuvių fondui auko
jo $50.

Toronto Maironio mokyklai 
aukojo: $500 — Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperaty
vas; $200 — A. Jankaitienė, 
prisimenant savo vyro dvejų 
metų mirties sukaktį; $10 — E. 
Namikienė. Visiems aukoto
jams nuoširdus ačiū.

G. Paulionienė, 
mokyklos vedėja
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VAKARAS ANAPILYJE
gruodžio 24, šeštadienį, 8 valandą vakaro
Programoje: Kūčių nuotaikos meninė dalis, bendros kalėdinės giesmės, 

Kalėdų senelis mažiesiems, tradicinių valgių vakarienė, 
paruošta J. Bubulienės

Kainos: suaugusiems — $15, pensininkams — $14, vaikams nuo 12 iki 15 metų
— $8, nuo 7 iki 12 metų — $5, nuo 1 iki 7 metų — nemokamai

Stalus rezervuoti, pranešant šeimos narių skaičių — J. Bubulienei tel. 279-0256 
arba V. Narušiui tel. 277-1128

Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų, 
kitomis dienomis — aukščiau minėtais telefonais.

Kūčių vakarą rengia ir visus tautiečius dalyvauti maloniai kviečia — Anapilio parapija
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TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6, tel. 532-3311

IRUČIŲ VAKARIENE
gruodžio 24,

a šeštadieni.
• Tradiciniai Kūčių valgių patiekalai
• Kalėdinė programa ir bendros dalyvių giesmės
• Kalėdų senelis su dovanomis mūsų mažiesiems
• Vietos rezervuojamos. Bilietai parduodami LN raštinėje 

ir sekmadienių popietėse.

SI
šeštadienį,
7.30 vai. vakaro, 
Vytauto Didžiojo 
menėje

BILIETŲ KAINOS: vaikams iki 6 metų nemokamai, 6-12 metų $6, jaunimui 
iki 18 metų $10; studentams ir pensininkams $16, suaugusiems $17.50.

ĮĖJIMAS: suaugusiems $32.50, studentams iki 25 m. $15 
Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.

VISUS DAL YVAUTI ŠIUOSE RENGINIUOSE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA — LIETUVIŲ NAMAI

• Šilta vakarienė su vynu ir šampanu
• Šaltų užkandžių bufetas
• Geras orkestras, linksmi šokiai
• Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto
• Baras

Gruodžio 31, 
šeštadienį, 
7 vai. vakaro, 
Karaliaus Mindaugo ir 
Karalienės Mortos 
menėse
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Maloniai kviečiame visus atsilankyti į

kuris įvyks š. m. gruodžio 31, šeštadienį,
Toronto Prisikėlimo parapijos salėje.
• 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

Pradžia 8 v.v.
• Vidurnakčio šampanas ir
• apmokamas baras.

Kaina: $32.50 asmeniui/^?

Šv. Tėvo laikomos Bernelių 
Mišios iš Šv. Petro bazilikos 
bus transliuojamos Toronto 
televizijos 47 kanalo gruodžio 
24 d. 8.30-10.30 v.v. Mišių 
transliacija bus kartojama 
Kalėdų dieną, gruodžio 25, 
1.00-3.00 v.p.p. Šv. Tėvo kalba 
(urbi et orbi) bei sveikinimai 
įvairiomis kalbomis bus trans
liuojami gruodžio 25, 5.00- 
6.30 v.v.

Graži kalėdinė dovana, kuri 
visada primins mums lietuviš
kos kultūros laimėjimus, tai 
yra VHI-sios tautinių šokių 
šventės vaizdajuostė. Ją gali
ma gauti pas J. Pleinį, 84 Bal
sam Avė. S., Hamilton, Ont, 
L8M 3B3. Kanadoje tik $53, o 
JAV-bėse — $54.

Wasagos Gerojo Ganytojo 
misijos moterų būrelis “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

Hamiltono Šalpos fondui au
kojo: $25 — H. K. Norkai; $20 — 
A. F. Rimkai. Nuoširdus ačiū 
už aukas. H.Š.F.

A. a. Jono Didžbalio septy- 
nerių metų mirties prisimini
mui jo žmona Albina Didžba- 
lienė Kanados lietuvių fondui 
aukojo $100.

Anapilio knygyne 
didžiausias pasirinkimas 
lietuviškų šventinių atvirukų. 
Palaikykime lietuviškus ryšius su artimaisiais tėvynėje ir pasaulyje.

A. a. Mato Antanaičio atmi
nimui Gabrielė ir Henrikas 
Chvedukai “Tėviškės žibu-

PARDUODAMI tautiniai drabu
žiai. Skambinti tel. 762-6413 Toronte.

riams” aukojo $20.
A. a. Antano Šilgalio atmi

nimui A. ir A. Krakaičiai iš 
Burlingtono “Tėviškės žibu
riams” aukojo $10.

“Moters” žurnalas dėl įvai
rių sunkumų daugiau nebebus 
leidžiamas. Prašome prenu
meratos mokesčio už 1989 me
tus nebesiųsti. Šių metų 5-6 
numeris yra spausdinamas ir 
netrukus pasieks skaitytojas. 
Dėkojame skaitytojoms ir 
bendradarbėms už ilgų metų 
moralinę ir materialinę pa
ramą. Leidėjos

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

LIETUVĖ MOTERIS priima pri
žiūrėti vaikus savo namuose Eto
bicoke rajone. Tel. 626-5184.

HAMILTONO LIETUVIŲ PENSI
NINKŲ namams “Rambynas” rei
kalingas administratorius-vedėjas. 
Rašyti 207 - 1880 Main St. West, 
Hamilton, Ont. L8S 4P8 arba skam
binti A. Jankūnui tel.(416)522-3983.

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

Kariuomenės šventės minėjimą 
surengė LKV sąjungos “Ramovė” 
Montrealio skyrius lapkričio 27 d. 
AV parapijoje, pagelbstint šau
liams. Iškilmingose pamaldose 
dalyvavo organizuotai veteranai 
ir šauliai su savo vėliavomis. Prie 
paminklinės lentos buvo padėtas 
vainikas. Mišias laikė ir pamokslą 
pasakė klebonas kun. Juozas Ara- 
nauskas. Parinktas giesmes giedo
jo parapijos choras, vadovauja
mas muz. Aleksandro Stankevi
čiaus.

Vilniaus šaulių rinktinės pirm. 
Juozas Šiaučiulis parapijos salėje 
atidarė minėjimą. Kartu su vėlia
vomis buvo įneštos ir septynios 
žvakės, primenančios septynis 
dešimtmečius nuo Lietuvos ka
riuomenės atsteigimo. Kiekvieną 
žvakę uždegė iškviesti asmenys, 
jų tarpe du svečiai iš Lietuvos. 
Žuvę dėl Lietuvos laisvės pagerb
ti vienos minutės susikaupimu. 
Programos pranešėja Vilija Luko- 
ševičiūtė pakvietė dienos paskai
tininką - visuomenininką otaviškį 
inž. Juozą Danį. Kalbėtojas pra
džioje paminėjo istorinės Lietu
vos kariuomenės laimėjimus. Vė
liau ryškino prieš 70 metų atsteig- 
tos kariuomenės reikšmę. Daug 
padaryta švietimo srityje, sustip
rintas patriotiškumas bei paruošti 
kursuose įvairūs specialistai. Net 
visi Kanados lietuviai veikėjai, 
atvažiavę prieš paskutinį karą, 
buvo tarnavę Lietuvos kariuome
nėje. Artėdamas prie paskutinių 
įvykių Lietuvoje, kalbėtojas lygino 
Persitvarkymo sąjūdžio konferen
ciją su 1905 metų Seimu. Tuo laiku 
tarptautiniuose sluoksniuose Lie
tuva buvo beveik nežinoma, o da
bar didžiosios valstybės Lietuvos 
aneksijos nepripažįsta. Mūsų da
bartinė pareiga moderniosiomis 
komunikacijos priemonėmis sku
biai informuoti didžiąją spaudą 
ir gyvenamų kraštų valdžias apie 
greitai besikeičiančius įvykius 
Lietuvoje.

Šios šventės proga LK Mindaugo 
šaulių kuopos pirm. Augustas 
Mylė apdovanojo Kostą Toliušį ir 
Antaną Račinską Šaulių žvaigždės 
ordinu ir Petrą Ražaną Šaulių 
žvaigždės medaliu. Šiuos žymenis 
įteikė J. Šiaučiulis.

Teresė Mickienė jautriai per
skaitė du J. Šiaučiulio ir du neži
nomo Lietuvos poeto eilėraščius. 
Montrealio vyrų oktetas, vad. muz. 
A. Stankevičiaus, padainavo še
šias skambias dainas.

KLB Montrealio apylinkės val
dybos vicepirm. Vincas Piečai- 
tis pasveikino visus ir pranešė, 
kad KLB krašto valdyba numačiu
si iš montrealiečių surinkti $4000, 
kad galėtų Persitvarkymo sąjū
džiui pasiųsti rašomų mašinėlių, 
kompiuterių, vaizdajuosčių ir pan. 
J. Šiaučiuliui padėkojus visiems 
programos dalyviams, Tautos him
nu ir vėliavų išnešimu minėjimas 
buvo baigtas. Sekė vaišės.

Lietuvos kankinių parapijos 
klebonas kun. Jonas Staškevičius 
buvo atvykęs į savo giminaitės L. 
Palubinskienės laidotuves. Iš 
vakaro sukalbėjo Rožinį ir laido
tuvių dieną atlaikė gedulines pa
maldas bei velionę palydėjo į ka
pines.

Irenai ir dr. Petrui Lukoševi
čiams, besiruošiantiems išsikelti 
iš Montrealio, lapkričio 26 d. inž. 
Algio Kličiaus namuose bičiuliai 
suruošė išleistuves.

Kalėdų eglutę ruošia Montrea
lio lituanistinė mokykla gruodžio 
18 d. po 11 vai. Mišių AV parapi
jos salėje. Bus vaidinimas, Kalėdų 
senelis su dovanomis ir vaišės. 
Savo atsilankymu paremsite mo
kyklą.

Liudvika Palubinskienė (Puo- 
džiūnaitė), 87 m. amžiaus, mirė 
lapkričio 20 d. Palaidota lapkri
čio 24 d. iš AV šventovės Notre 
Dame dės Neiges kapinėse šalia 
anksčiau mirusių savo vyro, duk
ters ir brolio. Liūdi daugelis gi
minaičių ir pažįstamų. B. S.

1989 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ
IŠ MONTREALIO

Nuo gegužės 12—26 d.d. — $1999
Nuo birželio 30 —liepos 14d.d. — $2199

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

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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

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

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

1 metų ...................9’/4%
180 d.-364 d.......... 8'/2%
120 d. - 179 d.......... 81/4%
60 d.-119d.......... 8 %
30 d. - 59 d.......... 73/4%

Taupymo-special.................. 5’/2%
Taupymo - su gyv. dr.............. 51/4%
Taupymo-kasdienines......... 5 %
Einamos sąsk.......................... 41/ž%
RRIF- RRSP -term...........  101/4%
RRIF-RRSP-taup............... 61/2%

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”

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

Pirm., antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

9.00-3.00
12.00- 8.00
10.00- 6.00

4.00-8.00
2.00-6.00

IEŠKAU MOTERS prižiūrėti vai
kus namuose. Duodu kambarį, gali 
naudotis automobiliu, Markham, 
Ont. Tel. 887-1392.

PRADŽIUGINKITE SAVO TĖVUS, 
gimines, draugus ar pažįstamus, už
sakydami jiems “Pensininko” žur
nalą, kuris juos lankys kiekvieną 
mėnesį, nežiūrint kur jie begyven
tų. Žurnalas leidžiamas LB socia
linių reikalų tarybos, redaguoja
mas K. Milkovaičio, pasiekęs aukš
tą tiražą. “Pensininko" metinė pre
numerata Amerikoje ir Kanadoje - 
tik $10. Užsienyje - $16. “Pensinin
kas” yra geriausia dovana įvairiau
siom progom. Jame rasite daug įvai
rių žinią iš socialinės srities, svei
katos klausimais, įvairenybių ir kt. 
Užsakymus siųskite: Lithuanian 
Human Services Council of the 
USA, Inc., 2711 West 71-st Street, 
Chicago, IL 60629.

ATLIEKU VIDAUS dažymo darbus.
Skambinti vakarais tel. 275-8034.

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.

GALIU PRIŽIŪRĖTI VAIKĄ savo 
namuose Annette ir Windermere 
gatvių rajone. Skambinti tel. 766- 
7671 Toronte.

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.


