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Nemarus mirtingasis
Dvidešimt penkeri metai po arkivyskupo Teoiiliaus Matulionio mirties

Šiais istoriniais Lietuvos krikščionybės sukakties 
metais sulaukėm oficialaus pripažinimo palaimintuoju 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio, kuris religiniame lietu
vių tautos gyvenime yra tapęs dvasiniu šulu. To pripaži
nimo teko laukti 60 metų. Galimas dalykas būtų reikėję 
laukti žymiai ilgiau, jei ne Lietuvos krikščionybės su
kaktis, kuri paskatino ir Romos įstaigas paspartinti pri
pažinimo procesą. Šis pripažinimas, toks retas lietuvių 
tautos gyvenime, skatina žvelgti toliau ir prisiminti, kad 
šalia palaimintojo Jurgio Matulaičio turime visą eilę ki
tų krikščioniškojo gyvenimo milžinų, kurie yra verti to
kio pat pripažinimo. Vienas tokių yra arkivyskupas Teo
filius Matulionis, miręs Šeduvoje kaip sovietų kankinys 
ir tremtinys savoje tėvynėje prieš 25 metus (1962 m. rug
pjūčio 20 d.). Daugelis maišo jį su arkivyskupu Jurgiu 
Matulaičiu dėl pavardžių panašumo. Nors abudu buvo 
tapę arkivyskupais, tačiau visai skirtingi asmenys savo 
kilme, išsilavinimu, charakteriu, gyvenimu, pareigomis 
ir darbais. Vienintelė judviejų jungtis - gilus, intensy
vus, spinduliuojantis krikščioniškas gyvenimas.

PIRMASIS, būtent arkivyskupas Matulaitis, yra pla
čiau žinomas, nes yra parašęs knygų, dirbęs intelek
tualinėje srityje, atnaujinęs bei įsteigęs vienuolijas, 
kurios rūpinosi jo garsinimu, jo vardo iškėlimu, beati

fikacijos procesu, jo minčių skleidimu. Arkivyskupas 
Matulionis yra žymiai mažiau žinomas lietuvių visuome
nėje, nes neturi organizuoto užnugario. Nėra parašęs 
nė knygų, kurios kalbėtų jo vardu ir po mirties. Jo gyve
nimas yra didžiai spinduliuojantis, tačiau kol kas pasie
kia tik labai ribotą aplinką. Kai jisai mirė, daug rašė apie 
jį Lietuvos ir kitų kraštų spauda, bet vėliau visi nutilo 
ir velionies paliktos moralinės vertybės ėmė slinkti už
marštin. Tik jo gerbėjų dėka buvo surinkta biografinė 
medžiaga, iš kurios išaugo platoka monografija “Nema
rus mirtingasis”, išleista išeivijoje Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos. Ji buvo paskleista laisvojo pasau
lio kraštuose, kur yra įsikūrę lietuviai išeiviai. Tik vos 
vienas kitas egzempliorius pateko ir okupuoton Lietuvon. 
Laida beveik išsibaigusi, yra likusių dar keliasdešimt 
egzempliorių. Monografijoje atsispindi arkivyskupo Teo- 
filiaus ryškiai heroine laikysena nepaprastose gyvenimo 
situacijose, daugiausia kalėjimo, lagerio ir tremties gy
venime. Iš jo dvelkia užburianti, magnetinė šventumo 
dvasia, stiprinanti ypač kenčiančius.

TURĖDAMI tokį moralinėmis vertybėmis spindu
liuojantį asmenį arkivyskupą Teofilių Matulionį sa
vo tautoje, negalime ramiai tylėti ir laikyti jį užda
roje aplinkoje. Juk ir Šv. Raštas primena, kad žibintas 

nelaikomas po puodu. Be to, arkivyskupas Teofilius kaip 
kunigas ir ganytojas, veikė ne tik Lietuvoje, bet ir kituo
se kraštuose, būtent Latvijoje, Rusijoje, Amerikoje. Dėl 
to jis keltinas į tarptautinę plotmę. Ta linkme jau šis tas 
padaryta: santraukinė monografijos “Nemarus mirtinga
sis” laida yra išleista vokiečių kalba V. Vokietijoje. Bai
giama paruošti ispaniška laida Venezueloje. Jau baig
tas vertimas į anglų kalbą ir dairomasi leidėjo JAV-se. 
Bandoma organizuoti itališką laidą. Tai vis žingsniai į 
tarptautinę plotmę. Bet to negana. Reikia konkrečių žings
nių beatifikacijos bei kanonizacijos linkme. Žmonėse jo 
šventumo garsas yra gana stiprus. Kas jį gyvą pažinojo, 
aiškiai liudija jo šventumą. Tai matyti ir iš surinktų liudi
jimų, paskelbtų minėtoje monografijoje. Tačiau žingsniai 
į beatifikaciją visų pirma priklauso nuo mūsų vyskupų. Nor
maliai imant, jie turėtų prasidėti Lietuvoje, o jei sąlygos 
neleistų, reikėtų procesą pradėti užsienyje išimties keliu, 
kaip tai buvo padaryta arkiv. Jurgio Matulaičio atveju.

Pasaulio [vykiai
JERUZALĖJE PRASIDĖJO TEISMAS MORDECIIAJAUS VANUNO, 
apkaltinto Izraelio paslapčių išdavimu. Kaltinamasis beveik 10 
metų dirbo Negevo dykumoje prie Dimonos, kur Izraelis turi 
atominį reaktorių. Londono savaitraštis “The Sunday Times” 
1986 m. spalio 5 d. paskelbė pasikalbėjimą su Britanijon atvyku
sius M. Vanunu apie branduolines Izraelio bombas, pagamin
tas slaptame požeminiame įrenginyje prie Dimonos. Esą Izrae
lis ten jau turi apie 200 branduolinių užtaisų, kurių dėka jam 
tenka šeštoji vieta tokius ginklus turinčių valstybių lentelėje. 
Tada M. Vanunas staiga dingo ir atsirado surakintas Jeruzalėje. 
Kai jis buvo vežamas į tardymus, žurnalistų padarytoje nuotrau
koje buvo pastebėtas įrašas ant jo delno, pranešantis pagrobi

Lietuvoje buvo pagrobti
Saugumiečiai buvo pagrobę Sadūnaitę, Grigą ir kun. Puzoną

Telefonu iš okupuotos Lie
tuvos š. m. rugsėjo 1 d. ELTA 
sužinojo, kad rugpjūčio 28 d. 
buvo pagrobti trys lietuviai, 
nuvežti į Gudijos miškus ir pa
leisti.

Robertas Grigas, buvęs so
vietinės armijos kareivis, ka
daise atsisakęs atlikti prie
saiką, buvo saugumiečių suim
tas bei pagrobtas 1987 m. rug
pjūčio 28 d., 11 v.v. Suėmimo 
metu smarkiai sumuštas — iš
mušti keli dantys, sudaužyti 
akiniai. Kelias valandas buvo 
vežiojamas automobiliu po ne
žinomas vietas, pagaliau at
vežtas į Gudijos miškus. Ten 
saugumiečiai rugpjūčio 29 d., 
apie 2 v.r., atvedė jį prie iškas
tos duobės ir liepė sukalbėti 
paskutinę maldą, nes būsiąs 
sušaudytas už demonstracijos 
organizavimą Vilniuje ir anti- 
sovietinę veiklą. Po grasini
mo vėl buvo vežiojamas. Paga
liau jam pavyko pabėgti iš sto
vinčio automobilio, kai pagro
bėjai pasišalino. Susivokė 
esąs prie Latvijos sienos ties 
Joniškiu. Prisiglaudė Joniškio 
šventovėje. Iš ten grįžo namo.

Nijolė Sadūnaitė buvo pa
grobta rugpjūčio 28 d., 17 v., 

važiuojant automobiliu iš Vil
niaus į Kauną. Jai buvo liepta 
persėsti į kitą automobilį, ku
ris buvo be numerio. Ji atpaži
no du saugumiečius — Semjo- 
novą ir kitą eilinį, dalyvavu
sius jos suėmime balandžio 1 
d. Nijolė buvo vežiojama auto
mobilyje ir tardoma 30 valan
dų. Tardyme jai buvo pasaky
ta, kad ryšium su demonstra
cija rugpjūčio 23 d. Vilniuje 
ji turėtų būti sušaudyta. Ji 
taip pat buvo nuvežta į Gudi
jos miškus.

Buvo pagrobtas bei suimtas 
Kiauklių parapijos klebonas 
kun. Rokas Puzonas, nuvežtas 
į Gudijos miškus ir išstumtas 
iš automobilio. Iš ten daugiau
sia pėsčias grįžo namo.

Spėjama, minėtieji asmenys 
buvo suimti bei pagrobti dėl 
to, kad po demonstracijos Vil
niuje jie telefonu pasitarė dėl 
kelionės į Šiluvą rugpjūčio 
30 d. Galbūt saugumiečiai no
rėjo tuos asmenis sukliudy
ti nuo dalyvavimo Šiluvos ei
senoje. Keliai į Šiluvą rugpjū
čio 30, sekmadienį, buvo sovie
tinių kareivių užblokuoti, ir 
niekas be specialaus leidimo 
negalėjo ten vykti. Inf.

“Juodojo kaspino” demonstracijoje Toronte 1987 m. rugpjūčio 23 d. Kanados finansų ministeris MICHAEL WIL
SON kalba 6000 miniai, protestuojančiai prieš Molotovo-Ribbentropo sutartį, pasirašytą 1939 m. ir atnešusią dau
geliui tautą sovietinę vergiją, kuri dar nesibaigia Nuotr. St. Dabkaus

Baltijos valstybės tarp kūjo ir pjautuvo I
Trys straipsniai dienraštyje “The Toronto Star” apie Lietuvą, Latviją ir Estiją sovietinėje sistemoje

Didžiausias savo tiražu Ka
nados dienraštis “The Toronto 
Star” trijuose numeriuose 
1987. VIII. 29-31 išspausdino 
savo korespondento Maskvoje 
Stephen Handelman reporta
žus apie savo kelionę į Balti
jos valstybių sostines su pa
lydovu fotografu Borisu Spre- 
mo. Pirmajame reportaže jis 
rašo apie baltiečių svajones 
atgauti nepriklausomybę ir da
bartines reformas, antrajame 
— apie naują kultūrinį klima
tą, trečiajame — apie ekono
minį gyvenimą. Koresponden
to įspūdžiai ribojasi daugiau
sia oficialių pareigūnų infor
macija bei pareiškimais, be
veik neliečia religinio gyve
nimo ir rezistencinio sąjū
džio, jo spaudos, kalinamų 
veikėjų, išskyrus vieną kitą 
užuominą.

Tautinės svajonės
S. Handelmanas pradeda sa

vo reportažus nuo Rygos, kur 
jau dukart demonstravo tūks
tančiai latvių prie Laisvės pa
minklo miesto centre.

Tautinės latvių ir kitų bal
tiečių svajonės, iki šiol beveik 
užmirštos, esą pagyvėjo pasta
ruoju metu ryšium su refor
momis Sov. Sąjungoje. Grupė 
latvių disidentų parašiusi 
raštą M. Gorbačiovui, išreikš
dama viltį, kad jis padės pa
grindus demokratijai ir grą
žins laisvę latviams. “Jūsų 
tautiečiai yra užėmę neįsivaiz
duojamo dydžio teritorijas 
nuo Baltijos iki Japonų jūros. 
Jūs siekiate šiaurės ir pietų 
polius .. . esate visuose pa
saulio vandenynuose ir net 
erdvėse. Tai maždaug tiek, 
kiek ir Dievas turi” — rašė 
minėtoji latvių grupė. “Ar viso 
to dar negana rusų tautai? 
Argi jums dar reikia pusant
ro milijono latvių ir mažyčio 
žemės kampo prie Baltijos 
jūros?”

Jokio atsakymo nesulaukė 
ir, korespondento manymu, 
niekad nesulauks, nes sovie
tinis vadas, kuris drįstų grą
žinti nepriklausomybę Balti
jos valstybėms, padarytų po
litinę savižudybę. Korespon
dentas betgi klausia, ar Krem
lius gali ignoruoti tautinius 
baltiečių jausmus bei suderin
ti juos su dabartinėmis refor
momis krašte, kuriame gyvena 
šimtinė įvairių tautybių. 

“Ar Maskva bus priversta 
duoti didesnę ekonominę bei 
kultūrinę autonomiją trims 
pašto ženklo didumo sovieti
nėm respublikom, turinčiom 
glaudžiausius ryšius su Va
karais?” Atsakymą korespon
dentas išreiškia šiomis eilu
tėmis: “Ir po beveik pusės 
šimtmečio kompromiso su ko
munistine valdžia septyni mi
lijonai latvių, estų ir lietuvių 
nėra nė trupučio daugiau pri
artėję prie dabartinės būklės 
pakeitimo”.

Vis dėlto korespondentas, 
lankydamas tris Baltijos vals
tybes, pastebėjęs kultūrinį, 
religinį ir ekonominį pagyvė
jimą.

Kiti apsprendžia
Su disidentų grupėmis ko

respondentas neturėjęs pro
gos susitikti, bet sakosi kal
bėjęs su daugeliu įvairių as
menų net ir ne partiečių. Ko
kio stiprumo esąs nepriklauso
mybės sąjūdis, neįmanoma pa
tirti, tačiau po padidėjusios 
gerovės laikotarpio nuomonių 
skirtumas irgi padidėjęs. Vie
ni pasisako už politinę lais
vę, kiti gi mano geriau esą likti 
Sov. Sąjungos rėmuose ir nu
rodo į kultūrines bei ekono
mines reformas. Robertas Mi- 
ciūnas, statybos reikalų pa
reigūnas Vilniuje, pareiškė: 
“Mes visuomet turėsime tauti
nių problemų. Prašalaičiams 
galbūt lengviau kritikuoti, 
bet ne jie nuspręs ką mes tu
rėtume daryti. Tai padarys 
čia gyvenantys žmonės”. Tuo 
tarpu latvių sovietinio laik
raščio redaktorius Hermanis 
Voldemars pareiškė: “Mes vi
suomet buvome išrankūs tam 
tikrų istorijos puslapių at
žvilgiu. Ir tai todėl, kad vi
suomet gyvenome istorinėje 
kryžkelėje. Mūsų likimas vi
suomet buvo kitų apsprendžia
mas”.

Rusai
Apie Baltijos valstybių oku

paciją taip rašo: “1940 m. rug
pjūčio 6 d., sovietų kariniams 
daliniams stovint arti sostinių, 
Baltijos valstybių vyriausybės 
priėmė tai, kas buvo neišven
giama. ‘Liaudies valia’, kaip 
sako sovietai, jos buvo įjung
tos Sov. Sąjungon”. (Faktiškai 
Sov. Sąjungos kariuomenė 
okupavo Baltijos valstybes 
1940 m. birželio viduryje, tik 

oficialus jų inkorporavimas 
įvyko vėliau).

Paminėjęs skaudžias baltie
čių deportacijas, korespon
dentas mini pradėtą jų kraštų 
rusinimą. Pvz. Estijoje prieš 
okupaciją rusų buvo tik 8%, o 
1970 m. jų buvo 40%, Latvijoje 
šis skaičius nuo 25 pakilo iki 
43. Rusams esančios įsteigtos 
atskiros mokyklos. Daug buvu
sių Černobilio srities gyven
tojų apgyvendinta Baltijos 
valstybėse. Latvių disidentų 
grupė “Helsinki 86” savo rašte 
Vakarams pareiškė: “Visur ci
niškai niekinama mūsų kalba 
ir kultūra. Rusai paniekinan
čiai juokiasi, kai mes jiems 
sakome, kad Latvijoje gyven
dami jie turėtų išmokti latvių 
kalbą”.

Atmosfera keičiasi
Dabar esą nuotaikos keičia

si. Pvz. Latvijoje švietimo va
dovybė jau įvedė privalomus 
latvių kalbos egzaminus bai
giantiems rusų mokyklas. O 
estų komunistų laikraščio re
daktorius Ilmar Rattus pareiš
kė: “Mes pergyvenome tikrai 
žalingą stalininį laikotarpį. 
Apie tai dabar mes jau galime 
kalbėti. Pasikeitė visa atmos
fera. Aš manau galime sakyti, 
kad turime pilną kultūrinę 
nepriklausomybę. Tai dalykas, 
kurio niekad nebūtume gavę 
be naujosios politikos”. Ži
noma, tokie lojalūs sovieti
niai pareigūnai, pasak kores
pondento, neįtikins savo gi
minaičių, gyvenančių už Esti
jos ribų, kad tikrai taip yra. 
Sovietiniai pareigūnai betgi 
sako, jog tremtinių bendruo
menės užsieniuose atitrūko 
nuo gyvenimo savo tėvynėse ir 
gyvena ilgesiu niekad negrįž- 
tančios praeities.

Baigdamas pirmąjį savo re
portažą, S. Handelmanas grįž
ta prie įvykusių demonstraci
jų Baltijos valstybių sostinė
se ir pastebi: faktas, kad mi
licija per daug nesikišo, rodo, 
jog sovietinė valdžia atkreipė 
dėmesį į Baltijos valstybių

Korespondentas taipgi pažy
mi, kad sovietų spauda bei tele
vizija iš anksto smerkė ir kone
veikė demonstrantus, kurie 
esą nacių padlaižiai, sukursty
ti amerikiečių žvalgybos. Ry
goje jų esą buvo 1000, Vilniuje 
ir Taline - po keletą šimtų. M. 

mą iš Italijos. Dabar jau nu
statyta, kad M. Vanuną Izrae
lio “Mossado” žvalgybos agen
tai iš Londono atsiviliojo Ro
mon, pasigrobė ir specialiu 
laivu susigrąžino Izraelin. Jo 
teismas Jeruzalėje yra visiš
kai uždaras: uždarytos durys, 
uždangstyti langai, net ir da
lis mažiau patikimų tarnauto
jų pakeista saugumiečiais. Teis
man atvežamo M. Vanuno ne
leidžia matyti baltai uždažy
ti nedidelio sunkvežimio lan
gai, ant jo galvos užmautas mo
tociklininko šalmas su tamsiu 
gaubtu, atmušančiu aštrius 
saulės spindulius. Dabar tas 
gaubtas turi kitą paskirtį - už
dengia M. Vanuno lūpas, kad 
niekas pro žiūronus iš lūpų ju
dėjimo negalėtų iššifruoti su
imtojo tariamų žodžių. M. Va
nuną ginantis advokatas A. 
Feldmanas teismą laiko nele
galiu dėl kaltinamojo pagro
bimo ir jo slapto atgabenimo 
Izraelin. Be to, branduolinius 
ginklus Izraelis, laužydamas 
tarptautinius pažadus, gami
nosi nelegaliai. Tad ir juos at
skleidęs M. Vanunas negali bū
ti laikomas tautos išdaviku. 
Nobelio institutas Osle M. Va
nuną jau paskelbė kandidatu 
1988 m. Nobelio taikos pre
mijai.

Branduolinės raketos
Apie branduolines Izraelio 

raketas staiga prašneko britų 
savaitrašts “The Observer”, 
remdamasis Vašingtone gau
tais žvalgybos duomeninimis, 
ir Ženevoje leidžiamas mėn
raštis “Defence Review”. Esą 
Izraelis ruošia atominį užtai
są savo raketai “Jericho H”, 
š. m. gegužės 16 d. iššautai iš 
Negevo dykumos, nuskrieju
siai 1.000 km. Netrukus bus iš
bandytas ir tos raketos 1.400 
km skrydis. Tada ji galės pa
siekti taikinius arabų šalių sos
tinėse ir sovietų laivyno bazes 
Juodojoje jūroje. Atominiai 
užtaisai esą paruošiami be po
žeminių sprogdinimų, remian
tis elektroninių skaitytuvų duo
menimis. Izraelio ruošiamas 
raketas pasmerkė Maskvos ra
dijo laida hebrajų kalba. Iz
raelio vadovai nepatvirtina ir 
nepaneigia atominių bombų 
bei raketų turėjimo. Užsienio 
reikalų ministeris Š. Peresas 
betgi nusiskundė, kad grėsmę 
Izraeliui sudaro Egiptui, Ira
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kui, Sirijai ir Libijai parūpin
tos sovietinės “SS-1” ir “SS-21” 
raketos. Esą Izraelis imsis 
priemonių šiam pavojui paša
linti.

Keršto smūgiai
Spaudoje plačiai nuskambė

jo Izraelio bombonešių pul
tos palestiniečių stovyklos prie 
Sidono. Dešimt minučių truku
siuose puolimuose žuvo 49 as
menys, buvo sužeista 60. Tai 
buvo jau 22-rasis Izraelio avia
cijos įvykdytas pasirinktų tai
kinių bombardavimas pieti
niame Libane šiais metais, at
nešęs daugiausia aukų. Per vi
sus ankstesnius bombardavi
mus tebuvo susilaukta 56 žu
vusiųjų ir 190 sužeistųjų. Liūd
niausia, kad šis puolimas įvy
ko šeštadienio rytą, o šešta
dienis Izraelyje yra religinė 
šventė, normaliai skiriama 
dvasiniam susikaupimui. Ofi
cialiai teisinamasi, kad tose 
palestiniečių stovyklose bū
davo organizuojami teroristi
niai įsiveržimai Izraelin. De
ja, aviacijos bombos ir rake
tos neatskiria kaltų nuo nekal
tų: žuvusiųjų eilėse buvo mo
terų ir vaikų, neplanavusių 
ginkluoto įsiveržimo Izraelin.

Nuteisė lakūną
Sovietinis teismas Maskvo

je devyniolikos metų vokie
čių jaunuoliui M. Rustui pa
skyrė ketverius metus norma
laus režimo darbo stovykloje. 
Teisiamasis savo nelegalų at- 
skridimą ir nusileidimą Rau
donojoje aikštėje prie Krem
liaus sienos sakėsi atlikęs pa
saulio taikos dingstimi, siek
damas susitikimo su M. Gorba
čiovu. Teisėjai šį įvykį pava
dino pavojingu chuliganizmu, 
pažeidusiu Sovietų Sąjungos 
sienas, galėjusiu pareikalau
ti daug gyvybės aukų rizikin
game nusileidime. M. Ruskas 
apgailestavo padarytą klaidą. 
Teisman buvo įsileista iš V. 
Vokietijos atvykusi jo motina 
Monika. Gyvenama viltimi, kad 
M. Rustas susilauks bausmės 
dovanojimo ir nebus kalina
mas ketverius metus. Sovietų 
Sąjunga norėjo pasipelnyti iš 
šio tiesmo. Maskvos televizi
ja Vakarų televizijos stotims 
buvo pasiūliusi už $250.000 
parūpinti bylos įrašus vaizda
juostėje, bet niekas nesusigun
dė išmesti tiek pinigų.
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“Laisvė dabar pavojuje”
Pavergtų tautų savaitės proga pareiškė JAV prezidentas Ronaldas 

Reaganas, kalbėdamas pavergtų tautų atstovams Vašingtone.
Pažymėtinas jo atsišaukimas, skirtas Amerikos visuomenei

Nuo 1959 m. JAV preziden
tai, remdamiesi senato ir atsto
vų rūmų rezoliucijomis, tre
čiąjį liepos sekmadienį skel
bia pavergtų tautų savaite. 
Pagrindas — užgrobtų valsty
bių žmonių noras tapti lais
vais ir nepriklausomais yra 
gyvybinės reikšmės JAV sau
gumui ir todėl turi būti palai
komas gyvas.

Šiais metais JAV preziden
tas Ronaldas Reaganas liepos 
17 d. pasirašė atsišaukimą, 
kuriame pabrėžiamas solida
rumas su visais, kurie siekia 
laisvės bei nepriklausomybės 
nuo sovietinės priespaudos. 
Atsišaukime paminima ukrai
niečių kova, prasidėjusi prieš 
70 metų. Primenama, kad pa
grindinių žmogaus teisių rei
kalauja Čekoslovakijos, Veng
rijos, Kazakstano ir kitų so
vietų pavergtų kraštų gyven
tojai, taip pat visame pasau
lyje — Afganistane, Angoloj, 
Kambodijoj, Nikaragvoj.

Toliau sakoma, kad paverg
tos tautos nusipelno paramos. 
Todėl mes reikalaujame, sako 
Prezidentas, kad būtų paleisti 
persekiojami bei neteisingai 
įkalinti asmenys, tarp kurių 
paminėtas ir lietuvis Vikto
ras Petkus. Kol drąsūs indivi
dai kentės dėl savo tautybės, 
tikėjimo ir žmogaus teisių pa
žeidimų, JAV reikalaus, kad 
pasirašiusieji Jungtinių tau
tų chartą ir Helsinkio aktą 
laikytųsi įsipareigojimų bei 
gerbtų tų įsipareigojimų prin
cipus.

Šiemet Prezidentas nepasi
tenkino vien pasirašydamas 
Baltuosiuose rūmuose atsi
šaukimą, kaip būdavo anksty
vesniais metais, bet pakvies
tas ta proga liepos 24 d. kal
bėjo už Baltųjų rūmų — šios 
savaitės paminėjime Ukrai
niečių kultūros namų salėje 
Vašingtone, D.C. Čia dalyvavo 
keletas šimtų žmonių, kurių 
tarpe buvo apie 40 baltiečių 
atstovų. Savo kalboje, truku
sioje 18 minučių, skirtoje vi
siems pavergtiesiems, sakė 
atvykęs pareikšti solidarumo 
su visais, kurie yra komuniz
mo pavergti. Jis priminė didį
jį Vengrijos laisvės kovotoją 
Laszlo Kossuth, ėjusį laikinai 
krašto prezidento pareigas ir 
subūrusį savo tautiečius kovai 
prieš pavergėjus. Deja, rusų 
caro Mikalojaus pasiųsta ka
riuomenė 1849 m. numalšino 
vengrų revoliuciją. Tada Kos-

Remkime Lietuvos laisvinimą!
MIELI TAUTIEČIAI,

Lietuvos laisvė yra mūsų visų 
aukščiausias tikslas.

Mūsų tėvų žemė Lietuva jau 
keturiasdešimt septyneri metai 
yra pavergta, tačiau ji yra gyva. 
Lietuvoje kovojančių tautiečių 
pasiaukojimas įpareigoja ir mus 
visus vieningu pasišventimu, ryž
tu, darbu ir aukomis jiems padėti 
bei perduoti pasauliui pavergtos 
tautos laisvės šauksmą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas tiems darbams at
likti deda visas pastangas, leidžia 
biuletenius šešiomis kalbomis, 
kuriais informuoja laisvojo pa
saulio vyriausybes bei pasaulinę 
spaudą, remia radijo programas, 
kurių bangos kasdieną informuoja 
gyvenančius Lietuvoje ir pasau
lyje, paruošia memorandumus, 
siunčia atstovus į įvairias kon
ferencijas ir kitur ginti Lietuvos 
laisvės bylos, kur tik yra gali
mybių.

Minėtiems darbams atlikti yra 
reikalingos lėšos. Tautos fondo 
vardu nuoširdžiai prašome kiek

suth atvyko į Angliją ir Ame
riką, skelbdamas vengrų lais
vės kovas, esą laisvė negali 
būti nei Europos, nei Ameri
kos, kaip Dievas nėra nei Eu
ropos, nei Amerikos.

1852 m. Kossuth buvo atvy
kęs į Springfield, Illinois 
valstiją, kur kalbėjo susirin
kime, dalyvaujant Abraomui 
Linkolnui. Susirinkimo daly
viai priėmė istorinį nutarimą 
nevengti intervencijos, kuri 
sulaikytų JAV nuo pagalbos 
bet kurios tautos žmonėms 
bet kurioje pasaulio dalyje.

Toliau jis sakė, esą pasaulis 
nori, kad Amerika vadovautų 
laisvės kovoms. Dėkojo vi
siems, kurių pastangomis ame
rikiečiai geriau supras komu
nizmą, nes komunizmą geriau
siai supranta tie, kurie buvo 
išvaryti iš namų. Komunisti
nės vyriausybės neatstovauja 
tiems, kuriuos jos valdo, nes 
kitaip jos nedraustų žodžio 
bei spaudos laisvės, nevaržy
tų išvykimo iš krašto ir lais
vų rinkimų.

Sovietai turi paleisti poli
tinius kalinius. Laisvės ir žmo
gaus teisių gerbimas — pagrin
das Vakarų ir Rytų santykių 
sunormavimui. Prezidentas 
pažymėjo, kad sovietai per 
vienerius metus atvežė į Ni
karagvą vieno bilijono dole
rių vertės ginklų. Iš čia vyk
domi subversiniai veiksmai 
prieš kaimynus. Saugumas ir 
laisvė yra neatskiriami daly
kai Vidurio Amerikoje. “Ar 
galiu tikėtis jūsų paramos, 
atsižvelgiant į komunizmo 
pavojų, skelbti apie tai tiesą 
ir sutelkti amerikiečių jėgas 
šiai kovai?” — klausė Prezi
dentas. Baigdamas kalbą, jis 
pareiškė, kad Amerika eina 
geru keliu. Nežiūrint kai ku
rių skirtumų, demokratija 
nėra silpniesiems. “Laisvė 
dabar yra pavojuje”.

Susirinkusieji, pritardami 
Prezidento kalbai, ją pertrauk
davo ir lydėjo gausiais ploji
mais. Šis įvykis buvo parody
tas televizijoje ir komentuo
jamas spaudoje. Po minėjimo 
Prezidentas su palydovais 
dviem malūnsparniais išskri
do atgal į Baltuosius rūmus. 
Be kitų palydovų, čia buvo ir 
Baltuosiuose rūmuose dirban
ti ryšių tarnybos asistentė R. 
Bureikaitė, kuri dirbo su pa
vergtų tautų grupėmis, paruoš
dama jas šiam renginiui. Ig. M.

galima didesne auka paremti Lie
tuvos laisvinimą.

Aš būsiu kiekvieną sekmadienį 
nuo rugsėjo 13 iki gruodžio 6 die
nos Hamiltono Jaunimo centre 
sekmadieniais ir priimsiu aukas 
Tautos fondui taip pat sveikini
mus Kalėdų ir Naujų metų proga. 
Sveikinimai bus įdėti į du laik
raščius, kaip ir anksčiau buvo 
daroma. Jei kas negalite atvykti 
į Jaunimo centrą, prašau paskam
binti telefonu — bus paimta iš 
namų. Galima siųsti čekį Tautos 
fondui šiuo adresu: A. Patamsis, 
18 Norwich Rd., Stoney Creek, 
Ont. L8E 1Z6. Telefonas 664-5804.

Taip pat prašome ir kitur gy
venančius siųsti čekius tuo ad
resu, šventinius sveikinimus iki 
š. m. gruodžio 1 d.

A. Patamsis, 
Tautos fondo Hamiltono 

apylinkės pirmininkas

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

Astuonios dienos poilsio stovykloje

MININT
a. a. JUOZO BERSĖNO

mirties metines, šv. Mišios bus atnašaujamos 
1987 m. rugsėjo 26 d., 11 vai. ryto Lietuvos kanki
nių šventovėje, Anapilyje.

Kviečiame draugus ir artimuosius pasimelsti 
už jo vėlę.

Elena Bersėnienė ir šeima

MIELAI
FELYTEI URBONIENEI 

iškeliavus amžinybėn,

jos vyrui VYTUI, dukrai RŪTAI, sūnui KĘSTUČIUI 
ir jų šeimoms, giminėms bei artimiesiems reiškiame 

gilią užuojautą-

E. A. RuS/fia/Montrealyje J. A. Pett

L. K. Gold away

■■■ ■— i .....................

ALFONSAS NAKAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Rugpjūčio 12, trečiadienis
Saulutei tekant pakirdę, 

radom patį gražiausią rytą. 
Gilus, mėlynas dangus. Pušų 
šakos lėtai, lėtai supasi leng
vame vėjyje. Net saulei ant 
stovyklos stogų užsiritus, va
karuose danguje aukštai tebe
riogso nukąstu dešiniu šonu 
mėnulis.

Pusėj aštuntos į sporto aikš
tę susirinko net 21 stovyklau
tojas. Ne į saulę ir mėnulį pa
vėpsoti, o Dzejos Klibingaitie- 
nės judesių atidžiai sekti ir 
kartoti. Grakščią atletę imi
tuoti ne visiems pavyksta, bet 
pasilankstę, pasiraivę, pasi
skeryčioję, pažingsniavę, gi
liai pakvėpavę už pusvalan
džio iš aikštės tikrai visi iš
einame daug žvalesni.

Tarp vidudienio ir vakarie
nės daugelis stovyklautojų 
eina maudytis ar bent pusnuo
giai pagulinėti ant paplūdi
mio karšto smėlio. Man vienas 
didžiausių malonumų — vaikš
čiojimas ant smėlio, dargi eže
ro seklumomis. Šiandien susi
radau gerą partnerį — hamil- 
toniškį p. Bajoraitį. Pasimau- 
dę, su juo slampinėjame pa
ežerių apie dvi valandas, dar 
kartą maudomės ir grįžtame 
stovyklon.

Žmonių daugėja ir baigia 
užimti visas tuščias lovas. 
Šalia manęs kambarėlį nr. 4 
užima iš St. Catharines atvykę 
Ona ir Jonas Karaliūnai. Ka
raliūnai! Žvalūs, gražūs žmo
nės, kaip ir žavi jų pavardė . ..

Po vakarienės — ir vėl L. Bal
sio paskaita. Tik nebe apie 
techniką, o apie krikščionybę 
(“Krikščionybės plitimas”). 
Man ir keliems kitiems spok
sant, dar klausytojams nesusi
rinkus, jis juodoje lentoje su 
kreida nusipaišė žemėlapį. 
Europa, apačioj šiaurinis Af
rikos galas, dešinėje Mažoji 
Azija. Stebėjausi žemėlapio 
tikslumu, nors piešė iš galvos, 
į spausdintą žemėlapį nežiū
rėdamas.

Kalbėjo visą pilnutėlę va
landą. Čia iš pasirašytų lapų 
skaitydamas, čia su alksnio 
ar skroblo šakele žemėlapį 
aiškindamas. Pradėjęs nuo 
Judėjos, lazdelės galu slinko 
per M. Aziją, Graikiją, Romos 
imperiją, per vokiečių žemes, 
lenkų, skandinavų, per šimt
mečius, tūkstantmetį, iki try
liktojo, iki keturioliktojo 
šimtmečio, iki Lietuvos. Ste
bėjausi paskaitininko univer 
salumu ir kruopštumu. Vakar 
žinojo ką kalbąs apie žmogaus 
materialinę kūrybą, o šian
dien — apie krikščionių re
ligijos išplitimą. Jo atidžiai 
klausėsi 28 žmonės. Kaip ir 
vakar, jam visų vardu padėko
jo V. Samulevičius.

Kai vėl temstant užsilieps
noja laužas, mus prie jo links
mina ne tik jau minėtų juok
darių pora. Šį vakarą dar 
mums šokinėja ir deklamuoja 
keletas mažylių. Liuda Jurė- 
nienė paskaito Kazio Inčiūros 
eilėraštį “Niekur neišeisi”, o 
tik ką pas šeimą atvykęs Vy
tautas Pečiulis paberia keletą 
nepaprastai juokingų, švarių 
politinių anekdotų.

Rugpjūčio 13, ketvirtadienis
Dangus iš ryto kiek apsiblau

sęs, bet lietaus šiandien dar 
nežada.

Mankštinamės 19. Ne visus 
judesius kartojame. Mūsų va

dovė ii’ šiandien parodo naujų 
ir juos atliekame noriai.

Pietų metu į valgyklą ateina 
Genovaitė ir Petras Breich- 
manai, o jų įkandin — Alfon
sas Juozapavičius, Juozas 
Krištolaitis ir Kazys Mileris. 
Pastarojo vaišinami “Royal 
Crown” stikleliu, alum ir rie
šutais, padarome tokį VIII 
Tautinių šokių šventės lyg ir 
posėdį. Čia pavyko prikalbint 
K. Milerį grįžti į šventės spau- 
dos-informacijos vadovo pa
reigas.

Darosi tvanku. Grįžta karš
čiai. Vakar saulėje nusipliki- 
nęs, išeinu iš parko į gatvę pa
miklinti kojų jau su marškinė
liais. Greit išprakaituoju ir 
grįžtu. Prie vartų pastebiu di
delę medinę lentą su įrašu: 
“Lietuvių namų stovykla”. 
Aha! Į savaitės galą ėmė rink
tis vis daugiau žmonių, tai 
stengiamasi, kad jįe neklai
džiotų. Panaši lenta šiandien 
atsirado ir ant raštinės sienos, 
kad ir registratoriaus nereik
tų su žiburiu jieškoti.

Radęs pusvalandį laiko, į 
rankas imu Juozo Keliuočio 
“Dangus nusidažo raudonai”. 
Jau esu atsikasęs iki vidurio. 
Jau su Keliuočiu keliauju pre
kiniame vagone į tremtį. Baisi, 
baisi ta knyga, talentingo kan
kinio rašyta. Baisus kone kiek
vienas puslapis!

Nebuvo šiandien paskaitos 
nei laužo. Bet palaukus iki pri
tems, pusėj devintos į naująją 
salę susirinkom pažiūrėti lie
tuviško filmo. Ir dar kaip lie
tuviško! Jis pavadintas “Lie
tuviškų audinių dailė”. Jo svar
biausioji “aktorė žvaigždė” — 
Anastazija Tamošaitienė, sa
vos rūšies stebukladarė, su 
irgi dailininku vyru Antanu 
Tamošaičiu įskūrusi prie 
Tūkstančio salų, netoli Kings- 
tono, Ont.

Filme matėme ją iš miško 
nešant laukinius žolynus, juos 
su dažais kišant į didžiulį juo
dą katilą, virš ugnies pakabin
tą. Tame katile nudažytus siū
lus džiaustant, kedenant, rū
šiuojant, rengiant audimui. 
Paskui sėdėjo ji tai vienose, 
tai kitose, tai kelintose stak
lėse, vikriai mėtydama šaudyk
lę į vieną ir kitą pusę, skietu 
po kartą ar du suduodama.

Ji rodė mums akį veriančių 
spalvų audinius, guašus. Savo 
išaustais drabužiais rengė 
lėles. Vis kitokiais, visų Lie
tuvos sričių. Vėliau rėdė jau 
gyvas gražias mergaites, tau
tinių šokių šokėjas. Vienos 
valandos filmo paskutines gal 
10 minučių kelios grakščių 
šokėjų poros, Tamošaitienės 
drabužiais aprengtos, šoko 
tautinius šokius.

A. Tamošaitienė filme neiš
tarė nė vieno žodžio. Už ją kal
bėjo, žiūrovams viską aiškin
damas, poetas Henrikas Na- 
gys. Dailininkės darbus lydė
jo Zigmo Lapino muzika. Šokė
jai — Genovaitės Breichma- 
nienės “Gyvataro” jaunimas. 
Akordeonistas — K. Deksnys. 
Modeliuotojos — dvi sesutės 
Jurkutės iš Otavos. Kitų vei
kėjų pavardžių nespėjau užsi
rašyti.

Šį 16 mm filmą paruošė Jo
nas Miltenis su patarėju Vi
talių Matulaičiu. Iš J. Milte
nį pristačiusio V. Samulevi- 
čiaus sužinojome, kad Hamil
tone gyvenąs filmuotojas 1978 
m. pagamino filmą apie Sporto 
ir dainų šventę, kad su savo 
kamerom jis darbavosi Euro

poje, Australijoje, P. Ameri
koje, Šv. Žemėje, o Kanados 
ir JAV kelionių vaizdus filmuo
se “įsiamžino” nuo Atlanto iki 
Ramiojo vandenyno.

Filmui pasibaigus, gausūs 
plojimai patvirtino, kad sto
vyklautojams jis patiko. Man 
jis sukėlė ir gerų, brangių at
siminimų. Prieš daugelį metų, 
dar su mažais vaikais, teko 
Tamošaičių stebuklingoj bene 
šimto akrų “atelje” savaitę 
praleisti, kai ką iš čia rodytų 
spalvų matyti ir paglostyti.. . 
akimis bei rankom. Kas buvo 
šiek tiek priblėsę, J. Milte
nio filmas vėl atgaivino.

Rugpjūčio 14, penktadienis
“Ačiū Dievui, kad jau penk

tadienis!” — paskutinę savai
tės darbo dieną krykštauja 
amerikiečiai įstaigose ir įmo
nėse. Šioje stovykloje, prie
šinga, daugelis dūsauja, kad 
beliko tik dvi trumpos diene
lės ir reikės grįžti į miestų 
džiungles.

Rytas šiltas, minkštas, ap
niukęs. Visi oro pranešėjai 
vienbalsiai šaukia, kad saulės 
nebematysim bent iki antra
dienio, kad siautės lietus su 
griaustiniais. Saulės, tiesa, 
perdien mažai tematysim, bet 
lyti ims tik vakare.

Tuo tarpu pusėje aštuntos 
vėl mankštinamės. Vėl gausus 
21 žmogaus būrys. Bet kai apie 
sportuojančias motinas šlaiks- 
tėsi viena vienerių, kita dve
jų metų dukrytės, tai jas pri- 
skaitę galime skelbti rekordi
nį 23 skaičių.

Diena praėjo maudantis, 
skaitant laikraščius, kilomet
rais į vieną ir kitą pusę slam
pinėjant paplūdimio smėliu. 
Tuos, kurie nieko neveikdami 
stovyklavietės parke sėdinė
jo, linksmino iš garsiakalbių 
sklindanti lietuviška muzika. 
Šios stovyklavietės garsiakal
biai patys tobuliausi!

Jokia paskaita vakarinėje 
programoj nebuvo numatyta. 
Tik Punsko gimnazijos absol
ventai papasakojo apie jos 
padėtį, džiaugdamiesi jos ga
jumu bei veikla. Pernai atšven
tusi 30 m. gyvavimo sukaktį 
(įsteigta 1956-siais), per tą lai
ką gimnazija išleidusi apie 
šešis šimtus abiturientų, ku
rių pusė vėliau baigė ir aukš
tąjį mokslą, pasirinkdami gy
dytojų, inžinierių, mokytojų, 
ekonomistų, žemės ūkio spe
cialistų ir kitas profesijas, 
o trys iš jų gavo filosofijos 
doktoratus.

Ak, ir lietus! Jis pasirodė 
temstant, kai tik ką buvome 
užkūrę tradicinį laužą, kurio 
visi labai laukė. Laužą palikę, 
stovyklautojų dauguma, apie 
60, susimetėm į valgyklos sa
lę. Laimai Mačionienei vado
vaujant ir daugelį kartų vie
nai ar su kitais ką nors im
provizuojant bei dainuojant, 
į programą buvo įjungtas di
džiausias žmonių būrys: 11 
suaugusių ir 4 mažyliai. Štai 
dalyvavusių suaugusiųjų pa
vardės pirmojo išėjimo tvarka: 
L. Mačionienė, J. Maniuška, 
Vyt. Pečiulis, Aleksas Kusins- 
kis, L. Jurėnienė, D. Klibin- 
gaitienė, Aldona Bričkuvienė, 
J. Bakša, A. Radžiūnas, Vla
das Melnikas, Irena Kusins- 
kienė. Mažylių žinau tik vie
nos mergytės pavardę, tai susi
laikysiu ir nuo tos skelbimo. 
Visi jie mus linksmino daino
mis, kupletais, įžymiųjų poe-

(Nukelta į 3-čią psl.)

AfA
JUOZUI ANKUI 

Čikagoje mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą velionies šeimai, 
seseriai SALOMĖJAI ir jos vyrui JONUI ANDRU
LIUI bei jų šeimai, taip pat seserims — ANELEI, 
MAGDALENAI, ELENAI, ALESEI, broliams — 
ALGIMANTUI, FELIKSUI, VINCUI ir jų šeimoms —

Sigita ir Vytautas Aušrotai 
Alvina ir Vladas Ramanauskai 
Aldona ir Bronius Vitkai 
Regina ir Petras Bražukai

AfA
JUOZUI ANKUI

t f -U!.'“

atsiskyrus su šiuo pasauliu,
žmonai ALDONAI, sūnums - ALGIUI ir VYTUI, 
seserims - SALOMĖJAI ANDRULIENEI, ANELEI 
BIRGELIENEI, ELENAI LUKAVIČIENEI, ALESEI 
RAŠYMIENEI, broliui FELIKSUI ANKUDAVIČIUI 
ir jų šeimoms bei visiems artimiesiems reiškiame 

nuoširdžią užuojautą —

M. J. Čebatoriai A- L- Krakauskai
O. A. Dzemionai T. P. Kareckai
J. J. Kamaičiai A. L. Ulbinai

S. A. Zim niekai

AfA 
JUOZUI ANKUI 

mirus,

SALOMĖJAI ANDRULIENEI su šeima, 
giminėms bei jų artimiesiems reiškiame 

nuoširdžią užuojautą -

L. Juzukonienė B. V. Saulėnai
B. J. Sriubiškiai O. Skrebūnienė

P. L. Murauskai

Canabian Strt ±Hemorialsi Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUISTEMPORALE - 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



Ir šiais 1987 metais liepos 19 d. Lenkijos lietuviai paminėjo Dariaus ir 
Girėno skrydžio metines Pšėelnike, kur jiems yra pastatytas paminklas. 
Metinių proga paminklo prižiūrėtojas Julius Sanvaitis surengė ten pat 
parodėlę rodinių, liečiančių Darių ir Girėną. Toje vietoje numatoma pasta
tyti pastovią klėtelę, kurioje bus laikomi įvairūs rodiniai

Ištraukos iš laiškų, išspausdintų “LKB kronikos” 73-me numeryje

Nuomonės ir pastabos

Keitimas linkmės ar laputės gudravimas?
Keturių išeivių pokalbis Vilniuje su sovietiniais pareigūnais

Kun. Jonas MATULIONIS:
“Šiandien mūsų šventė — šv. 

Kazimieras. Meldžiu visiems 
Jo globos ir užtarimo. (...) 
Kiekviena vieta, kiekvienas 
mūsų gyvenimo kampas — Die
vo dovana. Dažnos kratos, ne
nupelnytos pretenzijos, sam
dyti sekliai ir terorizuotojai, 
jų neišmoningas pažeminimas 
gali tiek, kiek jiems leidžia
ma, o Viešpats visada su mu
mis. Gaunu laikraščius ir žur
nalus. Vieno viršininko atvi
ras nepasitenkinimas netrik
do dvasinės ramybės. Jiems 
nepatinka daugiau žinantys, 
išsilavinę, dvasia stipresni, 
skaitantys ir mąstantys. Va
sario 24-tą išsikvietė opera
tyvinės dalies leitenantas ir 
pasakė, kad sunaikinę laišką, 
kuriame buvo 4 perfotografuo
tos fotografijos ar litografijos. 
Jų antroje pusėje — lietuviš
kas tekstas. Kalbėjomės gerą 
pusvalandį, galiausiai vis tiek 
pripažino, kad galėjo parodyti 
nuotraukas ir siuntėjo adresą.

Sveikinkite sugrįžusius. Ar 
aš grįšiu anksčiau, vienas Die
vas žino. Malonės prašau tik 
pas Teisingąjį ir gailestingąjį 
Viešpatį, o ne pas neteisingą 
ir apgaulingą žmogų (. . .) Vi
siems šv. Ostijos malonių ir 
palaimos”.

1987 m. kovas.
Iš kun. Sigito TAMKEVI- 
ČIAUS laiško:

“Štai ir sulaukėme Naujųjų 
Metų. Tepadeda Dievas, kad 
šie metai tiek jūsų, tiek visų 
brangių mano širdžiai žmonių 
gyvenime būtų labai prasmingi 
ir gražūs. Jūs žinote, kad ka
linio širdyje visada yra daug 
įvairiausių troškimų, bet tur
būt pats didžiausias noras, kad 
visi, su kuriais gyvenimo kely
je Apvaizda suvedė, augtų malo
ne ir meile, kaip augo Betlie
jaus Kūdikis. Ir šiais metais 
mano gyvenimo traukinys rie
da tais pačiais bėgiais. Monoto
nija, pilkuma, bet ir laisvėje to 
netrūksta. Mūsų pareiga atida
ryti širdies langus, duris ir 
įsileisti Tą, kurio akivaizdoje 
viskas pasidaro nekasdieniška, 
šventa. Kokia brangi Nazareto 
pamoka — pilkos dienos sužėri 
dieviška šviesa, jei tik toje 
kasdienybėje nepamestas iš 
akių tas, Kuris save pavadino 
“Pasaulio šviesa”, jei su juo 
gulama ir keliamasi, dirbama 
ir kenčiama. Aplanko kartais 
ir mane mintys: Viešpatie, ko
kie ilgi tie metai! Ir dar daug 
jų! Kaip nusibodo ta pilkuma, 
kaip viskas įkyrėjo iki gyvo 
kaulo. Kada viskas pasibaigs? 
Bet nespėja ateiti šios mintys, 
kai kažkas širdyje prakalba ir 

LIETUVA LAUKIA LAISVES 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI! 
Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas 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.

primena: tau nevalia dejuoti, 
tu privalai visada būti stiprus, 
nes iš Viešpaties gavai labai 
daug, nes tave, kaip anuomet 
apaštalą Petrą, lydi Bažnyčios 
malda. (...)

Savo maldoje prašau Vieš
paties palaimos tiems, kurie 
krikščionišką meilę konkreti
zuoja . . . prisimindami ir ka
linį.”

1987. 01. 07.

Povilas PEČELIŪNAS:
“... Aname laiške aprašiau, 

kodėl man patiko nuo pat pa
auglystės metų Ibseno “Bran
das”. Reziumė tokia. Patiko 
todėl, kad “Brande” daug min
čių jau buvo mano širdyje. 
“Brandas” tik aiškiau ir įtai
giau formavo, todėl būtų klai
da mane laikyti “Brando” se
kėju. Juk malonu, kai surandi 
kuriam nors veikale mintis, 
kurios jau yra tavo širdyje. 
Tai toks dar priedas prie 
“Brando”.

. . . Taip, Danutę sunku rasti 
namie. Ji dirba, o visą kitą 
laiką aukoja mano jau tris me
tus nuo ligos patalo nesike- 
liančiai senutei Motinai, ku
rios gyvybę palaiko tik bega
linis troškimas dar mane pa
matyti.

. . . Rašote “turite vilties!”. 
Tokiam, koks aš esu, realybė 
neteikia nė mažiausio pagrin
do “vilčiai”. Visos iliuzijos 
veda prie absurdiškos “filo
sofijos” .. . kurią jūs įrašėte 
aforizmu: “Ir ožys sotus, ir ko
pūstas sveikas”. Neblogai ži
nau filosofiją, istoriją, o to
kio atvejo negirdėjau. Esu per
skaitęs apie keisčiausius ste
buklus knygoje “Visų metų 
šventųjų gyvenimai”. Deja, ir 
ten analogo neradau. Nebent 
tuo metu “ožys” “stebuklo” 
dėka pasijuto “sotus”. Bet to
kiu atveju, kuo dėtas “kopūs
tas”? Išnyksta ryšys. O jei yra 
bent mažiausias ryšys tarp 
“ožio” ir “kopūsto” tai visada 
kopūstas yra sugraužiamas.

O gal čia “pati naujausia 
filosofija”, kurios dar niekas 
nepublikavo? Jei taip, tai ko
dėl nenurodei to “filosofo”?

Na, užteks apie tai. Tema 
tokia niekinga, kad gaila ir 
popieriaus, ir laiko.

Pas mus dar ilgai bus žiema, 
o pas jus turbūt jau pavasariu 
dvelkia. Ir Velykos ne už kal
nų, balandžio 19 d.. ..

. . . Nebarkite širdyje, jei 
ką ir grubokai parašiau. Matot, 
negaliu būti švelnus, kai kiek
vieną dieną tenka susidurti su 
ledjūrio svilinančiu vėju .. .”

Igrim. 1987. III. 4.

JUOZAS ŽYGAS
Gal visi dar gerai atsimena

me pasaką, kur kalbama apie 
varną ir lapę: varna, aukštai 
medyje tupėdama, snape lai
kė sūrį, o laputei tas sūris 
rūpėjo. Tad ji visaip gyrė var
nos balso gražumą, kad jo be
siklausant, netširdis apsąla .. .

Panašūs gražūs žodžiai at
eina iš okup. Lietuvos. Ran
kose turiu “Gimtąjį kraštą” 
nr. 27 (1061) 1987 m. liepos 2-8 d. 
Jame yra dviejų ir pusės psl. 
rašinys “SĖSKIM IR PAKAL
BĖKIME”. Apie ką kalbėti ir 
su kuo? Pasirodo, gegužės 
mėn. “Tėviškės” draugijos pa
stangomis Lietuvos TSR rašy
tojų sąjungoje, Vilniuje, įvy
ko konferencija su “Šviesos- 
Santaros” atstovais.

Sakau konferencija, o ne 
šiaip sau susitikimas. Tenai 
niekas pripuolamai neįvyksta, 
viskas turi būti suplanuota 
ir palaiminta. Jeigu vienu me
tu tenai atsirado Mykolas 
Drunga, Edvardas Kaminskas, 
Kęstutis Keblys, Liutauras 
Mockūnas, su kuriais prie vie
no stalo susėdo visa eilė titu
luotų sovietinių veikėjų, tai 
jau beveik viršūnių konferen
cija. Tai turėjo būti supla
nuota.

Dalyvaujančių tarpe tik toks 
nežymus skirtumas, kad šeimi
ninkai — valdžios ir partijos 
pareigūnai, o svečiai beveik 
niekam neatstovauja. Šeimi
ninkam atstovavo Tarybinio 
kultūros fondo Lietuvos sky
riaus valdybos pirmininkas 
profesorius Česlovas Kudaba, 
Lietuvos TSR valstybinių lei
dyklų, poligrafijos ir knygų 
prekybos reikalų komiteto 
pirmininko pavaduotojas Rim
gaudas Mališauskas, Lietu
vos KP CK užsienio ryšių sky
riaus vedėjo pavaduotojas 
Justas Paleckis, “Tėviškės” 
draugijos pirmininkas Vac
lovas Sakalauskas ir “Gimto
jo krašto” bendradarbiai. Kiek 
nuo suminėtų pareigūnų rei
kalų sprendimas . priklauso, 
nežinau, bet jų titulai skam
būs. Kiekvieno titule bent po 
aštuonis ar net dešimtį žodžių, 
tai bent titulas... ne taip, 
kaip mūsų PLB pirmininkas 
ar LB.

Pirmiausia pažiūrėkime, ko 
jie iš mūsų norėtų, o paskui 
darysime išvadas. Prieš pra
dėdami klausimus nagrinėti, 
pirmiausia pažiūrėkime į pri
dėtą nuotrauką, su kuo mes tu
rime reikalą.

“V. Sakalauskas. Dalykiški 
santykiai susiklostė su išei
vijos dailininkais . . . šiemet 
Lietuvoje savo darbus dar eks
ponuos Jonynas, Krivickas, 
Račkus, Varnelis. Ar ne laikas 
pagalvoti apie didesnes Lietu
vos dailininkų parodas Ameri
koje?

L. Mockūnas. Norint plėsti 
bendradarbiavimą, būtina iš
spręsti komunikacijos proble
mas. Ryšys tarp Lietuvos ir iš
eivių nepastovus.

V. Sakalauskas. Reikia pri
pažinti — tokia problema eg
zistavo visą laiką.

L. Mockūnas. Sakysim, išei
viai susimeta ir sako: “Mes 
duodam 20 tūkstančių dolerių, 
pradėkite restauruoti Aukštu
tinę pilį”. Ar tai būtų įmano
ma?

Č. Kudaba. Pradžia jau pa
daryta. Vienas išeivis, uždir
bęs Lietuvoj tūkstantį, tuos 
pinigus jau paskyrė Vilniaus 
Aukštutinei piliai, nors mes 
dar ir savo sąskaitos banke 
neturime. Bet greit turėsime. 
(...) Nors įsikūrėme tik prieš 
kelis mėnesius, jau gavau ir 
tokių laiškų: “Ar atstatysite 
Vilniaus pilis? Jei taip, tai 
pasiskolinsiu du tūkstančius 
ir paskirsiu tam reikalui”.

L. Mockūnas. Aš irgi fanta
zuoju, bet jeigu atsirastų iš
eivijoje tie 20 tūkstančių ir 
jei pilis būtų atstatoma, ar 
būtų kokia lenta su užrašu, 
kad čia išeivijos įnašas? Ar 
galime tikėtis ataskaitos, kas 
už tuos pinigus padaryta?

Č. Kudaba. Kiekvienas turės 
teisę žinoti, kas už jo pinigus 
padaryta. Kiekvienai ilga
laikei programai, sakysim pa
minklo Mažvydui statyba, tu
rėsime atskirą sąskaitą banke. 
Išeiviai gali prisidėti prie 
Lietuvos kultūros paminklų iš
saugojimo. Jie netgi galėtų pa
siimti įgyvendinti kurią nors 
atskirą programą. Maždaug 
trečdalis mūsų darbų gali būti 

nukreipti tautiečių užsienyje 
kryptimi. Neseniai mano prie- 
telius Adamkus pasakojo, 
kaip, eidamas Brodvėjumi, 
pamatė makulatūroje pardavi
nėjamą “Aušros” komplektą. 
Išeivių kultūrinį palikimą 
būtina išsaugoti. Ir mes, ir 
jūs turime prie to prisidėti.

M. Drunga. Tada reikalinga 
organizacija ar sistema, ku
rios rėmuose būtų numatyti 
projekto tikslai, apimtis. At
sižvelgiant į tai, kas pasaky
ta, perspektyvos geros. Pasa
kyčiau, netgi visiškai naujos, 
kurių prieš metus dar net ne
buvo. Dabar mūsų išeivijos 
nuotaikos bus palankesnės.
“ “G. k.” (Gimtasis kraštas, 
J.Ž.). Susivienijimo tarpusa
vyje problema egzistuoja tik 
išeivijoje. Lietuvoje yra visų 
pripažinta organizacija — “Tė
viškės” draugija. Pas jus daug 
skirtingų nuomonių.

M. Drunga. Skirtingos nuo
monės, žinoma, pasiliks, bet 
restauravimo tema tikrai galė
tų įžiebti didelės visuomenės 
dalies pritarimą. Jeigu, žino
ma, įsitikintume, kad pagrin
das rimtas ir darbas padorus.

“G.k.” Buvo kilusi mintis 
įkurti Emigracijos muziejų, 
sakysim, sename vienuolyne 
netoli Vilniaus ar Kauno. Kaip 
į tai pažiūrėtų išeivija?

M. Drunga. Manau, pozity
viai. Iš mūsų pusės žiūrint, 
problema ir yra siena, kuri 
mus skiria.* Visa, kas ją griau
na, yra gerai. (...) Nors tai ke
lia reikalavimų mums, išei
vija norėtų pasikviesti dau
giau stipriausių muzikos, me
no, teatro talentų iš Lietuvos. 
Ne tik išeivijos institucijų 
ribose, bet ir visai Amerikai. 
Pavyzdžiui. Vilniaus kameri
nis orkestras arba Jaunimo 
teatras, kuris tiktų Brodvė
juj. Lietuvos solistai taipogi 
galėtų koncertuoti didžiosiose 
salėse. (. ..) Tokiu atveju iš 
Lietuvos turėtumėme gauti 
įvairios reklaminės medžia
gos: plokštelių, atsiliepimų 
ir 1.1.”

Visų klausimų vienu mostu 
neaprėpsime, tad reikia su
grupuoti pagrindinius pagei
davimus. Atrodo, kad yra šie 
pageidavimai:

a. ryšiai bei komunikacija; 
b. Lietuvos istorinių bei kultū
rinių vertybių išsaugojimas ir 
restauravimas; c. išeivijos 
įnašas kultūrinių vertybių at
statyme — konservavime; d. 
kultūrinio išeivijos palikimo 
likimas, jo apsauga ir išeivijos 
muziejaus steigimas; e. Lietu
vos menininkų gastrolės ir 
reklaminė medžiaga.

Nagrinėjantis čia šiuos klau
simus, rašantysis niekam neat
stovauja, pažiūros yra grynai 
jo. Kitų pažiūros bus skirtin
gos. Taip ir turi būti, kadangi 
mes neturime partijos, kuri 
formuotų mūsų nuotaikas. Su 
Lietuva ryšius reikėtų palai
kyti. Bet! Tas “bet” ir yra visa 
kliūtis! Jeigu komunistai ar 
okupantai laikytųsi civilizuo
tame pasaulyje priimtų nor
mų, tai gal būtų galima ir su
sikalbėti. Deja, pas juos žo
džiai turi skirtingą prasmę, 
tad ir kalba sunkiai rišasi. 
Iškeltus klausimus trumpai 
peržvelgsime ta pačia eilės 
tvarka.

Jeigu pirmutinis klausimas 
būtų išpręstas, tai ir visi kiti 
klausimai beveik savaime išsi
spręstų. Kokie gali būti ryšiai, 
jeigu į svečius atvykstantieji 
muitinėse yra traktuojami 
kaip kriminalistai. Civilizuo
tame pasaulyje “proctoscopy” 

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!”

yra atliekama chirurgų, o So- 
vietijoje — muitininkų. Taip 
pat normalių ryšių negali būti, 
jeigu negalima įvežti nei kny
gos, nei žurnalo ar laikraščio.

Istorinių pastatų atstatymas 
ar konservavimas galėtų rasti 
atgarsį, jeigu būtų sudarytas 
pasitikėjimas. Manau, kad to
kie projektai, kaip Aukštuti
nė pilis, katedros požemių ir 
mindauginės katedros tyrinė
jimo darbai, Kernavės atkasi- 
mas galėtų rasti palankių at
siliepimų. Daug istorinių pa
statų Vakarų Europoje ir ap
lamai pasaulyje yra tvarkomi 
tarptautinių fundacijų. Tad 
čia nebūtų nieko naujo.

Minėtas faktas, kad Adam
kus Brodvėjuje matė “Aušros” 
komplektą makulatūroje, yra 
liūdnas. Tačiau mes žinome 
dar liūdnesnių, kai po praėju
sio karo Lietuvoje ištisos bi
bliotekos ar bent jų dalis pa
teko į makulatūrą. Ir dabarti
niais laikais, kaip rašoma 
“LKB kronikoje”, per įvairias 
kratas yra konfiskuojamos Lie
tuvos istorijos ir aplamai Ša
pokos, Ivinskio, Maceinos ir 
kitų nekomunistinių autorių 
raštai. Jeigu rastų “Aušrą”, 
tai ir ją konfiskuotų. Vienam 
mokslininkui, atvykusiam iš 
Lietuvos, norėjau padovanoti 
“Aušrą”, tai jis pabijojo vež
tis. Taigi verkimas dėl Brod
vėjuje matytos “Aušros” tėra 
tik krokodilo ašaros.

Kol ten, Lietuvoje, bijoma 
išleisti neišcenzūruotą “Algi
mantą”, V. Kudirkos “Lietuvos 
tilto atsiminimus”, “Viršinin
kus” arba net J. Biliūno “Liūd
ną pasaką”, tol į tokias rankas 
vargu būtų galima patikėti kul
tūrinį išeivių palikimą.

Išeivijos muziejus — vėlgi 
panaši istorija; per kokius aki
nius į išeiviją bus žiūrima? 
Jeigu muziejaus organizato
riai bus panašūs į naujosios 
Tarybų Lietuvos enciklopedi
jos redaktorius, tai ačiū. Ne
reikia! Vaizdingumo dėlei nu
rodysiu, kiek dėmesio T. L. 
enciklopedijoje skirta Ameri
kos lietuviams: nepilnos dvi 
skiltys. (P. Cvirkos biografijai 
beveik keturios skiltys). Iš 
tų dviejų nepilnų skilčių va
dinamiems “pažangiesiems” 
paskirtos 88 eilutės, o “bur
žuaziniams nacionalistams” ir 
“klerikalams” tik 27 eilutės 
(T.L.e. psl. 58-59). O mes juk 
gerai žinome, kad tamsiausias 
išeivijos elementas dangstėsi 
“pažangiųjų” skraiste. “Pažan
giųjų” veikla buvo beveik ne
jaučiama. Tad tokio muziejaus 
nereikia!

Lietuvos menininkų gast
rolės gali būti laukiamos, ar
ba .. . ne! Jau pačioje įžango
je yra vienas sakinys, kuris 
gali visą bendravimą apversti, 
būtent “reklaminė medžiaga”. 
Sutinkame, kad kai kurie Lie
tuvos meno kolektyvai yra ver
ti didžiųjų scenų. Reikalinga 
ir reklama. Jeigu toje rekla
minėje medžiagoje jie būtų 
pristatomi kaip Sovietų Są
jungos menininkai, tai mūsų 
atsakymas aiškus . . . ne!

Į visą tą bendravimo uver
tiūrą reikia su atsargumu žiū
rėti. Geležinė uždanga per 
daug ilgai buvo statyta, tad 
keletas palankesnių žodžių 
jos psichologijos panaikinti 
negali.

Matyt, ir jie pamatė, kad su 
vadinamais “pažangiaisiais” 
toli nueiti nebegali, tad pra
dėjo rimtesnį flirtą su “Švie- 
sa-Santara”. Tik reikia žiūrėti, 
kad tai neišvirstų į “Trojos 
arklį”.

Tėviškės žiburiai • 1987. IX. 8 — Nr. 37 (1960) • psl. 3

Šventasis Tėvas JONAS-PAULIUS II 1987 metų birželio 27 dieną audien
cijų salėje stebi gausius lietuvių maldininkus, į kuriuos buvo prabilęs 
angliškai ir lietuviškai Nuotr. “L’Osservatore Romano”

Aštuonios dienos poilsio stovykloje
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

tų eilėraščių deklamacijomis, 
anekdotais. Buvo ir įdomių, ir 
lėkštokų dalykėlių, bet bend
ras vaizdas geras ir publika 
negailėjo katučių. Jeigu čia 
rašantis turėtų galią skirti 
premijas, tai pirmąją gautų 
bent vienas Radžiūno-Bakšos 
duetas ir Radžiūno-Bakšos- 
Melniko trio. Manau, kad dau
gelis klausytojų su manim 
sutiktų.

Rugpjūčio 15, šeštadienis
Pernakt lijus, rūškaną, dar 

labai šlapią rytą pakirdę, vis 
dėlto 19 entuziastų susirinko
me mankštai. Čia rašantis ir 
keliolika kitų mankštinomės 
su p. Klibingaitiene visas še
šias dienas. Šis šeštasis 
mankštos pusvalandis — pas
kutinis. Viską, ką mokytoja 
liepė, atlikome su dideliu 
ūpu. Tą ūpą gerokai kėlė ir 
besišvaistą filmuotojai, iš 
pradžių jauna daili moteris, 
paskui jaunas vyras. Be abejo
nės, išeis geras X-rated filmas, 
nes kai kuriuos numerius rei
kėjo atlikti rankomis susi
tvėrus vyrams su svetimomis 
žmonomis, o kur jų stokojo, 
šokinėjo ir susikibę vyrai su 
vyrais . . .

Po pusryčių jau plieskė sau
lė. Diena išsišiepė karšta ir 
tvanki. Iš Toronto ir aplinki
nių miestų ėmė rinktis senyvi 
žmonės, o jų įkandin ir visiš
kai jauni, sportininkai, Toron
to “Aušros” ir “Vyčio” koman
dų krepšininkai.

Ketvirtą valandą p.p. įvyksta 
rungtynės. Prieš dviems ko
mandoms žvalių, išlakių jau
nų vyrų susikimbant, V. Kul
nys garsiai paskelbia, kad var
žovai yra ŠALFASS Kanados 
apygardos komandos, kad šias 
rungtynes organizavo minimos 
apygardos pirmininkas Edis 
Stravinskas, kad teisėjaus 
Jonas Karpis ir Barry Wilkin
son.

Nepaisant karščio, drėgmės 
ir vėjo, žaidė gražiai. Laimė
jo “Vytis” 75(34) — 59(20) rezul
tatu. Bandžiau suskaičiuoti ir 
į pavėsingas vietas susispietu
sią publiką. Pradžioje rung
tynes stebėjo 77 žmonės, o pir
majam puslaikiui besibaigiant 
— 104. Tiek daug jokiame sa
vaitės renginyje nė iš tolo ne
buvo.

Iki vakaro į stovyklavietę 
prisirinko gal pora šimtų žmo
nių, gal ir daugiau.

Temstant ir aštuntai vakaro 
artėjant, įvyko maždaug vie
nos valandos koncertas. Jame 

dalyvavo, išėjimo tvarka, šie 
vokalistai bei instrumenta
listai: Vaclovas Povilonis (pa
sirodęs daugiausia, įvairiose 
kombinacijose, kaip daininin
kas bei akordeonistas), Vytas 
Spudulis, Vytas Pečiulis, My
ron Douglas, Valdas Samulevi- 
čius. Jie dainavo ilgesingas 
negirdėtas ar mažai girdėtas 
dainas, grojo valsus, kai kurie 
naudodami gitarą, būbną, 
barškalus. Kadangi priešais 
juos stovėjo net du mikrofo
nai, buvo girdimi ne tik visuo
se karščiuojančios salės kam
puose, bet ii- parke, kur didelė 
dalis svečių jų irgi klausėsi.

Koncertui įpusėjus, V. Kul
nys paskelbė mano jau minė
tus “Vyčio” ir “Aušros” krep
šinio komandų žaidimo rezul
tatus ir paskelbė “Vyčio” ko
mandos apdovanojimą TLN 
skiriama pereinamąja taure. 
Pakviesti komandos krepši
ninkai ir jų vadovai bei žai
dynių organizatoriai. Taip pat 
pakviesti TLN v-bos pirm. V. 
Šimkus, šios stovyklos komen
dantas A. Bukauskas ir jo pa
vaduotojas Z. Rėvas. Sporti
ninkų vardu žodį tarė ŠAL
FASS centro v-bos pirm. Pra
nas Berneckas. Taurę žaidė
jams įteikė Z. Rėvas. A. Bu
kauskas pavardėmis išminėjo 
stovyklos darbuotojus, jiems 
padėkojo, o svečius kvietė 
šokti, linksmintis ir kitais 
metais susirinkti į 12-tąją 
TLN vyrų būrelio stovyklą.

Šį ilgoką dienoraštinį repor
tažą baigdamas, ir aš noriu 
keletu sakinių atsakyti tiems, 
kurie mane čia vis klausinėjo, 
kaip stovykla patinka. Apie 
puikiąją gamtą jau esu pasi
sakęs reportažo pradžioje. 
“Oro pranešimus” dariau ap
rašinėdamas kiekvieną dieną, 
bet galiu bendra išvada pri
minti, kad iš aštuonių dienų 
telijo vieną, o taip pat ir tik 
vieną naktį, gi karščiai buvo 
pakeliami, juoba kad čia pat 
telkšojo milžiniška Hurono 
ežero Georgian įlanka, kurio
je galėjome maudytis iki va
liai. Svarbiausia stovykloje 
— žmonės. Šioje jie buvo labai 
malonūs, draugiški. Pakvies
damas manęs neapvylė bičiu
lis Augustinas Sukauskas bei 
čia susipažintieji jo padėjė
jai Z. Rėvas ir dr. V. Samule- 
vičius. D. Klibingaitiene mus 
gerai mankštino, L. Mačionie- 
nė su J. Maniuška prie laužų 
linksmino, o V. Birštonas ir 
Valerija Levericnė puikiai 
maitino. Šią stovyklą labai 
ilgai ir su dideliu malonumu 
prisiminsiu.
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PLEČIA DONELAIČIO MUZIEJŲ

Metines talkas K. Donelaičio 
muziejuje Tolminkiemyje orga
nizuoja skaičiavimo mašinų inži
nierių kraštotyrininkų klubas 
“Alkas” su tarybos pirm. Stepo
nu Lukoševičiumi. Savo įspū
džius iš šiemetinės jau trylikto
sios talkos jis paskelbė “Litera
tūros ir meno” rugpjūčio 1 d. lai
doje. Šįkart buvo susilaukta apie 
120 talkininkų iš Šiaulių, Dotnu
vos ir Vilniaus. Kartu su talki
ninkais atvyko ir architektas 
Napalys Kitkauskas, K. Done
laičio muziejaus projektų auto
rius. Buvo šeimų su vaikais, 
tempusiais šakas, tvarkiusiais 
gėlynus. Darbų netrūksta, nes 
muziejaus teritorijon įjungta 
apleista sodyba, atnaujinamas 
namas, kuriame gyveno K. Done
laitis. Atstatomuosius darbus 
finansuoja vietinė šios srities 
valdžia. Darbininkus turi su
rasti patys lietuviai, bet nuo
latos čia dirba vos keturi atnau
jintojai iš Lietuvos. Pasak S. Lu
koševičiaus, kasmet reikėtų ke
liolikos talkų. Lietuvos pamink
lų apsaugos ir kraštotyros drau
gija visų muziejų galėtų paskelb
ti lietuvių kraštotyrininkų glo
bojamu objektu. Draugijos vado
vai kažkodėl delsia, net kelis 
kartus susilaukę tokio pasiū
lymo.

SURUSINTAS TOLMINKIEMIS
Poeto K. Donelaičio gerbė

jams ausis negailestingai rėžia 
surusintas Tolminkiemio pava
dinimas Čistyje Prudy. Talen
tingasis mūsų dainius gyveno, 
rašė, mirė ir buvo palaidotas 
Tolminkiemyje, ne po II D. karo 
surusintoje Čistyje Prudy vie
tovėje. Šią K. Donelaičio atmi
nimui padarytą skriaudą siūlo 
ištaisyti šiemetinei talkai va
dovavęs S. Lukoševičius: “Kitas 
aktualus klausimas - tai neleis
tinai ilgai užtrukęs Tolminkie
mio vardo grąžinimas. Kodėl 
mes negerbiame K. Donelaičio 
ir pagaliau savęs? Kažin ar il
gai taikstytus! A. Puškino tėvy
nainiai, jei kas delstų grąžinti, 
tarkim, pakeistą Michailovsko- 
jės pavadinimą? Net pamanyti 
apie tai, atrodo, šventvagiška. 
Esu įsitkinęs, jog, sprendžiant 
šį klausimą, kaimyninė respub
lika bus palanki. Nebe už kalnų 
didelis K. Donelaičio jubiliejus 
- 275-osios gimimo metinės. Pa
skubėkime poeto padangei su
grąžinti jos vardą!.. .” Ši sukak
tis bus minima 1989 m.

KURSANTAI VILNIUJE
Vilniaus universitetas ir “Tė

viškės” draugija šią vasarą jau 
penkioliktą kartą surengė lie
tuvių kalbos kursus išeivijos 
jaunimui. Informacijų apie šį 
renginį pateikia Rima Razmis- 
levičiūtė “Komjaunimo tiesos” 
liepos 29 d. laidoje. Šį kartą į 
kursus atvyko 28 antrosios-tre- 
čiosios išeivių kartos atstovai 
iš JAV, Kanados, Argentinos, 
Australijos bei kitų šalių, be
veik visi mokantys kalbėti lie
tuviškai. Pernai į kursus buvo 
įsileisti tik aštuoni jaunuoliai. 
Šiemet vėl buvo grįžta prie di
desnio kursantų skaičiaus, nors 
jų kalbos mokėjimas nevieno
das, sunkinantis dėstytojų dar

“AŪDRA” TRAVEL
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bą. Žurnalistė R. Razmislevičiū- 
tė savo reportaže pavardėmis 
mini tik amerikietį Liną Simo
naitį, studijuojantį fiziką Hart
fordo universitete, kanadiečius 
Snaigę ir Antaną Šileikas, Vil
niun atsivežiusius trejų metukų 
sūnų Dainių. Kursams vadovavo 
Vilniaus universiteto filologi
jos fakulteto docentas Sigitas 
Plaušinaitis. Esą ir jis, ir dėsty
tojai kursais bei jų lankytojais 
rūpinosi be atlygio, o iš jų esą 
susilaukė nemalonios staigme
nos: kai kurie lankytojai bandė 
įsivežti antisovietinės litera
tūros, kurią atėmė muitininkai. 
R. Razmislevičiūtė pasakoja: 
“Anksčiau šito niekad nepasi
taikė, muitinės taisyklės taipo
gi nepakito, galioja tarptauti
niai susitarimai. Kas gi lėmė 
keleto atvykstančių pasiryžimą 
vežtis literatūrą, šmeižiančią 
mūsų šalį ir kraštą? Iškreiptas 
persitvarkymo, viešumo suvoki
mas? Kraštutinumų nebuvo im
tasi: svečiams leista atvykti į 
Lietuvą. Jų pasiaiškinimai dvel
kė naivumu, esą jokių kėslų ne
turėta, tų knygų, leidinių ne
skaitė, draugai įdavę, nežinoję, 
kokias galima, kokių negalima. 
Ir dar visokių niuansų privardi- 
jo ...” Rašinį papildo tų sulai
kytų leidinių nuotrauka, kurio
je matyti Elenos Juciūtės “Pė
dos mirties zonoje”, Vincento 
Liulevičiaus “Išeivijos vaidmuo 
nepriklausomos Lietuvos atkū
rimo darbe”, David Shiplerio 
“Russia” ir du Švedijoje baltie- 
čių leidžiamo “Baltų forumo” 
numeriai.

VĖSI VASARA LIETUVOJE
Kai mes, Kanados lietuviai, 

kentėme ilgą karščio bangą lie
pos mėnesį, Lietuvoje tada šilu
mos buvo 10-15% mažiau negu vi
dutiniškai per daugelį metų, o 
kritulių kiekis viršijo normą 
beveik pusantro karto. Dėl ne
normalaus oro keliom ir net ke
liolika dienų vėlavo javų bran
da. Vėsios naktys buvo nepa
lankios šilumą mėgstančioms 
kultūroms. Naktys buvo vėsios 
net ir rugpjūčio pradžioje: mi
nimali temperatūra Vilniuje 
rugpjūčio 6 d. nukrito iki 6,1° Cel
sijaus, pagerindama 1928 m. už-* 
registruotą 6,9° rekordą. Van
duo Baltijos jūroje ir Kuršių ma
riose buvo atvėsęs iki 15“, upėse 
ir ežeruose — iki 16-17°.

SODININKŲ KOOPERACIJA
Lietuvos sodininkystės drau

giją pakeitė š. m. birželio 26 d. 
Vilniuje įsteigtas Respublikinis 
agrokooperatinis susivieniji
mas, koordinuosiantis mėgėjų 
sodininkų, daržininkų, bitinin
kų ir gėlininkų veiklą. Susivie
nijimas bus laikomas savaran
kiška gamybine organizacija, ku
rios vadovybę rinks narių įga
lioti atstovai. Tiesiog soduose 
bus steigiami kooperatiniai sky
riai vaisiams perdirbti. Susivie
nijimo įstatai nariais leis pri
imti ir žemės sklypo neturinčius 
asmenis, norinčius įsijungti į 
pagalbinius verslus. Koopera
tiniu principu sutelktomis lėšo
mis bus plečiamas prekybos 
tinklas. Susivienijimo pirminin
ku buvo išrinktas R. Petruškevi
čius. Vėliau bus išrinkta taryba 
ir jos prezidiumas. .

Prelatas JUOZAS PRUNSKIS (viduryje) atnašauja padėkos Mišias Čikagoje, Visatos Karalienės šventovėje, 1987 
m. rugpjūčio 9 d. prelatinių iškilmių proga. Su juo koncelebruoja (iš kairės): kun. P. Daugintis, SJ, kun. F. Kirei- 
lis, kun. dr. Ign. Urbonas, kun. J. Šarauskas, kun. K. Kuzminskas, parapijos klebonas R. Scriba J. Tamulaitis

Hamilton, Ontario
LIETUVIŠKA RADIJO PRO

GRAMA “Gintariniai aidai” aidi 
jau dešimti metai. Transliuojama 
iš McMasters universiteto stoties 
CFMU-FM 93,3 nuo rugpjūčio mė
nesio girdima nuo 4 v.p.p. iki 5 v. 
p.p. Stotis yra išlaikoma universi
teto administracijos ir studentų 
unijos. Programos yra grynai kul
tūrinės ir nedaro jokio pelno. Sek
madienis nuo 9 ki 5 valandos yra 
skirtas daugiakultūrėm progra
mom; šiuo metu jų yra aštuonios. 
Me Masters universiteto stoties 
radijo signalai siekia visą Hamil
toną ir apylinkes, apytikriai 40 
kilometrų spinduliu. Lietuvišką 
radijo programą atlieka pasikeis
dami trys radijo bendradarbiai: 
Eduardas Labuckas, Aušra Plei- 
nytė ir Liuda Stungevičienė. Lie
tuvių veiklos pranešimai ir skel
bimai yra priimami nemokamai.

L.S.
HAMILTONIEČIAI Janina ir 

Artūras Grabošai atšventė savo 65 
metų vedybų sukaktį š. m. rugsėjo 
2 d. šeimos ir artimųjų tarpe. Mi
nėdami šią sukaktį, jie paaukojo 
$65 N. Pr. Marijos vienuolijos se
selėms Toronte ir $65 “Tėviškės ži
buriams”. I.R.I

London, Ontario
LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS su

kakties iškilmėse rugsėjo 13, sek
madienį, 4 v.p.p., Šiluvos Marijos 
šventovėje dalyvaus 11 kunigų. 
Pamokslą sakys kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas. Koncerto ir pokylio 
reikalu kreiptis į p. Gudelį (519) 
451-8148.

“JUODOJO KASPINO” DIENA 
paminėta rugpjūčio 23 Šiluvos 
Marijos parapijos patalpose, da
lyvaujant Europos pavergtų tautų 
veikėjams ne tik minėjime, bet ir 
lietuvių pamaldose. Dauguma mi
nėjimo dalyvių dėvėjo juodą žy
menį su įrašu: “Taika su laisve”.

Po pamaldų minėjimas vyko pa
rapijos salėje. Jį pradėjo M. Chai- 
nauskas ir pakvietė pagrindinį 
kalbėtoją ukrainietį dr. E. B. Ros- 
lyckį, kuris yra energingas kovo
tojas už žmogaus teises ir laisvės 
grąžinimą pavergtoms tautoms. Jis 
nurodė, kad 1939 m. rugpjūčio 23 
d. nacių Vokietijos ir komunisti
nės Sovietų Sąjungos Maskvoje 
pasirašyta nepuolimo sutartis sie
kė ne teisingos taikos, Europos 
pasidalinimo. Jos savo slaptame 
priede numatė, kaip pasidalins 
Lenkiją, Baltijos bei kitas vals
tybes. Jis taip pat priminė, kad 
nacių Vokietijos jau nebėra, bet 
kitas pavojingasis tos sutarties 
partneris tebėra dar nenubaustas 
ir nuolat stiprėja. Kalbėtojas iš
kėlė ir pagrindinį pasauliui pa
vojų: “Kai Gorbačiovas šypsosi, su 
juo šypsosi visas Vakarų pasau
lis, įsitikinęs, kad jo laukia ir be
sišypsanti — ateitis”.

Žvakių uždegimu ir tylos minute 
pagerbtos aukos, žuvusios dėl tos 
sutarties. Žvakes uždegė A. Petra- 
šiūnas ir kroatų atstovas p. Be- 
lanic.

Rengėjų vardu apyl. pirm. A. 
Petrašiūnas padėkojo kalbėtojui 
ir visiems dalyviams.

Gaila, kad pamaldose dalyvavo 
nepilnos sudėties choras. Atro
do, viso ko pagrindinė priežastis 
buvo tinkamos informacijos stoka 
iš rengėjų puses.

Juo labiau negalima pagirti tų, 
kurie atvyko ir matė, kad bus su
sirinkimas, bet jame nedalyvavo. 
Neturima galvoje tų, kuriems ne
sveikata neleidžia. Jei kas tai da
ro iš įsitikinimo, tai suprantama, 
bet jei tik dėl nekreipimo dėme
sio į savus reikalus, tai jau tikrai 
yra apgailėtinas reiškinys. Kartą 
anglų kalbos mokytojas paaiškino 
savo mokiniui, naujam ateiviui, 
kodėl anglai “aš” rašo didžiąją 
raide: “Jei pats savęs negerbsi, 
tai ir kit tavęs negerbs”. Jei mes 
patys neskirsime dėmesio ir pa
garbos savo svarbiems reikalams, 
argi mes galime tikėtis, kad kiti 
skirs rimtą dėmesį mūsų proble
moms? D. E.

Edmonton, Alta.
DAILĖS PARODA. Š. m. rugsė

jo 9 d. atidaroma dail. Editos Na- 
zaraitės dailės darbų paroda 
Strathcona Place. Bus rodomi aš
tuoni estampai ir devyni tapybos 
darbai. Tai pirma solo paroda ka- 
nadietiškai visuomenei. Paroda 
veiks iki rugsėjo 25 d.

Montrealyje leidžiamas poezi
jos žurnalas “Zymergy” ruošasi 
spausdinti Editos eilėraščius iš 
“Medaus ir kraujo lašai” anglų 
kalba.

St. Catharines, Ont.
“JUODOJO KASPINO” DIENA 

rugpjūčio 23 buvo gana sėkminga 
- sutraukė dvigubai daugiau daly
vių negu pernai. Pirešsovietinę de
monstraciją pradėjo savo žodžiu 
miesto burmistras Joseph L. Mc- 
Caffery primindamas, kad Balti
jos valstybės buvo okupuotos su
sibroliavimu sovietinių komunis
tų su hitleriniais naciais.

Pagrindinę prakalbą pasakė 
vienas žymus vietos kanadietis 
visuomenininkas, susilaukęs daug 
publikos pritarimo dažnais ploji
mais už priekaištus valdžiai dėl 
“Raudonosios armijos” choro įsi
leidimo Kanadon bei spaudimo 
Pietų Afrikos valstybei, kuri ten 
kovoja prieš sovietinių agentų 
įsigalėjimą. Stipriai kalbėjo prieš 
klastingą sovietų politiką. Daly
vavo gamtosaugos ministeris Jim 
Bradley bei kiti žymūs Kanados 
politikai. Pabaigoje pasisakė Pa
vergtų tautų Niagaros rajone at
stovai. Lietuvių atsovas savo kal
boje priminė plačiai visame pa
saulyje paminėtą Lietuvos 600 me
tų krikščionybės sukaktį.

SUSIDĖVĖJUS ŠILDYMO SIS
TEMAI mūsų pranciškonų vienuo
lyne vietos lietuviai gana greit 
vėl viską ne tik sutvarkė, bet ir 
beveik jau sudėjo visą gana dido
ką sumą naujai krosniai apmokė
ti. Kor.

Pajieškojimai
Jieškoma Elena Grigiškaitė, bu

vusi anglų kalbos mokytoja. Su ja 
nori susirašinėti buvusi jos mo
kinė. Prašoma atsiliepti ji pati 
arba žinantieji jos adresą, rašant: 
A. Puida, 179 Queen St., Apt. 403, 
Kingston, Ont. K7K 5Y2, Canada.

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuosenamuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT 4 T 17 A 
KREDITO KOOPERATYVAS 1ALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 3%
santaupas......................  5.25%
kasdienines palūkanas
už santaupas................. 4.75%
term, indėlius 1 m..........  8.75%
term, indėlius 3 m..........  9.25%
reg. pensijų fondo........  6.50%
90 dienų indėlius........... 7.50%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m............ 8.50%

Ottawa, Ontario
NAUJIEJI MOKSLO METAI 

Dr. Vinco Kudirkos lituanistinė
je mokykloje prasideda rugsėjo 12, 
šeštadienį, 9 v.r. Glebe Collegiate 
instituto patalpose 212 Glebe Avė. 
(Glebe ir Bronson g-vių kampas). 
Registracija ten pat tuo pačiu lai
ku. Mokyklos vedėja

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms po

nioms ir panelėms Otavoje, daly
vavusioms ar prisidėjusioms prie 
man suruošto mergvakario. Ačiū 
už gražias dovanas, linkėjimus 
ir maloniai praleistą laiką Jūsų 
tarpe.

Ypatinga padėka Albinai Ši
manskienei už mergvakario suruo
šimą savo namuose, skanius pyra
gus ir vaišes.

Ačiū R. Kličienei už mergvaka
rio pravedimą, B. Palilionienei 
už atvažiavimą iš Kingstono, L. 
Plečkaitienei Otavoje ir E. Gor- 
donienei Toronte už specialias 
dovanas.

Jūsų lietuviškas nuoširdumas 
Linui ir man paliko gilų įspūdį.

Sharon Mitchell-Priscus

• Užsakykite “Tėviškės žiburius” 
kaip dovaną jaunavedžiams. ■

t • 11 r v ,/
Optical Studio

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

(Prieš Lietuvių namusi

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugstos 
kainos. Gaunami kontakto lesiai 

(contact lenses)

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask.........  10.25%
asmenines paskolas ... 11.75%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Prel. dr. Juozo Prunskio įvilk- 

tuvėms buvo skirtos Mišios rug
pjūčio 9, sekmadienį, 3 v.p.p., 
Čikagoje, Visatos Karalienės 
(Queen of the Universe) švento
vėje. Mišias su naujuoju prel. J. 
Prunskiu koncelebravo parapi
jos klebonas kun. R. L. Scriba, 
kunigai - J. Šarauskas, P. Dau
gintis, SJ, F. Kireilis ir J. Kuz
minskas. Skaitymus atliko prel. 
J. Prunskio giminės. Progai pri
taikytą pamokslą lietuviškai sa
kė vysk. V. Brizgys, angliškai - 
kun. J. Šarauskas. Mišios buvo 
pradėtos giesme “Pulkim ant ke
lių”, užbaigtos giesme “Marija, 
Marija”. Giedojo parapijos cho
ras, solistai M. Momkienė ir A. 
Brazis. Žymusis žurnalistas prel. 
J. Prunskis dabar yra prisiglau
dęs šioje nelietuvių parapijoje. 
Visi koncelebrantai buvo lietu
viai, išskyrus kleboną kun. R. 
L. Scribą. Apie 80% pamaldų da
lyvių buvo lietuviai, daugiau
sia įvairių organizacijų atstovai.

Niujorko lietuviai Dariaus ir 
Girėno skrydžio per Atlantą bei 
jų mirties metines paminėjo lie
pos 17 d. prie jiems pastatyto 
paminklo Lituanikos aikštėje. 
Minėjimą surengė Dariaus ir Gi
rėno paminklo komitetas, ku
riam vadovauja pirm. Bronė 
Spūdienė. Lietuvių statytas pa
minklas dabar jau yra nelietu
viškame kvartale. Gyventojai 
jo neprižiūri, jį dažnai apšiukš- 
lina. Prieš minėjimą buvo su
tvarkyta aplinka, nuvalytas pa
minklas, branziniai lakūnų rel
jefai. Minėjimą pradėjo B. Spū
dienė, dalyvius pakvietusi su
giedoti JAV ir Lietuvos himnus. 
Invokaciją sukalbėjo kun. Anta
nas Račkauskas. Žodį apie žu
vusius lakūnus ir jų atliktą žygį 
tarė kadaise Niujorke gyvenęs 
Vytautas Radzivanas, dabar su 
šeima gyvenantis Australijoje. 
Deklamuojamais eilėraščiais įsi
jungė jo sūnus Vytenis. Žuvu
sius lakūnus prisiminė ir keli ki
ti kalbėtojai.

A. a. Stepas Mackevičius, tei
sininkas, korporacijos “Neo- 
Lituania” filisteris ir tautinin
kų veikėjas, mirė š. m. liepos 14 
d. Niujorke, sulaukęs 72 metų 
amžiaus, palikęs žmoną Aldoną, 
brolį Andrių bei kitus artimuo
sius. Atsisveikinimas su velio
niu įvyko liepos 16 d. M. Šalins- 
kienės laidotuvių namuose. Ap
reiškimo parapijos klebonui 
kun. J. Pakalniškiui sukalbėjus 
maldą, su velioniu jautriai at
sisveikino generalinis Lietuvos 
konsulas A. Simutis, “Neo-Litua- 
nia” vardu — dr. J. Lenktaitis, 
Lietuvos rezistencinės santarvės 
— Br. Bieliukas ir trumpą žodį 
taręs “Dirvos” red. V. Gedgau
das, ilgametis velionies bičiu
lis. Liepos 17 d. gedulines Mi
šias Apreiškimo parapijos šven
tovėje koncelebravo klebonas 
kun. J. Pakalniškis, kun. A. Rač
kauskas ir jautrų pamokslą sa
kęs kun. V. Pikturna, kuriam su 
velioniu teko mokytis Šiaulių 
gimnazijoje. Velionies palaikai 
parvežti Klivlandan, kur yra pa
laidotas jo tėvas.

Australija
Pavergtųjų tautų savaitė Mel

burne pradėta rugpjūčio 2 d. 
ekumeninėmis pamaldomis Šv. 
Patriko katedroje. Pamaldas 
suorganizavo kun. Stasys Gai
delis, SJ, įjungdamas 14 tauty
bių atstovus - armėnų, čekų, 
estų, gudų, kroatų, latvių, len
kų, lietuvių, rumunų, slovakų, 
slovėnų, ukrainiečių, vengrų ir 
vietnamiečių. Kiekvienos tauty
bės atstovas sava kalba skaitė 
laisvės troškimo maldą. Lietu
viams atstovavo Virginija Bruo- 
žytė. Pamokslą sakė Monash uni
versiteto Melburne kapelionas 
kun. L. Foote, OP, lyginęs krikš
čionių persekiojimus Romos 
imperijoje su dabartiniu reli
gijos persekiojimu Sovietų Są
jungoje bei jos kontrolėje esan
čiuose kraštuose. Giedojo len
kų ir lietuvių chorai. Lietuvių 
chorui dirigavo Birutė Prašmu- 
taitė. Pavergtųjų tautų koncer
tas po ekumeninių pamaldų įvy
ko Dallas Brooks salėje. Lietu
viams atstovavo Dainos sambū
ris, vadovaujamas Danutės Le
vickienės ir jai talkinančios 
Birutės Prašmutaitės. Dainas 
tautiniais šokiais papildė Da
lios Antanaitienės vadovauja
ma šokėjų grupė “Šokdava”.

Tradicinį “Viduržiemio vakarą” 
Sydnėjaus lietuviams rugpjū
čio 1 d. surengė “Dainos” cho
ras, kuriam dabar vadovauja Bi
rutė Aleknaitė ir jai talkinantis 
Justinas Ankus. Choro valdybą 
sudaro: pirm. Pranas Nagys, vi- 
cepirm. Antanas Kramilius, sekr. 
Aldona Stasiūnaitė, ižd. Jonas 
Šarkauskas, nariai parengimų 
reikalams Vladas Račkauskas ir 
Povilas Laurinaitis. “Viduržie
mio vakare” choras padainavo 

kelias dainas su naujaisiais sa
vo dirigentais, akompanuojamas 
muz. Br. Kiverio. Tautiniais šo
kiais įsijungė “Sūkurio” grupė.

Britanija
Tradicines Jonines Latvių klu

be surengė Notinghamo lietu
vių moterų draugija, neturinti 
savų patalpų. Už garbės stalo 
buvo susodinti pobūvin atėję 
Jonai, Antanai, Petrai ir Povi
lai. Juos pasveikino draugijos 
pirm. F. Damaševičienė, džiaug
damasi sena neužmiršta tradi
cija. Dr. S. Kuzminskas kalbėjo 
apie bendrą lietuvių veiklą, ku
ri jam primena vieną didelę šei
mą, K. Bivainis — apie jaunimą, 
ypač skautus. Jam pritarė V. 
Gasperienė, raginusi dalyvius 
remti lietuvių jaunimo veiklą. 
Dainomis ir kupletais vakaro 
programon įsijungė “Rūtos” 
duetas, smagia satyra — Geno
vaitė Aleknevičienė.

Kanados lietuvaitė Nijolė Ka- 
rosaitė nuo š. m. gegužės 3 d. va
dovauja Britanijos lietuvių jau
nimo sąjungai. Kanadoje jai te
ko būti KLB kultūrinės komisi
jos nare, 1979-81 m. — KLB Ed- 
montono apylinkės valdybos pir
mininke. Jai taipgi teko dirb
ti su “Volungės” choru Toronte, 
dalyvauti jaunimo stovyklose. 
Britanijon N. Karosaitė atvy
ko prieš metus ir tuojau įsijun
gė lietuviškon veiklon, talkin
dama Britanijos lietuvių jauni
mo sąjungai, DBLS kultūrinei 
komisijai, ansambliui “Lietuva” 
Londone. Britanijos lietuviai 
džiaugiasi susilaukę veiklios 
lietuvaitės iš Kanados. N. Karo
saitė yra administracijos spe
cialistė, dirbanti Glynderbour- 
ne operos teatro direktoriaus 
pavaduotoja.

Tarptautinės katalikių mote
rų organizacijų unijos suvažiavi
me liepos 15-23 d.d. Londone da
lyvavo atstovės iš šešiasdešimt 
penkių pasaulio šalių. Lietu
vėms atstovavo; Pasaulio lietu
vių katalikių organizacijų są
jungos valdybos pirm. dr. Aldo
na Šlepetytė-Janačienė, įgalio
tinė tarptautiniams ryšiams Bi
rutė Venskuvienė ir Šv. Onos 
draugijos Londone valdybos 
pirm. Mikasė Parulienė.

...Vokietija
Amerikiečių Tado ir Meilės 

Mickų šeima, trejus metus daug 
talkinusi Vasario 16 gimnazi
jai, rugpjūčio mėnesį grįžo Va- 
šingtohan. Išleistuves birželio 
13 d. surengė Romuvos lietuvių 
moterų klubas ir gimnazijos 
skautų tuntas “Aušra”. Mat v.s. 
filisterė Meilė Mickienė ir stu
dentas sūnus Paulius vadovavo 
“Aušros” tuntui, kiekvieną sa
vaitgalį atvykdami iš Frankfur
to, o dukra Nida lankė Vasario 
16 gimnaziją, dalyvavo skaučių 
veikloje. Specialioje sueigoje 
v.s. M. Mickienė tuntininkės pa
reigas perdavė Jūratei Lemkie- 
nei. Meninėje programoje skau
tai ir skautės atliko Maironio 
baladės “Jūratė ir Kastytis” in
scenizaciją. Pirmą kartą su pora 
tautinių šokių pasirodė nese
niai suorganizuota jaunųjų gru
pė, paruošta Gabijos Diavarai- 
tės. Išleistuvių vaišes surengė 
Romuvos lietuvių moterų klu
bas, kurio pirm. E. Lucienė iš
vykstančiai v.s. M. Mickienei 
įteikė J. Lemkienės nupieštą Ro
muvos pilies paveikslą. Už skau
tų suorganizavimą jai padėkojo 
gimnazijos direktorius A. Šmi
tas.

Lenkija
Transatlantinių lakūnų Da

riaus ir Girėno tragiško skrydžio 
metinės ir šiemet specialia iš
kilme buvo paminėtos prie jų 
paminklo Pščelnike. Liepos 19 
d. ten susirinko apie 320 lietu
vių ir apie 70 vietinių lenkų. Ati
tinkamą žodį lietuviškai ir len
kiškai tarė Valdas Pluškis. Bu
vo pora dainų ir deklamacijų. 
Visą laiką skambėjo lietuviškos 
melodijos iš magnetofono juos
tos, nepasižymėjusios gero įra
šo kokybe. Tenykščiai lietuviai 
stokoja lietuviškų dainų bei 
giesmių, įrašytų Amerikoje arba 
Kanadoje. Klėtelėje - “Dariaus 
ir Girėno pastogėje” veikė paro
dėlė rodinių, skirtų žuvusių la
kūnų muziejėliui, surengta J. 
Sanvaičio. Kol kas tie rodiniai 
laikomi privačiose patalpose. 
Jiems planuojama pastatyti klė
telę prie paminklo. Dienraščio 
“Kurier Szczecinski” liepos 15 d. 
laidoje platų reportažą apie “ne
pažįstamą Atlanto nugalėtojų 
paminklą” paskelbė J. Lawryno- 
vicz, skaitytojus supažindinęs 
su Dariaus ir Girėno skrydžiu, 
jų žuvimo aplinkybėmis ir jiems 
skirtu paminklu. Jį dabar pri
žiūri J. Sanvaitis ir B. Kviat- 
kauskaitė. Prie reportažo pri
dėtos dvi paminklo ir jo aplin
kos nuotraukos.



Suvalkų trikampiečiai Romoje
Lietuvos krikščionybės iškilmėse dalyvavo lt) atstu* ų iš trijų parapijų
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Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmėse Romoje 1987 m. birželio 27-28 
dienomis dalyvavo ir Suvalkų trikampio lietuvių grupe. Iš kaires-. Vytautas 
Pečiulis iš Kanados, Juozas Jankauskas. Angele Šliaužiene, Juozas Leon- 
čikas, vysk. Paulius Baltakis iš JAV. Kazimieras Janušonis, Aurelija Pe
čiulyte, Ele Nevullenė, Juozas Grigutis; priekyje - Gene Žilinskiene. Ire
na Grigutiene, Danutė Nevulienė

Suvalkų trikampio lietuviai klierikai Romoje Lietuvos krikscionybes su
kakties iškilmių metu. Iš kaires: Jonas Malinauskas iš Punsko parapijos. 
Robertas Rėkus iš Seinų. Romas Zdanys iš Smalenų

VYTA UT AS PEČIUI. IS

Daug buvo rašyta spaudoje 
apie Lietuvos krikščionybės 
600 metų iškilmes Romoje. Su
valkų trikampio ir Lenkijos 
lietuviams atstovavo Punsko 
parapijos klebonas prel. Ig
nas Dzermeika ir klierikas 
Jonas Malinauskas. Kun. Ze
nonas Parakevičius, kuris ap
tarnauja Seinų ir Smalėnų 
parapijų lietuvius, kartu su 
klierikais Robertu Rėkum iš 
Seinų parapijos ir Romu Zda
niu iš Smalenų parapijos, at
stovavo tom dviem parapijom 
Prie jų dar prisidėjo ir lietu
viai kunigai, kilę iš Punsko 
parapijos, būtent kun. Broni
slovas Kuculis ir kan. Alfon
sas Jurkevičius, kurie darbuo
jasi lenkiškose parapijose už 
vyskupijos ribų. Iš dvasiškių 
dar dalyvavo kun. Jonas Mace- 
kas, kuris dirbo visose trijose 
lietuvių parapijose, gerai iš
moko lietuvių kalbų. Lietuviai 
jį vertina kaip tikrų bešališkų 
kunigų, kuris kažkodėl iškeltas 
į lenkiškų parapijų Lomžos vys
kupijoje, nors trūksta lietuviš
kai mokančių kunigų. Visom 
trim parapijom atstovavo ir 
būrelis pasauliečių: Angelė 
Šliaužiene, Aurelija Pečiuly
tė, Danutė Nevulienė, Elė Ne- 
vulienė, Genė Žilinskienė, 
Irena Grigutiene, Juozas Leon- 
čikas, Juozas Jankauskas, Ka
zimieras Jonušonis ir Juozas 
Grigutis.

Pagrindinėse šventės Mišio
se, kurias atnašavo popiežius, 
jam patarnavo Romas Zdanys 
ir Jonas Malinauskas — klie
rikai iš Suvalkų trikampio. 
Dovanų nuo to krašto lietuvių 
įteikė Irena Grigutienė ir Ka
zimieras Jonušonis. Kai jie 
priklaupė prie popiežiaus, šis 
perskaitė lietuviškų užrašų 
prie Rūpintojėlio ir paklausė, 
ar tai Seinai. Atsakė, kad jie 
atstovauja Seinų. Punsko ir 
Smalėnų parapijų lietuviams. 
Atstovai nuoširdžiai padėkojo 
popiežiui, kad jo patvarkymu 
ir paskyrimu vyskupo, kuris 
supranta lietuvių reikalus, 
įsigyveno tvarka ir ramybė

Seinų bazilikoje. Dabar ten 
lietuviai meldžiasi gimtąja 
kalba ir daugiau jokių prie
kaištų nėra iš lietuvių puses 
Popiežius pokalbyje prie alto
riaus praleido apie penkias 
minutes, tai buvo ilgiausias 
laikas, praleistas su atnešu
siais dovanas. Vėliau, po iš
kilmingų Mišių ir paskelbimo 
Jurgio Matulaičio palaimin
tuoju, visi vyskupai ir kardi
nolai turėjo priėmimų su po
piežium Iš ten išėjęs Lomžos 
vyskupas Julijonas Paetzas 
atėjo prie Suvalkų trikampio 
lietuvių, paklausė Kazimierų 
Jonušonį: "Ką Tu ten pripasa
kojai popiežiui apie mane, 
kad popiežius gyre, jog aš ge
rai moku tvarkytis savo vysku
pijoje”. Aš pokalbyje su minė
tu vyskupu padėkojau už lietu
vių reikalų supratimų ir pasa
kiau. kad iš Lomžos vyskupijos 
kilę lietuviai gyvenų Kanadoje 
turim jam simbolinę dovanų 
ryšium su Lietuvos krikščiony
bės sukaktimi. Vyskupas nuo
širdžiai padėkojo ir pasakė, 
kad tai yra tik pradžia. Jis 
esu nepamirš lietuvių ir su
tvarkys viską, kad butų kaip 
galint patogiau ir lietuvių 
pageidavimai bus sutvarkyti 
jų naudai.

Suvalkų trikampio atstovai 
buvo apsistoję viešbutyje, ku
riame buvo apsistojęs ir vys
kupo palydovas. Pastarasis 
vadovavo lietuvių grupei 
Kiekvienų vakarą ten viešbu
čio koplyčioje kunigai laike 
Mišias. Lietuviškai Mišias lai
kė kun. Jonas Macekas ir kun 
Zenonas Parakevičius, kuriose 
dalyvavo visi Suvalkų trikam
pio atstovai. Pasibaigus Mi
šioms, trikampiečiai neišsi
skirstė bet pasiliko koplyčio
je ir dalyvavo Mišiose, kurias 
lenkiškai laikė vyskupo paly
dovas. Mišių pabaigoje jis pa
dėkojo lietuviams, kad jo nepa
liko vieno ir kartu dalyvavo 
bendroje Mišių aukoje. Vėliau 
bendrame pokalbyje jis man 
padėkojo už dalyvavimų ir. 
paspausdamas, rankų, pagyre 
lietuvių mandagumą. Likęs su 
trikampiečiais, paklausiau,

kodėl jie pasiliko antroms Mi
šioms, kai jie jau buvo daly 
vavę lietuviškose Mišiose. Pa 
aiškino man. girdi, reikia žiu 
reti į padėtį ir išlaikyti diplo
matijų. Tuo būdu buvo parody
ta. kad lietuviai gali bendra
darbiauti ir nesilaiko viena- 
pusiškumo.

Visi, kurie dalyvavo toje 
šventėje, parsivežė gražius 
įspūdžius ir jautėsi laimingi 
galėję atstovauti to krašto lie
tuviams, nors ir mažu skaičiu
mi Gaila, kad iš trijų parapijų 
tik dešimt dalyvavo. Galėjo 
būti daug daugiau ir buvo no
rinčių, ypač iš Punsko parapi
jos. Toje parapijoje nebuvo ra
ginami, o tik informuojami, 
kad kelione daug kainuos. Ne
buvo pasakyta, kad jiems pa
tiems reikės sumokėti tik už bi
lietus lenkų linijos lėktuvu. 
.Apie susidariusias išlaidas 
Romoje nebuvo pasakyta, kad 
bus padengtos lietuvių išeivi
jos. Užtat iš Punsko dalyvavo 
tik du asmenys, šeši iš Seinų 
ir du iš Smalėnų. Vėliau suži
noję Punsko parapijos lietu
viai, kad buvo tokios sąlygos, 
daug kas gailėjosi neprisijun
gę prie ekskursijos.

Jaučiuosi laimingas galė
damas susitikti Romoje su Su
valkų trikampio atstovais. 
Nors nuo to krašto esu atsisky
ręs beveik 27 metai, tačiau 
gimtojo krašto atstovai labai 
greitai pasidarė artimi ir sa
vi, nes daugumą aš jų pažino
jau iš anksčiau. Bendrauda
mas su jais, jaučiausi to kraš
to dalimi ir jaučiu dėkingumą 
visiems trikampiečiams, kad 
mane priėmė į savo būrį.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1 551 Bloor St W., 
Toronto, Onl M6P 1 A5 

(pne Lieluvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
tel. 532-7115

Susif.truš pnirn.i pacientus ir vakarais

R A N E

AfA 
VALENTINUI VITKEVIČIUI 

staigiai mirus, 
jo žmonai ONUTEI, dukterims - GENOVAITEI ir 
DANUTEI su šeimomis bei visiems giminėms reiš
kiame giliausią užuojautą -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos taryba

AfA 
VALENTINUI VITKEVIČIUI 

iškeliavus amžinybėn,

jo žmonai ANNIE, dukroms GENOVAITEI, DONAI, 
bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 

kartu liūdime -
Liotė ir Jonas Toliai Ema ir Bruno Milašiai 

Augustė ir Alfa Patamsiai

AfA 
JUOZUI ANKUI

iškeliavus amžinybėn,
seseris - SALOMĖJĄ. ANELĘ, ALESĘ, ELENĄ, 

MAGDALENĄ, brolius - ALGIMANTĄ. VINCĄ, FELIKSĄ 
ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame -

E. Draudvihenė B. G. Trinkos
A. S. Petraičiai A. J. VaŠkevičiai

AfA 
KSAVERUI NAUJALIUI

mirus Lietuvoje,

sesutę LIONĘ KYBARTIENĘ, jos šeimą bei seseris 
ir brolį Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame -

J. J. Stanaičiai Al f. E. Kybartai
E. V. Sakavičiai

ŠIMAS
GEORGE V. KAIRYS ma, mba, įsidarbino garsioje ‘‘Mutual” bendrovėje,

...Mano tikslas — padėti Jums padidinti savo turtą finan
sinio planavimo pagalba; (valdyti ir pajungti savo naudai 
visas geriausias siūlomas galimybes.

Drąsiai galiu pabrėžti, kad tai yra aukščiausia riba 
visų turimų draudų bei finansinių galimybių Kanadoje.

Apie mano pilnai subrandintus ir išvystytus gabumus 
draudimo bei finansavimo planavimo srityje Jūs galite 
spręsti ne tik iš mano pasiruošimo (ekonomikos ir politikos 
magistras - Master Degree bei finansų ir planavimo ma
gistras - Master of Business Administration) finansinėje 
Kanados pramonėje, bet ir iš finansinių programų, kurias, 
tikriausiai, jau naudojate, būtent: mano, išvystytos Royal 
Trust bendrovėje T-Bill taupymo sąskaitos, Royal Trust 
garantuoti investacijos certifikatai bei garantuotų pla
navimo rodiklių certifikatai.

Jeigu sudarysite man progą peržiūrėti Jūsų san
taupų, draudų bei indėlių programos, garantuoju, nepai
sant Jūsų amžiaus bei pajamų, pateiksiu Jums geriausią 
pajamų

> apsaugojimo 
padidinimo,

sulai jp/rru) bei

> indėlių programą.

pagal kurią uždirbsite žymiai daugiau pinigų negu iki 
šiol.

Skambinkite man tiesiogiai
Tel. (416) 366-8771 Toronte

asmeninių finansų planavimo grupėje.
Bendrovei priklauso:

MUTUAL LIFE OF CANADA 
MUTUAL TRUST COMPANY 
MUTUAL INVESTCO INC.

GALIMYBĖS IR PASLAUGOS
Asmeninė drauda
• Nuolatinė
• Terminuota
• Visuotinė gyvybės
• Invalidumo pajamos
• Mortgičių/paskolos drauda

Verslo drauda
• Finansavimo pirkinio — pardavimo sutarčių
• Verslo tęstinumo apsauga
• Pagrindinio administratoriaus (executive) drauda
• Šalutinė drauda

Taupymo planai
• Registruoti pensijos taupymo planai (RRSP)
• Sankaupinės rentos (Accumulation Annuities)
• Garantuoto investavimo certifikatai GIC

parūpinami per “Mutual Trust”

Pajamų planai
• Rentų išmokėjimai
• Rentų gavimo tarnyba
• Registruotas pensinių pajamų fondas (RRIF)

Investavimo fondai
skirstomi per “Mutual Investco Ine.”
• Mutual Money Market Fund
• Mutual Diversifund 25. 40 a.55
• Mutual Equifund
• Mutual Dividend Fund
• Mutual Amerifund
• Registruotas švietimo taupymo planas (RESP)
• Tax Shelters
• Investment Line of Credit

Grupiniai patarnavimai
• Gyvybės drauda
• Invalidumo pajamų drauda
• Papildoma sveikatos drauda
• Dantų gydymo drauda
• Registruoti pensijų planai
• Grupiniai RRSP
• Atidėto pelno dalybų planai
• Mokesčių atidėjimo investavimas
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AfA 
KAZIMIERUI STANKUI 

mirus,
jo seserį. VIDĄ VERBICKIENĘ - mūsų komiteto 
narę nuoširdžiai užjaučiame -

VIII laisvojo pasaulio lietuvių tautinių 
šokių šventės rengėjų komitetas

AfA 
MAGDALENAI BARŠČIAUSKIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
jos dukteris - IRENĄ IGNAITIENĘ, MARYTĘ MICEI- 
KIENĘ ir seserį ALBINĄ ŠTUOPIENĘ bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame-

Petras, Morta, Pranas Jociai 
Liuda, Zigmantas Mockai

Lietuvių veikla Britanijoje
Pasaulinis moterų kongresas, lietuvių parapijos 

sukaktis, organizacinis suvažiavimas

Paminklas žuvusioms
Kanadoje statomas paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę

Pasaulio katalikių moterų 
unijos kongresas

Pirmą kartą Pasaulio katalikių 
moterų unijos istorijoje šių 1987 
m. tarptautinis kongresas įvyko D. 
Britanijos sostinėje Londone, gra
žioje katalikų Digby Stuart kole
gijoje. (Ten įvyko “Pax Romana” 
kongresas 1983 m. ir šią vasarą — 
Europos lietuvių studijų savaitė). 
Šio kongreso surengimu (kongre
sai vyksta kas 4 metai) rūpinosi 
D. Britanijos katalikių moterų 
federacijos taryba.

Kongresas prasidėjo birželio 
14 d. ir truko 10 dienų. Dalyvavo 
per 400 delegačių iš 62 kraštų, 
111 organizacijų su 30 milijonų 
narių, įskaitant ir lietuviškąją 
delegaciją. Čia lietuvių katali
kių moterų organizacijų sąjunga 
yra pilnateisė unijos narė.

Kongreso tema buvo 1987-1991 
m. “La promotion de la femme
— un enrichissement pour tuos”
— “Moters iškėlimas — visų pra
turtinimas”.

Birželio 16 d. vakare kongreso 
dalyvėms Westminsterio arkivys
kupas kardinolas B. G. Hume West
minsterio katedroje atnašavo 
Mišias, o po pamaldų savo arki
vyskupijos rūmuose surengė de
legatėms šaunų priėmimą.

Lietuvėms katalikėms šiame 
kongrese atstovavo Pasaulio lie
tuvių katalikių organizacijų są
jungos valdybos pirmininkė dr. 
Aldona Šlepetytė-Janačienė iš 
Niujorko, Birutė Venskuvienė — 
Pasaulio lietuvių katalikių or
ganizacijų sąjungos valdybos įga
liotinė tarptautiniams ryšiams iš 
Paryžiaus, Londono lietuvių ka
talikių Šv. Onos draugijos valdy
bos pirmininkė Mikalina Parulie- 
nė ir stebėtojos teisėmis Magda
lena Šemetienė.

Šiame kongrese lietuvės turė
jo reprezentacinį savo stalą su 
visa informacija apie Lietuvą ir 
jos dabartinę padėtį.

Kongreso svarstybų posėdžiuo
se “Šeimos reikalai” ilgesnę kal
bą pasakė dr. A. Šlepetytė-Jana
čienė, o tema “Ryšiai ir didžioji 
spauda” kalbėjo Birutė Vensku
vienė.

Be to, vyko atskiri kontinentų 
susirinkimai, kur buvo svarstomi 
tų kontinentų reikalai, ir taip 
pat vyko pamaldos pagal kontinen
tų tradicijas. Kongrese buvo var
tojamos anglų, prancūzų, ispanų ir 
vokiečių kalbos.

Pasaulio katalikių moterų unija 
įsisteigė 1910 m. Ji palaiko kon- 
sultyvinius ryšius su Vatikano 
valstybės sekretoriatu, Jungti
nių Tautų organizacijomis: 
ECOSOC, UNESCO, UNICEF, 
FAO, ILO ir Europos taryba, ku
rią sudaro 21 Eruopos valstybė. 
Unijos generalinis sekretaria- 
tas yra Paryžiuje.

Besikalbant su dr. Aldona Šle- 
petyte-Janačiene, teko išgirsti, 
kad Kanados ir Australijos lietu
vių katalikių moterų veikla yra 
geriausia ir darbingiausia.

Parapijos iškilmės
Liepos mėnesio paskutinį sek

madienį lietuviškoji Šv. Kazimie
ro parapija Londone minėjo savo 
Šv. Kazimiero šventovės pašventi
nimo 75 metų sukaktį ir pašven
tino Jurgio Matulaičio paveikslą.

Arkiv. Jurgis Matulaitis 1926 m. 
lankė šią Londono lietuvių šven
tovę ir visą savaitę atnašavo Mi
šias prie jos didžiojo altoriaus.

Iškilmių Mišias koncelebravo 
Westminsterio arkivyskupijos 
Rytų Londono vyskupas Victor 
Guazzelli su kun. prof. Edvardu 
Valkausku, kun. dr. P. Cirsis — 
latvių katalikų misijos vedėju, 
kun. I. Pazderka — čekų katalikų 
centro vedėju Londone, kun. Mark 
Clifton — Our Lady of the Assump
tion parapijos klebonu.

Mišių skaitymus atliko dr. A. 
Kušlys iš Šveicarijos. Vyskupas 
V. Guazzelli savo pamoksle sa
kė, esą jam džiugu, kad savo vys

kupijos ribose turi vieną seniau
sių tautinių parapijų, kuriai grei
tai bus šimtinė. Tai ši lietuvių 
parapija, šiandien mininti jau 
savo antrosios šventovės 75 metų 
sukaktį nuo jos pašventinimo. 
Toliau jis ilgiau sustojo prie 
Lietuvos 600 metų krikščionybės 
sukakties, cituodamas Šventojo 
Tėvo laišką Lietuvos tikintie
siems.

Mišių aukas ir dovanas prie 
altoriaus atnešė Regina Grupil- 
jonaitė, Danielius Šemeta, Pra
nė Senkuvienė ir Stasys Kaspa
ras.

Parapijos klebonas kun. dr. Jo
nas Sakevičius, MIC, buvo apeigų 
vadovu, o kun. Tąsius Ereminas 
iš Italijos klausė išpažinčių. Po 
tikinčiųjų maldų vyskupas V. 
Guazzelli pašventino pal. Jurgio 
Matulaičio paveikslą prie šv. Ka
zimiero altoriaus.

Londono lietuviškosios para
pijos choras, vadovaujamas Jus
tino Černio, giedojo lietuviškas 
giesmes.

Trijų šimtų maldininkų tarpe 
matėsi Lietuvos atstovas D. Brita
nijai Vincas Balickas su Ponia, 
Jonas Liūdžius, OBE, su Ponia, 
Teresės ordino vienuolyno sese
lių atstovės, dr. Jonas Norkaitis 
iš Stuttgarto, Gerda Paulauskienė, 
Dalia Malinauskienė, Bronė 
Skurskytė iš Hamburgo, dr. V. 
Majauskai iš Detroito, Vanda Kul- 
bokienė iš Cicero, Zita De La Rosa 
iš Čikagos, Jonas Tomkus iš Pary
žiaus, dr. A. Kušlys, A. P. Gegec- 
kai, Ruth Hoper, V. Dargužis-Ho- 
per, Liuda Hoper iš Šveicarijos 
ir Lucille Brasier — teisėja su 
savo vyru.

Po pamaldų buvo užkandžiai vi
siems iškilmių dalyviams: vie
niems svetainėje, kitiems klebo
nijoje, kuriuos paruošė parapi
jos tarybos narės — P. Senkuvie
nė, M. Parulienė, H. Pisčikienė, 
Z. Grupiljonienė, Regina Grupil- 
jonaitė. Veronika Jurienė padova
nojo specialų 75 m. sukakties tor
tą, kurį vysk. V. Guazzelli perpjo
vė ir, padedamas S. Balickienės, 
apdalino iškilmių dalyvius. Su
giedota “Ilgiausių metų” Šv. Ka
zimiero parapijai.

Vyskupas atsisveikindamas sa
kė, kad lietuviškoji parapija au
ganti, nes anksčiau jam lankantis 
buvo mažiau žmonių, o dabar daug 
daugiau. Linkėjo, kad palaimin
tojo Jurgio Matulaičio globoje 
parapija dar daugiau augtų bei 
dirbtų Dievo ir Lietuvos naudai.

S. Kasparas
Organizacinė veikla

Š. m. liepos mėn. 18 d. Notting- 
hame, Aušros Vartų Marijos židi
nio patalpose, įvyko DBLK Bend
rijos suvažiavimas. Jame dalyvavo 
23 atstovai iš įvairių Anglijos 
vietovių.

Suvažiavimas pradėtas pamal
domis. Atsilankė gražus skaičius 
vietos lietuvių. Aušros Vartų Ma
rijos židinio šventovės altorių 
puošė palaimintojo arkiv. Jurgio 
Matulaičio ir šv. Kazimiero pa
veikslai. Šv. Mišias aukojo kan. 
V. Kamaitis ir kun. dr. J. Sakevi
čius, MIC. Kan. V. Kamaitis pasa
kė progai pritaikytą pamokslą.

Mišioms pasibaigus, po trumpos 
pertraukos, cv pirm. G. Kamins
kienė pradėjo suvaživimą, apibū
dindama trimetinę DBLKB veiklą. 
Suvažiavimui pirmininkauti pa
kvietė s. S. B. Vaitkevičių, sekre
toriauti — S. Kasparą, į garbės 
prezidiumą — kun. dr. J. Sakevi- 
čių, MIC.

Žodžiu sveikino K. Bivainis, 
LSS Europos rajono vardu, rajono 
vadas s. S. B. Vaitkevičius. Kun. 
dr. S. Matulis, MIC, perdavė žo
džiu gautus sveikinimus iš Šv. 
Tėvo, arkiv. J. Bulaičio, vysk. V. 
Brizgio, vysk. A. Vaičiaus ir 8 ku
nigų iš Lietuvos, atsilankiusių 
Vatikane. Perskaitė telegramą, 
gautą iš vysk. P. Baltakio, OFM, 
garbės narės Serapinaitės ir P. 
Dzidoliko (Škotija). Raštu gauti 
sveikinimai iš LKB Kronikos Są-

Lietuvos sūnūs ir dukros 
amžių tėkmėje ant Lietuvos 
laisvės aukuro sudėjo tūks
tančius gyvybių.

Kūrėjų-savanorių, karių, 
šaulių ir partizanų uždegtoji 
laisvės liepsna teberusena ir 
dabar pavergtoje mūsų Tėvy
nėje ir išeivijoje.

Mes, likusieji, su didžia 
pagarba turime nusilenkti 
prieš juos ir neužmiršti tų, 
kurie kaip didvyriai žuvo Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo kovų laukuose, Klaipė
dos krašto atvadavimo ir 1941 
m. sukilėlių kovose, 1944-1954 
m. herojiško, ginkluoto miško 
brolių — partizanų, laisvės 
kovotojų žygių eilėse.

Mes privalome jų žygius, 
jų vardus tinkamai pagerbti 
ir visa tai perduoti mūsų tau
tos ateinančiom kartom, kad ir 
jiems Lietuvos laisvės ugnis 
būtų gyva ir nemari.

“Vilniaus” šaulių rinktinė, 
jungianti visus Kanadoje esan
čius šaulius, 1986 m. balandžio 
26 d. rinktinės atstovų suva
žiavime priėmė nutarimą vi
siems ŽUVUSIEMS UŽ LIE
TUVOS LAISVĘ pastatyti pa
minklą Šv. Jono lietuvių ka
pinėse Mississaugoje, Onta
rio, prie Toronto.

Statomas paminklas ŽUVU
SIEMS UŽ LIETUVOS LAIS
VĘ yra skiriamas visiems 
tiems, kurie žuvo už mūsų 
tėvynės Lietuvos laisvę: ne
priklausomybės kovų laukuo
se — kūrėjams-savanoriams, 
kariams, partizanams, šau
liams, 1941 ir 1944-54 m. sukilė
liams, laisvės kovotojams ir 
visiems tiems, kurie okupa
cijų metais žuvo ir tebežūsta 
kalėjimuose, koncentracijų 
lageriuose, Sibiro tremtyje.

Lietuvių šaulių “Vilniaus” rinktinės Kanadoje paminklo projektas. Jis 
bus statomas Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje

jungos, DBLS centro valdybos pir
mininko J. Alkio ir lietuviams 
palankaus airio vyskupo iš Airi
jos. Kun. dr. J. Sakevičius, MIC, 
pakeltas į DBLKB garbės narius, 
įteikiant jam garbės nario pažy
mėjimą.

Sekretorius kun. dr. S. Matulis 
padarė pranešimą vietoje susir
gusios iždininkės. Išsiųsta per 
100 siuntinių Seinijon, paremta 
“LKB kronika", kaliniai, paremta 
arkiv. Jurgio Matulaičio šventumo 
byla ir kt. Ižde dar esąs nemažas 
likutis. Revizijos komisija, patik
rinusi sąskaitas, rado viską tvar
koje.

Ilgesnį pranešimą padarė kun. 
dr. J. Sakevičius apie naujojo 
palaimintojo Jurgio Matulaičio 
šventumo bylos eigą. (Kun. dr. J. 
Sakevičius ėjo arkivyskupo J. Ma
tulaičio bylos vedėjo pagalbinin
ko pareigas V. Europoje). Buvo vi
siems labai įdomu išgirsti, kad 
jam teko su palaimintuoju susitik
ti, kalbėtis ir pabuvoti Londone 
Šv. Kazimiero šventovėje.

Buvo iškeltas pageidavimas, 
kad centro valdyba būtų renkama 
iš vienos vietovės, tuo būdu pa
lengvinant nariams atvykti į po
sėdžius. Pasirodo, atstumas ne
sudaro jokių problemų ir nutarta 
rinkti narius iš visos Anglijos. 
Suvažiavimo vienbalsiai buvo pa
geidauta palikti tą pačią centro 
valdybą dar trejiem metam, papil
dant dviem naujais nariais. Pa
siūlyti ir išrinkti nauji nariai 
į centro valdybą — S. B. Vaitke
vičius ir Vaičekauskaitė. Centro 
valdybą sudaro: G. Kaminskienė — 
pirmininkė, kun. dr. S. Matulis,

Paminklas bus piramidinės 
formos, keturkampis, su prie
kyje granito plokštėje Lietu
vos valstybės ženklais ir įra
šu: ŽUVUSIEMS UŽ LIETU
VOS LAISVĘ. Paminklo šonai 
— iš lauko akmenų, primenan
tys okupanto nugriautą pa
minklą prie Karo muziejaus 
Kaune. Paminklo aukštis (su 
kryžiaus viršūnėle) — 14.5 pė
dų. Pamato plotis — 6’ x 6’, su 
aptvaru 10’ x 10’.

Paminklo kaina numatoma 
50,000 dolerių. Paminklą stato 
“Vilniaus” šaulių rinktinė Ka
nadoje. Ji įsteigė VŠR PA
MINKLUI STATYTI FONDĄ. 
Rinktinės valdyba mano, kad 
tai ne vien tiktai šaulių, bet ir 
visų lietuvių reikalas. Todėl 
maloniai prašo visus — pavie
nius asmenis ir organizacijas 
paminklo statymą paremti. 
Tuo pagerbsime tuos, kurie 
žuvo už Lietuvos laisvę.

Paaukoję VŠR PAMINKLUI 
STATYTI FONDUI 1000 dole
rių ir daugiau bus laikomi 
PAMINKLO GARBĖS FUN
DATORIAIS, paaukoję 500 
dolerių ir daugiau — PA
MINKLO FUNDATORIAIS. 
Jie gaus specialius padėkos 
lapus. Fundatoriai ir visi kiti 
aukotojai bus įrašyti paminklo 
metrikoje ir įduoti saugoti 
lietuvių archyvams.

Čekius bei pasižadėjimus 
rašyti: VŠR PAMINKLUI STA
TYTI FONDAS, Mr. J. Šiaučiu- 
lis, 1500 De Seve, Montreal, 
P.Q. H4E 2A7, Canada.

Už betkokią finansinę pa
ramą nuoširdžiai tariame 
AČIŪ.

“Vilniaus” šaulių 
rinktinės valdyba

MIC, — sekretorius, vicepirm. P. 
Dzidolikas, iždininkė — J. Narbu
tienė, nariai — A. Jakimavičius, 
S. B. Vaitkevičius ir Vaičekaus
kaitė. Jaunimo atstovai — Algis ir 
Vytautas Važgauskai. Revizijos 
komisija — A. Jaloveckas; K. Bi
vainis, S. Jezerskis (naujai išrink
tas).

Nors buvo išrinkta rezoliucijų 
komisija (kun. dr. J. Sakevičius 
ir kun. dr. S. Matulis), bet dėl laiko 
stokos rezoliucijos paliktos pa
ruošti kitam suvažiavimui.

Programoje buvo numatyta Ro
mos iškilmių dalyvių, kurių po
sėdyje buvo net 5, trumpi įspū
džiai, laisvos mintys sukaktuvi
nių 600 krikščionybės metų pro
ga, gairės ateičiai, bet visa tai 
reikėjo palikti ir pasitenkinti 
tik kun. dr. S. Matulio, MIC, pui
kiomis skaidrėmis ir paaiškini
mais. Buvo labai malonu pamatyti 
vaizduose iškilmėse dalyvavusių 
įvairių žymių dvasiškių ir pasau
liečių veidus, įvairias vietoves 
ir išgirsti Šv. Tėvą, kalbantį lie
tuviškai.

Suvažiavimo pirmininkas padė
kojo dalyviams už atsilankymą 
ir pakvietė kun. dr. J. Sakevičių 
užbaigos maldai į palaimintąjį 
Jurgį Matulaitį. Suvažiavimas 
baigtas Tautos himnu.

Židinio vadovas visus pakvietė 
į vaišes, kurias paruošė V. Mont- 
vilaitė ir J. Mokavickienė.

Suvažiavimui paįvairinti buvo 
surengta Rūtos Popikienės ir Ele
nos Vainorienės meno kūrinių 
paroda. Suvažiavusieji grožėjosi 
puikiais rodiniais.

S. B. Vaitkevičius

Lietuvių fronto bičiulių stovyklos dalyviai klauso paskaitų Dainavoje. Ant sienų matyti paveikslai dailės parodos, 
kurią surengė dail. N. PALUBINSKIENĖ. Joje dalyvavo su savo kūriniais: N. Palubinskienė, Lina Palubinskaitė, 
M. Ambrozaitienė, O. Baužienė, St. Smalinskienė Nuotr. V. Maželio

Lietuvos praeitis ir dabartis stovykloje
Lietuvių fronto bičiulių stovykloje Dainavoje apie sovietinę Lietuvą kalbėjo dr. Kęstutis Kliorys ir 
Mykolas Drunga, o apie nepriklausomą Lietuvą - dr. Kęstutis Skrupskelis ir dr. Vytautas Vardys

VYTAUTAS MONTVILAS

LFB stovykloje 1987 m. rug
pjūčio 10-15 d.d. buvo visa eilė 
paskaitų aktualiais klausi
mais. Apolinaras Bagdonas 
kalbėjo apie Lietuvos krikš
tą, Vytautas Volertas — apie 
klausimus sau patiems (išei
vijos ir Lietuvos problemos), 
Pilypas Narutis — apie politi
nes aktualijas, Juozas Kojelis 
— apie LFB 45 metų sukaktį, 
jaunimo atstovai (Asta Banio
nytė, Linas Vyšnionis, Edvar
das Tuskenis, Jolita Gudaity
tė) žvelgė į išeivijos jaunimo 
veiklą. Joms visoms atpasakoti 
reikėtų daug laiko ir vietos. 
Tad šiuo atveju apsiribosiu 
keturiom paskaitom, kurios 
bene ryškiausiai iškėlė dabar
ties rūpesčius. Dėl to šis at
pasakojimas bus fragmentinio 
pobūdžio.

Vilniaus universitete
Dr. K. Kliorys, matematikas, 

skaitytuvų-kompiuterių spe
cialistas, pakviestas Vilniaus 
universiteto vadovybės, skaitė 
paskaitas studentams nuo 1987 
m. birželio 13 iki 30 d. Jisai 
šioje stovykloje pasakojo apie 
savo kelionę, kurion leidosi 
su asmeniniu savo kompiute
riu bei reikalinga šiuo atveju 
informacija. Vilniuje buvo ap
gyvendintas Mokslų akademi
jos bute Antakalnyje, Tvere
čiaus gatvėje, kurią sunku bu
vo surasti.

Kelionėje dingo lagaminai. 
Kai po poros dienų jie neatsi
rado, K. Kliorys paskambino 
savo broliui Amerikoje, kad 
jis įjungtų savo kompiuterį į 
lėktuvų bendrovės kompiute
rį ir išgautų informaciją apie 
išsiųstus lagaminus. Jis tai 
padarė ir sužinojo, kad laga
minai yra Vilniuje. Kai Kęstu
tis nuėjo į atitinkamą įstaigą, 
tarnautojai sakėsi nieko neži
ną apie tokius lagaminus. 
Kęstučiui pakeltu balsu įro
džius, kad lagaminai yra jų 
įstaigoje, šie netrukus atsi
rado.

Turėjęs pokalbį su televizi
jos programos “Mūsų svečiai” 
atstovu. Pokalbis truko ištisą 
pusvalandį, bet televizijos 
ekrane buvo panaudota tiktai 
trijų minučių ištrauka.

Susidomėjimas kompiute
riais Vilniuje esąs didelis. 
Jie skirti plačios apimties in
formacijai, kurią slepia biblio
tekos. Vienas studentas po 
paskaitos raštu pateikė klau
simą: “Ar tiesa, kad asmeni
niai kompiuteriai padės val
džiai sekti žmones?” Kęstutis 
atsakė: “Pas mus tai neprakti
kuojama”. Studentai plojo.

Iš visų Kęstučio pasakotų 
įspūdžių susidarė išvada, kad 
Lietuvoje dabar yra viskas at
virkščiai, lyginant su gyveni
mu Amerikoje.

Pokalbiai su pareigūnais
Mykolas Drunga, dalyvavęs 

Vilniuje “apskrito stalo” po
kalbiuose su sovietiniais pa
reigūnais išeivijos ir sovie
tinės Lietuvos ryšių klausimu, 
kalbėjo tema: “Atvirumas, per
sitvarkymas ir kas iš to”. Sa
kėsi važiavęs Lietuvon su se
seria kaip ekskursantas pabu
voti 10 dienų. Maskvoje jų gru
pei nebuvo viešbučio, teko 
nakvoti orauostyje. Grupės 
vadovas buvo Liutauras Moc- 
kūnas. Per jį atėjo ir pakvie
timas dalyvauti minėtame, po
kalbyje su sovietiniais parei
gūnais.

Buvo dvi sąlygos: 1. nekal
bėti apie tai, ko negalima pa
keisti, 2. negali būti įžeidinė
jimų. Mūsų pageidavimas buvo 
rengti tą pokalbį paskutinę 
dieną.

Pokalbyje, kuriame iškilo 
įvairių siūlymų, M. Drunga 
pasiūlęs bendradarbiavimą 
spaudos srityje — keistis 
straipsniais. Pradžioje buvo 
tyla. Po to pasigirdo atsaky
mas: dėsim straipsnius be tai
symų, bet su redakcijos prie
rašu, jeigu juose nebus kves
tionuojamas Lietuvos įjungi
mas Sov. Sąjungon ir nebus 
įžeidinėjimų. Iš išeivių pusės 
nebuvo jokių sąlygų ir jokių 
“tabu” (neliečiamų dalykų). 
Taip pat buvo siūloma platinti 
išeivijos spaudą Lietuvoje, 
bet šis siūlymas nesusilaukė 
pareiškimo.

M. Drunga sakė kalbėjęs 
apie išeiviją, bet ne jos var
du. Ten dalyvavęs kaip priva
tus asmuo. Ryšiai su Lietuva 
yra vienas iš rezistencinių 
ginklų, kuriuo kol kas mažiau
siai naudojamasi. Reikia keis
ti taktiką, nekeičiant princi
pų.

M. Drunga palietė ir bendro 
pobūdžio būklę dabarties Sov. 
Sąjungoje ir Lietuvoje, bet 
tai buvo įspūdžiai, girdimi ir 
iš daugelio kitų lūpų.

Apie profesorių Maceiną
Apie prof. Antaną Maceiną 

kalbėjo dr. Kęstutis Skrupske
lis, filosofijos profesorius 
amerikiečių universitete. Pa
sak jo, Maceinos filosofija re
miasi esmės regėjimu. Jis yra 
rašęs kaip savarankiškas mąs
tytojas daugeliu klausimų. 
Gyvendamas išeivijoje, jis pa
linko į religijos filosofiją, 
plačiai gvildeno Dievo ir žmo
gaus santykį, tačiau nevengė ir 
visuomeninių bei politinių 
problemų, tapo netgi fronti
ninkų ideologu, iškėlusiu rei
kalą nepasaulėžiūrinės poli
tikos Lietuvos valstybės tvar
kyme. Demokratinė valstybė 
neturinti savito turinio, ji 
turi sudaryti sąlygas visom 
pasaulėžiūrom bei religijom 
reikštis. Turinį laisvės sąly
gose susidaro pati visuomenė.

Rašo iš Argentinos

Generolai, pinigai, vagys, narkotikai
Po Šv. Tėvo Jono-Pauliaus 

II apsilankymo 1986 m. Argen
tinos kariškiai Campo Mayo ba
zėje, kur yra sutelkti kariniai 
institutai, suorganizavo suki
limą prieš prezidento Alfonsi- 
no vyriausybę. Mes, lietuviai, 
atidžiai sekėm tuos įvykius, 
manydami, kad įvyks susirėmi
mai. Bet per Velykas pats pre
zidentas Alfonsinas iš Casa Ro- 
sada nuskrido malūnsparniu 
tartis su minėtais sukilėliais. 
Po to pasitarimo viskas greitai 
nurimo, bet pasikeitė kariuo
menės vadas, penkiolika gene
rolų išėjo atsargon, jų tarpe ir 
lietuvis Faustinas Švenčionis, 

Karininkai visais tais pakei
timais nėra patenkinti, ypač 
tie, kurie sėdi kalėjimuose ir 
laukia teismo už buvusias re
presijas prieš kairiųjų tero
ristus. Jei kairieji būtų lai
mėję rinkimus, šiandieną de
mokratinės santvarkos netu
rėtume.

Ekonominis gyvenimas tebė
ra sunkus, nes naujieji pini
gai yra menkaverčiai, o pre
kių kainos, ypač importuotų, 
nustatomos pagal dolerio ver
tę. Darbininkų atlyginimai ma
ži. Pensininkai, kurie nebega
li dirbti arba neturi kitų pa
jamų, yra atsidūrę labai sun
kioje būklėje.

Dabar politinės partijos va
ro rinkiminę propagandą, ža
da pagerinti ekonominį gyve
nimą, bet kai laimi, pamiršta 
pažadus, ir vyriausybė toliau 
prašo Ameriką paskolos sumo
kėti palūkanoms.

Demokratijos žlugimas
Dr. Vytautas Vardys, politi

nių mokslų profesorius ameri
kiečių universitete, kalbėjo 
apie demokratijos žlugimą 
Lietuvoje. Jis trumpai apžvel
gė nepriklausomos Lietuvos 
atstatymą po I D. karo.

Atstatymo procesas buvęs 
sunkus po ilgos rusų okupaci
jos ir praūžusio karo. Trūko 
paruoštų savų žmonių, daug 
kur reikėjo remtis mažumų 
paslaugomis. 1923 m. trečda
lis tautos buvo beraščiai. Lie
tuvių buvo 83%, o valstybės 
tarnautojų — 60%. Ekonomija 
ir pramonė buvo mažumų ran
kose. Vyko aštri partijų kova. 
Seime buvo 80 atstovų nuo 10 
partijų. Visuomenės nuotai
kos tokiom kovom nebuvo pa
lankios.

Krašto atstatymo procese 
pakenkė Vilniaus netekimas. 
Klaipėdos atgavimas buvo di
delis žygis, pareikalavęs la
bai didelės kainos. Pilsudskio 
žygis sužalojo Lietuvos teri
toriją, bet sunaikino lenkų 
įtaką Lietuvoje per kilusią 
griežtą lietuvių reakciją.

Demokratinėje Lietuvoje 
vyravo trys srovės — kairioji 
(socialdemokratai), vidurio 
(liaudininkai), dešinės (krikš
čionys demokratai). Dešiniojo 
bloko balsais, buvo priimta 
konstitucija. Kūrybingiausias 
laikotarpis buvo kr. demokra
tų — valstiečių liaudininkų 
koalicijos metu.

Liaudininkų vyriausybės 
posūkis mažumų linkme, jieš- 
kant paramos, buvo neatsar
gus žingsnis, tapęs preteks
tu kariniam sukilimui, palai
dojusiam demokratinę san
tvarką. Ar tautininkai buvo 
susitarę su kr. demokratais 
rengti sukilimą, neaišku. Yra 
betgi žinoma, kad kr. demo
kratai tikėjosi naujų rinkimų, 
kurie betgi neįvyko. Žiūrint 
iš dabarties perspektyvos, ma
tyti, kad tai buvo apgailėtina 
klaida.

Gaila, Argentina yra turtin
gas kraštas, bet blogai tvarko
mas. Daug provincijų turi po 
mažą skaičių gyentojų, atski
rus gubernatorius, minifte- 
rius. Kai jos pritrūksta pini
gų algoms išmokėti, kreipiasi 
į federacinę vyriausybę.

Pernai senatoriai ir seimo 
nariai pasikėlė algas. Nė vie
nas jų tam nesipriešino, nors 
buvo išrinkti rūpintis krašto 
piliečių gerove. Mat kiekvie
nas pirmiausia rūpinasi savo 
kišene, kad nebūtų tuščią.

Turime laisvę kalbėti bei 
kritikuoti, bet nemažesnę lais
vę turi ir vagys. Jie vagia ir die
nos metu net keleiviniuose au
tobusuose. Siaučia ginkluoti 
vaikėzai. Kai policija kurį nors 
nušauna, daugelis šaukia, pro
testuoja, o kai suima, teisėjai 
paleidžia juos kaip nepilna
mečius.

Laikraščių kioskuose pilna 
pornografinių žurnalų. Gatvė
mis vaikščioja vyrai, apsiren
gę moteriškais drabužiais, už
siima nešvaria prekyba. Kar
tais sunku atpažinti, kad tai 
vyras, o ne moteris. Jaunimui 
tai blogas pavyzdys. Tokioje 
netvarkomoje laisvėje smun
ka jaunimo moralė, plinta nar
kotikų vartojimas. Pirmoje ei
lėje kalti yra tėvai, ypač su
irusių šeimų, antroje eilėje - 
mokyklos, televizija, kino teat
rai, nemorali spauda bei kny
gos. Visa tai labai veikia jau
nimą, kuris ateityje kurs savo 
šeimas ir panašiai auklės sa
vo vaikus. Bičiulis



Dail. LAIMUTIS LOČERIS prie oranamentinio savo kūrinio - dekoraty
vinės sienos “Neringos" viešbutyje Vilniuje. Neseniai jis su savo šeima 
yra imigravęs Kanadon ir apsigyvenęs Hamiltone

Lietuviška kosmogonija?
Nauji duomenys lietuvių mitologijoje, prasimanymai ar skoliniai?

DR. J. BALYS

Šių dienų Lietuvos populia
riuose žurnaluose nerasime 
rimtų ir teigiamų straipsnių 
apie bet kurią šiandien pasau
lyje paplitusią religiją. Tuo 
tarpu dažnai randame straips
nius apie mitologiją, nes ji yra 
laikoma liaudies kūryba arba 
poezija, todėl verta dėmesio. 
Populiarus mėnesinis žurna
las “Mokslas ir gyvenimas” 
(MG), kurio esą spausdinama 
180,000 egz., dažnai įdeda mi
tologinius straipsnius.

Kodėl? Štai prof. dr. Vytau
tas Straižys 1986 m. per du nu
meriu (8 ir 9) davė ilgą straips
nį “Senovės baltų astronomija 
ir kosmologija”, kurį pradėjo 
tokiu sakiniu: “Mitologija, at
spindinti liaudies pažiūras į 
pasaulio sandarą, kilmę ir 
gamtos jėgas, yra kiekvienos 
tautos kultūros dalis”.

Tuose populiariuose straips
niuose, šalia pranešimų apie 
naujus archeologų ir istorikų 
tyrinėjimų duomenis, yra ir 
senos romantiškos senovės at
gyvenų. Čia vėl atgaivinami 
tokie “dievai nebuvėliai”, kaip 
Praamžius, Prakūrimas, Sat- 
varas ir kt. Tai vis tauškalai.

Žinoma, mums įdomūs ir 
nauji archeologiniai atradi
mai. Pavyzdžiui, kasinėjant 
Šventosios gyvenvietę iš neo
lito laikotarpio, archeologė 
dr. R. Rimantienė rado dvi 
dailias ragines lazdas su brie- 
dės galvutėmis viršūnėse. Gal 
tos lazdos buvo vartojamos 
atliekant apeigas prieš me
džioklę. Toje pačioje gyven
vietėje dar rasta medinė dvie
jų metrų ilgio stulpinė žmo
gaus pavidalo skulptūra. Gal 
tai vaizdavo kokią dievybę. 
Juodkrantėje rastos gintari
nės skulptūrėlės, atrodo, bu
vo amuletai piktybėms nubai
dyti ir laimei atnešti (MG 1986, 
nr. 8, psl. 12).

Kitame populiariame 
straipsnyje tame pačiame žur
nale (MG 1987, nr. 2) Saulius 
Kanišauskas rašo tema “Mito
logija ir kosmologija”. Ten 
jis paskelbė sensaciją — lie
tuvišką kosmogoninį mitą, ku
ris čia ištisai pacituojamas.

Lietuvoje, Žeimelyje, J. Šliavo 
yra užrašytas vienas iš seniausiu 
kosmogoninių mitą: mėnulyje 
ant akmens tupėjusi milžiniška 
antis. Ji buvo padėjusi kiaušinį 
ir ruošėsi perėti. Bet įsinorėjusi 
lesti nuskrido ieškoti maisto. Tuo 
tarpu užėjo lietus ir sudrėkino liz
dą, jame pasidarė skylė, pro tą sky
lę kiaušinis iškrito. Krisdamas jis 
atsimušė į debesis, perskilo į tris 
dalis. Iš trynio atsirado žemė, iš 
baltymo — vandenys, iš lukšto — 
dangus ...

Apie šį mitą jau buvo trum
pai užsiminęs ir V. Straižys 
savo anksčiau minėtame 
straipsnyje. Abu autoriai man 
yra nauji. Juos pastebėjau 
spaudoje pirmąkart. Žinau, 
kad daug mitologinėmis temo
mis rašo Lietuvoje Pranė Dun
dulienė, Juozas Jurginis (ne 
visados objektyvus) ir Norber
tas Vėlius. Tai žinomi ir rimti 
autoriai, o čia visai nauji as

menys. Aš visados esu linkęs 
kritiškai žiūrėti į visokius 
sensacingus “atradimus”, to
dėl lauksiu, kaip pasisakys 
autoritetingi mitologijos ty
rinėtojai. Šliavo versija at
rodo primityvesnė, negu suo
mio Lonnroto, tad gali būti 
senesnė arba išgalvota.

Aš pats savo straipsnyje 
“Lietuvių mitologija be fan
tazijų” (“Tėv. žiburiai”, 1985. 
IX. 24, nr. 34) esu rašęs: “Apie 
pasaulio sutvėrimą ir santvar
kos nustatymą autentiško bal
tiško mito neturime (suomiai 
turi — iš kiaušinio).”

Užrašytojas J. Šliavas ne
randamas žymiųjų tautosakos 
rinkėjų tarpe. Jis neminimas 
1986 m. Vilniuje išleistoje 
knygelėje “Kraštotyrininkai 
tautosakos rinkėjai (1961-1985 
m.)”. Paskaitę tą “mitą”, tuo
jau prisimename suomių epą 
“Kalevala”, Lonnroto išleistą 
1835 m., kur pirmosios gies
mės pabaigoje yra labai pana
šus pasakojimas.

Atskrido erelė iš Finnmark (Lap
landijos) ir jieškojo vietos susi
sukti sau lizdą. Senasis Vainamoi- 
nen iškišo iš vandens savo kelį, 
kaip kokį žole apaugusį kupstą. 
Erelė pamatė tą kupstą jūroje, 
skraidžiojo aplink ir nusileido 
ant jo. Ten susisuko iš sausą žo
lių lizdą ir padėjo kiaušinius: 
šešis auksinius ir septintą gele
žinį. Ėmė perėti kiaušinius. Ta
da senas V. pajuto, kad jo keliui 
darosi karšta. Staiga jis sujudino 
savo kelį, kiaušiniai nukrito į van
denį ir sudužo į gabalus, o paukštė 
nuskrido sau. Tada senas V. tarė 
šiuos žodžius: “Tebūnie iš apati
nės kiaušinio dalies Motina Žemė 
apačioj; tebūnie iš viršutinės kiau
šinio dalies dangus viršuje: kas 
kiaušinyje yra balta, tegul švie
čia kaip saulė, o kas kiaušinyje 
yra geltona, tegul švyti blankiai 
kaip mėnulis; tegul kitos kiauši
nio nuotrupos būna žvaigždėmis 
danguje”.

Panašumas labai didelis, 
ir mano abejonė to lietuviško 
“mito” tikrumu dar didesnė. 
Palaukime Lietuvos tautosaki
ninkų pasisakymo. Jie galės to 
“mito” kilmę vietoje iš pagrin
dų patyrinėti, kaip jis ten at
sirado, panašiai kaip aš kadai
se padariau su visa “šarūnia- 
da”.

Kas tokiais abejotino auten
tiškumo atvejais yra daryti
na? Pirmiausia reikia užrašy- 
toją paklausti: iš ko, kur ir ka
da jis tą dalyką girdėjo ir už
rašė? Tai turi būti nurodyta 
prie kiekvieno tautosakos už
rašymo. Be metrikos tautosaka 
yra bevertė. Tada reikia su
rasti tą tautosakos teikėją ir 
išklausinėti, ar jis tam už- 
rašytojui kada nors ką yra pa
sakojęs ir kaip jis tą patį da
lyką papasakos dabar. Užrašy
ti iš naujo, geriausiai į kaspi
ną. Dar pasiteirauti, kada ir 
iš ko jis pats tą “istoriją” 
girdėjo. Tada paaiškės, ar tai 
yra liaudies kūryba, ar prasi
manymas, arba kas iš žmonių 
girdėta ir kas užrašytojo pra
simanyta arba “pagražinta”. 
Žinoma, tai galima padaryti, 
jeigu tautosakos teikėjas dar 
tebegyvena.

Gliaudos
MARIJA STANKUS- 

SAULAITĖ
Jurgio Gliaudos “Ganyto

jas ir vilkai: istorinis roma
nas” (“Nida”, 1986; 241 psl., 9 
JAV dol.) skaitytoją nukelia į 
Varnius, Vilnių ir Kauną 1863 
m. sukilimo ir 1864 m. Žemai
čių vyskupijos sosto perkėli
mo laikais. Pagrindinis veikė
jas — ganytojas Žemaičių vys
kupas Motiejus, besistengiąs 
tais sunkiais metais išlaikyti 
Žemaitiją lietuvišką ir kata
likišką. Antrinis veikėjas Vil
niaus generalgubernatorius 
Michailas Nikolajevičius Mu
ravjovas, vilkas, naikinąs Lie
tuvą:

Represijų ir teroro fone gene
rolas Muravjovas statė sau milži
nišką obeliską: iš imperijos pakraš
čių padaryti tikrai rusišką kraš
tą. Rusijoje viskas turi būti mono
litiška: tautybė, tikėjimas, kalba 
ir galvojimas. Kitaip — byrėjimas, 
chaosas, gaili imperijos pabai
ga! (38)

Knygos pavadinimo vilkai 
yra ir išdavikai bei skundikai 
lietuviai:

Homo homini lupus ėst. Argi 
tas žiaurus posakis, kaip žudan
čio aromato gėlė, pražydo žemai
čių žemėje, Medininkų-Žemaičių 
vyskupijoje? Ne, ne, tokio menku
mo žmonių jis nenujautė savo vys
kupijoje, kada taip įkvėptai rašė 
(rašė) “Žemaičių vyskupystės is
toriją”. (90)

Bet tokių buvo: “Užtenka 
skundų brolis prieš brolį” (90), 
Vyskupas sau sako.

Istorinio romano tikslas yra 
atkurti tam tikrą laikotarpį ir 
vaizduotės pagalba atrakinti 
jo kokią nors paslaptį, išryš
kinti sunkumus, paaiškinti 
sprendimus. Deja, šis veikalas 
nieko panašaus nepadaro. 
Kaip romanas, jis menkas: nė
ra tikros fabulos, nėra jokios 
įtampos, nėra veiksmo, veikė
jai neryškūs ir neįdomūs. Kaip 
istorija, šis veikalas yra lip
dinys faktų, posakių ir kores
pondencijos, kurią greičiau 
perskaityti ir tiksliau rasti 
galima enciklopedijoje ar is
torijos vadovėlyje. Vaizduotės 
vaidmuo minimalus: autorius 
piešia portretus, tiesia paš
to kelius, bet visa tai nesvar
bu ir nesurišta su gilesne ro
mano prasme. Žodžių žaismas, 
kuriuo romanas galėtų pagy
vėti, čia dažnai įkyrus ir ne
tinkamas, kaip ir patys Gliau
dos pasirinkti žodžiai, sudėti 
sakiniai bei pastraipos. Kodėl 
romanas nebuvo ištaisytas ir 
perrašytas, neaišku, bet turbūt 
skubėta sukaktį paminėti. Ne
koks tai paminklas.

Įpratę Muravjovą prisiminti 
epitetu “Korikas” nustebs šia
me istoriniame romane sutikę 
neveiklų, nemalonios kores
pondencijos vengiantį, gan 
diplomatišką vyrą, vertą dide
lio dėmesio ir gudraus manda
gumo (Vyskupas to neužmirš
ta, nes kitos išeities nėra). 
Muravjovo apibūdinimas 
penktojo skyriaus pirmose 
pastraipose parodo Gliaudos 
prozos bei kalbos silpnumus: 
detalės fabulai nesvarbios; 
žodžių atranka keista — lie
tuviški ir tarptautiniai žodžiai 
nesuderinti; žodžiai kartoja
si; rašybos klaidų pilna; saki
niai bei pastraipos kapoti ir 
nesujungti arba prastai jun
giami:

Generolo Muravjovo veidas leng
vai įsimindavo. Veidas buvo ne
pamirštamas. Trumpai kirptos 
barzdos padengti žandai atrodė 
išdykėliškai (prieveiksmis “Kori
kui” apibūdinti!) išpusti (išpūsti). 
Lūpos buvo sudėtos: (dvitaškis čia 
netinka) lyg vyras ką tik nusispjo
vė (nusispjovė), stengdamasis kuo 
toliausiai (toliausia). (Sakinys ne
užbaigtas, bet reikia tik kantrybės, 
nes 177 psl. tą patį vėl skaitome, 
bet sklandžiau: “Savotiškos jo lū
pos, lyg ką tik nusispjovė (nusi
spjovė) kuo toliausia (šio žodžio 
rašyba čia ištaisyta), vėl šovė į vys
kupo dėmesį (kaip ŠAUNAMA į dė
mesį?) ir įtempė jo dvasią”.). Spjū
vis (Spjūvis) buvo ilgos distanci
jos taikinys (pats spjūvis taikė į 
taikinį, negalėjo tuo pačiu būti 
TAIKINYS). Įbiestos (įbestos) po 
nukarusiais antakiais akys buvo 
siauros, lyg užuolaidomis, nuka
rusių vokų pridengtos (skyryba ir 
prasmė neaiški; žodžiai be reikalo 
kartojasi), nesugaunamo žvilgsnio. 
Akys atrodė kaip du neramūs švy
turiai tarp siaurų sunkaus blin
dažo plyšių (pereita nuo užuolaidų 
į tvirtovę). Akys buvo siauros am
brazūros, pro kurias patogu iškišti 
šaunamą ginklą (kas nuo ko slepia
si, nebeaišku). Dėl to nebuvo ir 
įmanoma nuspręsti, kokios spalvos 
tos baugios generoliškos akys.

Baugiose jo akyse slypėjo visa 
imperijos teokratija: monarchas 
yra dievas. Generalgubernatorius

EDITA NAZARAITĖ

Kai tik nuvažiuoju į Kalgarį, 
tai būnu maloniai nustebinta, 
nes sutinku gabias lietuves 
menininkes. Taip ir šį sykį bu
vo nuvažiavus afHwnkyti daili
ninkės Jonės Kvietytės-Ybung. 
Susipažinau su gražų amželį 
nugyvenusia Jonės mama — 
Stefanija Kvietiene. Ji kuria 
puikius paveikslus ir, spėju, 
perdavė šį taurų potraukį me
nui Savo dukrai Jonei.

Stefanija Buivydaitė-Kvie- 
tienė gimė Lietuvoje, vaizdin
guose Anykščiuose. Mokslus 
baigė Rusijoje. Piešti pradėjo 
jau ankstyvoje vaikystėje, vė
liau gimnazijoje. Atvykusi į 
Kanadą, Toronte mokėsi dai
lės; lankė dieninius ir vaka
rinius kursus, bet tik vyres
niame amžiuje, kai šeimyni
nių rūpesčių našta kiek apma
žėjo. Rimčiau pradėjo darbuo
tis dailės srityje jau turė
dama šešiasdešimt metų. Pir
mąją tapybos parodėlę suren
gė Toronte, Prisikėlimo para
pijoje. Vėliau sekė daugiau 
parodų Toronte. Rodė savo kū
rybą Detroite, bene tris kar
tus, taip pat Otavoje.

Dailininkė prasitarė, jog 
mėgstanti piešti ar tapyti, ge
rai nuotaikai užėjus. O tos pa
kilios nuotaikos momentų, ma
tyt, būta nemažai: taip atrodo 
pamačius gausų dailininkės 
kūrinių kraitį. Kūrybinė skalė 
labai plati: rasi čia piešinių, 
aliejų, koliažų, estampų, net 
atvirukų su mielom figūrėlėm, 
gėlėm. Dailininkės fantazijų 
pasaulis (greičiausiai — prie
šingas realybei) yra giedras, 
poetiškas, kupinas švelnumo, 
meilės ir nesentimentalaus 
ilgesio. Ar tai būtų tapybos 
darbas, ar grafikos — vyrauja 
vaikai, daugiausia mergaitės, 
gražios moterys. Pati užaugi
nusi dvi dukras, Stefanija 
Kvietienė gerai pažįsta vaiko 
pasaulį ir su tikra, išgyventa 
ir didele meile atkartoja jį 
savo kūryboje.

Dailininkė sukūrė nemažai 
estampų. Jie daugiau siužeti
niai. Kompanuojama labai 
laisvai, įdomiai dėstomos fi
gūros plokštumoje. Savo 
meistrišku laisvumu kompo
zicijos primena M. Šagalo 
virtuoziškumą. Grafikos lakš
tuose gausu figūrinių kompo
zicijų: merginos skina gėles; 
vaikai prie gėlių; vaikai su 
aitvarais, paukščiais; vaikų 
teatras — vaikučiai groja dū
delėm. Figūros tarsi sklando 
ore, kyla aukštyn nuo žemės, 
džiaugiasi gyvenimu. Kai ku
rie atspaudai paspalvinti. Pa
grindu imamos šiltos juosvos,

Vyskupas Valančius
Muravjovas turėjo neribotą ga
lią... (33)

Ir taip toliau. Jeigu skaity
tojas pajėgs nepasimesti dėl 
klaidingai rašytų žodžių, ne
taisyklingai sudėtų sakinių, 
netinkamais skyrybos ženklais 
žymimų, į paragrafus grubiai 
sujungtų arba tik sumestų py
nę, jis gal prieis prie prasmės, 
kuri irgi dažnai neaiški, nes 
žodžiai netikslūs: pvz. teokra
tija nereiškia, kaip dvitaškis 
nurodo, kad “monarchas yra 
dievas” (iš viso, ar caras, bū
damas stačiatikis, manė, kad 
jis yra “dievas” ir ar jis tą 
žodį rašytų mažąja?).

Vargšas vyskupas Valančius 
rūpinasi, rašo laiškus, keliau
ja nepatogiais pašto keliais, 
kalbasi, vėl ir vėl prisimena 
— lyg neramia sąžine — Sima- 
ną Daukantą. Nuo pradžios 
iki pabaigos romano vyskupo 
rašomasis stalas pilnas “šūs
nių” popierių, su kuriais su
sidoroti reikia daug žąsies 
plunksnų. Skaitytojas pajus, 
šį istorinį romaną skaityda
mas, kaip svarbu būdavo turėti 
tinkamų plunksnų. Tos pačios 
plunksnos davė akstiną vie
nam iš romano dviejų gerų pa
lyginimų: “Rūpestingų minčių 
liečiamas (kaip paprastai, su 
pusdalyvine žodžių grupe 
trūksta kablelio; ir, ar tie žo
džiai tinka kartu?) vyskupas 
matė ant darbo stalo dvi stam
bias žąsies plunksnas, kurių 
smaigaliai kaip dvi eiklios 
strėlės turės pasiekti grani
tinę imperijos sostinę” (82). 
Antrasis vykęs palyginimas, 
beje, čia pat seka: (motinos 
žodžiai) “... tu tik melskis 
Dievuliui (trūksta kablelio su

jungiamam sakiniui žymėti) ir 
tavo protas bus kaip pilis” (82). 
Kiti Gliaudos palyginimai ma
žiau sėkmingi ir iš tikrųjų kar
tais nejaukūs. Romano pabai
goje vilko metafora tampa tik
rovė, kai Vyskupas apklojamas 
vilko kailiu:

Vyskupas nuleido ranką (trūks
ta kablelio) pačiupinėjo antklo- 
dą (antklodę). Vilko kailis šildo 
vilką žiemos speiguose . .. Plėš
raus vilko kailis šildo žmogų. 
Koks gi įdomus aforizmas (ar šis 
žodis tinka?) lenda galvon: jeigu 
mokėsi tinkamai elgtis su prista- 
vais (?) ir generolais, su vilkais, 
ir vilko kailis šildys .. . (216)

Dabar jau nebeaišku: ar “Ga
nytojas” yra ir “vilkas”? Vė
liau Vyskupas dar priduria: 
“Kada (Gliaudą mėgsta “kada”, 
ne “kai”) vilkas kojas šildo, 
ir vilkas bičiulis” (226). Kažin? 
Greičiausiai, Gliaudos Valan
čius nėra istorinis Valančius, 
kuris, atrodo, pajėgė būti aiš
kus.

Nepasisekė Jurgiui Gliau
dai šis romanas. Keletas vaiz
dų išlieka: vainikais žymimos 
pakelės smuklės, nepatogūs 
lapkričio pašto keliai, rusų 
pareigūnai su žandenomis ir 
baltais dantimis. Bet dėl tų 
kelių dalių neapsimoka vargti 
ir erzintis. Skaityti šį romaną 
yra vargas: klaidinga rašyba, 
nesuderinti arba netinkami 
linksniai, nenuoseklūs veiks
mažodžio laikai, nesupran
tami, klaidingi sakiniai, klai
ki skyryba, ypač netinkamai 
naudojamas brūkšnelis. Visa 
tai griauna lietuvių kalbą. Ge
riau pavartyti žodyną, pakarto
ti gramatiką bei sintaksę, o 
apie Valančių ir Varnius pa
skaityti enciklopedijoje.

Gyvenimas - nebaigtas sapnas
Apie dailininkę Stefaniją Buivydaitę-Kvietienę

rudos spalvos. Grafikos darbai 
yra “Paperworks” galerijoje, 
Kalgaryje.

Stefanijos tapyba kiek įvai
resnė. Daugiau jieškota, o gal 
įtakų daugiau būta. Gyvenant 
Vakaruose, žinoma, neišveng
ta abstrakto įtakos. Tapyba 
gana lyriškų spalvų, vaizduo
jami abstraktai, primenantys 
kosmines kompozicijas, pvz. 
“Didysis Penktadienis”, “Prie
tema”. Naudojama įvairi tech
nika: akvarelė, pastelė, pieš
tukai, plėšytas popierius. Nau
dodama koliažą, tapo taip pat 
gėles, tačiau jų formos kiek 
realistiškesnės.

Labai vykusios dailininkės 
didelės aliejinės kompozici
jos, kurios vaizduoja daugiau
sia vaikus, moteris, šventes. 
Spalvų gama maloniai šilta, 
darniai tarpusavy žaidžia rus
vos, žalsvos, raudonos, gelto
nos, rudeniškai auksinės spal
vos. Yra nutapiusi natiurmor
tų, gėlių puokščių.

Dailininkės paveiksluose te
beslypi neprarastas lietuviš
kas kuklumas, bet jie giliai 
dvasingi, negęstančių optimis
tiškų spalvų. Dailininkė ke
tina surengti savo darbų paro
dėlę Edmontone.

Malonios viešnagės ir jau
kaus pasikalbėjimo pabaigoje 
dailininkė Stefanija pasakė: 
“Gyvenimas — nebaigtas sap
nas”. Sutinku su kūrėja. Nes 
kai gebi susikurti svajonių 
pasaulį, kuriame išlieki tvir
tas ir nepaliestas kasdieny
bės rutinos ir negandų, tuo
met tas stebuklų pasaulis pa
deda tyrai sapnuoti — it vai
kui — gyvenimą: gražų, taurų, 
gerą.

Dail. STEFANIJA KVIETIENĖ, 
šiuo metu gyvenanti Kalgaryje
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□ KJJLTIIIililIEJE VEIKLOJE
Sol. Audronė Simonaitytė-Gai- 

žiūnienė šį rudenį pirmą kartą 
koncertuos Los Angeles lietu
viams. Ją į savo renginį lapkričio 
8 d. pakvietė Lietuvių fondas. Va
sarą sol. A. Simonaitytė dainavo 
Rockfordo simfoninio orkestro 
koncertuose.

Prof. dr. Antano Maceinos at
minimui skirta akademija Čika
goje įvyks rugsėjo 20, sekmadienį, 
3 v.p.p., didžiojoje Jaunimo cent
ro salėje. Velionies prisiminimas 
bus pradėtas koncelebracinėmis 
Mišiomis Tėvų jėzuitų koplyčioje 
1 v.p.p., po jų įvyksiančiomis vai
šėmis Jaunimo centro kavinėje. 
Akademijoje velionies filosofines 
mintis apžvelgs prof. dr. K. Skrups- 
kelis ir filosofas dr. J. Girnius. 
Apie prof. dr. A. Maceinos (A. 
Jasmanto) poeziją kalbės poetas 
K. Bradūnas, savo pranešimą pa
pildydamas dar niekur nespaus
dintais velionies eilėraščiais, iš
traukomis iš V. Mykolaičio-Puti
no laiškų. Meninę programą at
liks pianistas Manigirdas Mote- 
kaitis ir fleitininke Asta Šepetytė.

Tautinių šokių ir dainų ansamb
lis “Spindulys” Los Angeles mies
te savo ilgametės vadovės ir moky
tojos a.a. Onos Razutienės atmini
mą pagerbs gausiai iliustruota do
kumentine knyga, kurią sutiko pa
ruošti Algirdas Gustaitis. Velio
nės vadovaujami spinduliečiai da
lyvavo visose JAV ir Kanados lie
tuvių tautinių šokių bei dainų šven
tėse, su koncertais aplankė Euro
pos, P. Amerikos ir Australijos 
lietuvius. Knygai renkama me
džiaga ir telkiamos lėšos. Pinigi
niam vajui vadovaus prel. Jonas 
Kučingis. Aukojusieji $1000 bus 
laikomi knygos leidėjais, $500 — 
mecenatais, $100 — garbės prenu
meratoriais, $25 — prenumerato
riais. Jie knygą gaus nemokamai. 
Leidinio organizatoriai taipgi lau
kia nuotraukų, spaudos iškarpų, 
specialiai parašytų atsiminimų 
apie velionę ir “Spindulio” an
samblį. Medžiagą ir aukas prašo
ma siųsti Danguolei Razutytei- 
Varnienei, 4113 Tracy St., Los 
Angeles, CA 90027.

Čikagietės dail. Magdalenos- 
Birutės Stankūnienės spalvotos 
grafikos darbų parodą Australi
joje, Lietuvių namuose Melburne, 
liepos 26 d. surengė Danutė ir Vik
toras Simankevičiai. Kai pernai 
“Svajonės” trijulė lankėsi Čika
goje, dail. M. B. Stankūnienė nu
tarė Šeštajam pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui padėti savo kū
riniais. Ji kongresui padovano
jo ir dainininkes lydėjusiam or
ganizacinio komiteto pirm. Henri
kui Antanaičiui įteikė apie 20 sa
vo darbų, sukurtų 1973-83 m. lai
kotarpyje. Padovanoti kūriniai at
spindi autorės vaikystės prisimi
nimus Lietuvoje, darbus lietuviš
kame kaime įvairiais metų laikais. 
Melburno parodoje buvo išstatyta 
20 dail. M. B. Stankūnienės dar
bų, kurių net septyniolika nedels
dami įsigijo gausūs lankytojai. 
Kelis paveikslus nusipirko Mel
burno lietuvių organizacijos sa
vo patalpoms papuošti. Už pa
veikslus gauti pinigai bus panau
doti jaunimo kongreso ruošos 
reikalams. Organizacinio komi
teto pirm. H. Antanaitis padėko
jo juos padovanojusiai dail. M. 
B. Stankūnienei, jų parodą suren- 
gusiem Danutei ir Viktorui Siman- 
kevičiam.

Trisdešimt ketvirtąją Lietuvių 
dieną Los Angeles ir apylinkių 
lietuviams Šv. Kazimiero parapi
ja surengė birželio 21. Lietuvių 
dienas, tapusias tradiciniu rengi
niu, 1954 m. pradėjo klebonas 
prel. Jonas Kučingis, jau išėjęs 
pensijon ir šiemet atšventęs auksi
nę kunigystės sukaktį. Lietuvių 
dienų tradiciją dabar tęsia nau
jasis klebonas kun. Algirdas Ol
šauskas. Dienos pagal tradiciją 
ir šiemet pradėtos iškilmingomis 
Mišiomis parapijos šventovėje. 
Po pamaldų mokyklos klasėse ati
daryta taip pat tradicijaAtapusi 
dailės ir tautodailės paroda. Lan
kytojų laukė Mykolo Paškevičiaus 
ir Onos Paškevičienės paveikslai, 
Kęstučio Mikėno keramikos dar
bai, Julijos Šlapelytės lėlės, juos
tos, audiniai, Genės Popelienės iš 
Bruklyno atvežti gintariniai papuo
šalai, tautinės juostos, medžio 
drožiniai. Parodon taipgi buvo 
įjungti Lietuvos pašto ženklai ir 
pinigai. Tradicinio koncerto pro
gramą šiemet atliko du solistai 
- mezzo-sopranas Aldona Stempu- 
žienė ir lyrinis tenoras Antanas 
Pavasaris su pianistės Raimondos 
Apeikytės palyda. Koncertas bu
vo pradėtas lietuvių kompozito
rių dainomis, kurias papildė ope
rų arijos, ir užbaigtas duetu iš 
G. Verdi operos “Trubadūras”.

Lietuvių liaudies dainų rinkinį 
“Žemė kėlė žolę” Rygoje išleido 
“Liesina”. Apie 90 dainų turintį 
rinkinį sudarė ir jas latvių kalbon 
išvertė poetas K. Skujenieks. įva
diniame žodyje “Brolių valanda” 
jis aptaria esminius lietuvių ir lat
vių liaudies dainų bendrumus bei 
jų savitumus, primindamas latvių 
skaitytojams talentingiausius lie
tuvių folkloristus.

Vilniaus konservatorijos akto
riaus meistriškumo katedros tre
čio kurso studentai, vadovaujami 
I. Vaišytės ir R. Vikšraičio, moks
lo metus užbaigė britų dramatur
go P. Shafferio pjesės “Ekvus” 
(Equus) spektakliu. Opias jauni
mo problemas nagrinėjanti pjesė 
pastarajame dešimtmetyje yra 
apkeliavusi žymiuosius pasaulio 
teatrus. Lietuvoje ją pirmą kartą 
suvaidino busimieji aktoriai. Pa
grindinius vaidmenis sukūrė stu
dentai D. Meškauskas, B. Žila- 
kauskas ir E. Barauskaitė.

Lietuvos fotografams buvo sėk
mingos parodos “Belomorje-87” 
Archangelske ir “Jūros vėjas” da
bar Lenkijai priklausančiame Sto
tine. Jose abu didžiuosius prizus 
laimėjo lietuviai. Archangelske 
tas prizas buvo paskirtas S. Žvirgž
dui už nuotraukų seriją “Civilizaci
jos metamorfozės”, Stetine - J. 
Kazlauskui už nuotraukas “Prie 
Karos jūros Arkties vandenyne”. 
Archangelsko parodoje medaliais 
ir diplomais buvo apdovanoti V. 
Butyrinas ir J. Kazlauskas, dip
lomu - A. Žižiūnas. Trečiasis pri
zas Štetino parodoje įteiktas J. 
Meškiui, diplomai ir prizai už at
skiras temas - V. Butyrinui, S. 
Žvirgždui ir A. Švenčioniui.

Kamerinis Lietuvos orkestras, 
vadovaujamas Sauliaus Sondec
kio, dažnai koncertuojantis už
sienyje, rugpjūčio mėnesį pirmą 
kartą buvo pakviestas į Zalcbur
go festivalį Austrijoje ir “Bacho 
savaitę” Ansbache, V. Vokieti
joje. Zalcburgo festivalin buvo 
įjungti operos ir baleto spektak
liai, simfoniniai ir kameriniai kon
certai, žymiųjų dainininkų, pianis
tų, smuikininkų vakarai. “Bacho 
savaitėje” buvo atliekami tik J. 
S. Bacho (1685—1750) vokaliniai, 
instrumentiniai, orkestriniai ir 
choriniai kūriniai. Lietuvos or
kestras su savo vadovu S. Sondec- 
kiu buvo paruošęs dvi retai atlie
kamų J. S. Bacho kūrinių progra
mas.

Respublikinė piešinių paroda 
rugpjūčio 7 - rugsėjo 6 d.d. buvo 
surengta Vilniuje, Lietuvos dailės 
muziejaus parodų rūmuose. Daly
vavo 64 dailininkai - tapytojai, 
grafikai ir skulptoriai, parodai 
parūpinę apie 200 piešinių, atliktų 
pieštuku, tušu, anglimi, guašu bei 
kita technika. Nemaža dalis išsta
tytų piešinių lankytojus supažin
dino su dailininkų kūrybos užuo
mazgomis, gimstančiais naujų su
manymų keliais: eskizai būsimiems 
tapybos darbams, graviūrų cik
lams ir skulptūroms. Kiti pieši
niai buvo jau užbaigti dailės kū
riniai - portretai, peizažai, etiu
dai, įvairios kompozicijos. Res
publikinė piešinių paroda surengta 
jau trečią kartą.

Vilniaus konservatorijos fakul
tetai Klaipėdoje paruošia režisie
rius ir vadovus liaudies teatrams. 
Jų absolventas Gintaras Nasutavi- 
čius, paskirtas Alytun, juo greit 
nusivylė, nes teatras ten nepopu
liarus: salėje susirenka tik trupu
tį daugiau žiūrovų negu scenoje 
aktorių. Rež. G. Nasutavičius nu
tarė, kad veiklą reikia pradėti 
Vežimų teatru, važinėjančiu po 
apylinkes, ruošiančiu žiūrovus. 
Vežimų teatro idėjai pritarė “Sau
lės” kolchozo pirm. Jonas Juravi
čius, rež. G. Nasutavičių ir jo ak
torius įkurdinęs Balkūnų kaime, 
dail. Antano Žmuidzinavičiaus so
dybos klojime. Specialų vežimą 
su scena padirbdino meistrai Uk
mergėje. Teatralai patys pasiga
mino dekoracijas, pasisiuvo dra
bužius, spektakliui pasirinkę 
šmaikščias ištraukas iš A. Čecho
vo pasakojimų. Vežimų teatras 
savo pirmam pasirodymui susilau
kė gausaus būrio žiūrovų, nors 
tada buvo šienapjūtės metas. Žiū
rovams po darbo dienos patiko 
atokvėpiui skirtas spektaklis ant 
vežimo, po atviru dangum prie 
klojimo. Vežimų teatras dabar lan
ko kitus ūkius Alytaus rajone. 
Spektakliuose dalyvauja mėgė
jai aktoriai - Rita Švabaitė, Sau
lius Bartkus, Raimondas Jockus, 
Jonas Gaižauskas, Vytautas Jo
nys. Rež. G. Nasutavičius su kol
chozo pirm. J. Juravičiumi jau 
pradeda galvoti apie pajėgesnį 
Klojimų teatrą. V. Kst.
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’ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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 UZ:
90-179 d. term, ind..........  674%

180-364 d. term, ind..........  7 %
1 metų term, indėlius ......  774%
2 metų term, indėlius ......  772%
3 metų term, indėlius......  73A%
1 metų GlC-met. palūk...... 8’/2%
2 metų GlC-met. palūk...... 83/4%
3 metų GlC-met. palūk...... 91/4%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 77z% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 77z% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 81/2% 
Specialią taup. s-tą .........  61/4%
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 674% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 574%

IMA UZ:
Asmenines paskolas

nuo ..................... 101/2%
Sutarties paskolas

nuo ..................... 107z%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 91/2%
2 metų ................ 101/4%
3 metų ................ 10'/2%
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų ..... 91/4%

Draudžiame asmenines ir sutar
ties paskolas iki $15,000 ir narių 
gyvybę iki $2,000 už santaupas 
laikomas šėrų, čekių ir taupymo 
sąskaitose.

Ontario vyriausybė paskelbė naują savo daugiakultūrę politiką, kurioje 
dalyvaus visos Ontario vyriausybės ministerijos su savitomis programo
mis. Iš kairės: ministeris be portfelio daugiakultūriams reikalams TONY 
RUPRECHT, Ontario daugiaukultūrės tarybos pirmininkas dr. SHIU 
KONG, kultūros ir pilietiškumo min. dr. LILY MUNRO Ntr. G. Beeehey

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA ONTARIO DRUG BENEFIT RECEPTUS 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

-------------------------o-------------------------
MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS

SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)• . .. .

AP GOMES
Real Estate* Insurance Ltd. _

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

KANADOS ĮVYKIAI

Karo nusikaltėlių Įstatymas

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

pasirunkite
Sv\LJ INAMĄ - 
su

zfc patyrusiu atstovu
& sąžiningu patarnavimu
'Ji asmeniniu patarimu ANTANAS genys

RF/VIBK professionals inc. Realtor

1 east mall crescent 232-9000
etoblcoke, Ontario M9B 6G8 res: 231-2839

1
an independent member broker

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

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

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

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

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

ZIIICtSltD Simpson's, 176 Yonge St., 
z HIOlClIu Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

Kanados parlamento atstovų 
rūmai vienbalsiai priėmė įsta
tymą, kuris Kanadoje leis teis
ti asmenis už karo ir žmoniš
kumo nusikaltimus. Karo nusi
kaltimais laikomas planavi
mas, asmeninis įsivėlimas ar 
kitų įjungimas į nusikalsta
mus veiksmus. Nusikaltimais 
žmoniškumui - žudymas, masi
nis naikinimas, pavergimas, 
persekiojimas, trėmimas pa
sirinktos grupės ar aplamai 
civilių gyventojų. Įstatymo pa
ruošimų ir priėmimą paska
tino nacių karinių nusikaltė
lių Kanadoje reikalą tyrinėjusi 
teisėjo J. Deschenes komisi
ja, savo pasiūlymus vyriausy
bei įteikusi 1987 m. kovo mė
nesį. Tada buvo pasiūlyta im
tis veiksmų prieš 20 Kanado
je gyvenančių asmenų. Dėl jų 
ir buvo priimtas naujasis įsta
tymas, leidžiantis karo nusi
kaltėlių teismus Kanadoje. 
Įstatymo priėmimu džiaugia
si Kanados žydų kongreso at
stovas J. Silvertone, kuriam 
rūpi tik žydų žudymas nacių 
stovyklose ir kitur II D. karo 
metais. Iš tikrųjų įstatymas 
apima ne tik baigiančius iš
mirti nacius. Liberalas B. Kap- 
lanas ir socialistas N. Riis pa
brėžė, kad nusikaltimai ir da
bar vyksta Azijoje, Afrikoje, P. 
Amerikoje bei kitų kontinen
tų šalyse. Taigi teisti bus ga
lima ne tik nacius. Teisingu
mo ministeris R. Hnatyshynas 
betgi atsisakė įstatymą papil
dyti ryškesniais paragrafais. 
Esą tada prasidėtų visokių 
bylų, apeliacijų teismuose, 
galinčių pasibaigti įstatymo 
panaikinimu, jeigu būtų įro
dyta, kad jis pažeidžia Kana
dos konstitucijos užtikrintas 
žmogaus teises. Naująjį įsta
tymą dabar turi patvirtinti 
Kanados senatas.

NDP socialistų planams iš
jungti Kanadą iš Atlanto są
jungos, susigrąžinti savo ka
rius ir lakūnus iš bazės V. Vo
kietijoje nepritaria kanadie
čių dauguma. Paskutiniais Gal- 
lupo instituto duomenimis, 
57% apklaustų kanadiečių no
ri Kanados pasilikimo Atlan
to sąjungoje, įsipareigojimų 
vykdymo šiai organizacijai. 
Radijo bangomis turėtame po
kalbyje Kanados socialistų 
planus pasmerkė ir čia viešė
jęs Prancūzijos premjeras J. 
Chiracas, juos pavadinęs nai
viais ir net utopiškais. Pasak 
jo, pasaulis nėra toks ir gra
žus kaip atrodo idealistams, 
norintiems užsidaryti savy
je ir izoliuoti Kanadą. Tokia 
taktika baigtųsi tik sovietinės 
įtakos sustiprinimu Kanado
je. Socialistų vadas E. Broad- 
bentas premjero J. Chiraco 
pareiškimą pavadino kišimusi 
į kitos šalies vidaus reikalus. 
Esą Prancūzija taip pat 1966 
m. pasitraukė iš Atlanto są
jungos bendros vadovybės 
ir pradėjo organizuoti savo 
branduolinius ginklus. E. 
Broadbentas, matyt, užmiršo, 
kad socialistų projekte Ka
nadą norima padaryti laisva 
nuo branduolinių ginklų zo
na, ją paliekant visiškai So
vietų Sąjungos malonei. E. 
Broadbento valdoma Kanada 
ne tik pati neturėtų branduo
linių ginklų, bet ir jų neįsi
leistų iš kitų šalių. Išimtį tur
būt tektų padaryti tik karo 
atveju galinčioms atskrieti 
sovietinėms raketoms.

Parlamente vis dar ginčija
masi dėl įstatymo projekto 
“C-55”, suvaržančio nelegalių 
ateivių antplūdį Kanadon. 
Problemą sudaro politiniai pa
bėgėliai, kuriuos dabar vaidi
na visokie net būriais atvyks
tantys sukčiai. Jie nori atvyk
ti Kanadon be normalaus ryšio 
su Kanados atsovybėmis užsie
nyje, be oficialaus imigraci
jos ministerijos leidimo, be 
ilgo laukimo eilėje. Naujojo 
įstatymo projektas numato 
greitesnį tikrų pabėgėlių at
skyrimą, sukčių grąžinimą į jų 
išvykimo šalis. Įstatymą svars
tančiam parlamento komitetui 
jaunesnysis imigracijos mi
nisteris G. Weineris aiškino, 
kad 1981 m. Kanada susilaukė 
tik 1.600 politinių pabėgėlių, 
o iki 1987 m. pabaigos tokios 
globos gali pareikalauti jau 
net 30.000 nelegalių ateivių. 
Pasak ministerio G. Weinerio, 
praktika liudija, kad 70% to
kių ateivių nėra politiniai pa
bėgėliai. Net ir politiniais pa
bėgėliais pripažintų 30% eilė
se yra daug tokių, kurie poli
tinę globą jau yra gavę kitose 
šalyse. Tokie Kanadon taip pat 
veržiasi ne politiniais, bet eko
nominiais tikslais.

Naujojo įstatymo kritikai už
miršta, kad praėjusiais metais 
be normalaus patikrinimo Ka
nadon buvo įsileista beveik 
22.000 neaiškių pabėgėlių. 
Mat buvo norima padėti tikri
nimuose labai atsilikusiems 
imigracijos ministerijos pa
reigūnams. Dabar vėl teisės 
pasilikti Kanadoje laukia jau 
30.000 peržengusi ateivių mi
nia, neturinti oficialaus lei
dimo. Ministeriui pirm. B. Mul- 
roniui turbūt ir vėl teks pa
skelbti dalinę amnestiją tiems 
ateiviams. Tačiau tokios am
nestijos tik paskatina naujas 
nelegalių ateivių bangas. Jiems 
svarbu įkelti koją Kanadon be 
oficialaus leidimo, kai yra ga
limybė po kelerių metų tapti 
legaliu ateiviu. Kubos orinio 
susisiekimo bendrovė pati 
ėmėsi priemonių sustabdyti 
nelegalių keleivių skrydžiams 
Montrealin. Mat už kiekvieną 
nelegaliai Kanadon atskrai
dintą keleivį bendrovė turi 
sumokėti tūkstančio dolerių 
baudą. Kubos bendrovė nu
siskundžia, kad įvarus speku
liantai skrydžiams Kanadon 
parūpina suklastotus pasus ir 
dokumentus. Tad tokiem skry
džiam iš Kubos į Montreal) da
bar nebus priimami keleiviai 
su Šri Lankos, Indijos, Afga
nistano, Bengalijos, Egipto, 
Irano, Irako, Jordanijos, Si
rijos, Libano ir Pakistano pa
sais.

Liūdną karinį Kanados ap
laidumą atskleidžia rugsėjo 
mėnesį šiauriniame Atlante ir 
Norvegijos jūroje įvyksiantys 
Atlanto sąjungos laivyno ma
nevrai “Ocean Safari”. Į juos 
Kanada tegalės atsiųsti aš
tuonis naikintojus ir vieną 
pagalbinį tiekimo laivą. Ta
čiau ne visi seni Kanados lai
vyno naikintojai galės turėti 
taip pat senus “Sea King” ma
lūnsparnius kovai su povan
deniniais laivais. Mat 30 tų 
malūnsparnių dabar taisoma, 
o kitiems trūksta specialiai 
paruoštų įgulų. Manevrams 
labai svarbių malūnsparnių 
neturės penki Kanados karo 
laivyno naikintojai.

Kanados Lietuvių 
Bendruomenė

— KLB krašto valdyba reiškia 
padėką visiems, prisidėjusiems 
darbu arba dalyvavimu “Juodojo 
kaspino” dienos minėjimuose sa
vo apylinkėse rugpjūčio 23 d. Iš 
gautų inforamcijų matyti, kad ne
mažas skaičius Kanados lietuvių 
atkreipė dėmesį į tos dienos įvy
kius Lietuvoje, vienokiu ar kito
kiu būdu parodydami solidarumą 
su demonstrantais Vilniuje.

— Raginame tas apylinkes, ku
riose dar nėra minima “Juodojo 
kaspino” diena jau dabar ruoštis 
ateinantiems metams. “Juodojo 
kaspino” komiteto įsteigimo ir 
minėjimo ruošos klausimais pra
šome kreiptis į KLB raštinę (1011 
College St, Toronto, Ont. M6H 1A8 
- telefonas 416 - 533-3292) arba: 
Canadian Black Ribbon Day Com
mittee, Kimberley Saunders, co
ordinator, 100 Adelaide St.W., 
Suite 906, Toronto, Ont. M5H 1S3).

— Lietuviai, negauną leidimų 
nuvykti į okupuotą Lietuvą, pra
šomi tai pranešti KLB reikalų ve
dėjai aukščiau minėtu adresu. Yra 
galimybių tuo reikalu padėti.

— Rugpjūčio 21 d. į Torontą bu
vo atvykęs PLB pirm. Vytautas Ka- 
mantas pasitarti dėl PLB seimo, 
kuris įvyks Toronte 1988 m. bir
želio 28-30 d.d., su organizacinio 
komiteto nariais Joana Kuraite- 
Lasiene, Vytautu Bireta ir Eug. 
Čuplinsku. Pastarasis sutiko bū
ti šio komiteto pirmininku.

— KLB krašto valdyba primena 
KLB tarybos nariams, kad KLB ta
rybos suvažiavimas įvyks š. m. 
lapkričio 14 d. Toronte.

Ontario provincijos policijos pa
reigūnas DONATAS ČERNIUS, ku
rį laiką darbavęsis Saudi Arabijo
je kaip eismo srities žinovas ir iš 
to krašto valdžios atstovo gavęs ati
tinkamą žymenį - plaketę. Ši nuo
trauka buvo įdėta Ontario policijos 
žurnalo “The OPP Review” 1987 me
tų 2 numeryje

SPORTAS
KREPŠINIS WASAGOJE

Liepos viduryje Tėvų pranciš
konų stovyklavietėje Wasagoje 
vyko Toronto Lietuvių namų vyrų 
būrelio taurės krepšinio rung
tynės. Varžybos, pradėtos 1986 
m., tapo tradicinėmis. Jose daly
vavo Toronto “Aušros” ir “Vyčio” 
krepšininkai.

Rungtynes stebėjo apie 100 
stovyklautojų. Žaidimo pradžia 
priklausė “Vyčio” krepšininkams, 
kurie, J. Ažubalio vadovaujami, 
pirmą puslaikį baigė 34-20 laimė
jimu. Antrame puslaikyje taiklūs 
aušriečių metimai išlygino pa
sekmę, tačiau galutinis laimėji
mas teko vytiečiams 75-59.

Laimėtojų komandoje žaidė: R. 
Karpis 22, S. Regatas 12, B. Pranc- 
kevičius 6, R. Duliūnas 8, K. Simo
naitis, E. Nacevičius, J. Ažubalis 
27, R. Turney. “Aušros” komando
je žaidė: R. Kaknevičius 12, Sysak 
10, Balaišis 16, Galikowski 2, Ar
lauskas 6, Dementavičius 4, W. 
Sysak, Birštonas 9, Tamulis.

Lietuvių namų vyrų būrelio 
taurė laimėtojams buvo įteikta 
vakare gegužinės metu. Ši taurė 
bus išstatyta Toronto Liet, na
muose.

Rungtynėms teisėjavo J. Karpis.

IŠKILŪS SPORTININKAI
Jonas Karpis, Toronto “Vyčio” 

krepšininkas, žaisdamas krepšinį 
Jugoslavijoje susirgo. Šiuo mo
mentu atgauna jėgas ir lapkričio 
mėnesį pradės pasiruošimus 1988 
m. olympiniams žaidimams Korė
joje. J. Karpį galima dažnai ma
tyti CBC televizijoje, kuri rekla
muoja olympines žaidynes.

Sean Burke (S. Simonaitytės s.) 
sėkmingai žaidžia ledo ritulį 
Europoje ir prieš Kanados ko
mandą. Rungtynėse prieš kana
diečius olimpiečiai pralaimėjo 
7-1. Rungtynės buvo žaidžiamos 
Sydney, N.S. S. Burke sulaikė 63 
šūvius į vartus ir buvo išrinktas 
iškiliausiu komandos žaidėju.

R. Venckūnienė žaidė Sov. Są
jungos studenčių krepšinio ko
mandoje, kuri dalyvavo studentų 
universiadoje Zagrebe, Jugosla
vijoje. Sov. Sąjunga įveikė Kana
dą 74-58 ir R. Venckūnienė įrtie- 
tė 21 tašką. Kanada įveikė Bul
gariją 70-68 ir tikėjosi patekti 
j medalių varžybas, tačiau Sov. 
Sąjunga pralaimėjo Bulgarijai 
63-79, ir kanadietės į baigminius 
žaidimus nebepateko. Rungtynė
se prieš bulgares R. V. neįmetė 
nei vieno taško ir matėsi, kad 
rungtynes norima pralaimėti. 
Kanada dėl to įteikė protestą. A.S.

IfwTTTT
PARAMA kooperatyvas'

LIETUVIŲ KREDITO

MOKA:
674% už 90 dienų term, indei. 
7 % už 6 mėn. term, indėlius 
774% už 1 m. term, indėlius 
772% už 2 m. term, indėlius 
774% už 3 m. term, indėlius 
87z% už GIC 1 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai 
874% GIC 2 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai 
772% už pensijų planą

(variable rate)
872% už 1 m. term, pensijų planą 
772% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
674% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas 
53/4-63/4% kasd. palūkanų sąskaita 
474-574% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines

paskolas nuo....... 1072%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ..................10 %
2 metų ..................  1072%
3 metų ..................  1074%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ....... 9 %
(variable rate)
Asmenines paskolas duo

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

AKTYVAI virš 63 milijonų dolerių
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

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

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

Telefonas 532-1 1 49

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

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

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

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

4887 dundas s<
Islington, Ontario M9A 182 
res: 767-0999

daiva t. dalinda, b.a. 
associate broker

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

232-2322
PRINCE EDWARD ir BLOOR - trijų miegamųjų, puikiai išre- 
montuotas, vienaaugštis namas. Kaina - $239,900.
BABY POINT - gražiai išremontuotas dviejų miegamųjų namas. 
Kaina-$179,900.
HIGH PARK-trijų miegamųjų namas su garažu. Kaina - $164.900. 
ISLINGTON-DUNDAS - trijų miegamųjų, labai didelis sklypas. 
Kaina - $289,900.

♦NEMOKAMAS NAMO JKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

liiMI
[ allan BROWN

624-6336 namų 897-0068
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4141 Dixie Rd., Rockwood Mall, Mississauga

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

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 PA TARNAUS

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

j KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN OF DIST INC T ION

Tel. 535-2331 
arba 537-2869



Procesija su vėliavomis išeina iš Kanados kankinių šventovės Midlande, kur 1987 m. rugpjūčio 2 d. buvo paminėta
Lietuvos krikščionybės 600 metų sukaktis Nuotr. St. Dabkaus

AfA 
AGOTAI MAZAITIENEI 

mirus,
jos vyrą PETRĄ, dukrą GRAŽINĄ su šeima ir kitus 

gimines nuoširdžiai užjaučiame-
/. Raškevičienė 

J. A. Bataičiai J. N. Paulaičiai

AfA 
ALFONSUI BUDRIŪNUI

mirus,

žmoną ADELĘ, sūnus, sesę JANINĄ su šeimomis 
bei visus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime -

Jonas ir Aldona Ranoniai

s Devenių kultūros fondo leidiniai
Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 
IBERŲ PUSIASAL YJE, $15.00, JAV

2. Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV
Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas). $35.00. JAV

1.

3.
4 J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782.

St. Petersburg. FL 33733. USA.

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

17

TO ROM T O
Jieškomas Ontario provinci

jos gimnazijų mokytojo kvali
fikacijas turintis asmuo, ga
lintis dėstyti lietuvių kalbos 
pamokas Aukštesniuose litua
nistiniuose kursuose Toronte 
antradienių vakarais. Kreip
tis į Mokyklų tarybos pirm, 
kun. Aug. Simanavičių, OFM, 
tel. 533-0621.

A. a. tragiškai žuvusio sūnaus 
Rimo atminimui jo tėvai Leo
nas ir Eugenija Klevai meti
nių proga paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $50, Motinos Tere
sės labdarai — $50.

A. a. kun. Antano Sabaliaus
ko, saleziečio, atminimui So
fija ir Stasys Rakščiai “Tėviš
kės žiburiams” paaukojo $50.

A. a. Felicijos Urbonienės 
atminimui Sofija ir Stasys 
Rakščiai paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” — $50.

A. a. Agotos Mažaitienės at
minimui Sofija ir Stasys Rakš
čiai paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $25.

A. a. Kotrynos Marijošienės 
atminimui vietoje gėlių Alytė 
Kerberienė paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $20.

A. a. Magdalenos Barščiaus- 
kienės atminimui B. E. Gudins- 
kai iš Simcoe, Ont., paauko
jo “Tėviškės žiburiams” $20.

A. a. Marijos Senkienės 
pirmųjų metinių proga Va
lerija Gudaitienė paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $15.

Lietuvių muzikų grupė savo 
pasitarime š. m. rugpjūčio 27 
d. svarstė sumanymą steigti 
Kanados lietuvių muzikų są
jungą. Dalyvavo: Darija Deks- 
nytė, Jonas Govėdas, Vacys 
Verikaitis ir Dalia Viskon- 
tienė. Padaryta išvada — tokia 
organizacija steigtina glau
desnių ryšių palaikymui tarp 
muzikų ir grupinių vienetų 
Kanadoje, platesniam panau
dojimui lietuvių turimų talen
tų, turimo lietuviško muziki
nio lobyno apsaugai ir muziki
nio prieauglio paskatai bei 
paramai. Pasitarimo dalyviai 
ryžosi būti organizaciniu ko
mitetu ir sukviesti steigiamą
jį Kanados lietuvių muzikų su
važiavimą.

Ontario provincijos polici
jos žurnalas “The OPP Review” 
1987 m. 2 nr. išspausdino 
straipsnį (pirmuoju) “Saudi 
Arabia”, kuriame rašo apie 
Ontario provincijos policijos 
tarnautoją Donatą Černių, 
eismo nelaimių tyrinėtoją, 
dirbusį kurį laiką toje srityje 
Saudi Arabijoje. Pastarosios 
vyriausybės jis buvo atrink
tas iš JAV ir Kanados pateiktų 
kandidatų. Drauge su dviem 
Kanados eismo inžinieriais ir

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems ma

ne lankiusiems ligoninėje ir na
muose, atnešusiems gėles, dova
nas, korteles. Padėka šeimos gy
dytojui dr. M. Valadkai už suteik
tą pirmąją pagalbą. Dėkoju kuni
gams - Pijui Šarpnickui, OFM, Eu
genijui Jurgučiui, Op-M, už lanky
mą ligoninėje, ir visiems drau
gams, parodžiusiems daug širdies. 
Taip pat dėkoju savo žmonai už 
rūpestį ir priežiūrą.

Ačiū mieliesiems: M. J. Astraus
kams, J. P. Barakauskams, dr. R. 
E. Barakauskams, A. Basalykui, S. 
Baršaičiui, Br. Disevičienei, V. 
P. Gudaičiams, E. Graibuvienei, 
Vaid. Jonynui, A. S. Kavaliaus
kams, A. Katelienei, Ang. Kairie

nei ir sūnui Jurgiui, O. J. Kirvai- 
čiams Čikagoje, Adai Lemežytei, 
A. Lukui, J. B. Maziliauskams, V. 
L. Morkūnams, P. Petrauskui, J. 
K. Rugiams, Raciskui, K. P. Šukevi- 
čiams, B. Trukanavičiui, P. Čečiui, 
A. S. Trochym, A. B. Vilkams, M. E. 
Zabulioniams, Br. Žėkui.

Visiems nuoširdžiai dėkingas - 
Ignas Jonynas

Skautų veikla
• Rugsėjo 4-7 d.d. Romuvos 

stovykla buvo išnuomota korėjie
čiams.

• Rugsėjo 12 d. planuojama 
darbo iškyla į Romuvą. Numatyti 
darbai - vandens uždarymas žie
mos sezonui ir galutinis pastovyk- 
linis patvarkymas. J.D.B.

AfA 
JONUI VAITKUI

mirus, 
reiškiame nuoširdžią padėką Prisikėlimo parapijos 
kunigams už religinius patarnavimus, karsto nešė
jams, visiems dalyvavusiems laidotuvėse, užpra
šiusiems šv. Mišias, pareiškusiems užuojautas ir 
palydėjusiems [kapines.

Visiems ačiū -
brolis Povilas ir sesuo Marytė Rudokienė 

su šeimomis

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
jfHajožioti Uietuboff JfonbaS

M J- F 217 BEDBROOK AVE. MONTREAL-WEST. OUE.. CANADA H4X 1S2

Advokatė
JOANA E. KURAS, ll.b.

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

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

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.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

vienu amerikiečiu jis darba
vosi Saudi Arabijoje, tyrinė
damas eismo problemas bei 
įvykstančias nelaimes. Atli
kęs tyrinėjimo darbus, paruo
šė atitinkamas rekomenda
cijas bei vadovėlį krašto 
eismo policijai, turinčiai 
12,500 tarnautojų. Prie straips
nio pridėtos dvi nuotraukos, 
vaizduojančios D. Černių, ap
dovanojamą specialia plakė
te ir stovintį su princu. Po
licijos žurnalo redakcinio 
komiteto narių tarpe įrašytas 
Jim Szarka. D. Černius gyve
na Ontario Londone ir daly
vauja vietinėje lietuvių veik
loje. Minėtasis policijos žur
nalas leidžiamas Toronte.

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

$1.200: Kanados lietuvių fondas; 
$100: prel. J. A. Kučingis, KLK 
moterų dr-jos Delhi Šv. Kazimiero 
parapijos skyrius; $53: prel. J. A. 
Kučingis; $40: Edv. Gumbelis; $28: 
P. Martišius; $27.50: G. Palmer; 
$25: E. Šlekys, D. Vaidila, S. Kir
šinąs, R. Dunphy, A. Kalvaitis, 
kun. P. Dilys; $20: P. Lukas, T. Bart
kus, M. V. Augustinavičius, Pr. Šo- 
paga; $10: S. Petokas, A. Dumčius, 
H. S. Strasevičius, A. Robertson, 
P. Mazaitis; $8: A. Gaidauskas, J. 
Jonaitis, J. Račius, J. Zabulionis, 
V. Anelauskas, H. S. Bajalis, B. Lu
kas, N. Pr. Marijos vienuolijos se
serys; $5: J. Blažys, J. Leiberis, J. 
Sprainaitis, A. Garbaliauskas; $4: 
A. Bernotas, E. Vyšniauskas, S. 
Rakštienė; $3.50: J. Kriaučeliūnas; 
$3: I. Girdauskas, B. Galinis, L. 
Rudis, E. Kilikevičienė, K. C. Šim
kus, A. Kraujalis, J. Romikaitis; 
$2: M. Matusevičius, A. Rusinas, 
Pr. Gudaitis, V. Skripkus; $1.50: 
D. Kochanka; $1: T. Murauskie
nė, J. Kasakaitis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$25: I. Girdauskas, G. Rodke, L. 

Jonelis, J. Jotautas, E. Cibas, S. 
Čyvas, N. Dumčius, F. Juodaitis, 
G. Kazėnas, O. Kušneraitis, L. Ru
dis, E. Česonis, E. Gudinskas, P. 
Jakubauskas, J. Kukutis, A. L. 
Monstvilas, dr. P. Tunkūnas, O. 
Adomauskas, V. Lapaitis, K. Ma
čiulis, J. Grigaravičius, J. Lietu
vininkas, A. Juzukonis, K. Poš
kienė, A. Pintulis, Z. Kripavičius, 
R. Otto, A. Pinkevičius, O. Jankū
nas, H. Gudžiauskas, A. Jazbutis, 
K. M. Lingys, St. Mineika, A. Mar
kelis, dr. A. Pacevičius, V. Pau- 
lionis, VI. Palubinskas, V. Žilins-

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174.

kas, K. Šileika, L. Simaitis, V. Juo
deika, J. Strankauskas, P. Rudis, P. 
Lukošius, A. Liutkus, S. Grybaus
kas, J. Valaitis, D. Jaffee, A. Kuo
las, St. Naumus, A. Rimbą, S. T. 
Radzevičius, A. Stasevičius, S. 
Kiršinąs, kun. Z. Smilga, Z. Dub
rowski, B. Šliažas, A. Posk, S. Po- 
gozel, A. Šeškus, J. Sepulis, Č. Ku
ras, A. Dumčius, L. Ringienė, J. 
Sprainaitis, Z. Stanaitis, T. Sta- 
nulis, R. Lapinas, E. Rakauskienė, 
M. Stankevičius, J. Sadauskas, kun. 
P. Dilys, V. Seniūnas, Z. Grybinas, 
J. Vieraitis, S. Jankauskas, S. Ston
kus, F. Pajarskas, A. Kalvaitis, K. 
Miklius, M. Reijeris, Ji Leiberis, 
I. Strauskas, P. Girnius, M. Sinkus, 
A. Butkys, A. Mikšys, J. Statkevi- 
čius, J. Steponas, P. Norvilas, P. 
Rasimas, V. Samulevičius, F. And- 
riūnas, V. Banelis, A. Balčiūnas, 
dr. G. Ginčauskaitė, A. Saldukas, 
M. Sturonas, P. Banys, K. S. Meg- 
ne, B. Matulevičius, L. Staškevi
čius, E. Gruodienė-Scott, V. Rips- 
kis, A. Šiaučiūnas, A. Šukaitis, M. 
Pužauskas, V. Siminkevičius, St. 
Žilevičius, J. Zdanius, V. A. Ma
žeika, D. M. Olis, K. Nenortas.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$60: J. Paberžis; $50: Kuzmas 

Construction Ltd.; $40: St. Pau- 
laitis; $30: J. Dunčia, A. L. Čepu
lis, J. Greičiūnas, T. Bartkus, dr. J. 
Gutauskas, K. Bačauskas, A. Bat- 
kus, B. Lembergas, V. Kairys, A. 
Karaliūnas, V. Narušis, V. Majaus
kas, B. Racevičius, E. Kersnaus- 
kas, M. Meiliūnas, dr. A. Razma, 
Vyt. Šeštokas, dr. R. Šomkaitė, 
A. G. Sirutis, dr. E. Lenkauskas, 
F. Ignaitis, B. Stanulis, G. L. Bu- 
tikas, B. Baltrūnas, dr. G. Skučas, 
A. P. Stanėnas, P. Styga, St. Vaš- 
kys, A. Rusinas, S. Bražinskas, A. 
D. Kuolas, Teof. Subačius, K. Russ, 
V. Stropus, M. Trautrimas, N. 
Draugelis, R. Sriubiškis, St. Vai- 
ciekauskas, O. Žadvydas, R. And- 
riekus, J. Vaišnys, V. Šalčiūnas, 
S. Rajeckas, Lithuanian Founda
tion Ine.

Už dvejus metus garbės prenu
meratą atsiuntė A. Bernotas.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: A. Tėvelis, J. 
Stanius, J. Vaičys, C. Tiškevičius.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame visiems, 
kurie, siųsdami reguliarią prenu
meratą, prideda ir auką bei įsi
rašo į rėmėjo arba garbės prenu
meratorių eiles.

Mažosios Lietuvos fondas, įsteigtas: 1. rinkti, leisti 
ir skleisti Mažąją Lietuvą liečiančią medžiagą, jos isto
riją, kalbą, etnografiją, praeitį ir ateitį; 2. parodyti pa
sauliui, kad Mažoji Lietuva nuo amžių buvęs baltiškas- 
lietuviškas kraštas su savita praeitimi.

Tam pritardami, įsijunkime į Mažosios Lietuvos 
fondą; RĖMĖJAIS - iki $99 auka; NARIAIS - $100 ir 
didesne auka; MECENATAIS - $1,000 ir didesne auka; 
GLOBĖJ AIS-PATRONAIS - $3,000 ir didesne auka.

Aukas siųsti: Foundation of Lithuania Minor,
c/o I. Adamavičienė, 18 Gracemount Cr., 
Scarborough, Ont. MIG 1K3.

Mažosios Lietuvos fondo valdyba
.............................»................... *. *. . < . u*

t:
Taip, noriu įsijungti ir pridedu čekį sumai $...................................

Vardas Pavardė

Nr. gatvė Miestas

Provincija Pašto kodas

NORTH YORK 
BOARD OF 
EDUCATION

NORTH YORK 
ŠVIETIMO 

VADYBA

Lietuvių kalbos pamokos
North York švietimo vadyba (The North York Board 
of Education) duos LIETUVIŲ kalbos pamokas 
šeštadieniais nuo 1 iki 3.30 v.p.p.
Mokiniai, einantys į viešąsias mokyklas, nuo vaiky 
darželio (Junior Kindergarten) amžiaus iki aštunto 
skyriaus, galės tas pamokas lankyti.
REGISTRACIJA bus Georges Vanier Secondary 
School rugsėjo 12, šeštadienį, nuo 1 iki 3.30 v.p.p. 
George Vanier S.S. yra Don Mills Road East, į 
šiaurę nuo Fairview Shopping Mall.
Papildomos informacijos teirautis skambinant 
Ken Gould, Heritage Languages Office 225-4661, 
Ext. 490.

S EKSKURSIJOS
L VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

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

kartu su advokate Joana Kursite 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

Vaidotas (\/ay) Jonynas
Telefonas (416) 864-2734

pataria ir padeda investacijose nuo aukso iki valstybinių 
lakštų. Jo atstovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų M0SS, LAWSON & CO. LIMITED

48 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1G7

west realty inc., realtor 
an Independent member broker

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto. Ontario M6P 4C3

MASKELL INSURANCE

769-1616

ALL THE____ _
CHOICE SESOf 
IN THE >07 

vvorld-

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-08141
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

TA T) T7 Q TT T? D insurances.
fj IT T J 0 Ji JlJ Jt REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

Rugsėjo 30 — spalio 16 10 dienų Vilniuje.
Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiem.

Kelionės dokumentai sutvarkomi pavieniams ir grupėms i visus pasaulio kraštus.
Dėl smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu.

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

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

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

Darbo valandos: 9 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
Lilija Pacevičienė - tel.(416) 846-7301, namų (519)853-3652 

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

D ft A ŪDA----1\SLRA\CE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Pakrikštyta dr. Ramūno ir 
Silvijos (Zenkevičiūtės) Saplių 
dukrelė Elena-Silvija.

— Klebonas kun. J. Staškus rug
sėjo 4-6 d.d. dalyvavo ateitinin
kų stovykloje Dainavoje ir ten 
laikė pamaldas. Šią savaitę daly
vauja lietuvių kunigų rekolek
cijose Putname.

— Parapijos choras pradeda 
naują giedojimų sezoną rugsėjo 
13, sekmadienį, 10 v.r. pirmąja 
repeticija Parodų salėje. Kvie
čiami įsijungti nauji nariai.

— Paukojo Šv. Jono lietuvių 
kapinėms $50 L. P. Lapinskai; 
Lietuvių kultūros muziejui 
$1000 — A. V. Gustainiai iš Bar
rie, Ont.; parapijai: $100 — J. Arš- 
tikaitis; $50 — O. Yčienė, M. F. 
Yokubynienė.

— Už a.a. Mariją Senkuvienę ir 
Uršulę Paliulienę metinių pami
nėjimui šv. Mišios bus rugsėjo 
19, šeštadienį, 9.30 v.r. Lietuvos 
kankinių šventovėje. Po pamaldų 
dalyviai kviečiami pusryčiams 
pas V. Paliulį, 76 Botfield Avė., 
Etobicoke, Ont.

— Mišios rugsėjo 13, sekmadie
nį, 9.30 — už a.a. Oną Gavėnienę, 
11 v.r. — už a.a Joną Tonkūną; Wa- 
sagoje 11 v.r. — už a.a. Emą Ja- 
vienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Rugsėjo 13 pamaldos-11.15 v.r.
— Rugsėjo 20 pamaldos -11.15 v.r. 

su šv. Vakariene.
— Rugsėjo 19, šeštadienį, 4 v.p.p. 

šventovėje bus vedybiniam gyve
nimui palaiminti Viktoras-Romas 
Šimkus ir Asta-Brigita Šernaitė.

— Parapijos tarybos posėdis - 
rugsėjo 16, trečiadienį, 7.30 v.v., 
parapijos salėje.

Lietuvių namų žinios
— Savanoriai-talkininkai, anks

čiau padavę prašymus talkinti LN 
binge, prašomi užsiregistruoti 
pas LN vedėją. Nors šiuo metu nė
ra laisvų vietų (išskyrus patarnau
tojus), sudaromas savanorių sąra
šas, pagal kurį asmenys ateityje 
bus šaukiami eilės tvarka.

— Sekmadienio popietėje atsi
lankė per 200 asmenų. Svečių kny
goje pasirašė; V. Garbenis iš Či
kagos, B. Paulionienė iš Kingsto- 
no, Ont., p. Kušneraitienė iš Vo
kietijos, H. Dilienė iš Čikagos.

— Žurnalistas, paskaitininkas, 
politinis komentatorius Vilius 
Bražėnas spalio 10, šeštadienį, 
LN skaitys paskaitą: “Neortodok- 
sinis žvilgsnis į lietuvių išeiviją”.

— Visuomeninės veiklos komi
tetas posėdžiavo rugpjūčio 29 d. 
ir aptarė ateities veiklą. Nu
tarta rengti balių koncertą lap
kričio 7 d.

Iškilmės Anapilyje
Kun. dr. Prano Gaidos, “Tė

viškės žiburių” redaktoriaus, 
50 metų ir kun. Jono Staškaus, 
Lietuvos kankinių parapijos 
klebono, 25 metų kunigystės 
sukakties iškilmės įvyks 1987 
m. rugsėjo 27, sekmadienį, 
Anapilyje. Iškilmingos Mišios 
— 5 v.p.p. Lietuvos kankinių 
šventovėje, pokylis — apie 6 
v.v. (po pamaldų) didžiojoje 
Anapilio salėje. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Šioms pamaldoms bus spe
cialus autobusas, kuris nuo 
Islingtono požeminio stoties 
išvažiuos 4.30 v.p.p.

Į pokylį pakvietimus ($15 
asmeniui) galima įsigyti “Tė
viškės žiburių” administraci
joje tel. 275-4672. Sekmadie
niais po pamaldų (pradedant 
rugpjūčio 30) pakvietimai bus 
platinami Lietuvos kankinių ir 
Prisikėlimo parapijų salėse.

KLK kultūros draugija 
“Žiburiai” ir Lietuvos 

kankinių parapijos taryba

Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II 
1987 m. liepos 3 d. aktu kuni
gui Pranui Gaidai suteiktas 
garbės prelato titulas jo 50 
metų kunigystės sukakties 
proga. Medaliais už nuopel
nus “Pro Ecclesia et Pontifi- 
ce” apdovanoti Lietuvos kan
kinių parapijos tarybos bei 
Anapilio sodybos korporaci
jos pirmininkas Jonas Andru
lis ir Prisikėlimo parapijos 
tarybos pirmininkas bei Ka
nados lietuvių katalikų cent
ro pirmininkas Vytautas Ta- 
seckas.

Lietuviškos spaudos bend
radarbis bei rėmėjas A. S. su
kakčių proga Anapilyje paau
kojo “Tėviškės žiburiams” 
$100.

Viktoras Šimaitis su žmona 
Juoze iš Čikagos — “TŽ” skaity
tojas ir bendradarbis, Aro 
dainos autorius, lankėsi To
ronte, Anapilyje ir ta proga 
aplankė “Tėviškės žiburius”, 
lydimi p. Derliūnienės.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šią savaitę T. Eugenijus ir 

T. Liudas yra išvykę metinėm re
kolekcijom.

— Dalyvavusių parapijos organi- 
zuotoj kelionėj į Paryžių-Romą 
birželio mėnesį susirinkimas 
įvyks rugsėjo 16, trečiadienį, 
parapijos patalpose; prasidės pa
dėkos Mišiomis šventovėje 7 v.v. 
ir baigsis kavute salėje.

— Parapijos choro repeticijos 
jau prasidėjo ketvirtadieniais 
7.30 v.v. muzikos studijoje. Kvie
čiami ir nauji choristai įsijung
ti į chorą bei kartu ruoštis Lie
tuvos krikšto 600 metų sukakties 
iškilmei.

— Parapijos biblioteka, kuriai 
vadovauja P. Jurėnas, veikia sek
madieniais po 8.30 v. Mišių iki 
maždaug 12.30 v.p.p.

— Naujiems vargonams išrinkti 
sudaryta komisija. Netrukus tu
rėsime naują instrumentą, prie 
kurio įsigijimo kviečiami prisi
dėti visi parapijiečiai.

— Parapijai aukojo: $600 — St. 
Račickienė; $500 — Šileikų šei
ma a.a. Kazimiero Šileikos atmi
nimui; $200 — O. Skrebūnienė N. 
Januškevičienės atminimui; $200
— Miceikų ir Ignaičių šeimos a.a. 
Magdalenos Barščiauskienės at
minimui; $100 — O. V. Marcinke
vičiai, A. Petryla, V. J. Kulikaus
kai, dr. A. V. Lukai, A. J. a.a. Bro
niaus ir Vytauto Ambakų atmini
mui, S. Vaitekūnienė, dr. A. Bal
sys; $75 — J. A. Raškauskai; $50 — 
E. P. Lapinskai, A. Bliūdžius; vys
kupo fondui: $100 — O. Skrebūnie
nė; religinei šalpai: $100 — S. Vai
tekūnienė; pranciškonų klierikų 
fondui: $100 — E. Kuzmickienė, 
a.a. Uršulės Petkūnienės atmi
nimui mirties metinių proga; $50
— Puterių šeima a.a. Jono Vait
kaus atminimui; $20 — J. Jurkus 
a.a. Jono Vaitkaus atminimui, J. 
Juodikaitienė.

— Mišios rugsėjo 13, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Jokūbą Šim
kų, 9.20 v.r. — už a.a. Juozą Kau
lių, 10.15 v.r. — specialia inten
cija, 11.30 v.r. — už parapiją, 7 
v.v. — prašant sveikatos.

— Vaikų Mišios — rugsėjo 27, 
sekmadienį, 4 v.p.p., Prisikėli
mo šventovėje. Po Mišių — vaka
rienė Parodų salėje. Kaina — $5 
šeimai.

“Volungė” pradeda dvylik
tus metus ir repeticijas rug
sėjo 11 d., 7 v.v. Prisikėlimo 
par. salėje. Suinteresuoti pra
šomi ateiti ir susipažinti su 
šiuo choru ir jo darbu.

D. Viskontienė
“Gintaro” ansamblis po va

saros atostogų pradeda darbą. 
Šie metai ypatingai pareika
laus daug įtempto darbo, ruo
šiantis VHI-jai tautinių šokių 
šventei, kuri įvyks 1988 m. lie
pos 3 d. Hamiltone. Vyriausio
ji grupė pradeda repetuoti 
rugsėjo 13, sekmadienį, 6.30 
v.v., Lietuvių namuose, vaikų 
ir jaunų grupės — rugsėjo 17, 
ketvirtadienį, 6.30 v.v., Prisi
kėlimo parapijos patalpose. 
Vaikų grupėms vadovaus Al
dona Bubulienė ir Liucija Ka
minskienė. Jaunių grupę mo
kys Ramona Yčienė. Taip pat 
priimami ir nauji šokėjai nuo 
8 metų amžiaus. Tėvai, kurie 
nori, kad jų vaikai priklausytų 
“Gintaro” ansambliui, prašomi 
atvežti juos į pirmą repetici
ją. “Gintaro” dainos vienetui 
vadovauja R. Stauskienė. Mer
gaitės, kurios nori įsijungti 
į šį vienetą, prašomos atvykti 
į pirmą repeticiją ketvirtadie
nį.

Tautinių šokių grupė “Atžaly
nas” pradeda naujo sezono 
repeticijas: studentų grupė — 
rugsėjo 13, sekmadienį, 6 v.v., 
vidurinė grupė — rugsėjo 20, 
sekmadienį, 4 v.p.p., vaikų gru
pė — rugsėjo 20 d., 1 v.p.p. Vi
sos repeticijos vyksta Toronto 
Lietuvių namuose. Repeticijų 
dienomis priimami ir nauji šo
kėjai.

Denise Narcisse-Mair, žymi 
kanadiečių dirigentė ir lek
torė, “Volungės” choro kvie
čiama, sutiko skaityti paskai
tą bei vadovauti vienam pasi
tobulinimo seminarui choro 
nariams. Jos specialybė — cho
rinė dinamika ir dirigento- 
choristų ryšys. “Volungė” kvie
čia apylinkės chorų narius 
bei muzikos darbuotojus pasi
naudoti šia proga. Seminaras 
įvyks rugsėjo 25, penktadienį, 
7 v.v., Prisikėlimo parapijos 
salėje. Dalyvio kaina — $10. 
Registruotis iš anksto pas Ri
mą Gustainytę vakarais tel. 
(416) 368-3199.

VI. Pūtvio šaulių kuopa, lie
tuviškos spaudos rėmėja, at
siuntė “Tėviškės žiburiams” 
$25 auką.

KEGLIAVIMO ir LEDO RITULIO
1987-88 metų sezonas
prasideda rugsėjo pradžioje

XOOE=XOI==1
Kegliavimo sezono pradžia 

-1987 m. rugsėjo 10, 
ketvirtadienį, 7.15 v.v., 
Plantation Bowlerama, 

5429 Dundas St.W., 
Toronto 

OOEZXO
Del kegliavimo 
prašome skambinti:
Michael Jaglowitz (v)622-9919
Audra Danaitytė (v)626-8994; (d)252-4659

OEZXOO

S
o

Dėl ledo ritulio 
prašome skambinti: 
Riek Dresher (v)233-8788; 
(d)233-3334; Edis Bubulis 
(v)533-2878; (d)233-2147; 
Rimas Kuliavas (v)766-2996.

Rengėjai - TLSK “Jungtis
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PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVO
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su menine programa, kurią atliks “Sutartinės” kvartetas

š. m. spalio 4, sekmadienį, 5 v.p.p., Prisikėlimo parapijos auditorijoje. /
♦ Kviečiame bilietus įsigyti iš anksto bankelio raštinėje darbo valandomis ir sekmadieniais po pa- * 

maldų parapijos salėje iki rugsėjo 27 d. įėjimo bilietas - $10.00, pensininkams ir studentams - $7.50. *
*♦ Valdyba ♦
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Š. m. spalio 3, šeštadienį, Toronto Lietuvių namuose

PROGRAMĄ atliks Montrealio mergaičių choras “PAVASARIS”, 
vadovaujamas muzikės Ingrid Tark, akompanuojamas muziko Jeff Fisherio. 
Salė atidaroma 6 v.v. Po koncerto šokiams gros 5 asmenų orkestras. Šiltas bufetas, 
ruošiamas V. Birštono. Veiks baras, bus loterija. Bilietas - 7 dol., pensininkams ir 
studentams 5 dol. Platina: V. Kulnys tel. 769-1266; A. Sukauskas tel. 244-2790; Z. Rėvas 
tel. 251-9635. Iš anksto užsakant stalus, daroma nuolaida. Dalyvaudami šio jaunystės 
žavėsiu spindinčio ir aukšto meninio lygio pasiekusio choro koncerte, paremsite jaunimo 
pastangas išlaikyti lietuvišką dainą. Rengia - LN jaunimas ir LN vyrų būrelis

Maironio mokykla pradės 
mokslo metus rugsėjo 26 d. Šv. 
Vincento Pauliečio mokykloje. 
Naujų mokinių registracija 
bus mokykloje 9 v.r. — 11 v. r. 
Visi vaikai kuriem sueina 4 
metai 1987 metais, kviečiami 
užsiregistruoti į jaunesnių
jų darželį. Taip pat kviečiami 
visi tėvai dalyvauti pirmos 
dienos pranešimuose, kuriuos 
padarys klasių auklėtojos. Tė
vų dalyvavimas yra svarbus ir 
duos progos susipažinti su mo
kyklos programa ir mokslo 
metų eiga. Mokiniai bus pa
leisti 11 v.r.

Giedra Paulionienė, vedėja

Montrealio mergaičių choras 
“Pavasaris”, įsteigtas prieš 6 
metus, š. m. spalio 3, šeštadie
nį, Toronto Lietuvių namuose 
atliks meninę programą. Cho
rą sudaro 18 lietuvaičių su 
estų kilmės dirigente Ingrida 
Tark, kuri yra muzikė profe
sionalė, baigusi McGill uni
versitetą magistrės laipsniu. 
Akompaniatorius — muz. Jeff 
Fisher. “Pavasario” repertua
re vyrauja kūriniai lietuvių 
kompozitorių — St. Šimkaus, 
A. Mikulskio, J. Stankūno, 
V. Baumilo, T. Makačino, St. 
Sližio ir kt. Choras per 6 me
tus yra padaręs didelę meni
nę pažangą ir koncertavęs 
įvairiose Kanados bei JAV 
vietovėse. Apie jo koncertą 
Los Angeles mieste rašytojas 
Jurgis Gliaudą rašė: “Pavasa
rio’ choras padainavo 16 dai
nų, kurių muzikinis audinys 
saikingai įvairus ir išlaikytas 
malonios nostalgijos lygyje. 
Tai rodo, kad ‘Pavasaris’ ge
rai jaučia savo pajėgumą pa
sirinkto žanro lauke ir neke
tina angažuotis modernistikos 
ekstravagancijoje”. V.K.

Etnografinis Bostono lietu
vių ansamblis “Sodauto”, 
kviečiamas “Volungės” choro, 
atvyks j Torontą koncertui, 
kuriame atliks liaudies dai
nų, šokių ir tautosakos pro
gramą. Koncerto tema — “Žir
gas ir rūta”. Ansamblis turi 
17 narių. Daugelyje JAV vie
tovių jis yra pasirodęs pla
čiajai amerikiečių visuome
nei. Į šį koncertą vertėtų pa
sikviesti kitataučius draugus 
ir atsivesti jaunimą.

Toronto Lietuvių namuose 

rugsėjo 20, sekmadienį, 3 vai. po pietų, 

bus rodomas A. Kulbio gamintas video filmas 

“PARTIZANAS” 
ir vaizdai iš kelionių Lietuvoje.

įėjimas - laisva auka. Rengia - KLB Toronto apylinkės 
kultūrinė komisija
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Rf/VIKK
realty lifestyles inc., realtor 

an independent member broker

Mississauga Condo
1,500 kv. pėdų, prabangus butas: du miega
mieji, salonėlis, dvi keturių dalių prausyklos, 
skalbykla, didelė virtuvė, balkonas, požeminė
autoaikštė. Labai geras pastatas. Parduotuvės
ir susisiekimas visai arti. Ideali vieta pen
sininkui............................................... $148,900.

erika neeser
110 lakeshore road east 
mississauga, Ontario L5G 1E3 
res: 276-4163 on 24 hour pager

“Volungė” jaučia pareigą ne 
tik savo koncertus rengti, bet 
ir bendradarbiauti su kitais 
meniniais vienetais. Sėkmin
ga pradžia jau padaryta su Ro- 
česterio lietuvių bendruome
nės choru. Ateityje planuoja
mi koncertai su chorais iš To
ronto apylinkių ir kitų miestų.

“Volungė” dėkoja už ligšioli
nę paramą lietuvių visuome
nei, gausiai dalyvaujančiai 
jos koncertuose, ir tikisi gau
saus jos dalyvavimo ir šiame 
“Sodauto” koncerte š. m. spa
lio 11 d., 4 v.p.p.. Prisikėlimo 
salėje.

Lietuvos krikščionybės su
kakties komitetas Kanadoje, 
pirmininkaujamas V. Biretos, 
posėdžiavo Anapilyje š. m. rug
sėjo 2 d. Buvo aptarta progra
ma pagrindinės Kanados lie
tuvių šventės — minėtos sukak
ties minėjimo, kuris įvyks 1987

sales representative

274-3434
m. lapkričio 14 ir 15 d.d. To
ronte. Lapkričio 14, šeštadie
nį, 7 v.v., Ryersono instituto 
teatro salėje bus atlikta pra
plėsta kantata “Kryžių ir Rū
pintojėlių Lietuva” (vėliau 
apie tai bus platesnis prane
šimas), dalyvaujant Toronto 
bei apylinkių chorams, solis
tams ir orkestrui. Po šio reli
ginio koncerto 8.30 v.v. numa
tytas pokylis Prisikėlimo pa
rapijos salėje — programos at
likėjams ir visuomenei. Lap
kričio 15, sekmadienį, 2 v.p.p., 
bus iškilmingos pamaldos To
ronto katalikų katedroje, da
lyvaujant aukštiesiems hier- 
archams. Prieš pamaldas bus 
manifestacija, siekianti at
kreipti visuomenės dėmesį į 
dabartinę Lietuvos būklę so
vietinėje okupacijoje. Mani
festacija prasidės Anapilyje. 
Iš čia automobilių vilkstinė

MONTREAL
“Juodojo kaspino” dienos minė

jimas buvo surengtas Šv. Juozapo 
oratorijoje. 7 v.v. įvairūs Rytų eu
ropiečiai pradėjo rinktis švento
vės aikštėje. Po pusvalandžio apie 
2000 dalyvių su žvakutėmis žygia
vo į baziliką, kurioje vyko ekume
ninės pamaldos ir religinis kon
certas. Didžiausią programos da
lį užėmė Rytų apeigų ukrainiečiai 
katalikai, kurie buvo atsivežę or
kestrą ir chorą. Lietuviams atsto
vavo abiejų parapijų klebonai - 
kun. Juozas Aranauskas ir kun. 
Stasys Šileika. Taip pat dalyva
vo Aušros Vartų parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Aleksandro 
Stankevičiaus. Šio renginio ko
miteto pirm. G. Valdmanis ilgo
koje kalboje aptarė visą tuolai
kinę Europos politinę padėtį.

Ramiai praėjęs minėjimas ne
atkreipė dėmesio nei televizijos, 
nei radijo, tik “The Gazette” įdėjo 
eisenos į baziliką didoką nuotrau
ką. Tas pats laikraštis pirmame 
puslapyje aprašė šios dienos mi
nėjimą, kuris įvyko Baltijos valsty
bių sostinėse, ir įdėjo žemėlapį, 
rodantį, kur tos valstybės yra.

“Lito” apmokama ir Montrea
lio lituanistinės mokyklos organi
zuota rugpjūčio 28 d. vaikų išvyka 
į “Safari” parką pavyko labai gra
žiai. Ekskursijoje dalyvavo 27 
vaikai, septyni palydovai ir “Li
to” vedėjas Bronius Niedvaras,

kuris apmokėjo visas sąskaitas. 
Vaikai liko patenkinti, pamatę 
įvairius gyvulius ir cirką.

AV parapijos salė vasaros me
tu naujai išdekoruota. Parapijos 
komitetas rugpjūčio 30 d. suruošė 
pietus, kad parapijiečiai galėtų 
pasidžiaugti jaukiau atrodančia 
sale. Vasaros sezonas dar nėra 
pasibaigęs, todėl ir pietų dalyvių 
skaičius nebuvo didelis. Sol. An
tanas Keblys, akompanuojant muz. 
A. Stankevičiui, svečius palinks
mino keturiomis dainomis. Para
pijos k-to narys Izidorius Mališ- 
ka, klebonas kun. J. Aranauskas 
ir darbų organizatorius Juozas 
Šiaučiulis išvardino nuoširdžius 
talkininkus, kurie savo darbu pa
rapijai sutaupė apie $8000.

KLK moterų <ir-jos Montrealio 
skyrius ruošia savo veiklos minė
jimą rugsėjo 20 d. (žiūr. skelbimą).

Sol, Gina Čapkauskienė naują 
sezoną pradeda labai darbingai. 
Rugsėjo 20 d. su sol. Rimu Strimai
čiu dainuos KLK moterų dr-jos 
Montrealio skyriaus ruošiama
me minėjime. Rugsėjo 27 d. AV 
šventovėje giedos per seselių ren
giamą palaimintojo Jurgio Matu
laičio minėjimą. Spalio 19 d. AV 
parapijos salėje dainuos VLIKo 
seimo proga rengiamame koncer
te. Spalio 31 d. dainuos Niujorko 
Kultūros židinyje per premijų 
įteikimą. B. S.

moterų dr-jos Montrealio skyriaus įį 
sukakties minėjimas -

1987 m. rugsėjo 20, sekmadienį, 12 v., 
Aušros Vartų parapijos salėje.

AKADEMIJA - <KOHCf RTcflS
Programą atliks solistai: Gina Čapkauskienė ir

Rimas Strimaitis. Akompanuoja Mme. M. Roch. 
Šilti pietūs su vynu. Kviečiame visas ir visus dalyvauti. 
Auka - $10. Rengėjos

Greitas ir til<sli_js 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

■ T/\ MONTREALIO LIETUVIŲLl I 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 $21,000,000; REZERVAS - virš $600,000.

MOKA UŽ:
Certifikatus ............... .... 8'/2% Taupymo - special............. .... 5’/4%

Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........ .... 5 %
1 metų ............... .... 73/4% Taupymo-kasdienines .... .... 41/2%
180 d. -364 d.......... 7'/4% Einamos sąsk..................... .... 41/a%
120 d. - 179 d.......... 63/4% Pensijų - RRSP - term...... .... 8’/z%
60 d. - 119 d...... .... 6’/z% Pensijų - RRSP - taup...... .... 6 %
30 d.- 59 d...... .... 61/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 93/4%, asmenines - nuo 103/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS

1475 DeSeve Rosemont Šv. Kazimiero
Pirm. antr. treč.......... 9.00 - 3.00 --------- ---------
Ketvirtadieniais ....... 12.00- 8.00 4.00-8.00 ---------
Penktadieniais ........  10.00- 6.00 2.00-6.00 ---------
Sekmadieniais ........ 10.30- 12.30 --------- 10.30-12.30

su atitinkamais plakatais vyks 
į Nathan Phillips aikštę (po
žeminę autoaikštę), o iš ten 
prasidės pėsčiųjų žygis gatvė
mis su gyvuoju paveikslu, ati
tinkamais plakatais į kated
rą pamaldoms.

Šioms iškilmėms telkiamos 
lėšos iš mecenatų, rėmėjų, 
fondų, bankelių ir parapijų.

Inf.
"Tėviškės žiburiams” reika

lingas asmuo, turintis talpų 
automobilį arba uždengtą pus- 
sunkvežimį ir galintis, už atly
ginimą antradieniais laikraš
čio siuntą nuvežti į centrinį 
paštą (Southcentral) Toronte. 
Skambinti administratorei S. 
Andrulienei tel. 275-4672.

J. Venckus iš Vankuverio, 
“Tėviškės žiburių” skaitytojas 
bei rėmėjas, savo 77-tojo gim
tadienio proga atsiuntė dova
nų “Tėviškės žiburiams” $50.

REIKALINGAS BUTAS. Skambin
ti telefonu 663-8388 Toronte.

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

PARDUODAMA pagal užsakymą 
padaryta miegamoji sofa šviesios 
spalvos, aksominė, trijų mėnesių 
senumo. Kaina - $450. Skambinti tel. 
498-5823 arba 755-3174 Toronte.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveekas tel. (416) 239-4496 
Toronte.

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

TIKRAS BIČIŲ MEDUS parduo
damas Anapilio knygyne ir Prisi
kėlimo parapijos kieme sekmadie
niais po pamaldų. Taip pat galima 
jo gauti pas bitininką Joną Norkų 
Hamiltone tel. 389-8179.

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181


