
Seinijos fronte
Dar ne taip seniai išeivijos spaudoje aidėjo Suvalkų 

trikampio lietuvių skundas prieš lenkų hierarchijos pas
tangas išstumti lietuvius iš Seinų bazilikos, jų tėvų ir 
senelių statytos, buvusios vyskupo Antano Baranausko 
katedros. Skundas pradžioje buvo grynai vietinio pobū
džio, bet ilgainiui jis tapo visų lietuvių skundu. Seini
jos rūpestis tapo visų lietuvių rūpesčiu. Į kovą už lietu
vių teises bazilikoje jungėsi išeivijos organizacijos, siun
tė prašymus Vatikanui. Seiniečiai, nepaisydami lietuviš
kų pamaldų uždraudimo, rinkosi bazilikon po lenkiškų
jų pamaldų ir vieni, be kunigo, giedojo lietuviškas gies
mes, nors jas labai trukdė parapijos vadovybės paleisti 
baubiantys garsintuvai. Lenkų hierarchija laikėsi labai 
kietai. Tuometinis Lomžos vyskupas M. Sasinovskis ne
priėmė net Seinų lietuvių delegacijos, atvykusios į Puns
ką. Atrodė, kad problema neišsprendžiama, nes vyskupas 
žiūrėjo į tą problemą ne ganytojo akimis, o lenko nacio
nalisto. Jam atrodė svarbiau Seinų lenkinimas, o ne jų 
krikščioninimas. Aišku, tokioje pozicijoje problema ne
galėjo būti išspręsta. Sprendimui kelią atidarė vyskupo 
Sasinovskio mirtis, nes jis buvo tas pagrindinis šulas, 
kuriuo rėmėsi lenkiškasis nacionalizmas.

LAIMĖ, kad tuo metu Apaštalų soste Romoje sėdėjo 
ne lenkų nacionalizmo atstovas, o Ganytojas, kurio 
* paskirtis yra ne kiršinti tautas, o jas taikinti, skleis
ti Kristaus Evangeliją, o ne remti nacionalizmą. Tai buvo 

Jonas-Paulius II - Karolis Vojtyla, buvęs Krokuvos arki
vyskupas. Jis jau gerai žinojo Seinijos rūpesčius, vykstan
čią kovą, įgavusią jau visuotinį pobūdį. Nauju Lomžos 
vyskupu jisai paskyrė ilgus metus Vatikane dirbusį ku
nigą J. Paetzą, plataus horizonto asmenį, pažįstantį tarp
tautinį gyvenimą. Paskyrimas Lomžos vyskupu kurio nors 
kunigo, visą laiką gyvenusio Lenkijoje, buvo rizikingas, 
nes lenkiškasis nacionalizmas kunigijoje tebėra tas pra
das, kuris drumsčia krikščioniškąjį gyvenimą ypač tose 
srityse, kur gyvena įvairių tautybių žmonės. Naujasis 
Lomžos vyskupas, atvykęs savo paskyrimo vieton, panai
kino lietuviškų pamaldų uždraudimą Seinų bazilikoje ir 
leido lietuviams Mišias jų gimtąja kalba 2 v.p.p. Tuo bū
du buvo žengtas pagrindinis žingsnis opios problemos 
sprendimo keliu. Tiesa, pamaldų laikas lietuviams ūki
ninkams nepatogus, bet pats faktas, kad pagaliau lietu
viškos pamaldos Seinų bazilikoje po ilgų kovų leistos, 
atleido įtampą ir susidarė jau nebe kovos, o prasidedan
čios taikos nuotaika.

TAI buvo pasiekta Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II dėka. 
Taip pat jo dėka buvo žengtas ir antras svarbus 
žingsnis Seinijos fronte, būtent, šią (1987 m.) va
sarą Suvalkų trikampio ir Lenkijos lietuvius aplankė 

vysk. Paulius Baltakis. Jis tai padarė Šv. Tėvo paskatin
tas bei padrąsintas. Gavęs Lomžos vyskupo J. Paetzo kvie
timą, jis, lydimas kun. Edmundo Putrimo, lankė lietuvių 
parapijas bei gyvenvietes ne kaip turistas, bet kaip Evan
gelijos nešėjas lietuviškoms širdims. Šis žingsnis, pa
lankiai sutiktas ir dabartinių Lenkijos hierarchų, yra 
didžiai reikšmingas naujų tiltų statyme tarp lietuvių 
ir lenkų tautų. Be to, jis atgaivino tenykščių lietuvių dva
sią, sustiprino jų ryžtą išlaikyti savitą kultūrą bei išti
kimybę krikščioniškajam tikėjimui. Vis dėlto neužmiršti
na, kad lankymosi palikti įspūdžiai po kiek laiko išdils, o 
neišspręstos problemos neišnyks. Lietuvių sielovada vi
same Suvalkų trikampyje, įskaitant Seiniją, reikalinga 
didesnio dėmesio, ypač jaunimas ir vaikai. Dėl esamos 
politinės būklės ten nėra religinio-tautinio pobūdžio 
organizacijų, skiepijančių krikščionybę ir lietuvybę jau
nose širdyse, nėra atitinkamos spaudos. Reikia visa tai 
atsverti kitais būdais. O ir suaugusiems reikia stipres
nio žodžio bei poveikio. Tai galima būtų pasiekti įjungus 
į lietuvių sielovadą daugiau lietuvių kunigų, dabar dir
bančių lenkiškose srityse. Pr.G.

Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

Laisva prekyba su Amerika
Laisvą Kanados prekybą su 

Amerika vėl išjudino Ontario 
parlamento rinkimai, ypač 
juos laimėjęs liberalų premje
ras D. Petersonas. Rinkiminia
me vajuje prieš laisvą preky
bą griežtai pasisakė abu NDP 
partijos vadai: Ontario Bob 
Rae ir Kanados E. Broadben- 
tas. Jiedu mano, kad dėl to
kios prekybos nukentėtų dar
bo unijos, darbininkai ir pa
ti Kanada. Prieš pat rinkimus 
vienos dienos streiką ir pro
testo demonstraciją surengė 
Ontario alaus gamyklų darbi
ninkai, būkštaudami, kad dėl 
laisvos rinkos netektų savo 
darbų. Esą tada pigesnis alus 
iš JAV būtų atvežamas Onta
rio provincijon. Ontario so
cialistų vadas B. Rae jiems 
viešai pažadėjo siekti apsau
gos Ontario darbininkams, pa
skelbdamas savo partijos ko
vą laisvajai prekybai. Jis nė 
neužsiminė, kad alaus gamyk
los turi provincinį monopolį, 
o darbininkai priklauso aukš- 
tiausius atlyginimus gaunan
čiai grupei. Laisvos prekybos 
atveju kanadiškoms alaus ga

mykloms tektų kovoti su ame
rikietiškomis. Ilgą laiką po
puliaresnis būdavo kanadiš- 
kas alus, bet dabar dolerius 
gaudančios Kanados bendro
vės jau yra pradėjusios gamin
ti ir amerikietišką “Miller” 
bei “Budweiser” alų. Milijo
nai dolerių buvo išleisti rek
lamoms, kurių dėka nemaža da
lis kanadiečių pamėgo ame
rikietišką alų. Jie džiaugtųsi, 
to alaus už pigesnes kainas su
silaukdami tiesiai iš JAV.

Didžiųjų Ontario unijų spau
dimo neišvengė ir daugumos 
vyriausybės siekęs Ontario li
beralų premjeras D. Peterso
nas. Jis, tiesa, visiškai nepa
smerkė laisvos prekybos, ku
rios jau seniai siekia Kanados 
ministerio pirm. B. Mulronio 
konservatorių vyriausybė, pra
našaudama didelę ekonominę 
naudą Kanadai. Liberalas D. 
Petersonas pasirinko sąlyginį 
kelią - jis pritartų Kanados 
įsijungimui laisvojon rinkon, 
jeigu ji nepaliestų žemės ūkio, 
jau turimos automobilių gamy
bos sutarties, kanadiškos kul-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Lietuvių katalikų išeivių vyskupas PAULIUS BALTAKIS, OFM, sako sveikinimo žodį Lenkijos Čenstakavoje 1987 
m. rugpjūčio 26 d. Dalyvavo per 250.000 lenkų maldininkų iš visos Lenkijos. Šią vasarą vysk. P. Baltakis aplankė 
savo tautiečių grupes bei parapijas Lenkijoje, įskaitant Suvalkų trikmpį. Visur buvo svetingai priimtas

Baltijos valstybės tarp kūjo ir pjautuvo III
Didžiausio Kanados dienraščio “The Toronto Star” reportažas apie dabartines Baltijos valstybes

Minėto dienraščio korespon
dentas Maskvoje Stephen Han- 
delman, aplankęs Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, parašė tris repor
tažus, pavaizduodamas būdin
gesnius dabartinio gyvenimo 
bruožus. ■ — -

Ekonominis gyvenimas
Trečiajame reportaže jis 

rašo daugiausia apie ekonomi
nį gyvenimą, iškeldamas atsi
radusias naujas laisvesnio po
būdžio galimybes. Savo repor
tažą, pavadintą “Burinių bang
lenčių mokykla sukelia ban
gas”, jis pradeda pokalbiu su 
Estijos pajūrio sporto entu
ziastais, panūdusiais organi
zuoti privačią burinių bang
lenčių mokyklą (Windsurf 
school). Pradžioje, kai steigė
jai prašė leidimo, pareigūnai 
juos išjuokė. Vėliau betgi mo
kyklos pasisekimas įrodė, kad 
verta kovoti su biurokratais. 
Baltijos respublikose esą lai
mi ištvermė.

Lietuva, Latvija ir Estija 
esančios vakarietiškiausios iš 
visų 15 Sov. Sąjungos respub
likų. Didžiųjų miestų par
duotuvėse yra elektros reikme
nų ir drabužių geros kokybės. 
Tokių nerasi kitų sovietinių 
respublikų miestuose. Gatvės 
švarios, gerai užlaikomos. Ne
matyti partinės propagandos 
plakatų bei vėliavų, kurių pil
na sovietiniuose miestuose. 
Baltijos miestai dvelkia drau
gišku agresyvumu, kurio pa
vydi jiems visa šalis.

Estija pirmauja visoje Sov. 
Sąjungoje pieno ūkyje. Jautie
nos ir pieno kainos ten yra že
miausios. Grūdų gamyboje Es
tija yra pralenkusi net Ukrai
ną, labiausiai pasižyminčią 
respubliką toje srityje. “Estų 
gyvenimo paslaptis — drąsus 
priešinimasis biurokratizmui” 
— pareiškė žurnalistas G. 
Tselms, “Literaturnaja Gaze- 
ta” korespondentas Maskvoje.

Reformos
Nemažai dėmesio teikia ka

nadietis korespondentas eko
nominėm Gorbačiovo refor
mom, kurios Baltijos kraštuo
se randa stiprų pritarimą. Iki 
šiol Maskvos biurokratai su 
nepasitikėjimu žiūrėjo į vaka
rietiškas nuotaikas Baltijos 
valstybėse. Estų žurnalistas 
Ilmar Rattus pareiškė: “Jie 
Maskvoje manydavo, kad Vaka
ruose viskas bloga, bet kodėl 
mes turėtume bijoti ten esa
mų gerų dalykų?”

Baltiečių pritarimas Gorba
čiovo reformoms turi ir kitą 
motyvą, kurio nemini I. Rattus, 
būtent: ekonominės reformos 
pasirodė esąs geriausias atsa

kymas į didėjantį baltiečių no
rą kultūrinės ir ekonominės sa
vivaldos. Pagyvėjimas Baltijos 
kraštuose tautinių jausmų pas
taraisiais metais privertė 
Kremlių užimti gynimosi pozi
ciją. M. Gorbači 'vas pareiškęs 
latvių partiečiams: “Mūsų gy
venimo tikrovė paneigia išei
vių ir jų geradarių vakariečių 
melagingus tvirtinimus. Isto
rija niekais pavertė visas jų 
pranašystes”.

Padaręs tokį propagandinį 
pareiškimą latviams, vis dėlto 
Gorbačiovas papeikė vietos 
partiečius už trūkumus pra
monėje ir žemės ūkyje. Tuo 
būdu jie esą sutepė gerą bal
tiečių vardą gamybos srityje.

Antra vertus, Gorbačiovas, 
lankydamsis Estijoje, pareiš
kęs: “Mes esame padarę ir kai 
kurių apsirikimų bei klaidin
gų apskaičiavimų”. Bet tai ne
sąs esminis dalykas. “Svar
biausia yra tai, kad mes suda
rėme galingą ir pasiturinčią 
daugiatautę valstybę, kuri lai
duoja kiekvienam asmeniui so
cialinę, kultūrinę ir tautinę 
pažangą socializmo rėmuose”. 
Gorbačiovo lankymasis Esti
joje ir Latvijoje pabrėžęs tų 
kraštų svarbą “perestroikos” 
vyksme.

Daugiau savarankiškumo
Ekonominės reformos esą 

įgalino vietines įmones veik
ti savarankiškiau. Kanadietis 
žurnalistas primena pokalbį 
su Rygos uosto direktoriumi 
inž. Michailu Ganyjevu. Pasak 
jo, dabar uostas gali sudaryti 
savo planus pagal vietos sąly
gas bei reikalavimus, remian
tis savo pajamomis. Iki šiol 
viską nustatydavo Maskva. 
“Dabar mūsų atlyginimai ir 
pajamos priklauso nuo mūsų 
pačių. Seniau mus pilnai rė
mė valstybė, įskaitant ir mū
sų klaidas. Dabar, jei norime 
daugiau uždirbti, turime dau
giau dirbti” - pareiškė Gany- 
jevas.

Darbininkų iniciatyva
Esą keičiasi ir darbininkų 

nuotaika - jiems leidžiama pa
rodyti daugiau savos iniciaty
vos. Pvz. Vilniuje vienos įmo
nės direktorius Zenonas Kaye- 
nas (Kazėnas?) pasakojo, kaip 
vietos darbininkai sumanė pa
statyti sporto centrą.

Jie paprašė įmonės vadovy
bę atiduoti jiems prekių san
dėlį — erdvų pastatą sporto 
reikalams. Jiems leidimas bu
vo duotas su sąlyga, kad ras 
įmonės sandėliui kitą patal
pą. Darbininkai laisvu savo 
laiku pastatė naują pastatą 
sandėliui, o buvusiame san

dėlyje įrengė sporto centrą 
darbininkų sporto klubui. Da
bar ten yra įrengtas dviejų 
aukštų pastatas su plaukykla, 
gimnastikos sale, krepšinio 
aikštele ir pirtimi. Tai esą ro
do, kad norint paskatinti dar
bininkų iniciatyvą, reikia pa
daryti darbą patrauklų.

Esą jau yra ir privačių tak
sių, imančių brangiau už ofi
cialiuosius, bet stovinčių jų 
eilėse.

Naujos idėjos
Baltiečiai esą linkę į naujas 

idėjas bei metodus - nori juos 
išbandyti ir lyginti su laimėji
mais kituose kraštuose. Kana
dietis korespondentas, apžiū
rėjęs bealkoholinių gėralų 
įmonę Utenoje, susilaukė klau
simo iš jos vedėjo Gedimino 
Jackavičiaus: “O kaip veikia 
bealkoholinių gėralų pramo
nė Kanadoje? Ką ten turi nau
jo?” Jis domėjosi naujovėmis, 
nes jo įmonė buvo sumoder
ninta ir pritaikyta naujiems 
reikalavimams.

Pasak jo, dabar Utenos įmo
nė gamina mažiau alaus ir 50% 
daugiau bealkoholinių gėralų 
bei vaisių sunkų. Įmonės ve
dėjas apgailestavo negalįs 
įtikinti vietinių įstaigų, kad 
alus iš tikrųjų nėra alkoholis, 
bet didžiavosi įsigijimu kom
piuterio, kurio dėka įmonės 
gamyba bus pilnai mechani
zuota ir taps pirma tokio po
būdžio įmonė Sov. Sąjungoje.

Įmonėje yra įrengtas grožio 
salonas (dauguma darbininkų
- moterys), kafeterija ir mais
to krautuvė, kad darbininkams 
nereikėtų stovėti eilėse prie 
maisto parduotuvių.

Senu ar nauju keliu?
Ne visi įmonių vedėjai yra 

tokie, kaip Jackavičius. “Kiro- 
vo” žvejybos kolchoze Estijo
je vyrauja priešinga nuotaika
- dirbama senu būdu. Ten yra 
8000 darbininkų. Visa įmonė 
uždaroma vienam mėnesiui va
saros atostogų metu. Visa ta 
milžiniška įmonė yra naujų už
mojų priešingybė.

Aplamai, naujiems vėjams 
pučiant yra pasirinkimas: ga
lima rizikuoti naujus dalykus 
ir laimėti arba suklupti, arba 
nieko nedaryti. Koresponden
tas savo reportažą baigia šiais 
žodžiais: “Ekonominių refor
mų vajus Sovietų Sąjungoje 
pastatė Baltijos valstybes 
prieš panašią kietą pasirin
kimą: rizikuoti naujom gali
mybėm arba pasilikti senų 
svajonių saugume. Kiekvienu 
atveju prasideda naujas pus
lapis nepaprastoje mažų Bal
tijos kraštų istorijoje”. M.

SOVIETŲ SĄJUNGOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIO 
E. Ševardnadzės pokalbiai Vašingtone su JAV valstybės sekr. 
G. Shultzu baigėsi susitarimu sunaikinti apie 1.100 vidutinio ir 
artimo nuotolio raketų. Provizoriškai paruošta sutartis liečia 
žemės bazėse laikomas raketas su branduoliniais užtaisais. JA 
Valstybės turės atsisakyti “Pershing-2” raketų ir skriejančių 
bombų V. Vokietijoje, Italijoje, Belgijoje, Britanijoje. V. Vokie
tija neteks 72 branduolinių užtaisų trumpesnio nuotolio “Per- 
shing-lA” raketoms. Sovietų Sąjunga įsipareigojo atsisakyti vi
sų “SS-20”, “SS-23”, “SS-22”, “SS-12” ir “SS-4” raketų savo Euro
pos ir Azijos teritorijose. Tarp sunaikinimui numatytų raketų 
yra trigalvė “SS-20”, turinti tris branduolinius užtaisus. Galutinę 
sutarties versiją savo susiti-# 
kime dar šiais metais pasira
šys JAV prez. R. Reaganas ir 
sovietų kompartijos vadas M. 
Gorbačiovas. Tada visa šių
ginklų sistema bus sunaikin
ta trejų-penkerių metų laiko
tarpyje. Tai reiškia sprogme
nų išėmimą iš branduolinių už
taisų, skridimo prietaisų pa
šalinimą iš pačių raketų. Abie
jų vadų susitikimo ir sutar
ties pasirašymo datai sutarti 
Maskvoje spalio mėnesį lan
kysis JAV valstybės sekr. G. 
Shultzas.

Kas laimėjo?
Naujoji sutartis yra labai 

svarbi iš politikos turėsian
čiam pasitraukti JAV prez. R. 
Reaganui, kurio prestižui ža-. 
los buvo padaręs spaudoje ne
paprastai išpūstas nelegalus 
ginklų pardavimas Iranui, gau
tų pinigų nukreipimas partiza
nams Nikaragvoje. Tiesiogi
nis paties prez. R. Reagano įsi
vėlimas nebuvo nustatytas, bet 
jis prisiėmė pilną atsakomybę 
už savo štabo vadovų klaidas. 
Daug kam atrodo, kad su ilgai 
siekta branduolinių ginklų su
tartimi prez. R. Reaganas at
gaus savo svorį ir užims ati
tinkamą vietą istorijoje. Su
tartis nemažiau svarbi ir so
vietų kompartijos vadui M. 
Gorbačiovui, norinčiam nutil
dyti vidinius savo reformų kri
tikus. Sutarčių branduoliniams 
ginklams apriboti buvo pasira
šę ir ankstesnieji JAV bei So
vietų Sąjungos vadai. Ši sutar
tis betgi yra pirmoji, visiškai 
panaikinanti vidutinių ir arti
mų skrydžių raketas su bran
duoliniais užtaisais žemės ba
zėse. Tiesa, numatytos panai
kinti raketos tesudarė vos 3% 
branduolinio sovietų ir ameri
kiečių arsenalo. Vykdydami 
sutartį, sovietai neteks dvi
gubai daugiau branduolinių 
užtaisių už amerikiečius. Jiems 
betgi lieka nebranduoliniais 
ginklais gerokai stipresnė 
Varšuvos sąjunga, karių, tan
kų, lėktuvų, patrankų skaičiu
mi pranašesnė už Atlanto są
jungą.

Neaiški ateitis
Vis dėlto Vakarų Europa 

jai grasinančių ir ją ginančių 
raketų panaikinimą sutinka 
optimistiškai. Valstybės sekr. 
G. Shultzas televizijos žiūro
vams priminė, kad atsvara so
vietinei V. Europos invazijai 
ir toliau lieka strateginės JAV 
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raketos, vidutinių nuotolių ra
ketos povandeniniuose laivuo
se, iš lėktuvų iššaunamos skrie
jančios bombos. Derybos stra
teginiams ginklams sumažinti 
50% bus tęsiamos sekančiais 
metais. Jose tebėra neišspręs
ta pagrindinė kliūtis - “žvaigž
džių karu” vadinami bandymai 
puolamosioms raketoms erd
vėse sunaikinti. Prez. R. Rea
ganas pabrėžė, kad jis nežada 
atsisakyti tų bandymų, net ir 
pasirašęs sutartį, kuri palai
dos vidutinio ir trumpo nuoto
lio raketas. M. Gorbačiovas pa
kartojo dažnai girdėtą savo pa
reiškimą, kad jis nesutiks pri
imti jokių varžtų strateginėms 
raketoms, kol bus tęsiami prez. 
R. Reagano “žvaigždžių karo” 
bandymai erdvėse.

Skirtingi siekiai?
Prez. R. Reaganas “žvaigž

džių karo” sistemą, sustabdan- 
čią puolamąsias raketas erd
vėse, laiko geriausia apsau
ga taikai. Esą tada puolamo
sios raketos neteks savo reikš
mės, negalėdamos pasiekti nu
matytų taikinių. Tolimesnė jų 
gamyba bus sustabdyta ir be 
oficialių sutarčių. Strategi
nės amerikiečių raketos da
bar yra nukreiptos į taikinius 
Sovietų Sąjungoje, o sovieti
nės - į taikinius JAV. Priemo
nių puolamosioms raketoms 
sustabdyti siekia ne tik JAV, 
bet ir Sovietų Sąjunga. Rūpes
tį M. Gorbačiovui, atrodo, su
daro gerokai pranašesnė JAV 
technologija, galinti baigtis 
tokio projekto įgyvendinimu. 
Prez. R. Reaganas yra pakarto
tinai pažadėjęs laimėjimo at
veju tokia sistema dalintis su 
kitomis pasaulio šalimis, kad 
niekam negrėstų puolamųjų 
branduolinių raketų pavojus. 
M. Gorbačiovas, matyt, nėra 
linkęs pasitikėti prez. R. Rea
gano pažadu ir netekti šanta- 
žinės savo raketų vertės. Sovie
tų Sąjunga raketų grėsme šok
dina visą pasaulį, piršdama 
savo metodams ir siekiams pri
taikytą “sovietinę taiką”, su
sietą su tolimesniu komunizmo 
plitimu. M. Gorbačiovui atro
do, kad jam nuostolinga “žvaigž
džių karo” idėja pasibaigs su 
valdžion atėjusiu nauju JAV 
prezidentu, vėl pradėsiančiu 
nuolaidų politiką Sovietų Są
jungai. Greito susitarimo stra
teginių raketų sumažinimo 
klausimu greičiausiai nebus 
susilaukta.
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Lietuviškos giesmės istorinėje šventovėje
Lietuvos krikščionybės sukaktis Šiaurės Vakarų Anglijoje

Dabarties klausimai vasaros stovykloje
Rezistencinis sąjūdis — Lietuvių Fronto bičiuliai Dainavoje

S. KASPARAS
Švč. Marijos Karalienės šven

tėje, 1987 m. rugpjūčio 22 d. Man
česterio ir jo plačiųjų apylinkių 
lietuviai susirinko paminėti Lie
tuvos krikščionybės 600 metų su
kakties, Chatham Hill parapijos 
St. Chad’s šventovėje.

Pastarosios istorija prasideda 
1773 m., kai Britanijoje dar bu
vo uždrausta katalikams viešai 
išpažinti savo tikėjimą. Tuos slap
tuosius katalikus įvairiais būdais 
aptarnavo kun. Edward Hulme 
privačioje St. Chad’s koplyčio
je. 1778 m. britų parlamentas iš
leido įstatymą “Catholic Relief 
Act”, kuris vėl davė laisvę kata
likams Anglijoje. Dabartinė St. 
Chad’s šventovė buvo pašventinta 
1847 m. rugpjūčio 4 d.

Mančesterio lietuviai šio šimt
mečio pradžioje turėjo savo šven
tovę. Lenkai visokiais suktumais 
ir melagystėmis Salfordo vyskupui 
atėmė iš lietuvių tą šventovę (at
eityje tikiuosi parašyti tuo reikalu 
daugiau).

Londono parapijos klebonas 
kun. dr. J. Sakevičius, MIC, krei
pėsi į Anglijos ir Valijos vysku
pų konferencijos pirmininką, 
Westminsterio arkivysk. kardi
nolą G. B. Hume, prašydamas mal
dos dienos už Lietuvą 1987 m. bir
želio 28 d. Ne tik maldos diena 
buvo gauta — Salfordo vyskupas 
G. Burke, Škotijos Motherwell ir 
Nottinghamo vyskupai pasižadėjo 
atnašauti Mišias lietuvių ren
giamuose minėjimuose.

Minėjimo svečius prie St. Chad’s 
šventovės pasitiko tautiniais 
drabužiais apsirengusios sesu
tės Janeta ir Kristina Požeraitės, 
R. Bernatavičiūtė ir kiekvienam 
prisegė po rūtų puokštę su tau
tinių spalvų kaspinu.

Koncelebracinių Mišių eisena 
atėjo prie altoriaus, chorui ir 
visiems maldininkams giedant 
“Pulkim ant kelių”.

Mišias koncelebravo Salfordo 
vyskupo padėjėjas vyskupas Geof
frey Burke (jis kelerius metus 
buvo Anglijos ir Valijos etninių 
bendruomenių kunigų globėju ir 
jų reikalų vedėju) su keliais ku
nigais.

Mišios buvo atnašaujamos ang
lų kalba. Skaitymus Mišiose lie
tuviškai ir angliškai atliko Hen
rikas Vaineikis. Pamokslą pasakė 
vysk. G. Burke. Pasidžiaugęs lie
tuvių įnašu Salfordo vyskupijai, 
perėjo prie Šv. Tėvo Jono-Pau- 
liaus II laiško Lietuvos tikintie
siems. Pabaigoje jis prašė Man
česterio ir jo apylinkių lietuvius 
laikytis savo tautinių ir katalikiš
kų tradicijų, būti sąmoningais 
lietuviais svetimame krašte. Jis 
džiaugėsi matydamas daug lietu
vių, apsirengusių tautiniais dra
bužiais.

Tikinčiųjų maldas skaitė Ona 
Virbickaitė, Mišių aukas prie al
toriaus atnešė Elena Navickaitė, 
Katriutė Navickaitė, Jonas Duo
ba ir Jonas Corbett. Aukas nešant 
buvo giedama “Prieš Tavo alto
rių”. Prieš pakylėjimą lietuviš
kai sugiedota “Šventas, šventas”. 
Mančesterio ir Bradfordo vyrų 
choras lietuviškai giedojo “Tėve 
mūsų”. Per Komuniją choras ir 
visi maldininkai giedojo “Jėzau, 
pas mane ateiki”.

Prieš Mišių pabaigos palaimi
nimą kan. Valentinas Kamaitis 
pasiprašė leidimo prabilti į mal
dininkus, o vyskupas sakė, kad 

jis dar pats norįs kalbėti. Vysku
pas, paėmęs abi rankas kan. V. 
Kamaičio, sakė: šis kunigas, da
bar kanauninkas, darbuojasi su 
lietuviais šiose apylinkėse ir St. 
Chad’s šventovėje nuo 1953 m. 
Jis esąs šios Salfordo vyskupijos 
vienas geriausių darbininkų, visų 
gerbiamas, mylimas kunigas, kuris 
tarnauja saviems Lietuvos vai
kams, esantiems tremtyje, ir kartu 
atiduodąs savo jėgas šiai garbin
gai Mančesterio katalikų istorinei 
St. Chad’s šventovei, kuri buvo 
pirmoji katalikų šventovė Mančes
teryje. (Savo laiku šioje švento
vėje per pamaldas yra giedojęs 
Kanados Hamiltono mergaičių 
choras “Aidas”, vad. Vaclovo Ve- 
rikaičio).

Po vyskupo žodžio prie altoriaus 
dovanas atnešė Vera Požeraitė ir 
dr. A. Mažeika. Tai buvo Lietuvos 
krikščionybės 600 metų sukakties 
medaliai, kuriuos įteikė vysk. G. 
Burkei ir St. Chad’s klebonui B. 
McGarry.

Kan. V. Kamaitis išreiškė pa
dėką vyskupui G. Burkei už atsi
lankymą į šias mums brangias iš
kilmes, o savajam klebonui Mc
Garry už leidimą rengti iškilmes 
šioje istorinėje šventovėje. Baig
damas savo trumpą žodį, kan. V. 
Kamaitis padėkojo visiems maldi
ninkams už gausų dalyvavimą iš
kilmėse, pakviesdamas visus po 
pamaldų vykti į Mančesterio lie
tuvių klubą bendram pobūviui ir 
vaišėms.

Koncelebracinių Mišių atnašau- 
tojai išėjo iš šventovės visiems 
maldininkams giedant “Sveika, 
Marija”. Prie šventovės durų vys
kupas G. Burke pasisveikino su 
kiekvienu maldininku.

Skautininkai Eimutis Šova ir 
Antanas Jakimavičius įteikė vys
kupui G. Burkei ką tik išleistą 
L.S.S. Europos rajono albumą.

Šioms iškilmėms muz. Pranas 
Dzidolikas iš Bellshill, Škoti
joje, parengė vyrų chorą, susi
dedantį iš Mančesterio ir Braa- 
fordo tautiečių. Jų giedojimas 
ir atsakinėjimas Mišias darė iš
kilmingesnėmis. Tikrai vertas 
didelės padėkos Pranas Dzidoli
kas, už jo ryžtą net keliolika 
kartų atvykti iš Glasgovo pašonės 
į repeticijas.

Iškilmių tvarka ir eiga rūpinosi 
Mančesterio lietuvių katalikų 
bendrijos tarybos sekr. Antanas 
Jaloveckas, transportu — Jonas 
Duoba.

Iškilmėse dalyvavo arti 500 mal
dininkų, lietuvių buvo apie 250 iš 
Nottinghamo, Derby, Wolver- 
hamptono, Birminghamo, Londo
no, Bradfordo, Prestono, Leigh, 
Leeds, Boltono, Rochdale, Hud
dersfield ir vietiniai St. Chad’s 
ir Šv. Onos parapijų nariai.

Mančesterio lietuvių klubo pa
talpose buvo tikras atlaidų šur
mulys — visos patalpos pilnos 
žmonių, vyko vaišės klubo patal
pose, kai kurie net klubo sode 
po obelimis pasistatė stalus. 
Vaišių stalus paruošė Angelė 
Kvietienė, Bronė Barauskienė, 
Aldona Padvoiskienė, Vanda Ber- 
natavičienė, Elena Keturakienė, 
Alma Duobienė. Vaišėse dalyvavo 
arti 200 žmonių. Kiek teko nu
girsti, visas vaišes finansavo 
kan. V. Kamaitis.

Gražiai skambėjo lietuviškos 
giesmės šventovėje, o dainos — 
vaišėse. Bravo Mančesterio ir 
jo apylinkių lietuviai!

VACYS ROCIŪNAS

Panoraminis žvilgsnis
LRKF Dainavos jaunimo 

stovyklavietė jau stipriai įsi- 
pilietinusi institucija JAV-se. 
Čia ne tik ateitininkų jauni
mas kasmet susirenka savo va
saros ir žiemos stovykloms, 
kursams, posėdžiams, bet ir 
skautiškasis prieauglis bei jų 
vadovai laikas nuo laiko randa 
jaukų bei patogų prieglobstį 
suvažiavimams, skautavimui 
savaitgaliais.

Stovyklavietėje, kuri turi 
226 akrus žemės su 10 akrų eže
rėliu ir paplūdimiu, mergai
čių ir berniukų miegamuosius 
namelius, salę su koplyčia, 
dr. Adolfo Damušio, šios sto
vyklos steigėjo, vardu pava
dintą dviejų aukštų pastatą 
su šildomais 20 kambarių, val
gyklą su moderniai įrengta 
virtuve, paplūdimio paviljo
ną su nameliu ir virtuve, šei
mai gyventi namą per ištisus 
metus stovyklavietės prievaiz
dai ir garažą sunkvežimiui 
bei kitiems padargams susi
dėti. Žodžiu, visas miestelis.

Dainava, prie Mančesterio 
miestelio, apie 60 mylių į va
karus nuo Detroito, jau pernai 
atšventė savo 30 metų darbo 
sukaktį. Šioje stovyklavietėje 
kasmet vyksta ir ateitininkų 
sendraugių stovyklos, mokyto
jų savaitės, mėgina įsipilie- 
tinti ir lietuvių kilmės, bet 
lietuviškai nekalbančio jauni
mo savaitės, yra buvusios Lie
tuvos vyčių, neolituanų savai
tės ir 1.1.

1966 m. Dainava priglaudė 
PLB kongreso jaunimo atsto
vus iš 15 kraštų, 1975 m. čia 
buvo surengta sukaktuvinė 
ateitininkų stovykla ir t.t. 
Stovyklą lankė įvairių kraš
tų tėvynainiai, o šiemet rug
sėjo 12 d. įvyko ir pirmos lie
tuviškos vestuvės — Lydija 
Majauskaitė ir Vytenis Rasu- 
tis sumainė aukso žiedelius.

1987 m. rugpjūčio 9-16 d.d. 
Lietuvių fronto bičiuliai 21- 
mą kartą čia susirinko savo 
studijų ir poilsio savaitei. 
Tai buvo 31-ji tokia savaitė 
Šiaurės Amerikoje. Be Daina
vos, frontininkai tokias savai
tes yra turėję septynis kartus 
pas lietuvius pranciškonus 
Kennebunkporte, Maine, du 
kartu Kanados Wasagoje ir 
vieną kartą Union Pier, Ind.

Dainavos gamtovaizdis, pri
menąs Dzūkiją, grynas oras ir 
malonus Spyglio ežerėlis — 
puiki poilsio ir studijų vieta. 
Šeši liaudies ornamentika pa
puošti aukšti kryžiai, pastaty
ti savo artimųjų ar tautos dar
buotojų prisiminimui, tartum 
angelai sargai nuo Kryžių kal
no žvelgia į pačių lietuvių 
įsteigtą instituciją ne tik da
barčiai, bet ir ateičiai.

Šiemetinė LFB studijų ir po
ilsio savaitė buvo turtinga 
paskaitomis, pranešimais, 
įspūdingu jaunimo simpoziu
mu. Netrūko ir pramoginės 
dalies: susipažinimo vakaras, 
paskirų sambūrių rengiamos 
vakaronės, tradicinis jaučio 
kepimas, šokiai, dainos ir 
“Sutartinės” koncertas.

Stovyklos kapelionas kun. 
Viktoras Dabušis, vienas di
džiųjų šios stovyklos entuzias
tų ir rėmėjų, gerai išmąsty
tais pamokslais kasdieninių 
rytmetinių Mišių metu dalino
si mintimis apie maldą ir au
ką, Lietuvos 600 metų krikš
čionybės sukakties reikšmę, 
prisiminė mūsų ideologą a.a. 
prof. dr. Antaną Maceiną, mi
rusius ir žuvusius bičiulius, 
visus dirbančius Lietuvos ir 
lietuvių reikalui. Studijų sa

Specialus JAV prezidento R. REAGANO asistentas LINAS KOJELIS (dešiniame krašte) Dainavos stovyklavietėje 
kalba jaunimui apie politinio darbo galimybes Amerikos sostinėje. Metinę stovyklą surengė Lietuvių fronto bi
čiuliai - rezistencinio sąjūdžio nariai išeivijoje Nuotr. V. Maželio

vaitę sekė bei aktyviai daly
vavo ir kun. Jonas Borevi- 
čius, SJ.

Skaičiumi stovykla nebuvo 
gausiausia — pradėta tiktai 
su 40 ir baigta su arti šimtinės 
dalyvių iš įvairių vietovių — 
Akrono, Klivlando, Čikagos, 
Detroito, Niujorko, New Jer
sey, Daytona Beach, Los Ange
les, Filadelfijos, Toronto.

Kaip ir ankstyvesniais me
tais, poilsio ir studijų sa
vaitę organizavo LFB centro 
valdyba, kurią šiais metais 
sudaro: pirm. Juozas Mikonis 
ir nariai — Juozas Ardys, Vin
cas Akelaitis, Ingrida Bublie
nė, Vytautas Brizgys ir Jonas 
Vasaris. Pagrindinės — veda
mosios minties studijinė sto
vyklos dalis neturėjo — palies
ta praeitis, vyravo dabarties 
rūpesčiai.

Dailės paroda, pranešimai, 
pasitarimai

LF visos savaitės metiniuose 
susibėgimuose be programoje 
iš anksto numatytų punktų, 
dažnai įsirikiuoja ir eilė ki
tų renginių. Ir šiemet čia įvy
ko Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos ir Amerikos 
LB krašto valdybos pasitari
mai, kuriuose iš PLB dalyva
vo pirm. Vytautas Kamantas, 
Milda Lenkauskienė, Mykolas 
Drunga ir iš krašto valdybos: 
pirm. Vytautas Volertas, Al
gimantas Gečys, Ingrida Bub
lienė, kun. Viktoras Dabušis 
ir Juozas Kojelis. Pasitarimuo
se buvo paliesti 1988 m. seimo 
kultūros kongreso ir lituanis
tikos katedros reikalai.

Jieškant nuoširdesnio bend
radarbiavimo tarp veiksnių, 
Dainavon buvo atvykęs inž. 
Antanas Rudis, Lietuvių krikš
čionių demokratų sąjungos 
pirm, iš Čikagos ir dr. Vytau
tas Dambrava iš Venezuelos, 
ilgus metus dirbęs diploma
tinėje Amerikos tarnyboje.

Savaitės dalyviai taip pat 
iš pirmųjų šaltinių išklausė 
pranešimų apie suintensyvin
tą OSI akciją, nukreiptą prieš 
baltiečius ir ukrainiečius. 
Pranešimus padarė Rasa Raz- 
gaitienė — “Americans for 
Due Process”'koordinatorė iš 
Niujorko, Asta O’Connor iš 
Vašingtono, DC, ir adv. Povi
las Žumbakis iš Čikagos.

Linas Kojelis, specialus 
prez. Reagano asistentas, pa
lietė Vašingtono aktualijas. 
Žodžiu, nors stovyklautojai 
leido karštas vasaros dienas 
ramiame Mičigano kampelyje, 
bet buvo puikiai informuoja
mi gyvu žodžiu apie mums 
svarbius ir įdomius įvykius.

Savaitės kultūrinių rengi
nių skaičiuje žymią vietą už
ėmė ir dailės paroda, sureng
ta didžiojoje stovyklos salė
je. Ją atidarė Vytautas Voler
tas, pristatydamas šios paro
dos menininkes — Nijolę Palu- 
binskienę, jos dukrą Liną Pa
lubinskaitę, Mariją Ambrozai- 
tienę, Stasę Smalinskienę ir 
Oną Baužienę. Menininkių 
vardai jau plačiai žinomi lie
tuvių dailės pasaulyje (iš
skyrus Liną). Jos yra surengu
sios individualinių ir grupi
nių parodų. Buvo parduoti aš- 
tuoni paveikslai.

Senosios ir dabartinės 
Lietuvos temomis

Po jaukaus susipažinimo 
vakaro sekmadienio vakare, 
rugpjūčio 9, poilsio ir studijų 
savaitė pradėta pirmadienį 
Mišiomis ir vėliavų pakėlimu. 
Čia žodį tarė kun. Jonas Bore- 
vičius, SJ. Per visą savaitę pa
prastai būdavo po dvi paskai
tas ar pranešimus: viena 10 v. 
r., kita — 4.30 v.p.p.

Paskaitų ciklą pradėjo Apo
linaras Bagdonas, poetas, li
teratas, pedagogas, besigili
nąs į Lietuvos senovę, Lietu
vos krikščionybės sukakties 
tema: “Bandymai apkrikštyti 
Lietuvą dar prieš Jogailos ir 
Vytauto laikus”. Pasinaudo
damas Dlugošo metraščiais, is
torikų ir enciklopedijų duo
menimis teigė, kad net keturis 
kartus buvo bandyta lietuvius 
įvesti į krikščionių tautų 
tarpą.

Popietiniame pokalbyje ma
tematikas dr. Kęstutis Klio- 
rys, profesoriaująs Cannon 
universitete, Pa., pasidalino 
įspūdžiais iš dabartinės ke
lionės į Lietuvą. Vadinas, jis 
iš gilios senovės klausytojus 
sugrąžino į šių dienų aktua
lijas.

Prof. Kliorys, Lietuvos 
mokslo akademijos kviečia
mas, skaitė paskaitų matema
tikos ir asmeninių kompiute
rių pritaikymo temomis. Jau
nieji lietuviai mokslininkai 
norį įvesti ir lietuviškus 
ženklus į kompiuterius. Jie 
laukia iš Vakarų pasaulio pri
pažinimo. Tai buvęs šeštasis 
jaunojo prof, apsilankymas 
Lietuvoje su paskaitomis.

Pranešėjas šiemet pastebė
jęs “atvirumo” politikos ženk
lų ir kasdieniniame gyveni
me: daugiau Vakarų pasaulio 
mokslinių programų, daugiau 
besišypsančių veidų televi
zijos ekrane, nebijoma paro
dyti ir neigiamybių, kaip au
tomobilių avarijų, duoda šiek 
tiek žinių ir apie išeiviją, 
reportažai įdomesni. Dr. Klio
rys dalyvavo ir televizijos 
laidų programoje, pavadinto
je “Mūsų svečiai”. Programa 
buvo perduodama klausimų- 
atsakymų forma. Dalyvavo Lie
tuvos krikščionybės sukakties 
minėjime Šv. Petro ir Povilo 
šventovėje.

“Klausimai mums patiems”
Šia tema kalbėjo naujasis 

Amerikos LB krašto valdybos 
pirmininkas Vytautas Voler
tas. Mėginta atsakyti į klau
simą, kokia iš tikrųjų yra lie
tuvių tauta. Paskaitininkas 
su dideliu atvirumu žvelgė iš 
istorinės praeities į dabarti
nį lietuvį. Neturėjome pavyz
džių, vertingo palikimo, kad 
galėtumėm ką nors padėti pa- 
grindan, kai reikėjo valstybę 
kurti iš nieko. O, atsidūrę iš
eivijoje, esame užsidarę savų
jų tarpe. Latviai pvz. tuo at
žvilgiu pralenkia mus, bet, ant
ra vertus, jie rezistencijoje 
yra silpnesni. Per daug mūsų 
tarpe konfliktų, nesutarimų. 
Jei negalime susėsti prie ap
skrito stalo, tai kaip galime 
laukti bent kokio susitarimo. 
“Jei ne mano tiesa, tai nėra 
tiesos iš viso” — galvoja opo
nentas. Išeikvojame daug jėgų 
šiems kivirčams, todėl ir pa
vargstame.

Ir, anot prelegento, “gal 
dviejų trečdalių kažkada iš 
DP stovyklinių mokyklų atsi
vežtų jaunuolių, šiandien su
brendusių ir jau nokstančių, 
nesirodymas gyvenime yra be
veik skandalas”, o vakarietiš
koje kultūroje verčiamės be 
kultūros. (Bus daugiau)

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

1551 Bloor St. W , 
Toronto. Ont M6P 1 A5

(prie Lietuvių namų)
Priima pacientus pagal 

susitarimą
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais

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

JUSTINĄ SRIUBIŠKIENĘ, vyrą BONIFACĄ, se
serį ALDONĄ STADIENĘ ir jų šeimas, mirus

broliui a. a. LIUDUI
Čikagoje, nuoširdžiai užjaučiame -

Jagėlų šeima

PADĖKA 
AfA 

JONAS GERČIUS 
iškeliavęs į amžinybę 1987 m. rugpjūčio 25 d. 
Palaidotas Delhi, Ontario, katalikų kapinėse.
Nuoširdžiai dėkoju kun. L. Kemešiui už maldas laido

tuvių namuose, šv. Mišias ir palydėjimą į kapines. Esu dė
kinga J. Vitui už skaitymus pamaldose. Ypatingą padėką 
reiškiu E. B. Vyšniauskams ir K. Žiobienei.

Nuoširdus ačiū visiems atsilankiusiems laidotuvių na
muose, užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, pa- 
reiškusiems užuojautas. Dėkoju chorui už giedojimą pamal
dų metu ir vargonininkei Vandai Garnelienei.

Dėkoju karsto nešėjams. Nuoširdus ačiū G. Rugieniai 
už pasakytus jautrius žodžius prie kapo. Dėkoju KLK moterų 
draugijos Delhi skyriui už paruoštus pietus laidotuvių daly
viams. Ačiū visoms ponioms už pyragus.

Liūdinti žmona Birutė

PADĖKA
A. a. KSAVERA BUČIENĖ,

mylima mano sesuo, 
mirė 1987 metų rugsėjo 9 dieną.

Nuoširdžiai dėkoju kun. K. Kaknevičiui už visus 
patarnavimus bei šv. Mišių auką, Lindai Marcinkutei 
- už giedojimą bei vargonavimą pamaldose. -hu■<

Esu dėkinga visiems, lankiusiems Ksaverą, už
prašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, aukoju
siems “Tėviškės žiburiams”, palydėjusiems į kapines, 
nešusiems velionės karstą. Dėkoju ponioms už pyra
gus, B. Stanulienei už pusryčių paruošimą. Ypatingas 
ačiū Ignui Urbonui, Elenai ir Pranui Berneckams už 
nuoširdžią pagalbą sunkiose mano dienose.

Visiems labai ačiū -
Palmyra Kučinskaitė

PADĖKA
A. a. SIMAS VELBASIS

mirė 1987 m. liepos 19 d. Kūnas, pagal jo valią, 
buvo sudegintas. Pelenai palaidoti Čikagos 

Lietuvių tautinėse kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame St. Petersburgo kolonijos lietu

viams, taip gausiai dalyvavusiems, palydint a.a. Simą į am
žinybę. Ypatinga padėka kun. V. Zakarui, OFM, lankiusiam 
ligonį namuose, Rožinio sukalbėjimą šermeninėje, atlai- 
kymą laidotuvių Mišių pranciškonų koplyčioje ir jautrų pa
mokslą.

Gili padėka atsisveikinimui vadovavusiam A. Karniui 
ir asmenims, organizacijų vardu tarusiems atsisveikinimo 
žodį.

Labai dėkojame už gausias aukas Tautos fondui, Lietu
vių fondui, šv. Mišioms, man asmeniškai ir užuojautos pa
reiškimus spaudoje, laiškais bei žodžiu.

Esame dėkingi K. Gimžauskui, St. Vaškiui ir A. Miro
nui, parašiusiems nekrologus spaudoje.

Visiems, visiems nuoširdus ačiū.
Liūdesyje likusieji -

žmona ir posūnis G. Morkūnas su šeima

Canadian Srt jUlemoriab Itb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

AfA 
KAZIMIERUI STANKUI 

mirus,

jo motiną VANDĄ STANKIENĘ ir seserį VIDĄ 
VERBICKIENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame 

bei kartu liūdime -

J. V. Rusliai G. R. Strimaičiai
O. J. Kirvaičiai

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



Rezistencinio sąjūdžio - Lietuvių fronto bičiulių 1987 metų vasaros stovykloje dalyvavo ir jaunimo atstovai. Du 
iš jų įdėmiai klauso LINO KOJELIO paskaitos aktualia tema Nuotr. V. Maželio

Pranešimai iš Argentinos ir Brazilijos

Maskvinė propaganda Pietų Amerikoje

Ar modernus musų lietuviškumas?
Ištautėjimas — baisus išeivijos vėžys, kurį reikia sustabdyti nauja iniciatyva 

ir moderniais metodais

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Nobelio laureatė Pearl S. 
Buck savo knygoje “Apie vyrus 
ir moteris” (“Of Men and Wo
men” 1941 m.) stipraus patrio
tinio charakterio pavyzdžiu ro
do savo motiną, kuri į Kiniją 
išvyko vos sulaukusi 23 metų. 
Ten ji mirė, išgyvenusi 41 me
tus ir Kinijoje užauginusi savo 
talentingą ir garsią dukterį. 
Pearl Buck pabrėžia, kad ir 
“po keturių dešimčių metų ji 
liko nepaliesta kinietiškos 
įtakos. Ji savo viduje išsivystė 
į amerikietę, lyg ji būtų likusi 
savo gimtame krašte”. Tai, mū
są akimis žiūrint, nepapras
tai stipraus charakterio ir di
delių patriotinių jausmų as
menybė, per keturis dešimt
mečius išlikusi tuo, kuo ji sa
vo gimimo faktu turėjo būti.

Tautybės Lietuvoje
Lietuvoje gyvenančios ar 

gyvenusios mažumos net nepri
klausomybės laikais neprara
do savo etninio charakterio. 
Kaune apie Grunvaido gatvę 
gyveno vokiečių kolonija, ku
rios net ir pats jauniausias 
narys nemokėjo nė vieno žod
žio lietuviškai. Rusai ir len
kai turėjo savo gimnazijas, 
kultūros ratelius, kalbėjo lie
tuviškai nenoriai, laužytai. 
Žydai per daugelį šimtmečių, 
pasklidę po visą pasaulį, ne
nustojo savo tapatybės, nors 
įsiliejo į gyvenamų kraštų eko
nominį ir kultūrinį gyvenimą, 
pasiekė didelės gerovės ir įta
kos. Žydų atvejis yra skirtin
gas — jie yra surišti savo la
bai sena religija, kuriai paša
liečiai yra nepriimtini. Vie
nas iš dabartinio Izraelio įsta
tymų net neteikia pilietybės 
mišrių šeimų vaikams, jei mo
tina nėra žydė.

Lietuviai nyksta. Jei Prūsuo
se nėra jokių lietuviškų liku
čių, išskyrus kelis vietovar
džius, kurie paskutiniuoju lai
ku yra rusinami, jeigu jotvin
giai tėra senos istorijos mitas, 
— tai kaip su dabartinės šio 
šimtmečio lietuvių tautos šaka 
išeivijoije?

Lietuvių atsparumas
Istorija rodo, kad lietuvio 

būdas nėra atsparus kitų tau
tų įtakai. Net ir nepriklauso
mybės laikais buvo didžiuoja
masi svetimų kalbų mokėjimu 
ir importuotais gaminiais. Ru
sai imigrantai, apsigyvenę Lie
tuvoje po revoliucijos, atsi
sakė asimiliuotis. Žydų dau
guma tarpusavy kalbėjo rusiš
kai, ypač inteligentija. Gali
mas dalykas, jei Lietuva būtų 
išlikusi nepriklausoma iki šios 
dienos, gal gyventojų veidas 
būtų pasikeitęs, ir tie lietuviai, 
kurie svetimų kultūrų sankry
žoje nenorėjo prisipažinti esą 
lietuviais, būtų sugrįžę į sa
vosios tautos glėbį.

Lietuviškoji išeivija yra pa
lyginti jauna. Pirmoji išeivių 
banga, į tolimus kraštus išvy
kusi caro valdymo laikais, bu
vo mažai mokyta, suvargusi 
imigrantų klasė, staiga atsi
dūrusi laimės jieškoti pilnu
tinėje laisvėje. Šio šimtmečio 
pradžioje Amerikoje įsigalė
jus “katilo” atmosfera. Anksty
vesnieji imigrantai, nežiūrint 
jų ne visada kilnių emigraci
jos priežasčių, pasijuto šios 
šalies valdovais. Anglosaksų 
kilmės protestantai, kurdami 
Naujojo pasaulio kultūros pra

dus, atvirai nemėgo naujų imi
grantų, ypač kilusių iš Rytų 
Europos, ir airių katalikų. Pir
mieji mūsų atvykėliai, dažnai 
agentų užverbuoti dirbti ang
lių kasyklose ar medžiagų ga
minimo pramonėje, skerdyk
lose ir fabrikuose, ilgus de
šimtmečius kentėjo diskrimi
naciją. Naujieji imigrantai, 
susirūpinę duonos kąsniu, 
kentėdami “bosų” baimę, sten
gėsi ištirpti “katile”.

Lietuviai neatsisakė savo 
tikėjimo, ir pirmieji susibū
rimo centrai buvo lietuviškos 
parapijos, kurios buvo kuria
mos tam, kad svetimo krašto 
aplinkoje, neišmokus kalbos, 
galima būtų pabendrauti su sa
vais. Jų čia gimę vaikai, nuėję 
į “škūlę”, keitė savo lietuviš
kus vardus, pataikaudami mo
kytojams, todėl vietoje Biru
čių atsirado “Bernice”, vietoj 
Gailės — Gale, vietoj Kristi
nos — Chris ir t.t. Kai kurie 
jų negalėjo pakeisti savo pa
vardžių, kol jų tėvai dirbo ka
syklose ar skerdyklose, tačiau 
suaugę iš Mataičių .pasivertė į 
“Matt”, iš Linkevičių — “Lit- 
son”, iš Diraičių — “DeRigh- 
ter”, iš Obelenių — “O’Bell” . . . 
Tuo būdu jie ne tik ištirpo ir 
suvirę, bet ir savo prieauglį 
padovanojo kitom tautom.

Pastebima, kad italai ir len
kai savo pavardžių nekeičia. 
Girdime tokias įtakingų politi
kierių pavardes, kaip Cala- 
breeze, Celebreeze, o Zbyg- 
niew Brzezinski ne tik savo 
pavardės rašybos neleido pa
keisti, bet ir privertė televi
zijos pranešėjus savo vardą ir 
pavardę teisingai ištarti.

Naujoji banga
Naujoji ateivių banga, į Ame

riką atvykusi po Antrojo pa
saulinio karo, iš pradžių la
bai laikėsi savo etninio cha
rakterio, todėl dabar turime 
ir Jūratės, ir Linus, ir Jonai
čius, ir Kojelius. Tai jau skir
tinga ateivių banga, išsimoks
linusi, ambicinga, kurį laiką 
gyvenusi be menkystės komp
lekso. Bet ar taip išliko? Da
bar jau nebejaučiama diskri
minacija: televizijos reklamo
se prabangią kosmetiką rek
lamuoja gražuolė su “akcen
tu”, o italas virėjas, prie savo 
balto drabužio prisisegęs ita
liškas tautines spalvas, su 
stipriai itališku akcentu rekla
muoja maisto gaminius. Ir vis 
dėlto matome, kad Kęstutis ta
po “Casey”, o Jūratė — “Ju
dy” . . . Kai kurie lietuviai, 
imdami pilietybės dokumen
tus, savo pavardes sutrumpi
no ir atlietuvino, atmesdami 
lenkiškas galūnes “ičius” ar 
“auskas”, bet palikdami gry
nai lietuviškas galūnes, kaip 
“as” ar “is”. Graikų kilmės gu
bernatorius Dukakis skamba 
lietuviškai, bet nežinia, jei 
jo vietoje būtų lietuvis, ar jo 
pavardė nebūtų pakeista į 
“Dukan” ar “Dukowski”.

Kodėl taip?
Kodėl taip yra? Mat mes tu

rime savotišką menkystės 
kompleksą ir nesistengiame 
savo jaunajai kartai parodyti 
lietuvišką kultūrą šimtmečio 
pažangos šviesoje. Mūsų mo
kyklų vadovėliai vis dar gar
bina žemės ūkio darbus, kelia
vimą vežimais, kuriuos trau
kia arklys. Jie skaito apie 
rugiapjūtę, bulviakasį ir mėš
lavežį, yra nukeliami į primity
vią senovę. “Bakūžė samano

ta” kai kam sukelia sentimen
talius jausmus, bet jos garbi
nimas mūsų kultūrai garbės 
nedaro, kaip nedaro garbės 
nuolatinis kalbėjimas apie 
paukščių čiulbėjimą, smilgos 
augimą, dalgių žvangėjimą.

Pamėginkime įsigyventi į 
sielą šios dienos jaunuolio, 
gyvenančio tarp sprausminių 
lėktuvų, greitų automobilių, 
pasakiškų kompiuterių. Jei į 
mūsų klasikus, rašiusius tais 
laikais, kai visa aplinka bu
vo kitokia, reikia žiūrėti 
kaip į istorinę vertybę, tai 
dabartinis gyvenimas reika
lauja iš mūsų rašytojų ir mo
kytojų eiti su gyvenimu, nes, 
gyvendami žemės ūkio darbų 
garbinime su primityviais 
įrankiais, mes prarandame 
jaunosios kartos pasididžia
vimą savo kilme. Garbindami 
artoją ir baudžiauninką, mes 
smerkiame aukštuomenę, nors 
mėgstame girtis, kadaise tu
rėję karalius ir kunigaikščius.

Vyžotas, naminio milo švar
ku ir naginėmis apsiavęs lie
tuvio tipas neturėtų būti mū
sų tautos charakterio simbo
liu, kaip neprivalo lietuvė mo
teris su prijuoste, galvą pri
dengusi skara, susiraukšlėjusį 
ir nelaiminga būti lietuvės 
moters tipu. Turime dainų 
apie dvarelius ir aukso žiede
lius, šilko skareles ir sidab
ro kamanėles. Jos yra senos, 
išlikusios iki šių dienų. Jose 
atsispindi faktas, kad Lietuvo
je būta ir dvarelių, ir aukso, 
ir šilko, ir sidabro, ne vien 
vyžų, milo ir lino.

Savotiško atavizmo vedami, 
dar ir dabar mūsų rašytojai 
mėgsta rašyti apie arimą, ėji
mą paskui arklio uodegą, apie 
naktigonę ir karvių ganymą. 
Sukūrus tokį skurdų savo tau
tos vaizdą, netenka stebėtis, 
kad jos atsižadėti nėra labai 
sunku. Tai nėra pasiteisini
mas, bet tik mūsų vyresnės 
kartos klaida, dėl kurios pra
randame savo jaunimą. Tarp 
pasididžiavimo Vytautu Di
džiuoju ir dabarties mes pra
radome sugebėjimą savo tau
toje rasti tai, kas kitose tau
tose yra pasididžiavimo objek
tu. Studijuojant pasaulinę li
teratūrą, sunku rasti pas ita
lus, prancūzus, vokiečius, is
panus tokio visiško pasinėrimo 
į liaudį, atsižadant ryšių su 
kita tautos dalimi, būtent, 
aukštuomene, intelektualais, 
mokslininkais, profesionalais.

Bus daugiau)

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

“TŽ” bendradarbis P. Čiabis 
Argentinoje rašo, kad dienraš
tis “Nacion” išspausdino visą 
eilę straipsnių apie gyvenimą 
Sov. Sąjungoje. Ortodoksų dva
siškis (patriarchas?) Pietų ir 
Vidurio Amerikai Lazar pokal
byje su “Nacion” korespon
dentu pareiškė, kad Sov. Są
jungoje vyrauja pilna religi
jos laisvė. Ateinančiais 1988 
m. Maskvoje bus švenčiama 
1000 metų krikščionybės su
kaktis. Sovietinė valdžia su
grąžinusi Princo Danylo vie
nuolyną Maskvos metropoli
tui. Sov. Sąjungoje esą 2000 
seminaristų, Maskvoje ir Le
ningrade veikiančios teologi
nės akademijos, kursai chor
vedžiams.

Paklaustas apie prievartinį 
ukrainiečių katalikų įjungi
mą Ortodoksų Bendrijon, La- 
zaras atsakęs, kad jie įsijun
gė laisvu noru.

Skaitytojo laiškas
Už savaitės tame pačiame 

dienraštyje pasirodė Oleh 
Jachno atsakymas skaitytojų 
laiškų skyriuje. Jis priminė 
Šv. Tėvo apsilankymą Argenti
noje ir jo linkėjimą ukrainie
čiams 1988 m. švęsti krikščio
nybės įvedimo 1000 metų su
kaktį Kijeve, kur prasidėjo 
senosios Rus gyventojų krikš
tas. Pasak O. Jachno, tai esan
ti Ukrainos šventė, o ne Mask
vos. Esą kaip atrodytų, jei 
Lietuva savo 600 metų krikš
čionybės sukaktį turėtų švęsti 
ne Vilniuje, o Maskvoje?

Toliau O. Jachno primena 
religijos persekiojimo faktus: 
1927-1928 m. buvo sušaudyti 
bei nukankinti 4 metropoli
tai, 13 arkivyskupų, 10 vysku
pų, 2000 kunigų su daugybe 
tikinčiųjų. Tūkstančiai šven
tovių buvo paverstos muzie
jais, teatrais, klubais ir net 
tvartais. 1946 m. pradėtas ypa
tingai žiaurus ukrainiečių 
katalikų (unitų) persekioji
mas. Sibiran ištremta 800 ku
nigų ir tūkstančiai tikinčių
jų. Buvo panaikintos 2672 pa
rapijos, prie ortodoksų prie
varta prijungtos 4099 švento
vės, 188 vienuolynai.

Laiškai iš Maskvos
Dienraštis “Nacion” išspaus

dino seriją laiškų iš Maskvos, 
parašytų jo bendradarbio Eu
ropoje Rolando Riviere.

Trečiajame laiške korespon
dentas aprašo savo įspūdžius, 
patirtus šią vasarą. Esą Mask
voje viskas didinga — gatvės, 
kvadratiniai namai, gatvėse 
juda minios žmonių, kurie ri
kiuojasi į eiles: vieni prie Le
nino mauzoliejaus, kiti prie 
kavinių, treti prie krautuvių. 
Didelis esąs ir viešbutis “Na
tional” Markso alėjoje netoli 
Raudonosios aikštės. Jame yra 
107 kambarys, kuriame nakvo
jo Leninas 1918 ar 1919 m. 
Viešbučio tarnautojai esą 
nežino tikros datos.

Formalumai orauostyje 
trunka dvi valandas. Taksiai, 
kurie veža keleivius į Mask
vą, labai panašūs į Argenti
nos. Kaina iki viešbučio 
miesto centre — 6 rb. 25 kp., 
bet grįžtant reikėjo sumokėti 
16 dolerių ir 20 et. (oficiali 
dolerio kaina 100 dol. — 62 rb. 
91 kp., laisvoje rinkoje 1 do
leris— 4 rb.).

Viešbučio restoranas puikus 
vakarais — sunku gauti stalą. 
Groja orkestras, dainuoja so
listas apie legendinį didvyrį 
Stenka Razin, apie kurį Gla
zunovas yra parašęs simfoni
nę poemą.

Korespondentas buvęs apgy
vendintas 369 viešbučio kam
baryje, kuris esąs nemažas 
su dviem siaurom, kietom lo
vom, kaip Raudonosios aikštės 
akmenys. Didžiulės užuolai
dos, bet neuždengia nuo sau
lės spindulių.

Kambario telefonas neveikė 
tris dienas. Tik su Argenti
nos ambasados pagalba pavy
ko jį sutvarkyti. Buvo ir te
levizorius, sveriantis apie 
vieną toną. Tris kartus veikė, 
vėliau pavargo.

Už maistą reikėjo sumokėti 
po 108 dol. už dieną dar prieš 
kelionę Sov. Sąjungon.

Brazilų spaudoje
Atsirandant vis daugiau 

lietuviškos kilmės stiprių žur
nalistinių pajėgų (ateivių vai
kai ar vaikaičiai), dažnai nu

skamba didžiojoje Brazilijos 
spaudoje Lietuvos vardas, 
krašto pavergimas ir inkorpo
ravimas į Sovietų Sąjungą.

Dabar labai madingu dalyku 
virto “progresyviųjų” dvasi
ninkų vizitai Sovietijoje, su 
Maskvos apmokėta kelione ir 
savaitės ar dviejų buvojimu 
maskvinių propagandistų “glo
boje”. Keliauja kinai, austrai, 
olandai... net — kardinolai 
ir vyskupai, kad grįžę skleis
tų “sovietinės religijos lais
vės” dūmelius įvairių pasaulio 
šalių lengvatikiams. Tai labai 
svarbu sovietinės “taikos pro
pagandos” malūnėliui! Svarbu 
ir Maskvai naudinga! Juk nie
kam nėra paslaptis, kad turi
me tokių “taikos prelatų, pus
aklių lietuviškų pūzrų ir savų
jų tarpe. Turim ir tylim — ne
gražu, nepatogu...

Dabar— į pasaulinę “taikių
jų progresistų” propagandą vis 
gausiau jungiasi ir kai kurie 
Brazilijos katalikų vadovai. 
Tuos visiems aiškius faktus 
išryškina šiuo metu Brazili
joje besilankanti septynių len
kų katalikų delegacija (arti
mai gimininga jų “Solidar- 
nosc”), pabrėžė, kad Brazili
jos teologai Leonardo Boff, 
Carlos Alberto Libanio Chris
to, frei Betto, lankęsi Sovie
tijoje, buvo aukos iš anksto 
sovietų nubrėžto plano. Toliau 
svečiai-lenkai pabrėžė: “. . .e 
que, atualmente, so os padres 
se prestam a este tipo de en- 
godo ...” — šiuo metu tiktai 
dvasiškiai pasitarnauja sovie
tų siekiamiems tikslams. Į tai 
labai aštriai atsikerta teolo
gas frei Betto, įrodinėdamas, 
kad tie užsipuolimai neturi 
pagrindo, nes jie turėjo “pil
ną laisvę” Sovietijoje. Esą 
vienas net buvo paklydęs 
Maskvos metro linijoje ir tu
rėję visur laisvus kontaktus 
su gyventojais. Matė pilnas 
žmonių šventoves. Vienoje 
Maskvos šventovėje stebėda
miesi matę besimeldžiančius 
būrius uniformuotų sovietų 
karių, ko beveik niekur ne
matysi Vakaruose. Žinoma, jie 
sutinka, kad su gyventojais 
niekur negalėję susikalbėti 
dėl rusų kalbos nemokėji
mo . ..

Sovietijos pavergtų kraštų 
katalikams-išeiviams koktu 
ir skaudu, kada įvairių pa
saulio kraštų stambiosios 
katalikų žuvys pačios skverb- 
te skverbiasi į komunistinį 
bučių, o sugrįžę skleidžia 
sovietinę propagandą.

Aišku, neužtenka vien raukš
lėti kaktas ir stebėtis digni
torių naivumu — lengvatikiš
kumu! Reikia reaguoti! Reikia 
veikti: jeigu ir nepavyks 
jiems nuimti “rausvus aki
nius”, pareikšti savo protestą.

1987 m. rugpjūčio 26 d. vie
nas didžiųjų Brazilijos dien
raščių “Folha da Tardė” skel
bia: “Kunigas Petras Rukšys, 
direktorius savaitraščio “Mū
sų Lietuva”, atstovaujančio 
80.000 Brazilijos lietuvių (dėl 
efekto gerokai nusūdyta!), pa
reiškė, kad visa lietuviškoji 
Brazilijos dvasiškija, protes
tuodama kreipsis į Brazilijos 
vyskupų konferencijos pirmi
ninką ir, prieš jam išvykstant 
į Maskvą, įteiks memorandu
mą dėl lietuvių katalikų per
sekiojimo Lietuvoje. Tik aklas 
neįžiūri katalikų persekioji
mo Lietuvoje! pareiškęs kuni
gas Petras Rukšys dėl Boffo 
ir kitų “teologų” pagyrų Mask
vai”. rs.as.
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STANISLAVA ____
JUOZAPAS MEŠKYS 
ANASTAZIJA AUŽELYTĖ 
VINCENTAS TAMOŠAITIS

Paminklas Palangos šventoriuje žuvusiems 1944 m. spalio 14 d. Žuvimo
aplinkybės nežinomos. Nuotrauka daryta 1987 m. vasarą

Lietuvos jaunimas eina šunkeliais...
Kunigas šluostė ašaras rankovėmis — rašoma laiške iš Lietuvos
Kai turistas apsilanko oku

puotoje Lietuvoje, dažniausiai 
viską gali pamatyti tik pavir
šutiniškai. Trumpas laikas ir 
suvaržymai neleidžia giliau 
įžiūrėti ten vykstančio gyve
nimo. Susidaryti vaizdą apie 
tai iš dalies galima susiraši- 
nėjant su pažįstamais ir gimi
nėmis. Čia pateikiamos laiško 
ištraukos, iš kurių matyti, kad 
jį rašęs senas pedagogas, da
bar jau pensininkas, į Lietuvos 
ateitį žiūri pasimistiškai, nes 
jaunimas nepateisina į jį de
damų vilčių:

“Norėtųsi ko nors švieses
nio, giedresnio, bet ir šis laiš
kas apsiniaukęs, kaip ir mūsų 
padangė. Nors politikoje ir 
jaučiamas šioks toks pragied
rėjimas, bet mūsų ateitis niūri. 
Ateitį nulems jaunimas, o jis 
jau eina šunkeliais. Daugelyje 
mokyklų mokytojai skundžiasi, 
kad daugumas mokinių nesi
moko, tik jieško įvairių pasi
linksminimų, šokių, dar spor
tui ir televizoriui visų pramuš
ta galva, o pasiruošimui dar
bui, pareigai visai nelieka lai
ko. Ir mūsų viena anūkė, 16 
metų, rūko, išgėrinėja, neklau
so tėvų, praleidinėja pamokas, 
tik šokiai ir kavalieriai gal
voje; būti rimta mergaite da
bar ne madoje” . . . (Čia laiš
ką rašąs išvardina porą šeimų, 
kurios irgi turi problemų su 
savo vaikais). Ir toliau tęsia: 
“Tai vaikai tokių tvirtų šeimų, 
o ką kalbėti apie girtuoklių ir 
pakrikusių šeimas”.

Bet laiško autorius mato ir 
šviesesnių pragiedrulių: “Tik 
nedidelė dalis jaunimo seno
viška. Pavyzdžiui, mūsų para
pijos bažnyčioje yra mergai
čių choras, prie jų prisideda 
ir vienas kitas berniukas; bū
rys berniukų nesivaržo ir po 
keletą kiekvieną kartą patar
nauja Mišioms. Mergaitės va
karais gieda chore, o šventa
dieniais ir 10 vai. ryto, ne
paisydamos, kad yra baramos 
ir cypdavatkėmis pravardžiuo
jamos”!

Kitame laiške senas kunigas 
jautriai aprašo savo 80 metų 
sukakties paminėjimą. Iš laiš
ko matyti, kad nežiūrint reli
ginio gyvenimo slopinimo, 
žmonėse tikėjimas yra gyvas, 
ir jo atstovai kunigai gerbia
mi, turi daug įtakos:

“Neseniai baigiau 80 metų. 
Savo pamaldas celebravau 7 

Branginkime vertingiausią auką
TA ŪTOS FOND UI!

1. Skirtoji auka su mūsų vardais įeina lietuvių tautos istorijon.
2. VLIKo leidžiami ELTOS biuleteniai su mūsų vardais liks ilgiems

amžiams kaip kovojančios tautos veidrodžiai.
3. ELTOJE ir kitoje spaudoje paskelbti ir surinkti mūsų vardai liks

kovos liudininkais už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
4. Statykime Lietuvos nepriklausomybės paminklą, remdami VLIKo

veiklą ir nepamiršdami įrašyti nors ir nedidelės sumos 
testamentuose. Palikimus ir kitas aukas siųskite:

Tautos fondas, 310 Rathburn Rd., Islington, Ont. M9B 2L8.

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI! 
Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas įvai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

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

vai. Kolegos kunigai ketino 
tą įvykį iškilmingai paminėti. 
Prašiau juos nedaryti tokių 
scenų bažnyčioje, nes buvo 
jau įėję madon tokius pami
nėjimus rengti prieš visus 
dalyvius tarp pamaldų. Bet 
vos tik pabaigiau šv. Mišias, 
priėjo prie altoriaus dekanas 
drauge su vikaru ir, padėję 
man kėdutę atsisėsti, ėmė ma
ne viešai, dalyvaujant visiems 
pamaldų dalyviams, garbinti. 
Tokiomis progomis visad tik 
šlovina solenizantą, jo ydas 
pamiršdami. . . Mano akyse 
pasirodė ašaros. Verkė visi 
bažnyčios lankytojai. Baigus 
80 metų, juoktis nebuvo no
ro.. . Jaunos mergaitės nešė 
man baltas bei raudonas ro
žes, deklamavo ir dėjo gėles 
man ant kelių. Visos buvo pasi
puošusios baltom suknytėm, 
mažytės, paaugusios ir jau di
delės. Pridėjo daug žiedų ir 
negalėjau jų kitaip sunaudoti, 
tik paprašiau vikarą išnešioti 
gėles ant visų altorių.

Toms ceremonijoms pasibai
gus, buvo gegužinės pamaldos, 
o po to rinkomės mano bute iš
kilmingai vakarienei. Vaiši
nau Eucharistijos bičiules ir 
vaikus. Prie stalų sutilpo 60 
žmonių. Kitą dieną vaišinomės 
dekanato kunigai iš viso 15 
žmonių. Eucharistijos bičiu
lės prieš tas dienas meldėsi 
už mane, per devynias dienas 
kalbėdamos tam tikras mal
das, giedodavo ir mano inten
cija priėjo Komunijos. Atsi
dėkodamas, pas auksakalį už
sakiau sidabrinius rožančius, 
padovanojau kiekvienai, kad 
melstųsi”.

“Vardo dieną gavau du siun
tinukus ir ten radau nosinių. 
Zenonas atspėjo, kad man teks 
verkti, tik pavėlavo. Ašaras 
šluosčiau rankovėmis .. . Tokį 
didelį svečių skaičių pats vie
nas negalėčiau pavaišinti. 
Man tą dieną prinešė produk
tų pačios viešnios. Kai lieku 
vienas, jos pagamina pietus, 
apskalbia ir aplanko. Aš joms 
skaitau paskaitas, pavaišinu 
kavute. Jų daugumas jau pen
sininkės ir todėl jų darbui 
netrukdau. Vardadienį pralei
dau panašiai, tik visos cere
monijos mano bute pasibaigė. 
Pasakoju tai, norėdamas pa
rodyti, kad nesu vienišas”, — 
baigia laišką senas kunigas.

Ig. M.
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© PAVERGTOJE TEVYHlEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
ŠEIMYNINĖ RANGA

Prasidėjus M. Gorbačiovo re
formoms, vilniškėje spaudoje vis 
dažniau pradedama minėti šei
myninė ranga sovietinamos Lie
tuvos kolchozuose ir sovchozuo- 
se. Duomenų apie šį naują dar
bų būdą “Valstiečių laikraščio” 
86 nr. pateikia Rita Šovinytė ir 
Laimis Vaitonis, skaitytojus su
pažindinantys su Anykščių rajo
no Raguvėlės sovchozu. Iš jų 
pranešimo sužinome, kad ten 
jau pernai rudenį šeimininės 
rangos ėmėsi vairuotojo ir pie
no punkto laborantės šeima, 
pradėjusi auginti gyvulius sov- 
chozui laisvu nuo pagrindinio 
darbo laiku: “Šiuo metu sure
montuotame nebenaudojamame 
ūkio tvarte Antanas ir Genė 
Kruopiai prižiūri 10 kiaulių 
ir 15 penimų veršių. Gyvulius 
peni savo pasiruoštais arba 
pirktais pašarais, išskyrus iš 
ūkio gaunamą šieną, žolę. Iš šios 
mažosios fermos, atskaičiavę au
ginimo ir priežiūros išlaidas, jo 
šeimininkai tikisi gauti apie 
6.000 rublių pajamų .. .” Prie 
pranešimo pridedama ir sovcho- 
zo ekonomistės A. Andrijauskie
nės pastaba: “Šeimyninė ranga 
ekonomiškai naudinga abiem 
pusėm”. Ji džiaugiasi, kad Anta
no ir Genės Kruopių pramintu 
keliu žengė jau 17 šeimų, taip 
pat rangos būdu susigundžiusių 
auginti gyvulius sovchozui. Šei
myninė ranga plinta ir darži
ninkystėje, kur net 175 šeimos 
laisvu nuo darbo laiku augina 
kopūstus ir svogūnus. Šeimų pri
žiūrimos daržovės noksta 23 hek
tarų plote.

PAGALBINIAI VERSLAI
Antanas Naujokaitis, “Vals

tiečių laikraščio” 88 nr. komen
tuodamas redakcijos gautus 
skaitytojų laiškus, paliečia pa
galbinius verslus kolchozuose 
ir sovchozuose, duodančius pa
pildomų pajamų tiems ūkiams. 
Pagalbinėje gamyboje ir vers
luose dažniausiai nesivadovau
jama šeimyninės rangos princi
pais. Zarasų rajono Padusčio 
kolchozas 1986 m. pradžioje 
įsteigė pagalbinių verslų sky- 
rių automobilių padangoms at- 

. naujinti. Jame keturi darbinin
kai, vadovaujami meistro A. 
Daunoro, per nepilnus metus at
naujino 4.962 padangas, už ku
rias Padusčio kolchozas gavo 
51.000 rublių pajamų. Kolchoze 
“Lenino keliu” pagalbiniu vers
lu tapo pirštinių siuvimas, jin 
įjungus pensininkus, namų šei
mininkes bei kitus laisvo laiko 
turinčius gyventojus. Kolchozas 
per metus susilaukė 46.000 rb. 
grynų pajamų, o siuvėjos ir siu
vėjai papildė savo šeimos biu
džetą. Biržų rajono K. Požėlos 
kolchoze iš pagalbinių verslų 
skyriuje išdirbtų avikailių bei 
kitų kailių siuvami kailiniai 
ir avalynė, kolchozui per metus 
duodantys 200.000 rb. pelno. 
Deja, šia vieno kolchozo paslau
ga ne visi gali pasinaudoti. Kre
tingos rajono Kurmaičių kaimo 
gyventojas J. Gedvilas laiške 
redakcijai skundžiasi: “Mes, 
kaimo gyventojai, auginame ne
mažai avių, tačiau niekas nesi
ima išdirbti avikailius”. Kvap
nios naminės duonos Šakių rajo

®
 “AUDRA" TRAVEL
) 
f

CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ
1 987

Kelionių į Lietuvą 
išvykimo datos:

Rugsėjo 4 Spalio 2 Gruodžio 28

Oro linijos - “Air France”, “Aeroflot”, “JAT”, “Finnair”. 
Šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga - 3, 4, 5 dienos, 

Kaunas - 2, 3 dienos, Panevėžys - 1 diena 
Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai 

pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:

2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7 
Tel. (416) 769-2500 arba (416) 769-8077

Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

no Barzdų kolchoze pasigenda J. 
Kažemėkaitis, o ja džiaugiasi 
Lazdijų rajono “Jaunosios gvar
dijos” kolchozininkai. Mat tokią 
duoną pradėjo kepti jų kolchozo 
pagalbinių verslų skyrius. Kar
tais iš tokių pagalbinių verslų 
skyrių “VL” redakcija susilau
kia ir skundų. R. Liaudenskie- 
nė, dirbusi Panevėžio rajono M. 
Melnikaitės kolchozo pagalbi
nių verslų skyriuje, rašo: “Nors 
namudinėmis sąlygomis verslų 
cechui su savo mašina ir siūlais 
siuvau darbo pirštines, bet nei 
už juos, nei už siuvimo mašinos 
eksploatavimą man nebuvo ap
mokėta .. .”

ANTANAVIČIŲ TRYNUKAI
Trynukų susilaukė Rokiškio 

rajono “Lėvens krantų” kolcho
ze gyvenanti Dalios ir Rimanto 
Antanavičių šeima. Autobuso 
vairuotoju dirbantį Rimantą 
nustebino žmona Dalia, pagim
džiusi tris sūnelius. Antanavi
čių šeimoje dabar auga keturi 
vaikai: dukrelei Jūratei — ket- 
veri metai, o jos broliukams - 
tik trečias mėnuo. Kolchozo val
dyba, profsąjungos komitetas ir 
moterų taryba padidėjusioms 
šeimos išlaidoms padengti pa
skyrė 500 rublių pašalpą.

BUTAS BE EILĖS
Joniškio rajono liaudies kont

rolės komiteto inspektorė Ste
fa Miniauskienė ir žurnalistė 
Birutė Kymantienė “Tiesos” re
dakcijai atsiuntė birželio 16 d. 
laidoje paskelbtą laišką “Butų 
eilė ir butas be eilės”. Laiške 
kalbama apie Joniškio auto
transporto įmonėje dirbančius 
Stripeikas, turinčius virtuvikę 
ir septynių kvadratinių metrų 
kambarėlį, kuriame, be tėvų, dar 
glaudžiasi trys vaikai - du mo
kinukai ir darželinukė. Reikėtų 
didesnio buto, bet S. Stripeika 
jo nesitiki sulaukti, nors eilė
je įrašytas pirmuoju. Esą buto 
reikia naujam inžinieriui, o pas
kui vėl kas nors atvyks. Panašios 
nuomonės yra ir kiti S. Miniaus- 
kienės su B. Kybartiene apklau
sinėti įmonės darbininkai: “Jie 
aiškina, kad, pavyzdžiui, D. Vyš
niauskas jau antrą butą iš įmo
nės gavo, p Stripeika, dvidešimt 
metų čia išdirbęs vairuotoju, ne
maža ir kitų darbininkų nieko 
nesulaukia. Nuo 1960 m. įmonė
je jau devintas viršininkas, ir 
visiems išsyk buvo skirti butai. 
Dabartinis autotransporto įmo
nės viršininkas D. Vyšniauskas 
iš įmonės butą buvo gavęs kaip 
jaunas specialistas. Paskui ku
rį laiką dirbo kitose įstaigose. 
Išsiskyrė su žmona. Vėl grįžo į 
įmonę. Eilėje butui stovėjo try
liktas, bet išsyk perėmė buvusio 
viršininko trijų kambarių butą 
su visais patogumais. Kaip tai 
atsitiko? Juk gyvenamoji patal
pa piliečiams suteikiama pagal 
nustatytą eilę. Visai paprastai, 
nors ir ne visai gražiai. Buvo 
sudarytas sąrašas, kuriame iš
vardinti visi dvylika prieš vir
šininką eilėje butui gauti sto
vėję žmonės. Yra ir visų para
šai, kad jie užleidžia eilę ... 
Kodėl D. Vyšniauskas žengė tokį 
negarbingą žingsnį, o rajono 
vykdomasis komitetas patvirti
no tai sprendimu?!” V. Kst.

Vysk. PAULIUS BALTAKIS, OFM, lankydamas lietuvius Lenkijoje, aplankė ir Dariaus-Girėno paminklą Pščel- 
nike. Iš kairės: vietinis girininkas NIVINSKI, kan. ALFONSAS JURKEVIČIUS, girininko žmona (pasislėpusi), 
BARBORA KVIATKAUSKAITĖ, JULIUS SANVAITIS, vyskupą lydėjęs kun. EDMUNDAS PUTRIMAS, vysk. 
PAULIUS BALTAKIS, kun. BRONIUS KUCULIS

Dviejų dailininkų sodyboje
Pensininkų grupė, aplankiusi dailininkus Tamošaičius, 

“Nemuno”galeriją ir Tūkstantį salų

STASYS DALIUS

Ankstyvą 1987 m. rugpjūčio ryt
metį prie Hamiltono Jaunimo 
centro rinkosi būreliai žmonių. 
Kas gi juos atvijo dar saulutei ne
pakilus, ir kokių rūpesčių genami 
jie čia telkėsi? Priežastis išryš
kėjo, kai didžiulis autobusas su
stojo ir sukvietė visus į vidų. Tai 
pensininkų klubo nariai, dar ne
pasenę savo širdyse, panorėję iš
vykti visai dienai aplankyti dai
lininkų Tamošaičių sodybos prie 
Kingstono, Tautodailės institu
to parodos bei paplaukioti 1000 
salų aplinkoje. Susėdus autobu
se, vadovai pasikeisdami skaito 
atvykusius ir tikrina sąrašus. Tu
ri gerokai pasitempti, nes keliau
ninkų (47 žmonės) pilnas autobu
sas, o čia dabar beskaičiuojant 
trūksta trijų ir tiek. Dar kartą ir 
kitą skaičiuoja - vis tiek trūksta. 
Atvykusieji laiku kantriai lau
kiam penkias, dešimt ir penkioli
ka minučių, bet pavėlavę vis nesi
rodo. Ir nepasirodė. Išvažiavom 
be jų, bet su pavėlavimu.

Patogiai autobuse įsitaisę, dar 
rytmečio tingumo apimti, žvalgo
mos pro langus, sekdami pakelės 
vasaros žalume paskendusius lau
kus ir kelyje skubančius automo
bilius. Praslenkam pro Toron
tą, užkliudydami rytmetinį judė
jimą, bet greit jį paliekam ir ar
tėjam prie kelionės galo. Bet štai 
prieš Bellevillę staiga kelias už
sikemša, ir visi automobiliai su
stoja. Užsikimšusio kelio pakraš
čiais praūžia policijos ir ugnia
gesių automobiliai. Matyt, dides
nė nelaimė įvyko. Teko vėl ne
kantriai laukti. Išstovėjom pusant
ros valandos. Jei iš ryto būtume 
nelaukę pavėlavusių, tai šio su
trukdymo būtume neturėję.

Už Bellevillės, išsukus iš greit
kelio, netrukus ir Tamošaičių so
dyba, kurią buvome jau pralėkę, 
tad turėjom grįžti. Pro šią sodybą, 
kad ir labai kuklią, bet labai iš
siskiriančią iš kitų, sunku pra
važiuoti jos nepastebėjus. Krū
muose ir medžiuose paskendusi, 
stogo žirgeliais pasipuošusi, lan
ginių ornamentais pagauna kiek
vieno akis. O už vartelių takelių 
šonuose įvairūs metaliniai orna
mentai, panaudoti iš ūkiškų reik
menų - ką tik laki dailininko kū
rybinė fantazija gali sugalvoti. 
Kiemelyje ant stiebo iškilusi ple
vėsuoja trispalvė Lietuvos vė
liava.

Dailininkas A. Tamošaitis, pra
žilęs, skrybėlę atsmaukęs, su fil
mų aparatu rankoje mus einan
čius pro vartelius filmuoja. Kie
melyje pasitinka ir Anastazija Ta
mošaitienė, maloniai mus sveikin
dama ir kviesdama į vidų apžiū
rėti turtų, sukrautų jų sodybos 
galerijoje.

Jei kas įsivaizduoja, kad tai yra 
puošnūs, patogūs rūmai meno ga
lerijai, labai nusivils. Dail. A. 
Tamošaičio pasakojimu, tai buvęs 
sūriams gaminti pastatas, kurį 
jisai nupirkęs sūrinei bankrota- 
vus. Tai šioje buvusios sūrinės 
apačioje įsirengė Anastazja Ta
mošaitienė su keliolika staklių 
austi tautiniams drabužiams, juos
toms ir kilimams, o viršuje - dail. 
Tamošaičio studija su paveikslais. 
Tokiam būriui sulipus į jo studiją, 
grindys siūbuoja linguoja.

Abu dailininkai dar žvalūs ir 
šnekūs išvedžioja po visus kampe
lius, rodydami liaudies meno tur
tus ir taipgi pradėtus darbus.

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 

Daugiausia pasakoja ir aiškina 
dail. Tamošaitis, turį puikią at
mintį, nors dabar jau eina 82-rus 
metus.

Apačioje keliuose kambariuose 
ištiesti ant grindų ir sienų dail. 
Tamošaitienės projektuoti ir aus
ti kilimai. O kilimų išaudimas ne 
taip jau paprastas dalykas, nes 
pirma reikia nupiešti tokio pat 
dydžio paveikslą ir tik turint no
rimą paveikslą pradedamas austi 
kilimas ar gobelenas. O čia tų ki
limų daugybė įvairomis temomis, 
daugiausia lietuvių liaudies pa
sakų motyvais. Atskiras kambarys 
pristatytas įvairaus dydžio stak
lių, kurių, rodos, yra 16. Visose 
staklėse pradėti austi įvairūs tau
tiniai audiniai. Anot dail. Tamo
šaičio, Anastazija iš vienų stak
lių bėginėja į kitas ausdama, nes 
daugiausia pati viena tai atlieka. 
Tik retkarčiais, kai turi studen
tes, susilaukia pagalbos.

Viršuje dail. Tamošaičio studija 
perkrauta paveikslais. Vieną pa
rodė dar atsivežtą iš Lietuvos. Ne
būdamas menininku, negali leis
tis į platesnį aiškinimą, nes vy
rauja tamsios spalvos, nors akiai 
malonios, bet pašinešusios į mo
dernizmą. Anot dail. Tamošaičio, 
pasižiūri žiemosmetu per užšalu
sį lango stiklą ir matai fantasti
nes figūras, kurias bandai atkur
ti paveiksle. O toje jo galerijo
je, reikia manyti, žiemos metu bū
na gerokai šalta, ir tų šalčio iš
rašytų lango stiklų netrūksta.

Apžiūrėję galerijos paveikslus 
ir kilimus einame į gyvenamą na
muką, kuris taipgi pilnas, kaip 
koks muziejus. Čia vyrauja dievu
kai, kryželiai, lėkštės, mediniai

Pranešimas “Talkos” nariams, 
kuriems sueina 70 metų amžiaus.
Pranešame visiems nariams, kuriems ateina 71-sis 
gimtadienis, turintiems RRSP sąskaitą “Talkoje”. Tada 
reikia išimti visus pinigus ir sumokėti aukštus pajamų mo
kesčius arba pervesti pinigus kokiai nors draudos bend
rovei, kuri mokėtų mėnesinę pensiją, bet kontroliuotų 
kliento pinigus.
Tam išvengti “Talkos” kredito kooperatyvas atidarė naują 
sąskaitą - REGISTRUOTŲ PENSIJŲ PAJAMŲ FONDĄ 
(RRIF), į kurią galima perkelti visas santaupas iš RRSP 
prieš sueinant 71 metams ir nereikia mokėti jokių mokes
čių. Šioje sąskaitoje palūkanos bus mokamos tokios pat, 
kaip ir RRSP sąskaitoje.
Nedelsdami kreipkitės smulkesnių informacijų į “Talkos” 
kooperatyvo raštinę.

Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvo “Talka” valdyba 

į - ,

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................  3%
santaupas  ...............  5.25%
kasdienines palūkanas
už santaupas .................. 4.75%
term, indėlius 1 m.................9%
term, indėlius 3 m.......... 9.50%
reg. pensijų fondo........ 6.50%
90 dienų indėlius................. 8%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m..............8.75% 

šaukštai ir kiti medžio drožiniai. 
O ant grindų ir sienų audiniai, ki
limai. Valgomajame kambaryje 
ant stalo pūpso pyragai, medus, 
vaisiai, kunkuliuoja kavos puo
das ir atsigaivinimui šaltas vai
sių gėrimas. Maloni šeimininkė 
dail. Tamošaitienė kviečia visus 
vaišintis. Nustebę dėkojam už tą 
vaišingumą. Padėtį gelbsti ir mū
sų A. Mačiulaitienė, kuri atne
ša savo atvežtas gėrybes ir pa
vaišina visus atvykusius kartu su 
šeimininkais.

Atsigaivinę ir išėję į kiemą, su 
šeimininkais padarome nuotrau
kas ir jų lydimi patraukiam į P. 
Reginos puošnius namus - galeri
ją “Nemunas”, Chisamore Point, 
Gananoque, Ont. Mus lydi abu 
Tamošaičiai, kurie, atvykus į ga
leriją, aiškina apie paveikslus ir 
dalyvaujančius dailininkus. Pir
mojo aukšto visuose kambariuo
se ir koridoriuose išstatyti pa
veikslai ir dail. Dagio skulptū
ros. Tai kilnojama paroda, at
vežta iš Čikagos A. Kezio. Apa
čioje, dviejose salėse, liaudies 
meno audiniai, kilimai, kalėdinė 
eglutė šiaudinukais papuošta, 
aukštaičių, zanavykų ir dzūkų mo
terų tautinai drabužiai (mane
kenai), velykiniai margučiai ir 
daugybė kitų dalykų.

Trumpai pabuvoję ir pasigro
žėję šia paroda, atsisveikinam P. 
Reginą, kuris turi dar plačius 
ateities projektus. Dėkojame dar 
kartą ir Tamošaičiams, kurie mūs 
čia atlydėjo ir vykstame į 1000 
salų St. Laurent upėje pamatyti 
ir paplaukioti. Pasitaikiusi labai 
šilta ir saulėta diena davė gražią 
progą tris valandas plaukiojant 
didelu laivu grožėtis tomis salo
mis, kurių faktiškai yra ne 1000, 
bet 1350. Pavakaryje grįžtam sau
lės nubučiuoti į laukiantį auto
busą ir jau vėlai vakare pasiekiam 
Hamiltoną patenkinti ta išvyka.

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask......... 10.50%
asmenines paskolas.......  12%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda Iki $25.000.

JA Valstybės
Klivlando “Grandinėlė”, vado

vaujama Liudo Sagio, šį sezoną 
pagrindinį dėmesį skirs pasi
ruošimui Aštuntajai tautinių šo
kių šventei, įvyksiančiai 1988 
m. liepos 3 d. Kanadoje, Onta
rio Hamiltone. Tarp rengėjų iš
kilę nesutarimai jau pašalinti, 
pradedamas rimtas darbas. Šven
tės programą atliks keturios šo
kėjų grupės - vaikų, jaunių, stu
dentų ir veteranų.

JAV LB kultūros taryba, per
nai surengusi Septintąjį teatrų 
festivalį, ruošiasi sušaukti JAV 
ir Kanados scenos darbuotojų 
pasitarimą š. m. lapkričio 7 d. 
Čikagoje, Jaunimo centre. Daly
vauti kviečiami veikiančių bei 
anksčiau veikusių teatrų ir sam
būrių atstovai. Platesnė infor
macija šiuo reikalu bus paskelb
ta vėliau.

Niujorko lietuvių vyrų cho
ras “Perkūnas” ruošiasi pradėti 
naują veiklos sezoną. Choro gre
tas praretino mirtys, choristų pa
sitraukimas, vyresniųjų išsikėli- 
mas į šiltesnes saulėtas vieto
ves. Chrovo valdyba, ruošdamasi 
pradėti naują veiklos sezoną, 
kviečia grįžti buvusius narius 
ir laukia naujų. Informacijas 
visais “Perkūno” reikalais tel. 
(718) 441-1252 teikia valdybos 
pirm. Stasys Karmazinas.

Los Angeles lietuviai Lietu
vos krikščionybės 600 metų su
kaktį ir arkiv. J. Matulaičio, MIC, 
paskelbimą palaimintuoju mi
nės lapkričio 22, sekmadienį, 
10.30 v.r., miesto centre esan
čioje Šv. Vibianos katedroje. 
Iškilmingas Mišias atnašaus ir 
pamokslą sakys vysk. John J. 
Ward, dalyvaujant ir išeivijos 
lietuvių vysk. P. Baltakiui, OFM. 
Po pamaldų bus pokylis, kuria
me dalyvaus dvasiškijos ir val
džios atstovai. Organizaciniais 
sukakties reikalais rūpinasi LB 
apygardos valdyba, vadovauja
ma pirm. Angelės Nelsienės.

Seton Hall universiteto ra
dijas South Orange, N.J., po ke
lių mėnesių pertraukos rugsė
jo 14 d. vėl pradėjo transliuo
ti lietuvišką vienos valandos 
programą anglų kalba “The Mu
sic pf Lithuania”,, kuriai, ir to
liau vadovaus emeritas, prof. dr. 
Jokūbas Stūkūs. Programa bus 
transliuojama 89,5 FM banga 
pirmadieniais nuo 6 iki 7 v.v. Ji 
supažindins Niujorko ir New 
Jersey amerikiečius su lietuvių 
kultūra, jų veikla, Lietuvos is
torija, dabartiniais vargais so
vietinėje okupacijoje ir pastan
gomis atgauti laisvę.

Dviejų Lietuvių dienų susi
laukia Los Angeles ir apylinkių 
tautiečiai: pavasarį Lietuvių 
dieną surengia Šv. Kazimiero 
parapija, rudenį - vientinė Lie
tuvių Bendruomenė, kurios va
dovybę dabar yra perėmęs jau
nimas. Bendruomenės šventė 
šiemet įvyks spalio 2-4 d.d. Jau
nieji LB vadovai jai pasirinko 
mugės pobūdį, pasikviesdami 
estus ir latvius. Suvenyrinių 
prekių iš Bostono atveš “Bal
tic Enterprises” firma. Bus gi
ros ir midaus, vyks įvairios var
žybos, žaidimai vaikams. Mugės 
lankytojai galės įsigyti naujų 
ir senų knygų, plokštelių, kase
čių, atvirukų, įvairių lipinukų, 
pasivaišinti raguoliu, rūkytu 
kumpiu, riestainiais ir krupni
ku. Dainų ir tautinių šokių pro
gramą Šv. Kazimiero parapijos 
kieme atliks netikvietinis “Spin
dulys”, bet ir trys iš kitų vieto
vių atvykusios šokėjų grupės. 
Algimantas Kezys ir Karolis Avi
žienis atveš keliaujančią lietu
vių dailininkų darbų parodą. 
Numatyta ir įdomi tautodailės 
paroda.

Australija
“Tėviškės aidų” savaitraščio 

reikalai aptarti Melburne rug
pjūčio 3 d. įvykusiame Australi
jos lietuvių katalikų federaci
jos valdybos posėdyje. Rugpjū
tis buvo paskelbtas katalikiš
kos spaudos mėnesiu. Spaudos 
kiosko salėje sekmadieniais bu
vo renkamos aukos “Tėviškės 
aidams”. Nuo 1988 m. pradžios 
šį savaitraštį planuojama spaus
dinti ofsetu. Spaustuvei reikės 
naujų mašinų. Lėšos bus pradė
tos telkti tradiciniame “Tėviš
kės aidų” baliuje rugsėjo 26 d. 
Federacijos valdyba mašinoms 
pirkti yra numačiusi specialų 
lėšų telkimo vajų spalio mėnesį.

ALB krašto valdybos pastan
gomis Melburno lietuviai rug
pjūčio 23 d. įsijungė į laisvaja
me pasaulyje ir Vilniuje vyku
sias “Juodojo kaspino” demonst
racijas. Organizacinį darbą at
liko ALB Melburno apylinkės 
valdyba, Baltiečių taryba ir šau
lių kuopa. Demonstrantai susi
rinko prie Sporto ir pramogų 
centro, kuriame kaip tik tą die

ną vyko australų ir sovietų krep
šinio komandų rungtynės. De
monstracijoje dalyvavo tik 50 
ryžtingų asmenų, bet jie išda
lino tūkstantį informacinių la
pelių praeiviams, plakatais at
kreipė jų dėmesį į okupuotiems 
Baltijos kraštams ir ypač Lietu
vai Sovietų Sąjungos daromas 
skriaudas. Gėdingą Molotovo- 
Ribbentropo sutartį atsklei
džiantys lapeliai “Black Ribbon 
Day” buvo gauti iš ALB Sydnė- 
jaus apylinkės valdybos.

Melburno lietuvai liepos 7 d. 
pagerbė amžiaus aštuoniasde
šimtmečio sulaukusį skautinin
ką Juozą Makulį, kuris skautų 
veiklon įsijungė mokytojauda
mas Kruonio miestelyje. Tą 
veiklą tęsė su Melburno lietu
viais skautais. Sukaktuvinin
kas Melburne įsteigė lietuvių 
savaitgalio mokyklą, buvo iš
rinktas pirmuoju sporto klubo 
“Varpas” pirmininku. Senatvės. 
J. Makulį privertė pasitraukti 
iš organizacinės veiklos. Savo 
energiją jis dabar skiria vais
medžiams šeimyniname sode, 
kur jį aplankė visuomenės atsto
vai. Pagerbtuves suorganizavo 
Melburno skautininkų ramovės 
vadovė Jonė Žitkevičienė. Su
kaktuvininką J. Makulį sveiki
no skautų ir kitų organizacijų 
atstovai.

Italija
“Juodojo kaspino” demonstra

cijas rugpjūčio 23 d. Vilniuje, 
Rygoje ir Taline plačiai paminė
jo Romos dienraščiai ir televi
zija. Negausų lietuvių skaičių 
Romoje gerokai sumažino vasa
ra. Viešai demonstracijai ne
užteko lietuvių. Demonstraci
jas Vilniuje buvo nutarta pri
siminti maldomis lietuvių kop
lyčioje Šv. Petro bazilikos že
mutiniame aukšte. Būrelį lietu
vių ten sutelkė Lietuvių infor
macijos skyriuje dirbantis Al
gis Sodonis, Lietuviškųjų Vati
kano radijo laidų darbuotojas 
Saulius Kubilius ir laikinai Ro
moje gyvenanti dr. Milda Dany- 
tė. Dalyvių eilėse buvo ir Lie
tuvos atstovas Vatikanui Sta
sys Lozoraitis. Susikaupimui, 
užbaigtam giesme “Marija, Ma
rija”, buvo skirti keli ekume
niniai skaitiniai.
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Britanija
Pirmoji Baltiečių diena Lon

done įvyks Westminsterio ka
tedros konferencijų centre š. 
m. rugsėjo 26. Baltiečių taryba 
jau seniai galvojo apie tokį bend
rą lietuvių, latvių ir estų rengi
nį. Juo norima prisiminti Balti
jos respublikų santarvę, kurią 
1934 m. rugsėjo 12 d. Ženevoje 
po Tautų sąjungos sesijos pasi
rašė Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos užsienio reikalų ministe
rial. Santarvė įpareigojo tris ne
priklausomas Baltijos respubli
kas derinti užsienio politiką, 
teikti savitarpio pagalbą bend
radarbiavimu. Ši istorinė sutar
tis dabar kasmet bus prisime
nama bendra Baltiečių diena. 
Pirmąjį renginį š. m. rugsėjo 
26 d. atidarys Lietuvos atstovas 
Vincas Balickas. Programą pasi
keisdami atliks baltiečių chorai 
ir tautinių šokių grupės. Bus 
surengta tautodailės ir knygų 
paroda, apklausinėjimo būdu 
pravestos žinių apie Baltijos 
kraštus varžybos. Bus galima 
laimėti išvyką Skandinavijon.

Mančesterio lietuvių klubas sa
vo veiklą ir problemas aptarė 
pusmetiniame narių susirinki
me liepos 5 d. Juos pasveikino 
pirm. A. Podvoiskis. Iš valdybos 
pranešimų paaiškėjo, kad klu
bas per pusę metų pirmą kartą 
turėjo 448 svarus pelno. Pelną 
atnešė pagyvėjusi veikla. Talkos 
būdu atliktas nemažas remon
tas: perdažyta buvusi mokykla, 
biblioteka, nutinkuota sandėliu
kų siena. Posėdyje išrinktas nau
jas klubo vicepirmininkas ir 
sekretorius. Dėl nesveikatos pa
sitraukiantį sekr. J. Verbicką 
pakeitė buvęs vicepirm. S. Lau- 
ruvėnas, o pastarąjį - vicepirmi
ninku išrinktas H. Vaineikis.

A. a. Zita-Kazimiera Genoval- 
tytė, ilgus metus Lietuvių sody
boje gyvenusi pensininkė, mirė 
ir buvo palaidota birželio 23 d. 
Kaimyninės Headley parapijos 
kapinėse. Velionė, gimusi Kau
ne 1922 m., vengdama sovietinės 
okupacijos, 1944 m. vasarą pasi
traukė Vokietijon ir 1946 m. su 
pirmosiomis lietuvaitėmis at
vyko Britanijon, įsipareigojusi 
dirbti ligoninėse. Jai teko gy
venti Šefielde, Ročdalėje, No- 
tinghame ir Londone. Kai No- 
tinghame tragiškai žuvo šešių 
mažamečių vaikų motina Pavce- 
vičienė, velionė daug prisidė
jo prie tų vaikų išauginimo. Ge
dulines Mišias Headley katali
kų šventovėje atnašavo ir laido
tuvių apeigas kapinėse atliko 
kun. A. Gėryba.



Tebūnie išgirsta antroji pusė
Audiatur et altera pars dėl “Nerašytų atsiminimų”

0. GAILIŪNAITĖ

Savotiškai stebino 1987 m. bir
želio 2 d. ir liepos 14 d. “TŽ” 
spausdinti “Nerašyti atsimini
mai”, pasirašyti B.D. inicialais. 
Ilgokai laukta. Praėjo 46-47 me
tai. Per tą laiką daug anuo laiku 
buvusių mokytojų jau pasitraukė 
iš šio pasaulio.

194041 mokslo metais ir aš bu
vau gimnazijos mokytoja Kaune, 
bet mano nerašyti prisiminimai 
būtų skirtingi. Natūralu ir žmo
giška. Mes esame individualistai, 
ir kiekvienas kitaip reaguojame. 
Vieni įsimename geriau vienus 
faktus, kiti kitus. Pavyzdžiui, 
jei reikėtų aprašyti rusų kariuo
menės įžengimą į Lietuvą ir tuo 
pačiu okupacijos pradžią, B.D., 
mano ir kitų asmenų įspūdžių 
aprašai būtų labai skirtingi.

Perskaičius “TŽ” liepos 14 d. 
“Nerašytus atsiminimus”, norė
čiau kai kuriuos faktus patiks
linti. Ten B.D. prisimena, kad 
Kauno radiofono direktorium 
buvo K. Korsakas. Mano atmini
mu, pirmosios sovietų okupacijos 
metais Kauno radiofono direk
torium buvo ne K. Korsakas, bet 
JUOZAS BANAITIS. Tai patvirti
no dvi anuo metu buvusios Kau
no radiofono tarnautojos, jaunes
nės už mane (be to, L.E. II t.).

Kiek žinau, Halina Korsakienė 
buvo tada Kauno radiofone vaikų 
valandėlės vedėja. Neteko jos 
matyti lankantis gimnazijoje, 
gal domėjosi jaunesniais.

Rašytojos Rūtelionienės duk
tė buvo ne VIII bet IX klasėje. 
Ji buvo suimta, bet smulkmenų 
nežinau ir nežinojau. Toronte 
gyvena viena Rūtelionytės bend
raklasė (gal yra ir daugiau). 
1940/41 mokslo metais dar buvo 
IX ir X klasės. Mokslo metų pa
baigoje tų klasių mokiniai gavo 
gimnazijos baigimo atestatus.

Be abejonės, tie metai buvo 
sunkūs visiems, taip pat ir mo
kytojams. Bendrinės B.D. pasta
bos teisingos, bet atskirų gim
nazijų padėtis galėjo būti skir
tinga. Tai priklausė nuo direkto
riaus inteligencijos ir orienta
cijos. Neprisimenu, kad kas būtų 
kvietęs ar varęs mane ar mano 
kolegas į kokius mitingus ar su
sirinkimus. Tiesa, kartą buvo su
kvietę mokinius ir mokytojus į 
gimnazijos salę, kur kalbėjo ru
sų karininkas. Viena mokytoja 
vertė jo aiškinimus į lietuvių 
kalbą, o mokinių klausimus į ru

sų (eiga ir pasekmės atskiras 
klausimas).

Buvau ir aš tame gausiame bei 
garsiame Kauno Kūno kultūros 
rūmų mokytojų suvažiavime ar 
mitinge, dar mokslo metams ne
prasidėjus. Deja, neprisimenu, 
kad ten būtų kalbėjusi rašytoja 
Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė. 
O turėčiau prisiminti vienokią 
ar kitokią savo reakciją, nes 
pažinau ją dar būdama vidurinės 
mokyklos mokinukė ir ją respek
tavau.

Mėginau teirautis pas vieną, 
antrą ir trečią buvusius mokyto
jus net už Kanados ribų, bet nie
kas neprisimena, kad ten būtų kal
bėjusi Sofija Čiurlionienė. O dar 
kiti tvirtina, kad jos ten visai ne
buvo.

Nekreipiau dėmesio ir visai ne
prisimenu, kaip A. Venclova rai
šiojo batus. B.D. nemini, bet aš 
prisimenu, kad ten kalbėjo Vincas 
Krėvė. Tada man atrodė, kad jo 
kalba buvo gan drąsi, pagal eitą
sias pareigas, ir lietuviškiausia. 
Po jo trumpos kalbos prasiveržė 
Lietuvos himnas.

Praėjusiais metais kai kuriose 
Š. Amerikos vietovėse mūsų skau
tės prisiminė buvusios Lietuvos 
skaučių vadės Sofijos Kymantai- 
tės-Čiurlionienės šimtmetį nuo 
jos gimimo. Didžiuotasi ja tada, 
o pažinusios ją skautės pagarbiai 
prisimena ją ir šiandien. Rašyto
jai mirus, mano buvusi mokytoja 
Ona Petrauskaitė-Krikščiūnienė 
rašė apie ją “Drauge”: “Turbūt 
niekas nebūtų geriau už ją repre
zentavęs Lietuvos tarptautinia
me skaučių sąjūdyje”. O. Petraus
kaitė-Krikščiūnienė nebuvo skau
tė. Ji buvo teisi. Anglų skautės 
ilgai minėjo 1933 m. stovyklą Pa
langoje.

Rašytoja Sofija Kymantaitė- 
Čiurlionienė buvo ir liks mūsų 
tautos iškili asmenybė. Jos įna
šas į mūsų tautos kultūrinį gyve
nimą yra neabejotinai žymus.

Neturiu tikslo čia rašyti rašy
tojos biografiją ar skaičiuoti jos 
darbus. Jos veikla ir darbai jau 
seniai yra kitų suminėti. Kan. M. 
Vaitkus 1959 m. parašė išsamų 
straipsnį “Europietė žemaitė, 
Sofijai Čiurlionienei mirus” “Ai
dų” žurnalo 5, 6 ir 7 numeriuose. 
Netrukus po jos mirties — 1958 m. 
gruodžio 27 d. “Draugo” priede pa
sirodė buvusio mokytojo ir rašy
tojo Ben. Babrausko straipsnis

(Nukelta į 8-tą psl.)

LSS Europos rajono skautų 1987 metų vasaros stovykloje Britanijos Lietuvių sodyboje prie Londono. Nuotrauko
je - dalis Europos lietuviškų studijų savaitės dalyvių su skautininkais. Iš kairės: LSS Europos rajono vadeivė ps. 
VIDA GASPERIENĖ, DBLS centro valdybos pirm. v.s. JARAS ALKIS, viešnia, v.s. fil. MEILĖ MICKIENĖ. Ši 
stovykla susilaukė daug lankytojų iš įvairių kraštų Nuotr. s. S. B. Vaitkevičiaus

Vyturys nusileido, jo daina tebesigirdi
Vieneri metai a.a. Juozą Bersėną amžinybėn palydėjus

1986 m. rugsėjo mėn., sulaukęs 
75 metų amžiaus, Ontario Hamil
tone, mirė J. Bersėnas. Jo mirtį 
labai jautriai išgyveno ne tik jo 
šeima, bet ir gausus bičiulių būrys.

Gimęs (1911) ūkininko šeimoje, 
Kėdainių apylinkėje, jis ir liko 
artimas tam luomui beveik visą gy
venimą. Tačiau, turėdamas visuo
menininko gabumus, daug veikė ir 
toje srityje. Nuo pat jaunystės 
įsijungė į kooperatinę Lietuvos 
veiklą. Organizavo vietos koope
ratyvus ir buvo juose gabiu dar
buotoju. J. Bersėno pamėgimas 
žemės ūkio ir visuomeninio dar
bo nesumenko atsidūrus ir sve
tur. Atvykęs Kanadon, įsigijo ūkį 
su dideliu pramoniniu sodu, ku
ris tapo pavyzdingu plačioje apy
linkėje.

Padėjo organizuojant lietuvių 
parapiją Londone, Ont., o vėliau 
buvo vienas iš Kanados lietuvių 
fondo pradininkų. Taipgi prisi
dėjo prie Lietuvių namų įrengi
mo Toronte.

Ypatingai yra atmintini J. Ber
sėno pakantos jausmai. Jis gebėjo 
bendrauti su visais padoriais 
skirtingų pažiūrų lietuviais ir 
gerbti kitų įsitikinimus bei pa
žiūras. Šios gilios pakantos ir 
lietuviško patriotizmo nuotaikose 
jis ir jo žmona Elena išaugino 
visus savo šeimos narius. Kelis
kart lankydamas Lietuvą, pasiim
davo ir kurią nors savo atžalą,

A. a. JUOZAS BERSĖNAS

t
kad parodytų gražią tėvų šalį. 
Tad nenuostabu, jei nuoširdumas 
ir jautrumas lietuviškiems rei
kalams giliai glūdi visoje Bersė- 
nų šeimoje.

Sūnus Eugenijus ir dukra Zita 
jau baigę aukštąjį mokslą, o jau
niausioji Sigita jau arti to. Visi 
lietuvių kalbą puikiai vartoja 
žodžiu ir raštu. Visi aktyviai da
lyvauja lietuviškoje veikloje.

Eugenijus, šalia savo profesi
nio darbo, veikia Kanados lietu
vių fondo vadovybėje. Abi dukros 
buvo Kanados lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkėmis.

Vyresnioji dukra Zita, baigusi 
universitete žmogaus mitybos 
mokslą (Registered dietitian), 

dirba didelėje ligoninėje. Be to, 
savo mokslo žiniomis ji noriai 
dalinasi paskaitose Toronte bei 
Hamiltone; lietuviams kalba lie
tuviškai, o kitiems — angliškai, 
pvz. per televiziją. Šalia to, ji 
randa laiko veikti ir Kanados lie* 
tuvių fondo taryboje.

Sigitai, universiteto studentei, 
iniciatyvos irgi netrūksta. 1985 
m. dalyvavo Baltiečių taikos ir 
laisvės žygyje į Skandinaviją. Lai
ve, praplaukiant Lietuvos-Latvi- 
jos-Estijos kraštus, nesant kam 
labiau pritiktų maldą sukalbėti, 
jaunuolė studentė tai atliko.

Bersėnų rūpestingai išaugintas 
šaunus patriotinis jaunimas gali 
teikti lietuviškos paskatos ne 
tik čia gimusiems, bet ir vyres
niajai kartai. Juk jau pradeda 
atsirasti, net “iškiliųjų” tarpe, 
tokių, kurie, išmokę angliškai, 
jau linksta savo tėvų kalbą neva 
primiršti.

O eibė lietuvių savo tauriesiems 
nėra abejingi. Palankumas ryškė
jo iš suplaukusio didelio būrio 
į a.a. Bersėno laidotuves.

Esu užtikęs tokį posmą kinie
čių raštijoje: “Vyturys iš padan
gės kriste nusileido, o jo giesme
lė ten aukštai vis dar girdis”. 
Toks poetinis posmas Lietuvos 
žemės artojo sūnaus a.a. J. Ber
sėno ir jo šeimos atveju yra ypa
tingai taiklus.

J. Mockaitis
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RAŠINIŲ KONKURSAS
Amerikos lietuvių tautinė sąjunga skelbia Rašinių konkursą 
jaunimui. Temos: 1. “NE LIETUVOJE GIMUSIO JAUNIMO 
PAREIGA LIETUVAI”; 2. “KAIP IŠLAIKYTI JAUNIMĄ 
AKTYVŲ LIETUVIŠKOSE ORGANIZACIJOSE?”

Amerikos lietuvių tautinė sąjunga kviečia ir skatina visą 
lietuvišką jaunimą (iki 35 m. amžiaus) dalyvauti konkurse. 
Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle rašytų puslapių. 
Lituanistinių mokyklų mokytojai bei įvairių organizacijų 
vadovai yra prašomi paskatinti jaunimą rašyti minėtom 
temom.

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys premijos: 
I. - $250.00, II. - $150.00, III. - $100.00.

Premijų paskirstymui vertintojų komisija bus sudaryta 
ir paskelbta vėliau.

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema 
atsiųsti užklijuotą voką su vardu, adresu, ir amžiumi. Kon
kurso rašiniai turi būti atsiųsti iki 1988 m. sausio 15 d., se
kančiu adresu: Amerikos lietuvių tautinė sąjunga, c/o Vida 

Jonušienė, 12500 Pawnee Rd., Palos Park, IL 60464, USA.

AfA
LIUDUI KAVALIAUSKUI 

mirus,
liūdinčią žmoną DANUTĘ, jo dukrą REGINĄ, sūnų 
ARŪNĄ, seseris - STASĘ ŠLAPELIENĘ, ALDONĄ 
STADIENĘ, JUSTINĄ SRIUBIŠKIENĘ, brolį PRANĄ 
su žmona DANGUOLE ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame - Vanda ir Placidas Balynai

Mielam broliui

AfA 
majorui JUSTUI MAŠIOTUI 

Čikagoje mirus,
jo brolį JUOZĄ KRIŠTOLAITį, choro pirmininką, 
nuoširdžiai užjaučia-

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

AfA 
KOTRYNAI MARIJOŠIENEI

mirus,
jos dukrą seselę IGNĘ nuoširdžiai užjaučiame ir
drauge liūdime -

Toronto ateitininkai sendraugiai, 
studentų, moksleivių ir jaunučių kuopos ...

NEŠIM
GEORGE V. KAIRYS MA, MBA,

...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, 

šutau py mo bei

> indėlių programą,

pagal kurią uždirbsite žymiai daugiau pinigų negu iki 
šiol.

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

įsidarbino garsioje “Mutual” bendrovėje, 
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 pirkimo — 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

* J
• Dantų gydymo drauda
• Registruoti pensijų planai
• Grupiniai RRSP
• Atidėto pelno dalybų planai
• Mokesčių atidėjimo investavimas
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AfA 
JUOZUI ANKUI

mirus,
reiškiu nuoširdžią užuojautą velionies seseriai SALO
MĖJAI ANDRULIENEI, jos šeimai ir giminėms -

Antanas Aulinskas

Lietuvių mokytojų studijų savaitėje Dainavoje 1987 m. rugpjūčio 17 d. 
diskutuoja du jos dalyviai - B. KETURAKIS ir kun. J. DUOBA, MIC, 
lietuviško švietimo klausimus Nuotr. V. Kučo

“Sutartinė” ruošiasi Australijon
Torontiškis kvartetas dalyvaus meninėje pasaulio lietuvių jaunimo kongreso programoje

AfA 
JUOZUI ANKUI 

iškeliavus amžinybėn,
jo brolį FELIKSĄ ANKUDAVIČIŲ su žmona BIRUTE 
bei visus artimuosius giliai užjaučiame —

O. J. Ažubaliai

iš Lietuvos

Mylimam broliui
a. a. JUOZUI ANKUI

mirus Čikagoje,
jo seseriai ELENAI LUKAVIČIENEI, jos šeimai, 
broliui FELIKSUI ir visiems broliams bei seserims 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime -

Bronė ir Donatas Kriaučiūnai 
Bronius, Bronė ir Algis Venslovai 
Stasė ir sūnus Edvardas Labuckai

AfA 
PRANUI STYGAI

mirus,
žmonai ANTANINAI, sūnums - VYTAUTUI ir ŠA
RŪNUI su šeimomis, broliui ZENONUI su šeima 
reiškiame nuoširdžią užuojautą-
Hamilton, Ont. Kazys ir Elena Simaičiai

AfA 
KAZIMIERUI STANKUI

mirus,
mielą jo motiną VANDĄ, sesutę VIDĄ ir jos šeimą
nuoširdžiai užjaučiame -

Audronė ir Antanas Kazanavičiai

AfA 
KAZIUI STANKUI
iškeliavus į amžinybę,

jo motinai VANDAI STANKIENEI bei visiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Lietuvos kankinių parapijos choras

MIELAS DRAUGE,

Pas mus dabar yra įprasta vi
sose parapijose skirtingu laiku 
rengti Lietuvos krikšto 600 metų 
jubiliejaus iškilmes. Šių metų 
vasara nebuvo palanki šventėms: 
lietus ir vėtros gadindavo iškil
mių nuotaikas. Vis dėlto ir kai
muose, ir miestuose žmonės gau
siai rinkdavosi į savo šventna- 
mius, gausiai eidavo sakramentų, 
lankydavo kaimynines parapijas 
ir daugiau melsdavosi.

Mūsų parapijoje per iškilmes 
žmonių minia buvo tokia gausi, 
kad užkimšo ne tik bažnyčių ir 
šventorių, bet ir gretimas gatves. 
Aš pasirinkau išpažinčių klausy
mą ir, nors kitų talkininkų buvo 
daug, prasėdėjau be poilsio še
šias valandas. Jauno klebono pa
stangų dėka viskas praėjo labai 
sklandžiai ir įspūdingai. Nega
liu plačiau atpasakoti visų smulk
menų, nes dirbdamas savo darbą 
buvau izoliuotas maldininkų mi
nios. Presbiterijoje turėjom daug 
jaunimo deklamacijai, rožėms da
linti, Komunijai priimti ir t.t. 
Giedojimui buvo pasamdyti daini
ninkai iš Vilniaus. Šventoriuje 
stovėjo didžiulis bosas giros, kad 
ištroškę žmonės čia pat atsigai
vintų, nejieškodami gėralų resto
ranuose ar kiemuose. Vaikai ir 
jaunimas galėjo pasistiprinti ne
mokamai dalinamais sumušti
niais. Buvo užprašyti aktoriai iš 
didmiesčio, kurie šventoriuje su
vaidino religinio turinio spek
taklį ir t.t. Prieš pat jubiliejų 
po nakties išdygo ąžuolinis koplyt
stulpis su daugeliu skulptūrų ap
linkui — prieš pat vartus, šven
toriuje ...

Pas dekaną buvo vaišinami ku
nigui ir klierikai, o man- teko 
vaišinti tik aktorius bei artistus, 
kurių buvo apie 40 asmenų. Išlai
doms lėšų davė dekanas, — mano 
tik amerikinė kava išgaravo nes 
buvo graži ir šilta dienelė, o visi 
buvo ištroškę, išprakaitavę. Po 
Sumos išslinkau namo, kur teko 
dar šv. Mišias atlaikyti, b dar ir 
širdies negalavimai buvo sustip
rėję. Norėjau prigulti, bet jau 
rinkosi svečiai — artistai. Ir jų 
žmoniškai nepakalbinau, nes savo 
atskirame kambaryje vaišinau 
kauniškį gydytoją, kuris “domisi” 
mano sveikatos reikalais. Tik nu
ėjau prie pagrindinio stalo, kur 
dainavo valgytojai, tai ir man il
giausių metų palinkėjo... Po 
visų iškilmių jutau savo ligos pa
ūmėjimą, kojos išbrinko. Gerai, 
kad čia pat buvo ir medikė, med. 
seselė. Ji prileido man į raume
nis įvairių vaistų, o po liežuviu 
ir ant liežuvio skirstė tabletes.

Ji ant grindų mano kambary pasi
klojo sau guolį ir saugojo mane. 
Ji ir šiaip miega ant lentų, vietoj 
matraco pas ją lentgaliai. . .

Džiaugiuosi, kad vėl išsiuntei 
man kavos ir pieno miltelių. Tie 
dalykai man labai naudingi. Ir 
dabar per iškilmes bei per visas 
oktavos dienas teko vaišinti ki
tus jaunuosius dalyvius, nes mais
to ir duonos buvo likę nemažai. 
Atrodo, kad ir pastoracijai visa 
tai buvo labai naudinga ir reika
linga.

Apskritai, čia turime dabar dvi 
grupes: liaudis eina senu keliu, o 
“elitas” — savo keliu. Seniau, at
simenu, inteligentai visada lan
kydavosi bažnyčioje, o dabar jie 
iš tolo vengia kunigų. Jei yra rei
kalas, jie važiuoja į užkampius, į 
mažas bažnytėles ir ten “parduo
da ožius”, pakrikštija vaikus, su
situokia. Teko ir man tuokti tokius 
žmones privačiam bute. “Ponai” 
rengia programas, kad atitrauktų 
žmones nuo bažnyčios, o kita gru
pė tyliai rengia minėjimus, jubi
liejus ir t.t., patys stebėdamiesi, 
kad publika prie Dievo taip gau
siai veržiasi, kai pas anuos — tik 
nuotrupos. Teko kai kam ir aiškin
tis, ko čia žmonės ateina taip gau
siai — be prievartos, be įpareigo
jimo .. .

Mano bobutė pasisodino šiemet 
septynis kibirus bulvių. Pernai 
ji buvo pasodinusi tik penkis, ir 
ištisus metus turėjome iš ko bly
nus kepti, košę maigyti, kugelius 
kepti, bulvienę srėbti. Tikėjausi, 
kad šiemet turėsim tokių patieka
lų ir vaišėms. Deja, kalbama, kad 
dirvoje bulvių “maras” pastebė
tas! Ir mūsų sklypelyje — maras. 
Biesas žino, ką čia mums užtaisė: 
miškų maras, kiškių maras, gal 
dabar ir bulvių neturėsim? Gal 
man nddėra tokių dalykų rašyti, 
bet mano plepumas juk Tau nuo 
seno žinomas.

Labai būčiau dėkingas, jei ga
lėtum man atsiųsti vienkartinių 
švirkšteliu insulino injekcijoms. 
Tai būtų mano draugui, vienam 
menininkui, kuris serga cukra
lige, o norėtų gyventi. Man pačiam 
tai dabar nieko netrūksta.

Sveikink nuo manęs visus arti
muosius!

Tavo pasenęs draugas J.

1987 m. pabaigoje Australi
joje įvyks Šeštasis pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas. Jo 
apimtyje, šalia įvairios idė
jinės bei politinės programos, 
labai svarbų vaidmenį turi ir 
kultūrinis momentas. Dažnai 
tas kultūrinis momentas, la
biau negu išsamios diskusi
jos įvairiais išeivijos lietuviš
kos veiklos klausimais, palie
ka gilius, neišdildomus įspū
džius ir skatina ateityje glaus
tis prie lietuvių.

Kongreso metu jaunimui pa
teikta kultūrinė programa jį 
praturtina, nes įgalina per 
lietuvišką dainą bei žodį pa
justi lietuvišką dvasią, paro
do talentingų asmenų laimėji
mus, lietuvių kultūrinio lobio 
turinį. Ne kartą atmintyje il
giausiai pasilieka naujai iš
girstos dainos žodžiai, sceno
je sukurtas vaizdas. „

Šiame kongrese Australijoje 
sudaroma proga torontiškiam 
dainos vienetui “Sutartinė” 
nuvežti dalį lietuvių kultūros 
lobio ir praturtinti ne tiktai 
kongresą, bet ir paliesti kiek
vieno klausytojo sielą.

“Sutartinės” vadovę Nijolę 
Benotienę atvykti į jaunimo 
kongresą Australijoje pakvie
tė kongreso Organizacinio ko
miteto pirm. Henrikas Anta
naitis, iš Melburno paskam
binęs telefonu. Po tokios staig
menos vadovė, pasitarusi su

keliais asmenimis ir savo dai
nininkėmis, nutarė imtis šio 
didelio žygio ir vykti Austra
lijon. Šiuo metu jos pastoviai 
dirba ruošdamos ne tiktai įdo
mią ir įvairią programą, bet 
ir turi rūpintis savo kelionės 
lėšomis.

Nuvykusi į repeticiją pasi
žiūrėti, kaip jos dirba, radau 
tris merginas ir vadovę N. Be
notienę. Pastaroji prieš 4 me
tus yra imigravusi iš Lietuvos 
ir ištekėjusi už torontiečio 
Benoto. Šiuo metu augina dvie
jų jaunų mergyčių šeimą To
ronte. Aktyviai reiškiasi Lie
tuvos kankinių parapijoje 
Anapilyje, tenai kas sekmadie
nį vargonuodama ir su “Sutar
tine” giedodama per 9.30 v.r. 
pamaldas. “Sutartinė” koncer
tuoja lietuviams įvairiose vie
tose iki šiol ypatingą dėmesį 
sulaukusios iš mažesniųjų lie
tuviškų kolonijų. Be to, Nijo
lė dirba lietuvių vaikų darže
lyje Toronte ir vadovavo dai
navimo pamokoms šeimų sto
vykloje Wasagoje. Jai ir daini
ninkėms pateikiau keletą 
klausimų.

— Kada atsirado “Sutarti
nė”?

— Kvartetas susibūrė dau
giau kaip prieš trejus metus. 
Jo sudėtyje dainuoja Daina 
ir Zita Gurklytės, Danutė Par- 
gauskaitė ir aš pati. Visos dai-
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dovė Nijolė Benotienė, Zita Gurklytė, Daina Gurklytė, Dana Pargauskaitė

nininkės yra studijavusios mu
ziką, pažįsta muzikinį raštą 
ir moka groti kai kuriais mu
zikiniais instrumentais. Dai
na groja akordeonu ir tambu
rinu, Zita — dūdele ir piani
nu, Danutė — akordeonu ir sin
tezatoriumi, Nijolė —akordeo
nu ir pianinu. Ne visus išvar
dintus instrumentus vartoja
me koncertų metu, nes dėl 
sunkumų kelionėse reikia pa
sirinkti lengvesnius.

— Ar esate plačiai keliavu
sios su koncertais?

— Treji metai — nedidelis 
laiko tarpas, bet ‘‘Sutartinė’’ 
aplankė nemažai lietuvių ko
lonijų. Kanadoje esame kon
certavusios kelis kartus Sud- 
būryje, Delhi, Rodney, Lon
done, Montrealyje ir Toronte. 
JAV-ėse — Detroite, Mančeste
ryje (Dainavos stovyklavietė
je) ir gana didelis koncertas 
įvyko 1986 m. lapkričio mėne
sį Čikagoje Jaunimo centro 
salėje.

— Kokio žanro muzika pasi
žymite ?

— Nėra lengva žengti pir
muosius žingsnius jaunam me
niniam vienetui, bet daininin
kės greitai tapo mėgstamos 
publikos. Repertuaras pritai
kytas ir vyresnio, ir jaunes
nio amžiaus žmonėms. Savo 
koncertuose atliekame Lietu
vos partizanų dainas, išeivi
joje sukurtas ir dabartinio 
Lietuvos jaunimo mėgstamas 
dainas. Dainą paįvairiname 
menišku žodžiu bei Danutės 
Pargauskaitės ir Dainos Gurk
lytės atliekamais akordeono 
kūriniais. Dainuojame A. Rau
donikio, M. Naviko, A. Bražins
ko ir kt. kūrinius.

— Kas paskatino apsispręs
ti kelionei į jaunimo kongresą?

— Neregėtas kraštas, pasau
linio masto lietuviškos kilmės 
jaunimo susibūrimas, proga 
prisidėti savo įnašu prie šio 
neeilinio įvykio lietuvių išei
vijos gyvenime. O draugų bei 
pažįstamų paskatinimai bei 
mergaičių ir jų tėvų noras da
lyvauti jaunimo kongrese pa
drąsino imtis šio žygio.

Kalbantis su jaunom daini
ninkėm, pasidarė aišku, kad 
jos yra aktyvios lietuvaitės, 
daug laiko skiriančios visuo
meniniams reikalams. Visos 
trys yra tautinių šokių grupės 
“Atžalyno” šokėjos, o Danutė 
dar kartais būna ir muzikan
te, akordeonu grodama šo
kiams. Priklauso jūrų skau
tėms ir aktyviai reiškiasi jų 
veikloje.

Dana ir Zita baigė gimna
zijas ir siekia aukštesnio 
mokslo. Zita Gurklytė pasi
rinko medicinos sritį, Dana 
Pargauskaitė — teisę ir admi
nistraciją. Daina Gurklytė mo
kosi 11-tame gimnazijos sky
riuje. Daug savo laisvalaikio

AfA 
broliui STASIUI

Lietuvoje mirus,
Hamiltono lietuvių pensininkų klubo pirmininkui 
KAZIMIERUI MIKŠIUI ir seseriai ONUTEI reiškia
me nuoširdžiausią užuojautą-

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

Medžioklės
etika

AfA 
VYTAUTUI RADAUSKUI

mirus,
jo sesutei HALINAI KAIRIENEI, netekus mylimo
brolio, užuojautą reiškia -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

AfA 
VYTAUTUI RADAUSKUI

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą velionies šeimai, 
seseriai ELENUTEI KAIRIENEI, jos sūnui LINUI 
KAIRIUI, bei jų šeimoms -

Lilija irAudris Dvarionai 
Ada ir Ed. Miklovaičiai

• Sąžiningi medžiotojai rūpinasi gamtos 
aplinka ir visomis žvėrių ir paukščių 
rūšimis, nesvarbu ar jie yra 
"medžiojami" ar ne.

• Sąžiningi medžiotojai remia gerą 
ir rimtą laukinių žvėrių ir paukščių 
tyrinėjimą, jų kontrolę ir įstatymų 
prisilaikymą.

• Sąžiningi medžiotojai gerai valdo 
šio sporto įrankius. Jie turi žinoti 
medžioklinio šautuvo ir lanko ir 
strėlės galimybes bei limitus.

• Sąžiningi medžiotojai nesprendžia 
medžioklės sėkmės pagal 
sumedžiotų žvėrių ar paukščių 
skaičių, bet pagal medžioklės 
kokybę.

• Sąžiningi medžiotojai laikosi 
saugumo taisyklių, naudojant 
šautuvą. Jie medžioja garbingai ir 
laikosi bendrų medžioklės taisyklių.

• Sąžiningi medžiotojai neperžengia 
asmeninės nuosavybės ribų.

• Sąžiningi medžiotojai laikosi visų 
įstatymų.

Ministry of 
Natural Resources 

® Ontario

mergaitės skiria dainai ir mu
zikai. Šiuo metu visos kibo į 
naujo instrumento — akusti
nės gitaros įveikimo techni
ką. Jeigu tai pasiseks, ateity
je keisis “Sutartinės” atlieka
mų dainų stilius ir charakte
ris.

k

— Kodėl dainuojate “Sutar
tinėje”? — paklausiau mer
gaites.

Danutė: man nuo mažens pa
tiko muzika. Jau 11 metų studi
juoju akordeoną, esu laimėju
si eilę konkursų, kuriuose da
lyvavo pajėgūs Kanados akor
deonistai. “Sutartinės” kvar
tete groju akordeonu ir sinte
zatoriumi. Man patinka lietu
viškos dainos, koncertai ir 
naujos pažintys.

Zita: aš manau, jog koncer- 
tuodamos ir propaguodamos 
lietuvišką dainą bei muziką, 
skatiname jaunimą pamilti 
lietuvišką dainę. Esu baigusi 
8 skyrius konservatorijoje pia
nino klasės. Nuo mažens abi 
su Daina mėgdavome dainuoti 
ir tėčio su mama pamokytos 
atlikdavome programėles vie
tinių lietuvių suruoštuose 
minėjimuose. Vaikystę pralei
dome Sudburyje.

Daina: mano vardas yra 
“Daina”, todėl aš negaliu 
nedainuoti! Man labai patin
ka repeticijos bei koncertai, 
tik visa bėda, kad labai jau
dinuosi prieš kiekvieną pasi
rodymą!

Ačiū visoms ir linkime daug 
sėkmės ateityje, o ypač jau
nimo kongrese Australijoje!.

Gabija



Poetas BERNARDAS BRAZDŽIONIS, apdovanotas JAV Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos literatūrine premija, pastaruoju metu gavęs 
Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II medalį “Pro Ecclesia et Pontifice , kuris buvo 
įteiktas jo lankymosi metu Los Angeles Nuotr. V. Maželio

Išeivijos literatūra — nudžiuvusi šaka?
Pokalbis su poetu Bernardu Brazdžioniu, kurį Šv. Tėvas Jonas-Paulius II lankymosi proga 

Los Angeles mieste apdovanojo “Pro Ecclesia et Pontifice” medaliu

v

Šventė artėja, darbai gausėja
Būsimi didieji pasaulio lietuvių renginiai Kanadoje

JURGIS JANUŠAITIS

1988 m. vasarą išeivijos lie
tuvių gyvenime įvyks keletas 
labai svarbių renginių Kana
doje: Pasaulio lietuvių seimas, 
Pasaulio lietuvių kultūros 
kongresas ir Aštuntoji laisvo
jo pasaulio lietuvių tautinių 
šokių šventė. Šių įvykių rengė
jai — PLB, JAV ir Kanados LB 
krašto valdybos. Rengėjams ir 
tenka pilna atsakomybė už šių 
renginių sėkmingumą, pro- 
grąjniĮ turtingumą, lėšų sutel- 
kįmą^kųrių tie renginiai pa
reikalaus nemažai.

Iki sekančios vasaros nebe
daug laiko beturime — nepil
nus metus. O darbų darbelių 
našta sunkėja, darbai gausėja. 
Juos reikės įveikti iki rengi
nių pradžios.

Anksčiau tokie dideli ren
giniai dažniausiai vykdavo 
Amerikoje, tai ir didžiuosius 
darbus atlikdavo Amerikoje 
sudaryti tiems renginiams 
ruošti komitetai, komisijos.

Šiuo atveju Amerikos LB 
našta palengvėja, nors įsipa
reigojimai neatpalaiduoja 
nuo atsakomybės. Tik patys 
techniškieji šių renginių 
darbai tiesiogiai pečius spaus 
Kanados LB ir jos darbinin
kus.

Šį kartą stabtelkime prie 
vieno iš didžiausių sekančią 
vasarą įvykstančių renginių 
- Aštuntosios tautinių šokių 
šventės.

Jos rengimu daugiausia rū
pinasi Kanados ir JAV LB 
kraštų valdybos, nors pati 
šventė vadinama Laisvojo pa
saulio lietuvių švente.

Kitų kraštų bendruomenės, 
žinoma, kiek galės, prie šios 
šventės ruošimo prisidės. Dau
giausia į šventę atsiųs tauti
nių šokių šokėjų grupes, ku
rioms, žinoma, šventės rengė
jų komitetas dar turės prisi
dėti prie kelionių išlaidų su
mokėjimo, nes kitų kraštų 
Bendruomenės, dėl sunkių 
ekonominių sąlygų, dėl valiu
tos infliacijos didesnių iš
laidų nepakeltų.

Taigi ir Aštuntosios tauti
nių šokių šventės surengimui 
reikės daug pinigėlio. Šventės 
komitetas, vadovaujamas ener
gingo dr. Vaidoto Kvedaro, 
savo ruožtu yra sudaręs įvai
rias komisijas, jų tarpe ir lė
šoms telkti komisiją, o vyriau
siu komiteto iždininku yra 
Juozas Krištolaitis. Komite
tas su talkininkais jau yra pa
ruošęs lėšoms telkti planus, ir 
vajus prasidės po vasaros ato
stogų, kai poilsiautojai sugrįš 
i namus.

Šalia organizacinių darbų, 
labai svarbu surengti pačią 
šventę gerai, kad ji meniškai 
būtų vertinga ir didinga. Atsa- 

j komybė tenka vadinamiesiems 
1 šventės meno vadovams ar di- 
I sektoriams, kaip anksčiau bu- 
1 ’ovadinami.

Nuo šventės repertuaro, tau
tinių šokių parinkimo, jų pa
ruošimo ir priklauso šventės 
grožis. Šiai šventei meno va
dovais yra pakviesti net keturi 
tos srities žinovai, gabūs tau
tinių šokių mokytojai — Rita ir 
Juozas Karasiejai, Genovaitė 
Breichmanienė ir Liudas Sa- 
gys. Pastarieji du yra buvę 
ankstyvesnėse tautinių šokių 
šventėse vyr. meno vadovais. 
Taigi meninė šventės dalis 
gerose rankose. Tautinių šo
kių institutas drauge su komi- 
tetu-yra atlikęs pradinius dar
bus. Meno vadovai su komiteto 
talka galutinai paruošė šven
tės šokių repertuarą, juos iš
leido trijose knygose. Reper
tuaras išsiuntinėtas visoms 
šventėje dalyvauti užsiregis
travusioms grupėms. Belieka 
tik paakinti grupių vadovus, 
kad jie repertuarą tinkamai 
išmoktų.

Komitetas numato, šventei 
artėjant, pasiųsti meno vado
vus į vietoves, kur yra šokių 
grupių patikrinti grupių pasi
ruošimo, suderinti šokių atli
kimą pačioje šventėje.

Tautinių šokių šventės pa
prastai labai sudomina mūsų 
jaunimą. Taigi ir ši šventė 
duos progos įvairaus amžiaus 
jaunimui, priklausančiam tau
tinių šokių grupėm, gerokai 
padirbėti lietuviškoje aplin
koje, domėtis šia gražia kul
tūrine sritimi, pabendrauti 
savo tarpe.

Šioje šventėje dalyvauti jau 
užsiregistravo 76 grupės šo
kėjų. Laukiama iš Europos, 
Pietų Amerikos atvykstančių 
grupių. Australija gal kiek 
tolokai, bet ir iš ten būtų 
džiugu dalyvių susilaukti.

Taigi šiais ir sekančiais 
metais turėsime didžiąją 
darbymetę.

Šių renginių tikslas — pa
gvildenti PLB problemas sei
me, pagvildenti kultūrines 
mūsų vertybes Pasaulio lie
tuvių kongrese, parodyti pa
vergtai tėvynei ir laisvajam 
pasauliui, kad esame gyva tau
tos dalis, kad dar tūkstančiai 
mūsų gražaus jaunimo jungia
si į bendrą kultūrinių verty
bių ugdymo bei puoselėjimo 
darbą.

Tad suglauskime gretas, 
junkimės į bendrą darbą ir 
dirbančiuosius paremkime 
dosnia auka.

Atsiųsta paminėti
Antanas Marma, LIETUVOJE 

KRIKŠČIONYBĘ ĮVEDĖ MIN
DAUGAS. Išleido Lietuvių tautos 
garbės gynėjai. Čikaga, 1986 m., 
286 psl. Kaina - $10, plius persiun
timas.

Manfred Klein, WAS MAN UEBER 
DEN BRAUTSCHATZ (KRAITIS) 
AUS LITAUISCHEN DAINOS ER- 
FAHREN KANN. Lietuvių kultū
ros institutas. Redaktorius - Vin
cas Bartusevičius. Lampertheim, 
1986, p. 42.

— Kartu su Šv. Tėvo lanky
mus! Los Angeles mieste suta
po Jums paskyrimas medalio 
“Pro Ecclesia et Pontifice". 
Sveikiname ir džiaugiamės, 
kad žymenį, skiriamą papras
tai visuomeninės-religinės 
veiklos srities užsipelniu
siems asmenims, gavote rašy- 
tojas-poetas, kurio kūryboje 
žymią vietą užima religinis 
motyvas, kuris esate sukūręs 
religinių giesmių, kaip him
ną “O Kristau, pasaulio Val
dove”, kantatų ir lyrikos; Jū
sų himno žodžius “O Kristau, 
pasaulio Valdove” dažnai gir
dime šventovėse per didžią
sias šventes, juo buvo pradė
tos Lietuvos 600 metų krikš
čionybės sukakties pamaldos 
Romoje. Kokiomis nuotaiko
mis priimate šį Šv.Tėvo žy
menį?

— Visa tai man tarsi “iš dan
gaus nukrito”, taip netikėtai, 
kad nežinau nė ką sakyti. Ne
girdėjau, kad kada tokiuo me
daliu būtų buvęs apdovanotas 
poetas. Gal tai įvyko, kad pats 
Popiežius poetas ir rašyto
jas ... Aš tą apdovanojimą 
pavadinčiau “Pro Deo at pro 
Patria”, nesgi tos dvi temos 
gal ryškiausios buvo mano poe
zijoje. Aš tuo apdovanojimu 
ir pagerbimu norėčiau pasida
linti su panašios minties sa
vo kolegomis išeivijoje ir tė
vynėje. Kitos prasmės tame 
apdovanojime nejieškočiau.

— Šiais metais Jums paskir
ta Lietuvių Bendruomenės li
teratūros premija už rinkinį 
“Po aukštaisiais skliautais”. 
Ar tai yra naujų eilėraščių rin
kinys, kokio pobūdžio ir kada 
jis išeis iš spaudos?

— Rinkinys jau spaudoje ir 
šį rudenį turėtų patekti į skai
tytojų rankas. Tai yra naujau
sių eilėraščių, rašytų pasku
tiniaisiais metais įvairių te
mų netoli 200 psl. rinkinys. 
Kad nevargintų skaitytojo, yra 
jame ir lengvesnio turinio da
lykų, žaismingos lyrikos, Ka
lifornijos gamtos motyvų, pa
triotinės nostalgijos ir reli
ginio susimąstymo bei susi
kaupimo žmogaus būties bei 
buities klausimais. Pamaty
site.

— Žinoma, pamatysime, skai
tysime, domėsimės, kaip ir 
Jūsų ankstyvesniąja kūryba, 
patraukusia daugelio lietu
vių čia, išeivijoje, ir ten, 
tėvynėje.

— O dabar pakalbėkime 
apie premijas. Yra net kelios 
mūsų išeivijoje literatūrinės 
premijos, kai kurios gana ma
žos. Ar nemanote, kad geriau 
būtų viena stambi literatūros 
premija, kuri tikrai imponuo
tų visuomenei ir rašytojams?

— Stambesnė premijos su
ma, žinoma, rašytojams ne tik 
imponuotų, bet ir materialiai 
padėtų. Ne iš honorarų mūsų 
išeivijos rašytojai gyvena. 
Jaunesnis gavęs galėtų dau
giau laiko skirti tolimesnių 
darbų studijoms, vyresnis — 
prisidėtų prie pensijos lietu
viškojo Nobelio sumą. Bet kam 
apie tai svajoti, ko nėra ir ne
gali būti. Gerai, kad yra dau
giau, nors ir mažesnių premi
jų. Pagaliau, ir koks jų dau
gumas? Naujai įsteigta L. 
Bendruomenės ir tradicinė 
Lietuvių rašytojų draugijos 
premija. Kitos — įvairiomis 
progomis skelbiami konkur
sai. Juo daugiau jų, juo ge
riau — jos paskatina rašyto
jus rašyti, pagausina litera
tūros kūrinių skaičių, paju
dina visuomenę domėtis lai
mėtaisiais darbais. Tai duoda 
akstiną dirbti, pasistengti, 
kurti geriau, lenktyniauti. 
Premijuotą knygą skaitytojas 
pirmiausia griebia.

Jeigu skaitytojų nebus, nie
ko nepadės nei stambiausia 
premija: analfabetui nei kny
gos, nei premijos nieko nereiš
kia. Skaitytojų skaičius mažė
ja, o analfabetų didėja. Čia 
blogiausia, bet tai jau kita 
tema.

— Girdėti nuogąstavimų, 
kad išeivinė mūsų literatūra 
merdėja — nyksta skaitytojai, 
baigiasi rašytojai, iš jaunųjų 
nebepriauga naujų, sugeban
čių rašyti lietuviškai. Ką ma
note apie šią problemą?

— Tai yra bendras išeivijos 
likimas. Skaitytojai, rašytojai 
ir lietuviškoji literatūra čia 

ne išimtis. Visose srityse pa
mažu mažėjam (skaičiumi). 
Bet ne taip pesimistiška, kaip 
mano ir sako pesimistai. An
tai, prieš 30-35 metus viena 
mūsų garsi žurnalistė prana
šavo, kad visa išeivijos veik
la mirs po 20 metų. Jos gaivi
nimas esąs tas pats, kas lavo
no kutenimas, kad jis pabustų. 
Lavoną reikia palaidoti. So
vietai tuo labai rūpinosi, ir 
jie iškeltų nepaprastas lavono 
laidotuvių iškilmes. Bet nei 
anas pranašavimas, nei sovie
tų troškimas nesipildo. Tik 
pažiūrėkite, kas dabar darosi 
kitose mūsų visuomeninės bei 
politinės veiklos srityse! Kai 
kuri veikla dabar daug stip
resnė, daug vaisingesnė, negu 
prieš 30 metų.

— Kai kas sako, kad lietu
vių išeivijos sukurta literatūra 
yra nudžiūvusi šaka, nes ati
trūkusi nuo savo kamieno — 
tautos, ir ji negalės patekti į 
bendrą tautos kultūros lobyną. 
Ar tai pagrįsta nuomonė?

— Nepagrįsta. Kas tą nuo
monę skleidžia? Ogi tie, ku
rie sėdi ant tautos kamieno 
kaip parazitai ir nori, kad 
ne tik išeivijos šaka, bet ir 
pats kamienas nudžiūtų. Išei
vijos kūryba, — ne tik litera
tūra, bet ir kitos meno sritys, 
— nudžiūtų, jeigu sovietiniai 
miškakirčiai galėtų ją nukirs
ti. Bet ji iki šiolei gyva, gaji 
ir daugeliu atžvilgių žalesnė 
negu okupuotoje Lietuvoje, 
nes tarpsta jokių varžtų ne
smaugiama, cenzūros žirklių 
nekarpoma, jokių “glasnos- 
čių” neskatinama, nekoreguo
jama.

Išeivijon pateko, o vėliau 
ir čia išaugo tokių talentingų 
rašytojų ir poetų, kad kai ku
riems toli gražu negali prilygti 
anos kritikos keliami ant ša
kių, bet partijos supančioti 
rašytojai. O jau rašeivų tai 
ten tikrai daugiau, negu išei
vijoje.

Į bendrą tautos lobyną jau 
kai kas pamažu grįžta, o pas
kutiniu laiku Ipido (!) grįžti 
ir Antanui Vaičiulaičiui, di
delio talento, nepralenkia
mam estetinio stiliaus prozos 
meisteriui, seniai pelniusiam 
klasiko vardą ir vietą, o be jo 
palikusiai skurdesnei “tautos 
kamieno”, kaip sakote, mūsų 
beletristikai. Bet Vaičiulai
čio, matote, kitoks statusas 
negu mūsų, pasitraukusių ka
ro eigoje iš Lietuvos — jis iš 
Lietuvos išvyko dar nepriklau
somybės metais, jis ne “poli
tinis pabėgėlis”, bet emigran
tas. Tuo tarpu, kol kas jį ma
tome tik periodikoje, o rašy
tojų organe “Pergalėje” su 
trim novelėm “pristatytą” su 
linksma palyda, esą, čia “ne 
literatūrinis debiutas, o gra
žus literatūrinis grįžimas į 
savo kraštą”. Girdi, “Vagos” 
leidykla yra numačiusi sekan
čiais metais išleisti vienoje 
knygoje rinktines rašytojo no
veles ir romaną “Valentina”.

Edmundo Arbo šaržas, vaizduojantis laureatą poetą BERNARDĄ BRAZ- 
DŽIONĮ, keliaujantį per pasaulį ir šaukiantį tautą (spalvota grafika)

— Tai Jūs pritariate tokiam 
mūsų rašytojų bendradarbia
vimui ir su savo raštais grįži
mui “į savo kraštą”? Taip pat 
rašoma ir “Gimtojo krašto” 
“apskrito stalo" pokalbiuose, 
kur paminėta, kad ir Jūsų ir 
Vytės Nemunėlio raštų “arti
miausiu laiku” numatoma iš
leisti. Ar tiesa ?

— Ar paminėjus vieno auto
riaus “grįžimą” susidarė įspū
dis, kad aš pritariu tokiam 
bendradarbiavimui, kai skel
biama to ar kito išeivijos au
toriaus žadami išleisti kūri
niai? Nesupraskite manęs 
klaidingai. Tokiai praktikai, 
kad skelbiama apie knygų iš
leidimą Lietuvoje, nesusitarus 
su autoriais ir neturint jų su
tikimo, aš nepritariu. Tai vi
suomenės klaidinimas. K. Bra- 
dūnas jau pareiškė spaudoje, 
kad jam toks raštų leidimas 
atrodo keistas ir kultūringa
me pasaulyje nepraktikuoja
mas. Minimi Tamulaitis, Nyka 
Niliūnas, Bimba — graži kom
panija! — atsako už save. Yra 
dar sąraše keletas mirusių 
autorių pavardžių — Tarulis, 
Aistis, bet su mirusiais kita 
kalba.

— Esate sukūręs nemažai 
giedotinės poezijos, keletą 
kantatų. Šį rudenį buvo ren
giama Jūsų žodžiais oratorija 
“Baptizo vos” kurios muziką 
buvo pradėjęs kurti kun. Br. 
Markaitis. Ką galėtumėte apie 
tai pasakyti ?

— Su Maestro Markaičiu se
niai nesimačiau, ir man rodos, 
kad oratorijai dar ne visą teks
tą esu atidavęs muzikui. Jis 
pats yra žodžio kūrėjas, ir jam 
didelės pagalbos nereikia. 
Man teko tik keli tekstai su
eiliuoti. Manau, kad oratorija 
skambės didingai.

Red. pastaba. Deja, mūsų ži
niomis, kompozitorius kun. 
Bruno Markaitis, pradėjęs kur
ti minėtą oratoriją, susirgo. 
Kada ji bus baigta, niekas ne
gali pasakyti. Toronte, vietoj 
užsakytos minėtos oratorijos, 
1987 m. lapkričio 14 d. bus at
likta poeto H. Nagio ir kompo
zitoriaus A. Stankevičiaus 
kantata “Kryžių ir Rūpintojė
lių Lietuva”.
----------—-

JUZE VAIŠVILAITĖ

Su viltimi
Kas viltimi gyvens, 
to širdyje plevens 
šviesi, šilta liepsna, 
nepaisanti rudens.

Te vėjai šia us ir s ta ugs,
< ir staugdami baidys - 
! pa vasario sula ūks 

viltim šviesi širdis.

Nedorėliai parpuls, 
dorieji prisikels, 
saulužė Lietuvos 
greit šešėlius nustelbs, 
ir laisvė vėl užgims 
tvirtoms, jaunoms gentims.
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□ kijltmeje veikioje
Dail. Pranas Gailius, gyvenan

tis Paryžiuje, savo naujausių tapy
bos ir grafikos darbų parodą rug
sėjo 25 - spalio 17 d.d. rengia Či
kagoje, Balezeko lietuvių kultū
ros muziejaus dailės galerijoje. 
Lankytojai turės progą susipažin
ti su antruoju lietuvišku grafi
kos ciklu “Deuxieme suite litua- 
nienne”, kuriam panaudotas Ka
zio Bradūno eilėraštis apie K. 
Donelaitį. Dail. Pr. Gailius, at
skridęs iš Paryžiaus, dalyvaus pa
rodos atidaryme rugsėjo 25, penk
tadienį 7-9 v.v. Savo eilėraščius 
skaitys K. Bradūnas.

Vasario 16 gimnazijos XIII B 
klasės laisvieji klausytojai, vidu- 
riniąsias mokyklas baigę ne V. Vo
kietijoje, birželio 2 d. Romuvos 
parke inscenizavo liaudies pasaką 
“Eglė žalčių karalienė”. Baltijos 
jūrą pakeitė parko kanalas, krau
jo putą - muilo burbulai. Eglės 
vaidmenį atliko Albertas Kaluze- 
vičius, Žalčio — Saulius Rosales, 
Eglės tėvų - Mariela Aleksejūnai- 
tė ir Adrian Katinas, Ąžuolo - Ce
cilija Janulionytė, Beržo - Julija 
Žemaitytė, Drebulės - Betina Ba- 
čelytė, Išmintingosios močiutės - 
Analija Gaidimauskaitė, pasako
tojos - Indrė Čuplinskaitė. Vai
dinimas tapo lietuvių kalbos pra
tybomis ir laisvalaikio pramoga.

Dail. Česlovas Janusas, tapy
tojas ir dekoratorius, gimęs 1907 
m. liepos 18 d. Kryme, amžiaus 
aštuoniasdešimtmečio sulaukė 
Niujorko Ozone Parke. Sukaktu
vininkas, su tėvais grįžęs Lietu
von 1922 m., baigė Vytauto D. 
gimnaziją Klaipėdoje 1926 m., 
Kauno meno mokyklą - 1931 m. 
Nepriklausomoje Lietuvoje dir
bo mokytoju gimnazijose, daly
vavo parodose, sukūrė scenovaiz
džius Kauno dramos teatro S. 
Santvaro “Kaimynų”, A. Vienuo
lio pjesių “Dauboje” ir “Prieblan
doje” spektakliams, laimėjo sce
novaizdžių konkursą Stasio Šim
kaus “Pagirėnų” operai. Lietu
voje pradėtą kūrybinį darbą tęsė 
išeivijoje. Sukaktuvininkas ypač 
yra pamėgęs jūrą, jos bangas ir 
pakrantes. Dail. Č. Janušo am
žiaus aštuoniasdešimtmetis bus 
paminėtas jo darbų paroda, ku
rią Niujorko lietuviams Kultūros 
židinyje š. m. lapkričio 14-15 d.d. 
surengs Lietuvių moterų federaci
jos Niujorko klubas.

Kompozitoriaus Stasio Šimkaus 
šimto metų gimimo sukakties mi
nėjimą Čikagos lietuviams Jauni
mo centre spalio 4, sekmadienį, 3 
v.p.p., rengia Petro Petručio va
dovaujamas “Margutis”. Minėji
mas gerokai suvėlintas, nes St. 
Šimkus gimė 1887 m. vasario 4 d. 
Motiškiuose. Sukaktis laiku bu
vo paminėta Lietuvoje, bet išei-, 
vijoje tada niekas nesurengė pla
tesnio masto minėjimo. Velionies 
atminimui padarytą skriaudą ry
žosi atitaisyti judrusis Petras Pet
rulis. Minėjime paskaitas skaitys 
velionies “Pagirėnų” operai libre
tą parašęs Stasys Santvaras ir mu
zikė Loreta Venclauskienė. Stasio 
Šimkaus kūrinius atliks Emilijos 
Sakadolskienės diriguojamas “Dai
navos” ansamblis, solistai - Al
girdas Brazis, Audronė Simonaity- 
tė-Gaižiūnienė, Roma Mastienė ir 
Algis Valiūnas su pianistu Mani- 
girdu Motekaičiu.

Lituanistikos instituto narių su
važiavimas įvyks š. m. spalio 10-11 
d.d. Bostone, Lietuvių piliečių 
klube. Pagrindinė suvažiavimo 
tema - “Lietuva pokario okupa
cijoje”. Suvažiavimo programon 
įtraukta daug paskaitų: Antano 
Girniaus - “Geodezija, kartogra
fija ir fotografija okupuotoje Lie
tuvoje”, Benedikto Mačiuikos - 
“Socialinės-ekonominės struktū
ros raida ir pasekmės postalininia- 
me laikotarpyje”, Violetos Keler
tienės - “Sąlygiškumo meninės 
formos V. Jasukaitytės ‘Stebuk
lingoje patvorių žolėje’ ”, Ilonos 
Maziliauskienės — “B. Radzevi
čiaus ‘Priešaušrio vieškelių’ he
rojaus moralinės vertybės”, Bro
niaus Vaškelio “Laikas ir žmogus: 
romano raida Lietuvoje”, Stasio 
Goštauto - “M. K. Čiurlionio ver
tinimas Lietuvoje”, Rimvydo Šil- 
bajorio - “Laikas, tėvynė ir isto
rija iš Kukučio perspektyvos”, To
mo Remeikio - “Išeivija ir Lietu
va: PLB anketos duomenys", Jur
gio Gimbuto - “Namotyra Lietu
voje nuo 1974 m.” Suvažiavimą 
papildys Vytenio Vasyliūno var
gonų muzikos koncertas, sekma
dienio pamaldos Šv. Petro šven
tovėje. Organizaciniam komite
tui vadovauja Brutenis L. Veitas, 
41 Fox Hill Ln., Milton, Mass. 
02186, USA. Tel. (617) 698-1990.

Šilutės kraštotyros muziejus 
lankytojus pakvietė į rusniškio 
Lietuvos liaudies meno draugi
jos nario Egonto Peteraičio tapy
bos darbų parodą. Jai jis buvo pa
teikęs per pastaruosius trejus me
tus sukurtus 24 paveikslus - pa
mario vaizdus ir kelionės Armėni
joje eskizus.

“Lietuvos” viešbučio koncer
tų salėje rugpjūčio 1 d. vilniečiai 
susipažino su Islandijos meninin
kais, vykstančiais į savo šalies kul
tūros dienas Ukrainoje. Koncerti
nę programą atliko kamerinis cho
ras, vadovaujamas H. Einarsono, 
klarnetistas G. Franzsonas, pia
nistas T. G. Sigurdsonas, kelias 
liaudies dainas ir operų arijas pa
dainavusi sol. E. Sigurvinsdotir, 
dainavimą studijavusi Reikjavike 
ir Niujorke.

Estradinės muzikos festivalis 
“Baltijos jaunystė-87” surengtas 
Palangoje rugpjūčio 7-24 d.d. Fes- 
tivalin buvo pakviesti ir keturi 
svečių ansambliai iš Rusijos, Gudi
jos, Ukrainos, Turkmėnijos. Est
radinės muzikos festivalin buvo 
įtraukta šešiolika konkursinių 
koncertų. Vertintojų komisijai 
vadovavo kompoz. Teisutis Maka- 
činas. Pagrindinis XVI-jo estra
dinės muzikos festivalio “Balti
jos jaunystė-87” prizas ir laurea
to vardas suteiktas M. Tamošiūno 
vadovaujamam ansambliui “Okta
va”. Geriausiais dainininkais ver
tintojų komisija pripažino Stepą 
Janušką ir Žilviną Bubelį. Tra
dicinį savo prizą jaunatviškiau- 
siam dainininkui yra įsteigusi 
“Komjaunimo tiesos” redakcija. 
Jis įteiktas “Vaivorykštės” an
samblio sol. Kastyčiui Kerbedžiui.

Veiklos dvidešimtmečio sukak
ties susilaukė “Vilniaus statybos” 
kultūros rūmuose Elenos Juodišie- 
nės įsteigta ir vadovaujama klasi
kinio šokio grupė “Polėkis”. Šokė
jos, nors ir būdamos saviveiklinin
kėmis, yra pasiekusios profesinio 
lygio. Geriausioms teko šokti kai 
kuriuose Vilniaus operos ir baleto 
spektakliuose. “Polėkis” yra vie
nintelė sųaugųsnįjų klasikinio šo
kio grupė Lietuvoje. Vadovė E. 
Juodišienė pati užsiaugina šokė
jus, darbą kasmet pradėdama su 
penkiamečiais vaikais, kandida
tuojančiais į klasikinio vaikų ba
leto grupę. Iš jos išauga paruo
šiamoji “Polėkio” grupė, kurion 
patenka tik merginos. Vaikinai, 
iki to laiko pritrūkę kantrybės, 
išsilaksto į lengvesnes tautinių ir 
pramoginių šokių grupes.

Kun. Antano Vienažindžio, 
liaudies dainiaus, atminimui skir
tą skulptūrą sukūrė skulptorius 
Gediminas Jokūbonis. Mažeikiuo
se pastatyta skulptūra atidengta 
liepos 31 d., Kultūros ir poilsio 
parke aidint liaudies dainomis 
tapusiems velionies eilėraščiams. 
Skambėjo ir visų pamėgtoji daina 
“Kaipgi gražus gražus rūtelių dar
želis”. Skulptūros atidengime da
lyvavo skulptorius G. Jokūbonis, 
dail. V. K. Jonynas, poetas A. 
Maldonis, vietiniai veikėjai ir ki
ti svečiai. Poetas kun. A. Viena
žindys šešiolika metų klebonavo 
ir mirė 1892 m. rugpjūčio 17 d. 
netli Mažeikių esančioje Laižu
voje. Klojimo teatras iškilmės da
lyviams suvaidino R. Granausko 
pjesę “Rožės pražydėjimas tamso
je”. Svečiai Židikuose aplankė 
memorialinį Šatrijos Raganos mu
ziejų ir jos kapą.

Albinas Žukauskas, žurnalistas 
ir poetas, po sunkios ligos mirė 
Vilniuje rugpjūčio 10 d. Velio
nis gimė 1912 m. sausio 25 d. Bu
beliuose prie Seinų. 1935 m. bai
gė Vytauto D. gimnaziją Vilniuje, 
studijavo Vilniaus universiteto 
teisių fakultete, aukštojoje Var
šuvos žurnalistų mokykloje. Dir
bo laikraščių ir leidyklų redakci
jose, pasižymėjo kūrinių verti
mais į lietuvių kalbą. 1938 m. iš
leido poezijos rinkinį “Laikai ir 
žmonės”, 1939 m. - apsakymų rin
kinį “Žemė plaukia į pietus”. Ve
lionies palikimą pokaryje papil
dė eilėraščių rinkiniai: “Mūsų fron
tas”, “Ilgosios varsnos”, “Sunkus 
džiaugsmas”, “Atodangos”, “San
grąžos”, “Atabradai”, “Poringės”, 
“Senmotė”, “Benamė meilė”. Al
binas Žukauskas su Ona Miciūte 
ir Juozu Kėkštu tapo Vilniaus 
krašto poetu, savo kūriniuose at
spindėjusiu lietuvišką kaimą, 
gyventojų buitį, kovą dėl žemės, 
su komunizmu atėjusias reformas. 
Velionies kūrybai būdingas lais
vas eiliavimas, liaudiškai šiurkš
toka frazė, gausios tarmybės ir 
naujadarai. Palaidotas rugpjūčio 
12 d. Antakalnio kapinėse. V. Kst.
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Parapijos 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 UŽ:
90-179 d. term, ind............ 63/4%

180-364 d. term, ind............ 7 %
1 metų term. Indėlius.......  774%
2 metų term, indėlius....... 772%
3 metų term, indėlius.......  73/4%
1 metų GlC-met. palūk....... 872%
2 metų GlC-met. palūk....... 83/4%
3 metų GlC-met. palūk....... 91/4%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 772% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 71/2%
RRSP-1 metų term. ind. ... 81/2% 
Specialią taup. s-tą........... 674%
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 63A% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo .................  1072%
Sutarties paskolas 

nuo .................. 1072%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 9’/2%
2 metų .................. 1074%
3 metų .................. 10’/2%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 974%

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

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

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

..................................

A.PG0MES
RmI Estate & Insurance Ltd. _

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

PVSIRLXK//7
SAU NAMĄ.-
SU

patyrusiu atstovu 
sąžiningu patarnavimu

& asmeniniu patarimu ANTANAS GENYS

an independent member broker

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

inc. Realtor

232-9000
res: 231-2839

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

telefonas 279-4371
Važiuoti (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

Zl||ct£ltp Simpson's, 176 Yonge St., 
zlllOIClIG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
tūros apsaugos, kontrolės už
sienio kapitalui ir numatytų 
abiem pusėm privalomas prie
mones laisvos prekybos gin
čams spręsti. Pilną pritarimą 
laisvai Kanados prekybai su 
Amerika pareiškė Ontario kon
servatorių vadas L. Grossma- 
nas su savo partija. Triuški
nančios pergalės susilaukęs 
liberalų premjeras D. Peter
sonas, atrodo, tiki, kad jam ją 
atnešė opozicija laisvai preky
bai. Tokią mintį įtaigoja L. 
Grossmaną ištikęs asmeninis 
pralaimėjimas, ilgai provinci
ją valdžiusių konservatorių 
nukritimas paskutinėn vieton. 
Abejoti betgi leidžia ir socia
listų vadui B. Rae apkarpyti 
sparnai. Juk ir jis vos išvengė 
asmeninio pralaimėjimo, o 
partija prarado keturis atsto
vus, nors buvo viešai pasmer
kusi laisvą prekybą su Ame
rika.

Prasidėjęs ginčas betgi tu
rėjo neigiamos įtakos laisvos 
prekybos idėjai. 1986 m. tokią 
Kanados prekybą su Amerika 
rėmė 61% kanadiečių, jai ne
pritarė 31%, neapsisprendu- 
sių buvo tik 8%. Dabar už lais
vą prekybą pasisako 42%, prieš 
- 44%, o neapsisprendusių yra 
15%. Rėmėjų skaičius gerokai 
sumažėjo, matyt, dėl Ontario 
parlamento rinkiminio vajaus 
ir kroniška tampančios spau
dos kritikos Kanados ministe- 
riui pirm. B. Mulroniui, kovo
jančiam už laisvą prekybos rin
ką su Amerika. Plačią studiją 
šiuo klausimu yra paskelbusi 
Ekonominė Kanados taryba, 
pranašaujauti didelę laisvos 
prekybos naudą Kanadai, ku
rios pramonei nepakanka sa
vos rinkos. Jau ir dabar dau
giausia savo gaminių Kanada 
parduoda Amerikai. Laisvos 
prekybos sutartis pašalintų 
ją saistančius muitus, padi
dintų gamybą. Opozicijos su
silaukiama iš didžiųjų unijų, 
kurios nori apsaugoti savo 
nariams išsikovotus aukštus 
atlyginimus. Mat laisvoje rin
koje kanadiečiams tektų var
žytis su amerikiečiais dėl įvai
rių gaminių kokybės ir žemes
nės kainos. Darbingumas yra 
didesnis amerikiečių įmonė
se. Per daug išlaidų turinčios 
kanadiškos įmonės turėtų pri
sitaikyti arba užsidaryti. Jas 
betgi pakeistų naujos, geriau 
pritaikytos laisvai prekybai.

Ekonominė Kanados taryba 
pranašauja, kad laisvoji pre
kyba iki 1995 m. Kanadoje pa
rūpintų 350.000 naujų darbų, 
ekonominį Kanados augimą 
padidintu 3,8%, gaminių kai
nas sumažintų 5,7%. Vartoto
jams liktų daugiau lėšų, pakil
tų Kanados dolerio vertė, leng
viau būtų mažinti valdžios sko
las. Daugiausia naudos susi
lauktų Kanados Vakarų ir At
lanto provincijos, kurioms da
bar reikia finansinės paramos. 
Kritikams primenama, kad da
bar JAV kongresas dažnais at
vejais savo rinką nuo pigesnių 
kanadiškų gaminių gina muito 
padidinimu, kvotos įvedimu. 
Laisvoje prekyboje būtų iš
vengta tokių kliūčių. Laisvos 
prekybos reikalu derybos vyks
ta jau 16 mėnesių. JAV kong
resas reikalauja, kad sutar
tis būtų paruošta iki š. m. spa
lio 5 d.

Po sutuoktuvių Montrealio Aušros Vartų šventovėje INA LUKOŠEVIČIŪ- 
TĖ-SUNGAILIENĖ ir MORKUS SUNGAILA, dabar gyvenantys Toronte 
ir dirbantys farmacijos ir inžinerijos srityse Nuotr. R. Puterio

Kanados įvykiai
Kanados ministeris pirm. B. 

Mulroney buvo sušaukęs pro
vincijų premjerų posėdį Ota
voje. Jame paaiškėjo, kad su
tarties reikalai yra gerokai 
pažengę, bet vis dar turi ke
letą neišspręstų problemų. Po
sėdyje daugiausia kritikos su
tarčiai pažėrė Ontario prem
jeras D. Petersonas, matyt, 
paveiktas provincio parlamen
to rinkimų. Kiti premjerai yra 
nuosaikesni, nors ir jie lais
vos prekybos sutartyje siekia 
didžiųjų kliūčių pašalinimo. 
Bene didžiausią problemą su
daro derybininkų lig šiol ne
sutartas būdas laisvos preky
bos ginčams spręsti. Pasigirs
ta balsų, kad reikalaujama per
žiūrėti ir muitus panaikinusią 
Kanados-JAV automobilių ga
mybos sutartį, kuri didelį pel
ną prekybiniame balanse duo-

Tebūnie išgirsta...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

“Ištikimai Lietuvos rašytojai mi
rus”. Savo rašinį jis baigia šitaip: 
“T. Lietuvos rašytojų 1957 m. lei
dinyje buvo priversta parašyti 
savo autobiografiją. Graži ir lie
tuviška toji autobiografija. Ne
švietė jai ‘spalių revoliucijos 
šviesa’, nei ‘aštri klasių kova’ ne
kankino jos, netarė esanti nuolan
kiai dėkinga ‘tarybinei santvar
kai’, nedžiūgavo ‘išmintingais 
komunistų partijos nurodymais’, 
kai taip pasisakė savo išpažini
muose kiti jos kolegos. Toji silp
na, jau paliegusi moteriškė drįso 
jaunimui priminti, jog ji buvo vy
riausia skaučių vadė, kad ji nuo
lat važinėjo į Tautų Sąjungą, kad 
metodinių žinių semtis ji keliavo 
ne į rusų, bet į vakarų universi
tetus, kad planavo vykti į Ameri
ką. Tikrai tokiais polėkiais im
ponuojanti turi būti toji mūsų 
rašytoja dabartiniam Lietuvos 
jaunimui. Čiurlionienė ‘visasą
junginei partijai’ nenusilenkė, 
liko ištikima lietuvių tautai ir 
jos literatūrai, savo vyro lietu
viškam genijui gėdos nepadarė”. 
Tais žodžiais Ben. Babrauskas 
baigia savo rašinį.

Skautų žinios
• Rugsėjo 27, sekmadienį, po 

10.15 v.r. Mišių Prisikėlimo šven
tovėje, šaukiamas skautų-čių tėvų 
susirinkimas. Visi tėvai kviečia
mi dalyvauti ir išrinkti tėvų komi
tetą bei pasitarti su tuntų vado
vais. Tuntininkai

da Kanadai. Aiškaus atsakymo 
vengia ir premjerų posėdį su
šaukęs ministeris pirm. B. Mul- 
rony. Ginčijamasi, o laikas 
sparčiai bėga, artėja spalio 5 
d. Dabartinis JAV prez. R. Rea- 
ganas remia laisvą Kanados 
prekybą su Amerika. Tokios 
prekybos taipgi nori Kvebe
ko premjeras R. Bourassa, Ma- 
nitobos - H. Pawley, New Bruns- 
wicko - R. Hatfieldas, Saska- 
čevano - G. Devine, Albertos - 
D. Getty, Britų Kolumbijos - B. 
V. Zalmas. Laisvos prekybos 
sutartis labiausiai rūpi ją pa
žadėjusiam Kanados ministe- 
riui pirm. B. Mulroniui, norin
čiam atstatyti kritusį savo po
puliarumą. Panašia Bendro
sios rinkos sutartimi jau se
niai džiaugiasi V. Europa.

AfA 
KSAVERAI BUČIENEI

mirus,

jos seserį PALMYRĄ KUČINSKAITĘ liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame -

J. Saunorienė R. E. Krukovičiai
Z. A. Saunoriai E. G. Saunoriai

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!”

jfflayoiios Hietubog Jfoniiaš
217 BEDBROOK AVE. MONTREAL-WEST. QUE.. CANADA H4X 1S2

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; 
GLOBĖJAIS-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

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

Vardas Pavardė

Nr. gatvė Miestas

Provincija Pašto kodas

. LIETUVIŲ KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:

63/4% už 90 dienų term, indei.
7 % už 6 mėn. term, indėlius 
71/4% už 1 m. term, indėlius 
772% už 2 m. term, indėlius 
73/<% už 3 m. term, indėlius 
8'12% už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
83/4% GIC 2 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
7'12% už pensijų planą

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

(variable rate)
674% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas
53/4-63/4% kasd. palūkanų sąskaita
43/4-53/4% 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 ...................... 103/4%
(fixed rate)

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

dame iki $65,000 ir mortgl- 
člus iki 75% Įkainoto turto. 
Kitos paskolos: (Line of Cre
dit) Ir antrieji mortglčlal.

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 M6P1A6

Telefonas 532-1 1 49

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N6A3.

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, SR A. kvalifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

daiva t. dalinda, b.a. 
associate broker

RF/14KK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

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

232-2322
PRINCE EDWARD ir BLOOR - trijų miegamųjų, puikiai išre- 
montuotas, vienaaugštis namas. Kaina - $239,900.
BABY POINT - gražiai išremontuotas dvieju 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 ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

allan BROWN
r 624-6336 namų 897-0068

ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR
i 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 NUOSAVYBĘ, VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN OF DISTINCTION

Tel. 535-2331 
arba 537-2869



© SKAITYTOJAI PASISAKO
MATULAIČIO PAVARDĖ

“TŽ” 1987 m. 36 nr. straipsnyje 
“Lenkai apie arkivyskupą Matulai
tį" mini kun. A. Bonieckio iškil
mių Romoje aprašymą Krokuvos 
savaitraščio “Tydodnik Powsze- 
chny” liepos 19 d. laidoje. Apra
šymo autorius sako, kad palai
mintasis Jurgis Matulaitis savo 
pavardę pats pakeitė, turėdamas 
20 metą. Tai nėra tiesa.

Pal. Jurgio Matulaičio kaimy
nas ir jo jaunystės mokslo dienų 
artimas draugas Vincas Šlekys 
savo straipsniuose Kaip ark. Ma
tulaitis virto Matulevičium (“Tri
mitas" 1935 nr.1-2 ir “Šaltinis” 
1935 nr. 4-5) rašo, kad Jurgis Ma
tulaitis, tuomet jau moksleivis- 
studentas, grįžęs į Lietuvą, ašaro
damas jam pasakė, kad jis pavar
dę ne savo noru pakeitęs.

Gali kilti klausimas, kodėl jis 
vėliau savo gimtosios pavardės ne
atitaisė. Darosi suprantama, prisi
minus to laiko aplinkybes ir ei
namas pareigas, kai dar nebuvo ma
dos savo pavardes lietuvinti.

Lietuvoje pal. Jurgis vadinosi, 
pasirašydavo ir buvo žinomas kaip 
Matulevičius. Ši pavardė buvo 
ant jo antkapio ir dabar populia
ri Lietuvoje. J. Sakevičius,

Anglija
NEGALIOJANTI SUTARTIS

“TŽ" 1987 m. 31-32 nr. įraše po 
nuotrauka pirmajame puslapyje 
"nepažįstamas” asmuo yra Jonas 
Norkaitis, nepriklausomos Lie
tuvos užsienio reikalų ministeri
jos ekonominio departamento di
rektorius (mano tėvas).

Formulavimas, kad Ribbentro- 
po-Molotovo sutartis “tebegalio
ja ir dabar”, yra labai problema
tiškas. Mano nuomone, jis yra vi
siškai klaidingas. Šitokia “sutar
tis" negali įgauti teisinio galio
jimo tarp abiejų šalių jau vien to
dėl, kad ji pireštarauja vad. “ordre 
public” (viešosios tvarkos princi
pams), pažeidžia pačius teisės pa
grindus. Teisės institutai, pvz. 
sutartys, nėra neutralūs įrankiai, 
kuriuos būtų galima panaudoti bet 
kam.Jieyra sąlygojami vad. “ordre 
public”.

Man nesuprantamos diskusijos 
dėl R.-M. sutarties atšaukimo ar 
panaikinimo, nes teisiškai ta su
tartis niekad negaliojo. Tai ne
buvo sutartis teisine prasme, o 
tik raštu sudarytas kriminalinio 
pobūdžio sandėris. Trečioms ša
lims, pvz. Lietuvai, R. -M. sutar
tis teisiškai iš viso jokios reikš
mės neturi. Sutartis, kurioje kas 
nors sutariama trečios šalies, “są
skaita” be tos trečios šalies suti
kimo, tiek civilinėje, tiek tarptau
tinėje teisėje yra neįsivaizduo
jamas dalykas. Jonas Norkaitis,

V. Vokietija 
LAIKRAŠTIS PRANCŪZIJOJE 
Esu dėkingas už “Tėviškės ži

burius", kurių dėka mano ryšys 
nenutrūksta su senais pažįsta
mais. Iš jų sužinau kas vyksta.

Vasarinė skulptūros akademi
ja (Saarlaendische Sommeraka- 
demie) V. Vokietijoje pasibai
gė (truko visą rugpjūčio mėnesį). 
Mano klasė darbavosi lauke. Dir
bant su akmeniu taip ir gerai, nes 
pajunti vasarą, ne tiek daug dul
kią įkvėpuoji. Tiktai kartais būna 
labai karšta arba atvirkščiai.

Antanas Mončys, Prancūzija

NE VISAI APSKRITAS STALAS
Kultūringoje diplomatijoje “ap

skritas stalas” reiškia lygias tei
ses visų prie jo sėdinčių dalyvių. 
Vilniuje “Gimtojo krašto” aprašy
tas stalas nebuvo apskritas, nes 
išeivijos dalyvių teisės buvo ap
ribotos “tabu apie Lietuvos inkor
poravimą į TSRS” (“TŽ” 1987 m. 
32 nr.).

Ten negalint kalbėti apie tai, 
kas visiems lietuviams svarbiau
sia, savaime aišku, beliko kalba 
apie tai, kas Maskvai svarbiau
sia, o būtent prisivilioti į Vilnių 
kuo daugiau išeivių, kad visi maty
tų, jog išeivija ne tokia jau karš
ta kovoti už Lietuvos laisvę, kaip ji 
dedasi Amerikos lietuvių spau
doje.

Minėtasis pokalbis rodo sovie
tus jieškant progų pasikalbėti 
su kitaip galvojančiais štai kodėl: 
savo masiniais ginklais nei su
triuškinus priešo “jo paties žemė
je”, nei išgąsdinus jo pasirašyti 
naujas neveiksmingas sutartis, 
belieka “taikos ir nusiginklavi
mo kelias”. Dar ir todėl, kad da
bar jau V. Europa ne tik gali gin
tis ir be Amerikos pagalbos, bet 
gali net grasinti pačiai sovietų 
imperijai už pajungimą trylikos 
Rytų-Vidurio Europos kraštų. Iš to 
ir visas sovietų “persitvarkymas” 
tiek pačioje imperijoje, tiek ir 
už jos ribų. S. Šetkus,

St. Catharines, Ont.

TARNAVO SOVIETAMS ...
Ignas Medžiukas gražiai apra

šė kompozitorių Benjaminą Gor- 
bulskį, kuris gimęs žydų šeimoje, 
tarnavęs sovietams ir kūręs lie
tuviams.

B. Gorbulskis gimė žydu, ir tai 
nuo jo paties nepriklausė. Dalinė 
tiesa, kad kūrė lietuviams. Bet 
kūrė ir sovietams. Jo muzika ly
dėjo 16-tos divizijos karius, dau
giausia svetimtaučius ir šiek tiek 
prievarta paimtų lietuvių į žygį 
pavergti Lietuvos. Už savo “kūry
bą lietuviams” turėjo dideles pri
vilegijas okupuotoje Lietuvoje, 
plačiai gyveno, o keliaudamas už
sienyje labai apsukriai bizniavo, 
ir apsčiai lietuviškų dolerių su
plaukė į jo kišenes. Pati liūdno
ji tiesa, kad jis tarnavo sovietams. 
Kaip patikimi šaltiniai teigia, tar
navo, kol alkoholis užbaigė negar
bingą jo tarnybą. Lietuvoje dėl 
jo mirties liūdėję tik esantieji 
sovietų tarnyboje.

Palaiminti lengvatikiai, kurie 
mano, kad pas mus nieko šnipinė
ti nei skaldyti nėra. Būtų liūdna, 
jei išsipildytų Medžiuko linkė
jimas, kad Gorbulskio dainos dar 
ilgai skambės. Garbingi daininin
kai bei dainininkės ir lietuviškų 
renginių organizatoriai turėtų 
jas kuo greičiau pamiršti.

ATSTOVO PAVARDĖ
“TŽ” 1987 m. 31-32 nr. pirmaja

me puslapyje atspausdinta nuo
trauka, kurioje trūksta Sov. Są
jungos karinio atstovo Lietuvai 
pavardės. Tai majoras Korotkich. 
APie jį plačiai savo atsiminimuo
se “Wspomnienia kowienskie” ra
šo tuometinis karinis Lenkijos 
atstovas Kaune pik. L. Mitkiewicz.

K. Baronas,
V. Vokietija

Dėdė PETRAS DERLIŪNAS su jauniausia savo giminaite RAMUNE JA- 
NUŠAITYTE, viešėjusia Toronte, iš Suvalkų trikampio
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AfA 
MARGELIUI MEŠKAUSKUI 

iškeliavus L amžinybę,
giminėms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia -

Toronto lietuvių pensininkų klubo 
valdyba

A. a. Jono Vaitkaus atmini
mui P. ir O. Dabkai paaukojo 
Kanados lietuvių fondui $30.

A. a. Ksaveros Bučienės 
atminimui vietoje gėlių P. 
Vitienė ir Vladas Jasinevičius 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” po $10.

A. a. Vytauto Radausko at
minimui “Tėviškės žiburiams” 
paaukojo po $10 Tone Gurec- 
kienė, Jonas ir Aleksandra 
Lesčiai.

A. a. Marytės Trumpickaitės 
atminimui vietoje gėlių Ka
zimieras Mikšys ir Ona Mikšy
tė paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20.

A. a. Kazimierui Stankui mi
rus, užjausdami mamą ir sese
rį su šeima, Aldona ir Jonas 
Vaškevičiai paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $20.

Reikšdamas nuoširdžią už
uojautą Salomėjai Andrulie- 
nei, mirus jos broliui Juozui 
Ankui, Antanas Aulinskas pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$50.

A. a. Uršulės Paliulienės ir 
a.a. Marijos Senkuvienės vie- 
nerių metų mirties prisimini
mui Irena ir Vytautas Biskiai 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $50.

A. a. Prano Meškio, mirusio 
1985 metais spalio 31 d. Plun
gėje, Lietuvoje, atminimui, 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $30 brolis Jonas Meš- 
kys iš Sault Ste. Marie, Ont.

A. a. Magdalenai Barščiaus- 
kienei mirus, reikšdama užuo
jautą jos dukroms Marytei Mi- 
ceikienei, Irenai Ignaitienei 
ir seseriai Albinai Štuopie- 
nei, Aldona Jankaitienė paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $25.

A. a. Felicijos Urbonienės 
atminimui, užjausdama jos 
brolius Vincą ir Vladą Bačė- 
nus bei jos šeimą, Aldona Jan
kaitienė paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $30.

Iškeliavus amžinybėn a.a. 
Magdalenai Barščiauskienei, 
artimieji giminės ir draugai 
savo aukas paskyrė Kanados 
lietuvių fondui: $50 — V. I. Ig- 
naičiai, M. V. Miceikos; $40 
— G. Melnykas; $26 — J. A. Ja
kubauskai; $25 — E. Bersėnie- 
nė; $20 — Br. Dirsė, J. B. Aukš
taitis; $10 — P. Augaitis, A. 
Budreika.

Brangiai sesutei
AfA 

KSAVERAI BUČIENEI
mirus,

PALMYRĄ KUČINSKAITĘ nuoširdžiai užjaučia
me bei kartu liūdime -

Irena ir Raimundas Paškauskai

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

Kanadoje veikia dvi etninės 
spaudos organizacijos — Kana
dos daugiakalbės spaudos fe
deracija (The Canadian Multi
lingual Press Federation) ir 
Kanados etninės spaudos žur
nalistų bei rašytojų klubas 
(Canadian Etttnic Journalists’ 
and Writers’ Club). Pirmajai 
organizacijai priklauso etni
niai laikraščiai — redakcijų 
bei leidėjų atstovai, turintieji 
provincinius klubus Toronte, 
Montrealyje, Winnipege, Van
kuveryje ir kitur. Antrajai 
organizacijai priklauso etni
nės spaudos žurnalistai kaip 
pavieniai asmenys. Jos veikla 
ribojasi Torontu. Š. m. rugpjū
čio 5 d. ši organizacija pami
nėjo savo veiklos dešimtmetį 
“Spadina Gardens”. Ji buvo 
įsteigta gudų laikraščio “Bia- 
loruski Holos” redaktoriaus 
M. Ziniak 1977 m. Turi 210 na
rių. “Tėviškės žiburiai” pri
klauso pirmajai organizacijai. 
Minėtoje iškilmėje dalyvavo 
300 svečių, jų tarpe ir daugia- 
kultūrių reikalų ministeris D. 
Crombie. Organizacijai pirmi
ninkauja ukrainietis dr. O. 
Sokolsky.

Etninės spaudos atstovams 
“General Motors” 1987. IX. 1 
Toronto “Convention” pastate 
parodė naujus 1988 m. automo
bilių ir sunkvežimių modelius 
su įvairiais pagerinimais. Yra 
šie modeliai: 6 skirtingi “Ca
dillac”, 9 — “Oldsmobile”, 8 — 
“Buick”, 10 — “Pontiac”, 10 — 
“Chevrolet”. Iš pagerinimų mi
nimi šie: daugiau įvairių elekt
roninių įrengimų motoro vei
kime, vairavime, taršos kontro
lėje, autovežimių išorėje. Šiais 
metais ypatingai reklamuoja 
“Buick — Regai” modelį kaip 
liuksusinį ir aukštos vertės 
automobilį. 1986 m. buvo pa
gaminta Kanadoje apie 800.000 
GM automobilių ir sunkveži
mių. 1988 m. numato pagaminti 
1.080.000. “General Motors” 
Kanados įmonėse dirba 47.000 
darbininkų: Ošavoje, prie 
Montrealio, Scarborough, St. 
Catharines, Londone ir Wind
sore. Daug lėšų skiria nau
jiems tyrinėjimams. Norima 
automobiliuose įvesti vis nau
jų elektroninių įrengimų: be
vielį telefoną, žemėlapio lan
gelį, kur automobilio skaity
tuvas gautų tikslią vietos pa
dėtį 60 m ar vieno gatvės bloko 
tikslumu žemėlapyje iš ketu
rių erdvės satelitų bet kurio
je kontinento vietovėje.

Etninės spaudos susidomėji
mas ta spaudos konferencija 
buvo gana mažas, nes GM bend
rovė jai skelbimų neduoda ir 
nori nemokamos informacijos, 
o didžiajai spaudai skiria mi
lijonines sumas už reklamas.

V.M.

Kanados Lietuvių 
Bendruomenė

KLB valdyba dėkoja už aukas 
KLB raštinės išlaikymui. Toronto 
bankas “Parama” paaukojo 
$2500.00; po $2000.00 — Lietuvos 
kankinių parapija, Prisikėlimo 
bankas, Toronto Lietuvių namai; 
$1500.00 — Hamiltono “Talka”; 
$500.00 — Montrealio Aušros Var
tų parapija; $250.00 — KLB Lon
dono apylinkės valdyba; $1000.00 
— KLB Toronto apyl. valdyba.

Ligi šiol per KLB krašto valdy
bą (Lietuvių kultūros muziejaus 
statybai iš viso gauta aukų $40,- 
023.45.

KLB valdybos veiklai paaukojo: 
$100.00 — Iz. Mališka iš Montrea
lio; $15.00 — M. Gegužis iš Toron
to, S. G. Noreikos iš Albertos; dr. 
J. Uleckas paaukojo $50.00 KLB 
veiklai ir $200.00 paminklo sta
tybai Anapilyje.

Kanados baltiečių federacijos 
Sudburio skyrius paaukojo $26.00 
politinių kalinių šalpai Lietuvoje.

KLB valdyba teikia patarnavi
mus visoms nepolitinėms — kultū
ros ar švietimo lietuvių organi
zacijoms, išduodama kvitus paja
mų mokesčiams.

Tik kartas nuo karto prisimin
kite paaukoti ir tiesioginėms 
KLB krašto valdybos išlaidoms. 
Kiekvienos organizacijos valdy
bos pajėgumas — stiprus finan
sinis užnugaris. Valdybos nariai 
aukoja savo laiką, bet negalima 
iš jų reikalauti, kad apsimokė
tų išlaidas, susidariusias atsto
vaujant lietuvių reikalams.

J. Krištolaitis, KLB iždininkas

Delhi, Ontario
PARODA. KLK moterų dr-jos 

Delhi skyrius š. m. spalio 4, sekma
dienį, 1 v.p.p. - 5 v.p.p., rengia pa
rodą, kurioje bus paveikslų, mezgi
nių, siuvinių, šiaudinukų, me
džio šaknų kūrinių ir kitų įdomių 
rodinių. Visus tautiečius kvie
čiame dalyvauti. Valdyba

Hamilton, Ontario
ŠAULĖS surengė gegužinę (rug

pjūčio 23 d.), kurios tikslas buvo 
sutelkti pinigų paminklo žuvu
sioms už Lietuvos laisvę statybai 
Anapilyje. Ši gegužinė, kaip ir ki
tos anksčiau rengtos, praėjo la
bai sėkmingai ir davė pelno. Ren
gėjos yra patenkintos, dėkoja vi
soms ir visiems atsilankiusiems, 
o ypač tiems, kurie darbu ar auka 
prisidėjo prie šios gegužinės pa
sisekimo. Ad.

St. Catharines, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visoms St. 
Catharines ponioms, dalyvavu
sioms man suruoštame mergvaka
ryje bei prie jo prisidėjusioms.

Ačiū už gražias dovanas, lin
kėjimus ir maloniai praleistą po
pietę kartu su jumis.

Ypatingą padėką reiškiu Joanai 
Zubrickienei už mergvakario su
ruošimą savo namuose, už mielą 
priėmimą ir skanią puotą.

Ačiū Viltei Valiulienei už merg
vakario pravedimą ir visą pagalbą.

Jūsų nuoširdumas man ir Linui 
labai padės gražiai pradėti bend
rą mūsų gyvenimą.

Virginija Kuraitė

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

(Prieš Lietuviu namus)

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

(contact lensesi

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C, Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181
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Devenių kultūros fondo leidiniai
1. Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 

IBERŲ PUSIASAL YJE, $15.00, JAV
2. Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00. JAV
3. Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00. JAV
4 J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782.

St. Petersburg, FL 33733, USA.

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.. llb.

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, b.a. m.ls. ll.b.
kartu su advokate Joana Kuraite perėmė a.a. advokato 

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

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

Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacijų srityje su didžiausiom 
firmom
Aukso kasyklų analizuotojas
Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 
“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”
Sąžinlgal patamaujaflėtuviškai —“ 
arba angliškai

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

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

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

n?etų EKSKURSIJOS
L VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

Rugsėjo 30 — spalio 16 10 dienų Vilniuje.

769-1616

ALL THE

WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

TA T) 17 Q TT 17 F? INSURANCE &Į 711 |j O 11-Ui lt REAL ESTATE BROKERS 

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

“IBM-COMPA TIBLE”
namų, įstaigų, prekybos ir mokslo reikalams

- Turime pasirinkimą XT,236,386 modelių
- Prieinamos kainos / patikimi gaminiai

- Taisymo ir techniški patarnavimai
- Lietuvis savininkas

‘REAL TECHNOLOGIES" ^L(.4.1.612J^2583

Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiem.
Kelionės dokumentai sutvarkomi pavieniams ir grupėms į visus pasaulio kraštus.
Dėl smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu.

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

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

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*

DRA LJDA.----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(41 6) 533-1 1 21
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PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVO MONTREAL®f

Anapilio žinios
— Rugsėjo 27, sekmadienį, į 

popietines parapijos iškilmes 
bus specialus autobusas iš Isling- 
tono požeminio stoties 4.30 v.p.p.; 
grįš iš Anapilio — 9 v.v.

— Maironio mokyklos mokinių 
grupė naujų mokslo metų pradžios 
proga spalio 4, sekmadienį, da
lyvaus 11 v.r. Mišiose ir atliks 
liturginius skaitymus bei atneš 
aukas.

— Susituokė parapijietis Juo
zas Zenkevičius su Vaida Stirbyte.

— Rugsėjo 21 d. palaidoti lie
tuvių kapinėse: a.a. Antanas Ber
notas, 66 m., iš Phelpston, Ont; 
a.a. inž. Petras Ščepavičius, 81 
m., daug nusipelnęs Anapiliui 
parapijietis.

— Paaukojo religinei Lietuvos 
šalpai: $50 — P. Kirstukas; Ana
pilio sodybai: $1000 — E. Miliaus
kienė, a.a. J. Kaškelis (testamen
tu), a.a. J. Žaldokas (testamentu); 
kapinėms: $1000 — a.a. J. Kaškelis 
(testamentu); $100 — M. Vaškevi
čienė, E. Lesevičius; parapijai: 
$600 — P. Ščepavičius; $200 — A. E. 
Šiškai; $100 — P. A. Šimonėliai, 
M. Vaškevičienė; $50 — dr. A. Va- 
ladka, R. Celejewska, V. V. Paškai; 
Motinos Teresės labdarai: $100 — 
M. Vaškevičienė, A. Petkevičienė; 
$50 — L. E. Klevai; $30 — J. Z. Dab
rowski; $10 — V. Stankienė.

— Mišios rugsėjo 27, sekmadie
nį, 9.30 v.r. — už a.a. Jurgį Demikį, 
11 v.r. — už a.a. Onę ir Joną Ali
šauskus; 5 v.p.p. — parapijos šven
tės padėkos Mišios.

Lietuvių namų žinios
— LN rugsėjo 20 d., 3 v.p.p., buvo 

rodomos televizijos vaizdajuos
tės. Pagrindinę dalį sudarė bos- 
toniečio A. Kulbio gamintas fil
mas “Partizanas” kuriame vaiz
duojamas Lietuvos partizano li
kimas. Antros juostos turinį su
darė ištraukos iš A. Kulbio ruo
šiamo filmo “Geležinis vilkas”. 
Trečioje kasetėje buvo rodomi 
vaizdai iš kelionių Lietuvoje. Tai 
ištraukos iš kelių vaizdajuosčių, 
kurias filmavo Gintaras Repečka. 
Dalyvavo per 250 žiūrovų. Rengė 
KLB Toronto apylinkės valdyba ir 
LN kultūrinė komisija.

— Sekmadienio popietėje atsi
lankė per 250 asmenų. Svečių kny
goje pasirašė: A. J. Pukteriai iš 
Montrealio, Šimelaitis ir A. Žu
lys iš Hamiltono bei jo sūnus Gin
tautas iš Šakių, T. Tautvydas iš 
Klaipėdos, P. Užupienė iš Šakių, 
S. Eudujokienė iš Čikagos, K. K. 
Slyžys iš Sault Ste. Marie, G. Ši- 
litienė iš Montrealio, R. J. Kulie
šiai iš Suvalkų trikampio.

— LN valdybos posėdis - spalio 
1 d., 7.30 v.v.

— LN dėkoja E. Smilgiui už pa
aukotas lietuviškas knygas LN 
bibliotekai.

— Toronto miesto savivaldybė 
šaukia viešą susirinkimą dėl slau
gos namų planų peržiūrėjimo 
rugsėjo 30, trečiadienį, 7.30 v.v., 
Geležies darbininkų unijos salė
je, 1604 Bloor St. W. (pusė bloko 
į vakarus nuo LN). Visi lietuviai 
prašomi gausiai dalyvauti. Slau
gos namai planuojami statyti ant 
LN autoaikštės sklypo - 19 Dorval 
Road.

— Renginiai LN: spalio 3 “Pava
sario” koncertas, spalio 10 - pa
skaita, spalio 17 - “N. Lietuvos” 
balius, spalio 18 - Išganytojo par. 
pietūs, spalio 25 - “LKB kronikos” 
minėjimas ir “Aro” koncertas, spa
lio 31 - “Jungties” šokių vakaras.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms ren

gėjoms ir viešnioms už tokią gra
žią staigmeną - man suruoštą 
mergvakarį. Dėkoju už gražias 
meniškas, vertingas dovanas, ku
rios puoš mūsų namus.

Ypatinga padėka vyriausiom 
rengėjom, kurių buvo daug, ir 
visų pavardžių negaliu suminė
ti. Padėka krikšto mamai už ma
lonius sveikinimus, linkėjimus, 
B. Danaitienei už jaukius namus, 
kuriuose taip maloniai praleido
me vakarą.

Ačiū už asmenines dovanas, gė
les, meniškai skanumynais pa
puoštą stalą, už jūsų visų įdėtą 
darbą, nuoširdumą ir meilę ruo
šiant mano mergvakarį. Liko gra
žus, nepamirštamas prisiminimas. 
Aš ir Robertas liekame labai dė
kingi.

Su meile ir nuoširdumu -
Sandra Bakevičiūtė

“The Toronto Star” 1987. IX. 
17 aprangos madų skyriuje iš
spausdino informacinį straips
nį apie Ramonos Siminkevi- 
čiūtės-Kevėžienės laimėjimus 
madų srityje, būtent jos pro
jektuotas kokteilio aprangas. 
Savo karjerų ji pradėjo Onta
rio Londone, persikėlė į Va
šingtoną ir ten atidarė savo 
verslo parduotuvę. Ja taip pat 
susidomėjo Toronto simfoni
nio orkestro moterų rėmėjų 
komitetas ir surengė madų 
parodą, įjungdamas jos apran
gas. Jos projektuotų aprangų 
kainos — nuo $600-$3000.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį pamoks

lus per visas Mišias sakė kun. E. 
Putrimas.

— Rugsėjo 18 palaidota a.a. Ge
novaitė Romanoff-Mascherin; rug
sėjo 19 palaidotas a.a. Marcelius 
Meškauskas, 79 m.

— Pakrikštyti: Phillip-Jonas, Da
lios (Kairytės) ir Allen Nykytor- 
chyn sūnus; Hannah-Loreta, Gun- 
dos (Urbonaitės) ir Louis Cottreau 
dukrelė.

— Praėjusį sekmadienį parapi
jos klebonas ir kun. Eugenijus 
išvyko į Kennebunkportą daly
vauti pranciškonų suvažiavime; 
ir grįš savaitės viduryje.

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

— Mišios vaikams, kurias orga
nizuoja par. tarybos jaunų šeimų 
sekcija, įvyks ateinantį sekma
dienį, 4 v.p.p., mūsų šventovėje. 
Po Mišių — vakarienė Parodų sa
lėje.

— Vaikų kaukių balius rengia
mas spalio 25, sekmadienį. Mi
šios vaikams — 12.30 p.p. Prisi
kėlimo šventovėje, pietūs — salė
je, 2 v.p.p. — vaikams skirtas 
koncertas, kurį rengia “Sutarti
nės” kvartetas. Programoje — dai
nos, žaidimai, pasakos.

— “Lietuvių kalbos vartojimo 
skatinimas vaikuose” — tai tema, 
kuria kalbės dr.A. Norvilas iš 
Čikagos spalio 4 d., 11.30 v.r., 
seselių namuose.

— Sekmadienį po Mišių salėje 
yra platinami bilietai į parapi
jos banko 25 metų sukakties minė
jimo vakarienę ir koncertą, kuris 
įvyks spalio 4 d., 5 v.p.p., parapi
jos salėje.

— Parapijai paaukojo: $1000 — 
a.a. Jonas Žaldokas (testamentu); 
$200 — B. Sergautis; $100 — J. O. 
Gustainiai, A. V. Lukai, J. Poška, 
M. Vaškevičienė; $50 — J. Zabulio
nis, K. Abromaitis; vienuolynui: 
$100 — V. H. Gumauskai; Religinei 
šalpai: $100 — M. Vaškevičienė; 
$50 — Čuplinskų šeima; vargo
nams: $500 — prel. J. Tadaraus- 
kas, $200 — M. Vaškevičienė; lab
daros sekcijai: $100 — A. I. Žemai
čiai.

— Mišios rugsėjo 27, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Stasį Gaidelį, 
9.20 v.r. — už a.a. Edvardą Stan
kaitį, 10.15 v.r. — už Slapšių šei
mos mirusius, 11.30 v.r. — už para
piją, 7 v.v. — už a.a. Vyt. Radze
vičių.

“The Catholic Register”, Ka
nados katalikų savaitraštis, 
1987 m. rugsėjo 12-18 d.d. lai
doje išspausdino Denyse 
O’Leary reportažą apie Kana
dos lietuvius ir jų parapijas 
Toronte bei Mississaugoje. 
Reportažas “Lithuanians ho
nor their homeland” gausiai 
iliustruotas nuotraukomis. 
Reportažo autorė yra išspaus
dinusi ir daugiau reportažų 
apie tautines parapijas. No
rint, kad minėtas savaitraš
tis daugiau dėmesio kreiptų į 
lietuvių veiklą, reikėtų pa
siųsti padėkos laiškų redakci
jai už išspausdintąjį repor
tažą. Adresas: “The Catholic 
Register”, 67 Bond St, Toron
to, Ont. M5B 1X6.

Aktorė Elena Kudabienė, 
hamiltoniškio “Aukuro” va
dovė, dažnai lankosi Toronte 
ir dalyvauja televizinės pro
gramos vaidinimuose. Š. m. 
rugsėjo 16 d., 8 v.v., per penk
tąjį kanalą buvo transliuoja
mas vaidinimas “A Family 
Matter”, kuriame ji atliko jai 
skirtą vaidmenį. Šiuo metu 
rengiamas naujas vaidinimas, 
kuriame ji atliks šnipės vaid
menį.

A. a. Steponas Kęsgailą, 
lietuviškos spaudos bei veik
los rėmėjas, mirė Montrealyje 
prieš 10 metų. Jo atminimui 
brolis Antanas Kenstavičius 
ir jo žmona Stasė paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $100.

Didelio tiražo savaitraštis 
“Time” 1987. IX. 17 skyriuje 
“Changing Times” išspausdino 
informaciją apie moteris, pasi
žymėjusias Kanados smulkių
jų verslų srityje. Esą 1984 m. 
iš 75.000 naujai pradėtų vers
lų du trečdaliai buvo moterų. 
Po trejų metų 47% moterų 
verslų dar laikėsi, o iš vyrų 
pradėtų verslų — tik 25%. Tarp 
šioje srityje pasižymėjusių 
moterų įrikiuota Rasa Ren- 
kauskaitė-Skudra, 42 m. am
žiaus, kuri drauge su Har- 
miena van Osten 1985 m. įstei
gė “Artlab Communications 
Ine.” Šios firmos specialybė 
— meno darbai, susieti su me
dicina: iliustracijos, mode
liai, mokymo priemonės. Ad
resas: 22 College St., Suite 
301, Toronto, Ont. M5G 1K2.

♦ 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 ♦

Kviečiame visus atsilankyti į Dr. ALGIO NORVILO, 

iš Čikagos, PASKAITĄ ir DISKUSIJAS: 
“LIETUVIŲ KALBOS VARTOJIMO SKATINIMAS VAIKUOSE IR 
ATITINKAMOS APLINKOS SUDARYMAS JOS VARTOJIMUI”

spalio 4, sekmadienį, 
11.30 valandą ryto, 
vaikų darželio patalpose, 
57 Sylvan Avenue, Toronto, Ont.

Ypatingai aktualu tėvams, seneliams, lituanistinės 

mokyklos mokytojams ir visiems dirbantiems su 
lietuviais vaikais. įėjimas - laisva auka

Rengia: Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų sekcija

Dėmesio!
Kun. J. Staškaus ir kun. Pr. 

Gaidos kunigystės sukakčių 
iškilmės 1987 m. rugsėjo 27, 
sekmadienį, prasidės ne 4 
v.p.p., kaip anksčiau buvo 
skelbta, bet 5 v.p.p. Lietuvos 
kankinių šventovėje. Tas pa
keitimas padarytas, kad vysk. 
P. Baltakis, OFM, suskubtų 
atskristi iš JAV į tas iškilmes 
ir atlikti kunigo Pr. Gaidos pa
kėlimo į prelatus apeigas. Pro
grama šventovėje prasidės 
solistų giesmėmis, po jų bus 
koncelebracinės Mišios. Bai
gus religinę dalį — pokylis 
Anapilio salėje. Šių iškilmių 
pamaldoms bus specialus au
tobusas nuo Islingtono pože
minio stoties 4.30 v.p.p., grįš - 
9 v.v. Rengėjai

Kanados daugiakalbės spau
dos federacija drauge su Onta
rio daugiakalbės spaudos fe
deracija rengia konferenciją 
š. m. spalio 1, ketvirtadienį, 
nuo 9 v.r. iki 5.30 v.p.p., She
raton Centre, City Hall Room 
(123 Queen St. W., Toronto). 
Iškilmingi pietūs bus Grand 
Ballroom salėje nuo 11.45 iki 
2.30 v.p.p. Pagrindinis kalbė
tojas — Kanados min. pirmi
ninkas Brian Mulroney. Konfe
rencijoje dalyvaus ir keletas 
lietuvių spaudos darbuotojų.

Žuvusiems už Lietuvos lais
vę paminklui, kuris bus sta
tomas Šv. Jono lietuvių kapi
nėse Mississaugoje, po $1000 
paaukojo: Kūrėjų-savanorių 
s-gos Toronto skyrius, VI. Pūt- 
vio šaulių kuopa Toronte ir 
šaulys Andrius Borkertas. Jie 
yra paminklo garbės fundato
riai. Jiems nuoširdi padėka.

Lietuvių bankuose atidary
tos paminklui statyti fondo 
sąskaitos: “Paramoje” nr. 8681, 
Prisikėlimo parapijos nr. 
1546081, taip pat Hamiltono 
“Talkoje” ir Montrealio “Lite”. 
Kanadoje aukas renka visi šau
lių daliniai. Inf.

Ontario provincijos policija 
atsiuntė pranešimą, per
spėjantį piliečius, turinčius 
kredito korteles (credit card), 
neduoti jų numerio kelionių 
agentūrų atstovams, telefonu 
siūlantiems pigias atostogas 
JAV-se ir kituose kraštuose. 
Esą JAV-se atsirado nesąži
ningų asmenų, kurie tuo būdu 
vilioja pinigus iš neapdairių 
klientų.

Antanas Pumputis, lankyda
masis “Tėviškės žiburiuose”, 
paaukojo $10.

Toronto Lietuvių namuose 
spalio 10, šeštadienį, 7 v.v., 

žurnalistas VILIUS BRAŽĖNAS skaitys 

ĮĮdtSHflįlTgĮ tema: 
“NEORTODOKSINIS ŽVILGSNIS Į 

UETUyiŠKĄ IŠEIVIJĄ.
Joje bus paliesti laisvės kovos keliai, klystkeliai bei 
informacinė veikla tarp draugų ir priešų, politikoje ir 
žinyboje. Bus atsakoma į klausimus.
įėjimas - laisva auka. Rengfg _ TLN kultūrinė komjsįja

Lietuvių tautodailės insti
tuto dešimtmetis užbaigtas 
narių susirinkimu 1987 m. rug
sėjo 12 d. Petro Reginos “Ne
munas” galerijoje. Jame 
dalyvavo 33 nariai su 100 kitų 
narių įgaliojimąis (viso 204). 
Jie atvyko iš Čikagos, Bosto
no, Skrantono, Montrealio, 
Kingstono ir Toronto. Pasku
tinį kartą pasidžiaugė turtinga 
rodiniais LTI dešimtmečio pa
roda, kuri tą dieną buvo užda
ryta po pustrečio mėnesio. Pa
rodę aplankė apie 1000 žmonių, 
kurių trečdalis — įvairių kar
tų lietuviai. Parodos priežiū
ra rūpinosi P. Regina. Jam tris 
savaites talkino D. Škėmienė. 
P. Regina padengė galerijos 
panaudojimo bei parodos prie
žiūros išlaidas. Tai buvo do
vana institutui. Už tai su
sirinkimas nuoširdžiai dėkojo. 
Susirinkimo metu buvo paro
dyta parodos atidarymo vaiz
dajuostė, apsvarstyti parodos 
rengimo ir kiti veiklos darbai, 
perrinkti tie patys tarybos ir 
valdybos nariai. Dalyviai su
pažindinti su “Lithuanian Sa
shes” knygos spausdinimu. Dl.

Etninių programų televizija 
(CFMT, 47 kanalas) gavo 
CRTC komisijos pratęsimą 
penkeriems metams. Ji trans
liuoja programas 15 įvairių 
kalbų aštuoniolikai kultūri
nių grupių. Jai buvo padary
tas priekaištas, kad neišlaikė 
nustatytos 60% normos etni
nėm programom dėl atsiradu
sių finansinių sunkumų. Būk
lė pagerėjo perėmus naujam 
savininkui — “Rogers Broad
casting Ltd.” Leidimo pratę-

Kviečiame visus į
VAIKŲ KAUKIŲ BALIŲ 
ir SPECIALŲ VAIKAMS 

DAINŲ/ŽAIDIMŲ
KONCERTĄ

Atliekamą Toronto “Sutartinės” 
spalio 25, sekmadienį, 2 v.p.p., 
didžiojoje Prisikėlimo parapijos 
salėje. Vaikų Mišios šventovėje 
12.30 v.p.p., po to, pietūs salėje 
ir 2 v. koncertas.

Ateikite su kaukėmis!

“ANTRAS KAIMAS” 
iš Čikagos atvyksta į Torontą 

lapkričio 8, sekmadienį, 
4 v.p.p. Vaidins didžiojoje 
Prisikėlimo parapijos salėje. 

Bilietai bus platinami iš anksto. 
Rengia: Prisikėlimo parapijos 

jaunų šeimų sekcija. 
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

sime nustatyta etninių pro
gramų norma pirmaisias tre
jais metais — 40%, vėliau — 
45-50%. Naujasis savininkas 
įsipareigojo investuoti $375,- 
000 tyrimams ir $500,000 — pa
ruošimui etninių programų. 
Lietuviams ši televizijos sto
tis yra sunkiai prieinama dėl 
jos brangumo. Reikėtų bandyti 
ja pasinaudoti bent atskirais 
atvejais.

A. a. Kazimiero Stankaus 
atminimui vietoje gėlių Au
dronė ir Antanas Kazanavičiai 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20.

Mirus Stasiui Jucevičiui, arti
mieji draugai paaukojo Kanados 
lietuvių fondui: $25 — S. Remei- 
kaitė; $15 — P. A. Drešeris, J. R. 
Piečaitis, A. S. Staškevičius, B. D. 
Staškevičius, L. A. Staškevičius, 
R. D. Staškevičius.

Dr. Henrikas Nagys savo tėve
lių Augustino ir Anastazijos at
minimui paaukojo Kanados lietu
vių fondui $100.

“Rūtos” klubo ekskursija lie
tingą rugsėjo 9 d. prasidėjo 8 v.r. 
Trys keliautojos pabūgo lietaus ir 
apsigavo, nes, pervažiavus Ontario 
sieną, nustojo lyti. Šiuo kartu ke
lionės tikslas — Petro ir Jacque
line Reginų “Nemuno” galerija 
Chisamore Point netoli Ganano- 
que, Ont., miestelio. Čia visą va
sarą vyko Lietuvių tautodailės 
instituto dešimtmečio paroda, pa
pildyta Algimanto Kezio vežioja
mos parodos rodiniais ir dail. Jo
kūbo Dagio medžio skulptūromis.

Ekskursantus pasitiko dailinin
kai — Antanas ir Anastazija Tamo
šaičiai, Aldona Veselkienė ir bu
vęs montrealietis muz. Aleksand
ras Ambrozaitis. Suėję į pirmą 
aukštą, galėjo apžiūrėti paveiks
lus ir skulptūras.

P. Regina visus pasveikino ir 
supažindino su iš Lietuvos atvy
kusia savo seserimi, kuri pasi
džiaugė, kad domimasi šia lietu
viška paroda, ir skatino tą domė
jimąsi perduoti jaunesnėms kar
toms.

A. Tamošaitis kalbėjo apie me
no kryptis ir paaiškino kai ku
riuos čia esančius paveikslus. 
Apatiniame aukšte buvo skonin
gai išdėstyti gausūs Instituto 
darbai. Čia A. Tamošaitis išsa
miai aptarė gobelenus, kilimus, 
tautinius drabužius, juostas bei 
kitus darbus, paaiškindamas ir jų 
audimą. Ekskursantai viskuo do
mėjosi, ypač moterys, kurių bu
vo 32, o vyrų — 13. Visas parodos 
lankymas p. p. Tamošaičių buvo 
įrašytas vaizdajuostėn.

Apžiūrėję parodą ir atsisvei
kinę su nuoširdžiais Instituto 
darbuotojais, ekskursantai pa
suko į netoli esantį Gananoque 
miestelį vėlyviems pietums. Visi 
buvo nustebinti, kad nedidelis 
restoranas per pusantros valan
dos spėjo visus aptarnauti, nors 
iš anksto dėl to nebuvo tartasi. 
6 v.v. ekskursija grįžo prie klubo 
patalpų. Šia išvyka visi dalyviai 
buvo patenkinti.

“The Gazette” rugsėjo 10 d. įdė
jo trumpą žinutę, kurioje pranešė, 
kad Vytautas Skuodis prieš porą 
dienų atskridęs į Čikagą. Skuo
dis dar mažas parvežtas į Lietuvą 
ir ten užaugęs, kovojęs dėl kata
likų tikėjimo. Šešerius metus tru
ko, kol lietuvių organizacijos, 
JAV kongresas ir Valstybės depar
tamentas laimėjęs jam laisvę. 
Skuodis septynerius metus pra
leidęs darbo stovykloje.

Greitas ir tikslius patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

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

■ T/k O MONTREALIO LIETUVIŲ 
L| 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 .... .... 4’/2%
180 d. -364 d........... 71/4% Einamos sąsk....................... .... 41/2%
120 d. - 179 d...... .... 63/4% Pensijų - RRSP - term...... .... 81/z%
60 d. - 119 d...... ....6’/?% Pensijų - RRSP - taup...... .... 6 %
30 d - 59 d........... 6’/4%

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

Informacija apie naujausias palūkanas "Lite” 
KASOS VALANDOS

1475 De Seve 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

• Užsakykite “Tėviškės žibu
rius” kaip dovaną jaunavedžiams, 
draugams, pažįstamiems.

NERŪKANTI PENSININKĖ jieš- 
ko buto. Skambinti tel. 534-5752 
Toronte.

EUROPEAN 
CATERING

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

Lietuvių tautodailės instituto 
suvažiavime dalyvavo Regina Bri- 
kienė ir Birutė Nagienė. Suvažia
vimas įvyko rugsėjo 12 d. p.p. Re
ginų namuose Chisamore Point 
Ont.

Lituanistinė mokykla pradėjo 
mokslo metus rugsėjo 12 d. praėju
sių metų patalpose. Gražią maldą 
sukalbėjo mokyklos kapelionas 
kun. Juozas Aranauskas ir visus 
palaimino kun. Stasys Šileika. 
Šiemet įsirašė 39 mokiniai, atseit 
mokykla padidėjo šešiais moki
niais. Gražu, kad jaunos lietuviš
kos arba pusiau lietuviškos šei
mos, kurios nedalyvauja lietuviš
koje veikloje, leidžia savo vaiku
čius į šią mokyklą. Šiais metais 
mokytojauja: vedėja Joana Ada- 
monytė, Marytė Adamonytė, And- 
rėja Celtoriūtė, Lilija Gedvilai
tė, Stasė Mikalajūnaitė, Irena 
Šatkauskienė ir Silvija Staškevi- 
čienė.

Lituanistinės mokyklos tėvy 
komitetas, vadovaujamas Violetos 
Adomonytės-Ramsay, rugsėjo 13d. 
suruošė mokslo metų pradžios pie
tus. Nors lietus smarkiai lijo vi
są dieną, tačiau pietums prisirin
ko beveik pilna AV salė. Mokyklos 
vedėja J. Adamonytė pasveikino 
atvykusius ir programą atlikti pa
kvietė Toronto “Serenadą”, kurią 
sudaro vadovas Ramūnas Unde- 
rys, Edis Norkus ir Vaidotas Vai
čiūnas. Šie jauni vyrai linksmino 
dainomis, kartais įtraukdami į jas 
ir visus svečius. Kun. J. Aranaus- 
kui palaiminus valgius, visi vaiši
nosi Stasio Remeikio ir jo žmonos 
skaniai paruoštais pietumis. Kai 
kas galėjo pasidžiaugti loterijos 
laimikiais. Pabaigoje mokyt. S. 
Mikalajūnaitė padėkojo visiems 
už dalyvavimą ir pranešė, kad šis 
yra pirmasis iš eilės numatytų mo
kyklai lėšų telkimo renginių. B.S.

K. Ambrasas, kuris dirbo “Cana
da Wire & Cable” bendrovėje, rug
sėjo 1 d. išėjo pensijon, išdirbęs 
39 metus. Bendrovė vien tik Kana
doje turi 11 fabrikų, neskaitant 
JAV, Meksikos, Brazilijos ir kitų 
kraštų, dirba gan didelis skaičius 
darbininkų.

Ta proga bendrovės vadovybė jį 
apdovanojo televizijos priimtuvu 
$500 vertės ir kitom mažesnėm do
vanom, o jo žmonai įteikė raudo
nų rožių ir asmeninę dovaną. Be 
to, bendrovės vadovybė suruošė 
išleistuves-vaišes. Jos 76 mėty 
istorijoje mūsų tautietis buvo 
pirmas, kuris gavo nepaprastai 
vertingą pensijos išleidimo “krai
tį”. Sausio, vasario ir kovo mėne
siais jis dirbo 4 d. į savaitę, ba
landžio, gegužės mėn. — 3 d. į sa
vaitę, birželio, liepos mėn. — 2 d., 
rugpjūčio mėn — 1 d. ir gavo pilną 
atlyginimą už visus mėnesius. Jo 
sūnus Edis irgi dirba toje bend
rovėje jau daugiau kaip 22 metai.

E.A.

JIEŠKAU NERŪKANČIOS MO
TERS gyventi mano namuose ir sau
goti vaikus. Turės kambarį ir prau
syklą, galės naudotis automobiliu. 
Skambinti tel. 887-1392 Unionville, 
Ontario.

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

MIKOLAINIS VALTERIS atlieki 
staliaus, plytelių dėjimo, vonią, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dir
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024, Toronte.


