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Pasaulio [vykiai
SOVIETINĖ SPAUDA PRADĖJO UŽPILDYTI STALINO PALIKTUS 
tuščius ar iškraipytus istorijos puslapius. M. Gorbačiovo prita
rimą tokiems žingsniams liudija užsienio reikalų ministerijos 
spaudos centre surengta konferencija, kurioje praeities klaidas 
aptarė Mokslų akademijos demografinio istorijos skyriaus pirm, 
prof. Jurijus Poliakovas. Jis priminė, kad istorikams dabar jau 
atidaryta 80% Sovietų Sąjungos archyvų. Prof. J. Poliakovas pla
čiau palietė Stalino atneštą masinį terorą priverstiniame kol
chozų organizavime, sutikdamas, kad tada daug buvo susilaukta 
aukų, bet ne dešimties milijonų kaip dabar teigiama Vakaruose. 
Esą kai kurie suimti, nužudyti ir ištremti asmenys buvo įtraukti

Mūsų išeivija džiaugiasi pilnu laisvės gyvenimu - 
jos nevargina jokie prievartiniai varžtai, jokios dikta
tūrinės taisyklės, tačiau ji nėra palaida bala. Tai dau
giau ar mažiau organizuota visuomenė, turinti savo va
dovybę. Tiesa, pastaroji nėra vientisa, uniforminė, cent
ralizuota, nes išeivinė visuomenė yra labai įvairi savo 
galvosena, interesais, pasaulėžiūra, nusiteikimu. Tai 
atsispindi ir išeivijos viršūnėse, kurias paprastai vadi
name veiksniais. Žiūrint pasauline apimtimi, jų yra trys: 
Diplomatinė tarnyba, Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas ir Bendruomenė. Ne visuomet tie mūsų veiks
niai sutaria. Ir tai nieko nuostabaus demokratiniame pa
saulyje. Kaip nevienoda išeivinė mūsų visuomenė, taip 
nevienodi ir veiksniai. Diplomatinė tarnyba atstovauja 
Lietuvos valstybingumui. VLIKas, įsisteigęs dar Lietu
vos pogrindyje kovai už krašto bei tautos laisvę, rūpinasi 
Lietuvos laisvinimu. Bendruomenė, įsteigta už Lietuvos 
ribų, telkia išeiviją kovai už tautinį išlikimų bei Lietu
vos laisvę nepartiniais pagrindais. Kiekvienas tų veiks
nių turi savo tradicijas, savo praeitį, savo veikėjus bei 
rėmėjus. Visiems jų netrūksta nuopelnų, sukrautų per 
ketvertų ar daugiau dešimtmečių.

TAIP, nuopelnų netrūksta, bet, kaip minėta, trūksta 
sutarimo. Kai nesutariama neesminiuose dalykuo
se, visuomenė nesijaudina, laiko tai natūraliu daly
ku, bet kai nesutariama esminiuose dalykuose, visuome

nėje kyla susirūpinimas. Jei būtų rinkimai, tas visuome
nės susirūpinimas būtų labai aiškiai išreikštas. Sekant 
mūsiškių veiksnių darbus, esminių nesutarimų mažai te
matyti. Trintis girdima daugiausia ambicinėje plotmė
je tarp VLIKo ir Bendruomenės viršūnių. Diplomatinė 
tarnyba su savo šefu dr. St. Bačkiu laikosi nuošaliai ir 
minėtoje trintyje nedalyvauja. VLIKas Lietuvos laisvi
nimų laiko išimtine savo veiklos sritimi ir savarankiškų 
Bendruomenės reiškimusi toje srityje laiko nepriimti
nu. Bendruomenė savo veiklos plotu laiko visų lietuviš
kąjį gyvenimą, iš kurio negali būti išjungtas Lietuvos 
laisvinimas. Bendruomenės nedalyvavimas organizuotu 
būdu Lietuvos laisvinimo veikloje būtų nusikalstamas 
dalykas tautai. Viešumoje apie viršūnių trintį taip ne
sakoma, tačiau už viso organizacinio fasado glūdi tyli 
rivalizacija, kuri kliudo abiem veiksniam susėsti prie 
vieno stalo ir planuoti bei veikti koordinuotu būdu. Ir 
tai vyksta jau daug metų. Galimas dalykas, laukiama vie
no ar kito veiksnio nusilpimo bei išėjimo iš rikiuotės. 
Jeigu taip yra, tai tokia laikysena kartę turėtų baigtis.

STEBINT mūsų visuomenės pulsą, jaučiamas tam 
tikras nerimas dėl minėtos veiksnių laikysenos. 
Šiuo metu iš tų veiksnių laukiama naujų gairių ry
šių su Lietuva srityje. Keičiantis būklei okupuotoje Lie

tuvoje, kyla klausimas išeivijoje: kas toliau? Iki šiol ry
šiuose su sovietų okupuotu kraštu buvo laikomasi dau
giau ar mažiau seniau veiksnių sutartos gairės - riboja
mas! asmeninio pobūdžio ryšiais. Dabar keliamas klau
simas platesnių ryšių, būtent organizacinio pobūdžio. 
Ar jie išeivijai priimtini politiniu, kultūriniu ir tautiniu 
požiūriu? Tai esminis klausimas, kurio sprendime turė
tų pasigirsti mūsų veiksnių balsas. Kadaise jie, susirinkę 
White Plains vietovėje, nustatė pirmąsias gaires ryšiams 
su okupuota Lietuva. Tiesa, jos susilaukė ir kritikos, bet 
vis dėlto mūsų visuomenė turėjo kuo remtis bei grįsti sa
vo orientaciją. Dabar atėjo laikas iš naujo peržiūrėti 
ligšiolinę praktikų ir apsvarstyti dabarties galimybes. 
Jeigu tai artimiausiu laiku nebus padaryta, mūsų visuo
menėje prasidės pasimetimas, nesiorientavimas, kuris 
pakenks visam išeivijos frontui. Veiksnių konferencija 
turėtų tą klausimą vispusiškai apsvarstyti ir paskelbti 
naujas gaires. Be jų atsiras tiek gairių, kiek išeivijoje 
galvų. Organizuota išeivija ir čia turėtų reikštis organi
zuotu bei koordinuotu būdu.

KANADOS ĮVYKIAI

Paštininkų ir mokytojų streikas
Pašto vidaus tarnautojų strei

kas, pradėtas rugsėjo 30 d., 
baigtas saplio 16 d. parlamen
to aktu, įsakančiu streikuo
jantiems grįžti į darbą. Unijos 
vadas Jean-Claude Parrot pa
reiškė unijos sutikimą grįžti 
į darbą, bet ir toliau kovoti 
prieš pašto vadovybės užmojį 
dalį pašto patarnavimų paves
ti įvairiom parduotuvėm. Esą 
tuo būdu daugelis dabartinių 
pašto tarnautojų netektų dar
bo. Beveik tris savaites tru
kęs vidaus tarnautojų streikas 
šį kartą visuomenės buvo ma
žiau jaučiamas, nes vadovybė 
buvo suorganizavusi būrius no
rinčių dirbti streiklaužių. Jų 
dėka paštas veikė, nors ir ne
pilnai. Pradžioje streikai bu
vo rotaciniai, bet kai įsikišo 
vyriausybė, streikas tapo vi
suotiniu. Kai kuriose vietose 
įvyko streikininkų susidūrimai 
su policija, tvarkančia įveži
mą autobusais pavaduojančių 
darbininkų į pašto patalpas. 
Parlamento įstatymo priėmi
mą užvilkino liberalų ir so
cialistų opozicija, bandžiusi 

sušvelninti įstatymą. Kom
promisiniu būdu priimtas įsta
tymas įsakė unijos vadovams 
paskelbti grįžimą į darbą. Ne
klaužadom nustatė bausmę - 
netekimą pareigų unijoje pen- 
keriem metam, be to, iki $50,- 
000 baudą už dieną pareigū
nams, $100,000 - unijai. Pasta
rosios pirmininkas Parrot te
besilaiko karingai ir pareiškė 
spaudai: už dvejų metų dabar
tinė Kanados vyriausybė bus 
pašalinta, o unija pasiliks. 
Parlamento įstatymas, įsakan
tis pašto tarnautojams grįžti 
į darbą, numato paskyrimą 
tarpininko deryboms tarp paš
to vadovybės ir unijos. Nepa
vykus deryboms, tas pats tarpi
ninkas taps arbitru, kurio 
sprendimas abiem pusėm bus 
privalomas.

Toronte kritiškai buvo sutik
tas rugsėjo 22 d. prasidėjęs val
dinių pradžios mokyklų 9.600 
mokytojų streikas, be pamokų 
palikęs 157.000 vaikų. Tiesa, 
mokytojų sutartis buvo pasi
baigusi 1986 m. rugpjūčio 31 
d., bet streikui buvo ruošiama-

Jungtinis Montrealio choras Šv. Kazimiero šventovėje 1987 m. gegužės 23 d. atliko kantantą “Kryžių ir Rūpinto
jėlių Lietuva”. Jungtinis Toronto, Mississaugos, Hamiltono ir Londono lietuvių choras (150 asmenų) tų pačią kan
tatą atliks Toronto Ryersono politechnikos instituto salėje 1987 m. lapkričio 14, šeštadienį, 7 v.v., minint Lietuvos 
krikščionybės sukaktį. Kantatos autoriai - H. Nagys ir A. Stankevičius Nuotr. D. N. Baltrukonio

Erzinantis nusikaltėlių pajieškų pobūdis
Įžvalgus žymaus Kanados žurnalisto Peterio Worthingtono straipsnis laikraštyje 

“The Financial Post” 1987 m. rugsėjo 14 d. laidoje

“Mūsų laikų apraiška — karo 
nusikaltėlių medžioklė po 40 
ar 45 metų. Kai kam tai beveik 
manija, jei ne kerštas, ir tai 
toks kerštas, kuriame nužudy
to asmens giminės keršija, su
naikindami žudiką arba jo šei
mos narius.

Karo nusikaltėlių atveju 
kerštas skatinamas ne tų, ku
rie patys yra nukentėję nuo 
nacių arba tų, kurie kovojo 
prieš nacius karo metu, o tos 
kartos, žmonių, kurie niekad 
nematė nei karo, nei stovyklų.

Yra kažkas nelogiško, apor- 
tunistiško vienbalsiame pri
ėmime Kanados įstatymo, įga
linančio teisti įtariamus na
cių karo nusikaltėlius, gyve
nančius Kanadoje, kurie esą 
padarę “didžiausius nusikal
timus visoje istorijoje”.

Mūsų mintyse kyla klausi
mas, kodėl mes nekėlėme šio 
klausimo prieš 40 metų, kai ka
ras buvo ką tik pasibaigęs ir 
pėdsakai dar buvo ryškūs?

Galimas dalykas, kad tai, kas 
vyksta dabar, yra psicholigi- 
nė kompensacija tiems, kurie 
nekovojo ar nekentėjo, aistra 
tuo būdu dalyvauti savo tėvų 
kančioje. Tai kartu jieškoji- 
mas “teisybės”, užtikrinimo, 
kad holokaustas niekad nebe
pasikartotų.

Po karo nebuvo keršto dva
sios nei išlikusiose nacių au
kose, nei kariuose, kovoju- 
siuos Hitlerio pusėje. Vieto
je to buvo jaučiamas didelis 
palengvėjimas, kad karas pasi
baigė. Dauguma žmonių troško 
grįžti į normalų gyvenimą.

Nesąmoningas respektas
Nebuvo jokio palankumo 

naciams. Nebuvo nė baimės. 
Nacizmo ir fašizmo simboliai 

si ištisus metus, pasirenkant 
mokslo metų pradžią, kai įkai
tais tampa mokiniai. Metinė 
pradinių Toronto mokyklų mo
kytojų alga dabar yra nuo $21.- 
615 iki $46.351. Atlyginimas 
yra susietas su turima kate
gorija ir darbo metais. Kate
gorijų mokytojai gali page
rinti specialiuose kursuose 
vasaros atostogų mėnesiais. 
Spaudoje pasirodė pranešimų, 
kad the mokytojai turi 12 lais
vų dienų profesiniams reika
lams per mokslo metus ir iš vi
so mokyklose dirba tik 37 sa
vaites. Atrodė — ko gi daugiau 
gali norėti? Daug ką nustebi
no netikėtas mokytojų reika
lavimas kas savaitę mokyklo
se gauti 200 minučių pasiruoš- 

buvo mirę - vienas nusižudė 
Berlyno bunkeryje, kitas bu
vo pakartas žemyn galva Mi
lane. Tik po ^kugelio metų 
pasidarė madinga tarp žmo
nių, niekad nemačiusių tik
rovės, kaltinti idėjinius prie
šus - nacius arba fašistus, tuo 
būdu nesąmoningai teikiant 
respektų tai baisiajai ideo
logijai.

Šiandieną Izraelyje teisia
mas Ivanas Demjaniukas kaip 
karo nusikaltėlis. Kyla daug 
ginčų, nes jo atvejis nėra aiš
kus. Jis teigia esąs ne tas as
muo, o atsiminimai išblukę, 
įrodymai obejotini po tiek dau
gelio metų.

Nelaimė Demjaniuko byloje 
yra ta, kad, nepaisant pagrįs
tų abejonių, bausmė yra neiš
vengiama. Jeigu jis nebūtų nu
teistas, visos pastangos pa
traukti teisminėn atsakomy
bėn įtariamą karo nusikaltė
lį nueitų niekais. Sunku tikė
ti, kad Izraelio teismas turė
tų drąsos suabejoti kaltinimu 
asmens, laikomo Ivanu Žiau
moju, sunaikinusiu tiek daug 
žmonių.

Ukrainiečiai, kurie buvo na
cių ir sovietų aukomis, yra su
erzinti, nes laikomi kolabo
rantais. Jie jaučia, kad prieš 
Demjaniuką ruošiama neteisy
bė. Demjaniukas gali išeiti iš 
to teismo ir kaip auka, ir kaip 
nusikaltėlis, netgi kankinys. 
O to niekas nenori.

Savotišku būdu Demjaniu
ko teismas ir atgaivinimas na
cių medžioklės gali būti pa
naudotas sukelti pykčiui prieš 
žydus.

Rudolfo Hess mirtis taip pat 
prisidėjo prie ginčo apie na
cius. Hessas, užmirštas ir pasi
metęs senatvėje, neatgailojan- 

ti pamokoms. Tokiu atveju rei
kėtų samdyti kelis šimtus mo
kytojų pakeisti tiems, kurie 
ruošiasi pamokoms. Kritikai 
suabejojo, ar pradinėje mokyk
loje dirbančiam mokytojui iš 
tikrųjų reikia pasiruošti kiek
vienai pamokai, kurios mažai 
keičiasi, nėra komplikuotos.

Tėvai buvo pradėję reikalau
ti, kad streikuojančius Toron
to mokytojus darban sugrąžin
tų Ontario parlamento spren
dimu premjero D. Petersono 
vyriausybė, ten turinti dide
lę liberalų atstovų daugumą. 
Premjeras D. Petersonas, atsi
sakęs valdžios kišimosi, išvyko 
Šveicarijon, norėdamas Toron
tu! iškovoti olimpines vasa-

(Nukelta į 8-tą psl.) 

tis Hitlerio garbintojas, vi
suomet buvo truputį absur
diškas.

Tiktai Kremlius reikalavo, 
kad nebūtų jam pasigailėjimo 
ar lengvatų. Britai, prancū
zai ir amerikiečiai būtų pa
leidę jį jau prieš dešimtme
čius. Šovietų cinizmą pabrė
žė “Spectator”, pastebėdamas, 
kad 20 milijonų žmonių, žuvu
sių Didžiajame patriotinia
me kare, niekad negalima už
miršti, o 20 milijonų, žuvusių 
kolektyvizacijoje ir valymuo
se, niekad negalima minėti.

Hesso ironija
Hesso ironija yra ta, kad jis 

nebuvo karo nusikaltėlis. Jis 
buvo kaltinamas ankstyvesnių 
“sąmokslu prieš taiką”. Jis nu
sileido parašiutu Britanijoje 
dar prieš baisąsias nacių vyk
domas žudynes mirties sotvyk- 
lose. (Jeigu jo “taikos misija” 
būtų pavykusi, jis būtų galė
jęs būti kandidatu Nobelio 
taikos premijai).

Kodėl Kanada ribojasi teisi
mu tik įtariamų nacių karo nu- 
sikaltėlų? O kaip su pirmai
siais atvejais karo metais, kai 
Hitleris ir Stalinas buvo są
jungininkai, pjaustę Europą ir 
padarę karo nusikaltimų, to
kių pat, kokie įvyko Hitleriui 
puolus buvusį savo sąjungi
ninką?

Kaip su sovietų nusikalti
mais puolant Suomiją ir prie
vartiniu išreikalavimu repa
racijų iš jos po karo už tai, kad 
priešinosi sovietiniam puo
limui?

Kaip su sovietų nusikalti
mais Lenkijai? Kaip su Katy- 
no mišku, kur NKVD nužudė 
15.000 lenkų karininkų, o Sta
linas kaltę suvertė Hitleriui?

Karo nusikaltėlių jieškojime 
ir nuolatiniame holokausto 
priminime nerimą kelia tai, 
kad tos pastangos neatgrasi
no nuo žudynių kitų valdžių ir 
neapsaugojo nuo kitų holo
kaustu.

Peršasi mintis, ar tik minė
tos pajieškos nėra medžioto
jo troškimų patenkinimas, ma
žai ką bendro turintis su tei
sybe arba išvengimu istorijos 
pasikartojimo”.

Prie šio įžvalgaus straipsnio 
reikėtų pridurti, kad sovietai 
yra padarę didelių karo nusi
kaltimų Baltijos kraštuose, ku
riuos neteisėtai užpuolė, daug 
žmonių sunaikino, ištrėmė į Si
birą ir iki šiol nepasitraukė 
iš karo metu užimtų Baltijos 
kraštų.M. 

į sąrašus kelis kartus. Prof. J. 
buvo daugiau milijono, bet lig 
šiol dar niekas nėra nustatęs 
tikslaus žuvusiųjų skaičiaus. 
Konferencijoje buvo paliesti 
ir prieškariniai vadų teismai. 
Jie buvo pasmerkti mirti kaip 
krašto išdavikai, nors iš tik
rųjų nebuvo padarę jokių nusi
kaltimų. Jie tapo nekaltomis 
stalininio teroro aukomis. 
Krašto išdaviku istorijon bu
vo įrašytas ir 1938 m. sušaudy
tas kompartijos veteranas N. 
Bucharinas, niekada nebuvęs 
liaudies priešu. Spėjama, kad 
šią temą, švenčiant Spalio 
revoliucijos septyniasdešimt
metį lapkričio 6 d. savo kalbo
je gali paliesti M. Gorbačiovas, 
skatinantis užpildyti nutylėtus 
istorijos puslapius. Daug kam 
atrodo, kad jis ilgai trukusias 
vasaros atostogas kaip tik ir 
buvo skyręs pasiruošti tai kal
bai, susietai su Spalio revoliu
cijos septyniasdešimtmečio is
torija.

Taikos premija
Šiemetine ą>34u.o00 Nobe

lio taikos premija buvo paskir
ta Kosta Rikos prez. Oskarui 
Arijui. Jo pagrindiniai varžo
vai buvo kiti du prezidentai: 
Filipinų - Corazon Aquino ir 
Argentinos - Raul Alfonsin. 
Premiją O. Arijui laimėjo jo 
planas taikai Centrinėje Ame
rikoje atstatyti, rugpjūčio 7 d. 
pasirašytas Nikaragvos, Salva
doro, Hondūro, Gvatemalos ir 
Kosta Rikos prezidentų. Tuo 
planu įsipareigojama pilieti
nio karo veiksmus užbaigti lap
kričio 7 d. ir pradėti demokra
tinės santvarkos atstatymą, 
prižiūrimą tarptautinės komi
sijos. Antrasis penkių prezi
dentų susitikimas taikos klau
simu yra numatytas 1988 m. 
pradžioje. Nobelio taikos pre
mija O. Arijui paskirta per 
anksti, kai dar nėra užtikrin
tas jo plano įgyvendinimas. 
Matyt, premijos paskyrimu 
kaip tik ir buvo siekama įtakos 
tam dar neįgyvendintam planui.

Karo aukos
Skaudžių aukų susilaukė Ira

kas, kai Irano iššauta raketa 
pataikė į pradinę mokyklą Bag
dade. Nuo jos sprogimo žuvo 
36 irakiečiai, buvo sužeista 218. 
Liūdniausia, kad žuvusiųjų 
grupėje buvo 32 vaikai, o 218 
sužeistųjų — visi vaikai, išsky
rus 22 suaugusius. Smūgiui 
buvo panaudota sovietinė 
“Scud-B” raketa, kurią Iranas 
gavo iš Sovietų Sąjungos ap-
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Poliakovo nuomone, aukų tada 

ginkluotos Libijos. Dvi komu
nistinės Kinijos “Silkworm” 
raketas Iranas iššovė į JAV 
vėliavą turėjusius tanklaivius 
Persijos įlankoje, teritoriniuo
se Kuwaito vandenyse. Viena 
pataikė į amerikiečių tanklai
vį “Sungari”, užregistruotą Li
berijoje, neatnešdama gyvybės 
aukų. Antroji sprogo Kuwaito 
tanklaivyje “Sea Isle City”, 
kuris yra užregistruotas JAV ir 
saugojamas karo laivų. Spro
gime buvo sužeista 18 įgulos 
narių, įskaitant ir amerikietį 
tanklaivio kapitoną. Tai pir
mas atvejis, kai Iranas išdrįso 
apšaudyti JAV tanklaivius. 
Kai šį įvykį Irano prez. A. Cha- 
meinis paskelbė Teherano uni
versitete, studentai šaukė: 
“Persijos įlanka taps Reaga- 
no kapu!”

Svarstomas atpildas
Valstybės sekr. G. Shultzas 

perspėjo Irano vadus raketų 
šūviais Persijos įlankoje ne
bandyti Amerikos kantrybės. 
Esą negalima užmiršti, kad ra
keta pataikė į tanklaivį Ku
waito vandenyse, plaukiojantį 
su JAV vėliava ir karo laivyno 
apsauga. Net ir JAV kongrese 
pasigirdo balsų, skatinančių 
prez. R. Reaganą imtis atpildo 
priemonių. Jie teisingai pa
stebi, kad dabar labai rami pa
sidarė Libija, susilaukusi JAV 
karo aviacijos smūgių. Sako
ma, kad tokios pamokos reikė
tų ir karingajam ajatolos R. 
Chomeinio režimui Irane. Ki- 
nietiškų “Silkworm” raketų ba
zes Persijos įlankos pakran
tėse lengvai galėtų sunaikinti 
didžiojo “Missouri” laivo tu
rimos “Tomahawk” raketos, 
taikinius galinčios pasiekti 
tūkstančio mylių nuotolyje. 
Kariniai taikiniai ten taipgi 
yra prieinami lengviesiems 
lėktuvnešio bombonešiams. Ka
riuomenės ir aviacijos bazes 
kitose Irano vietovėse norma
liomis bombomis lengvai galė
tų sunaikinti didieji “B-52” 
bombonešiai. Daug kam atro
do, kad tokie smūgiai atneštų 
greitą Irano-Irako karo užbai
gą. Esą Iranas tada prarastų 
galimybę tęsti karo veiksmams 
ir būtų priverstas pradėti da
bar vis dar atmetamas taikos 
derybas su Iraku. Sprendimas 
yra prez. R. Reagano rankose. 
Pastarasis, jau susilaukęs po
litinės krizės dėl Irano, gali 
vengti įsivėlimo.
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MYLIMAM BROLIUI

a. a. JUOZUI ANKUI
iškeliavus amžinybėn Čikagoje,

jo liūdinčią seserį SALOMĖJĄ ANDRULIENĘ, 
“Tėviškės žiburių” administratorę, jos šeimą, gimi
nes, bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir daly
vaujame jų liūdesyje —

KLKkultūros draugijos “Žiburiai” 
valdyba ir nariai

PADĖKA

A. a. JUOZUI ANKUI- 
ANKUDAVIČIUI

mirus Čikagoje, nuoširdžiai dėkojame visiems užpra
šiusiems šv. Mišias, už pareikštas užuojautas žodžiu 
bei raštu ir aukas “Tėviškės žiburiams” jo atminimui.

Dėkingi Jums visiems -
seserys ir broliai

« AJA
GERTRŪDAI KUPČIENEI 

mirus,
jos vyrą JONĄ KLIPČIŲ nuoširdžiai užjaučiame -

Br. Bagdonas

L. J. Jakaičiai
J. Jakaitis

St. G. Jakaičiai

AfA 
prelatui PRANUI VASERIUI

mirus Australijoje, 
jo brolį JUOZĄ su šeima Kanadoje ir kitus gimines
nuoširdžiai užjaučiame -

Alvina ir Vladas Ramanauskai

AfA 
MARIJAI BASALYKIENEI 

iškeliavus į amžinybę, 
giminėms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą
reiškia -

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba

AfA 
ALEKSANDRAI KLIMIENEI

Klivlande mirus, 
jos brolį dr. ANTANĄ PACEVIČIŲ su šeima ir 
gimines nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Haris ir Gražina Lapai

AJA 
PETRUI ŠČEPAVIČIUI

mirus,
jo dukrą DANUTĘ GARBALIAUSKIENĘ su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame -

Lilija irAudris Dvarionai 
Ada ir Ed. Miklovaičiai

KUN. EDMUNDAS PUTRIMAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Skubiai nuėjome į Seinų kle
boniją, nes lietus smarkiau 
pradėjo pilti. Klebonas pa
kvietė svečius pietums. Vai
šių metu klebonas Ragowskis 
vėl pasveikino apsilankiusį 
vyskupą Seinuose. Jis primi
nė, kad “komunistai iš sovie
tinės Lietuvos dažnai atva
žiuoja į Seinus, aplanko vysk. 
Baranowskio kapą, padeda gė
lių ...” Vysk. Baltakis padė
kojo klebonui už vaišes, pri
mindamas, kad vysk. Bara
nauskas gimė jo krašte (Anykš
čiuose) ir jo darbai yra visų 
vertinami.

Lenkų šventėje
Po pietų abu vyskupai išva

žiavo į Monki miestą. Tai buvo 
dviejų valandų kelionė. Į Mon
ki miestą buvo pervežta Čens- 
takavos Marijos paveikslo ko
pija. Šis paveikslas yra veža
mas per visas Lenkijos parapi
jas. Kelionė baigsis 2000 me
tais. Tą dieną, rugpjūčio 16, 
paveikslas buvo perkeltas iš 
Olštyno į Baltstogės vyskupiją. 
Šiose iškilmėse dalyvavo 30 
lenkų vyskupų, iš Italijos at
vykęs Marijos metų komisijos 
pirmininkas, vysk. Baltakis ir 
20,000 tikinčiųjų. Mišias atna
šavo kardinolas Gulbinavičius, 
buvęs Baltstogės vyskupas. 
Kardinolas Glemp pasakė pa
mokslą, primindamas, kad šie
met Lietuva švenčia savo 600 m. 
krikščionybės sukaktį. Kai Balt
stogės vyskupas Kisel (Kisie
lius), kuris neblogai kalba lie
tuviškai, pristatė svečius, jų tar
pe ir lietuvių vyskupą Baltakį, 
minia pradėjo labai ploti. Vys
kupas Baltakis turėjo net du 
sykius atsistoti. Vakarienės 
metu vysk. Baltakį pasodino 
prie kardinolų Glempo ir Gul- 
binavičiaus. Bevalgant kard. 
Glemp priminė Gulbinavičiui, 
kad ir jis yra lietuvis, kaip 
ir jų vyskupas svečias.

Vygrių vienuolyne
Rugpjūčio 17 d. popiet nu

važiavome aplankyti Vygrių 
vienuolyno. Ant vienos koply
čios sienos nupieštas Jogailos 
paveikslas. Pagal istorikus, 
tose apylinkėse, kur dabar 
stovi tas vienuolynas, Vytau
tas ir Jogaila kasmet susitik
davo pamedžiot. Šventovės 
zakristininkas yra lietuvis. 
Jisai smulkiai aprodė visas 
šventovės įdomybes.

Pakeliui į Dušnyčių kaimą 
pietums ir į susitikimą su 
Seinų lietuviais sustojome 
apžiūrėti naujai perstatytos 
Žagariu koplyčios. Vysk. Bal
takis ją palaimino, nes nega
lėjo dalyvauti jos koncekraci- 
jos iškilmėse rugpjūčio 23 d.

Dušnyčių kaime
Dušnyčių kaime privažiavo

me prie tradicinių vyskupo 
sutikimo vartų, papuoštų rūto
mis. Gyventojai pasitiko mus 
su juoda duona ir druska, gro
jant kaimo kapelai. Dalyvavo 
per 100 vietinių gyventojų, 
vysk. Paetz, Lomžos seminari
jos ekonomas, klebonas Ra
gowskis, prel. Dzermeika, kan. 
Jurkevičius, kun. Kuculis ir 
kun. Parakevičius. Vaišės įvy
ko skoningai papuoštame klo
jime.

Vaišių metu Seinų klebo
nas Ragowskis parapijos var
du pasveikino atvykusius sve
čius. Kai jis atvykęs į Seinų 
parapiją prieš 20 m. iš Lom
žos, “nežinojęs” tos parapijos 
padėties, t. y. kad lietuvių 
yra toje parapijoje. Atvykęs 
į Seinus, tuoj pat pajutęs “sie
ną” tarp jo ir lietuvių. Kalė
dojimo metu lietuviai jo ne
priėmė į savo namus. Jis sten
gęsis padėt lietuviams: pasta
tęs jiems koplyčią Žagariuose, 
ir kai lietuviai tęsė kovą už 
savo teises turėti Mišias lie
tuviškai Seinų bazilikoje, jis 
pasiūlęs liuteronų koplyčią 
netoli bazilikos.

Dr. Bronius Makauskas po 
klebono kalbos paneigė kle
bono pastabas, kad lietuviai 
jį boikotavo. Lietuviai esą 
gerbia kunigus, ar jie būtų len
kai, ar lietuviai. Seinų para
pijos nesusipratimai įvyko tik 
po II Vatikano susirinkimo, 
kai nebuvo lietuviam parapi
jiečiam leista įvesti Mišias 
lietuvių kalba. Lietuviai su
daro apie 25% visos parapijos. 
Lietuvių, gyvenančių Suvalkų 
trikampyje, yra tarp 12,000 
ir 15,000, o visoje Lenkijoje 
— apie 80,000. Kai lietuviams 

neleido įvesti lietuviškų Mi
šių į Seinų baziliką, santykiai 
pablogėjo tarp klebono Ra- 
gowskio ir lietuvių parapijie
čių. Dr. Makauskas ragino vi
sus užmiršti praeitį ir “statyti 
naujus tiltus”. Bet tam reikia 
pastoracinių reformų, pvz. lie
tuviškos vaikų katechizacijos 
ir t.t. Visų seiniečių vardu dr. 
Makauskas pažadėjo vyskupui 
Paetz visuomet bendradar
biaut ir padėkojo vysk. Balta
kiui už apsilankymą, o Šv. Tė
vui — už Jo rūpestį Suvalkų 
trikampiu.

Vietinio vyskupo žodis
Dalyviai padainavo keletą 

dainų. Vysk. Paetz papasakojo 
pirmuosius savo pergyveni
mus, kai Šv. Tėvas paskyrė jį 
Lomžos vyskupu, kad ganytų 
lietuvius ir lenkus. “Kai po
piežius mane paskyrė į Lomžą, 
aš nuėjau į Vatikano kriptą, 
kur yra lietuvių ir lenkų ko
plyčios. Abiejose koplyčiose 
meldžiausi, kad Marija padė
tų man tarnauti abiem tautom. 
Šv. Tėvas mane pasodino kai
rėje pusėje prie savo širdies, 
kad galėčiau perduoti jo mei
lę lietuviams. Lietuvių pro
blemas Šv. Tėvas žino ne tik 
iš dokumentų, bet ir intuici
jos. Jis tikrai nori suprasti 
ir padėti kaip brolis ir tėvas. 
Per krikštą jūs esate įjungti 
į Vakarų kultūrą, sujunkite 
kultūrą su religija, siųskite 
savo vaikus į lietuviškas mo
kyklas (Punsko licėjų) ir uni
versitetus. Nenutraukite ryšių 
su tėvyne, kur gyvena visa tau
ta. Lietuva yra reikalinga soli
darumo su visame pasaulyje 
gyvenančiais lietuviais. Jūs 
nesate imigrantai, esate sa
voje žemėje, kaip ir lenkai. 
Jeigu turite problemų, saky
kite garsiai, kad girdėtų ir 
broliai tėvynėje. Negalima 
gyventi be entuziazmo, turime 
tikėti, kad pasaulis bus geres
nis. Žiūriu pro langą ir matau 
Lietuvą. Norėjome privažiuoti 
prie Lietuvos sienos, kad ne 
tik vysk. Baltakis pamatytų 
savo tėvynę, kur gyvena jo mo
tina, bet ir pats norėjau 
paliesti tą žemę. Branginkite 
turimas vertybes ir jomis gy
venkite. Būtume neteisingi, 
jei sakytume, kad viskas pra
eityje buvo gerai, kad mylė
jome vienas kitą kaip Kristus 
įsakė. Žiūrėkime į atleidžian
čią širdį. Tai sakau jums ir 
lenkams. Gana pasidalinimo 
pasaulyje. Kurkime krikščio
nišką civilizaciją. Sukaktu
viniai metai tam yra gera pro
ga ...

Aš esu liudininkas Šv. Tėvo 
skausmo, kad jis negali aplan

Lankant vyskupui PAULIUI BALTAKIUI Suvalkų trikampio lietuvius, 
Seinų parapijos Dušnyčių kaime buvo surengtos sutiktuvės, kuriose daly
vavo nemažas būrys lietuvių ir dvasiškiai (iš kairės): kun. ZENONAS PA
RAKEVIČIUS, vysk. PAULIUS BALTAKIS, Lomžos vysk. JULIUS 
PAETZ, kun. BRONIUS KUCULIS ir kiti Nuotr. E. Putrimo

Vilniaus krašto patriotui-kovotojui

VACIUI SKREBUTĖNUI
staiga mirus,

1987 m. spalio 9 Lietuvos gedulo dieną, sergančiai 
jo žmonai JULIJAI, giminėms, artimiesiems ir drau
gams reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Ilsėkis mielas VACY, toli nuo savo tėviškės Ka
nadoje — Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje. 
Tegul Kanados medžių rudenį krentantieji lapai puo
šia Tavo kapą.

Vilniaus krašto lietuvių sąjunga ir
Rezistencinis Rytų Lietuvos sąjūdis

Vyskupas PAULIUS BALTAKIS (viduryje) ir jį lydėjęs kelionėje į Lenkiją 
kun. EDMUNDAS PUTRIMAS Suvalkų trikampyje, Seinų parapijoje, 
Dušnyčių k. Prie jų - p. Nevulienė ir jos sūnus Kęstutis Ntr. E. Putrimo

Canadian Slrt Jtlnnoiials lltb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

kyt Lietuvos. Jis meldėsi prie 
Vavelio stebuklingo kryžiaus 
už Lietuvą. Aš noriu perduoti 
Šv. Tėvo meilę Lietuvai. Padė
kite man suprasti savo proble
mas”.

Visi dalyviai priėmė vysku
po žodžius su ašaromis ir ilgu 
plojimu. Po vyskupo žodžio 
pakalbėjo prel. Dzermeika ir 
kun. Putrimas. Vysk. Baltakis 
savo kalboje padėkojo vi
siems, ypatingai vysk. Paet- 
zui už jo rodomą nuoširdumą 
ir pastangas išspręsti proble
mas, liečiančias lietuvius ir 
lenkus, o mons. Ragowskiui 
įteikė naują lietuvišką mišio
lą, išreikšdamas viltį, kad 
vysk. Paetzo pastangos bus 
įgyvendintos. Baigdami visi 
atsistoję sugiedojo “Lietuva 
brangi”.

Smalėnuose
Atsisveikinę su visais, iš

važiavome į Seinų kleboniją, 
kur abu vyskupai pašventino 
naują Aušros V arti) Marijos 
paveikslą, kuris kabės Žaga
riu koplyčioje (naujai po gais
ro atstatytoje). Iš ten nuva
žiavome į Smalėnų parapiją, 
kur vysk. Baltakis buvo pa
grindinis celebrantas, kon- 
celebravo vysk. Paetz, prel. 
Dzermeika, kun. Kuculis, kan. 
Jurkevičius ir kun. Putrimas. 
Prieš Mišias lenkų kalba 
tos parapijos klebonas — ob- 
latų vienuolis pasveikino ap
silankiusį vyskupą. Tame vie
nuolyne yra du lietuviai klie
rikai, vienas dijakonas, kuris 
kitais metais bus įšventintas 
kunigu ir aptarnaus lietuvius 
parapijiečius.

Rugpjūčio 18 d. buvo išsiųs
ta telegrama Šv. Tėvui iš 
Punsko: “Lietuvos 600 m. 
krikšto sukakties proga, ap
lankėme lietuvius, atnašau
dami šv. Mišias Punske, Sei
nuose ir Smalėnuose. Reiškia
me dėkingumą ir ištikimybę 
Šv. Sostui” — vysk. Baltakis 
ir vysk. Paetz.

Vidugiriuose
11 v.r. iš Punsko nuvažiavo

me į Vidugirius, kur statoma 
nauja šventovė. Kol kas pasta
tytos tik sienos bei grindys. 
Statybą tvarkė Punsko vikaras. 
Mums belankant kitus Lenki
jos miestus, jis buvo paguldy
tas į ligoninę. Busimojoje 
šventovėje vysk. Baltakis at
našavo Mišias pal. Jurgio Ma
tulaičio garbei. Vikaras Ado
mas pasakė sveikinimo žodį 
lietuviškai. Jis yra pramokęs 
lietuvių kalbos ir jau lietu
viams atlaiko Mišias bei pasa
ko pamokslą lietuviškai.

(Bus daugiau)

AfA 
kunigui STANISLOVUI VALIUKĖNUI- 

VALIUKEVIČIUI
Vilniuje mirus, 

nuoširdžią užuojautą giminėms ir artimiesiems 
reiškia -

Vilniaus krašto lietuvių sąjunga

AfA 
prelatui PRANUI VASERIUI

Australijoje mirus,
jo brolį JUOZĄ su šeima ir visus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiu -

Br. Mackevičius

AfA 
prelatui PRANUI VASERIUI

Australijoje staigiai mirus, 
jo brolius - JUOZĄ su šeima Kanadoje ir VACLOVĄ 
su šeima Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame -

Halina ir Vladas Gumauskai
_____________________________________________

Kanados lietuvių fondo revizijos 
komisijos nariui

AfA
VACLOVUI SKREBUTĖNUI

mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai JULIJAI, 
giminėms ir artimiesiems -

Kanados lietuvių fondo taryba

Buvusiam Toronto Lietuvių namų 
revizijos komisijos nariui 1 ••—■■■ i . <

;.norn-9? n,,r, r
r i ,CI .... ” “

VACLOVUI SKREBUTĖNUI
mirus,

jo žmonai JULIJAI, broliui ALBERTUI Argentinoje, 
giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą 
liūdesio valandoje -

Lietuvių namų valdyba ir nariai



Lietuvos krikščionybės sukakties pamaldose Vilniaus Šv. Petro ir Povilo 
šventovėje 1987 m. birželio 28 d. jaunimo atstovai skaito tikinčiųjų maldas

Atsilikusi okupuotos Lietuvos spauda

Tarp raudonosios ir rudosios grėsmės
Kaip lietuviai bėgo nuo raudonojo ir nuo rudojo okupanto — vieni į rytus, kiti į vakarus

ALGIRDAS GUSTAITIS

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais gražiais viršeliais, ryš
kiais šviesų kontrastais at
spausdintus žurnalus, kaip 
pvz. “Karys” ir kiti. Kultūri
niai žurnalai “Židinys”, “Vai
ras”, “Naujoji romuva” ir eilė 
kitų turėjo gerą popierių, pa
trauklų raidyną, kultūringai 
sudėstytus puslapius. Tai buvo 
1939-1940 m.

Lietuvą okupavus Sovietų 
Sąjungai, pradėtas spaudos 
meno susinimas. Iš pradžių 
bolševikai teisinosi, esą 
sunkios gyvenimo sąlygos, 
trūksta specialistų ir t.t. 
Po Antrojo pasaulinio karo 
nauji išsisukinėjimai: neturi 
tinkamų mašinų, trūksta po
pieriaus, nėra patyrusių 
spaustuvininkų, neturi gero 
popieriaus ir panašiai. Bet 
nuo tokių dejonių praėjo ke
lios dešimtys metų, o subol- 
ševikintoje Lietuvoje kaip 
buvo pirmajame bolševikme- 
tyje, taip ir pasiliko: gera 
dalis lietuviams skiriamos 
spaudos yra pasibaisėtinos 
išvaizdos!

Paimkime kai kurių žurnalų 
viršelius, jų puslapius. Pvz. 
“Mokslo ir gyvenimo” spausdi
nama apie 180,000 egz., kiek
vienam numeriui skaičius kei
čiasi, gal dėl gaunamo popie
riaus ar dėl ko nors kito. Pi
niginė to žurnalo padėtis turė
tų būti nebloga, nes turi daug 
prenumeratorių, skaitytojų. 
Bet to žurnalo viršeliai stačiai 
baisūs: blogas popierius, o 
spalvotos nuotraukos atrodo 
pasibaisėtinai! Tokį žurnalą 
gėda parodyti užsieniečiui.

Manau, kai kurie Sovietų 
Sąjungos pavergti lietuviai 
matė užsieniečių žurnalų. 
Štai, populiarūs amerikiečių 
daug skaitytojų turintieji 
žurnalai kiekvieną numerį 
atspausdina gerame popieriu
je, jų viršeliai patrauklūs, 
puikios spalvos. Su sovietinės 
Lietuvos spauda nė lyginti ne
galima. Amerikiečiai iš karto 
pasakytų, kad tai iš atsiliku
sio pasaulio, kaip jie vadina 
“trečiojo pasaulio”. O “trečia
me pasaulyje” gyvena laukinės 
ir beveik laukinės tautos, kur 
tik nedaugelis moka skaityti.

Tokio sovietinio žurnalo 
puslapiuose nuotraukos, spal
votos iliustracijos atrodo irgi 
baisiai: spalvos neryškios, jo
kio meniškumo.

Arba paimkime žurnalą “Ki
nas”, taip pat spausdinamą 
Vilniuje. Tenai rašoma, gau
siai nuotraukomis paįvairi
nant apie filmus. Bet ir vėl: 
viršelio popierius labai blo
gas, viršelis atspausdintas 
pasibaisėtinomis spalvomis, 
jokio meniškumo, nei mažiau
sio noro siekti estetiškumo. 
Žurnalo lapų popierius blo
gas, todėl atspausdintos nuo
traukos neryškios, atrodo kaip 
“trečiojo pasaulio” leidinyje. 
O filmų reikalams skiriamas 
žurnalas turėtų tviskėti pui
kiu popieriumi, patrauklio
mis spalvomis, ryškiomis, me
niškomis nuotraukomis, pa
rinktomis iliustracijomis. De
ja, nieko panašaus nėra!

Dėl tokios menkai atrodan
čios spaudos iš dalies galbūt 
kalti lietuviai, gal redaktoriai 
ar kitokie “draugai”. Jie gali 
teisintis, kad tik tokį popie
rių gauna iš Petrašiūnų popie
riaus fabriko, visą gerą popie
rių rusai išveža į Rusiją, tenai 
Maskvoje spausdina propa
gandines knygas, užsieniui 
skirtus žurnalus. Okupuoti 
lietuviai neturi balso, jiems 
įsakoma tylėti, jei nori išsi
laikyti redaktoriaus kėdėje, 
jei nenori kokį dešimtmetį 
pagyventi Sibire.

Manau, kad nieko nedarant 
Sovietų Sąjungos okupuotoje 
Lietuvoje niekad neturėsime 
kultūringai, gražiai atrodan
čios spaudos, žurnalų. Jau 
praėjo daug metų nuo bolše
vizmo pradžios, o kaip buvo, 
taip ir paliko niokojama, pa
žeminta lietuvių spauda. Oku
puoti lietuviai privalėtų rei
kalauti iš vadovaujančių ko
munistų aukštos kokybės po
pieriaus, nes iš dabartinės 
spaudos užsienis aiškiai ma
to, kad tai pavergtųjų spauda.

Kitas apgailėtinas okupuotų 
lietuvių spaudos reiškinys: 
Vilniuje spausdinama visai 
mažo formato lietuvių kalba 
knygučių. Tokių menkų leidi
nėlių spausdina vieną po kito. 
Pavyzdžiui, A. Sabaliausko 
“Baltų kalbų tyrinėjimai” at
spausdinti tokiu mažu forma
tu, beveik delne išsitenka, 
124 psl., Vilnius, 1986 m. Auto
rius, spėju, galėjo kur kas pil
niau, išsamiau dėstyti lietu
viams įdomias, svarbias temas, 
bet redaktoriai gal neleido, 
atmušė lyg didelio darbo san
trauką. Minėto autoriaus ne
pažįstu, apie jo asmenį nieko 
nežinau, bet taip atrodo per
skaičius knygutę. Atrodo, kad 
leidyklos draugai redaktoriai 
neturėjo noro išspausdinti 
didesnį veikalą, nepatarė au
toriui paskiromis temomis 

r. duoti išsamesnes studijas, 
pasitenkino didelio medžio 
skeveldromis. Tai ne kas kita, 
kaip lietuviškos knygos menki
nimas.

Žinau, okupuotoje Lietuvoje 
išleista gražių, net puikių kny
gų, kai kurios gali būti pasi- 
didžiuotinai rodomos saviems 
ir svetimiesiems, net išpaikin
tiems amerikiečiams. Tuo visi 
džiaugiamės, bet yra ryškių 
apsileidimų, kurių pašalini
mui visi turėtume talkinti, 
rasti būdų tai pašalinti.

Pasitaiko Vilniuje spausdin
tų knygų su į puslapį “neišsi
tenkančiais” skaičiais, pus
lapio numeris nukirptas ar iš 
viso nematomas. Kai kurie 
puslapiai nelygiai įrišti, la
pai per giliai įkišti, per daug 
įbrukti, klijai atšoka nuo vir
šelio, netgi vienoje knygoje 
skirtingų rūšių popieriai, pra
leista ištisa eilė puslapių, 
kitur antrą kartą įrišti jau 
perskaityti puslapiai. Argi 
okupantai rusai taip nualino 
lietuvių spaudą, kad jie ne
įstengia atspausdinti tinka
mai atrodančių žurnalų, malo
niai į rankas paimtinų knygų?

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA 
P. Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174
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3 “Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Gerry Lougheed 
Funeral Home
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252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 
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KAZYS MILERIS

Kai vasara, pribrandinusi 
metų derlių, pradeda nuo mū
sų tolti ir kai ramioj Kanados 
žemėje pradedaipas jausti vis 
vėsesnis rudens dvelkimas, 
man tuo laiku kažkodėl visada 
prisimena ana vėlyva 1944 m. 
vasara. Tai buvo toji vasara, 
kuri taip drastiškai pakeitė 
daugelio mūsų gyvenimus. Ta
da mes nesiruošę ir neplanavę 
visam laikui atsiskyrėm su savo 
gimtąja šalim ir vėliau turė
jome pasidaryti kitų šalių imi
grantais.

Nebuvo pasirinkimo
Tomis dienomis daugelis, iš

gąsdinti sugrįžtančio raudo
nojo okupanto, bėgo kur kas 
beišmanė. Vieni žvejų laive
liais kėlėsi į Švediją, bet 
dauguma patraukė į Vokietiją. 
Nebuvo tada kokio nors pasi
rinkimo. Teko mums trauktis 
į karą pralaimintį kraštą, kur 
nuo bombardavimų buvo iš
daužyti ir sudeginti miestai, 
kur žmonės gyveno pusbadžiu 
su kortelėmis dar gaunamu 
maistu, kur valstybė jau buvo 
baigiama sunaikinti didžiųjų 
pasaulio karinių galybių.

Bet mes, žmogiškojo savi
saugos instinkto vedami, vis 
vien traukėmės kad ir ten, 
kad tik nutoltume nuo mirties 
ir gresiančio pavojaus. Mes, 
lyg tie išbaidyti paukščiai, 
tada galvojome tik apsukti ra
tą ir tuoj vėl sugrįžti į savo 
susikrautą lizdą. Deja, liki
mas mūsų nesusiklostė taip, 
kaip mes tikėjomės. Karas ne
užilgo baigėsi, bet kol jis pa
sibaigė, mūsų tautiečiams dar 
teko daug kentėti. Per žiemos 
speigus vėl išbaidytiems rei
kėjo kai kam dar kelis kartus 
bėgti, kitus nuvarė besitrau
kiančiai kariuomenei kasti ap
kasus, daugelis mūsų vyrų bu
vo paimti į pagalbinius kariuo
menės dalinius. Kol karas pa
sibaigė, Vokietija dar daug 
pakasė nuo bombų ir ugnies 
užmuštų ir sudegusių savo 
miestų gyventojų, tarp jų ne
mažai ir lietuvių.

Bėgliai visokio luomo
Kas buvo tie žmonės, kurie 

tada taip bėgo iš savo tėvynės? 
Pirmiausia bėgo visi buvę 
aukštesni pareigūnai prie vo
kiečių okupacinės valdžios, 
žmonės vienaip ar kitaip pra- 
sikišę vokiečiams užėjus pir
mosiomis karo dienomis, visi 
išvengusieji pirmojo išvežimo 
Sibiran, ūkių ir kitokio turto 
savininkai, o taip pat ir šiaip 
eiliniai žmonės, kurie bijojo 
gyventi jau išbandytoje san
tvarkoje.

Sovietinio gyvenimo tik vie- 
nerių metų patirtis buvo vi
siems įrodžius, kad gyvenimas 
pas bolševikus niekam nėra 
saugus. Ten nereikėjo būti 
nei kokiu sabotažininku ar 
riaušininku, kad tave užda
rytų ir, lupinėdami nagus, 
reikalautų prisipažinti nusi
kaltimą, kurio visiškai nesi 
padaręs. Užteko tik būti įta
riamu, kad nepritari okupaci
nei sovietų santvarkai.

Man teko trauktis su kolo
na, kurioje buvo nemažai po
licijos darbuotojų, žinomi 
miestelio malūnininkai, bu
vęs repatriantas mokyklos 
vedėjas, gydytojų šeima ir 
parapijos klebonas. Jis buvo 
vienas iš tų Rusijoje kalintų 
lietuvių dvasiškių, kuriuos 
su vysk. Teofilių Matulioniu 
Lietuvos vyriausybė buvo iš
keitusi į Lietuvoj kalinamus 
komunistus.

Bevažiuojant prie Klaipė
dos, judėjimas visiškai su
stojo, ir mes visi nuo plento 
patraukėme į šalimais esantį 
mišką. Artilerija pradėjo ap
šaudyti mūsų plentą, o virš 
miesto padangėje, matyt, vyko 
vokiečių — rusų lėktuvų oro 
kautynės. Mums, jau išgąsčio 
pilniems, bolševikinę tvarką 
ir jų įstatymus gerai žinantis 
klebonas paaiškino, kad bėgi
mas iš tėvynės jų įstatymais 
yra baudžiamas aukščiausia 
bausme, t. y. sušaudymu. Ta
da pamačiau, kaip mūsų uni
formuoti vyrai pradėjo keisti 
savo aprangą.

Baimės užteko visiems. Jei 
ten buvęs vokiečių kariuome
nės dalinys būtų mus pralei
dęs, daugelis iš mūsų būtumę 
apsukę savo duonos, lašinių 
ir patalynės prikrautus veži
mus ir pasileidę atgal į na
mus. Karui pasibaigus, kai jau 
laiškais susisiekėme su savo 

namais ir sužinojome, kas tada 
ten darėsi, mes tik kėlėme 
rankas į dangų, dėkodami, kad 
mes esame čia, o ne ten ...

Kitas lietuvių egzodas
Lietuva, praradus savo ne

priklausomybę, yra turėjusi 
du žinomus savo tautos egzo
dus, kur lietuviai turėjo bėgti 
iš savo namų. Be jau minėto, 
pirmasis didelis egzodas įvyko 
dar 1941 m., vokiečiams pa
skelbus karą sovietams. Tomis 
birželio dienomis, vokiečių 
kariuomenei pradėjus staigiai 
veržtis į Sovietų Sąjungą ir 
užimant Lietuvos teritoriją, 
iš bombarduojamų Vilniaus, 
Kauno ir kitų miestų pajudė
jo tada pirmieji Lietuvos bėg
liai. Jie su Raudonosios ar
mijos pasimetusiais daliniais 
traukėsi į rytus.

Kas buvo tada tie į Rusijos 
gilumą besitraukiantys pabė
gėliai? Čia irgi buvo pirmiau
sia sovietinės valdžios žmo
nės. Bėgo visi tie, kurie buvo 
prikišę savo nagus prie okupa
cinio režimo ir jautė, kad 
jiems dovanojimo gali ir ne
būti.

Bėgo žydai, kurie žinojo tik
rą savo padėtį naujajame rei
che. Su jais bėgo daugelis su
klaidintų, pasimetusių žmo
nių, kurie nebuvo buvę jokie 
komunizmo simpatikai, o tik 
naujųjų ponų pakviesti ir pri
prašyti dirbti naujajame val
džios aparate. O tam darbui 
tada buvo geri visi buvę Sme
tonos valdymo priešininkai 
bei ateistinių pažiūrų žmo
nės. Taip į tą sūkurį pradžio
je buvo patekę ir tokie išmin
tingi žmonės, kaip E. Galva
nauskas, V. Krėvė-Mickevi
čius, Kipras Petrauskas ir 
daug kitų.

Panašiai dėl to su bolše
vikais nuėjo ir dalis mūsų 
rašytojų keturvėjininkų, anks
čiau sau paaukštinimų lauku
sių ir nesulaukusių kariškių, 
komunistų pažadais suklaidin
tų mažažemių bei darbininkų. 
Buvo tai kai kuriems viliojan
tis dalykas, nes iš mokytojo 
galėjai pasidaryti ministeriu, 
iš kareivio karihinku, o iš 
darbininko net apskrities vir
šininku.

Kad ir ministeriais būdami, 
dauguma jų tada neturėjo par
tiečio bilieto. Ir kiek tų ko
munistų nepriklausomybės 
laikais Lietuvoje yra buvę? 
Užaugau pajūrio Žemaitijoje, 
ir man ten neteko daug girdėti 
apie Lietuvos komunistus ar 
apie jų dabar taip plačiai ap
rašomą didelę pogrindžio 
veiklą. Pas mus komunisto 
vardas buvo keiksmažodis.

Jie bėgo, kaip ir mes
Jie taip pat visi bėgo labai 

išgąsdinti ir pasimetę. Karą 
jie pajuto, prasidėjus Lietuvos 
miestų bombardavimams. Bu
vęs sovietinės Lietuvos švieti
mo komisaras Ant. Venclova 
savo knygoje “Vidurdienio vėt
ra” vaizdžiai aprašo tą juos 
ištikusią paniką ir vyriausy
bės pasimetimą.

Pirmosiose karo žiniose, 
pasirodo, jiems buvo skelbia
ma, kad vokiečiai bandė per
žengti Sovietų Sąjungos sieną, 
bet yra Raudonosios armijos 
nugrūsti atgal į Rytprūsius. 
O didesni komunistiniai pa
triotai įtikinėjo žmones, kad 
rusų aviacija bombarduojanti 
net Berlyną. Bet niekas nebe
norėjo tuo tikėti. Tad, ilgiau 
nebelaukdamas, ir pats komi
saras, šoferio vežamas auto
mobiliu, pasileido į rytus. O 
nebebuvo jau ko belaukti, nes: 
“Kur-ne-kur gatvių kampuose 
slūguriavo jauni vyrai įžūliais 
veidais, piktai šypsojosi ir 
rūkė”.

Besitraukdamas jis irgi ma
tė panašius vaizdus, kokius 
ir mes, bėgdami į vakarus: 
“Dar prie Vilniaus mačiau 
būrelius žmonių, kurie keliais 
traukė iš miesto, nešdamiesi 
sunkius lagaminus su daik
tais arba ant pečių — kupri
nes. Kiti ėjo be jokių daiktų, 
stabdydami sunkvežimius, va
žiuojančius į rytus, ir steng
damiesi gauti juose vietos. 
Žmonės greit pavargo, ir pa
kelėj jau matei vieną kitą pa
mestą lagaminą ar šiaip daik
tą. Į rytus ėjo žmonių daugyn 
ir daugyn”.

O tragedijų buvo visokiau
sių. Sprogusi vokiečių bom
ba nutraukė J. Žiugždos, švie
timo vicekomisaro ir žinomo 
lietuvių kalbos vadovėlių au
toriaus, žmonos kojas. Apsuk

resnieji tuoj susirado sau 
transportaciją ir “nešė muilą” 
į rytus, o poetė Salomėja Nė
ris, pritilusi ir prigesusi 
su savo ryšulėliais ir laikyda
ma ant rankų savo sūnelį Ba
landį, dar ilgai nekantrauda
ma sėdėjo ant Rašytojų sąjun
gos rūmų laiptų, kol iš kažkur 
dar atsiradęs sunkvežimis 
paėmė ją ir nuvežė Daugpilio 
link, skausmingam jos atsisky
rimui su tėvyne.

Bevažiuodamas toliau, lie
tuvis komisaras prie Gudijos 
sienos išvaduoja ten sulaiky
tą rašytoją J. Marcinkevičių, 
su savo deputato bilietu jis 
išgelbsti miške pasiklydusį 
ir pakeltomis rankomis rau
donarmiečio sušaudyti veda
mą Liudą Girą.

Okupacijos randa pritarėjų ’
Valstybių istorijose visokios 

okupacijos yra radusios sau 
simpatikų bei pritarėjų. Žmo
nės paprastai yra šalininkai 
vienokios ar kitokios santvar
kos. Tais pagrindais yra ku
riamos ir politinės partijos. 
Lietuvoje mes gyvenome tarp 
didžiųjų savo kaimynų su skir
tingomis ideologijomis ir skir
tingom valstybinėm santvar
kom. Buvo žmonių, kurie jau
tė vienam arba antram savo 
kaimynui didesnį ar mažesnį 
savo pritarimą. Tik Lenkija 
su jaunesniąja lietuvių kar
ta buvo praradusi visus savo 
simpatikus. Mūsų valstybei, 
netekus nepriklausomybės ir 
pereinant iš vieno į kito ran
kas, čia ir atsirado galimybė 
didesnių kraštutinumų žmo
nėms užšokti ant vieno ar kito 
sau palankaus vežimo. Tie iš
sišokėliai pridarė daug žalos.

Nepasakysi, kad tie išsišo
kėliai nebūtų mylėję Lietuvos 
ar savo tautos. Turėjęs iš Lie
tuvos bėgti raštyojas ir vėliau 
atsisakęs komisaro vietos Ant. 
Venclova savo atsiminimuose 
apie pasitraukimą rašo: “No
rėjome kažkur sustoti ir išlau
kę — nežinia, ar kelias valan
das, ar kelias dienas — grįžti 
į Vilnių. Juk ten liko mūsų 
kraštas ir mūsiškiai, ten liko 
viskas, kas sudarė mūsų gyve
nimo prasmę!” Jam pasirodė 
tada tokie svetimi tos didžio
sios tėvynės žemės plotai ir 
tokie svetimi jos žmonės. Ki
toje savo knygos vietoje jis 
vėl skundžiasi kad tik rašymas 
ir kūryba “. .. padėjo prislo
pinti tiesiog ligūstą gimtosios 
Lietuvos ir artimųjų ilgesį, 
nors jo visai panaikinti ne
įstengė”.

Tautos nusikaltėlių turėjo
me tada per anas abi mūsų 
krašto okupacijas. Vieni jų 
pirmajam okupantui padėjo 
suvaidinti Lietuvos į Sovie
tų Sąjungą įsijungimo farsą, 
kiti — kitam pasirašinėjo mo
bilizacinius šaukimus. Šiuo 
laiku jie visi yra susilaukę 
mūsų pasmerkimo.

Įdomu, kaip istorija juos 
teis? Ar jie ir liks mums kaip 
išdavikai, kolaborantai, kvis- 
lingai? Gal kada kiti sakys, 
kad jie buvo Lietuvos likimu 
susirūpinę tautiečiai, kurie, 
mūsų valstybei jau netekus 
suverenumo, siūlė savo tautai 
išlikti alternatyvą.

Jei per antrąjį egzodą į Va
karus iš Lietuvos pasitraukė 
apie 30.000 tautiečių, tai per 
pirmąjį tas skaičius irgi ne
turėtų būti mažesnis. Per abu 
egzodus kraštas neteko daug 
energingų, pajėgių ir kūrybin
gų žmonių. Su tais nuostoliais 
kraštas turėjo atkurti savo po
karinį gyvenimą. Per šį karą 
Lietuva iš viso prarado apie 
500.000 savo žmonių.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Paberžės šventovė Lietuvoje, kur 1863 metais kunigavo sukilėlių vadas 
ANTANAS MACKEVIČIUS. Sakoma, kad joje pastaraisiais metais daž
nai meldėsi NIJOLĖ SADŪNAITĖ, kovojanti už tikėjimo ir tautos laisvę

Žydų gelbėjimo klausimu
Izraelio valstybės nepriklausomybės 40 metų sukakties proga

STEPAS VARANKA
Žydų organizacijos stiprina 

savo veiklą nacių karo nusi
kaltėlių pajieškų srityje. Pa
sibaigus II D. karui prie Jung
tinių Tautų buvo sudaryta ko
misija karo nusikaltėlių doku
mentinei medžiagai rinkti ir 
jai laikyti slaptame archyve. 
Toje komisijoje dalyvavo 17 
valstybių: Belgija, Kinija, 
Liuksemburgas, Naujoji Ze
landija, Norvegija, JAV, Aust
ralija, Danija, Graikija, Olan
dija, Jugoslavija, Britanija, 
Kanada, Prancūzija, Lenkija, 
Čekoslovakija ir Indija.

Kai žydai pradėjo jieškoti 
žydų žudytojų ir jiems kelti 
bylas, dalis tų valstybių suti
ko, kad minėta dokumentacija 
būtų prieinamos jieškantiems 
karo nusikaltėlių. Pastaruo
ju metu savo sutikimą davė 
Britanija, Kanada, Belgija, Ki
nija, Naujoji Zelandija ir ki
tos. Apie' tai raštiškai buvo 
pranešta Jungtinių Tautų sek
retoriui Javier Perez de Cuel
lar. Iš tų 17 valstybių buvo li
kusios keturios, būtent Pran
cūzija, Lenkija, Čekoslovaki
ja ir Indija, kurios nesutiko 
su žydų reikalavimais, kad tos 
bylos būtų prieinamos visuo
menei. Paskutinės žinios skel
bia, kad ir jos jau nusileido, 
ir žydai pradėjo mikroskopiš
ką jų peržiūrėjimą.

“The Canadian Jewish News” 
1987.VII. 13 rašė: “Nazi report 
revelas a shameful record”. 
Otavoje dirbanti žydų tauty
bės istorikė Alti Rodai, per- 
žiūrinėdama bylas, radusi, kad 
į Kanadą po II D. karo su JAV 
pritarimu buvo įsileidžiami 
karo nusikaltėliai. Radai De
schenes komisijai pateikė 600 
puslapių dokumentinį rinki
nį, kuris valdžios buvo laiko
mas slaptu. Pasak minėto laik
raščio, Kanados vyriausybės 
įstaigos 1983 m. įsileido Kana- 
don du buvusius nacių nusikal
tėlius. Jų įsileidimą rėmęs 
RCMP vokiečių kilmės parei
gūnas.

Kanadoje visų trijų partijų 
vadai norėjo, kad įstatymas 
“Bill C-71”, liečiąs karo nusi
kaltėlius, būtų parlamento 
priimtas prieš išskiskirstant 
vasaros atsotogoms. Teisingu
mo ministeris Ramon Hnaty- 
shyn tikėjosi, kad skubiai bus 
pradėtos bylos prieš 20 įtaria
mųjų nacių karo nusikaltėlių, 
bet prieš balsuojant konserva
torių atstovai Andrew Witer 
ir Alex Kindy pasiūlė keletą 
pakeitimų, pgal jų rajonuose 
gyvenančių daug Rytų Europos 
gyventojų pageidavimą. Jų 
pasiūlymai sulaikė įstatymo 
patvirtinimą.

Lenkų laikraštis “Związko- 
wiec” 1987.VII. 16 straipsnyje 
“Kas bijo įstatymo C-71?” ra
šo, kad tie du atstovai nepasi
tarnavo lenkų visuomenei. 
Straipsnio autorius Jacek Bor- 
zecki su ironija baigia savo 
straipsnį, primindamas, kad 
Lenkija ir jos gyventojai pa
kėlė didžiules aukas iš rytų 
ir vakarų. Taip, Lenkija nu
kentėjo, bet dėl jos ir prasi
dėjo Europos tautų tragedija. 
Nacių Vokietija ir Lietuvai 
paliko gėdos paminklus. Čia 
paminėsiu tik Panerius.

Ar kuri tautybė bijosi to 
įstatymo C-71? Labai abejoju. 
Kai kurie asmenys bijo, kad 
jie nebūtų apkaltinti nepa

darytais nusikaltimais. O to
kių atsitikimų jau buvo. To
kiam žmogui ir jo šeimai baisi 
tragedija. Kiekvienoje tauto
je atsiranda išsigimėlių, ku
rie žmonių nelaimėje išlieja 
žemiausius savo jausmus. Aiš
ku, tokie asmenys turi atsaky
ti už savo padarytus nusikalti
mus. Jieškant nusikaltėlių, bū
tina laikytis demokratinių 
valstybių nustatytos teisinės 
procedūros. Kanados įstatymu 
dėl karo nusikaltėlių “kana- 
diškoji mozaika” yra patenkin
ta, nes įstatymas yra taikomas 
visiems karo nusikaltėliams 
prieš žmoniškumą. Svarbiau
sia, kaltinamasis negali būti 
deportuojamas, jis turi būti 
teisiamas Kanadoje.

1987 m. rudenį sueis 40 me
tų nuo Izraelio valstybės ne
priklausomybės. Po ilgų šimt
mečių jie pagaliau pasiekė iš
siilgtą tikslą. Jų veikėjai pat
riotai, iškovoję savo valstybei 
dykumas, pavertė jas savo su
manumu ir darbais į pavyzdin
gą pramoninę-kultūrinę vals
tybę.

Jų nepriklausomybės sukak
tis bus švenčiama labai iškil
mingai visame pasaulyje, kur 
tik yra žydų bendruomenės.

Izraelio informacijos minis
teris Asher Naim pareiškė, kad 
Izraelis nėra kaip kitos vals
tybės, ji turi mesijinę paskir
tį - “it has a message, a pur
pose”. Jos nepriklausomybės 
sukaktis bus švenčiama ištisus 
metus.

Ta proga norėčiau primin
ti, kad yra ruošiama knyga apie 
žydų gelbėtojus Lietuvoje. 
Prieš kiek laiko spaudoje bu
vo prašoma leidėjams duoti ži
nių apie asmenis, ūkininkus, 
darbininkus, kariškius, dvasiš
kius, policijos tarnautojus, 
institucijas, vienuolynus, šven
toves, ligonines, bendrabučius, 
prieglaudas, mokyklas ir vi
sus, kurie žino apie jų gelbė-’ 
jimą, bei kokią nors paramą jų 
nelaimės metais. Žinias prašo
ma siųsti raštu bei įrašytas 
juosteles “Tėviškės žiburių” 
redakcijai, kuri perduoda jas 
leidėjams. Jeigu kas dėl kuklu
mo pats nenori rašyti, tai gali 
paprašyti pažįstamą ar draugą, 
kad tai padarytų. Čia nereikia 
būti rašytoju ar baimintis dėl 
kokio netaisyklingo išsireiški
mo. Svarbiausia pateikti gel
bėtojo pavardę, vardą, vieto
vę, datą, taip pat ir apie išgel
bėtąjį smulkias žinias. Jeigu 
kas turi nuotraukų iš tų laikų 
bei dokumentų ar laiškų, pra
šoma paskolinti. Visos žinios 
apie žydų gelbėjimą dokumen
tinei knygai yra labai reika
lingos. Tai bus ateičiai doku
mentas, rodantis, kad lietuvių 
tauta proporcingai pagal gy
ventojų skaičių, yra ne pasku
tinėje vietoje žydų gelbėjimo 
istorijoje.

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
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Nuo 1987 m. sausio 1 d. įsiga
liojo nauji nuostatai, palengvi
nantys Sovietų Sąjungos pilie
čių išvažiavimą užsienin ir už
sieniečių įvažiavimą Sovietų 
Sąjungon privačiais reikalais. 
Pranešimą šia tema rugsėjo 15 
d. laidoje paskelbė “Tiesa”, pa
sinaudodama pasikalbėjimu su 
vidaus reikalų “ministeriu” 
Vaclovu Žemguliu, o “Gimtasis 
kraštas” — rugsėjo 24 d. laido
je, pokalbiui pasirinkęs vidaus 
reikalų ministerijos vizų ir re
gistracijos skyriaus viršininką 
Antaną Veličką. Jiedu, nors ir 
būdami okupuotos Lietuvos pa
reigūnai, kalba apie Sovietų 
Sąjungos nuostatų papildymą, 
liečiantį jos piliečių savitarpio 
keliones privačiais reikalais. 
Pagrindinis dėmesys abiejuose 
pokalbiuose tenka piliečių išvy
kimui užsienin. Minima išplėsta 
kategorija asmenų, kuriems lei
džiama išvykti iš Sovietų Sąjun
gos nuolatiniam gyvenimui už
sienyje. Tokius asmenis dabar 
gali kviesti ne tik artimiausieji 
giminės — vyras, žmona, tėvas, 
motina, sūnus, bet ir broliai bei 
seserys. Anksčiau leidimas no
rintiems išvykti būdavo susietas 
su pasiliekančių šeimos narių 
skaičiumi. Leidimas nebūdavo 
duodamas, kai Sovietų Sąjungo
je likdavo daugiau šeimos na
rių, negu jų yra užsienyje. Tie 
varžtai dabar sumažinti, bet vi
siškai nepanaikinti. Jeigu už
sienin išvažiuoja vaikai, jiems 
reikia tėvų sutikimo, nes vaikai 
turi rūpintis tėvais. Jeigu nori 
išvykti buvęs vyras ar buvusi 
žmona, reikalingas jų savitar
pio sutikimas, kai yra nepilna
mečių bendros santuokos vaikų.

VIEŠNAGĖS UŽSIENYJE
Lengviau duodamos vizos pi

liečiams, kviečiamiems apsilan
kyti pas užsienyje gyvenančius 
gimines ir pažįstamus. Tokiais 
atvejais, kai užsienyje sunkiai 
serga ar miršta giminaitis, viza 
turi būti išduota ne vėliau kaip 
per tris dienas. Šiaip vizoms iš
duoti yra nustatytas tam tikras 
laikas. Vilniuje buvo padidintas 
vizų ir registravimo skyriaus 
darbuotojų skaičius, kuris vis 
dar nėra pakankamas išaugu
siai darbo apimčiai. Ne visiš
kai tinkamos vizų ir registra
vimo skyriaus patalpos. Už vizą 
į komunistinę šalį reikia mokė
ti 30 rublių, į kitas šalis — 
200 rublių. Ji gaunama nemo
kamai, kai kelionė užsienin 
susieta su artimų giminių mir
timi ar jų kapų aplankymu. 
Viešnagių užsienyje skaičius 
nėra apribotas, tik reikalau
jama, kad tokios kelionės būtų 
atostogų metu ir kad dėl jų ne
nukentėtų turimas darbas. 
Problemų sudaro rublių išsi- 
keitimas į užsienio valiutą. Pa
stebėtas kai kurių išvykstančių
jų posūkis spekuliacijon: užsie
nio valiuton siekiama išsikeisti 
daugiau rublių negu jų reikia 
kelionei. Galimas dalykas, teks 
įvesti suvaržymus dažniau už
sienin vykstantiems piliečiams. 
Reikalaujama, kad užsienin iš
leisti piliečiai tinkamai atsto
vautų Sovietų Sąjungai. Esą pa
sitaiko, kad Lietuvos gyvento
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NEPAKARTOJAMA SLIDINĖJIMO IŠKYLA į 
AUSTRIJĄ - KITZBUEHEL

1988 m. vasario mėn. 10-čiai dienų, lydima slidinėjimo instrukto
riaus BRIAN HARDIE, kelerius metus slidinėjusio Kitzbuehel gar
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jai, užsienin išvykstantys pri
vačiais ar tarnybiniais reika
lais, pažeidžia muito bei kitas 
taisykles. Pažeidėjams viza iš
vykti užsienin nebus duodama. 
Vizos neišdavimas taipgi gali 
būti susietas su valstybinės 
paslapties išsaugojimu, išvykti 
norinčio moraline ar sveikatos 
būkle, pavojinga kitiems. Šiuo 
metu sprendžiamas išvykstan
čiųjų iš Lietuvos susisiekimo 
klausimas lėktuvais su R. Vo
kietija, autobusais — su Lenki
ja. Nuo 1988 m. papildomai kur
suos keleivinis traukinys Vil
nius-Varšuva. Gautas leidimas 
išvykti užsienin galioja pusę 
metų.

SVEČIAI IŠ UŽSIENIO
Mažiau duomenų pateikia

ma apie svečius iš užsienio. Pa
brėžiama, kad turizmo orbiton 
įtraukiamos naujos Lietuvos 
vietovės, kad vis daugiau žmo
nių atvyksta pagal kvietimus, 
kurių skaičius taip pat nėra ri
bojamas. Didžioji tokių apsi
lankymų priežastis — šeimyni
niai reikalai. Atvykėliai Lie
tuvoje priimami svetingai. Abso
liuti jų dauguma laikosi sovie
tinių įstatymų. Išimčių pasitai
ko retais atvejais: dėl netinka
mo elgesio teko nutraukti kelių 
užsienio turistų kelionę. Bene 
labiausiai išgarsėjo ateivis iš 
Peru, užsienyje susipažinęs su 
lietuvaite studente, ją vedęs ir 
apsigyvenęs Kaune, kur jam bu
vo parūpintas darbas. Ateivis 
pradėjo girtuokliauti, pažeidi
nėti viešąją tvarką, blogai elg
tis šeimoje. Ir žmona, ir jos tė
vai pradėjo šauktis pagalbos. 
Teko imtis priemonių, kad jis 
būtų prievarta išsiųstas iš So
vietų Sąjungos.

ZANAVYKU MUZIEJUS?
Taip buvo pavadintas kraš

totyrininkų reikalams Girėnų 
kaime atiduotas mūrinis Šakių 
rajono “Taikos” kolchozo pasta
tas. Kraštotyrininkai jau yra 
sukaupę nemažai žemdirbio 
buities rodinių — senąjį kaimą 
primenančių žemės ūkio padar
gų, namų apyvokos daiktų. Jiems 
bus pastatyta muziejui priklau
sysianti medinė daržinė. Antra
jame muziejaus pastato aukšte 
renkama medžiaga “Taikos” kol
chozo istorijai. Vertingų apy
linkės nuotraukų yra vietinio 
fotografo B, Jakio skaidrių rin
kiniuose. Zanavykų muziejų ga
lėtų papuošti Šakių rajone 
gyvenantys medžio meistrai. 
Pirmajame aukšte planuojama 
įrengti svetainę, kurioje galėtų 
būti rengiami muzikos ir lite
ratūros vakarai, atlikėjais kvie
čiant iš zanavykų kilusius rašy
tojus, muzikus bei kitus meni
ninkus.

BIBLIOTEKOS RŪMAI
Žaliakalnyje kauniečiams ati

daryti nauji viešosios biblio
tekos rūmai, susilaukę Justo Pa
leckio vardo. Keturaukštis pa
statas turi 10.000 kv. metrų nau
dingo ploto. Saugykloje yra vie
tos beveik dviem milijonam to
mų knygų. Bibliotekoje veikia 
aštuonios skaityklos, skirtos 
įvairių specialybių skaityto
jams, kuriuos reikalinga lite
ratūra pasiekia per kelias mi
nutes. v. Kst.

VVinnipego lietuvių grupė su savo pirmininku agronomu J. MALINAUSKU (su kastuvu ties eglute) miesto parke 
baltiečių skyriuje pasodinusi eglaitę prieš daugelį metų (nuotraukoje data nepažymėta) Nuotr. Arnoldo Bryk

Winnipeg, Manitoba
VIENO ŽMOGAUS PALIKIMAS. 

Aną dieną vaikščiodamas mūsų 
miesto Assiniboine parke ir vėl 
užėjau į Baltijos kampelį. Gal ne
daug kam ir Winnipege gyvenan
čių lietuvių žinoma, kad yra tokia 
vieta. O vietelė tikrai graži ir ra
mi. Toli nuo miesto triukšmo ir ju
dėjimo parke. Ten sustojus, gali
ma pagalvoti apie praeitus laikus 
ir buvusius žmones. Vienas tokių 
- a.a Jonas Malinauskas, kurio 
rūpesčiu ir darbu ši rami vieta bu
vo sukurta. Būdamas šio parko tar
nautoju, jis dažnai po darbo pri
sėsdavo kur nors pailsėti ir pasi
džiaugti gražia parko gamta. Taip 
jam kilo mintis rasti nuošalesnę 
vietą parke ir sukurti baltiečių 
kampelį. Gavęs parko vadovybės 
sutikimą ir pasikvietęs latvių bei 
estų atstovus, pasodino pirmąją 
tik iki kelių siekiančią eglutę. 
Dabar - tai jau didelis medis, ap
suptas ratu jo paties rūpestingai 
susodintais kitais medeliais. Jų 
tarpe yra ir berželis, kuris buvo 
gautas iš Lietuvos. Gal vietiniai 
baltiečiai turėtų pasirūpinti ir 
pastatyti ten suoliuką su atitin
kamais įrašais. Tokia pagrindinė 
mintis ir buvo a.a J. Malinausko.

Jis buvo labai malonaus būdo ir 
lėto charakterio. Nuveikė labai 
daug. Gimė 1907 m. ir mirė staiga 
nuo širdies smūgio 1971 m. Lietu
voje buvo diplomuotas agronomas 
ir vokiečių okupacijos metu, bū
damas gyvulininkystės direkcijos 
vedėju, daug padėjo ūkininkams 
mažindamas nustatytas mėsos 
duokles. Pasitraukęs iš Lietuvos, 
buvo Oldenburgo lietuvių stovyk
los komendantu.

Atvykęs su šeima į VVinnipegą, 
J. Malinauskas ilgus metus vado
vavo vietos ateitininkams, pri
klausė Manitobos agronomų są
jungai, buvo dažnai išrenkamas 
Winnipego KLB valdybos pirmi
ninku, darbavosi, kaip Manito
bos “Citizenship Council” narys 
ir aktyviai padėjo suorganizuo
ti tuo laiku beįsisteigiančią “Folk 
Arts Council”.

Jis ne tik pradėjo ir padėjo or
ganizuoti mūsų mieste pirmąsias, 
dabar plačiai pagarsėjusias Folk- 
loramas (tautybių savaites), bet 
ir aktyviai joms vadovavo lietu
vių paviljone. Taip pat jo pastan
gomis buvo suorganizuota du kar
tus vietos lietuvių choro ir šokių 
grupės pasirodymai CBC televizi
joje “Canadians all”. A.a. Jono 
žmona mirė anksti, ir prie visų 
kitų darbų jis turėjo užauginti 
bei į mokslus išleisti sūnų Algį. 
Stebėtis reikia, kaip tokia tyli 
asmenybė spėjo atlikti tiek daug 
darbų.

Tai prisiminė man besėdint ta
me, jo pastangomis sukurtame go
jelyje. Net pagalvojau: gal sibi- 
rinių trėmimų minėjimus būtų ge
riau ruošti čia - parke, negu mies
to centre, kur vyksta nesustojan
tis susisiekimo ir miesto judėjimo 
triukšmas. Pasikvietus karo vete
ranų trimitininką apeigų atidary
mui ir užbaigimui, susirinktų daug 
parko lankytojų. Jie yra paprasti 
žmonės, kurie geriau supranta 
skausmą ir kančią (tokio minė
jimo temą), negu praskubanti 
miesto minia arba saldliežiuviai 
politikai. Tai būtų kartu ne tik 
mūsų tautos trėmimų Sibiran pa
minėjimas, bet ir šio a.a. darbštaus 
žmogaus prisiminimas. Ev.f.

Hamilton, Ontario
JAUNIMAS spalio mėnesio sek

madieniais po pamaldų Jaunimo 
centre priima aukas Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso reika
lams. Kongresas prasidės š. m. 
gruodžio 19 d. ir baigsis 1988 m. 
sausio 10 d. Australijoje. Per du 
sekmadienius hamiltoniečiai ir 
apylinkių lietuviai tam tikslui 
jau suaukojo $760. Štai tie auko
tojai: $50 - kun. J. Liauba, A. H. 
Liaukai, St. Dalius, A. Garkūnas; 
$25 - M. Gudinskas, A. Patamsis, A.

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 

Obcarskis; $20 - B. Mačys, K. Mile
ris, M. Renkienė, G. Kažemėkas, P. 
Žulys, Z. B. Orvidai, V. Seniūnas, 
B. V. Perkauskai, J. Astas, Ant. 
Mikšienė, J. Bajoraitis, Z. Stanai
tis, Z. Sakalas, H. K. Norkus, D. 
Beržaitis, A. Mingėla; $15 - A. K 
Bungarda; $10 -L A. B. Steponavi
čius, A. Petkevičius, R. Choro- 
manskytė, M. Kvedarienė, E. Mažu- 
laitis, M. Tarvydas, G. Žulys, H. 
Rimkevičius, B. Kronas, M. J. Jani- 
lionis, V. Lukoševičius; $5 - A. Go
delis, E. Labuckas, A. Grajauskas, 
St. Domeikienė, Z. Bakaitis, M. A. 
Tumaičiai, R. Bartninkas, M. Vai- 
tonienė.

Jaunimas yra labai dėkingas vi
siems už gausias aukas ir tikisi, 
kad ir per kitus spalio mėnesio 
sekmadienius dosniai parems jau
nimo kelionę į kongresą. Negalin
tieji atvykti sekmadieniais į Jau
nimo centrą prašomi savo auką pa
siųsti paštu šiuo adresu: Jaunimo 
kongresas, 84 Balsam Avė. S., Ha
milton, Ont. L8M 3B3. Visos aukos 
virš $15 gaus pakvitavimus atlei
dimui nuo valstybinių pajamų 
mokesčių.

Šalpos fondui paaukojo $20 A. 
Mingėla. Nuoširdus ačiū! J.P.

Ottawa, Ontario
ANGLIŠKAME LEIDINYJE “The

Catholic Community of Saint Isi
dore”, atspausdintame 100 metų 
sukakties proga 1987 m., tarp vi
sos eilės klebonų, yra aprašytas 
ir kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas, 
ten klebonavęs 1966-1970 m. Toje 
vietovėje March Township - Kana- 
ta jis atliko daug pertvarkymo 
darbų, pastatydino mokyklą ir 
buvo paskirtas apylinkės dekanu 
- “Reagional vicar”. Leidinyje ne
pažymėta, kad kun. d r. V. Skilan
džiūnas 197,0. m. buvo paskirtas 
“Holy Rošary” parapijos klebonu 
Otavoje, kur darbavosi vienerius 
metus. Po to vienerius metus stu
dijavo sielovados mokslus Šv. 
Pauliaus vardo universitete Ota
voje, gavo magistro laipsnį ir 1972 
m. buvo paskirtas Otavos kalėjimų 
kapelionu - koordinatoriumi. Kor.

St. Petersburg, Florida
NAUJAS LIETUVIŲ KLUBO 

SEZONAS pradedamas spalio 24, 
šeštadienį, 5.30 v.p.p., specialia 
programa ir vakariene. Įėjimas 
-$8.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
tarybos narių suvažiavimas - lap
kričio 13-15 d.d. St. Petersburg 
Beach “Dolphin Beach Resort” 
patalpose (4900 Gulf Blvd.). Ta
rybą sudaro 70 rinktų narių tre- 
jiem metam.

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS su
kakties minėjimas rengiamas

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS 

nuo 1987 metų vasario 1 dienos 
perkėlė savo raštinę į

20 Hughson St. South, Suite 1003 Telefonas 
(Union Gas Building)
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................  3%
santaupas.....................  5.75%
kasdienines palūkanas
už santaupas................ 5.25%
term, indėlius 1 m............9.50%
term, indėlius 3 m............. 10%
reg. pensijų fondo........ 6.50%
90 dienų indėlius.......... 8.25%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m................. 9% 

gruodžio 5-6 d.d. Šeštadienį, 4 v.p. 
p., bus akademija-koncertas, ku
rio programą atliks poetas K. Bra- 
dūnas ir lietuvių klubo choras. 
Sekmadienį, 1 v.p.p., bus pamal
dos Šv. Vardo šventovėje. Jas lai
kys ir pamokslą sakys vysk. P. Bal
takis, dalyvujant vietos vyskupui 
T. Larkin ir kunigams. Giedos lie
tuvių klubo choras. Iškilmės bus 
baigtos pokyliu 3 v.p.p. lietuvių 
klubo salėje. Įėjimas pokylin - $20 
asmeniui.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI Pijus 
Mačiulis paaukojo $1000, Vacys ir 
Stasė Urbonai -$500.

TAUTOS ŠVENTĖ paminėta 
rugsėjo 6, sekmadienį, pamaldo
mis Šv. Vardo šventovėje ir aka
demine dalimi Lietuvių klubo sa
lėje. Paskaitą skaitė kun. V. Za
karas, išryškindamss Vytauto Di
džiojo vaidmenį Lietuvių tautos 
gyvenime. Eilėraščius deklamavo 
D. Mackialienė, R. Lukaitė, G. 
Jezukaitienė. Organizacijos da
lyvavo su savo vėliavomis. Va
dovavo LB St. Petersburgo apy
linkės pirm. A. Dūda.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
veikėjo Antano Gruzdžio 80-sis 
gimtadienis paminėtas rugsėjo 
17 d. “Brown Derby” restorane. 
Sukaktuvininkas sulaukė daug 
sveikinimų. Taip pat paminėtas 
80-sis gimtadienis Kazimiero Vil
nies “Breckenridge” viešbutyje 
rugpjūčio 26 d. Sukaktuvininką 
sveikino giminės, draugai ir vi
suomenės veikėjai.

A. a. JONAS DRAUGELIS, rug
sėjo 4 d. sužeistas eismo nelaimė
je, mirė rugsėjo 6 d. ligoninėje. 
Palaidotas rugsėjo 18 d. Kalva
rijos kapinėse.

BALFo centras 1986 m. pasiun
tė į Suvalkų trikampį 30.000 sva
rų siuntinių. Juose, tarp kitų daik
tų, buvo šimtai naujų porų batų 
(po $2), šimtai paklodžių (po $3), 
Šveicarijoje pirkto šokolado vai
kams. BALFo darbuotojai ir šiais 
metais renka aukas savo tautiečių 
šalpai nepasiturinčiuose kraš
tuose.

TAUTYBIŲ ORGANIZACIJOJE 
SPIFFS lietuviams atstovauja 
Elytė Radvilienė ir Kleofa Gai- 
žauskienė. Plečiama organizijos 
biblioteka ir lietuvių skyrius (ang
lų kalba). Tautybių festivalis bus 
1988 m. kovo 11-13 d.d. Festivalio 
tema - tautiniai muzikos instru
mentai. 1987 m. leidinys buvo skir
tas vestuvių tradicijoms. Šios rū
šies leidiniai yra naudojami ap
skrities mokyklose. Miestas festi
valiui paskyrė $5,500. Tautybių or
ganizaciją sudaro 42 grupės. Gra
žuolių rinkimai ir meno paviljonų 
konkursas panaikinti. L. Ž.

IMAME UŽ: 
nekiln. turto paąk.............. 11%
asmenines paskolas ... 12.50%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

JA Valstybės
A. a. Kotryna Steponaitytė-Ma- 

rijošienė, kūno kultūros moky
toja, tautinių šokių kūrėja ir 
puoselėtoja, 1987 m. rugsėjo 3 d. 
mirė Putnamo ligoninėje. Pasta
ruoju metu ji sunkiai sirgo ir 
gyveno Pal. J. Matulaičio globos 
namuose Putname, Conn. Gimė 
1905 m. kovo 21 d. “Saulės” mo
kytojų seminariją Kaune baigė 
1926 m. Velionė taipgi lankė 
kūno kultūros kursus, muzikos 
mokyklą, studijavo pedagogiką, 
psichologiją, Lietuvos istori
ją ir literatūrą Kauno univer
sitete. Vasarinius ritmikos ir 
išraiškos šokių kursus lankė 
Rygoje ir Vienoje. 1924-40 m. 
dirbo kūno kultūros mokytoja 
gimnazijose bei kitose švieti
mo institucijose, jaunimo šven
tėms paruošdavo mankštos pra
timus, dainų improvizacijas. 
Populiariausi buvo jos paruoš
ti tautiniai šokiai “Malūnėlis”, 
“Čigonėlis”, “Audėjėlė”, “Auš
relė”. Atvykusi į JAV, reiškėsi 
svaitgalio mokyklose, jaunimo 
stovyklose. Skaudžiam nuliūdi
me liko jos vyras dirigentas 
Vytautas Marijošius, dukra se
selė Igne, sūnus Marius ir duk
ra dr. Elona Vaišnienė su šei
momis. Palaidota rugsėjo 8 d. 
Nekaltai Pr. Marijos seselių ka
pinaitėse Putname. Į laidotuves 
atvyko apie 200 lietuvių, kurių 
eilėse buvo daug viduriniosios 
ir jaunesniosios kartos atsto
vų. Gedulines Mišias seselių 
koplyčioje su šešiais kunigais 
koncelebravo Hartfordo lietu
vių parapijos klebonas kun. J. 
Matutis. Jautrų atsisveikinimo 
žodį pamoksle tarė dabartinis 
Putnamo seselių kapelionas 
kun. dr. V. Cukuras.

Tautiniuose lietuvių namuose 
Čikagoje rugsėjo 5-6 d.d. įvyko 
du suvažiavimai — Mažosios Lie
tuvos fondo ir Mažosios Lietuvos 
rezistencinio sąjūdžio. Fondas 
buvo įsteigtas Mažosios Lietu
vos rezistencinio sąjūdžio suva
žiavime Čikagoje 1985 m. rugsė
jo 1 d. rūpintis sutelktos isto
rinės bei dokumentinės medžia
gos leidyba. Pranešimus apie 
atliktą darbą padarė: Mažosios 
Lietuvos tarybos pirm. V. Žiob- 
rys, valdybos pirm. A. Lyman- 
tas, R. Buntinas — ižd. JAV ir 
I. Adomavičienė — ižd. Kanado
je. Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
fondan per dvejus metus pavyko 
sutelkti apie $50.000 iš Š. Ame
rikoje, Australijoje ir Europo
je gyvenančių rėmėjų. Suvažia
vime aptarti pirmųjų leidinių 
reikalai. Martyno Gelžinio “Ma
žosios Lietuvos istorija” dar 
teberašoma. Ji bus išleista vė
liau lietuvių ir anglų kalbomis. 
Spaudai jau yra paruoštas Vi
liaus Pėteraičio veikalas apie 
Mažosios Lietuvos vandenvar
džius, trys Jono Užpurvio stu
dijos su paties autoriaus Saugų 
tarme įkalbėtomis kasetėmis. 
Medžiagos keliems istoriniams 
leidiniams turi “Lietuvos pa
jūrio” red. A. Lymantas. Fondo 
tarybon dvejų metų laikotarpiui 
išrinkti: pirmininku — Vincas 
Žiobrys, nariais — Ansas Lyman
tas, Vilius Pėteraitis, Jieva Ado
mavičienė, Ramūnas Buntinas, 
Algis Regis, Kurtas Vėlius, Jur
gis Lampsatis, Apolinaras Bag
donas ir Vilius Trumpjonas. Iš 
tarybos narių bus sudaryta nau
joji valdyba.

Mažosios Lietuvos rezistenci
nio sąjūdžio suvažiavimui buvo 
skirta sekanti diena po išvakarė
se surengto koncerto, kuriame 
dainavo dvi solistės — Aldona 
Buntinaitė ir Eglė Rūkštelytė- 
Sundstrom. Rezistencinio sąjū
džio veiklos pranešimą padarė 
pirm. Kristupas Kikutis. Vytau
tas Račkauskas, sąjūdžio atsto
vas VLIKo taryboje, ir kiti kal
bėtojai nusiskundė, kad šian
dien niekas nekalba apie holo- 
kaustinį jų tėviškių likimą Ma
žojoje Lietuvoje. Apie ją tyli 
ir VLIKas. Mažosios Lietuvos 
netgi nėra VLIKo valdybos pla
tinamuose žemėlapiuose. Aptar
tas A. Lymanto ir V. Pėteraičio 
paruoštas naujas Mažosios Lie
tuvos rezistencinio sąjūdžio 
statuto projektas. Suvažiavimo 
dalyviai peržiūros komisijon 
išrinko garbės pirm. Martyną 
Braką, Algį Regį ir Vytautą 
Račkauską. Jie paruoš galutinę 
versiją ir pateiks balsavimui 
korespondenciniu būdu. Pirmi
ninkui Kristupui Kukučiui nesu
tikus kandidatuoti trečiam ter
minui, sąjūdžio prezidiuman 
dvejų metų laikotarpiui šrinkti: 
pirmininku — V. Žiobrys, na
riais — R. Buntinas, A. Regis, 
V. Račkauskas ir J. Lampsatis. 
Suvažiavimas baigtas sol. Al
donos Buntinaitės su visais da
lyviais sugiedotu Mažosios Lie
tuvos himnu. Suvažiavimuose 
dalyvavo atstovai iš įvairių JAV 
ir Kanados vietovių.

Argentina
Ateivių alėja rugpjūčio 23 d. 

buvo pavadinta Rivadavia gatvė 
Buenos Aires priemiestyje La- 
nuse. Iškilmėje dalyvavo apie 
20 tautybių, sutelktų joms skir
tose aikštelėse prie Ateivių alė
jos. Lietuvos vardo aikštelę pa
šventino Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. Augustinas Steig- 
vilas, MIC. Ant stiebo buvo iš
kelta Lietuvos vėliava. Lietuviai 
sugiedojo Tautos himną. Pagrin
dinį žodį tribūnoje tarė lietu
vaitę Joaną Masevičiūtę vedęs 
Lanuso burmistras Manuelis 
Quindimilas. Dvi valandas truko 
tautinių šokių programa, kurion 
įsijungė ir Susivienijimo lietu
vių Argentinoje ansamblis “Do
bilas”. P. Čiabio pranešimu, 
rugsėjo 15 d. mirė burmistro 
žmona Joana Masevičiūtė-Quin- 
dimil, palikusi liūdintį vyrą 
Manuelį, tris dukras su šeimo
mis, keturis vaikaičius bei ki
tus gimines.

Australija
Moterų sekcijos 35 metų veik

los sukaktį rugpjūčio 22 d. pla
čiai paminėjo Adelaidės lietu
vių radijo valandėlė. Sekcija, 
vadovaujama ilgametės pirm. R. 
Bajoriūnienės, daug darbo yra 
atlikusi labdaroje. Padėkos žo
dį radijo bangomis tarė ALB 
Adelaidės apylinkės pirm. J. 
Stačiūnas. Moterų sekcijos pa
stangomis jau pradėta įgyven
dinti Lietuvių židinio vyresnio 
amžiaus tautiečiams idėja. Rug
pjūčio 23 d. kun. J. Petraitis, 
MIC, pašventino šešis gražiai 
įrengtus butus pensininkams. 
Lietuvių židiniui 1986 m. buvo 
gauta $111.000 valdžios pasko
la. Jos dėka buvo įsigytas Lie
tuvių židinys, kurio dabartinė 
vertė yra peržengusi $300.000. 
Moterų sekcijos veiklos trisde- 
šimtpenkmetis paminėtas spe
cialiu renginiu Lietuvių namuo
se su įdomia dainų ir humoro 
programa.

Melburno lietuvių klube š. m. 
lapkričio 28 d. bus paminėta 
pokarinės ateivių bangos 40 me
tų sukaktis. Minėjiman kviečia
mi pirmojo transporto dalyviai 
su šeimomis, gyvenantys Mel
burne bei kitose Australijos 
vietovėse: ‘ r Keturiasdešimtmer> 
čio yra sulaukę: ir šiek tiek 
anksčiau Kanadon pajudėję lie
tuviai. Jiems būdavo keista ste
bėti Diepholzo stovykloje į va
goną lipančius lietuvius toli
mai kelionei Australijon, kur 
jie būsimiems kanadiečiams, at
rodė, važiuoja kengūrų gaudyti. 
Artimesnėje Kanadoje ateivių 
bangos laukė miškų kirtimas, 
aukso kasyklos, darbai prie ge
ležinkelio. Pirmojo transporto 
dalyvius keturiasdešimtmečio 
minėjimui Australijoje regist
ruoja A. Rakštelis, Melbourne 
Lithuanian Club, 50 Errol St., 
North Melbourne, 3051.

Britanija
A. a. Sofija Jonkaitienė rugpjū

čio 14 d. mirė Škotijos Selkirko 
miestelyje ir ten buvo palaido
ta. Velionė, gimusi Antupiuo
se 1904 m., Britanijon atvyko iš 
pokarinės Vokietijos 1948 m. 
Dirbo įvairiose ligoninėse, kol 
pagaliau persikėlė pas savo vy
rą Jurgį Jonkaitį, įsikūrusį Sel- 
kirke. Nors ten gyveno tik dvi 
lietuvių šeimos, Jonkaičiai nesi
kėlė didesnėn lietuvių koloni
jom Jiedu įsijungė vietinėn ško
tų katalikų veiklon. Velionės 
laidotuvėse dalyvavo vietiniai 
gyventojai, kurių eilėse buvo 
ir lietuvių iš tolimesnių vieto
vių. Mišias atnašavo ir laidotu
vių apeigas atliko vietinės ka
talikų parapijos klebonas kun. 
J. G. Robinsonas. Lietuvių var
du atsisveikino Z. Juras, tvar
kantis palikimo reikalus. Velio
nė daug giminių turėjo Lietuvo
je, bet nė vienas negavo leidi
mo atvykti į jos laidotuves. Pa
laidota Selkirko kapinėse šalia 
1977 m. mirusio savo vyro Jurgio.

Šveicarija
Tradiciniame tautinių šokių 

festivalyje Ciuriche jau trečią 
kartą Lietuvai atstovavo Joa
nos Stasiulienės įsteigtos “Vil
ties” grupės naujoji karta. Gru
pėje ilgus metus šoko Šveicari
jos jaunuoliai, pamėgę tauti
nius lietuvių šokius. Dabar jie 
jau yra sukūrę šeimas, augina 
vaikus. Tėvus ir motinas “Vil
ties” grupėje pakeitė 5-9 metų 
amžiaus vaikai, papuošti tauti
niais lietuvių drabužėliais. Fes
tivalio eisenoje jie nešė plaka- 
tinį įrašą “Litauen, Viltis”. Try
likos vaikų grupei vadovauja 
buvusi pradinės “Vilties” šokė
ja Ursula Sigg. Mažieji naujo
sios “Vilties” šokėjai, jauniausi 
vaikų grupėje, atliko tris šokius: 
“Jurgelis — meistrelis”, “Noriu 
miego” ir “Žilvitis”.



Dažnas lietuvių kapinių lankytojas kun. dr. JONAS GUTAUSKAS 1985 
metų rugsėjo mėnesį. Mirė 1986 m. lapkričio 6 d. Nuotr. St. Dabkaus

Baltiečių diena Britanijos Londone
Ją surengė Baltiečių taryba su plačia kultūrine ir pramogine programa

Jungė visą. apylinkę
Kun. dr. Joną Gutauską prisiminus

BIRUTĖ VYTIENĖ

Žemė pasipuošė baltai 
kai, Kunige, iškeliavai 
į tolius amžinus gilius - 
į savo Viešpaties namus

Štai jau prabėgo vieneri me
tai nuo iškilmingų kun. Jono 
Gutausko laidotuvių. Jis pasi
liko šv. Jono lietuvių kapinė
se Toronte amžinam poilsiui. 
Lyg tos iškilmės tęsinys - gam
toje pasirodė pirmas sniegas, 
tą naktį žemė pasipuošė nauju 
baltu drabužiu. Rodos, taip ir 
turėjo būti. Nors kun. J. Gu
tausko nebėra mūsų tarpe, jis 
tebėra gyvas prisiminimuose 
žmonių, kurie jį- artimiau pa
žino, ypač Delhi Ontario apy
linkėje.

Čia žmonių atmintyse jis vi
sada liks jaunatviškas, links
mas, draugiškas. Jis kalbėda
vo visada ramiai, pagalvoda
mas, labai išmintingai, bet daž
nai mėgo ir pajuokauti. Kuni
go pareigose jis buvo labai rū
pestingas. Šentovėje jo vado
vaujamos pamaldos būdavo vi
sada sklandžios. Žmonės jį mė
go ir pasitikėjo juo. Atrodė, 
kad tie, kurie jo rankomis bu
vo palaiminti žengiant į naują 
gyvenimą ar pakrikštyti maži 
kūdikėliai, buvo lyg ir privile
gijuoti. Taip jis buvo gerbia
mas savo parapijiečių. Ne
nuostabu, kad ir pasikalbėti 
su kun. J. Gutausku visi norė
davo. Jis, rodos, kiekvieną žmo
gų pilnai suprasdavo, visada 
teigiamai, gal net su kaupu 
įvertindavo, pagirdavo. Tai iš
plaukdavo iš jo širdies gerumo 
ir meilės artimui.

Jis buvo modernus kunigas. 
Įsteigus šv. Kazimiero švento
vę Delhi miestelyje, stengėsi 
jungti visus apylinkėje gyve
nančius lietuvius. Ir tai jam 
pavyko. Lietuviškos šeimos va
žiuodavo į jo parapijos šven
tovę, aplenkdamos kitas pake
lėje esančias. Čia juos traukė 
ne tik lietuviška aplinka, bet 
ir turiningi kunigo pamokslai, 
kurie, kaip žmonės sakydavo, 
“buvo ko pasiklausyti”. Apy
linkėje visi jį laikė puikiu pa
mokslininku; jis ne tik suge
bėjo įdomiai reikšti savo min
tis, bet ir labai sklandžiai, aiš
kiai vartojo mūsų gimtąją lie
tuvių kalbą.

Jis atsargiai, bet su pasise
kimu sumodernino apeigas. 
Šventovės prieangyje atsira
do naujos pamaldų knygelės - 
jų buvo užtenkamai visiems. 
Paaiškino, kaip jas naudoti ir 
viskas ėjo sklandžiai nauju 
keliu.

Bet niekas gyvenime neina 
be vargų. Ir mūsų kleboną iš
tiko nelaimė. Jam važiuojant 
automobiliu, įtrenkė neblai
vus vairuotojas. Kun. J. Gu
tauskas liko stipriai sutrenk
tas. Nors jis po to įvykio grei
tai atsigavo, bet pas jį pradė
jo reikštis rankų virpėjimas, 
kuris jį vargino. Ypač dalinti 
Komuniją jam buvo sunku. Gal
būt, iš dalies dėl to jis savo pa
rapijiečiams paaiškino, kaip 

priimti Komuniją į rankas. Tai 
buvo tuo laiku staigmena dau
gumai žmonių, bet labai malo
nus pakeitimas, kuris šioje pa
rapijoje greitai prigijo ir tę
siamas toliau. Visiems buvo 
gaila pastebėti, kad klebono 
jėgos eina silpnyn. Vėliau ir 
apeigos jį vargindavo.

Kun. J. Gutauskas turėjo gra
žų balsą ir nuostabiai puikią 
klausą. Progai pasitaikius, ar 
būnant svečiuose, kur prasidė
davo dainos, skambėdavo ir 
malonus klebono balsas. Jis 
mokėjo visas liaudies dainas, 
čia dainuojamas, ir mielai įsi
jungdavo į dainuojančių būrį.

Buvo taupus, bet kartų ir dos
nus. Jei tik apylinkėje vykda
vo kokia rinkliava lietuviš
kiems reikalams, jis pirmas 
tiesdavo savo ranką su auka. 
Buvo labai atviros širdies, 
dažnai pasisakydavo parapi
jiečiams net savo finansinį 
stovį, kas, tikrai, neįprasta 
mūsų žmonėse.

Jis mėgdavo padovanoti ką 
nors, ypač vaikams. Daug kam 
yra padovanojęs lietuviškų 
knygų įvairomis progomis, gra
žiai įrašydamas ką nors prisi
minimui ar išreikšdamas pa
dėką.

Nepaprastai nuoširdžiai kun. 
J. Gutauskas globojo lietuviš
ką mokyklą šioje apylinkėje, 
kuri sėkmingai veikė, kol bu
vo užtenkamas skaičius moki
nių. Pamokos vykdavo šešta
dieniais klebonijoje. Kun. J. 
Gutauskas užleisdavo moki
niams savo svečių kambarį, 
valgomąjį ir dar trečią kam
barį mažųjų grupei. Baigian
tis pamokoms, jis pravesdavo 
trumpą religinį pokalbį, ku
ris buvo pilnas gražiu minčių 
ir pamokymų. Tai buvo didelė 
dovana apylinkės vaikams, 
kurie su dėmesiu jo klausy
davo.

Kun. J. Gutauskas praturti
no lietuvišką literatūrą savo 
straipsniais, poezija ir kny
gomis.

Tai tik keli kun. dr. J. Gu
tausko gyvenimiški būdo bruo
žai, kurie parodo jo sielos tau
rumą ir širdies gerumą. Nors 
jo nėra mūsų tarpe, bet visi, 
kurie jį pažino, liko turtinges
ni, pajutę gero žmogaus širdies 
kilnumą, lietuvišką kuklumą ir 
pavyzdį kunigo, ėjusio tiesiu 
gyvenimo keliu. Tegul jo švie
sus atminimas lieka kelrodžiu 
visiems geros valios žmonėms.

Mylimai žmonai .
irA I AA

MARIJAI BASALYKIENEI
mirus Toronte,

jos vyrui vilniečiui ANTANUI BASALYKUI, giminėms 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą-

Vilniaus krašto lietuvių sąjunga

STASYS KASPARAS

Jau 40 metų gyvuoja Brita
nijoje, Baltiečių taryba, susi
dedanti iš estų, latvių ir lietu
vių organizacijų atstovų. Per 
tuos metus Baltiečių taryba ne 
tik palaikė tarporganizacinius 
ryšius, bet ir atstovavo Baltijos 
tautoms, kur tik galėjo, ir kėlė 
Baltijos tautų rusišką okupa
ciją.

Kasmet buvo rengiamos 
bendros sibirinių trėmimų pa
maldos ir minėjimai, siekian
tys parodyti angliškai visuo
menei, kad Estija, Latvija ir 
Lietuva neužmirštos.

Tarybos veikla dažnai pri
klausydavo ir nuo jos atstovų 
sugebėjimo bei laiko turėjimo. 
Latvių atstovai visuomet būda
vo daug veiklesni ir daugiau 
turėdavo sumanymų veiklai.

Šalia šios tarybos daug dar
bo atlikdavo Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos pasiuntinybių at
stovai. Šiandien oficialiai vei
kia tik Lietuvos pasiuntinybė 
Vinco Balicko vadovaujama.

Buvo staigmena, kai 1985 m. 
ankstyvą pavasarį susiorgani
zavo iš jaunesnės kartos žmo
nių Baltiečių sąjunga Didžio
joje Britanijoje. Ši nauja or
ganizacija turbūt atsirado be- 
planuojant Laisvės ir taikos 
žygį Baltijos jūroje. Jai atsi
radus ir atėjus labai veikliai 
Norai Morley-Fletcher, MBE, į 
Baltiečių tarybą, bendra bal
tiečių veikla labai sustiprėjo.

Pirmoji Baltiečių diena
1987 m. rugsėjo 26 d. West- 

minsterio katedros konferen
cijų salėje įvyko pirmoji Bal
tiečių diena, kurios programa 
užtruko net šešetą valandų.

Baltiečių tarybos pirminin
kė Nora Morley-Fletcher supa
žindino dalyvius su šios dienos 
tikslais: parodyti baltiečių kul
tūrą dainomis, šokiais, rank
darbių parodomis, prijungiant 
ir politinį atspalvį — sovieti
nę okupaciją. Po to ji pakvietė 
Lietuvos atstovą Britanijoje 
Vincą Balicką atidaryti šią pir
mąją Baltiečių dieną. Jis pa
sakė trumpą kalbą, pasidžiaug
damas, kad visos trys baltie
čių tautos dirba labai svarbų 
darbą - kelia savo tautų sie
kius išsivaduoti iš rusiškos 
okupacijos.

Baltiečių dienos programa
Programa prasidėjo jungti

nio (estų, latvių ir lietuvių) cho
ro pasirodymu su 110 choristų. 
Jie bendrai atliko: “Hoia Juhal 
Essti J. Aaviko, “Viens Vienigs 
Vards” H. Pavasars ir “Malda 
už Tėvynę” J. Dambrausko. 
Chorui pakaitomis dirigavo: 
estė Tiina Metsmaa-Petersons, 
anglas Leslie East (latvių cho
ro vedėjas, vedęs latvaitę) ir 
lietuvis Justinas Černis.

Po jungtinio choro vyko pa
skirų chorų pasirodymai. Pir
masis pasirodė latvių choras 
su 50 dainininkų, kurių tarpe

Mažosios Lietuvos 
fondas

Gautos šios aukos: $1000 - An- 
sas Lymantas; $900 - M. Šiliaus- 
kienė (iš viso $1000); $500 - Kana
dos lietuvių fondas (iš viso $1000); 
$100 - kredito u-ja “Litas” (iš viso 
$200), Toronto Lietuvių namai, An
tanas Tamošaitis, Augustinas Kuo
las (iš viso $200), E. ir A. Kuraitis, 
K. Daunys; $99 - St. Fredas; $90 - 
Aug. Mylė (iš viso $100); $75 - P. 
Enskaitis (iš viso $100); $63.88-Jo
nas Kalvis iš Anglijos; $50 - K. To
liušis; $26.25 - V. Adomavičius iš 
Floridos; $25 - A. Jonelis, C. A. 
Januškevičius (iš viso $50); $20-A. 
T. Gailius; $10 - E. Žilius iš Angli
jos (iš viso $20).

Iš viso per vasaros mėnesius su
aukota $3,484.13. Nuoširdi padėka 
visiems aukotojams. Jūsų dosnu
mas mus įgalino pradėti dviejų 
pirmųjų dokumentinių leidinių 
spausdinimą. Mes visa savo ener
gija ruošiame sekančius veikalus 
spausinimui. Fondo s-ta Toronte 
“Paramoj” - 8032. Fondo valdyba 

buvo daug gražaus jaunimo 
su gerais balsais. Vadovavo 
muzikas Leslie East.

Antroji pasirodė Londono 
lietuvių parapijos choras, su
stiprintas Nottinghamo “Gin
taro” choristais. Atliko tris 
dainas: “Oi toli, toli” Stasio 
Gailevičiaus, “Kalvelis” J. Šve
do, “Kur giria žaliuoja” J. Gu
davičiaus. Dirigavo Vincentas 
O’Brien.

Estų choras, vadovaujams Ti
ina Metsmaa - Petersons, pa
dainavo net penketą liaudies 
dainų. Paskutinioji “Vandra 
Polka” S. Poni visą publiką pa
judino iš kėdžių. Choras susi
laukė didžiausio publikos pri
pažinimo.

Po pertraukos vyko tautinių 
šokių ir dainų vienetų pasiro
dymai. Lietuvių tautinių šokių 
“Lietuva” vienetas atliko tris 
šokius. Liaudies dainų viene
tas “Harmonija”, vadovauja
mas Vincento O’Brien, padai
navo keletą liaudies dainų.

Po to sceną užėmė gausus ir 
labai judrus latvių tautinių 
šokių vienetas, pašokęs net 
devynetą šokių, kuriuos paly
dėjo muzikos vienetas su ke
liais dainininkais. Latvių liau
dies dainų grupė “Atbalss” pa
dainavo 8 dainas, vadovaujant 
Leslie East.

Estų dainos grupė “Hellin”, 
susidedantis iš dviejų vyrų ir 
dviejų moterų, žavėjo susirin
kusius savo dainomis, protar
piais įjungdami klausytojus. 
Estų tautinių šokių grupė, va
dovaujama, Juhani Eistrat, pa
sirodė su šokiais vaizduojan
čiais varles ir kitokias praš
matnybes, o į paskutinį šokį 
įjungė dalį publikos.

Kiek programa buvo gera, 
tiek programos atlikėjams pa

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!”

Ontario

Advertising 
Review 
Board

Multilingual
Press Clipping
Service Tender

Advertising Review Board ieško 
tinkamo tarpininko, kurio pareigos būtų 
išrinkti svarbius straipsnius iš tre
cios kalbos laikraščių ir sudaryti 
ataskaitą Ontario valdžios ministeri
joms ir agentūroms.

Tinkama kompanija ruoš 
ataskaitas iš daugelio kalbų du kartus 
per mėnesį su laikraščių iškar
pomis, išvardintomis papunkčiui 
pagal temą ir išverstomis j anglų 
kalbą. Taip pat kiekvieną mėnesį turi 
būti paruošta trumpa turinio san
trauka.

Raštiški prašymai dėl šio 
paskyrimo bus peržiūrimi komisijos 
narių kurie yra išrinkti iš Council of 
Communications Directors ir Advertis
ing Review Board. Sutartis bus trims 
metams, pradedant nuo 1988 m. 
sausio mėn. 1 d.

Jeigu jūs norite daugiau informaci
jos dėl šio pasiūlymo sąlygų, pra
šome rašyti dėl “Terms of Reference 
— Multilingual Press Clipping 
Service”. Visi laiškai turi būti gauti iki 
1987 m. spalio mėn. 31d. Rašykite 
šiuo adresu:

Ontario

Advertising Review Board
Government of Ontario
102 Bloor Street West, 12th floor 
Toronto, Ontario M5S 1M8 
Telephones: (416) 965-3255/4004

talpos buvo nedėkingos: bloga 
akustika, šokiams per maža 
scena.

Šalutiniuose kambariuose 
veikė tautodailės parodos. Pas 
latvius net buvo galima nusi
pirkti medžiagos tautiniams 
drabužiams. Lietuvių skyriu
je vyravo gintaras, estų skyriu
je - muzikos instrumentai. Be 
to, veikė didžiulis gerai su
tvarkytas inforamcijos ir spau
dos stalas su literatūra ne vien 
tautinėmis kalbomis, bet ir 
anglų kalba. Veikė loterija, 
maisto bufetas ir šaltų gėrimų 
baras.

Pirmoji Baltiečių diena su
traukė gana gausią publiką - 
apie 300. Daugumos pageidavi
mas buvo, kad tokia diena bū
tų rengiama kasmet.

Sąlanka “Baltic States”

Šioje Baltiečių dienoje bu
vo platinama sąlanka “Balti
jos valstybės”, išleista labai 
gražiai. Išleido Baltiečių ta
ryba kartu su Baltiečių sąjun
ga. Iliustracijas paruošė E. 
Kvietauskas ir A. Cornell. Są- 
lankoje Lietuva parodoma su 
dabartinėms “Tarybų Lietu
vos” sienomis.

Pertraukos metu aš pareiš
kiau nepasitenkinimą Baltie
čių tarybos pirmininkei Norai 
Morley-Fletcher ir įteikiau 
jai VLIKo išleistą sąlanką su 
Lietuvos žemėlapiu, rodančiu 
1920 m. sienas. Abu nuėjom 
prie stalo, kur sąlanka buvo 
dalinama J. Alkio ir Alekso 
Vilčinsko. Norai Morley-Flet
cher paklausus, kaip tai atsi
tiko, A. Vilčinskas atsakė: “Ši
tą žmogų reikia uždaryti į asy
lum”. Nieko daugiau neliko, 
kaip mums pasitraukti nuo jų 
stalo, nes tai primena sovie
tinį metodą.

Government 
of
Ontario
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Nuotrauka Čikagos veikėją iš tą laiką, kai Čikagoje skambėjo SOFIJOS 
BARCUS-LAURINAVIČIŪTĖS radijo programos. Kairėje - SOFIJA 
BARČUS, mirus 1961 m., dešinėje - gen. Lietuvos konsulas PETRAS 
DAUŽVARDIS, miręs 1971 m.

Amerikiečių advokatai Latvijoje
JAV specialiųjų bylų įstai

ga OSI, jieškanti nacių karo 
nusikaltėlių, savo sąrašuose 
turi ne tik ukrainiečių, lietu
vių, estų, bet ir latvių. Šiuo 
metu telkiama medžiaga Kon
rado Kalejs teisminei bylai. 
Latvijoje yra apklausinėjami 
liudininkai. OSI advokatų gru
pė ir gynybos advokatas Ivars 
Berzinš yra išvykę Latvijon, 
kur yra 16 liudininkų.

I. Berzinš anksčiau prašė 
teismą, kad tie liudininkai 
būtų atvežti apklausai į JAV. 
Teismas įsakė OSI įstaigai 
kreiptis į sovietinę valdžią, 
kad atgabentų minėtus liudi
ninkus į JAV, bet ji atsisakė 
tai padaryti. Tada JAV teis
mas įsakė apklausinėti tuos 
liudininkus Sov. Sąjungoje. 
OSI paprašė sovietus parū
pinti 9 liudininkus, o gynyba 
— 7.

Amerikiečių organizacija 
“Americans for Due Process”, 
sekanti minėtų bylų eigą, sa
vo pranešimuose JAV spaudai 
pabrėžia, kad sovietinių liu
dininkų apklausa okupuotoje 
Latvijoje gali būti saugumie

Laiškuose iš l ictuvos
Gatvėse žmonės giedojo, dainavo, deklamavo eilėraščius

Prieš mane ant stalo guli du 
neseniai gauti iš okupuotos 
Lietuvos laiškai, kuriuose at
sispindi tikrasis gyvenimas. 
Nors ateistinė propaganda te
nai naudojasi visomis privile
gijomis, bet žmonės tebeverti
na pastovias religines ir tau
tines vertybes. Be reikalo pro
pagandistai giriasi, kad Kata
likų Bendrijos reikšmė ir įtaka 
Tarybų Lietuvos gyventojų tar
pe sparčiais šuoliais nyksta ir 
priskaito apie 50% netikinčių
jų. Iš tikrųjų matome ką kitą.

Krikščionybės sukaktis
Krikščionybės sukaktis buvo 

gražiai paminėta ne tik Vilniu
je ir Kaune, bet ir parapijose. 
Gautame laiške, kurį parašė vie
nas kunigas, skaitome: “Krikš
čionybės jubiliejus gražiai 
praėjo. Pasirengė ne tik cho
ras su savo programa, bet rei
kėjo ir parapijos gyvenimą kuo 
nors atžymėti. Įsigytas buvo ju
biliejinis medalis, jubilieji
nė vėliava, penketas naujų ar
notų, didesnė graži komuninė. 
Tai vis teko pabėgioti, o po ke
lionės reikėjo poilsio jėgoms 
atgauti. Liepos pirmąjį sekma
dienį bažnyčioje minėjome 
Lietuvos krikšto sukaktuves. 
Prieš jubiliejaus minėjimą 
turėjome trumpas rekolekci
jas. Po iškilmingų pamaldų pa
čioje bažnyčioje buvo sureng
tas montažas, prisimenant vi
sų Lietuvos 600 metų svarbes
nius išgyvenimus. Buvo įpin
tos populiariausios giesmės 
ir dainos, paminėti visi Lie
tuvai nusipelnę žmonės. Minė
jimas tęsėsi 3,5 vai., o žmonės 
nesiskirstė iki pabaigos”.

Kitas pažįstamas, pasaulie
tis, savo laiške rašo: “Čia mes 
taip pat pagal galimybę įvai
riose vietose atšventėme krikš
to jubiliejų, užbaigdami rug
sėjo 13 d. Šiluvoje, kur buvo 
susirinkusios minios žmonių. 
Dalyvavo visi Lietuvos vysku
pai ir vyskupijų valdytojai, 
daug kunigų. Turėjau tiek svei
katos, kad galėjau būti maldi
ninkų tarpe - susikaupti prie 
Juozapo kapo (vysk. Matulaičio 
- Labuko, Ig.M.) ir prie kapo 
Kazimiero Balkūno (advoka
tas, buvęs Sibiro tremtinys, 
Ig.M.), kuris prieš keletą me
tų buvusių gimnazistų atlydė
tas į Šiluvos kapines. Gėlės, 
kurias padėjau visų mūsų var

čių surežisuota, iškreipta, 
tendencinga. Savo tvirtinimui 
pabrėžti minėtoji organizacija 
prie savo pareiškimo pridėjo 
straipsnius iš “Los Angeles 
Times” (1986. IV. 27 ir 1986. 
IV. 28). Jie buvo parašyti žy
maus žurnalisto Robert Gil
lette.

“Americans for Due Pro
cess” pasiuntė telegramas 
gen. partijos sekretoriui M. 
Gorbačiovui, vyriausiam pro
kurorui A. Rekunkovui ir Sov. 
Sąjungos advokatų draugijos 
pirm. A. Sucharevui, prašy
dama, kad liudininkų apklau
sinėjimas būtų viešas, t. y. ga
lėtų dalyvauti ir vakariečių 
spaudos atstovai. Be to, šios 
organizacijos koordinatorė 
Rasa Razgaitienė pareiškė: 
“Mes paprašėme M. Gorbačio
vą įtraukti ir šią apklausą į 
savo naujosios ‘glasnost’ po
litikos apimtį, juoba, kad ji 
tiesiogiai liečia amerikiečius. 
Apklausos eiga kelia mumyse 
didelį susirūpinimą. Vakarų 
atstovų įsileidimas galbūt pa
skatintų OSI pareigūnus ir 
sovietus laikytis bešališkos 
procedūros”. Inf.

du, solidarizuoja mūsų pagar
bą į amžiną poilsį pasitrau
kusiems draugams”.

Palaimintojo palaikai
Štai tolimesnė ištrauka iš 

to paties kunigo laiško: “Lie
pos 12 d. Marijampolėje (dabar 
Kapsuke) buvo didžiulės iškil
mės - arkivyskupo J. Matulai
čio mirtingųjų palaikų iš buv. 
sarkofago į čia pat jo garbei 
paskirtą altorių perkėlimas. 
Žmonių buvo susirinkę iš visos 
Lietuvos. Viskas praėjo labai 
tvarkingai. Į bažnyčią leido 
liaudį tik su bilietais, o šiaip 
buvo užpildytas ne tik švento
rius, bet ir artimesnės gatvės. 
Nuotaika buvo labai pakili. 
Milicija, inspekcija ir draugo
vininkai labai mandagiai nuro
dinėjo aikšteles atvažiavusių 
mašinoms pastatyti. Tik vienas 
vyskupas dėl ligos negalėjo da
lyvauti, o šiaip visi dignitoriai 
atvyko. Gatvėse šventoriuje ir 
aištelėse susibūrę žmonės gie
dojo įvairias giesmes, sakė kal
bas, dainavo jau dabar himnu 
tapusią Maronio “Lietuva 
brangi, mano tėvyne” ir kitas 
patriotines giesmes, sakė ei
lėraščius - niekas jiems ne
trukdė”.

“Glasnost” Lietuvoje
Toliau tas kunigas rašo: 

“Šiais metais jaučiasi saikin
gas palaisvėjimas. Laikraš
čiuose yra straipsnių, apie 
kuriuos anksčiau net nesap
nuota. Suretėjo antireliginiai 
straipsniai”. Antrame laiške 
pažįstamas pasaulietis pa
tvirtina: “Gyvenimas pas mus 
darosi atviresnis ir įdomes
nis. Laukiame pilnesnių persi
tvarkymo poslinkių. Jau dabar 
atsilanko iš kitų kraštų vienas 
kitas dvasiškis. Šią savaitę 
viešėjo Kaune Brazilijos vys
kupai su primų. Nors buvo dar
bo diena, Kauno bazilika buvo 
sausakimša. Ta proga susiti
kome visi Kaune ir netoliese 
gyvenantys gimnazijos laikų 
draugai. Visi atrodo palygin
ti sveiki, tik senatvė be išim
ties visus riečia, bet tai natū
ralu ir savotiškai linksma .. . 
Dabar yra išleista pora knygų 
apie Lietuvos krikštą ir kry
žiuočių intrigas bei popiežių 
bules. Savaip komentuojant ir 
darant išvadas, susipažinti 
naudinga”. Ig. M.
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Toronto ateitininkų studijų dienose 1987 m. gegužės 29-31 d.d. “Kretin
gos” stovyklavietėje kalba K. PABEDINSKAS iš Čikagos apie ateitininkų 
praeitį ir dabarties veiklos galimybes Nuotr. Lino Daukšos

Ne teorija, o konkretus projektai
Pasikalbėjimas apie jaunimo kongreso studijų dienų ruošą su komisijos 

pirmininku dr. Antanu Stepanu Australijos sostinėje Kanberoje

Lietuvių išeivijos kultūros kongresas
IV-sis laisvojo pasaulio lietuvių kultūros kongresas įvyks 

1988 m. birželio 24-27 d.d. Toronte, Kanadoje

III-sis kultūros kongresas 
įvyko 1967 m. Per paskutinius 
20 metų kultūrinis gyvenimas 
buvo pakankamai gyvas, ir to
dėl nebuvo stengiamasi orga
nizuoti kultūros kongresus. 
Vyresniesiems kultūrininkams 
pasitraukiant iš darbo ar gy
venimo, visuose kraštuose ky
la susirūpinimo balsai dėl lie
tuviškos kultūros ateities. Pri
brendo laikas pažvelgti kritiš
kai į lietuvių kultūrinį gyve
nimą ir jo apraiškas, nustatyti 
darbo gaires netolimos ateities 
kultūrinei veiklai.

Kultūra apima visą žmogaus 
kūrybą ir jos kūrinius, kurie 
perduodami iš kartos į kartą. 
Kultūrai priklauso kalba, šei
ma, pragyvenimo šaltiniai, 
valdymosi forma, karo vedi
mas, religija. Trumpai tariant, 
kultūra yra visas gyvenimas 
vienos žmonių grupės. Nėra 
dviejų kultūrų, kurios būtų 
lygiai tokios pat.

Trijų dienų laikotarpyje ne
įmanoma apimti visas kultūri
nes apraiškas, todėl kultūros 
kongreso rengimo komisijai 
tenka ribotis tomis sritimis, 
kurios labiausiai kalba į žmo
gaus protą ir jausmus ir kurios 
yra pačios svarbiausios lietu
vybei išlaikyti išeivijoje. Kal
ba ir meninė kūryba (literatū
ra, šokis, vaidyba, dailusis me
nas, skulptūra, dainos ir mu
zika) yra priemonės, kurios 
jungia žmones, priklausančius 
tai pačiai kultūrai.

Programoje numatyta pa
skaitos, apvaliojo stalo svars- 
tybos, atskirų kultūrinių sri
čių svarstybos ir pamaldos, 
koncertas, teatras, meno paro
da, literatūros vakaras. De
talės bus paskelbtos vėliau. 
Kaip jau minėta, sekcijų dar
buose bus kreipiama daug dė
mesio į esamą kultūrinę pa
dėtį okupuotoje Lietuvoje ir 
už jos ribų. Kultūros kongre
sas turės pažvelgti į kultūri
nės kūrybos galimybes sekan
čių 5-10 metų laikotarpyje. 
Kitaip tariant, lietuviškos kul
tūros padėtis šio šimtmečio pa
baigoje.

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

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

Konkrečiai kalbant, sekcijų 
darbuose turi iškilti sekantys 
klausimai:

a. retėjantis veteranų kul
tūros kūrėjų skaičius,

b. jaunų kūrėjų, kurie nebe
turi Lietuvos žemės šak
nų, subūrimas,

c. svetimųjų įtaka į kultūri
nę kūrybą Lietuvoje ir už 
jos ribų,

d. galimybės jaunam kūrėjui 
. lankytis,Lietuvoje ir ten
pasisemti kūrybinės me
džiagos,

e. sukauptų kultūrinių gėry
bių paskleidimas ir išsau
gojimas,

f. kultūrinių gėrybių perkė
limas į okupuotą Lietuvą,

g. lietuvių kalbos vartoji
mas žodinėje kūryboje,

h. lietuvių kalbos tęstinumas 
(mokykloje, spaudoje, ra
dijuje),

i. jaunoji karta, organizaci
jos kultūros kūryboje.

Suminėta tik keletas ryškes
nių klausimų, kurie neišsemia 
visų galimų svarstybų kongre
so metu ir po jo atskirų sričių 
suvažiavimuose.

IV-jo PL kultūros kongreso 
rengimo komisija darbuojasi 
Ohio Klivlande; pirmininkė - 
Milda Lenkauskienė, informa
cija, programos koordinato
rius - Pranas Joga, iždininkas 
- Jonas Kazlauskas, raštinės 
darbai - Nijolė Kersnauskai- 
tė, nariai - kun. Gediminas Ki- 
jauskas, SJ, Viktoras Mariūnas 
ir Juozas Stempužis. Pirminin
kės adresas: 3024 Kersdale Rd., 
Pepper Pike, OH 44124, USA. 
Organizaciniai reikalai Toron
te - pirmininkė: Rasa Kurie- 
nė. Lėšų telkimas — pirminin
kas dr. Antanas Razma. Inf.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

P. O. Box 1343, Postal Staion “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

— Kaip atsitiko, kad jauni
mo kongresas rengiamas Aus
tralijoje ?

— Australijos lietuvių jau
nimo atstovai grįžo iš V-tojo 
PLJ kongreso Š. Amerikoje 
(studijų dienose Trento uni
versitete, Peterborough mies
te, Kanadoje, padarytas nu
tarimas) pilni džiaugsmo, 
kad pasisekė “parsigabenti” 
Australijon Vl-tąjį PLJ kon
gresą. Jau ketveri metai pra
ėjo, ir VI kongresas jau už 
kampo!

Pradžioje visos pastangos 
buvo kreipiamos į konkretų 
pasiruošimo darbą. Henrikas 
Antanaitis, sutikęs pirminin
kauti VI-tojo PLJ kongreso 
rengėjų komitetui, sutelkė 
stiprų branduolį jaunų en
tuziastų, įjungdamas patyru
sių vidurinės kartos veikėjų, 
kurių nemaža dalis yra daly
vavusi praėjusiuose jaunimo 
kongresuose.

Mintis rengti kongresą 
Australijoje jau buvo kelia
ma ir po IV-tojo kongreso, bet 
visuomenė, atrodo, dar nebuvo 
tam priaugusi. Šį kartą Aus
tralijos atstovai atvyko su tik
rai rimtu, savo bendruomenės 
oficialiai remiamu pasiūlymu 
kongresą rengti Australijoje. 
Į galą studijų dienų Trento 
universitete kasdieną atsto
vus ragino neužmiršti Austra
lijos mūsiškių atsivežti gam
tovaizdžiai, plakatai bei šū
kiai, prašantys remti pasiū
lymą rengti kongresą pas juos.

— Kaip susidarė studijų die
nų komisija ir kas joje daly
vauja?

— Visos komisijos stipriai 
kibo į darbą. Neatsiliko ir 
studijų dienų komisija, kuriai 
tenka man pirmininkauti. Su
pratome iš karto, kokia didelė 
atsakomybė tenka mums —juk 
kongreso pasisekimas, jo “is
torinis momentas” priklauso 
nuo studijų dienų pasisekimo
— nuo sugebėjimo pateikti 
kongreso atstovams programą, 
kuri stiprintų lietuvišką jų 
sąmonę ir motyvuotų juos ryž
tingai plėsti tarpkongresinę 
lietuvišką veiklą. Šio užda
vinio nepabūgo sekantys as
menys ir sudarė komisiją: 
Paulius Jokūbaitis, Paulius 
Kabaila, Saulius Varnas iš 
Melburno ir Audronė Stepa- 
nienė iš Kanberos.

— Esate iš dviejų miestų. 
Kaip sekėsi programos paruo
šimo darbai?

— Per trejus veiklos metus 
šios komisijos nariai posėdžia
vo daugiau kaip 12 kartų ir ne
mažai tarėsi telefonu. Studijų 
dienų programa per tą laiką 
perėjo net 10 pagrindinių re
vizijų. Įvairiais atvejais ko
misijai padėjo visa eilė kitų 
žmonių tiek Australijoje, tiek 
užjūriuose. Visiems, kaip ko
misijos pirmininkas, šia proga 
dėkoju, ypač Sauliui Varnui, 
kuriam teko kongreso “Vado
vo” paruošimo darbas ir Aud
ronei Stepanienei, kuri rūpi
nasi studijų dienų techniškais 
darbais.

— Kuo vadovavotės ruošda
mi akademinę programų?

— Nuo pat pradžios vyravo 
sekantys principai:

1. Studijų dienų tikslas: an
gažuoti atstovus (ir per juos 
visą išeivijos lietuvių jauni
mą) tarpkongresinei veiklai, 
kad VI-tojo PLJK darbai nesi
baigtų su uždarymo apeigomis 
1988 m. sausio 10 d.

2. Tarpkongresinės veiklos 
pradai ir akstinai turi plaukti 
iš konkrečių veiklos projektų, 
suformuluotų ir pilnai išvysty
tų per pačias studijų dienas. 
Mes įsitikinę, kad teorinės 
diskusijos apie “lietuvybę” 
mažiau tepasieks šių laikų 
jaunimą negu konkretūs lietu
viškos veiklos uždaviniai, ku
rie kreips jo energiją tautai 
naudinga linkme bei tobulins 
jo asmenišką lietuviškumo 
procesą. Kreipdami dėmesį į 
kongreso šūkį “Tautos likimas
— mūsų atsakomybė”, kur tik 
galėjome, stengėmės kreipti 
kongreso atstovų dėmesį į 
praktiškos lietuvybės siekimą.

3. Studijų dienose turi vy
rauti pačių atstovų pasisaky
mai. Kviesti paskaitininkai 
savo žiniomis atstovus infor
muos, įžiebs diskusijų ki
birkštį, bet esmė rasis giles
niame temos nagrinėjime, 

bendrose diskusijose po pa
skaitų bei simpoziumuose. 
Darbo būreliai sukaups visas 
mintis ir sudarys konkrečius 
veiklos projektus.

4. Studijų dienų temos turi 
būti aktualios dabartiniam 
išeivijos lietuvių jaunimui. 
Nors dauguma temų kartojasi 
per kelis kongresus, jų ak
tualumas ir svarba keičiasi 
su laiku, ypač kai vis tolsta
me nuo 1940 m. nepriklauso
mybės netekimo ir kai Lietu
vos išlaisvinimo viltys pavirs
ta į rimtą susirūpinimą išei
vijos lietuvių išlikimu. Su 
pastaruoju klausimu išeivijos 
lietuvių jaunimas privalo 
susidurti ir planuoti tinkamas 
atsparos strategijas. Šis kon
gresas kaip tik sudaro tam 
puikią progą.

5. VI kongresas vyksta Aus
tralijoje, kur lietuvių koloni
jos nėra didelės ir greitėjan
čiu tempu nyksta. Tai duoda 
puikią progą atstovams at
kreipti dėmesį į mažesnių lie
tuvių kolonijų problemas, nes 
jose mūsų tautos nykimo grės
mė aštriausia.

6. Šalia išeivijos lietuvių 
problemų, stambi programos 
dalis supažindins atstovus 
su dabartinės Lietuvos padė
timi, su jos gyventojais ir jų 
gyvenimu. Geriau pažindami 
Lietuvą, geriau pažins ir sa
ve bei tiksliau supras, kaip 
galima padėti mūsų broliams/ 
sesėms okupuotoje Lietuvoje.

7. Praėjus 21-riems metams 
nuo pirmojo kongreso Čikago
je 1966 m., kongresai pasiekė 
šiokią tokią brandos ribą — 
laikas juos įvertinti, duoti 
jiems brandos atestatą, bet 
pirma patikrinti, ar jie to 
nusipelnė. Tokiam įvertini
mui skirta laiko šiame kon
grese.

— Kur parinkta studijų die
noms vieta?

— Mums duotos iš viso 8 die
nos, kurios suskirstytos į dvi 
dalis: gruodžio 21-23 Naama- 
rop stovyklavietėje, Sydnėjaus 
Lane Cove gražios australiš
kos gamtos rajone, vyks pir
moji dalis. Gyvensime kabino
se po 4 kambaryje. Gruodžio 
26-31 kelsimės į John XXIII 
College, Australian National 
University studentų bendra
butį Kanberoje ir tęsime stu
dijų dienas. Tai katalikų uni
versitetas netoli Kanberos 
ežero Lake Burley Griffin. At
stovai turės privačius kamba
rius. Vasaros metas, tai dis
kusijų būreliai galės atlikti 
savo darbą gamtoje, lauke, 
tarp Australijos papūgų ir gal 
net “kookaburru”. Bendrabu
tis yra miesto aplinkoje, tad 
kengūros vargu ar blaškys at
stovų dėmesį, o koalų galima 
rasti tik zoologijos soduose.

Kūčias ir Kalėdas atstovai 
praleis Sydnėjaus lietuvių 
šeimose. Iš Kanberos keliau
sime į Adelaidę Naujų metų 
sutikimui ir įsijungsime į kon
greso stovyklą, kurioje stovyk
laus ir kiti kongreso dalyviai.

— Kas įprasmins jūsų ketve
rtų metų darbų?

— Ruošiant studijų dienų 
programą, vyravo praktiškos 
lietuvybės principas — tos di
namiškos, darbu pagrįstos lie
tuvybės, kuri įtrauktų išeivi
jos lietuvių jaunimą į jos pa
čią esmę — sąmoningą veiklą 
Lietuvos labui. Žodžiai, teori
ja, sociofilosofiniai samprota
vimai šių laikų tautai abejingo 
jaunimo nepasieks tiek, kiek 
aktualus darbas. To mes iš šio 
kongreso laukiame, kad atsto
vai parsivežtų namo ne “kon
greso nutarimų” tomą, bet rin
kinį veiklos projektų, angažuo
jančių juos lietuviškai veiklai 
iki sekančio kongreso. Kiek 
mums pasiseks tai pasiekti, 
liudys kongreso atstovų darbai 
grįžus į savo namus. Gabija

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

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses)

TEKLĖ TIMMERMANIENĖ prie lietuviškų rankdarbių VVinnipege surengtoje Folkloramos parodoje N. Mileišis

Amerikietis apie Baltijos valstybes
William J. H. Hough III plačioje ir gilioje studijoje svarsto Baltijos valstybių aneksiją teisiniu požiūriu

DR. BRONIS KASLAS

Kad labai rimtai autorius 
ėmėsi savo studiją ruošti, rodo 
faktas, kad tik vos trečia da
lis šios knygos yra teksto, o du 
trečdaliai išnašų bei doku
mentų tekstų.

Dar prieš knygos įžangą au
torius pateikia citatą Etiopi
jos imperatoriaus Haile Sela- 
sie kalbos Tautų Sąjungos se
sijoje Ženevoje (1936), kur jis 
maldavo sudrausti Italijos 
agresiją prieš jo tėvynę šiais 
žodžiais: “Tikriausias būdas 
pakenkti ir sudrumsti tarp
tautinius santykius yra pri
pažinti teisės laužymą ir ag
resijos auką paaukoti agreso
riui”.

Tai istoriniai žodžiai vargšo 
imperatoriaus, kuris ant asilė
no per Afrikos dykumas sku
bėjo į Ženevą Tautų Sąjungai 
veltui skųstis dėl savo kraš
to pagrobimo. Su dideliu susi
rūpinimu reikia konstatuoti, 
kad ir po 50 metų šiandien pa
našūs skundai yra tyruose šau
kiantis balsas.

Įžangoje knygos autorius 
pastebi, kad visuomenės bei 
valstybių santykių raidos pro
cese vyravo du principai: Ma- 
kiavelio tezė, kad “jėga gimdo 
teisę” ir romėnų tezė, kad 
“prievartinė skriauda (netei
sėtas aktas — iniuria) negimdo 
teisės”.

Autorius pastebi, kad Tris
dešimties metų karas (1618- 
1648) užbaigė Bažnyčios vy
raujantį vaidmenį valstybių 
ir valdžių bei teritorinių pa
sikeitimų pripažinime, o šio 
karo pabaigos Westfalijos tai
kos sutartis (1648) pradėjo 
tarptautinę išimtinai dar tik 
europinę tautų-valstybių bend
ruomenę.

Šia sutartimi Prancūzija 
laimėjo Alzasą, vokiškąją Lo
taringiją su Metzu, Tulu, Ver- 
dunu ir, išstūmusi Hapsburgų 
galybę Europoje, tapo domi
nuojančia valstybe. Šia sutar
timi taip pat buvo teoriškai 
pripažintas valstybių suvere
numas ir taikos išlaikymas 
jėgų balanso būdu. Suverenu
mas implikuoja valstybių lais
vę ir pripažinimą, o jėgų pu
siausvyra užtikrina, kad jokia 
Europos valstybė ar valstybių 
grupė netaptų tiek galinga, 
kad galėtų būti pavojumi ki
tom valstybėm.

Čia reikia pažymėti, kad šie 
nauji valstybių suverenumo 
bei jėgų pusiausvyros princi
pai praktikoje netapo teisės 
normomis, kurias valstybės 
respektuotų. Tie principai 
buvo sulaužyti Lenkijos-Lie
tuvos padalinimu (1772, 1793 
ir 1795), Napoleono karais ir 
net Vienos kongreso (1815).

Didysis karas (1914-1918) 
įtraukė Europos tautų bend- 
ruomenėn JAV-bes. Tai nu
lėmė ne tik Europos, bet ir 
pasaulio jėgų pusiausvyrą ir 
karo lauke, ir politinėse idė
jose, nusakančiose kokia pa
saulinė tautų bendruomenė 
turėtų būti. Tokiu būdu Wil- 
sono 14 punktų idėjos buvo 
įkūnytos Tautų Sąjungos 10 
straipsnyje. Ir kai Amerika 
netapo Tautų Sąjungos nariu, 
ji vis dėlto nepasitraukė iš 
tarptautinės politikos idėjų 
sferos. To rezultatas buvo 
Kelloggo-Briando sutartis (ar
ba Paryžiaus sutartis, 1928), 
kurią pasirašė beveik visos 
pasaulio valstybės ir kuri 
specifiškai uždraudė karą 
kaip tarptautinių santykių 
priemonę.

Savavališko tarptautinių 
sutarčių laužymo, nepriklau
somų valstybių suverenumo 
pažeidimo ir jėgos veiksmų 
nepripažinimo srityje knygos 

autorius teikia didelės reikš
mės Stimsono doktrinai (1932), 
kuri, remdamasi Kelloggo-Bri
ando sutartimi, pareiškia, kad 
JAV nepripažįsta ir nepripa
žins tarptautiniuose santy
kiuose jėgos veiksmų.

Šios doktrinos kilmė buvo 
valstybės sekretoriaus Hen
ry Lewis Stimsono nota Kini
jai ir Japonijai, kuri jėga 
okupavo Kinijos Mandžiūriją 
(1931-32) ir ten įsteigė sa
telitinę savo valstybę.

Stimsono doktrina tuo metu 
susilaukė šiokio tokio atgar
sio tarptautinėse tribūnose. 
Tautų Sąjunga priėmė atitin
kamą rezoliuciją, smerkian
čią Japonijos agresiją. Pietų 
Amerikos valstybės taip pat 
įterpė tos doktrinos skleidžia
mą agresijos nepripažinimo 
principą savo konvencijose 
bei sutartyse.

Reikia pažymėti svarbų fak
tą, kad kitos svarbios ir galin
gos valstybės, ir net JAV, šios 
doktrinos griežtai nesilaikė ir 
viešai ja nesirėmė nei Italijos 
agresijos prieš Etiopiją, nei 
Austrijos Anschlusso, nei Če
koslovakijos likvidavimo atve
jais. Labiausiai nuostabu, kad 
Teherano, Jaltos ir Potsdamo 
aktų metu (1940-45) pats doktri
nos autorius buvo JAV gyny
bos sekretorius, vienas įtakin
giausių prezidento Roosevelto 
patarėjų.

Stimsono doktrina negali 
pretenduoti į tarptautinės 
teisės normas, kaip kad Mon
roe doktrina tapo ir iki šiol 
buvo laikoma tarptautinės 
teisės norma, draudžianti pa
šalinėms valstybėms koloni
zuoti ir steigti karines bazes 
Amerikos kontinentuose.

Monroe doktrinos teisinės 
normos draudžia ekstrakonti- 
nentinėm valstybėm koloni
zuoti Amerikos žemynus ir 
ten steigti karines bazes. 
Monroe doktrina esmėje buvo 
ir, atrodo, dabar tebėra Ame
rikos savigynos (self-defence) 
principas, kuris visuomet tarp
tautinėje teisėje buvo pripa
žintas. Jis buvo įvestas Hagos 
konvencijose, Tautų Sąjungos, 
Briando-Kelloggo sutartyse 
ir Jungtinių Tautų chartoje.

Jei kas tvirtina, kad grėsmė 
Amerikos saugumui turėtų bū
ti įrodyta, bet į tai atsako 
Monroe doktrinos esmė: pats 
priešiškos, agresyvios jėgos 
skverbimasis su karinėmis 
bazėmis jau savaime yra grės
mė ne tik Pietų Amerikos vals
tybių laisvei, bet ir JAV sau
gumui.

Kai kurioms Pietų Amerikos 
valstybėms tai nepatinka, ir 
jos kritikuoja JAV kišimąsi į 
jų suverenumą. Šios valstybės 
reikiamai nesupranta Monroe 
doktrinos esmės bei JAV laiky
senos. Monroe doktrina nu
kreipta ne prieš P. Amerikos 
valstybes, bet prieš tas prie
šiškas jėgas, kurios skverbiasi 
į šią hemisferą, kurioje jos 
steigia agresyvias tironiškas 
vyriausybes bei karo bazes, 
kurios yra savaime nukreip
tos prieš Amerikos saugumą. 
JAV yra priverstos veikti ne 
tik prieš svetimas jėgas, sie
kiančias penetracijos ir karo 
bazių, bet ir prieš tuos P. Ame
rikos politikus ar vyriausybes, 
kurie savanoriškai ar svetimų
jų įtakoje mielai šias svetimas 
jėgas įsileidžia.

Tad dėl Monroe doktrinos 
visuotinio pripažinimo ir dėl 
JAV teikiamos sankcijos jos 
įgyvendinimui reikia ją laikyti 
tarptautinės teisės norma par 
excellence, nes kitos doktri
nos, kaip Stimsono, Briando- 
Kelloggo šių elementų, ypač 
sankcijos, neturi. Kubos ir 
Nikaragvos atvejai, tarptauti
niai bei JAV vidaus pavojingi 

debatai bei svyravimai stumia 
Monroe doktriną į rimtą krizę, 
kurios rezultatai dar nėra ži
nomi. Kubos padėtis jau yra 
rimtas pažeidimas Monroe 
doktrinos. Bet šiai salai nesant 
Amerikos žemyno teritorija, 
dar galima aiškintis, kad sve
tima priešiška ideologija bei 
karinės bazės dar nėra Ameri
kos žemyne. Nikaragvos atve
jis jau yra tikras iššūkis Mon
roe doktrinai bei JAV virš 150 
metų politikai šioje hemisfe
roje.
Baltijos valstybių pripažinimas

Peržvelgęs jėgos veiksmų 
nepripažinimo raidą tarptau
tiniuose santykiuose, knygos 
autorius pereina prie svarsty
mo Baltijos valstybių proble
mos. Jis labai teigiamai įver
tina šių tautų nepriklausomą 
gyvenimą, jų tarptautinius 
santykius ir vidaus pažangą.

Gan detaliai autorius nusa
ko šių valstybių santykius su 
Sovietų Sąjunga ir papunk
čiui atremia oficialią sovie
tų motyvaciją šias valstybes 
inkorporuoti į Sovietiją. Ta 
motyvacija yra paimta iš so
vietų ultimatumo, primesto 
Baltijos valstybėms 1940 m. 
Jis gana tiksliai žingsnis po 
žingsnio pavaizduoja šių trijų 
valstybių okupaciją ir inkor
poravimą. <•

Mes galime tik pagirti au
toriaus smulkų faktų atpasa
kojimą. Autorius detaliai, gau
siai dokumentuoja JAV Balti
jos respublikų okupavimo ir 
inkorporavimo nepripažini
mą ir vargu ar galima būtų su
rasti daugiau motyvų tam įro
dyti. Autorius taip pat pakar
totinai pabrėžia JAV laikymą
si Stimsono doktrinos. Taip 
pat jis peržvelgia Kanados, 
Australijos ir visos eilės Eu
ropos valstybių laikyseną Bal
tijos valstybių pripažinimo at
žvilgiu. Autorius palankiai 
interpretuoja įvairių valsty
bių laikyseną ir yra linkęs 
teigti, kad net Sovietų Sąjun
gos satelitų pripažinimas Bal
tijos valstybių okupacijos, jei 
toks pripažinimas egzistuoja, 
nėra teisėtas, nes tų satelitų 
žmonės nėra laisvai pasisakę 
dėl satelitinių vyriausybių 
veiksmų teisėtumo.

Pripažinimo netikrumas
Kadangi valstybių ir vyriau

sybių pripažinimas tarptauti
niuose santykiuose nėra pozi
tyvios tarptautinės teisės sri
tis, bet diktuojamas pripažįs
tančios valstybės vidaus ir už
sienio politikos išskaičiavimų 
bei interesų, tad valstybė ar 
vyriausybė, laukianti pripaži
nimo, ypač tikėdamasi pripaži
nimo tęstinumo, turi būti pasi
ruošusi įvairiems netikėtu
mams ir net nusivylimui.

Rugsėjo mėnesio (1986) 
Chautauquos konferencija 
Jūrmaloje, Latvijoje, ir aukš
čiausių JAV federacinių orga
nų bei aukščiausio federaci
nio teismo nutarimas ištremti 
buvusį Estijos ir beveik 30 
metų buvusį Amerikos pilietį 
Karlą Linną ir atiduoti Esti
jos sovietų valdžiai, kurios 
Amerika niekuomet nepripa
žino, taip pat ir kiti mažesni 
įvykiai sukėlė visuomenėje ir 
mūsų veiksniuose abejonę: 
kaip stiprus yra okupacijos 
nepripažinimas ir kokia yra 
jo ateitis. (Bus daugiau)

Užsakykite “TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS” 
kaip dovaną jaunavedžiams, stu
dentams, mokslus baigusiems, 
jauniems profesionalams, nauja
kuriams, vienišiems tautiečiams. 
Metinė prenumerata naujam skai
tytojui - $18, reguliari prenume
rata - $22, rėmėjo - $25, garbės - 
$30. JAV-se prenumerata skaičiuo
jama amerikietiškais doleriais.



“Antro kaimo” aktoriai Čikagoje, pasiruošę vaidybai. Klūpo - Eugenijus Butėnas, ant jo kelio - Indrė Toliušytė, 
stovi - Vida Galvydienė, Romas Stakauskas. Algirdas-Titus Antanaitis, Edvardas Tuskenis, Aida Vitaitė. Jie pa
sirodys Toronte 1987 m. lapkričio 8 d. Prisikėlimo salėje. Spektaklį rengia jaunę šeimų sekcija

“Juokingi esame ne mes...”

“Išeivijos lietuvių sportas 1944-84”
K. BARONAS

Montrealietis a.a. Jonas Nar
butas sportininkams ir sporto 
mėgėjams paliko labai bran
gų paminklą - dviejų tomų lei
dinį “Sportas nepriklausomo
je Lietuvoje”. Jame aprašyti 
sportinio Lietuvos gyvenimo 
įvykiai nuo 1919 iki 1940 m. 
Baigiamajame žodyje jis rašo: 
“Kai antrą kartą į Lietuvą artė
jo rusai, nemaža dalis buvu
sių sportininkų pasitraukė į 
vakarus ir čia gyvendami sto
vyklose neužmiršo atsivežto iš 
nepriklausomos Lietuvos pa
mėgimo sportui. Drauge su 
chorais, mokyklomis ir kito
mis kultūrinio gyvenimo šako
mis stovyklose organizavosi ir 
sporto klubai, kurie su entu
ziazmu kultyvavo krepšinį, 
lengvąją atletiką ir kt. sporto 
šakas”.

Kad ir šis išeivijos lietuvių 
sportinis gyvenimas neliktų be 
pėdsakų, dviejuose posėdžiuo
se 1979 ir 1980 m. Čikagoje nu
tarta išeivijos sportinio gyve
nimo istoriją taip pat apimti 
stambiu leidiniu.

Deja, pradėjus darbą, teko 
laukti bendradarbių pažadė
tos talkos, nes “surinktos me
džiagos — straipsnių kiekis bu
vo atvirkščiai proporcingas pa
reikštam entuziazmui ir pa
žadams” (leidinio redaktorių 
žodžiai).

Gerai pažįstu redakcinio 
kolektyvo narius - Kęstutį 
Čerkeliūną, Praną Mickevičių 
(dar iš Augsburgo laikų!) bei 
torontietį Sigitą Krašauską, 
jų meilę lietuviškam sportui 
ir kartu ryžtą pradėtąjį dar
bą tesėti, paaukojant aštuone- 
rių metų savo laisvalaikį 492 
psl. leidiniui “Išeivijos lietu
vių sportas 1944-84 m. Tai mil
žiniškas ir labai kruopštus 
darbas, juo labiau, kad leidi
nio redaktoriai negyveno tame 
pačiame mieste, bet buvo išsi
sklaidę dideliame Toronto- 
Milwaukee-Miuncheno tri
kampyje.

Esu tikras, kad buvo para
šyti keli šimtai laiškų bend
radarbiams, prašant ne tik 
straipsnių ar nuotraukų, bet 
ir vokiškų, prancūziškų, angliš
kų spaudos ištraukų, leidinių. 
Tiesa, padėtį kiek gelbėjo 1966 
m. Čikagoje išleistas Jono Šo- 
liūno “Krepšinio išvyka Aust
ralijon”, Edvardo Šulaičio 
“Sporto dešimtmetis Š. Ameri
koje 1949-1959”, Š.A. lietuvių 
žaidynių leidinėliai-progra- 
mos. Tačiau tai buvo tik lašas 
ant karšto akmens, nes leidi
nių dauguma lietė vieną kurią 
sporto šaką (pvz. J. Šoliūno) 
arba Š.A. lietuvių žaidynių 
rengėjo, vietinio sporto klu
bo nuotraukas su trumpa isto
rija bei žaidynių programa.

Tad negalima smerkti ir 
peikti redaktorių, kad jie taip 
ilgai užtęsė tą darbą, nes kiek
vienas, paėmęs į rankas šią 
išeivijos sportinio gyvenimo 
istoriją, kaip filmo juostoje 
pamatys vien tik gražius 40 me
tų išeivijos sportinio gyveni
mo vaizdus, garsinant Lietuvos 
ir lietuvio vardą Pietų Ameri
koje, Australijoje, Vokietijo
je, Prancūzijoje, Italijoje, ang
lų, amerikiečių, prancūzų ka
rių tarpe, tęsiant nenuilstamai 
ir šiandieną tą gražų darbą 
Amerikos ir Australijos žemy
nuose.

Leidinio turinys
Leidinys suskirstytas į dvi 

dalis, o dar tiksliau - į šešis 
skyrius, kurių vieni yra plates
ni, kiti siauresni. Prie pasta
rųjų piklauso (pavadinčiau 
įžanga) Pr. Mickevičiaus ir Br. 
Keturakio rašinys “Nuo Augs
burgo, per Kempteną, Miun
cheną”. Jame aprašoma išeivi
jos lietuvių sportinės organi
zacijos užuomazga ir pereina
ma prie labai plačios įsisteigu
sių sporto klubų veiklos Vokie
tijoje (neužmirštami vardai — 
“Šarūnas”, “Margis”, “Kovas” ir 
kt.). Kiek siauriau paliečia
ma veikla Britanijoje, Norve
gijoje bei Švedijoje.

Antroji leidinio dalis ski- 
rama emigracijai ir reforma
vimui lietuviško sportinio gy
venimo, pritaikant jį prie nau
jo krašto sąlygų. Tiesa, trum
pą laiką buvo jaučiama kaip ir 
stagnacija, nes pirmiausia te
ko pasirūpinti duona ir pasto
ge (JAV) ai" atlikti darbo su
tarti (Kanada) - “Laikinai per
ėmęs 1949 m. vyr. FASKo pir
mininko pareigas V. Adamka- 
vičius, atvykęs Amerikon, 1949 
m. spalio mėn. 24 d. paskelbia 
atsišaukimą susiorganizavimo 
reikalu ir kviečia registraci
jai. Deja, reakcija buvo men
ka. 1950 m. lapkričio mėn. 24 
d. įvyksta buvusio vyr. FASKo 
posėdis Milwaukeje, o po po
sėdžio 1950 m. lapkričio 30 d. 
spaudoje savo 7 punktų atsi
šaukime vyr. FASKas paaiški
no susidariusią organizaci
nę ir teisinę padėtį. Kviečia 
klubus sudaryti vyr. organą, 
taip pat sporto darbuotojus 
ir pavienius sportininkus re
gistracijai. Atsiliepė tik ma
žuma. Tad mūsų organizaciniai 
reikalai merdėjo” (psl. 105).

1948 m. Toronte įsteigiamas 
sporto klubas Vytis. Mano nuo
mone, torontiečiai išeivijos 
sportinį gyvenimą nukreipė 
nauja vaga, surengdami 1951 
m. spalio mėn. “I-ąsias Kana
dos ir JAV lietuvių žaidynes” 
(jos buvo pavadintos skambiu 
“olimpiados” vardu). Jos kiek
vienais metais buvo rengia
mos skirtinguose miestuose ir 
sutraukė iki 500 sportininkų, 
įliedamos į Kanados ir JAV 
klubų eiles naujo kraujo, gy
vastingumo. Tos žaidynės buvo 
akstinas pasaulinėms lietu- 
■vių žaidynėms.

Antroje leidinio dalyje, III- 
čiam skyriuje aprašomas re
formavimas sportinio gyve
nimo (Vyr. FASKas, ŠALFASS, 
sportinė organizacija ir veik
la Š. Amerikoje - Pr. Mickevi
čius ir Br. Keturakis), IV ir V 
sk. - JAV ir Kanados sporto 
klubai, jų veikla, laimėjimai, 
nesėkmės. Prie VI sk. reikėtų 
priskirti sportinius straips
nius (reikjo pavadinti III-čia 
dalimi), paskirų sporto šakų 
apžvalgas, išvykas ir 1.1.

Keletas pastabų
Gerbiamieji redaktoriai, kur 

Australijos sportinė veikla? 
Ar užmiršote penktąjį žemyną, 
kur taip pat plaka lietuviška 
širdis, kur nemažiau klesti 
sportinė veikla už JAV ir Ka
nados klubų, kur sportininkai 
yra puikiai susiorganizavę, 
turi savo vėliavas, gražias 
uniformas?! Visa tai jie įro
dė pasaulinėse lietuvių žaidy
nėse Toronte. Juk pakako mažo 
prašymo-laiškelio A. Laukai

čiui, ir Australijos sporto ap
žvalga būtų gulėjusi ant redak
torių stalo. Tai didelė skriau
da ne tik Australijos sportuo
jančiam jaunimui, bet ir ten 
dirbantiems kilnų darbą atža
lyno tarpe visam išeivijos spor-
tui. Nenorėčiau tikėti, kad tai 
įvyko dėl asmeniškų nesusi-
pratimų. O, gal...

Antra. Kodėl nebuvo pada
ryta trumpa, kokių 5-6 psl. kny
gos santrauka anglų kalba, su
minint nepriklausomos Lietu
vos bei šiadieninį mūsų tėvų 
krašto sportinį gyvenimą. Įva
de ŠALFASS centro valdyba 
rašo: “Tikimės, jog ši knyga 
jaunimui padės geriau supras
ti lietuviškosios sportinės 
veiklos tikslus”. Panašiai kal
ba ir redaktoriai: “Dirbome 
ne praeities nostalgijai su
kelti, bet mėginome atkurti 
praeitį ir tikėdami Sporto Są
jungos galimu ir prasmingu 
rytojum - skiriame šį leidinį 
patiems jauniausiems šiandie
ninės sportinės šeimos na
riams ir būsimiems sporto dar
buotojams”.

Pridėję ranką prie širdies 
prisipažinkime, kad mūsų ant
rajai išeivijos atžalai sunkiai 
yra įkandamas lietuviškai ra
šytas žodis. O kas bus su tre
čia, ketvirta? ... Tuo tarpu 
nuotraukose jie mato save, sa
vo klubų veiklos aprašymus. 
Gal ne vienas jaunuolis šį lei
dinį norėtų parodyti ar pado
vanoti savo mokyklos draugui- 
ei? Nežinau, ar jis išdrįs tai 
dabar atlikti. Vertėjo nors ir 
po nuotraukom įdėti angliš
kai įrašus. Jau būtų įveikta 
pirma kliūtis.

Knyga surinkta dideliu ir 
lengvai skaitomu raidynu dvie
jų skilčių formato, labai daug 
nuotraukų. Norėčiau užbaigti 
“Pasaulio lietuvyje” š. m. ge
gužės mėn. parašytais (grei
čiausiai B. Nainio) žodžiais: 
“Šis stambus 500 psl. leidinys 
tikrai vertas sportininkų pa
sididžiavimo. Retas, tačiau 
labai naudingas leidinys, ypač 
tai visuomenės daliai, kuri 
kažkodėl sporto atžvilgiu te
begyvena akmens amžių. Gal ši 
knyga, jeigu prisivers bent 
pavartyti, nors kiek pravers 
jiems taip kietai sportui už
darytas akis”.

Kęstutis Čerkeliūnas, Pranas 
Mickevičius, Sigitas Krašaus- 
kas, IŠEIVIJOS LIETUVIŲ 
SPORTAS 1944-84”. Viršelis 
ir titulinis lapas dail. Vikto
ro Simankevičiaus. Spaudė 
J. B. Danaitis, “Time Press 
Litho Ltd.” Toronto, 1986. Tira
žas nepažymėtas. Kaina - 22 
dol. Leidinys gaunamas 32 
Rivercrest Rd., Toronto, Ont. 
M6S 4H3 arba “Draugo” admi
nistracijoje.

“Antras kaimas” iš
“Be juokų nėra pasaulio” - tai 

“Antro kaimo” humoristinės vai
dybos vieneto iš Čikagos vedama
sis šūkis, kuriuo aktoriai bando 
įvairiais vaizdais mūsų gyvenimo 
įdomybes parodyti: “Juokingi esa
me ne mes, juokingas yra gyveni
mas .. .”

“Antras kaimas” Toronte mus 
džiugino prieš trejetą metų. Tai 
gana ilgas laiko tarpas. Užtat jų 
pasigedome. Pernai jaunų šeimų 
sekcija organizavo išvyką į To
ronte veikiantį “Second City” 
teatrą (su vakariene $27 asme
niui). Tai buvo proga pabendrau
ti, pasilinksminti. Dalyvavusieji 
grįžo labai patenkinti. Tačiau dar 
smagiau pasijuokti iš lietuviško 
gyvenimo įdomybių. “Antras kai
mas” panašaus stiliaus programa 
apsako mūsų gyvenimo sklandu
mus ir nesklandumus.

Čikagiškiai: Vida Gilvydienė, 
Arvydas Vaitkus, Jūratė Jakšty- 
tė-Landfield, Edvardas Tuške- 
nis, Eugenijus Butėnas, Indrė To
liušytė ir Romas Stakauskas pui
kiai atlieka prievaizdo Algirdo- 
Tito Antanaičio surežisuotus ški
cus. Aktoriai pastoviai matomi 
Čikagos Marquette Parko 69-toje 
gatvėje “Antro kaimo” programo-
se. Kasmet paruošiama nauja pro
grama.

Šių metų škicų temos: tėvų ir
vaiką rūpesčiai, apsakant tėvų- 
mokytoją susirinkimą, pirmgimio 
kūdikio epizodą, atostogas ir mo
kyklinį gyvenimą. Taip pat tei
kiamas dėmesys ir Lietuvai škice: 
“Sugrįžimas į pirmąjį kaimą” ar
ba “Tamošius be kepurės”.

Bešališki vertinimai
Šiandien kitokio gyvenimo, 

kaip bendruomeninis, negali
ma nė įsivaizduoti. Jau ir pir
muosius žingsnelius savo šei
moje pradedant, žmogus vie
nas nuo kito labai priklauso. 
O civilizacija juos dar labiau 
suriša. Ką ir kaip žmogus beda
rytų, jis vis reikalingas kitų 
pagalbos, paramos ir patarna
vimų. Atsiskirti ir likti šalia 
visuomenės nebėra įmanoma. 
Galima, tiesa, šiek tiek riboti 
poreikius, bet tai vis tiek ne
atpalaiduos nuo priklausomu
mo kitiems. Net ir bėgliai nuo 
civilizacijos, vadinamieji nau
jų visuomenių kūrėjai, taipgi 
buriasi į grupės, kuriose vieni 
nuo kitų priklauso.

Ryšiai su kitais ir tasai pri
klausomumas žmogui dažnais 
atvejais neleidžia būti objek
tyviam. Vis kas nors yra arčiau 
širdies: vaikas, giminė, bend
radarbis, bendramintis ... O 
vis dėlto yra sričių, kur beša
liškumas yra būtinas. Tai įvai
rūs vertinimai, aptarimai da
lykų, ypač tų, kurie viešai spau
doje skelbiami. Skaitytojai ti
kisi tiesos, sakykim, knygų re
cenzijas skaitydami. Ryškios 
panegyrikos arba tik sunieki
nanti kritika tiesai nepasitar
nauja.

Nesunku suprasti šališku
mus kraštuose, kur santvarka 
neleidžia skelbti tiesos, kur 
nustatoma, kaip, kada ir apie 
ką kalbėti galima ar negalima. 
Todėl ten ir meniniai-kūrybi- 
niai pasireiškimai drumsčia
mi partinių reikalavimų ar pa
taikavimų partiečiams, apie 
kuriuos ką nors kritiškiau pa
rašyti vengiama, kad neužrūs
tintų visos sistemos ir neužsi
trauktų valdžios nemalonės. 
Nors dabar gorbačiovinis min
ties atolydis ne vienam suke
lia džiaugsmą vargšo vaiko, 
staiga radusio ant kelio saldai
niuką — žiūrėkite, ką aš radau! 
— iš tikrųjų tėra taktika suras
ti daugiau draugų tai pačiai, 
jau nusigyvenusiai sistemai, 
laiko srovėje tebesimurkdan- 
čiai ant pasenusių plaustų.

Sunkiau suprasti šališku
mus minties ir žodžio laisvės 
kraštuose. Tačiau jie paste
bimi. Jie išlenda kaip dygliai, 
ypač ten, kur demonstruoja
mas sroviškumas, užuot kalbė
jus apie dalyką ramiai ir šal
tai. Žinoma, kartais reklami
nė recenzija atkreipia visuo-

ę&šeivijc>s lietuvių

Čikagos Toronte

Ilgiausias škicas “Įstatymo sar
gyboje: pjesė šešiuose aktuose su 
pertraukimais ir epilogu pačiame 
gale”. Čia apsakoma avarija, viza 
į elgetyną, operacija klinikoje, 
gera pamoka apie pilietines tei
ses, lauko kinas, teismas ir prie
puolis. Taip pat matysime “Antro
jo kaimo” versiją “Radijo-video 
programos”, per kurią girdėsime 
jų žinias, pranešimus bei gyvą pa
sikalbėjimą. Tai beveik dviejų va
landų ilgumo programa, kuri pra
lėks su juokais kaip akimirka. 
“Antro kaimo” stilius pasižymi 
vietovių įjungimu į situacijas, 
kurios atvaizduojamos scenoje. 
Taigi nesistebėkime, jei atpa
žinsime kai kurias vietoves bei 
asmenis kaip savuosius torontiš
kius.

Medžiagą programoms jau eilę 
metų ruošia sumanus, humoro gys
lelę turintis Algirdas-Titus An
tanaitis. Šių metų programai vaiz
dus paruošė ir Kazys Binkis, Ro
mas Stakauskas ir, kaip jie patys 
rašo “ir daug vietinės, sovietinės 
bei užsieninės inteligentijos”. 
Protarpiais gros ir dainuos: Po
vilo Mataičio liaudies muzikos 
teatro grupė, folklorinis Vilniaus 
universiteto ansamblis, Akade- 
minis ansamblis “Lietuva”, Vytau
tas Kernagis, Rimas Kasputis ir jo 
“Romantika”, taipgi “daug neatpa-
žintą ir nepripažintų garsenybių”.

Toronto Prisikėlimo parapijos 
jaunų šeimų sekcija kviečia visą 
mūsų visuomenę atsilankyti. “Ant
ras kaimas” pasirodys lapkričio 
8 d., 4 v.p.p., Prisikėlimo salėje.

Gabija Petrauskienė

menės dėmesį, bet kartais ji 
būna tiek išgražinta, kad ver
čia kitaip galvojančius būtinai 
atsiliepti ir apipešioti tas “po
vo plunksnas”. Kažkaip ir tos 
šnekos santūrumo kai kur 
trūksta. Jei jau kas išgiriamas, 
tai jau taip keliamas, kad daž
nas su šypsena verčiamas pa
galvoti: vis dėlto esame geni
jų tauta ... O jeigu jau ką nu
sistatyta “sukapoti”, tai tų kar
dų ir durklų nė Vytautas Didy
sis Žalgirio mūšyje tiek netu
rėjo. O pats blogiausias bruo
žas išlenda, jei kaip nors būna 
užkabintas bendramintis. Ta
da jau taip narpliojamasi su 
pateisinimais, užnuodytom vi- 
lyčiom šaudoma į taikinius, 
kurių vienintelė kaltė — jų 
pastabumas.

Nėra lengva būti bešališ
kiems. Visiškai bešališku žmo
nių vargu ar kur rastume. Bet 
vis dėlto bešališkumas iki tam 
tikro laipsnio galimas. Tai di
delė dorybė, tarnaujanti tie
sai. Ji tegali augti ir vystytis 
kartu su žmogumi. Todėl jos ug
dymas negali būti ignoruoja
mas visuose auklėjimo rūpes
čiuose. č. Senkevičius

Dail. JURGIO DAUGVILOS barel
jefas “Sopulingoji Motina” Lietu
vių tautodailės instituto dešimt
mečio sukakties proga surengtoje 
parodoje 1987.VI.27-IX.15 Gana- 
noque, Ont., “Nemuno” galerijoje 

Nuotr. V. Matulaičio

ANTANAS SIGMUND AS
Greitieji žirgeliai
Bėkite, bėkit, greitieji žirgeliai, 
Pro tekančios saulės vartus.
Praneškit mano nedalią upeliui, 
Kai bėgsit per pievas laukus.
Bėkite, bėkit, greitieji žirgeliai, 
Pro laumę ir lino barus.
Nuneškit sapną pievų mergelei, 
Kad laukiu aš jos neramus.
Bėkite, bėkit, greitieji žirgeliai. 
Pro gryčią ir langus tamsius, 
Nuneškit sunkų negandą mergelei, 
Kad godos jos drobėse žus.
Negrįžkit, negrįžkit niekad, žirgeliai, 
Į svetimas mano stonias.
Ten jus pagirdys sidabro upeliai, 
Ten naktį matysit žvaigždes.
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Sol. Daivos Mongirdaitės, ly

rinio soprano, koncertas Tėvų 
pranciškonų vasarvietėje Kenne- 
bunkporte, Maine valstijoje, buvo 
surengtas liepos 26 d. Jos koncer
tai ten yra tapę tradiciniu meti
niu renginiu vasarotojams. Šieme
tinį savo koncertą sol. D. Mon- 
girdaitė su jai akompanavusiu pia
nistu dr. Sauliumi Cibu, kuris 
dabar jau yra gydytojas, pradėjo 
arija iš W. A. Mocarto operos 
“Užburtoji fleita”. Romantiška
jam F. Schubertui atstovavo dai
nos “Muzikai”, “Naktis ir sapnai”, 
Škotijai — senųjų liaudies dai
nų ciklas “Blue Bells of Scot
land”. Sol. D. Mongirdaitė, Či
kagos lietuvių operos spektak
liuose atlikusi Marenkos vaid
menį B. Smetanos “Parduotojoje 
nuotakoje”, koncertan įjungė 
dvi Marenkos arijas. Klausyto
jus lietuviškan pasaulin nukėlė 
S. Šimkaus harmonizuotos liau
dies dainos. Koncerto užbaigai 
sol. D. Mongirdaitė buvo pasi
rinkusi keturias arijas iš F. Leha- 
ro operetės “Šypsnių šalis”.

Savaitraštis “Darbininkas” savo 
septyniasdešimtmečio proga buvo 
paskelbęs romano ir novelės kon
kursą, pageidaudamas, kad daly
vių pasirinkta tema būtų susieta 
su lietuvišku laikraščiu. Sukak
tuviniame konkurse 1986 m. ba
landžio 13 d. paaiškėjo, kad ver
tintojų komisija — Nelė Mazalai- 
tė, dr. Pranas Bagdas ir Vytautas 
Volertas $1.000 premiją paskyrė 
Alei Rūtai už apysaką-romaną 
“Margo rašto keliu”. Šio kūrinio 
veikėjas yra konkretus asmuo — 
poetas Bernardas Brazdžionis, 
kuriam ilgus metus teko redaguo
ti, surinkti ir sulaužyti Los An
geles mieste leidžiamą mėnesinį 
žurnalą “Lietuvių dienos”. Alės 
Rūtos apysaką-romaną , “Margo 
rašto keliu” jau surinko “Lietu
vių dienų” spaustuvėje dirbanti 
Valerija Baltušienė, atspausdins 
Tėvų pranciškonų spaustuvė 
Bruklyne.

Los Angeles Lietuvos dukterų 
draugija, telkdama lėšas šalpai, 
liepos 26, sekmadienį po pamaldų, 
surengė įdomią popietę -Šv. Kazi
miero parapijos salėje. Dalyvių 
laukė dviejų solisčių — Stasės 
Pautienienės ir Birutės Vizgir
dienės muzikinė programa “Mote
rys dainose”, kurion buvo įjung
tos moteris įvairiose situacijose 
atspindinčios dainos, duetai, ope
rų arijos su žodiniais intarpais. 
Vokalinę pynę paruošė akompa
niatorius William Lockwood, žo
dinius intarpus — S. Pautienie- 
nė, kuri yra ne tik dainininkė, 
bet ir Lietuvos dukterų pirminin
kė, lietuviškųjų radijo valandė
lių pranešėja.

S. Amerikos lietuvių muzikų 
sąjunga metinį narių suvažiavimą 
turėjo rugpjūčio 22 d. Čikagoje, 
Žilevičiaus-Kreivėno muzikologi
jos archyvo patalpose Jaunimo 
centre. Suvažiavimas pradėtas 
prel. dr. J. Prunskio Tėvų jėzui
tų koplyčioje atnašautomis Mi- 
šiomis. Veiklos pranešimus pa
darė valdybos nariai: pirm. dr. 
Leonardas Šimutis, vicepirminin
kai Faustas Strolia ir Stasys Sli
žys, ižd. Antanas Giedraitis. Su 
lietuvių chorinės muzikos pavyz
džiais supažindino Čikagos lie
tuvių operos dirigentas Arūnas 
Kaminskas ir akompaniatorius 
Robertas Mockus. Muzikos istori
kė Loreta Venclauskienė padarė 
pranešimą “Šiuolaikinė profesinė 
muzika Lietuvoje”. Suvažiavimo 
dalyvius su Žilevičiaus-Kreivėno 
muzikologijos archyvu supažin
dino jo vadovas Kazys Skaisgi- 
rys. Išrinkta nauja Š. Amerikos 
lietuvių muzikų sąjungos valdy
ba, pareigomis pasiskirsčiusi 
savo posėdyje rugpjūčio 31 d. 
Pirm. dr. Leonardas Šimutis dėl 
pablogėjusios sveikatos iš šių 
pareigų pasitraukė 1986 m. pabai
goje, bet dalyvavo suvažiavime 
ir padarė pranešimą. Jis atsisakė 
kandidatuoti naujon valdybon, 
tačiau žadėjo padėti, jei leis svei
kata. Sąjungos valdybą dabar su
daro: pirm. Faustas Strolia, vice
pirmininkai Julius Mačiulis ir Eg
lė Rūkštelytė-Sundstrom, sekr. 
Emilija Sakadolskienė, adminis
tratorius ir ižd. Antanas Giedrai
tis. Muzikinėn komisijon įsijun
gė: pirmininke — Rita Kliorienė, 
nariais — Viktoras Ralys, Dalia 
Viskontienė, Kazimieras Skaisgi- 
rys ir Stasys Sližys. Pirmajame 
valdybos posėdyje nutarta jieš- 
koti daugiau narių. Norintys įsi
jungti Š. Amerikos lietuvių mu
zikų sąjungon prašomi rašyti An
tanui Giedraičiui, 7310 So. Cali
fornia Ave., Chicago, IL 60629, 
USA.

Vilniaus dailės parodų rūmai 
surengė penktąją grupinę kera
mikos darbų parodą “Dailininkas 
ir gamta”. Dvylika parodos daly
vių parodai sutelktuose kūriniuose 
gvildena žmogaus ir jį supančios 
aplinkos santykius, atskleidžia 
gamtotaršos problemas. Lankyto
jų dėmesį patraukė L. Šulgaitės, 
V. Liaugaudienės, G. Raudonie
nės, D. Jazgevičiūtės darbai.

Vilniaus dramos teatras ketu
riasdešimt aštuntąjį darbo sezo
ną pradėjo Vinco Krėvės istori
nės dramos “Skirgaila” premjera, 
paruošta vyr. rež. Henriko Van
cevičiaus. Scenovaizdžius sukūrė 
dail. Janina Malinauskaitė, muzi
ką — kompoz. Algirdas Martinai
tis. Pagrindinius vaidmenis pa
ruošė pasikeisti galėsiantys ak
toriai: Skirgailos — Regimantas 
Adomaitis ir Arnas Rošenas, 
Onos Duonutės — Eglė Čekuo- 
lytė ir Rasa Jakučionytė, Oligės 
— Eglė Tulevičiūtė ir Ginvilė 
Vaisietaitė, Stardo — Juozas 
Meškauskas ir Laimonas Noreika. 
V. Krėvės “Skirgailos” spektak
lius šiam teatrui 1966 m. buvo 
paruošęs vyr. rež. Juozas Rud- 
zinskas.

Sol. Abdonas Lietuvninkas, 
Vilniaus operos bosas, sceninės 
veiklos keturiasdešimtmetį pa
minėjo G. Verdi operos “Rigolet- 
to” spektakliu, atlikdamas Spa- 
rafučilės ir Monteronės vaidme
nis. Sukaktuvininkas yra gimęs 
1921 m. balandžio 20 d. Marijam
polės apskrities Mokolų Naujie
nose, Vilniaus konservatoriją bai
gęs 1949 m. Žingsnius operos 
teatro scenoje jis pradėjo poka
riniais metais, kai operai labai 
trūko dainininkų. Sol. A. Lietuv
ninko repertuare yra beveik 60 
vaidmenų. Jo balsas dažnai skam
bėdavo koncertuose, radijo lai
dose. 1951 m. sol. A. Lietuvnin
kas laimėjo bronzos medalį R. 
Berlyne surengtame tarptautinia
me jaunimo ir studentų festiva
lyje. Sukaktuvininkas jau 15 me
tų dirba dėstytoju Vilniaus kon
servatorijoje, ruošdamas jaunąją 
dainininkų kartą.

Muzikinis Kauno teatras, kurio 
meno vadovas yra vyr. dirigen
tas Stasys Domarkas, sovietinės 
Spalio revoliucijos septyniasde
šimtmečiui ruošia gruzino kom
poz. G. Gabadzės ir maskviečio 
dramaturgo J. Šatunovskio muzi
kinį spektaklį “Mano pamišėlis 
brolis”, sovietinių dainų koncer
tą lapkričio 7 d. Sukakčiai taip
gi bus skirti V. Šebalino operos 
“Užsispyrėlės sutramdymas” ir K. 
Chačaturiano baleto “Čipolinas” 
spektakliai lapkričio pradžioje. 
Į teatro planus yra įtraukta kom
poz. V. Švedo opera vaikams 
“Kauko sakmė”, sukurta lietuvių 
liaudies pasakų motyvais. Kom
poz. J. Baltramiejūnaitė, pasi
naudodama Justino Marcinkevi
čiaus apysaka, yra parašiusi muzi
kinę poemą “Pušis, kuri juokėsi”. 
Teatro repertuarą žadama papil
dyti operetėmis — F. Leharo 
“Linksmąja našle”, J. Strausso 
“Venecijos naktimi”, J. Offen- 
bacho “Orfėju pragare”. Operų 
pasauliui atstovauja F. Flotowo 
“Marta”, P. Mascagni “Cavalleria 
rustieana”, G. Verdi “Traviata”, 
E. d’Alberto “Slėnis”, V. A. Mo
carto “Don Žuanas”.

Mažojoje Vilniaus konservato
rijos salėje rugsėjo 16 d. buvo 
surengtas operos solistų, busimų
jų dainininkų, dainavimo pedago
gų susitikimas su buvusiu pagrin
diniu Čikagos lietuvių operos te
noru Stasiu Baru-Baranausku. In
formacinį pranešimą paskelbė 
“Literatūra ir menas”, priminda
mas skaitytojams, kad 1957 m. 
įsteigtoje Čikagos lietuvių ope
roje sol. S. Baras yra atlikęs pa
grindinius tenoro vaidmenis sep
tynių operų spektakliuose: J. Kar- 
navičiaus “Gražinos”, K. V. Ba
naičio “Jūratės ir Kastyčio”, G. 
Puccini “Toscos”, Ch. Gounod 
“Fausto”, G. Verdi “Aidos” ir 
“Trubadūro”, R. Leoncavallio 
“Pajacų”. Jam teko koncertuoti 
ne tik JAV, bet ir Kanadoje, Ko
lumbijoje, Australijoje, Brita
nijoje, Italijoje, Prancūzijoje, 
V. Vokietijoje. Pokalbiuose S. 
Baras prisiminė klaipėdietį 
muzikos mokytoją A. Grudzins- 
ką, pažadinusį dainavimo pomė
gį, dainavimo studijas pas Joną 
Būtėną, dalijosi italų išgarsintos 
“bei canto” mokyklos paslapti
mis, atsakinėjo į klausimus. Su
sitikimo dalyviai su svečio balsu 
ir atliekamom arijom susipažino 
iš plokštelės, įrašytos su Da
riaus Lapinsko diriguojamo 
Štutgarto simfoninio orkestro 
palyda. v. Kst.



8 psi. * Tėviškės žiburiai • 1987. X. 20 — Nr. 43 (1966)Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

HoTA 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.

_ J ' J - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 7’/<%

180-364 d. term, ind............ 71 /«%
1 metų term, indėlius .......  7’/2%
2 metų term, indėlius.......  73/«%
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk....... 9 %
2 metų GlC-met. palūk......  91/«%
3 metų GlC-met. palūk  93/«%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 8 % 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 7'/2% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 8'/2% 
Specialią taup. s-tą ........... 7 %
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 % 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%
Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičlus iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

QTFDUAll’Q OIDQ 406 Roncesvalles Avė.OlErnARO runa Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS
--------------------------------- Q---------------------------------

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

i

AJ? GOMES
Real Estates Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

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

RASIJRfTVKf f

su

inc. Realtor

1 east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6G8

232-9000 
ros: 231-2839

patyrusiu atstovu
sąžiningu patarnavimu
asmeniniu patarimu ANTANAS GENYS

an Independent member broker

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

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

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

Greitas ir tikslus pa ta r na vintas!

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

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

Zlllcfofo Simpson s, 176 Yonge St.,
z IIIOlCllC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu į namus

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 11 %
Sutarties paskolas 

nuo ................. 11 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 101/4%
2 metų .................. 103/4%
3 metų .................. 11 %
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų ...... 93/4%

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

Lietuviškų vestuvių dalyviai Dainavos stovyklavietėje. Viduryje (stovi) jaunavedžiai- LIDIJA MAJAUSKAITĖ ir 
VYTENIS RASUTIS, sėdi - visa vestuvinė palyda. Aprašymas buvo išspausdintas “TŽ” 1987 m. 41 nr.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

ros žaidynes 1996 m. Su olim
piada Torontą gerokai pralen
kė Montrealis. Dabartinės To
ronto miesto ir Ontario prem
jero D. Petersono pastangos 
greičiausiai bus pavėluotos, 
nes 1996 m. minima modernių 
olimpinių žaidynių šimtme
čio sukaktis. Jas tais sukak
tuviniais metais nori surengti 
Atėnai, primindami, kad olim
piados idėja yra kilusi Grai
kijoje. D. Petersono atsisaky-

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

mas mokytojus grąžinti darban 
ir jo išvykimas Šveicarijon pa
lengvino derybų tarpininko K. 
Burketto darbą. Jam pavyko 
pasiekti kompromisinį spren
dimą, patenkinantį mokytojus 
ir švietimo vadybą. Pusketvir
tos savaitės trukusį streiką pa
galiau užbaigė abiejų pusių 
priimtas provizorinis susita
rimas.

Toronto švietimo vadyba mo
kytojams 1988 m. duos 100 mi
nučių kas savaitę pasiruošti 
pamokoms, o 1989 m. - 120 mi
nučių. Naujoji sutartis įparei
goja švietimo vadybą sekan
čių dvejų metų laikotarpyje 
pasamdyti 246 papildomus mo
kytojus. Mokyklų išlaidos per 
tuos trejus metus padidės $77 
milijonais. Sutartyje yra nu
matytas atlyginimų padidini
mas su visais priedais 15,89%, 
pradedant nuo paskutinės su
tarties pasibaigimo 1986 m. 
rugpjūčio 31 d. Laimėtojais 
tapo mokytojai, o pralaimėto
jais - tėvai ir vaikai. Tėvams 
teks padengti padidėjusias 
švietimo išlaidas, o vaikams 
- pasivyti praleistas pamokas.

Politinę N. Brunswicko kon
servatorių premjero R. Hat- 
fieldo karjerą užbaigė skau
dus provincinio parlamento 
rinkimų pralaimėjimas, vie
nas skaudžiausių Kanados is
torijoje. Kai jis paskelbė rin
kimus, N. Brunswicko parla
mente buvo 37 konservatoriai, 
20 liberalų ir vienas NDP so
cialistas. Konservatorių pra
laimėjimo daug kas tikėjosi, 
bet niekas nepramatė visų 
konservatorių atstovų iškri
timo iš parlamento, juoba, 
kad premjeras R. Hatfieldas 
N. Brunswicką valdė jau 17 
metų, o parlamentan toje pa
čioje apylinkėje būdavo išren
kamas nuo 1961 m. Šį kartą jis 
pralaimėjo mokytojui A. De- 
Longui, liberalų atstovui. 
Triumfo susilaukė liberalų va
das F. McKenna, su savo parti
ja užėmęs visas 58 atstovų vie
tas parlamente. Pralaimėjo 
net ir NDP socialistų vadas G. 
Little, koją N. Brunswicko par
lamentan bandęs įkelti nuo 
1978 m. Lig šiol Kanados isto
rijoje buvo tik vienas atvejis, 
užregistravęs vienos partijos 
laimėtas visas vietas provin
ciniame parlamente. Tokios 
laimės 1935 m. taip pat susilau
kė liberalai, Princo Edvardo 
salos parlamentan grįžę su 30 
atstovų. N. Brunswicko rinki
muose dabar dalyvavo apie 
500.000 rinkėjų. Už liberalus 
balsavo 62%, už konservato
rius - 28%, už socialistus -10%.

Pralaimėjimą premjerui R. 
Hatfieldui atnešė 17 metų bu
vimas valdžioje be rimtesnės 
konkurencijos. Jis tapo ilgiau
siai valdžioje išsilaikiusiu 
premjeru ir, matyt, dėl to įgavo 
per didelį pasitikėjimą savimi, 
išmoko nesiskaityti su rinkė
jais. Krizė prasidėjo 1984 m.. 
rudenį, kai provincijoje lan
kėsi karalienė Elzbieta su 
princu Pilypu. RCMP pareigū
nai tada tikrino lėktuvą, sve
čius norėdami apsaugoti nuo 
teroristinių bombų. Premjero 
R. Hatfieldo lagamine jis ra
do 35 gramus marijuanos. Kilo 
nemalonus triukšmas spaudo

je, kurį dar labiau sustiprino 
dviejų paauglių pareiškimas, 
kad jiems 1981 m. premjeras 
R. Hatfieldas privačiame po
būvyje savo name buvo pasiū
lęs marijuanos ir kokaino. At
liktame tyrime premjeras R. 
Hatfieldas buvo išteistintas. 
Tačiau ne visi patikėjo, kad 
jis nežinojo, kaip jo lagamine 
atsidūrė marijuana. Logiškes-

“Vilniaus” paviljono padėka
1987 m. birželio mėnesį Toronte 

įvyko tautybių festivalis Karava
nas, kuriame dalyvavo ir mūsų pa
viljonas “Vilnius”, laimėjęs dvi 
premijas: už tautinius drabužius 
III vietą ir už programą III vietą. 
Šios premijos laimėtos per didelį 
darbą mūsų savanorių talkininkų.

Šių metų “Vilniaus” paviljono 
tema buvo lietuviškos vestuvės, 
kuriose vyravo tautiniai šokiai, 
dainos, vaišių raguolis, kraitis. 
Vestuvės vyko jaunosios tėvų ūky
je. Visi svečiai ėjo pro jaunosios 
tėvų namo duris (tai buvo pavaiz
duota prie įėjimo į paviljoną). 
Nuėję žemyn, svečiai galėjo ap
žiūrėti jaunosios kraitį ir jaunojo 
dvarą. Išėję iš namų, svečiai ra
do darželį, kur galėjo pasidžiaug
ti gamtos grožiu. (Tam reikalui 
buvo įrengta kavinė su gyvom gė
lėm ir medeliais). Kvieslys ragi
no svečius sėsti prie stalų, nes 
tuojau prasidės vestuvės. Įeinant 
į didžiąją (Prisikėlimo) salę, ma
tėsi rytmečio šviesą, skleidžiama 
užtekančios saulės. Atvykęs pirš
lys jieško jaunajam mergaitės. 
Susipažinimo šokis sudaro progą 
jaunimui pabendrauti ir piršliui 
apsidairyti. Išrinkęs mergaitę, 
prišlys supažindina jaunąjį su 
būsima jo žmona. Jaunosios moti
na neprileidžia dukros, kol jai 
nebus įteiktas žiedas. Kai jauna
sis įteikia žiedą, visi džiaugiasi.

Atėjus vestuvių laikui, nuliūdu
sios draugės atsisveikina su jau
nąja, šokdamos drauge su ja Sadu
tę. Jaunoji, pasiruošusi ištekėti, 
susitinka su savo busimuoju, ir 
Rezginėlės šokis juodu simboliš
kai suriša. Jaunavedžiai mėto sal
dainius svečiams, pasidalindami 
savo turtu.

Po sutuoktuvių — laikas links
mintis. Kvieslys prašo svečius 
prisidėti. Piršlys vadovauja dai
nom. Atėjus laikui atsisveikinti, 
motina pabučiuoja vaikus, o išei
dami jaunavedžai pašoka keletą 
šokių.

Ši programa nebūtų pavykusi 
be sekančių asmenų talkos: A. 
Zanderienės (Toronto “Atžaly
nas”), E. Rukšėnaitės (Hamilto
no “Gyvataras”), V. Povilonio 
(piršlys), ypač mūsų muzikantų 
— M. Tarvydo, A. Vaičiūno, K. 
Deksnio.

“Vilniaus” paviljone taip pat 
dirbo daug savanorių talkinin
kų: M. Balaišytė, A. Biškevičie- 
nė, P. Sukauskas, V. Kulnys, K. 
Budrevičius, E. Lukošius, P. Pet
rauskas, D. Petrauskienė, D. Ka- 
lendraitė, S. Šernaitė, R. Dau
ginis, C. Rauth, M. Rauth, V. Ba- 
čėnas, D. Genys, E. ir H. Stepaičiai, 
L. Radzevičius, A. Vaičiūnas, G. 
Černak, A. Škėmienė, M. Šaltmi- 
raitė.

Dėkojame visiems, kurie vienu 
ar kitu būdu prisidėjo prie “Vil
niaus” paviljono įrengimo, ypač K. 
Rašymui, A. Rašymienei, A. Sen- 
džikienei, V. Balsienei, G. Kau- 

RIMAS PAULIONIS, torontiškio “Gintaro” ansamblio solistas, akompa
nuojamas JONO GOVĖDO, metiniame koncerte atliko dalį programos. 
Solo dainomis jis reiškiasi ir kitomis progomis Nuotr. O. Burzdžiaus

nė atrodė išvada, kad jis ne 
sitikėjo savo asmeninio laga 
mino kratos. Tada taip pat pa 
aiškėjo, kad premjeras R. Hat 
fieldas valdžios lėšomis skrai 
dydavo į Niujorką, kur mėgda 
vo lankytis naktiniuose klu 
buose. Neturtingai provinci 
jai nepatiko valdžios vado ne
siskaitymas su provincijos lė
šomis. Pralaimėjęs parlamen 
to rinkimus, R. Hatfieldas tuo 
jau pasitraukė iš konservato
rių vado pareigų.

lienei, R. Paulauskaitei, B. Auš- 
rotaitei.

Dėkojame A. Gataveckui už ska
niai pagamintą maistą, o visom 
moterim už prisidėjimą prie py
ragų pardavimo: KLK moterų 
draugijos Prisikėlimo par. sky
riui, Evangelikių moterų būre
liui, Toronto skautėm, “Atžaly
no” tėvų komitetui, “Gintaro” 
tėvų komitetui, Prisikėlimo pa
rapijos chorui, Toronto Lietuvių 
namų moterų būreliui. Taip pat 
dėkojame visom, kurios asmeniš
kai prisidėjo.

Dėkojame mūsų paviljono bur
mistrui A. Rašymui, kuris taipgi 
daug paruošiamųjų darbų atliko, 
paviljono karalaitei G. Jonytei 
už gražų atstovavimą mūsų kolo
nijai ir visiem lietuviam.

Visiem ir visom, kurie prisidėjo 
prie “Vilniaus” paviljono darbų, 
reiškiame nuoširdžią padėką.

Rebeka Jasienė,
“Vilniaus” paviljono rengėjų 

komiteto pirmininkė

Ateitininkų žinios
Iškylą į High Parką Toronte or

ganizuoja studentai spalio 25, 
sekmadienį. Visų kuopų nariai, 
sendraugiai ir svečiai yra kvie
čiami nuotaikingam pabendravi
mui gamtoje. Renkamės prie fon
tanų Keel ir Bloor gatvių sankry
žos 1 v.p.p. Drauge papietausime. 
Bus įdomūs žaidimai.

Pirmasis jaunučių susirinki
mas įvyko spalio 18, sekmadienį. 
Globėjai G. Petrauskienei susirin
kime talkino seselė Margarita, J. 
Bušinskienė ir E. Barakauskienė. 
Talka būtinai reikalinga, nes su 
18 judrių mažųjų vienai vadovei 
dirbti yra neįmanoma. Sekantis 
susirinkimas bus už dviejų savai
čių Prisikėlimo parapijos posė
džių kambaryje.

Moksleivių susirinkimas - lap
kričio 8, sekmadienį. O. G.

Skautų veikta
• 1987 m. spalio 9-12 d.d. Beau

mont stovyklavietėje prie Kliv- 
lando tuntininkų ir visų kitų va- 
dovų-vių, skautų vyčių ir vyr. skau
čių suvažiavime iš Toronto daly
vavo 27 skautai-tės. Jų tarpe - va
deivos, abiejų tuntų tuntininkai, 
skaučių skyr. vedėja ir organiza
toriai V.S. pavadutojai ir kiti. 
Programa buvo diskusinė ir prak
tinė. Maistas buvo geras, o laužai 
nepaprasti.

Sekmadienį po šv. Mišių buvo 
ekskursija autobusu į ateinan
čiais metais ruošiamą VHI-ją tau
tinę stovyklą, kuri vyks rugpjū
čio 14-24 d.d. Seven Ranges scout 
reservation į pietryčius nuo Kliv- 
lando. Stovyklavietė nauja, gra
žioje gamtoje, suskirstyta pasto- 
vyklėmis, turi didelę virtuvę ir 
valgyklą, talpinančią 500 žmonių. 
Nuo Toronto apie 300 mylių.

Visi grįžo pasisėmę skautiškų ži
nių ir energijos tolimesniam vei
kimui. M.

MOKA:

7’/4% už 90 dienų term, indėl.
7'/4% už 6 mėn. term, indėlius
7'/?% už 1 m. term, indėlius
73/4% už 2 m. term, indėlius
8 % už 3 m. term, indėlius
9 % už GIC 1 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai
9'/4% GIC 2 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
8 % už pensijų planą

(variable rate)
83/4% už 1 m. term, pensijų planą
8 % už pensijų fondą-RRIF 

(variable rate)
6 % už taupymo s-tas
53/4-7% kasd. palūkanų sąskaita 
43/4-53/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo.......101/a%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų.................... 1O’/2%
2 metų.................... 11 %
3 metų...................... 11'/4%
(fixed rate)

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

me iki $65,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto.
Kitos paskolos: (Line of Credit) 
ir antrieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 64 milijonų dolerių
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

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

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

Telefonas 532-1 1 <49

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

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

Namų įkainojimo skyrius

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

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

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

renown realty lid., realtor 
an independent member broker

4887 dundas s< 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999

232-2322
PRINCE EDWARD ir BLOOR - trijų miegamųjų, puikiai išre- 
montuotas, vienaaugštis namas. Kaina -$239,900.
BABY POINT - gražiai išremontuotas dviejų miegamųjų namas. 
Kaina-$179,900.
HIGH PARK-trijų miegamųjų namassu 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

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

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRAUGIŠKAI PA TARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN OF DISTINCTION

Tel. 535-2331
arba 537-2869



Reikalinga slaugymo direktorė
Latvių senelių namams “Kristus darzs” 

reikalinga slaugymo direktorė, turinti B.Sc.N. 
laipsnį ir “Ontario Certificate of Campetence”, 
patyrusi senelių slaugyme, administravime, su
gebanti mokyti ir prižiūrėti.
Pirmenybė teikiama kandidatėm su pažymėjimu slau
gymo administravime. Kandidatės bei kandidatai kvie
čiami siųsti savo prašymus su biografijom (resume):
dr. J. Lusis, Kristus Darzs, Latvian Home for the Aged, 
11290 Pine Valley Drive, Woodbridge, Ontario L4L 1A6.

Tel. 832-3300.

SKAITYTOJAI PASISAKO

Didieji sveikatos priešą i
Penki pagrindiniai žudikai. Santrauka straipsnių, išspausdintų “U.S. News & World Report” 1987.VIII.17

PAMINKLO PROJEKTAS
“TŽ” 1987.IX.8 buvo paskelb

tas Kanados lietuvių šaulių rink
tinės valdybos atsišaukimas dėl 
numatomo statyti Lietuvos žuvu- 
siems paminklo. Labai gražus 
užsimojimas! Taipgi buvo pridė
tas to projekto vaizdas. Viskas 
atrodo gerai, išskyrus Gedimino 
stulpus ir Vytį. Šį istorinį, senų 
Lietuvos ženklų - Gedimino stul
pus pradėjo taisyti mūsų meninin
kai: jie “pagerino” senovinį, is
torinį ženklų, pridėdami jam apa
čioje brūkšnį (ar “uodegų”) ir tuo 
būdu padarydami jį panašų į ša
kes.

Šaulių sųjunga, gerbdama Lie
tuvos praeitį, turėtų pataisyti 
tame projekte Gedimino stulpus 
ir vartoti tikrų, teisingų, istorinį 
Gedimino stulpų ženklų be jokių 
šiuolaikinių priedų - iškraipy
mų. Tikrieji Gedimino stulpai apa
čioje turėjo tiesią liniją be jokių 
“išsikišimų"!

Kodėl šauliai vartoja jogailinį 
Vytį, t.y. - be gūnios? Per 400 me
tų Didžiosios Lietuvos kunigaikš
tijos herbas Vytis, t.y. žirgas, tu
rėjo gražių tridalę gūnių. “Lie
tuvių enciklopedijoje” rašoma, 
kad tradicinės LDK Vyčio žymės 
yra “sidabrinis žirgas, raitelis 
atgręžtas dešinėn, auksu apvedžio
tas raudonas dangalas su trimis 
galais, šalmas su plunksnomis” 
(XV t. 67 psl.).

Šauliai, kaip patriotinė organi
zacija, turėtų vartoti teisingus 
Lietuvos ženklus, nesudarkytus jo
kiais “pagerinimais”. Paminklo 
projekte esantieji Lietuvos isto
riniai ženklai turėtų būti atitin
kamai pataisytį!-•„ w. , ’’į

P.S. Apie Cįedimino stulpus ir 
Lietuvos Vytį rašoma knygoje “Lie
tuvos reikalais”, išl. Čikagoje 1984 
m. Žiūr. “Apie Lietuvos ir lietuvių 
tautos ženklus”, (10-25 psl.).

Marijus Blynas

LEVINAI IZRAELYJE
Kai kurie baltiečiai apie mane 

rašo: “Tas pats asmuo, buvęs ko
munistas, pakeitė mokslininko 
kailį ir tapo vargšo emigranto tei
sėju”. Teisėjas Demjaniuko bylo
je tuo pat vardu ir pavarde (Dov 
Levin) yra visai kitas asmuo, gi
męs Izraelyje ir gyventis Jeruza
lėje. Jis yra labai gabus ir iški
lus asmuo. Kas yra tas Dovydas Le
vinas, nežinau. Mano vardas yra 
Dov, ne Dovydas. Esu laimingas, 
kad gyvenu nepriklausomoje ir de
mokratiškoje valstybėje, kur yra 
pakankamai vietos visiems Levi- 
nams iš viso pasaulio šalių. O to
kių yra tūkstančiai. Dov Levin, 
Izraelis

Red. pastaba. Dėkojame dr. Dovui 
Levinui už paaiškinimų, kuris iš
sklaidys abejones bei klaidingas 
prielaidas, pasirodžiusias kai ku
riuose laikraščiuose. “Tėviškės 
žiburiuose” rašęs straipsnius dr. 
Dov Levin yra kilęs iš Plungės, 
nieko bendro neturįs su minėtu 
teisėju Jeruzalėje. Prancūzijoje 
gyvenantis filosofas Emanuelis 
Levinas yra gimęs Kaune.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Mudu su žmona padedam var

gonininkui giedoti, nes jis senu
kas, 96 metų amžiaus, važinėja iš 
(. . .) kas dienų autobusu, kurio bi
lietų apmoka kunigėlis. Kartais 
pėsčias nueina - dar stiprus senu
kas. Zakristijono visai nėra. Ku
nigėliui sunkoka dirbti, bet būti 
zakristijonu neleidžia (valdžia) 
nei jauniem, nei seniem. Taip ir 
vargstame.

Šie metai - jubiliejiniai: 600 
metų nuo krikščionybės įvedimo 

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

“IBM-COMPATIBLE”
namų, įstaigų, prekybos ir mokslo reikalams

- Turime pasirinkimą XT,286,386 modelių
- Prieinamos kainos / patikimi gaminiai

- Taisymo ir techniški patarnavimai
- Lietuvis savininkas

“REAL TECHNOLOGIES”

Lietuvoje. Didelis paminėjimas 
buvo Vosiūniuose ir Vidiškėse. 
Labai buvo gražu. Dalyvavo sep
tyni kunigai. Taip pat minėjimai 
bus Tverečiuje ir Mielagėnuose. 
Visur bus jubiliejiniai atlaidai. 
Prieš tuos atlaidus - sausas pas- 
nininkas per dvi dienas (tik van
duo ir duona), kad Dievas duotų 
pasauliui taikų bei ramybę, kad 
žemėje viešpatautų ramybė, o ne 
karo siaubas. Vyresnio amžiaus 
žmonės žino kų reiškia karas. Tai 
pražuvimas. Aš ir tu, broliuk, ge
rai žinome kų jis mums davė. Su
degė mūsų sodyba, trejus metus 
basčiausi kaip kampininkas pas 
kitus ūkininkus, gyvenau viso
kiose vietose, kol po 40 metų da- 
simušiau savo gimtinėn. N.N.

MOTINOS LAIŠKAS
Tai paskutinis Balio Gajausko 

motinos Adelės Kilčiauskienės 
laiškas sūnui. Jį Balys perskai
tė tik 1987 m., kai žmona atvežė 
į jo ištrėmimo vietą Čiumikane 
(Gajauskas buvo ištremtas 1987 
balandžio mėn.). Motina mirė 
1984 m. rugpjūčio 8 d. Kaune. Tuo
met Baliui siųsto nuorašo lage
rio cenzūra nepraleido.

BRANGUS SŪNAU,
Aš su tavimi kartu kovojau ir 

kentėjau. Tu buvai nevalgęs, al
kanas ir aš buvau alkana; tau 
buvo šalta ir man buvo šalta. Tu 
buvai šmeižiamas laikraščiuos. 
Aš tų viskų pergyvenau, ir mano 
širdis visas tavo kančias ir var
gus pergyveno ir jautė tave. Ve
žiojo po kalėjimus ir lagerius - 
ir mano širdis kartu ėjo su tavi
mi, kad tik tau būtų lengviau. Ir 

"jeigu kas būtų pasakęs, kad savo 
gyvybę atiduot už tave ir tai mie
lu noru būčiau sutikus, kad tik tu 
būtum laisvas.

Dabar jau mano sveikata kas
dien eina silpnyn ir jau aš tavęs 
nesulauksiu. Tai, brangus sūnau, 
jeigu kada tau bus galimybė su
grįžt į savo tėvynę, kurių aš jų aša
rom per tiek metų laisčiau tavęs 
belaukdama ir nesulaukusi turiu 
atsiskirt su šiuo pasauliu, ir jei
gu sugrįši kada, ateik pas mane 
prie to smėlio kauburėlio, aplan
kyk mane ir aš visuomet tavęs 
lauksiu amžinybėje. Man būtų 
lengvesnis atsiskyrimas su šiuo 
pasauliu, jeigu aš tave matyčiau 
prieš savo akis mirdama. Bet kų 
darysi, kad Viešpats Aukščiau
sias man taip skyrė šiame pa
saulyje kentėt: aš visuomet ta
vęs lauksiu per amžius.

Brangus sūnau, tavo motina
(LIC)

KĄ MATĖ ARGENTINIEČIAI?
“Gimtasis kraštas” rašo ir Ame

rikos dolerių prašo - taip sakė vie
nas tautietis, lankęsis okup. Lie
tuvoje. Netikėjau, bet kai paskai
čiau “GK”, pastebėjau, kad prenu
meratoriams reikės mokėti 30 dol. 
(oro paštu). Taip pat ten skelbia
mas knygų sųrašas irgi doleriais. 
Argentinos lietuviams tai neįma
noma.

“Argentinos lietuvių balso” 
leidėjas Pr. Ožinskas, lankyda
masis okup. Lietuvoje, pasiuntė 
avalynės gamintojus griovių kas
ti. Jonas Čikštas su dukra Aldo
na, pirmų kartų aplankęs savo tė
viškę, pasidžiaugė Jos pažanga. 
Aišku, jei komunistų tvarKos ne
pagirsi, daugiau tavęs neįsileis. 
Prieš savo gyvenimo pabaigų visi 
norėtume aplankyti gimtuosius 
savo laukus, giminių kapus. Be 
reikalo korespondentas mūsų 
Čikštų pavadino Šikštu.

Bičiulis, 
Argentina

Tel. (416) 270-2583
Mississauga

Kiekvienais metais apie 1.5 
milijono žmonių JAV miršta 
nuo širdies ligų, vėžio, apo
pleksijos (stroke), nelaimingų 
atsitikimų ir chroniškų plau
čių ligų. Tvarkant savo įpro
čius ir veiksmus, galima tai 
dramatiškai pakeisti.

Širdies ligos. Daug viešosios 
sveikatos žinovų sako, kad rei
kia kreipti dėmesį į nuolati
nius perspėjimus, sustabdyti 
rūkymą. Sužinoti savo choles
terolio kiekį ir jeigu yra per 
didelis — virš 200 suaugu
siems, sumažinti jį dieta. Jei
gu yra virš 240 ir dieta jo ne
sumažina, gydytojas gali prira
šyti cholesterolį mažinančius 
vaistus. Jeigu kraujo spaudi
mas yra virš 140/90, sumažinti 
jį dieta, kurioje mažai rieba
lų ir druskos, arba vaistais.

Cholesterolį mažinanti dieta 
priklauso nuo riebalų ir cho
lesterolio apribojimo. Jo daug 
yra gyvulių kilmės maiste, ne
nugriebto pieno gaminiuose, 
kiaušinio trynyje ir mėsoje, 
kokoso ir palmių aliejuje. Ga
lite pakeisti juos neprisotin
tais riebalais, kaip pvz. kuku
rūzų aliejumi. Dar geresni 
riebalai yra žemės riešutų ir 
alyvų.

Daug širdies specialistų pa
taria savo ligoniams pietų me
tu išgerti vyno stiklą, jeigu 
jie yra prie to pripratę.

Mankšta atitolina širdies 
ligas. Rekomenduojama bent 
20 minučių ar daugiau mažiau
siai tris kartus savaitėje.

Vėžys. Beveik 90% iš 965.000 
vėžio atvejų, kurie bus nusta
tyti šiais metais, priklauso 
nuo žmogaus elgesio. Nuo 1980 
m. JAV vėžio institutas inves
tavo daugiau kaip 2 bilijonus 
dolerių, studijai asmeninių 
įpročių ir aplinkos, kaip vė
žio priežasčių. Ši studija 
tiksliai nurodo į rūkymą, sau
lės šviesą, pramoninę taršą ir 
dietą. Kaip vėžio sukėlėjus 
sveikatos žinovai vienbalsiai 
nurodė rūkymą ir saulės švie
są. Iš numatomų 483.000 mir
čių nuo vėžio, kurios įvyks 
šiais metais, trečdalis bus 
dėl rūkymo. Iš numatomų šiais 
metais daugiau kaip 500.000 
odos vėžio atvejų daugelis 
įvyks dėl saulės spindulių. 
Norint apsisaugoti nuo šio vė
žio, reikia nesikaitinti nuo 
10 v.r. iki 3 v.p.p., kai ultra
violetiniai spinduliai yra stip
riausi, ir vartoti gerą apsaugą 
nuo saulės spindulių.

Dėl pramoninės taršos gali 
būti nuo 4% iki 6% mirčių dėl 
vėžio. Tai galima sumažinti 
apribojus taršą ten, kur yra 
benzinas ir asbestas.

Ryšys su dieta yra silpnes
nis. JAV vėžio institutas ir 
Amerikos vėžio sąjunga patei
kia dietos nurodymus suma
žinti vėžio rizikai. Jie reko
menduoja sumažinti svorį ir 
riebalus nuo kasdieninių 40% 
kalorijų iki 30%. Vartoti ang
liavandenius ir maistą, turintį 
daug pluošto, pilnagrūdę duo
ną, vaisius ir daržoves. Įjung
ti maistą, kuriame yra daug 
A, C ir E vitaminų. Tamsiai 
žalios ir tamsiai geltonos 
daržovės turi daug karotino, 
vitamino A rūšį. Citrininiuose

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181 

X EKSKURSIJOS
L VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

Rugsėjo 30 — spalio 16 10 dienų Vilniuje.
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.

I Visais keliorw^

▼O 7 \ reikalais kreiptis:
KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd. ( V;
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1 į tel. (416) 593-0600

vaisiuose daug vitamino C. 
Pilnagrūdžiai javai, riešutai 
ir pupelės yra geri šaltiniai 
vitamino E. Daržovės, kaip ko
pūstai, briuseliniai kopūstai, 
kalioropė ir žiedinis kopūs
tas, atrodo, mažina vėžio ri
ziką.

Epidemiologas dr. W. Willett 
praneša, kad krūtų vėžys pas 
moteris, jaunesnes kaip 55 
metų, padidėja 2.5 karto dau
giau toms, kurios išgeria nuo 
trijų iki devynių stiklelių al
koholinių gėrimų į savaitę.

Vėžio institutas ir Ameri
kos vėžio sąjunga rekomen
duoja periodinius tikrinimus 
kai kurioms vėžio rūšims. Sto
rosios ir tiesiosios žarnos 
patikrinimas turėtų būti at
liekamas kasmet po 40 metų. 
Išmatų kraujo tikrinimas kas
met po 50 metų. Ir proktosig- 
moidoskopija kas trejus ar 
penkerius metus po 50 metų.

Moterims rekomenduojamas 
krūtų tikrinimas kaklo vėžiui 
nustatyti. Jei du vienas po kito 
tikrinimai nerado vėžio, tada 
tikrinti vieną kartą per trejus 
metus. Moterys 20 metų ir vy
resnės turėtų tikrinti krūtis 
kas mėnesį. Tarp 20 ir 40 metų 
gydytojas turėtų patikrinti 
krūtis kas trejus metus ir po 
to kasmet. Moterys turėtų at
likti savo pirmąją mamografi- 
ją tarp 35 ir 38 metų, po to — 
kas dvejus metus tarp 40 ir 49 
metų, o vėliau kasmet.

Apopleksija. Kasmet ją pa
tiria apie 400.000 amerikiečių. 
Apopleksijoje kraujas nustoja 
tekėti į smegenų dalį. Širdies 
priepuoliai ir apopleksija turi 
daug tų pačių rizikos veiksnių 
— aukštą kraujo spaudimą, se
nėjimą, cukraligę, didelį al
koholio vartojimą ir rūkymą.

Sumažinimas aukšto kraujo 
spaudimo gali pusiau suma
žinti riziką. Pirmiausia rei
kia žinoti savo kraujo spau
dimą. Amerikos širdies sąjun
ga rekomenduoja suaugusiems 
tikrinti kas pustrečių metų. 
Suaugusių aukštas kraujo 
spaudimas būna, kai yra aukš
tesnis kaip 140 ir 90 arba medi
ciniškai — 14Q/90. (Pirmasis 
numeris rodo širdies stumia
mąjį spaudimą; antrasis yra 
spaudimas induose, širdies 
plakimo poilsio metu).

Apopleksija yra pagydoma. 
Vien tiktai dieta dažnai su
mažina nedidelį kraujo spau
dimą, mažinant svorį, priso
tintų riebalų, cholesterolio 
ir druskos kiekį. Tai padeda 
maždaug pusei ligonių, ser
gančių aukštu kraujo spaudi
mu. Sunkesniais atvejais, kai 
dieta neveikia, prirašomi vais

Kai kiti vaišinasi, mes patarnaujame. Iš kairės: VILIJA DOBILAITĖ, 
DAINA BATŪRAITĖ Anapilio salėje vieno pokylio metu

tai. Gali užtrukti kiek laiko, 
kol gydytojas nustato geriau
sią vaistų kombinaciją, bet tie 
vaistai yra veiksmingi.

Aukštas kraujo spaudimas 
sukelia maždaug pusę visų 
apopleksijų, bet dar yra kiti 
veiksniai, kurių galima išveng
ti. Ph. Wolfo Bostono univer
sitete atlikta studija rodo, 
kad rūkantieji turi 20-60% di
desnį polinkį į apopleksiją. 
Taip pat didina tą polinkį per 
burną imami vaistai nuo pasto
jimo moterų, turinčių per 35 
metus, ypač tų, kurios rūko. 
Taip pat didelis alkoholio var
tojimas turi ryšį su apoplek
sija.

Jūsų kūnas gali perspėti 
apie artėjančią apopleksiją. 
Maždaug prieš pusę visų apo
pleksijų įvyksta mini-apoplek- 
sijos, vadinamos TIA (tran- 
siens ischemic attack). Jeigu 
pastebėjote staigų sąnarių 
sustingimą, silpnumą, sunku
mą kalbėti, dalinį kurtumą 
ar aklumą, tučtuojau reikia 
jieškoti medicinos pagalbos.

Nelaimingi atsitikimai. Nuo
stabu, kad šiuo metu yra atlie
kama tik viena studija apie 
senyvų asmenų kritimus ir 
kaip apsisaugoti nuo jų. 1989 
m. bus žinomi rezultatai. Kiek
vienais metais apie 200.000 se
nyvų amerikiečių patiria šlau
nies lūžį. Iš tų asmenų apie 
40.000 miršta per 6 mėnesius, 
o kiti 40.000 reikalingi slau
gos visą amžių. Valstybinė sau
gumo taryba pataria: jeigu 
esate senyvas žmogus arba blo
gos sveikatos, nelipkite laip
tais; galite apsvaigti ir kristi. 
Jeigu turite išeiti laukan, kai 
yra slidu, neikite vienas. Kai 
krentate, nekriskite kaip me
dis, bandykite sulenkti kelius.

Lengviausias būdas išlikti 
gyvam nelaiminguose atsitiki
muose — prisirišti automobi
lio diržu. JAV per metus įvyks
ta 92.000 nelaimingų atsitiki
mų, pasibaigusių mirtimi. 
Daugiau kaip pusė jų būna 
dėl automobilių nelaimių. Au
tomobilio diržas nuo 50% iki 
65% atvejų apsaugo žmones ir 
gali išgelbėti nuo 12.000 iki 
15.000 asmenų.

Plaučių ligos. Jeigu nerū
kote, neatrodo, kad susirgsite 
bronchitu ar emfizema. JAV 
viešosios sveikatos įstaigos 
vyriausias medicinos pareigū
nas (surgeon general) Kopp 
apskaičiavo, kad rūkymas su
kelia nuo 80% iki 90% chroniš
kų plaučių ligų. Nuo 1970 iki 
1985 m., valdžios statistikos 
duomenimis, bronchitas ir em
fizema padidėjo 75%.

Paruošė J. Str.
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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, llb.

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

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

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

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

Algio Puterio bylas ir testamentus

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

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

Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacijų srityje
Aukso kasyklų analizuotojas 
Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 
“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”
Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius” l-me aukšte.

Juozas (Joseph)

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

west realty inc., realtor 
an independent member broker

769-1616

All THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

INSURANCE &
IJ lt Ii O JL1 Ej 1L 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: 10 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais -10 v.r. - 2 v.p.p.

Narys “Better Business" biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480
Lilija Pacevičienė - tel.(416) 846-7301, namų (519)853-3652

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(416) 533-1121
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DĖKOJAME
Mūsų kunigystės sukakčių šventė 1987 metų rugsėjo 

27 dieną praėjo pakilioje nuotaikoje rengėjų komiteto dėka, 
kurio branduolį sudarė KLK kultūros draugijos “Žiburiai” ir 
Lietuvos kankinių parapijos tarybos darbuotojai. Jie savo įna
šu bei darbu įgalino minėtos šventės surengimą Anapilyje. 
Jums tad pirmoje eilėje ir reiškiame nuoširdžią padėką.

Tariame nuoširdų ačiū vyskupui P. Baltakiui, OFM, spe
cialiai atvykusiam į tą šventę, dalyvavusiems kunigams, so
listams, Lietuvos kankinių parapijos chorui, šventės puošė
joms, fotografams ir filmuotojams.

Gilią padėką reiškiame savo giminėms, artimiesiems, 
sveikintojams žodžiu bei raštu, dosniems aukotojams, dovanų 
įteikėjams, darbo tarnybai, šeimininkėms ir visiems, kuo nors 
prisidėjusiems prie šventės iškilmių.

Tautiečių maldos, linkėjimai ir gausus jų dalyvavimas 
šventėje yra moralinė parama bei paskata plušantiems Dievo 
ir tautos keliuose.

Kun. J. Staškus
. Kun. Pr. Gaida

TO RO N T O
Anapilio žinios

— Visuotinis parapijos tarybos 
susirinkimas — lapkričio 26, 
ketvirtadienį, 7.30 v.v., parapi
jos salėje.

— Kun. Edmundas Putrimas, 
talkinęs vasaros atostogų metu 
parapijose ir stovyklose, spalio 
19 d. išvyko Romon tęsti studijų 
kanonų teisės licenciato laips
niui gauti.

— Organizaciniai Anapilio vie
netai ir kapinių administracija 
ruošiasi kapinių lankymo dienai
— lapkričio 1.

— Kanados lietuvių kultūros 
muziejaus statybai Anapilyje V. 
Demikienė paaukojo $1,000 (a.a. 
Stanislovo Permino atminimui).

— Paaukojo: religinei Lietu
vos šalpai $100 — J. Prišas; kapi
nėms $50 — E. Galiauskienė (a.a. 
Kazimiero Galiausko atminimui); 
parapijai $300 — E. Galiauskie
nė (a.a. Kazimiero Galiausko 
atm.); $100 — T. Bartkus, J. Juzė
nas; $75 — J. J. Pilipavičiai; $50
— P. Jutelis, M. F. Yokubynienė.

— Parapijos choras, vadovauja
mas muz. Jono Govėdo, įsijungė 
į bendrą jungtinį chorą, ruošian
tį kantatą ir kitus kūrinius Lietu
vos krikščionybės sukakties iš
kilmių koncertui Toronte.

— Mišios spalio 25, sekmadienį, 
9.30 v.r. — už a.a. Juozą Kriau
čiūną, 11 v.r. — už a.a. Juozą Va- 
lešką.

Išganytojo parapijos žinios
— Š. m. spalio 15 d. mirė Kliv- 

lande a.a. Aleksandras Mauru- 
šaitis, 66 m. Paliko 3 seseris: To
ronte — Galiną Maurušaitytę ir 
Aldredą Mikšienę, Klivlande — 
Liuciją Kaunienę. Atsisveikini
mas su velioniu įvyko spalio 18 
d., 7.30 v.v., Turnerio ir Porterio 
laidotuvių namuose. Gedulingos 
pamaldos įvyko spalio 19 d., 10 v.r., 
Išganytojo šventovėje. Palaido
tas lietuvių Šv. Jono kapinėse 
Mississaugoje.

— Spalio 25 d. iškilmingos pa
maldos — 11.15 v.r. Švęsime Re
formacijos dieną. Giedos parapi
jos choras.

— Parapijos tarybos posėdis — 
spalio 21, trečiadienį, 7.30 v.v., 
parapijos salėje.

— Lapkričio 1 d. pamaldas 11.15 
v.r. laikys parapijos tarybos na
riai. Kun. P. Dilys tą dieną laikys 
reformacijos šventės pamaldas 
Čikagoje; grįš į Torontą lapkri
čio 3 d.

“LKB kronikos” 15 metų su
kakties minėjimas įvyks 1987 
m. spalio 25, sekmadienį, se
kančia tvarka: 1. Prisikėlimo 
parapijos šventovėje 11.30 v.r. 
Mišios už “LKB kronikos” lei
dėjus, 2. Toronto Lietuvių na
muose 3 v.p.p. minėjimas. Pa
skaitą “15 metų tiesos sargy
boje — LKB kronikos sukak
tis” skaitys Gintė Damušytė 
iš Bruklyno, Lietuvių katali
kų religinės šalpos ir Lietu
vių informacijos centro parei
gūnė. Po akademinės dalies — 
koncertas, kurį atliks Toron
to lietuvių vyrų choras “Aras”. 
Įėjimas — $6.00, jaunimui iki 
18 metų — nemokamas. Bilie
tus galima įsigyti pas “Aro” 
choristus, LN sekmadienių 
popietėse ir prie įėjimo į 
LN Mindaugo menę prieš mi
nėjimą. Rengėjai — KLŽ są
junga ir choras “Aras” malo
niai kviečia tautiečius gau
siai dalyvauti pamaldose ir 
minėjime.

Lietuvių kapinių lankymo 
diena - lapkričio 1, sekmadie
nis. Pamaldos kapinėse - 3 v. 
p.p., po to - šventinimas naujų 
paminklų. Blogo oro atveju pa
maldos už lietuvius kapinėse 
palaidotus ir kitus mirusius 
bus Lietuvos kankinių švento
vėje. Įprastiniai užkandžiai 
po pamaldų - didžiojoje Ana
pilio salėje. Meno paroda, ren
giama kat. moterų draugijos,

Prisikėlimo parapijos žinios
— “Growth in Faith” semina

ras anglų kalba vyksta sekmadie
niais muzikos studijoje po 9.20 v. 
Mišių. Seminarui vadovauja Arū
nas Kalinauskas.

— Ruošiasi tuoktis: Vida Vait
kevičiūtė su Mark Sawicki. Susi
tuokė: Linas B. Zubrickas su Vir
ginija Kuraite.

— Pakrikštyta: Kerryanne-Ma- 
ria, Karolės (Levišauskaitės) ir 
Marko A. Pearsono dukrelė.

— Spalio 16 palaidota a.a. Ma
rija Basalykienė, 76 m., spalio 
17 — a.a. Simas Stankevičius, 
74 m., spalio 17 — a.a. Anastazi
ja Karūnienė, 93 m.

— KLK moterų draugijos Prisi
kėlimo parapijos skyriaus susi
rinkimas įvyks sekmadienį, spa
lio 25, po 11.30 v. Mišių Parodų 
salėje. Programoje — vaizdajuos
tė iš Lietuvos krikščionybės su
kakties iškilmių Romoje.

— “Kryžių ir Rūpintojėlių Lie
tuva” kantatai bilietai platinami 
po Mišių salėje. Kitu laiku bilie
tus galima gauti pas B. Genčių 
532-8531.

— Parapijos tarybos labdaros 
sekcija paruošė 22 siuntinius 
lietuviams Lenkijoje. Labdaros 
sekcija planuoja vartotų drabu
žių ir daiktų išpardavimą spa
lio 27 ir spalio 29 d.d. Parodų 
salėje. Gautos lėšos naudojamos 
siuntinių pašto išlaidoms pa
dengti.

— Kaukių balius ir koncertas 
vaikams — sekmadienį, spalio 
25, parapijos salėje. Vaikų Mi
šios tą dieną — 12.30 v.p.p.

— Parapijai aukojo: $100 — Ir. 
Čiurlienė, dr. O. J. Gustainiai, 
I. V. Biskiai; pranciškonų klie
rikų fondui: $30 — P. Žaliauskas; 
vargonų vajui: $300 —- A. J. Vis- 
kontas; $200 — A. Viskontas, A. 
Kairienė; $100 — J. I. Morkūnai; 
$50 — J. O. Ražauskai, E. Dickson; 
$300 —N.N.

— Mišios spalio 25, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a. a. Barborą Mic
kienę, 9.20 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius, 10.15 v.r. — už 
a.a. Abromaičių ir Jonušų šeimų 
mirusius, už a.a. kun. Izidorių 
Grigaitį, 11.30 v.r. — už persekio
jamus tikinčiuosius ir pogrindžio 
darbuotojus Lietuvoje, 7 v.v. — už 
a.a. Apoloniją Kazlauskienę.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje da

lyvavo 230 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: V. Puidokienė iš Angli
jos Londono ir B. J. Lukoševičiai 
iš Montrealio.

— LN tarnautojas Aleksandras 
Gasparas, 37 metų, dirbantis šeš
tadieniais ir sekmadieniais LN, 
staiga mirė spalio 15 d. LN bend
radarbiai reiškia gilią užuojautą 
velionies motinai Jadvygai, bro
liui Rimui bei giminėms ir drau
gams.

— LN valdybos posėdis — spalio 
29 d., 7.30 v.v.

— Prašome nedelsiant įsigyti 
bilietus į LN 35-mečio minėjimo 
balių lapkričio 7, šeštadienį. 
Stalai numeruoti, vietų skaičius 
ribotas. Bilietų dar galima gauti 
LN arba pas platintojus.

įvyks Anapilio Parodų salėje. 
Atidarymas - lapkričio 1, sek
madienį, po 9.30 v.r. Mišių. Pa
rodoje su savo meno darbais 
dalyvaus A. Smailienė (pa
veikslai), A. Jagėla (nuotrau
kos), A. Katelienė ir R. Stepu- 
laitis (medžio skulptūros).

Lietuvos krikščionybės su
kakties iškilmės Toronte bus 
lapkričio 14 ir 15 d.d. Jos pra
sidės lapkričio 14, šeštadienį, 
Ryersono politechnikos insti
tuto salėje 7 v.v. koncertu, ku
riame jungtinis choras (150 as
menų, su orkestru atliks tai su
kakčiai sukurtą kantatą “Kry
žių ir Rūpintojėlių Lietuva”. 
Jos autoriai - poetas H. Nagys ir 
muzikas A. Stankevičius. Jung
tinis choras, sudarytas iš To-

VISUS KVIEČIAME į KAUKIU BALIU 
KONCERTĄ VAIKAMS 
spalio 25, sekmadienį, 2 vai. po pietų, 
didžiojoje Prisikėlimo parapijos salėje. 
PROGRAMOJE: “Sutartinės” dainos, kaukių paradas, vaikams kon
certas su dainomis, žaidimais, lėlių teatru ir maža dovanėle vaikučiams. 
VAIKŲ MIŠIOS tą dieną - 12.30 v.p.p. Prisikėlimo šventovėje. 
Pietums nuo 1 v. kavinėje bus galima pirkti cepelinų ir gėrimų.
Paradas - 1.45 v.p.p., koncertas - 2 v.p.p.
KAINA: $3 suaugusiam, $2 vaikui, nemokamai vaikams žemiau 2 metų amžiaus.
ŠI Rengia Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų sekcija
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Toronto lietuvių sporto klubas “Jungtis” kviečia visus į

V

1987 m. spalio 31, 
šeštadienį

MONTREAL
KLB Montrealio apylinkės val

dyba rugsėjo 29 d. posėdyje VI- 
jo Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso vyriausio lėšų telkimo ko
mitetui Kanadoje paskyrė $600, 
“Juodojo kaspino” dienos komi
tetui— $50.

Dr. Henrikas Nagys sutiko 
vadovauti švietimo komisijai.

Aušros Vartų Šv. Onos draugi
ja paminėjo savo tradicinę Padė
kos šventę spalio 4 d. AV šven
tovėje per pamaldas prie alto
riaus buvo išstatyta pintinė ru
dens gėrybių. Po 11 v. Mišių sa
lėje įvyko pietūs, kuriems vado
vavo Stasė Remeikienė. Sol. An
tanas Keblys, akompanuojant 
muz. M. Roch, padainavo keletą 
dainų. Klebonui kun. Juozui Ara- 
nauskui palaiminus valgius, visi 
svečiai buvo pavaišinti skaniai 
paruoštais pietumis. Rengėjų

loterija daliai svečių atnešė 
laimę.

Spalio mėnuo skiriamas Dievo 
Motinos garbei. Seselių koply
čioje kiekvieną dieną kalbamas 
Rožinis 6.30 v. vakaro. Visi kvie
čiami prisidėti savo malda.

Tania Rindinienė ir Albinas 
Artičkonis susituokė Toronte.

Danos (Klisevičiūtės) ir Anto
nio Arrudo sūnelis pakrikštytas 
Justin-George vardais.

A. a. Kostas Mikėnas mirė rug
sėjo 20 d. Palaidotas iš Šv. Kazi
miero šventovės rugsėjo 24 d. Liko 
žmona ir kiti artimieji.

A. a. Kazimieras (Charlis) Am- 
brazas, ilgametis Šv. Kazimiero 
parapijos choro pirmininkas, mi
rė rugsėjo 24 d. Palaidotas iš Šv. 
Kazimiero šventovės rugsėjo 29 d. 
Notre Dame dės Neiges kapinėse. 
Liūdi žmona ir kiti giminės B.S.

Ledo ritulio reikalu skambinti:
Riek Dresher (namų) 233-8788, 

(darbo) 233-3334 arba: 
W Rimas Kuliavas 766-2996.

Registruotis iki spalio 23 d.

Kėgliavimo reikalu skambinti: 
Mykolas Jaglowitz 622-9919 
arba: Audra Danaitytė (namų) 
626-8944, (darbo) 252-4659. 
Registruotis iki spalio 23 d.

Toronto Lietuvių namuose (1573 BloorSt. w.) 8 valandą vakaro. įėjimas-$5.00. 
Bilietus įsigyti iš anksto. Žaidynių ir kaukių premijos bus įteiktos šokių metu. Rengėjai
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BALIŲ-KONCERTĄ
♦ Programą atliks Los Angeles vyrų kvartetas
* su akompaniatore R. Apeikyte.
♦ Vakarienę ruošia B. Stanulienė ir V. Birštonas.
♦ Šokiams gros “Les and the Music Masters”.
* Veiks baras.
* Salė atidaroma 6 v.v. Koncerto pradžia - 6.30 v.v.

Bilietas, įskaitant vakarienę su vynu, * 
15 dol. Platina darbo valandomis ♦ 
Lietuvių namai tel. 532-3311 ir bet ♦ 
kuriuo laiku - V. Kulnys - 769-1266, ♦
A. Jucienė - 766-5996, A. Sukauskas ♦ 
- 244-2790. Visus kviečia dalyvauti - ♦

Toronto Lietuvių namai ir ♦ 
LN visuomeninės veiklos komitetas
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Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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

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

Certifikatus ............... ....9’/ž% Taupymo - special.............. ... 51/2%
Term, indėlius:

.... 81/z%

....  73/4%

Taupymo - su gyv. dr......... ... 51/4%
1 metų ...............
180 d. - 364 d...... Taupymo-kasdienines.... ... 5 %

120 d. - 179 d...... ....  7'/2% Einamos sąsk...................... ... 4’/2%
60 d. - 119 d...... .... 7'/4% RRIF - RRSP - term.......... ... 9'/4%
30 d. - 59 d...... .... 7 % RRIF — RRSP — taup........... ... 61/2%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 11%, asmenines - nuo 11 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve Rosemont Šv. Kazimiero par.
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

<6 TORONTO"
Lietuvos krikščionybės su

kakties komitetas Kanadoje 
nuoširdžiai dėkoja už aukas: 
Toronto lietuvių kredito ko
operatyvui “Parama” už $1000, 
Hamiltono “Talkai” — už $500, 
dr. J. M. Uleckams — už papil
domus $200, M. Gegužiui — už 
$20. Komitetas yra suplanavęs 
visą eilę renginių, kurių dalis 
jau įvykdyta, kita — pagrin
dinė dalis įvyks Toronte š. m. 
lapkričio 14 ir 15 d.d. Visai 
tai programai reikia daug lė
šų. Įėjimo bilietai į sukakties 
renginius yra pigūs, kad vi
siems būtų prieinami. Jie toli 
gražu nepadengia būtinų išlai
dų. Todėl galintieji yra pra
šomi paremti minėtos sukak
ties renginius savo aukomis. 
Paaukoję $500 mecenatai gau
na du nemokamus bilietus į 
koncertą ir pokylį, paaukoję 
$100 — vieną bilietą. Aukoti 
prašoma per parapijas, išduo
dančias mokestinių atskaitų 
kvitus, arba savo aukas siųsti 
komiteto finansų komisijos 
pirm. V. Taseckui (3221 Tre- 
lawny Circle, Mississauga, Ont. 
L5N 5G7). Inf.

Kun. P. Ažubalio stipendijų 
fondo valdyba posėdžiavo š. m. 
spalio 15 d. pirmininkės dr. 
A. Kazlauskienės ir nario dr. 
S. Kazlausko rezidencijoje 
Oakvillės mieste. Iki šiol fon
de yra sutelkta $21,763.20. Ši 
suma palengva didėja, o iš jos 
palūkanų skiriamos stipendi
jos aukštųjų mokyklų studen
tams, studijuojantiems litua
nistinius arba jai artimus 
mokslus ir dalyvaujantiems 
lietuviškoje veikloje. Gimna
zijų moksleiviams šis fondas 
dar negali skirti paramos dėl 
per mažų savo pajamų. Šių me
tų stipendija $750 paskirta 
torontiečiui Linui Balaišiui. 
Per septynerius metus išmo
kėta visai eilei stipendinin
kų: 1981 m. — $1,500, 1982 m. 
— $1,750, 1983 m. — $1,500, 
1984 m. — $1,200, 1985 m. — 
$2,000, 1986 m. —• $1000, 1987 
m. — $750. Kai fondas paaugs, 
galės skirti daugiau stipendi
jų iš gaunamų palūkanų. Tau
tiečiai prašomi skirti aukas 
šiam fondui įvairiomis pro
gomis ir jas įteikti pirm. dr.

A. Kazlauskienei (128 Dunn 
St., Oakville, Ont. L6J 3E2) 
arba ižd. V. Dauginiui (1613 
Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M6P 1A6). Fondo pirmininkės 
telefonas (namų): 845-8218.

Bronė ir Jonas Lukoševičiai 
iš Montrealio kun. Pr. Gaidos 
kunigystės 50 metų sukakties 
proga paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $70.

A. a. Marijos Normantienės 
atminimui, užjausdami dukrą 
Mariją Vaserienę su šeima, 
Halina ir Vladas Gumauskai 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20.

Dr. Bronius Mikonis iš JAV, 
ilgametis “TŽ” skaitytojas bei 
rėmėjas, lydimas savo giminai
tės p. Mickevičienės, gyvenan
čios Mississaugoje, aplankė 
“Tėviškės žiburius” ir paliko 
auką jiems paremti.

Toronto miesto parkų ir 
atgaivos komitetas samdo kva
lifikuotus plaukyklų budėto
jus (lifeguards) ir plaukymo 
instruktorius. Kandidatai turi 
būti ne jaunesni kaip 16 metų. 
Valandinis atlyginimas: budė
tojams su bronzos kryžiumi — 
$5.98, budėtojams su NLS — 
$6.67, plaukymo instrukto
riams — $7.49. Prašymų blan
kai gaunami: City of Toronto 
Department of Parks and Re
creation, tel. 392-7838.

KtaKI i
Kviečiame visus į “ANTRO KAIMO” iš Čikagos

lapkričio 8, sekmadienį, 4 valandą po pietų, 
didžiojoje Prisikėlimo parapijos salėje.
Humoristinio pobūdžio dviejų valandų programa su vakariene.

Veiks baras. Kaina-$15 asmeniui. Sėdima prie numeruotų stalų.
Bilietus įsigyti parapijose po Mišių arba vakarais skambinant Nijolei Simonavičienei tel. 239-7226.

Rengia - Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų sekcija

“Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva” 
kantata bus atlikta 150 asmenų choro 
Ryersono politechnikos instituto salėje 
1987 m. lapkričio 14, šeštadienį, 7 v.v.,

dalyvaujant solistams - A. Pakalniškytei, S. Žiemelytei, R. Strimaičiui, V. Verikaičiui ir orkestrui. 

Bilietai: $12, $10, $8, $5. Gaunami Toronte: Prisikėlimo parapijoje - pas B. Genčių (532-8531), Ana
pilyje-pas K. Pajaujį (621-5468), Hamiltone-Aušros Vartų parapijoje pas E. Gudinskienę (547-1967).

Lietuvos krikščionybės iškilmių 
BAIGMINIS POKYLIS- 
lapkričio 1 5, sekmadienį, 5 v.p.p., Anapilio salėje. 
Pagrindinis kalbėtojas - neseniai iš Sibiro lagerių paleistas prof. Vytautas Skuodis. 
Bilietai - $15 asmeniui (pilna vakarienė). Gaunami pas aukščiau minėtus asmenis. Vietų skaičius ribotas, 
įsigykime bilietus iš anksto! LKS komitetas Kanadoje

ronto, Mississaugos, Hamilto
no ir Londono chorų, kantatą ir 
muz. J. Govėdo giesmę “600 me
tų” jau yra išmokęs. Bendra vi
sų chorų ir solistų repeticija 
bus lapkričio 6, penktadienį, 
7 v.v., dalyvaujant abiem kom
pozitoriam - A. Stankevičiui ir 
J. Govėdui. Generalinė repeti
cija - lapkričio 13, penktadie
nį, 7.30 v.v., Ryersono salėje. 
Pažymėtina, kad koncerte to
rontiškio orkestro bus atlikta 
ir specialiai šiai sukakčiai A. 
Stankevičiaus sukurta simfo- 
nėtė. Įvadinį žodį į kantatą 
tars jos libreto autorius dr. 
H. Nagys.

Lapkričio 15, sekmadienį, 
per lietuvių pamaldas Toron
to katalikų katedroje 2 v.p.p. 
giedos Prisikėlimo parapijos 
bei “Volungės” chorai ir vai
kų choras. Jų repeticija — 
spalio 30, penktadienį, 7 v.v., 
Prisikėlimo salėje.

Baigminis pokylis įvyks Ana
pilio salėje lapkričio 15, sek
madienį, 5 v.p.p. Jame daly
vaus neseniai iš sovietinių 
kalėjimų bei lagerių išleis
tas prof. Vyt. Skuodis. Bilie
tai į koncertą ir pokylį jau 
platinami parapijose. Tautie
čiai kviečiami nedelsti, nes 
vietų skaičius ribotas.

N. Pr. Marijos seserų ir jų 
rėmėjų Toronte metinė vaka
rienė įvyks š. m. lapkričio 22, 
sekmadienį, 5 v.p.p., Prisikė
limo parapijos salėje.

“The Toronto Sun” 1987.X.16 
stambia antrašte paskelbė fil
mų aktorės Rūtos Lee-Kilmo- 
nytės laimėjimą - išleidimą 
iš sovietų okupuotos Lietuvos 
jos pusseserės Marytės Kašė
taitės, kuri spalio 14 d. atvy
ko Amerikon ir apsigyveno pas 
aktorę Los Angeles mieste. Da
bar ji mokosi anglų kalbos. 
Spaudai pareiškė, esą Sov. Są
jungoje žmonės mažiau juokia
si, yra atsargesni.

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

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

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

EUROPEAN 
CATERING

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


