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1X/Iažieji laukia
Jau ne kartą esame rašę apie didžiąsias ir mažąsias 

lietuvių apylinkes išeivijoje. Ekonominiai ir kitokie 
motyvai vertė ateivius išsisklaidyti, t.y. apsigyventi ten, 
kur uždirbama duona. Ne visi galėjo apsigyventi dide
liuose lietuvių telkiniuose, kur veikė jau iš seniau lie
tuvių centrai. Žymi mūsų ateivių dalis apsigyveno mažes
nėse vietovėse ir ten ėmė steigti savo organizacijas, mo
kyklas, misijas-parapijas. Tokia būklė tebėra ir šiandie
ną - daugelyje imigracijos kraštų egzistuoja negausios 
lietuvių kolonijos. Jose tebeveikia seniau įsteigti cent
rai bei organizacijos, tačiau su gerokai silpnesnėm jė
gom. Per keletą dešimtmečių vyresniosios kartos atsto
vai pavargo, paseno, o dalis jų iškeliavo amžinybėn. Jau
noji karta, besiruošdama savo profesijom, išvyko kitur - 
į savo darbo vietoves. Nauja imigracijos banga iš Lietu
vos nepajudėjo ir naujų ateivių beveik neatnešė, jei ne
skaityti labai retų ir negausių išimčių. Tokia susilpnė
jusių jėgų būklė yra labai jaučiama mažosiose koloni
jose. Dėl to jos dairosi į didžiąsias kolonijas. Vieni per
sikelia į jas gyventi, kiti pasilieka senosiose gyvenvie
tėse ir laukia pagalbos iš didesnių kolonijų. Ekonomiš
kai jos yra gana gerai susitvarkiusios, bet stokoja pajė
gių veikėjų.

DIDŽIOSIOS lietuvių kolonijos taip pat yra nete
kusios daugelio pajėgių asmenų. Jų veikla irgi 
nebėra tokia stipri, kaip prieš dešimtmečius. Se

natvė, ligos, mirtis atlieka savo vaidmenį niekieno ne
kurstomos. Vis dėlto didžiosiose kolonijose tebėra žy
miai daugiau pajėgų visose srityse. Jos neabejotinai ga
li ateiti į pagalbą mažosioms kolonijoms. Kokiu būdu? 
Tai klausimas, kuris kyla ypač Lietuvių Bendruomenės va
dovybei, norinčiai teikti pageidaujamą pagalbą. Spren
džiant tą klausimą, visų pirma turėtų pajudėti pačios 
mažosios kolonijos ir pateikti savo pageidavimus. Kiek
vienos apylinkės poreikiai yra skirtingi. Jų nežinant sun
ku sudaryti tinkamą pagalbos planą. Vieniem galbūt la
biau reikalingi paskaitininkai, kitiem - dainininkai, tre
tiem - aktoriai, ketvirtiem - šokėjai, penktiem - dainos 
sambūriai, šeštiem - instruktoriai, septintiem - stovyk
lų vadovai... Kai gyvenamo krašto lietuvių vadovybei 
bus konkrečiai žinoma ko kam reikia, galės telkti atitin
kamą pagalbą. O pastaroji turėtų būti ne vienkartinė, 
bet pastovi, planinga. Neužtenka pasiųsti kurios nors 
šventės proga paskaitininką ir manyti, kad pareiga jau 
atlikta. To per maža. Dabartiniu metu pagalba turėtų bū
ti nebe pripuolama, o nuolatinė.

ŽINOMA iš patirties, kad mažosioms apylinkėms 
ypač reikia pagalbos didžiųjų tautinių švenčių 
progomis. Štai šiemet sueina 70 metų nuo Lietu

vos nepriklausomybės paskelbimo. Vasario 16-ji turėtų 
būti minima su didesniu iškilmingumu nei kitais metais. 
Didžiosios apylinkės tam turi pakankamai pajėgų, tik jas 
gerokai paralyžuoja visuomeninis nerangumas. Mažo
sios apylinkės tokių pajėgų neturi, jos laukia iš didžiųjų 
apylinkių ir kalbėtojų, ir meninės programos atlikėjų. 
Pastarieji betgi angelų sparnais neskraido - reikia lėk
tuvų, kurių bilietai yra gana brangūs. Taigi reikia ir finan
sinės pagalbos. Dalį lėšų, žinoma, gali sutelkti ir mažo
sios apylinkės, o kitą dalį turėtų padengti Lietuvių fon
das, kurio kapitalas nuolat auga ir prašosi daugiau inves
tuojamas į žmones. Galėtų prisidėti ir Tautos fondas, ku
ris Kanadoje surenka dideles sumas. Vasario 16 proga 
derėtų ir jam paremti mažąsias apylinkes, ne tik laukti 
iš jų aukų. Mažųjų apylinkių pagalbai galėtų pasitarnau
ti ir garsinės vaizdajuostės, kuriose įrekorduoti didieji 
renginiai (pvz. iškilmės Romoje, Čikagoje, Toronte ...). 
Tuo būdu ir mažosios apylinkės pajustų lietuviško gyve
nimo pulsą ir nesijaustų izoliuotos nuo bendros srovės. 
Taigi pagalbos galimybių yra. Reikia tiktai jas organi
zuojančios rankos.

KANADOS ĮVYKIAI

Laisvos prekybos sutartis

Pasaulio [vykiai
PASAULIO DĖMESIO CENTRE VIS DAR TEBĖRA ĮTAMPA 
Izraelio 1967 m. okupuotose srityse — Gazoje ir vakarinėje Jor
dano upės pakrantėje. 1987 m. gruodžio 9 d. prasidėjusių pales
tiniečių paauglių riaušių lig šiol nepavyko numalšinti, nors Iz
raelio karių nušautų demonstrantų skaičius artėja prie 30, o su
žeistų jau peržengė 200. Izraelio vartojama keršto taktika yra ne
veiksminga. Riaušės jau buvo pradėjusios aprimti, bet jas vėl iš
judino Izraelio aviacijos smūgis palestiniečių stovyklai Libane. 
Joje buvo paruoštas palestinietis, kuriam 1987 m. lapkričio 
25 d. maža motorizuota skraidykle iš Libano pavyko įskristi Iz- 
raelin ir pasiekti karinę bazę. Nuo įsiveržėlio granatos žuvo 
šeši Izraelio kariai. Buvo nušautas ir mirti pasiruošęs palesti

Istorinę laisvos prekybos su
tartį sausio 2 d. pasirašė Ka
nados ministeris pirm. B. Mul
roney ir JAV prez. R. Reaga- 
nas, pranašaudami didelę eko
nominę naudą abiem šalim. 
Pasirašymui buvo atsisakyta 
oficialaus abiejų vadų susiti
kimo. R. Reaganas pasirašė Ka
lifornijos vasarvietėje Palm 
Springs, B. Mulroney — savo 
kabinete parlamento rūmuo
se. Naujoji prekybos sutartis 
įsigalios 1989 m. sausio 1 d., 
jeigu ją patvirtins JAV kon
gresas ir Kanados parlamen
tas. Tokiu atveju dešimties 
metų laikotarpyje palaipsniui 
būtų panaikintas muitas ir visi 
kiti suvaržymai prekybai tarp 
Kanados ir Amerikos. Sutar
ties projekto svarstymą ne
delsdamas nori pradėti Kana
dos parlamentas, o JAV kon
grese kalbama, kad jam bus 
rasta laiko tik nuo birželio 
1 d. Spėjama, kad sutartis ten 
gali susilaukti nemažos opozi
cijos iš politikų, kurie JAV 
prekybos reikalus su užsieniu 

yra linkę ginti įvairiais suvar
žymais. Kanados parlamente 
atstovų daugumą turi konser
vatoriai, tačiau jiems pagalius 
į sutarties ratus kaišios ją at
metantys liberalai ir socialis
tai. Šių partijų vadai —J. Tur- 
neris ir E. Broadbentas netgi 
yra įsipareigoję panaikinti ir 
priimtą laisvos prekybos su
tarti, jeigu jų partijos laimėtų 
Kanados parlamento rinkimus. 
Opozicijos sutarčiai bus su
silaukta ir oficialiai visus 
įstatymus patvirtinančiame 
Kanados senate, kur daugumą 
turi ilgais liberalų valdymo 
metais senatoriais paskirti 
šios partijos žmonės. Daug su
tarties paragrafų galės įvesti 
konservatorių ministerio pirm. 
B. Mulronio vyriausybė savo 
nuožiūra. Sutarčiai įgyven
dinti betgi reikės ir kai kurių 
dabar galiojančių įstatymų pa
keitimo parlamente.

Ministeris pirm. B. Mulroney 
guodžiasi, kad jo pasirašytą 
laisvos prekybos sutartį remia 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Parodą “Krikščioniškoji Lietuva” Čikagos lietuvių Jaunimo centro rūmuose 1987 m. lapkričio 26 d. atidarius. Iš 
kairės: vysk. P. BALTAKIS, vysk. A. DEKSNYS, parodos rengėjas BR. KVIKLYS Nuotr. J. Tamulaičio

Demonstacijos okupuotoje Lietuvoje
Apie jas plačiai rašo buvusių Sovietų Sąjungos politinių kalinių žiniaraštis “Glasnost” 

1987 metų rugsėjo mėnesio laidoje • Čia pateikiamas jo vertimas
1987 m. rugpjūčio 5 d. keturi 

lietuviai disidentai — Nijolė 
Sadūnaitė, Petras Cidzikas, 
Antanas Terleckas ir Vytautas 
Bogušis pasirašė atsišaukimą 
į baltiečių tautas ir geros 
valios žmones, kviesdami juos 
į taikingą demonstraciją prie 
Adomo Mickevičiaus paminklo 
Vilniuje pagerbti Stalino- 
Hitlerio sutarties aukoms.

Rugpjūčio 7 d. viena iš Va
karų radijo stočių pranešė 
apie numatytą demonstraciją. 
Rugpjūčio 13 d. į A. Terlecko 
butą Vilniuje įsibrovė kagė
bistas, kuris prisistatė esąs 
Lietuvos kompartijos centro 
komiteto organo “Tiesa” kores
pondentas. Į klausimą ar jis 
matęs Molotovo-Ribbentropo 
sutarties slaptus protokolus, 
Terleckas atsakė tvirtinan
čiai. pabrėždamas, kad laiko 
savo pareiga pagerbti tironi
jos aukas. Rugpjūčio 18 d. Ter
leckas buvo pakviestas į pro
kuratūrą. Respublikos proku
roras Novikovas ir skyriaus 
viršininkas Bakučionis oficia
liai Terlecką perspėjo: jeigu 
jis demonstracijoje pasirodys, 
bus apkaltintas pagal Lietu
vos sov. respublikos baudžia
mojo kodekso 199-3 straipsnį.

Rugpjūčio 19 ir 20 d.d. visuo
se respublikos laikraščiuose 
pasirodė vienas ir tas pats 
straipsnis, kuriame tvirtina
ma, kad Terleckas jokio atsi
šaukimo nepasirašė. Esą Ter
leckas užtikrino “korespon
dentą”, kad ir kiti organiza
torių grupės nariai jokio krei
pimosi nepasirašė. Visa tai 
esanti užsienio žvalgybos pro
vokacija.

Rugpjūčio 21 d. pas sergan
čią Cidziko žmoną pasirodė 
Bimbyro vadovaujami čekis
tai, kurie jai grasino nemalo
numais darbe, žemino ir įžei
dinėjo jos vyrą.

Tomis dienomis į Šiaulių 
prokuratūrą buvo pakviestas 
buvęs politkalinys Jonas Pet
kevičius ir perspėtas dėl jo 
galimo dalyvavimo demonstra
cijoje, nes tai būtų įstatymų 
laužymas.

Rugpjūčio 22 d. rytą pas Ter
lecką atėjo operacinio sky
riaus viršininkas KGB pulki
ninkas Česnavičius. KGB vado
vybės vardu jis perspėjo Ter
lecką: jeigu jis pasirodys de
monstracijoje, bus suimtas.

Rugpjūčio 23 d. rytą milicija 
sulaikė kai kuriuos automobi
lius, vykstančius Vilniaus 
kryptimi. Priėjimuose prie 
Adomo Mickevičiaus paminklo 

buvo sukoncentruota daug mi
licijos. Civili) iais drabužiais 
apsirengę ka; ebistai fotogra
favo žmones grupėmis ir kiek
vieną atskilk Daugelis grį
žo atgal...

Kad atitrauktų žmones nuo 
demonstracijos, valdžia orga
nizavo daug kultūrinių ir spor
tinių renginių. “Žalgirio” ir 
“Torpedo” futbolo komandų 
atsarginių rungtynės, turėju
sios įvykti mažame “Dinamo” 
stadione, buvo perkeltos į 
centrinį “Žalgirio” stadioną 
ir tai 12-tai valandai. Buvo 
priskirti papildomi traukiniai 
į kurortus. Visi užsienio tu
ristai buvo dvidešimčia “Ika
ro” autobusų išvežti į Kauną.

“Laisvės, laisvės, laisvės!”
Po sekmadieninių pamaldų 

Šv. Mikalojaus šventovėje 80 
asmenų grupė, vadovaujama 
mitingo organizatorių išžygia
vo Mickevičiaus paminklo 
linkme. Visi nešė gėles, o ant 
rankovių ir atlapuose turėjo 
juodus kaspinus. Demonstran
tai netrukdomi atvyko į mitin
go vietą, nors visi priėjimai 
buvo apstatyti milicininkais 
ir KGB tarnautojais. Prie pa
minklo ir netoli jo jau būria
vosi žmonės.

Mitingą pradėjo 11.45 v.r. 
žmogaus teisių gynėja ir bu
vusi sąžinės kalinė Nijolė Sa
dūnaitė. Ji pareiškė, kad žmo
nės čia susirinko pagerbti 
dviejų tironų — Stalino ir Hit
lerio aukų, tų tūkstančių vy
rų, moterų ir vaikų, kurie bu
vo sušaudyti, nukankinti kalė
jimuose ir konclageriuose, mi
rė badu ir nuo ligų. Už juos 
susirinkusieji sukalbėjo mal
dą.

N. Sadūnaitė kalbėjo:
“Mus kaltina, kad mes čia 

Vakarų sukurstyti susirinko
me. Netiesa! Mes susirinko
me dėl dviejų banditų — Sta
lino ir Hitlerio kaltės. Tai 
jie prieš 48-rius metus pasi
dalijo nepriklausomas Bal
tijos respublikas. Visi žino 
gėdingą Molotovo-Ribben
tropo sutartį. Tik Sovietų 
Sąjunga iki šios dienos sle
pia slaptus šios sutarties 
protokolus. Todėl iš Sovietų 
Sąjungos mes reikalaujame 
šią sutartį iškelti viešumon, 
šį melo, prievartos ir teroro 
dokumentą, kurio dėka baltie
čių tautos jėga buvo įjungtos 
į raudonosios imperijos sudė
tį. Mes protestuojame prieš 
gėdingą dviejų tironų sutartį 
ir reikalaujame grąžinti lais

vę bei nepriklausomybę trim 
baltiečių tautom”.

Čia Sadūnaitės kalba buvo 
plojimų pertraukta, ir tūks
tantinė minia ėmė skanduoti: 
“Laisvės! Laisvės! Laisvės!” 
Visi užgiedojo Lietuvos him
ną. Daugelis verkė.

N. Sadūnaitė paneigė sovie
tų propagandistų tvirtinimus, 
kad mitingas buvo užsienio 
inspiruotas. Ji užtikrino, kad 
Terleckas, Cidzikas, Bogušis ir 
ji pasirašė atsišaukimą į geros 
valios žmones, norėdami rug
pjūčio 23 d. pagerbti Stalino- 
Hitlerio aukas. Ji padėkojo už 
solidarumą JAV senatoriams, 
lietuviams emigrantams ir Va
karų žinių perdavimo institu
cijoms. Esą šį mitingą gerai 
išreklamavo savo užpuolimais 
taip pat ir sovietinė spauda. 
"Mūsų žmonės yra pakanka
mai išprusę ir sugeba skaityti 
tarp eilučių” — pareiškė Sa
dūnaitė.

Oficialioji mitingo dalis 
pasibaigė apie 12.30 v.p.p. Or
ganizatoriai padėkojo visiems 
susirinkusiems už parodytą 
drąsą, susipratimą ir pareiš
kė viltį, kad panašūs suėjimai 
taps tradicija. Minioje girdė
josi šauksmai: “Mes laimėjom! 
Tegyvuoja laisva Lietuva! Te
gyvuoja laisvė!” Jaunimas ap
mėtė Sadūnaitę gėlėmis, ją 
glėbesčiavo, bučiavo.

Kiti kalbėtojai
Apie 14.00 v. ant Mickevi

čiaus paminklo pjedestalo 
užlipo vyriškis su juodu, odi
niu švarku. Jis pradėjo pasa
koti, kad reikalavimas nepri
klausomybės esanti kvailystė: 
Lietuva yra mažas kraštas ir 
negali egzistuoti be politinės 
ir ekonominės Sov. Sąjungos 
pagalbos. Minia jį nutildė. Už
lipo jaunuolis su akiniais. 
Jis prisistatė esąs Robertas 
Grigas, kuris buvo pašalintas 
iš pedagoginio Vilniaus insti
tuto. 1982 m. pašauktas į so
vietų kariuomenę jis atsisakė 
duoti karinę priesaiką ir dėl 
to buvo niekinamas bei kanki
namas. Jis pareiškė, kad 1940 
m. už prisijungimą prie Sov. 
Sąjungos nebalsavo nei mūsų 
seneliai, nei tėvai. Už nelais
vę balsavo rusų tankai ir pre
kiniai vagonai, kuriuose į Si
birą buvo pasiųsti šimtai 
tūkstančių nekaltų lietuvių. 
Grigas toliau kalbėjo:

“Vytauto Didžiojo laikais 
Lietuva buvo pati didžiausia 
ir galingiausia valstybė Eu-

(Nukelta į 3-čią psl.) 

nietis. Kažin ar tokiu atveju 
buvo verta Izraelio aviacijai 
atpildo tikslu pulti už žuvusį 
palestinietį atsakingos gru
pės stovyklą prie Sidono. Nuo 
lėktuvų raketų ten žuvo apie 
20 palestiniečių, kurių eilėse 
buvo ir septyni maži vaikai, 
nieko bendro neturėję su še
šių Izraelio karių žuvimu. Šis 
įvykis vėl išjudino aprimusius 
riaušininkus Gazoje ir Jorda
no pakrantėje. Prie jo prisi
dėjo ir Izraelio paskelbtas nu
tarimas ištremti devynis riau
šininkų vadus: keturis iš Gazos 
ir penkis iš vakarinės Jordano 
pakrantės. Ženevos konvenci
ja, tvarkanti karo įstatymus, 
okupantams nieko neleidžia 
ištremti iš okupuotų sričių.

Atmeta rezoliucijas
Prieš Kalėdas Jungtinių Tau

tų saugumo taryba 14:0 balsų 
rezultatu pasmerkė mirtį ne
šančius Izraelio karių šūvius 
į beginklius, tik akmenis mė
tančius riaušininkus. Šią re
zoliuciją vote teise galėjo su
stabdyti JAV atstovas, bet jis 
atsisakė balsuoti. Tai buvo 
diplomatinis perspėjimas Iz
raeliui. Saugumo taryba pra
ėjusią savaitę vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, griežtai smer
kiančią Izraelio nutarimą iš
tremti devynis riaušininkų 
vadus. Šį sykį už rezoliuciją 
balsavo ir JAV atstovas. Prez. 
R. Reagano vyriausybė jau 
anksčiu buvo perspėjusi Iz
raelį nepradėti trėmimų. Už
sienio reikalų ministeris Š. 
Peresas pripažino rezoliuci
jos atneštą įtampą tarp JAV ir 
Izraelio, bet nuolaidų nero
do karingasis premjeras J. Ša- 
miras. Jis netgi atsisakė su
sitikti su Jungtinių Tautų pa- 
skeretoriu M. Gouldingu, at
siųstu Izraelin tirti palesti
niečių jaunimo riaušių. Pasak 
premjero J. Šamiro, Izraelis 
nežada vykdyti Jungtinių Tau
tų saugumo tarybos rezoliuci
jos ir nemato jokio reikalo 
bendradarbiauti.

Prabilo Dubčekas
Romoje leidžiamas italų 

kompartijos dienraštis “L’Uni- 
ta” paskelbė netikėtą pasikal
bėjimą su buvusiu Čekoslova
kijos komunistų vadu Alek
sandru Dubčeku, kurio pradė
tas “Prahos pavasario” refor
mas nutraukė sovietinė inva
zija 1968 m. vasarą. A. Dubče
kas buvo pašalintas iš kompar

Šiame numeryje:
Mažieji laukia

Mažosios lietuvių apylinkės laukia pagalbos iš didžiųjų
Demonstracijos okupuotoje Lietuvoje

Buvusių politinių Sov. Sąjungos kalinių leidinys apie lietuvius
Paskutinis atsisveikinimas

Lietuvos žydų gelbėtojas girininkas, sušaudytas jo priešų
Politinė lietuvių konferencija Vašingtone III

Svarstybos, skirtos išeivijos ryšiams su okupuota Lietuva
Tarp debesų ir vaivorykštės

Atsiliepiant į J. Vaisiūno mintis apie lietuvių veiklą
Leiskite mirusiems ramiai ilsėtis

A. a. kunigo Zenono Ignatavičiaus niekintojai ir faktai
Į žemę atsirėmęs sklandė aukštumose

Kai kurie bruožai iš palaimintojo Matulaičio gyvenimo
Kompartijos kalba su dvasiškiais

Nauja taktika, siekianti laimėti Lietuvos kunigų palankumą
“Nuo Birutės kalno”

Maironio lenkiškai parašytas kūrinys ir lietuviškas jo vertimas
Sulaukė

Novelė, iškelianti jautrią žmonių gyvenimo iškarpą

tijos vado pareigų 1969 m. ba- 
. landžio mėnesį ir iš komparti
jos narių 1970 m. birželio mė
nesį. Pradžioje buvo paskir
tas Čekoslovakijos ambasado
riumi Turkijoje, o vėliau dir
bo miškininku ir paštininku 
Slovakijos Bratislavoje. Dabar 
A. Dubčekas, turintis jau 67 
metus amžiaus, yra pensinin
kas. Atrodo, Italijos komunis
tus juo vėl sudomino jį paša
linusio G. Husako pakeitimas 
Milošu Jakes, kuris A. Dubče- 
ką su puse milijono kitų par
tiečių išmetė iš kompartijos. 
Čekoslovakijos komunistų ofi
ciozas “Rude pravo” š. m. sau
sio 4 d. aštriai kritikavo A. Dub- 
čeko reformas, primindamas 
1968 m. sausio 5 d., kai jam te
ko perimti kompartijos vado 
pareigas iš A. Novotno. Esą 
pastarasis nesugebėjo prisi
taikyti prie laiko reikalavimų 
ir paliko politinę krizę, ku
rios dėka A. Dubčekas Čekoslo
vakiją nutempė prie antirevo- 
liucinės bedugnės.

Reformų pradžia
Italijos komunistams A. Dub

čekas sakosi esąs savotiškas 
belaisvis su kontroliuojamu 
judėjimu griežtai apribotoje 
vietoje, kompartijos paliktas 
lauke už durų. Jis pritaria M. 
Gorbačiovo dabar peršamai 
persitvarkymo politikai, ta
čiau save laiko tokių reformų 
pradininku. Esą M. Gorbačio
vas paliečia tas pačias proble
mas, su kuriomis jam pačiam 
teko susidurti prieš du dešimt
mečius. A. Dubčekas gailisi tų 
be tikslo prabėgusių 20 metų, 
galėjusių atnešti didelius lai
mėjimus Čekoslovakijai ir ko
munizmui. Juk 1968 m. gerai 
apsvarstytos ir sutartos refor
mos šiandien būtų švelniai pa
šalinusios visuomenėje ir par
tijoje kilusius nesutarimus. A. 
Dubčekas, ramia sąžine žvelg
damas į 1968 m., sakosi esąs 
tikras, kad anuometinei jo po
litikai pritarė visa Čekoslo
vakija. Pasak A. Dubčeko, jo 
reformos pilnai nesutampa su 
M. Gorbačiovo persitvarkymo 
politika. Tačiau laikas atsklei
džia panašumus, kurie jungia 
abiem atvejais originalias idė
jas bei jų vykdymą. Kaip jas 
pavyks įgyvendinti Čekoslova
kijoje, paaiškės tada, kai bus 
imtasi konkrečių darbų. A. Dub
čeko sekimas nutrauktas po M. 
Gorbačiovo apsilankymo.
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Paskutinis atsisveikinimas
Ištrauka iš A. Kalniaus rašomos knygos apie žydų gelbėjimą Lietuvoje

Politinė lietuvių konferencija Vašingtone 1987 metų spalio 23-25 dienomis - bendras vaizdas gausių dalyvių

Politinė lietuvių konferencija Vašingtone III
Išeivijos ryšiai su lietuviais Lietuvoje

AfA 
MONIKAI ŽĖKIENEI

mirus,
dukrom, žentui, vaikaičiams ir visiems artimiesiems
bei giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą-

A. L. Andruliai

1961 m. “Mūsų girių” laikraš
tyje 7 nr. P. Kanevičius aprašė 
girininko Mykolo Šimelio pa
stangas gelbėti žydus. Iš 
straipsnio matyti, kad girinin
ko būta lietuvio patrioto ir 
kartu gerbiančio bei giliai at
jaučiančio kitataučio, gyve
nančio Lietuvoje, nedalią. Dėl 
to žydų tragedija mūsų krašte 
jį labai jaudino ir ją sopančia 
širdimi pergyveno. Jis dažnai 
praeidavo pro Vladikiškio ši
lelį Strošiūnų girininkijoje 
(Kaišiadorių aps.) ir išvysdavo 
apyilges smėlio krūvas, po 
kuriomis buvo palaidoti žydai. 
Kartais išgirsdavo ir šūvių sal
ves bei žmonių vaitojimą. Ši
meliui buvo aišku, kad labai 
pikta Chimera siaučia tarp jo 
girios medžių. Tad girininkas 
ryžosi ištiesti žydams pagal
bos ranką.

Kartą miške prie jo prisiarti
no žmogus, pasisakė esąs M. 
Muselio giminaitis ir paprašė 
jo pagalbos. Šimelis pažinojo 
žydą Muselį ir mielai pažadėjo 
globoti jo giminaičio šeimą.

1943 m. žiemą jau prisistatė 
Muselio giminaitis su savo 
dviem vaikais ir atsivedė dar 
porą šeimų — Kroną ir Arona- 
vičių su žmonomis, viso 7 žmo
nės. Kai girininkas juos visus 
nuoširdžiai..sutiko, ir priėmė 
savo globon, visi bėgliai apsi
verkė džiaugsmo ašaromis.

Sekančią dieną visi vyrai 
ėmėsi darbo — kasti slėptu
vę. Jie ją įrengė su dviem slap
tom angom — vieną šalia prie
krosnio, kur paprastai laiko
mos šluotos, žarstekliai ir kai 
kurie kiti namų apyvokos reik
menys, o kitą — už maisto spin
telės su įėjimu pro jos dure
les. Spintelė visados būdavo 
laikoma užrakinta, o šalia 
priekrosnio numesta keliolika 
pagalių malkų ir žabų praku
roms. Taigi slaptumas buvo už
tikrintas. Tik neramu buvo 
dėl penkių Šimelių šeimos ma
žamečių vaikų. Tačiau ir jie 
buvo taip primokyti, kad tylė
jo, dantukus sukandę.

Kadangi Šimelis buvo pasi
ryžęs kiek galint daugiau žy
dų išgelbėti, tai netrukus pri
ėmė jų dar septynis. Kadangi 
slėptuvė buvo netalpi, tai kiek
vienam jos gyventojui teko 35 
cm pločio ir apie 2 metrus il
gio. Reikia tik stebėtis tos šei
mos pasišventimu ir jos įna
mių vargais.

Šimelis be 14 žydų burnų 
savo paties šeimoje turėjo dar 
7 burnas ir jas visas reikėjo 
pavalgydinti. Gerai, kad jisai 
turėjo paslaugų darbininką, 
kuris supirkdavo maisto gami
nius ir pristatydavo šeiminin
kei. Tačiau ir pats girininkas, 
atlikęs savo tarnybinius dar
bus, dažnai vykdavo turguosna 
ir sugrįždavo netuščiomis.

Gyvenimas Šimelių šeimoje 
klostėsi neblogai, bet kartą 
Jadvygą Šimelienę ištiko sun
ki liga. Reikėjo ją vežti ligo
ninėn. Ką daryti, kas pavalgy
dins vaikus ir slėptuvės gyven
tojus? Svetimos šeimininkės 
samdyti jis nedrįso. Tad įga
liojo vyriausią savo dukrelę 
Gražiną eiti šeimininkės pa
reigas, o pats išvežė žmoną į 
ligoninę. Gražina buvo dar per 
jauna tokiom pareigom, bet 
ką padarysi — ji visomis jė
gomis stengėsi šeimininkauti. 
Tačiau jos laimei kaimynės 
moterys, pajutusios girinin
ko nelaimę, atėjo Gražinai į 
pagalbą. Radusios spintelę 
užrakintą, jos atsinešdavo 
iš namų tai pieno indelį, tai 
sūrio gabalėlį, tai kitų ga
minių ir taip visus pamaitin
davo, o Gražina iš atnašų iš

taikydavo šį tą ir slėpynės 
gyventojams.

Slapukai žydai susirūpino 
ne tik savo, bet ir šeimininkų 
saugumu. Po savaitės, palaido
jus žmoną ir sugrįžus namo šei
mininkui, išlindo iš slėpynės 
Kronas ir pareiškė savo apgai
lestavimą dėl jam žydų suda
rytų sunkumų ir norėjo iš jo 
namų pasišalinti, bet šeimi
ninkas pasakė “ne” ir visus 
slapukus nuramino.

Girininko kieme dangus 
niaukstėsi. Kartą, jam tikri
nant miško želmenis, vieške
liu atskubėjo kaimynas Vili- 
navičius ir pranešė, kad vo
kiečiai jieško iš Kaišiadorių 
geto pabėgusių žydų. Girdi, 
visus kaimo gyventojus jau iš
kratė. Dabar krata vyksta gi
rininkijoje. “Slėpkis, girinin
ke”, tarė kaimynas ir dingo 
tarp medžių.

Šimelis sumišo, jo veidas 
išbalo, bet greit susigriebė 
ir, vietoj lįsti po krūmu, teki
nas nubėgo namo. Įžengęs į tro
bą ir pamatęs kareivį, besirau
siantį maisto spintelėje, nu
stūmė jį į šalį ir griežtai pa
reikalavo vesti jį pas Gestapo 
karininką. Uniformuoto giri- 
ninkOj ^yž^upias vokiečius su
glumino, ir jie nusivedė jį pas 
savo viršinihką, kuris, patik
rinęs girininko dokumentus ir 
išklausęs jo protesto, jį palei
do ir įsakė kareiviams nutrauk
ti kratą.

Karo galas Lieuvoje jau bu
vo ne už kalnų. Netrukus nu
ščiuvo ir patrankų trenksmas. 
Atsidarė girininkijoje slėp
tuvės angos, ir išėjo į tyrą ir 
saulėtą orą 14 pamėlusių vei
dų su dėkingais žvilgsniais ir 
gyvenimo troškuliu.

Kaimynai gerbė savo giri
ninką, bet jis nesipūtė dėl sa
vo žygdarbių, o veikiau susi
rūpino savo mažylių auklėji
mu ir žaliųjų girių ošimu. Sa
vo likimo jis betgi nenujautė. 
Paskutiniam fronto šūviui nu
aidėjus, išlindo iš pakampių 
visokie nevaleivos ir krimi
naliniai verteivos. Atgijo 
pragaištingoji jų galia, ko
munistinės sistemos matavimo 
vertė. Jų tarpe buvo ir girinin
kijos eigulys Neicelis bei jo 
draugai. Jie užklupo pareigas 
einantį Šimelį. Eigulys degti
ne dvokiančia gerkle pra
švokštė: “Vyrai, skubiai iškrės
kit ir veskit pas mane tardy
mui ir teismui”. Girininkas 
neišsigando, bet suprato, kas 
jo laukia. “Žydus slėpei”, su
riko Neicelis.

Prieš Šimelio akis, tarytum 
angeliukų, išniro jo penkių 
vaikų veideliai. Tuo momentu 
sutratėjo šūvių salvė, ir my
limo tėvo krauju pasruvo jo 
puoselėtos girios žemė.

Pastaba. Šis yra vienas iš 
straipsnių, parašytų rengia
mai knygai apie žydų gelbė
jimą Lietuvoje. Dar trūksta 
faktinės medžiagos. Prašome 
visus vyresnio amžiaus tautie
čius, ką nors žinančius apie 
žydų gelbėtojus ar kitokiu bū
du juos rėmusius, pranešti 
laiškais “Tėviškės žiburių” 
adresu.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių namų) 

Pritima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

J. V. DANYS

Lietuvos lietuvių ryšių su 
užsienio lietuviais klausimas 
iškilo jau 1940 m., pirmą kar
tą sovietams okupavus Lietu
vą. Pokarinėje išeivijoje jis 
svarstomas nuo 1955 m., kai 
sovietai įsteigė “Komitetą už 
grįžimą į tėvynę”. Dabartinė
je išeivijoje, kuri svarsto šią 
problemą, galima įžvelgti tris 
skirtingai galvojančias gru
pes.

Pirmosios grupės žmonės už
augo, subrendo Lietuvoje, vie
nerius metus patyrė sovieti
nės sistemos režimą, matė 
veidmainystę žodžiuose ir dar
buose, matė sibirinius trėmi
mus, žino ir sovietų 70 metų 
politinio gyvenimo istoriją. 
Todėl nenuostabu, kad bet ku
rį sovietų siūlomą pagerėji
mą sutinka su nepasitikėjimu 
ir nurodo pavyzdžius iš pra
eities, kad panašūs pažadai 
praeityje pasibaigdavo jei ne 
visiška, tai didele dalimi, ap
gaule.

Antroji grupė yra mažiau 
vienalytė. Jos nariai pradėjo 
savo mokslinimąsi Lietuvoje 
ar DP stovyklose Europoje ir 
baigė imigracijos kraštuose. 
Jie daugiau ar mažiau yra įsi
lieję į Amerikos gyvenimą, 
mažai turi tiesioginių oku
pacijos pergyvenimų, bet žino 
politinę Lietuvos istoriją. Tų 
galvosena yra kažkur tarp kitų 
grupių galvosenos.

Trečiosios grupės žmonės 
yra gimę, išsimokslinę imi
gracijos kraštuose ir mažiau 
ar daugiau yra įsijungę į tų 
kraštų kultūrinį, socialinį 
ir politinį gyvenimą. Jų gal
vosena ir darbo metodai jau 
visai artimi amerikiečių ar 
kanadiečių pragmatinei gal
vosenai. Amerikiečiai sutin
ka, kad Sovietų Sąjungoje yra 
diktatūra, žmonės prispausti, 
asmeninių laisvių nėra, vei
kia koncentracijos stovyklos, 
bet mano, kad ryšiai yra nau
dingi, nes gali parodyti demo
kratinį Vakarų gyvenimą.

Svarstant galimus ar reko
menduotinus ryšius su lietu
viais Lietuvoje, asmenys iš 
pirmos grupės iš principo žiū
ri į juos su nepasitikėjimu, 
asmenys iš trečios grupės ma
no, kad reikia juos būtinai 
plėsti.

Vašingtono konferencijai 
svarstyti ryšių problemą bu
vo pakviesti penki kalbėtojai, 
kurie amžiumi, patirtimi, pa
sisakymais iš dalies atitiko 
aukščiau minėtas grupes. 
Kiekvienas asmuo buvo kvie
čiamas ir kalbėjo kaip indi
vidas, todėl nereiškia, kad jis 
atstovavo kuriai nors vienai 
iš tų grupių.

Išeivija be jungties su 
tauta išnyksta

Dr. Bronius Nemickas pra
džioje nurodė, kad išeivijai, 
neturinčiai jungties su tauta, 

Politinėje lietuvių konferencijoje Vašingtone 1987.X.23-25 gvildenant 
išeivijos ryšių su okupuota Lietuva klausinių. Kalba VIKTORAS NAKAS, 
prie jo sėdi MYKOLAS DRUNGA ir JUOZAS KOJELIS Ntr. J. V. Danio

lemta išmirti, nes, pirmiau
sia, jos kultūrinis gyvenimas 
išnyksta. Ryšiai reikalingi, 
kad išeivijos gajumas ilgiau 
tvertų. Mūsų išeivija turi dar 
ir specialų uždavinį — padėti 
tautai išsivaduoti, atstatyti 
valstybinę nepriklausomybę.

Laisvųjų ir Lietuvoje esan
čių lietuvių bendravimas yra 
galimas tik tiek, kiek jis oku
pacinės administracijos lei
džiamas. O leidžiami tik tokie 
veiksmai, kuriuose okupantas 
mato sau naudos. Todėl laisva
jam lietuviui bendraujant su 
savo tautiečiais tenka labai 
sunki pareiga nepadaryti 
veiksmų, kurie tarnautų oku
panto tikslams. Tarp tų tiks
lų (neskaitant okupacijos ne
pripažinimo) yra ir pastangos 
“pripratinti” išeiviją prie esa
mos padėties ir įtikinti, kad 
ji nepakeičiama, todėl priim
tina.

Pradžioje “geležinė uždan
ga” visiškai buvo sustabdžius 
bet kokias keliones į Lietuvą. 
Vėliau atsirado galimybės, 
bet veiksniai 1966 m. Kliv- 
lande sutarė, kad santykiavi
mas galimas tik privačiu būdu 
be kokio nors valdžios ar ko
munistų partijos įsiterpimo. 
Kadangi sovietinėje sistemoje 
visas gyvenimas yra valdžios 
kontroliuojamas, tai beveik 
nė vienas žingsnis Lietuvoje 
neįmanomas nesusidūrus su 
valdžios pareigūnais.

Keliaujantieji ignoravo ne
praktiškus Klivlando nutari
mus ir todėl 1974 m. White 
Plains veiksnių, konferencija 
nutarė, kad ryšiai tarp laisvų
jų ir pavergtųjų lietuvių rei
kalingi išeivijos tautiniam 
tapatumui išlaikyti; bendra
vimo būdas paliekamas ben
draujančiųjų lietuvių sveikai 
nuovokai, sąžinei ir tautiniam 
sąmoningumui, tik reikia lai
kytis dviejų sąlygų — nepa
kenkti valstybiniam Lietuvos 
tęstinumui ir nekliudyti lie
tuvių pastangoms išlikti ir 
išsivaduoti iš okupacijos.

Dr. B. Nemickas mano, jog 
White Plains nutarimai, pa
pildžius perspėjimu, kad 
bendradarbiaudami laisvieji 
lietuviai, savo veiksmais ne
kenktų pavergtiesiems lietu
viams ir jų nepiktintų, tinka 
ir šių dienų sąlygoms. Paste
bėjo, kad geležinėje uždango
je nuo 1966 m. yra atsiradę 
daugiau “plyšių”; daugiau iš
leidžiama giminių į užsienius, 
leidžiama ilgesniam laikui, 
atvykusieji drįsta pasirodyti 
mūsų parengimuose, vienam 
kitam asmeniui leidžiama stu
dijuoti Lietuvos universite
tuose ir 1.1.

Bet kiekviena nauja bend
ravimo apraiška reikalauja iš 
laisvųjų lietuvių naujo atsar
gumo ir apdairumo.

Ryšiai būtini, bet sovietai 
nepatikimi

Juozas Kojelis pirmiausia 

pažvelgė į įvairių “ryšių” is
toriją.

Karo ir pokariniais metais 
Lietuvos rezistencija stengėsi 
užmegzti ryšius su užsieniu, 
bet nesėkmingai. Tuoj po karo 
sovietai Jaltos susitarimo prie
danga stengėsi pabėgėlius grą
žinti prievarta. Taktiką pra
dėjo keisti 1955 m., paskelb
dami amnestiją ir įsteigdami 
“Komitetą už grįžimą į tėvy
nę”. Komiteto pavadinimas 
keitėsi: 1961 m. pavadintas 
“Komitetu už grįžimą į tėvynę 
ir kultūrinius ryšius su tau
tiečiais užsienyje”, vėliau liko 
tik “Komitetas kultūriniams 
ryšiams”.

Chruščiovo laikais prasidė
jo laisvesni asmeniniai kon
taktai, ir išeivijoje atsirado 
balsų, raginančių pasinaudoti 
naujomis galimybėmis. Kai ku
riems atrodė, kad “kultūrinis 
santykiavimas” buvo viskas, 
ką išeivija savo veikloje gali 
daryti. Ryškus vieno dailinin
ko pavyzdys, kuris sovietų lei
dinyje pareiškė: “Gimtasis 
kraštas palaiko mano gyvybę 
svetimoje žemėje.” Kai tuo 
tarpu kiti manė, kad Ameri
kos tikinčiųjų lietuvių jo ki
šenėn suplaukę tūkstančiai 
dolerių palaiko jo gyvybę.

Vienokių ryšių pageidauja 
pavergta tauta, kitokių oku
pacinis režimas. Sovietai, są
lygų verčiami, ėmėsi inicia
tyvos ryšiams formuoti. Bet 
jau seniai žinoma, kad tos ry
šių formos yra nustatomos ir 
kontroliuojamos centrinių 
sovietų įstaigų.

“Kultūrirtio' ‘1 bendradarbia
vimo” įpiršimu sovietai sie
kia išeivijos, ypač jaunesnės 
kartos, sąmonėje įteisinti Lie
tuvos okupacijos “status quo.” 
Susigyvenimas su “status quo” 
būtų dvejopas ir galutinis pra
laimėjimas: išeivija būtų eli
minuota kaip veiksnys padėti 
tautai atgauti laisvę ir būtų 
sutrumpinta tautinė išeivijos 
egzistencija.

Ryšiai būtinai reikalingi — 
pabrėžė Kojelis, bet ne pagal 
sovietinio režimo normas. To
dėl reiktų visom išgalėm siekti 
ryšių su tauta, kiek galint ap
einant Maskvos statytinius.

1987 m. vasaros pokalbis Vil
niuje savaime nei geras, nei 
blogas. Jei asmenys iš Ameri
kos būtų padarę pareiškimą, 
kad iš tikrųjų dalyvių nuomo
nės iš esmės skiriasi, ir kon
krečių rekomendacijų išeivi
jai duoti negalima, tai būtų 
nesukėlę aštrių reakcijų. Juk 
Vilniuje lietuviai pareigūnai 
kalbėjo apie galimybes išleis
ti religinio turinio laikraštį, 
o “Gimtajame krašte” apie tai 
jau neužsiminta.

Sovietinė teorija ir praktika 
smarkiai skiriasi. Sovietai 
dažnai nurodo į konstituciją, 
į sovietinius įstatymus, bet 
nenori kalbėti apie praktišką 
jų vykdymą.

Išeivijai nereikia skubėti 
priimti naujas apraiškas, kaip 
kad dabar populiarinamos 
“glasnost” ir “perestroika”. 
Juk visų sutinkama, kad jos 
paskelbtos sovietams esant 
ekonominiuose sunkumuose. 
Panašiai Leninas buvo įvedęs 
NEP, ir Stalinas karo metu 
įsteigė “lietuvišką” diviziją. 
Nepamirškime, kad sovietų 
sistema paremta melu ir prie
varta. Gal “glasnost” duos 
daugiau, kaip ankstyvesni pa
žadai, bet daugiau bus laimė
ta, mažiau klaidų padaryta, 
jei stebint ir analizuojant 
pamažu bus imamasi akcijos 
padėti lietuviams Lietuvoje.

Jaunieji linkę į 
didesnį aktyvumą

Viktoras Nakas, pradėdamas 
savo pranešimą, pastebėjo, 
kad jis savęs nelaiko jaunimo 
atstovu (jau treji metai, kai 
peržengė 30 m. ribą). Esą jis

(Nukeltą į 3-čią psl.)

AfA 
MONIKAI ŽĖKIENEI

mirus,
dukroms - ONAI su šeima, ELENAI, DANUTEI 
bei kitiems giminėms ir artimiesiems reiškiame 

nuoširdžią užuojautą -

E. B. Kišonai S. B. Prakapai
B. T. Stanuliai

AfA 
VANDAI GARNELIENEI 

mirus,
jos vyrui PETRUI, giminėms ir artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Elena Gudžiauskienė Silvija Bobbins

AfA 
VANDAI GARNELIENEI

mirus, 

jos vyrą PETRĄ ir gimines nuoširdžiai
užjaučiame -

A. V. Pėteraičiai Veronika Baranauskienė
I. K. Andruškevičiai Agutė Stravinskienė

MYLIMAM TĖVELIUI

AtA
VIKTORUI JANKAUSKUI ------

Punske mirus,

dukrą GIEDRĘ SLABOSEVIČIENĘ su šeima, 
artimuosius ir gimines nuoširdžiai užjaučiame bei 

kartu liūdime-

A. R. Hartstock E. V. Janulevičiai
. E. P. Girdvainiai A. J. Kuncaičiai

A. V. Ramanauskai

PADĖKA
1987 metų gruodžio 19 dieną mirė

a. a. MAGDALENA SELIOKIENĖ.
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. A. Simanavičiui, 

OFM, kun. B. Pacevičiui ir kun. P. Sharp už pamaldas šven
tovėje, kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM ir kun. Liudui Januš
kai, OFM, už maldas laidotuvių koplyčioje ir kun. Eugenijui 
Jurgučiui už palydėjimą velionies į lietuvių kapines, V. Veri- 
kaičiui už vargonavimą ir giedojimą šventovėje.

Esame dėkingi karsto nešėjams. Dėkojame aukoju
siems šv. Mišias, atnešusiems gėles, pareiškusiems užuo
jautą, dalyvavusiems pamaldose koplyčioje ir šventovėje, 
palypėjusiems į Šv. Jono kapines Mississaugoje.

Dėkojame J. Bubulienei už skanius pietus ir ponioms 
už pyragus.

Ačiū dr. Reial, gydytojams dr. A. ir M. Valadkoms už 
medicinišką pagalbą namuose ir ligoninėje.

Visiems dėkingi -

Vyras Alfonsas Seliokas
duktė Elvyra ir žentas Antanas Šelmiai

Canadian Slrt jlJl eitiori aisi lUh. K
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 (vairius 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



Demonstacijos okupuotoje Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ropoję. Nejaugi jo palikuonys 
savanoriškai panoro nešioti 
pančius? Dešimtys buvusių 
kolonijų Afrikoje ir Azijoje 
tapo po II D. karo nepriklau
somomis valstybėmis, ir nė 
viena jų neprašo buvusių ko
lonizatorių globos. Argi tik 
Baltijos respublikos vėl pa
noro tapti vergėmis? Sovietų 
Rusijos globos reikalingi tik 
bevaikiai lietuviai seneliai 
ir psichiškai nesveiki asme
nys. Argi Lietuva neturi tei
sės į laisvę?”

Minioje pasigirdo balsai: 
“Turi! Laisvės Lietuvai!”

Toliau nuo paminklo pje
destalo vyko diskusijos, po
kalbiai su užsienio korespon
dentais, eilėraščių skaitymas, 
sakomos prakalbos. Visi pasi
sakymai buvo labai aštrūs. 
Kalbėjo keletas asmenų, nežu- 
vusių Sibiro tremtyje bei konc- 
lageriuose. Vėliau kagėbistai 
tvirtino, kad buvo girdimi 
priešrusiški šūkiai. Tačiau 
tai ryškus melas. Robertas 
Grigas savo kalboje pabrėžė: 
“Mes kovojame vieningai kar
tu su sąžiningais rusais, ku
rie sugeba suprasti mūsų tau
tines viltis”.

Mitingas tęsėsi iki 16 v. Per 
tą laiką jame dalyvavo apie 
3.000 asmenų.

Pareigūnų laikysena
Kadangi mitingą stebėjo 

užsienio korespondentai, KGB 
tarnautojai ir milicija elgė
si korektiškai. Gausūs mili
cijos daliniai iš visos Lietu
vos buvo pasislėpę miesto 
centro gatvių didelių pasta
tų vartuose. Demonstrantai 
elgėsi ramiai.

Rugpjūčio 23 d. vakare Lie
tuvos televizija pranešė, kad 
mitinge dalyvavo 30 asmenų. 
Viena valanda vėliau Maskvos 
televizija kalbėjo jau apie 
250-300 dalyvių.

Kitą dieną visuose respub
likos ir visasąjunginiuose 
laikraščiuose prasidėjo uji
mas tų, kurie dalyvavo mitin
ge. “Korespondentai” tvirtino, 
kad “atskalūnai” bandė patei
sinti lietuvius kolaborantus 
hitlerinės okupacijos metais 
ir jų tarpe -vyskupą V. Brizgį. 
TASS pareiškė, kad vysk. Briz- 
gys organizavo mitingą. Fak
tiškai vyskupo vardas prakal
bose visai nebuvo minimas.

Kun. Valiukėno mirtis
Šv. Mikalojaus parapijos 

kunigas Stanislovas Valiukė
nas savo artimiesiems pasi
sakė, kad pamaldų metu kreip
sis į tikinčiuosius, prašyda
mas pagerbti Stalino-Hitlerio 
aukas, tačiau Mišių pradžioje 
parkrito prie altoriaus — mio- 
kardinis infarktas. Buvo pra
nešta, kad laidotuvės įvyks 
rugpjūčio 26 d. Mieste ėjo gan
dai, kad prie Valiukėno kapo 
įvyks demonstracija ...

Tos dienos rytą vėl pas Ter
lecką prisistatė pik. Česna- 
vičius. Jis išreiškė nusistebė
jimą, kad iš keturių mitingo 
organizatorių jame pasakė kal
bą tik viena Sadūnaitė. “Ma
tote mūsų spaudoje mes nelie- 
čiame tų, kurie nepasireiškė” 
— kalbėjo pulkininkas, duoda
mas suprasti, kad nereikia pa
sireikšti laidotuvėse.

Vilniaus arkivyskupijos val
dytojas davė laidotuvėse daly
vaujantiems dvasiškiams įsa
kymą, kad jie prie karsto ne
pasakotų mirusiojo biografi
jos. Prakalbą sakęs Valiukė
no klasės draugas pasaulietis 
H. priminė, kad dvasiškis pa
dėdavo geto žydams, o Stalino 
valdymo metais buvo kurį lai
ką kalinamas. Savo trumpoje 
kalboje Sadūnaitė padėkojo 
mirusiam buvusių politkali
nių vardu už moralinę ir ma
terialinę pagalbą. Čia vėl buvo 
giedamos tos pačios religinės 
ir tautinės giesmės, kurios 
prieš tris dienas buvo gieda
mos prie Mickevičiaus pa
minklo. buvo giedamas ir Lie
tuvos himnas. Paskutinę ug
ningą kalbą pasakė 86 metų 
amžiaus dvasiškis, buvęs Sta
lino konclagerių kalinys — 
Jonas Žvinys. Sadūnaitė, iš
kėlusi vieną senuko ranką, 
pasakė: “Žiūrėkite, kaip en
kavedistai sulaužė jam tardy
mo metu pirštus”.

Bijo Šiluvos
Rugpjūčio 30 d. Šiluvoje — 

tradicinė religinė šventė. 
Gandas apie naują demonstra
ciją vėl išgąsdino valdžią. Miš
kuose, netoli Šiluvos, vėl buvo 
paslėpta MVD kariuomenė. Pa

čiame bažnytkaimyje buvo 
daug milicijos.

KGB nusprendė sulaikyti 
galimus šios šventės dalyvius. 
Rugpjūčio 28 dienos arba nak
ties metu buvo pakeliui sulai
kyti — N. Sadūnaitė, R. Grigas 
ir kun. R. Puzonas (pastarasis 
rugpjūčio 23 d. Čiobiškio mies
telyje pasakojo parapijie
čiams apie Molotovo-Ribben- 
tropo sutarties esmę). Sadūnai- 
tę vežiojo Lietuvos ir Gudijos 
keliais trylika valandų. Vyrus 
vežiojo žymiai trumpiau, ta
čiau juos mušė ir grasino miš
kuose fiziškai sunaikinti. V. 
Bogušis atsipalaidavo, gavęs 
kelis smūgius į nugarą.

Rugpjūčio 30 d. Sadūnaitė, 
Terleckas, Bogušis ir Cidzi
kas pasiuntė Gorbačiovo var
du telegramą, prašydami ap
saugos nuo KGB savivaliavi
mo.

Rugsėjo 1 d. Terleckas bu
vo pakviestas į KGB. Su juo 
kalbėjosi pulkininkas-leite- 
nantas Šiaudinis ir kapitonas 
Verbickas. Terleckui grasino, 
kad už tokią “provokacinę ir 
šmeižikišką” telegramą jis 
gali būti patrauktas teismo 
atsakomybėn. Esą Terlecko 
draugus sumušę kažkokie chu
liganai. Tegul jie naktį sėdi 
namuose. Pik. Itn. prašė pra
nešti Sadūnaitei ir Grigui, kad 
KGB jiems niekad nedovanos 
už prakalbas prie paminklo.

Kitą dieną tie patys kagė
bistai iškvietė Cidziką. Pik. 
Itn. Šiaudinis jį perspėjo, kad 
kol kas nėra pakeistas garsu
sis 70-tas (68-tas Liet. sov. resp. 
krim. kodekse) straipsnis ir da
vė suprasti, kad ir nebus pa
keistas ...

Pasmerkimų banga
Ištisas dvi savaites respub

likos spauda smerkė “lietuvius 
atskalūnus”. Jie buvo netgi 
smerkiami kolchozininkų susi
rinkimuose. Ten siuntė paskai
tininkus iš kompartijos centro 
komiteto. Tačiau paskaitinin
kai turėdavo prisipažinti, kad 
jie nieko nežino apie slaptus 
Molotovo-Ribbentropo proto
kolus ... KGB leido garsiai 
“smerkti” tik Sadūnaitę, Grigą 
ir Puzoną, vienok uždaruose 
posėdžiuose dažniausiai buvo 
minima Terlecko pavardė ...

Kiekvienas demonstracijos 
dalyvis buvo individualiai 
darbovietėje “apdorojamas”. 
Pensininkas Leonas Laukins- 
kas buvo iškviestas į namų 
valdybą. Rugsėjo 10 d. Vil
niaus Jaunimo teatre buvo na
grinėjamas Bogušio, teatro 
inžinieriaus, elgesys. Kalbė
jo valdininkai ir rajono komi

Žmogaus teisių dienos proga surengtoje demonstracijoje Toronte 1987.- 
XII.13 aktyviai dalyvavusi latvių jaunimo atstovė Nuotr. St. Dabkaus

V/esėdam/ Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

£ifts International Jtner
į 01 W 71sf STREET, 

CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

teto atstovai. Valdininkai 
grasino atleidimu iš darbo. 
Aktoriai išreikšdavo savo sim
patijas “kaltinamajam” šūk
telėjimais, šypsniais. Trys 
ten dirbantieji atvirai palai
kė Bogušį. Tai sukėlė sąmyšį.

Rugsėjo 11 d. vėlai vakare 
.(21.30 v.) Bogušiui paskambi
no KGB pulkininkas Vozbutas, 
duodamas suprasti, kad jis 
klausėsi Bogušio pokalbių. 
Pulkininkas pareiškė, kad 
rytoj, šeštadienio rytą, jis 
yra kviečiamas į KGB pokal
biui su generolu Eismontu. 
Bogušis atsakė, kad šeštadie
nį ir pirmadienį jis yra užim
tas. Pulkininkas pradėjo gra
sinti atgabenimu, bet vėliau 
sutiko paskambinti antradie
nį-

Kokiam tikslui buvo tas nak
tinis telefonas reikalingas? 
Tam, kad auka (ir jo šeima) 
blogai vieną ar ir daugiau 
naktų miegotų ...

Tą pačią dieną medelių so
dinimo treste buvo nagrinė
jamos Algio Masiulionio ir 
Jono Protusevičiaus (pasta
rojo už akių, kadangi jis buvo 
atostogose) “bylos”. Apie tai 
tą patį vakarą rašė “Vakari
nės naujienos”. Masiulionis 
buvo priverstas paduoti pa
reiškimą, kad “savo valia” at
sisako darbo.

Kodėl valdžia dėl šitos de
monstracijos sukėlė tokį 
triukšmą? Kad atgrasintų nuo 
sekančios Stalino-Hitlerio 
aukoms pagerbti galimus de
monstracijos dalyvius.

Dar kartą pabrėžiame, kad 
Vilniaus demonstracija nebu
vo nukreipta prieš rusus. De
monstrantai ramiai išklausė 
rusiškai kalbančią moterį. 
Vienok Vilniuje gyvenantieji 
rusai palaikė jos kalbą kaip 
tik prieš juos nukreiptą. 
Sunku yra demonstrantams 
dirbantiems Vilniaus įmonė
se, kur, kaip taisyklė, lie
tuviai sudaro mažumą. “Tei
siamiesiems” netgi neleidžia
ma gintis.

Draudimo agentūroje dir
bančioji Genutė Šakalienė 
atvyko į demonstraciją su 
dukra, sūnumi ir marčia. Rug
sėjo 11 d. bendradarbės tyčio
josi iš jos... Kadangi jai 
nebuvo duota galimybė teisin
tis, Šakalienė demonstraty
viai išėjo iš salės.

Valdžią labai baugina inte
ligentijos elgesys. Ji tyliai 
palaiko demonstrantus susi
rinkimuose, o spaudoje reiš
kiasi tik aršūs kolaborantai, 
kaip Mieželaitis ir Radaitis.

J.B.

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

Lietuvių atstovė reikalauja laisvės Lietuvai Žmogaus teisių dienos proga 
surengtoje demonstracijoje Toronte 1987.XII.13 Nuotr. St. Dabkaus

Politinė lietuvių konferencija Vašingtone III
(Atkelta iš 2-ropsl.) 

r*eikš savo nuomonę, paremtą 
pasikalbėjimais su jaunimu.

Lietuviai, aplamai, praktiš
ki žmonės. Tai matyti ir iš pa
sirenkamų profesijų. Bet po 
karo atvažiavusieji atsivežė 
ir gana didelį užsispyrimą, 
nieko bendro neturintį su 
praktiškais apskaičiavimais. 
Vienas tų bruožų yra kiečiau
sias, beveik bekompromisi- 
nis, nusistatymas prieš visa, 
kas kaip nors surišta su sovie
tinio režimo sistema.

Čionykštis lietuvių jauni
mas yra pasidaręs praktišku, 
bet neturi to užsispyrimo. Kaip 
bendruomenės pravesta anke
ta rodo, 86% jaunuolių laiko 
save dvitaučiais. Taigi, jie 
yra tolygiai pragmatiški, kaip 
amerikiečiai ir kanadiečiai, 
užaugę Amerikos pragmatinė
je sistemoje (pragmatiškumas 
žiūri praktiškumo, pasiektų 
rezultatų, JVD), todėl savaime 
nėra užsispyrę. Kai kurie nuo
lat kartojami posakiai, pvz. 
programoje įrašyta “pavergta 
tauta”, jam pasidaro trafare
tu. Dvidešimt penkerių metų 
jaunuolis rašytų tiesiai “tau
ta”, nes jam savaime aišku, 
kad Lietuva dabar yra paverg
ta.

Nėra tokio moralinio auto
riteto (kuriam visi paklustų, 
JVD), kuris galėtų nustatyti 
kokie turi būti ryšiai. Kai 
jaunuoliai planuoja važiuoti į 
Lietuvą turistiniais sumeti
mais, į kursus ar ilgesnėm stu
dijom, tai tą svarsto savo šei
moje, pasikalba su bendraam
žiais (V. Nakas prieš 9 metus 
buvo Lietuvoje). Neteko sutik
ti jaunuolio, kuris tokiu atve
ju būtų nagrinėjęs Klivlando 
ar White Plains nutarimus.

Sutarimo tarp veiksnių ir vi
suomenės nėra. Kai po Afga
nistano invazijos vienas veiks
nys paskelbė draudimą va
žiuoti Lietuvon, visuomenė 
(tai buvo vyresnieji) nekrei
pė dėmesio. Veiksniai, netu
rėdami įsakomojo autoriteto, 
nenurodo ir gairių — kas gera 
ir kas negera. Kodėl negalėtų 
sudaryti gairių, nurodančių 
kokie ryšiai labai patartini, 
kokie mažai patartini ir kokie 
visai nepatartini, pvz. Vil
niaus universiteto kursų lan
kymo atvejis.

Veiksnių nuomonėms ski
riantis, prieinama prie kurio
zų. Šią vasarą vienas jaunuo
lis, grįžęs iš Vilniaus kursų, 
aktyviai prisidėjo prie rugpjū
čio 23 (Molotovo-Ribbentropo 
sutarties) demonstacijų orga
nizavimo. Iš kai kurių asmenų 
teko girdėti komentarų, kodėl 
tam “sukomunistėjusiam” lei
džiama dalyvauti...

V. Nakas neabejoja, kad 
“glasnost” sudarė ryšiams ge
resnes sąlygas. Tai kodėl ne
sudaryti plano su mūsų pasiū
lymais ryšiams praplėsti “glas
nost” rėmuose? Kodėl nepra
šyti buvimo Lietuvoje pratęsti 
iki 30 dienų, leisti laisvai 
keliauti po Lietuvą, leisti 
nuvežti dovanų giminėms, reli
ginių leidinių ir t.t. Tai, grei
čiausiai, reiktų daryti per 
Valstybės departamentą, kad 
nebūtų pažeista nepripažini
mo politika. Nežinia ar sovie
tai tai rimtai svarstytų, bet 
tai būtų jų skelbiamos “glas
nost” programoje, kuri jau 
leidžia turistus į Klaipėdą, 
daugiau ekskursijų gali pra
leisti 10, o ne 5 dienas Lie

tuvoje.
Santykiai — laisvinimo 

kovos priemonė
Mykolas Drunga manė, kad 

išeivijos laikysena lietuvių 
Lietuvoje atžvilgiu turi atsi
žvelgti į du faktus: 1. Lietuva 
yra sovietų okupuota ir 2. oku
pacija yra neteisėta.

Santykiai būtini, nes esame 
vienos tautos vaikai, dirbtinai 
atskirti sovietinės uždangos. 
Santykiai turi būti tokie, kad 
padėtų Lietuvos išlaisvinimui, 
ir santykiai su Lietuva yra vie
na iš laisvinimo kovos priemo
nių.

Bet santykiai yra įmanomi 
tik okupacinių sovietų insti
tucijų leidimu, pvz., kad ir pa
sikeitimas laiškais, nes paš
tas yra sovietų įstaiga. Ap
gailėtina, bet santykiams yra 
reikalingas įstaigų tarpinin
kavimas, kuris yra neišvengia
mas. Puoselėdami santykius, 
pripažįstame okupacinių įstai
gų esimą, bet mes nepripažįs
tame jų teisėtumo.

Lietuvoje praktiškai visi 
yra valstybės tarnautojai, 
bet jų, kaip dirbančiųjų, mes 
nesmerkiame. Jeigu jie, gy
vendami primestoje santvar
koje, stengiasi pagal galimy
bes dalykus palenkti Lietuvos 
naudai, atlieka tautai naudin
gą darbą.

Išeivija irgi turi “lenkti” 
dalykus tautos interesams. 
Pozityvus veiksmas būtų rei
kalauti, kad Vilniaus univer
siteto kursai būtų praplėsti, 
negatyvus — kad kursai būtų 
uždaryti. Iškilus miestų po- 
ravimui, kaip Vilnius-Madiso- 
nas, reiktų tai panaudoti savo 
tikslams — įeiti į komitetus 
ir parodyti, kad Vilnius yra 
nenormalioje, okupacinėje si
tuacijoje. Jei to nedarysime, 
amerikiečiai patikės viskuo, 
kas bus sovietų pateikta.

Apie žinomą pokalbį Vilniu
je iš Lietuvos eilinių žmonių 
girdima palankių vertinimų, 
nes komunistinės valdžios at
stovai kalbėjo su žmonėmis iš
eivijos, kuri visa laiką vadi
nama fašistine, buržuazine, 
nereikšminga tautos atplaiša. 
Ir dalį pokalbio išspausdino 
valdžios leidžiamame žurnale. 
Tai buvo padaryta viena pa
pildoma skylė uždangoje, ku
rioje Stalino laikais skylių 
nebuvo.

Kas įvyks su “glasnost” dar 
nežinoma, bet lietuviams ji 
naudinga. Ji atsirado ne tik 
dėl ekonominių priežasčių — 
ją iššaukė ir vidinis sovieti
nės visuomenės spaudimas. 
Pavergtų tautų išsivadavi
mas įvyks, kai pasikeis vidinė 
režimo sistema: “glasnost” ug
do pasikeitimus.

Mūsų veikla yra gynimosi po
būdžio, o turėtų būti puolan
čioji, reikalaujanti ypač stip
rinti kovą už žmogaus teises 
visomis teisėtomis priemonė
mis. Maskva siekia savo tikslų, 
o mes savo. Maskvos galia yra 
tik fizinė, o mūsų dvasinė bei 
moralinė.

Santraukinės mintys
Prof. dr. Romualdas Misiū

nas padarė kalbėtojų pareikš
tų minčių santrauką su savo 
komentarais. Nurodė, kad visi 
sutinka, jog ryšiai reikalingi, 
bet dėl jų būdų yra ir nuomo
nių skirtumų, kurie iš esmės 
yra maži. Štai dalis dr. Misiū
no santraukinių minčių bei 
komentarų.
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Pagrindinė kova vyksta Lietuvoje
Politinės lietuvių konferencijos, įvykusios Vašingtone 

1987 m. spalio 23-25 dienomis išvados
1. Nekintamas lietuvių tautos 

tikslas yra Lietuvos laisvės 
atgavimas ir jos valstybinės 
nepriklausomybės atstatymas, 
nes tik valstybinė nepriklau
somybė užtikrina lietuvių tau
tos ateitį ir pilnutinį jos išsivys
tymą. Pagrindinė kova už laisvę 
vyksta Lietuvoje. Išeivijos pareiga 
jai toje kovoje talkinti.

2. Lietuvos suverenumą atstatė 
1941 m. birželio 23 d. sukilimas, 
kuris sudarė laikinąją vyriausy
bę. Tai buvo kertinis įvykis Lie
tuvos laisvės kovoje ir jos nuo
latinėje rezistencijoje, siekiant 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo.

3. Siūlome mūsų veikloje kreipti 
didesnį dėmesį į Vakarų Europą, 
kaip augančios reikšmės veiksnį, 
kuris turi įtakos į Sovietų Są
jungos raidą ir tuo pačiu į Lie
tuvos padėtį.

4. Konferencija siūlo raginti 
Vakarų valstybių vyriausybes, 
parlamentus bei visuomenę rei
kalauti, kad Sovietų Sąjunga pri

1. Inkorporacijos nepripaži
nimas. Tai valstybinis reika
las, mes jo kontroliuoti nega
lime; galima tik įtaigoti savo 
valstybių vyriausybes. Dabar 
JAV-bėms yra ir praktiškai, ir 
morališkai naudinga inkorpo
racijos nepripažinti. Jei in
teresai pasikeistų, greičiau
siai surastų būdą pripažinti, 
kaip tai atsitiko su Taiwanu. 
Kol kas nei JAV-bių nei kitų 
nepripažįstančių valstybių 
oficialus ambasadorius (“Flag 
Ambassador”) Baltijos kraš
tuose nėra lankęsis. Kitų, 
kaip pvz. konsulų, lankyma
sis diplomatinėje jurisdikci
joje reikšmės neturi. Tas, ži
noma, tinka ir mūsų lanky- 
muisi.

2. Nurodymai-rezoliucijos. 
Sutinka su V. Nako mintimis, 
kad nurodymai praktiškos (pri
valomos) reikšmės asmenims 
mažai teturi. Tai lieka kaip 
visuomenės ar jos dalies tuo
laikinis nusistatymas.

Bet turėti organizaciją ry
šiams vykdyti būtų* nepriimti
na. Sovietai nori tokios orga
nizacijos bbftle daugl^išia 
siekdami neutralizuoti orga
nizacijų veikėjus. Latviai to
kią organizaciją turi, bet turi 
ir problemų. Nemano, kad 
“Santara-Šviesa” prilygsta 
tokiai organizacijai. Tai pa
vienių asmenų sambūris be 
įstatų ir paskelbtos progra
mos. Tokia amorfinė “ad hoc” 
grupė esanti savotiškai pa
ranki, nes niekas neįpareigo- 
jamas.

3. Išeivijos vaidmuo. Pagrin
diniam tikslui — laisvės Lie
tuvai pasiekti yra svarbus tau
tinis išsilaikymas. Šiandien 
neatrodo, kad rusifikacija su
daro pavojų. Atrodo, kad pa
stangos ją įvesti stiprina tau
tiškumą. Tauta išsilaikys pati, 
bet visokeriopa pagalba iš iš
eivijos reikalinga moralei pa
kelti ir išlaikyti.

Dabar tautai išeivija yra 
svarbus veiksnys tuo, kad čia 
mes gyvename santvarkoje, 
kuri yra siekiamas pakaita
las jų turimai santvarkai; 
svarbu, kad čia mes egzistuo
jame ir veikiame.

Svarbu duoti jiems šiokią 
tokią galimybę susisiekti su 
pasauliu. Vienas didžiausių 
neigiamų reiškinių yra tas, 
kad Baltijos kraštai jau 40 
metų yra izoliuoti nuo pasau
lio, ypač nuo Europos kraštų, 
kurių kultūros dalis yra ir 
Lietuvos kultūra. {

Atvažiuojantiems iš Lietu
vos galime padėti ne tik ma
terialiai, bet ir moraliai, 
padėdami susipažinti su išei
vijos kultūriniais laimėjimais 
ir su Vakarų kultūra.

Mūsų veikla paremta reak
cija: buvo daromi Klivlando, 
White Plains nutarimai, rea
guojant į susidariusią padė
tį. Kodėl “glasnost” proga ne
išvystyti akcijos? Kodėl ne
pasiūlyti suporuoti Klaipė
dą su miestu, kur gyvena di
desnis skaičius lietuvių? Ko
dėl nereikalauti, kad įsileistų 
mūsų spaudą, leidinius?

Mes dar vis gyvename įsitiki
nimu, kad mūsų visi veiksmai 
gali pakenkti Lietuvoje esan
tiems. Tai buvo iš dalies jau
čiama Stalino laikais, bet ne
atrodo, kad tai galioja ir 
dabar.

Diskusijos buvo gyvos, bet 
aplamai vyravo nuomonės, kad

pažintų Molotovo-Ribbentropo 
pakto slaptųjų protokolų netei
sėtumą, jų atsisakytų ir panai
kintų jų padarinius — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupaciją bei 
aneksiją.

5. Konferencija siūlo veikti 
valstybines institucijas ir visuo
menės opiniją dėl žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių pažeidimų 
Lietuvoje ir reikalauti, kad So
vietų Sąjunga išlaisvintų visų 
tautybių sąžinės kalinius bei 
tremtinius ir rehabilituotų ne
teisingai nubaustus bei ištrem
tus asmenis.

6. Konferencijos nuomone, 
mums svarbu suprasti informaci
jos kitataučiams reikšmę ir ją 
paversti reikalinga politine 
akcija. Norint turėti tvirtą infor
macinį pagrindą, reikia ugdyti 
lietuvius žurnalistus bei publi
cistus ir skirti didesnį dėmesį 
žinioms iš Lietuvos.

7. Okupacinio režimo vykdomas 
Lietuvos žmonių bendravimo su 
kitais kraštais varžymas ir iš to
kilusi Lietuvos izoliacija yra 
lietuvių tautai kenksminga. Svar
bus išeivijos uždavinys — prisi
dėti prie Lietuvos izoliacijos 
pralaužimo, pilnai išnaudojant 
visas esamas ir naujai iškylan
čias galimybes bei progas plėsti 
ryšiams su tėvynėje gyvenančiais 
tautiečiais.

8. Kovos už laisvę paveikumą 
sustiprintų sovietų pavergtų bei 
jų kontroliuojamų tautų pastovus 
ir artimas bendradarbiavimas. 
Mes raginame plėsti ryšius ir 
bendradarbiavimą su ukrainie
čiais, su kuriais mūsų tautiniai 
bei valstybiniai interesai itin 
gerai sutampa. Šia proga mes 
sveikiame keturių Lenkijos po
grindžio organizacijų pasiūlymą 
dėl Lenkijos-Ukrainos, Lenki- 
jos-Gudijos ir Lenkijos-Lietuvos 
sienų. Mes pritariame Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atsaky
mui ir ten nurodytoms lietuvių 
santykių su lenkais išlyginimo 
sąlygoms.

9. Mes raginame Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę ir kraštų 
Bendruomenes dėkoti popiežiui 
Jonui-Pauliui II už jo didelį 
palankumą lietuvių tautai ir jį 
prašyti, išlaikant Lietuvos pri
jungimo prie Sovietų Sąjungos 
nepripažinimą, sujungti Vilnių 
su Lietuvos bažnytine provincija. 
Mes prašome Šventąjį Sostą ne
priimti vyskupo Julijono Stepo
navičiaus atsistatydinimo ir, 
skiriant Lietuvoje vyskupus, at
sižvelgti į kovotojų už Bažnyčios 
ir tikinčiųjų teises pageidavimus.

10. Mes prašome politinius iš
eivijos veiksnius, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę ir kraštų 
Bendruomenes, kitas politines 
ir žmogaus teisių organizacijas 
savo raštuose, memorandumuose, 
informaciniuose leidiniuose ir 
vadovėliuose priminti sovietų 
dirbtiniu badu ir trėmimais įvyk
dytą Šiaurinių Rytprūsių — Ma
žosios Lietuvos sunaikinimą ir 
dabar vykdomą tautinį bei reli
ginį lietuvių persekiojimą, prie
vartinį rusinimą Karaliaučiaus 
srityje ir Gudijai priskirtoje 
Rytų Lietuvoje.

11. Mes siūlome VLIKui ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenei 
pagal jų susitarimą 1983 metais 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės VI-jame seime abišalės ly
gybės pagrindu sudaryti bendrą 
komisiją dialogui su lenkų po
grindžio ir išeivijos organiza
cijomis ir su tuo surištiems 
klausimams, siekiant santykių 
su lenkais išlyginimo ir jieš- 
kant bendradarbiavimo pagrindų.

12. Vertiname “ad hoc” grupių 
ir privačią iniciatyvą, ginant 
visuotinius teisės principus 
kaltinamųjų karo nusikaltimais 
bylose. Pritariame bendro centro 
sudarymui šios srities veiklai 
koordinuoti. Raginame išeivijos 
visuomenę šią svarbią veiklą 
remti savo darbu ir lėšomis.

13. Konferencija reiškia pagar
bą Vytautui Skuodžiui ir visiems 
sąžinės kaliniams, buvusiems ir 
esantiems sovietų kalėjimuose 
ir ištrėmime.

Išvadų komisija:
Dr. Kazys Ambrozaitis

Juozas Danys 
Algimantas Gureckas

ryšius reikia palaikyti visais 
galimais būdais, nepakenkiant 
valstybinės nepriklausomy
bės atstatymui. Tai buvo iš
reikšta vienoje iš priimtų iš
vadų:

“Okupacinio režimo vykdo
mas Lietuvos žmonių bendra
vimo su kitais kraštais varžy
mas ir iš to kilusi Lietuvos 
izoliacija yra lietuvių tautai 
kenksminga. Svarbus išeivijos 
uždavinys prisidėti prie Lietu
vos izoliacijos pralaužimo, 
pilnai išnaudojant visas esa
mas ir naujai iškylančias ga
limybes bei progas plėsti ry
šiams su tėvynėje gyvenan
čiais tautiečiais.”
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® PAVERGTOJE TEVODE © LIETUVIAI PASAULYJE
PARODA SU VARŽYTINĖM

Naujasis Lietuvos kultūros 
fondas 1987 m. lapkričio 28-29 
d.d. savo salėje Vilniuje suren
gė pirmą dailės kūrinių parodą, 
kurios rodinius lankytojai ga
lėjo įsigyti varžytinių būdu. 
Šiai parodai 53 dailininkai pa
teikė 177 savo kūrinius — tapy
bos ir grafikos darbus, akvare
les, vitražus, skulptūras. Kul
tūros fondas turėjo dvigubą tiks
lą: padėti dailininkams ir su
telkti lėšų Vilniaus senamies
čiui atnaujinti. Varžybų būdu 
buvo parduoti 79 kūriniai. Už 
juos gauta apie 23.000 rublių. 
Beveik 5.000 rb. iš šios sumos 
papildė Lietuvos kultūros fondo 
sąskaitą, kurios lėšos skiriamos 
Vilniaus senamesčiui atnaujin
ti. Varžytinėm vadovavo akto
rius ir sceninių dainų kūrėjas 
Vytautas Kernagis. Pirmą par
duodamą kūrinį — dail. V. Anta
navičiaus “Pasaką” be konku
rencijos įsigijo vilnietis Egidi
jus Jakubauskas, jau 15 metų 
renkantis lietuvių dailininkų 
kūrinius. Varžytinių dalyvius 
išjudino ir kiti parduodami kū
riniai. Aštri kova vyko dėl jau
nos dail. D. Ivanauskaitės lino- 
raižinių “Obelis” ir “Vaikystės 
sodas”. “Obelies” kaina buvo ke
liama 18 kartų, o “Vaikystės so
do” — net 21 kartą. Brangiausiu 
tapo dail. V. R. Vaitekūno “Na
tiurmortas su mediniu avinėliu”, 
pasiūlytas už 735 rb., parduo
tas už 1.750 rb. Daugiausia bu
vo nupirkta dail. J. Teišersky- 
tės-Stoškienės kūrinių — 14 ak
varelių iš ciklo “Senasis Vilnius”.

ATVIRI ŽODŽIAI
“Komjaunimo tiesos” atstovė 

Bronė Vainauskienė 1987 m. lap
kričio 26 d. laidoje pažeria 
pluoštą atvirų žodžių turto 
grobstytojams darbovietėse: 
“Atvykę iš svetur į mūsų kraš
tą stebisi, iš kur tiek gėrybių 
ant vaišių stalo, kai maisto 
prekių parduotuvės neretai apy
tuštės. Žinoma, dėl svečių sten
giamasi ypatingai, ir tiek ska
nėstų namuose būna ne kasdien. 
O vis dėlto yra daug dalykų, 
kurių neretuose namuose būna 
kasdien, bet niekada jų nepa
matysi ne tik ant prekystalio, 
bet ir prekybos sandėliuose. 
Jie ateina į namus tiesiai iš 
fabriko, gamyklos, kombinato, 
susivienijimo, išlindę pro ply
šį tvoroje arba valstybinio 
turto apsaugos sistemoje. Bū
na, kad pasijunti labai nejau
kiai, diskutuodamas apie gyve
nimo lygį, kai prabyla koks so
lidus asmuo ir pareiškia sutau
pęs namui, kurio vertė ne mažes
nė nei 300.000 rublių. Jei šei
mininkui nepasirodysi panašus 
į milicininką arba žurnalistą, 
tai, žiūrėk, netyčia ir sužinosi, 
kad dvi to namo sienos iš dešrų, 
o kitos dvi iš kumpių sulipdy
tos. Ir tik stogas — iš vidutinio 
atlyginimo. O tikrintojai, atvykę 
ten, iš kur tie kumpiai ir dešros 
išeina bei išvažiuoja, dažnai, oi 
dažnai, jokių trūkumų neranda 
(išmoko vogti taip, kad pėdsakų 
neliktų). Už tai tą trūkumą leng
vai pastebi jaunas žmogus, savo 
darbinę karjerą pradedantis 
nuo vidutinio atlyginimo ir gy
venantis iš atlyginimo. Aptinka 
savo kišenėje, kai iki atlygini

A0
Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų
1. Kovo 4-11
2. Balandžio 21 - gegužės 5
3. Gegužės 6-20
4. Gegužės 19-30
5. Gegužės 25 - birželio 8
6. Birželio 9 - 24
7. Birželio 30 - liepos 17 

KAINOS: pradedant nuo $1495 kan. LĖKTUVŲ LINIJOS: Air France
Aeroflot, British Airways, Finnair, Lufthansa 
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mo lieka 3-4 dienos. ‘Laipteliu’ 
žemyn mus dar nustumia pramo
nė, kuri kainas nustatinėja, 
orientuodamasi į tuos, kurie 
pinigų turi. Aptarnavimo sfera 
į mus dėmesio apskritai nekrei
pia: ‘Atėjai — palauksi. Matai, 
kavą geriam. Mes irgi žmonės, 
mums mažai moka’. Gydytojams 
irgi mažai moka. Ir gydo jie mus 
atitinkamai. Sakome savigrau
žos valandėlę: kaip dirbame, 
taip ir gyvename. O kad visada 
taip būtų! Įvairiausiais būdais 
ir keliais iš valstybės kišenės 
išslysta ir subyra į atskirų pi
liečių taupykles fantastinės 
neužsidirbtų pinigų sumos (gai
la, kad nėra tikslios statistikos). 
O to, kas išgrobstyta, išmėtyta, 
pražudyta, nebeįmanoma pa
skirstyti pagal pagrindinį so
cializmo principą — pagal įdėto 
darbo rezultatą ..

NUKENČIA NEVAGIANTYS
Bronei Vainauskienei teko 

tirti “Komjaunimo tiesos” re
dakcijai atsiųstą kauniečio Sta
nislovo Bilkio skundą. Jo darbas 
mezgimo skyriaus pameistriu 
kojinių fabrike “Kotonas” per 
septynerius metus buvo įvertin
tas trimis garbės raštais, ke
liomis paskatinamosiomis pre
mijomis, o dabar jis tris mėne
sius iš eilės neteko jam priklau
sančio atlyginimo. Mat jo darbo 
zonoje vasario mėnesį dingo 
110 kg siūlų, kovo — 266 kg, ba
landžio — 156 kg. Tokiu atveju, 
kai kaltininkas nebūna surastas, 
finansinės baudos susilaukia 
visi zonos darbininkai. Dingu
sios žaliavos nuostoliams pa
dengti jiems gali būti sustab
dytas visas to mėnesio uždar
bis. “Komjaunimo tiesos” redak
cijai S. Bilkis pasakoja: “Iš 
kur tie trūkumai, aš nežinau, 
nes nieko nepagrobiau. Argi 
aš galiu už buhalterinių skai
čiavimų man primestus trūku
mus atiduoti savo dorai uždirb
tus atlyginimus? Juk nesu ma
terialiai atsakingas, negaliu 
visas tris pamainas pasilikti 
zonoje. O poilsio dienos? Ką 
man daryti? Fabrike sakė, jog 
galiu skųstis kur tinkamas. Ne
noriu išgarsėti, tačiau ir nebi
jau. Aš ne vagis . ..” Žurnalis
tė B. Vaitikuškienė be ypatingo 
vargo' nustatė, kad dingo ne ga
mybine žaliava laikomi plony
čiai siūlai, o jau numegztos ir 
išneštos moteriškos kaproninės 
pėdkelnės (panty hose). Jos leng
vos — viena pora sveria tik 30 
gramų. Tad iš kovo mėnesį pasi
gestų 266 kg plonyčių siūlų kiek
vienam tos zonos darbininkui 
būtų tekę po 36 poras kaproni- 
nių pėdkelnių. S. Bilkio protes
tas ir skundas redakcijai liu
dija, kad jis iš tikrųjų nebuvo 
įsivėlęs į pelningą pėdkelnių 
grobstymą. B. Vainauskienė 
betgi teisingai pabrėžia, kad 
niekas kitas toje darbo zonoje 
nesiskundė dėl tris kartus su
laikyto mėnesinio atlyginimo. 
Ji taipgi pastebėjo, kad ten val- 
gyklon einama su išsipūtusio
mis kišenėmis, o iš jos grįžta
ma su tuščiomis. Už technologiš
kai nepagrįstą medžiagų išeik
vojimą “Kotono” kojinių fabri
kas per dvejus pastaruosius 
metus sumokėjo 100.000 rublių 
baudos. V. Kst.

KELIONĖS 
l LIETUVĄ 
1988 metais 
KVIEČIAME!

KVIEČIAME! 
KVIEČIAME!

8. Liepos 6-20
9. Liepos 20 - rugpjūčio 2

10. Rugpjūčio 3-18
11. Rugpjūčio 11-27
12. Rugsėjo 2-16
13. Spalio 7-21
14. Gruodžio 27 - sausio 10

1989 m.

Naujai Kanadon imigravusi PARGAUSKU šeima iš okupuotos Lietuvos. 
Iš kairės: TERESĖ PARGAUSKIENĖ, sūnus ANDRIUS, 6 metų amžiaus, 
vyras PRANAS; antroje eilėje: duktė SALOMĖJA, 12 metų, sūnus PRA
NAS, jn., 17 metų, duktė RITA, 15 metų. Apsigyveno pas tėvus ūkyje Ontario 
Straffordvillės apylinkėje ir įsijungė į vietos lietuvių gyvenimą

Delhi-Tillsonburg, Ont.
ATVYKO ŠEIMA IŠ LIETUVOS. 

1987 m. lapkričio mėnesį šiose 
apylinkėse nuskambėjo linksma 
žinia - iš Lietuvos atvažiuoja 6 
asmenų šeima apsigyvenimui. 
1987 m. gruodžio 4 d. pas Praną ir 
Salomėją Pargauskus atvyko ilgai 
laukta sūnaus šeima: sūnus Pra
nas, jo žmona Teresė ir keturi jų 
vaikai - Pranas, jn., 17 m., Rita 15 
m., Salomėja 12 m. ir Andrius 6 m. 
Tai buvo geriausia Kalėdų dovana 
tėvams ir vaikams.

Praėjo 8-ri metai nuo to laiko, 
kai tėvas padarė pirmą iškvieti
mą sūnaus šeimai. Per tą laiką kas 
šeši mėnesiai tėvui Kanadoje teko 
iškvietimus daryti iš naujo, o sū
nui Lietuvoje tiek pat kartų rei
kėjo užpildyti dokumentus išvažia
vimui, kol pagaliau jie buvo iš
leisk (po 16 kartų).

Prieš ketverius metus tėvas Par- 
gauskas kreipėsi į žemės ūkio 
minister} John Wise, prašydamas 
pagalbos. Jo paprašytas ministe- 
ris Joe Clark kalbėjo su sovietų 
užsienio reikalų ministeriu du 
kartus tuo reikalu. Todėl P. Par- 
gauskas lieka dėkingas Kanados 
valdžios atstovams už pagalbą, be 
kurios jo Svajonė tikriausiai ne
būti) išsipildžiusi:' ' '

Sūnus Pranas, būdamas mažas, 
kartu su močiute 1949 m. buvo iš
vežtas į Sibirą. Grįžo į Lietuvą 
1956 m. Gyveno Viekšniuose, kur 
sutiko Teresę Pušinskaitę ir su 
ja sukūrė šeimą. Jie dirbo kolek
tyviniame ūkyje: Pranas kaip me
chanikas ir sunkvežimių vairuo
tojas, o Teresė kaip kontoros tar
nautoja. Nors jiems nebuvo leng
va palikti savo gimtąją šalį ir gau
sius giminės, tačiau jie tvirtai ap
sisprendė važiuoti į Kanadą, kur 
jų laukė pasiilgę tėvai. Ir jie ne
apsivylė čia atvažiavę. Rado jiems 
paruoštą namą tėvo ūkyje ir nuo
širdų priėmimą. Mergaitėms pati
ko Kanada nuo pat lėktuvo nusilei
dimo Ganderio orauostyje. Vėliau 
jie atskrio į Montreal}. Mažasis 
Andrius nudžiugo atvažiavęs į ūkį 
ir gavęs kambarį antrame aukšte. 
Du vyresnieji vaikai jau lanko 
Tillsonburgo gimnaziją, o jaunes
nieji Straffordvillės pradžios 
mokyklą. Jie visi su entuziazmu 
žvelgia į ateitį ir stropiai moko
si anglų kalbos. Teresė įsijungė į 
parapijos chorą ir visa šeima sek
madieniais atsilanko į lietuvišką 
šventovę.

Gruodžio 12 d. Delhi miestelio 
“Auksinio lapo” restorane įvyko 
naujai atvažiavusios šeimos pa
gerbimas, kuriame dalyvavo dėdė 
Alfonsas Pargauskas iš JAV ir dė
dė Juozas Pargauskas su šeima iš 
Toronto. Naujus gyventojus sveiki
no vietinių organizacijų atstovai 
ir tėvų draugai. Sugiedota “Ilgiau
sių metų” ir palinkėta jiems sėk
mės kuriantis geroje Kanados ša
lyje. B. Vytienė

IŠKELIAVUS AMŽINYBĖN a. a. 
Elenai Vindašienei, paaukojo Ka
nados lietuvių fondui: $20 - I. Svi- 
las, B. Lukošienė; $10-P. Augaitis.

K.L.

Oakville, Ontario
KLB OAKVILLĖS APYLINKės 

VALDYBA šaukia visuotinį narių 
susirinkimą 1988 m. sausio 24, sek
madienį, 3.30 v.p.p., J. R. Žiūrai
čių namuose, 110 Shelgrove Cres., 
Oakville. Visi Oakvillės lietuviai 
prašomi dalyvauti. K.

(vedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A

(Esu “Union Gas” (yv 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Hamilton, Ontario
A. a. JUOZUI INKRATUI mi

rus, jo giminėms bei bičiuliams 
reikšdami užuojautą jo atminimui 
paaukojo Tautos fondui: 20 dol. - 
A. F. Povilauskai, P. J. Zubai; 10 
dol. - A. O. Jusiai

KANADOS LIETUVIU FONDE 
savo įnašus papildė: M. Lazdutis 
$50, S. Domeikienė $50 (a. a. savo 
vyro atm.). Nariais tapo P. ir A. Po
vilauskai, įmokėdami $1000, R. ir 
P. Piciniai - po $100.

A. a. ANTANAS DIRSĖ, buvęs 
hamiltonietis, mirė Floridos St. 
Petersburge 1987 m. lapkričio 29 d. 
Jį prisimindami paaukojo KLF po 
$50 - P. A. Armonai, A. A. Pilipa
vičiai, P. Z. Sakalai. J.P.

SPORTO KLUBAS “KOVAS”, 
praneša, kad sportinė veikla pra
sidėjo sausio 9 d. su krepšinio 
pratybom. Kviečiame ypač jaunu
čius nuo 6 iki 16 metų amžiaus, 
berniukus ir mergaites, įsijungti 
į krepšinio programą. Jaunučiai 
treniruosis 1-3 v.p.p., o vyrų A ir 
B komandos 3-5 v.p.p. Pratybos - 
kiekvieną šeštadienį Westdale 
gimnazijoje, 700 Main St. W., Ha
miltone.

Valdybos rinkimai ir visuoti
nis susirinkimas įvykssausio 17 d„ 
12 v. Jaunimo centre. Kviečiame 
dalyvauti visus narius (buvusius 
ir esamus), sportininkų tėvelius 
ir visus, kurie domisi sportine 
veikla.

“Kovo” vyrų krepšinio komanda 
(Key West) rungėsi su stipria “Lawn 
Consultants” komanda Bennetto 
lygoje ir pralaimėjo 93:79. Žaidė 
“Kovo” komandoje: Tatti 2, Rear
don 18, Stukas 17, R. Bartininkas 
11, R. Butkevičius 25, E. Bartinin
kas 6, P. Stanaitis. R.A.S.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū Danutei ir Ber

nardui Mačiams, jų vaikams - Lo
retai, Ramunei ir Vincukui, Kūčių 
vakare apsilankiusiems pas mus 
su savo paruoštais Kūčių valgiais 
(16 patiekalų). Praleisdami vaka
rą kartu jaukioje nuotaikoje.

Jonas ir Bronė Kažukauskai

Vancouver, B.C.
NAUJA VALDYBA. KLB Britų 

Kolumbijos apylinkė išrinko nau
ją valdybą: pirm. E. Gumbelis, 
sekr. Julija Paliulytė, ižd. Justinas 
Andersonas, jaunimo atstovas Ri
mulis Gumbelis, Tautos fondo 
įgaliotinis A. Smilgys. Naujoji val
dyba nuoširdžiai dėkoja buvusiai 
valdybai už darbą ir laiką, tęsiant 
mūsų tautinę ir kultūrinę egzis
tenciją. Atvykę lietuviai į Br. Ko
lumbiją gali kreiptis telefonu į 
E. Gumbelį (604) 536-9771 arba į
J. Paliulytę (604) 873-5237. Valdyba

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%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% 
90 dienų indėlius...............  8%
1 m. term, indėlius ......... 9.25%
1 m. term, ind.mėn.pal. . 8.75% 
3 m. term, indėlius ......... 9.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) . 6.5% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 9.25%
RRSP ind. 3 m.................. 9.75%

London, Ontario
NEEILINĖ DOVANA. Mažo

sios apylinkės dabar išgyvena 
finansinę krizę, nes sumažėjus 
skaičiui žmonių, lankančių ren
ginius, - nėra įmanoma papildyti 
iždą: visi renginiai duoda nuosto
lį. Toks pavojus gresia ir para
pijai. Todėl ji turi daryti išlaidas 
labai atsargiai. Viena iš dabarti
nių jai staigmenų - labai senas 
pianinas visai sugedo ir reikalin
gi keli tūkstančiai dolerių pirk
ti naujam, kuris yra būtinai rei
kalingas šauniajam “Pašvaistės” 
chorui. Laimė nusišypsojo - atsi
rado labdaringas Kalėdų senelis. 
Jo vardas - Londono lėšų telkimo 
skyrius, atnešęs neeilinę kalė
dinę dovaną - modernų pianiną 
mums taip svarbiai parapijai - 
mūsų veikklos avangardui.

“PAŠVAISTĖS” CHORAS ir 
Staškūnų giminės bei draugai Vik
torijai Staškūnienei jos 65-ojo 
gimtadienio proga padarė staig
meną - visi susirinko į jų namus 
(jai to nesitikint) pasveikinti jos 
neeilinio gimtadienio proga. Cho
ro seniūnas A. J. Švilpa visų su
sirinkusiųjų vardu pasveikino ją, 
sulaukusią poilsio amžiaus ir taip 
gražiai išsilaikiusią. Linkėjo jai 
dar daug laimingų metų. Seniūno 
žmona Olga įnešė jai dovaną. Visi 
sugiedojo jai ilgiausių metų ir
po to pasivaišino skaniais užkan
džiais.

Šis buvo vienas iš nuotaikin- 
giausių pobūvių, nes visą laiką 
skambėjo lietuviškos, vis rečiau 
begirdimos sutartinės.

Londoniškiai džiaugiasi dėl jų 
čia persikėlimo: abu Staškūnai 
yra labai draugiški ir aktyvūs 
lietuviškoje veikloje - tiek dar
bu, tiek ir dosniomis aukomis. 
Viktorija savo gražiu altu papil
dė “Pašvaistės” chorą.

A. a. MYKOLAS KREČETAS, 72 
m. amžiaus mirė namuose 1987 m. 
gruodžio 16 d. Maldos atliktos Tri
nity Lutheran šventovėje. Jis at
vykdavo beveik į kiekvieną spau
dos balių. D. E.

St. Petersburg, Fla.
LIETUVIŲ KLUBE buvo su

ruošta Bronės ir Juozo Taorų 
pastangomis Kalėdinių sveiki
nimų ir eglutės parodėlė. Buvo 
išstatyta 1000 lietuvių kalba at
virukų iš viso pasaulio. Įdomiau
si atvirukai buvo pavergtos Lie
tuvos pačių siuntėjų padaryti 
net su plotkelėmis, rūtomis, šiau
dinukais, religiniais ženklais, 
šventovėmis, bet be autorių be
vardės. Buvo ir kom. partijos leis
tų atvirukų su įrašais tik Naujų 
metų proga. Pažymėtos dailinin
kų pavardės ir tiražai. Kas me
tai pradeda išstumti mūsų orga
nizacijų išleistus atvirukus įvai
rūs svetimtaučiai verslininkai, 
kurių atvirukuose jokių lietuviš
kų ženklų nebėra. J.T.

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

AfA 
VIKTORAS

A. PETROVAS,
85 metų amžiaus, 

mirė 1987 m. gruodžio 28 d. 
Sudburio Memorial ligoninėj.

Mylimas vyras Emilijos (Franz) 
Petronienės iš Montrealio, mie
las brolis dviejų seserų Lietu
voje ir anskčiau mirusio brolio.

Buvo pašarvotas Lougheed 
Funderal Home, 252 Regent 
St. at Hazel St.

Laidotuvių Mišios atnašautos 
Sudburio Kristaus karaliaus šven
tovėje 1987 m. gruodžio 30 d., 
10 v.r. Palaidotas katalikų ka
pinėse.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas....  12.5%
nekiln. turto pask. 1 m. 10.25% 
nekiln. turto pask. 3 m. 11.75% 
Nemokamas čekių ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dyd( iki $2.000. 
ir asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

JA Valstybės
JAV lietuvių fondo tarybos 

posėdyje Čikagoje 1987 m. gruo
džio 4 d. padarytas dalinis vadų 
pakeitimas. Jie renkami viene- 
rių metų laikotarpiui, pirminin
kais tegali būti trejus metus iš 
eilės. Fondo įstatai tada jiems 
neleidžia kandidatuoti ir būti 
perrenkamais. Pakeitimai atlie
kami kalendorinių metų pabai
goje. Šį sykį pasitraukti turėjo 
tarybai trejus metus vadovavęs 
ekonomistas Povilas Kilius. 
Naujuoju tarybos pirmininku 
išrinktas pensijon išėjęs ban
kininkas Stasys Baras. Tarybos 
sekretore perrinkta Daina Ko- 
jelytė, valdybos pirmininke — 
Marija Remienė. Posėdyje susi
pažinta su akcijų kritimu bir
žose. Lietuvių fondas dėl jose 
prasidėjusios krizės nenuken
tėjo. Pardavus visas akcijas, 
buvo atgautas į jas investuotas 
kapitalas ir dargi susilaukta 
$143.800 pelno. Dabar tas kapi
talas investuojamas į valdžios 
paskolų lakštus bei kitas garan
tuotas trumpalaikes paskolas. 
Skleidžiami gandai apie JAV lie
tuvių fondo patirtą nuostolį ne
turi pagrindo. 1987 m. buvo susi
laukta 109 naujų narių, kapita
las padidėjo $235.000 ir gruodžio 
1 d. pasiekė $3.865.000. Ketvir
tąjį milijoną dolerių tikimasi 
užbaigti 1988 m.

Biuletenis “ADP Newsletter” 
1987 m. rugsėjo 30 d. laidoje pa
teikia duomenų apie OSI insti
tucijos bylas, pradėtas prieš 
lietuvius, kaltinamus II D. karo 
nusikaltimais, daugiausia susie
tais su žydais ar jų žudymu. Pir
miausia stengiamasi atimti JAV 
pilietybę, o tada teisme siekia
ma ištrėmimo iš Amerikos. Pilie
tybės jau neteko: Jonas Berno
tas, Liudas Kairys, Bronius Ka
minskas, Kazimieras Palčiaus- 
kas ir Mečys Paškevičius. Bylos 
JAV pilietybei atimti pradėtos 
Vytautui Gudauskui, Jonui Kli
mavičiui, Juozui Kungiui ir An
tanui Virkučiui. Teismo spren
dimas ištremti iš JAV Sovietų 
Sąjungon palietė du lietuvius — 
Liudą Kairį ir Kazimierą Pal- 
čiauską. Pastarajam teko būti 
Kauno miesto burmistru vokie
čių okupacijos metais. Jis ne
dalyvavo žydų žudyme.1 Jis kalti
namas pasirašymu^ okupacinės 
vokiečių valdžios potvarkio, 
įsakančio žydų iškėlimą į jiems 
skirtą getą Vilijampolėje. Teis
mo sprendimas apeliuojamas. 
Liudas Kairys buvo teisiamas 
kaip sargybinis Treblinkos kon
centracijos stovykloje. Teismas 
jį nutarė ištremti Sovietų Sąjun
gon, net nesvarstęs ištrėmimo 
galimybių į kitas šalis. Pradėta 
apeliacija. Kitiem trim lietu
viam — Jonui Bernotui, Broniui 
Kaminskui ir Mečiui Paškevi
čiui jau pradėtos ištrėmimo by
los. Valdžios paskirti gydytojai 
nutarė, kad B. Kaminskas ir M. 
Paškevičius nėra pajėgūs būti 
teisiamais. Privačios organiza
cijos bei kai kurie asmenys sten
giasi padėti teisminėje gynybo
je, juoba, kad OSI naudojasi ne
patikimais sovietų liudijimais.

Žymusis tenisininkas Vitas 
Gerulaitis, pasitraukęs iš pro
fesinių varžybų, Floridoje prie 
Meksikos įlankos atidarė tarp
tautinį lauko teniso centrą “Vi
tas Gerulaitis International 
Tennis Center”. Jame yra 44 te
niso aikštelės, baseinai, mankš
tos salės, dešimt profesinio ly
gio trenerių, kurių skaičius pa
didinamas švenčių metu. Centre 
galima išsinuomoti stovyklinio 
tipo namelius. Apsigyvenusieji 
gali sportuoti, treniruotis ar
ba poilsiauti. V. Gerulaitis taip
gi yra suorganizavęs pagalbos 
fondą jaunimui. Lėšoms telkti 
jis kartą per metus savo centre 
surengia sporto mėgėjų susiti
kimą su teniso “žvaigždėmis”. 
Sumokėjusiems specialų mokes
tį sudaroma proga susitikti, 
pasikalbėti, gauti autografus. 
Už tokiu būdu sutelktas lėšas 
V. Gerulaitis nuperka tūkstan
čius rakečių Japonijoje ir jas 
išdalina vaikams, kurie ateina 
treniruotis į jo išnuomotas 
aikšteles Niujorko parkuose.

Čikagoje pagražėjo Jaunimo 
centro sodelis, užbaigus ilgus 
mėnesius trukusius paminklo, 
laiptų ir aikštelės atnauji
nimus. Žuvusiems už Lietuvos 
laisvę skirtame paminkle užtai
sytos klimato padarytos išgrau
žos ir įskilimai. Pats akmuo 
nuvalytas ir impregnuotas che
mikalais, atkurti įrašai. At
naujinimui teko samdyti šios 
srities specialistą. Aikštelė 
ir laiptai prie paminklo nuva
lyti, aptraukti specialia mase. 
Planuoto senųjų laiptų pakeiti
mo naujais teko atsisakyti dėl 
per didelių išlaidų. Daugelis 

rangovų šio darbo atsisakė, o 
vienas už jį pareikalavo net 
$30.000. Darbų vykdymo komi
tetą sudarė: pirm. K. Milkovai- 
tis, nariai — S. Endrijonienė, 
B. Vindašienė, J. Juškaitis ir 
A. Juškevičius.

Australija
Sydnėjuje leidžiama “Mūsų 

pastoge” rūpinasi Lietuvių 
Bendruomenės spaudos sąjun
ga, dešimtąjį metinį narių susi
rinkimą turėjusi 1987 m. gruo
džio 6 d. mažojoje Lietuvių 
klubo salėje. “Mūsų pastogė” 
informuoja, kad susirinkime 
dalyvavo tik trylika narių, kai 
anksčiau ne visi norintys sutilp
davo į kalbėtojų sąrašus. Tylos 
minute pagerbus mirusius na
rius, finansinį dešimtmečio 
veiklos pranešimą padarė val
dybos ižd. A. Milašas. Posėdžio 
dalyviai patvirtino apyskaitą 
ir naują valdybą. Jon nesutiko 
įsijungti A. Migas ir ilgametis 
ižd. A. Milašas. Patvirtintą 
valdybą sudarė — dr. B. Vingi
lis, A. Adomėnas, A. Dūdaitis, 
V. Jaras, V. Patašius ir K. Pro
tas. Susirinkimui pirmininka
vęs dr, B. Vingilis betgi pra
nešė, kad jis dėl kitų įsiparei
gojimų pilnos kadencijos valdy
boje negalės užbaigti.

Britanija
DBLS Škotijos skyrius meti

niame narių susirinkime 1987 
m. lapkričio 8 d. išrinkta nauja 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. J. Bliūdžius, sekr. C. Bliū- 
džiuvienė, ižd. M. Crossan, na
riai A. Pautney ir G. Pautney. 
Kandidatais liko N. Stankus ir 
F. Puodžius.

“Vyčio” klube Bradforde vie
šėjo Mančesterio ir Boltono lie
tuviai. Už vaišių stalo susėdo 
75 asmenys, įskaitant ir “Vyčio” 
narius. Svečius pasveikino “Vy
čio” klubo pirm. V. Gurevičius. 
Žodį tarė: DBLS Boltono sky
riaus pirm. H. Vaineikis, Man
česterio klubo pirm. A. Podvois- 
kis ir ramovėnų skyriaus pirm.
K. Murauskas. Vaišes su talki
ninkėmis buvo paruošusi R. Vai
čekauskaitė. Dalyviai pasikeitė 
mintimis, padainavo lietuviškų 
dainų. Tokie Bradfordo, Bolto
no ir Mančesterio lietuvių susi
tikimai, skatinantys kaimynišką 
bendradarbiavimą, jau yra tapę 
reguliariais renginiais įvai
riomis progomis. Keičiamos tik 
vietovės — susitikimai įvyksta 
Bradforde arba Mančesteryje. 
Juose dalyvauja ir mažesnės 
Boltono kolonijos lietuviai.

Vokietija
Muzikos vakarą Hamburgo 

lietuviams nedideliame jų klu
be 1987 m. spalio 31 d. surengė 
Hamburgo konservatorijos prof, 
dr. Raminta Lampsatytė-Kollars 
ir konservatorijos absolventė 
sol. Vilija Mozūraitytė. Vakare 
buvo pasidalinta įspūdžiais, 
lietusiais jų koncertus Vilniu
je, Kaune ir Klaipėdoje. Visus 
nustebino sol. V. Mozūraitytės, 
mezzo-soprano, talentingai at
liktas Carmen vaidmuo G. Bizet 
operos spektaklyje Vilniaus 
operos ir baleto teatre. Ham
burgo lietuviams ji dabar padai
navo keletą lietuvių kompozito
rių kūrinių. Koncertinėn pro- 

-gramėlėn įsijungė smuikinin
kas M. Kollars ir dainininkė 
I. Raters. Vakaras baigtas vai
šėmis, ilgai skambėjusiomis 
visų dalyvių lietuviškomis dai
nomis.

Jurgis Barasas, žymus V. Vo
kietijos lietuvių visuomeninin
kas, ilgus metus dirbęs prie 
JAV kariuomenės veikiančioje 
darbo kuopoje Kaiserslauterne, 
sulaukė 65 metų amžiaus ir išėjo 
pensijon. Iš Kaiserslauterno 
išsikėlė nuolatinėn savo gy- 
venvietėn Miunchene. Jis daž
nai buvo renkamas į VLB krašto 
tarybą ir valdybą, kurios pir
mininku jam teko būti porą me
tų. J. Barasas savo gilius pėd
sakus paliko ir Vasario 16 gim
nazijos kuratorijoje — būdamas 
jos iždininku, keletą metų rū
pinosi visais ūkiniais gimnazi
jos reikalais. Reiškėsi ir Lie
tuvių fronto bičiulių Europos 
sąjūdyje, eidamas iždininko pa
reigas, talkindamas Europos 
lietuviškųjų studijų ruošoje.

Vasario 16 gimnazijos ka
pelionas kun. Jonas Dėdinas, 
1987 m. spalio 11, sekmadienį, 
atnašavęs Mišias Hiutenfeldo 
lietuviams, pakrikštijo gimna
zijos mokytojos Marytės (Dam- 
briūnaitės) ir direktoriaus 
Andriaus Šmitų dukrelę Dainą- 
Kristiną. Krikštatėviais buvo 
Onutė ir Antanas Šiugždiniai. 
Krikštynose dalyvavo ir Elena 
Dambriūnienė, atvykusi iš Va
šingtono pas dukrą Marytę.



Pastabos ir nuomonės

Tarp debesy ir vaivorykštės
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Juliaus Vaisiūno pesimistiš
kas ir pilnas kartėlio straips
nis “TŽ” 1987. XI. 24 drąsiai, 
nors ir kiek sutirštintomis 
spalvomis piešia mūsų visuo
menės nuosmukio vaizdą, ma
tyt, remdamasis asmenine pa
tirtimi. Tiesa, kad mūsą “veik
loje” nebėra veiklos, tik gar
sūs suvažiavimai su šauniomis 
rezoliucijomis ir abstrakčiais, 
nieko nereiškiančiais šūkiais. 
Tiesa, kad jieškojimas tuščios 
garbės dažnai į visuomeninio 
gyvenimo aukštumas iškelia 
asmenis ne tiek dėl ją suge
bėjimo, kiek dėl jų stipraus 
veržimosi į “pirmas vietas”. 
Todėl baigiame prarasti jau
nąją kartą, nes bijome konku
rencijos ir naujų veiklos me
todų, kurių vyresnieji nepa
žįsta, nepripažįsta ir nesuge
ba įgyvendinti. O kritika pas 
mus yra “anatema” — už atvi
rą, nors ir labai mandagų žo
dį susilaukiame asmeninių už
gauliojimų, pašaipos ir neuž
tarnautų epitetų.

Ne viskas tačiau yra bevil
tiška, nes dar mūsų gyvenimo 
ratas sukasi, dar mūsų spauda 
lanko lietuvius visame laisva
jame pasaulyje, dar veikia 
jaunimo organizacijos, lei
džiamos knygos, statomi veika
lai, operos, veikia lituanisti
nės mokyklos.

Sielojasi J. Vaisiūnas ir dėl 
kai kurių mūsų tautiečių pra
turtėjimo. Argi tai iš tikro 
bloga? Pažvelkime į visuose 
kraštuose įtakingiausią žydų 
mažumą: jie visų pirma pasi
rūpina tvirtu finansiniu pa
grindu, kuris juos įgalina 
skleisti savo įtaką visose gy
venimo srityse, tiek politiko
je, tiek mene, tiek komercinia
me pasaulyje. Pralobę jie savo 
idealų neatsisako.

Pinigai reikaligi ir mums. 
Juk spaudą galime remti tik 
atliekamais pinigais, ne
skriaudžiant savo šeimos. Or
ganizacijas, fondus ir visus 
milžiniškus renginius remia 
tie, kurie turi pinigų. Ir juo 
daugiau pinigų surenkame, 
juo stipriau galime įgyven
dinti kurį nors projektą. Juk 
gyvename pasaulyje, kuriame 
be pinigų egzistuoti neįma
noma. Tiek gražios rezidenci
jos (kažkodėl pas mus tas žo
dis yra ištariamas su tam tikra 
pašaipa), tiek keli automobi
liai ar indėliai banke gali 
reikšti pasiturinčią, tvirtą 
visuomenę, save išlaikančią, 
neelgetaujančią, išdidžią ir 
žinančią savo vertę. Demokra
tijoje joks politinis kandida
tas negali tikėtis būti išrink
tas, nežiūrint jo įsitikinimų 
ar idealizmo, jeigu jis nepa
jėgia surinkti pakankamai lė
šų savo rinkiminiam vajui.

Turbūt vis dar savyje nešio
jame buvusio stovyklinio gyve
nimo įtakoje užsilikusius psi
chinio nusiteikimo likučius, 
kai su panieka žiūrėjome į juo
dosios rinkos prekiautojus (jų 
dėka dažnai gaudavome ska
nesnio maisto trupinėlį) ir sto
vėjome, kaip elgetos, ilgose 
maisto davinio eilėse stovyklų 
valgyklose ar prie Raudonojo 
kryžiaus bei BALFo siuntinių 
dalinimo. Tada viską darėme 
nemokamai. Mokytojai mokė 
be algos, redaktoriai reda
gavo be honoraro, chorai, dai
nininkai, muzikai koncertavo 
už maisto davinį ir nakvynę 
stovykliniuose barakuose. Pi
nigų turėjo tik “spekuliantai”, 
į kuriuos kai kurie žiūrėjo su 
panieka, nors ir jų paslaugo
mis naudojosi, radę tarpinin
ką išmainyti seną šveicariš
ką laikrodėlį į svarą lašinių 
ar kilogramą tabako ...

Mums reikalingi ir mokyti, 
ir turtingi asmenys, lygiai 
kaip reikalinga yra kritika. 
Bene pati silpniausia mūsų 
spaudos vieta kaip tik ir yra 
kritika. Turime daugybę da
lykų, kurių negalima paliesti 
kitaip, kaip tik su gražiau
siais komplimentais. Skaito-

me apie “nuostabius pastaty
mus”, o tikrumoje išeiname 
nusivylę ir pikti, bet reporte
ris ar žurnalistas (ir čia ne
darome skirtumų, nors jie yra 
labai dideli) nedrįsta pareikšti 
raštu nuomonės, kuri būtų ne
maloni ar rengėjams, ar atli
kėjams, nes gyvename per 
daug arti vieni kitų.

Julius Vaisiūnas sako, kad 
jo stebėjimo išvados “atėmė 
ryžtą atiduoti paskutines jė
gas” tolimesniam darbui. Nors 
ne su visais jo skundais su
tinku, bet ta išvada manęs ne
stebina. Dirbančių asmenų 
mums reikia visose srityse, 
įskaitant ir spaudą, o kartais 
joje dirbantieji tyliai pasi
traukia, nes nebegali pakelti 
neetiško kai kurių asmenų 
plunksnos “pasispardymo”, 
anonimiškų “pasisakymų” ar 
net asmeniškų užgauliojimų, 
kurių pakankamai patyrė ir 
šių eilučių autorė.

Juk turime daug didesnių 
problemų, kaip vienas kitą pul
ti, bet taip pat privalome iš
laikyti kokį nors bendrą, orų 
matiklį, nekeliant menkysčių 
į padanges ir nenaikinant 
oponentų asmeniškumais.

Jeigu J. Vaisiūnas temato 
debesis ir sutemas, aš vis dar 
esu linkusi matyti vaivorykštę. 
Yra nemažai veiklos, kuri yra 
pozityvi, nos per mažai išrek
lamuota, kaip pvz. jaunimo or
ganizacijų. Yra puikių rezul
tatų dar likusio jaunimo gre
tose, nors per vyresniųjų su
kaktis, pagerbimus ir liaupsi
nimus jiems vis dar neranda
ma vietos. Bet aš tikiu, kad 
visi yra reikalingi, ir tie, ku
rie turi rezidencijas bei daug 
pinigų, ir tie, kurie jų turi 
mažiau, bet daugiau idėjų. 
Tikro idealisto negali sužlug
dyti jo aplinkoje matomos silp
nybės ir nemoralus elgesys. 
Todėl idealistas ir yra kaip 
tas auksas, spindintis net pe
lenuose. Aš dažnokai pažars- 
tau pelenus ir vis tik užtinku 
auksą. O jei pašalintume gan
dus, asmenines intrigas, pa
tikrintume intrigas keliančių 
asrpenų intencijas, tai gal gy
venimas būtų ir idealistams 
lengvesnis.
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Lietuvos išlaisvinimo komiteto atstovybės Argentinoje pirmininkas 
ALEKSANDRAS-ARTŪRAS MIČIUDAS (kairėje) dėkoja Lanus miesto 
burmistrui Manuel Quidimil už Lietuvos vardo aikštę Imigrantų alėjoje, 
Buenos Aires provincijoje. Ši nuotrauka buvo įdėta vietos laikraštyje

..

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!”

Leiskite įnirusiems ramiai ilsėtis
Monsinjoro Ignatavičiaus niekintojai nesiskaito su faktais

ANTANAS GAULIA, 
Brazilija

Prieš dešimt metų svarbiau
siuose Brazilijos spaudos or
ganuose pasirodė ilgi straips
niai ir komentarai, rašyti iš 
Izraelio. “Jornal do Brasil”, 
vienas žymiausių Brazilijos 
spaudos organų Riodežaneire, 
išspausdino savo korespon
dento Mario Chimanovich (žy
dų kilmės žurnalisto Izraely
je) “didelę naujieną”, būtent 
Brazilijoje slėpėsi keletas 
karo nusikaltėlių, tarp kurių 
ir du lietuviai.

Mus visus lietuvius Brazili
joje sujaudino ir nustebino 
tie straipsniai, kurie tiesio
giai lietė kunigą Zenoną Ig
natavičių. Kuo rėmėsi šis ko
respondentas? Ogi medžiaga, 
NKVD vyriausio štabo surink
ta ir per Maskvą pasiųsta Iz
raeliu.

Visi suprantam, jog žydų 
tauta, tiek daug nukentėjusi 
hitlerininkų naguose, turi tei
sę sodinti į kaltinamųjų suo
lą tuos asmenis, kurie yra nu
sikaltę karo žiaurumais arba 
žmonijos naikinimu. Tame 
suole turėtų be išimties sė
dėti ir bolševikai, politrukai, 
enkavedistai, komisarai ir visi, 
kurie išžudė milijonus nekal
tų žmonių okupuotuose kraš
tuose. Bet niekas neturi tei
sės kaltinti, šmeižti ir purvin
ti visai nekalto žmogaus, kun. 
Zenono Ignatavičiaus, kuris 
niekur ir niekuomet nepalie
tė jokio žydų asmens. Atvirkš
čiai, visuomet jiems jautė 
draugiškumą ir kaip dvasinin
kas su jais santykiavo, juos 
gerbė.

Aišku, tokia žinia Brazili
jos lietuvius labai suerzino, 
ypač Riodežaneiro kolonijoje, 
kur ilgus metus gyveno ir dir
bo kun. Ignatavičius. Čia jis 
buvo visuomenės žinomas ir 
gerbiamas, ir tai ne veltui, 
nes per 20 metų nepaprastai 
daug nusipelnė mūsų jau mer
dinčiai mažutei kolonijai, 
kuri jo dėka, senelio kun. J. 
Janilionio padedama, vėl at
gijo ir keletą kartų suorgani
zavo demonstracijas prie Sov. 
Sąjungos ambasados su lietu

Tai mano namai.
O, KANADA

Kanada yra mūsų namai. 
Mes turime galimybę 
puoselėti daugelį savo 
kultūrinių paveldu ir 
pilnai dalyvauti kanadiečių 
gyvenime. Mūsų įvairumas 
įjungia Kanadą į globalinę 
bendruomenę. Bendras mūsų, kaip 
kanadiečių, ryšys daro mūsų šalį 
vis stipresnę ir didesnę.
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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).
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viška vėliava, iškeltais pla
katais, reikalaudama Lietu
vai nepriklausomybės bei lais
vės. Savo darbais — choro su
organizavimu, tautiniais šo
kiais, teatriniais vaidinimais, 
iškilmingų Mišių ruošimu (ne
retai dalyvaudavo pats kardi
nolas ir kiti brazilų žymūs 
svečiai) laimėjo daug pagar
bos ne tik tarp lietuvių, bet 
ir tarp lenkų, ukrainiečių, 
ypač brazilų.

Organizavo JOC — Juven- 
tude Operaria Catolica (Kata
likų jaunimo darbininkija). 
Buvo kunigų seminarijos pro
fesoriumi, dėstė kanoninę tei
sę ir filosofiją. Dabartiniu 
metu nemaža dalis brazilų ku
nigų, kanauninkų, monsinjorų 
yra buvę jo mokiniai. Už tuos 
visus darbus įsigijo didelę 
pagarbą. Dėl to, pašauktas į 
Romą, popiežiaus Jono XXIII 
buvo pakeltas monsinjoru. 
Grįžusį į Riodežaneirą vieti
nis kardinolas Dom Jaime de 
Barros Camara 1970 m. spe
cialioje iškilmėje paskyrė jį 
generaliniu vikaru lietuvių 
reikalams.

Norėdamas tą visų mylimą ir 
gerbiamą kunigą apginti, Rio
dežaneiro lietuvių prašymu, 
parašiau portugalų kalba ilgą 
straipsnį, iškeldamas jo visus 
nuopelnus. Ten mažoje san
traukoje buvo atpasakota kun. 
Ignatavičiaus veikla vokiečių- 
rusų fronte karo metu. Jis kaip 
lietuvių bataliono kapelionas, 
rūpinosi jo gerove. Minske 
jam pavyko su gudų pagalba 
atstatyti subombarduotą Mins
ko katedrą, kurioje buvo įreng
ta transporto priemonių dirb
tuvė. Ten visuomet ateidavo 
daug tikinčiųjų į pamaldas.

Kun. Zenonas Minske pasie
kė su kryžiumi rankose dau
giau, negu vokiečių tankai. 
Aišku, tai supykdė enkave
distus ir bolševikus. Be to, 
priminiau, jog 1966 m. kun. 
Zenonas Ignatavičius lankėsi 
Izraelyje, apkeliavo Šventą
ją Žemę ir su visais kalbėjo 
laisvai. Riodežaneire lankė 
keletą kartų dr. Lemlę, — vy
riausiąjį žydų rabipą. /Savo 
pamaldose primindavo žydų 
tautą: “Kaip ir mes po pasau
lį išsklaidyta tauta po dviejų 
tūkstančių metų atgavo savo 
nepriklausomybę. Tai pavyz
dys, kurį mums verta sekti”.

Žinias apie kun. Z. Ignata
vičių surinkau iš ilgų asme
niškų pasikalbėjimų ir jo kny
gos “Yo vi” (Aš mačiau). Ten 
jis aprašo savo atsiminimus 
ir karo įvykius, kuriuose da
lyvavo kaip lietuvių karių ka
pelionas. Šioje knygoje niekur 
neneigia, jog jis tarnavo Die
vui ir tėvynei. Kas tik nori, 
gali ne tik skaityti, bet ir 
matyti jį nuotraukose apsi
rengusį lietuviška uniforma, 
o ne vokiška. Dirbo Kaune 
vaistininku tarp žydų, bet 
niekas jo neišdavė, nes kaip 
kunigui grėsė mirtis nuo ru
sų okupantų.

Tas ilgas straipsnis nu
skambėjo plačiai ir, galima 
sakyti, pasiekė savo tikslą. 
“Jornal do Brasil” jį išspaus
dino ištisai be jokių pakeiti
mų ar sutrumpinimų.

Po to 10 metų niekas niekur 
nebelietė mūsų visų žinomo 
monsinjoro Zenono, ir joks 
brazilų laikraštis šia tema 
nerašė. Tarp kitko, tame 
straipsnyje buvo prašoma: 
“Duokite ramybę įnirusiems”!

1987. VI. 23 “Tėviškės žibu
riuose” nustebęs skaitau 
straipsnį “Kaltina mirusį 
lietuvių kunigą”. Straipsnio 
autorius A. Kalnius aiškina, 
jog 1987 m. sausio 24 d. “The 
Jerusalem Post” vėl puola ir 
kaltina kun. Zenoną Ignata
vičių, apie kurio mirtį, atro
do, nieko nežino. Ten aiški
nama, kad šis kunigas dalyva
vęs 1941-43 m. 12-tame lietu
vių batalione Minsko mieste, 
laiminęs to bataliono karei
vius, kurie už fronto žudę žy
dus. Iš tikrųjų nieko panašaus 
neįvyko. Reikia priminti, jog 
vokiečiai lietuviams nerodė 
jokios simpatijos ir jais nepa
sitikėjo. Už tai juos išmėtė 
po visą frontą nuo Leningra
do iki Maskvos ir nuo Stalin
grado iki Kaukazo. O jei kuris 
individuališkai pasidavė na
cių ir esesininkų įtakai, tai 
toks asmuo nieko bendro netu
rėjo su kun. Zenonu Ignatavi
čium, kuris buvo užsiėmęs re
liginiais reikalais, o ne po
litiniais ar kariniais.

Kun. Z. Ignatavičius suge-

bėjo atgaivinti religinį gudų 
gyvenimą. Už tai rusai negali 
jam atleisti. Bet tie įvykiai 
nieko bendro neturėjo ir ne
turi su žydais. Enkavedistų 
paruošti liudijimai negali bū
ti laikomi rimtais dokumen
tais.

1987 m. vasarą, po 55 metų 
gyvenimo Brazilijoje, teko lan
kytis sovietų okupuotoje Lie
tuvoje. Vilniuje apžiūrėjau 
esamas šventoves. Mano dėme
sį atkreipė viena šventovė, 
kurioje įrengtas ateizmo mu
ziejus. Tai prieš 400 metų sta
tyta Šv. Kazimiero šventovė. 
Įeinu vidun: prikabinėta ma
žose vitrinose visokių burtų 
ir burtininkų. Atrodo, norima 
vaikus pagąsdinti. Pagalvo
jau: kur tokio absurdiško mu
ziejaus įrengėjų protas? Lai
kydami save gudriais, dabarti
nės Lietuvos viršininkai rado 
laiko ir lėšų tokiai vaikiškai 
propagandai prieš tikybą! Ne
radęs nieko moksliško, išeinu. 
Kairiame šone pastebiu kun. 
Z. Ignatavičiaus nuotrauką: 
laimina lietuvius karius, ei
nančius į frontą. Apačioje pa
aiškinimas, esą šis batalionas 
sunaikinęs 46.000 nekaltų žmo
nių. Juk tą patį rašo ir “The 
Jerusalem Post”. Skirtumas 
tiktai tas, kad žydų laikraščiui 
skaičius 46.000 atrodė perdė
tas ir jį sumažino iki 10.000. 
Jau vien iš to skirtumo matyti, 
kad tai iš viso nepatikimas da
lykas. Juk tie raganų medžioto
jai galėjo parašyti, kad anas 
lietuvių batalionas su savo 
laimintoju sunaikino 100.000 ir 
1.000.000! Tai neturi nieko 
bendro su tiesa. Aiškiai matyti 
bolševikų noras suniekinti ne
kaltą žmogų, nebegalintį apsi
ginti (mirė Romoje 1978 m.).

Norint sužinoti tiesą apie 
kun. Z. Ignatavičių, verta 
perskaityti jo atsiminimus 
portugalų kalba “Yo vi” (Aš 
mačiau), kurie yra išleisti 
ispanų ir italų kalbomis. Ra
šytojas Klemensas Jūra yra 
paruošęs ir išleidęs kun. Z. 
biografiją “Monsinjoras”. Jo
je yra surašyti visi šio kuni
go, pergyvenimai karo fronte^ 
kur kovojo lietuvių daliniai 
prieš bolševikus, besiveržian
čius į Lietuvą.

Aš gerai pažinojau Z. Igna
tavičių kaip kunigą, veikėją, 
rašytoją, patriotą, Evangeli
jos skelbėją. Toks asmuo nie
kad niekam blogo nedaro ir 
yra pasiruošęs visiems padėti.

Būdamas gyvas, kun. Z. Ig
natavičius rinko medžiagą 
veikalui apie Brazilijos- 
Lietuvos santykius. Tuo tiks
lu lankėsi Portugalijoje ir 
“Torre de Tombo” bibliote
koje, Lisabonos mieste, dar
bavosi 30 dienų.

Prieš išvykstant jam iš 
Riodežaneiro į Romą, jam bu
vo pasiūlyta katedros rek
toriaus vieta. Jį betgi traukė 
kiti darbai, be to, prisidėjo 
ir sveikatos rūpesčiai. Iš Ro
mos pas mus nebegrįžo. Mūsų 
kolonija Riodežaneiro mieste 
pradėjo merdėti ir nykti.

Baigdamas noriu priminti 
mons. Vital Cavalcanti žo
džius (buvo kun. Z. Ignatavi
čiaus padėjėju, vėliau tapo 
katedros rektorium): “Mon
sinjoras Zeno visuomet buvo 
ramus, kuklus, paslaugus ir 
šventas žmogus”.

Prašome: jei nenorite apie 
jį kalbėti su pagarba, tylėki
te ir leiskite jam ramiai ilsė
tis amžinybėje.
• Supažindinkite savo draugus 

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

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Funeral Home

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 
Telefonas: (705) 673-9595 
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Maironio mokyklos mokiniu choras Toronte, dalyvavęs kalėdinės eglutės programoje Nuotr. St. Dabkaus

Kompartijos kalba su dvasiškiais

į žemę atsirėmęs sklandė aukštumose
Kai kurie palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio dvasios bruožai

SESUO M. PALMIRA

Žmogus nėra kaip medis — 
šaknys, lapai, žiedai, vaisiai. 
Jis, kaip vientisa būtybė su pri
gimtinėm žmogiškom savybėm 
ir įsiliejusia Dievo malone, 
nesiduoda skaidomas, karpo
mas, kad galėtum matyti kur 
prigimtinės savybės, o kur 
jau aiškiai persunktos spe
cialios Dievo malonės. Bet 
labai naudinga parymoti prie 
palaimintojo “Užrašų” ir “Ve
damosios minties”, kai Bažny
čia jau viešai pripažino jo 
dorybių heroiškumą. Verta 
pasekti, kur tos natūralio
sios dorybės rado atramą?

J. Matulaitis “Užrašuose” 
skatina nepaneigti prigimti
nio prado, ugdyti talentus, 
juos puoselėti ir kūrybiškai 
praturtinti save ir visuome
nę. Esą reikia gerbti kito 
asmens savitą kūrybiškumą, 
vertinti tai, ką kitas suku
ria. Tokiu būdu tobulės ir pri
gimtinės dorybės.
i. “Užrašuose” 1911 m. vasario 
17 d. yra skyrelis “Geras žmo
gus”. Ten sakoma: “Būk toks, 
koks nori kitiems rodytis ir 
būsi geras žmogus. Kas tau 
malonu ir kitam daryk, o kas 
tau nemalonu ir kitam ne
daryk”.

Klasiškas išsireiškimas, bet 
praktikuoti nelengvas. Palai
mintojo gyvenimas rodo, kad 
jis tai darė. Prigimtines do
rybes gali turėti ir nekrikš
čionis. Tai pirmoji pakopa ant
gamtinėm dorybėm.

Savo raštuose jis dažnai pri
mena nepaneigti gamtinio pra
do, jį puoselėti, kad antgamti
nė malonė rastų paruoštą pa
matą tobulumo statybai. “Ve
damosios minties” skyrelyje 
sako: “Nepaneigti gamtinio 
prado. Būtent: tebūna — tesi- 
stengia būti tiesios širdies, 
padorus, mylėti tiesą bei tei
singumą; telavina savo įgim
tus gabumus ir teišmoksta sa
ve valdyti ir tinkamai elgtis 
su žmonėmis”.

Savimeilė yra gana apsukri. 
Nėra lengva apsaugoti tiesu
mą ir teisingumą. Kai tenka 
apginti kokį nors veiksmą, 
prisiplaka pagunda tai pridėti 
tai atimti, kad tik įtikinančiai 
ir gražiai pasiteisintum. Šią 
tiesumo dorybę išlaikyti tin
kamoj aukštumoj be Dievo ma
lonės ir kitų šalutinių dory
bių, kaip paprastumas ir nuo
lankumas, yra sunku, o gal, re
miantis tik žmogiškom pastan
gom, ir visai neįmanoma.

Pas Palaimintąjį šios žmo
giškos dorybės buvo išugdytos 
iškiliausiam laipsnyje. Kaip 
jis tai pasiekė, tenka stabte
lėti prie “Vedamosios min
ties” pirmo ir antro skyrelio, 
kur sakoma: “Viską daryti di
desnei Dievo garbei, visur Die
vą įnešti, kad visos Vienuoli
jos ir atskirų jos narių gyve
nimo centras būtų tik Dievas”. 
Antrame skyrelyje sako: “Nuo
lat kelti savo širdis aukštyn, 
visame turėti gryną intenciją. 
Tarnauti Dievui ir pasišvęsti 
artimui, nedarant jokio skirtu
mo nei vietos, nei žmonių at
žvilgiu”.

Tarnauti Dievui ir pasišvęsti 
artimui — tai darbo dirva, kur 
natūraliosios dorybės būtinos. 
Palaimintojo elgesys su žmo
nėmis buvo paprastas, ramus, 
žodžiai taupūs ir taiklūs. Bet 
kartais ši santūri ir dvasinga 
asmenybė “užsiliepsnodavo”. 

“Užrašų” 134 psl. yra 52 skyre
lis “Išnaudotojas”. Ten skaito
me: “Man rodos, nedoriausias 
ir bjauriausias išnaudojimas 
yra prisidengus tikėjimo 
skraiste. Pajutus tokį vilką 
spraudžiantis tarp Kristaus 
avelių, reikia varyti lazda 
laukan, reikia šaukti ir rėkti, 
kad aviją apsaugojus, kad ku
rios avelės nesudraskytų. Aš 
laikau nedoru daiktu šelpti 
aiškų sukčių ir apgaviką, nes 
tokiu būdu tik padrąsinsime 
nedorėlius toliau savo amatą 
varyti”.

Ir Kristus išvarė prekiauto
jus iš šventyklos. Palaiminta
sis nurodo Kristų kaip pavyz
dį, kurį jis sekė visu rūpestin
gumu. “Vedamosios minties” 
11 skyrelyje sako: “Tesiekia 
tobulybės sekdamos Viešpatį 
Jėzų Kristų, kuris yra kelias, 
tiesa ir gyvenimas. Teįsižiūri 
į Jo asmeninį privatų gyveni
mą, lygiai viešą, apaštališką, 
skirtą maldai ir darbui, atgai
lai ir aukai. Įsirašyk į savo 
širdį- Jo poelgius ir darbus: 
Jo nuolankumą žmonėms, ma
lonumą mokiniams. Jo gailes
tingumą vargšams, kuriuos lai
kė tartum savo šeimos nariais”.

Kai perskaičiau knygą “Vil
kaviškio vyskupija”, sužino
jau, kad prieš I D. karą mano 
tėviškės parapijoje Sasnavoje 
dar nebuvo šventovės, o tik ko
plyčia. Kunigo pastoviai ne
buvo, taigi nė klebonijos. Ti
kinčiuosius aprūpindavo slap
tieji marijonai. Visų smulk
menų nežinau, tik faktą, kad 
kurį laiką Palaimintasis Jur
gis Matulaitis, tada dar ne vys
kupas, atvykdavo, sakydavo 
pamokslus, klausydavo išpa
žinčių, atlikdavo sekmadienio 
pamaldas su pilnu aptarnavi
mu. Iš savo a.a. tėvelio gir
dėjau; “Tai šventas kunigas. 
Eidavau pas jį išpažinties. Tai 
Dievo žmogus. Jauti kaip jis 
nori tave tiesiai į dangų įkel
ti. O tie pamokslai, tas papras
tumas — visą savaitę gali tuo 
gyventi. Po pamaldų sustodavo 
pasikalbėti su ūkininkais 
ir rasdavo bendrą kalbą”. Jo 
asmenybės paprastumas, cha
rakterio šiltumas ir ta vidinė 
ištikimybė Dievui traukė žmo
nes prie savęs. Iš dalies jo 
dėka Sasnavoje buvo pastaty
ta medinė šventovė ir klebo
nija. Gautas pastovus kunigas. 
Šventovė buvo pavadinta Mari
jos vardu.

Ir ne vienoj vietoj jis tyliai 
paorganizuodavo, patardavo, 
užvesdavo ant kelio. Todėl 
jis iš patirties galėjo sakyti: 
“Tenai mums geriau klosis ir 
pavyks, kur nueisime nusiže
minimo keliu ir kur pradėsi
me darbą nuo maža ko, be 
triukšmo, o paskui jį platin
sime ir plėtosime ir auginsi
me kaip kokį grūdą ir tobulin

AfA 
VIKTORUI TADARAUSKUI 

Lietuvoje mirus,
broliui prelatui dr. JUOZUI TADARAUSKUI ir giminėms 
Lietuvoje reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesio 
valandoje -

J. F. Cicėnai, Toronte ir

A. V. Biržiečiai, Lietuvoje

sime. Kur pradėsime darbą 
nuo vargdienių, nuo mažų vai
kelių, nuo didžiausių tamsuo
lių, nuo labiausiai apleistų, 
o paskui pamažu, šaknis įlei
dus, stengsimės, kad mūsų dar
bai augtų ir kerotų, apimdami, 
kad ir plačiausią dirvą dides
nei Dievo garbei”.

Kai skaitai “Užrašus” ir “Ve
damąją mintį”, jauti su kokiu 
akylumu jis žvelgė į Kristų ir 
Jo elgesį. Vienoj vietoj sako: 
“Teesie tavo išmintis, galvo
sena bei pastangos apie Jį mąs
tyti, kad įgautum daugiau noro 
Jį sekti bei pamilti. Taip mąs
tydama ir studijuodama nau
dingiausiai praleisi laiką, nes 
rūpinsies! pačiu Viešpačiu Jė
zumi Kristumi”. Šitas sekimas 
Kristumi nuspalvino ir keitė 
jo prigimtines dorybes iki he
roizmo. Pvz. jo “Užrašuose” 
nėra jokio dejavimo, nors fizi
niai skausmai jo nepaliko visą 
gyvenimą. O juk taip natūralu 
sudejuoti, kad skauda ...

Palaimintojo reikalavimai 
sau buvo nuostabiai kuklūs. 
Vienas asmuo stebėjęs įvykį 
pasakoja, kad Čikagoje 1926 
m. eucharistinio kongreso 
proga lankėsi ir Palaiminta
sis. Kartą jis pavėlavo pie
tums. Atėjęs į valgomąjį, ra
do jį tuščią, visi pavalgę ir 
išėję. Jis paėmė savo lėkštę, 
pasirinko likučių nuo paval
giusių lėkščių, atsisėdo į sa
vo vietą užvalgė ir išėjo. Sa
ve pamiršdamas, pasitikėda
mas Dievo Apvaizda, vis degė 
noru aukotis, kuo daugiau 
dirbti Dievo garbei. Išugdė 
savyje tokią vidinę ramybę, 
kuri spindėjo veide ir visa
me gyvenime. Jo užrašuose 
daug vilties, ryžto, pasitikė
jimo Dievo pagalba. Jis atvirai 
žvelgė į žmogiškas silpnybes. 
“Užrašų” 21-mame puslapyje 
sako: “Taip žmogus linkęs sa
vo ateitį nuo visokių negandų 
apsaugoti, taip ima noras sa
ve nuo visokių nelaimių ap
drausti užhipnotizuoti”.

1913 m. rugsėjo 29 d. vienam 
asmeniui rašė: “Man rodos 
tamstos abejonės pareina, kad 
tamsta dar vis perdaug savimi 
gyveni, apie savo asmenį, kaip 
apie kokią ašį, sukiesi. Norė
tum palyginant į kokį banką 
įdėti save ir gyvenimą, kad 
tamstos ‘aš’ nežlugtų, kad 
koks prietykis neištiktų. 
Kad tas ‘aš’ kuo daugiau palū
kanų atneštų”.

Tik asmuo, aptvarkęs savo 
“aš”, gali iš širdies gilumos 
sakyti: “Duok Dieve, kad mes 
būtume pagauti tos vienos di
delės minties — Bažnyčiai 
dirbti, vargti, kentėti, kad 
Bažnyčios kentėjimai, vargai 
ir žaizdos būtų mūsų vargai ir 
žaizdos. Kad sudegčiau kaip ta 
žvakė ant altoriaus Dievui, 
Bažnyčiai ir visai žmonijai”.

Skaitome “Gimtajame kraš
te” apie aukštųjų okup. Lietu
vos pareigūnų pokalbius su 
Katalikų Bendrijos atstovais. 
Pokalbiai, konferencijos var
du pavadinti, išoriniu požiū
riu atrodo jeigu ne nuolaida, 
tai bent rimtas valdžios dėme
sys tikinčiųjų bendruomenės 
vadovams. Tačiau nedaug rei
kia, kad iš to nublizginto 
maišo greitai išlystų po vieną 
kitą aštrią ylą.

Aiškinimai apie šventovių 
remontus, skiriamas tam lėšas, 
apie kunigams teikiamas gali
mybes įsigyti “Volgas” nublun
ka ir išvirsta gryna demagogi
ja, kai imama kalbėti apie ty
liuosius kunigus ir ekstremis
tus, kurie savo pamoksluose 
kritikuoją sovietinę santvar
ką, jų žodžiais tariant, užsi
ima valstybės “šmeižimu”. O 
prie viso to dar pridedamas 
labai jau pigus romėniškas 
posakis, be abejonės, su stip
riu sarkazmu ištartas, kad 
“kiekviena valdžia iš dievo”. 
Čia jau reikia šyptelti: koks 
dievas, tokia ir valdžia. Ti
kinčiųjų Dievas rašomas di
džiąja raide. Visas kultūrin
gas pasaulis, ir ne tik krikš
čioniškasis, puikiausiai žino, 
kodėl tai yra daroma. Kol 
LTSR pareigūnams dievas ne
pavirs DIEVU, tol bet kokie 
pokalbiai su tikinčiųjų va
dovais bus paprastos propa
gandos įrankiais.

Aštriausia yla iš to “kon- 
ferencinio maišo” išlindusi, 
vis dėlto, yra kunigų skirsty
mas į valdžiai ištikimuosius 
ir ekstremistus. Pastarieji,

Aukos Tautos fondui
1987 m. pabaigoje paaukojo: $100- 

B. Stalioraitienė (a.a. savo vyro Juo
zo atminimui), Išganytojo parapijos 
moterų draugija; $50 - Anastazija 
ir Antanas Tamošaičiai, Balys Sa
vickas, H. Sakalauskas; $30-J. Rut
kauskas; $20- Dainius Vaidila, Van
da Vaitkienė, D. Pettai; $15 - J. Gu
davičius, G. Balčiūnienė.

Tautos fondo Toronto atstovybė 
visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja.

E. J. Steponas, 
iždininkas 

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
“/ ' THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 psl., naujiem skaitytojam 

tik $18.00 metams (JAV-se amerikietiškais), 

reguliari metinė prenumerata - $22.00, 
rėmėjo - $25.00, garbės - $30.00 

(JAV-se amerikietiškais)

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
naujam skaitytojui:

Vardas, pavardė.......................................................................
Adresas ....................................................................................

Siunčiu prenumeratą.............. dol., auką...............dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai” siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA

Asmeninės dovanos giminėms 
Lietuvoje

Galima paremti savo gimines, pasiunčiant jiems pageidaujamų 
ir naudingų dovanų. Siūlome šiuos praktiškus ir vertingus siun
tinius, kurie yra siunčiami oro paštu ir pasiekia gavėjus per labai 
trumpą laiką.

Siuntinys 12-1987 m.
Vyriškas arba moteriškas bliuzonas - striukė, išeiginiai marš
kiniai, moderni bliuskutė, vilnonė gėlėta arba nailoninė skarelė, 
vyriškas arba moteriškas nertinis.
Siuntinio kaina, siunčiant oro paštu ................................... $330

Siuntinys 14 -1987 m.
Sportinis kostiumas, “Adidas” arba kitokios firmos; jei klientas 
pageidauja, gali būti vyriškas arba moteriškas, moteriški arba 
vyriški sportiniai labai geros rūšies batai, puiki bliuskutė.
Siuntinio kaina, siunčiant oro paštu ................................... $250

Pasiunčiame ir pačių klientų sudarytus siuntinius arba 
sudarome tokius, kaip klientas nurodo. Siunčiame ir ilgo gro
jimo plokšteles. Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu 
ir naudingiausiu paveldėtojui būdu.

Z. Juras,
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England

Tel. 01-460-2592

be abejonės, yra baudžiami. 
Kitus norima paglostyti. Nors 
režimo pataikūniškų aplinky
bių painiavose pasitaiko įsi- 
filtravimo kunigų tarpe, vis 
dėlto, kunigystės šventimus 
priėmę jauni vyrai dauguma 
lieka ištikimi Kristui, kurio 
žodis negali būti dusinamas 
tarp šventovių sienų. Krikš
čionybė yra gyvenimo būdas ir 
jis kaip toks turi būti sklei
džiamas aplinkui ir spindu
liuoti amžinųjų, ne laikinųjų, 
tiesų spinduliais. Kad valdžios 
pareigūnams kai kurie dvasi
ninkai atrodo ištikimi reži
mui, tėra atskirų žmonių būdo 
savybių reikalas, ne kitoniš
kų įsitikinimų. Vieni žmonės 
santūresni, kiti tylesni, treti 
karštesni ir drąsesni. Tokius 
teigimus paliudija kiti, ne 
“G.k.” šaltiniai, kurie jokios 
propagandos nesiekia, o tiktai 
tiesos.

Č. Senkevičius 

Žurnalistinės premijos 
jaunimui

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
dr. P. Daužvardžio fondo val
dyba 1987 m. gruodžio 13 d. po
sėdyje nutarė skirti septynias 
premijas daugiausia ir geriau
siai 1987 m. pasireiškusiems 
jauniesiems (iki 35 metų am
žiaus) lietuviškos spaudos ir 
radijo programų bendradar
biams.

Lietuviškų laikraščių bei 
žurnalų redaktoriai yra prašo
mi siūlyti kandidatus Ritonei 
Rudaitienei, 5620 W. 100th St, 
Oak Lawn, IL 60453, USA, nuro
dant jų pirmumą.

Lietuviškų radijo programų 
vedėjai prašomi savo darbš
čiausius ir geriausius jaunuo
sius bendradarbius siūlyti Pet
rui Petručiui, c/o Margutis, 
2615 W. 71st St., Chicago, IL 
60629, USA.

Kandatams siūlyti terminas 
baigiasi 1988 m. vasario 1 d.

Lėšas jaunųjų žurnalistų 
premijoms yra paskyręs Lietu
vių fondas. B. J.

• Kam svarbi lietuviška veikla, 
tam svarbi ir lietuviška spauda
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AfA 
VIKTORUI TADARAUSKUI

Lietuvoje mirus,

broliui prelatui dr. J. Tadarauskui reiškiame nuo
širdžią užuojautą -

Buvę Mažeikių gimnazijos mokiniai

Kūrėjui-savanoriui Vyčio kryžiaus kavalieriui 

a. a. JUOZUI INKRATUI 
mirus,

jo dukroms - LAIMUTEI STUKIENEI, DANUTEI 
JONIKIENEI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą- 

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

Paminklui statyti vajus
Paminklo statymas žuvusioms 

už Lietuvos laisvę Šv. Jono lietu
vių kapinėse Mississaugoje prie 
Toronto tautiečiuose rado gyvą 
atgarsį ir pritarimą. Tai rodo pa
minklui statyti fondo pradinis 
aukotojų sąrašas ir projektui gauti 
palankūs atsiliepimai aukotojų 
laiškuose.

Paminklas statomas visiems 
tiems Lietuvos sūnums ir duk
roms, kurie amžių tėkmėje ant 
tautos laisvės aukuro sudėjo sa
vo gyvybės auką. Visiems tiems, 
kurie žuvo Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo kovų laukuo
se, Klaipėdos krašto atvadavimo 
ir 1941 m. sukilėlių gretose, 1944- 
54 m. herojiškose partizanų, šau
lių, laisvės kovotojų eilėse. 
Tiems, kurie kankinių mirtimi 
žuvo žiaurių okupantų kalėjimuo
se, koncentracijos lageriuose, 
tolimo Sibiro tremtyje.

Jie yra visi mūsų tautos did
vyriai, verti didžiausios pagar
bos. Mes, likusieji, privalome 
jų neužmiršti ir visa tai priminti 
mūsų tautos ateinančiom kartom, 
kad ir jiems lietuvių tautos lais
vės ugnis būtų gyva ir nemari.

Paminklą stato “Vilniaus” šau
lių rinktinė Kanadoje. Maloniai 
kviečiami visi laisvojo pasaulio 
lietuviai ir organizacijos prisi
dėti aukomis prie jo pastatymo. 
Kiekvieno auka, didesnė ir ma
žesnė, bus mielai priimama.

Lėšoms telkti visuose lietuvių 
bankuose Kanadoje atidarytos 
sąskaitos VŠR PAMINKLO STA
TYMO FONDAS vardu. Montrea- 
lyje “Lito” s-tos nr. 4007, Toronto 
“Paramoje” nr. 8681, Prisikėlimo 
parapijos nr. 1546080, Hamiltono 
“Talkoje” nr. 4172. Taip pat au
kas renka visi šaulių daliniai 
Kanadoje, JAV ir Australijoje. 
Talkina LKV S-gos ramovėnai ir 
kiti.

Norintieji aukas siųsti tiesiai 
“Vilniaus” šaulių rinktinei, pra
šomi siųsti šiuo adresu: VŠR PA
MINKLO STATYMO FONDUI c/o 
Mr. J. Šiaučiulis, 1500 De Seve St., 
Montreal, P.Q. H4E 2A7, Canada.

Paaukoję VŠR paminklui statyti 
fondui 1000 dol. ir daugiau bus 
laikomi paminklo garbės fundato
riais, paaukoję 500 dol. ir dau
giau — paminklo fundatoriais 
(gaus meniškus padėkos lapus). 
Fundatoriai, ir visi kiti aukoto
jai bus įrašyti paminklo metriko
je ir vėliau Įteikti lietuvių archy
vams.

Statomas paminklas bus pirami

Kanados lietuvių šaulių suplanuotas statyti lietuvių kapinėse Mississau
goje paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę. Projektas - MYKOLO 
ABARIAUS. Jo vykdymu rūpinasi Stasys Jokūbaitis

dinės formos su priekyje tamsaus 
granito plokštėje (graviruotais, 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bės ženklais ir įrašu: “Žuvusiems 
už Lietuvos laisvę”. Šonai — iš 
lauko akmenų, kurie primins oku
pantų nugriautą paminklą prie 
Karo muziejaus Kaune.

Paminklo aukštis (su kryžiaus 
viršūnėle) sieks 14.5 pėdų. Pa
mato plotis — 6’ x 6’, su aptvaru 
—10’ x 10’.

Anksčiau spaudoje matytas pro
jektas buvo priimtas “Vilniaus” 
šaulių rinktinės valdybos, Pa
minklui statyti komisijos, Ana
pilio korporacijos, ir Šv. Jono 
kapinių administracijos. Po pasi
tarimų padaryti kai kurie pakei
timai, matomi nuotraukoje. Jie 
padaryti pilno dydžio modelyje, 
kuris buvo visuomenei išstatytas 
š. m. rugpjūčio 23 d. per “Vilniaus” 
šaulių rinktinės tradicinę mote
rų šaulių gegužinę Giedraičio 
stovyklavietėje prie Hamiltono.

Modelį padarė paminklui staty
ti komisijos narys M. Abarius. 
Dar gali būti padaryti kai kurie 
maži pakeitimai statymo metu.

Numatytoje kapinių centrinėje 
vietoje talkos būdu jau išlietas 
reikalingas gelžbetonio pamatas. 
Tariamasi su paminklų statymo 
rangovu dėl detalių ir tikimasi 
ateinančių metų gegužės mėnesio 
gale, kapinių lankymo dieną jį 
iškilmingai pašventinti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 70 
metų sukakties proga.

Tikimasi, paminklo statymo dar
bų dalį atliekant talkos būdu, 
numatyta $50.000 sąmata truputį 
sumažės.

Šiuo metu Paminklui statyti 
fonde jau yra per $20.000.

Nors spaudoje pasirodė ir kri
tiškų pastabų, tačiau visuomenės 
pritarimas šiam projektui yra di
delis. Tai rodo gausios aukos ir 
gauti aukotojų laiškai. Tas dosnu
mas ir pritarimas įgalins įgyven
dinti projektą.

“Vilniaus” šaulių rinktinės 
Kanadoje informacija

Aukos jaunimo 
kongresui

$200 - Hamiltono Aušros Vartų 
parapija; $150 - E. J. Bumeiste- 
riai, Išganytojo parapija; $100 - 
dr. S. A. Kazlauskai, dr. Liuda Lek- 
nickienė, Z. S. Matukaitis, dr. Gai
lius Skrinskas; $80 - Algis Šeškus; 
$50 - Danutė Lukavičiūtė, A. Min- 
gėla, B. Romeikienė; $40 - A. Erš- 
tikaitis; $25 — Julius Jurėnas.



Rašytojai bei poetai, skaitę savo kūrybą literatūros vakare, surengtame Lietuvos krikščionybės sukakties komi
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vičius, A. Kairys Nuotr. J. Tamulaičio
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“TVuo Birutės kalno”
Maironio lenkiškai parašyto kūrinio vertimas

Alfonsas Tyruolis

Vienas pačių ankstyvųjų 
Maironio kūrinių, jo romanti
nė poema lenkų kalba “Z nad 
Biruty” (Nuo Birutės kalno), 
daugumai mūsų skaitytojų ma
žiau žinoma jau vien dėl kal
bos, nors išleista ji buvo trim 
atvejais — pirmąja laida 1904 
m., antrąja — 1924 m. ir trečią
ja — 1926 m. (Maironio raštų 
II t.). Prašyta Petrapilyje, 
kai Maironis dėstė teologiją 
dvasinėje akademijoje, išleis
ta Halina z Polągi (Halina iš 
Palangos) slapyvardžiu. Savo 
turiniu ji artima kiek anks
čiau parašytai poemai “Terp 
skausmų į garbę” (vėliau per
dirbtai į “Jaunąją Lietuvą”) 
ir kiek primena 1909 m. išleis
tą satyrinę poemą “Raseinių 
Magdė”. Šioje poemoje rodo
mas žalingas nutautimo pavo
jus, pasiduodant lenkų įtakai 
(papročiais, vedybomis ir 
pan.), o poemoje “Nuo Birutės 
kalno” bandoma gražiuoju 
prabilti į nuo lietuvybės 
nutolusią Lietuvos bajoriją 
ir paskatinti ją grįžti į už
mirštą taką.

Maironio poemą “Z nad Biru
ty” į lietuvių kalbą išvertė 
dar 1950 m. poetas Faustas 
Kirša (t 1964 m.), prikalbin
tas poeto Bern. Brazdžionio, 
kuris vertimą suredagavo ir 
paruošė spaudai. Išleido “Lie
tuvių dienų” leidykla su finan
sine mecenatų parama. Išleis
ta Maironio mirties 50-mečiui 
paminėti.

Maironio poema “Nuo Biru
tės kalno”, nors ir rašyta vi
sai kitiem laikam, nėra prara
dusi aktualumo ir šiandien, 
ypač kai persiėmimas svetima 
kultūra ir kalba darosi vis 
aštresnė problema.

Trijų dalių poemos “Nuo 
Birutės kalno” turinys gan 
paprastas. Palangos grafo duk
tė Celina laimi arklių lenkty
nes. Jos pasibaidžiusį žirgą 
padeda sutramdyti nepažįsta
mas jaunuolis. Su juo vėliau 
ji susitiko Šveicarijoj. Ten 
jis jai įkvėptai kalbėjo apie 
Lietuvos atgimimą, kuriuo ir 
pati grafaitė persiėmė. Po kiek 
metų Palangos grafo rūmų po
būvyje paaiškėja, kad tas jau
nuolis poetas jau miręs, bet jo 
pastangos nebuvo veltui: grafo 
rūmuose jau kalbama lietuviš
kai.

Šioje Maironio poemoje yra 
gana poetingų vaizdų, susiju
sių su Baltija ir Šveicarijos 
gamtovaizdžiu, taipgi nemaža 
jaunatviško jausmingumo, en
tuziazmo ir scenų, primenan
čių “Jaunosios Lietuvos” vaiz
dus bei nuotaikas. Ir pati len
kų kalba parašyto kūrinio idė
ja sutampa su “Jaunosios Lie
tuvos” idėja — žadinti lietu
vybę.

Šios poemos Celina panaši į 
“Terp skausmų į garbę” Mari
nę ir į “Jaunosios Lietuvos” 
Jadvygą, lietuvybei atsidėju
sią ir įvairiopai veiklią. Da
bar jau išaiškinta, kad grafai
tė Celina buvo Kretingos grafo 
Aleksandro Tiškevičiaus duk
tė Marija, su kuria buvo pa
žįstamas ir pats Maironis. Ma
rija Tiškevičiūtė buvo palanki 
tautiniam lietuvių judėjimui 
ir net pagelbėjo lietuvišką 
spaudą slaptai gabenti iš Prū
sų į Lietuvą.

Maironį žavėjo ne tik Švei
carijos gamta, kaip matyti iš 
jo “Pavasario balsų”, bet ir 
pats kraštas kaip Viliaus Te
ito tėvynė, kurios išsivadavi
mą iš priespaudos taip įtiki

namai pavaizdavo Fridrichas 
Šileris, turėjęs įtakos ir Vin
cui Kudirkai, Šilerį vertusiam 
į lietuvių kalbą.

Apie tą laisvą tėvynę Mairo
nio poemos vertime skaitome:
Šveicarija! Žygdarbiais Telio 

garbinga!
Ir laisvės tėvyne ir dainų svajone! 
Kiek kartų prie tavo krūtinės 

žavingos
- Svajojau parkrist, kad nurimtų 

karionės!...
Kaip sapnų tuos kalnus matau ir 

viršūnes,
Dangus virš galvos toksai mėlynas 

tūno! (Psl. 21)

Dar žodis kitas dėl poemos 
vertimo. Poetas Faustas Kirša 
yra žinomas ir kaip poezijos į 
lietuvių kalbą vertėjas, išver
tęs pavienių autorių (pvz. Hei
nes, Poės, Tiučevo ir kt.) poezi
jos, o taip pat ir porą stambes
nių poetinių veikalų — Kra
ševskio “Vitolio raudą” ir Kra- 
sinskio “Nedieviškąją kome
diją”.

Dėl “Vitolio raudos” vertimo 
F. Kirįša turėjo nemalonumų. 
Kalbiniuk,ūi J. Jablonskiui 
gerokai pakedenus vertimo 
kalbą, knyga Švietimo minis
terijos buvo uždrausta laikyti 
mokyklų bibliotekose. Kaip 
speciali Humanitarinių moks
lų fakulteto komisija vis dėl
to pripažino knygą tose biblio
tekose turėtiną, kalbininkas 
prof. J. Balčikonis protestuo
damas iš to fakulteto pasi
traukė. Prof. B. Sruoga, gero
kai pakedenęs ir Balčikonio 
vertimus, pasiūlė kalbininkų 
ir rašytojų paliaubas. Iš tik
rųjų tiesa būtų tokia: rašyto
jai savo raštuose gali ir kiek 
skirtingiau išsireikšti negu 
kalbininkų reikalaujama, 
ypač stiliaus požiūriu, aišku, 
nepateisinant prasilenkimo su 
pagrindinėmis gramatikos ar 
sintaksės taisyklėmis.

Poetiniu atžvilgiu Fausto 
Kiršos “Z nad Biruty” poemos 
vertimas į lietuvių kalbą yra 
palyginti gana geras kūrybi
nis darbas. Vertėjas, kaip poe
tas, yra įsijautęs į autoriaus 
nuotaikas ir stengęsis jas per
duoti lietuvišku žodžiu, į ver
timą kiek įpindamas ir savo 
paties kūrybos atspalvių, kaip 
yra pasisakęs laiške redakto
riui (“vertėjas negali visiš
kai pabėgti nuo savęs”). Nors 
vertėjas sakosi tik atpasako
jęs lenkišką Maironį, o vėliau 
gal atsirasiąs vertėjas, kuris 
“tiksliau, ir gudriau, ir kūry
bingiau” išversiąs. Abejotina, 
o jeigu ir būtų kada taip, ver
tėjas turės būti aukštesnio ly
gio poetas už dabartinį ver
tėją.

Kaip vertėjas F. Kirša visai 
deramai yra perdavęs Mairo
nio kūrinio nuotaiką, prime
nančią “Jaunąją Lietuvą”, ma
tyti kad ir iš šio pavyzdžio:
Štai kitas pavasaris: amžius 

kentėjęs,
Ant bočių kapų savo vėliavų kelia 
Ir šaukia atgimti! O himnas aidėja 
Ir tūkstančiais atgarsių sielas jau 

skelia!
Iš dulkių vėl sūnūs pabunda 

miegoję,
O žygių jų garsų pasaulis kartoja.

(Psl. 33)

“Z nad Biruty” išversta ori
ginalo keturpėdžiais amfibra
chiais (pagal Maironio eilėraš
tį “Jau niekas tavęs taip giliai 
nemylės”) su jambiniais ir cho- 
rėjiniais dainų intarpais. Pai
sant vertimo tikslumo, pirmo
sios strofos eilutės artimes
nės originalui, rimuotosioms 

duodant daugiau laisvės. Gal 
kad labiau nenutoltų nuo ori
ginalo, vertėjas daugeliu at
vejų nebepaisė tobulesnio ri
mo, dėl to vietom jis primena 
tik sąskambį (pvz. apžergęs — 
garbę, tikslo — moteriškė, ne
nutildo — suvilgo, artistas — 
nenurimsta ir pan.).

Tas pat pasakytina ir dėl 
gramatinio kirčio, kuris ver
time gerokai šlubuoja. Kai kas 
būtų taisytina ir kalbos at
žvilgiu. Yra kiek archaizmų 
ir provincializmų, nors jie 
kartais duoda vertimui ir tam 
tikro atspalvio.

Vertėjas yra laimėjęs ir ge
rų įvaizdžių, kurie būdingi ir 
jo paties poetinei kūrybai. Kai 
kurie rašybos netikslumai gal
būt skirtini korektūros sričiai 
(pvz. pasipūtę, niūniuoja, pa
klusta ir kt.). Iš visko atrodo, 
kad redaktorius, pagerbdamas 
žymaus poeto kaip vertėjo dar
bą, sutiko su įvairiopom jo li
cencijom ar riktais. Redakto
riaus “Pagynos žodis” vertin
gas visais atžvilgiais — ir kaip 
įžvalga į vertimojįarbg, ir kaip 
paties kūrinio vertinimas. 
Skaitytojas bus dėkingas tiek 
redaktoriui už šio kūrinio pa
ruošimą spaudai, tiek leidėjui 
už jo išleidimą, tiek ir daili
ninkei Adai Korsakaitei-Sut- 
kuvienei už meniškas iliustra
cijas.

Maironis, NUO BIRUTĖS KAL
NO. Iš lenkų kalbos vertė Faus
tas Kirša. Iliustravo Ada Kor- 
sakaitė-Sutkuvienė. Redagavo 
ir spaudai paruošė Bern. Braz
džionis. Los Angeles, “Lietu
vių Dienos”, 1987, 45 psl. Su 
Maironio portretu iš to meto, 
kai poemų rašė. Knygos forma
tas 10” x 8”. Kaina nepažymėta.

Atsiųsta paminėti
TĖVYNĖS SARGAS, 1987 m. 2 

(67) nr. Redaktorius - Algirdas J. 
Kasulaitis, administratorius - 
Adomas Viliušis (4050 S. Camp
bell, Chicago, IL 60632, USA). Lei
dėjas - Popiežiaus Leono XIII 
literatūrinis fondas.

I LAISVĖ, rezistencinės minties 
ir politikos žurnalas, 1987m. 100 
(137) nr. Redaktorius — J. Baužys 
(9124 Sandpiper Ct., Orland Park, 
IL 60642, USA). Leidėjas — Lietu
vių fronto bičiuliai. Administrato
rius — J. Prakapas (14 Thelma Dr., 
Bakersfield, CA 93305, USA). Meti
nė prenumeratų —10 JAV dol., Eu
ropoje ir Pietų Amerikoje — 7 dol.

Kantatos “Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva” atlikėjai 1987 m. lapkričio 14 d. Ryersono teatre Toronte. Kairėje solis
tai: ANITA PAKALNIŠKYTĖ, SLAVA ŽIEMELYTĖ, RIMAS STRIMAITIS, VACYS VERIKAITIS, orkestro ir 
jungtinio choro dalis Nuotr. St. Dabkaus

Pro debesis prasiskverbę 
saulės spinduliai ryškiai nu
švietė nuo lietaus pažliugusią 
žemę bei liūdnai styrančias 
nuplikusio klevo šakas. Rudis 
gulėjo palei medį ant pavir
šiuje išsidraikiusių šaknų. Tai 
buvo jo mėgstama vieta. Patogi 
stebėti vieškelį ir palyginti 
sausa. Padėjęs žilų snukį tarp 
kojų, snūduriavo.

Staiga pro tvoros skylę įlin
do raina višta ir ėmė pasispir- 
dama kapstinėti žemę. Piktai 
suurzgęs, nuvijo skiauterėtąją 
atgal ir tabaluodamas nukaru
sia uodega apėjo aplink trobą. 
Rudis žinojo, jog kiemą reikia 
saugoti ne tik nuo žmonių ir 
vištų, bet ir nuo varnų, kurias 
senasis šeimininkas vaikydavo 
lazda. Ilgesingai nužiūrėjęs 
kryžmai lentos užkaltas duris, 
prisiminė kaip kažkada sene
lis, sėdėdamas ant slenksčio, 
kasydavo jo nugarą. Tada prie 
būdos dažnai rasdavo mėsgalį 
ar skanios košės.

Tačiau kartą senelis sukniu
bo ir paskleidė negyvėlio kva
pą. Rudis ilgai ir gailiai kaukė. 
Paskui žmonės įdėjo senelį į 
didelę dėžę ir išvežė. Nuo to 
laiko Rudis liko visai vienas, 
laukdamas sugrįštančio šei
mininko.

— Šuneli, eikš! — pasigirdo 
moteriškas balsas pro tą pačią 
tvoros skylę, pro kurią nese
niai buvo įsmukusi višta, išlin
do dubenėlis su viralu.

Nenorom priėmė maistą 
kaip išmaldą iš svetimų rankų. 
Tačiai meilė, prisirišimas bei 
pareiga sargauti šeimai, kuri 
jį užaugino ir globojo, skatino 
tai daryti. Pasisotinęs išlaižė 
inęįą vėl apėjo trobą ir susi
rangęs užsisvajojo.

Sykį jaunasis šeimininkas 
atsivežė ilgą vamzdį, iš kurio 
ėjo ugnis, ir abu nukūrė prie 
ežero. Šlapi braidė tarp meldų 
ir viksvų, jieškodami paukščių. 
Iš vamzdžio daug kartų šoki
nėjo ugnis ir po to dažnai į van
denį krito antys. Rudis jas mik
liai surasdavo ir apžiojęs, šoki
nėdamas iš pasitenkinimo, 
parnešdavo šeufuninkui. Malo
nių prisiminimų užliūluotas 
Rudis užmigo.

Sucypęs stabdžiais, ties kle
vu sustojo automobilis. Išlipo 
du jauni vyriškiai. Vienas jų, 
žvaliai apsižvalgęs, įsmeigė 
akis į nuošaliau stovinčią 
pirkią.

— Štai mano gimtinė, — tarė 
draugui mostelėjęs ranka ton 
pusėn. — Treji metai praėjo 
nuo paskutinio apsilankymo. 
Viskas apleista, griūna, net 
skaudu žiūrėti.

Iš šalimais stovinčios pir
kios išėjo nukarusiais ūsais 
pagyvenęs kaimietis ir sustojo 
ant slenksčio.

— Sveiks kaimyne! — sušuko 
artėdamas plačiapetis. — Pri
kalbinau štai draugą mūsų 
apylinkėse meškų pamedžioti. 
Ar daug turite? — pajuokavo.

— Sveiki atvykę, — lėtai atsa
kė žmogus, iš burnos ištraukęs 
gerokai aprūkusią pypkę. Pas
kui vėl papapsėjęs kelis sykius 
kandiklį, priekaištingu balsu 
tarė:

— Galvojau kas atsitiko, jog 
net tėvo palaidoti neat
važiavai.

— Tai vis per tuos didžiuo
sius mokslus Maskvoje. Jokiu 
būdu ištrūkti negalėjau — eg
zaminus laikiau, — teisinosi 
nejaukiai kraipydamas akis.

Tuo laiku pabudo Rudis. Jo 
ausis pasiekė pažįstamas bal 
sas, tad ištempęs snukį pra
dėjo gaudyti kvapus. Juk tai 
ilgai lauktas šeimininkas! Sku

biai pašoko ir lodamas, kiek 
jėgos leido, nuskubėjo prie 
tvoros.

— Nejaugi mūsiškis šuo? — 
nusistebėjo vyriškis. — Šitiek 
metų tebegyvena apleistoje 
sodyboje?

— Žmonės bandė jį paimti, 
— aiškino kaimietis, — tačiau 
tas taip prisirišęs prie savo 
namų, jog nesidavė išvedamas. 
Stropiai tebesaugo juos iki 
šiolei, nors jau nusenęs, pu
siau kurčias.

— Kas jį pamaitina?
— Ogi pati, kai liuobia kiau

les, tai ir Rudžiui kiek dubenė
lio įkrečia. Turėtum vargšelį 
pasiimti.

Atvykėlis palinko virš tvoros 
ir nuleidęs ranką ėmė glostyti 
išretėjusį sargio kailį. Tas šluo
damas uodega žeme puolė lai
žyti mielus pirštus.

Kitas iki šiolei tylėjęs vyriš
kis paklausė:

— Negi veši tokį nupeipėlį į 
Kauną? — Ir, nelaukdamas 
atsakymo, čia pat pridūrė:

— Juk susenęs, nušauk pa
ėmęs šautuvą ir gana.

Pastarajam draugo pasiū
lymas patiko. Nors ir gaila, bet 
iš tikrųjų negi atsiveši žmonių 
pajuokai tokį šunį į miestą.

— Gal, kaimyne, taip būtų ge
riausiai, — pritarė pusbalsiu.

Kaimietis piktai sužaibavo 
akimis, nuo susijaudinimo 
pasitempė ir išklojo:

— Žiūriu ir atsistebėti nega
liu! Juk dorų tėvų vaikas, o są
žinės nė už grašį. Amžiną atilsį 
tėvas sirgdamas ir prieš mirtį 
vis minėjo tavo vardą. Neatva
žiavai. Mudu su žmona ligonį 
globojom, mudu su kitų pagal
ba ir palaidojom. Rudis jūsų 
šeimai daugelį metų sąžinin
gai tarnavo. Dori žmonės ilgai 
atidirbusius arklius ir šunis 
karšina. Jei visai nepaisai pa
reigos, tad mano žodis — neš
dinkis iš kiemo, kol šunimis 
neužpjudžiau!

Kai automobilis su nekvies
tais svečiais dingo už vieške
lio posūkio, kaimietis atsi
duso, atkėlė vartelius ir pa
mojo:

— Eikš Rudi, nebesargauk 
tam netikėliui. Gyvensi, kol 
numirsi pas mus.

Šuo, matyt, supratęs karčią 
žodžių prasmę, nukabinęs 
galvą nusekė paskui naują 
šeimininką.

RA YMOND FILIP

EUROPAPA
Nedainuota kalba 
Lietuvių laužyta kalba 
Drugelis gintare
Laisvė raudonai apibrėžta 
Kalavijai nežemėti
Sapnai surūdiję - lėtai tartum 
Gruodžio lietūs ant pakelės 

kryžių
Per šimtmečius tylius 
Dainuok judėjimų ratu 
Prie versmių 
Ir verptuvai
Ir šaknys ant sūpuoklių 
Šok kiekvienam kambary 
Įsiūk rožę į baltinius 
Iškratyk paukščius 
Iš liepų
Žiūrėk atvirom akim

i pasaulius
Pro gausybę langų 
Rūtų vainikas 
Vandenyne pamestas 
Pėdos ir dulkės
Ir rūko pėdsakai išnykę 
Vėjas eina įkandin bangų 
Visa kas lieka po audrų 
Pamesta sėkla
DAINA
Nemirk

Iš anglų kalbos vertė 
E. Nazaraitė
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□ KULTMEJE VEIKLOJE
Kultūrinę $1.000 premiją Kliv- 

lande kasmet paskiria Ohio lie
tuvių gydytojų draugija ir ją 
įteikia metiniame pobūvyje. 1987 
m. premija, jau trisdešimt pir
moji iš eilės, buvo paskirta litua
nistinei Šv. Kazimiero mokyklai. 
Dalyvius pasveikino draugijos 
pirm. dr. Dainius Degėsys, val
dybos nutarimą perskaitė sekr. 
dr. Giedra Matienė. Tūkstančio 
dolerių čekį mokyklos vadovui 
Romui Apanavičiui įteikė ižd. 
dr. Vytautas Maurutis. Progra
mėlę atliko lituanistinės Šv. 
Kazimiero mokyklos moksleiviai.

Krikščioniškosios Lietuvos pa
rodą Čikagoje 1987 m. lapkričio 
26-29 d.d. surengė Jono Kavaliū
no vadovaujamas vykdomasis Lie
tuvos krikščionybės sukakties 
komitetas. Broniaus Kviklio pa
rūpinti rodiniai, pakabinti sky
duose ant sienų ir išdėlioti ant 
stalų, užpildė tris M. K. Čiurlio
nio galerijos sales Jaunimo cent
re. Skyduose sutelktos nuotraukos 
ir dokumentinė medžiaga lankyto
jus supažindino su trim Lietuvos 
krikšto tarpsniais — Mindaugo 
(1251), Jogailos (1387), Vytauto 
(1413), istorinės ir dabartinės 
Lietuvos vyskupijomis — Vil
niaus, Žemaičių, Vygrių-Seinų, 
Kauno, Telšių, Panevėžio, Vil
kaviškio, Kaišiadorių, žymiosio
mis šventovėmis — Vilniaus ka
tedra, Aušros Vartais, Kryžių 
kalnu, Žemaičių Kalvarija, ste
buklingaisiais paveikslais, šv. 
Kazimieru ir palaimintuoju J. 
Matulaičiu. Parodos rengėjai ne
užmiršo ir Kražių skerdynių 1893 
m., vysk. M. Valančiaus bei kitų 
tautinio atgimimo žadintojų, gau
sių knygnešių, jiems skirto pras
mingo įrašo paminkle: “Čia vie
nas tik šimtas įamžintas mūsų, 
kur gimtąjį raštą gabeno iš Prū
sų. O buvo ne šimtas, bet tūks
tančiai šimtų, kur knygomis gynė 
nuo caro tėvynę ...” Gyvą religi
nę veiklą liudijo parapijų, vienuo
lijų, kunigų seminarijų, organiza
cijų skydai, kultūrinę — iš skydų 
žvelgiantys poetai, rašytojai, dra
maturgai, žurnalistai, muzikai, 
dailininkai. Nebuvo užmiršti ir 
žymieji lietuviai protestantai, 
Ortodoksų Bendrijos ir sentikių 
cerkvės Lietuvoje, visų tikinčių
jų kančia sovietinėje vergijoje. 
Ant stalų buvo išdėstyti kantič- 
komis vadinti senieji giesmynai, 
senosios maldaknygės, 1650 m. 
Lietuvos jėzuitų išleistos Alber
to Vijūko Kojalavičiaus istorijos 
“Historia Litvaniae” originalas, 
dabartinė pogrindžio spauda, su 
Lietuvos krikščionybe susieti me
daliai.

Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties minėjimui Čikagoje buvo 
skirtas 1987 m. lapkričio 27 d. 
Marijos gimnazijos salėje įvykęs 
literatūros vakaras su akademi
ne dalimi. Dalyvius pasveikino 
rengėjų komisijos pirm. Jonas 
Kavaliūnas, invokaciją sukalbėjo 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. Pa
skaitą “Į ką mus kviečia tautos 
krikštas” skaitė kun. dr. Anta
nas Paškus, pabrėždamas krikš
čionybės reikšmę lietuvių tautai. 
Literatūros vakaras buvo pradė
tas premijų įteikimu dviejų kon
kursų laimėtojams. Ateitininkų 
federacijos religinės poezijos 
konkursą su $1.500 premija lai
mėjo Leonardas Andriekus, 
OFM, už dabar jau baigiamo 
spausdinti rinkinio “Balsai iš 
anapus” rankraštį. Lietuvos 
krikščionybės sukakties komi
teto dramos konkurso $3.000 pre
mija buvo paskirta Anatolijui 
Kairiui už 5 veiksmų dramą 
“Krikšto vanduo”. Literatūros 
vakaran taipgi įsijungė Ber
nardas Brazdžionis ir Česlovas 
Grincevičius — du kitų premijų 
laureatai. B. Brazdžionis $3.000 
JAV LB kultūros tarybos 1986 m. 
literatūros premiją laimėjo už 
poezijos rinkinį “Po aukštaisiais 
skliautais”, Č. Grincevičius pu
sę Lietuvių rašytojų draugijos 
1985 m. premijos ($1.000) — už 
novelių rinkinį “Vidudienio 
balsai”. Savo kūrinius skaitė 
keturi premijų laureatai. Prie 
jų gražiai derinosi ir literatūros 
vakaro vadovas Kazys Bradūnas, 
Lietuvos krikšto 600 metų sukak
čiai skyręs “Ateities” literatū
ros fondo išleistą savo poezijos 
rinkinį “Krikšto vanduo Joninių 
naktį”. Literatūros vakarą jis 
pradėjo dabartiniame Lietuvos 
pogrindyje sukurto eilėraščio 
ištrauka, o jį baigė savo eilė
raščiu iš “Krikšto vandens Joni
nių naktį”. Prisimindamas Mai
ronio 125 metų gimimo sukaktį, 
K. Bradūnas linkėjo, kad šis va
karas taptų vainiku prie Mairo
nio kapo.

Rokiškio kraštotyros muziejus 
surengė šiame mieste gimusios 
vilnietės liaudies meistrės Aldo
nos Varnienės gintaro dirbinių ir 
tapybos darbų parodą. Pastaruo
siuose vyrauja ūkininkų darbas, 
jų laisvalaikiai, kaimo grožis. 
Kai kuriuose paveiksluose atpa
žįstamos Rokiškio apylinkės. Ori
ginalumu pasižymi tapybos darbai 
“Melžėjos”, “Braškių valymas”, 
“Vėžių gaudymas”. A. Varnienės 
kūriniai jau buvo rodyti paro
dose Vilniuje, Maskvoje, R. Vo
kietijoje, Lenkijoje, Kanadoje, 
Alžerijoje ir Japonijoje. Japo
nai ypač domėjosi liaudies meist
rės A. Varnienės gintaro dirbi
niais.

Veiklos dešimtmečio sulaukė 
Telšių rajono vyrų choras “Že
maičiai”, įsteigtas rajono kultū
ros skyriaus vedėjo K. Šliogerio 
iniciatyva. Choro branduolį suda
ro 40 kultūros darbuotojų, sutelk
tų iš 25-kių Telšių rajono įstaigų, 
įmonių, organizacijų. Į repeticijas 
jie atvažiuoja iš tolimiausių kai
mų — Žarėnų, Viešvėnų, Dirvo- 
nėnų. “Žemaičių” chorui nuo įstei
gimo dienos vadovauja Alfredas 
Bulkauskas, baigęs Vilniaus kon
servatorijos fakultetą Klaipėdo
je, grįžęs į Telšius dirbti dėstyto
ju kultūros mokykloje. “Žemai
čiai” yra akademinio pobūdžio 
choras, repertuare turintis lie
tuvių kompozitorių ir liaudies 
dainų, užsienio klasikos kūrinių. 
Chorui keletą dainų specialiai 
yra sukūręs kompoz. J. Gaižaus
kas. Koncertuose į “Žemaičių” 
choro dainas dažnai įsijungia 
Vilniaus operos ir baleto sopra
nas Danguolė Juodikaitytė. Čho- 
ras kasmet surengia apie 30 kon
certų, nesiribodamas vien tik Tel
šiais ir jų rajonu. “Žemaičiams” 
teko dainuoti Mažeikiuose, Klai
pėdoje, Vilniuje, Lietuvos tele
vizijos laidose, dalyvauti konkur
suose. Choristams iš Žemaitijos 
bene ilgiausiai įsiminė koncerti
nė išvyka Rumunijon.

Oficialius Maironio 125 metą 
gimimo sukakties minėjimus už
sklendė Vilniuje 1987 m. lapkri
čio 19-20 d.d. Lietuvos mokslų 
akademijos lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto surengta kon
ferencija, pradėta direktoriaus 
J. Lankučio. Konferencijoje buvo 
išklausyta aštuoniolika pranešimų, 
liečiančių Maironio kūrybą ir gy
venimą. Kultūros elementus Mai
ronio kūryboje apibūdino V. Za- 
borskaitė, pabrėždama intelekti
nės ir liaudies kultūros santykį, 
jos tautinį savitumą ir universa
lumą. Apie Maironio poezijos sti
lių kalbėjo V. Kubilius, pagrin
dinį dėmesį skirdamas poeto pasi
rinktai tautinio atgimimo etikai, 
jį kreipusiai į odės, himno, kan
tatos stilistiką, skatinusiai ly
rinį kalbėjimą. V. Daujotytė Mai
ronį vertino kaip tautinio lietu
vių lyrikos epo kūrėją. K. Nastop
ka gvildeno poetikos ir asmeny
bės raiškos ryšį Maironio poezi
joje, J. Stonys — laiko struktūrą.

Kiti konferencijos pranešimai 
buvo skirti: S. Žuko — Maironio 
dramoms, R. Maziliauskaitės — 
filosofiniam grožio idealo įpras
minimui poezijoje, V. Daunio — 
dviejų poetinių pasaulėžiūrų san
tykiui: maironiškosios metonimiš- 
kos ir putiniškosios metaforiškos, 
M. Jonaičio — Maironio ryšiui su 
donelaitiška liaudiškumo tradi
cija, I. Slavinskaitės — bundan
čio talento ženklams debiutinėje 
poemėlėje “Lietuva”, ukrainiečio 
A. Nepokupno — Maironio studi
jų metams Kijevo universitete, 
R. Sideravičiaus — jo ryšiams su 
A. Puškino kūryba, R. Mikšytės — 
Maironį su A. Baranausku sieju- 
siems kūrybiniams motyvams, V. 
Landsbergio — Maironio saitams 
su muzika, P. Jokimaitienės — 
sutautosakėjusiems Maironio kū
riniams, ypač liaudies daina ta
pusiam eilėraščiui “Eina garsas”, 
L. Gineičio — Maironio pažiū
roms į literatūrą, P. Genevičiū- 
tės — gyvųjų amžininkų atsimini
mams, G. Navašinskienės — as
meninei Maironio / bibliotekai. 
Rengėjų vardu konferenciją bai
gė Lietuvos mokslų akademijos 
lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto direktorius J. Lanku
tis, aptardamas plačius Maironio 
palikimo tyrinėjimus, atnešusius 
medžiagos polemikai ir tolesnėms 
pajieškoms. Jis siūlė įsteigti mai- 
ronistų draugiją ar komisiją, ku
ri skatintų ir koordinuotų humani
tarų pastangas studijuoti ir aktua
linti poeto palikimą. Konferen
cijos dalyviams R. Adomavičius 
surengė parodą, juos supažindi
nusią su Maironio raštų leidi
niais, jo gyvenimo epizodais, gy
ventomis vietomis. y, Rst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind..........

180-364 d. term, ind...........
1 metų term, indėlius......
2 metų term, indėlius......
3 metų term. Indėlius.......
1 metų GlC-met. palūk......
2 metų GlC-met. palūk......
3 metų GlC-met. palūk. ..
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 
RRSP-1 metų term. ind. ... 
Specialią taup. s-tą..........
Taupomąją sąskaitą ........
Kasd. pat. taupymo sąsk . 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4% 
Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir morgičius iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler's cheques). Nelmame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

. 7'/4%

. 71/4%
, 7’/2%
. 73/<%
. 8 %
. 9’/4%
. 91/2%
10 %

. 83/4%

. 8 %

. 91/4%

. 7 %

. 6 %
7 %

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................  10'/. %
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.

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

CTTDUAN’C E1IDQ 406 Roncesvalles Avė. O I Erti AR 0 f ŪKO Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 
--------------------o------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTER|)

■ ■■M ■*

A.P GOMES
Real Estate 4 Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

'8--------------------------

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

ETOBICOKE CIT 'T- 
RAL. Trijų Ą^amų- 
jų viena^jO.ts, pri- 
jungtar^pažas, baig
tas r*' , centrinis šil-
dj ^vėsinimas, ži
dinys, $228,900.

CLOVERDALE MALI,, p
Vienaaukštis • -mas, 1 
trys miegai^^i, baig- r <
tas rūsys. 0*,tra prau- \
sykla, $’v) ,<)00.
HIG’^^ARK Dviejų 

aul^ą jungtinis na- ■
mt*', (semi), trys miega- I
mieji, židinys, rūsys, 
garažas, $182,000. ANTANAS GENYS

an independent member broker

professionals inc. Realtor

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

232-9000
res: 231-2839

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

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

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

ZlIlCtSitP Simpson's, 176 Yonge St.,
r1IIOIGIC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

RIČARDAS PETRONIS ir DALYTĖ PAŽERŪNAITĖ, susituokę 1987.XI.21 
Lietuvos kankinių šventovėje Mississaugos mieste Ntr. M. Borusienės

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

septynios Kanados provinci
jos, turinčios gyventojų dau
gumą. Esą tokios paramos pa
kanka net ir Kanados konsti
tucijos pakeitimams. Sutartį 
atmetė trys provincijos, kurių 
dvi valdo liberalai, vieną — 
NDP socialistai. Liberalams 
atstovauja Ontario premjeras 
D. Petersonas ir Princo Edvar
do salos premjeras J. Ghizas, 
socialistams — Manitobos 
premjeras H. Pawley. Aiškiai 
matyti, kad jiems daugiau ar 
mažiau įtakos turi grynai par
tiniai motyvai. Juk didžiausią 
triukšmą prieš šią sutartį Ka
nados parlamente kelia libe
ralų vadas J. Turneris ir socia
listų vadas E. Broadbentas. 
Tad iš tikrųjų, žiūrint į tuos 
tris provincijų premjerus, ir 
kyla klausimas dėl griežtos 
opozicijos sutarčiai — atsitik
tinumas ar politinė ištikimybė 
savo partijai Otavoje? Pačių 
kanadiečių opozicija sutarties 
pasirašymo dieną palyginti 
buvo menka: pora tuzinų de
monstrantų prie Kanados par
lamento rūmų, saujelė prie 
Toronto rotušės, apie 300 ant 
Amerikon vedančio Fort Erie 
tilto Ontario provincijoje. Di
džiausia demonstracija su 
maždaug 2.000 dalyvių įvyko 
ant tilto tarp Windsoro ir De
troito. Ontario Windsoras yra 
pramonės centras, turintis 
stiprias darbo unijas, kurios 
prekybinėse varžybose su 
Amerika bijo prarasti Kana
doje išsikovotas privilegijas.

Kiečiausią opoziciją laisvai 
prekybai su Amerika provin
cijų grupėje reiškia liberalų 
premjero D. Petersono valdo
ma Ontario provincija, ten nu
kreipusi net 85% viso savo eks
porto. Premjeras D. Peterso
nas stengėsi, kad Ontario par
lamentas dar prieš prez. R. 
Reagano ir ministerio pirm. B. 
Mulronio sutarties pasira
šymą sausio 2 d. priimtų rezo
liuciją, atmetančią šią sutartį. 
Rezoliucijos priėmimą iki sau
sio 6 d. uždelsė ją remianti 
konservatorių mažuma Onta
rio parlamente. Rezoliucija 
buvo priimta 79:26 balsų san
tykiu. Pasak jos, laisvos pre
kybos sutartis pažeidžia Kana
dos nepriklausomybę ir ekono
minius jos siekius. Už rezoliu
ciją balsavo didžiulę atstovų 
daugumą Ontario parlamente 
turintys liberalai, prieš — su
tarčiai pritariantys konserva
toriai ir rezoliuciją per švel
nia laikantys socialistai. Pas
tarieji norėjo, kad laisvą pre
kybą su Amerika atmetanti re
zoliucija įpareigotų Ontario 
vyriausybę siekti sutarties 
atmetimo visos Kanados mas
tu, kreipiantis net į aukščiau
siąjį šios federacinės šalies 
teismą. Socialistų pasiūlytas 
toks papildas rezoliucijai bu
vo atmestas net ir jos siekian
čių liberalų. Premjeras D. Pe
tersonas pranešė, kad preky
bos sutartį atmetanti švel
nesnė rezoliucijos versija bus 
pasiųsta Kanados ministeriui 
pirm. B. Mulroniui ir JAV 
ambasadoriui T. Nilesui. Esą 
tegu jie žino, kad Ontario par
lamentas nepritaria sutarčiai, 
kurios dėka norima įvesti lais
vą prekybą tarp Kanados ir 
Amerikos.

Toronto dienraštis “The Globe 
and Mail” buvo užsakęs viešo
sios nuomonės tyrimus Kana
doje, kuriuos 1987 m. lapkri
čio 28 — gruodžio 17 d. atliko 
“Environics Reasearch Group

Ltd”. Rezultatai patvirtino jau 
gruodžio pradžioje Gallupo 
instituto užregistruotą socia
listų populiarumo kritimą ir 
prasidedantį konservatorių 
atkutimą. Asisprendusių rin
kėjų grupėje tada 35% žadėjo 
balsuoti už liberalus, 34% — 
už socialistus ir 29% — už kon
servatorius. Prieškalėdiniuose 
“The Globe and Mail” užsaky
tuose tyrimuose pirmoje vieto
je su 37% rėmėjų liko libera
lai, antron vieton su 32% iško
pė konservatoriai, o trečioje 
vietoje su 30% atsidūrė lig šiol 
padangėse skrajoję NDP so
cialistai, dabar nukritę jiems 
įpraston paskutinėn vieton. 
Pagrindiniu smūgiu socialis
tams tapo jų labai griežtas 
laisvos prekybos atmetimas 
su Amerika. Socialistų popu
liarumas labiausiai krito Kve
beke ir vakarinėse Kanados 
provincijose, o ten kaip tik 
yra daugiausia laisvos preky
bos rėmėjų visoje Kanadoje. 
Beveik tuo pačiu laiku Gallu
po institutas atskleidė ir par
tijų vadų populiarumo pasi
keitimus. 1986 m. gruodžio mė
nesį 66% apsisprendusių kana
diečių buvo patenkinti socia
listų vadu E. Broadbentu, 47% 
— liberalų J. Turneriu, 41% — 
konservatorių B. Mulroniu. 
Dabar su 61% pirmoje vietoje 
tebėra E. Broadbentas, bet 
antron vieton su 37% iškopė 
B. Mulroney, o J. Turneris su 
26% nukrito trečion vieton. 
Problemą vis dar populiariam 
E. Broadbentui sudaro jo par
tijos atsidūrimas paskutinėje 
vietoje, o pirmaujantiems li
beralams — J. Turnerio nukri
timas paskutinėn vieton. Pu
siausvyrą išlaiko antron vie
ton iškopusi konservatorių 
partija kartu su savo vadu B. 
Mulroniu.

Skautų veikla
• Išrinkta LSS 1988-90 m. va

dovybė: tarybos pirm. v.s. fil. P. Mo
lis, garbės teismo pirm. v.s. P. A. 
Raulinaitis, kontrolės kom. pirm, 
s. A. Jarūnas; LS brolijos - V.S. 
v.s. G. Deveikis, VSP s. G. Taoras, 
LSB garbės gynėju s. V. Mantautas, 
LS seserijos V.S. v.s. S. Gedgau
dienė, VSP v.s. M. Mickienė, LS 
seserijos garbės gynėja v.s. M. Jo
nikienė, Akad. SS vadijos pirm, 
v.s. D. Eidukienė, pav. ps. Alek
sandra Likanderienė ir garbės 
gynėju v.s. J. Dainauskas. Parei
gų perdavimas įvyks Čikagos Jau
nimo centre sausio 24 d. po 9 v.r. 
Mišių.

• Artėja Lietuvos nepriklauso
mybės šventė. “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntai ruošiasi jų švęsti iš
kilmingai vasario 7 d. Prisikėli
mo par. šventovėje ir salėje.

• Kaziuko mugė-kovo 6 d.
• Tautybių skautų-čių sąskry

dis - kovo 5 d. Toronto Estų na
muose. M.

• DLK Mindaugo dr-vės drau
gininkas si. M. Bijūnas su tėvais 
šventes praleido Lietuvoje, o pi. 
A. Paškus-Australijoje.

SPORTAS
“VYČIO” ŽINIOS

Sveikiname visus “Vyčio” spor
tininkus, tėvus, darbuotojus, rė
mėjus ir bičiulius, linkėdami sėk
mingų 1988!

A. a. Monikai Žėkienei mirus, 
“Vyčio” krepšininkėms Onutei, 
Elei, Danutei ir visiems artimie
siems reiškiame gilią užuojautą.

Taip pat giliai užjaučiame nuo
širdų “Vyčio” rėmėją Leonardą 
KirkilĮ, netekusį sesutės.

Visuotinis “Vyčio” susirinki
mas - sausio 31 d. 2 v.p.p. Toron
to Lietuvių namuose. Bus renka
ma 40-toji valdyba ir aptariami 
svarbūs reikalai: išvyka į Austra
liją, 40-mečio minėjimas, krepši
nio stovykla ir kt.

Krepšininkai dalyvauja York 
lygos pirmenybėse ir šiuo metu 
yra lentelės viduryje. Kartais 
yra sunkumų sukviesti pilno pa
jėgumo komandą, nes daugelis žai
dėjų turi kitų įsipareigojimų. 
Be to, pajėgesni žaidėjai žaidžia 
ir kitose komandose. Tikimasi su
daryti pajėgią komandą išvykai į 
Australiją.

Treniruotės jauniausiems krep
šininkams Prisikėlimo salėje - 
antradienio vakarais.

Mūsų rėmėjui - iškiliam nepri
klausomos Lietuvos lengvaatlečiui 
Vladui Bakūnui, kuris nuolat re
mia jaunuosius “Vyčio” sportinin
kus, nuoširdžiai dėkojame. Taip 
pat nuoširdi padėka Vytautui Mic
kevičiui už 5 šimtines, skirtas 
jauniesiems “Vyčio” sportinin
kams. Vyt. Mickevičius žaidė “Vy
čio” jaunių klasėse ir buvo daug 
žadantis krepšininkas. A. S.

• Kas žygiuoja keliu, vadinamu 
“vėliau", baigia keliu, vadinamu 
“niekados”. (Jonas-Paulius I)

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

PADĖKA

Gimtadienio proga 1987. XI. 28 mane aplankė 
šeimos nariai, giminės ir draugai. Už aplankymą, lin
kėjimus bei dovanas nuoširdžiai dėkoju.

Ypatingai dėkoju kun. Liudui Januškai, OFM, 
už atnašautas šv. Mišias, sol. V. Verikaičiui už gies
mes šv. Mišių metu.

Dėkoju ponioms, papuošusioms stalus bei salę, 
kaimynams už salės tvarkymą.

Jeigu tokia bus Viešpaties valia ir išsipildys Jūsų 
linkėjimai, tikiuosi, susitiksme visi ir vėl.

Dėkinga —
Ona Adomavičienė,

“Viliniaus ” rūmai, 
Toronte

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

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

•'J ■ LIETUVIŲ KREDITO
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
71/4% už 90 dienų term, indėl.
71/4% už 6 mėn. term, indėlius
7’/2% už 1 m. term, indėlius
73/4% už 2 m. term, indėlius
8 % už 3 m. term, indėlius
9’/4% už 1 m. GIC invest, pažym.
9'h% už 2 m. GIC invest, pažym.

10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą (variablę rate) 
91/4% už 1 m. term, pensijų planą 
91/2% už 2 m. term, pensijų planą

10 % už 3 m. term, pensijų planą
8 % už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
6 % už taupymo s-tas
53/4-7% kasd. palūkanų sąskaita 
71/<% virš $10,000 kasd. pal. sąsk.
53/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA: 
už asmenines

paskolas nuo ..........1O’/2%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

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

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 93/4%
(variable rate)

Asmenines paskolas duo
dame Iki $65,000 ir mortgl- 
čius iki 75% Įkainoto turto. 
Kitos paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji mortgičial.

AKTYVAI virš 65 milijonų dolerių
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 

■ Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai- 

' dos, kelionės čekiai (American Express).

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P1A6

Telefonas 532-1 1 49

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

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

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

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

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

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

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

Tel. 535-2331 
arba 537-2869

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN OF DISTINCTION

RF/MKK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

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

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS 

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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



© SKAITYTOJAI PASISAKO
AUTORIAUS ATSAKAS 

RECENZENTUI
Pr. Visvydo recenzijoje, kuri 

supažindina skaitytojus su mano 
knyga “Dangaus ir žemės šaknys” 
(žr. “Keturių kartų lemtį bepasa
kojant”, “Aidai” 1984 m. 6 nr.), sa
voji fantazija buvo sumaišyta su 
išspausdintos knygos duomeni
mis. Mano atsakymas buvo išspaus
dintas “Aiduose” 1985 m. 6 nr. (“Dėl 
dangaus ir žemės šaknų recenzi
jos”), bet... išcenzūruotas, nors 
smulkioji mano atliepio duomenų 
dalis tiksliai atkartota.

Tame atliepyje aš vadinau daik
tus jų tikraisiais vardais - recen
zento falsifikatais ir insinuaci
jom. Recenzijoje jų aš suradau 
per dešimtį kas, be abejonės, iš
eivių literatūros istorijoje suda
ro vargiai pralenkiamą rekordą. 
Recenzentas, pagrindžiai prikiš
damas man tautinių sąskaitų su
vedinėjimą su kitataučiais, daž
niausiai naudojasi ne mano kny
gos duomenimis, o savo pramonės 
iškamšomis. Iš jų bene bjauriau
sia, kai recenzija insinuoja, jog 
autorius “kategoriškai pakaltina 
Lietuvos žydų bendruomenę ...” O 
iš tikrųjų recenzijos cituojamo
je knygos vietoje yra atvaizduo
ta vokiečių galvosena nelaimingų 
žydų atžvilgiu (“Dangaus ir žemės 
šaknys”, 245 psl.), kurią recen
zentas, save laikąs, jo paties žo
džiais, “pasitempusiu moralistu”, 
priskiria autoriaus galvosenai. 
Tokia morale vadovaudamasis, 
recenzentas gali ramiausiai ap
kaltinti visus evangelistus išda
vyste, nes jie aprašė Judą Iskari- 
jotą, pabučiavimu išduodantį 
Kristų...

Recenzentui praverstų elemen
tarios sociologijos ar antropolo
gijos žinios. Tada gal lengviau 
atskirtų etnocentriškumą (tikėji
mą savo grupės pranašumu), be ku
rio jokia bendruomenė neįmano
ma, nuo tautinio šovinizmo, susi
jusio su diskriminacija ar net 
tautžudyste.

Kritiką (bei recenzavimą) api
brėžiant kaip meną ir mokslą, 
tenka pripažinti, kad pretenzin
gi recenzijos įvaizdžiai - “mora
linės kuokos”, “išminties skati
kai”, “nusirenginėjimas viešoje 
vietoje” ir kt. yra menas. Tačiau 
moksliniu požiūriu tie patys žo
džiai, taikomi bet kokiam asme
niui, yra klasifikuotini kaip pro
pagandos triuko, vadinamo pra
vardžiavimu, pavyzdžiai. Beje, 
.recenzijoje plačiausiai varto
jamas kitas triukas, kuris vadi
namas kortų pašymu. Tai parinki
mas iš teksto tik vienos rūšies 
duomenų, užmerkiant akis į kitus, 
kurie prieštarauja pirmiesiems. 
Tuo būdu lengva klastoti tikrovę.

Aš palaukiau ilgiau nei metus, 
kad redaktorius ir recenzentas 
turėtų laiko bent kartą atidžiai 
perskaityti mano knygą ir neiš
cenzūruotą atliepį, bet tai negel
bėjo. Tad dabar man tenka jau 
trečiu raštu atsiliepti. Tai, žino
ma, iš esmės nekeičia mano kny
gos vertės. Nekeičia nei tai, ar 
recenzento veidas, kaip jis pri
sipažįsta, jo paties apibūdinimu, 
“parausta” ar pažaliuoja . . .

Antanas Musteikis

PAMINKLAS ŽUVUSIEMS
Jau daug metų sielojausi, kad 

Šv. Jono lietuvių kapinėse Missis- 
saugoje nėra simbolinio lietu
viško kryžiaus ar paminklo žuvu- 
siems ir kovojusiems už Lietuvos 
laisvę. Mūsų tautos didvyriai yra 
verti didžiausios pagarbos. Svei
kinu tuos, kurie ėmėsi inicatyvos 
pastatyti tokį paminklą, kuris 
mums, vyresniajai ir jaunesnia
jai kartai, gyvenančiai toli nuo 
mūsų brangios tėvynės, visuoment 
primins tuos pasiaukojančius did
vyrius.

Mūsų a.a. tėvelio kūrėjo-sava- 
norio ats. kapitono Jono Šajuko 
25 metų mirties atminimui auko
jame Paminklui statyti fondui per 
V. Pečiulį $200.

Tatjana Šajukaitė- 
Renkauskienė Toronte 

Sesuo Eugenija Bostone

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

birute spudas.BA 
sales representative

RF/WKK
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

BAYVIEW ir ROYAL ORCHARD BLVD. - Keturių miegamųjų, 
dviejų aukštų, “Tudor”, $249.500.
ROYAL YORK ir QUEENSWAY. - Naujai atremontuotas vieno 
aukšto 3 miegamųjų namas, didelis sklypas, $189.900.
KING ir STRACHAN. - G 
dviejų miegamųjų p
1280 dundas street west 
toronto, Ontario M6J 1X7 
res: 445-9469

PATIKSLINIMAS
“TŽ” 1987 m. 46 nr. įdėta V. No

reikos daryta nuotrauka. Paraše 
po nuotrauka yra netikslumų. Tu
rėtų būti: “Velionė Irena Sanku- 
tė, Lietuvos vyčių ir kt. organiza
cijų veikėja Čikagoje, kalba Lie
tuvos atsiminimų pokylyje, 1978 
m.” Ji buvo netekėjusi, todėl ne 
Sankienė. Lietuvos atsiminimus 
kas metai Čikagoje ruošia Lietu
vos vyčiai Lietuvos nepriklauso
mybės - Vasario 16 proga; nieko 
bendro neturi su jokia radijo pro- 
grama' Antanas Balčytis,

Čikaga
Red. pastaba. Ačiū už patikslini

mą. Šia proga prašome tuos, ku
rie siunčia nuotraukas “TŽ", pri
dėti aiškius įrašus su lietuviškom 
pavardėm, ypač moterų.

ŠVENTOVĖ ŠALČININKUOSE
“TŽ” 1987 m. 47 nr. rašoma, kad 

Šalčininkuose pastatyta katali
kų šventovė. Esu tikras, kad ji 
tarnaus ne lietuvių reikalams, o 
lenkų, nes Šalčininkai, Eišiškės, 
Nemenčinė yra lenkiškos tvirto
vės šioje Vilniaus krašto dalyje 
(kita dalis Gudijoje) su lenkiš
kom mokyklom, organizacijom, an
sambliais ir kt. Iš šių apylinkių 
yra kilę Lietuvos sportininkai - 
kūjo metimo buv. meisteris Jaščia- 
nin, Kauno “Granito” ir Sov. Są
jungos rinktinės rankininkas Val
demaras Novickis, Gedroyc ir kt. 
Nors vilniškis “Sportas” V. Novic- 
kio pavardę rašo su galūne “is”, 
tačiau visuomet užsienyje jis yra 
rašomas tik kaip Novickį. Ir pasku
tiniame Sov. Sąjungos susitikime 
su V. Vokietijos rinktine 1987 m. 
lapkričio 22 d. Dortmunde, lietu
vio Raimundo Valucko pavardė 
nebuvo suslavinta, tuo tarpu Vol
demaras buvo tik “Novickį”. Ne
gražiai pasielgė mūsiškis šiose 
rungtynėse: už pražangą paša
lintas dviem minutėm iš aikštės 
jis ranka teisėjų pusėn parodė 
tikrai negražų mostą, kurį matė 
milijonai žiūrovų televizijoje kar
tu su įrašyta lietuviška pavarde.

Tame pačiame “TŽ” nr. rašoma, 
kad Lietuvos šaulių sąjungos iš
eivijoje atstovai priėmė kelias 
rezoliucijas, kurios pagiria Lie
tuvos KB kronikos sąjungos dar
bą, leidimą “LKB kronikos” lietu
vių, anglų, ispanų ir prancūzų 
kalbomis.

Norėčiau pažymėti, kad “LKB 
kronika” yra spausdinama Miun
chene ir leidžiama taip pat vo
kiečių kalba Institrrtum Balticum, 
Albertus Magnus Kolleg, Koenig
stein in Taunus.

Mano pasikalbėjime su varti
ninku Jean-Marie Pfaff yra iškri- 
tusios kelios eilutės. Aš jį klau
siau, kodėl į Europos meisterio 
titulą jis įrikiavo Sov. Sąjungą, 
kuri pasaulinėse pirmenybėse 
Meksikoje pralaimėjo Belgijai 
(J. M. Pfaff saugojo Belgijos var
tus). Jo atsakymas skambėjo: “Bel
gija yra mažas kraštas” ir 1.1.

K. Baronas,
V. Vokietija

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

535-2500

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

lOTA investavimui, vieno aukšto, 
ame stovyje, užbaigtas rūsys, $179.900.

Milwaukee, Wis.
PAGERBTI LIETUVIAI. “Mil

waukee’s International Institute” 
44-tą metinį parengimą paskyrė 
lietuviams pagerbti. Kasmet pa
gerbimui išrenkama skirtinga tau
ta. Vietiniai lietuviai - Vyčių 38-ji 
kuopa, “Klumpės” šokėjai ir Ame
rikos Lietuvių Bendruomenė iš 
Waukegan/Lake apskričių, prisi
dėjo prie talkos. Lietuviškai sce
nai pastatė gražią bakūžę su stul
pine koplytėle. Kainavo $5,000. 
Institutas paaukojo $1,000. Visas 
kitas išlaidas padengė minėtos 
grupės, surinkusios aukas.

Į šį parengimą 1987 m. lapkri
čio 20-22 d.d. atsilankė arti 62,000 
žiūrovų, kurie mokėjo už įėjimą, 
ir keletas šimtų jaunimo be užmo
kesčio. 5,000 savanorių darba
vosi visose salėse.

Instituto išlaidos buvo gana 
didelės. Jie pakvietė iš Toronto 
“Gintaro” šokėjus, vadovaujamus 
Ritos ir Juozo Karasiejų (35 asme
nys), apmokėjo jų kelionę, viešbu
tį ir valgį.

Programa (leidinys) vaizdavo 
lietuvišką juostą. Visi suvenyrai 
turėjo Vytį ant marškinių, pri
juosčių, segtukų, kavos puodelių, 
laiškų lapelių ir visa kita .. .

Parengimas užėmė du didelius 
pastatus. Viename jų palei sie
nas įrengtose būdelėse 70 tauty
bių paruošė savo valgius. Asla 
apstatyta šimtais stalų. Kitose 
salėse pardavinėjo tautinius rank
darbius, rodė kaip tie rankdar
biai daromi. Lietuviai turėjo stak
les ir demonstravo audimą.

Šokių programa vyko “Mecca” 
auditorijoje. Dalyvavo 60 etni
nių grupių. Vokiečiai turėjo net 
keturias atskiras regionalines 
grupes: pačių vokiečių su “um-pa- 
pa” benu, bavarai, švabai ir po- 
meraniečiai. Pastarieji kilę nuo 
Baltijos pamario, kurį valdė vo
kiečiai, o dabar lenkai. Tie, kurie 
išlaikė savo lenkiškumą, žinomi 
kaip kašubai, o tos vietos vokie
čiai pavadinti pomeraniečiais. Jų 
šokiai šiek tiek panašūs į lenkų 
šokius.

Lietuviai pradėjo ir baigė visus 
pasirodymus. Prie “Gintaro” dar 
prisidėjo “Klumpės” šokėjai ir 
Čikagos “Spindulys” - iš viso apie 
100 šokėjų. Jie visi išėjo pro var
tus prie bakūžės, gražiai pasipuo
šę tautiniais drabužiais ir darė 
gražų įspūdį. Dauguma žiūrovų 
nebuvo matę lietuviškų drabu
žių bei šokių. Kai kurie niekad 
nebuvo matę lietuvių ir nežinojo 
kur yra Lietuva .. .

“Ginatro" šokėjai - kolegijos 
amžiaus jaunimas: dailūs vyrai 
ir gražios mergaitės, gerai išmik
linti ir grakštūs. Jie šoko daugu
mą programos šokių. Jie taip pat 
turėjo atskirą pasirodymą. Viso 
renginio pabaigoje lietuviai at
liko programą. Berniukai, kuriuos 
galima lyginti ūgiu su Masai gen
ties iš Afrikos, įžengė su Amerikos 
vėliava, iškelta virš galvų. Visi 
kiti lietuviai šokėjai ją lydėjo. 
Po to visų tautų šokėjai apsupo 
lietuvius. Tai mane labai sujau
dino, manau, ir kitus lietuvius, 
kiek jų ten buvo.

Mane rengėjai irgi paminėjo, 
kad arenoje, žiūrovų tarpe, yra 
Vytautas Beliajus - “Mr. Folk 
Dance of U.S.A.”

Reikia pareikšti dėkingumą 
vietos lietuviams, vyčiams, Lie
tuvių Bendruomenei ir “Klumpės” 
šokėjams - jie atliko sunkiausią 
šio renginio dalį. Jų našta buvo 
didžiausia ir sunkiausia. Garbė 
jiems! Vytautas Beliajus,

“Vilties” redaktorius

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

Brangiai motinai AfA
MONIKAI ŽĖKIENEI 

mirus,
dukrą ONUTĘ RADZEVIČIENĖ ir jos šeimą nuošir
džiai užjaučiame bei kartu liūdime-

Kanados Lietuvių Bendruomenės
Oakvillės apylinkė

metų EKSKURSIJOS
l VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

1. Balandžio 18-27
2. Gegužės 18- 1
3. Birželio 15-29

Grupės 2 — 7 Vilniuje -10 dienų. 1 ir 8 Vilniuje - 6 dienos. Po Vilniaus galima važiuoti ir įkitus miestus 
ilgesniam laikui pagal Jūsų pasirinkimą. Užsirašyti bent 45 dienas prieš išvažiuojant ir įmokėti $200 
depozitą. Likusi suma reikalinga sumokėti bent 30 dienų prieš išvažiuojant. Tikslios kainos bus žinomos 
ir paskelbtos balandžio mėnesį. Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu

Sovietų pavergtų tautų demonstracijoje, surengtoje Toronte Žmogaus 
teisių dieną 1987.XII.13 buvo paleisti erdvėn juodi balionai su sovietų 
kalinamų laisvės kovotojų adresais. Kairėje-estų atstovas, dešinėje-KLB 
krašto valdybos vicepirmininkas H. STEPAITIS Nuotr. St. Dabkaus

Stambios sumos lietuviškai veiklai

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

Kredito kooperatyvas “Talka” 
Hamiltone užbaigė 1987 m. lapkri
tį, suvesdamas balansą 26,82 mi
lijonų dolerių sumai. Nariai tu
rėjo šėrų sąskaitoje $32,770, če
kių sąskaitose $986,721, taupomo
se sąskaitose $5,351,407, termi
nuotų indėlių 1 m. 3 m. laikotar
piui $8,673,008, trumpo termi
no 90 dienų indėliai $3,985,132, 
sąskaitose su kasdien prirašo- 
mom palūkanom $887,268, regist
ruotas pensijų taupymo planas tu
rėjo $5,173,702. 1987 m. pelnas - 
$302,187.

Nariams išskolinta asmeninių 
paskolų $1,646,132 ir nekilnoja
mo turto paskolų $16,587,644. Lais
vų pinigų, kurie padėti trumpam 
laikotarpiui Lygoje ir bankuose, 
yra $7,636,136. Nariams išduotos 
nekilnojamo turto paskolos dau
giausia vienų metų laikotarpiui, 
tik maža dalis paskolų išskolinta 
trejų metų laikotarpiui.

Kredito komitetas leido išduo
ti naujų paskolų per lapkričio 
mėn. $651,190 ir per spalio mėn. 
$303,525. Didžiausia suma buvo 
leista išduoti gegužės mėn. - $1,- 
459,275. Vasaros mėnesiais buvo 
labai stiprus paskolų pareikala
vimas, kai per penkis mėnesius 
buvo leista išduoti per milijoną 
dolerių naujų paskolų kiekvieną 
mėnesį.

“Talka” dabar turi 2184 narius 
ir 599 skolininkus^ 1987 m. yra mi
rę šie nariai: Mače Remesat sau
sio IŠ d., Emiliš'LShgas kovo 31 d., 
Jonas Lekutis balandžio 27 d., 
Antanas Gurgždys*ir Adelė Andru- 
kaitienė gegužės 6 d., Juozas Ma- 
cikas gegužės 12 d., Valentinas 
Vitkevičius rugpjūčio 24 d., Kazi
mieras Šimulynas rugpjūčio 28 d., 
Marija Trumpickienė rugsėjo 13 d., 
Agnė Panumienė rugsėjo 25 d., Ju
lius Klypas spalio 25 d., Ona Ky
bartienė lapkričio 14 d., Antanas 
Dirsė lapkričio 29 d.

Gerinant nariams patarnavimą, 
įvestos naujos sąskaitos RRIF ir 
terminuotų indėlių 1 m. sąskai
ta, kurių palūkanos apskaičiuo
jamos ir prirašomos kiekvieną 
mėnesį. Tačiau šioje sąskaitoje 
nustatytas minimumas turi būti 
įnešta nemažiau 5.000 dol. ir šiuo 
metu už ją mokama 8,75%. Nariams 
pensininkamš ši sąskaita tuo pa
togi, kad kiekvieną mėnesį gali 
išimti ir panaudoti prirašytas 
mėnesines palūkanas neliečiant 
kapitalo sumos.

“Talkos” valdyba nutarė priva
lomą nariams šėrą padidinti nuo 
15 dol. iki 20 dol. Visiems nariams, 
kurie lapkričio 30 d. buvo sąra
šuose, iš gauto pelno paskirta po

4. Liepos 6-20
5. Liepos 13-27
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Advokatas VIKTORAS E. RUČINSKAS, 
B.C.L., LL.B., M.B.A.

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

Barristers and Solicitors. Patent a. Trade Mark Agents

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

Advokatė 
JOANA E. KURAS, ll.b.

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

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

Telefonas (416) 763-3362

5 dol., pridedant prie šėrų sumos. 
Jau treti metai iš eilės valdyba 
padidina nariams šėrų normą. Šie 
šėrų normos padidinimai nariams 
nieko nekainuoja, nes pridėta iš 
gauto pelno. Šėrų normos dabar ir 
kitų Ontario kredito unijų yra 
pakeliamos net iki 100 dol. sumos.

“Talkos” valdyba 1987 m. gruo
džio mėnesio posėdyje paskyrė pa
ramą lietuvių organizacijoms bei 
spaudai: Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoje $4.500, Vysk. M. Valan
čiaus lituanistinei mokyklai Ha
miltone $3.500, Hamiltono sporto 
klubui “Kovas" $1.750, KLB krašto 
valdybai $2.000, Kanados lietuvių 
fondui, “Tėviškės žiburių” savait
raščiui, “Nepriklausoma Lietuva” 
savaitraščiui, šalpos draugijai 
“Labdara” Vokietijoje ir KLB ap
sigynimo komitetui po $500, Hamil
tono lietuviams skautams ir atei- 
ninkams po $400, “Lituanus” žur
nalui, “Speak-up” laikraščiui ir 
“Pasaulio lietuvis” žurnalui po 
$300, D. Grajauskaitei ir O. Žu
kauskaitei kelionei į VI lietuvių 
jaunimo kongresą po $200, Tautos 
fondui Hamiltone ir Mažosios Lie
tuvos fondui po $100. Metų laiko
tarpyje valdyba dar buvo paskyru
si paramą: Kanados lietuvių žur
nalistų sąjungai $300, tautinių 
šokių grupei “Gyvataras” $200, 
“Juodojo kaspino” dienos komi
tetui $250, mokinių P. Babecko 
ir R. Laurinavičiaus kelionei į 
Vasario 16 gimnaziją po $925, 
Lietuvos krikščionybės sukak
ties komitetui $500, KLB krašto 
valdybos informacijos centrui 
$2.000, Kanados lietuvių jauni
mo sąjungai $3.000 ir Tautinių 
šokių šventės komitetui $1.000. 
Iš viso per 1987 m. paskirta $25,950. 
Per visą savo veiklos laikotarpį 
“Talkos” valdyba yra paskyrusi ir 
išmokėjusi lietuviškiems reika
lams paremti $187,251.

“Talkos” valdyba nutarė šaukti 
metinį narių susirinkimą 1988 m. 
vasario 27, šeštadienį, 4 v.p.p. 
Jaunimo centro salėje (48 Dundurn 
St. N.).

Sieniniai lietuviški kalendo
riai 1988 m. yra atspausdinti ir 
gaunami “Talkos” raštinėje. Jie 
nariams paštu nebus siuntinėjami. 
Atsiimti “Talkos” raštinėje darbo 
valandomis.

Stasys Dalius

— ŠYPSENO S —
Vienas amerikietis sako so

vietiniam piliečiui: “Ameriko
je — visiška laisvė. Vašingto
ne aš galiu prieiti prie Baltų
jų rūmų bei šaukti — ‘Velniop 
su Reaganul’ ir man nieko ne
atsitiks”. Sovietinis pilietis 
atkerta: “Tai niekis, aš galiu 
prieiti prie Kremliaus Mask
voje ir taip pat šaukti — ‘Vel
niop su Reaganu!”

* * *
— Kas yra komunistas?
— Tai tas, kuris yra skaitęs 

Markso ir Lenino raštus.
— O kas yra antikomunistas?
— Tai tas, kuris supranta 

Markso ir Lenino raštus.
(“Globe” 1987.IX.15)

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 Puterlo bylas ir testamentus

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

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
Investacljų srityje

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

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

. • Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

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

1700 bloor Street west 
toronto. Ontario M6P 4C3

Norkus 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

RF/HKK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

769-1616

“Ali THE____
KB vvnni n~ 

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas) 

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

T\ T> 17 Q TT 17 R INSURANCE*
I J-Tl IL kJ II Ij-lV REAL ESTATE BROKERS 

233-3334 - 231-2661 - 231-6226

6. Rugpjūčio 17-31
7. Rugsėjo 7-21
8. Spalio 10-19

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

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

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

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

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

D R Al ŪDA — INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— 1987 m. pakrikštyti 29 kūdi
kiai, pirmąją Komuniją priėmė 
4 vaikai, susituokė 5 poros, pa
laidoti 25 parapijiečiai.

— Metinis parapijos susirin
kimas — sausio 31, sekmadienį, 
po 11 v.r. Mišių, Anapilio salėje.

— A. a. Monika Žėkienė, 76 m. 
amžiaus, palaidota sausio 7 d., 
a.a. Marytė Jurkštienė 80 m. am
žiaus, palaidota sausio 9 d. — abi 
lietuvių kapinėse.

— Kun. E. Putrimas, praleidęs 3 
savaičių Kalėdų atostogas Toron
te, sausio 9 d. grįžo Romon baigti 
teologijos studijų licenciato 
laipsniui gauti. Atostogų metu 
talkino lietuvių parapijose ir 
kapelionavo moksleivių ateitinin
kų žiemos kursuose Dainavoje.

— Paaukojo: lietuvių kapinėm 
$100 — A. Rakauskas; religinei 
Lietuvos šalpai $100 — P. Kirs
tukas; parapijai $550 — E. J. Čup- 
linskas; $500 — dr. A. B. Saikai 
(mirusių giminių atm.); $100 — M. 
Jakubauskienė, V. Urbonas, P. A. 
Augaičiai; $50 — dr. A. S. Pacevi- 
čiai, A. A. Naruševičiai, A. Ga- 
čionis, E. Petrus.

— Kanados lietuvių kultūros 
muziejaus statybai paaukojo: 
$1000 — J. Varkavičius; $300 — 
J. N. Budriai; $20 — J. E. Bajo
raičiai (a.a. V. Garnelienės 
atm.), A. Petraitienė (a.a. V. 
Garnelienės atm.).

— Mišios sausio 17, sekmadienį, 
9.30 v.r. — už a.a. Oną ir Damijo
ną Čelkius, 11 v.r. — už a.a. Alek
sandrą Valeškienę.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namų aukos: 

$1,000 - A. M. Danieliai, A. Stro
lls; $50 - J. Grigaitis, A. Kalutka, 
J. V. Draunevičiai iš Winnipego; 
$40 - V. Gudaitis. Visiems aukoto
jams bus išsiuntinėti pakvitavi
mai nuo valdžios mokesčių atlei
dimo. Šiuo metu fonde yra $4,960.11. 
Norintieji prisidėti prie Lietuvių 
slaugos namų įsigijimo gali aukas 
pervesti į sąskaitą 8711 Lietu
vių kooperatyve “Parama”.

— Jieškomas 2-3 miegamųjų 
kambarių butas; skambinti LN ve
dėjui T. Stanuliui 532-3311.

— Dar yra keletas bilietų į Me
džiotojų ir žūklautojų balių sau
sio 16 d. Skambinti J. V. Šimkui 
231-9425.

— Sausio 10, sekmadienį, dr. J. 
Ulsckas skaitė paskaitą “Artritis 
- sąnarių liga". Paskaitoje išaiš
kino ligos priežastis ir gydymo 
būdus. Dr. M. Uleckienė parodė 
skaidres, vaizduojančias artričio 
ligos daromą žalą. Su paskaiti
ninku supažindino dr. V. Samu- 
levičius. Paskaitoje dalyvavo per 
300 klausytojų.

Pranešime iš Australijos, 
kurį atsiuntė “TŽ” bendradar
bė M. Balaišytė, sakoma, kad 
1987 m. gruodžio 17 d. automo
bilio nelaimėje žuvo čikagietis 
Algimantas Žemaitaitis (nebu
vo prisirišęs diržu). Jo brolis 
išliko gyvas (buvo persirišęs 
diržu). Velionis buvo atstovas 
jaunimo kongrese. Sudaryta 
nauja Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjunga iš kanadiečių at
stovų: pirm. Alvydas Saplys, 
nariai - Daina Kalendraitė, 
Monika Spudaitė, Mirga Šalt- 
miraitė, Rita Rudaitytė, Mary
tė Balaišytė.

Apie “Gintaro”, dalyvavimą 
tautybių festivalyje Milvokės 
mieste 1987 m. lapkričio 20-22 
d.d. lietuvių spaudai paruoš
tame aprašyme Milda Neuma- 
nienė sako: “Jų (gintariečių) 
pasirodymas užkerėjo žiūro
vus ... Tik profesionalai 
taip gali šokti. Šokis keitė šo
kį be pertraukos net 30 min. 
Visi aukšti, gražūs; tautiniai 
drabužiai spalvingi. Palydimi 
jų pačių orkestro, atliko nuo
stabiai gerai parinktus sma
gius tautinius šokius. Žiūrint 
jų šokius, net šiurpuliai ėjo 
kūnu ir akyse spindėjo 
džiaugsmo ašaros. Mačiau, 
kaip publika buvo sužavėta. 
Tada pasijutau tokia išdidi 
būdama lietuve. Mano vyras, 
kuris yra iš dalies vokiečių 
kilmės, pareiškė, kad dar nie
kad nematė tokių gražių šokių 
ir taip meistriškai atliekamų. 
Po gintariečių pasirodymo 
tūkstantinė žmonių minia at
sistojusi ėmė ploti ir kelti ova
cijas. Tai buvo triumfas!”

Lietuvių kredito kooperaty
vas “Parama”, įvertindamas 
“Tėviškės žiburių” patarnavi
mus kooperatyvui ir visuome
nei, šiais metais paskyrė $500 
auką. Dėkojame už įvertinimą 
ir paramą.

Lietuvos krikščionybės su
kakties komitetas Mičigane, 
dėkodamas už informacines 
paslaugas, atsiuntė $20 auka 
peę A. Jušką.

Prisikėlimo parapijos žinios
— 1987 m. mūsų parapijoje pa

krikštyti 34 kūdikiai, palaidoti 
36 asmenys, susituokė 21 pora, 
pirmąją Komuniją priėmė 18 vai
kučių, 19 jaunuolių priėmė Su
tvirtinimo sakramentą.

— Marijos Metų proga mūsų pa
rapija organizuoja kelionę į Šv. 
Žemę gegužės 21 — birželio 4 d.d. 
Kelionės kaina, į kurią įeina 
lėktuvų ir autobusų kainos, pir
mos klasės viešbučiai, 3 valgiai 
į dieną, visi kelionės patarnavi
mai ir net rankpinigiai, yra 
$2,549.

— Salės nuomojimas 1989 m. iki 
vasario galo atdaras tik lietu
viams.

— 1988 m. kalendorius jau iš
siuntinėtas. Kurie jo negavo, 
gali įsigyti kioske sekmadie
niais.

— Parapijos tarybos jaunų šei
mų sekcija planuoja žiemos iš
vyką į High Parką vasario 7, sek
madienį, po pamaldų.

— Parapijai aukojo: $500 —- Ž. D. 
Mašalai; $300 — A. Valienė; $200 
— A. Skučaitė; $100 — S. Bubelis, 
J. V. Kulikauskai, G. E. Kuchals- 
kiai, B. Laučys, V. Klupšas, S. 
Starkus, M. Vaškevičienė, S. E. 
Kėkštai, A. Dagys, O. Juodviršie- 
nė, R. Girdauskaitė, K. S. Lauru- 
šaičiai, I. Urbonas, H. Stepaitis, 
J. Šeperys, Br. Sapijonienė, K. J. 
Šapočkinai, B. J. Tamulioniai, M. 
Raškauskienė, Toronto liet, fila
telistų draugija; $60 — dr. O. J. 
Gustainiai, J. Arštikaitis; $50 — A. 
B. Arūnai, A. D. Beresnevičiai, J.
I. Birštonai, P. Kuliešius, J. Rim
šaitė, P. Karaliūnas, V. M. Kriš
čiūnai, I. A. Žemaičiai, J. M. Va- 
seriai, J. Bartnikas, I. Čiurlienė, 
R. M. Berentai, S. O. Gotšeldai, P. 
V. Dalindos, K. R. Poškos, V. O. 
Marcinkevičiai, J. M. Maziliaus
kai, J. Priščepionka, V. Siminke- 
vičienė, B. S. Ulozai; vargonų va
jui: $5,000 — Turner & Porter lai
dotuvių namai; $200 — B. A. Jonu
šai; $50 — Alf. Pyragius, J. B. 
Sriubiškiai, J. Vaskela.

— Mišios sausio 17, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Motiejų ir Kata- 
riną Rėkus, 9.20 v.r. — už a.a. Sta
sį Černiauską, 10.15 v.r. — už a.a. 
Alfonsą Simonavičių, Juozą Kyną,
II. 30 v.r. — už gyvus ir mirusius 
parapijiečius, 7.00 v.v. — už a.a. 
Viktorą Palį.

PADĖKA
Vilniaus krašto lietuvių sąjun

gos valdyba Kanadoje reiškia 
nuoširdžią padėką Julijai Skre- 
butėnienei už $1000 auką sąjun
gos veiklai, kurioje reiškėsi ir jos 
vyras Vacys nuo sąjungos įsistei- 
gimo. Steponas Varanka,

■valdybos vardu

“Tėviškės žiburių” spaustu
vei reikalinga tekstų rinkėja 
elektronine mašina. Pageidau
jama mokanti rašyti rašomąja 
mašinėle. Kreiptis į spaustu
vės vedėją Vytautą Balčiūną 
tel. 275-4672.

A. a. Marytės Jurkštienės, 
atminimui paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $20 - L. V. Sendži- 
kai; $10 - Ema ir Adolfas Lo
rencai.

A. a. Magdalenos Seliokienės 
atminimui vietoje gėlių Jonas 
ir Angelė Šulcai paaukojo “Tė
viškės žiburiams” $50.

A. a. Monikos Žėkienės at
minimui, užjausdami dukras, 
Angelė ir Jonas Šulcai paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $20.

A. a. Monikos Žėkienės at
minimui vietoje gėlių Vytau
tas Urbonas, Rūta ir Marius 
Rusinai paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $20.

A. a. Adomo Kybranco atmi
nimui penktųjų mirties meti
nių proga žmona Marija Ky- 
brancienė paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $50.

Mirus a.a. Vandai Garnelie- 
nei, vietoj gėlių laidotuvėms 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams”: $20 — A. Klemkienė; 
$10 — P. Pekarskienė, B. A. 
Stonkai, B. Rudokienė, K. A. 
Ratavičiai. Visi — iš Delhi- 
Tillsonburgo apylinkių.

Į Kanados pašto ženklų pa
tariamąją tarybą (National 
Stamp Advisory Council) pa
skirtas Kanados daugiakalbės 
spaudos federacijos pirminin
kas Andrew Gregorovich. Ta 
proga vengrų kilmės žurnalis
tė Kati Rekai siūlo minėtai 
tarybai pasirūpinti išleidimu 
pašto ženklų serijos su atvaiz
dais asmenų, pasižymėjusių 
daugiakultūrėje srityje. No
rintieji paremti šį pasiūlymą 
bei suinteresuoti tuo klausimu 
prašomi rašyti šiuo adresu: 
Ms. Kati Rekai, c/o Canadian 
Scene, Suite 305, 2 College St., 
Toronto, Ont. M5G 1K3.

Programoje: “ATŽALYNAS” (ėjimas $17.50. Stirnienos 
vakarienė su vynu. Šokiams gros “Les and the Music Masters”. 
Pakvietimai gaunami Lietuvių namų popietėse pas J. Šimkų 231-9425, 
pas klubo narius ir prie įėjimo. Rengėjai

Medžiotojų ir žūklautojų klubas “TAURAS 

maloniai kviečia (TRADICINĮ METINĮ

BAUD ' 1988 m.
i sausio 16, 
šeštadienį,
6 v.v., 
Toronto 
Lietuvių 
namuose, 
(1573 Bloor St.W.)

ŠIAIS METAIS TAUPYKITE
“PARAMOJE” na

Nuo š. m. sausio 1 d. “Parama” įvedė 3 grupių taupymo planą. “Parama” mokės 
palūkanas už kiekvieną dieną ir įrašys kas mėnesį įjūsų sąskaitą pagal indėlių dydį:

Ligi 3.000 dol. mokės 57<% met. pal. 
Virš 3.000 ligi 10.000 dol. -7% met. pal. 
Virš 10.000 dol. 774% met. pal.

Todėl neišsklaidykite savo santaupų, įneškite jas į “Parama”, kuri moka aukš
tesnes palūkanas.

Nuo sausio 1 d. Pensijų taupymo plano (RRSP) sąskaita už eilinę taupymo 
s-tą (kur pinigus galima kada nori išimti) mokės 8% metinių palūkanų. 1 metų ter
minuotų RRSP sąskaitą - 974%, 2 metų - 97z%, 3 metų -10%.

“Paramos” valdyba

“N. Lietuvos” savaitraščio 
skaitytojų bei rėmėjų susirin
kimas - sausio 31, sekmadienį,
l. 30 v.p.p., Toronto Lietuvių 
namų posėdžių kambaryje.

Kanados lietuvių fondas pra
neša, kad pareiškimus pašal
poms gauti reikia atsiųsti iki 
š. m. vasario 20 d. Kanados lie
tuvių fondo adresu, 1573 Bloor 
St. W„ Toronto, Ont. M6P 1A6.

Lietuvių namų kultūrinė ko
misija, pavesta valdybos, 1987
m. kultūrinę premiją paskyrė 
poetui dr. Henrikui Nagiui ir 
muzikui Aleksandrui Stanke
vičiui už kantatą “Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva”. Vasario 
21, sekmadienį, LN rengiamas 
poezijos ir muzikos vakaras. 
Poezijos ištraukas skaitys 
Henrikas Nagys. Koncertinę 
programą atliks pianistė L. 
Kanovičienė ir fleitininkas T. 
Regina. Koncerte lauretams 
bus įteikta pirmoji LN $1000 
vertės kultūrinė premija.

Ukrainiečių kultūros paroda, 
vaizduojanti 1000 metų krikšto 
sukaktį, veikia nuo š. m. sausio
11 iki vasario 28 d. Toronto un
to bibliotekoje (Robarts Libra
ry, 130 St. George St). Lanky
mo valandos nuo pirmadienio 
iki penktadienio 8.30 v.r. —
12 v.r.; šeštadieniais — nuo 
9 v.r. iki 10 v.v., sekmadieniais 
— nuo 1 v.p.p. iki 10 v.v. At
rinkti rodiniai vaizduoja 
krikščionybės poveikį ukrai
niečių kultūrai. Parodą suor
ganizavo Toronto un-to biblio
tekos tarnautojas Andrew Gre
gorovich. Kanadoje gyvena 
750,000 ukrainiečių.

Ontario kultūrinių tradicijų 
savaitė bus š. m. vasario 15-21 
dienomis. Ją rengia “The On
tario Heritage Foundation”. 
Angliškai ta savaitė pavadin
ta “Ontario Heritage Week”. 
Tomis dienomis organizuoja
mi įvairūs renginiai. Tuo bū
du norima atkreipti visuome
nės dėmesį į kultūrinį Onta
rio paveldą architektūros, 
archeologijos, istorijos ir 
kitose srityse. Rengėjų adre
sas: The Ontario Heritage 
Foundation, 77 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M7A 2R9. Tel. 
(416) 965-5727.

Metinis “Tėviškės žiburių” 
spaudos vakaras-balius — ba
landžio 9, Atvelykio šeštadie
nį, Anapilio salėje. Kartu ren
giama ir loterija. Jai reikalingi 
vertingi laimikiai. Jau yra gau
ti dailininkų Tamošaičių pa
veikslai, dail. Dagio medžio 
skulptūra. Laukiame ir kitų 
dovanų, kurios praturtintų 
tradicinę loteriją ir paremtų 
laikraščio leidybą.

Lietuviškos spaudos rėmėjai, 
siųsdami metinę “Tėviškės ži
burių” prenumeratą, prideda 
ir auką. Pastaruoju metu pre
latas J. A. Kučingis iš Los Ange
les atsiuntė $100, J. Vaskela iš 
Toronto - $100, dr. M. Uleckie
nė $100, V. Liuima $100, PLB 
valdyba $100. Kiti stambieji 
aukotojai buvo paminėti anks
čiau. Visiems jiems reiškia
me nuoširdžią padėką.

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

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

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

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

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

Blyth & Company Travel 
68 Scollard Street, Toronto, Ontario, Canada M5R 1G2 

Tel: (416)964-0067 1-800-387-1387 Tlx: 06-218906 
Reg. nr. 2740365

ALGIS MEDELIS
praneša savo buvusiems bendrakeleiviams ir visai 
lietuviškai visuomenei, kad nuo 1988 m. sausio 1 d. 
atstovauja Blyth a. Co kelionių įstaigai.

Patarnauja kelionėms į Lietuvą bei sutvarkymu 
kitų jūsų pačių suplanuotų kelionių reikalų.

Šiuo metu kviečia 10-ties dienų

KELIONEI [LIETUVĄ 
labai geromis sąlygomis. Išvykstam gegužės 24 d. 
Grįžtant norintieji galės pailsėti saulėtoje Jugoslavijoje.

Dėl informacijų ir vėlesnių kelionių kreipkitės į A. 
Medelį aukščiau nurodytais telefono numeriais.

Naujasis Ontario pilietišku
mo (daugiakultūriškumas nu
brauktas) ministeris G. Philips 
parlamento rūmuose susitiko 
su etninių laikraščių atsto
vais ir bendruomenių veikė
jais. Savo kalboje prisiminė 
mirusį Ontario daugiakalbės 
spaudos sąjungos pirm. VI. 
Mauko ir pareiškė, kad jo už
davinys esąs puoselėti gerus 
ryšius su tautinėm bendruo
menėm bei remti daugiakultū- 
rę veiklą, kad visi piliečiai 
galėtų įsijungti į ekonominį 
ir kultūrinį Ontario gyveni
mą. Esą įvairiem projektam 
per pastaruosius 4 metus pa
didinta išlaidų suma nuo 3 mi
lijonų iki 14 milijonų dol. Šia
me pobūvyje “TŽ” atstovavo St. 
Prakapas, “NL” — J. Karka. 
Taipgi dalyvavo parlamento 
narys Tony Ruprechtas — dau
gelio tautinių grupių bičiulis.

“AUDRA TRAVEL” praneša, kad 
kiekvieną penktadienį (vasaros me
tu pirmadienį ir penktadienį) kur
suoja “Audros” autobusas ruožu 
Torontas-Montrealis. Išvyksta iš 
Toronto 9 v.r. nuo “Audra Travel”, 
2100 Bloor St.W., atvyksta į (Mira
bel) Montrealį 15 v. Išvyksta iš (Mi
rabel) Montrealio 16.30 v., atvyksta 
j Torontą 22.30 v. prie “Audra Tra
vel” 2100 Bloor St.W. Kaina asme
niui į vieną pusę - $69 kan., į abi 
puses - $129. Priemoka už bagažą - 
$10 (už vieną). Užsisakykite iš anks
to tel. 416-769-2500. Vietos ribotos.

“Audra Travel”

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

MONTREAL
Bernelių Mišios AV šventovėje 

buvo laikomos 12 v. naktį. Prieš 
tai buvo religinis koncertas, ku
rį atliko parapijos choras, vado
vaujamas muz. Aleksandro Stan
kevičiaus. Mišias laikė klebonas 
kun. Juozas Aranauskas, asistuo
jamas klebono emerito kun. Jono 
Kubiliaus. Kun. J. Aranauskas 
pasakė pamokslą ir trimis kalbo
mis pasveikino pamaldų dalyvius, 
kurių prisirinko pilna šventovė. 
Buvo daug svečių, atvažiavusių 
iš kitų miestų aplankyti savo 
artimųjų. Parapijos choras, sol. 
Gina Čapkauskienė ir sol. Ant. 
Keblys Mišias praturtino savo 
giesmėmis. Vargonais lydėjo muz. 
A. Stankevičius.

Po pamaldų beveik visi susi
rinko į parapijos salę pasisvei
kinti švenčių proga ir pasivai
šinti vynu, sūriu, kava ir skanės
tais.

Lituanistinės mokyklos Kalė
dų eglutė buvo suruošta gruo
džio 20 d. Šv.'Kazimiero parapi
jos salėje. Mokytojų paruošti vai
kučiai suvaidino “Auksinę žąsį”. 
Vaidino visi mokiniai. Ypatin
gai gerai pasirodė vaidinimo 
pasakotojai du Andriai — Vasi
liauskas ir Ramsay. Prisirinko 
nenumatytai daug mokinių arti
mųjų, kurie nepabijojo prana
šautos audros. Kalėdinės gies
mės, Kalėdų senelis ir vaišės 
papildė šį renginį.

AV parapijoje 1987 metais 
buvo 16 krikštų, 8 jungtuvės ir 
15 laidotuvių.

Pakrikštyti Marijos (Kazlaus
kaitės) ir Tony Leidensdorf sū
nelis Aleksandro vardu; Tomo ir 
Irenos Žitkų dukrelė Stefanija- 
Lian vardais.

A. a. Mykolas Dailidė, 86 m. am
žiaus, mirė 1987 m. gruodžio 23 
d. Palaidotas iš Šv. Kazimiero 
šventovės gruodžio 28 d. Cote 
dės Neiges kapinėse. Liūdi gimi
nės Montrealyje ir Lietuvoje. B.S.

Mirus a.a. Valinskienei Julijai, 
paaukojo Kanados lietuvių fon
dui: $25 — Akademinis Montrealio 
lietuvių sambūris, V. Piečaitis; 
$20 — J. Piečaitis, J. Kibirkštis, 
V. Vasiliauskas, P. Povilaitis, 
R. Staškevičius; $10 — B. Staške
vičius, J. Naruševičius. K.L.

Apie M. Gorbačiovą pasirodė 
knyga prancūzų kalba “Mikhail 
Gorbatchev. Perestroika”, išleista 
“Flammarion” leidyklos. Joje iš
spausdintas vienas laiškas iš Lie

tuvos, būtent V. A. Brikovskio. 
Jame giriama M. G. politika, ku
rią ne visi supranta: “Deja, yra 
daug nesupratimo Jūsų politikos 
ir dar mažai pasitikėjimo. Bet 
tai neturėtų mūsų stebinti. Sme
genys ne taip greitai atšyla po 
tokios ilgos ir baisios ‘žiemos’. 
Tai bus ilgas ir sunkus procesas”. 
Kitame laiške iš Moldavijos sa
koma: “Mūsų palankumas visuo
met bus reiškiamas toms tautoms, 
kurios kovoja už laisvę bei nepri
klausomybę”. Deja, tie žodžiai kol 
kas netaikomi Baltijos tautoms.

“The Gazette” 1987. XII. 11 iš
spausdino Irvingo Silvermano 
laišką, kuriame autorius prime
na, kad caro laikais buvo turtin
gųjų ir vargšų klasė. Tokia pat 
būklė esanti ir dabartinėje Sov. 
Sąjungoje: turtingųjų klasę su
daro valdančioji partija, atletai, 
žymieji mokslininkai ir valdžios 
patvirtinti artistai. Visa darbi
ninkija priklauso neturtingųjų 
klasei. Caras įvėlė Rusiją į I D. 
karą, o Stalinas — į II D. karą, 
susidedamas su kitu diktatoriumi 
Hitleriu. Gorbačiovas smerkia 
Stalino nusikaltimus, bet tai ne
reiškia, kad nepasikartos, nes 
Gorbačiovas tebėra totalistinės 
Sov. Sąjungos diktatorius.

“Weekly World News” 1987. XII. 
15 paskelbė informaciją apie Bul
garijoje gimusią dviejų mėnesių 
mergaitę Sofiją Petkov, kuri kal
ba aštuoniomis kalbomis, jų tarpe 
ir lietuvių. Apie ją rašo ir žurna
las “Journal of Child Psycholo
gy”. Psichologai to reiškinio ne
gali išaiškinti. Reinkarnacijos 
(pakartotinio gimimo) šalininkai 
sako, kad ji anksčiau gyveno ir gi
mė jau ne pirmą kartą. Bet tai irgi 
neįrodytas dalykas. K.

Sov. Sąjungos ambasados Otavoje 
pareigūnas Aleksiejus Makarovas 
išreiškė savo nepasitenkinimą 
Kanados parlamento žmogaus tei
sių komisija, kuri tyrinėjanti 
žmogaus teisių vykdymą “už gele
žinės uždangos” ir priimanti tik
tai sovietams nepalankius liudi
jimus. “The Gazette” dienraštis 
1987. XII. 16 pažymėjo, kad minė
tasis pareigūnas priekaištavo ir 
dėl Kanados nepripažinimo Bal
tijos valstybių įjungimo Sov. Są
jungom Tai esą gadina Kanados 
— Sov. Sąjungos santykius. Toji 
kliūtis ateityje turėtų būti pa
šalinta, bet kokiu būdu — nera
šo. K.

1988 METŲ KELIONĖS į LIETUVA IŠ MONTREALIO
10 dienų Lietuvoje
gegužės 13-27 d.d. —$1900.00
15 dienų Lietuvoje
birželio 24 - liepos 11 d.d. — $2460.00
Smulkesnių informacijų kreiptis:
L. Stankevičius, 1053 Cr. Albane!, Duvernay, Laval, Que.
Canada H7G 4K7. Tel. (514) 669-8834.

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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

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

Certifikatus ............. .......9 % Taupymo-special................. 51/4%
Term, indėlius:

....... 8’/4%
......  71/4%

Taupymo - su gyv. dr............. 5 %
1 metų .............
180 d.-364 d. . Taupymo - kasdienines........ 43/4%

120 d. - 179 d. . ......  7 % Einamos sąsk.......................... 41/2%
60 d. - 119 d. . ....... 63/4% RRIF - RRSP - term.............. 91/4%
30 d. - 59 d..........  61/ž% RRIF - RRSP - taup..............  6’/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 1O'/2%, asmenines - nuo 103/4%

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

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

IŠNUOMOJU du kambarius ir vir
tuvę Bloor-Runneymede rajone. 
Skambinti tel. 766-0997 Toronte.

EUROPEAN 
CATERING

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

PARDUODAMI nauji autentiški 
tautiniai drabužiai, gintaro karo
liai ir juosta. Skambinti tel. 663- 
8388 Toronte.

PARDUODAMI geros rūšies odi
niai šilti batai žemesne kaina. To
kių batų šiuo metu krautuvėse nega
lima gauti. Skambinti tel. 534-6803 
Toronte.


