
Kitas kraštutinumas
Išeivijos santykiavimas su okupuotos Lietuvos tau

tiečiais per ištisus dešimtmečius buvo tarytum sustin
gęs sfinksas. Dairėmės į jį iš visų pusių, bandydami atspė
ti jo mįslę, tačiau gana nesėkmingai. Šioks toks judėji
mas atspėjimo linkme reiškėsi, bet labai lėtai. Ir taip 
tasai sfinksas stovėjo nejudėdamas, nes neatsirado nė 
vieno išminčiaus, pajėgiančio atskleisti slėpiningąją 
mįslę. Vyravo nuomonė, kad tai pavojingas dalykas, ga
lįs pakenkti Lietuvos laisvinimo pastangoms. Nieko aiš
kaus negalėjo pasakyti nė mūsų veiksniai, palikdami 
sfinkso problemą spręsti pavienių tautiečių sąžinei. 
Pastarieji elgėsi individualiai kaip kam atrodė geriau. 
Vieni tuoj pat pateko į propagandinį sovietinės okupa
cijos malūną, pasitarnaudami priespaudos pareigūnams, 

'kiti buvo pakankamai išmintingi, nesiveržė į tą okupa
cijos malūną ir išvengė kompromitacijos. Ilgainiui su
sidarė patirties diktuojama nuomonė, kad santykiavi
mas su okupuota Lietuva yra susijęs su pavojais politi
nėje srityje, kad sovietiniai pareigūnai kiekvienu atveju 
stengiasi panaudoti išeiviją savo tikslams. Dėl to daugu
ma tokio santykiavimo vengė, nes anoje pusėje buvo sten
giamasi jį paversti į pritarimą okupacijai.

PASTARAISIAIS metais ilgai nejudėjęs anas neby
lusis sfinksas pats pradėjo judėti. Ir tai dėl to, kad 
papūtė nauji vėjai anoje pusėje. Pasigirdo nauji 
persitvarkymai, kažkoks naujas sujudimas visoje Sovie

tų Sąjungoje, kuris palietė ir okupuotą Lietuvą. Ryšium 
su tuo naujai pajudėjo ir išeivijos santykiavimas su tau
tiečiais Lietuvoje. Iš jos pradėjo lengviau važiuoti į už
sienius tautiečiai pas savo gimines ir net pažįstamus. 
Lietuvon pradėjo gausiau važiuoti išeiviai, dešimtimis 
metų nematę savo gimtojo krašto. Nors jų viešnagė tebė
ra ribojama daugiausia dešimtimi dienų, vis dėlto įga
lina, kad ir suvaržytai, pabuvoti savo tėvynėje. Vyres
niajai kartai tai fizinė kankynė, bet dvasinė atgaiva, o 
jaunimui - tai įspūdingas susitikimas su savo tėvų kraš
tu, kuriame glūdi ir jo šaknys. Girdėti, kad Lietuvos lan
kymas plečiamas. Dailininkai veržiasi su savo paveiks
lais, sportininkai bando net grupes organizuoji, solis
tai smalsiai dairosi į Vilniaus scenas, mokslo žmonės 
žvalgosi į jo universitetą, rašytojai - į leidyklas .. . Žo
džiu sakant, pasikeitusi atmosfera okupuotoje Lietuvo
je pradeda keisti ir išeivijos nuotaikas. Ir čia prasideda 
didesnis sujudimas Lietuvos link. Nors sfinkso mįslė te
bėra neatspėta, bet pats sfinksas nebėra toks grasus.

STEBINT tokį sujudimą abiejose Atlanto pusėse bei 
kylančias naujas nuotaikas, kyla reikšmingas klau
simas: ar tai nėra posūkis į naują kraštutinumą? Iki 
šiol santykiavime su savo tautiečiais Lietuvoje vyravo 

tam tikras atsargumas, siekiantis neprisidėti prie Lietu
vos priespaudos stiprinimo ir jos laisvinimo pastangų 
silpninimo. Juk išeivijos paskirtis - rūpintis ne Lietu
vos vergijos stiprinimu, o jos silpninimu ir krašto išlais
vinimu. Dėl to ir dabar, palengvėjus santykiavimo sąly
goms, išeivijos paskirtis nesikeičia. Didysis jos rūpes
tis kaip buvo, taip ir tebėra Lietuvos laisvė. Palengvini
mai lankyti kalėjimą toli gražu nereiškia jo panaikini
mo. Sovietinė vergija, atnešta iš Maskvos, tebėra įsitvir
tinusi Lietuvoje. To negalima užmiršti pertvarkant san
tykiavimą su senąja savo tėvyne. Pavojus ta linkme pa
sukti yra gana realus, yapč jaunajai kartai, nepergyve
nusiai sovietinių žiaurumų. O ir senimas, genamas tėvy
nės ilgesio, gali viską užmiršęs lenktis krašto prispau
dėjams, gėdingai dėkoti kompartijai už leidimus aplan
kyti savo tėviškes. Santykiauti su Lietuva taip, lyg ji bū
tų išlaisvinta, būtų didelė išeivijos klaida. Sąmoninga 
išeivija negali tapti turistų mase, kuriai rūpi vien pasi
važinėjimai, teatrai, parodos, sporto rungtynės ir pan. 
Kaip žalingas buvo pirmasis kraštutinumas - izoliavima
sis nuo okupuotos Lietuvos, taip lygiai žalingas jos ne
laisvės nepaisymas.

Pasaulio įvykiai
AUSTRALIJA PAMINĖJO SAVO 200 METU SUKAKTĮ, SUSIETĄ 
su pirmųjų ateivių iš Europos atplaukimu 1788 m. sausio 26 d. 
ir išlipimu Botany įlankos pakrantėje, kur dabar yra išaugęs 
Sydnėjaus uostas. Iš tikrųjų ten tada atplaukė apie 800 iš Brita
nijos atsiųstų kalinių ir jų prižiūrėtojų, įsteigusių baudžiamąją 
koloniją. Pagrindinės sukakties iškilmės vyko daug žiūrovų susi
laukusiame Sydnėjuje, kurin iš Anglijos Portsmouth uosto at
plaukė didieji burlaiviai, primenantys pirmųjų europiečių at
vykimą prieš porą šimtų metų. Buvo planuotas irtų pirmųjų atei
vių išlipimo suvaidinimas, bet jo teko atsisakyti dėl aborigenais 
vadinamų pirmųjų Australijos gyventojų protesto. Pastariesiems 
1788 m. sausio 26-ji yra baltųjų invazijos diena, pasibaigusi Aust

KANADOS ĮVYKIAI

Leidžiamas negimusių žudymas
Visą Kanadą suskaldė aukš

čiausiojo teismo sprendimas 
abortų klausimu. Į teismą krei
pėsi žydų kilmės gydytojas H. 
Morgentaleris, pasižymėjęs 
negimusių kūdikių žudymu 
Montrealyje, Toronte ir kitur. 
Kovą už nevaržomus abortus 
jis jau veda nuo 1973 m. Jį iš
teisindavo prisiekusiųjų teis
mas, nuteisdavo ir vėl išteisin
davo apeliaciniai teismai. Tarp 
jų H. Morgentaleriui teko pra
leisti 10 mėnesių kalėjime, tap
ti nevaržomų abortų siekian
čių moterų herojumi, gerai ap
mokamu už savo paslaugas. Ga
lutinį sprendimą šiuo klausi
mu turėjo padaryti aukščiau
siasis Kanados teismas, da
bar ne tik išteisinęs H. Mor- 
gentalerį, bet ir atmetęs lig
šiolinį įstatymą, leidusį regu
liuojamus gydomojo pobūdžio 
abortus ligoninėse su gydyto
jų komiteto sprendimu. Iš tik
rųjų abortinės operacijos leng
vai buvo prieinamos ir ligoni

nėse. Paskutinieji statistiniai 
1985 m. duomenys liudija, kad 
jose tais metais nėštumas bu
vo nutrauktas beveik 61.000 
moterų. Abortų siekiančioms 
moterims betgi nepatiko su
varžyta procedūra, susieta su 
gydytojų komiteto kad ir leng
vai gaunamais leidimais. Joms 
labiau patiko H. Morgentale- 
rio klinika, kurioje kiekvienai 
jos pačios pageidavimu už do
lerius būdavo atliekamas abor
tas, nė neužsimenant, kad toks 
veiksmas iš tikrųjų yra negi
musio kūdikio žudymas.

Aukščiausiasis Kanados teis
mas dabar 5:2 balsų rezulta
tu ne tik išteisino H. Morgen- 
talerį, bet ir pripažino nele
galiu dabartinį abortų įstaty
mą. Esą bet kokie suvaržymai 
pažeidžia Kanados konstituci
jos užtikrinamas moterų tei
ses. Nėštumo nutraukimas 
esąs asmenininis jų reikalas. 
Tokiu sprendimu septynių tei- 

(Nukelta į 10-tą psl.)
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Pranešimas iš Švedijos

Atgaivinti tradicinį kaimą
1987 m. spalio 1 d. Estijoje 

pasirodė naujas laikraštis 
“Maaleht” (Kaimo laikraštis), 
kuris per trumpą laiką tapo 
labai populiarus. Kaip jo pa
vadinimas rodo, jis skiriamas 
kaimo gyventojams ir žemdir
biams. Jame spausdinami 
straipsniai gerokai skiriasi 
nuo tų, kurie pasirodo kituo
se oficialiuose laikraščiuose. 
Čia atpasakojame straipsnį 
“Užmirštasis kaimas”.

Jo autorius Piarnu rajono 
partijos pirmasis sekretorius 
Valteris Udamas rašo apie 
dirvonuojančius laukus, kurie 
iki sukolektyvinimo buvo dir
bami ir derlingi. Jis reika
lauja vėl juos paversti dirba
ma žeme, kad pagerėtų aprūpi
nimas maistu.

Pernai, lankydamasis Estijo
je, Gorbačiovas visus mokė, ko 
reikia, kad žemdirbystė būtų 
naši. Udamas sako pertraukęs 
Gorbačiovo kalbą ir jam pasa
kęs, jog estų mokyti nereikia, 
nes jie nuo neatmenamų laikų 
žino, kaip verstis žemdirbyste.

Kaimas atsigauna
Udamas teigia, kad Estijos 

kaimas šiuo metu atsigauna. 
Jis labai nukentėjo karo ir po
kario metais, smarkiai išretėjo 
jo gyventojai. Bet tie sunkme
čiai jau galutinai praėjo, nors 
jis pripažįsta, kad dar yra žmo
nių, kurie tuo netiki ir baimi
nasi, jog košmaras dar gali su
grįžti. Tačiau Piarnu partijos 
veikėjas yra pasiryžęs, kad 
praeities klaidos nepasikar
totų.

Žalingas kolektyvinimas
Estijos valstietis, pasak jo, 

amžių slinktyje susikūrė racio
nalią laukininkystės ir gyvu
lininkystės sistemą. Klestėjo 
kooperacija ir kultūra. Tai ga
lėjo būti geras pagrindas su
kolektyvinimui, tačiau per di
delis skubėjimas kolektyvinti, 
represijos, didelio skaičiaus 
valstičių trėmimai dešimtme
čiams nusmukdė Estijos kai
mą, sužlugdė jos žemdirbystę. 
Ūkiai ištuštėjo. Apie pusė 
ariamosios žemės virto dyka. 
O seniau tie laukai buvo der
lingi. Dabar stebimasi, kad 
trūksta mėsos parduotuvėse. 
Tačiau demokratėjimo ir vie
šumo sąlygomis reikia pasaky
ti tiesą. Autorius sako, kad 
jo tėvas buvo neturtingas ūki
ninkas, tačiau jis visiškai 
nepritarė tam smurtui, kuris 
buvo taikomas pasiturintiems 
žemdirbiams. Ir jam pačiam 

atrodo, kad tas smurtas buvo 
tikras nusikaltimas.

Daug apleistų ūkių
Sakoma, kad dėl to lieti aša

ras nenaudinga. Bet, tęsia ko
munistas autuvus, dar šian
dien Piarnu rajone tebėra dau
gybė tuščių ir apleistų ūkių, 
kurie primena baisius praei
ties laikus. Tai tartum apleisti 
tėvų kapai, kurių negalima už
miršti. Tai šventa mūsų parei
ga, sako autorius, išplėšti dir
vonus, sukultūrinti laukus, at
statyti sugriuvusias sodybas. 
Tik taip išsispręs ir maisto 
problema.

Estijos sąlygomis esą geriau
sia specializuotis gyvulinin
kystėje. Autorius apgailestau
ja, kad dar ne visi supranta to
kios specializacijos būtinybę. 
Piarnu rajono apleistiems 
ūkiams atgaivinti reikalinga 
stambi valdžios parama. Rei
kia daug lėšų naujiems ke
liams, melioracijai, naujai 
technikai ir visuomenės są
lygų pagerinimui.

Kaimo mokyklos, parduotu
vės ir kiti visuomeniniai 
pastatai apleisti, reikalingi 
taisymo, atnaujinimo. Tačiau 
reikia paskubėti, nes veikiai 
gali būti per vėlu.

Autorius siūlo panaudoti 
kitų valstybės ūkio sričių 
sankaupas ir technikos ištek
lius. Juk savo metu kaimo iš
tekliai buvo skiriami karšt
ligiškam pramonės ir miestų 
ugdymui. Jei sumažėtų miestų 
statyba ir daugiau dėmesio 
būtų skiriama kaimui, gal net 
dalis buvusių kaimo gyvento
jų sugrįžtų atgal į kaimą, 
samprotauja autorius.

Laisvi žemdirbiai
Sakoma, kad miestuose 

trūksta darbo jėgos. Autorius 
tuo netiki. Jo nuomone, darbo 
jėgos trūkumas mieste ir kai
me yra dirbtinis. Per daug 
tarnautojų valstybės įstaigo
se ir organuose, jų darbo na
šumas menkas. Racionalizavi- 
mo priemonės neveiksmingos.

Siekant atgaivinti kaimą, 
pasak jo, reikia įvesti naujas 
žemės ūkio gamybos formas: 
individualius ūkius, nedide
lius nuomojamus ūkius, nedi
delius kooperatyvus, arteles, 
neatsisakant ir didelių koope-, 
ratyvų. Bet nieko blogo neatsi
tiktų, jei pasiliktų tik maži 
ūkiai. Žemdirbiai turi būti 
laisvi pasirinkti jiems patin
kamą gamybos ir gyvenimo 
būdą. Autorius nesiūlo iš
skirstyti esamų didelių ko
lektyvinių ūkių, tačiau jis 

pabrėžia, kad Estijoje juos 
reikėjo kitaip steigti. Tada 
nebūtų buvę nuostolių ir tie
sos klastojimo.

O konstitucija?
Ar provincijos partijos vei

kėjo siūlymas atgaivinti Esti
jos kaimą ir grįžti prie tradi
cinio individualaus ūkininka
vimo suderinamas su galiojan
čia sovietine konstitucija?

Šį klausimą minėto laikraš
čio skiltyse nagrinėjo profe
sorė Vilma Kelder. Ji nuro
dė, kad 1977 m. konstitucija 
garantuoja piliečiams indivi
dualaus žemės naudojimo tei
sę. Anksčiau tokia teisė buvo 
pripažįstama tik kolektyvams. 
Tai buvusi Stalino mintis, su 
kuria profesorė nesutinka. Ji 
rašo: valstybinė žemės nuosa
vybė nieko nesako apie žemės 
naudojimo būdus. Ir konstitu
cija apie tai nieko nesako. Ga
lima įsivaizduoti tiek indivi
dualinio, tiek kolektyvinio že
mės naudojimo formas. Pasi
renkamoji forma priklauso nuo 
istorijos, bet ir nuo tautos tra
dicijų.

Šiuo metu Sov. Sąjungoje 
plačiai naudojamas kolekty
vinis būdas - .kolektyviniai, 
valstybiniai ūkiai, bet, pa
stebi estė profesorė, tai nereiš
kia, kad šį būdą reikėtų visur 
taikyti. Reikia atsižvelgti į 
žemės savybes, į žemdirbių tra
dicijas ir pageidavimus.

Estams esąs būdingas noras 
dirbti savarankiškai. Tai ko
dėl neleisti jiem dirbti žemę, 
kaip patinka? - klausia profe
sorė ir sako: “Kodėl neleisti 
asmeniškai dirbti kolektyvi
nių ar sovietinių ūkių laukus 
ir tuo pačiu sumažinti šių 
ūkių teises bei pareigas?

Iki šiol buvo leidžiama pu- 
siaukolūkinė, pusiauindividua- 
linė gamyba, bet kodėl nepa
likti visos atsakomybės indi
vidualiam gamintojui? Profe
sorė mano, kad dabartinis že
mės naudojimo būdas neskati
na žemdirbių atsakomybės 
jausmo.

Autorė kritikuoja dabar la
bai skatinamą brigadinio dar
bo rangą. Estų tautiniam bū
dui, teigia ji, svetima kolekty
vinė žemdirbystė. Svetimas ir 
kolektyvinis darbas. Todėl rei
kia rasti būdą, kad būtų panau
dojamas individualus darbas 
ir su juo susijęs tikras suinte
resuotumas darbo vaisiais. 
Reikia pripažinti, kad tokio 
suinteresuotumo ir atsakomy
bės neįmanoma sužadinti ko
lektyvuose, teigia profesorė 
Kelder. Lmb. 

ralijos plotų bei turtų atėmimu. 
Australija dabar turi apie 16 
milijonų gyventojų, kurių ei
lėse tėra apie 200.000 aborige
nų, nusivylusių dabartiniu sa
vo gyvenimu. Statistika liudija, 
kad jų amžiusyra 20 metų trum
pesnis už baltųjų australų, o 
bedarbių eilės keturis kartus 
didesnės. Tik 4% visų abori
genų turi šiokį tokį išsilavini
mą. Didesnę pusę visų kalinių 
Australijos kalėjimuose dabar 
sudaro aborigenai. Australi
jos premjeras Robertas Hawke, 
kalbėdamas sukakties šventės 
dalyviams, Australiją pava
dino ateivių tauta, juos pri
imančia iš viso pasaulio. Bri
tanijos princas Karolis primi
nė ir protestuojančių abori
genų reikalavimus, kuriuos ne
bus lengva patenkinti. Reika
lavimams pritaria ir Austra
lijos ministeris aborigenų 
reikalams Gerry Hand, atsisa
kęs dalyvauti oficialiose su
kakties iškilmėse.

Ateities problemos
Aborigenai reikalauja, kad 

Australijos vyriausybė jiems 
kasmet išleistų šimtus milijo
nų dolerių, kurie juos padary
tų pakankamai savistoviais ir 
pagerintų kartais vis dar skur
džias jų gyvenimo sąlygas. 
Australijos aborigenų protes
tas pasiekė ir Britaniją. Jį 
ten nuvežė aborigenų kilmės 
rašytojas Burnamas, Doverio 
uolose iškėlęs raudonos ir 
juodos spalvos aborigenų vė
liavą, reiškiančią aborigenų 
“invazija” Britanijon. Ilgus me
tus Australija nesusilaukda
vo reikiamo dėmesio pasauly
je. Turistai iš Australijos skųs
davosi, kad jie retai teužtin
ka savo kraštą spaudoje ir tele
vizijoje. Dabar reikalai page
rėjo, bet naują rūpestį atnešė 
$70 bilijonų Australijos skola 
užsieniui. Australijos doleris 
tėra vertas apie 91,5 kanadiš- 
ko cento. Dėl tos skolos pasi
girsta balsų, Australiją vadi
nančių Meksika Ramiajame 
vandenyne. Gyvenimo lygis 
Australijoje pradeda kristi. 
Kyla pavojus, kad sekančiame 
dešimtmetyje Australiją gali 
pralenkti Singapūras ir Hong 
Kongas.

Stiprina suartėjimą
Prancūzija ir V. Vokietija 

stiprina suartėjimą, kuris bu
vo pradėtas prieš 25 metus Pa
ryžiuje prez. Ch. de Gaulle ir 
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kanclerio K. Adenauerio pasi
rašyta draugystės sutartimi. 
Dabar toje pačioje preziden
tūros rūmų salėje V. Vokieti
jos kancleris H. Kohlis ir Pran
cūzijos prez. F. Mitterrandas 
pasirašė susitarimą, įsteig
siantį bendras abiejų šalių 
krašto apsaugos ir ekonomi
nių reikalų tarybas. Nuolati
nis tų tarybų sekretariatas 
bus Paryžiuje. Abiejų šalių 
vadai, lydimi savo ministerių, 
įsipareigojo bent dukart me
tuose aptarti ekonomijos bei 
saugumo ir nusiginklavimo 
problemas. Bus įsteigta bend
ra 4.200 vokiečių ir prancūzų 
karių brigada, sieksianti di
desnio abiejų šalių suartėjimo 
V. Europos gynyboje. Bando
mojo pobūdžio brigada padės 
išspręsti mišraus dalinio pro
blemas. Karinė Paryžiaus-Bon- 
nos “ašis” labiausiai nepatin
ka Varšuvos sąjungai, nes ja 
Prancūzija įsipareigoja ginti 
V. Vokietiją nuo Varšuvos są
jungos smūgių. Į karinį V. Vo- 
kietijos-Prancūzijos suartėji
mą kritiškai žvelgia ir Brita
nija su Italija, nuogąstauda- 
mos, kad tada padidės reikala
vimas atitraukti JAV karius iš 
V. Europos.

Atsisakė jėgainės
Maskvos dienraštis “Komso- 

molskaja pravda” paskelbė 
pranešimą, kad 1987 m. pabai
goje buvo sustabdyta atominės 
elektros jėgainės statyba Kras- 
nodaro srityje prie Juodosios 
jūros. Statybos atsisakyta dėl 
gyventojų protesto, nors jai 
jau buvo išleista JAV $40 'mili
jonų vertės rublių suma. Kom
jaunimo laikraštis pirmą kar
tą viešai pripažįsta, kad dabar 
vietinių gyventojų protesto 
susilaukė visos veikiančios, 
statomos ir net planuojamos 
statyti atominės elektros jė
gainės. Černobilio nelaimėje 
1986 m. žuvo ar mirė 31 asmuo. 
Tada betgi buvo kelis kartus 
oficialiai užtikrinta tolimes
nė atominių elektros jėgainių 
statyba, turinti tikslą padvi
gubinti jose pagaminamos 
elektros kiekį iki 2000 metų. 
Krasnodare padaryta nuolaida 
gyventojams gali sukelti dar 
aštresnius protesto balsus ki
tose Sovietų Sąjungos vietovė
se. Anksčiau neoficialiai buvo 
prasitarta, kad atominių jėgai
nių atsisakyta prie Minsko ir 
Odesos.
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Paremkime Bendruomenę savo auka
Aukokime tiems, kurie dirba, kurie gina mūsų tautos 

reikalus Kanadoje

Naujosios reformos ir Lietuva
Nuo 1988 m. sausio 1 d. įsigaliojo sovietinių reformų potvarkiai, sutinkantys stiprų biurokratų pasipriešinimą

DR. S. ČEPAS

Artinasi Vasario 16-ji. Tai 
svarbiausia ir didžiausia šven
tė mūsų tautai. Be Vasario 16 
akto, paskelbusio Lietuvą ne
priklausoma, vargu ar šian
dien būtų išlikusi mūsų tauta 
gyva. Galbūt tik Europos isto
rijos lapuose būtų paminėta, 
kad lietuviai buvo aisčių gen
tis, gyvenusi prie Baltijos jū
ros kranto ir išnykusi, kaip ir 
daugelis kitų aisčių genčių 
išnyko praeityje. Vasario 16 
aktas ir tie 22 metai nepri
klausomo gyvenimo prikėlė 
tautę iš letargo ir apjungė 
meile savai tautai, pasididžia
vimu garbinga jos praeitimi, 
paskatino tautą dirbti, kurti, 
branginti laisvę.

Vasario 16-ją paminės viso 
pasaulio lietuviai. Prisimins 
ją tautiečiai ir pavergtoje 
Lietuvoje. Tiesa, ten nebus 
iškilmingų pamaldų, minėji
mų, koncertų, nes vergui mi
nėti laisvę ir jos trokšti ne
valia. Tačiau ir pavergime mū
sų broliai bei sesės šią šven
tę prisimins. Jie paminės ją 
savo mintyse ir širdyse, nes 
jose dega meilė Vasario 16 Lie
tuvai. Meilės savai tautai, troš
kimo jai laisvės negali išplėšti 
iš lietuvio širdies joks paver
gėjas. Ar nenuostabu, kad po 
daugiau kaip 40 vergijos metų 
į Vilniaus ir Kauno gatves ir 
aikštes išsilieja minios jaunų 
ir vyresnių lietuvių demons
truoti prieš vergiją ir reika
lauti laisvės tėvų kraštui. Ku
nigai ir pasauliečiai stebina 
mus, gyvenančius laisvajame 
pasaulyje, savo pasiryžimu 
kovoti už laisvę, tiesą, žmo
niškumą.

O pavergėjui baisus tas žo
dis laisvė. “Apskrito stalo” 
konferencijoje, kuri 1987 m. 
vasarą įvyko Vilniuje, joje 
dalyvaujant laisvojo pasaulio 
lietuvių intelektualams ir pa
vergėjui atstovaujantiems pa
reigūnams, išeiviams buvo 
pasakyta, kad bus galima dis
kutuoti apie viską, išskyrus 
krašto pavergimą ir jo laisvę. 
Koks baisus jiems tas žodis 
laisvė!

Vasario 16-tą minės ir viso 
laisvojo pasaulio lietuviai. 
Visur, kur tik yra lietuvių 
Kanadoje, šias iškilmes rengs 
Kanados Lietuvių Bendruo
menė. Toronte jas rengs kraš
to ir apylinkės valdybos, ki
tur — apylinkių valdybos.

Ne tik Vasario 16 paminė
jimus, bet ir kitokį lietuvišką 
darbą Kanadoje atlieka tik 
Bendruomenė. Jau daugiau 

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!”

kaip 36 metai Bendruomenė 
yra mūsų visų Kanados lietu
vių organizacija, jungianti 
visus bendram darbui. Bend
ruomenė tai yra mūsų visų di
delės lietuviškos šeimos or
ganizacija, besirūpinanti vi
sais lietuviškojo gyvenimo 
reikalais. Ji atstovauja mumš 
vietinėse ir krašto valdžios 
įstaigose, dirba lietuviško 
švietimo ir kultūros išlaiky
me bei puoselėjime, palaiko 
ryšius su kitom etninėm gru
pėm, kovoja su tais, kurie ban
do šmeižti mūsų tautos vardą, 
apkaltinant ją esant žudikų ir 
karo nusikaltėlių tauta. Ji ko
voja prieš tuos, kurie niekina 
mūsų tautos troškimą laisvės, 
stengiasi padėti pavergtai tau
tai tėvynėje. Kanadiečiai lie
tuviai Bendruomene didžiuo
jasi ir ją gerbia. Tenebando 
niekas jos griauti.

Neseniai įvykusiame Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
krašto tarybos suvažiavime 
Toronte stebėjau jos darbus. 
Stebėjau ir džiaugiausi. Ma
čiau jaunosios kartos atsto
vus gražiai ir sėkmingai dir
bančius bendrumeninį darbą. 
Džiaugiausi, kad priaugo pa
jėgių jaunų bendruomeninin- 
kų ir mums, vyresniesiams, 
nebus baimingo klausimo kas 
dirbs po mūsų.

Kiekvienas darbas reikalau
ja ir lėšų. Reikia jų ir Ka
nados Lietuvių Bendruome
nei. Vasario 16 proga Kanado
je lėšas renka ir kitos Lie
tuvai laisvinti organizacijos, 
bet paprastai jas visas iš Ka
nados išveža ir jų nelieka Ka
nadoje dirbančiai mūsų Bend
ruomenei. Darbo daug, tad ir 
lėšų Bendruomenei reikia ne
mažai.

Mielas tautieti ir tautiete, 
Vasario 16 yra mūsų visų šven
tė, kurioje atnaujiname paža
dus dirbti ir kovoti už savo 
krašto išlaisvinimą, tautos 
išlikimą. Didesne ar mažesne 
auka, pagal išgales, paremki
me tuos, kurie dirba. Tad ne
praeikime pro aukų lapą ar 
dėžutę neatidavę savo duoklės 
Kanados Lietuvių Bendruome
nei. Džiaukimės, kad yra dir
bančių, paremkime juos savo 
auka. Tie, kurie negalėsite 
minėjime dalyvauti, pasiųski
te savo auką Kanados Lietu
vių Bendruomenės krašto val
dybai šiuo adresu: 1011 Col
lege St., Toronto, Ont. M6H1A8.

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

konkurencijos gamyba bus 
menka.

Žinomas Maskvos ekonomis
tas ir vienas iš Gorbačiovo 
reformos architektų pats su
abejojo, ar Vakarų stiliaus 
iniciatyva nebus stabdys so
vietų ekonomijai. Pagal jį, so
vietų piliečiai turi tai, ko 
jiems iš tiesų reikia: pakan
kamai maisto, butą, aprangos 
ir gydymą. Greičiausiai jie 
nenorės atsisakyti dabartinio 
labai lengvo darbo stiliaus 
ir visa tai rizikuoti dėl “video” 
aparatų ar turistinių keliavi
mo galimybių.

Iš kitos pusės sunku supras
ti, kad žmonės, kurie turi iš
stovėti valandas per sniego pū
gas eilėje, kad galėtų nusi
pirkti Vakarų stiliaus batus 
ir nebūtų suvilioti materiali
nėm gėrybėm. Greičiausiai so
vietų darbininkas laikosi nu
sistovėjusio posakio: “Jie ma
no, kad mums neva užmoka, 
mes manome, kad neva dirba
me”.

Rusų-sovietų visuomenė 
per 4 ar 5 šimtmečius negalėjo 
susirasti kelio iš feudalizmo 
į kapitalizmą, t. y. iš ekono
mijos, kuri yra pagrįsta sta
tistinėm teisėm ir atsakomybe, 
į kitą, kuri yra pagrįsta as
menine iniciatyva. Dėl to pasi
priešinimas “perestroikai” 
liudija, kad sovietų ekonomi
nės problemos slypi tiek kraš
to kultūroje, tiek stalinisti- 
nio planavimo palikime. Dėl 
šių priežasčių ir kyla ekono
minės problemos. Privačiai 
finansuojamos įmonės galės 
mokėti finansines premijas 
už aukštesnę produkciją, ta
čiau kompensacijos kiekis 
bus varžomas. Net ir patys 
sėkmingiausi įmonių direkto
riai negalės gauti daugiau 
negu 2 ar 3 kartus už minima
lų atlyginimą gaunančių dar
bininkų tose įmonėse.

Kooperatinių įmonių darbi
ninkai galės pasilaikyti visą 
uždarbį, bet už tai turės mo
kėti didelius mokesčius. Nors 
ir skatinamas išradingumas, 
bet išradėjai negalės savo iš
radimų patentuoti.

Partiniai biurokratai
Šių reformų skatintojai tei

sinasi, kad bus sunku atsisa
kyti visko iš karto, kas buvo 
griežtai brukama per 70 metų. 
Cinikai su tuo tvirtinimu ne
sutinka, nes drastiškų refor
mų neleidžia pravesti “nomen
klatūra” (partinis elitas), kuri 
jau dabar turi geras gyvenimo 
sąlygas ir dėl to jie nenori kon
kurencijos iš reformos dėka 
naujai atsiradusių milijonie
rių. Iš tikrųjų sunku pakeisti 
feodalinę sistemą, kurioje ga
miniai išdalinami ne pagal ga
mybą, bet pagal užimamą po
ziciją.

Eiliniai sovietų piliečiai 
yra pripratę matyti komunis
tinį elitą priviligijuotą: va
sarnamiai, privatūs klubai, 
specialūs viešbučiai, didieji 
limuzinai su policijos palyda 
ir kt. Komunistų partijos vir
šūnės prisitaikė sau feodalinę 
sistemą, kaip aristokratijos 
pakaitalą. Iš kitos pusės ru
sai skundžiasi dėl mažos gru
pelės privataus verslo žmonių 
didesnių pajamų, nes sovietų 
piliečiai nori apsaugoti savo 
feodalines teises — pigų mais
tą ir garantuotą darbą.

Reformatoriai- norėtų atsi
sakyti 50 ar 100 bilijonų rublių 
subsidijų, mokamų už pieną, 
mėsą ir duoną. Privačioje ini
ciatyvoje tai reikštų pasirin

A. BUTKUS

Daugelis Sovietų Sąjungos 
stebėtojų ir jos ekonomijos ži
novų tvirtina, kad Gorbačiovas 
siekia sustiprinti savo merdin
čią ekonomiją. Tačiau jau da
bar tie specialistai pastebi, 
kad tai įvykdyti sovietuose 
yra labai sunku.

Skubiai paruošti reformos 
planai sudarė gerą progą tų 
reformų priešininkams (parti
niams biurokratams) šių refor
mų vykdymą sutrukdyti. Refor
mos priklausys nuo to, kiek 
Gorbačiovas sugebės įtikinti 
sovietų elitą tų reformų rei
kalingumu. Jis turi tą elitą 
įtikinti, kad kelio atgal nėra. 
Sovietai turi pasirinkti mo
dernią ir laisvą rinką, pagrįs
tą ekonomija, arba surambėji- 
mą ir dabartinės politinės sis
temos pražūtį.

Naujos taisyklės
Visuotinis “perestroikos” 

bandymas prasidėjo sausio 
mėn. pradžioje su pagrindi
nių reformos taisyklių įsiga
liojimu. 60% visų įmonių pro
dukcijos išjungta iš pasyvaus 
centrinio plano. Jos pereina į 
savo pačių finansinę atsako
mybę ir galės rinkti reikalin
gų medžiagų pristatinėtojus, 
urmo pirklius dėl geresnių 
prekių ir savo gaminių rinkos. 
Pelningos įmonės galės pasi
laikyti didesnę pelno dalį ir 
darbininkai gaus didesnį atly
ginimą su piniginėmis premi
jomis už darbo normos pervir
šį. Pelno nepadarančios įmo
nės susilauks kapitalistinių 
įmonių likimo — bankroto. Iki 
1990 m. visa civilinė produk
cija pereis į privačias rankas. 
Valstybė kontroliuos tik 30% 
visos gamybos.

Didžiulės subsidijos, kurios 
dabar skatina išeikvojimą, 
kuro ir maisto eikvojimą, bus 
palengva likviduotos. Atsiras 
bedarbių, nors mažo masto 
kooperatyvai bus skatinami 
gaminti laikrodžius, kompiu
teriams reikalingas programas 
ir kt. Milijonai hektarų že
mės, kurią dabar kontroliuoja 
kolektyvai; bus “išnomuojami” 
šeimoms už dalį tos žemės der-..,, 
liaus.

Panašios reformos kai kur 
jau buvo pradėtos 1987 m., bet 
jas užblokavo biurokratai. Ka
dangi kainų kontrolė bus pa
naikinta tik naujiems gami
niams, tai naujai perorgani
zuotos įmonės bus priverstos 
pertvarkyti savo gamybos sis
temas į naujų gaminių produk
ciją, kad galėtų naujus gami
nius įkainoti pagal jų pagami
nimo išlaidas, pridedant pelno 
nuošimtį. Kadangi nebus atsi
žvelgta į sugaištą laiką, rei
kalingą tų įmonių persitvarky
mui, jos bus priverstos išpil
dyti senąsias kvotas, kurios 
buvo pagrįstos kiekybe, visai 
neatsižvelgiant į kokybę.

Kad užsitikrintų žaliavų ir 
kitų reikmenų gavimą, naujai 
persitvarkiusių įmonių admi
nistratoriai bus priversti per
leisti savo gaminius valstybei, 
nes nuo jos biurokratų valios 
priklauso reikalingų medžia
gų gavimas.

Abejonės
Kadangi dabartinėje siste

moje gamyba yra sukoncen
truota dideliuose konglome
ratuose, kurie nepakenčia kon
kurencijos, tai reikiamą kon
kurenciją sunkiai galės išvys
tyti naujai perorganizuotos 
įmonės. Dėl nepakankamos 

Lietuvos tikinčiųjų aukomis pastatyta Klaipėdoje Marijos Taikos karalienės šventovė, sovietinės valdžios atimta 
ir paversta koncertų sale. Dabartinė sovietų valdžia yra pažadėjusi grąžinti šventovę tikintiesiems per dvejus 
metus. Nuotrauka daryta 1987 metų vasarą. Abejojama, ar valdžia savo pažadą ištesės

kimą, geresnę kokybę ir trum
pesnes eiles maisto parduotu
vėse. Jei būtų bent mažas nuo
šimtis bedarbių, atsirastų kon
kurencija, fabrikai produkty
viau dirbtų, gerai dirbantiems 
galėtų daugiau mokėti, o atlie
kamus darbininkus perkeltų 
kitur dirbti.

Praktikoje
Kad visa tai nebūtų tik teo

rinis samprotavimas, arčiau 
pažiūrėkime į problemas vie
nos iš didžiųjų įmonių, kurios 
yra surištos su “perestroika”. 
Didžiulis Jaroslavo motorų 
fabrikas nerviškai laukė sau
sio 1 d., kai prasidės Gorba
čiovo įvesta vietinė autono
mija. Jau gruodžio mėn. to fab
riko administracija susilaukė 
darbininkų protesto, demons
tracijų dėl per dažno darbo 
šeštadieniais. Tas protestas 
labai nustebino fabriko direk
ciją, kuri yra labai spaudžia
ma iš aukščiau rodyti didesnį 
pelnę. O ji dėl labai nusidė
vėjusių fabriko mašinų negali 
to padaryti be šeštadienio dar
bo. Direktoriai atsidūrė keb
lioje būklėje ir dėl to, kad 
tai buvo pirmas atvejis, kai 
jie negalėjo pasiskųsti Mask
vai ir prašyti sudrausti ne
klaužadas.

Jaroslavo fabrikas jau prieš 
metus įsivedė naują vietinės 
kontrolės sistemą (chozraš- 
čiot). Toji sistema buvo įvesta 
su didele propaganda, siekian
čia pašalinti darbininkų bai
mę ir susimaišymą, kurį toji 
sistema buvo sukėlusi. Sovie
tų ekonomistai ir televizijos 
komentatoriai varė šią propa
gandą, ramindami žmones dėl 
galimo nedarbo ir infliacijos. 
Paskutiniu metu net ir ekono
mistai suabejojo naujais po
tvarkiais, nes žmonės tam dar 
nėra psichologiškai paruošti.

Kitas pavyzdys
Ilgus metus sovietų adminis

tracija dirbo pagal Maskvos 
receptus. Pvz. Jaroskovo direk
cija gauna metinę kvotą me
džiagų, kuro ir mašinų iš Auto
matinės pramonės ministeri
jos drauge sų darbo planu, ku
ris įpareigoja juos pagaminti 
nustatytą kiekį mėtotų. Algos 
taip pat ateina iš Maskvos 
drauge su piniginėm premi
jom už kvotos išpildymą. Pa
gamintus motorus ministerija 
surenka ir išvežioja sunkve
žimių ar traktorių fabrikams. 
Jei fabrikui ar jo darbinin
kams ko prireikia, jie taip pat 
turi gauti leidimą iš Maskvos. 
Fabrikai, kurie išpildo kvo
tas, paprastai gauna, ko prašo. 
Tokiu būdu fabrikų adminis
tracija nesirūpina dėl gendan
čių mašinų, išeikvojimų ar 
tinginių darbininkų. Jiems ne
svarbus klientų nepasitenkini
mas ar plieno bei gumos kai
nos.

Naujoje sistemoje
Teoriškai žiūrint, pagal nau

ją sistemą fabrikai turi pirkti 
medžiagas bei kurą pagal su
siderėtą kainą, konkuruoti su 
kitais fabrikais dėl darbo. Su
mokėję mokesčius Maskvai, tu
ri apsispręsti, ar pelną in
vestuoti į naujas mašinas, ar 
jį išdalinti darbininkams. Teo
riškai žiūrint, nereikalingi 
darbininkai bus atleidžiami, 
daugiau pagaminantys gaus 
daugiau atlyginimo. Tačiau 
pagal naujas taisykles, kurios 
buvo priimtos 1987 m. birže
lio mėn., leidžiama tik dalinė 
gamybos laisvė: geresnių ga-

(Nukeltą į 3-čią psl.)

Paminklinė lenta Rebdorfo šventovėje, Vokietijoje, kur karo pabėgėliai 
lietuviai meldėsi. Lenta įmūryta ir pašventinta 1949 m. kovo 4 d. Projek
tas - archit. dr. A. KULPAVIČIAUS. Už lentos kolonoje įmūrytas vokiečių 
kalba aktas, kuriame trumpai surašyta Lietuvos istorija, pabėgėlių vargai 
ir stovykloje gyvenusių lietuvių kultūrinio gyvenimo apraiškos. Lotyniš
kas įrašas sako: “Penkerius metus (1945-1949) šioje šventovėje tūkstantis 
lietuvių, karo išvaryti iš laisvos valstybės, reiškė Dievui padėką už išgel
bėjimą bei globą ir meldėsi, kad pasauliui būtų grąžinta taika, o Lietuvai - 
laisvė. Lietuva, tėvyne mūsų! A.K.” Nuotr. V. Priščepionkos

Taip nedaug jų buvo...
A. a. inžinieriui Leopoldui Balsiui atminti

B. STUNDŽIA

Trumpas buvo Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpis. Kadangi 
valstybė po I D. karo buvo atsta
toma ant griuvėsių, trūko patyru
sių žmonių administracijoje, ne
buvo technikinio inventoriaus, 
retas tinklas mokyklų, kariuome
nei trūko patyrusių vadų ir gink
luotės, mažai buvo gydytojų, jau 
nekalbant apie ligonines.

Miestai ir miesteliai, ypač ry
tuose, buvo sulenkėję. Politinė
je srityje lietuviams demokrati
ja buvo naujas dalykas - nebuvo 
tradicijų, tad ji buvo klaidingai 
suprasta. Po politinių kovų, kaip 
ir kituose Rytų Europos kraštuo
se, demokratiją pakeitė diktatūra.

Bet pamažu kraštas atkuto - 
steigėsi mažos įmonės, augo ko
operatyvų tinklas, plėtėsi preky
ba su užsieniu. Bet sunkiau buvo 
su nedarbu kaimuose, ir apie 100.- 
000 sveikų vyrų ir moterų išvyko 
kitur darbo jieškoti.

Vėliausiai pradėta rūpintis pa
jūriu, laivyno steigimu ir žvejy
ba. Padaryta graži pradžia stei
giant tautinį laivyną, bet trūko 
laivų kapitonų, šturmanų, boc
manų, laivų inžinierių, hydrogra- 
fų, locų, jūrų prekybos žinovų, 
laivų ir uostų statybos inžinierių, 
jūros žuvies apdorojimo specia
listų. Trūko ir patyrusių eilinių 
jūreivių.

Susisiekimo ministerija galų 
gale įsteigė Jūrininkystės inspek
ciją ir jai pavedė rūpintis jūri
niais reikalais.

Inspekcija turėjo paruošti eilę 
įstatymų, liečiančių laivybą ir rū
pintis specialistų paruošimu. Iš 
Rusijos laivyno buvo paveldėti 
keli kapitonai, gal pora inžinie
rių ir vienas kitas savo srities 
specalistas.

Iš įsteigtos ir trumpai veikusios 
jūrininkystės mokyklos pasiųsti 
praktikai į Suomijos burlaivius, 
devyni jūreiviai baigė Abo navi
gacijos institutą ir gavo kapitonų 
diplomus. Bet jiems dar reikėjo 
atlikti ilgesnę praktiką. Buvo 
pasiųsta į Prancūzijos, Italijos, 
Vokietijos ir Latvijos jūrų mo
kyklas bei universitetus keliolika 
stipendininkų. Į jų gretas pateko 
Klaipėdoje baigęs Vytauto D. gim
naziją Leopoldas Balsys (1988 m. 
sausio 6 d. būtų šventęs 70 metų 
sukaktį).

Studijas L. Balsys pradėjo Vy
tauto D. universiteto technikos 
fakultete. Jas tęsė pusantrų metų 
Berlyno technikos universitete, 
pasirinkęs laivų statybą. Šios 
specialybės žmonių Lietuvoje ne
buvo, išskyrus prof. T. Šulcą, iš
leidusį knygą apie laivų statybą. 
Antras, baigęs Berlyno universi
tetą, buvo Vadimas Boleckis, karo 
metu dirbęs Kauno laivų remonto 
dirbtuvėse, po karo atsidūręs 
Brazilijoje, miręs Japonijoje, pa
laidotas Suomijoje.

1941 m. L. Balsys gavo inžinie
riaus diplomą ir pasiliko dirbti 
tame pačiame univesitete tyrimų 
srityje pas prof. F. Horn. Vėliau 
tobulinosi įvairiose srityse: Ber
lyne ėmė specialų kursą funkcijų

A. a. inž. LEOPOLDAS BALSYS

teorijos, Kanadoje studijavo kom
piuterius, plastikinių medžiagų 
konstrukciją, branduolinę inži
neriją ir komercinius mokslus.

Dar būdamas studentu, gavo pir
mą užduotį laivų statybos srity
je, būtent paruošti planus nau
jiems žvejybos kuteriams Švento
joje. Karui pasibaigus, dirbo UN- 
RA įstaigoje, dėstė pritaikomąją 
mechaniką Baltiečių universite
te Hamburge ir laivų statybą Flens- 
burgo jūrininkystės mokykloje. 
1948-9 m. dirbo vienoje Olandi
jos laivų statykloje.

Atvykęs į Kanadą, L. Balsys be
veik 8 metus, dirbo “Vickers” 
bendrovėje Montrealyje. Ta įmo
nė gamina daug reikmenų suriš
tų su laivyba, uosto įrengimais, 
ir stato laivus.

Pagaliau L. Balsys apsistojo To
ronte ir plieno įmonėje dirbo 
vyriausiu inžinieriumi-konstruk- 
toriumi. L. Balsio veikla buvo 
šakota. Be mokslinio ir profesi
nio darbo, veikė eilėje profesi
nių ir visuomeninių organizacijų, 
bendradarbiavo spaudoje, skaitė 
paskaitas.

Buvo Lietuvių jūrininkų są
jungos užsienyje bene paskuti
niu pirmininku. Montrealyje su
organizavo jūrų skautus, dešimt 
metų vadovavo Lietuvių tautodai
lės institutui. Paruošė lietuviš
kai enciklopedijai išsamius ra
šinius apie laivų statybą. Prisi
menu vieną jo paskaitą Klaipėdos 
atvadavimo sukakties proga. Jis 
vaizdingai vedžiojo klausytojus 
po savo mylimo miesto gatves, 
uostą, prisiminė savo mokyklos 
draugą Vytautą Andžejauską, ku
ris buvo irgi išsiųstas jūrininkys
tės studijuoti į Prancūziją ir ten 
žuvo pogrindyje nuo nacių kulkos.

L. Balsys buvo plačiai apsiskai
tęs, įdomus pašnekovas. Ruošėsi 
skristi į Lietuvą ir norėjo aplan
kyti savo jaunystės miestą Klai
pėdą, bet 1987 m. spalio 24 d. ne
tikėtai mirė, lankydamasis Mont
realyje. Paliko du sūnus - vieną 
gydytoją Toronte, kitą - ekono
mistą Anglijoje ir žmoną Lydiją.

Leopoldas buvo paskutinis iš 
trijų brolių: vienas (mokytojas) 
mirė Hamiltone, antras, žinomas 
kompozitorius mirė Lietuvoje.

Taip netekome aukšto lygio spe
cialisto, kuris jaunystėje svajo
jo statyti Klaipėdoje laivus, ku
rie plaukiotų septyniose pasau
lio jūrose.



Žalgirio mūšio pergalei atminti paminklas Krokuvoje. Paminklo viršuje Jogailos statula (nuotraukoje nematyti), 
šone su kardu stovi Vytautas Didysis, o ties jo kojomis - nugalėtas kryžiuotis. Prie paminklo sėdi lankytojai 1987 
m. vasarą: kun. E. Putrimas, vysk. P. Baltakis, kan. A. Jurkevičius Nuotr. E. Putrimo

Naujosios reformos ir Lietuva

Lenkų dienraštis Lietuvoje
Lenkijos pogrindžio nuomonė apie jo paskirtį Lietuvoje

Vilniuje Lietuvos komunis
tų partijos centro komitetas 
leidžia nuo 1953 m. liepos 1 d. 
lenkų kalba dienraštį “Czer
wony Sztandar” (“Raudonoji 
vėliava”). Dienraštis išeina 
kiekvienų savaitės dieną, iš
skyrus pirmadienius. Jo redak
toriumi yra centro komiteto 
narys S. Jakutis, o jo pavaduo
toju — J. Surwillo. Šachmatų 
skyrių veda V. Mikėnas, filmus 
aptaria V. Kazimieraitienė, 
dedami ELTOS ir TASSO pra
nešimai. Didelę laikraščio 
skilčių dalį užpildo savi, 
dažniausiai lenkų tautybės, 
korespondentai. Nuo 1987 m. 
lapkričio 14 d. šis dienraštis 
pradėjo spausdinti Lenkijos 
televizijos programą, tuo no
rėdamas pasitarnauti Kauno 
ir kitų Lenkijos pasienio sri
čių gyventojams, kuriuos Len
kijos televizija pasiekia.

Kiek lenkiškas yra lenkų 
kalba leidžiamas dienraštis 
“Czerwony Sztandar”? Į šį 
klausimą bando atsakyti len
kų pogrindžio mėnesinio žur
nalo “ABC” 1987 m. gegužės 
mėn. laidoje Hieronim Ro
gowski, nuolatinis šio dien
raščio Lenkijoje skaitytojas.

Rašo “Wilnius”
Visų pirma “Czerwony 

Sztandar” skaitytojui Lenki
joje užkliūva tai, kad Lietu
vos sostinė nebevadinama len
kiškai “Wilno”, bet “Wilnius”. 
Jeigu lenkas šiame mieste lan
kėsi, tai jis nebuvo “w Wilnie”, 
bet “w Wilniusie”. Išimtis yra 
daroma Lenkijos lenkams. Kai 
1986 m. Vilniuje lankėsi Len
kijos kompartijos pirmasis 
sekretorius generolas Jaru
zelski ir pasisakė esąs “w 
Wilnie”, tai taip ir buvo laik
raštyje išspausdinta. 1987 m. 
lapkričio mėn. Vilniuje lankė
si Lenkijos moterų delegacija. 
Viena jų pasisakė esanti pir
mą kartą “w Wilnie” ir šis žo
dis nebuvo redaktorių pakeis
tas.

Lenkai turi beveik visiems 
Lietuvos vietovardžiams savo 
lenkiškus vardus, tačiau jie 
“Czerwony Sztandar” skiltyse 
nėra vartojami. Pvz. vietoje 
“Troki” šis laikraštis rašo 
“Trakaj”, o Trakų rajonas yra 
vadinamas “Rejon Trakajski” 
vietoje “Trockį”.

Šiame laikraštyje, kitaip 
negu Lenkijoje, niekas nėra 
vadinamas “pan” — ponas.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Geny Lougheed 
Funeral Home

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 
Telefonas: (705) 673-9595 

Taip pat vengiama sakyti apie 
asmenį, kad jis yra lenkas 
arba lenkų tautybės. Lenkų 
knygos nėra vadinamos lenkiš
komis, bet parašytomis lenkų 
kalba.

Dvi lenkų kalbos
H. Rogowski pastebėjo, kad 

“Czerwony Sztandar” dienraš
tyje vartojamos dvi skirtingos 
lenkų kalbos. Viena jų — tai
syklinga, literatūrinė, kurioje 
sunku rasti klaidelę, o kita — 
pilnas barbarizmų sovietinis 
žargonas, kuris Lenkijoje jau 
nuo Stalino laikų nėra varto
jamas.

Taisyklinga lenkų kalba ra
šomi straipsniai, kuriuose nė
ra aiškaus ryšio su komunisti
ne ideologija, pvz. patarimai 
šeimininkėms, skyrius “Jauni
mo gretos”, pasikalbėjimai su 
folklorinių ansamblių nariais, 
mėgėjų teatro artistais, meni
ninkais ir pan. Iš šių straips
nių galima pastebėti, kad dien
raščio redakcijoje dirba geri 
poloništai, kuriefnš riljDL^ėvo 
kalbos grynumas, bet jie pri
žiūrimi, kad nenukrypus nuo 
“linijos”, neprileidžiami prie 
aukštų lietuvių bei rusų parei
gūnų pasakytų prakalbų verti
mo, ideologinių straipsnių, 
centro komitetų nutarimų ver
timo ir pan.

Nerašo apie literatūrą
Straipsnio autorius nusi

skundžia, esą “Czerwony 
Sztandar” visai nerašo apie 
lenkų literatūrą. Kartais pa
minima, kad kažkokioje mo
kykloje buvo Mickevičiui skir
tas vakaras, kartais įdedamas 
vietinio poeto eilėraštis, 
bet nėra knygų recenzijų, po
kalbių su rašytojais, retai 
paliečiama Lenkijos istorija. 
Jeigu yra teigiamai minimas 
koks nors istorinis asmuo, 
tai jis turi būti “pažangus”, 
kaip pvz. sovietinių saugumo 
organų įsteigėjas lenkas Fe
liksas Dzeržinskis. Ne tik len
kų, bet ir rusų, ir lietuvių, ir 
pasaulinė literatūros šiame 
laikraštyje yra užmirštos. H. 
Rogowski mano, kad tai yra 
daroma siekiant atskirti Lie
tuvos lenkus nuo “aukštesnės”, 
ypač lenkų, kultūros, tačiau 
rusinimo tendencijų jis ne
pastebi. Jis, kaip ir Solže- 
nicinas, mano, kad Sovietų 
Sąjungos tautas bandoma so- 
vietinti, bet ne surusinti.

Puola krikščionybę
Sovietinėje Maskvos spau

doje kartais pasirodo straips
niai, kuriuose sakoma, kad 
Lenkijos Katalikų Bendrija 
esanti “patriotiškai” nusitei
kusi, kad dauguma tikinčiųjų 
remia socializmą, o tikybinė 
hierarchija bando sušvelnin
ti visuomeninius konfliktus.

Šitokių straipsnių “Czer
wony Sztandar” skiltyse nėra. 
“Literaturnaja Gazeta” pasi
kalbėjimas su Lenkijos primų 
kardinolu Glempu buvo gero
kai apkarpytas: pozityvūs pa
sisakymai apie Lenkijos 
episkopatą praleisti, o tik 
palikta kunigų “ekstremistų” 
kritika.

Lietuviai emigrantai buvo 
smarkiai puolami dėl Lietu
vos krikšto 600 metų sukakties 
minėjimo, nes ten buvo pabrė
žiama ryšium su krikštu pada
rytoji pažanga. Pagal “Czer

wony Sztandar”, šeši krikščio
nybės šimtmečiai atnešė Lie
tuvai tautinę neapykantą, fa
natizmą, moralinį išsigimimą, 
girtavimą ir paleistuvystę 
(1986 m. spalio 10 d. laida).

Tų pačių metų spalio 13 d. 
laidoje yra rašoma, kad tikin
tieji už nuodėmių atleidimą 
turi mokėti. Pinigų sumos dy
dis priklauso nuo nuodėmės 
rūšies.

Šis laikraštis kartais pa
giria “konstruktyvią” popie
žių Jono XXIII ir Pauliaus VI 
liniją, bet smarkiai puola 
dabartinį popiežių dėl jo noro 
sustiprinti Katalikų Bendriją 
socialistiniuose kraštuose ir 
dėl tariamo suartėjimo su re
akcijos ir imperializmo jėgo
mis.

1986 m. rugpjūčio 27 d. lai
doje buvo išspausdintas bū
dingas šiam laikraščiui repor
tažas. Kažkokiame kaime, kaž
koks (pavardė neminima) kuni
gas egzaminuoja vaikus, besi
ruošiančius priirnti. pirmąją 
Komuniją:

— O dabar pasakykite man 
nuoširdžiai vaikučiai, ar yra 
Dievas? Tu, Jurguti.

— Aš jo nemačiau, — atsakė 
berniukas, — taigi. . . turbūt 
jo nėra.

Pasipiktinęs klebonas pa
skundė jį tėvams.

Korespondentas daro suges
tiją, kad kunigas vartoja 
prievartos metodus.

Popiežiaus, Vatikano ir dva
siškių puolimai rodo, kad šis 
lenkų kalba leidžiamas dien
raštis užima labiau konserva
tyvią poziciją Kat. Bendrijos 
atžvilgiu, negu Lenkijos ko
munistinė arba Maskvos spau
da.

Nerašo apie persitvarkymą
Maskvos spaudoje populia

rus persitvarkymas (“peres
troika”) ir viešumon iškėlimas 
(“glasnost”) “Czerwony Sztan
dar” skiltyse retai minimi. 
Tiesa, yra spausdinami aukš
tų sovietinių pareigūnų šiomis 
temomis pasisakymai, tačiau 
yra vengiama rašyti apie nar
komaniją, kyšininkavimą, sti
chines nelaimes ir alkoholiz
mą. Apie Kuršių marių taršą 
rašė Maskvos “Literaturnaja 
Gazeta”, bet ne šis komparti
jos organas. Žinios apie Čer- 
nobilio nelaimę buvo pavėluo
tos ir kuklios. Atrodo, kad 
“Czerwony Sztandar” yra orga
nas tų jėgų, kurios persitvar
kymą ir viešumon iškėlimą 
bando sabotuoti.

Komunizmo tarnas
Straipsnio autorius H. 

Rogowski daro išvadą: “Czer
wony Sztandar” stengiasi, kad 
lenkų ir Vakarų pasaulio kul
tūra Lietuvos lenkų nepasiek
tų ir taip pat visa, kas yra 
gera ir gyva rusų kultūroje. 
Lietuvos lenkų kultūra turėtų 
būti primityvaus mėgėjiškumo 
lygyje. Jų lenkiškumui išlai
kyti dienraštis pasitarnauja 
ne per daug: čia garsinami len
kų mėgėjų teatrai ir folklori
niai ansambliai, kartais pri
menama, kad reikia vaikus re
gistruoti lenkiškon mokyklon, 
nes, nesant pakankamo moki
nių skaičiaus, tų mokyklų ne
bus. Šis dienraštis visų pirma 
tarnauja kompartijos tikslams, 
nes kitaip Lietuvos centro ko
mitetas jo neleistų. J.B.

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
mybos įrankių trūkumas ir vi
sokie biurokratiniai varžymai 
labai trukdys išvystyti geres
nę gamybą. Blogiausia, kad iki 
1990 m. kainos už gaminius pa
siliks valdžios kontrolėje. Šią 
kontrolę valdžia pasiliko, kol 
bus teigiamai išspręstas labai 
jautrus pašalpų klausimas už 
maistą, butą ir kitas prekes 
bei paslaugas.

Sovietų ekonomistai spėja, 
kad 13% dabar veikiančių fab
rikų dirba su nuostoliu ir dar 
12% jų padaro tiek mažai pel
no, kad patys negali pagerinti 
savo mašinų.

Valdžios vaidmuo
Pradžioje 'didžiausi sandė

riai bus atliekami su valstybe 
pagal sutartis, kurios turės 
būti įvykdytos, tik tada bus 
galima prekiauti privačiai. 
Valstybės užsakymų išpildy
mas laiduos medžiagų gavimą 
iš valstybės.

Ekonomistai mano, kad vie
nas labai svarbus klausimas 
dar nėra išspręstas, būtent, 
valstybė panaudos tas sutar
tis taip, kad tuo sudarytų tik
rą konkurenciją, ar padarys 
tik naują centrinio planavimo 
rūšį. Sveiką konkurenciją iš
vystyti bus sunku ir dėl to, 
kad sovietų pramonė yra suor
ganizuota rajoniniais mono
poliais, kuriuos valdžia dar 
nori sugrupuoti į dar dides
nius konglomeratus, kad ap
saugotų ekonomiškai silpnus 
vienetus. Toks persitvarky
mas iš dalies apsaugos kon
glomeratus nuo Maskvos biu
rokratų įtakos. Iš pastarųjų 
naujoji tvarka daug teisių 
atims, nors jie bus atsakingi 
už gamybos sėkmingumą.

Atlyginimai ir gamyba
Ekonominė sovietų sistema 

kenčia ir dėl to, kad mažieji 
ir didieji administratoriai yra 
išaugę totalistinėje santvar
koje, kurioje atlyginimas labai 
mažai priklauso nuo gamybos, 
nemoka pristatyti rinkai savo 
gaminių, nemoka išreikalauti 
geresnių kainų ir negali pri
sitaikyti prie mažiausių dar
bininkų reikalavimų.

Darbininką^, išaugę tokioje 
sistemoje, kurioje atlyginimas 
visai nepriklauso nuo gamy
bos, sukilo pamatę, kad kai 
kurie darbininkai staiga pra
deda uždirbti daugiau už juos. 
Socializmo išauklėti darbinin
kai nesupranta, kad didesnis 
atlyginimas yra geresnio dar
bo paskatinimas. Tai jiems 
svetima ir dėl to, kad už di
desnį uždarbį jie nebūtinai 
gaus didesnį butą, geresnį 
maistą, daugiau kitų prekių, 

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS
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nes šie dalykai yra valdžios 
nustatyti.

Poveikis Lietuvoje
Mums labai svarbu žinoti, 

kaip Gorbačiovo reformos pa
veiks Lietuvos ūkį ir kaip lie
tuviai prie tų reformų prisitai
kys bei minėtas kliūtis nuga
lės. Amerikiečiai specialistai 
teigia, kad sėkmingesniam re
formų įgyvendinimui labai rei
kia sovietų elito pritarimo, 
kuris ne tik paremtų reformas, 
bet ir jų naudą išaiškintų dar
bininkijai, įtikintų, kad verta 
atsisakyti tariamų privilegijų 
— pigaus maisto ir buto, nes 
tos privilegijos žlugdo priva
čią iniciatyvą ir geresnio gy
venimo perspektyvą.

Nuo seno stebiu sovietinio 
režimo pasekmes Lietuvoje ir 
jas lyginu su gyvenimu toli
muose Rusijos užkampiuose. 
Tai sužinome ne tik iš spau
dos, bet ir iš liudininkų, ten 
gyvenusių ir “sovietinį rojų” 
patyrusių.

Netenka abejoti, kad lietu
viai ekonomiškai žymiai ge
riau tvarkosi, negu slavų tau
tos. Kai kurios jų gyvena dar 
labai primityviai. Pastarųjų 
gyvenimo būdas ir charakteris 
labai skiriasi nuo lietuvių. 
Slavuose matyti menkesnis iš
silavinimas, stoka iniciatyvos 
darbe, girtuokliavimas ir visiš
kas apsipratimas su tuo, ką 
gauna iš valdžios, nenoras sun
kiau padirbėti, kad pagerintų 
savo ir savo šeimos gyvenimo 
sąlygas. Taip jie buvo įpratę 
gyventi feodalinėje sistemoje, 
taip jie gyvena ir dabar, net 
nenujausdami, kad yra daug 
geresnis būdas.

Lietuviai, iš kitos pusės, 
feodalizmo nusikratė prieš 
šimtmetį. Už tad mūsų gyve
nimo būdas su labai menkom 
išimtim yra veržlus. Nepri
klausomo gyvenimo laikotar
pyje įskiepytas savarankiš
kumas ir mokslo siekimas ne 
tik mus išmokė rašto ir iš
minties, bet ir atvėrė akis 
bei širdį pamilti ne tik mate
rialinius, bet ir kultūrinius 
laimėjimus, jais išmintingai 
naudotis-

Dėl šių ir panašių priežas
čių esame tikri, kad Lietuvo
je prigis Gorbačiovo reformos. 
Tačiau lietuviai, kaip ir kul
tūringesnės rusų tautos, ne
galės pasitenkinti vien ekono
mine gerove. Lietuviai atkak
liai sieks laisvės ir žmogaus 
teisių, be kurių ir ekonominės 
reformos neišsilaikys.

• Užsakykite “Tėviškės žibu
rius” kaip dovaną jaunavedžiams, 
draugams, pažįstamiems.
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Prof. VYTAUTAS SKUODIS, lankydamasis Toronte, susitiko ir su Ontario 
parlamento socialistą grupės vadu BOB RAE (kairėje) ir grupės nariu 
RICHARD JOHNSTON (viduryje) Nuotr. V. Žalnieriūnaitės

Ir priėjo liepto galą...
Niekur marksistinė sistema neatnešė lauktus ekonominės gerovės

Dr. JONAS KUNCA, Australija

Kad sveika ekonomija negali 
egzistuoti marksistinėje san
tvarkoje, nebereikia įrodinėti. 
Patys aukščiausi komunizmo 
vadai, kaip Dengas ir Gorba
čiovas, tai patvirtina, nors ir 
vartodami labai atsargią kal
bą, kad nepasmerktų savo pa
čių sistemos. Jie turėjo viešai 
pripažinti, kad buvo daromos 
klaidos ir dėl to sovietinė 
sistema neatnešė gerovės. Tai 
tiesa, bet ne visa. Tikrumoje 
sovietai ir kiniečiai padarė 
klaidą, mėgindami prievarta 
įvesti ir išlaikyti priešta
raujančią žmogaus prigimčiai 
ir ekonomijos principam 
marksistinę sistemą.

Labai pavėluotai abi šalys 
— Kinija ir Sov. Sąjunga yra 
priverstos palaipsniui naikinti 
jų pačių sukurtą santvarką 
ant utopinės marksizmo filo
sofijos pamatų. Kinija daro 
reformas radikaliau ir grei
čiau. Užtat jos pasisekimo 
galimybės yra didesnės. So
vietų Sąjunga tikrų pakeitimų 
dar nepradėjo. Iki šiol eina 
vien kalbos apie kraštui rei
kalingas reformas. Ar jos bus 
tikrai įgyvendinamos, niekas 
dar nežino. Sovietų galingos 
biurokratijos pasipriešinimas 
pakeitimam, galintiem pa
kenkti aukštųjų pareigūnų in
teresam, yra labai didelis. Tai 
matofn iš Gorbačiovo draugo 
Jeltslno atleidimo iš pareigų.

Ekonominė Sovietų Sąjun
gos būklė eina vis blogyn, o 
pagerėjimo iš “perestroikos” 
propagandos negalima tikėtis. 
Per paskutinius dvejus metus 
Sovietų Sąjunga turėjo paimti 
6 bilijonų paskolą iš Vakarų, 
kad galėtų išlaikyti bent da
bartinį, visais atžvilgiais 
nepriimtiną ekonominį lygį. 
Tikrom reformom Gorbačiovui 
būtų reikėję bent 60 bilijonų. 
Po dabartinės spekuliacinių 
finansų krizės kapitalistų 
bankininkai nesišvaistys to
kiomis sumomis.

Kai kas galėtų sakyti, kad 
dėl marksizmo nepasisekimo 
Sov. Sąjungoje yra kalti patys 
gyventojai. Juk pvz. komunis
tinėje Vokietijos dalyje pa
dėtis yra geresnė negu Sov. 
Sąjungoje. Vengrija irgi įsten
gė daugiau pasiekti, negu jos 
kaimynės valstybės — Sovietų 
Sąjungos satelitės arba pati 
Sov. Sąjunga. Vis dėlto paly
ginę abi Vokietijos dalis, ma
tome skirtumą, aiškiai prime
nantį, kad marksistinė siste
ma neleidžia nė vienai tautai 
pasiekti tiek, kiek ji galėtų bū
dama laisva.

Lenkijos valdžia buvo pri
versta pakelti maisto ir kitų 
kasdieninio vartojimo reikme
nų kainas, kurias ji iki šiol 
išlaikė dirbtinai žemas savo 
pašalpomis, iš dalies tam pa
naudodama kapitalistų pasko
las. Iždas neturi pinigų to
kios propagandistinės ekono
mijos išlaikymui. Gen. Jaru
zelski norėjo paruošti gyven
tojus didžiuliam maisto kainų 
pakėlimui. Referendume pa
klausti lenkai, ar jie nori val
džios siūlomų pakeitimų, ku
rie reikalautų pasišventimo 
3-jų metų laikotarpyje, kol 
Lenkija ekonomiškai sustiprė
tų. Tauta pasisakė prieš Var
šuvos valdžios pasiūlymą.

Ekonomija šlubuoja visuose 
marksistinio režimo kraštuo
se, net ir dažnai minimoje 
Vengrijoje, kur dalinis mark
sistinių nesąmonių panaikini
mas įgalino vengrus pagerinti 
gyvenimo sąlygas. Bet ir čia 
padėtis reikalauja daug giles
nių reformų, atseit, grįžimo į 
kapitalizmą.

Jugoslavijoj buvo jaučiamas 
laikinis pagerėjimas prieš 
20-15 metų, kai daug jugosla
vų dirbo Vokietijoje ir siuntė 
milijonus markių savo gimi
nėm ir kol užsienio bankai 
davė paskolas, kurias Belgra
do valdžia prarado investavusi 
į nuostolingą sovietinio tipo 
pramonę.

Rumuniją valdo kieto komu
nizmo atstovai: 30 Ceausescu 
šeimos narių, kurie spėjo taip 
nugyventi kraštą, kad net to
kiame stalininiame režime 
darbininkai per riaušes vie
noje įmonėje užmušė du mili
cininkus. Rumunijoje įmonės 
suvartoja penkis kartus dau
giau energijos negu Vakaruo
se, pagaminti tam pačiam kie
kiui atitinkamos rūšies pre
kių, kurios būna daug žemes
nės kokybės.

Kuba, Etiopija, Vietnamas 
yra remiami ginklais ir pini
gais, ateinančiais iš Sovietų 
Sąjungos. Aišku, nusigyvenusi 
Maskva, kad ir norėtų, negali 
teikti reikiamos paramos savo 
satelitam. Kuboje trūksta ne 
tik maisto, bet ir paprasčiau
sių vaistų. Etiopijoje žmonės 
miršta badu. Vietnamiečiai su 
sovietų ginklais ir pinigais 
laiko užėmę svetimus kraštus 
užuot pagerinę savo žmonėm 
gyvenimo sąlygas.

Didžiausias skirtumas tarp 
Šiaurės ir Pietų Korėjos. 
Laisva pietinė krašto dalis 
padarė didžiausią pažangą, o 
šiaurės komunistai skursta, 
vergaudami marksistinei sis
temai.

Bendras ekonominės būklės 
pablogėjimas marksistinio 
režimo valstybėse artėja prie 
kritiško momento, kai net ir 
teroro įbauginti žmonės pra
dės protestus bei kelti riaušes, 
kurios gali greitai pasirodyti 
bet kuriame Maskvos satelitų 
krašte ir iš ten persimesti į 
likusius. Vakarai tuo atveju 
neturėtų prikelti savo parklu
pusio priešo, ir jo galutinai 
atsikratyti.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists 

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

(prie Lietuvių namų) 

Priiima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174.
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® PAVERGTOJE TE’/ffiEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
ATEISTŲ VEIKLA

M. Gorbačiovo pradėtos re
formos nepalietė ateistŲ veik
los. Kompartija ir toliau remia
si "moksliniu” ateizmu. 1987 m. 
gruodžio pradžioje Vilniuje bu
vo surengta dvi dienas trukusi 
metodinė konferencija "Moks
leivių ateistinio auklėjimo 
efektyvingumas”. Lietuvos kom
partijos centro komiteto sekr. 
L. Šepetys padarė pranešimą 
apie materialistinės mokslei
vių pasaulėžiūros formavimą, 
ateistinio auklėjimo teoriją 
ir praktiką, kraštotyrinės 
medžiagos panaudojimą šiems 
tikslams. Gruodžio 15-16 d.d. 
Vilniuje įvyko kita konferen
cija “Ekspansionistinės tenden
cijos dabartinio Vatikano ideo
logijoje bei politikoje ir ateis
tinio darbo uždaviniai”. Įvadi
niu žodžiu konferenciją pradėjo 
Lietuvos “Žinijos” draugijos 
pirmininko pavaduotojas J. Gri
gonis. Maskviniam ateizmui tar
naujančius pranešimus padarė: 
Lietuvos kompartijos centro 
komiteto propagandos ir agita
cijos skyriaus lektorius J. 
Sakalauskas, Maskvos tarpres
publikinio instituto Vilniaus 
skyriaus direktorius S. Krau
jelis, Vilniaus universiteto 
ateizmo katedros vedėjas J. Ma
čiulis, Vilniaus pedagoginio 
instituto rektorius J. Aničas, 
Lietuvos mokslų akademijos fi
losofijos katedros vedėjas J. 
Mincevičius, Lietuvos mokslų 
akademijos filosofijos, socio
logijos ir teisės instituto sky
riaus vadovas B. Kuzmickas bei 
kiti propagandistai. Į klausi
mus atsakinėjo prie Sovietų 
Sąjungos ministerių kabineto 
veikiančios religinių reikalų 
tarybos įgaliotinis okupuotai 
Lietuvai Petras Anilionis.

KAUNE SUMUŠĖ BRĖDIKĮ
Pagrindiniai dienraščiai 1987 

m. gruodžio 24 d. paskelbė sovie
tinės ELTOS pranešimą apie 
kriminalinį nusikaltimą, kuris 
anksčiau būtų buvęs nutylėtas: 
“Masinės informacijos priemo
nės gauna klausimų, ar iš tikrų
jų buvo užpultas ir žiauriai su
muštas akademikas Jurgis Brė
dikis; jei taip, kokia jo būklė 
dabar. Lietuvos TSR vidaus rei
kalų ministerijoje Eltos kores
pondentą painformavo, kad 
gruodžio 11 d. 7 vai. 50 min. Kau
ne, Pergalės krantinėje, nežino
mas nusikaltėlis, įsėdęs į J. Brė- 
dikio automobilį, pareikalavo jį 
vežti į autobusų stotį. Profeso
riui atsisakius, nepažįstamasis 
kietu buku daiktu kelis kartus 
sudavė jam į galvą ir pagrobė 
automobilį. Tą pačią dieną 9 va
landą automobilis buvo rastas 
D. Poškos gatvėje, vaikų muzikos 
mokyklos kieme, kur nusikaltė
lis atvažiavo V. Majakovskio 
gatve prieš transporto eismą. 
Nusikaltėlio žymės: 25-30 metų, 
vidutinio ūgio, vidutinio sudė
jimo, plaukai tamsūs, vidutinio 
ilgumo. Buvo apsivilkęs tamsia 
striuke. Ant drabužių galėjo 
būti kraujo dėmių. Kalbėjo lie
tuviškai. Kauno miesto vidaus 
reikalų valdyboje iškelta bau
džiamoji byla, atliekamas pa
rengtinis tardymas, nusikaltėlio 
ieškoma. Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministerijoje pain

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

KAINOS: pradedant nuo $1495 i 
Aeroflot, British Airways, Finnair, Lufthansa

Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų kelionių įstaigoje
Tel. (416) 769-2500

Be to, MŪSŲ KELIONIŲ ĮSTAIGA priima užsakymus su nuolaida 
lietuviams: * į sveikatos klubus ir sanatorijas

* į pramoginius laivus
* atstogoms Karibų salose bei kitose šilto klimato srityse
* pažintinėms bei specialioms kelionėms
* išrašo bilietus į bet kurį pasaulio kraštą

SUTVARKO dokumentus iškvietimams
NUPERKA dovanas giminėms Lietuvoje.
Darbo valandos: pirmadienį, antradienį, trečiadienį 10 v.r.- 7 v.v. 

ketvirtadienį ir penktadienį . 10v.r.-9v.v.
šeštadienį................................ 11 v.r.- 5 v.p.p.

Adresas: 2100 Bloor St. W., Toronto, Ont, Canada, M6S 1M7
Tel. (416) 769-2500 Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

formavo, kad J. Brėdikiui suža
loti galvos kaulai. Kauno P. Ja- 
šinsko klinikoje jam padaryta 
operacija. Pooperacinė būklė 
normali, J. Brėdikis sveiksta”.

APGYNĖ BABICKŲ SODYBĄ
Kupiškio rajono Laukminiš- 

kių kaimo gyventojai išgelbėjo 
pradėtą griauti aktorės bei reži
sierės Unės Babickaitės-Grai- 
čiūnienės (1897-1961) ir Brazi
lijoje gyvenančio jos brolio poe
to Petro Babicko sodybą. “Tie
sos” 1987 m. gruodžio 10 d. pa
skelbtame laiške jie rašo: 
“Aukštupėnų apylinkėje, Lauk- 
miniškių kaime yra sodyba, ku
rioje XIX amžiaus pabaigoje — 
XX a. pradžioje gimė ir augo 
garsi artistė, režisierė Unė 
Babickaitė bei jos brolis — ra
šytojas ir žurnalistas P. Ba
bickas. Jaudinamės, nes sodyba 
griaunama”. Griovimo sustabdy
mą praneša “Tiesos” redakcija: 
“Kupiškio rajono vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduotojas 
M. Gudonis informavo, kad, mi
rus šeimininkei, sodybą pavel
dėjo V. Katelė, kuris gyvena 
kitur. Nuo 1971 metų pastatai 
buvo neprižiūrimi. Šiemet savi
ninkas sodybą pradėjo griauti, 
tačiau, kai paaiškėjo, kad sta
tiniai turi istorinę vertę, grio
vimo darbai buvo sustabdyti”.

SABONIS SVEIKSTA
Žinių apie krepšininką Arvy

dą Sabonį, antrą kartą nutrauku
sį dešiniosios kojos Achilo saus
gyslę ir susilaukusį antrosios 
operacijos Vilniuje, pateikia 
“Komjaunimo tiesos” korespon
dentas Algirdas Linkus šio dien
raščio 1987 m. gruodžio 24 d. 
laidoje: “Neseniai teko kalbė
tis su mikrochirurgijos centro 
vadovu Mečislovu Vitkumi ir 
Vilniaus valstybinio universi
teto vyresniuoju moksliniu 
bendradarbiu Kęstučiu Vitku
mi. Mikrochirurgai minėjo, kad 
antroji A. Sabonio kojos ope
racija pavyko, jau sugijo žaiz
da. Dabar jam būtina atgauti 
jėgas, o tai priklauso nuo krep
šininko valios, užsispyrimo. 
Medicinos mokslų daktaras K. 
Vitkus telefonu konsultavosi 
su amerikiečių sporto medici
nos centro ir suomių atstatomo
jo chirurgijos centro specialis
tais.'Galima pateikti daug pa
vyzdžių, kaip žymūs sportinin
kai, atrodo, būdami visiškai be
viltiškoje situacijoje, sugebėjo 
ne tik atsistoti ant kojų, bet ir 
siekti sporto aukštumų. To Ar
vydui linki tūkstančiai krepši
nio gerbėjų. Dabar Arvydas, 
konsultuojamas lengvosios at
letikos specialisto Aleksandro 
Kosausko, kasdien atlieka atski
rų raumenų grupių procedūras, 
mankštinasi, plaukioja basei
ne. Norisi tikėti, kad Arvydo 
ryžtas, optimizmas padės jam 
sugrįžti į didįjį sportą”. Al
girdas Džiugas “Komjaunimo 
tiesos” 1987 m. gruodžio 11 d. 
laidoje rašė, kad Arvydas sa
vo svorį sumažino 6,5 kg iki 
122,5 kg. Esą dar reikės numesti 
kelis kilogramus, kol pradės 
intensyviai treniruotis. Atsta
tomoji Arvydo mankšta vykdoma 
Druskininkuose. Sausio pra
džioje buvo numatyti jo tyri
mai Suomijoje. y. 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.
1. LĖKTUVŲ UNIJOS: Air France,

režisuojamas EE. Dauguvietytės-Kudabienės,
Jaunimo centre, Hamiltone, 1988 m. vasario 14, sekmadienį, 4 v.p.p. Ž

Įėjimas: suaugusiems-$6.00.
pensininkams ir studentams - $5.00. Kviečiame visas ir visus! (Wf

Winnipeg, Manitoba
KLB WINNIPEGO APYLIN

KĖS VALDYBA praneša, kad Vasa
rio 16 minėjimas su įdomia pro
grama įvyks 1988 m. vasario 21, 
sekmadienį, Šv. Kazimiero šven
tovės salėje tuoj po pamaldų. Vi
si Winnipego ir apylinkių lietu
viai yra nuoširdžiai kviečiami 
gausiai dalyvauti. Valdyba

IŠKILMINGOS VESTUVĖS. 1987 
m. lapkričio 21, šeštadienį, 2 v.p.p., 
Šv. Ignoto šventovėje susituokė 
Albertas Marozas su Joyce-Mary 
van de Vorst. Albertas yra Vinco 
ir Monikos Marozų sūnus, 1984 m. 
baigęs Manitobos universitetą 
komercinių mokslų bakalauro 
laipsniu. Pradžioje dirbo dide
lėje verslo bendrovėje, dabar 
dirba kaip kompiuterių specia
listas valstybinėje mokesčių įstai
goje. Joyce yra olandų ateivių 
dukra, taip pat baigusi Manito
bos universitetą gamtos mokslų 
bakalaurės laipsniu ir dirba kaip 
vaistininkė Carmel klinikos vais
tinėje.

Jungtuvių apeigas atliko kun. 
Jensen, dalyvaujant 200 svečių. 
Savo pamoksle jis išreiškė pa
garbą jaunavedžių tėvams, išau
ginusiems savo vaikus katalikiš
koje dvasioje. Mišių metu solo 
giedojo jaunojo sesuo Irena Ma- 
rozaitė. Ji yra baigusi socialinius 
mokslus Manitobos un-te ir dirba 
atitinkamoje valdžios tarnyboje 
kaip socialinės tarnybos koordi
natorė. Taip pat ji yra baigusi 
šešerių metų muzikos bei dainavi
mo kursą. Yra ištekėjusi už vokie
čių tautybės vyro Edmundo-Eriko 
Weswenbergo. Pastarasis yra bai
gęs agronomiją Manitobos un-te 
bakalauro laipsniu ir dirba val
džios įstaigoje.

Vestuvinės vaišės įvyko “Holi
day Inn South.”. Grojo studentų or
kestras. Po įvairių kalbų buvo ro
domas filmas iš jaunavedžių stu
dentavimo laikų.

TAUTYBIŲ SAVAITĖ “FOLK- 
LORAMA”, populiarus metinis 
renginys, buvo pradėtas organi
zuoti 1970 m. Jame dalyvauja ir 
lietuviai. Apylinkės valdybai, ku
ri įrengė lietuvių paviljoną, va
dovavo agr. J. Malinauskas. “Folk- 
lorama ’70” lietuvių paviljono ka
ralaite buvo Irena Marozaitė, kuri, 
mokėdama lietuvių ir anglų kal
bas, gražiai atstovavo lietuviams.

1970 m. “Chamber of Commerce” 
pirmininkas surengė savo šventę, 
kurioje dalyvavo Folkloramoje pa
sižymėję paviljonai, jų tarpe ir 
lietuvių. Ir ten lietuviams atsto
vavo I. Marozaitė. Paviljoną tvar
kė M. Marozienė ir aiškino lanky
tojams lietuviškus rodinius, ku
riuos sugabeno savo automobiliu 
M. Šarauskas.

1974 m. I. Marozaitė kaip kara
laitė vėl buvo pakviesta į lietu
vių paviljoną. Tais pačiais metais 
ji dalyvavo ir Lietuvių dienose 
kaip “Miss Folklorama ’74”.

KLB WINNIPEGO APYLINKĖS 
metinis susirinkimas įvyko 1987 m. 
gruodžio 13 d. J is buvo gana triukš
mingas. Jam vadovavęs asmuo pa
reiškė, kad 1988 m. lietuviai Folk
loramoje nedalyvaus dėl finansi
nių nesusipratimų. Buvo nusi
skųsta dėl nario mokesčio nerin- 
kimo, neišdavimo kvitų aukoju
siems Kanados lietuvių fondui, 
Vasario 16 gimnazijai. Po visų 
ginčų sudaryta nauja apylinkės 
valdyba iš Vilfrido Gusčio, jn., 
Renatos Ramančauskaitės ir Bri
gitos Barkauskaitės. K. Str.

St. Catharines, Ont.
NUOŠIRDUS BENDRUOMENĖS 

ir parapijos veikėjas Albinas Pa
ntimis vis dar tebėra ligoninėje, 
nors jau gerėja po gana sunkios 
ligos. Neseniai palaidojome jo 
žmoną Agnietę. Iš Lietuvos atvy
kusi duktė į laidotuves padeda 
tėvui sustiprėti. Jai ir jos tėvui 
Albinui visa mūsų bendruomenė 
linki ištvermės.

VIEŠOJOJE MIESTO BIBLIO
TEKOJE atsirado gana daug ir 
gerų lietuviškų knygų, yra net 
vaikams gražių, iliustruotų lei
dinių. Kažkas parinko bibliote
kai net sovietinių rusų garbin
tojo Vinco Kapsuko biografiją.

RAMOVĖNŲ ORGANIZACIJOS 
VALDYBA jau pasiuntė centrui 
Čikagoje išsamią savo ilgos veik
los apžvalgą ir $200 auką numa
tytam bendros veiklos sukaktuvi
niam leidinui. Taip pat paskyrė 
$100 šaulių statomam paminklui 
Mississaugoje, ir $100 savai pa
rapijai. Kor.

IRENA MAROZAITĖ, giedojusi so
lo savo brolio vestuvėse Winnipege 

Nuotr. V. Šerkšnio

Hamilton, Ontario
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS 70-ties metų paskelbimo su
kakties minėjimas, rengiamas KLB 
Hamiltono apylinkės valdybos, 
įvyks vasario 21, sekmadienį. Iš
kilmingos Mišios Aušros Vartų 
šventovėje - 10.30 v.r. Akademi
nė dalis ir koncertas - 4 v.p.p., 
Scott Parko gimnazijos auditori
joje. Paskaitininkas - Trento uni
versiteto prof. Romas Vaštokas. 
Meninę programą atliks: Vyskupo 
M. Valančiaus mokyklos mokinių 
choras, Aušros Vartų parapijos 
choras, "Gyvataro” tautinių šo
kių vaikučių, jaunių ir studentų 
grupės, "Aukuro” aktoriai. Daly
vaus miesto, valdžios ir kitų tau
tybių atstovai. Organizacijos pra
šomos dalyvauti su vėliavomis ir 
uniformomis. Kviečiame visus 
apylinkės tautiečius dalyvauti.

Apylinkės valdyba

TRADICINIS ., UŽGAVĖNIŲ 
BLYNŲ BALIUS.jJčuošiamas KLK 
moterų draugijos Hamiltono sky
riaus, įvyks vasario 16, antradie
nį, Jaunimo centre. Pradžia — 
6.30 v.v. Įėjimas — $6, jaunimui 
$3, vaikams iki 10 m. nemokamas. 
Visi kviečiami dalyvauti.

A. a. PETRO MISEVIČIAUS at
minimui, reikšdami užuojautą sū
nui, dukroms ir visai giminei bei 
bičiuliams, paaukojo Tautos fon
dui $20: Darą, Albertas Jankūnai, 
A. A. Patamsiai; $10: J. T. Povi- 
lauskai, Albina Didžbalienė. A, a, 
Antano Kaušpėdos atminimui pa
aukojo Tautos fondui $10 J. E. Bub
niai. A. P.

A. a. ANTANUI DIRSEI mirus 
Floridoje, jo atminimui paaukojo 
Tautos fondui $100 Natalija Na
vickienė.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju giminėms, 

draugams ir pažįstamiems bei vi
siems, kurie taip nuoširdžiai lan
kėte mane ligos metu ligoninėje ir 
sugrįžus į namus. Dėkoju už mal
das, linkėjimus pasveikti raštu 
bei žodžiu, už gėles ir dovanas.

Taip pat dėkoju klebonui kun. 
Juvenaliui Liaubai, dr. A. Sauno- 
riui, pensininkų klubui, Dainos 
vienetui ir DLK Algirdo šaulių 
kuopos valdybai. Jūsų visų paro
dytas nuoširdumas paliks man 
neužmirštamas.

Vladas Stabingis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT A T V A H 
KREDITO KOOPERATYVAS 1AL11A
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 27 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.).................. 3% asmenines paskolas...... 12.5%
santaupas.........................5.75% nekiln. turto pask. 1 m. 10.25%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% nekiln. turto pask. 3 m. 11.75%
90 dienų indėlius.................. 8% Nemokamas čekių ir
1 m. term, indėlius .......  9.25% sąskaitų apmokėjimo
1 m. term, ind.mėn.pal. . 8.75% patarnavimas.
3 m. term, indėlius ......... 9.75% Nemokama narių gyvybės
RRSP ir RRIF (pensijos) .... 7% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF 1 m........... 9.25% dydį iki $2.000.
RRSP ind. 3 m.................. 9.75% ir asmeninių paskolų

drauda iki $25.000.

London, Ontario
KUN. L MIKALAUSKAS, OFM, 

Šiluvos Marijos parapijos kle
bonas, Naujų metų išvakarėse at
šventė savo gimtadienį visų sa
vo parapijiečių ratelyje. Iki šiol 
jį sveikindavo tik atskiros gru
pės, šį kartą visi turėjo progą jį 
pasveikinti. Pirmiausia jį sveiki
no “Pašvaistės” choro seniūnas A. 
J. Švilpa ir parapijos tarybos na
rys V. Vaitkus, abu įteikdami jam 
po dovaną. Sugiedojusiam “Ilgiau
sių metų”, pradėjo sveikinti ir 
visi kiti. Buvo pilna salė žmonių, 
turtingos vaišės, o susirinkusius 
linksmino suprakaitavę muzikan
tai. Tą patį vakarą įvyko ir Nau
jų metų sutikimas.

Klebonas, sulaukęs prezidento 
Reagano amžiaus su kaupu, tebė
ra dar labai judrus, energingas. 
Jis ne tik rengia sėkmingus ir la
bai gerai paruoštus renginius, 
bet ir pasirūpina įvairiais pato
bulinimais tiek šventovėje, tiek 
ir parapijos salėje. Pvz. yra nu
matęs įvesti parapijos salėje mo
dernius garsiakalbius. Jo nuopel
nai KLB apylinkės veiklai yra 
taip pat žymūs. Iki šiol jis įėjo į 
apylinkės valdybą, bet ypač dide
lis jo nuopelnas buvo kai jis iš
gelbėjo apylinkės veiklą nuo visiš
ko sugriuvimo. Sukaktuvininkui, 
pradėjusiam 78-uosius savo am
žiaus metus, linkime sveikatos 
bei tokios pat energijos ir atei
tyje. D. E.

PATIKSLINIMAS. Paaiškėjo, kad 
blynų balius bus ne visiems, bet 
tik "Pašvaistės” chorui - jo pager
bimas.

St. Catharines, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMAS - 

vasario 14, sekmadienį. Pamal
dos - 10.30 v.r. Angelų karalienės 
šventpyėje (75 Rolls Avė.); 12 v. - 
Lietuvos, .yėliąiVpą( iškalimas prie, 
miesto rotušės, dalyvaujant bur
mistrui Joseph McCaffrey, par
lamento nariams, organizacijų 
atstovams su vėliavomis; po vė
liavos iškėlimo einama į Folk 
Arts Annex salę (85 Church St.) 
minėjimui. Bus užkandžiai, pa
bendravimas su parlamento na
riais ir kitais sveičiais kanadie
čiais, iškiliosios lietuvaitės 
vainikavimas, adv. J. Kuraitės- 
Lasienės paskaita, burmistro ir 
kitų svečių sveikinimai. Meninę 
programą atliks “Sutartinė” iš 
Toronto, vadovaujama N. Beno- 
tienės. Išlaidoms padengti bus 
renkamos aukos ir platinami įėji
mo bilietai, kurių kaina - $8.

Iškilmės rengėjai - KLB St. Ca
tharines apylinkės valdyba kviečia 
visus Niagaros pusiasalio tau
tiečius iškilmėje dalyvauti, juoba, 
kad tai 70-ji Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukaktis.

Valdyba

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A

(Esu “Union Gas" (K)
atstovas) c*

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
Žymusis aktorius Henrikas 

Kačinskas (1903-1986) mirė Flo
ridoje, Chypley vietovės ligoni
nėje, 1986 m. rugsėjo 28 d., ten 
nuvežtas iš savo gyvenvietės 
Sunny Hills, ištiktas širdies 
priepuolio, pasikartojusio ligo
ninėje. Buvo palaidotas spalio 
1 d. naujose Sunny Hills kata
likų Kalvarijos kapinaitėse 
(Sunny Hills Catholic Calvary 
Cemetery). Tose kapinėse jau 
yra palaidota apie 30 įvairių 
tautybių katąlikų. Jos ypač 
reikšmingos lenkams ir lietu
viams dėl dviejų čia poilsį ra
dusių asmenų. Lietuviai čia pa
laidojo a.a. H. Kačinską, vieną 
žymiausių savo aktorių, kuris 
paliko gilius pėdsakus profesi
niame Lietuvos teatre ir ilgus 
metus savo tautiečius išeivijo
je gaivino dailiuoju lietuvišku 
žodžiu. Lenkai tose kapinėse 
palaidojo 1987 m. sausio 10 d. 
mirusį kun. F. Woloszyką, ku
riam II D. karo metais brigados 
generolo laipsnyje teko būti 
vyriausiuoju lenkų pogrindžio 
armijos kapelionu. 1987 m. gruo
džio 13 d. buvo pašventintas 
a. a. H. Kačinsko atminimui 
skirtas paminklinis akmuo, naš
lės Sofijos Kačinskienės rūpes
čiu pastatydintas prieš keletą 
mėnesių. Šventinimo apeigas 
atliko Šv. Teresės parapijos 
kun. F. Szczkutowizc. Dalyva
vo keliasdešimt vietinių lie
tuvių, keturi ten gyvenantys 
lietuviai kunigai — Pranas Ja- 
raška, Antanas Kardas, Leonar
das Musteikis ir Antanas Rač
kauskas. Šios iškilmės dalyvius 
pietums pakvietė Sofija Kačins
kienė, tik 1987 m. rugsėjo 16 d. 
gavusi JAV pilietybę. Ji taipgi 
priminė pietų dalyviams, kad 
gruodžio 13-ji jai nėra vien tik 
antkapio paminklo pašventini
mo diena, bet ir mirties nutrauk
tos 35-tosios vedybų metinės su 
velioniu.

JAV LB krašto valdybos inicia
tyva ruošiamos trys į magnetofo
no juosteles įrašytos radijo pro
gramos apie Lietuvą Vasario 16 
proga. Dvi 15 ir 27 minučių ilgio 
programas paruoš sol. Rasa Bo- 
belytė-Brittain, Niujorko radijo 
stoties WLTW žinių skyriaus va
dovė, trečią 27 minučių ilgio 
prbgramą — Juozas Stempužis ir 
Algis Rukšėnas Klivlande. Ang
liškas tekstas apie Lietuvą bus 
paįvairintas lietuviškos muzi
kos intarpais. Programų juoste
les galima užsisakyti pas JAV 
LB krašto valdybos reikalų ve
dėją Bronių Krokį, 1124 Hedge
row Lane, Philadelphia, Pa. 
19115. Tel. (215) 671-0397. JAV 
LB krašto valdyba skatina lietu
vius į juosteles įrašytas pro
gramas pasiūlyti angliškoms ra
dijo stotims.

Argentina
Aleksandras Mičiūdas apie 

Lietuvos krikšto 600 metų sukak
tį ir sovietinę Lietuvos okupaci
ją kalbėjo La Platos radijo pro
gramoje “Regresando”, kuriai 
vadovauja žymus argentiniečių 
žurnalistas Carlos Varela. Pa
smerkęs sovietinį Lietuvos rusi
nimą, religijos persekiojimą 
nuo pirmosios okupacijos 1940 
m., A. Mičiūdas sakėsi negalįs 
pasitikėti M. Gorbačiovo dabar 
pradėtais persitvarkymais, 
varžtų atleidimu. Esą tai gali 
būti vien tik propagandiniai 
muilo burbulai, nes persekioja
mi Vilniuje vasarą įvykusios 
taikios demonstracijos dalyviai, 
įsijungę Juodojo kaspino die
non. Lig šiol neduodamas leidi
mas popiežiui Jonui-Pauliui II 
apsilankyti Lietuvoje, nors šį 
savo pageidavimą jis buvo pa
skelbęs dar prieš M. Gorbačio
vo pradėtas reformas.

Australija
Savaitraštis “Tėviškės aidai”, 

leidžiamas Melburne Australi
jos lietuvių katalikų federaci
jos ir redaguojamas kun. dr. P. 
Dauknio, į 1988 m. įžengė surink
tas kompiuteriu ir atspausdin
tas ofsetu. Apie techninius lei
dybos pasikeitimus buvo pra
nešta 1987 m. lapkričio 23 d. 
įvykusiame ALKF valdybos po
sėdyje, patvirtinusiame elektro
ninio rinkimo aparato įsigijimą. 
Už jį su visais reikalingais prie
dais sumokėta $15.890. Tris lie
tuviško raidyno programas pa
ruošė kun. Povilas Martūzas, rin
kėjus — Gintas Samulis. Ligšio
linis savaitraščio formatas ne
buvo pakeistas, bet iš laikraš
tinio popieriaus pereita į bai
lesnį ir gerokai storesnį.

Britanija
Škotijos lietuviai 1987 m. 

gruodžio 20 d. Glasgovo Šv. Si
mono šventovėje dalyvavo už 
Lietuvą atnašautose iškilmin
gose Mišiose. Jas anglų kalba 

koncelebravo vietiniai kuni
gai, lietuviškas giesmes giedo
jo P. Dzidoliko vadovaujamas 
choras. Moterys buvo pasipuo
šusios tautiniais drabužiais. 
Vaišėms visi buvo pakviesti į 
lenkų klubą. Kelias dainas pa
dainavo P. Dzidoliko paruoštas 
vyrų choras, dainų ir šokių py
nę atliko “Aušros” grupė. Kalė
dinį vaidinimėlį suvaidino len
kų vaikų grupė. Programą užbai
gė lietuviai, lietuviškai sugie
doję keletą kalėdinių giesmių.

A. a. Povilas Ramaitis, gimęs 
1901 m. Pasvalio apylinkėje, mi
rė vienoje Londono ligoninėje 
1987 m. gruodžio 5 d. Nepri
klausomoje Lietuvoje velionis, 
atlikęs karinę tarnybą, dirbo 
pasienio policijoje. Iš Lietu
vos pasitraukė Vokietijon pir 
maišiais sovietinės okupacijos 
metais, Britanijon atvyko 1947 
m. Pradžioje dirbo žemės ūkyje, 
o vėliau persikėlė Londonan ir 
įsidarbino ligoninėje. Velio
nis turėjo keletą sunkių opera
cijų, susietų su širdies sutri
kimais. Jam teko pergyventi šei
mos tragediją, kai jo žmona žu
vo eismo nelaimėje. Lietuvoje 
liko dvi dukros. Palaidotas gruo
džio 16 d. Londone iš Šv. Kazi
miero lietuvių šventovės, kur 
gedulines Mišias atnašavo kle
bonas kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC.

A. a. Jonas Daugėla 1987 m. 
spalio 21 d. buvo rastas miręs 
nuo širdies smūgio Rochdale 
vietovėje. Velionis gimė 1926 m. 
rugsėjo 15 d. Sintautų vis., Ša
kių aps. Priklausė Rochdale 
DBLS skyriui, ilgai dirbo asbes
to fabrike ir iš jo išėjo anksty- 
von pensijon. Palaidotas spalio 
29 d. Mostono katalikų kapinėse. 
Laidotuvėmis rūpinosi D. Banai
tis ir Z. Juras, apeigas atliko 
kan. V. Kamaitis. Velionis pali
ko brolį V. Vokietijoje ir ketu
rias seseris Lietuvoje.

Vokietija
Kalėdų eglutę 1988 m. sausio 2 

d. surengė Miunchene veikianti 
lituanistinė mokyklėlė, vado
vaujama A. Grinienės. Vaikų 
šventėn įsijungė ir tą dieną 
sušaukto metinio VLB Miunche
no apylinkės susirinkimo da
lyviai. Vaikai suvaidino vaiz
delį “Kūčių naktis”, kuriam 
buvo panaudota Danutės Lip- 
čiūtės pasaka. Mažieji progra
mos atlikėjai taipgi deklama
vo eilėraštukus, giedojo kalė
dines giesmes, šoko snaigių šo
kį. Jiems talkino du Vasario 
16 gimnazijos moksleiviai iš 
Kanados — Raimundas Lauri
navičius ir Petras Babeckas. 
Programėlę pranešinėjo Nerin
ga Landaitė. Kalėdų senelį su
vaidino R. Hermanas, atstova
vęs “dėdei BALFui”, finansa
vusiam vaikams išdalintas do
vanėles.

Vasario 16 gimnazijos aukš
tesniųjų klasių mokiniams 1987 
m. gruodžio 5 d. surengtas se
minaras atspindėjo lietuviškojo 
jaunimo susirūpinimą Lietuva. 
Seminarui vadovavo ir paskaitą 
apie tautybių problemą Sovietų 
Sąjungoje skaitė iš Klivlando 
gimnazijon atvykęs jaunasis 
mokytojas Linas Vyšnionis. Dr. 
Saulius Girnius aptarė demo
grafinę Lietuvos būklę, kape
lionas kun. Jonas Dėdinas — 
Lietuvos Katalikų Bendrijos 
problemas. Moksleivis Aidas 
Palubinskas seminaro dalyvius 
supažindino su 1972 m. kovo 19 
d. pogrindyje pasirodžiusia 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronika”, tebeeinančia ir da
bar, nors už jos leidimą ir pla
tinimą jau buvo nubausta 14 as
menų. Politinės veiklos gali
mybes išeivijoje aiškino Bal- 
tiečių santalkos biuro vedėjas 
Algis Klimaitis. Apie Lietuvos 
laisvės kovotojus kalbėjo moks
leivis Rimas Čuplinskas, palies
damas tris grupes, kurias sudaro 
tautinių, religinių ir žmogaus 
teisių gynėjai: Seminaro paskai
tos buvo skaitomos ir diskusi
jos vyko lietuvių kalba. Daly
vavo apie 40 vyresniųjų klasių 
mokinių, kurių dauguma atosto
gų proga lankėsi okupuotoje 
Lietuvoje. Jiems paaiškėjo, kad 
ten ne viską galima pamatyti ir 
išgirsti. Apie pogrindyje vyks
tančią kovę už Lietuvos išsilais
vinimą iš sovietinės vergijos 
viešai vengiama kalbėti net ir 
M. Gorbačiovo peršamo atviru
mo politikos dienomis. Apie tą 
kovą Lietuvoje ne visi žino, o 
kai kurie net ir nenori žinoti. 
Užsienyje apie ją daugiau žino
ma negu pačioje Lietuvoje. Esą 
tai liudija ir šis seminaras 
Vasario 16 gimnazijos aukštes
niųjų klasių mokiniams. Finan
sinė parama seminarui buvo 
gauta iš Miunchene veikiančio 
Tarptautinio katalikų jaunimo 
biuro Pietryčių ir Rytų Euro
pos reikalams.



Aprūpinimas nepelningais butais jūsų 
gyvenvietėje: kas, kada, kur ir kodėl.

Šios programos tikslas:1989 metais Kanados ir 
Ontario valdžia prisidės prie 6700 
nauju, nepelningu butu statybos 
šios provincijos gyvenvietėse.

Organizacijos, kurios rūpinasi 
nepelningu butu išvystymu 
Ontario provincijoje, turi šiandien 
ruoštis paduoti prašymą.

Parengiamųjų prašymu 
{teikimo paskutinė diena yra 
1988 m. kovo mėn. 31d.

Kanados valdžia skirs lėšas 
šiam projektui per Canada 
Mortgage and Housing 
Corporation, Ontario valdžia 
per Ministry of Housing. Ši 
programa yra prieinama visoms 
nepelningoms organizacijoms - 
miesto, privačioms ir 
kooperatinėms.

Valdžios lėšos bus skiriamos 
toms vietinėms visuomenės 
grupėms, kurios nori įsteigti 
nepelningu butu korporacijas.

Nepelningu butu korporacijos 
taip pat gali gauti finansine paramą 
tam, kad užtikrintu žemės plotus, 
skirtus šiems projektams.

BUTAI TIEMS, KURIEMS 
REIKIA PAGALBOS

BUTAI 
REIKALAUJANTIEMS 

PRIEŽIŪROS

Ministry of Housing 
Southern Office 
55 Hess St. S. 
Hamilton L8P4R8 
(416) 521-7500 
If long distance, 
dial toll-free 
1-800-263-8295

Ministry of Housing 
Southwestern Office
380 Wellington St.. Ste 1100 
London N6B3L1 
(519)679-7110 
If long distance, 
dial toll-free 
1-800-265-4733

Nepelningos organizacijos gali 
panaudoti šią programa, kad 
įsteigtu prieinamos kainos butus 
tiems, kuriems reikia pagalbos.

I šią grupę įeina šeimos, 
pensininkai, asmenys su fiziniais 
arba protiniais trūkumais ir 
asmenys, buvę psichiatrinėje 
priežiūroje.

Šios kategorijos 
parengiamieji prašymai turi būti 
jteikti iki 1988 m. balandžio 
mėn. 29 d.

BUTAI VIENIŠIEMS 
ASMENIMS SU 

MAŽOMIS PAJAMOMIS

Dalis butu bus paskirta 
vienišiems asmenims su mažomis 
pajamomis.

Organizacijos, norinčios 
paremti šiuos projektus, turi 
{teikti parengiamuosius 
prašymus iki 1988 m. balandžio 
mėn. 29 d.

Dalis butu bus paskirta 
asmenims, kuriems reikalinga 
priežiūra.

I šia grupę ieina asmenys su 
fiziniais, protiniais ar psichiatriniais 
trūkumais, silpni seni žmonės, 
skriaudžiamos moterys ir kiti 
asmenys, esantys nepalankioje 
socialinėje padėtyje.

Vasario mėnesį vietinės 
Ministry of Housing įstaigos turės 
specialius susirinkimus toms 
grupėms, kurios nori išvystyti šį 
butu aprūpinimą.

Šios kategorijos 
parengiamieji prašymai turi būti 
jteikti iki 1988 m. kovo mėn.
31d.

Tinkamumas priklausys nuo 
suteikiamos priežiūros.

Dėl daugiau informacijos ir 
prašymų formų kreipkitės žemiau 
nurodytu adresu į vietinę Ministry 
of Housing ištaigą:

Canada ©OntarioRegional Housing Programs Offices
Ministry of Housing 
Eastern Office
1150 Morrison Dr., 2nd Floor 
Ottawa K2H 8S9 
(613) 820-8305 
If long distance, 
dial toll-free 
1-800-267-6108

Ministry of Housing 
Northern Office 
1191 Lansing Ave. 
Sudbury P3A 4C4 
(705) 560-6350 
if long distance, 
dial toll-free 
1-800-461-1190

Ministry of Housing 
Northwestern Office 
540 West Arthur St. 
Thunder Bay P7E 5R7 
(807) 475-1465 
if long distance, 
dial toll-free 
1-800-465-5015

Ministry of Housing 
Central Office
4950 Yonge St.. 4th Floor 
Toronto M2N6K1 
(416)225-1211 
if long distance.
dial toll-free 
1-800-668-0208

Ministry of Housing 
Head Office
777 Bay St.. 2nd Floor 
Toronto M5G2E5 
(416) 585-6363

Pasaulio lietuvių jaunimo dienos
Šeštatsis laisvojo pasaulio lietuvių jaunimo kongresas Australijoje ir jo renginiai

MARYTĖ BALAIŠYTĖ Pamaldos ir eisena kino susirinkusius bei orga-
1987 m. gruodžio 17 d. Toron

to orauostyje susirinkome sep
tyni Kanados atstovai ir "Su
tartinės” vienetas, pasiruošę 
skristi į Australijoje rengia-: 
mą šeštąjį Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą. Iš karto vis
kas pradėjo gerai klostytis - 
kaip tik tą rytą “Air Canada” 
orauosčio darbininkai nusto
jo streikuoti. Už kelių valan
dų mūsų tuzinas pakilome į 
San Francisco miestą.

Atvykę turėjome septynias 
valandas apžiūrėti šį apdai
nuotą miestą San Francisco, 
jo gatves, žaliuojančias pal
mes, aikštes, tramvajus. Prie 
įlankos matėme žvejų rajoną, 
kuriame buvo įvairiausių 
paukščių. Netoli kranto matė
si buvęs kalėjimas Alkatrazo 
saloje.

Ėjome, lipome ir dainavome 
lietuviškas dainas. Sutikome 
daug žmonių - vieni buvo apsi
rengę kelnėm, kiti - kailiniais. 
Vakare, saulei nusileidus, vis
kas staiga atšalo, ir buvo lai
kas skirsti toliau.

Vydurnaktį atskridome į Ha
vajų salas. Orauosčio pastatuo
se daug kur nebuvo langų ir 
tyras oras gaivino mus. Už pus
antros valandos vėl pakilome 
į Sydnėjų.

Pagaliau Australijoje
Gruodžio 19 d., 7 v.r., Sydnė- 

jaus orauostyje sutikome tris 
lietuvius. Vienas jų laikė lie
tuvišką trispalvę ir kai prie 
jo priėjome, jis paaiškino 
mums, kaip taksiu patekti į 
Bankstowno Lietuvių namus.

Nors buvome išvargusios ilgo
je kelionėje, nauja aplinka 
neleido užmerkti akių. Paste
bėjome, kad Australijoje, 
prieš sprunkant per gatvę, rei
kia gerai apsižvalgyti į visas 
puses, nes visi vairavo kaire 
puse.

Sydnėjaus Lietuvių namuose 
Bankstowne radome jau atvy
kusio jaunimo iš V. Vokieti
jos ir JAV. Antrame aukšte 
kongreso organizatoriai dali
no atstovams informacijas bei 
identifikacijos korteles. Tuoj 
atyko ir mieli vietiniai lietu
viai šeimininkai, kurie pri
ėmė mus į savo namus.

Vakare buvo surengta išvyka 
laivu. Ši kelionė sudarė mums 
puikias sąlygas susitikti su 
senais draugais bei susipažin
ti su naujais. Laivas buvo dvie
jų aukštų. Galėjome pašokti, 
pabendrauti bei stebėti Syd
nėjaus pakrantes.

Sekantį rytą, gruodžio 20 d., 
Šv. Marijos katedroje įvyko 
kongreso Mišios. Čia, pilnoje 
lietuvių šventovėje, vysk. Pau
lius Baltakis atnašavo šv. Mi
šias. Jose dalyvavo Sydnėjaus 
arkivyskupas Edvardas B. Clan
cy, prel. Petras Butkus, kun. 
Antanas Saulaitis ir kun. Povi
las Martūzas.

Vysk. P. Baltakis savo pa
moksle iškėlė krikščionybės 
svarbą Lietuvos gyvenime. Au
kojimo metu prie altoriaus ne
šė kongreso atstovai Mišių 
duoną, vyną ir kitas simboli
nes dovanas. Po Mišių Sydnė
jaus arkivykupas tarė sveiki
nimo žodį. Abiem vyskupam 
buvo įteiktos jaunimo dovanos.

Kai išėjome iš katedros, nu
stebome, kad laiku nustojo 
smarkus lietus ir švietė saulė. 
Buvo iš ankso suorganizuota 
vėliavų bei plakatų eisena li
gi kongreso atidarymo gražia
me “Sheraton Wentworth” vieš
butyje.

Pradžios iškilmė
Atskirame kambaryje at

stovai buvo sugrupuoti pagal 
kraštus. Atidarymo iškilmėje 
atstovas-ė turėjo nueiti prie 
scenos ir priimti eukoliptų 
šakeles, kurios buvo surištos 
trispalviais kaspinais. Atsi
sėdę stebėtojų tarpe, atstovai 
turėjo padovanoti jas kaimy
nams.

Dr. Stepanas (studijų dienų 
programos pirmininkas) per
skaitė laišką iš okupuotos Lie
tuvos jaunimo, kuris skatino 
mus toliau dirbti Lietuvai. Or
ganizacinio komiteto pirm. 
Henrikas Antanaitis sveikino 
atyvkusius atstovus, dalyvius, 
PLB pirmininką Vytautą Ka- 
mantą, PLJS pirmininką Gin
tarą Grušą ir vyskupą Baltakį. 
Po to Antanaitis išvardino 
tuos, kurie prisidėjo prie kong
reso ruošos: programos komi
sijos vicepirm. Audronę Stepa- 
nienę, administracinės komi
sijos vicepirm. bei stovyklos 
programos komisijos pirmi
ninkę Birutę Prašmutaitę bei 
kitus.

Deja, buvo ir liūdna žinia. 
P. Antanaitis supažindo mus 
su Čikagos atstovu a.a. Algi
mantu Žemaitaičiu, kuris, dar 
prieš kongreso pradžią atvykęs 
Australijon, žuvo automobilio 
nelaimėje. Visi sustojome jo 
pagerbti.

Veronika Krausaitė, pianis
tė iš Kanados, sužavėjo klausy
tojus savo sukurtu kūriniu “Jū
ra”, skirtu kongresui. PLB 
pirm. Vytautas Kamantas svei-

mzatonus, dėkojo Australi
jos lietuviams, kurie kartu 
dirbo, išvardino Henriką Anta
naitį, dr. Stepaną, Audronę 
Stepanienę, Birutę Prašmu
taitę, Joną Mašanauską, dr. 
Antaną Stankevičių, Kristiną 
Coxaitę. Baigdamas, pirminin
kas V. Kamantas pranešė, kad 
PLB fondas nutarė skirti $2000 
premiją šio kongreso darbš
čiausiam atstovui-ei.

Kalbėjo ir PLJS pirm. Ginta
ras Grušas. Jis ragino mus rū
pintis lietuvių tauta bei dirb
ti, kad Lietuvos ateitis būtų 
šviesi. Vysk. Paulius Baltakis 
išreiškė džiaugsmą būti su mu
mis ir linkėjo sėkmės. Austra
lijos lietuvių jaunimo sąjun
gos pirm. Andrius Vaitekūnas 
skatino mus, priklausančius tai 
pačiai šeimai, kultūrai ir pra
eičiai, padėti Lietuvai. Sydnė
jaus lietuvių jaunimo vardu 
Kristina Coxaite padėkojo 
kongreso darbuotojams.

Vakare tose pačiose iškil
mingose patalpose įvyko kong
reso balius - šokiai bei vaka
rienė.

Studijų dienos
Gruodžio 21 d., 9.30 v.r., atsto

vai palikome Lietuvių namus 
Bankstowne ir autobusais vy
kome į studijų dienas Naama- 
roo konferencijos centre. Bu
vo lietingas, šaltokas rytas. 
Per valandą atvykome į numa
tytas patalpas.

Tarus sveikinimo žodį vysk. 
P. Baltakiui, dr. A. Stepanas 
skatino mus pasilikti idealis
tais lietuviais, kad ateityje 
nebūtų gėda pažvelgti į gyve
nimo realybę. PLB pirm. V. 
Kamantas ragino mus nebijoti 
išreikšti savo mintis, dirbti 
Lietuvos labui. PLJS pirm. G. 
Grušas tvirtino: jei norime, 
galime daug ką nuveikti. Kiek 
darbo įdėsime, tiek ir gausime. 
Be to, skatino nebijoti būti 
ekstremistais. Dabartiniai tau
tos herojai anksčiau buvo lai
komi irgi ekstremistais. Kong
reso organizacinio komiteto 
pirm. H. Antanaitis ragino sa
varankiškai dirbti, išnaudoti 
sąlygas ir vyresniųjų patarimus.

Studijų sesijos truko tris 
ilgas dienas. Gruodžio 23 d. va
kare nuvykome į Sydnėjaus 
“The Rocks” rajone “Bush 
Dance”. Čia susirinko atstovai 
bei dalyviai senoviškoje smuk
lėje, kurioje buvo didelė aikš
tė. Vienam pastate vyko austra
liški šokiai. Šokiams pasibai
gus, daugumas grįžo į Naama- 
roo, o sekantį rytą vėl išvažia
vome į Bankstowno Lietuvių

Šeštajame pasaulio lietuvių kongrese Australijoje susitikę dalyviai: kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, iš Čikagos, Daiva Skuodytė iš Čikagos, buvęs Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjungos valdybos pirmininkas Gintaras Grušas iš 
Los Angeles. Jie aktyviai dalyvavo visuose kongreso renginiuose

namus, kur pasitiko mūsų šei
mininkai.

Bendros Kūčios
Vakare Lietuvių namuose bu

vo bendros Kūčios. Susirinko 
500 lietuvių, kurių tarpe buvo 
ir vysk. P. Baltakis, PLB pirm. 
V. Kamantas, PLJS pirm. G. 
Grušas, prel. P. Butkus, kun. 
A. Saulaitis, kun. P. Martūzas, 
p.p. Antanaičiai, D. Skuodytė. 
Programai vadovavo K. Coxai
te, pabrėždama mintį: “Nekrin
ta čia Kūčių snaigės, tik karš
tos saulės išvargintoj žemėj 
ilsisi mūsų stalas”. Kūčios bu
vo kupinos senų tradicijų. PLJS 
pirm. G. Grušas tuomet išėjo į 
lauką pasižiūrėti, ar jau žiba 
vakarė žvaigždė. H. Antanaitis 
priėjo prie kiekvieno stalo ir 
perdavė po plotkelę iš Lietu
vos. Jas visi pasidalinome. Tuo
met atstovai iš įvairių kraštų 
papuošė eglutę savais papuoša
lais, o poetė Eglė Juodvalkė 
perskaitė kalėdinę ištrauką, 
pritaikytą kiekvienam atsto- 
vaujam kraštui.

Po Kūčių buvo išdalintos iš 
anksto surinktos anoniminės 
dovanėlės iš kitų atstovų.

Kalėdų rytą buvo Mišios Lid- 
combe šventovėje. Jas atnašavo 
vysk. P. Baltakis ir kun. A. Sau
laitis. Čia buvo perskaitytas 
Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II svei
kinimas kongresui. Pamoksle 
vysk. P. Baltakis aiškino, kad 
be aukos gyvenimas yra mažai 
vertas. Jis ragino jaunimą tar
nauti žmonijai - kitus užjausti 
ir linkėjo, kad Šv. Dvasios iš
tvermės dovana padėtų mums 
atsigaivinti gerumu.

Australijos sostinėje
Sekantį rytą palikome Banks- 

towną ir autobusais keliavo
me į Jono XXIII kolegiją Kan
beroje. Čia prasidėjo antros 
studijų dienos. Tą vakarą nu

vykome į Kanberos Lietuvių 
namus, kur įvyko torontiečių 
“Sutartinės” koncertas, skir
tas jaunimui. Po gražių dainų 
stiprinomės lauke “barbeque” 
maistu.

Studijų dienos truko ligi 
gruodžio 30 d. Visi sunkiai dir
bo ilgas valandas, ypač svars
tydami veiklos projektus.

Gruodžio 31 d. kanadiečio 
Rimo Čuplinsko ir australie- 
čio Petro Kružo iniciatyva 
buvo paruošta peticija ir de
monstracija Australijos sos
tinėje Kanberoje. Šio protes
to tikslas buvo iškelti 1939 m. 
Molotovo-Ribbentropo sutar
tį, pagal kurią R. Europos kraš
tai buvo padalinti tarp Sovie
tų Sąjungos ir nacių Vokieti
jos. Šia sutartimi buvo užant
spauduotas ir Lietuvos liki
mas - nuo 1940 m. pateko so
vietų okupacijon.

Demonstracijoje dalyvavo 
103 atstovai. Apsirengę juo
dais bei baltais drabužiais, 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Tėviškės žiburiai • 1988. II. 2 Nr. 5 (1980) psl. 5

Kalėdų senelis nepamiršo ir Miuncheno lietuvių V. Vokietijoje, kur jų at
žalynas suvaidino D. Lipčiūtės scenos vaizdelį “Kūčių naktis”

Lietuvybė padeda ar kenkia?
GAILĖ RADVENYTĖ

Lietuvybė man daug daugiau 
padėjo negu kenkė gyvenime. 
Esu labai daug pasisėmusi iš 
lietuvybės, ir tikiuosi, kad 
mano vaikai taip pat galės už
augti lietuvių tarpe.

Lietuviai yra išsisklaidę po 
visus pasaulio kampus. Jei ka
da nuvažiuočiau į kitą JAV 
miestą ar net kitą kraštą, ži
nau, kad galėčiau susisiekti 
su ten esančiais lietuviais ir 
nesijausčiau vieniša, pasime
tusi svetimoje vietoje. Jei rei
kėtų kraustytis į svetimą mies
tą, pritapti prie naujos vieto
vės nebūtų taip sunku, nes ga
lėčiau susisiekti su vietiniais 
lietuviais. Kartais, kai paly
ginu save su amerikiečiais 
draugais, pagalvoju, kad aš 
esu labai laiminga. Kiek ame-
rikiečių turi draugų Čikagoje, 
Detroite, Niujorke, Toronte 
ar net Europoje, pas kuriuos 
galėtų apsistoti? Lietuvių jau
nimo stovyklose mes susipa
žįstame ir susidraugaujame 
su kitais lietuviais, kuriuos 
galima bet kada aplankyti. 
Kai kurie draugai pasilieka 
draugais visam gyvenimui. 
Būdami lietuviai, mes esame 
labai laimingi, turėdami ry
šius su žmonėm iš tolimų mies
tų.

Būdami lietuviai, mes daug 
žinome apie kitus kraštus, 
ypač apie Sovietų Sąjungą. 
Žinome kaip jų valdžia vei
kia, ir koks yra kasdieninis 
sovietų gyvenimas. Todėl 
mums yra lengviau surasti 
pasaulines žinias, ypač ži
nias apie Sovietų Sąjungą, 
Afganistaną, Lenkiją. Daug 
amerikiečių nesuprato, kaip 
Sovietų Sąjungos valdžia ga
lėjo nepasakyti savo gyven
tojams, kad atominė elektros
jėgainė užsidegė, ir tie, ku
rie ten dirbo ar arti gyveno, 
buvo pavojuje. Mes, lietuviai, 
galėjome suprasti — juk taip 
Sovietų Sąjunga veikia. Taip 
pat mums yra lengviau supras
ti tai, kas universitetuose 
dėstoma apie komunizmą, So
vietų Sąjungą, Europą. Tokias 
temas gvildena įvairūs uni
versiteto kursai: istorija, 
politiniai mokslai, sociolo
gija, filosofija ir kt. Turint 
lietuvišką pagrindą, mums yra 
lengviau įsigilinti į šias te
mas.

Turėdami savo kultūrą, pa
žindami savo praeitį, galime 
lengviau suprasti kitų kultū
ras. Mes domimės kitų tauty
bių papročiais, nes galime 
palyginti su lietuviškaisiais. 
Dažnai žmonės jieško savo šak
nų. Mes, lietuviai, jau žino
me savo tautos ir šeimų isto
rijas. Žinojimas kas mes esa
me padaro mus morališkai 
tvirtesniais žmonėmis.

Lietuvių jaunimo stovyk-

lose išmokstame dalykų, kurie 
mums padeda kasdieniniame 
gyvenime. Skautų stovyklose 
ir iškilmingose sueigose ga
vau progą būti komendante. 
Būdama komendante, išmokau 
kaip be baimės viešai kalbėti. 
Vaidindama prie laužų ir bū
dama laužavedė, vadovauda
ma dainom laužų metu stovyk
lose įgavau daugiau drąsos. 
Tai aiškiai pasirodo kasdie
niniame gyvenime, kai pasi
taiko proga kalbėti politinia
me savaitgalyje, dalyvauti 
mokyklos vaidinime ar net pa
sakyti savo nuomonę klasėje. 
Stovyklose išmokau su žmonė
mis bendrauti; net su tais, ku
riems nesu labai artima. Išmo
kau gyventi mažose palapinė
se ar kambariuose. Gyvenda
ma tokiose mažose patalpose, 
išmokau būti tolerantiškesnė
ir su kitais geriau sugyventi. 
Šie dalykai yra labai svarbūs 
kasdieniniame gyvenime — 
mokykloje, darbe, pobūviuose.

Būdama lietuvaitė, nesu ei
linis žmogus. Esu skirtinga. 
Amerikiečiai domisi skirtin
gais žmonėmis. Sužinoję, kad 
esu lietuvaitė, jie nori dau
giau sužinoti apie Lietuvą, 
jos kultūrą ir jos padėtį. Uni
versitete pasitaikė, kad mano 
sociologijos profesorius bu
vo Lietuvoje ir daug apie ją 
žino. Sužinojęs, kad esu lie
tuvaitė, jis sekančią dieną 
paprašė, kad klasei truputį 
papasakočiau apie religinę 
prispaudą Lietuvoje. Žinoma, 
buvo truputį baugu, bet visų 
tų metų stovyklose dėka galė
jau kalbėti tokiai didelei 
klasei. Baigusi pastebėjau 
visų kitų studentų susidomė
jimą šiuo “nauju” kraštu. Lie
tuvybė mus padaro skirtingais, 
ir labai dažnai, kas skirtinga, 
kitiems yra įdomu.

Baigdama norėčiau atsakyti 
į klausimą, būtent kas yra 
mūsų draugai? Jie yra tie, su 
kuriais mes mokomės arba dir
bame. Kai keičiame mokyklas 
arba darbovietes, keičiasi ir 
draugai. Bet mes, lietuviai, 
turime ir kitus draugus — lie
tuvius. Nesvarbu kiek kartų 
keisime mokyklas ar darbus, 
mes vis turėsime pastovius 
draugus lietuvių tarpe, su 
kuriais galima juokauti, puo
tauti ar rimtai kalbėti. Mūsų 
lietuviai draugai yra amžini 
draugai.

Kaip lietuviai esame ypatin
gi žmonės. Turėtume didžiuo
tis savo lietuvybe.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Kanados lietuvių jaunimo atstovai, atvykę i Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą Australijoje. Nuotrauka daryta 
prie Jono XXIII kolegijos Kanberoje - Australijos sostinėje Nuotr. A. Stepano



Kritikas ir poetas PRANAS VISVYDAS Los Angeles mieste surengtame 
literatūros vakare supažindina dalyvius su svečiu poetu HENRIKU NAGIU, 
skaičiusiu savo kūrybą. Vakarą surengė Lietuvių fronto bičiuliai 1987 m. 
gruodžio 5 d. Šaržas Edmundo Arbo

Pasaulio lietuvių jaunimo dienos

Pasaulio sporto įvykiai
Olimpiada P. Korėjoje, futbolo pirmenybės V. Vokietijoje, dailusis čiuožimas Čekoslovakijoje

K. BARONAS
Galų gale savo sutikimą daly

vauti Seoulo olimpiadoje atsiun
tė ir Sov. Sąjunga. Kaip praneša 
iš P. Korėjos vokiečių spaudos 
korespondentai, to krašto olimpi
niam komitetui nukrito didelis 
akmuo nuo širdies, kadangi šie 
žaidimai turės kosmpolitinį fes
tivalio pobūdį. Be to, Seoulo olim
piada sutrauks ne tik rekordinį 
dalyvių skaičių, bet ir turės di
delę politinę reikšmę šiam Azi
jos kraštui, nes P. Korėja su ko
munistinėm valstybėm nepalaiko 
diplomatinių santykių. Dabar, 
kad ir nors laikinai, jie turės bū
ti užmegzti, Sov. Sąjungai neofi
cialiai pripažįstant P. Korėjos 
vyriausybę.

Kas pralaimėjo? Š. Korėja, boi
kotuodama žaidynes ir norėdama 
nuo jų atbaidyti kitas pasaulio 
valstybes, griebdamasi net tero
ro veiksmų. Juk paaiškėjo, kad 
sprogusi bomba KAL keleivinia
me lėktuve (žuvo 115 asmenų) bu
vo padėta S. Korėjos agentų. Prie 
šio veiksmo prisipažino 26 m. Š. 
Korėjos teroriste, pareikšdama 
spaudos konferencijoje, kad te
roro aktas buvęs ne tik bandymas 
sukelti politinių neramumų ir 
demonstracijų bangą P. Korėjo
je, bet ir įrodymas, kad politinė 
padėtis yra labai nepastovi, kad 
P. Korėja yra netinkamas kraš
tas tokiam dideliam sportiniam 
renginiui.

Nors oficialiai P. Korėjos olim
pinis komitetas buvo “nustebin
tas” šiaurinės dalies atsisakymu, 
tačiau ką apie tokį žingsnį galvo
ja pietinio krašto gyventojai, pa
sakė anglų k. leidžiamo dienraš
čio “Korea times” komentarai: “Ar 
Š. Korėja žaidimus boikotuoja ar 
ne, mums visiškai neįdomu. Svar
biausia - olimpiniai žaidimai 
įvyks”. Paskutinė - 161 valstybė 
atsiuntusi pranešimą buvo Siri
ja. Kuba pranešė, kad ji olimpia
doje nedalyvaus.

Europos futbolas
Rašydamas apie Europos fut

bolo pirmenybes V. Vokietijoje, 
pažymėjau, kad dalyvaus 12 vals
tybių. Po klasifikacinių žaidimų 
paaiškėjo, kad Vokietijos žemę pa
siekė tik 8. Kadangi pirmenybės 
ne už kalnų (birželio 10-26 d.d.) 
Diusseldorfe įvyko burtų trauki
mas, kurį transliavo Vokietijos 
ir dalyvaujančių valstybių tele
vizija. Buvusio V. Vokietijos rink
tinės žaidėjo Stielike 8 metų sū
nus traukė burtus prie išrikiuotų 
V. Vokietijos ir Anglijos vienuo
likių. Pirmu traukimu vokiečiams 
teko Italija, anglams - Airija, prie 
V. Vokietijos dar “atėjo” Danija ir 
Ispanija, o prie Anglijos ir jau 
prisiglaudusios Airijos, atsistojo 
Olandija ir Sov. Sąjunga.

Po burtų traukimo pasisakė 
valstybių treneriai. Anglijos Bob
by Robson džiaugėsi, kad pirmos 
rungtynės bus prieš Airiją, ku
rią jis pažįsta kaip savo plaukus, 
nes dauguma žaidėjų dalyvauja 
Anglijos lygos pirmenybėse. Olan
dijos treneris Rinus Michels pa
reiškė, kad jo grupė yra “lengva” 
(argi anglai ir sovietai silpni žai
dėjai?), nes vokiečiai ir italai lai
komi pirmenybių favoritais. Bu
vęs vienas geriausių pasaulio fut
bolininkų ir dabartinis V. Vokie
tijos treneris F. Beckenbaueris 
mano, kad jo grupėje visos koman
dos yra vienodo pajėgumo, tad ir 
kova bus labai aštri. Vokietis 
džiaugėsi, kad pirmenybės bus 
pradedamos stiprių varžovų - Ita
lijos ir V. Vokietijos susitikimu. 
Italas treneris tikisi, kad rungty-

nes stipriai parems italai darbi
ninkai, kurių V. Vokietijoje esa
ma apie 800.000.

Kas laimės?
Anglijos lažybų vaizbūnai meis

terio vardą skyrė santykiu 6:4 
vokiečiams prieš Italiją, Angliją 
ir Sov. Sąjungą. Pirmos rungtynės 
tarp V. Vokietijos ir Italijos įvyks 
birželio 10 d. Diusseldorfe, sekan
čią dieną Hanoveryje susitiks Da
nija ir Ispanija, birželio 12 d. 
Stuttgarte Anglija-Airija ir t.t. 
pirmenybių baigmė birželio - 26 
d. olimpiniame Miuncheno stadio
ne. Visas rungtynes rodys V. Vo
kietijos televizija.

Visi bilietai į vokiečių rungty
nes po kelių dienų buvo išpar
duoti.

Gerai prisimenu 1984 m. Europos 
pirmenybes Prancūzijoje ir 1986 
m. pasaulines Meksikoje. Žai
džiant vokiečių vienuolikei, krau
tuvės, valgyklos (čia nėra televi
zijos aparatų) buvo tuščios, jokio 
automobilių (V. Vokietijoje už- 
reigstruota 28 milj.) judėjimo, 
vaikų klegesio žaidimų aikštėse. 
Visi sėdėjo namie, stebėdami 
rungtynes.

Reikia “germanus” suprasti, 
nes kas lietuviams krepšinis, vo
kiečiams futbolas. Už pasiektą 
pusbaigmę kiekvienam žaidėjui 
skiriama 13,000 dol. premija, už- 
baigmę - 20.000, o meisterio var
do atvjeu - 25.000 dol.

Sovietų laimėjimai
Europos dailiojo čiuožimo pir

menybės Prahoje baigėsi triuš
kinančia sovietų pergale. Vyrų 
grupėje Maskvos atstovai laimė
jo I, II, III vietą, moterų grupėje 
- II ir III. Šokiai bei porinis čiuo
žimas baigėsi taip pat Sov. Sąjun
gos pergale. Vienintelį aukso me
dalį iš kitų “socialistinių” vals
tybių laimėjo R. Vokietijos čiuo
žėja K. Witt. Vokiečių televizi
jos komentatorius pranešė, kad po 
olimpiados Kalgaryje K. Witt iš 
aktyvaus sportinio gyvenimo pasi
trauks, pereidama į teatro ar kino 
filmų sritį. Šiuo metu ji lanko 
teatro studiją, turėdama tam ne 
tik grožį, bet ir labai geras sąly
gas. Ji priklauso komunistų parti
jai, kuri R. Vokietijoje pavadin
ta Socialistine Vokietijos vieny
bės partija.

Į sovietinę šokių hegemoniją 
įsiskverbė prancūzai - brolis ir 
sesuo Duchesnay, šokdami gro
jant laukiniškai Afrikos muzikai, 
bet liko tik III v. Visus juos Kana
dos lietuviai pamatys Kalgario 
žaidynėse. Klevo lapo žemėje jų 
lauks stiprūs Š. Amerikos čiuo
žėjai.

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dalyvių eisena Australijos Sydnėjuje iš vietinės katalikų katedros į viešbutį 
“Sheraton Wentworth”, kur įvyko kongreso atidarymo iškilmė Nuotr. A. Stepano

(Atkelta iš 5-to psl.) 
atstovai žygiavo su vėliavom 
- Argentinos, Australijos, Bra
zilijos, D. Britanijos, JAV, Ka
nados, Kolumbijos, Prancūzi
jos, Švedijos ir V. Vokietijos. 
Ši eisena prasidėjo prie parla
mento rūmų ir ėjo 2.5 km ligi 
Sovietų Sąjungos ambasados.

Atvykę prie ambasados, at
stovai ir organizatoriai susto
jo pusračiu. P. Kruzas, apsi
rengęs tautiniais drabužiais, 
perskaitė peticiją, kurią bu
vo pasirašę visi atstovai. Tuo
met buvęs PLJS pirm. G. Gru
šas ir naujasis PLJS pirm. A. 
Saplys, ALJS pirm. A. Vaite
kūnas, Lietuvių informacijos 
centro atstovė Gintė Damu- 
šytė nunešė peticją prie am
basados. Deja, ambasadorius 
neatėjo jų pasitikti. Tada jie 
nunešė peticiją prie pašto dė
žutės ir pasikalbėjo su austra
liečių spaudos atstovais. Prie 
medžio buvo pastatytas dvie
jų metrų ilgio spygliuotos vie
los vainikas, kuriame buvo įdė
ta Lietuvos trispalvė.

M. Coxaite, australietė, taip 
pat apsirengusi tautiniais dra
bužiais, perskaitė sąrašą 
skriaudų, kurias ligi šiol pa
darė sovietai okup. Lietuvo
je. Buvo paleisti 48 juodi ba
lionai, vaizduojantys 48 oku
pacijos metus.

Ši demonstracija buvo paro
dyta televizijoje įvairiuose 
Australijos miestuose bei pa
minėta radijo programose.

Stovykla Adelaidėje
Tuoj po demonstracijos au- 

tobusiais nuvykome į orauostį. 
Mažu lėktuvu nuskridome į 
karštą Adelaidę. Autobusiais 
nuvažiavome į Roseworthy ko
legiją, kur radome jau apsisto
jusius dalyvius. Čia įvyko sto
vykla.

Vakare Adelaidėje buvo su
ruoštas Naujų metų balius. Čia 
sutikome 1988 metus!

Stovykloje sausio 1 buvo su
sipažinimo diena, antra - etni
nė diena, trečia - sąžinės kali
nių, ketvirta - Lietuvos, penk
ta - politinė išeivijos jauni
mo diena, šešta - pasididžia
vimo, septinta - atsisveikini
mo. Kiekvienai dienai buvo 
pritaikyti užsiėmimai. Pvz. 
sausio 3 d. buvo sąžinės kali
nių diena. Šia proga buvo G. 
Damušytės ir J. Vaičaitytės 
paruoštos skaidrės bei pokal
biai apie Lietuvą ir sąžinės 
kalinius. P. Karaziejienė ro
dė skaidres apie Kryžių kalną 
ir papasakojo savo įspūdžius.

Parama Vasario 16 gimnazijai
Vasario 16 gimnazijai remti 

Hamiltone trigubas būrelis su
mokėjo savo įnašus už 1987-88 
mokslo metus.

Sumokėjo už visus metus po $12: 
dr. A. Gailius, B. Grajauskas, I. 
Jakimavičiūtė, St. Kačinskas, E. 
Lesevičienė, kun. J. Liauba, A. 
Lukas, J. Miltenis, T. Mureika,
V. Narkevičius, R. Rožanskas, P. 
Zabarauskas; po $15: A. Prunskus, 
SLA 72 kuopa Hamiltone, I. Var
nas; po $20: K. Bungarda, J. But
kevičius, A. Garkūnas, J. Griga
lius, A. Jankauskas, J. Jasimie- 
nė, J. Kažemėkas, J. Krištolaitis,
VI. Kybartas, A. Liaukus, A. Mak
simavičius, K. Mikšys, K. Mileris, 
A. Mingėla, B. Pakalniškis, P. Plei- 
nys, Z. Pulianauskas, R. Rimkevi- 
čienė, P. Sakalas, L. Skripkutė, 
V. Stabingis, A. Stasevičius, A. 
Tėvelis, V. Venckevičius, dr. B. 
Vidugiris, P. Žulys; $25: P. Baro
naitis, E. Lengnikas, E. Lengni- 
kienė, E. Sakavičienė; po $30: J. 
Andrukaitis, J. Deveikis, V. Le- 
parskas, V. Morkūnas; po $40: J. 
Liaugminas, J. Svilas; po $50: J. 
Astas, B. Grinius, P. Jankus, dr. 
V. Kvedaras, A. Patamsis, dr. A. 
Saunoris, S. Rakštienė; $75: E. 
Kronienė; $100: St. Dalius; $300: 
Leonas Klimaitis.

Iš būrelio pasitraukė amžiny

Po pietų G. Damušytė rodė fil
mą apie sąžinės kalinius. Jiems 
parašėme laiškus. Vakare, sau
lei leidžiantis, su savais kry
želiais dalyvavome įspūdingo
je eisenoje į mūsų Kryžių kal
ną. Ją organizavo kun. A. Sau- 
laitis, kuris ten atnašavo Mi
šias.

Programoje buvo numatyti 
37 būreliai, iš kurių galėjome 
pasirinkti tuos, kurie buvo 
įdomiausi: pvz. Lietuvių kal
bos įdomybės, “LKB kronika”, 
juostų audimas, choras ir t.t. 
Būreliai darbavosi kasdien 
bent po vieną valandą.

Talentų vakaras
Savaitė greitai prabėgo ir 

sausio 7, ketvirtadienio vaka
rą, penkiais autobusais išvy
kome į Melburną. Kelionė tru
ko visą naktį. Rytą Lietuvių 
namuose melburniškiai sutiko 
mus su pusryčiais. Atvyko ir 
mūsų šeimininkai, pas kuriuos 
apsistojome.

Diena buvo laisva, o vakare 
Melburno universiteto teatre 
buvo surengtas talentų vaka
ras. Lietuvių jaunimas iš viso 
pasaulio pasirodė su įvairiau
siais savo gabumais - muzika
vo, dainavo, šoko, vaidino.

Po talentų vakaro Melburno 
Lietuvių namuose talentinga 
džiazo grupė grojo atstovams 
bei dalyviams.

Su tuo vakaru pasibaigė ma
no bei kai kurių kitų kanadie
čių viešnagė kengūrų šalyje. 
Atsiskirti buvo sunku, nes ži
nojau, kad praeis ilgas laikas, 
kol galėsiu vėl susitikti su mie
lais lietuviais draugais. Ligi 
tol reikės semti stiprybės iš 
to, ko išmokau šiame kongrese.

Sekantis lietuvių jaunimo 
kongresas bus rengiamas P. 
Amerikoje 1991-92 m. Naujon 
Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos valdybon išrinkti Ka
nados lietuvių jaunimo atsto
vai: pirm. Alvydas Saplys, Dai
na Kalendraitė, Monika Spu- 
daitė, Mirga Šaltmiraitė, Ri
ta Rudaitytė, Marytė Balaišytė.

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).

bėn pašaukti: Jonas Lekutis, ku
ris buvo nariu-rėmėju 7 m., ir Al
fonsas Šilinskis, išbuvęs nariu- 
rėmėju 17 m. Naujai į rėmėjų ei
les įstojo Petras Šidlauskas, su
mokėdamas $20. Dabar šį trigubą 
būrelį sudaro 62 nariai-rėmėjai.

Vienkartine auka prisidėjo: J. 
Asmenavičius, J. Bajoraitis, S. 
Fredas, A. Kerutytė, J. Stanaitis 
ir P. Š. po $20, A. Obcarskis $50, 
B. Orvydas $10 ir Pr. Šimelaitis 
$100. Specialia $100 auka, skirta 
a.a. dr. O. Valaitienės atminimui, 
prisidėjo B. Grinius.

Surinkti pinigai $2,234.00 buvo 
1988 m. sausio 4 d. įnešti į Šalpos 
fondo komiteto sąskaitą “Talkoje” 
ir sausio 7 d. persiųsti Vasario 
16 gimnazijai Vokietijoje.

Nuo būrelio įsteigimo per 23 
metus iš viso surinkta ir išsiųsta 
Vasario 16 gimnazijai paremti 
$21,267.00.

Šiais mokslo metais Vasario 16 
gimnazijoje mokosi 74 mokiniai. 
Iš Hamiltono gimnaziją lanko 
Petras Babeckas ir Raimundas 
Laurinavičius.

Ačiū visiems būrelio nariams 
ir pavieniams aukotojams už pa
stovią ir nuoširdžią paramą be
simokančiam lietuvių jaunimui.

St. J. Dalius, būrelio vadovas

KLB kultūros komisijos sukviestoje spaudos konferencijoje Anapilyje, kur pranešimus padarė kultūros kongreso 
programos koordinatorius PR. JOGA iš Klivlando, tautinių šokių šventės rengėjų atstovė G. BREICHMANIENĖ 
ir PLB seimo komisijos atstovas E. ČUPLINSKAS. Iš kairės: VITALIUS MATULAITIS, KAZYS MILERIS, 
STEPAS VARANKA Nuotr. St. Dabkaus

Didieji išeivijos renginioi Konodoje
Didžiųjų išeivijos renginių vadovų susitikimas su spaudos žmonėmis

KAZYS MILERIS

Ryšium su iš Klivlando at
vykusi kultūros kongreso pro
gramos koordinatorium Pranu 
Joga Ontario Mississaugoje bu
vo sukviestas spaudos bend
radarbių susitikimas su šią 
vasarą Kanadoje įvyksiančio 
IV kultūros kongreso, PLB sei
mo ir VIII taut, šokių šventės 
rengėjais. Šį susitikimą suor
ganizavo KLB krašto kultūros 
komisijos pirm. Rasa Lukoše- 
vičiūtė-Kurienė. Savo pradi
niame žodyje pirmininkė supa
žindino visus su svečiu iš Kliv
lando ir pakvietė visus bendra
darbiauti, garsinti ir ruoštis 
šių Lietuvos nepriklausomy
bės metų didiesiems mūsų išei
vijos įvykiams, kurie yra ren
giamai Kanadoje. Viskas čia 
prasidės Toronte birželio 24 
d. kultūros kongresu, po jo bus 
PLB seimas ir liepos 3 d. taut, 
šokių šventė Hamiltone.

Kultūros kongresas
Apie kultūros kongresą iš

samų pranešimą padarė Pr. Jo
ga, kuris šio kongreso rengė
jų komisijoje eina svarbias 
informacijos ir programos ko
ordinatoriaus pareigas. Kong
resas įvyks 1988 m. birželio 
24-27 d.d. Toronte. Jį rengia 
PL Bendruomenės sudarytas 
komitetas, pirmininkaujams 
Mildos Lenkauskienės. Orga
nizacinius ruošos darbus at
lieka torontiškiai, vad. KL 
Bendruomenės kultūros komi
sijos pirm. R. Kurienei. Kong
reso rengėjai jau turi paruoš
tą labai plačią ir svarią dar
bų programą. Suvažiuos lietu
viai kultūrininkai, kurie turi 
persvarstyti ir įvertinti išei
vijos kultūrinį gyvenimą ir nu
brėžti kultūros darbų progra
mą ateičiai.

Programon įtraukti vardai 
iš lietuviškosios išeivijos dar
buotojų eilių. Dauguma jų 
amerikiečiai, bet yra ir kana
diečių: prel. dr. Pr. Gaida skai
tys įvadinę kongreso paskai
tą, sociologė I. Lukoševičienė 
vadovaus šeimos svarstyboms, 
o dailininkai A. A. Tamošai
čiai tautodailės svarstyboms. 
Kultūriniuose renginiuose įra
šyta net trys parodos, dramos 
vakaras, literatūros vakaras 
ir vienas koncertas. Šis IV kul
tūros kongresas yra plačios 
apimties ir didelio užmojo gal 
todėl, kad tokio kongreso jau 
nebeasame turėję ištisą dvi
dešimt metų. Pr. Joga norėtų 
mūsų spaudoje matyti daugiau 
straipsnių lietuvių kultūros 
temomis.

PLB seimas
Apie seimą kalbėjo KLB 

krašto v-bos atstovė R. Kurie- 
nė ir vėliau atvykęs inž. Eug. 
Čuplinskas. Į Torontą seimo at
stovai suvažiuos birželio 28-30 
dienomis. Atvažiuos jų iš 19 
laisvojo pasaulio kraštų. Iš 
Kanados dalyvaus 15 atstovų, 
kurie dar turi būti išrinkti. 
Korespondenciniu būdu rinki
mai vyksta jau dabar. Pietų 
Amerika atsiųs 21 atstovą, o iš 
JAV atvyks jų daugiausia - 52. 
Dalyvaus atstovai net iš Aust
ralijos ir N. Zelandijos. Jų už
daviniai taip pat yra įvairios 
mūsų tautinio ir visuomeninio 
gyvenimo svarstybos bei nuta
rimai, kuriais mūsų lietuviško
ji išeivija savo darbuose tu
rės vadovautis.

Seimo suvažiavimai vyksta 
kas ketveri metai. Šio seimo 
organizatoriai irgi yra dabar 
JAV esanti PL Bendruomenės 

valdyba su inž. Vyt. Kamantų 
priešakyje. Techniškuosius su
važiavimo darbus atlieka ka
nadiečiai. Šiame seime bus 
išrinkta nauja PLB valdyba, 
vėl bus paliesti išeivijos lie
tuvių santykiai su okupuotu 
mūsų kraštu, vėl bus kalbama 
apie lietuvių fondus, apie mū
sų svarbiųjų organizacijų veik
los pasiskirstymą ir kitus ak
tualius reikalus. Baigę savo 
suvažiavimą, seimo atstovai ir 
visi su jais turės persikelti į 
Hamiltoną, kur ten tuoj prasi
dės į šventę suvažiavusiųjų su
sitikimo vakarai, tautodailės 
paroda, pati tautinių šokių 
šventė ir po jos pabaigtuvių po
kylis.

Tautinių šokių šventė
Apie šokių šventę kalbėjo 

iš Hamiltono atvykusi rengėjų 
komiteto vicepirm. G. Breich- 
manienė. Ji davė naujų skai
čių apie šventėje dalyvausian
čias grupes. Šokėjų skaičius 
yra vėl padidėjęs, nes į šven
tę dar įsijungia Punsko lietu
vių ir iš Miuncheno taut, šokių 
grupės (iš viso bus apie 2000). 
Ši tautinių šokių šventė pasi
rodo yra sukaktuvinė, nes šie
met suėjo 30 metų nuo I-mosios 

- programos pirmininkė, RASA KURIENĖ - organizacinių reikalų vado
vė, PRANAS JOGA - informacijos, dr. ANTANAS RAZMA - Finansų. Kong
resas įvyks 1988 m. birželio 24-27 d.d. Toronte

ĮįTĖVIŠKI:S ŽIBURIAI 
*7 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

taut, šokių šventės išeivijoje, 
1957 m. birželio 30 d. Čikago
je ir 50 metų nuo I-mosios taut, 
šokių šventės Lietuvoje 1937 
m. birželio 29-30 d.d. Kaune, 
Petro Vileišio aikštėje.

Jaunimą, atvykstantį į šven
tę iš Pietų Amerikos ir Euro
pos, hamiltoniečiai nori pri
imti į savo namus, kur jie gaus 
visokeriopą globą. Jų patalpi
nimo reikalais rūpinasi veikli 
visuomenininke Elena Gudins- 
kienė (tel. 416-547-1967). Šven
tės leidinio reikalas yra patiki
mose Č. Senkevičiaus rankose. 
Ligi kovo 15 d. jam jau reikia 
prisiųsti visus norimus į lei
dinį patekti sveikinimus bei 
reklamas. Reklamų kainos: 
vienas puslapis (8.5” x 11”) - 
$200, pusė puslapio - $150, 
ketvirtadalis - $100 ir aštun
tadalis - $60. Reklamas renka 
J. Pleinys (84 Balsam Ave. So., 
Hamilton, Ont. L8M 3B3. Tel. 
416 - 549-5372).

Reikia manyti, kad ateityje 
turėsime ir daugiau tokių 
spaudos žmonių susirinkimų 
su šių didžiųjų renginių or
ganizatoriais. Įvykiams ar
tėjant, iškyla vis naujų daly
kų, apie kuriuos mūšų lietu
viškoji visuomenė nori žinoti.
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Toronto Maironio mokyklos surengtoje Kalėdų eglutėje, kurios programoje buvo suvaidintas Bernardo Braz
džionio "Meškiukas Rudnosiukas”. Rudnosiukas - R. PAULIONIS, Rudnosienė - J. NEIMANIENĖ, voveraitė 
R. GINIOTIENĖ Nuotr. St. Dabkaus
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□ KULTMfiE VEIKLOJE

MOTINA Česlovas Senkevičius

Berniukas žiūri į upę, kuri 
neša debesis ir saulę. Visas 
dangus vandeny. Dangus po jo 
kojom. Pralekia varna, krank
teli: “Nėra čia ko stebėtis, kad 
dangus po kojom ... Viskas ap
sivertė...” Tiesa. Niekas kitaip 
nebegali sakyti. Tik lieka vie
nas klausimas, dar neatsaky
tas. “Ar aš esu kam nors dar 
reikalingas”? — mąsto berniu
kas. Atlekia antra varna. Su
kranksi tą patį.

Pakrante prisiartina seny
vas vyras. Su meškere, su krep
šeliu.

— Žuvies yra? — klausia.
— Nežinau, — ir vėl žiūri 

vandenin.
— Kaip vadiniesi, šviesia

plauki?
— Burbuliukas.
— Vardo klausiu.
— Neturiu kitokio.
— Tai dar nekrikštytas, ar 

ką? ...
Vaikas tyli. Širdelėje kunku

liuoja — pyksta ant senio, ku
rio visai nepažįsta. Šis užmeta 
meškerę — pliumpteli švinas. 
Bet vaikas tegirdi močiutės žo
džius: “Mano mielas mažyti, 
jei tėvai nenori, tai aš tave sla
ptai pakrikštysiu”... Ir įdomu, 
ir baisu. Kas ten būtų buvę? 
Jis būtų turėjęs kitą slaptą 
vardą, kurį tik jis vienas ir mo
čiutė būtų žinoję ... Bet mielo
ji močiutė nebespėjo. Vėžys ją 
greičiau pribaigė, negu gydy
tojai manė.

— Niekas nekimba, — sako 
nepažįstamasis ir susuka meš
kerę.

— Tuojau sutems, — pride
da patylėjęs, — laikas ir tau 
namo, vaikeli...

— Neskubu, namai tušti...
— Tai kur tavo tėvai?
— Jie abu lakūnai. .. skrai

do ... Kai grįžta, ilsisi. . . Arba 
pas draugus išeina ...

— Ne tu vienas dabar toks ... 
žinau ...

Senis žiūri į Burbuliuką. Su
spaudžia jam širdį. Paduoda 
vaikui kortelę.

— Jei kada nebenorėsi būti 
vienas, ateik, — pasako ir nu
eina sau.

♦

Dar netamsu, dar matyti anas 
upės krantas. Staiga ten iš krū
mokšnių išlenda keista galva. 
Ir rėkia:

— Ei tu ten, matai mane?
— Matau, — atsiliepia Burbu

liukas.
Ir kaip nematysi: veidas 

šviečia kaip fosforinis, plaukai 
margi, kvadratais sulipdyti.

— Brisk čia, plauk! — rėkia 
šviečiantis veidas, — tuojau 
susirinkimą turėsim.

Vaikas žiūri į senio paduotą 
kortelę: Joseph R. Mingis, che
mist.

— Kokį susirinkimą? — šau
kia berniukas, suplėšydamas 
kortelę. “Saugokis nepažįsta
mų vyrų” — vėl mirusios mo
čiutės balsas.

— Steigtam vaikų uniją, — 
atsiliepia iš anapus upės.

— Ateik, paaiškinsim! — dar 
prideda.

— Šlapias, sušalsiu, — teisi
nasi Burbuliukas.

— Sušildysim! Brisk! Plauk!
♦

Nėra jau taip blogai. Šilta 
vasaros naktis. Kaitri laužo 
liepsna džiovina naujoką. Ša
lia sėdi keturi paaugliai, mar
gi ir negražūs. Toliau — stovi 

trys su ilgom raudonom lieme
nėm iki kelių, basi ir plaukus 
į kvadratus susilipdę. Įdomu 
ir klaiku.

— Ateik, pradėsim! — šūkte
li vienas jų.

Iš tamsos išneria dar nepa
stebėta žmogysta. Galva nu
skusta, oranžine spalva nuda
žyta. Kaip apelsinas ant siau
rų pečių, apgaubtų raudona 
skara. Žiba juodos plastikinės 
kelnės, per siauros ir per trum
pos.

Berniukas patrina akis. Ne 
— tai ne sapnas. Tai tikrovė. 
Kur jis pateko? Žiūri ir nie
kaip negali suprasti, kas ta iš 
tamsos išnirusi žmogysta.

— Vaikai, pamestinukai! — 
sušunka ji plonu, kiek priki
musiu balseliu. Ir tik dabar 
Burbuliukui pasidaro aišku — 
tai mergaitė.

— Vaikai! — kažkodėl šūkte
li ji antrą kartą.

Ji vyresnė. Gal jau septynio
likos metų. Visų akys į ją įbes
tos. Aišku — ji.grupės vadovė. 
Ji — autoritetas.

— Pasakykite man, kuris iš 
jūsų galėjote pasipriešinti sa
vo gimimui? — drožia tiesiai ir 
tvirtai. Burbuliukas krūpteli. 
Tik vadovė tegalėjo sugalvoti 
tokį keistą klausimą. Ji yra 
kažkas. Ji — burtininkė.

Tyloje traška laužo liepsnos.
— Pasakykite! — vėl rėkia.
— Nesakote. Ne. Ir ką sakysi

te, jūs bejėgiai kvailiukai, — 
rėkia, rėkia.

— Aišku, — tęsia jau rames
niu balsu, — aišku, kad niekas 
tam negalėjo pasipriešinti. 
Nei aš, nei jūs. Tai buvo valia 
žmonių, kurie įprasta vadinti 
tėvais. Gal nespėjo jie mūsų 
dar negimusių nužudyti, ir štai 
esame išstumti į pasaulį, kuria
me nebėra jokios meilės. Jos 
tikrai nėra, nors visi skelbia, 
kad yra. Netikėkite, tai veid
mainystė. Mūsų gimdytojai 
myli save, myli savo linksmą 
gyvenimą, savo profesijas, sa
vo klubus, savo draugus, savo 
baldus ir automobilius. Tuos 
jie tikrai myli, bet ne mus. Jie 
beviltiškai bando tą meilę nu
pirkti už pinigus, kurių jiems 
netrūksta. Jie mus visur siunti

RAYMOND FILIP 

MADONNARI, Mari di Michele’i

1.
Be meilės Romoje - 
Tartum liepsnojančios 
Venecijietiško krištolo 

briaunos
Saulėtekyje:
Visos meilės tik sužėruoja.
Dangus lyg rojuje
Žydras.
Vargana šalis, kur akys 
Ūmai padidėja, išvydus lirą, 
Bet vengia Mikelangelo 

baisenybių.
Galvosena,
Su šviesa skubira kilusi 
Iš vienišos clės, purvo, 
Prieš du bilijonus vasarų.

Borghezi rūmuos,
Vaikiškos meilės užgaida
Amžiams aprengė akmeniu 
Dantės Beatričę.
Bankininko žmona -
Esu tikras - ji buvo išpuikėlė.
Pinigų girliandom 

jos kūnas išdabintas -
Tarsi nuotaka 

itališkose vestuvęse.
•X 

nėja ir mano, kad kiti, o ne jie 
turi mumis rūpintis ir mus my
lėti. Kaip šlykštu, ar ne? O 
mums reikia tėvų ir jų meilės, 
o ne samdinių, kurie su savo 
auklėjimo programom baigia 
mus numarinti. Todėl šį vaka
rą mes steigiame vaikų uniją. 
Įsidėmėkite, kad žmonės yra 
ne tik vyrai ir moterys, ne tik 
seniai ir turtuoliai. Žmonės 
esame ir mes, vaikai. Ir mes 
reikalaujame savo teisių, rei
kalaujame dėmesio, suprati
mo ir protestuojame prieš 
veidmainystę ...

Nuskamba garsus “taip, taip, 
taip”... Draikosi liepsnos. Ro
dos, ta nuskusta galva tuoj su
tirps kaip vaškas. Kažkoks klai
kus disonansas. Burbuliukui 
dabar būtų vis tiek, jei čia stai
ga nukristų ta ryškioji dangaus 
žvaigždė, ir viskas dingtų. Bū
tų laimė — dingti.

Burbuliukui viskas susimai
šė. Skamba grubūs žodžiai 
prieš tėvus. Tiesa, ir jis, juos 
retai mato. Jis jų net gerai ne
pažįsta — kas gi jie iš tikrųjų? 
“Gerbk savo tėvą ir motiną” — 
girdi kasdieninius močiutės 
kartojimus. Ir vis pridėdavo: 
“Tai ne mano išgalvoti žodžiai, 
vaikeli.. . Tai Dievo” ...

Berniukas kiek pasitraukia 
atgal. Platus eglės šešėlis jį 
uždengia. Atsistoja po medžiu. 
Baidyklė vis dar garsiai šūkau
ja. Visi kiti akis į ją įbedę. Ber
niukas traukiasi gilyn tarp 
medžių. Dingsta tamsoje. Slen
ka palei upę. Protarpiais dar 
ataidi garsesni atskiri žodžiai 
“meilės . .. pasaulis . . . bom
ba” ... *

Apiblukusi, aptrupėjusi sta
tula žiūri į berniuką. Niekas 
nežino, kas ir kada padarė tokį 
šviesų jos veidą, įspaudė tokias 
akis, kurios žiūri kaip gyvos. 
Kas ir kada padarė, kad ji ir 
be žodžių į tave kalba? “Sveika 
Marija, malonės pilnoji” — ši
taip močiutė kalbėdavo. Prisi
mena. Ji sakydavo: “Dievo mo
tinėlė labai myli vaikučius .. . 
būk visada geras jai” .. .

Berniu'ko akys šviesėja. Vis 
dėlto jis nėra vienas — jis turi 
Motiną.

2.
Abu vaikiški
Realiam gyvenime -
Madona ir kūdikis.
Apsigimus rėksnė, 
Ji išlipa iš paveikslo 
Ir tampa garbanota Medūza. 
Neduokdie vyrui, 

nesugebančiam greit
Pakeisti Luvs vystyklų.

Kilniadvasė aistra:
Ta auksinė tyla
Iš lyros sulaužytos
Ant kapo Keats’o 
Nei grindų mozaikos 
Viršukalnių šventovėse, 
Nei ant grindinio 
Kreida pieštų šventųjų 

paveikslai
Nenurungia palaiminimo 
Grynumui vyro ir moters, 
Su begaliniu švelnumu 
Branginančių viens kitą. 
Lyjant lietui
Ant tobulybės griuvėsių.

Iš anglų kalbos vertė 
E. Nazaraitė

ALFONSAS NAKAS

Prieš akis Lietuvių evange
likų reformatų žurnalo “Mūsų 
sparnai” 1987 m. gruodžio nu
meris. Įsteigtas 1951 m., su vie
nu kitu ilgesniu stabtelėjimu 
išeidavo du kartu per metus. 
Paskutinius keliolika metų bu
vo vienas punktualiausių mū
sų žurnalų: birželio gale skai
tytojus pasiekdavo birželio nu
meris, o apie Kalėdas-^.gruoc 

-diiorTS‘vfšb'’išiei’s’ti 63 nume
riai, 10,5 x 7 colių dydžio, 96 
psl. sąsiuviniai. Nors žurnalą 
redaguodavo, kiek atsimenu, 
ne dvasininkai, o įvairių pro
fesijų visuomenininkai, jo 
kryptis buvo religinė - protes
tantiška, plačiausiai atstovau
janti lietuviams evangelikams 
reformatams (kalvinistams), bet 
nemažai vietos skirianti ir liu
teronams. Paskutinius kele
rius metus žurnale jautėme 
ekumeninę gaidą, dažnai pa
brėžiant gerą sugyvenimą su 
katalikais ir kitų krikščioniš
kų religijų tikinčiaisiais. Ka
dangi Biržai yra ev. reforma
tų sala šiauriniame Lietuvos 
pakraštyje, “MS” Biržams skir
davo daugiausia dėmesio. Bir
žų bei aplinkinių miestelių 
nuotraukomis mirgėdavo žur
nalo puslapiai, Biržai ryškė
davo ir daugelyje raštų.

Kodėl visa ilga “MS” 63 nr. 
apžvalgėlės įžanga rašau bū
tajame laike, pasakysiu pir
ma aptaręs turinį.

Pradedama susimąstyti ska
tinančiu kun. Povilo Dilio pa
mokslu apie fariziejaus mal
dą. Ta maldos dalis, kur fari
ziejus gyrėsi, koks jis teisin
gas, sąžiningas, doras, nesmer
kiama, bet smerkiama ta dalis, 
kur jis niekino muitininką ir 
kitus.

Kun. V. Bagdanavičiaus, MIC, 
str. apie Lietuvos reformaciją 
(tai paskaita, skaityta 1987 m. 
reformatų sinode) paryškina 
kai kuriuos reformatų tikėji
mo bruožus. Rašinys tiktų per
sispausdinti katalikų spaudai, 
nes rašoma tai, kas mums, kata
likams, mažai žinoma, o vertė
tų žinoti.

Rašydamas apie savižudy
bes, kun. dr Eugenijus Geru
lis jas skirsto.įdyi rūšis: egois
tinę, aiškiai smerktiną ir 
altruistinę (heroinę), kaip Ro
mo Kalantos, aiškiai pateisi
namą. Algirdas M. Budreckis 
aptaria Abraomą Kulvietį, pa
vadindamas jį pirmuoju Lietu
vos intelektualu ir atskleis
damas svarbiausius jo audrin
go gyvenimo momentus. Vaclo
vas Prūsas ilgesnėje polemi
nėje studijoje galynėjasi su 
Paulium Rabikausku ir kitais 
jogailinio krikšto gynėjais, 
įrodinėdamas, jog karalius 
Mindaugas Lietuvą apkrikštijo 
ir joks kitas krikštas nebebu
vęs reikalingas. Prieraše pa
aiškinta, jog tai ištrauka iš 
spaudai ruošiamos knygos.

Jackus Sondeckis-Sonda (jam 
1988.1.15 suėjo 95 metai am
žiaus), prisiminęs, jog šiemet 
(t.y. 1987 m.) sukanka 440 me
tų nuo pirmosios lietuviškos 
knygos (Martyno Mažvydo kate
kizmo), išsamiai aprašo, kaip 
Augsburgo-Hochfeldo ir Haun- 
stetteno stovyklų lietuviai šios 
knygos 400 m. sukaktį minėjo 
1947 m. balandžio 7-13 d.d. 
Kaip ir anksčiau skelbtuose 
Sondos atsiminimuose, viskas 
labai įdomu, nes dalykiška,

Dail. ČESLOVAS JANUŠAS, sulaukęs išeivijoje 80 metų (1987.VII.18). 
Jo darbų paroda buvo surengta Bruklyno Kultūros židinyje 1987 m. lap
kričio mėnesį Nuotr. V. Maželio

su datomis, pavardėmis, dar
gi su foto nuotraukomis.

Pats ilgiausias šio “MS” nu
merio rašinys, net 18 pilnų 
puslapių, tai Jurgio Jašinsko 
biografinė apybraiža “Gene
rolas Silvestras Žukauskas”, 
II dalis (I d. buvo išspausdin
ta ankstesniame šio žurnalo 
numeryje). Čia autorius patei
kia daug medžiagos, sklaidan
čios įtarimus, kad bųv. Liėtu- 
vos^kariuomenės vadas nepri
klausomybės kovų metu simpa
tizavęs ir net pritaręs P0W 
(Polska organizacija wojsko- 
wa, arba “peoviakų”) tikslams 
Lietuvą sužlugdyti.

Žurnale dar randame vieną 
beletristinį vaizdelį, 11 eilė
raščių, keletą trumpų nekrolo
gų, vieną kitą pranešimą. Daug 
gerų nuotraukų (Biržų, Nemu
nėlio, Radviliškio bei kitų vie
tovių vaizdų, žmonių grupinių 
bei portretinių). Beje, paskuti
nius kelerius metus, tad ir šį 
“MS” numerį redagavo Petras 
Bružas.

Ir iš lakoniškų šios apžval-
gėlės užuominų skaitytojas, 
tikiu, suvoks, kad “Mūsų spar
nuose” buvo ko pasiskaityti. 
Bet štai 95 puslapyje redakci
jos žodis “Gerb. bendradarbiai 
ir skaitytojai” pradedamas:

“Su apgailestavimu prane
šame, kad Redakcinės Komisi
jos nariams sunegalavus, su 
šiuo numeriu laikinai sustab
domas MŪSŲ SPARNŲ leidi
mas”. Ir visiems atsidėkojus 
užbaigiamas: “(...) tikime, kad 
su Viešpaties Dievo pagalba 
MŪSŲ SPARNAI vėl kada nors 
pradės eiti čia, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, arba ki
tame Laisvojo Pasaulio kraš
te, o gal - Nepriklausomoje 
Lietuvoje, Biržuose, kur glū
di visų mūsų viltys, svajonės 
ir sapnai”. Pasirašė “Lietu
vos Evangelikų Reformatų 
Bažnyčios Kolegija ir MŪSŲ 
SPARNŲ Redakcinė Komisi
ja”.

Komentarų po šiuo savos rū
šies nekrologu galėčiau pri
rašyti kelis puslapius, bet iš
kalbingiausia čia - tyla. Už
baigų klausimu: kas sekantis?

Atsiųsta paminėti
LIETUVIŲ VASARIO 16 GIM

NAZIJOS METRAŠTIS 1986-7. Pa
ruošė Bronė Lipšienė. Leidėjas - 
Vasario 16 gimnazija. Viršelis 
AlfcTnso Krivicko. Spausdino El- 
terio spaustuvė Schwetzingene.

MUZIKOS ŽINIOS, 1987 m., 238 
nr. Leidžia Amerikos lietuvių mu
zikų sąjunga. Redaktoriai - Kazys 
Skaisgirys ir Stasys Sližys. Admi
nistratorius - Antanas Giedraitis 
(7310 South California Ave., Chica
go, IL 60629, USA).

NAUJOJI VILTIS, politikos ir 
kultūros žurnalas, 1987 m. 20 nr. 
Vyr. red. - Vytautas Abraitis. Lei
dėjai - Lietuvių studentų tautinin
kų korporacija “Neo-Lithuania” ir 
Amerikos lietuvių tautinė sąjunga. 
Administratorius - Bronius Kasa- 
kaitis (7150 So. Spaulding Ave., 
Chicago, IL 60629, USA). Numerio 
kaina - $5.00.

EVANGELIJOS ŠVIESA, trimė 
nesinis evangelikų krikščioniš
kos minties leidinys. Redaktorius 
- P. Enskaitis. Ekspeditorius - J. 
Danevičius, 601 - 2929 Aquitaine 
Ave., Mississauga, Ont. L5N 207.

MŪSŲ VAIKAS, žurnalas ma
žamečių vaikų šeimoms. Redakto
rė ir administratorė - Stasė Vaiš
vilienė. Adresas: “Mūsų vaikas”, 
3704 W. 68th Street, Chicago, IL 
60629, USA.

Niujorkietis dail. Albinas Els- 
kus, Manhattane su P. Coulazu 
turintis vitražo studiją, sukūrė 
didžiulę prisikeliančio Kris
taus mozaiką Šv. Kryžiaus kapi
nių mauzoliejui North Arlingto- 
ne, New Jersey valstijoje. Dabar 
projektuoja vitražus tam mauzo
liejui.

Maironio gimimo 125 metų su
kaktį jo atminimui skirta radijo 
programa 1987 m. gruodžio 6 d. 
paminėjo Petro Viščinio vadovau
jamas “Laisvės varpas”, aptarnau
jantis Bostono ir apylinkės lietu
vius. Transliaciją įvadiniu žodžiu 
apie Lietuvoje plačiai nubangavu
sius tautos dainiaus minėjimus 
pradėjo pats P. Viščinis. Pagrin
dinį pranešimą apie Maironio kū
rybą ir jos reikšmę Lietuvai kal
bėjo Stasys Santvaras, pabrėžda
mas, kad Maironio poezija išliks, 
kol bus gyva lietuvių tauta. Muzi
kinei daliai atstovavo dainos, kom
pozitorių sukurtos pagal Maironio 
eilėraščius.

Aloyzo Barono 1987 m. nove
lės konkursui buvo gauti devyni 
slapyvardžiais pasirašyti kūriniai. 
Vertintojų komisija — Dalia Sruo- 
gaitė-Bylaitienė, Adolfas Marke
lis ir Alfonsas Šešplaukis-Tyruo- 
lis mecenato Juozo Mikonio parū
pintai $500 premijai pasirinko T. 
Lapio novelę “1948”. Atplėšus šio 
slapyvardžio vokelį, paaiškėjo, 
kad premijuotos novelės autorė 
yra Čikagoje gyvenanti Laimutė 
M. Tornau, gimnazijoje rašiusi 
apsakymėlius, norėjusi studijuo
ti literatūrą. Išeivijoje neįgyven
dinta liko ir antroji jos svajonė 
tapti gydytoja, pažadinta nepagy
doma liga mirusios sesutės. Lau
reatė ilgus metus dirbo universite
to ligoninėje, o šiuo metu dirba prie 
elektroninių skaitytuvų, turėdama 
daugiau laiko jaunystėje pradė
tam rašymui. Slapyvardžiui yra 
pasirinkusi turėto šiaurietiško 
šuns Lapio vardą.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus Čikagoje Lietuvos krikšto 
600 metų sukaktį paminėjo 1987 
m. lapkričio 28 d. atidaryta visą 
gruodį trukusia paroda “Kryžių 
kraštas: religija XIX šimtmečio 
Lietuvoje”. Parodos atidaryme 
skaidrėmis iliustruotą paskaitą 
apie krikščionybę Lietuvoje ang
liškai skaitė kun. Antanas Sau- 
laitis, SJ. Parodos rodinius dail. 
Valentinas Ramonis buvo išdėstęs 
specialiuose skyduose ir spinte
lėje po stiklu. Pagrindinis dėme
sys teko religiniam lietuvių tau
tos atsparumui XIX š., kai Lietu
vą slėgė carinė okupacija. Paro
doje sutelktas lietuviškų ornamen
tinių kryžių rinkinys priminė ir 
joje nematomą, bet jaučiamą cari
nės Rusijos okupacijos kryžių, 
kurį tada nešė lietuvių tauta. Su
telktoji medžiaga atspindėjo Kra
žių tragediją, Muravjovo laikus. 
Parodos lankytojų laukė nemažai 
maldaknygių, išleistų spaudos 
draudimo metais, Juozo Angra- 
baičio Krokuvoje išspausdintų 
paveikslėlių. Netrūko ir vysk. M. 
Valančiaus laikotarpio leidinių, 
Lietuvos šventovių altorių pa
veikslų. Tarp jų buvo ir vienos 
maldos šimto metų senumo rank
raštis. Įdomūs buvo ankstyves
niųjų ateivių iš Lietuvos atsi
vežti rožiniai, kryželiai, škap
lieriai, medalikėliai.

Dail. Česlovo Januso amžiaus 
aštuoniasdešimtmečiui buvo skirta 
jo darbų paroda, kurią 1987 m. 
lapkričio 14-15 d.d. Bruklyne, 
Kultūros židinyje, surengė Lietu
vių moterų federacijos Niujorko 
klubas, vadovaujamas pirm. Ma
rijos Žukauskienės. Parodai bu
vo sutelkti 73 akvarelės ir alieji
nės tapybos darbai. Dail. Č. Janu- 
šas, Lietuvoje susižavėjęs Balti
jos jūra bei jos bangomis, ir iš
eivijoje liko ištikimas vandens 
motyvams — atvirai jūrai, jos pa
krantėms, ežerams, upeliams, 
tvenkiniams. Netrūksta ir atmin
tyje išsivežtų lietuviško pajūrio 
vaizdų, kuriuos papildo išeivio 
širdžiai mielos sodybos su berže
liais ir gubomis. Rengėjų vardu 
parodą atidarė Lietuvių moterų 
federacijos Niujorko klubo pirm. 
M. Žukauskienė. Sukaktuvininko 
dail. Č. Janušo kūrybą aptarė 
Paulius Jurkus, sveikino poetas 
Leonardas Andriekus, OFM, ir 
generalinis Lietuvos konsulas 
Anicetas Simutis. Visiems padė
kojo dail. Č. Janušas, 1987 m. 
liepos 18 d. sulaukęs 80 metų am
žiaus. Jis betgi prisipažino turįs 
sunkumų su akimis: regėjimas silp
nėja, ir dėl to jau dveji metai nie
ko nėra nutapęs. Tokiame amžiu
je sunku rengti ir parodas, nors 
išbaigtų kūrinių joms netrūksta. 
Reikėtų specialaus rengėjų ko
miteto.

Vilniaus jaunimo teatras savo 
repertuarą padidino Sauliaus Šal
tenio pjese “Duokiškis”, nagrinė
jančia sudėtingą Lietuvos gyvento
jų likimą pokario metais. Spektak
lį režisavo aktorius Algirdas La
tėnas. Scenovaizdžius sukūrė Vil
niaus dailės instituto IV kurso 
studentė Jūratė Paulėkaitė, muzi
ką — kompoz. Faustas Lapenas. 
Vaidmenis paruošė aktoriai — 
Gediminas Storpirštis, Rimgau
das Karvelis, Dalius Mertinas, 
Laima Strimaitytė, Saulius Ba- 
reikis, Juozas Jaruševičius, 
Remigijus Vilkaitis ir pats spek
taklio rež. Algirdas Latėnas.

Maironio dienas klaipėdie
čiams, skirtas jo 125 metų gimimo 
sukakčiai, surengė vietinė I. Si
monaitytės biblioteka ir Vilniaus 
konservatorijos fakultetai Klaipė
doje. Renginiai vyko 1987 m. lap
kričio 16-17 d.d. švietimo darbuo
tojų namuose ir konservatorijos 
fakultetuose. Iškilmės buvo pra
dėtos literatūros vakaru “Taip 
niekas Tavęs neminės”. Apie Mai
ronį kalbėjo prof. dr. Vanda Za- 
borskaitė, jo eilėraščius skai
tė Klaipėdos dramos teatro akto
riai — V. Anužis, N. Narijauskai- 
tė, R. Šaltenytė ir J. Kempinas. 
Maironio eilėraščių tekstais lie
tuvių kompozitorių sukurtas dai
nas atliko mišrus choras “Klaipė
da”, vadovaujamas K. Kšano. 
Konservatorijos fakultetuose su
rengtoje konferencijoje Maironio 
vietą lietuvių kultūroje aptarė 
prof. dr. V. Zaborskaitė, jo visuo
meniškumą ir reikšmę vėlesnei lie
tuvių poezijai bei dabarčiai nag
rinėjo — A. Tytmonas, A. Žalys, 
P. Bielskis, L. Ruseckienė, S. 
Skeivys, M. Jonaitis, J. Skolevi- 
čienė. Po pertraukos žodis buvo 
duotas studentų draugijos lietuvių 
kalbos ir literatūros sekcijos pra
nešėjams — S. Gložaitienei, G. 
Vismontaitei, Ž. Kaubrytei, L. 
Stonytei, J. Katkutei, J. Reka
šiūtei, R. Šimkutei, D. Butavičįū- 
tei. Įdomi buvo literatūrinė-muzi- 
kinė kompozicija “Tėvynės dai
nos, jūs malonios”, kurioje skam
bėjo J. Kempino skaitomi Mairo
nio eilėraščiai, A. Kaukienės va
dovaujamo etnografinio ansamb- 
li6 “Vorusnė” atliekamos Rasei
nių krašto dainos, surinktos poe
to ir tautosakininko Simono 
Stanevičiaus (1799-1848). “Vo- 
rusnėje” dainuoja Vilniaus kon
servatorijos Klaipėdos fakultetų 
studentai. Mokomasis studentų 
teatras suvaidino istorinę Mai
ronio dramą “Vytautas pas kry
žiuočius”, režisuotą docento P. 
Bielskio. Scenovaizdžius sukūrė 
vyr. dėstytoja S. Kanaverskytė.

Juozo Pakalnio (1912-1948), 
fleitos virtuozo, kompozitoriaus 
ir dirigento, deimantinė gimimo 
sukaktis paminėta Linkuvoje ir 
Pakruojyje. Su velionies kūryba 
dalyvius supažindino muzikologas 
V. Juodpusis, jo romansus daina
vo sol. I. Argustienė, V. Dabku- 
tė, P. Jųodišius ir A. Palšauskas 
grojo instrumentinius kūrinius, 
baleto “Sužadėtinė” fragmentus, 
fortepijoninį trio. Velionis jau
nas staiga mirė 1948 m. sausio 28 
d., kai Lietuvoje baigėsi pirmasis 
sovietinamų rašytojų suvažiavi
mas, kuriame buvo aštriai kriti
kuota jo kūryba. Spėjama, kad 
nusižudė, nors apie tai nerašoma 
enciklopedijose. Stambiausiu jo 
kūriniu laikomas pagal Stasio 
Santvaro siužetą sukurtas bale
tas “Sužadėtinė”, premjeros susi
laukęs 1942 m. Kauno operos ir 
baleto teatre. Lietuvių liaudies 
dainomis grįstame balete vaizduo
jamas žemdirbių gyvenimas bau
džiavos panaikinimo išvakarėse.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
gyvenimui ir kūrybai skirta nuo
latinė paroda 1987 m. lapkričio 
21 d. atidaryta Puziniškyje, Pa
nevėžio rajono Smilgių apylinkė
je. Rašytoja gimė 1861 m. kovo 
18 d. Puziniškio dvarelyje ir čia 
ji gyveno su pertraukomis 14 me
tų: 1901-09 m., 1914-19 m. ir 1925- 
27 m. Puziniškis tada buvo tapęs 
kultūriniu šiaurinės Lietuvos 
centru. Dvarelyje vasarodavo P. 
Višinskis ir P. Avižonis, lanky
davosi J. Jablonskis, J. Biliūnas, 
J. Juškytė, V. Didžiulytė bei kiti 
veikėjai, kelerius metus gyveno 
Žemaitė. Spaudos draudimo me
tais čia buvo slepiamos lietuviš
kos knygos, G. Petkevičaitė- 
Bitė parašė geriausius savo apsa
kymus, išleistus 1905 m. rinkinyje 
“Krislai”. Nuolatinės parodos ati
darymas susilaukė kelių šimtų da
lyvių, kurių eilėse buvo G. Petke
vičaitės-Bitės premijos laureatas 
rašytojas V. Sirijos Gira, litera
tūros istorikas J. Būtėnas, G. Pet
kevičaitės-Bitės monografijos au
torius J. Jasaitis. Parodą paruo
šė A. Bočiulytė. V. Kst.
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AfA 
BRONIUI BIJŪNUI

netikėtai atsiskyrus su šiuo pasauliu,

žmoną, vaikus ir artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame -

Toronto lietuvių vyrų choras “Aras"

AfA 
BRONIUI BIJŪNUI

mirus,
žmoną dr. GENOVAITĘ BIJŪNIENĘ, buvusią mūsų 
Maironio mokyklos mokytoją, MARIŲ ir VILIJĄ - buvu
sius mokinius nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime kartu 
su Jumis-

Toronto Maironio mokykla

AfA 
MAGDALENAI SELIOKIENEI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame vyrą ALFONSĄ, dukrą 
ELVYRĄ ir žentą ANTANĄ ŠELMĮ su šeima -

O. V. Senka!, T. A. Senka!
Sudbury, Ont. V. Paliulis, Timmins, Ont. 

Toronto. Ont.

Mylimam tėveliui
AfA 

BRONIUI BIJŪNUI
mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą VILIJAI BIJŪNAITEI 
bei jos artimiesiems -

Vasario 16-tosios gimnazijos
mokiniai ir mokytojai

Toronto Maironio mokyklos renginyje, kuriame buvo suvaidintas B. Brazdžionio “Meškiukas Rudnosiukas”, pa
grindinis jo veikėjas meškiukas mokosi lietuviškai skaityti Nuotr. St. Dabkaus

Aukos žuvusių kovotojų paminklui 
“Vilniaus”šaulių rinktinės Kanadoje statomam paminklui žuvusiems už Lietuvos laisvę Šv. Jono 

lietuvių kapinėse Mississaugoje, Ontario, aukotojai

PADĖKA
Mylima mano žmona

a. a. VANDA GARNELIENĖ mirė
1988 metų sausio 3 dieną.

Reiškiu nuoširdžią padėką už paskutinį patarnavimą 
klebonui kun. L. Kemešiui, kun. K. Kaknevičiui, o už gražų 
giedojimą-sol. V. Verikaičiui.

Dėkoju Delhi apylinkės organizacijų atstovams už jaut
rias atsisveikinimo kalbas laidotuvių namuose. Taip pat dė
koju visiems už pareikštas užuojautas, užprašytas šv. Mi
šias, gėles, ir įvairias aukas. Nuoširdus ačiū P. Saplienei, 
B. Vytienei ir A. Ratavičienei už pagalbą. Dėkoju ponioms 
už skanius pyragus ir B. Stanulienei už pietų paruošimą. 
Ačiū visiems, dalyvavusiems laidotuvėse.

Duoki velionei amžiną ramybę, Viešpatie!
Petras Garnelis ir šeima

AfA 
BRONIUI BIJŪNUI

mirus,
jo žmoną dr. GENOVAITĘ ir šeimą giliai užjaučia
me didžiame liūdesyje -

“Audra Travel” darbuotojai

Mylimam tėveliui ir vyrui

a. a. BRONIUI BIJŪNUI
staiga iškeliavus amžinybėn,

sunkaus liūdesio metu reiškiame nuoširdžią užuojautą 
mūsų ansamblio nariams - velionies dukrai VILIJAI, 
sūnui MARIUI, jų mamytei dr. GENOVAITEI BIJŪNIE- 
NEI bei visiems artimiesiems -

Toronto “Gintaro” ansamblis

AfA 
BRONIUI BIJŪNUI

staiga mirus,

liūdinčią žmoną dr. GENOVAITĘ, sūnų 
MARIŲ, dukrą VILIJĄ nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime-

Toronto skautai - skautės

AfA 
BRONIUI BIJŪNUI
iškeliavus amžinybėn,

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną
GENUTĘ, sūnų MARIŲ, dukrelę VILIJĄ ir visus 

artimuosius -

Genė Dirsienė Janina ir Juozas Šarūnai
Ada Strijauskienė Sofija ir Stasys Vaškiai

Florida

Canadian Srt TTlcmori als Utį).
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

Garbės fundatoriai
$3000 — Algirdo šaulių kuopa; 

$1000 — V. O. Barauskai, Mont- 
realio lietuvių kredito unija “Li
tas”, J. M. Šiaučiuliai, J. Sauno- 
rienė ir sūnus dr. ■ A. Saunoris, 
B. Savickas, J. Vitkūnas.

Fundatoriai
$530 — E. A. Mačiulaičiai; $500

— S. M. Jokūbaičiai, Montrealio 
lietuvių žvejotojų-medžiotojų 
klubas “Nida”, Toronto Prisikėli
mo parapijos kredito kooperaty
vas, B. Urbanavičius, A. A. Vis- 
kontai.

Aukotojai
$300 — KLB Hamiltono apylin

kė, Turner & Porter; $200 — A. 
Kačinskas, S. P. Ročiai, Šiluvos 
Marijos parapija Ontario Londo
ne, O. Šimkus, dr. J. Uleckas; $185
— “Švyturio” jūrų šaulių kuopa 
JAV; $150 — A. Poškus; $125 — 
J. M. Astrauskai, J. J. Rovai.

$100 — P. Girnius, J. Grigalius, 
Giedraičio lietuvių žūklautojų- 
medžiotojų klubas Hamiltone, P. 
Kanopa, J. Kapeckas, S. Kviete- 
laitis, DLK Kęstučio šaulių kuopa 
JAV, LKV s-gos “Ramovė" St.Ca- 
tharines skyrius, J. A» Lajukai, 
Lietuvių tautinės s-gos Bostono 
skyrius, J. Makauskas, MX, A. Ob- 
carskis, A. Patamsis, I. V. Pečiu
liai, K. H. Sapetkai, S. Senkus, 
E. V. Stanaičiai, J. Stašaitįs, H. 
Stepaitis, A. B. Steponavičiai, 
Br. Venslovas; $91.88 — DLK 
Vytenio šaulių kuopa Australijo
je; $75 — B. G. Valiukėnai.

$50 — G. Alinauskas, S. Augo- 
nis (papildomai), A. Barkauskas, 
J. A. Gylys, M. Jonikas, V. Kačer- 
gius, B. Kaminskas, J. Kibirkštis, 
G. Kudžmienė, A. Lukas, A. A. Lu- 
košiai, Martyno Jankaus šaulių 
kuopa JAV, V. Narkevičius, K. Pet
rulienė, P. Ražanas, E. B. Rovai,
J. Sabaliauskas, E. V. Stagniai,
K. Strikaitis, P. Šidlauskas, 
Aid. Urbanavičienė, A. Zabukas; 
$30-J. Mieliauskas.

$25 — M. P. Besąspariai, J. Bud- 
revičius, kun. V. Dabušis, M. Dap
kus, S. Fredas, Z. Lapinas, J. Kaz
lauskas, P. Kripas, kun. J. Liauba,
A. Mecelis, L. V. Morkūnai, A. M. 
Pranevičiai, V. Sabaliauskas, D. V. 
Simonaičiai, V. Skaisgirys, kun. J. 
Steponaitis, J. Vasys, P. Verikis.

$20 — V. Akumbakas, J. Anta
naitis, J. M. Astravas, P. Bartaška, 
P. V. Brizgis, K. Dūda, A. Galiaus- 
kienė, P. E. Gerhardai, S. Gofen- 
sienė, E. Gumbelis, J. Yčas, V. Kaz
lauskas, L.O., P. Mažyslis, J. Ma- 
ciulskas, V. Paulionis, A. Pyragius, 
J. Poška, R. Sentimrey, A. N. Sko- 
pai, G. A. Sprainaičiai, A. Stage- 
vičius, B. Stalioraitienė, J. Sta- 
rinskas, A. Stravinskas, G. E. Ši- 
leikiai, V. Šukevičius, M. Šimkus, 
J. Uogintas, J. J. Valiuliai, L. P. 
Venskai, O. Vizbarienė; $15 — J.
U. Mikuliai, A. Repšienė.

$10 — R. Aglinskas, A. Anriu- 
šienė, K. B. Bačanskai, I. Bara
nauskas, K. Batūra, J. A. Baškaus- 
kai,. S. Bernotavičius, V. Beržins- 
kas, J. Budrys, A. Chaplik, B. B. 
Černiai, J. A. Dubauskas, A. Ja
nuška, V. Jakonis, V. Jasmantas,
V. A. Jurgėlai, M. A. Jurkštai, V. 
Keturakienė, K. Konkulevičius, B. 
E. Martišiai, A. Mažiulis, O. Mer
kienė, B. Nagienė, S. Norkūnas, V. 
Norkūnas, E. Paulauskienė, V. A. 
Paulioniai, V. Pleškūnas, J. S. 
Pranskevičius, J. Pukteris, V. Rup
šys, B. Simonaitis, A. Skabeikis,
B. V. Šakenis, A. Šeduikis, J. Šuo- 
pys, B. J. Tamošiūnas, O. Vileniš- 
kienė.

$5 — A. Antanėlis, V. Aras, R. 
Bielkevičius, J. Činčys, J. Deke- 
ris, R. Druktenis, V. Dzikas, J. 
Freimanas, R. Latožienė, Jn. Lu
koševičius, M. Markevičienė, J. 
Motuzą, A. Pocevičius, S. Rama
nauskas, E. Ribokienė, V. Sidabrą, 
J. Smailys, P. Šaulys, A. Totilas, 
J. Žurkevičius.

VŠR paminklui statyti fondui 
aukas renka visi LŠST šaulių da

liniai Kanadoje, JAV ir Australi
joje. Visuose lietuvių bankuose 
Kanadoje . atidarytos sąskaitos 
“VŠR PAMINKLO STATYMO 
FONDAS” vardu.

Montrealio “Lite” sąskaitos nr. 
4007, Toronto “Paramoje” — nr. 
8681, Prisikėlimo parapijos — nr. 
1546080, Hamiltono “Talkoje” — 
4172. Norintiems aukas siųsti tie
siogiai: VŠR Paminklui statyti 
fondas, c/o Mr. J. Šiaučiulis, 
1500 De Seve St., Montreal, P.Q. 
H4E 2A7, Canada.

Paaukoję fondui $1000 ir dau
giau bus laikomi garbės funda
toriais; paaukoję $500 ir daugiau 
— fundatoriais. Jie gaus meniškus 
padėkos lapus. Fundatoriai ir vi
si kiti aukotojai bus įrašyti pa
minklo metrikoje ir įteikti lietu
vių archyvams.

Visi pavieniai lietuviai ir or
ganizacijos maloniai prašomos 
prisidėti prie paminklo žuvusiems 
už Lietuvos laisvę statybos.

Visiems, kurie jau prisidėjo 
savo aukomis ir tiems, kurie pri
sidės, VŠ rinktinės valdyba nuo
širdžiai dėkoja.

“Vilniaus” šaulių rinktinės 
vaidybos informacija

Žuvusiemš' už Lietuvos laisvę 
paminklo statybai gauta gausių 
aukų Toronte.

Garbės fundatoriai: po $1000: 
B. Savickas, J. Vitkūnas.

Fundatoriai: $530 - E. ir A. Ma
čiulaičiai; po $500 - S. ir M. Jokū
baičiai, Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas, A. ir A. Viskon- 
tai, B. Urbanavičius, M. ir K. Ju
zumai, Kredito kooperatyvas “Pa
rama”.

$300 - Turner & Porter laido
tuvių įstaiga. Po $200 - dr. J. Ulec
kas, S. ir P. Ročiai, A. ir E. Miklo- 
vaičiai, T. Renkauskienė. $150-A. 
Poškus. Po $125 - J. ir M. Astraus
kai, J. ir J. Rovai. Po $100 - L ir V. 
Pečiuliai, H. Stepaitis, J. ir A. La
jukai, E. ir V. Stanaičiai, J. Dam- 
baras, P. Morkūnas, S. Dabkus, P. ir 
B. Jankauskai, V. Butrimas, A. 
Stočkienė, M. Petronis. Po $50 -
A. Barkauskas, E. ir B. Rovai, J. 
Sabaliauskas, A. ir A. Lukošiai, J. 
Vėgelis. Po $25 - A. ir M. Prane
vičiai, L. ir V. Morkūnai, V. Saba
liauskas, D. ir V. Simonaičiai, J. 
Kazlauskas, M. ir P. Besąspariai, 
P. Kripas, P. Polgrimas. Po $20 - 
G. ir A. Sprainaičiai, J. Yčas, J. ir
J. Valiuliai, J. Uogintas, V. Kaz
lauskas, A. Sagevičius, J. Poška,
B. Stalioraitienė, V. Paulionis, 
G.„ir. Eų,Šileikiai, I. Antanaitis, 
E. ir V. Dailydžiai, A. Pranckevi- 
čius. Po $10 - V. A. Paulioniai,
K. Batūra, K. Konkulevičius, J. 
Zabulionis.

Lietuviai Britanijoje
Baltiečių moterų bazaras

Jau daug metų Baltijos tautų 
moterys Britanijos Londone ren
gia “kalėdinius bazarus”. Būtų 
galima juos vadinti “tradiciniais". 
Jie rengiami Londono Latvių na
muose, nes jie yra daug patogesni 
ir salė didesnė, negu estų ir lie
tuvių.

1987 m. bazaras įvyko gruodžio 
5 d. Bazarą pradėjo Lady Anne 
Shelton. Ji pasidžiaugė, kad bal- 
tietės moterys neužmiršta ir rū
pinasi savo tautinių mažumų se- 
neliais-invalidais, ypač kalėdi
niu laikotarpiu, ir savo tautinių 
organizacijų gerove.

Lietuviškajam skyriui vadova
vo “Dainavos” moterų sambūrio 
valdybos pirmininkė J. Kerienė. 
Čia tenka pažymėti, kad neseniai 
“Dainavos” sambūris atšventė 
savo veiklos trisdešimtmetį. Jam 
šiame bazare talkino D. Ribokie
nė, Ž. Matukienė, M. Varkalienė, 
S. Rusceckienė, R. Foorde.

Lietuviškų vaišių stalą aptar
navo F. Senkuvienė, H. Pisčikie- 
nė su savo talkininkėmis.

Lietuviškasis skyrius pasižy
mėjo gintaro dirbiniais, tautinių 
raštų juostom ir rankšluosčiais. 
Lietuva — gintaro kraštas, tad ir 
bazaro skyrius —gintarinis.

Lietuviškojo skyriaus pelnas 
buvo paskirtas Tautos fondui, 
Vasario 16 gimnazijai, jaunimo 
kongresui Australijoje, LSS Eu
ropos rajono skautams, seneliams 
Lietuvių sodyboje, “LKB kroni
kai” leisti ir Londono šeštadie
ninei Maironio mokyklai.

Latvijos moterys veikia D. 
Britanijoje susibūrusios “Lat
vian Welfare Relief organiza
cijoje. Jos padeda D. Britanijoje 
išlaikyti esančius net keturis se- 
nelių-invalidų namus, remia lat
vių gimnaziją Vokietijoje ir va
saros jaunimo stovyklas.

Latvių bazaro skyrius pasižy
mėjo su gausiais liaudies rank
darbiais, pagamintais jų sene
lių, gyvenančių prieglaudose, 
ir kitais vertingais dalykais.

Estų skyrių tvarkė prie Estijos 
pasiuntinybės veikiantis Estijos 
moterų pagalbos komitetas. Baza
ro pelnas — jaunimo vasaros sto
vykloms, seneliams - invalidams 
ir Vokietijoje veikiančiam cent
riniam Estijos komitetui.

Nuvykęs į tokį turtingą baza
rą, kol išbandai savo laimę visuo

se trijuose skyriuose, prisidedi 
gerą pusmaišį laimikių. O jeigu 
kurio nors žmona ar jaunuolė ne
turi užtenkamai gintarinių pa
puošalų, tai galėjo pasipuošti 
lietuvišku auksu — gintaru.

Bazaras buvo gausiai lankomas, 
•salė visuomet buvo pilna norin
čių išbandyti savo laimę loteri
jose ar nupirkti kam nors kalė
dinę dovaną.

Prie įėjimo veikė latvių spau
dos stalas su gausia latviška spau
da ir knygmis. Ten buvo galima 
nusipirkti jaunimo žygio Balti
jos jūroje albumą, kuris sudary
tas iš užsienio spaudos aprašy
mų ir nuotraukų.

Šalia bazaro Latvių namų resto
ranas visus vaišino latviškais 
valgiais, o baras — šaltu alumi 
ir latvišku svetingumu.

S. Kasparas

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont, 
Tel. 533-7954

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

PADĖKA

AfA 
VACLOVUI SKREBUTĖNUI,

mano mylimam vyrui, staiga mirus, nuoširdžiai dėkoju 
Tėvams pranciškonams už visus religinius patarnavi
mus, maldas laidotuvių namuose, koncelebracines šv. 
Mišias ir palydėjimą velionies į kapines.

Esu dėkinga muzikei L. Marcinkutei už giedojimą 
šventovėje. Ačiū karsto nešėjams, visiems, užprašiu
siems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, pareiškusiems 
užuojautą žodžiu ir spaudoje, aukojusiems lietuviškai 
spaudai. Dėkoju visiems, dalyvavusiems laidotuvių na
muose, šventovėje ir palydėjusiems velionį į amžino 
poilsio vietą. Nuoširdi padėka B. Sapliui, tarusiam atsi
sveikinimo žodį kapinėse vilniečių vardu.

Dėkoju B. Stanulienei už pusryčių paruošimą ir vi
soms ponioms už pyragus.

Teatlygina Dievas visiems.
Žmona Julija

PADĖKA
A. a. MONIKAI ŽĖKIENEI,

mūsų mylimai mamytei,
mirus 1988 m. sausio 4 d. Toronte, 

nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapijos klebonui 
kun. J. Staškui, kun. K. Kaknevičiui ir Prisikėlimo parapijos 
klebonui kun. A. Simanavičiui, OFM, už atnašautas šv. Mi
šias, maldas prie karsto ir palydėjimą į kapines.

Dėkojame muz. V. Verikaičiui ir sol. A. Simanavičiui už 
giesmes šv. Mišių metu ir kapinėse, KLK moterų draugijos 
Lietuvos kankinių skyriaus narėms už maldas laidotuvių na
muose bei skyriaus pirmininkei G. Trinkienei už atsisveiki
nimo žodį pamaldų metu.

Dėkojame karsto nešėjams, visiems, užprašiusiems šv. 
Mišias, atsiuntusiems daug gražių gėlių, atsilankiusiems 
laidotuvių namuose ir dalyvavusiems laidotuvėse.

Nuoširdi padėka Algiui ir Daliai Nausėdams už visoke
riopą pagalbą mūsų liūdesio dienomis.

Dėkojame visoms moterims, kurios padovanojo pyragų 
laidotuvių pusryčiams, ir Birutei Stanulienei už skanų pus
ryčių maistą.

Elena ir Dana Žėkaitės
Ona Radzevičienė

AfA 
BRONIUI BIJŪNUI

mirus,
jo žmoną dr. GENOVAITĘ, dukras ir sūnus, 

kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame —

Nijolė Bates 
Nijolė Benotienė 
Diana Blauzdžiūnienė 
Tina Baranauskienė 
Andrena Dyer 
Birutė Jankauskienė 
Leokadija Kanovičienė 
Audronė Kairienė

Rita Kvedarienė 
Danguolė Kostecky 
Rūta Laurinavičienė 
Roma Novogrodskienė 
Danutė Paškovičienė 
Rūta Resnik 
Sigita Štuopienė 
Elena Verikaitienė

ir jų šeimos



Delhi-Tillsonburg, Ont.
VASARIO 16 bus paminėta va

sario 14. sekmadienį, 12 v., tuojau 
po pamaldų Delhi Sv. Kazimiero 
parapijos salėje. Paskaita - jau
nosios kartos KLB veikėjos Rasos 
Kurienės. Meninę programą at
liks Hamiltono “Aukuras”, vado
vaujamas E. Kudabienės. Kvie
čiame visus šioje apylinkėje ir 
toliau gyvenančius tautiečius da
lyvauti Lietuvos nepriklausomy
bės 70-mečio paminėjime. Bus ka
vutė ir renkamos aukos KLB vi
suomeninei veiklai paremti.

St. Beržinis, 
apylinkės valdybos pirmininkas

Windsor, Ontario
VASARIO 16-SIOS minėjimas 

įvyks vasario 21, sekmadienį, tuoj 
po 10.30 v.r. pamaldų, Šv. Kazi
miero parapijos salėje, 808 Ma
rion St. Kalbės žinomas visuome
nininkas iš Detroito, Albertas 
Misiūnas. Bus meninė dalis, pie
tūs ir aukų rinkimas Lietuvos 
laisvinimo ir kultūriniams dar
bams paremti.

Tos pačios dienos 10 v.r. - Lie
tuvos vėliavos iškėlimas prie mies
to rotušės. KLB Windsoro apylin
kės valdyba kviečia Windsoro ir 
apylinkių tautiečius dalyvauti 
vėliavos iškėlime bei minėjime 
ir savo auka prisidėti prie paverg
tos tėvynės nepriklausomybės 
atstatymo. KLB Windsoro

apylinkės valdyba

Edmonton, Alberta
VASARIO 16 MINĖJIMAS, ren

giamas KLB Edmontono apylinkės 
valdybos, įvyks Lietuvių namuo
se š. m. vasario 20, šeštadienį, 
7 v.v. Numatoma oficialioji da
lis, trumpas pranešimas ir bend
ra vakarienė. Visi vietiniai bei 
apylinkės lietuviai ir jų draugai 
kviečiami dalyvauti.

KAZIMIERAS DEKSNYS iš 
Ontario Hamiltono, “Security” 
bendrovės, darbo reikalu lankėsi 
Edmontone š. m. sausio 21-25 d.d. 
Sausio 23 d. apylinkės v-bos su
rengtame Lietuvių namuose pobū
vyje, kuriam vadovavo pirm. Algis

Dudaravičius, svečias padarė iš
samų pranešimą apie liepos 3 d. 
Hamiltone rengiamą Pasaulio lie
tuvių tautinių šokių šventę. Jis 
yra tos šventės rengėjų komite
to narys ir kvietė visus joje daly
vauti.

Po pranešimo, dalyviams vaiši
nantis kavute bei gausiais užkan
džiais, buvo rodoma garsinė vaiz
dajuostė iš tautinių šokių šven
tės, įvykusios Klivlande 1984 m. 
vasarą.

Pobūvio pabaigoje nemaža dalis 
iš 27 dalyvavusių asmenų įteikė 
Kazimiero vardu šventės rengėjų 
komitetui piniginę paramą, palin
kėdami geriausios sėkmės. Dobilas

Philadelphia, Pa.
VINCO KRĖVĖS MOKYKLOS 

kalėdinė eglutė buvo surengta 
sausio 10 d., po 10.30 v.r. Mišių, Šv. 
Andriejaus parapijos salėje. Mo
kiniai vaidino, deklamavo, daina
vo. Klausytojai gėrėjosi jų lietu
vių kalba. Šeši iš 14 mokinių yra 
trečios kartos arba mišrių šeimų. 
Tai darbo rezultatai pagalbinės 
klasės (nekalbančių lietuviškai) 
mokytojos J. Stirbienės, kuri yra 
ir visos mokyklos vedėja.

Kalėdų senelio pareigas atliko 
Dainoras, vaidinimą-montažą pa
ruošė mokyt. R. Rukšienė, prieš 
vienerius metus atvykusi iš Lie
tuvos pas savo vyrą, sufleravo D. 
Radžiuvienė, dekoracijas piešė 
E. Washowski ir R. Krokytė, tech
nikinę pagalbą teikė J. Kašinskas, 
A. Vainius, R. Stirbys, B. Kašins- 
kienė. Pietus programos dalyviams 
paruošė mokinių motinos, vado
vaujant L. Vainiuvienei.

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI 
veikia Šv. Jurgio parapijos sa
lėje nuo 7 v.v. iki 9 v.v. (kuriomis 
dienomis? Red.). Juos lanko 15 stu
dentų. Mintį rengti tokius kursus 
iškėlė Elena Campbell (Linkevi
čiūtė) ir Lynne Cox (Jucytė). Kai 
jos pradėjo leisti savo vaikus į 
šeštadieninę mokyklą, panoro ir 
pačios daugiau išmokti lietuvių 
kalbos. Kursų vedėja - Jūratė Kro- 
kytė-Stirbienė, pažengusių klasės 
mokytojas - B. Krokys. Pavasarį 
numatomas kursantų pasirodymas 
visuomenei. Kor.

Netekus didžio visuomenininko

AfA 
LEONARDO EIMANTO,

sūnų ALGIMANTĄ su šeima, gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

KLB Londono apylinkės valdyba 
■;.

Brangiam vyrui
AfA 

JONUI RUKŠAI,
mirus,

žmoną JADZĘ RUKŠIENĘ, brolius - STASĮ ir BALĮ
giliai užjaučia ir drauge liūdi -

Šiauliečių sambūris Toronte

AfA 
JONUI RUKŠAI

mirus,

jo žmonai JADVYGAI, mūsų grupės “Daina” narei, 
broliams ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą -

Šalpos grupė "Daina"

AfA 
JONUI RUKŠAI

iškeliavus į amžinybę,
gilią užuojautą reiškiame žmonai JADVYGAI, broliui 
STASIUI bei visai giminei -

Gražina ir Petras Stauskai

AfA 
JONUI RUKŠAI

mirus,
žmoną, sūnų KĘSTUTĮ, brolius - BALĮ, STASĮ, Lietu
voje - VLADĄ ir ANTANĄ bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame -

Marytė ir Vacys Vaitkai,
Wasaga Beach, Ont.

AfA 
BALIUI PETRONIUI

Lietuvoje mirus, 
jo brolĮ JUOZĄ su šeima, brolį ir seseris Lietuvoje bei 
kitus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Pažerūnų šeima

PRANEŠIMAS JAUNIMUI
Toronto lietuvių namų švietimo fondo “Labdara” (sutrumpintai “Fondas”) 

stipendijų paskirstymo komisija duos stipendijas-premijas jaunimui
TIKSLAS
Remti stipendijomis studijuojantį jaunimą, 

skatinti premijomis lietuvių kalbos ir kultūros 
pažinimą, ugdyti jaunosios kartos dalyvavimą 
visuomeninėje-kultūrinėje veikloje ir remti visa 
tai, kas tarnauja lietuvių išeivijos siekiams.

KVALIFIKACIJOS
Komisija, skirstydama stipendijas-premijas, 

atsižvelgs į šias sąlygas: a. turi būti lietuviai 
arba lietuvių kilmės, b. studijuojantieji aukš
tesniosiose mokslo institucijose, c. Vasario 16 
gimnazijos Vokietijoje mokiniai, d. lituanistinių 
kursų ar institucijų studentai, e. lituanistinių 
mokyklų mokytojai bei studentai, studijuojantys 
lietuvių kalbą ir jos dėstymo metodiką, f. TLN 
nariai arba jų šeimos nariai (turi pirmenybės

privilegijas). Neatsiradus tinkamų kandidatų, 
likusieji pinigai bus perkelti į sekančių metų 
sąskaitą arba paskirti premijomis už konkursinius 
rašinius. Prašymą rašant, svarbu duoti kuo 
daugiau žinių apie save, studijas ir pažymius, 
lietuvišką veiklą bei dalyvavimą lietuviškose 
organizacijose. Dėl smulkesnių informacijų 
skambinti J. V. Šimkui 231-9425 Toronte. Pra
šymus siųsti: Švietimo fondas, 1573 Bloor St. 
West, Toronto M6P 1A6, Canada arba palikti 
LN raštinėje ne vėliau kaip kovo 13 d.

Stipendijos bus įteiktos metiniame Toronto 
Lietuvių namų susirinkime kovo 27 d. Jei yra 
neįmanoma jame dalyvauti, prašoma raštiškai 
įgalioti kitą asmenį.

TLN švietimo fondo “Labdara” komisija
1 . — 1 1 ... ...................... . ...........................

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
70 metu sukakties

GJOO0OODOS Montreal™ =
•. O ' ’

bus vasario 21, sekmadienį šia tvarka:
11 v.r. Iškilmingos pamaldos Aušros Vartų ir Šv. Kazimiero šventovėse.

3 v.p.p. minėjimas - Koncertas ’
St. Henri Polyvalente mokyklos auditorijoje , 

(4115 St. Jacque W., prie pat Place St. Henri metro stoties).
Kalbės PLB pirm. Vytautas Kamantas iš JAV-bių.

Koncertinę dalį atliks Montrealio mergaičių choras “Pavasaris”, vadovaujamas muz. Ingrid 
Tark, akompaniatorius Jeff Fisher; Montrealio jaunimo ansamblis, vadovaujamas Silvijos 
Staškevičienės, palydint akordeonu Linui Staškevičiui.
Visi kviečiami gausiai dalyvauti. KLB Montrealio apylinkės valdyba

Taupykite ateičiai 
ir mažinkite dabartinius valstybinius 

mokesčius, dėdami santaupas į 
? te į < f“" j j

KHbr Montrealio LI I t
I

iš 972 %) vienerių metų laikotarpiui. 
' *

1987 metams terminas baigiasi VSSčinO 29 d.
Vedėjas

M MONTREAL
čiai. Numatoma įdomi programa. 
Bus kviečiami šioje mokykloje 
dirbę mokytojai bei visi abitu
rientai. Ta proga ruošiamas gau
siai iliustruotas metraštis.

Dabartinį AV parapijos komi
tetą sudaro: pirm. Ant. Čepulis, 
sekr. Izidorius Mališka, ižd. Edis 
Augūnas, šeimininkė Mary Vaup- 
šienė, jos padėjėja Ona Ūsienė 
ir pastatų prižiūrėtojas VI. Žitkus.

A. a. Jonas Viliušis, 89 m. am
žiaus, mirė sausio 20 d. Jis buvo 
kūrėjas-savanoris, Vyčio kryžiaus 
kavalierius, miškininkas ir teisi-

Vasario 16-osios minėjimas pra
sidės iškilmingomis pamaldomis 
AV ir Šv. Kazimiero šventovėse 
vasario 21 d., 11 v.r. Organizacijos 
dalyvauja su vėliavomis. 3 v.p.p. 
akademinė minėjimo dalis vyks 
Montrealio lituanistinės mokyk
los patalpose (žiūr. skelbimą). To
je pačioje salėje ir pernai buvo 
minima Lietuvos nepriklausomy
bės šventė. Įdomią meninę pro
gramą organizuoja Rimas Pie- 
čaitis.

“Vaivorykštės” paroda, surengta 
Lietuvos nepriklausomybės šven
tei paminėti, veiks LaSalle kul
tūros centre iki vasario 19 d. Smul
kesnė informacija buvo skelbta 
anksčiau.

Lituanistinės mokyklos ener
gingas tėvą komitetas gegužės 14 
d. AV parapijos salėje rengia 
įspūdingą balių paminėti šios 
mokyklos 40 metų veiklos sukak-

Kanados Lietuvių 
Bendruomenė

— KLB iždininkas primena Ka
nados lietuviams, kad, pagal 
KLB krašto tarybos nutarimą pra
ėjusiame suvažiavime, nuo 1988 
m. sausio 1 d. solidarumo mo
kestis pakeltas iki $10, ir ragina 
visus jį sumokėti kiek galima grei
čiau.

— Vadovams tų organizacijų, ku
rios per KLB valdybą savo veiklos 
rėmėjams išduoda mokestinių at
skaitų kvitus, pakartotinai pri
menama, kad nuo 1988 m. sausio 
1 d. bus imama 5% nuo aukotos su
mos, tačiau, kaip ir ankščiau, 
aukojantis gaus kvitą už pilną 
aukos sumą.

— 1988 m. sausio mėn. gautos 
sekančios aukos KLB veiklai: iš 
torontiečių — D. Klibingaitienės 
$10, A. Gurevičiaus $20. Toronto 
Lietuvių namai prisidėjo prie 
Skuodžių šeimos kelionės į Ota
vą išlaidų dosnia $500 auka. Už 
1987 metus gauti solidarumo mo
kesčiai iš Toronto apylinkės val
dybos — $1,702, iš Britų Kolum
bijos apyl. valdybos — $45. Vi
siems aukotojams nuoširdus ačiū!

ninkas. Po gedulinių pamaldų Šv. 
Kazimiero šventovėje kūnas sude
gintas sausio 22 d. Liūdi žmona, 
dvi dukterys su šeimomis ir bi
čiuliai.

A. a. Jonas Vanagas, 88 m. am
žiaus, mirė sausio 17 d. Palaido
tas iš Šv. Kazimierio šventovės 
sausio 20 d. Cote dės Neiges kapi
nėse. Liūdi du sūnūs ir kiti arti
mieji. B.S.

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 
r MOKA

REZERVAS - virš $750,000.
UŽ:

Certifikatus .............
Term, indėlius:

..... 9 % Taupymo-special.................
Taupymo - su gyv. dr.............

51/4%
5 %

1 metų .............
180 d. -364 d. .

...... 8'/4%

...... 71/4%
Taupymo - kasdienines....... 43/4%

120 d. - 179 d. . .....  7 % Einamos sąsk......................... 41/2%
60 d. - 119 d. . .....  63/4% RRIF - RRSP - term.............. 91/2°/o

30 d.- 59 d.......... 6'/2% RRIF-RRSP-taup..............
IMA UŽ:

Nekiln. turto nuo 101/a%, asmenines - nuo 103/4%
Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve Rosemont Šv. Kazimiero

Pirm., antr., treč. 9.00-3.00 --------
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 4.00-8.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00-6.00
Sekmadieniais 10.30-12.30 -------- 10.30-12.30

61/4°/o

par.
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AfA 
ANGELĖS ir ALFONSO ŠMIGELSKIŲ 

mirties metinių Mišios -
vasario 6, šeštadienį, 10 v.r., Prisikėlimo parapijos 
šventovėje, Toronte. Kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti ir prisiminti juos maldose -

duktė Loreta, žentas Petras Murauskai 
ir šeima

AfA 
ADOLFUI SARGAUČIUI

mirus,
jo žmoną ELENĄ, Anapilio moterų būrelio narę, 
ir visą šeimą giliai užjaučiame bei kartu liūdime -

Anapilio moterų būrelis

Mylimam vyrui
AfA 

ADOLFUI SARGAUČIUI
mirus,

žmoną ELENĄ ir sūnų PETRĄ su šeima nuoširdžiai
užjaučiame bei kartu liūdime -

Kanados Lietuvių Bendruomenės
Oakvillės apylinkė

AfA 
ADOLFUI SARGAUČIUI

mirus,
jo žmoną, brolį BRONIŲ ir kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame -

V. V. Balsiai
G. V. Balsiai

AfA 
ANDRIUI IGNAIČIUI

iškeliavus amžinybėn Niujorke,

jo brolį VINCĄ IGNAITĮ, jo šeimą bei artimuosius

ib iotymp.m h> hhRAM iiiru?

Verutė Treigienė,
Delhi, Ont.

AfA 
ANDRIUI IGNAIČIUI

mirus Niujorke,

reiškiame nuoširdžią padėką velionies broliui VINCUI 
IGNAIČIUI, uoliam Kanados lietuvių fondo darbuotojui- 
steigėjui Toronte-

d r. Antanas ir Sofija Pacevičiai 
su šeima

AfA 
PETRUI VENSLAUSKUI

Punske mirus,
jo dukras - TEKLĘ KARECKIENĘ ir MARYTĘ GEN-
ČIUVIENĘ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame —

A. O. Godeliai
Hamilton, Ont. p h. Balytos

Mylimam tėveliui
AfA 

PETRUI VENSLAUSKUI
Kreivėnuose mirus,

dukras-TEKLĘ KARECKIENĘ, MARYTĘ GEN-
ČIUVIENĘ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame -

G. A. Slabosevičiai S. K. Šukiai
J. R. Kuliešiai

AfA 
PETRUI MISEVIČIUI

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo dukroms - GERTRŪ
DAI, MARYTEI, ONUTEI ir sūnui POVILUI su šeimomis -

G. ir B. Grajauskai B. ir B. Venslovai
O. ir J. Kareckai O. ir St. Žvirbliai

A. ir Z. Pulianauskai
Hamilton, Ontario



10 psi. • Tėviškės žiburiai • 1988. H. 2 — Nr. 5 (1980)

) R IS I K E L I M O
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............ 71/4%

180-364 d. term, ind............ 7’/4%
1 metų term, indėlius...... 71/z%
2 metų term, indėlius...... 73/«%
3 metų term, indėlius...... 8 %
1 metų GlC-met. palūk..... 9’/4%
2 metų GlC-met. palūk..... 91/=%
3 metų GlC-met. palūk..... 10 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 83/4%
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 91/4% 
RRSP-2 metų term. ind. ... 9’/2% 
RRSP-3 metų term. ind.. 10 % 
Specialią taup. s-tą..........  7 %
Taupomąją sąskaitą........  6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7’/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

1

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

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

CTFDUAITC EIIDQ 406 Roncesvalles Avė.OlErnAIlO runa Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

A.B GOMES
Real Estate* Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

ETOBICOKE T- 
RAL. Trijų ^amy- 
jų viena^O .is, pri
jungtas ^p^ažas, baig
tas centrinis šil- 
dy.tf ^vėsinimas, ži
dinys, $228,900.

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 (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

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

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
Ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

CLOVERDALE MALL. JT
Vienaaukštis ’ 'tnas, i jJHfl 
trys miegat>^i, baig- Y’*'
tas rūsys.0Stra prau- \ H 
sykla, $ .<>00. ®
HIG^'ARK Dviejų

jungtinis na- ■
(semi), trys miega- Įl^r ]

mieji, židinys, rūsys,
garažas, $182,000. ANTANAS GENYS

an independent member broker

inc. Realtor

Toronto “Sutartinės" dainininkės - ZITA ir DAINA GERKLYTĖS džiugina vaikučius kaukių baliuje Toronto
Prisikėlimo parapijos salėje Nuotr. St. Dabkaus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

sėjų grupėje buvo nepatenkin
ti tik du jos nariai. Didžioji 
teisėjų dalis patogiai nusiplo
vė rankas, iš savo sprendimo 
išjungdami negimusių kūdi
kių žudymą, ribodamiesi tik 
konstitucine moterų teise tu
rėti abortus. Aukščiausiasis 
teismas negimusių kūdikių žu
dymo problemą paliko politi
kams. Kardinolas G. E. Carte- 
ris, Toronto arkivyskupas, pa
reikalavo, kad Kanados parla
mentas nedelsdamas priimtų 
įstatymą, apsaugojantį negi
musių kūdikių teises į gyve
nimą. Priešingu atveju abor
tai, pridengti konstitucine 
moterų teise, taps kasdieni
niu reiškiniu, vedančiu j ma
sines negimusių kūdikių žudy
nes. Teisingumo ministerio R. 
Hnatyshyno laukia sunkus 
sprendimas, nes dabar visi ka
nadiečiai yra suskaldyti į dvi 
dalis: vieni pritaria kai kurių 
moterų ilgai siektiems lais
viems abortams, o kiti tai lai
ko gyvybės atėmimu nespėju- 
siems gimti kūdikiams. Ran
kas iš džiaugsmo trina H. Mor- 
gentaleris, kalbantis apie sa
vo klinikų abortams tinklą Ka
nadoje, jeigu jomis nepasirū
pins vyriausybės. Lietuviškai
gydytojais mes vadiname vie
nos profesijos narius, kurie 
rūpinasi žmogaus sveikatos 
reikalais, jo gydymu. H. Mor- 
gentaleris medicinoje verčia
si tik negimusių kūdikių žudy
mu, nors jam pačiam teko būti 
nacių koncentracijos stovyk
loje ir matyti ten vykdomas ma
sines žudynes, visišką nesi
skaitymą su žmonių gyvybėmis.

Kanados komunistų vadas W. 
Kashtanas, 78 metų amžiaus, 
pasitrauks iš vadovybės sekan
čiame kompartijos atstovų su
važiavime š. m. gegužės mėne
sį. Kanados komunistų parti
ja buvo įsteigta 1921 m. pava
sarį vienoje anuometinės 
Guelph vietovės ūkininko dar
žinėje, Ontario provincijoje. 
W. Kashtanas jos vadu buvo iš
rinktas 1965 m. ir vadovybėje 
išsilaikė 22 metus. Jo valdymo 
metais kompartijos populiaru
mas nepakilo, narių skaičius 
nepadidėjo - svyravo ir svy
ruoja tarp trijų ir penkių 
tūkstančių visoje Kanadoje. 
Bereikalingu lėšų žarstymu 
tapo kompartijos kandidatų 
parūpinimas kai kuriose par
lamentinių rinkimų apylinkė
se. Jie, surinkę vos po 100-300 
balsų, visada prarasdavo rin
kimų komisijai įmokėtą užsta
tą. Tokie kandidatai tik pri
mindavo, kad Kanadoje yra 
Maskvai tarnaujanti komunis
tų partija, visiškai nepopu
liari, neturinti jokio svorio. 
W. Kashtanas visada buvo išti
kimas įsakymams iš Maskvos. 
Prieš porą metų kompartijos 
suvažiavime jis aštriai puo
lė JAV prez. R. Reaganą, jį pa
vadindamas didžiausiu tero
ristu pasaulyje, o Ameriką - 
agresore, karų kurstytoja, vi
sų blogybių skleidėja.

M. Gorbačiovo pradėtos re
formos dabar verčia W. Kash- 
taną atrajoti tuos neatsargius 
žodžius, jo burnon įspraustus 
sovietinės kompartijos propa
gandistų Maskvoje. Spaudos 
konferencijoje W. Kashtanas 
šį kartą nelietė prez. R. Rea- 
gano, bet garbino M. Gorba
čiovą už komunistinės siste
mos pertvarkymą, pažadėtą at
virumą, kurio dėka tikimasi 
didesnės laisvės. Pasitrau

kiančio W. Kashtano įpėdiniu 
yra laikomas G. Hewisonas, 
kompartijon įstojęs 1961 m. 
Britų Kolumbijos universite
te. Toje provincijoje jis su
organizavo žvejų ir jiems ar
timų darbininkų uniją, buvo 
jos iždo sekretoriumi. Spėja
ma, kad Kanados komunistų 
partijos suvažiavime G. Hewi- 
sonui teks būti vieninteliu kan
didatu į vadus. M. Gorbačiovo 
pradėtos reformos jam leis pa
keisti ligšiolinę Kanados ko
munistų liniją, susilaukti di
desnės laisvės iš savo tikrųjų 
viršininkų Maskvoje.

Teisėjo I. A. Vanninio teisin
gumu suabejojo Ontario tei
singumo ministeris I. Scottas, 
pareikalavęs didesnės baus
mės 22 metų amžiaus B. Glass- 
fordui, užpuolusiam moterį 
Sault Ste. Marie vietovėje, 
bandžiusiam išprievartauti, 
sumušusiam ir be sąmonės pa
likusiam nakties metu prie vie
no pastato. Protesto susilau
kė neįtikėtinas teisėjo L A. 
Vanninio gaijestingumas ne 
aukai, o jos (Užpuolėjui. Mat 
nusikaltėlis B. Glassfordas 
gavo tik 90 Sienų kalėjimo, 
bausmę įpareigotas atlikti sa
vaitgaliais. Dienraštis “The

Ateitininkų žinios
Jaunučių ateitininkų susirin

kimas - vasario 21, sekmadienį, 
tuoj po 10.15 v.r. Mišių Prisikėli
mo parapijos posėdžių kambaryje. 
Vasario 7 d. visi jaunučiai ir jų 
šeimos kviečiamos dalyvauti žie
mos iškyloje į Rennie Parką 11.30 
v.r. - 4.30 v.p.p. Pietums bei karš
tai kakavai visi kviečiami pas Ši
leikas (11 Morningside Ave.). Da
lyvaujantys prašomi atsinešti po 
lėkštę sumuštinių, pyragą, pačiū
žas ir rogutes (jei būtų sniego). G.P.

Skautų veikla
• Skautiškas ačiū broliui A. 

Vasiliauskui už Romuvai paauko
tą laivą.

• “Šatrijos” tuntas dėkoja p. 
Janinai Pacevičienei už $20 auką.

• Kunigaikštienės Birutės drau
govės sueigos - vasario 8 d. ir va
sario 23 d. pas sesę E. Namikienė.

J.D.B.
• Septintosios tautinės stovyk

los tema - “Lietuva - mano tėvų 
žemė”. Stovykla bus rugpjūčio 14- 
24 d.d. Seven Ranges B.S.A. Scout 
Reservation, Kensington, Ohio 
44427. Bus 3 rajonai - seserijos, 
brolijos ir ASS. Rajonuose bus 
stovyklaujama šakomis - vilkiu
kai, skautai ir 1.1. Kurie užsiregist
ruos iki birželio 1 d. ir įmokės 
$40, tiems mokestis bus $140 JAV, 
vėliau pilnas mokestis - $165. Jei
gu iš šeimos stovyklaus du, gaus po 
$5 nuolaidą. Taip pat visi turi būti 
užsimokėję LSS nario mokestį. M.

• Vasario 7 d., 10.15 v.r., Prisi
kėlimo par. šventovėje visi skau- 
tai-tės organizuotai dalyvauja pa
maldose ir iškilmingoje sueigoje 
Parodų salėje. Renkamės 9.45 v.r. 
salėje.

• Tautinių šokių specialybei 
programą paruošė mokyt, ps. J. Ka- 
rasiejus. Šokantieji tautinius šo
kius sk. sk-tės ir išlaikę tos pro
gramos reikalavimus gaus šokėjo 
specialybę.

^SPORTAS
“AUŠROS” ŽINIOS

York lygos krepšinio pirmeny
bių paskutinėse dvejose rungty
nėse “Aušros” komanda yra pir
moje vietoje. Sausio 11 d. George 
Harvey gimnazijos patalpose ji 
laimėjo prieš C.M.C.C. 74:66 (33: 
30), sausio 20 d. York Humber 
gimnazijos patalpose pralaimė
jo “Vyčio” komandai 90:98 (47:40). 
Rungtynės buvo gero lygio. Žai

Toronto Sun” atkreipė skai
tytojų dėmesį į keistai skam
bančius teisėjo I. A. Vanninio 
pasiteisinimus. Esą nusikal
tėlio B. Glassfordo neverta 
bausti ilga kalėjimo bausme, 
nes jis yra iš geros šeimos, 
anksčiau neteistas, pasimo
kęs iš padarytos klaidos ir net
gi susilaukęs žaizdos skrandy
je dėl susigraužimo. Be to, tas 
moters užuoplimas buvo trum
pas, dėl jo 27 metų amžiaus 
jauna moteris neturės ilgai 
trunkančio psichologinio su
krėtimo. Dienraštis savo ve
damajame teisingai pastebi, 
kad teisėjas I. A. Vanninis šne
ka kaip kvalifikuotas psicho
logas, darydamas tokias išva
das, nutylėdamas faktus. Pir
miausia užpultoji buvo taip 
sumušta, kad neteko sąmonės, 
ir vidurnaktį palikta be jokios 
pagalbos. Sumušimas paliko 
žaizdas ant galvos ir ant nuga
ros, kurioms užgydyti reikėjo 
dviejų savaičių. Prokuroras 
reikalavo kalėjimo bausmės, 
kuri tokiu atveju turėjo būti 
bent pora metų. Spaudoje pasi- 
rdoė dokumentuotų praneši
mų apie ankstesnį teisėjo I. A. 
Vanninio gailestingumą ki
tiems prievartautojams. Jie 
taip pat gavo palyginti trum
pas vienerių-dviejų metų bau
smes, matyt, taip pat būdami 
iš “gerų šeimų”.

dime krepšinio mėgėjams nebuvo 
laiko nuobodžiauti. Iki pat rung
tynių pabaigos nebuvo žinomas 
laimėtojas. Vieną minutę iki 
rungtynių pabaigos (rezultatas 
93:90) R. Kaknevičius neįmeta 
baudos ir praranda sviedinį. 
Tuoj pat “Aušros” žaidėjas pa
daro dvi baudas, kurias “Vyčio” 
žaidėjas išnaudoja ir dar įmeta 
pilną krepšį ir rungtynes baigia 
savo naudai 98:90. “Vyčio” ko
mandoje gerai žaidė J. Karpis ir 
dar vienas komandoje nematytas 
žaidėjas, kuris dėl savo vikrumo 
sunkiai buvo uždengiamas, geras 
prie savo ir “Aušros” lentų, su
metęs 34 krepšius. “Aušros” ko
mandoje žaidė dvejose rungtynė
se: R. Kaknevičius 20, 22, S. Ar
lauskas 17, 9, S. Žulys 10, 21, V. 
Gataveckas 16, 19, A. Valickas 
6, 7, R.' Sisak 10, V. Nycz 3, R. 
Underys, V. Dementavičius 2, G. 
Simpson 2, K. Bartusevičius. K.S.

Pajieškojimai
Jieškomas Stasys Stankūnas, sū

nus Leono, gimęs Veliuonos vis., 
Kristapolio dvare. Prieš karą plau
kiojo garlaiviu “Balanda”. Pasku
tinę žinią tėvai gavo tuoj po karo 
iš Hamburgo. Pažinojusius arba ži
nančius ką nors apie St. Stankūną 
prašau pranešti “TŽ” redakcijai. 
Jieško brolis Justinas Lietuvoje.

“TŽ” redakcijoje gautas iš V. 
Vokietijos “Hoerner Bank GMBH” 
laiškas, kuriame teiraujamasi 
apie a.a. Marijonos Toliušytės- 
Lastauskienės gimines — palikimo 
paveldėtojus-jas. Velionė (Mario- 
ne Lastauskas) buvo gimusi 1913 
m. birželio 13 d. Daukšaičiuose. 
Jos tėvai — Antanas Toliušis ir 
Marijona Žemgulytė. Atsiliepti 
šiuo adresu: Hoerner Bank 
GMBH, Postfach 1945, 700 Heil
bronn, W. Germany.

^ŠYPSENOS—
Fantazija ir tikrovė

Garsus ansamblio vadovas 
Utiosovas papasakojo apie dai
nininkę, nemėgstančių tikro
vės ir trokštančią svajonių pa
saulio:

— Ak koksai nuostabus, pil
kas vienodas gyvenimas. Aš 
baisiai trokštu kažko nepa
prasto, tolimo nuo tikrovės .. .

Utiosovas jai patarė:
— Skaitykite “Izvestijas”. Jo

se viskas fantastiška, nepa
prasta ir su tikrove nieko bend
ro neturi...

A LIETUV|U KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
71/4% už 90 dienų term, indei.
71/4% už 6 mėn. term, indėlius
71/2% už 1 m. term, indėlius
73/4% už 2 m. term, indėlius
8 % už 3 m. term, indėlius
91/4% už 1 m. GIC invest, pažym. 
91/2% už 2 m. GIC invest, pažym.

10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą (variable rate) 
91/4% už 1 m. term, pensijų planą 
9’/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 
71/4% virš $10,000 kasd. pal. sąsk? 

53/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA: 
už asmenines 

paskolas nuo....101/2%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

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

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

Asmenines paskolas duo
dame iki $65,000 ir mortgi- 
čius iki 75% įkainoto turto. 
Kitos paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji mortgičiai.

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 M6P 1A6

Telefonas 532-1 1 49

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

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

Namų įkainojimo skyrius

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

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

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRAUGIŠKAI PA TARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN OF DISTINCTION

Tel. 535-2331 
arba 537-2869

RF/WKK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, ba
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 Š. m. vasario 21, sekmadienį, 3 valandą po pietų,

NETIKSLUMAI APRAŠYME
“TŽ" 1987 m. 52 nr. išspausdin

tame aprašyme B. Kemežaitės pa
skaitos Toronte “Nesibaigianti ko
va dėl Vilniaus” kai kurios vietos 
reikalingos patikslinimo. Apra
šymo autorius J. Varčius, dalyva
vęs paskaitoje, atpasakojo jos 
mintis, necituodamas jos teksto. 
Paskaitininkė “TŽ” redakcijai at
siųstame laiške nurodo šią minė
to aprašymo vietą: “Lenkai, kaip 
praeityje ir dabartyje, esą siekia 
per katalikų tikėjimą nutautinti 
ir sunaikinti lietuvius. Šiuo tiks
lu aktyviausiai reiškiasi lenkų 
Katalikų bendrijos vadovai (vys
kupai ir kunigai), nes jų įsitikini
mu katalikų religijoje tautybė ne
turinti jokios reikšmės. Jų nuo
mone, kiekvienas katalikas yra 
lenkas ir lietuviai katalikai yra 
lenkai. (Taip tvirtino kalbėtoja)”.

Paskaitos tekste taip pasakyta: 
“Kun. dr. V. Rimšelis 1985 m. ge
gužės 31 d., grįžęs iš Lenkijos pa
sakojo, kad dar ir dabar lenkų mo
kyklose mokoma, kad Vilnius ir 
Lvovas yra lenkų miestai - Lenki
jai nuo seno priklausanti terito
rija. Liublino idėją stengiamasi 
lenkų vaikuose išlaikyti aiškini
mu, kad Lietuva ateityje turės su
sijungti su Lenkija. Lenkų jauni
mas yra raginamas kurti su lietu
viais šeimas, nes lenkai, būdami 
šovinistiniais savo tautos patrio
tais per tokias mišrias vedybas 
lietuvius greit sulenkina. Lenkų 
jaunimas nesupranta, kodėl lietu
viai nori mišių savo kalba. Len
kų nuomone, katalikų bažnyčių 
pareiga melstis viena bendra kal
ba, nes religijoje tautybė netu
ri reikšmės. Lenkijoje viešpatau
ja nuomonė, jei nekalbi lenkiškai, 
tai nesi katalikas. Vadinas, kata
likybė yra lenkiška. Tai lenkų ka
talikiškasis imperializmas".

B. Kemežaitė savo laiške nuro
do, kad žodžių “lenkų Katalikų 
bendrijos vadovai (vyskupai ir 
kunigai)” paskaitoje nebuvo. Dėl 
to esą atpuola ir intarpas “taip 
tvirtino kalbėtoja”.

Kitoje aprašymo vietoje pasa
kyta: “Puoselėjama Liublino uni
jos idėja mokyklose ir Katalikų 
šventovėse prijungti ‘brolius’ 
lietuvius prie Lenkijos”. Žodžių 
“ir katalikų šventovėse”, “broliai" 
lietuviai esą jos paskaitoje taip 
pat nebuvo. “TŽ” red.

“TAUTOS GYVYBĖS” 
REDAKCIJAI

Jūsų pastabos (“Tautos gyvybė" 
i nr. 3(16), 1987 liepa-rugpjūtis) dęį 

Vilniaus arkidiecezijos dalies 
priskyrimo prie Lietuvos bažny
tinės provincijos pamiršta, kad 

_ ši idėja buvo prieš apie dvidešim
tį metų kažkieno pasėta tam, kad 
lietuviškas patriotizmas padė
tų sutivirtinti TSRS ir Lenkijos 
interesus. Yra liūdna, kai tiek 
tariamai sąmoningų lietuvių (įskai
tant PLB ir kraštų LB vadovus, 
“Pasaulio lietuvį” ir “Tautos gy
vybę”) suskato prašyti, kad Vati
kanas pripažintų rusų (ne Jalto
je, bet Maskvoje 1939 ir 1945 m.) 
nustatytas sienas.

Vietoj tokios malonės lietuviai 
turėtų maldauti popiežiaus, kad 
jis savo maldose atsimintų ir pa
dėtų ne vien rusų okupuotos Lie
tuvos krikščionims, bet ir visos 
Rytų Lietuvos - Vilniaus arki
diecezijos lietuviams, kurie yra 
varu ištautinami Gudijoje ir Len
kijoje, kad jis padėtų ir lietuviams 
krikščionims Lenkijos bažnytinei 
provincijai priskirtoje Mažojo

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)
• įvairūs fondai (Segregated Funds) - gyvybės, sveikatos, 

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

Canada Life Assurance Company 
390 Bay St. nr. 600, Toronto M5H 2Y2 
Darbo (41 6) 868-0922, namų (416) 848-0320

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

birute spudas BA 
sales representative

RF/MKK
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

BAYVIEW ir ROYAL ORCHARD BLVD. - Keturių miegamųjų, 
dviejų aukštų, “Tudor”, $249.500.
NETOLI PRISIKĖLIMO PARAPIJOS visai naujai atremontuo
tas dviejų butų po du miegamuosius namas (duplex). Naujos 
prausyklos, virtuvės, “skylights”. Galima įrengti butą rūsyje. 
Kaina $349.900.

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

je Lietuvoje, kad jis neužmirštų 
lietuvių Latvijoje ir tūkstančių 
lietuvių krikščionių tremtinių, 
tebevargstančių Rusijos gilumoje.

Jūsų klatinimai dr. K. Bobeliui 
dėl “atsidėkojimo Vatikanui” yra 
įžūlūs, niekuo nepamatuoti ir 
prasilenkia su viešo ir asmeniš
ko santykiavimo etikos bei mora
lės normomis. Gaila, kad “Tautos 
gyvybei” labiau rūpi savo tiks
las pateisinančių faktų atrankos 
ir iš piršto išlaužtų kaltinimų 
skelbimas nei įsigilinimas į fak
tus, jų esmę ir pozityvių pastan
gų įvertinimas.

Liūtas Grinius, 
Alexandria, VA

AUKOKIME SAVO 
BENDRUOMENEI

Turime gerai organizuotą Ka
nados Lietuvių Bendruomenę. { 
krašto valdybą sugebėjome įtrauk
ti jaunąją kartą, kuri dabar ir va
dovauja. Ji sugebėjo išvystyti di
namišką veiklą ir lietuviškų reika
lų gynimą. Veiklai labai reikalin
gos lėšos, kurių kr. valdybai labai 
trūksta. Mes, Kanados lietuviai, 
siunčiame nemažas sumas į kitą 
kraštą ir neklausiam kam tos lėšos 
panadojamos. Matome surinktų 
lėšų sumas, bet nematome darbų. 
Į mūsų šių dienų rūpesčius girdi
me atsaką: “Tai ne mūsų kompe
tencija”. Reikėtų daugiau auko
ti savajai Bendruomenei, kuri Lie
tuvos ir mūsų reikalais rūpinasi 
Kanadoje. M. Kizis,

Windsor, Ont.

PAMINKLAS ŽUVUSIEMS
Liūdna skaityti, kritiką žuvu

sioms už Lietuvos laisvę pamink
lo, kurį ruošiasi statyti Kanados 
šauliai. Tai garbingas užmojis. 
Gražiose Šv. Jono Kr. lietuvių ka
pinėse yra daug paminklų ir dar 
ateityje daug bus naujų. Žuvusių 
karių paminklui vietos užteks. 
Juk daug kas nežinome kur mūsų 
broliai yra žuvę - miškuose arba 
kovodami svetimuose kraštuose... 
Turėtume padėti, o ne kritikuoti. 
Mūsų pareiga bus lankyti, puošti 
vainikais ir gėlėmis paminklą žu
vusioms už brangią mūsų Tėvynę 
Lietuvą. M. J.

KLAIDOS
Turbūt straipsnis apie mano 

nerašytus atsiminimus, išspaus
dintas “TŽ” 1987 m. rugsėjo 1 d., 
nepateko į korektorių rankas, nes 
yra klaidų. Nekreipdama dėme
sio į skyrybą, čia norėčiau ištai
syti dvi stambesnes klaidas. Iš
spausdinta: “1944 m .rugpjūčio 3ti. 
Maskvoje S. Nėris skaitė savo poe
mą apie Staliną”; turi būti 1940 
m. Be to, vietovardis Rasienuose 
turėjo būti Raseiniuose. B. D.

JUS GIRDI IR KITUR
Sveikinu “Gintarinių aidų” ra

dijo programą Hamiltone. Jūsų 
muzika yra vis skirtinga, įdomi, 
graži ir lietuviška. Eilėraščiai 
ir kitos mintys - patriotinės ar 
juokingos visados gražiai skaito
mos. Labai vertinu jūsų darbą. 
Bet kodėl sveikinate tik Hamilto
ną? Žinokite, kad yra ir Oakvillė- 
je žmonių, kurie jus girdi, su ma
lonumu klauso ir nuoširdžiai dė
koja. Oakvillietė

KELIONIŲ APRAŠYMAI
Dėkoju už St. Daliaus gražius 

kelionių aprašymus. Jie buvo įdo
mūs ir lengvi skaityti. Tikiuosi, kad 
ir ateityje “TŽ” bus tokių straips
nių. Albinas Lukos,

Hamilton, Ont.

535-2500

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

Poetas HENRIKAS NAGYS skaitys iš savo poezijos rinkinių: “Saulės laikrodžiai”, 
“Mėlynas sniegas”, “Broliai balti aitvarai", “Prisijaukinsiu sakalą”, “Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva” ir iš naujausios kūrybos.

Pianistė Leokadija Paulauskaitė-Kanovičienė ir fleitininkas Tomas Regina 
atliks F. Šopeno, S. Rachmaninovo, M. Revelio ir kitų kompozitorių kūrinius.

Toronto Lietuvių namai įteiks kultūrinę premiją.
Įėjimas - 7 dol., studentams ir pensininkams - 6 dol.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti. LN kultūrinė komisija

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius)

• Vasaris - RRSP indėlių mėnuo.
• Šį mėnesį dalį savo santaupų 

įdėkite į saugią

“Paramos” RRSPs-tą.
• Jei truks “Parama” paskolins.
• “Parama” mokės aukštas palūkanas 

už jūsų indėlius.
• “Parama” neims jokių mokesčių 

nei už plano administravimą, nei už 
patarnavimus įdedant ar išimant.

• “Parama” tuoj pat vietoje išduos 
kvitą dėl mokesčių atleidimo.

• Galite pasirinkti indėlio terminą:
1,2, 3 metų arba taupomąją sąskaitą.

• Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos 
nuo pajamų mokesčių.

• Smulkesnes informacijas teikia
N. Marijošienė 532-1149/8723.

• Nelaukite paskutinės dienos!
• Paskutinė diena indėliams

už 1987 metus

ri-T-r “PARAMOS” v-ba

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

Montrealio lietuvių kredito 
unija “Litas”, remianti lietu
viškų veiklą ir spaudą, atsiun
tė $200 paramą ir “Tėviškės 
žiburiams”.

“Speak Up” mėnraštis 1987 
m. 11-12 nr. beveik visą pusla
pį paskyrė baltiečių proble
moms. Vyriausias mėnraščio 
redaktorius ir leidėjas — Gi- 
liaras Urbonas.

“Sutartinės” kvarteto kon
certus Australijoje aprašė te
nykščiai lietuvių laikraščiai — 
“Mūsų pastogė” ir “Tėviškės ai
dai” (įdėjo ir nuotrauką). 
Pastarojo bendradarbis dr. J. 
Kunca rašo “TA” 2 nr.: “Kvar
tetas išpildė savo įvairaus 
žanro dainas labai puikiai. Bu
vo aišku, kad dainininkės ne 
tik turi tinkamus kvartetui 
balsus, bet ir muzikalinį sko
nį ...”

Vasario 16 gimnazijai paauko
jo $2,000 G. ir D. Sakai (iš Ota
vos), $100-J. Pacevičienė, $100
- Pr. Kaziukonis, $20 - Pr. Ko- 
lesnykas (pastarieji iš Toron
to). Dėkojame už aukas lietu
viškai gimnazijai bei jos dalies
- apdegusios pilies atstatymui 
ir laukiame daugiau aukų. Au
kas siųsti per KLB kr. valdybą 
adresu: 1011 College St, To
ronto, Ont. M6H 1A8 arba per 
Toronto lietuvių kredito koope-

, ratyvuose esamas gimnazijos 
sąskaitas. L. Tamošauskas,

KLB švietimo k-jos narys
Ontario daugiakultūrės is

torijos draugija leidžia žurna
lą “Polyphony” (dukart per 
metus). Redaguoja istorikas 
Robert F. Harney, talkinamas 
Anne McCarthy. Šio žurnalo 
1987 m. 2 nr. skirtas Thunder 
Bay miestui, kuriame gyvena 
daug tautybių. Vienas straips
nis “Lithuanians” teko ir lie
tuviams, kurių skaičius niekad 
nebuvo gausus. Straipsnis la
bai trumpas, parašytas be

m9X 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 į kitus 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

'*1 TORONTO
kruopštesnio lietuvių veiklos 
tyrinėjimo, nepateikia jokių 
statistinių duomenų, beveik 
nemini nuveiktų darbų, pasi
reiškusių veikėjų lietuvių ir 
kanadiečių gyvenime. Prie 
straipsnio pridėtos dvi nuo
traukos. Jo aiitorė Jura Ok- 
manas (Okman'aitė?).b

KLK moterų draugijos Lietu
vos kankinių parapijos sky
riaus valdyba posėdyje 1988 
m. sausio 17 d. aptarė savo 
veiklą ir paskirstė aukas. Ga
vėnios rekolekcijų užbaigimo 
proga kovo 20 d. rengiama šal
pos popietė drauge su parapi
jos tarybos religine sekcija. 
Pelnas — religinei Lietuvos 
šalpai. — Aukos paskirtos: 
“Tėviškės žiburiams” $300, 
“Moteriai” $300, “LKB kroni
kai” $300 (M. Timukienės $100), 
radijo valandėlei “Tėvynės 
prisiminimai” $100, paminklui 
žuvusiems už Lietuvos laisvę 
Šv. Jono kapinėse $100, KLK 
moterų dr-jos centro valdybai 
$50, Kun. P. Ažubalio fondui 
$50, L Skuodienei $200, Va
sario 16 gimnazijai $100, mi
sijoms $200 (kun. Giedriui 
Urugvajuje). Dainos vienetas 
“Sutartinė” gieda Lietuvos 
kankinių šventovėje sekma
dieniais 9.30 v.r. pamaldų 
metu. Nutarta joms parūpinti 
4 uniformas. — Nupirktos dirb
tinės eglutės šventovės papuo
šimui Kalėdų švenčių metu. 
Jos bus puošiamos skyriaus 
narių menininkių padarytais 
šiaudinukais. — Valdyba lieka 
ta pati su pirm. G. Trinkiene, 
tik atsisakius sekr. E. Girė- 
nienei jos pareigas sutiko per
imti I. Petkienė. Valdybon dar 
pakviestos A. Kazanavičienė ir
I. Cox. ,, .Valdyba

4. Liepos 6-20
5. Liepos 13-27

Toronto miesto parkų ir pra
mogų skyrius (Department of 
Parks and Recreation) priima 
jaunimo prašymus vasaros tar
nybai gauti. Prašytojai turi 
būti nejaunesni kaip 16 metų 
amžiaus. Informacijos ir pra
šymų blankai gaunami: miesto 
rotušės 21-me aukšte (East 
Tower), rytų Toronte — 50 
Booth Ave., vakarų Toronte 
— 2238 Dundas St. W. III aukš
te. Telefonas informacijai: 
392-7838 arba 392-7545.

PADĖKA
Tradicinis Medžiotojų ir žūk- 

lautojų klubo “Tauras” balius 
praėjo sėkmingai, susilaukęs 300 
dalyvių ir 20 “Atžalyno” šokėjų. 
Su padidėjusiu svečių skaičiumi 
padidėjo ir darbai, kuriuos rei
kėjo atlikti. Klubo valdyba dė
koja visiems ir visoms, prisidė- 
jusiems prie sėkmės: narių žmo
noms ir prijaučiančioms moterims 
už iškeptus pyragus, paaukotus 
laimikius, energingą loterijos 
bilietų ir pakvietimų į balių 
platinimą; nariams ir prijaučian
tiems vyrams už pakvietimų pla
tinimą, paaukotus laimikius, vi
sokeriopą prisidėjimą savo dar
bais iki pat baliaus pabaigos apie 
2.30 v.r. ir sekmadienį išvežant 
likučius.

Neįmanoma visko paminėti, bet 
padėka priklauso ir tiems na
riams, kurie prižiūrėjo barą, 
pardavinėjo bilietukus ir vykdė 
baliaus programą. Jie parodė gilų 
supratimąldubo veiklos.

Dar atskirai dėkojame “Atža
lyno” šokių grupei ir vadovei Al
donai Zanderienei už jaunatviš
kai atliktą šokių programą.

Daugiau apie tai pasikalbėsi
me metiniame susirinkime 1988 
m. vasario 28 d., 1 v.p.p.. Lietuvių 
namų buvusioje pensininkų būsti
nėje. Pasivaišinsime stirniena ir 
išlenksime po taurelę į klubo 
sveikatą.

Klubo valdyba

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS
tel. (416) 593-0600
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Advokatė 
JOANA E. KURAS, ll.b.

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

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

Telefonas (416) 763-3362

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

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

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

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

Barristers and Solicitors. Patent a. Trade Mark Agents

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

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

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

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

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

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacljų srityje

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

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

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

RF/WX 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3 I

“All THE_____

INTHEMfinO 
vvriRi 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 •

TA T) T? Q TT T? R INSURANCE &I 711 Lj 0 JL1 £j JLt REAL ESTATE BROKERS 

233-3334 - 231-2661 - 231-6226

3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8 

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

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

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(416) 533-1121
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Anapilio žinios
— Sausio 31, sekmadienį, pami

nėta palaimintojo Jurgio Matu
laičio šventė (mirties metinės — 
sausio 27).

— Metinis parapijos susirin
kimas įvyko sausio 31 d. Pirmi
ninkavo J. Andrulis, sekretoria
vo V. Valiulienė. Pranešimus pa
darė klebonas kun. J. Staškus ir 
tarybos pirm. J. Andrulis. Pateik
ta finansinė apyskaita rodė gerą 
parapijos stovį. Perrinkti kai ku
rie tarybos sekcijų pareigūnai. 
Šiais metais sueina 60 metų nuo 
parapijos įsteigimo ir 10 metų 
nuo Lietuvos kankinių šventovės 
pašventinimo.

— Sausio 30 d. lietuvių kapinė
se palaidoti: a.a. Jonas Rukša, 
70 m., ir Pranas Guobys, 71 m. Va
sario 1 d. palaidoti: a.a. Petras 
Babeckas iš Staynerio, a.a. Petras 
Petrušauskas-Peterson, 86 m., 
Feliksas Paškevičius, 95 m.

— “Sutartinės" kvartetas, vado
vaujamas N. Benotienės, po ke
lionės į Australiją, vėl pradėjo 
giedoti Lietuvos kankinių šven
tovėje sekmadieniais per 9.30 v.r. 
Mišias.

— Kanados lietuvių kultūros 
muziejaus statybai paaukojo: 
$5000 — R. E. Vilenbrechtai; 
$2000 — Prisikėlimo par. kredito 
kooperatyvas; $1000 — V. Staške
vičius; $100 — M. Š. Putrimai.

— Paaukojo parapijai: $700 — O. 
B. Sergaučiai; $500 — Prisikėli
mo par. kredito kooperatyvas; 
$100 — K. Lukošius.

— Mišios vasario 7, sekmadienį, 
9.30 v.r. — už a.a. Ireną Kliorie- 
nę, 11 v.r. — už parapiją; Wasa- 
goje 11 v.r. — už a.a. Emą Javienę.

Lietuvių namų žinios
— A. a. Liudo Ciplijausko atmi

nimui vietoj gėlių aukojo Lietu
vių slaugos namams: V. G. Butkiai, 
E. Galiauskienė, G. Kocienė, A. 
Jankaitienė, L. G. Matukai, V. L. 
Matulevičiai, E. K. Šlekiai, V. H. 
Tamulaičiai, T. Trakymienė, dr. A. 
A. Valadkos, dr. J. L. Yčai ir A. D. 
Zakarevičiai. Iš viso $365, kurie 
įnešti į Lietuvių slaugos namų 
sąsk. 8711 “Paramoje”. Šiuo metu 
fonde yra $5,825.11.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 250 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: A. Kalnėnas ir Z. Uždra- 
vis iš Londono.

— Nauji LN nariai sumokėjo po 
$100: Juozas Mickus ir Ona Mic
kienė.

— Užgavėnių karnavalo bilietai 
gaunami LN darbo valandomis, ki
tu metu pas Br. Genčių 532-8531 
arba V. Kulnį 769-1266. Progra
moje dalyvaus “Aras", “Atžaly
nas", "Gintaras” ir “Gyvataras".

— TLN 1987 m. kultūrinė premi
ja paskirta poetui H. Nagiui ir 
kompoz. A. Stankevičiui už kan
tatą “Kryžių ir Rūpintojėlių Lie
tuva”. Ji bus įteikta vasario 21 
d. LN rengiamame poezijos ir 
muzikos vakare. Po koncerto, 6 
v.v., laureatams ir muzikams ruo
šiamas priėmimas. Pageidaujan
tieji dalyvauti šiose vaišėse 
prašomi skambinti L. Pocienei, 
622-4286.

— Sausio 31 d. LN buvo rodoma 
vaizdajuostė apie Maironio 125 
metų gimimo sukakties minėjimą 
Kauno dramos teatre. Ją stebėjo 
apie 100 asmenų.

— LN valdyba dėkoja M. Regi
nai, adv. H. Steponaičiui, inž. 
L. Garbaliauskui ir p. Valevičiui 
už prez. A. Smetonos portretą.

A. a. Broniui Bijūnui mirus, 
užjausdami žmoną dr. Geno
vaitę, sūnų Marių, dukrą Viliją 
ir kitus artimuosius, Vida ir 
Feliksas Mockai paaukojo “Tė
viškės žiburiams” $25, Anelė 
Tautkuvienė-$6.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šios savaitės penktadienis — 

mėnesio pirmasis (ligoniai ir se
neliai lankomi namuose ir prie
glaudose iš anksto susitarus): 7 
v.v. — Šventoji valanda ir Mišios. 
Prieš Mišias klausoma išpažinčių. 
Šis šeštadienis — mėnesio pirma
sis. Mišios ir Rožinio maldos — 
11 v.r.; pensininkų namuose “Vil
nius” Mišios — 5 v.p.p.

— Mėnesinis tretininkų susi
rinkimas ir Mišios — šį ketvirta
dienį 10 v.r.

— Sausio 29 palaidota a.a. Pau
lina Lastauskienė, 76 m.; sausio 
30 — a.a. Stefa Miniotienė, 93 m.

— “Growth in faith” seminaras 
anglų kalba — sekmadieniais po 
9.20 v.r. Mišių muzikos studijoje.

— “Share Life” — metinė vysku
pijos rinkliava bus kovo 6 d.

— Parapijai aukojo: $1000 — 
Prisikėlimo par. kredito koope
ratyvas; $200 — P. Alksnis, V. P. 
Juskey; $100 — A. I. Vaišnorai, 
O. Pranckūnienė; $50 — Z. O. Gir- 
dauskai, J. O. Gataveckai, M. S. 
Bušinskai, E. Dubininkas, A. Ga- 
čionis, I. A. Jurcevičiai, A. Ka- 
telienė, J. P. Barakauskai, D. 
Barakauskas, V. K. Gapučiai, L. V. 
Balaišiai, A. A. Lukošiai, E. S. 
Čepai, P. Lėverienė, V. M. Kriš
čiūnai, A. Bukauskas, V. T. Šal- 
vaičiai, B. Mackevičius, I. A. Jur- 
cevičius, T. Senkevičius, D. A. 
Nausėdai, J. Rimšaitė, A. Z., J. 
Poška, N. Preibienė, P. Žiulys, 
J. Z. Stravinskai, A. R. Šileikos, 
L. G. Vyšniauskai, E. Walenciej, 
A. K. Urbonai, R. I. Paškauskai, 
A. Z. Urbonai, J. Vingelis, A. Ži
lėnas, Al. Ambrozaitis, S. S. Rakš
čiai, L. J. Kriaučiūnai, I. M. Sta- 
siuliai; pranciškonų klierikų fon
dui: $100 — V. Urbonas; $50 — B. 
V. Misevičiai, A. I. Jurcevičiai; 
relig. Lietuvos šalpai: $50 — Ant. 
Rakauskas; N. P. seselėms: $50 — 
Ant. Rakauskas.

— Mišios vasario 7, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Stasę Bartuse- 
vičienę, 9.20 v.r. — už Feliksą ir 
Kunigundą Saplius, 10.15 v.r. — 
už Joną Matulionį, pik. Itn. Stasį 
Kvietį-Kviecinską, 11.30 v.r. — už 
gyvus ir mirusius parapijiečius, 
7 v.v. — už a.a. Slapšių šeimos mi
rusius.

JAUNŲ ŠEIMŲ 
ŽIEMOS IŠVYKA

vasario 7, sekmadieni,
11.30-4.30 v.p.p., Rennie parke, 
Windermere ir Morningside gat
vėse (ne High Parke). Pietums ir 
karštai kakavai rinktis pas Šilei
kas (11 Morningside Ave. prie 
parko). Atsinešti lėkštę, sumušti
nių, pyragą, pačiūžas, rogutes.

Visi kviečiami dalyvauti.
Informacija: Mary-Anne Kušlikienė 

234-0500.

JIEŠKOMA moteris prižiūrėti vie
nų metų berniukui darbo dieno
mis Mississaugoje. Tel. 848-9765.

JIEŠKAU PIRKTI senesio mode
lio automobilį. Skambinti vakarais 
tel. 233-8316.

“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) Montreal! 15 v. Išvyksta iš (Mi
rabel) Montreaiio 16.30 v., atvyksta 
į Torontą 22.30 v. prie “Audra Tra
vel” 2100 Bloor St.W. Kaina asme
niui j vieną pusę - $69 kan., į abi 
puses - $129. Priemoka už bagažą - 
$10 (už vieną). Užsisakykite iš anks
to tel. 416-769-2500. Vietos ribotos.

PARDUODAMI tautiniai drabužiai 
10-12 nr. dydžio. Skambinti tel. 
787-3838 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.

Toronto arkivyskupas kar
dinolas G. E. Carteris, drauge 
su anglikonų, ortodoksų ir 
Jungtinės Bendrijos (United 
Church) hierarchais, kreipėsi 
į tikinčiuosius, kviesdamas 
protestuoti prieš siūlomą už
mojį padaryti sekmadienį pre
kybos diena, tuos protestus 
reikšti per savo apylinkės at
stovus Ontario parlamente ir 
savivaldybėse. Sekmadienio 
suprekybinimas esą turėtų 
labai neigiamą įtaką šeimos 
gyvenimui ir darbo praktikai. 
“Būtų neįmanoma daugeliui 
išlaikyti sekmadienį poilsio 
bei šeimos diena dėl darbo 
įtampos, kuri neišvengiamai 
palies ir nenorinčius daly
vauti sekmadienio prekyboje”.

Plečiant darbus, “Tėviškės 
žiburių” spaustuvei reikia dar 
vienos rinkėjos arba rinkėjo. 
Pageidaujama mokančios ar 
mokančio rašyti mašinėle. Dėl 
darbo sąlygų ir atlyginimo 
kreiptis į spaustuvės vedėją 
Vytautą Balčiūną (2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont. 
L5C 1T3). Tel. 275-4672.

Baltiečių moterų taryba, pa
gerbdama a.a. Vandą Judzen- 
tavičiūtę-Garnelienę — buvu
sią šios tarybos pirmininkę, 
paskyrė “Tėviškės žiburiams” 
$25 auką.

A. a. Broniaus Bijūno atmini
mui vietoje gėlių paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” po $20 — 
Batūrų šeima, Juozas ir Ona 
Gataveckai, Anelė ir Kazys 
Pajaujai; po $10 — L. Balsie
nė, Greta Baltaduonienė, A. 
K. Ratavičiai.

A. a. Adolfo Sargaučio atmi
nimui Petronėlė ir Jonas Vė- 
gėliai paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $20.

A. a. Jono Rukšos atminimui 
vietoj gėlių laidotuvėms Ire
na Kairienė paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $10.

v v » w

SEPTYNIASDEŠIMTOJI
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

VASARIO 13, ŠEŠTADIENĮ: 12 vai. Lietuvos vėliavos iškėlimas prie Toronto rotušės.

VASARIO 14, SEKMADIENI: pamaldos Išganytojo parapijos šventovėje - 11.15 v. r., 

Lietuvos kankinių šventovėje -11 vai. ryto, Lietuvos vėliavos iškėlimas prie
Prisikėlimo parapijos šventovėje -11.30 vai. ryto Mississaugos rotušės -12.30 vai. po pietų

ANAPILIO SO I Oj O' (2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.) — 4 vai. po pietų
Pagrindinis kalbėtojas - tarptautinės teisės specialistas WILLIAM J. H. HOUGH.
Meninę programą atliks ansamblis “GINTARAS”, vadovaujamas Ritos ir Juozo Karasiejų.

Autobusai nuo Toronto Lietuvių namų ir "Vilnius Manor" važiuos 3 v.p.p.
Prie įėjimo aukas rinks KLB krašto valdyba ir Tautos fondas.
Kanados Lietuvių Bendruomenės Toronto apylinkės valdyba

Kviečiame visus tautiečius savo dalyvavimu ir auka 
prisidėti prie pavergtos Lietuvos išlaisvinimo.

A- VASARIO 16 PROGA

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
prašo aukų visuomeninei-tautinei veiklai paremti

Kanados Lietuvių Bendruomenė, vienintelė Kanadoje, nuolatos 
rūpinasi Lietuvos ir jos suverenumo reikalais, palaiko nuolatinius 
ryšius su Kanados vyriausybių institucijomis, informuoja Kanados 
visuomenę ir padeda išlaikyti lietuvybę.
KLB yra Kanados vyriausybės pripažinta ir įregistruota, todėl $15 ir didesnės aukos atleidžiamos 
nuo mokesčių. Prašome naudoti specialius vokelius, gaunamus apylinkių valdybose.

Prašome aukoti per KLB apylinkių valdybas arba siųsti šiuo adresu:
Kanados Lietuvių Bendruomenė, 1011 College St, Toronto, Ont. M6X 1A8

KLB krašto valdybaUžgavėnių
^RNAVALAS
Jaunimo popietė — nuo 1 v. iki 5 v.p.p.
Jaunimo meninė programa, organizacijų paviljonai su įvairiais užkandžiais,

gėrimų baras. įėjimas nemokamas

1988 m. vasario 13, šeštadienį, 
Toronto Lietuvių namuose

■

Kaukių vakaras — nuo 7 v.v. iki 12.30 v.r. i
Meninė programa. Šokiams gros 5 asmenų 5 

“Les and the Music Masters” orkestras. Veiks baras, loterija. Užgavėnių maistą ruošia | 
V. Birštonas. Premijuojamos kaukės. Bilietas - $7, pensininkams ir studentams - $6. |

Bilietus platina darbo valandomis Lietuvių namai 532-3311, kitu laiku - V. Kulnys 769-1266. < 
Taipgi bilietai bus parduodami prie įėjimo. Pelnas skiriamas dalyvaujančioms organizacijoms. }

Visi maloniai kviečiami dalyvauti šiame tradiciniame renginyje! |;

Toronto Lietuvių namai 
^bcecoooocooooooocooce>ooooooooooocooooooocooococoooooococcooocooooooocooo<^'^

Mažosios Lietuvos Js—
moterų draugijos Li flvllLlllio

vasario 16, antradienį, 7 valandą vakaro 
jf Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

Įėjimas— 
$12.00 A
(vakarienė Į V 
su vynu). v
Įdomi Z1
programa, ĮrC
turtinga y
loterija. (L
Visus ĮįC
dalyvauti ji
maloniai 11 į
kviečia — V‘
RENGĖJOS Z

MOKAME UŽ VISĄ SUMĄ PINIGŲ LAIKOMŲ 
KASDIENINIŲ PALŪKANŲ TAUPYMO SĄSKAITOJE

- Palūkanos apskaičiuojamos už kiekvienos dienos balansą ir prira
šomos į taupytojų sąskaitas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną

- Santaupas į šią sąskaitą galima įdėti arba iš jos išsiimti bet kada

- Aukštesnės palūkanos. Geros taupymo sąlygos

TAUPYKITE SAVAME KREDITO KOOPERATYVE!

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

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

PARDUODAMAS vitražinis Juozo 
Bakio meno kūrinys (dviejų dalių) 
“Jūratė ir Kastytis”, sukurtas a.a. 
Jurgio Strazdo rezidencijai. Gali 
būti panaudotas ir kambariui pa
dalinti. Skambinti tel. 896-3400.

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

Baltistikos svarstybos-sim- 
poziumas rengiamas Toronto 
universitete vasario 5-6 d.d. 
Tema: “Antrasis pasaulinis ka
ras Pabaltijy”. Iš lietuvių 
akademikų dalyvaus su paskai
ta prof. R. Misiūnas iš Yale 
un-to. Paskaitos vyks Ignatieff 
Theatre, Trinity College (15 
Devonshire Place) penktadie
nį 4.30-6.30, šeštadienį 10- 
12.30. Visi kviečiami dalyvauti.

Toronto Lietuvių vaikų na
muose (57 Sylvan Ave.) vasario 
7, sekmadienį, 6 v.v., ateitinin
kų susirinkimas. Programoje
— simpoziumas aktualia tema
— “Moters vaidmuo Bažnyčio
je” bei organizaciniai reika
lai. Kviečiami visi ateitinin
kai sendraugiai, ypač jaunieji 
akademikai, iki šiol nedalyva
vę sendraugių veikloje.

“Parama” primena nariams, 
studijuojantiems pirmus me
tus universitete, kad jau laikas 
paduoti prašymus gauti “Para
mos” stipendijai (iki $1000). 
Stipendijų prašymai priimami 
iki 1988 kovo 1 d. Vedėjas

Ontario tautybių dienos iš
vakarėse, t. y. š. m. vasario 14, 
sekmadienį, Roy Thompson 
Hali, rengiamos tarptikybi- 
nės-ekumeninės pamaldos (va
landa pranešime nepažymėta). 
Dalyvaus krikščionių, žydų ir 
mahometonų dvasininkai, Ka
nados gubernatorė Jeanne 
Sauve ir kiti valdžios parei
gūnai. Minėtoje salėje telpa 
2,800 žmonių. Įėjimas nemo
kamas, bet bus renkamos au
kos Karalienės Elzbietos var
do vaikų fondui. Bilietai gau
nami per dalyvaujančias tiky
bines institucijas ir prie įėji
mo. Tikimasi gausių dalyvių, 
nes šios pamaldos bus lyg ir 
įžanga į Ontario tautybių sa
vaitę, kuri prasideda vasario 
15 d. Pamaldose giedos 8 cho
rai.

Patikslinimas. Pasikalbėjime 
su prof. V. Skuodžiu, išspausdin
tame “TŽ” 1987 m. 51, 52 ir 1988 m. 
1 nr. pasiliko keletas taisytinų 
klaidų. Išspausdinti vietovių pa
vadinimai: Pliavintų, Kegmo, Mar
ga; turi būti: Pliavinių, Kegumo, 
Magadaną. Atsakyme, kur kalba
ma apie profesoriaus lankymąsi 
lietuvių kolonijose (52 nr.), vie
toje žodžio “miestai", turi būti 
“butai”. Anekdote apie kaliošus 
turi būti žodis “batai” (ne kalio
šai).

Minėdama a.a. Jono Mikšio 
penkerių metų mirties sukak
tį, velionies žmona paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $50.

A. a. Petro Babecko atmini
mui vietoje gėlių Gerojo Gany
tojo misijos moterų būrelis 
Wasagoje paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $20.

Mirus a.a. M. Jurkštienei, 
vietoj gėlių laidotuvėms au
kojo Kanados lietuvių fondui: 
$25 — O. Indrelienė; $20 — B. 
Kavaliūnienė.

A. a. Nikalojui Naumanui 
mirus, užjausdama jo šeimos 
narius, vietoje gėlių Josiukų 
šeima paaukojo Kanados lietu
vių fondui $100, “Tėviškės ži
buriams”— $20.

KLB krašto valdyba praneša, 
kad Kalgario lietuvių apylin
kė pasiryžo dalyvauti žiemos 
olimpiados iškilmių atidary
me. Kalgariečiai sudarė tau
tinių šokių grupę, kuri pasi
rodys programoje drauge su ki
tomis tautybėmis. Šiuo metu 
jie uoliai ruošiasi. Atidary
mo iškilmė įvyks vasario 13 d. 
ir bus transliuojama per tele
viziją. KLB valdyba didžiuoja
si kalgariečių pastangomis ir 
dėkoja už jų pastangas atsto
vauti lietuviams.

Adv. A. Pacevičius, būdamas 
KLB pirmininku, 1987. XI. 19 
pasiuntė raštą Kanados naujų
jų demokratų (socialistų) par
tijos vadui E. Broadbentui ry
šium su Lietuvos disidento 
prof. V. Skuodžio atsilankymu 
Kanadoje. E. Broadbentas sa
vo laiške XII. 22 KLB pirmi
ninkui rašo: “Skaičiau su di
deliu domesiu Jūsų raštą apie 
prof. Skuodžio lankymąsi Ka
nadoje. Esu tikras, kad aš kal
bu vardu visų kanadiečių, ku
rie žavisi lietuvių kova, svei
kindamas Jus ir Jūsų kolegas, 
globojančius jį mūsų šalyje.

Kaip žinote, naujieji demo
kratai — parlamento nariai 
remia Lietuvos ir kitų paverg
tų valstybių laisvą apsispren
dimą, drauge su jumis siekia 
galo politinės ir religinės 
priespaudos, kuri, deja, tebe- 
siaučia jūsų tėvynėje. Solida
rizuodami su jumis, mes di
džiuojamės draugyste su Lie
tuvių socialdemokratų partija 
tremtyje per Socialistų inter
nacionalą ir tikimės sulaukti 
dienos, kai Lietuvon grįš lais
vė ir teisingumas”.

“MIRAPOL” BENDROVĖ PRANEŠA, 
kad perveža keleivius iš Montreaiio (Mirabel) 
į Torontą ir nuo Toronto į Montrealį (Mirabel). 
Paima keleivius nuo namų ir atveža į namus. Padeda su 
lagaminais orauostyje.
Kaina asmeniui į vieną pusę - $60, į abi puses - $110, 
įskaitant ir lagaminų pervežimą.
Skambinkite tel. 297-1670, tel. 239-9411

(kalba angliškai, rusiškai ir lenkiškai).

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

Tel: 964-0067 Toronte, 1-800-387-5603 nemokamai iš kitų Ontario 
vietovių, 1-800-387-1387 nemokamai iš visų kitų provincijų 

Tix: 06-218906 Reg. nr. 2740365
ALGIS MEDELIS

praneša savo buvusiems bendrakeleiviams ir visai lietuviškai vi
suomenei, kad nuo 1988 m. sausio 1 d. atstovauja Blyth a. Co 
kelionių įstaigai. Patarnauja kelionėmis į Lietuvą bei sutvarkymu 
kitų jūsų pačių suplanuotų kelionių reikalų.

Šiuo metu kviečia 10-ties dienų

KELIONEI Į LIETUVĄ
labai geromis sąlygomis. Išvykstam gegužės 24 d. Grįžtant no
rintieji galės pailsėti saulėtoje Jugoslavijoje. Dėl informacijų ir vė
lesnių kelionių kreipkitės į A. Medelį aukščiau nurodytais telefonais.


