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Svarbi sritis
Išeivijoje mes tegalime išsilaikyti, vienas kitam ran

kas padavę. Kasdieninės aplinkos įtaka nejučiomis išran
kioja ne sujungtus, bet pavienius asmenis. Toji nemato
ma, bet stipri ranka, ne mirusį, bet dar gyvą, pajėgų ir 
saviesiems reikalingą jau ne vieną nusivedė nežiniai. 
Tačiau ji daug mažiau laimi grupėse, kur ugdomas pasi
priešinimas ir branginami kitokie, dažnai mums vie
niems tesuprantami idealai. O jų palaikymui yra būtinas 
susiorganizavimas. Būtinas tasai lietuviškas gyvenimas 
tame didžiajame gyvenime, pilname gerovės, laisvių ir 
priešingumų.

Bet tas savasis gyvenimas neatsiranda savaime. Rei
kia pastangų, ir tai kartais labai didelių, kad jisai egzis
tuotų, klestėtų ir atliktų jam skirtus uždavinius. Ta link
me pati pirmoji pastanga yra lietuviškoji šeštadienio 
mokykla, apie kurią šiandien gal jau ir liūdniau šnekama. 
Visais požiūriais ji lyginama su tąja, kokia yra buvusi 
prieš porą dešimtmečių ar dar anksčiau, kai ir mokslo 
lygis, ir mokytojų pasiruošimas lituanistikai, ir mokinių 
kiekiai nekėlė rūpesčių, bent jau tokių, apie kokius dabar 
kalbama. Bet kaip ten bebūtų, kokie pasigraudinimai 
mus beapimtų, vis dėlto savoji mokykla atlieka dar ir 
šiandien vieną iš tų pagrindinių jai skirtų uždavinių, 
būtent - ji ir toliau ugdo savitarpį lietuvišką bendruo
meniškumą. Tik savoje mokykloje lietuviukai suartėja, 
susidraugauja. Juos suriša specialūs užsiėmimai, kokių 
kasdieninėj mokykloj neturi. Jie nejučiomis skiepijasi 
tautinę tapatybę, tolydžio bręstančią, stiprėjančią ir ne
beslepiamą. Atvirkščiai - kilmės šaknys tampa reikšmin
gu ir mielu papildiniu asmens charakteristikai ir ne vie
nu atveju - pasididžiavimu, kad krašto mozaikoje gali 
žėrėti ryškia ir aiškiai kalbančia spalva.

Mokslo metams baigiantis ir vasaros atostogoms artė
jant, verta būtų peržiūrėti, kas dar geriau darytina, kad 
savasis bendruomeniškumas stiprėtų, kad jis būtų nau
dingas tinkamam savos tautybės atstovavimui bei atli
kimui visų uždavinių, kuriuos ateity reikės spręsti. Nors 
mūsų mokiniui labai svarbu, kiek ir kokių lituanistinių 
žinių įsigijo, vis dėlto nemažiau svarbu, kaip jis ar ji lie
tuviškame sąmoningume sustiprėjo, kaip įsisavino po
jūtį, kad yra vyresniųjų pamainos gretose, kaip supran
ta okup. Lietuvos padėtį ir kaip jautrus tapo lietuviš
kiems reikalams, kiek įstengė atsiseikėti politinės 
brandos, leidžiančios teisingiau vertinti įvykius, ypač 
tuos, kurie vienaip ar kitaip liečia ir tėvų žemę.

Lietuviško bendruomeniškumo ugdyme ne paskuti
nę vietą užima ir jaunimo organizacijos, ypač jų organi
zuojamos stovyklos, kur uždaras pasaulis visus nors trum
pam suglaudžia tų pačių užsiėmimų, nuotykių, romantiš
kų akimirkų ir pramogavimų rėmuose.

Visada džiaugiamės matydami lietuviškame gyveni
me naujų ir jaunų veidų. Jie būtini ir neišvengiami, nes 
praeities, nors ir labai brangios, niekas nebesugrąžins. 
O ateitis priklauso tiems, kuriuos vyresnieji užsiaugino. 
Natūralu, kad senimo ir jaunimo požiūriai daug kur ski
riasi. Kaip kitaip galėtų būti? Juk taip buvo ir prieš šim
tą metų, kai ūkininkaitis ginčydavosi su tėvu dėl naujų 
padargų įsigijimo tai pačiai žemelei purenti. Ir visuo
meninės veiklos dirva reikalinga naujų priemonių, kad 
nepradėtų apželti ir dirvonuoti. Ir visa tai tegalės atlik
ti jaunesnės pajėgos. Užtat jų paruošimas šalia viso kito 
yra labai svarbi sritis. Č.S.

Lietuvai paskirtas kardinolas
Kaišiadorių vyskupas Vincentas Sladkevičius

KANADOS ĮVYKIAI

Daug generolų, mažai karių
Kanados pėstininkų bei kitų 

karinių žemės dalinių vadas 
gen. Itn. James Fox pranešė 
spaudos atstovams, kad iki 
2002 m. atsargos karių skaičius 
Kanadoje bus padidintas tri
gubai. Jiems penkiolikos metų 
laikotarpyje bus išleista $9,2 
bilijono, kaip buvo numatyta 
dabartinės vyriausybės pla
nuose. Pranešimas skamba 
įspūdingai, bet praranda di
desnę reikšmę, kai pradedi gi
lintis į detales. Tada paaiškė
ja, kad to trigubo padidinimo 
dėka atsargos karių skaičius 
tepasieks vos 50.000 vyrų. Ko
vai paruoštais atsargos kariais 
bus galima sustiprinti karinius 
Kanados dalinius V. Vokieti
joje ir pačioje Kanadoje. Jų 
gali prireikti ir kitiems Kana
dos įsipareigojimams užsieny
je, ypač susietiems su Jungti
nių Tautų taikos priežiūros 
reikalais. Tokion tarnybon 
Kipro saloje Kanada įsijungė 
jau 1964 m. Jos kariai su kitų 
šalių vyrais sekančiais metais 
galės švęsti sidabrinę nesibai
giančios taikos priežiūros su
kaktį, nors dabar Kipro sala 
padalinta į dvi graikų ir turkų 

dalis. Negi per 24 metus grai
kai ir turkai vis dar neišmoko 
gyventi taikoje? Nesibaigian
čių taikos priežiūros darbų 
turbūt niekada nepritrūks ir 
Artimuosiuose rytuose dėl nuo
latinės įtampos tarp Izraelio, 
palestiniečių ir arabų kraštų.

Problemą Kanadai jau seniai 
sudaro juokingai menkas jos 
aktyvioj tarnyboj esančių ka
rių skaičius. Karines Kanados 
pajėgas pernai sudarė jose 
tarnaujantys 87.254 vyrai ir 
moterys. Liūdniausia, kad net 
trys ketvirtadaliai šio skai
čiaus teko kadrui — įvairius 
laipsnius turintiems karinin
kams, viršiloms ir puskarinin
kiams. Gyvenama branduoli
nių ginklų laikams nelabai 
praktiška teorija, kad karo 
atveju reikia turėti didelį ir 
gerą kadrą, o naujokų pakan
kamai parūpins paskelbta mo
bilizacija. Įdomių statistinių 
duomenų paskelbė Vašingtone 
leidžiamas tarptautinis žurna
las “Armed Forces Journal In
ternational”, peržvelgęs sta
tistinius karinių pajėgų 1987 
m. duomenis Austrijoje, Brita-
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Naujasis Lietuvos kardinolas Jo Eminencija VINCENTAS SLADKEVIČIUS

Atsilikusi sovietinė ekonomija
Vertimas kalbos, sakytos šiais metais Baltiečip vakare Kanados parlamento rūmuose
PROF. ROMAS VAŠTOKAS
Maskvoje šiomis dienomis 

kursuoja anekdotas apie sovie
tų mokslininką, išradusį ne
mirtingumo piliulę. Esą tas 
mokslininkas netikėtai miršta, 
niekam nepalikęs tos piliulės 
formulės. Tačiau yra likusi 
originalioji piliulė, kurią 
galima panaudoti tik vienam 
asmeniui. Centrinis partijos 
komitetas ilgai svarsto ir nu
taria tos piliulės pagalba 
prikelti iš numirusių Leniną. 
Piliulė Leniną atgaivina. Jis 
grįžta savo raštinėn Kremliu
je, tačiau, pamatęs dabartinę 
Sov. Sąjungos padėtį, jis dings
ta. Visur jo jieškoję ir nera
dę, galų gale patikrina jo kam
barį. Ant rašomojo stalo randa 
raštelį: “Išvykau atgal į Ciu
richą. Reikia iš naujo perpla
nuoti revoliuciją . ..”

Pasikeitimai Sov. Sąjungoje
Dabartiniai pasikeitimai 

Sov. Sąjungoje kaip tik ir at
skleidžia daugybę struktūri
nių problemų įvairių respubli
kų ir Baltijos valstybių atžvil
giu. Prie “persitvarkymo” 
(perestroikos) privedusios 
aplinkybės yra taip masinan
čios, kad tų žaizdų gydymas 
turės paliesti kiekvieną Sov. 
Sąjungos sritį, ir kiekvieną 
sovietinės bendruomenės 
plotmę. O kadangi šis “persi
tvarkymas” yra daug siekian
tis, tai, nežiūrint jo sėkmės 
ar nesėkmės, iš pagrindų jis 
nulems Sov. Sąjungos likimą 
daugeliui metų.

Prisimintina, jog Nikitai 
Kruščiovui, 1964 m. praradus 
partijos malonę, patsai žodis 
“reforma”, — nekalbant jau 
apie 20-tąjį kongresą, kuriame 
Kruščiovas pasmerkė Staliną, 
— tapo pavojingu ir daugelio 
to žodžio šalininkų karjeros 
nukentėjo. Kruščiovo įpėdi
niai tada pasirinko šūkiu žo
dį “pastovumas” ir jis galio
jo daugelį metų, nustojęs sa
vo galios tik prieš trejus me
tus.

Kaip tik dėl to, kad Sov. 
Sąjunga atrodo stovinti kryž
kelėje, šis momentas yra taip 
svarbus Vakarams ir kritiškas 
mums visiems, besirūpinan
tiems Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos žmonių likimu bei lais
ve. Tai metas Kanadai ir apla
mai Vakarams “persitvarky

mo” vyksmą įtakoti ir pakreip
ti gerojon pusėtL

Ekonominė problema
Didžiausia Gorbačiovo su

tinkama problema yra ekono
minė. Savo kalboje centriniam 
komitetui 1988 m. vasario mė
nesį jis nurodė, kad Brežnevo 
metais ekonominis augimas 
buvo dirbtinai iškeltas aukš
tomis alyvos kainomis bei ma
siniu alkoholio pardavinėji
mu. “Jei pašalinsime iš eko
nominio augimo rodiklio šiuos 
faktorius”, — pareiškė Gorba
čiovas, “tai pamatysime, jog 
per ketverius penkmečius ne
buvo jokio absoliutaus valsty
bės ekonominio augimo, o nuo 
1980 m. net atsirado nuosmu
kis. Štai koks yra tikrasis vaiz
das, draugai!”

Šis stulbinantis žodis yra 
lig šiol aiškiausias patvirti
nimas to akligatvio, kurį Sov. 
Sąjunga priėjo. Tai irgi reiš
kia, kad mūsų apskaičiavimas 
sovietų ekonominio 3% meti
nio augimo buvo klaidingas. 
Iš tikro sovietų ekonomija sto
vėjo vietoje. O tai reiškia, kad 
ir karinės išlaidos iš tikro 
buvo ne 13%, bet 20% visos 
valstybinės produkcijos naš
tos. (Palyginimo dėlei nuro- 
dytinos Kanados karinės išlai
dos, kurios tik truputėlį per
žengia 2%). Pridėkime prie to 
dar komunistinio socializmo 
eksporto bei jo palaikymo naš
tą Kuboje, Etiopijoje, Angolo
je, Jemene, Afganistane, Ni
karagvoje ir Rytų Europoje. 
Pridėkime taipgi ir nuolatinį 
ekonominį stabdį, kuriuo yra 
tapusi sovietinė biurokratija. 
Pastarąja problema Gorbačio
vas rimtai rūpinasi, nurodyda
mas, jog per dvejus metus at- 
leisiąs apie 3 milijonus biu
rokratų, o per sekančius 12 
metų — kitus 13 milijonų.

Visi šie faktoriai rodo, kad 
sovietinė ekonomija yra be
viltiškai atsilikusi ir, jeigu 
neturėtų 3.7 milijonų karių 
bei 25,000 branduolinių šaud
menų, būtų laikytina trečiojo 
pasaulio šalimi. Todėl Gorba
čiovo užduotis, kaip jis pats 
išsireiškė, yra padaryti Sov. 
Sąjungą “tikra pasauline ga
lybe”, pajungiant “perestroi
ka” ir “glasnost” ekonominio 
augimo skatinimui. Bet didy
sis “perestroikos” — persitvar
kymo paradoksas yra, kad tai

Švč. Trejybės šventės, sek
madienio rytą, po lietuviškas 
parapijas pasklido džiugi ži
nia: turime lietuvį kardinolą! 
Kas jis? Ar tai Amerikos lie
tuvis? Tokie klausimai slinko 
per daugelio mintis, dar neiš
girdus tikslesnių detalių. O, 
pasirodo, naujasis kardinolas 
— ilgametis tremtinys, nuo sa
vo vyskupu konsekracijos die
nos per 25 metus negalėjęs eiti 
savo vyskupiškųjų pareigų ir 
tik 1982 m. gavęs komunistinės 
valdžios leidimą grįžti į Kai
šiadoris ir vadovauti vysku
pijai.

Jis yra gimęs 1920 m. rugpjū
čio 20 d. Guronių kaime, Žas
lių valsčiuje, Kaišiadorių aps
krityje. Kilęs iš neturtingų tė
vų, mokėsi remiamas Žaslių 
parapijos klebono kun. M. Ci- 
jūnaičio Kauno jėzuitų gimna
zijoje ir 1939 m. įstojo į Kau
no kunigų seminariją. Semi
nariją baigė teologijos licen- 
sijato laipsniu 1944 m. ir bu
vo paskirtas vikaru į Kietaviš

nebeįmanoma įgyvendinti 
vien plotmėje ekonominių są
lygų, kurių pataisymui persi
tvarkymas buvo pradėtas. Per
sitvarkymas yra tapęs iššūkiu 
patiems sovietinės valstybės 
pamatams — ideologijai, kuri 
nuvedė ekonomiją į dabarti
nes problemas, o taipgi ir 
dirbtinumui ryšių, kurie iki 
šiol Sov. Sąjungos imperiją 
išlaikė viename gabale.

Tautybių klausimas
O patsai “glasnost” — atvi

rumo būdas, kuriuo “persitvar
kymą” norima įgyvendinti, da
bar atveria visas politines, 
socialines bei kultūrines žaiz
das, kurios per eilę metų bū
davo užspaudžiamos, cenzū
ruojamos, arba tiesiog nema
tomos. Ši dabartinė viešuma 
savaime šaukiasi problemų 
sprendimo. Viena iš opiausių 
problemų gi yra tautybių klau
simas.

Pasakojamas anekdotas, 
kad, apie porą metų po bolše
vikų revoliucijos, artimas 
Lenino draugas sumanęs kaip 
tvarkytis su ne rusų tautybė
mis krašte. Tokiom tautinėm 
grupėm esą turėtų būti nuo
lat sakoma, kad jos turinčios 
teisę į nepriklausomybę, tik 
nieko rimto tuo atžvilgiu ne
turėtų būti daroma. Leninas 
esą tuo ciniškumu buvęs nu
stebintas ir išsireiškęs: “pa
krapštyk rusą komunistą ir at
rasi jame šovinistą”.

O vis dėlto ir po 70 metų tau
tybių klausimas Sov. Sąjungo
je yra labai gyvas, ir ciniškoji 
laikysena tebegalioja. Skirtu- 
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Prof. ROMAS VASTOKAS, 
Trento universiteto profesorius

kes, paskui — kapeliono parei
goms į Merkinės gimnaziją, o 
tada į Kuktiškes. 1948 m. jis 
buvo paskirtas klebonu Intur
kėje. Nuo 1952 m. jis dėstė vie
nintelėje pavergtos Lietuvos 
veikiančioje kunigų seminari
joje Kaune dogmatinę teologi
ją ir N. Testamento knygų egze
gezę. Tuo metu jis taipgi ėjo 
seminarijos prefekto pareigas.

1956 m. jis pasitraukė iš se
minarijos dėstytojo pareigų ir 
sekančiais metais Lietuvos 
kankinio arkiv. Teofiliaus Ma
tulionio buvo konsekruotas 
vyskupu. Tas tarpsnis jo pa
rinkimo vyskupu aprašytas 
prel. Pr. Gaidos redaguotoje 
knygoje “Nemarus mirtinga
sis”. Ten rašoma: “Pasiekęs 
per 80 metų amžiaus, perėjęs 
tiek kančių ir iš visų pusių 
trukdomas ne tik valdyti vys
kupiją, bet ir gyventi joje, 
vysk. T. Matulionis dairėsi sau 
padėjėjo ir įpėdinio. Tam rei
kalui jis buvo numatęs tris 
kandidatus ir prašė sovietinį
įgaliotinį leisti susisiekti su 
Šventuoju Tėvu. Tačiau visi 
trys kandidatai — Vincentas
Sladkevičius, Stanislovas Kiš
kis ir Jonas Dzekunskas val
džiai buvo nepriimtini. •

Suradęs galimybę pasiųsti į 
Vatikaną savo kandidatų są
rašą kitais keliais, vysk. T. 
Matulionis susilaukė atsaky
mo: jis buvo gautas paštu vysk. 
K. Paltaroko vardu 1957. XII. 2 
data. Jame buvo pasakyta, kad 
vysk. T. Matulioniui leidžia
ma net privačiu būdu konsek
ruoti kun. V. Sladkevičių arba, 
jei nebūtų galima to padaryti, 
tai kitą vyskupo pasiūlytą kan
didatą, būtent, kun. St. Kiškį”. 
Kadangi tuo tarpu mirė vysk. 
K. Paltarokas, tai nunešė iš Va
tikano gautą laišką naujam 
kulto reikalų įgaliotiniui J. 
Rugieniui vysk. J. Steponavi
čius. Toliau ten pat rašoma: “J. 
Rugienis (perskaitęs laišką) 
nustebo ir pareiškė, kad tas 
paskyrimas neturi būti vyk
domas.

Blaiviai vertindamas susi
dariusią situaciją, vysk. T. Ma
tulionis 1957 m. Kalėdų naktį 
privačioje savo koplytėlėje 
Birštone kun. V. Sladkevičių 
konsekravo vyskupu, dalyvau
jant kan. J. Andrikoniui ir kan. 
J. Joniui, Birštono klebonui.

Vysk. Teofilius su naujai 

Pasaulio įvykiai
JAV PREZ. R. REAGANAS SUSITIKIMĄ SU M. GORBAČIOVU 
pradėjo ilgoku pasiruošimu Helsinkyje. Salėje, kur 1975 m. buvo 
pasirašyta Helsinkio sutartis, prez. R. Reaganas apgailestavo, 
kad reformų keliu žengianti Sovietų Sąjunga lig šiol nėra pilnai 
įgyvendinusi tos sutarties įsipareigojimų, liečiančių žmogaus 
teises. Vadų susitikimus komplikuoja besikartojančios tos pa
čios problemos. Tiesa, buvo paleista apie 300 politinių kalinių. 
Tačiau kalėjimuose vis dar yra ten uždarytų už politinius bei 
religinius įsitikinimus ir netgi sekimą Helsinkio sutarties pa
žeidimų. Aštrios kritikos žmogaus teisių klausimu prez. R. Rea
ganas pažėrė ir Baltuosiuse rūmuose vaizdajuostėn įrašytame 
pasikalbėjime su sovietinės televizijos atstovais. Ta pasikalbė
jimą Sovietų Sąjungos televi
zija transliavo prez. R. Rea- 
gano atskridimo į Maskvą išva
karėse. Šį sykį jis priminė, 
kad pagrindą Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms sudarė lais
vės siekiantys žmonės, kuriems 
jų kraštuose buvo uždrausta 
garbinti Dievą laisvai pasi
rinktu būdu. Esą kyla klausi
mas, negi atvirumo siekiančio
je Sovietų Sąjungoje nebus 
rasta pakankamai vietos lais
vam religijos pasirinkimui ir 
savo tikėjimo puoselėjimui? 
Amerikoje tai vadinama religi
jos atskyrimu nuo valstybės. 
Komentatoriai nuogąstavo, kad 

konsekruotu vysk. V. Sladke
vičium prisistatė įgaliotiniui 
J. Bugieniui, padarydamas 
mandagumo vizitą. Įgalioti
nis grubiai tarė: ‘Tavo iškep
tas vyskupas vyskupijos ne
valdys!” Vysk. T. Matulioniui 
užprotestavus, jis pataisė: 
‘Tai tavo ant buksyro ištemp
tas vyskupas vyskupijos ne
valdys!” Vysk. Teofilius pa
kartotinai užprotestavo, kar
tu pareikšdamas, kad elgėsi 
Šv. Tėvo įgaliotas ir vyriau
sybei nenusikaltęs, nes gi Baž
nyčia yra atskirta nuo valsty
bės!”

Naujasis kardinolas yra kuk
lus žmogus ir seminarijoje bu
vo vertinamas kaip geras dės
tytojas. Nuo konsekracijos die
nos priverstas apsigyventi to
limiausiame užkampyje nuo 
savo vyskupijos, pačiame Lat
vijos pasienyje — Nemunėlio 
Radviliškyje, neturėdamas 
dvasinės vyresnybės paskyri
mo, jis nesutiko priimti so
vietų valdžios siūlomų tiky- 
binių pareigų. 1970 m. mirus 
Nemunėlio Radviliškio klebo
nui, jis aptarnavo tą likusią
be kunigo parapiją.

Tik po ilgų Vatikano dery
bų su Sov. Sąjungos valdžia, 
dabartiniam Šventajam Tėvui 
pavyko išgauti komunistinės 
valdžios sutikimą, ir 1982 m. 
vysk. Vincentas Sladkevičius 
buvo sugrąžintas į savo vysku
piškąjį sostą Kaišiadoryse. 
1983 m. su kitais Lietuvos vys
kupais jis turėjo progos pada
ryti pirmąjį “ad limina” vizitą 
pas Šventąjį Tėvą, o šiais me
tais, po panašaus vizito ir ar
kiv. L. Povilonio atsistatydini
mo, jis buvo paskirtas Lietu
vos vyskupų konferencijos pir
mininku.

Mes daug apie naująjį kardi
nolą čia išeivijoje nežinome, 
tačiau vertiname jį aukštai, 
kaip Lietuvos kankinio arkiv. 
Teofiliaus Matulionio pasi
rinktąjį įpėdinį.

Kardinoliškųjų kepurių iš
kilmingas įteikimas numaty
tas Šv. Petro bazilikoje bir
želio 29 d., Šv. Petro ir Pau
liaus šventėje. Tikimasi, kad 
kard. V. Sladkevičius į šias 
iškilmes galės atvykti ir kar- 
dinoliškąją kepurę priimti iš 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
rankų.

Kun. J. Staškus

tokiais savo žodžiais prez. R. 
Reaganas gali atnešti žalin
gos įtampos į abiejų vadų susi
tikimą Maskvoje. Piktų prie
kaištų jis betgi nesusilaukė 
net ir greit reaguojančioje so
vietinėje spaudoje.

Sutikimas Maskvoje
Helsinkyje prez. R. Reaganą 

pasiekė pranešimas, kad JAV 
kongresas patvirtino Vašingto
ne su M. Gorbačiovu 1987 m. 
gruodžio 8 d. pasirašytą bran
duolinių ginklų sutartį. Tik 
tada pajudėjo ir aukščiau
siasis sovietas Maskvoje, ma-

(Nukelta į 8-tą psl.)
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Laiškas iš Romos
Rašo Šv. Kazimiero kolegijos rektorius prel. A. Bartkus: 

reikia ne tik naujų kandidatų, bet ir didelių remontų

PAPROCKI, VITA IR VYTAUTAS RADŽIAI ir kun. JONAS STAŠKUS Nuotr. J. V. Danio

Atsilikusi sovietinė ekonomija

AfA 
PETRUI ŠERNUI

mirus,

jo žmoną, vaikus ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

Elena ir Steponas Pusvaškiai

MIELI BROLIAI IR SESĖS 
KRISTUJE,

Garbė Jėzui Kristui!

1988 m. balandžio 24 - pasau
linėje dvasinių pašaukimų 
dienoje meldėmės ir už lie
tuviškus pašaukimus, kurių 
mums taip reikia. Karšta ir 
nuolatinė malda yra viena pa
grindinių sąlygų, kurią Vieš
pats nustatė, kad “Tėvas siųstų 
daugiau darbininkų į savo 
pjūtį”. Tad neturime ribotis 
tiktai viena maldos diena, bet 
ir kasdien savo maldose bei 
geruose darbuose stenkimės 
prisiminti lietuviškų dvasinių 
pašaukimų reikalą.

Šį pirmąjį kartą kreipiuosi 
į visus tautiečius-tes daugiau 
žemiškais bei medžiaginiais 
reikalais, liečiančiais mūsų 
Kolegiją (seminariją) Romoje.

Lietuvių Šv. Kazimiero kole
gija (seminarija) yra ne vien 
seminarija, bet taip pat ir vie
nintelis lietuvių dvasinis cent
ras Romoje ir visoje Italijoje. 
Be to, jis yra ir liks ateityje 
vienintelis neoficialus pasto
vus ryšys Lietuvos tikinčiųjų, 
ypač esančių už Lietuvos ribų, 
su Šv. Sostu. Iki šiol josios iš
laikymu rūpinosi lietuviai ge
radariai laisvajame pasaulyje. 
Jei kada nors Dievo planuose 
Lietuvos laisvės durys prasi
darys, Lietuvos episkopatas 
jau turės savo kolegiją (semi
nariją) krikščionybės centre 
pastatytą ant stiprių pagrindų 
ir galės ją toliau patys globoti. 
Bet tas laikas dar gali būti to
limas.

Tad ir kreipiuosi į Jus su 
reikalu, kurį jau reikėjo iškel
ti prieš keletą būtent metų, Šv. 
Kazimiero kolegijos tolimes
nis išlaikymas ir ypač jos atei
ties užtikrinimas. Kreipiamės 
dabartiniu laiku į Jus dėl 
įvairių priežasčių: dolerio 
vertės per pusę nukritimas, 
labai pakilusio Italijoj pra
gyvenimo kainų augimas, kai 
kurių kolegijos pastatų skubūs 
ir didesni bei būtini remontai, 
o taip pat spartesnis kolegijos 
neliečiamo fondo (Endowment 
fund) padidinimas.

Kolegijos Neliečiamo fondo 
(KNF) reikalas yra labai opus. 
Jį pradėjome 1984 m., Šv. Ka
zimiero 500 m. sukakties pro
ga, kai Lietuvos vyčiai “įsūni
jo” kolegiją ir pradėjo siųsti 
aukas tam fondui. Vyčių įnašas 
(Fondas) jau viršija $50,000.00. 
Šia proga reiškiam pagarbą ir 
padėką visiems vyčiams už jų 
dosnumą bei nuolatinę para
mą. Bet jų vienų čia neužtenka. 
Prie šio fondo kviečiame prisi
dėti kiekvieną lietuvį kunigą 
ir pasaulietį laisvajame pasau
lyje.

Visuose pasaulio kraštuose, 
kur tik yra katalikų vyskupija, 
kartą per metus yra daroma 
viena rinkliava išlaikyti vie
tinei seminarijai. Tai daryti 
ne vien leidžia, bet ir įsako 
Bažnyčios kanonai (įstatymai) 
(žr. ypač kan. 263 ir 264). Todėl 
su J. E. vyskupo P. Baltakio, 
O.F.M. , palaiminimu kreipia
mės pirmą kartą į visą lietuviš
ką katalikišką visuomenę, kvies
dami visus į talką: kartą per 
metus skirti bent vieną me
džiaginę auką vienintelei lie
tuviškai seminarijai už Lietu
vos ribą. Ne kiekviena šeima 
gali paaukoti Dievui sūnų ar 
dukterį, bet kiekviena šeima 

gali ir privalo prisidėti prie 
pašaukimų reikalo ne tik mal
da, bet ir medžiagine parama.

Š. m. gegužės 29 d. Šventasis 
Tėvas suteiks mūsų kolegijos 
auklėtiniui dijakonui Pauliui 
Mališkai Kunigystės šventi
mus. Tai ne tik kolegijos, bet 
ir visos Lietuvos bei visuotinės 
K. Bendrijos didelė šventė. Gi 
mūsų kolegijos auklėtiniui Ro
bertui Rakauskui š. m. liepos 
10 d. Aušros Vartų Dievo Mo
tinos (šventovėje, Niujorke 
J.E. vysk. P. Baltakis, OFM, 
suteiks dijakonato šventimus.

Deja, lietuviškų pašaukimų 
skaičiai, kaip ir visur kitur, 
yra gerokai sumažėję. Tikimės 
su finansiniu vajum pradėti 
plačiau ir garsinti šią mūsų 
mielą įstaigą. Neturime abejo
nių, kad ir laisvajame pasauly
je, ne vien Lietuvoje, yra ne
mažai šaunaus lietuviško jau
nimo, kuris ryžtųsi paaukoti 
savo gyvenimą, jėgas ir talen
tus Dievo garbei ir savo tautos 
labui.

Tad kreipiamės į Jus, mieli 
lietuviai tikintieji, šiuo opiu 
reikalu, nes jau po 40 kolegijos 
egzistencijos metų atėjo laikas 
ją ne tik kiek nors sumodernin
ti, bet ir įvykdyti tuos skubiau
sius remontus, kurių prašosi 
ne vien koks nors patogumas ar 
gražesnė išorinė išvaizda, bet 
net ir pačių pastatų bei gyven
tojų saugumas. Pagaliau to rei
kalauja ir pati Italijos valdžia. 
Įstatymai keičiasi, seni pasta
tai (o mūsų kolegija yra tikrai 
sena ir nepritaikyta tokios 
įstaigos darbo ir gyvenimo 
sąlygoms) turi prisitaikyti prie 
šių laikų naujų reikalavimų.

Prieš mėnesį kreipėmės šiuo 
reikalu į visus lietuvius kuni
gus. Prašėme, kad jie ne vien 
atsiųstų savo auką, bet ir šį 
mūsų projektą palaimintų, jam 
pritartų. Nuoširdžiai dėkojam 
visiems tiems kunigams, kurie 
jau atsiliepė į mūsų atsišauki
mą. Kaip ir juos, taip ir Jus, 
mieli tautiečiai, prašome ne 
tiktai vienkartinės aukos ar 
pasižadėjimo, bet taip pat drįs
tame prašyti prisiminti savo 
testamentuose šią mums taip 
svarbią įstaigą (seminariją) 
krikščionybės centre - Romo
je, vienintelę laisvajame pa
saulyje.

Mes iš savo pusės įvedėm 
šiais metais savo “Seminary 
Purgatorial Society” ir kasdien 
atnašaujame vienerias Šv. Mi
šias už mūsų mielus gerada
rius, kaip kad tai daro veik vi
sos kitos seminarijos. Džiau
giamės, kad bent tokiu būdu 
galime Jums atsidėkoti už 
mums teikiamą paramą.

Iš anksto dėkojame Jums už 
bet kokią, kad ir mažiausią, 
auką mūsų lietuviškajai Šv. 
Kazimiero kolegijai (semina
rijai) Romoje. Per 40 metų ma
tėme Dievo Apvaizdos ranką, 
laiminančią mus mūsų gera
darių asmenyse. Esame tikri, 
kad per Jus Viešpats dar ilgus 
metus laimins mus, mūsų Baž
nyčią ir tautą.

Jums dėkingas Kristuje, 
prel. Algimantas A. Bartkus, 

rektorius 
Roma, Marijos Metai, 

1988. V. 13
P.S.: Čekius rašyti: Pontifi- 

cio Collegio Lituano, S. Casimi- 
ro, Via Casalmonferrato, 20, 
00182 Roma, Italia

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
mas dabar tik toks, kad “atvi
rumas” šiuo metu leidžia iš
reikšti viešai savyje nešiotą 
pasipiktinimą bei nepasiten
kinimą istoriniu neteisingu
mu, rasine diskriminacija, kul
tūros žlugdymu bei nelegalia 
okupacija.

Armėnų poetas Silva Kaputi- 
kyan išreiškė dabartinę dau
gelio tautiniai nusiteikusių 
intelektualų nuotaiką, kai su
sitiko Gorbačiovą po Jerevano 
susirėmimų. “Mūsų problema 
yra sena, tiktai dėka ‘glasnost’ 
— atvirumo politikos dabar 
mes galime ją kelti viešumon”.

Rusų dominacija
Sovietų socialistinių res

publikų sąjunga iš tikro yra 
durstinys daugiau nei 100 įvai
rių tautinių kraštų, kalbančių 
savomis kalbomis. Keturiolika 
sovietinių respublikų, kurios 
supa rusiškąją respubliką, su
daro beveik pusę Sov. Sąjun
gos gyventojų (48%). Tuo tarpu 
tarp rusų ir ne rusų piliečių 
yra didelė ekonominė, politi
nė ir kultūrinė nelygybė, at
spindinti valdovų kolonistinį 
mentalitetą. Paskutiniosios 
oficialios sovietinės statisti
kos rodo, kad visose gyvenimo 
plotmėse sovietinė sistema ru
sus praktiškai viskuo aprūpi
nanti daugiau nei kitas tauty
bes. Pvz. pirmaisiais pilnais 
Gorbačiovo valdymo metais 
(1986), kapitalo investavimas 
rusiškoje respublikoje buvo 
66% didesnis nei kitose neru- 
siškose respublikose. Rusai 
darbininkai uždirba 11% dau
giau nei kitų tautybių asmenys 
savo kraštuose. Prekybos duo
menys rodo, kad pirkimo at
žvilgiu rusai turėjo 30% dau
giau galimybių bei privilegijų 
nei kitų tautybių asmenys. 
1986 m. Sov. Sąjungoje buvo 
išleista 2.2 bilijono tiražas 
knygų, kurių 86% buvo rusų 
kalba. Tai reiškia, kad kiek
vienam rusui (vyrui, moteriai 
ar vaikui) tais metais teko po 
14 knygų, o nerusiškajai pi
liečių daliai — tik po 2.5 kny
gų asmeniui savąja kalba. Be 
to, nors 20% rusų gyvena ne- 
rusiškose respublikose, bet tik 
3% moka kokią nors kitos res
publikos tautinę kalbą, nors 
oficialiai ir skelbiamas res
publikose dvikalbiškumas. To
kia yra statistiniais duome
nimis paremtoji rusinimo po
litika. Ką jau bekalbėti apie 
Sov. Sąjungos galybės viršū
nę, kur iš 32 politbiuro bei 
partijos sekretorijato narių 
tik4 yra nerusai?

Šios statistikos nurodo ir 
žmogiškąją dimensiją. Lietu
voje paskutiniojo partijos na
rių ir intelektualų susirinki
mo buvo atkreiptas dėmesys į 
Lietuvos istorijos iškraipymą. 
Rašytojas V. Bubnys tuo metu 
paaiškino, jog norint išleisti 
Lietuvos istorijos knygą, “pir

AfA

KOSTEI JANULAITIENEI 

iškeliavus amžinybėn,

jos vyrą JUOZĄ, vaikus ALGI, RIMĄ ir VIDĄ 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

G. Baltaduonienė
J. I. Birštoną!

A. D. L. Keršiai
D. Ž. Mašalai 

miausia ji turi būti išversta 
į rusų kalbą, tada — peržiū
rinėta daugiau nei tuzino ko
misijų, patvirtinta įvairių 
specialių agentūrų, o paskui 
vėl perrašoma lietuviškai”.

Dviveidė laikysena
Jei pažvelgsime grynai į Bal

tijos valstybes, savosios tauty
bės pabrėžimas reiškiasi bent 
penkiais giminingais būdais: 
1. autonomijos ir savarankiš
kumo siekimu; 2. kova dėl reli
ginės laisvės; 3. kova prieš eko
loginę žalą; 4. priešinimusi 
rusifikacijai; 5. demografinio 
išsilaikymo rūpesčiu ypač Es
tijoje ir Latvijoje. Kiekvie
nas šių klausimų keliamas vis 
dažniau ir vis atkakliau de
monstracijose, pogrindžio lei
diniuose, žmogaus teisių ir 
tautų teisių organizacijų kū
rime, ir net peticijomis vie
šuose forumuose.

Maskvoje pasireiškiantis re
žimui pasipriešinimas dažnai 
yra rėmęs šiuos tautinius troš
kimus, todėl visai nenuostabu, 
jog pirmasis tiesioginis iššū
kis kompartijos primatui savo 
principų deklaracijon įjungė 
ir Baltijos valstybių klausi
mą. Labai trumpai Maskvoje 
gyvavusi Demokratinė sąjunga 
pareiškė, kad sovietinė kariuo
menė turėtų pasitraukti iš Ry
tų Europos valstybių, Vakari
nės Ukrainos ir Baltijos vals
tybių, kurios save laiko sovie
tų okupuotomis.

' X -

Iki šiol tuo klausimu nebu
vo aiškaus atoliepio, nusakan
čio kaip Gorbačiovas žada šį 
tautiško atkaklumo nuolat au
gantį reiškinį spręsti. Kol kas 
pastebimas tik tam tikras kelio 
pastojimas, kai sovietinė val
džia leidžia piliečiams kai ku
rias tautines nuotaikas išsaky
ti, o paskui atrankiai ir pra
eityje naudotais žiauriais bū
dais baudžia organizatorius. 
Taigi, senoji ciniška dviveidė 
laikysena ir dabar tebevarto
jama.

Vasario 8 d., savaitę prieš 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 70 m. sukaktį, And
rei Gromyko atvyko Vilniun su 
aiškiu grasinimu: “Sovietinė 
jėga Lietuvoje yra stipresnė 
dabar nei kada seniau, nežiū
rint to, kad kai kur užsienyje 
lunatikai to ir nesupranta”. Iš 
kitos pusės, Austrijos komu
nistų partijos vadui kovo 8 d. 
Gorbačiovas pareiškė, kad 
“daugelis problemų, su kurio
mis Sov. Sąjunga susiduria, 
yra pasekmės žiaurios ir be
jausmės praeities laikysenos 
tautybių atžvilgiu”. Vasario 
19 d. savo kalboje Centriniam 
komitetui Gorbačiovas papra
šė specialios partijos konfe
rencijos diskusijoms apie tau
tiškumo augimą sovietinėse 
respublikose. “Dabartiniu 
metu”, — sakė jis, — “mes tu
rime peržiūrėti laikyseną tau-

D. Puzerienė
[/. Šilininkas

O. Tunaitienė ir Dalia
S. V. Vaitkai 

tybių atžvilgiu iš pagrindų — 
tai mūsų bendruomenės pa
grindinis ir gyvybinis klausi
mas”.

Tad iš vienos pusės matomas 
iki šiol neregėtas tautinio 
atkaklumo laipsnis, o iš kitos 
— nežiūrint kaip nenorus — 
Gorbačiovo prisipažinimas, 
kad yra labai didelė proble
ma, kurią būtina išrišti ir se
nosios formulės to nebepajė
gia padaryti. Tai ir yra per
einamasis laikotarpis, gali
mybių metas, kai mes, kana
diečiai, galime pasireikšti.

Vakariečiai galėtų paspausti 
Sovietų Sąjungą

Kadangi “perestroikos” šak
nys yra ekonominėje stagnaci
joje ir Sov. Sąjunga badauja 
dėl kapitalo stokos, Kremlius 
bus priverstas kreiptis į Va
karų kredito rinkas: į Tarp
tautinį pinigų fondą, GATT 
ir Pasaulio banką, rudenį vyk
siančio šių organizacijų susi
rinkimo metu V. Berlyne. Ar 
nevertėtų tokį istorinį mo
mentą išnaudoti ir ekonominę 
jėgą pavartoti kaip skatinto
ją atitaisymui nelygybių, prie
spaudos ir neteisybės? Ar ka
nadiečiai negalėtų imtis ini
ciatyvos būsimame pasaulio 
viršūnių ekonominiame suva
žiavime Toronte įtraukti dar- 
botvarkėn Vakarų prekybos 
su Sov. Sąjunga ir Sov. Sąjun
goje investavimo kaip galimų 
įrankių, skatinančių pozityvią 
kaitą? Kad taip Sov. Sąjunga — 
būtų verčiama gerbti žmogaus 
ir religines teises, tikrojo 
pliuralizmo vystymąsi, ir sau
giai leistų vystytis tautinėms 
autonomijoms. Tokiu instru
mentu galėtų būti tam tikros 
nustatytos etinės gairės. Tin
kamai pritaikyti etikos stan
dartai investavimui galėtų tap
ti galingu įrankiu tarptauti
nės diplomatijos ir susiprati
mo srityje.

Tokia laikysena Sov. Sąjun
gos atžvilgiu Kanadai nebūtų 
radikalus posūkis. Juk dauge
liu atvejų Kanada jau yra ėmu
sis vadovaujančio vaidmens, 
panaudodama ekonomiją kaip 
įrankį pasipriešinimui pvz. 
P. Afrikos aparteido politikai. 
Kanada visada dosniai yra at
siliepusi į bet kokį šauksmą 
už civilizuotąją pasaulio tvar
ką. Kiekviena nauja investaci- 
ja ar prekyba su Sov. Sąjunga 
turėtų būti panaudojama su
maniai ir jautriai, skatinant 
teisingumą ir pliuralizmą. 
Ekonominės sankcijos kaip 
tokios pažeidžia komunika
ciją, o etiniai standartai 
kaip tik tą komunikaciją bei 
vieni kitais pasitikėjimą 
skatina.

Prieš keturias savaites 
kaip Keston College Canada 
delegacijos narys lankiausi 
Maskvoje ir Vilniuje. Paste
bėjau daug pasikeitimo ženk
lų Sov. Sąjungoje ir taipgi ly
giai tiek pat daug kliūčių 
tiems pasikeitimams. Bet ne
žiūrint ką ateitis atneš, ne
įmanoma išvengti jausmo, kad 
dabartinis momentas yra ypa
tingas tiek sovietų, tiek ir 
pasaulio istorijai. Kaip mes 
atsiliepsime į Gorbačiovo per
sitvarkymo politiką, didele 
dalimi gali nulemti jo paties 
ateitį bei ateitį R. Europos 
ir viso pasaulio daugeliui 
metų.

PETRUI ŠERNUI
mirus,

žmoną ERIKĄ, dukteris - ALDONĄ ir IRENĄ, sūnus
- GYTĮ ir VALENTINĄ bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame -

Valerija Anysienė su šeima

ŠEIMOS PATRIARCHUI

A.A.
PETRUI ŠERNUI

iškeliavus amžinybėn,

visą ŠERNŲ gentį ir giminę giliai užjaučiu -

Rūta Šakienė

AfA 
PETRONĖLEI NORKELIŪNIENEI

mirus, 

broliui ANTANUI ŽINAIČJUI jo šeimai, giminėms 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą -

Pr. E. Bersėnai V. A. Karaliai
J. A. Kutkos J. Tamulėnienė

AfA
STANISLOVUI TRINKAI

..... . J. ! Čikagoje mirus,............_.............

jo dukrą REGINĄ, vyrą VLADĄ ANDREJAUSKUS, 
seserį BRONĘ KIRULIENĘ, BOLIŲ TRINKĄ su 

šeima nuoširdžiai užjaučiame -

Sof. St. Rakščiai
Laima, Justas Kriaučiūnai

PADĖKA
Ir vieną kart pavasari 
Tu vėl atjosi drąsiai, 
O mylimas pavasari 
Manęs jau neberasiAfA 

JONUI RUKŠAI
Mano mylimam vyrui staiga mirus, nuoširdžiai dė

koju klebonui kun. J. Staškui už visus religinius patar
navimus: maldas laidotuvių namuose, gedulingas Mi
šias ir palydėjimą velionies į kapines. Ačiū karsto ne
šėjams, draugams bei pažįstamiems už Mišias, atsiųs
tas gėles, užuojautas “Tėviškės žiburiuose”, kortelė
mis ir žodžiu, bei visiems taip gausiai dalyvavusiems 
velionies paskutinėje kelionėje.

Nuoširdi padėka K. Batūrai, tarusiam atsisveiki
nimo žodį kapinėse, B. Stanulienei už pusryčių paruo
šimą ir rožes ant stalų, visoms ponioms už pyragus. 
Ypač nuoširdi padėka priklauso Wayne Greer, kuris 
įdėjo tiek daug darbo ir rūpesčio sutvarkant visus lai
dotuvių reikalus.

Brangieji, teatlygina jums visiems Visagalis -
Žmona Jadvyga

Canadian Srt jUlemorialž Ltb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

Knygų rišykla
WdfeSF “SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus

A. Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8 Tel. (416)625-2412

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



Baltijos šalių konsulatai Kanadoje
Sovietų pastangos juos uždaryti
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j, V. DANYS

Žmogaus teisių parlamenti
nio komiteto apklausinėjimuo
se sovietų ambasados ministe- 
ris A. V. Makarov protestavo, 
kad Kanada de jure nepripa
žįsta Baltijos valstybių inkor
poracijos į Sovietų Sąjungą ir 
įrašo į diplomatų sąrašus 
“neegzistuojančių buržuazinių 
valstybių taip vadinamus kon
sulus”.

“Southam News” žurnalistas 
J. Manthrope ilgesniame 
straipsnyje pavadintam “Bal
tijos konsulai’ iškelia nesu
tarimus su Sovietų Sąjunga” 
rašo apie Kanados nusistaty
mą šiais klausimais.

Keli istoriniai bruožai
Sovietams okupavus Lietu

vą 1940 m., Lietuvos diplomati
nės tarnybos padėtis užsienyje 
pasidarė kebli ir jautri. Dar 
daugiau ji pasunkėjo pasibai
gus karui, kada normali taikos 
ir sienų sutartis nebuvo pasi
rašyta. Sovietų Sąjungai spau
džiant, palaipsniui mūsų dip
lomatinės atstovybės ir jų 
įstaigos buvo uždarytos ar pri
verstos sustabdyti savo veiklą. 
Jau karo metais, okupacijos 
pradžioje, tai įvyko Vokietijo
je ir Italijoje dėl Hitlerio- 
Stalino savitarpinės sutarties. 
Šalia politinio spaudimo buvo 
daromas ir ekonominis. Švei
carija atėmė baltiečiams dip
lomatines privilegijas 1946 m. 
prekybos su sovietais derybų 
metu, nors Šveicarija neturėjo 
normalių diplomatinių santy
kių su Sov. Sąjunga. Tuolaiki
nė fašistinė Argentina tai pa
darė 1951 m., pasirašant pre
kybos sutartį su sovietais.

Diplomatinė tarnyba turėjo 
sunkumų ir su savaisiais sa
vo tarpe. Daug politinių par
tijų žmonių nenorėjo jai pri
pažinti nei teisinio, nei poli
tinio teisėtumo, nes ir šefas 
ir atstovai buvo paskirti bu
vusio autoritetinio rėžimo. 
VLIKas norėjo pajungti diplo
matinius atstovus savo pri
klausomybei. Tam nebuvo juri
dinio ar politinio pagrindo 
ir diplomatai nepakluso, kas 
vėliau pasirodė buvus teisin
ga. Pasijungimas VLIKui būtų 
buvęs priklausymu “egzilinei 
vyriausybei”, bet po karo jo
kios egzilinės vyriausybės dip
lomatai ar atstovai nebuvo 
valstybių pripažįstami.

Pirmas Lietuvos konsulas 
Kanadoje buvo G. L. P. Grant- 
Suttie (1937-49), buvęs aukš
tose Kanados karo pajėgų pa
reigose, labai stipriai gynęs 
lietuviškus reikalus karo me
tu ir padėjęs Kanados lietu
viams ne tik konsuliniuose, 
bet ir organizaciniuose rei
kaluose.

Jam mirus, labai greitai bu
vo patvirtintas konsulu J. V. 
Gylys, anksčiau buvęs pasiun
tiniu Skandinavijai, kuris emi
gravo į Kanadą, nes Švedija, 
pataikaudama sovietams, pil
dė įvairius jų reikalavimus 

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!”

(pabėgėlius baltiečių karius 
išdavė sovietams — mirčiai). 
Jis dar turėjo Kanadoje daug 
konsulinių teisių. Po jo mir
ties trejus metus nebuvo kon
sulo, nes užsienių reikalų mi
nisterijos administracija lai
kė, kad tas kenks santykiams 
su Sov. Sąjunga. Bet Diefen- 
bakeris 1962 m., prieš adminis
tracijos patarimus, paskyrė 
naujus tris Baltijos valstybių 
konsulus tarp jų ir Lietuvos 
— dr. J. Žmuidziną. Jie visi bu
vo įrašyti į oficialų diploma
tų sąrašą.

Konsulų ir garbės konsulų 
pareigos ir privilegijos labai 
svyruoja, priklauso nuo to 
krašto, kuriame jie yra, vyriau
sybės nusistatymo. Išimties 
atveju jie gali turėti kai kurių 
diplomatinių teisių, pvz. iš
duoti pasus, vizas, bet papras
tai jų neturi ir yra tarpininkai 
tarp atstovaujančio krašto pi
liečių ir gyvenamo krašto vy
riausybės, kiek pastaroji su 
tuo sutinka. Baltijos konsulų 
Kanadoje statusas palaipsniui 
silpnėjo. Estų ir latvių garbės 
konsulai praktiškai neturi jo
kių diplomatinių privilegijų.

Kanados vyriausybės pažiū
ra į Baltijos valstybių konsu
lus buvo taip išreikšta užsie
nių ministerijos rašte 1985 m.: 
“Iš tikrųjų jie yra etninių 
bendruomenių simboliai 
60,000 baltiečių kilmės žmo
nėms gyvenantiems Kanadoje.

Žymus statuso pažeminimas 
buvo estų garbės konsulatui, 
kai, mirus buvusiam konsului, 
estai pristatė įpėdinį Ilmar 
Hensoo. Užsienių reikalų mi- 
nisteris Mitchel Sharp rašte 
Estų Bendruomenės pirminin
kui J. H. Lupp rašė, kad ne
prieštarauja, jei Hensoo nau
dos titulą “Acting Honorary 
Consul General”, bet toliau 
paaiškina: “Sekant atitinka
mą buvusią praktiką, Kanados 
vyriausybė negalės p. Hensoo 
suteikti bet kokį formalų pri
pažinimą (pvz. patvirtinimą 
raštu ar suteikti imunitetą): 
jis gali prisiimti naują titu
lą, suprantant, kad jokio ofi
cialaus pripažinimo jam ne
bus siekiama”.

“Southam News” korespon
dentas Jonathan Manthorpe, 
susipažinęs su ministerijos 
dokumentais, padarė išvadą, 
kad tuo raštu buvo nustatyta 
procedūra ateičiai, kuri dar 
tebegalioja.

Tas pats buvo ir su nauju 
latvių konsulu Edward Upe- 
nieks 1975 m. — jis, kaip ir 
Hensoo, nebuvo įtrauktas į 
oficialų diplomatinį sąrašą.

Baltiečių federacija Kana
doje maždaug nuo 1975 m. de
da pastangas įrašyti į sąrašus 
estų ir latvių garbės konsu
lus. Lietuviai aktyviai rėmė 
tą akciją, nes pramatė, kad 
laikui bėgant atsiras proble
ma ir su Lietuvos konsulato 
tęstinumu. Šiuo metu oficia
liame diplomatų sąraše yra 
tiktai dr. J. Žmuidzinas, Lie
tuvos generalinis garbės kon

sulas, kuris buvo Kanados pa
tvirtintas 1962 m.

Kaip Diefenbakerio pavyz
dys rodo, klausimo sprendi
mas priklauso nuo vyriausy
bės nusistatymo, todėl svar
bu palenkti įtakingus parla
mentarus ar ministerius tei
giamam sprendimui. Aplamai 
rėmėjų iš parlamentarų nie
kad netrūko, bet lemiantis žo
dis priklauso ne jiems. Buvo 
eilė atvejų, kai parlamento 
nariai, yapč būdami opozici
joje, stipriai rėmė baltiečių 
pastangas, bet, pasikeitus val
dančiai partijai ar pasidarius 
ministeriais, kalbėdavo jau su 
rezervais. Be abejonės, jų as
meniška nuomonė nepasikeis
davo, bet jie turėjo remtis ad
ministracijos patarimais, nes 
kitaip gali atsiliepti į politi
nius ir ekonominius santykius 
su sovietais.

Sov. Sąjungai pradėjus pirk
ti javus iš Kanados už bilijo
nus dolerių, prekybos balan
sas tarp šių kraštų pasidarė 
labai nelygus, nes Kanadai ne
įmanoma pirkti didesnių kie
kių industrinių produktų iš 
sovietų. Sovietai nesivaržo 
tą padėtį panaudoti savo po
litiniams tikslams. Pagal pa
tikimus šaltinius pirmojo bi
lijoninio kviečių pirkimo su
tarties metu sovietai reikala
vo panaikinti Baltijos kraštų 
garbės konsulus, bet tuometi
nis ministeris Sharp nesutiko. 
Bet, atrodo, kad vėliau tam tik
ras kompromisas buvo padary
tas. Mirus konsulams, nauji 
estų ir latvių kondidatai ne
buvo įtraukti į diplomatų są
rašą ir jie pasidarė “nemato
mi”.

Baltiečių federacijos pa
stangos padarė juos “mato
mus”. Keliolika metų vykstan
čiuose Baltiečių vakaruose 
parlamento rūmuose palaips
niui įvestas konsulų supažin
dinimas su vakaro dalyviais, 
vėliau senate ir dar vėliau par
lamente, diplomatų ložėje.

Bet prieš trejus metus, pa
sikeitus vyriausybei, parla- 

"mento pirmininkas nesutiko’ 
kad baltiečių konsulai būtų 
parlamente pristatyti. Iš da
lies gal būt taip atsitiko, nes 
nauja Baltiečių federacijos 
vadovybė, pasitikėdama tuo, 
kas vyko jau keletą metų, ne
padarė reikalingų žygių. Pri
statymai yra išimtis parlamen
tinėje procedūroje ir jų pra- 
vedimui reikia atlikti atitin
kamus paruošimus (lobbying).

Dviem atvejais atrodė, kad 
jau buvo užtikrintas vyriausy
bės pritarimas — 1978 m., kai 
užsienių reikalų ministeris 
Jamieson ir apsaugos ministe
ris Danson buvo palankiai nu
sistatę, ir 1982 m., kai palan
kus užsienių reikalų ministe
ris MacGuigan pravedė baltie
čių konsulatų padėties studi
ją. Bet atrodo, kad nelygus pre
kybos balansas su sovietais vėl 
turėjo lemiančios įtakos.

Prieš Vienos konferenciją, 
parlamentinio komiteto vie
šuosiuose apklausinėjimuose 
1986. VIII 18-20 buvo kalbama 
apie santykius su Sov. Sąjun
ga ir jos satelitais karinėje, 
ekonominėje-prekybinėje ir 
žmogaus teisių srityse bei jų 
koordinavimą. Kanados — Ry
tų Europos prekybai plėsti 
tarybos pirmininkas K. Velan 
aiškiai pareiškė, kad plečiant 
prekybinius santykius su so
vietais ar jų satelitais, pir
miausia reikia žiūrėti preky
binės naudos ir nemaišyti tuos 
reikalus su žmogaus teisėmis. 
Šios tarybos nariais yra apie 
50 didžiųjų industrinių firmų. 
Diskusijose Velan pareiškė, 
kad žmogaus teisių pažeidi
mas vyksta ir kituose kraštuo
se, todėl nereikia per daug 
dėmesio kreipti, kas vyksta 
Sov. Sąjungoje. Deja, ne vien 
ši organizacija reiškė tokias 
mintis. (Bus daugiau)

Kanados Finansų ministeris MICHAEL WILSON, vienas parlamentarų 
vakarą globojančio komiteto pirmininkų, stovi tarp J. V. DANIO ir JOA
NOS KURAITĖS-LASIENĖS baltiečių vakare 1988.V.11 parlamento 
rūmuose Otavoje Nuotr. V. Radžiaus

PL IV-sis KULTŪROS 
KONGRESAS 
988 m. birželio 24-27 d.d.

Toronte, Kanadoje
Birželio 24, penktadienį:

8.00 v.v. - LITERATŪROS VAKARAS
Bickford Park High School, 777 Bloor St. W. 
Bilietai: suaugusiems - $8, jaunimui irpensininkams-$5.

Birželio 25, šeštadienį:
9.30 v.r. - PL IV Kultūros kongreso atidarymas

10.00 v.r. - 5.00 v.v. Paskaita, sekcijų svarstybos 
Loew’s Westbury Hotel, 475 Yonge Street

7.30 v.v. - Putino drama “VALDOVAS"
Los Angeles lietuvių dramos sambūris, 
režisuoja Petras Maželis,
Central Technical School, 724 Bathrust St.
Bilietai: suaugusiems - $12, jaunimui ir pensininkams $10.

Birželio 26, sekmadienį:
10.30 v.r. - PAMALDOS Lietuvos Kankinių šventovėje,

494 Isabella Avenue, Mississauga, Ontario
12.30 v.p.p. - 5.00 v.v. Sekcijų svarstybos Anapilio salėje,

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario
8.00 v.v. - KONCERTAS McMillan Theatre, 

Edward Johnson Blvdg., University of 
Toronto, Bloor Street ir Avenue Road. 
Bilietai: suaugusiems - $12. jaunimui ir pensininkams-$10.

Birželio 27, pirmadienį:
8.30 v.r. - Sekcijų svarstybos
5.00 v.v. - PL IV Kultūros kongreso uždarymas 

Loew’s Westbury Hotel
8.00 v.v. - POKYLIS

Prisikėlimo parapijos salėje, 1011 College St.
Bilietas asmeniui - $20.

Bilietai į visus renginius gaunami sekmadieniais Anapilyje, Lie
tuvių namuose ir Prisikėlimo parapijoje Toronte. Kreipiantis 
raštu - pridėti čekį arba piniginę perlaidą ir adresuoti: Kultūros 
kongresas. 1011 College St., Toronto, Ont. M6H IAS.

Prez. R. Reaganas apie vyskupą ir 
kalinamus kunigus 

“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Pirmadienį, gegužės 2 d. į 
Baltuosius rūmus buvo pakvies
ti aukštieji amerikiečių pa
reigūnai ir taip pat įvairių re
liginių grupių vadovai bei at
stovai, tarpe jų ir išeivijos lie
tuvių vyskupas Paulius Balta
kis. Čia prezidentas Reaganas 
pasakė kalbą dėl religinių tei
sių Sovietų Sąjungoje. Prezi
dentas pastebėjo, jog 20-tojo 
amžiaus istorija parodė, kad 
juo daugiau religija persekio
jama, tuo labiau ji klesti. Pasak 
prezidento Reagano, tai aki
vaizdu, susipažinus su religi
nių bendruomenių padėtimi 
Sovietų Sąjungoje. Jis išvar
dijo asmenis, kuriems perse
kiojimas tapo dvasinės stipry
bės šaltiniu: tai rašytojas Alek
sandras Solženitcinas, psichiat
ras Anatolijus Koriaginas ir 
kiti.

Toliau prezidentas Reaga
nas taip sakė (vertimas iš įrašo 
magnetofono juostoje): “Alfon
sas Svarinskas, 62 metų am
žiaus Lietuvos kunigas, 18 me
tų yra praleidęs kalėjime, ku
rio nenumatyta išleisti iki 1990 
metų. Jis sunkiai serga ir yra 
paprašęs leidimo išvykti į už
sienį gydytis ... Vyskupas Ju
lijonas Steponavičius vidaus 
tremtyje nuo 1961 metų už tai, 
kad atsisakė bendradarbiauti 
su valdžia”, kalbėjo preziden
tas Reaganas, aiškiai ištarda
mas Steponavičiaus ir Svarins
ko pavardes.

Išeivijos lietuvių vyskupas 
P. Baltakis savo žodyje primi
nė religijų reikalų tarybos pir
mininko Konstantino Charče- 
vo pernykštį pažadą iki lapk
ričio mėnesio paleisti visus 
religinius kalinius. Vyskupas 
pasakė, kad mažiausiai 34 lie

tuviai ir toliau atlieka kalėji
mo bei lagerio bausmes už re
liginius ar sąžinės įsitikini
mus. Tarp jų yra kunigai Alfon
sas Svarinskas ir Sigitas Tam- 
kevičius, Viktoras Petkus, Gin
tautas Iešmantas, Petras Gra
žulis, Boleslovas Lizūnas, Jo
nas Pakuckas ir kiti. “Mes pa
garbiai prašome prezidentą 
paprašyti, kad jie būtų greitai 
paleisti”, kalbėjo Baltuosiuo
se rūmuose išeivijos lietuvių 
vyskupas P. Baltakis.

Jis paminėjo vyskupą trem
tinį Julijoną Steponavičių, 
prašydamas prezidento užta
rimo, kad jam būtų leista su
grįžti į savo pareigas. Taip pat 
prašė iškelti nesiliaujantį val
džios kišimąsi į Kauno kunigų 
seminarijos reikalus ir spaus
ti Gorbačiovą, kad tikinčiųjų 
naudojimui būtų sugrąžinta 
Vilniaus katedra.

Tuo tarpu savo kalbą prezi
dentas Reaganas baigė šiais 
žodžiais: “Meldžiamės, kad Ki
jevo Rusios krikščionybės 
tūkstančio metų sukaktis atneš 
laisvę Rusijos, Ukrainos, Pa
baltijo kraštų ir visų Sovietų 
Sąjungos sričių tikintiesiems”.

Gegužės 27 d. prezidentas 
Reaganas išskrenda į Maskvą 
aukščiausio lygio susitikimui 
su generaliniu sekretorium 
Michailu Gorbačiovu. Tikima
si, kad dar prieš prezidentui 
išvykstant, sostinę pasieks ir 
27 metų amžiaus Paulius Kli
mas, kurs iš Ročesterio pės
čias keliauja į Vašingtoną, 
prezidentui Reaganui ir So
vietų Sąjungos ambasadai Va
šingtone nešdamas laiškus, 
kad būtų paleistas sovietų ka
linamas lietuvis, žmogaus tei
sių gynėjas Petras Gražulis.

PL IV kultūros kongreso svarstybos
BIRŽELIO 24, PENKTADIENI

3.00 v.p.p. Meno parodos atidarymas, Northern District Library, 40 
Orchard View Blvd., (Eglinton & Yonge požeminio. J vakarus 

nuo Yonge, į šiaurę nuo Eglinton). Birželio 26 d. paroda perkeliama į Anapilį.
8.00 V.V. Literatūros vakaras, Bickford Park High School. 777 Bloor Street 

West, (Bloor & Christie požeminio). Dalyvauja: L. Andriekus,
K. Bradūnas, B. Brazdžionis, A. Gustaitis, J. Jankus, E. Juodvalkė, Z. Katiliš
kienė, R. Kazlienė, J. Kralikauskas, H. Nagys, E. Nazaraitė, K. Ostrauskas,
L. Pocienė, B. Pūkelevičiūtė, J. Švabaitė-Gylienė, V. Tamulaitis.

BIRŽELIO 25, ŠEŠTADIENĮ
11.00 V.r. Šeima - lietuviškumo stiprybė sekcijos svarstyboms vadovaus 

Irena Lukoševičienė (Montrealis). Dalyvaus Aldona Linger- 
taitienė (Bostonas) - “Jauna šeima”; Kęstutis Slotkus (Kolumbija)-“Izoliuo
ta - toli nuo lietuviškų centrų šeima”; Livija Juodišiūtė-Pollock (Solon, Ohio)
- “Mišri šeima”; Danutė Baltutienė (Australija) - “Suaugusius vaikus tu
rinti šeima” ir seselė Igne Marijošiūtė (Putnam) - “Vadovė, dirbanti su vai
kais ir jaunimu”. Visi pranešimų dalyviai turi magistro ar tolygius mokslo 
laipsnius.
2.00 v.p.p. Literatūros sekcijos svarstyboms vadovaus dr. Rimvydas Šil

bajoris, Ohio valstybinio universiteto slavistikos studijų ka
tedros vedėjas ir profesorius. Diskusijose dalyvaus Vytautas Jonynas, lite
ratūros kritikas (Montrealis); Liūtas Mockūnas, inžinierius (Čikaga); dr. Hen
rikas Nagys, poetas (Montrealis), ir Vincas Natkevičius, lietuvių literatūros 
istorikas, kritikas (Vokietija).
3.30 v.p.p. Teatro sekcijos svarstyboms vadovaus Jurgis Blekaitis, akto

rius, režisierius, poetas (Laurel, Maryland). Diskusijose daly
vaus Arūnas Čiuberkis, teatro, kino filmų bei televizijos aktorius (Niujorkas); 
Rasa Kazlienė (Rasa Allan), teatro, filmų bei televizijos aktorė (Niujorkas); 
Elena Dauguvietytė-Kudabienė, aktorė, režisierė (Hamiltonas), ir dr. Kostas 
Ostrauskas, dramaturgas, literatūros istorikas ii- kritikas (Media, Pensilvanija).

Visos šeštadienio sekcijų svarstybos vyks Loew’s Westbury viešbutyje.

BIRŽELIO 26, SEKMADIENĮ
12.30 v.p.p. Religijos reikšmės tautiniam išlikimui sekcijos svarstyboms

vadovaus kun. Gediminas Kijauskas, SJ, Klivlando lietuvių 
Dievo Motinos parapijos klebonas. Diskusijose dalyvaus docentas Vytautas 
Skuodis (Čikaga), kun. Kęstutis Trimakas (Čikaga), dr. Algis Norvilą (Čikaga) 
ir kun. Povilas Dilys (Torontas).
2.00 v.p.p. Meno sekcijos svarstyboms vadovaus dr. Kęstutis P. Žygas, 

— Arizonos valstybinio universiteto architektūros istorijos ir 
teorijos profesorius. Dalyvaus dailininkas Narūnas Bukauskas (Bruklynas) - 
“Menas iš studento perspektyvos”; dailėtyrininkė Viktorija Kašūbaitė- 
Matranga (Oak Park, IL) - “Dabartinės problemos išeivijos dailės veikloje”; 
meno rinkėjas Narcizas Prielaida (Šveicarija) - “Lietuviai dailininkai Va
karų Europoje”; menininkas Jurgis Račkus (Torontas) - “Color and Form 
Society veikla Kanadoje”; dailėtyrininkė Daiva Skuodytė (Čikaga) - “Dailės 
kūrimo ir kritikos padėtis pokarinėje Lietuvoje” ir dailininkė Elena Urbai- 
tytė (Wantagh, NY) - “Dailininkų pasirinkimai, galimybės ir galvosūkiai 
išeivijoje”.
3.30 v.p.p. Išeivijos lietuvių muzikinė kultūra sekcijos svarstyboms va-

— dovaus muzikė Emilija Sakadolskienė (Čikaga). Diskusijose 
dalyvaus kritikas Mykolas Drunga (Čikaga), muzikės Loreta Venslauskienė 
(Čikaga) ir Rita Vilienė (Londonas, Kanada).

Visos sekmadienio sekcijų svarstybos vyks Anapilio salėje.
8.00 V.V. Koncertas, kurio programoje dalyvaus pianistai Vytas Bakšys 

(Niujorkas) ir Leokadija Kanovičienė (Torontas), Klivlando Die
vo Motinos parapijos choras, vadovaujamas muzikės Ritos Kliorienės ir To
ronto lietuvių choras "Volungė”, vadovaujamas muzikės Dalios Viskontienės.

BIRŽELIO 27, PIRMADIENĮ
8.30 V.r. Spaudos ir radijo sekcijos svarstyboms vadovaus Aušra Liule-

vičienė, “Draugo" šeštadienio kultūrinio priedo redaktorė (Či
kaga). Dalyvaus Jonas Varčius, Kanados lietuvių žurnalistų sąjungos pir
mininkas (Torontas) - “Leidėjų;redaktorių, bendradarbių ir skaitytojų san
tykiai”; kun. Juozas Vaišnys, SJ, redaktorius “Laiškai lietuviams” (Čikaga)
- “Spaudos ir radijo kalba”; Edvardas Tuskenis (Čikaga) - “Jaunimo kelias į 
spaudą”; dr. Zenonas Rekašius (Glenview, IL) - “Lietuva išeivijos spaudoje”; 
Romas Kezys, “Laisvės žiburio” radijo programos vedėjas (Bayside, NY) - 
“Radijo rūpesčiai”; Raimundas Lapas, radijo programos vedėjas (Čikaga)- 
“Radijo laidų ateitis - likimas ar prakeikimas"; dr. Vytautas Dambrava (Ve
nezuela) - “Radijo ir spaudos komunikacija svetimtaučiams”.
10.00 V.r. Lituanistikos sekcijoje bus trys referentai. Dr. Antanas Klimas, 

Ročesterio universiteto profesorius (Rochester, NY), kalbė^ 
tema “Šiandieninės lietuvių kalbos problemos”. Dr. Jonas Račkauskas, Li
tuanistikos tyrimo ir studijų centro direktorius (Čikaga), kalbės tema “Kul
tūrinių vertybių išlaikymas”. Dr. Bronius Vaškelis, Ilinojaus universiteto 
Čikagoje lietuvių kalbos ir literatūros profesorius, lituanistikos katedros 
vedėjas, kalbės tema “Lituanistikos katedros dabartis ir ateitis”.
1.30 v.p.p. Tautodailė - sodžiaus menas sekcijos svarstyboms vadovaus

dailininkai Anastazija ir Antanas Tamošaičiai (Kingston, Ont.).
Diskusijose dalyvaus dr. Genovaitė Kazokienė (Tasmanija), Aldona Vaito- 
nienė (Torontas), Aldona Veselkienė (Kanada). Jei sąlygos leis dr. Alfredas 
Stanevičius atvyks iš Montevido (Urugvajaus).
3.00 v.p.p. Svarstyboms “Išeivijos ir tautos kūrybos sankryžoje” vado

vaus dr. Vytautas Vardys, Oklahomos universiteto politinių 
mokslų departamento vedėjas ir profesorius (Norman, Oklahoma). Disku
sijose dalyvaus dr. Juozas Kazickas, ekonomistas (Niujorkas); dr. Rasa 
Mažeikaitė, istorikė (Torontas), ir dr. Pranas Zunde, Georgia Institute of 
Technology informacijos ir kompiuterių mokslų profesorius (Atlanta, Georgia).

Ši sekcija bus baigiamoji PL IV kultūros kongreso svarstybų dalis. Čia 
bus bandoma “Išsiaiškinti išeivijos ir tautos kamieno kultūrinių vertybių 
pasikeitimo galimybes” (IV-jo kultūros kongreso tikslai).

Visos pirmadienio svarstybos vyks Loew’s Westbury viešbutyje. PL IV 
kultūros kongreso svarstybose dalyvaus visų kartų atstovai. Jauniausias 22 
metų amžiaus ir vyriausias 81 metų. Sekcijų diskusijų dalyvių sąrašas gali 
padidėti, nes iš keleto kviestų dar negauta atsakymų.

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti IV kultūros kongrese.

Lietuviškosios skautybės fondo renginyje 1988.IV.30 Klivlande solistė R. 
MASTIENĖ (dešinėje) ir akompaniatorė D. LIAUBIENĖ atliko meninę 
programą Nuotr. V. Bacevičiaus
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PRAMONĖ UTENOJE
Pramoninis Utenos miesto 

dvidešimtmetis paminėtas ga
mybiniame M. Melnikaitės triko
tažo ir galanterijos susivieniji
me. Utenos pramonė dabar kas
met vartotojams parūpina be
veik 300 milijonų dolerių vertės 
gaminių. Spaudoje minimos 
socialinio lenktyniavimo nuga
lėtojomis tampančios įmonės 
Utenoje — buitinio gyventojų 
aptarnavimo, mėsos, pieno, ne
alkoholinių gėrimų kombinatai, 
trikotažo fabrikas, laboratori
nių krosnelių gamykla.
PROBLEMOS UŽ LIETUVOS RIBŲ

Šiame skyriuje jau buvo ra
šyta apie Vilniuje balandžio 4 d. 
įvykusį Lietuvos rašytojų sąjun
gos pirminės partinės organiza
cijos susirinkimą, cituoti atviri 
rašytojo Vytauto Bubnio kriti
kos žodžiai, liečiantys trėmi
mus į Sibirą, Lietuvos istoriją 
ir gimtąją lietuvių kalbą. Su
trumpintą V. Bubnio pranešimo 
tekstą balandžio 16 d. laidoje 
paskelbė “Literatūra ir menas”. 
Dabar tas pats savaitraštis ba
landžio 30 d. laidoje skaityto
jus supažindina ir su Vytauto 
Kubiliaus minėtame susirinki
me pasakyta kalba, palietusią 
problemas už Lietuvos ribų. Jas 
V. Kubilius pradeda Latvijoje 
gyvenančiais lietuviais. Esą 
ten dar yra apie 40 kaimų, ku
riuose lietuviai sudaro nuo 100% 
iki 30% visų gyventojų. Tačiau 
niekur nėra nei lietuviškų mo
kyklų, nei atskirų klasių lietu
vių vaikams latviškose ar rusiš
kose mokyklose, kad jie galėtų 
mokytis gimtąja savo kalba. 
Nors Rygoje gyvena apie 7.000 
lietuvių, ten taip pat nėra nė 
vienos lietuviškos mokyklos, o 
1938 m. veikė keturios lietuviš
kos pradinės mokyklos, du vai
kų darželiai ir viena gimnazija, 
išsilaikiusi iki 1948 m. V. Ku
bilius prisimena pokaryje Ry
gon persikėlusią pusseserę, iš
tekėjusią už lietuvio, dukrą lei
dusią rusiškon mokyklon. Ta 
dukra dabar kalba tik rusiškai 
ir lietuviškų bei latviškų žo
džių žargonu. V. Kubiliaus iš
vada: “Kada mokyklos kalba ir 
šeimos kalba nebesutampa, jau
nas žmogus anksčiau ar vėliau 
praranda tautinę savimonę ir 
net oficialiai išsižada savo 
tautybės. Šis nubyrėjimas mažai 
tautai — grėsmingas. Literatū
ra, abejinga tautos buvimo ir 
išlikimo klausimams, jau nebė
ra nacionalinė literatūra. To
kią nuostatą paveldėjom iš Mai
ronio, Krėvės, Mykolaičio-Pu
tino, Salomėjos Nėries, Simo
naitytės”.

GUDIJOJE IR KITUR
Kritiškas V. Kubiliaus žvilgs

nis nukrypsta į bene labiausiai 
nukentėjusius Gudijos lietuvius. 
Prieš II D. karą sovietinėje Gu
dijos teritorijoje buvo dešimt 
pradinių lietuviškų mokyklų ir 
viena vidurinė, uždaryta 1938 m. 
Lenkijai priklausiusioje Gudi
jos dalyje tada veikė net 67 lie
tuviškos pradinės mokyklos. V. 
Kubilius pabrėžia pokaryje 
joms smogtą skaudų smūgį viso
je Gudijoje: “Po karo visos lie
tuviškos mokyklos Baltarusijos 
teritorijoje buvo uždarytos. Lie

Pigiausias kainas kelionėse į
LIETUVĄ 1988 metais 
5-kiom, 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų
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tuviškose salose, kur šimtme
čiais buvo išlaikyta tėvų kalba 
ir papročiai, 1957 m. įsteigtos 
8 rusiškos mokyklos, kuriose 
nuo III klasės dėstoma ir lietu
vių kalba. Dabar liko trys tokio 
tipo mokyklos, o lietuvių kal
bos savaitinių pamokų skaičius 
sumažėjo nuo 23 iki 18. Tuo tar
pu Girių kaimo aštuonmetėje 
mokykloje, mūsų kalbininkų ži
niomis, ir šįmet lietuvių tauty
bės mokiniai sudaro 65%, o Ger
vėčių ir Pelesos mokyklose dau
giau kaip pusę visų mokinių. Ka
liningrado srityje, kur gyvena 
ir dirba apie 20.000 lietuvių, 
jų vaikai negali išgirsti mokyk
lose jokio lietuviško žodžio ...” 
Pasak V. Kubiliaus, reikia pra
šyti ir galbūt net reikalauti, kad 
konstitucijos garantuota teisė 
vaikams mokytis jų gimtąja kal
ba būtų įgyvendinta ne tik ten, 
kur yra susitelkęs tautos bran
duolys, bet ir senose ar naujo
se lietuviškose salelėse, kurios 
yra Astravo, Varenavo, Bauskės, 
Saldaus, Stučkos, Sovetsko, 
Krasnoznamensko rajonuose. 
Tačiau ir Lietuvoje tokią tei
sę reikia užtikrinti ne tik ru
sų bei lenkų, bet ir latvių, 
gudų, ukrainiečių vaikams. V. 
Kubilius apgailestauja, kad po
karinėje Lietuvoje nebuvo at
kurta nė viena žydų mokykla. 
Prieš karą žydai turėjo net ke
liasdešimt savo mokyklų, kurių 
eilėse buvo ir 14 gimnazijų. Da
bar net ir partizaninėse kovose 
žuvusio žymaus kompartijos vei
kėjo Iciko Meskupo našlė emi
gravo, nenorėdama pasilikti 
krašte, kur vaikai nebekalbės 
savo tėvų ir protėvių kalba.

NELINKSMA IR LIETUVOJE
Apžvelgęs už Lietuvos ribų 

gyvenančių tautiečių proble
mas, V. Kubilius vėl grįžta Lie
tuvon. Esą jam, prieš porą metų 
skaičiusiam paskaitą Vilniaus 
grąžtų gamyklos kultūros klube, 
buvo pasigirta, kad ji yra vie
nintelė gamykla Vilniuje, savo 
raštvedybą tvarkanti lietuvių 
kalba. V. Kubilius pateikia 
liūdną išvadą: “Kai įsakymai, 
aplinkraščiai, instrukcijos, pa
reiškimai ir skundai, visas mil
žiniškas biurųkratinių įstaigų 
susirašinėjimas vyksta nebe res
publikos nacionaline kalba, kai 
tūkstančiai Lietuvos aukštųjų 
mokyklų absolventų diena die
non rašo ir mąsto elementariau
siais svetimos kalbos štampais, 
mūsų kalba, be abejo, praranda 
didelius šiuolaikinių terminų, 
technokratinės ir biurokratinės 
stilistikos rezervus, reikalin
gus pavaizduoti šiuolaikiniam 
žmogui šiuolaikinėmis techni
kos revoliucijos sąlygomis .. .” 
V. Kubilius prisimena ir inte
lektualinei lietuvių kalbai nuo
stolį nešančias disertacijas, ku
rios turi būti pateiktos rusų kal
ba, nors svetima kalba neįmano
ma tiksliai atskleisti lietuvių 
eilėdaros, stilistikos, fonetikos 
ir frazeologijos pavyzdžių. Jau 
dveji metai kalbama, kad šis rei
kalavimas bus pakeistas, bet jis 
tebėra nepaliestas. Disertantai 
yra priversti mokslinį darbą pa
tys rašyti rusiškai arba samdyti 
brangius vertėjus. Nelinksma ir 
Lietuvoje... V. Kst.

VIENINTELĖ PROFESIONALI
LIETUVIŲ KELIONIŲ 
ĮSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 

GARANTUOJA
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Toronto “Gintaro” ansamblis prieš ketverius metus tautinių šokių šventėje Khvlande

“Gintarinių aidų”dešimtmetis
HAMILTON, ONT. Jaunų lie

tuvių jėgomis buvo gražiai at
žymėta “Gintarinių aidų” lie
tuviškos radijo programos 10 
metų sukaktis. Programą pra
dėjo jauna radijo pranešėja 
Aušra Pleinytė. Ji apibūdino 
šios radijo programos atsira
dimą ir supažindino svečius su 
visais radijo drabuotojais. Jaut
riais poezijos žodžiais, išreikš
dama meilę lietuviškai dainai, 
į sceną pakvietė dainos ir muzi
kos mėgėją - solistą Vaclovą Po- 
vilonį. Jaunas solistas, gitara, 
pianinu, akordeonu pats pritar
damas, padainavo astuonias dai
nas.

Eduardas Labuckas, lietuviš
kos radijo programos 10 metų 
darbuotojas, gražiai padeklama
vo poeto P. Širvio eilėraštį “Aš 
beržas, Lietuviškas beržas” ir, 
paskaitęs keletą humoristinių

Hamilton, Ontario
A. a. ONOS JURKĖNIENĖS at

minimui aukojo Kanados lietuvių 
fondui: $20 - L. Skripkutė; $15 - D.
A. Jankūnai; $10 - B. G. Grajaus
kai ir L. N. Pietrantonio.

A. a. EUGENIJAUS KRONO atmi
nimui Kanados lietuvių fondui au
kojo $20- D. A. Jankūnai.. , j.

PADĖKA l '' l ■'
Nuoširdžiai dėkojame ūž muthš 

suruoštą staigmeną 15 metų vedy
binio gyvenimo proga. Ypatinga 
padėka rengėjoms: O. Dziemio- 
nienei, M. Garkūnienei. D. Ma
čienei. Labai dėkingi už gražius 
sveikinimus mūsų krikšto sūnui 
Vincui Mačiui, Loretai ir Ramo
nai už prisegtas gėles.

Taip pat dėkojame visiems, ku
rie prisidėjo prie bendros dova
nos: E. Apanavičiui. B. F. Ankuda- 
vičiams, E. P. Balytoms, L. F. Ci- 
periams, M. J. Čebatoriams, O. A. 
Dziemionams, G. B. Juodeliams, 
M. A. Garkūnams, G. B. Grajaus
kams, O. A. Gudeliams, J. J. Ka- 
maičiams, K. B. Kaminskams, J.
B. Kažukauskams, J. Kėžinaičiui. 
T. P. Kareckams, D. V. Kekiams,
D. B. Mačiams, K. J. Rudaičiams, 
B. Rukšėnienei, P. V. Šidlaus
kams, A. J. Žukauskams, G. K. Žu
kauskams. B. Znotinienei, N. Zno- 
tinaitei, J. D. Trečiokams.

Nuoširdus ačiū -
Aldona ir Vytas Apanavičiai

Aukos Tautos fondui
Vankuverio apylinkė: $50 - E. 

Smilgys; $40 - A. S. Kenstavičiai; 
$35 - A. Goransonie; $30 - A. Smil
gys; $25 - J. Sakalauskas, A. Sta- 
lionis; $20 - C. Domenta, A. Luko
šius, K. Mylašius, B. Vileita, F. 
St. Valiai, A. Kontautas, J. Maci
jauskas, V. Vyčinas, H. Z. Tumai- 
tis; $10 - E. Vanagas, V. Malaris, 
P. Skučas, V. Leddle. H. Stalius,
E. Kaulius, J. Venskus, V. Skobei- 
kis; $5 - O. V. Karpis, A. Artis, J. 
Kartis.

Kalgario apylinkė: $50-P. Gluoks- 
nys; $30 - L. Brūzga, Iz. Zaldo- 
kas; $20 - K. Slavinskas, A. Kaziū- 
nas, J. Stankevičius, R. M. Šukys, 
K. Dubauskas; $10 - J. S. Sinke
vičius, V. Grigienė, R. Kuznic- 
kas, D. Šukys, Vanda Aidiun, S.D.

Ačiū visiems aukotojams, o taip 
pat A. Smilgiui ir P. Gluoksniui 
už surikimą aukų.

A. a. E. Krono atminimui pa
aukojo Tautos fondui M. D. Joni
kai $20; St. P. Kanopos, A. Pruns- 
kus, B. E. Milašius po $10.

Kanados Tautos fondas

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A

(Esu “Union Gas” (TV 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

žinių, scenon pakvietė solistą 
Edvardą Punkrį. Šis jaunas so
listas sužavėjo klausytojus savo 
šešiais kūriniais. Daina apie 
senelį ne vienam suvilgdė aša
rom akis. Su dideliu pasigėrė
jimu ir malonumu išklausėme 
abiejų solistų, duetus. Įdomia 
savo deklamacija programą pa
įvairino Aldona Matulicz ir Ma
rija Kalvaitienė.

Pabaigai A. Pleinytė į sceną 
pakvietė “Gintarinių aidų” įstei
gėja Eduardą Stungevičių. Jis 
pasveikino visus buvusius ir 
esamus radijo'darbuotojus, lin
kėdamas dar daug sukakčių at
švęsti. Išreiškė džiaugsmą, kad 
atsiranda nauji solistai ir yra 
kuriamos naujos lietuviškos 
dainos, tai garantija, kad radi
jo programa bus tęsiama.

Buvęs “Gintarinių aidų” ra

Tautinės skautų stovyklos
Atgavus Lietuvai laisvę, 1918 

m. įsisteigė pirmoji skautų skil
tis. Steigėjas ir vadovas s. Petras 
Jurgėla. Po 10 metų veikos 1928 m. 
birželio 29 ir liepos 2, įvyko pir
moji tautinė stovykla Austojoje 
Panemunėje, prie Kauno. Stovyk
lavo apie 500 skautų-čių. Stovyk
lautojus aplankė prez. Antanas 
Šrtietoha ‘it paiakė sVelkinimo 
kalbą.
r U938 m.t liet>o^S18 did. II-ji tau- > 
tinė stovykla Aukštojoje Panemu
nėje, Basanavičiaus šile su 1.900 
skautų ir Pažaislyje - 600 skaučių. 
Tos stovyklos laikinajai Lietuvos 
sostinei Kaunui buvo kažkas di
dingo. Daug svečių-viešnių daly
vavo iš Anglijos, Latvijos, Estijos, 
Švedijos, Suomijos, Vengrijos ir 
net iš Amerikos.

1948 m. rugpjūčio 2-14 d.d. III- 
ji tautinė stovykla jau ne tėvynė
je, nes 1940 m. birželio 15 d. ko
munistai užėmė visą Lietuvą. Po 
karo daug lietuvių šeimų pabėgo 
į Vakarus, ir čia skautai-tės at
kūrė savo lietuvišką skautybę.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
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dijo bendradarbis Antanas Ra
šymas maloniai nuteikė visus 
gavo atsilankymu ir gražia svei
kinimo kalba. Kanados lietuvių 
jaunos jėgos mūsų išeivijos pa
sididžiavimas!

Šis kultūrinis renginys buvo 
turiningas, įdomus. Jaunųjų 
kūrybingumas teikia vilčių, kad 
lietuviškas žodis ir daina dar 
ilgai skambės išeivijoje.

“Gintarinius aidus” sveikino 
KLB Hamiltono apylinkės pirm. 
B. Mačys, senjorų klubo pirm. K. 
Mikšys, senjorų choro vardu D. 
Jankūnienė, dramos teatras “Au
kuras - M. Kalvaitienė ir atei
tininkų - E. Gudinskienė.

Aušros Vartų parapijos kle
bonas kun. J. Liauba, OFM, daž
nas radijo programos svečias, 

,savo religinėmis ir tautinėmis 
temomis atkreipė Hamiltono 
lietuvių dėmesį į šios lietuvių 
radijo programos svarbą. G. A.

III-ji tautinė stovykla vyko dve
jose vietose; viena Alpių kalnuo
se, o antra prie Baltijos jūros, ne
toli Liubeko. Per abi stovyklavo 
1,500 skautų-čių.

1958 m. rugpjūčio 15-30 d.d. IV 
tautinė stovykla įvyko Highland 
parke, Pontiac, Michigane. Stovyk
lavo 1000 skautų-čių.

1968 m. liepos 8-20 d.d. V-ji tau
tinė stovykla Rakas Caster, Michi- 
(gane ' (ši 4 soHyklaviėtė Čikagos 
skautų-čių nuosavybė). Joje sto
vyklavo 1,600 skautų-čių.

1978 m. Vl-ji tautinė stovykla 
vyko dvejuose kontinentuose. Pa
grindinė Australijoj, netoli Mel
burno, Gillvellio parke, stovyk
lavo 400 skautų-čių, suskridusių 
iš keturių kontinentų, o antroji - 
Treasure Valley, Paxton, Mass. 
Stovyklavo daugiau kaip 1,000 
skautų-čių.

1988 m. VII tautinė stovykla įvyks 
rupgjūčio 14-24 d.d. BSA Seven 
Ranges Scout Reservation, Ken
sington, Ohio. M.

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

JAV LB švietimo taryboje, va
dovaujamoje pirm. dr. J. Rač
kausko, įvyko trys pasikeitimai: 
koordinatore jaunų šeimų pro
jektams tapo D. Petrulytė, sek
retore — R. Kučienė, technine 
“Švietimo gairių” redaktore — 
N. Mackevičienė. Pernai rudenį 
rengtame vajuje lituanistiniam 
švietimui buvo sutelkta $17.000. 
Knygų leidybai 1987 m. buvo iš
leista beveik $40.000. 1988 m. 
sausio 1 d. LB švietimo tarybos 
inventoriuje buvo $88.600 ver
tės leidinių.

Kalifornijos lietuvius Los An
geles mieste kovo viduryje ap
lankė svečias iš V. Vokietijos 
— Vasario 16 gimnazijos direk
torius Andrius Šmitas. Šia pro
ga LB Los Angeles apylinkė su
rengė aukų rinkimo vajų Vasa
rio 16 gimnazijai, vadovauja
mą Jono Navicko. A. Šmitas susi
tikime su Los Angeles lietuviais 
rodė gimnazijos pastatų ir ap
linkos skaidres, supažindino su 
dabartiniais gimnazijos reika
lais. Jai dar reikia $300.000 
aukų nuo gaisro nukentėjusios 
senosios pilies atnaujinimo iš
laidoms apmokėti. Be to, kasmet 
$150.000 visų metinių išlaidų 
turi padengti pati gimnazja. 
Prie kiekvieno jos Surinkto do
lerio valdžia prideda du. Va
jaus komitetas iš Los Angeles 
lietuvių gimnazijai surinko apie 
$7000.

JAV lietuvių fondo valdyba 
savo posėdyje balandžio 19 d. 
Čikagoje aptarė sėkmingai pra
ėjusį suvažiavimą, pastebėtus 
trūkumus, ateities planus. Fon
do kapitalas sparčiai auga — 
šiemet jau susilaukta $200.000 
įplaukų, gerokai peržengusių 
ketvirtąjį milijoną. Per dvejus 
ar trejus metus tikimasi užbaigti 
penktąjį milijoną. Ta proga bus 
išleistas specialus leidinys su 
papildytu narių sąrašu bei jų 
naujausiais įnašais. Diskusijo
se paliestas vienas aktualus 
klausimas, liečiantis lituanis
tinėms mokykloms skiriamą pa
ramą. Ji teikiama pagal JAV 
LB švietimo tarybos paruoštą 
sąrašą. Paramos čekius mokyk
loms įteikia LB apylinkės ar 
apygardos vadovai. Dėl to kar
tais susidaro klaidingas įspū
dis, kad ta parama gaunama ne 
iš JAV lietuvių fondo, o iš 
JAV LB švietimo tarybos. Bent 
spaudoje reikėtų paminėti, kad 
tokios mokyklos yra gavusios 
paramą iš JAV lietuvių fondo. 
Jo tarybos posėdyje balandžio 
22 d. buvo sudarytas vykdoma
sis septynių narių komitetas 
skubiems klausimams spręsti, 
kai nėra laiko ir galimybės su
šaukti kvorumą turintį tarybos 
narių posėdį. Tokiais atvejais 
sprendimus padarys lengviau 
sušaukiamas vykdomasis septy
nių narių komitetas, bet jie tu
rės būti patvirtinti artimiau
siuose tarybos posėdžiuose. 
Vykdomasis komitetas buvo 
įsteigtas posėdyje dalyvavusių 
tarybos narių balsų dauguma. 
Į vykdomąjį 1988 m. komitetą 
įsijungė tarybos pirm. Stasys 
Baras, valdybos pirm. Marija 
Remienė, komisijų pirminin
kai: finansų — Rūta Juškienė, 
pelno skirstymo — dr. Antanas 
Razma, palikimų — dr. Kazys 
Ambrozaitis, įstatų — Daina 
Kojelytė, informacijos — An
tanas Juodvalkis. Iš valdybos 
pasitraukusią Evelyną Oželie- 
nę pakeitė mokslus baigianti 
JAV lietuvių fondo stipendinin
kė Ramona Steponavičiūtė.

Australija
Lietuviškųjų studijų draugija 

Tasmanijos universitete Ho- 
barte naujuosius mokslo metus 
pradėjo velykinių margučių 
vakaru kovo 28 d. Lietuvišką 
margučių puošimą Algis Taškū- 
nas buvo gerai išgarsinęs vie
tinėje spaudoje ir radijo pra
nešimuose. Tad į margučių vaka
rą universiteto patalpose susi
rinko geras pusšimtis žmonių, 
susidomėjusių lietuviškų ir ap
lamai europietiškų margučių 
kilme. Vakaro dalyvius pasvei
kino Algis Taškūnas. Apie se
nuosius velykinius papročius 
ir margučius kalbėjo dr. Geno
vaitė Kazokienė. Puodus su 
kiaušiniais ir vašku tvarkė Ro
žė Vaičiulevičiūtė, o Aleksand
ras Kantvilas rodė kiaušinių 
marginimą skutinėjimo būdu. 
Savo pasakojimais ir patarimais 
jis sudomino visus margučių 
vakaro dalyvius. Vakarui numa
tytą laiką teko pratęsti viena 
valanda, kad visi galėtų prak
tiškai susipažinti su lietuviš
ku margučių puošimu. Visiems 
užteko R. Vaičiulevičiūtės pa
rūpintų kiaušinių ir vaško.

Sydnėjaus ramovėnų skyriaus 
metinis narių susirinkimas 
įvyko kovo 27 d. Lietuvių klu

bo patalpose. Pirmiausia tylos 
minute buvo pagerbti keturi 
praėjusių dvejų metų laikotar
pyje mirę ramovėnai — Antanas 
Skirka, Edvardas Rašymas, Po
vilas Grosas ir Petras Ropė. 
Veiklos pranešimą padarė pirm. 
Antanas Vinevičius, finansų — 
ižd. Vytautas Račiūnas. A. Vi
nevičius pranešė, kad Ameri
koje' pasirodys sidabrinei ra- 
movėnų veiklos sukakčiai skir
tas leidinys, kuriam iš Sydnė
jaus ramovėnų skyriaus iždo bu
vo pasiųsta $100. Diskusijose 
paliestas artimesnis ramovėnų 
bendradarbiavimas su Sydnėju- 
je veikiančia šaulių kuopa. Juo
zas Makūnas buvo įgaliotas 
šiuo reikalu tartis su šaulių 
kuopos valdyba. Visi norėtų 
artimesnių bei draugiškesnių 
ryšių tarp šių dviejų giminin
gų organizacijų. Naujon valdy- 
bon buvo išrinkti ir pasiskirs
tė pareigomis: pirm. Antanas 
Vinevičius, vicepirm. Vincas 
Kondrackas, sekr. Antanas Kra- 
milius, ižd. Pranas Sakalaus
kas, narys parengimų reikalams 
Juozas Makūnas.

Britanija
DBLS Birminghamo skyrius 

savo veiklą aptarė metiniame 
narių susirinkime kovo 26 d. Sky
rius yra nedidelis, turintis tik 
35 narius. Pastarųjų metų laiko
tarpyje mirė du nariai, bet pra
retėjusias gretas papildė trys 
nauji. Nariams pageidaujant, 
palikta ta pati skyriaus valdy
ba: pirm. S. Starka, sekr. S. Je- 
zerskis ir ižd. V. Remeika.

Gloucesterio laikraštis “The 
Citizen” balandžio 12 d. laidoje 
džiaugiasi tautybių festivalyje 
gražiai pasirodžiusiais lietuvių 
tautinių šokių atlikėjais, ku
riuos paruošė Marija Gelvinaus- 
kienė. Jos vadovaujamą šokėjų 
grupę sudaro mokyklinis anglų 
bei kitų tautų jaunimas. Balan
džio 9 d. ta grupė lietuviškus 
tautinius šokius šoko prie liau
dies muziejaus, Šv. Jono salės 
ir Gloucesterio katedros.

Savaitraštis “Europos lietuvis”, 
Londone leidžiamas D. Brita
nijos lietuvių sąjungos ir akci
nės Lietuvių namų bendrovės, 
balandžio 13 d. laidą paženklino 
sukaktuviniu numeriu — 15 
(2000). Vedamajame primena
ma, kad kelias į šią sukaktį 
buvo pradėtas prieš 40 metų 
“Užsienio ir vidaus žinių biu
leteniu”, išsivysčiusiu į “Eu
ropos lietuvį”. Pradžioje jis va
dinosi “Britanijos lietuviu”, ku
ris šimtuoju numeriu buvo pa
ženklintas 1949 m. liepos 1 d. 
Vedamajame pabrėžiama, kad 
“Tėviškės žiburiai” Toronte 
pasirodė tik 1949 m. pabaigo
je. “Užsienio ir vidaus žinių 
biuletenis” buvo pradėtas leis
ti 1947 m. liepos 25 d. Su savo 
keturioliktuoju numeriu 1947 m. 
spalio 24 d. jis gavo “Britanijos 
lietuvio” vardą, o nuo 1953 m. 
39 nr. tapo “Europos lietuviu”, 
susitarus su Europos kraštų LB 
valdybomis ir leidėjų tarybon 
įjungus tų valdybų pirminin
kus. 1954 m. buvo įsteigtas Vla
do Dargio sumanytas “Nidos” 
knygų klubas. Ilgą redaktorių 
virtinę sudarė: A. J. Kaulėnas, 
K. Obolėnas, B. Daunoras, K. 
Barėnas-Barauskas, J. Lūža, dr. 
V. K. Čepas, J. Vilčinskas.

Vokietija /
Tautos dainiaus Maironio 125 

metų gimimo sukakties minėji
mą balandžio 9 d. Bad Godes- 
berge surengė VLB Koelno-Bon- 
nos apylinkės valdyba. Didžią
ją dalyvių dalį sudarė vyresnio
sios kartos atstovai. Visus pa
sveikino valdybos pirm. Jonas 
Ivanauskas, paskaitą skaityti 
pakvietęs lietuvių bičiulį ir mū
sų literatūros vertėją į vokie
čių kalbą ev. kun. Alfredą Franz- 
keitį, pernai išvertusį vysk. A. 
Baranausko “Anykščių šilelį”, 
vokiškai pavadintą “Der Wald”. 
Paskaitininkas kalbėjo tik lie
tuviškai, nors svečių eilėse bu
vo ir vokiečių, primindamas, 
kad lietuvių kalbos dėl jos sklan
dumo turėtų būti malonu klau
sytis ir svetimtaučiui. Vokiškai 
kun. A. Franzkeitis pateikė ke
letą geriausių Maironio eilėraš
čių. Vadovaudamasi jausminga 
moteriška širdimi, apie Mairo
nį prabilo ir psichologė Rūta 
Šniuolienė, prieš tris mėnesius 
atvykusi iš Lietuvos. Minėjimą 
užbaigė Vilijos Kumpienės pa
deklamuota poemėlė “Jūratė ir 
Kastytis”, visų dalyvių sugie
dota “Lietuva brangi”. Su Mai
ronio minėjimu Kaune supažin
dino vėliau parodyta vaizda
juostė. Sekančią dieną, sekma
dienį, Mišias Annabergo pilies 
koplytėlėje atnašavo kun. K. 
Senkus ir kun. dr. K. Gulbinas, 
OFM cap., jų dalyvius pamoks
le nukėlęs į Maironio gyveni
mą ir jo Lietuvos laisvės viziją.



Šv. Mikalojaus šventovė Vilniuje, kurioje yra šv. Liudviko statula (seniau
sias sakrališkas objektas Lietuvoje). Statula šiuo metu yra atnaujinama

Buvo paskelbtas Vilniaus mėnuo

Kanados lietuviai didžiuose renginiuose
Pokalbis su KLB pirmininku Vytautu Bireta

IGNAS MEDŽIUKAS
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 

maldininkai net iš tolimesnių 
Lietuvos parapijų su procesi
jomis, nešdami bažnytines vė
liavas, giedodami šventas gies
mes, pėsčiomis vykdavo į Vil
niaus Kalvarijas apvaikščioti 
tenai Kristaus kančios kelius, 
pasimelsti prie stebuklingo 
Aušros Vartų Dievo Motinos pa
veikslo ir šv. Kazimiero karsto 
katedroje. Kai buvau vaikas, 
mano teta yra pasakojusi, kad 
ji pati, jauna būdama, buvo da
lyvavusi tokioje procesijoje iš 
Pivašiūnų, suvaikščiojusi ilgą 
kelią, kad galėtų tenai pasi
melsti. Toks gilus buvo tada 
žmonių tikėjimas. Dažniausia 
maldininkai vykdavo per Sek
mines, bet ir kitu vasaros lai
ku Vilniaus Kalvarijos maldi
ninkų buvo skaitlingai lanko
mos. Tos procesijos kartais 
būdavo tūkstantinės.

Deja, 1920 m. lenkams oku
pavus Vilnių, administracijos 
linija beveik dvidešimt metų 
užtvėrė kelią lietuviams, liku
siems nepriklausomoje Lietu
voje, lankyti tenai brangias 
tautines ir religines vietas. 
Tauta ilgėjosi didžiųjų kuni
gaikščių sostinės Vilniaus. 
Poetai rašė eilėraščius. Pet
ras Vaičiūnas parašė populia
rų kūrinį “Ei, pasauli, mes be 
Vilniaus nenurimsim”, kuris, 
sukūrus muziką, tapo tartum 
Vilniaus pasiilgimo ir ryžto 
himnas. Susikūrė galingas Vil
niaus vadavimo sąjūdis, į kurį 
įsijungė lietuviai ne tik neprik
lausomoje Lietuvoje, bet ir gy
venantys užsienyje.

Kai 1939 m. subyrėjo Lenki
ja, Lietuvai buvo grąžintas Vil
nius, bet įvestas Trojos arklys 
Raudonosios armijos bazių pa
vidale. Taigi Vilnius tapo mū
sų, o mes rusų, kaip daugelis 
tada teisingai kalbėjo. Nežiū
rint to, daugelis veržėsi į Vil
nių aplankyti brangias istori
nes vietas. Bet greitai Moloto
vo-Ribentropo susitarimu bu
vo užtemdyta Lietuvos neprik
lausomybės saulė, o tauta pa
tyrė neapsakomų kančių ir ne
laimių.

Praėjusiais metais minint 
Lietuvos krikščionybės sukak
tį, didelis dėmesys buvo ski
riamas dėl Vilniaus katedros 
atgavimo tikintiesiems, pra
šant Gorbačiovą grąžinti šią 
šventovę lietuviams, nes ji yra 
liudininkė reikšmingų tautos 
įvykių, o jos koplyčios alto
riuje buvo skirta vieta pirmojo 
mūsų tautos šventojo karalai
čio Kazimiero kaulams.

Neseniai esu gavęs iš dr. K. 
Pemkaus, žinomo bibliofilo, 
atsišaukimo į visuomenę Vil
niaus šventovių reikalu dvide
šimtaisiais Lietuvos nepri
klausomybės metais (1937), kai 
ir man, tada jaunam studentui, 
į šią veiklą teko įsijungti. Tai 
nukėlė į tuos laikus, kai rin
komės pas kan. P. Dogelį pa
sitarimams. Ten buvo sudary
ta komisija, kuri kreipėsi į vi
suomenę atsišaukimu atžymėti 
“Gegužės mėnesį kaip Vilniaus 
mėnesį”. Iš atsišaukimo teksto 
matyti, koks gilus buvo tautos 
ilgesys netekus tautinių bei 
religinių šventovių. Atsišau
kime sakoma:

“Ištroško ir išsiilgo lietuvių 
tauta savo šventojo Vilniaus, 
savo didžiojo miesto, savo gra

žiosios sostinės. Ištroško ir 
išsiilgo senutės varguolės Ge
dimino pilies, kuri, kaip tikra 
našlaitė, dabar skursta ir ken
čia tautiniame Vilniaus kalne. 
Ištroško ir išsiilgo stebuklingų 
Aušros Vartų, į kuriuos nepa
liaunamai dūsauja ir šaukiasi 
lietuvių tauta, kuriuose susi
kaupė tiek daug skausmo ir ne
dalios .. . Išsiilgo lietuviai savo 
giminės karalaičio - Šv. Kazi
miero, tenai - didingoj kated
roj šv. Kazimiero koplyčios si
dabriniame altoriuje, čia pat 
prie didvyriškų Vytauto Di
džiojo kaulų. Ištroško ir išsi
ilgo lietuvių tauta savo vilnie
tiškų, maldingų, gražiųjų Kal
varijų, kuriose ji garbina Iš
ganytojo kančias, kuriose ji 
prisimena savo vilnietiškus 
vargus. Troškimas ir ilgesys 
jaudina mūsų Lietuvą visą lai
ką, visus metus. Bet ypač auš
tant lietuviškam pavasariui, 
kada išsineria vilnietiška Ne
ris, kada sužaliuoja Gedimino 
kalnas, kada Aušros Vartuose 
lietuviškai suskamba, geguži
nės pamaldos, kada Vilniaus 
krašto procesijos nužygiuoja 
į sostinės Kalvarijas - ypač 
tada lietuvių tauta ilgisi, 
trokšta, veržiasi į šventą Vil
nių į Gedimino miestą, į Lietu
vos sostinę”.

Ši komisija kvietė tautiečius 
atžymėti šį gegužės menesį - 
Vilniaus mėnesiu, pastatant 
Vilniaus kryžius Aušros Var
tų Dievo Motinos garbei; vi
suose namuose garbingiausio
je vietoje pakabinti Aušros 
Vartų paveikslą; rengti Vil
niaus minėjimus su vilnietiš- 
kom kalbom, vaidinimais kon
certais; salėse, mokyklose, 
skaityklose įrengti Vilniaus 
šventavietes ir visais kitais tin- 
mais būdais paminėti šį mė
nesį.

Toliau sakoma, kad tai skel
biama ir garsinama laisvai tė
vynei, okupuotam kraštui ir 
viso pasaulio lietuviams, kad 
visa tauta atsikreiptų į stebuk
lingus Aušros Vartus, maldau
dama laisvės Vilniaus sosti
nei; kad visos šventovės ir mal
dyklos prabiltų į šventąjį Vil
niaus miestą; kad kiekviena 
lietuviška širdis suplaktų troš
kimu ir ilgesiu greičiau išgel
bėti nelaimingą Vilniaus kraš
tą; kad visi lietuviai kurtų ir 
gaivintų didį ir šviesų, šventą 
tautinį idealą - Vilniaus at
vadavimą.

Šį kreipimąsi pasirašė: pir
mininkas Metropolijos kurijos 
kanauninkas Povilas Dogelis, 
keliolika metų gyvenęs Vil
niuje ir dirbęs labdaros sri
tyje, nariai: Dotnuvos žemės 
ūkio akademijos prof. kan. 
Fabijonas Kemėšis, buvęs ka
daise Vilniuje “Vilties” redak
torius, miręs 1954 m. Sibiro 
tremtyje, Kernavės, o vėliau 
Gegužinės klebonas kun. Niko
demas Švogžlys - Milžinas, 
švenčioniškis; V. D. universi
teto medicinos fakulteto, teis
mo medicinos katedros vyr. 
asistentas dr. Vincas Kauza, 
švenčioniškis, miręs 1951 m. 
Sibiro tremtyje, ir kiti. Jų tar
pe ir šių eilučių autorius, tur
būt vienintelis dar likęs gyvas 
liudininkas. Atsišaukimas pa
sirašytas Kaune kan. P. Dogelio 
bute, kuris buvo šalia bazili
kos, Vilniaus gatvėje.

JURGIS JANUŠAITIS

Šie metai Kanados lietu
viams sunkūs metai. Nuo birže
lio 24 iki liepos 3 d. ten vyks 
patys didžiausi Lietuvių Bend
ruomenės ruošiami renginiai: 
Pasaulio lietuvių kultūros kon
gresas, Pasaulio lietuvių bend
ruomenės seimas ir didingoji 
Laisvojo pasaulio lietuvių 8- 
toji tautinių šokių šventė. Be 
abejonės, šeimininkams - Ka
nados lietuviams tenka didelė 
atsakomybė ir našta už šių ren
ginių sėkmę.

Tad, artėjant šiems įvykiams, 
užkalbiname Kanados Lietu
vių Bendruomenės krašto val
dybos pirmininką Vytautą Bi- 
retą ir jo pareikštomis min
timis dalinamės su lietuviš
kąja visuomene.

- Pone pirmininke, šiais me
tais Kanadoje vyksta trys di
dieji Lietuvių Bendruomenės 
ruošiami renginiai. Sakykite 
Jums, kaip šeimininkams - Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybai - kokie tenka 
įsipareigojimai šiuos rengi
nius ruošiant?

- Pirmoje eilėje mums rūpi, 
kad tie didieji renginiai pra
eitų sėkmingai, tad ir rūpesčių 
nestokojame.

Pats didžiausias renginys - 
Tautinių šokių šventė. Jos su
ruošimu rūpinasi JAV ir Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos. Pačią šventę, 
jos programą, su ja susijusius 
renginius organizuoja specia
lus Tautinių šokių šventei ruoš
ti komitetas, kuriam sumaniai 
vadovauja dr. V. Kvedaras su 
dideliu būriu talkininkų ir 
įvairiomis komisijomis. Tad 
Šokių šventės rūpesčiais ir 
atsakomybe dalinamės su JAV 
LB krašto valdyba. Kanados 
LB krašto valdyba atsako už 
šventės teisines problemas ir 
už finansų sutelkimą.

Kultūros kongresą ir Pasau
lio lietuvių seimą tiesiogiai

Svečias kunigas iš Punsko
Yra atvažiavusių Kanadon 

gyventi iš Suvalkų trikampio 
įvairių žmonių. Moterys dau
giausia atvažiavo tam, kad su
kurtų šeimas. Vyrai atsidūrė 
čia jieškodami geresnio gyve
nimo. Į svečius atvyksta tėvai, 
broliai, seserys, šiaip sau gimi
nės bei draugai. Dabar turime 
iš Punsko parapijos kilusią se
selę, tačiau pirmą kartą atvyko 
tame krašte gimęs lietuvis ku
nigas.

Su džiaugsmu sutikome ku
nigą Bronių Kuculį. Čia prave
dė gavėnios susikaupimus Ha
miltone ir Toronte bei talkino 
Velykų švenčių laikotarpyje 
Lietuvos kankinių parapijoje 
Anapilyje. Sumanymas kilo 
pernai Romoje, kai vyko Lie
tuvos krikščionybės 600 metų 
iškilmės. Ten punskiečiai kun. 
B. Kuculį supažindino su To
ronto kunigais. Besikalbant 
kilo sumanymas pakviesti jį 
pravesti priešvelykinį susikau
pimą. Nors kun. B. Kuculis kaip 
kunigas nebuvo dirbęs lietu
vių tarpe ir, pasak jo, neturė
jęs patyrimo tarnauti lietu
viams, savo pareigą atliko pui
kiai.

Kun. Bronius Kuculis gimęs 
1928 metais Šlynakiemo kai
me, Punsko parapijoj. Pradžios 
mokyklą baigė apylinkės kai
mo mokykloje, o gimnaziją - 
Seinuose. Tais laikais lietu
viškų mokyklų tame krašte ne
buvo. Dėl tam tikrų aplinky
bių negalėjęs stoti į Lomžos 
vyskupijos kunigų seminari
ją, įstojo į Olštino kunigų se
minariją. Ten ketvirtame kur
se buvo saugumo areštuotas už
tai, kad jo tėvas buvo kaltina
mas už palaikymą ryšių su slap
ta atbėgusiais iš Lietuvos. Po 
tardymų ir atkalbinėjimų, kad

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M63 1A7 

(Prieš Lietuvių nanus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugėtos 
kainos. Gaunami korakto lęšiai 

(contact lenss). 

organizuoja, programas pa
ruošia Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba. Kanados 
LB krašto valdyba suorganiza
vo tiems dviem renginiam or
ganizuoti specialius komite
tus. Kultūros kongreso komite
to darbams vadovauja Rasa 
Kurienė, Kanados LB kultūros 
komisijos pirmininkė.

Pasaulio lietuvių seimo or
ganizaciniam komitetui vado
vauja Eugenijus Čuplinskas. 
Į šių komisijų darbą aktyviai 
esu įsijungęs aš, kaip KLB 
krašto valdybos pirmininkas, 
ir Joana Kuraitė-Lasienė. 
Mums tenka tik techniškieji, 
organizaciniai darbai. Finan
sinę atsakomybę neša Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba. Kultūros kongreso 
programomis rūpinasi Milda 
Lenkauskienė ir jos vadovau
jamas komitetas, o seimo-PLB 
valdyba.

- Be abejonės, nestokojate 
ir problemų. Kokios iš jų svar
biausios?

- Esminių problemų neturi
me. Renginių komitetai, komi
sijos dirba nuoširdžiai ir su
maniai. Kanados lietuviai ir 
LB darbuotojai visur dalyvau
ja, visur talkina. Įdedame ne
paprastai daug valandų pla
nuodami ir vykdydami darbus. 
Svarbiausia mums rūpi, kad 
sutelkus lėšų visiems rengi
niams. O renginių pačios pro
gramos įdomios, prasmingos 
ir svarbios.

- Kaip vyksta Kanados LB 
krašto valdybos bendradar
biavimas su šokių šventės ko
mitetu ir kokias problemas 
sprendžiate drauge?

- Su komitetu bendradarbia
vimas nuoširdus. Komitete LB 
atstovauja Kanados LB kultū
ros komisijos pirmininkė Rasa 
Kurienė ir yra palaikomas ry
šys tarp Kanados LB krašto 
valdybos ir šventei ruošti ko
miteto. O paskutiniuoju laiku 

negrįžtų atgal į seminariją ir 
nepalaužus jo nusistatymo tap
ti kunigu, gavo leidimą tęsti 
mokslą tik ne Olštine. Penktą 
kursą baigė Varšuvos kunigų 
seminarijoje ir ten 1955 m. 
įšventintas kunigu.

Būdamas klieriku, atostogų 
metu per eilę metų ruošdavo 
lietuvių vaikus Pirmajai Ko
munijai Punsko parapijoje. 
Nebuvo leista jam darbuotis 
lietuvių tarpe, nors lietuvių 
kunigų reikėjo net trims para
pijoms. Visuomet buvo aiški
nama, kad jis nepriklauso Lom
žos vyskupijai ir turi darbuo
tis toje vyskupijoje, kur baigė 
mokslą. Prieš keletą metų, kle
bonaujant vienoje parapijoje, 
jį ištiko širdies smūgis. Gydy
tojų patarimu nuo to laiko, pa
sitraukė iš klebono pareigų ir 
kaip pensininkas, gyvena Olšti
no mieste. Yra lankęsis Romo
je aštuonis kartus ir visuomet 
apsistodavo lietuvių kolegi
joje, su kuria palaiko glau
džius ryšius. Kai vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, buvo Lenkijoje, 
jis jį lydėjo ir kartu aplankė 
visus Lenkijos kampelius, kur 
tik gyveno lietuviai.

Viešėdamas šiapus Atlanto, 
su pusbroliu pervažiavo dide
lę dalį Amerikos. Aplankė Niu
jorką, Vašingtoną, Floridą ir 
Meksikos įlkankos pakraščiu 
nukeliavo iki Kalifornijos. Iš 
ten grįždamas sustojo Čikago
je ir gegužės pradžioj grįžo į 
Torontą. Čia kilusieji iš Su
valkų trikampio gegužės 7 d. 
surengė susitikimą-išleistu- 
ves. Priėmime dalyvavo arti 
šimto asmenų, daug pažįsta
mų su kuriais svečias galėjo 
pabendrauti. Dalyvavo šeši 
kunigai iš Toronto ir Hamil
tono parapijų, viena seselė, ki
lusi iš Punsko parapijos ir da
bar dirbanti Toronte. Svečių 
tarpe buvo penki asmenys, ku
riuos kun. B. Kuculis yra pa
ruošęs Pirmajai Komunijai. 
Šalia gražių linkėjimų ir kvie
timo pasilikti Kanadoje, visų 
vardu buvo įteikta dovana. Pa
viešėjęs Toronte ir praleidęs 
keletą dienų Montrealyje, ge
gužės 13 dieną išskrido atgal į 
savo gyvenamą vietą.

Vytautas Pečiulis 

ir aš pats, kaip KLB krašto val
dybos pirmininkas, dalyvauju 
posėdžiuose ir drauge spren
džiame iškylančias, su šokių 
švente susijusias problemas. 
Turiu pasidžiaugti, kad su šo
kių šventės komitetu dirbti 
vienas malonumas. Komitetai, 
darbą atlieka be priekaištų. 
Už tai dr. Kvedarui ir jo visam 
štabui jau dabar dėkoju. Šven
tės darbai vyksta gerai. Kana
doje lėšų telkimo komisija jau 
baigia sutelkti $50.000. Į šven
tę bilietų jau parduota dau
giau kaip 4000. Švente susido
mėjimas didelis. Į šventės po
kylį visi bilietai išparduoti. 
Vyresniųjų dalyvaus virš 1000, 
o jaunimo apie 800. Šventė vyks 
moderniame, tik prieš metus 
pastatytame Copps kolizėjuje. 
Manau, kad šventės dalyviai 
nebus apvilti.

- Renginiams suruošti reiks 
daug pinigų. Ar pajėgsite pa
kelti šių sunkią finansinę naš
tą? Ar tikitės paramos iš Ka
nados valdžios?

- Su JAV LB ir PLB valdybų 
pagalba sunkumus manome 
įveikti. JAV LB lėšas telkia ir 
tautinių šokių šventei, ir pa
žadėjo $35.000 paramą. Kana
doje ir JAV vajai vyksta sėk
mingai. Dar jie nebaigti.

Su Kanados valdžios parama 
kita istorija. Anksčiau etninėms 
grupėms kultūriniams reika
lams lengviau ir didesnes su
mas skirdavo. Šiuo metu pra
šančiųjų labai daug. Valdžia 
stato didelius reikalavimus. 
Žiūri, kad organizacija veiktų 
ilgesnį laiką, reikia motyvuo
tų prašymų, įrodant kultūrinės 
veiklos tikslus ir svarbą. Bet 
vistiek tikimės iš valdžios gau
ti bent $10.000.

Kaip žinote, bus išleistas 
tautinių šokių šventės įdomus 
leidinys. Jo išleidimas kainuos 
apie $27.000. Bet tas mūsų ne
gąsdina. Jau turime skelbimais 
surinkę daugiau kaip $15.000. 
Taigi ir čia našta žymiai leng
vėja. Bet leidinio kaina gal 
bus ir mažesnė.

- Kokie, pirmininke, būtų 
Jūsų pageidavimai lietuviš
kajai visuomenei?

- Maloniai kviečiu laisvojo 
pasaulio lietuvius gausiai da
lyvauti visuose renginiuose. 
Tikiu, kad šokių šventėje da
lyvaus visi Kanados lietuviai 
ir tikiuosi jų būsiant tarp 5- 
6000 tūkstančių. Ypač turime 
viltį, kad JAV lietuviai nesė
dės namuose ir visais keliais 
skubės į Kanadą, Hamiltoną. 
Iš kitur laukiame bent 4000 
svečių. Kanada svetingas kraš
tas, labai mieli lietuviai, nuo
širdūs ir svetingi. Ruošiamės 
jus visus kuo geriausiai pri
imti. Yra daug ką pamatyti. 
Susipažinsite su Kanados lie
tuvių gyvenimu, pajusite ka
nadiečių darbštumą, pasiryži
mą nepavargti lietuviškųjų 
darbų baruose.

Visi renginiai, o ypač tauti
nių šokių šventė, parodys pa
sauliui ir tėvynei Lietuvai, 
kad esame gyva tautos dalis, 
kūrybinga, besirūpinanti tau
tos ateitimi.

Turiu viltį, kad mes visi sa
vajai tautai įsipareigojimus 
atliksime gerai. Tad ir linkiu 
visiems būsimiems renginių 
dalyviams sveikatos, gero vėjo 
Kanados link. O taip pat pa
remkite šiuos renginius ir sa
vo, kad ir mažiausia auka.

Pasimatysime Kanadoje ...
Šiais gražiais sveikinimais 

bei linkėjimais baigė malonų, 
nuoširdų pokalbį Kanados LB 
krašto valdybos pirmininkas 
Vytautas Bireta. Už pokalbį 
nuoširdžiai dėkojame.

Kun. BR. KUCULIO iš Suvalkų trikampio sutiktuvės ir išleistuvės gegužės 7 d. Anapilyje. Dalis renginio dalyvių
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Vykstantiems į lietuvių renginius
Šią vasarą JAV lietuviai gau

siai ruošiasi dalyvauti Kana
doje įvyksiančiuose didžiuose 
bendruomeniniuose rengi
niuose: IV-jam pasaulio lie
tuvių kultūros kongrese (bir
želio 24-27 d.d.), VH-jam PLB 
seime (birželio 28-30 d.d., VIII- 
je laisvojo pasaulio lietuvių 
tautinių šokių šventėje (liepos 
3 dieną). Pirmieji du rengi
niai vyks Toronte, o šokių šven
tė Hamiltono mieste, 35 mylios 
nuo Toronto. Mūsų spauda 
gausiai teikia žinių apie įvyk
siančius renginius, bet šiuo 
norime painformuoti specifi
niais klausimais.

Dokumentai įvažiavimui 
į Kanadą

Į Kanadą vykstantys ameri
kiečiai su savim privalo turėti 
dokumentus, įrodančius gi
mimą arba gyvenimą JAV-se. 
Nors praeityje ne vienas Ka
nados valstybinę sieną esame 
pervažiavę tik su šoferio lei
dimu ir automobilio registra
cijos kortele, Kanados įstaty
mai reikalauja bent vieno iš 
sekančių dokumentų: a. JAV 
išduoto paso; b. JAV gimimo 
arba krikšto dokumentų; c. 
JAV pilietybės gavimo doku
mento (naturalization certi
ficate). Neturintys JAV pilie
tybės privalo su savim turėti 
svetimšalio registracijos kor
telę (alien registration card). 
Problemai iškilus, balsuotojo 
registracijos kortelė kartais 
yra priimama kaip pakanka
mas dokumentas įvažiavimui į 
Kanadą.

Viza įvažiavimui į Kanadą
Pastoviai JAV gyvenančiam 

asmeniui vykstant į Kanadą vi
zos nereikia. Pagal Ontario 
valstybės turizmo biuro suteik
tą informaciją, vizos nereika
lingos asmenims į Kanadą at
vykstantiems iš Argentinos, 
Australijos, Austrijos, Belgi
jos, Brazilijos, D. Britanijos, 
Fed. Vokietijos Respublikos, 
Italijos, N. Zelandijos, Olan
dijos, Prancūzijos, Švedijos, 
Šveicarijos, Uragvajaus ir Ve- 
nezuelos. Viza tačiau yra bū
tina atvykstantiems iš Kolum
bijos, Lenkijos, Sov. Sąjungos 
ir kt. Iš pavergtos Lietuvos ir 
Suvalkų trikampio JAV-se be
silanką tautiečiai, prieš vyk
dami į Kanadą, privalo vizos 
gavimo reikalu kreiptis į Ka
nados konsulatą.

Dokumentai atvykstantiems 
automobiliu

Atvykstantys į Kanadą sa
vais automobiliais neprivalo 
turėti tarptautinio šoferiavi- 
mo leidimo. Patariama tačiau 
iš automobilio draudos bend
rovės gauti “non-resident in
surance” kortelę. Draudos 
bendrovės tokią kortelę išduo
da veltui. Tereikia telefonu 
paprašyti.

Automobiliu keliaujančių ži
niai oficialūs nuotoliai į To
rontą iš JAV vietovių yra se
kantys: Čikaga — 534 mylios, 
Klivlandas — 297 mylios, De
troitas — 236 mylios, Niujor
kas — 532 mylios, Filadelfija 
— 508 mylios ir Hartfordas — 
504 mylios.

Atvykstantiems lėktuvu
Lėktuvu patariama skristi į 

Toronto tarptautinį aerouostą. 
Šį aerouostą aptarnauja se
kančios JAV oro linijos: East
ern, Delta, US Air, Northwest 
ir Piedmont. Toronto aerouos
te prieinamomis sąlygomis ga
lima išnuomoti automobilius, 
užsisakant per JAV veikian
čias Hertz, Budget, National 
ir kt. bendroves.

Apsistojimas viešbučiuose
Atvykstantiems dalyvauti 

kultūros kongrese ar PLB sei
me patariama apsistoti Toron
to mieste esančiam Loew’s 
Westbury Hotel (tel. 800-223- 
0888). Kurie atvyksta tik į šo
kių šventę, apsistoti gali Ha
miltone, pusiaukelėje tarp To
ronto ir Hamiltono, arba pa
čiame Toronte, nes šventės pa
talpos (Copps kolizėjus) iš 
Toronto yra automobiliu pa
siekiamos per 45 minutes. 
Nors keli didieji Hamiltono 
viešbučiai (Sheraton, Holiday 
Inn) jau yra užimti, viešbučių 
prie Hamiltono ir Toronto esa
ma apsčiai. Rezervacijų rei
kalu nemokamai galima skam
binti sekančioms bendrovėms: 
Journey’s End Motel 800-268- 
0405, Holiday Inn 800-HOLI- 
DAY, Best Western 800-528- 
1234, Quality Inn 800-228-5151, 
Relax Inn 800-661-9563, Travel 
Lodge 800-255-3050, Venture 
Inn 800-387-3933.

Nakvynių informaciją taip 
pat teikia V. Verbickienė ir 
L. Kontenienė tel. 416-637-5090.

Pinigų iškeitimas
JAV pinigus priima visi Ka

nados restoranai, viešbučiai, 
(Nukelta į 9-tą psl.)



Jaunimo rašiniuose rasta klaidų!
Žodis kritikams, rašantiems apie lietuvių jaunimo veiklų

, t , v, dvejų savaičių lituanistikos kur-

Br. Povilaičio knygos sutiktuvės Čikagoje SUK
A. LINKUVIS

Neseniai pasirodžiusi, M. 
Morkūno spaustuvėje išspaus
dinta prof. dr. Broniaus Povi
laičio knyga “Lietuvos žemės 
ūkis” (jo raida ir pažanga 1918- 
1940 m.) susilaukė deramų ir 
gerai pravestų sutiktuvių šių 
metų balandžio 22 d. Jaunimo 
centre. Sutiktuvių programai 
vadovavo knygos autoriaus ar
timas bičiulis, bendraklasis, 
agr. Ignas Andrašiūnas, ne
mažai padėjęs pastangų knygą 
spausdinant. Jis taipgi buvo 
nemažai pasidarbavęs spaus
dinant ir ankstyvesnę prof. 
Povilaičio knygą “Žemės ūkio 
akademija” (išleista 1979 m.). 
Visą sutiktuvių eigą ir progra
mą įrekordavo dr. P. Lukoševi
čius iš Montrealio, daug pasi
darbavęs knygą ruošiant 
spaudai.

Po invokacinės kun. J. Vaiš- 
nio maldos išsamų pranešimą 
apie naująją prof. Br. Povilai
čio knygą “Lietuvos žemės 
ūkis” padarė dr. Kazys Ėrin- 
gis, ekologijos specialistas. 
Prelegentas, apibūdinęs kny
gą aplamai, ypač stengėsi pa
brėžti autoriaus nagrinėjamus 
nepriklausomos ir sovietinės 
Lietuvos žemės ūkio pažangos

KAZYS BRADŪNAS
Pėdos arimuos
Aš, pravertęs dobilienos plutą, 
Tūkstančius pėdų po ja randu - 
Kiekvienoj vagoj senolių būta. 
Neišplovė jų nei laikas, nei 

vanduo.

Ir tėvai, jom eidami, neklydo, 
Nepaklydo tarpe džiaugsmo ir 

kančių.
O dabar ir aš savąsias pėdas - 
Ainių kelrodį velėna užverčiu. 
Iš “Pėdos arimuos” (1944)

V, KA VALIŪNAS

Laukuose
Kur tik žiūri -gėlės, gėlės 
Ir padangėj vieversėlis.

Visą dieną čyru vyru, 
O laukuose šimtai vyrų.

Žvanga dalgiai, šnara 
varpos...

Vakarinis skamba varpas, 
Grįžta žemėn vieversėlis, 
Ir užmiega lankoj gėlės. 

Blyth <3oimi>any Travel
68 Scollard Street, Toronto, Ontario, Canada M5R 1G2 

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

Telex: 06-218906 Reg. nr. 2740365

ALGIS MEDELIS 
Sutvarkau dokumentus iškvietimui giminių

arba privačiam apsilankymui Lietuvoje

1988 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ 
ypatingai prieinamos kainos, įskaitant net ir vizų, oro uostų ir dau
gumos draudų mokesčius (pvz. 'A milijono dolerių gyvybės drauda!) 

Tik trys kelionės likę:
Liepos 19- 10 naktų Vilniuje, su galimybe nuvykti [Klaipėdą, 

Palangą. Norintiems proga aplankyti Prahą - $2270

Rugpjūčio 23-10 naktų Vilniuje.
Norintiems proga aplankyti Budapeštą - $2200 

Rugsėjo 20-11 naktų Vilniuje. Su proga pailsėti
Jugoslavijoje - $2235

KELIAUKITE SU MUMIS - NEAPSIVILSITE!
Sutvarkysime ar suplanuosime visus kitų kelionių 

reikalus - kreipkitės!

skirtumus. Okupacinė valdžia 
esanti verčiama tokius skirtu
mus bei palyginimus slėpti. 
Knygos autorius faktais ir skai
čiais atremia prasimanymus 
apie tariamą nepriklausomos 
Lietuvos žemės ūkio menka
vertiškumą. Tai ataskaita “lie
tuvių tautos ir valstybės žem
dirbiškos veiklos darbų”, iš
dėstyta 15-oje knygos skyrių. 
Kaip kruopščiai buvo dirba
mas šis darbas rodo bibliogra
fija — 216 šaltinių. Lyginant 
žemės ūkio darbų skirtumus 
būdinga, kad pokario metu ge
rokai buvo apleistas linų ūkis, 
o grikių ūkis visai likviduo
tas, cukrinių runkelių derlius 
nepasiekęs prieškarinio lygio, 
nepagelbėjo nė pagilintas dir
vos ariamasis sluoksnis, ir grū
dinis derlius pradžioj buvo 
ypatingai žemas. Istoriniu at
žvilgiu skaitytojui ypač bus 
naudinga susipažinti su veikla 
tokių institucijų kaip Lietūkis, 
Pienocentras, Maistas ir kt. 
Ypač naudingi priedai Žemės 
reformos įstatymas ir Žemės 
ūkio rūmų įsteigimo įstatymas. 
Būdinga, kad Vatikanas 1922 
m. žemės reformai nebuvo 
priešingas, ir čia nemaža nuo
pelnų priklauso arkivysk. Ma
tulevičiui (palaimintajam Jur
giui Matulevičiui-Matulaičiui).  
Prelegentas nurodė kai kurių 
žodžių ar išsireškimų skirtu
mą su dabartinės Lietuvos žo
dynu, nors tai daugiau neišly
ginti leksiniai bei gramatiniai 
dalykai. Savo pranešimą baig
damas, dr. Ėringis pažymėjo, 
kad knygos autorius buvo susi
rūpinęs “galimybe moderni
zuoti žemdirbystės tradicijas”, 
taigi nebandyti Lietuvos pa
versti industriniu kraštu, o 
puoselėti jos natūralią pri
gimtį — sveiką ir pažangų že
mės ūkį.

Jaunimo rašytoja Danutė 
Bindokienė buvo pakviesta 
tarti žodį apie lietuvio ra
šytojo ryšį su ta žeme, kurią 
taip ragino mylėti jau mūsų 
didysis poetas Maironis. Dėl 
to ir nepriklausomos Lietuvos 
ūkininkas noriai paklausė sa
vo patarėjų-agronomų nurody
mų, kaip pakelti žemės ūkio 
našumą, kaip prisitaikyti prie 
naujų sąlygų, gyvenimui pro
gresuojant. Kaip pavyzdį lie
tuvio ūkininko prisirišimo 
prie savo gimtosios žemės ra

šytoja paminėjo mūsų iškilaus 
beletristo Mariaus Katiliškio 
apysaką “Polaidis” (iš rinki
nio “Užuovėja”). Senasis ūki
ninkas Dryža taip prisirišęs 
prie savo žemės, į kurią įmin
ta kiekviena jo pėda, jog ir mi
ręs jis tikisi matyti tą beržy
nėlį, kurį taip mylėjo, ir tą til
tą per upelį, kuriuo taip daž
nai ėjo. Galima suprasti tą siel
vartą, kurį pergyveno lietu
vis ūkininkas, netekęs savo 
gimtosios žemės didžiųjų su
krėtimų metais.

Prie D. Bindokienės litera
tūrinių pastabų gerai prisi
šliejo poeto Kazio Bradūno, 
kaip “žemininko” (redagavusio 
antologiją “Žemė”) 3 eilėraš
čiai iš jo dar Lietuvoj išleistos 
poezijos knygos “Pėdos ari
muos”, kuriuos jis pats ir pa
skaitė. Tais eilėraščiais bu
vo išreikštas poeto sutapimas 
su gimtąja žeme, darbo entu
ziazmas, aukojimasis Viešpa
ties duotajai žemei.

Jaunimo atstovė Ramunė 
Kubiliūtė pakalbėjo apie šių 
dienų išeiviško lietuvių jau
nimo požiūrį į tėvų ir protė
vių agrarinę praeitį. Gyvenant 
daugiausia miestuose tam jau
nimui ūkio darbai sunkiau be- 
suvokiami. Dėl to ir jaunimo 
vasaros stovyklose dažnai su
siduriama su žodynu, kuriam 
reikia atitinkamų paaiškini
mų. Bet lietuvių išeiviškasis 
jaunimas, ypač mokslus einąs, 
iš tokių veikalų, kaip čia su
tinkama knyga, daug ką gali 
sužinoti apie tą žemę, kurią 
taip mylėjo ir brangino jo tė
vai ir protėviai. Netgi lietu
viškai sunkiau bepaskaitan- 
čiam jaunimui knyga ateina į 
pagalbą su išsamiai parašyta 
anglų kalba santrauka.

Knygos sutiktuves baigiant, 
prof. Br. Povilaičio našlė Mo
nika priminė knygos atsiradi- 
mo aplinkybes ir tą naštą, ku-
rią teko padėti nešti velioniui 
knygą rašant ir ją ruošiant 
spaudai. Buvo galima tikrai 
tikėtis, kad knyga išėjo tokia, 
kokios pats autorius būtų pa
geidavęs, kai jau jam pačiam 
nebeteko jos pamatyti. Jaut
riu, ašara nuskaidrintu žodžiu 
ji padėkojo visiems, kurie pri
sidėjo prie šios knygos paruo
šimo, išleidimo, išspausdini-
mo. Agr. Ig. Andrašiūnas pa
dėkojo visiems šių sutiktuvių 
dalyviams, kurių tarpe buvo 
Ateitininkų federacijos vadas 
Juozas Polikaitis, agr. dr. Pet
ras Lukoševičius iš Montrealio 
ir kiti prof. Br. Povilaičio bi
čiuliai, daugiausia linkuviai, 
ir pakvietė p. Karolinos ir ki
tų ponių šauniai paruoštoms 
vaišėms.

LIUDA ŠILEIKIENĖ

Skaitydama “TŽ" pastabas apie 
jaunimo lietuvių kalbų, jaučiu 
skaudulį savo širdyje. Gerai pa
žindama šeštadieninės lietuvių 
mokyklos sąlygas, aiškiai supran
tu, kokį rašybos lygį lietuvių kal
bos rašyboje tegali pasiekti mū
sų jaunoji karta. Kanados švieti
mo vadyba etninėms grupėms te
duoda apie 24 darbo šeštadienius 
per metus jų mokykloms po 3 va
landas. Iš tų trijų valandų tega
lima paskirti apie 1 valandą lie
tuvių k. gramatikai, literatūrai, 
o kitos lieka išskirstytos skaity
mui, Lietuvos istorijai, geografi
jai, dainavimui, tikybai. Taigi jau
nuolis tegali turėti apie 20 valan
dų per metus lietuvių kalbos rašy
bai, gramatikai, literatūrai.

Tiesa, mokykla tęsiasi 10 metų, 
aukštesnieji lietuvių kalbos kur
sai dvejus metus (kartą per sa
vaitę). Be to, daugelis jaunuolių 
važiuoja vasarą į JAV rengiamus 

bet, sudėjus visas lietuvių kal
bos išbarstytas valandas, dar yra 
per mažai, kad jaunuolis, gyven
damas ir mokydamasis anglų kal
bos aplinkumoje, įstengtų jau vi
sai be klaidų parašyti lietuvišką 
rašinį. Tik pagalvokime, kiek me
tų mes, vyresnioji karta, Lietuvo
je mokėmės lietuvių kalbos. Mo
kykla ir gimnazija 12 metų, o jei 
studijuota universitete - dar 4 
metai. Sudėjus visas mokykloje iš
būtas valandas ir gyvenimą lietu
viškoje aplinkumoje - Lietuvoje, 
jau buvo bepigu Lietuvos mokslei
viui, baigusiam gimnaziją, rašyti 
be sintaksės ir gramatikos klaidų.

Kas kita Kanadoje. Jaunosios 
kartos profesionalai muzikai, po 
daugelio darbo valandų ir repeti
cijų, duoda lietuvių visuomenei 
koncertą. Dalyviai gėrisi puikiu 
koncertu: dainelės mus švelniai 
nukelia į Lietuvą, jos laukus, gam
tą, tradicijas. Koncertas persunk
tas meile ir ilgesiu Lietuvai. Pui
kiai viskas išdainuota. Grįžtame 
į namus gerai nusiteikę - bravo 
mūsų jaunoji karta! Laimingi ir 
dainų mokytojai - muzikai. Tiek 
jiems ir tereikėjo atpildo už įdė
tą profesinį darbą - kad lietuvių 
visuomenė būtų neapvilta, pa
tenkinta.

Štai, po savaites, koncerto ap
rašymas - “TŽ": būtų viskas gražu, 
bet surašytoje koncerto progra
moje rasta rašybos klaidų, pa
tariama, rašant programą, pasi
klausti vyresniųjų (jau ir vyres
nioji karta pradeda primiršti bei 
dažnai turi pažvelgti į žodyną).

Manau, būtų geriau atskiru 
straipsniu patarti jaunimui, ra
šant renginių programas, jas duo
ti patikrinti vyresniesiems. Tik 
norėčiau pabrėžti, kad parinkti 
vyresnieji būtų pakankamai stip
rūs lietuvių kalbos rašyboje!

Imkime kitą pavyzdį. Toronte 
studentai ateitininkai, stiprin
dami savo veiklą, išleido žinia
raštį. Štai “TŽ” žinia: “Žiniaraš
tis daro gerą įspūdį, tik reikėtų 
pasirūpinti geresne lietuvių kal
ba, šiame numeryje yra daug klai
dų”. Ačiū kritikui už paskelbtą 
visuomenei žinią! Studentai atei- 
tininkai galėjo savo žiniaraštį iš-
leisti puikia anglų kalba (ar tada 
jūs, kritikai, būtumėt pasidžiau
gę?!), bet jie, vedami lietuviško 
entuziazmo, nuo vaikystės ragin
ti tėvų ir mokyklos rašyti lietu
viškai, žiniaraštį išleido lietu
vių kalba, gražiai iliustruotą pie
šiniais ir pilna savo veiklos infor
macija. Ar “TŽ” kritikai mano, kad 
skelbdami spauoje “yra rašybos 
klaidų”, paskatins jaunimą rašy
ti lietuviškai? O gal tik daugeliui 
sukels nepasitikėjimą savimi ra
šyboje ir jie nebesirodys lietu
vių spaudoje?

Suprantu, kaip mūsų senosios 
kartos lietuvių kalbos žinovai siel
vartauja dėlei jaunimo lietuvių k. 
rašybos klaidų. Bet atsiminkite, 
čia ne Lietuva. Mūsų jaunoji karta 
neturėjo ir neturi tokių gerų są
lygų, kaip jūs Lietuvoje turėjote 
išmokti lietuvių kalbos rašybą.

Čia lietuvių kalba jau yra tik ant
roji.

Kodėl “TŽ” randame tiek mažai 
mūsų jaunosios kartos profesio
nalų rašinių? O būtų įdomu ką 
nors sužinoti iš sveikatos pata
rimų, teisės, ekonomijos ar che
mijos? Įdomu būtų rasti rimtes
nių literatūrinių rašinių ar dis
kusijų. Tuo tarpu kai kurie savo 
rašiniais jau yra stipriai pasižy
mėję anglų kalbos spaudoje ar jų 
profesiniuose žurnaluose. Atsaky
mas lengvas: mūsų jaunieji pro
fesionalai jau daug yra mums 
davę naudingų paskaitų, nes dau
gelis jų gražiai, taisyklingai kal
ba lietuviškai, nesijaučia pakan
kamai stiprūs parašyti straipsnį 
be klaidų lietuviškoje spaudoje.

Gal mūsų jaunosios kartos ra
šybos kritikai galėtų patarti, kaip 
pasiekti jaunimui esamose sąly
gose lietuvių kalbos rašybos tobu
lumo. Gal nepaskelbimu laikrašty
je, kad rašiniuose yra klaidų, bet 
pasidžiaugimu, jog rašo lietuviš
kai, paskatinimu lietuviškai ra
šyti, o dėlei esamų rašiniuose
klaidų, susitikus su laikraštėlių 
redaktoriais tėviškai padisku
tuoti klaidas, gal net pasisiūly
ti pagelbėti ateityje laikraštė
lio rašinių klaidas pataisyti.

Siūlyčiau jaunimui (gal ir kri
tikams) pasiskaityti labai nau
dingą ir išmintingą straipsnį “Drau
ge” (1988 m. kovo 19 d.) Arvydo 
Barzduko “Parašyk”. A. Barzdu- 
kas, suprasdamas jaunimo suge
bėjimą rašyti lietuvių kalba, drą
sina juos ir ragina: “Tik retas šiais 
laikais sugeba parašyti be klai
dų, niekada nerašysime taisyk
lingai, jei iš viso nerašysime”.

Red. pastaba. Visi džiaugiamės 
lietuviška jaunimo veikla įvai
riose srityse. Tai atsispindi ir 
spaudoje, kaip veidrodyje. O pasi
džiaugti yra kuo, nes jaunimas 
sugeba surengti įvairias progra
mas, koncertus, netgi parašyti 
straipsnius lietuviškai spaudai. 
Tose pačiose išeivijos sąlygose 
yra gana gerai išmokusių lietuvių 
kalbą. Jų rašiniai pasirodo ir 
spaudoje. Bet šalia to yra ir liū
dinančių reiškinių. Jaunimas, su
rengęs gražų koncertą, minėjimą, 
išleidęs laikraštėlį, nepasirūpi
na lietuvių kalbos taisyklingu
mu. Gražaus koncerto sudarkyta 
lietuviška programa (spausdin
ta) gadina publikai visą koncer
to nuotaiką. Jei tiek dėmesio tei
kiama koncerto kokybei, kodėl 
rengėjai kartais neparodo rūpes
tingumo spausdintos programos 
paruošime? Juk vyresniųjų pa
galba lengvai prieinama. “TŽ” 
kronikose tai ir norėta pastebė
ti. Tai liečia tiek koncertų pro
gramas, tiek jaunimo laikraštė
lius. Straipsnio autorė siūlo to
kio pobūdžio pastabas pareikšti 
“TŽ” atskiru straipsneliu. Tokių 
straipsnelių mūsų spaudoje ne
trūksta, bet jie praslenka nepa
stebimai, nes jaunimas dažniau
siai jų neskaito. Tuo tarpu konk
rečios pastabos apie vieną ar ki
tą leidinėlį, jau atkreipia jauni
mo dėmesį. O tų pastabų tikslas - 
paskatinti jaunimą rūpintis savo 
leidiniuose lietuvių kalbos koky
be ir nepabūgti vyresniųjų tautie
čių talkos. •

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Gerry Lougheed 
Funerol Home

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8
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Jauniausieji programos dalyviai Religinės šalpos popietėje Anapilio salėje

Šaltiniai buvo panaudoti
Reaguodamas į mano straips

nį J.B. teigia, jog aš kai kurių 
savo tvritinimų neparėmiau 
jokiais šaltiniais. (“TŽ” nr. 16, 
1988.1V. 19).

Vienas toks neparemtas tvir
tinimas esąs, jog lenkai norė
jo, kad Vilniaus vyskupija bū
tų prijungta prie Varšuvos ar
kivyskupijos.

Šaltinis: knyga “Arkivysku
pas Mečislovas Reinys”, kurio
je rašoma: “Darant Lenkijos 
konkordatą su Apaštalų Sos
tu, kai kuriais klausimais bu
vo ilgai derėtasi. Pvz. lenkai 
norėjo, kad Vilniaus vyskupi
ja būtų prijungta prie Varšu
vos. Vatikanas žinojo, kad Vil
niaus vyskupija tautiniu atžvil
giu yra mišri. Ją sudaro len
kai, lietuviai ir baltgudžiai. 
Dėl to vietoje Vilniaus vysku
pijos buvo sudaryta Vilniaus 
arkivyskupija, į kurią įjung
ta Pinsko ir Lomžos vyskupi
jos kartu su įvairiomis mažu
momis: lenkais, baltgudžiais, 
senaisiais jotvingiais ir mo
zūrais” (53-54 psl,).

Toliau J.B. teigia, kad ne
paremta faktais, jo “Vilniaus 
metropolija-provincija buvo 
tiesiogiai pavaldi Šv. Sostui”.

Šaltinis: Lietuvos vyskupų 
konferencijos leidinys - Kata
likų kalendorius žinynas 1987, 
kuriame rašoma: “1925.X.28 
buvo įsteigta tiesiog Apašta
lų Sostui pavaldi Vilniaus 
Bažnytinė provincija su Vil
niaus arkivyskupija kaip met

Aukokime Lietuvių kultūros 
muziejaus statybai

Anapilio sodyboje, Mississaugoje, jau pradėtas statyti 
Kanados Lietuvių kultūros muziejus. Statyba kainuos 
daugiau kaip 1 milijoną dolerių. Vien paties muziejaus 
patalpų kaina sieks $500,000. Šiam tikslui dabar Kana
dos Lietuvių Bendruomenė telkia lėšas. Kreipiamės į 
jus, prašydami šį svarbų reikalą paremti kiek galint 
didesne auka. Aukas siųsti ir čekius rašyti šiuo vardu 
bei adresu:

KL BENDR UOMENĖ - MUZIEJUS, 
1011 College Street, Toronto, 
Ontario M6M1A8, Canada

Už aukas, nemažesnes kaip $20.00, bus išduodami 
pakvitavimai atleidimui nuo pajamų mokesčių. Paau
koję $1,000.00 ar daugiau bus įrašomi muziejaus rė
mėjų lentoje, o paaukoję $5,000.00 - muziejaus mece
natų lentoje.

Muziejaus paskirtis - mūsų tautiečių pergyvenimus 
bei atsiminimus primenančių užrašų, nuotraukų, do
kumentų ir kitokių tremtį bei išeiviją nušviečiančių 
kūrybos ir meno rinkinių priežiūra. Ne visi jauno
sios kartos nariai savo tėvų palikimą moka vertinti, 
ne visi ateityje turės ir tinkamas sąlygas tokios me
džiagos priežiūrai. Šis muziejus bus ateities istorikams 
ir visiems savo senelių ir prosenelių praeitimi besi
domintiems asmenims aiški tokios medžiagos vieta.

Kanados lietuvių kultūros muziejaus 
lėšoms telkti komitetas

ropolija ir su Pinsko vysku
pija Baltarusijoje, ir Lomžos 
vyskupija Lenkijoje”.

J.B. įrodinėja, kad Vatika
nas tebelaiko konkordatą su 
Lenkija tebegaliojančiu ir tei
gia, kad mano paminėtas arkiv. 
M. Reinio paskyrimas Vilniaus 
arkivyskupo padėjėju esąs tik 
konkordato pažeidimas. Ta
čiau buvau paminėjęs ir dau
giau faktų, iš kurių galima pa
sidaryti išvadą, kad Vatika
nas nebesilaiko konkordato 
su Lenkija. Jei kam tų faktų 
nepakanka (būtų galima ir dau
giau nurodyti) tegu tas mano, 
kaip jam patinka.

Dėl apaštalinio administra
toriaus prie Gudijos prijung
tai arkivyskupijos sričiai rei
kėjo pasakyti, kad Maskva jo 
paskirti neleidžia. (Vysk. P. 
Baltakis, “Draugas” 1986.11.4). 
Tačiau galima manyti, kad ir ta 
Vilniaus arkivyskupijos dalis 
nėra palikta be bažnytinės va
dovybės. Kaip rodo Ukrainos 
pavyzdys, kai valdžia neleidžia 
vyskupų paskirti viešai, jie 
paskiriami slaptai. Ukrainoj 
yra dešimt taip paskirtų vys
kupų. (Cath. Standard, 1987.- 
VIII.27). Juozas Vitėnas

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

Ateitininkų metinėje šventėje balandžio 17 d. Klivlande jaunučių priesaiką priima kin. G. KIJAUSKAS, SJ
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Alės Rūtos romanas “Daigynas ”
Alė Rūta - darbšti rašytoja. 

Šitam teigimui patvirtinti nėra 
būtino reikalo čia išskaičiuoti 
visas jos knygas, nes skaityto
jai ir patys žino. Dėl visa ko 
užtektų tik suminėti paskuti
nes naujienas. Štai ne kažin 
kaip seniai skaitėme stambo
ką kelionės į Lietuvą įspūdžių 
temą. Po jo pasirodė “Margu 
rašto keliu”. Laikraščio kroni
koje buvo žinia, kad naujas jos 
romanas laimėjo šaulių skelb
tąjį konkursą. Trys knygos, ir 
visos skirtingo žanro. O, še, 
skaitydami verčiame pačios 
naujausios išleistos skalsius 
lapus ir, rodos, pačios storiau
sios knygos, kokią ji yra išleis- 
dinusi. Tai Lietuviškos knygos 
klubo išleistas Alės Rūtos ro
manas Daigynas, kurio paan
traštė: Išstumtųjų dalia - 2. 
Net 576 puslapiai (ir kaina: 12 
dolerių). O viršelį su viena 
ūgtelėjusia ir trim dar mažo
mis eglutėmis nupiešė rašyto
jos duktė dailininkė Rasa Ar- 
baitė.

Su kūriniu supažindinant ir 
aplanke užsimenama, kad tai 
“lyg tęsinys jau anksčiau su
kurto romano “Pirmieji svetur”. 
Iš tiesų, vos tik pradėję skaity
ti, tuoj susigriebiame, kad tai 
ir yra ano tęsinys, nes jau pir
muosiuose puslapiuose susi
tinkame su daktaru John Tep- 
Tepliušiu, kurį anam romane 
palikome dar visiškai jauną, 
o dabar jis ir senstelėjęs ir ap
tukęs. Tai tas pats Jonukas, 
kurį, rodos, bene labiausiai iš 
visų mylėjo tas patriarkiškas 
jo senelis Kazimieras Marti- 
šiūnas. Tai Kazimiero vaikai
tis, jo dukters Anelės sūnus.

Ir laikai, žinoma, jau kiti, 
ir veikėjų visas būrys naujų. 
Dabar jau šitas pokaris, kai 
Ameriką užplūdo tūkstančiai 
iš Lietuvos pasitraukusių lie
tuvių, suvargusių, išbadėjusių, 
apiplyšusių, kurių vieni sten
giasi naujose sąlygose imtis 
bet kokio pragyvenimą užtik
rinančio darbo, o kitiems pasi
seka panaudoti savo turėtą 
profesiją ar kokią nors įsigyti.

Nemaža tų naujųjų ateivių 
praleidžia pro savo namus Či
kagoje gyvenanti senoji Tep- 
liušienė, Kazimiero Martišiū- 
no duktė, ir dr. Tepliušis, ku
ris įsikūręs savo mirusio uoš
vio ūkyje kažkur provincijoje. 
Tai du tos, žmonėms padėti 
pasiruošusios, šeimos centrai. 
Kai motinos namai būna per
pildyti tų vadinamų tremtinė- 
lių, tą kaupą ji siunčia į Girele 
pavadintą ūkį sūnui, kuris yra 
didelis atlapaširdis norįs vi
siems padėti, bet visus rūpes
čius paliekąs visada jam pri
tariančiai žmonai Lorai, tai 
lenkaitei, kurią daktaras vedė, 
kai jo mylėta lietuvaitė Alisė 
ištekėjo už ją į alkoholizmą 
pastūmusio turtuolio.

Romane tų atsitiktinių pra
eivių maža tesutinkame. Jei 
kuris pasirodo, tai netrukus ir 
dingsta. Rašytoja plačiai apra
šo ir charakterizuoja tik tuos 
jau minėtuosius tris, jų arti
muosius, naujai į Ameriką su

“Gėlės ir žiema” - dailininkės EDITOS NAZARAITĖS kūrinys iš rengia
mos grupinės lietuvių dailininkų “Parodos 88” birželio 24-27 d.d. Toronte

važiavusius savo giminaičius 
ir keletą iš seno arčiau ben
draujančių lietuvių.

Ir parašytas romanas ypatin
gai - lyg ir išpažintine forma. 
Alei Rūtai tai nebe nauja. Ši
taip ji kadaise yra parašiusi 
romaną “Kelias į kairę”, kurį 
kritikai ligi pat šiol vis prime
na, kad tai esąs pats geriausias 
jos kūrinys. Šiame kūrinyje 
taip pat tik poroj skyrių pasa
kojama trečiuoju asmeniu. Tų 
skyrių turime 27, taigi dvide
šimt penkiuose pasikeisdami 
romano veikėjai pirmu asme
niu pasakoja apie save ir apie 
kitus. Kai kuriems leista atsi
verti per kelis didelius sky
rius, vienam kitam, mažesnį 
vaidmenį turinčiam, siauriau 
teduota vietos.

Iš tų šitaip, pateiktų charak
teristikų geriausiais, idealis- 
tiškiausiais žmonėmis laiky
tini senoji Tepliušienė, dr. 
Tep-Tepliušis ir jo žmona Lo
reta, visų vadinama Lori. Jie, 
galima sakyti, eina tuo pat ke
liu, kuris buvo savas “Pirmieji 
svetur” romano Kazimierui 
Martišiūnui. Jie nesirūpina 
turtėti, neturi gobšumo polin
kių. Viskas, ką jie turi, eina 
kitiems padėti. Kai naujų lie
tuvių imigrantų nebeatvažiuo- 
ja, daktaras įsūnija kelis naš
laičius, tarp jų vieną aklą ir 
vieną šlubą, ir stengiasi užtik
rinti jiems ateitį, gydyti juos, 
mokyti. Tepliušis, žinoma, ne 
anas Martišiūnas, kuris turėjo 
plačių mostų ir lietuvybės ba
ruose.

Be to, toje Girelėje pagyve
nantieji ar dažniau į ją atva
žiuojantieji mato, kad dakta
ras, toksai geraširdis visiems, 
tartum nesupranta, kad jo žmo
na perkrauta darbais, kad jai 
reikia rūpintis ne tik namais 
ir ūkiu, bet ir tais nuolat apsi
lankančiais, nakvojančiais ar 
ilgiau įsikūriančiais svetimais 
žmonėmis. Pati viena ji pasi
skundžia sau, be ne vyrui ir 
apskritai niekam kitam.

Skaitytojui gal kiek ir keista 
atrodys, kad daktaras pamato, 
jog ji serga, tik tada, kai mote
riai jau mirti reikia, nebėr pa
galbos. O kad ji nuolat kosti, 
visi pastebėjo ir apie tai kal
bėjo, kas tik užsukdavo į Girelę.

Kitų tokių, kaip tie trys, ro
mane nėra. “Tai vis žmonės, 
naujai atvykusieji ar senieji, 
kurie nori susikurti sau pado
rų ar prabangų gyvenimą. To
kia ryški pora yra Algis Marti
šiūnas, Kazimiero brolio sū
nus, dr. Tapliušio atkviestas 
iš Vokietijos, ir jo žmona Gied
rė, auginantieji porą vaikučių. 
Jiems būdingos nuolatinės tar
pusavio rietienos, kurios iš da
lies ir paaugusius vaikus pa
stumia klaidžiais keliais. Žmo
na savo Algiui prikaišioja kar
jerizmą ir net asilu jį išvadina 
įpykusi. Gavęs tegu ir pagal 
šiek tiek suklastotus dokumen
tus kelių inžinieriaus darbą, 
jis jau svajoja apie milijonus, 
o į lietuviškus darbus jungiasi 
atžagarias. O žmonelė mėgsta 
puoštis ir išlaidauti, o jos sva

jone - išleisti savo eilėraščius, 
kurių šen ten paskaito.

Pagal motiną Algio pusbro
lis Aleksas Leknickas ilgokai 
laikosi toje Tepliušių Girelė
je, padėdamas Loretai ūkyje ir 
apie namus. Tik susitaupęs pi
nigo, išdrįso baigti studijas ir 
net įsigyti daktaro laipsnį, ir 
gauna valdišką tarnybą, ir dar 
dėstytojo vietą universitete! 
Jis yra ir tasai darbštuolis, 
kuris Tepliušių pamiškėje už
veisia ir knygai davusį daigyną 
- kasmet vis apsodina po plotą 
eglaitėmis, kurias paaugusias 
prieš Kalėdas kerta ir veža į 
miestą, o pajamomis dalijasi 
su Loreta. Daigynas ne tik nau
jas pajamų šaltinis Aleksui ir 
Tepliušienei, bet ir tartum 
kažkoks simbolis. Visi rūpes
čiai daigynu gula ant Alekso 
pečių, bet jo vieno rankų ten 
neužtenka, tai ir nuolat Gire
lėj gyvenantieji ir tik trumpam 
ten pasisukantieji padeda sėti, 
sodinti, genėti, iš viso prižiū
rėti, kad eglutės tiesiog dailiai 
augtų gal ir kaip tas jaunimė
lis, kuris priprašomas padėti 
dirbti.

Amerikoje anuomet prasi
dėjusi visokių valkataujančių 
hipių mada ir narkotikai, tiesa, 
smarkiai apžaloja ir tuos lie
tuviukus, kurie mažUpirmai- 
siais metais atvažiavo, ar jau 
čia gimė kaip ir visokios au
dros Alekso eglaites daigyne. 
Bet romaną baigdama rašytoja 
palieka į gyvenimą ateinan
čią naują kartą, kuri gal nebe
pasuks klaidžiais keliais.

Įdomūs ir tie kiti Tepliušių 
Girelės dažnesni lankytojai. 
Vienas tokių ryškesnių yra Joe 
Paulauskas, kurio seserį Alisę 
kadaise mylėjo Tepliušis. Ra
mus, kuklus, nedrąsus vyras, 
Korėjos karo veteranas, mėgs
tąs pats vienas ar su daktaru 
pakritikuoti naujuosius atei
vius, kad jiems per daug seka
si. Nebepataisomai alkoholi
kei jo seseriai, jau toli gražu 
nebe jaunuolei, staiga šauna į 
galvą vėl suartėti su Tepliu- 
šiu, gal jį net išskirti su Lore
ta, bet vargšė, girta nuskendo 
jau po Tepliušių mirties. Tik
ras individas yra tas laidokau- 
ti palinkęs Tonis Povilaitis, 
mėgstąs pagerti, paulioti, su
sirasti sau palankių moterų ir 
baisiai nenorįs, kad čia atva
žiuotų iš Sibiro grįžusi žmona; 
tik dukters pastangomis ji at
kviečiama. Dažnai Girelėje 
paįnamiauja Vladė-Vladziū- 
nė, senmergaujanti Tepliušių 
giminaitė.

Ne vienas tų romano veikėjų 
prasitaria, kad Amerika yra 
gilimybių kraštas. Deja, nema
tyti, kad su Girele labiau su
siję lietuviai būtų jomis kaž
kaip plačiau pasinaudoję. Al
gis Martišiūnas gerą darbą 
turi, kai jau ilgiau padirbėjęs 
nori namus nusipirkti, Tep- 
liušį prašinėja pinigų. Pau
lauskas dirba fabrike ir vienu 
metu bedarbiu pabūna. Darbš
tusis Aleksas šio to pasiekia 
kaip profesionalas, ir čia gal 
prašytųsi išvada, kad iš įvairia
taučių imigrantų sukurta Ame
rika daugiau į žmogaus suge
bėjimą ir pasiruošimą kreipia 
dėmesį, o ne į jo tautybę. Iš 
visa ko matyti, kad jis ir pra
turtėja, nes nuperka Girelę, 
o taip pat ir mecenatu pajėgus 
pasidaryti - išleidžia Giedrės 
Martišiūnienės eilėraščius!

Bene skaudžiausi tie romano 
puslapiai, kuriuose vaizduo
jamas šunkeliais einąs jauni
mas. Tikrai šiurpios scenos, 
kur globotinio atvesti hipiai 
terorizuoja Tepliušius. Vagi
liauti ir plėšikauti su draugais 
pramokęs, iš namų valkatauti 
išeina ir inteligentiškos Mar- 
tišiūnų šeimos sūnelis ir grįžta 
jau sužalotomis smegenimis. Jų 
dukrelė mokosi vogti ir prakti
kuoja palaidą gyvenimą.

Į pabaigą, tiesa, viskas švie
sėja. Pasirodo, Tepliušis Gi
relę perleido daigyną kūru
siam Aleksui, kuris su savo 
pusbroliu Algiu ir Paulausku 
iš sudaryto fondo turės rūpin
tis šelpti lietuvišką jaunimą. 
Pats negalėdamas Girelėj sė
dėti, ją tvarkyti paveda Povi
laičio dukterį Ievutę vedusiam 
Paulauskui, o našlys tėvas ve
da senmergėlę Vladę. Dvejos 
vestuvės - kaip pasakoj! Alek
sas Leknickas atveža savo žmo
ną su vaikučiais-Giedriu Jonu

K. BARĖNAS

ir Živile-Loreta. Antrieji vai
kučių vardai rodo, kad šitaip 
įamžinami Alekso globėjai, 
buvusieji Girelės savininkai. 
Pasibaigė anų era, o augs kiti 
Jonas ir Loreta, bus tęstinumo., 
ryšys tarp kartų. Dar vienas 
geras ženklas: apgydytas Mar- 
tišiūnų sūnus baigia meno 
mokslus ir net iliustruoja savo 
motinos eilėraščių knygą.

Romanas storas. O kas jį pa
storina? Pagrindiniais veikė
jais lyg reikėtų laikyti Tepliu
šius, bet jų gyvenimas nėra 
ypač sudėtingas. Dosnūs, geri 
labdariai, geri žmonės, kaip 
beveik visi kiti sako. Vyras 
gydo, žmona namų ūkio rūpes
čiais apsikrovusi, tai ir viskas. 
Savo ruožtu ir tie kiti ne antra
eiliai romane, bet, sakytume, 
lygiateisiai su tais pagrindi
niais. Net ir Martišiūnų vaikų 
nuotykiams skirta po gana ge
rą liūto dalį. 0 kai šitaip yra, 
tai peršasi mintis, kad roma
nas kiek panašėja į novelinį - 
kiekvienas atsiima savo duo
klę, lyg ir atlieka save chara
kterizuojančią išpažintį. Vis
ką, žinoma, sulipdo pasisaky
mai apie kitus tose išpažintyse.

Tuose pasisakymuose, aišku, 
sunku išvengti ir šiek tiek pa
sikartojimų, ypač dažno paste
bimame gamtovaizdyje.

Knygą pastorina ir tokie da
lykai, kaip Alekso duodamoji 
Irenai gamtos pamoka. Skalsu 
ir tokių detalių vaizdų, kaip 
štai:

“Išeinu, o šilta, net šutra! Tik 
pieva dūzgia laukinėm bitėm 
ir žiogeliais, miškas tylus, su
klusęs, medžių žievės net spro
ginėja nuo karščio. Voverė, va, 
šiūkšt! Regis, net uodega su
dulka. Ir - kita! Neša jos sėk
leles, riešutėlius, uogeles. Gal 
džiovina savo gūžtelėj? Gal pa- 
kasa, gal drevėj kraunasi. Vis 
rudeniui, žiemai. Ir paukščiai 
tik plasteli, tik nučirškia šako
mis ... Ne tiek balsingi dabar, 
gal nuo karščio apleipę, kiek 
lyg neramūs, skuba kažkur - 
nuo šakos ant $ąkos. Gal kirmi
nėlių pačiupti? Va, ilga uode
ga paukštė žemai, beveik man 
pro nosį. Bus lietaus ar ką?”

Tokie ir panašūs vaizdai gra
žūs. Rašytoja mėgsta leisti ro
mano veikėjams pasigrožėti, 
pasiskonėti vaizdais, ar bent 
pasirodyti, kad jie mato, kur 
eina.

Vyresniesiems skaitytojams 
ne vienas jų gal ir Lietuvos 
gamtą primins. Skaitydamas 
patį pirmąjį romano puslapį,

PRANAS VRBUTIS

Žydinčios liepos
Ant aukšto kalno ąžuolai žydėjo - 
Virpėjo pagiriai žali, žali - 
Žieduose skendo margos pievos. 
Dangus bučiavo žydinčias liepų alėjas . . . 
A uksinės rugių varpos žemę glostė - 
Glostė žemės delnus - akmenėlių ašaras nušluostė!

Ir čia pražydo rytinis laumės lankas - 
Jį apkabino mano mylimosios rankos!

Ak! Kaip gražu nusvirti ant žydinčios liepos rankų - 
Tenai, tenai širdis daug meilės žiedų renka!
Ir klaidžioja širdis po pievas žemai nusilenkus -
Rankioja gėlės - jos tokios mylimos ir šventos . . . 
Ir supa širdį gilios, gilios Baltijos bangos - 
Tiek daug, tiek daugel meilės žiedų į žemę krinta!

Ir vėl pražydo rytinis laumės lankas - 
Nerami širdis siūbuoja kaip jūros bangos . . .

Lietuviškosios skautybės fondo renginys 1988.IV.30 Kiivlande. Fondo 
pirm. V. S. KILIULIS (dešinėje) įteikia skautininkams dr. GIEDREI ir 
dr. STEPUI MATAMS dail. V. Igno paveikslą Nuotr. V. Bacevičiaus

Rašytoja ALĖ RŪTA

aš irgi pagalvojau, kad gal ir 
Lietuvos vaizdas piešiamas su 
keliuku į sodybą, miškeliais ir 
laukais ir su upele, kuri nuvin
giuoja, lyg pelės uodega. Apsi
rikau - tai vaizdai pakeliui į 
tepliušių Girelę.

Mirė buvę Girelės savinin
kai, senoji Tepliušienė, Alisė 
ir dar vienas kitas romano vei
kėjų, o liko būrelis viduramžį 
prigyvenusių ir šiek tiek jauni
mėlio. Tikėkime, kad trečiame 
tos serijos romane rašytoja 
grįš prie jų, ir mes pamatysi
me, ką tie apžaloti, aplaužyti 
jaunieji Martišiūnai darys ir 
Giedrius-Jonas ir Živilė-Lo- 
reta Leknickai. Lietuviškoji 
Amerika judėjo nuo pat poka
rio, juda ir dabar, ir bus įdo
mu, ar kuris nors iš to jauni
mėlio įsijungs į lietuvišką sū
kurį, ar net tėvų kalbą užmirš 
suamerikonėdami.

Atsiųsta paminėti

TORONTO MAIRONIO MOKYK
LOS METRAŠTIS 1987-1988. Mo
kyklos apžvalga, mokinių raši
niai, gausiai iliustruotas mokyk
los nuotraukomis. Redakcija: 
Vytas Čuplinskas, Dalia Tunai- 
tytė, Giedra Paulionienė. Spaudė 
Time Press Litho.

Antanas Gailiušis, SAVANORIO 
DUKTĖ. Romanas. Viršelis ir vin
jetė Tauro Viesulo. Išleido Lie
tuviškos knygos klubas. 1987. Kai
na - $9. Spaudė “Draugo" spaus
tuvė Čikagoje.

LIETUVIŲ DIENOS. Nr. 3(383) 
šiame numeryje: Kad laisvės ne
vertas, kas negina jos. Mūsų jau
nimo literatūros numylėtinis (Vy
tautas Tamulaitis), Sugrįžimas, 
Didžiuoju poezijos keliu, Adomui 
Jakštui prisiminti. Redaguoja 
redakcinė komisija. Leidėjas - 
F. Skirius.
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H KULTMĖJE VEIKLOJE
Naujosios Anglijos baltiečių 

draugija kasmet Bostone surengia 
tris koncertus, kuriuose programą 
atlieka lietuviai, latviai ir estai 
menininkai. Dvidešimt devintąją 
koncertų seriją balandžio 17 d. už
baigė lietuviai — žymusis klarne
tistas dr. Ramūnas Kireilis ir jam 
akompanavęs pianistas dr. Saulius 
Cibas. R. Kireilis yra muzikos 
daktaras, profesoriavęs Denverio 
muzikos mokykloje, pagrindinis 
klarnetistas simfoniniame Colo
rado Springs orkestre. Baltiečių 
draugijos koncertui jis buvo pasi
rinkęs J. Švedo, J. Gruodžio, M. 
K. Čiurlionio, G. Rossinio, Wei- 
nerio, B. Martinou ir J. Brahmso 
kūrinius. Rudenį prasidėsiančia 
trisdešimtąja serija Naujosios 
Anglijos baltiečių draugija minės 
savo veiklos 30 metų sukaktį, su
rengdama didesnio masto kon
certus.

Pirmąją mėgėjiškų nuotraukų 
parodą kovo 25-27 d.d. surengė 
Filadelfijos lietuvių namuose vei
kiantis kultūros centras. Dabar
tinę jo valdybą sudaro: pirm. Ge
diminas Dragūnas, vicepirm. Ge
novaitė Mačiūnienė, sekr. Roma 
Krušinskienė, ižd. Danutė Surdė- 
nienė ir narys specialiems reika
lams Vytautas Maciūnas. Parodon 
įsijungė 12 fotografų su 44 spal
votom ir 18 nespalvotų nuotraukų. 
Didžiąją jų dalį sudarė JAV dary
tos nuotraukos, bet buvo ir atsi
vežtų iš Kanados, Meksikos, Kari
bų jūros salų, Italijos, net ir Lie
tuvos. Parodos lankytojus labiau
siai domino Lietuvos liaudies bui
ties muziejuje nufotografuota se
noji sodyba. Vertintojų komisiją 
sudarė skulptorius Petras Vaškys, 
profesinis fotografas Algis Nor
vilą iš Niujorko ir architektas 
Jonas Stelmokas. Po tris premijas 
buvo skiriama už spalvotas ir ne
spalvotas nuotraukas. Abi pirmą
sias premijas laimėjo Aušra Bag
donavičiūtė, abi antrąsias — Ri
mantas Stirbys. Trečioji premija 
už spalvotą nuotrauką teko Alek
sui Dantai, už nespalvotą — Ed
mundui Jakaičiui.

Maironio 125 metų gimimo su
kaktį Floridos lietuviai minėjo ba
landžio 13-14 d.d. St. Petersburgo 
lietuvių klube. Minėjimą įvadiniu 
žodžiu pradėjo ir jam vadovavo 
klubo pirm. A. Karnius. Išsamią 
paskaitą apie Maironį, jo gyveni
mą ir kūrybą skaitė Aleksas Vaš
kelis, Maironio eilėraščius — A. 
Kamiene, A. Ulbinas, A. Kusins- 
kis, S. Vaškys, S. Vaškienė, D. 
Mažeikienė, D. Mackialienė ir V. 
Mažeika. Lietuvių klubo choras, 
vadovaujamas muz. P. Armono, 
programon įsijungė Maironio ei
lėraščių tekstą turinčiom lietu
vių kompozitorių dainom. Pokal
biams buvo skirta antroji minėji
mo dalis balandžio 14 d.,, vado
vauta A. Karnienės. Kun. V. Da- 
bušis rodė lietuviškoms mokyk
loms paruoštas skaidres, atspin
dinčias su Maironio gyvenimu su
sietas bei jo poezijoje minimas 
Lietuvos vietoves. Atsiminimais 
dalijosi A. Devenienė-Grigaitienė, 
K. Kleiva, kun. J. Gasiūnas ir 
kun. V. Dabušis. Pastariesiems 
teko mokytis Kauno kunigų semi
narijoje, kai jai vadovavo prel. 
J. Mačiulis-Maironis. įspūdinga 
buvo vysk. J. Steponavičiaus laiš
ko ištrauka apie Maironio reikš
mę lietuvių tautai.

Dailininkių Ados Sutkuvienės ir 
Zitos Sodeikienės naujausių darbų 
parodu balandžio 22 — gegužės 14 
d.d. Čikagoje surengė Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus. Abi 
jos yra gimusios Lietuvoje, iš ten 
išsivežusios vaikystės atsimini
mus, bet meną studijavusios ir 
dailininkėmis tapusios jau Ameri
koje, kitoje Atlanto pusėje. Dail. 
A. Sutkuvienė, laimėjusi JAV LB 
kultūros tarybos 1987 m. $1.000 
dailės premiją, šiai parodai pa
teikė reljefinių savo kūrinių iš 
linų, medvilnės, akrilikos bei ki
tų siūlų ir virvelių. Dail. Z. So- 
deikienė parodon įsijungė tapybos 
darbais ir spalvotais piešiniais. 
Parodos atidaryme abiejų dailinin
kių kūrybą aptarė Algimantas Ke- 
zys, pabrėždamas kūriniuose atsi
spindintį ryšį su vaikyste. Dail. 
A. Sutkuvienė buvo išstačius) 15 
kūrinių, dail. Z. Sodeikienė — 26. 
Dail. A. Sutkuvienės kūrybai at
stovavo tokie darbai, kaip “Tai
kos konferencija", “S.O.S.", 
“Upių deivė", “Lietaus deivės 
vualis”, “Saulėlydžiai”, “Vėlių 
medžiai", “Svetimame rojuje”. 
Dail. Z. Sodeikienės nuotaikas 
atspindėjo: “Amerikos trilogija", 
“Šnabždėjimas", “Tuštuma", "Po 
šienapjūtės", “Pirmas sniegas", 
“Žiema", “Skalbiniai persiškam 
peizaže", "Į ateitį".

Gastrolių Vilniun buvo atvykusi 
Bratislavos tautinio slovakų 
teatro operos grupė. Svečiai iš 
Čekoslovakijos vilniečiams kovo 
pradžioje atvežė tris Vilniaus 
operos ir baleto teatre atliktas 
operas — dabartinio slovakų kom- 
poz. E. Suchonio “Svetopluką”, 
susietą su istoriniais slovakų 
tautos įvykiais IX šimtmetyje, 
G. Verdi “Kaukių balių" ir čekų 
kompoz. L. Janačeko “Jos poduk
rą". Svečiai atsivežtas operas 
dainavo originalo kalbomis — 
slovakiškai, itališkai ir čekiškai.

Viešojoje J. Paleckio biblioteko
je Kaune buvo surengtas vakaras 
“Kad žmoguje žmogus nebenumir- 
tų” prisiminti 1943 m. kovo 16-17 
d.d. suimtai ir Štuthofo koncen
tracijos stovykloje kalintai 46 lie
tuvių inteligentų grupei. Tai buvo 
vokiečių okupantų kerštas už ne
pavykusį bandymą suorganizuoti 
lietuvišką SS legioną. Devyni su
imtieji žuvo ar mirė po dviejų 
mėnesių. į pagerbimo vakarą bu
vusių kalinių artimieji atvyko su 
šeimomis ir giminėmis. Apie su
imtųjų likimą kalbėjo Kauno poli
technikos instituto docentas P. 
Štaras. Pagerbiant buvusių kali
nių atminimą, uždegta simbolinė 
amžinoji ugnis, ekrane parodytos 
jų nuotraukos. Iš buvusių Štutho
fo kalinių dabar Lietuvoje tėra 
Leonas Puskunigis, treneris, bu
vęs Lietuvos kūno kultūros insti- 
tuto vyr. dėstytojas. Jis prisiminė 
bendros nelaimės bičiulius, nepra
radusius žmogiško taurumo sun
kiose koncentracinės stovyklos są
lygose. Pritardamas tėvo palikto
mis kanklėmis, L. Puskunigis pa
dainavo savo sukurtų dainų apie 
Štuthofą. Prof. J. Brėdikis kal
bėjo apie ten kalėjusį savo tėvą, 
pabrėždamas, kad kaliniams išlikti 
padėjo jų dvasios galia. Apie Štut
hofe žuvusius savo artimuosius pa
sakojo mokytojos R. Budrytė- 
Bendoraitienė, B. Masaitytė, gy
dytoja R. Januševičiūtė-Vaitaitie- 
nė ir E. Baubienė. Aktorė G. Ur
bonaitė skaitė ištraukas iš Balio 
Sruogos “Dievų miško” ir jo laiš
kų bei kitų lietuvių poetų posmus.

Žemutinės Vilniaus pilies teritori
jos tyrinėjimo bei tvarkymo, pi
lies rūmų atstatymo reikalus apta
rė kovo 25 d. posėdžiavusi paruo
šiamoji komisija. Posėdžio daly
viai išklausė Lietuvos paminklų 
atnaujinimo instituto vyriausio
jo architekto N. Kitkausko prane
šimą. Vieningai pasisakyta už Vil
niaus pilių teritorijos istorinę, 
archeologinę, geologinę, urbanis
tinę, architektūrinę ir inžinieri
nę analizę. Sukauptos medžiagos 
pagrindu reikės paruošti minėto
sios teritorijos perspektyvinio 
panaudojimo ir pastatų pritaiky
mo projektą, kuris parodys kokio
mis priemonėmis, kokiais etapais 
bus tvarkoma teritorija, kokie 
bus atstatomi pastatai. Tarpusa
vyje turės būti suderinti įvairiu 
laiku rengti šlaitų tvirtinimo, 
pastatų atstatymo bei atnaujini
mo ir atskirų teritorijos dalių 
sutvarkymo projektai. Komisija 
taipgi nutarė tęsti Žemutinės 
Vilniaus pilies archeologinius 
tyrimus. Nors pastatų liekanos 
buvo nugriautos ir išvežtos, ty
rimai duos faktinės medžiagos 
apie tų pastatų išorę ir vidų, 
architektūrines detales, įrangą 
ir raidą. Tokia informacinė me
džiaga projektuotojams padės su
sidaryti architektūrinį atstatomų 
pastatų vaizdą. Nauji archeologi
niai tyrimai papildys jau turimas 
žinias. Lygiagrečiai turės vykti 
ir archyviniai, istoriniai bei kiti 
tyrimai. Sukaupus medžiagos visu
mą, atsiras konkrečios prielaidos 
Žemutinės Vilniaus pilies rūmų 
atstatymui suformuoti. Nutarta 
Žemutinės pilies teritorijos ne
palikti netvarkomos ilgesniam 
laikui. Nedelsiant bus paruoštas 
darbų organizavimo projektas, 
įrengtas apšildymas tyrimams nu
matyto ploto, kad jame būtų ga
lima dirbti ir žiemos mėnesiais. 
Reikia ir perspektyvinės pasta
tų muziejinės paskirties sampra
tos, ligšiolinių ir naujų projektų 
suderinimo. Komisijos nuomone, 
atstatyti Žemutinės pilies rūmai 
netiks anksčiau planuotai Tauti
nei galerijai. Ji turėtų būti pa
statyta Vilniaus centre, senamies
čio prieigose, o atsiradus vietai 
— pačiame senamiestyje. Pradi
nius siūlymus paruoš vyriausiasis 
šio miesto architektas G. Bara
vykas. talkinamas A. Rasteikos, 
Z. Grigošaičio. R. Budrio ir B. 
Leonavičiaus. y jįst
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999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

ĮKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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 d. term, ind................... 7'/2%

180-185 d. ter. ind................. 73/<%
1 metų term, indėlius......... 73/4%
2 metų term, indėlius......... 8 %
3 metų term, indėlius......... 8 %
1 metų GlC-met.palūk......... 9 %
2 metų GlC-met.palūk......... 9’/4%
3 metų GlC-met. palūk........ 91/j%
1 metų GlC-mėn. palūk.... 81/2%
RRSP ir RRIF (pensijos) .... 8 % 
RRSP-1 metų term.ind........ 9 %
RRSP-2 metų term.ind........ 91/4%
RRSP-3 metų term.ind........ 9'/2%
Specialią taup. s-tą............ 71/2%
Taupomąją sąskaitą .......... 6 %
Kasd.pal. taupymo sąsk.... 71/2% 
Kasd.pal. čekių sąsk.iki..... 53/4%

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

AKTYVAI virš 37 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

QTFPUAN’Q EIIDQ 406 Roncesvalles Avė.OlErnANd rUKd 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 (KOMPIUTERI) 

f'-*’*

A.? GOMES
Real Estates Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

CLOVERDALE MALI. 
- 3 miegamųjų, atski
ras vienaaukštis na
mas, įrengtas rūsys, 
du židiniai atskiras ga
ražas. Kaina - $255.000.

professionals inc. Realtor

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

232-9000 
re s: 231-2839

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

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

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

Greitas ir tikslus pa tarną vimas!

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

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

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

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

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

Draudžiame asmenines ir 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

BLOOR ir SHAVER 
- 50 pėdų priekis, tri
jų miegamųjų viena
aukštis namas, atski
ras garažas. Kaina - 
$265.000.

CENTRAL ETOBI
COKE - dviejų aukš
tų. 3 miegamųjų bu
tas (condo.) atskira 
skalbykla, išėjimas. 
Kaina - $153.900. ANTANAS GENYS

an independent member broker

Garsusis Kauno “Žalgirio” krepšininkas ARVYDAS SABONIS, stebėjęs 
ŠALFASS žaidynes gegužės 15 d. Čikagoje, prie dovanų stalo. Jo kairėje - 
Toronto “Aušros” klubo atstovas E. ŠLEKYS, dešinėje - ŠALFASS pirmi
ninkas V. ADAMKUS

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nijoje, Danijoje, Filipinuose, 
Ispanijoje, JAV, Kanadoje, 
Prancūzijoje, Suomijoje, Šve
dijoje ir V. Vokietijoje. Pa
grindinis dėmesys teko aukš
tiesiems karininkams - gene
rolams ir į jų eiles įtrauktiems 
admirolams. Kadangi tos vals
tybės turi nevienodą karių 
skaičių, buvo apskaičiuota, 
kiek generolų tenka kiekvie
nai dešimčiai tūkstančių vyrų.

Taip paruoštoje statistinėje 
tų vienuolikos šalių lentelėje 
Kanada užėmė pirmą vietą, ge
nerolų ir admirolu skaičiumi 
lengvai pralenkusi kitas vals
tybes: dešimčiai tūkstančių 
karių Kanadoje teko po 16,2 
generolo, Britanijoje - 14,9, 
Švedijoje - 8,8, Ispanijoje - 
8,5, Prancūzijoje - 7,3, Danijo
je - 7,2, Suomijoje - 6,8, Filipi
nuose - 5,5, JAV -4,9, V. Vokie
tijoje - 4, Austrijoje - tik 0,9. 
Mat Austrija 1987 m. aktyvioje 
tarnyboje turėjo 54.700 karių 
ir tik 5 generolus, o Kanada - 
87.254 karius ir netgi 141 gene
rolą. Aktyvioje tarnyboje esan
čių generolų ir admirolų skai
čius Kanadoje nuo 1972 m. pa
didėjo net 27%, nors beveik 
jokio padidėjimo nematyti 
bendrame karinių pajėgų na
rių skaičiuje. Metinė brigados 
generolo alga Kanadoje yra 
$60.400, generolo leitenanto - 
$92.800. Ne visi generolai yra 
įjungti karinių pajėgų vado
vybėm Mat kiekvienom parei
gom yra numatyti karininkų 
laipsniai. Tad yra generolų, 
kurie į karinės tarnybos vado
vybę bus įjungti tik ateityje. 
Kol pasitaikys tokia proga, jie 
vadovauja įviarių programų 
paruošimui.

Kanada dabar sutiko įsijungti 
į Jungtinių Tautų stebėtojų 
grupę Afganistane, kuri ten 
seka sovietinių kariuomenės 
dalinių pasitraukimą. Tą 50 
vyrų grupę, vadovaujamą suo
mio generolo, sudarė Kanados, 
Austrijos, Danijos, Fidži, Suo
mijos, Ganos, Airijos, Nepalio, 
Lenkijos ir Švedijos kariai. 
Kanadai atstovauja penki kari
ninkai: pik. Itn. Dave Leslie, 
mjr. Geordie Elms, kapitonai -

GALIMA GAUTI 
LCBO PARDUOTUVĖSE 

Murray Allan, Pat Chartres ir 
Doug Mair. Kanada ilgokai 
svyravo, nes Afganistane vis 
dar nėra pilnai nutrauktos 
kautynės. Lig šiol buvo laiko
masi principo stebėtojais ne
siųsti Kanados karių ten, kur 
dar vyksta kovos. Sutikimas 
buvo duotas tada, kai paaiškė
jo, kad Sovietų Sąjungos kari
nis pasitraukimas iš Afganis
tano daugiausia bus stebimas 
iš jo sostinės Kabulo ir Pakis
tano sostinės Islamabado. Ma
hometonai partizanai daugiau
sia puola prosovietinio prez. 
Nadžibulos karius ir kartais 
apšaudo pasitraukiančius so
vietus.

JAV prez. Reaganas pasirašė 
įstatymą, kuris užtikrins medi
cinos pagalbą Vietnamo kare 
dalyvavusiems kanadiečiams. 
Kanada oficialiai nebuvo įsi
jungusi į šį karą. Tad kanadie
čiai, savanoriai? įstoję į JAV 
dalinius kovai Vietname, Ka
nadoje buvo ignoruojami. Tiks
lus tokių kanadiečių skaičius 
nėra paskelbtas, bet žinoma, 
kad Vietname jų buvo sužeista 
apie 1.200. Dabar jie nemoka
mai galės gydytis Kanados ka
ro veteranų legiono ligoninė
se. Gydymosi sąskaitas padengs 
JAV vyriausybė. Kanados karo 
veteranų privilegijas gali gau
ti ir ateiviai, kurie, prieš atvyk
dami Kanadon, yra dalyvavę 
karuose Kanados sąjunginin
kų pusėje. Tačiau įstatymas 
pilnas karo veterano teises 
jiems suteikia tik po dešimt 
Kanadoje praleistų metų. Ka
nados veteranų legionas vis 
dar ignoruoja Vietname JAV 
daliniuose kariavusius kana
diečius. Juos stengiamasi iš
jungti iš kare žuvusiųjų ofi
cialių minėjimų prie pamink
lų, neleidžiama pridėti len
telių, primenančių Vietname 
žuvusius kanadiečius.

I savo eiles Karališkasis Ka
nados legionas priima tik ofi
cialiuose Kanados karuose da
lyvavusius veteranus. Tie ka
rai beveik ištisai buvo susieti 
su Europa ir Britanija: Kanada 
įsijungdavo padėti Britanijai, 
save laikydama jos imperijos 
dalimi. Platesniu mastu Kana
da įsijungė tik į II D. karą, su
silaukdama plataus savo dali
nių pripažinimo fronto linijo
se. Veteranus jungiantis Ka
nados legionas jau atšventė 
veiklos šešiasdešimtmetį. Jis 
turi daugiau kaip tūkstantį 
savo skyrių su nuosavais pas
tatais, kurie yra verti apie $400 
milijonų. Problemą sudaro 
sparčiai pradėjęs mažėti na
rių skaičius. Mat dabar jau 
daug metų Kanadai neteko da
lyvauti karuose. Paskutinis 
nežymus jos įsijungimas buvo 
į Jungtinių Tautų vardu vestą 
karą Korėjoje. Jame pagrindi
nė našta teko JAV kariams, o 
Kanadai ir kitoms šalims - tik 
nedidelė pagalba atskirais da
liniais. Veteranai sensta ir 
miršta , o pakaitų nebėra. Ofi
cialus Kanados legiono narių 
skaičius 1996 m. sumažės iki 
400.000. Tačiau jau ir dabar jų 
eilėse yra apie 170.000 šeimų 
narių, nieko bendro neturėju
sių su karais. Legiono vadovy
bę savo rankose vis dar šiaip 
taip įstengia išlaikyti tikrieji 
karo veteranai.

Pasaulio 
įvykiai 
(Atkelta iš 1-mo psl.)

tyt, laukęs amerikiečių spren
dimo. Prezidiumas sutarties 
patvirtinimą paskelbė šešta
dienį, o prez. R. Reaganas Mask
von atskrido sekmadienį. Jo 
atvykimą ir sutikimą trans
liavo JAV televizija, nors tada 
JAV ir Kanadoje buvo tik 6 vai. 
ryto, o Maskvoje 2 vai. p.p. Prez. 
R. Reaganą Maskvos orauosty- 
je sutiko vakariečių preziden
tu vadinamas aukščiausiojo so
vieto pirm. A. Gromyka, para
dinius vokiečių esesininkus iš 
jų pasiskolintu žąsies žingsniu 
gerokai pralenkęs sovietų dali
nys, grindinį ištiestomis kojo
mis daužantys stipriau už vo
kiečius. Kompartijos vadas M. 
Gorbačiovas prez. R. Reagano 
laukė Kremliuje, puošnioje ca
rinės Rusijos laikų Šv. Jurgio 
salėje. Abu vadai pasikeitė 
draugiškomis turbūt iš anksto 
paruoštomis kalbomis, nes jas 
labai sklandžiai ir greit per
davė įsiterpiantys vertėjai. 
Penki numatyti abiejų vadų po
sėdžiai buvo sutrumpinti iki 
keturių, išjungiant pirmadie
nį. Esą M. Gorbačiovas tada 
turėjo svarbių vidinės poli
tikos reikalų.

Reformos Vengrijoje
Senąjį vengrų kompartijos 

vadą J. Kadarą, valdžion atėju
sį po tautos sukilimo 1956 m., 
pakeitė dabartinis premjeras 
K. Groszas. Antisovietiniame 
sukilime J. Kadaras pritarė 
sovietų tankų atsiuntimui Bu- 
dapeštan, o K. Groszas tada 
švaistėsi sukilėlių eilėse ir 
susilaukė priekaištų dėl savo 
ryšių su socialdemokratais. 
Pertvarkyton kompartijon jis 
buvo priimtas 1957 m. Kai bu
vo minimas sukilimo trisde
šimtmetis 1986 m., pasikalbė
jimuose su radijo atstovais K. 
Groszas prisipažino, kad jis 
tada pergyveno nusivylimo ko
munistų partija laikotarpį. Į 
Vengrijos premjerus K. Gros
zas iškilo tik 1987 m. gegužės 
mėnesį, pakeitęs jokios galios 
neturėjusį G. Lazarą. Būdamas 
reformų šalininkas, jis susilau
kė daug rėmėjų ir įgavo tvirtes
nį svorį už deimantinę amžiaus 
sukaktį atšventusį J. Kadarą. 
Atrodo, K. Groszą vengrų kom
partijos vadu pasirinko pats 
M. Gorbačiovas, atsiuntęs svei
kinimo telegramą, linkinčią 
pagerinti ir atnaujinti socia
listinę bendruomenę Vengri
joje. Socializmu ir M. Gorba
čiovas vadina komunizmą. Va
dų pakeitimą atliko pati veng
rų kompartija, senajam J. Ka
darui atidavusi naujai nukal
dintą nereikšmingą komparti
jos prezidento titulą. Senie
ji partiečiai politbiure buvo 
pakeisti jaunesniaisiais M. 
Gorbačiovo reformų šalinin
kais. Jos pareikalaus ilgesnio 
laiko, nes J. Kadaras su savo 
bandymais paliko beveik $15 
bilijonų skolą užsieniui, 18,5% 
pasiekusią infliaciją.

Sovietų aukos
Lig šiol buvo daug spėlioji

mų spaudoje apie sovietų ka
rių skaičių Afganistane ir ten 
nuo 1979 m. pabaigos patirtas 
aukas. Generalinio štabo virši
ninkas maršalas S. Achromeje- 
vas spaudos konferencijoje 
pranešė, kad Afganistane prieš 
gegužės 15 d. pradėtą pasitrau
kimą buvo 100.300 sovietų ka
rių. Apie aukas prašneko gen. 
A. Lizičiovas, politinis kariuo
menės ir laivyno viršininkas. 
Jo pateiktais duomenimis Af
ganistane žuvo 13.310 sovietų 
karių, buvo sužeisti 35.478, 
dingo 311. Tai buvo pirmas vie
šas aukų paskelbimas aštuone
rius su pusę metų trukusioje 
Afganistano okupacijoje. Žu
vusiųjų skaičius sudaro be
veik 12% ten laikytų apie 115.- 
000 karių, sužeistų - 31%, din
gusių - tik 0,3%. Vietnamo ka
re amerikiečiai pačiame jo 
įkarštyje turėjo apie 450.000 
karių. Žuvo 47.321, buvo su
žeisti 153.303, dingo 2.305. Tad 
Vietname žuvusių amerikie
čių skaičius siekė 10,5%, su
žeistų - 34%, dingusių - 0,5%. 
Ir sovietai Afganistane, ir ame- 
rikičiai Vietname apytikriai 
praleido beveik tiek pat laiko 
- apie aštuonerius metus. Abi 
pusės kautynėse turėjo nelabai 
patikimus sąjungininkus, mo
derniais ginklais nesėkmingai 
bandė įveikti partizanus.

įjji’ J ' - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
7’/2% už 90 dienų term. indė). 
73/4% už 6 mėn. term, indėlius 
73/4% už 1 m. term, indėlius 
8 % už 2 m. term, indėlius
8 % už 3 m. term, indėlius
9 % už GIC invest, pažym.
9’/4% už 2 m. GIC invest, pažym. 
9'/z% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą

(variable rate)
9 % iž 1 m. term, pensijų planą 
91/4% už 2 m. term, pensijų planą 
91/z% už 3 m. term, pensijų planą 
8 % už pensijų fondą-RRIF

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

IMA:
už asmenines

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

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ......................101/2%
2 metų .................... 11 %
3 metų ......................111/4%
(fixed rate)

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

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

AKTYVAI virš 65 milijonų dolerių
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

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

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

Telefonas 532-1 1 49

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

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

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

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

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN OF DISTINCTION

Tel. 535-2331
arba 537-2869

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

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

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

624-6336 namų 897-0068
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont L4W 1M4

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



IMPORTAS
HAMILTONO “KOVAS”

Š. Amerikos lietuvių žaidynėse 
Čikagoje “Kovui” atstovavo 3 krep
šinio, moterų tinklinio ir ledo ri
tulio komandos. Geriausiai pasi
žymėjo “Kovo” berniukų “B” gru
pė (kurioje žaidžia ir 4 mergai
tės). Baigmėje, nugalėję Čikagos 
“Nerį” 58:43, užėmė I vietų. Ri
čardas Vasilowsky įmetė 24 taš
kus. Grupei vadovauja D. Viners- 
kienė. Ledo ritulio komanda, va
dovaujama A. Chromanskio, taip 
pat išsikovojo I vietą. Vyrų “B" 
grupė laimėjusi prieš Bostoną ir 
Niujorką, bet pralaimėjusi prieš 
“Aušrą” ir Cicero komandą, už

PADĖKA
1988 metų gegužės 14 dieną mirė 

mūsų mylimas sūnus

A.a. EDVARDAS B. VENGRIS.
Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Liaubai, OFM, už Rožinį 

ir maldas laidotuvių koplyčioje, už gedulingas Mišias ir pa
lydėjimą velionies į amžiną poilsio vietą - kapines. Taip pat 
dėkojame V. A. Paulioniams už giesmes Mišių metu.

Nuoširdus ačių visiems draugams ir pažįstamiems už 
užprašytas Mišias, atsiųstas gėles, užuojautas laišku ir žo
džiu. Ypač nuoširdus ačiū karsto nešėjams ir mieloms po
nioms už pyragus.

Su nuoširdžiu dėkingumu -
tėvai Bronius, Ona Vengriai, 
ir brolis R. Jonas

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

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

Jei norite pirkti ar parduoti namą, 
ar gauti informacijų, prašau man 

paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai patarnauti.

Lina Kuliavienė tel. 534-7788
431 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario

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

• KILS P- 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 j namus

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

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1M7 
Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

, RF/MKK 
homecentre inc., realtor

an independent member broker

birute spudas.BA
sales representative

LAKESHORE ir KIPLING rai<»>-'Vyf' ?sus dviejų miegamų
jų butas. Langai į bei parką. Kaina $99.900.

ŪKIS - 204 akrai žemės, namas ir kiti pastatai. Nuo Otavos į 
šiaurės vakarus 100 km prie Constan ežero. Kaina $130,000.

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

ėmė IV vietą. Šioje grupėje žai
dė net 11 komandų.

Baudų metime, mergaičių iki 
12 m. amžiaus grupėje. Gintarą 
Aiderdice laimėjo I vietą visoje 
Ontario provincijoje. Iš 25 gali
mų įmetė 19.

Lengvosios atletikos mokyklų 
pirmenybėse Gintarą Aiderdice 
jietį nusviedė 36,96 m, laimėda
ma II vietą Hamiltono regione. 
Tokiu būdu ji galės dalyvauti 
Ontario pirmenybėse jaunių gru
pėje. Holtono regione ji laimė
jo I vietą disko metime (30,86 m). 
Jos brolis Romas laimėjo II vie
tą 400 m bėgime ir IlI-čią - 800 
m., sesuo Kristina - II vietą disko 
metime iki 15 m. amžiaus (23,06).

AG.

535-2500

Ekskursijų kainos: U - $2016.00, III, VI, VII - $2284.00, IV ir V - $2384.00, VIII - $1695.00, įskai
tant vizą ir draudą. Grupės 2-7 Vilniuje - 10 dienų. 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 depo
zitą. Likusi suma reikalinga sumokėti bent 30 dienų prieš išvažiuojant. 2, 5 ir 7 lydėsiu aš pats.

Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu

V IMIS1S Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd. \ V. BAČĖNAS
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1 I tel.(416)593-0600

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(41 6) 533-1 1 21
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Kauno seminariją aplankiu
sio Toronto dienraščio “The 
Globe and Mail” koresponden
to Lawrence'Martin straipsnis 
buvo paskelbtas to laikraščio, 
gegužės 25 dienos laidoje. Jis 
nurodo, kad lietuviai jaunuo
liai, o ne rusai, pasišventę Kris
tui, o ne Leninui, turėję daly
vauti gegužės 1 dienos parade. 
Kauno seminarijos klierikai 
turėję nusilenkti prieš Lenino 
altorių, kad nebūtų pašalinti 
iš seminarijos, nes taip vienam 
esą prieš kelis metus atsitikę. 
Klierikai korespondentui aiški
nę, jog kai kuriais atvejais bū
simų kunigų elgesys sekamas 
eilę metų prieš leidžiant jiems 
stoti seminarijon, o tada jie 
verbuojami saugumo. Kęstutis 
Rugevičius, 30 m. amžiaus, net 
penkerius metus iš eilės ban
dęs stoti seminarijon, kol pa
galiau jam tai pavyko 1984 m. 
Todėl ir dabar esą klierikų, 
kurie viena puse burnos gar
bina Dievą, o kita - praneši
nėja viską saugumui.

Klierikai nurodę, kad Lie
tuvos katalikybės stiprinime 
svarų vaidmenį atliekanti slap
toji seminarija, bet apie ją pla
čiau aiškinti jie atsisakę. Kau
no ir Rygos seminarijos esan
čios vienintelės oficialios ka
talikų kunigų seminarijos vi
soje Sov. Sąjungoje. Klier. Ru
gevičius nurodęs, jog Lietuvo
je veikia 700 šventovių, o esą 
tik 630 kunigų. Apie 80% visų 
Lietuvos gyventojų esą lietu
viai ir daugiausia katalikai, 
tačiau tik pusė jų viešai išpa
žįsta tikėjimą. Tai esą nereiš
kia, kad jie netiki, o tiktai kad 
tikėjimą turi slėpti, jei yra mo
kytojai, profesoriai, mokslinin
kai, nenorintys sužaloti sa
vo karjeros.

Klierikas Jonas Vailionis, 28 
m. amžiaus, pareiškęs korespon
dentui, jog savo širdyje visi 
lietuviai esą katalikai. Jie taip
gi tautiniai nusiteikę ir tiki, 
jog kova dėl politinės neprik
lausomybės yra visų žmonių 
teisė. Nors dabar esą neįmano
ma viešai kovoti dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, klierikai 
nurodę, jog tikėjimas padedąs 
jiems būti optimistais. “Vie
nintelis būdas šią kovą kovoti 
yra duoti pavyzdį” pasakęs 
Vailionis. “Mes turime steng
tis mylėti kiekvieną žmogų, 
nors tai ir labai sunku”. Ši klie
rikų slaptoji kova šiomis die
nomis gaunanti paskatos dėka 
“glastnost” politikos Maskvo
je. Komunistinė valdžia esanti 
pažadėjus, kad metinis 30 as
menų į seminariją priėmimo 
skaičius būsiąs pakeltas iki 
40 ar 45. Klierikų nuomone, 
Gorbačiovas esąs išradingas ir 
drąsus. Jie giria jo neseniai pa
sakytąją kalbą, teikiančią viltį 
milijonams tikinčiųjų.

Klier. Astijus Kungys. 24 m. 
amžiaus, tvirtinęs, jog Lietu
vos komunistinės valdžios po
zicijose daugiausia tebesėdi 
senosios kartos konservatyvie
ji komunistai. Jie nuduoda 
klausančius Gorbačiovo “pe- 
restroikos” programos, bet da
rą ką kitą. Esą labai sunku pa
keisti dabartinių vadovų įsise
nėjusią galvoseną Lietuvoje.

Sekančios dienos (gegužės 26) 
laidoje tas pats koresponden
tas tęsia toliau savo pokalbius 
su lietuviais okupuotoje Lietu
voje. Vienas rašytojas jam išsi
tariąs, kad Lietuva galėjusi 
būti kaip Danija, nes žemės 
turtų turėjusi apsčiai. Gaila 
esą, kad po trumpo nepriklau
somybės laikotarpio, kartu su 
Estija ir Latvija, dėka Hitlerio 

IX ekskursijos
l VILNIUJ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

2. Gegužės 18— 1 4. Liepos 6 — 20
3. Birželio 15 — 29 5. Liepos 13 — 27
2. Gegužės 18 — vietų dar yra

ir Stalino suokalbio buvusi 
užimta. 25 m. amžiaus artistė 
jam aiškinusi apie savo sene
lės pasakojamus-prisiminimus 
iš nepriklausomos Lietuvos. 
Tada esą Velykų laikotarpyje 
galėdavai prisipirkti įvairiau
sių šokoladų. Šalis buvusi tur
tinga, buvę maisto ir visokių 
importuotų prekių. Rusai esą 
turi žalingą laikyseną Lietu
vos žemei, nes toji žemė ne
santi jų.

Vienas rašytojas tvirtinęs 
korespondentui, jog Kremlius 
prievartaująs lietuviškąją gam
tą. Cheminių trąšų įmo
nės nuodijančios ežerus ir 
upes, alyvos pramonė teršian
ti orą, o pagaminamasis aukš
tos kokybės gazolinas esąs ne 
lietuvių vartojimui.

Pavasaris Vilniuje esąs pa
sipuošęs gėlėmis, pilnas mies
tas žmonių, bet jų veidai apsi
niaukę. Pasak vieno kalbų mo
kytojo, tai tik kasdieninius 
veiksmus atliekantis apmiręs 
kraštas. Tai padaręs sovietinis 
socializmas.

Vis dėlto pastebimi ženklai, 
kad Lietuva besiruošianti pa
kilti. Inteligentija verčianti 
valdžią kreipti dėmesį į tauti
nius klausimus. Daugelis lie
tuvių jau praradę baimę. Jų 
balsas labai ryškiai nuskam
bėjęs minint 1948 m. Sibiri- 
nius trėmimus. Kai rusas ban
dęs rusiškai tarti žodį demon
stracijų metu, jis buvo nušauk- 
tas minios, reikalaujančios 
kalbėti lietuviškai. Tai ženk
las, kad kažkas vyksta, nes to 
nebūtų buvę anksčiau.

Kaip ir kitur, Lietuvoje viltys 
sudėtos į Gorbačiovą. Dail. 
Romualdas Lankauskas nuro
dęs, jog daugelis dabar žiūri, 
ar Gorbačiovas atsilaikysiąs 
birželio mėn. vyksiančioje 
konferencijoje. Tada esą bus 
galima planuoti tolimesnius 
žingsnius.

Pasirodo, kad dail. R. Lan
kauskas dalyvavęs lietuvių in
telektualų susitikime su val
džios žmonėmis, kai buvo rei
kalauta, kad lietuviškieji isto
rijos vadovėliai pateiktų tik
ruosius lietuvių troškimus ir 
nebūtų prievarta'brukama ru
sų kalba nuo pirmojo skyriaus.

Korespondentas susidaręs 
įspūdį, kad lietuviai trokštą 
nepriklausomybės, tik vengią 
tą žodį vartoti. Demonstracijų 
metu vienas studentas buvęs 
užklaustas ar norįs Lietuvos 
nepriklausomybės. Jis atsakęs 
“Aš esu lietuvis. Tai visa pa
sako”.

Vis dėlto laisva Lietuva, dau
gelio galvojimu, dabar esąs tik 
sapnas. Kai kurie rusai kalba 
palankiai apie lietuvių ne
priklausomybės troškimą, ta
čiau vienas korespondentui 

AR JAU ATIDAVEI SAVO AUKĄ

VIII TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTEI PAREMTI?

Jeigu dar neatidavei, tai prašome Jūsų aukos. 
Čekius rašyti ir juos siųsti sekančiu adresu:

Tautinių šokių šventės lėšos, 
1011 College Street, 
Toronto, Ontario M6H 1A8

Už aukas išduodame kvitus atleidimui nuo pajamų 
mokesčių. Visos aukos bus skelbiamos “Tėviškės 
žiburiuose”.

Lėšoms telkti komisija Kanadoje

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

juos niekinęs kaip nemokan
čius atkakliai kovoti. Vienas 
klierikas Kaune taip šiuo klau
simu išsireiškęs: “Čia nėra 
tokių demonstracijų kaip Len
kijoje. Tai dalis mūsų menta
liteto. Mes nesame karingi 
žmonės”. Tačiau anglų kalbos 
profesorius nurodęs, jog pro
blema slypinti ne karingume, 
o galimybėse. Jos čia esančios 
visai kitokios nei Lenkijoje. 
Gal dabar jos ir pagerėjo, taip 
nebuvę praeityje. J.S.

Red. pastaba. Reikia laikraš
čio “The Globe and Mail” re
dakcijai rašyti padėkos laišku
čius. Į tokių asmeninių laiškų 
rašymą redakcijos kreipia di
delį dėmesį, nes iš jų spren
džia, koks yra skaitytojų susi
domėjimas.

Vykstantiems į lietuvių...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

krautuvės ir Lt. Jie amerikie
tiškus dolerius keičia į kana- 
diškus kiek mažesniu kursu už 
oficialųjį. Keičiant pinigus, 
geriausią kursą moka Kanados 
bankai. Dabartiniu metu už 
JAV dolerį moka iki $1.20 ka- 
nadiškais.

Šokių šventės renginiai
Neturėjimas iš anksto bi

lietų tenesulaiko nė vieno lie
tuvio nuo vykimo į tautinių šo
kių šventę. Rengimo komite
tas nepramato bilietų proble
mos jaunimo šokiams (liepos 1 
d.), susipažinimo vakarui (lie
pos 2 d.) ir tautinių šokių šven
tei (liepos 3 d.). Į aukščiau mi
nėtus renginius bilietus bus 
galima įsigyti ir prie įėjimo. 
Tačiau yra galimybė, kad už- 
baigtuvių baliui Chedoke sa
lėje bilietų gali pritrūkti. Jei 
tai įvyktų, būtų naudojama 
Wentworth salė, kurioje ban
keto oficialią programą bus 
galima sekti televizijos pa
galba. Užbaigtuvių baliaus in
formaciją teikia B. Mačys tel. 
416-632-4558. Prašome at
kreipti dėmesį į Tautinių šo
kių šventės rengimo komite
to spaudoje teikiamą informa
ciją bilietų užsisakymo iš anks
to ir renginių vietos bei laiko 
reikalais, jav LB Inf. (A. Gč.)

—ŠYPSENOS—
Kuo skiriasi dramblys 

nuo blusos?
- Mat, pas dramblį galima 

rasti blusų, o pas blusą dramb
lių - ne.

Žodžiai ir darbai
- Brangioji, dėl tavęs visa 

padaryčiau; į ugnį įlįsčiau, į 
upę šokčiau, kad tik nepyktum 
ir prasijuoktum.
- Taip, taip, o vakar kodėl 

neatėjai?
- Smarkiai lijo.

Advokatė
JOANA E. KURAS, llb.

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

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

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, bsc.. 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. RUČINSKAS,
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

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

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

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

Algio Puterio bylas ir testamentus

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

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacljų srityje

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

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

• Sąžlnigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

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

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

Juozas (Joseph) 
orkus 

namų pirkimo Ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 
Nemokamas namų įvertinimas

1700 bloor street west 
toronto. Ontario M6P 4C3

RF/14BK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

ALL THE

MASKELL INSURANCE
WOHLU

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

TA T) T? Q TT T? E> insurances,
J 71\ Fj0IllL/lV REAL ESTATE BROKERS 

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

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

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

— Kenčiančios Bendrijos sek
madienis atšvęstas gegužės 29 
d. visos Kanados mastu. Buvo mel
džiamasi už R. Europoje komunis
tų pavergtus ir persekiojamus ti
kinčiuosius. Šių maldos dieną 
įvairių denominacijų šventovėse 
organizavo Keston College Ca
nada.

— Kanados lietuvių muziejaus 
statyba sparčiai žengia pirmyn. 
Ir toliau statybai telkiami pi
nigai. Aukojantieji $1,000 ar 
daugiau bus įrašomi muziejaus 
rėmėjų lentoje. Aukojantieji 
$5000 ar daugiau bus įrašomi mu
ziejaus mecenatų lentoje. Sta
tyba kainuos virš milijono dole
rių. Iki šiol statybai jau surink
ta $103,370.21.

— Toronto Karavanas vyks bir
želio 17-25 dienomis. Vilniaus 
paviljonas rengiamas Prisikėli
mo parapijos patalpose. Karava
no pasai jau pardavinėjami sek
madieniais Anapilio knygyne.

— Rugsėjo 30 d. bus išleistas 
lietuviškas ir kiekvieną žodį spal
votu piešiniu iliustruojantis vai
kų žodynas. Prie šio žodyno dar
bavosi trys lietuviai autoriai ir 
6 iliustratoriai. Žodyną leidžia 
Editions Renyi Ine., Petro ir Vi
tos (Ramanauskaitės) Renyi lei
dykla.

— Aukojo Kanados lietuvių mu
ziejaus statybai: $1000 — P. M. 
Venskai, $500 — J. B. Mažeikos, 
$50 — J. Jagėla; Relig. Lietuvos 
šalpai: $100 — S. V. Verbickai; 
Motinos Teresės labdarai: $10 — 
J. Jagėla; Šv. Jono kapinėms: $100 
— P. Ūkelienė, I. Slėnis, $70 — E.
A. Šiškai; parapijos skoloms numo- 
kėti: $100 — J. Arštikaitis, J. Ju
zėnas.

— Per vasaros laikotarpį, nuo 
ateinančio sekmadienio, prade
damos reguliarios sekmadieni
nės pamaldos Wasagoje 11 v.r.

— Mišios birželio 5, sekmadienį, 
9.30 v.r. — už a.a. Marijoną ir Jur
gį Skaržinskus, 11.00 v.r. — už pa
rapiją. Wasagoje 11.00 v.r. — už 
Mikševičių šeimos mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
— Lietuvių Sinodo delegatų rin

kimai birželio 12, sekmadienį po 
pamaldų. Kviečiame dalyvauti. 
Sinodo suvažiavimas įvyks Vaka
rų Vokietijoje š.m. rugpjūčio 5-7 
dienomis.

— Parapijos pamaldos - išvyka 
liepos 17, sekmadienį, 11.00 v.r., 
Erindale Park, Dundas į rytus nuo 
Mississauga. Išvykos bilietai pla
tinami po pamaldų.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo daug svečių. Svečių knygoje 
pasirašė: L. V. Barkai iš Omahos, 
Nebraska, A. Sedaitis iš Čikagos, 
P. Gabrys, L. Balaišis, J. Babraus- 
kas, A. Račinskas, P. Razanas, 
Aid. E. Vaičekauskai, A. Z. Urbo
nai iš Montrealio, atvykę į Vil
niaus šaulių rinktinės rengiamą 
paminklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę šventinimą.

— Lietuvių slaugos namams au
kojo: $1,000 - Marija Noreikie- 
nė; $100 - Alf. Sudeikis, $92.45 - 
a.a. Petro Šerno atminimui. Viso 
fonde dabar yra $66,100. Aukos pri
imamos “Paramoje” sąsk. 8711, 
Prisikėlimo parapijos koopera
tyve sąsk. 155332 ir naujai atida
rytoje sąsk. 4259 Hamiltono lietu
vių kredito kooperatyve.

— Nauji nariai, sumokęję po $100 
- Gintaras Repečka ir Justinas 
Pabrica.

— LN valdybos posėdis-birželio 
2 d., 7.30 v.v.

A. a. J. Sadausko atminimui, 
“Tėviškės žiburiams” aukoju 
$30 paminklo šentinimo proga. 
Jis skaitė ir mėgo lietuvišką 
spaudą, ypač “Tėviškės žibu
rius”, Todėl auką ir skiriu šiam 
laikraščiui. & Matulionis

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis yra mėne

sio pirmasis. Ligoniai ir seneliai 
lankomi su Švenčiausiu namuose 
ir ligoninėse iš anksto susitarus. 
Pirmojo penktadienio pamaldos 
su Mišiom ir šv. Valanda prie iš
statyto Švenčiausio prasidės 7 v.v. 
Išpažinčių klausoma prieš Mišias. 
Šis šeštadienis — mėnesio pirma
sis. Mišios ir Rožinio maldos — 
11 v.r. “Vilnius” pensininkų na
muose Mišios — 5 v.p.p.

— Šv. Pranciškaus trečiojo ordi
no kongregacijos nariai turės Mi
šias ir susirinkimą šį ketvirta
dienį 10 v.r.

— Birželio mėnuo yra skirtas 
Jėzaus Širdies garbinimui. Mūsų 
šventovėje Jėzaus Širdies lita
nija kalbama kasdien po 8 v.r. Mi
šių, šeštadieniais — po 9 v.r., o 
sekmadieniais po kiekvienų Mi
šių.

— Gegužės 31 d. palaidotas a.a. 
Jonas Priščiapionka, 96 m., gegu
žės 23 d. palaidota a.a. Koste Ja
nulaitienė, 65 m.

— Pakrikštytas Adam-Edward, 
Alison ir Peter Plavinskų sūnus.

— Ruošiasi tuoktis Julie-Anne 
Girčytė su Robert-Andrew Best.

— Parapijos biblioteka, kuriai 
vadovauja P. Jurėnas, veiks iki 
birželio 12 d. Vedėjas kviečia 
visus apsirūpinti knygomis va
sarai.

— Karavano pasus platina kny
gynas, parapijos bankas ir pa- 
rap. raštinė.

— Vaikų Mišios, kurias organi
zuoja par. tarybos jaunų šeimų 
sekcija, įvyks birželio 12 d., 
10.15 v.r. Po Mišių Etienne Brule 
parke, kur visi atsiveža sau mais
tą ir saldumynų bendram stalui, 
vyks gegužinė.

— Sibirinių trėmimų minėji
mas įvyks birželio 14 d., 7 v.v., 
Šv. Pauliaus anglikonų šventovė
je, 227 Bloor St. E. Po ekumeni
nių pamaldų, kurias atliks latvių, 
estų ir lietuvių dvasininkai, bus 
baltiečių jaunimo organizuojama 
masinė eisena Bloor ir Yonge 
gatvėmis į Nathan Philips aikštę.

— Parapijai aukojo: $200 — S. 
Barčaitis, S. B. Sakalai; $100 — 
S. Meškauskienė; $50 — A. Beres
nevičius, R. Ruslys, J. Urbonas; 
“Kretingos” stovyklavietei: $1,000 
— Prisikėlimo parapijos bankas.

— Mišios birželio 5, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Adolfą ir Kazi
mierą Alseikus, 9.20 v.r. — už a.a. 
Povilą Raudį, 10.15 v.r. — už a.a. 
Tomą Prakapą, už a.a. Joną Gegu
žį, 11.30 v.r. — už gyvus ir miru
sius parapijiečius, 7 v.v. — už a.a. 
Anelę ir Praną Vaserius.

A. a. Elenos Šaltmirienės 
vienerių metų mirties sukak
čiai paminėti Mišios atnašau
jamos 1988 m. birželio 11, 10 
v.r., Prisikėlimo parapijos 
šventovėje. Ta proga Religi
nei Lietuvos šalpai aukoju 
$100. Duktė Nina Preibienė

KLKM draugijos Delhi Šv. 
Kazimiero parapijos skyrius 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$100.

Pagerbdami Antano Žinaičio 
mirusią seserį Petronėlę Nor- 
keliūnienę KLB Wellando apy
linkė aukoja “Tėviškės žibu
riams” $25.

A. a. Kostės Janulaitienės 
atminimui “Tėviškės žibu
riams” aukojo po $20 — Anice
tas ir Bronė Beresnevičiai, 
Vytautas Birštonas, Jonas ir 
Birutė Aukštaičiai, Danutė 
Puzerienė.

Lietuvių kapinių lankymo 
diena įvyko gegužės 29. Ji su
silaukė gausių dalyvių iš įvai
rių vietovių. Mišias 3 v.p.p. su 
kitais kunigais atnašavo prel.Pr. 
Gaida, o pamokslą pasakė kun. 
J. Staškus. Giedojo Lietuvos 
kankinių parapijos choras, va
dovaujamas muz. J. Govėdo, ir 
sol. V. Verikaitis. Prieš pa
maldas prel. J. Tadarauskas 
pašventino kapinėse Kanados 
šaulių pastatytą paminklą žu
vusiems už Lietuvos laisvę. 
Iškilmėse dalyvavo uniformuo
ti šauliai, Kanados, Lietuvos 
ir šaulių dalinių vėliavos. 
Prie paminklo buvo padėtos 
organizacijų ir šaulių viene
tų vardu gėlės. Po pamaldų bu
vo šventinami paminklai. Tvar
ka rūpinosi šauliai. Anapilio 
salėje kapinių lankymo daly
viai galėjo pasistiprinti Lie
tuvos kankinių parapijos KLK 
moterų draugijos skyriaus pa
ruoštais valgiais. Parodų sa
lėje gegužės 28 ir 29 d.d. vyko 
Broniaus Marijošiaus tapybos 
darbų paroda. Parodą rengė 
Anapilio moterų būrelis.

Broniaus Povilaičio

LIETUVOS ŽEAAĖS ŪKIO 
-1 S--1

knygos sulikUjYės-akademį^ 
š.m. birželio 5, sekmadienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo parapijos salėje 
Programoje: dr. B. Povilaičio asmuo - dr. J. Songaila, knygos apžvalga - dr. P. Lukoševičius 

Muzikinė dalis: Tomas Regina - fleita, Daiva Baršauskaitė - pianinas
Po programos vaišės. Akademiją rengia ir visus kviečia atsilankyti -

KL katalikų centras ir LK mokslo akademijos Toronto židinys

KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA 
ir baltiečių jaunimas rengia metinį

SIBIRINIŲ
TRĖMIMŲ

birželio 14, antradienį, 7 valandąvakaro,Toronto anglikonų 
šv. Pauliaus Šventovėje, 227 Bloor Street E. prie Jarvis gatvės kampo.

Ekumeninėse pamaldose dalyvaujant estų, latvių ir lietuvių dvasiškiams bei 
visuomenės veikėjams su vėliavomis, bus prisiminti ir pagerbti ne tik 
ištremtieji Sibiran, bet ir pavergtieji Baltijos kraštuose.

Po pamaldų baltiečių jaunimas organizuoja masines eitynes Bloor ir Yonge 
gatvėmis i Nathan Phillips aikštę ir pusvalandi truksiančią demonstraciją prie 

Toronto rotušės. Visi lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti.
Kanados baltiečių federacija

MOKAME 
UŽ 1 METŲ

GIC
PALŪKANOS 
PRIRAŠOMOS 
KAS MĖNESĮ

t;

Vilniaus šaulių rinktinės dvidešimtmetis
Kanados Vilniaus šaulių 

rinktinės minėjimas įvyko ge
gužės 28 d. Toronto Lietuvių 
namuose. Be torontiečių dar 
dalyvavo šauliai iš Montrealio, 
Hamiltono, St. Catharines, 
Detroito ir Klivlando. Progra
ma buvo trijų dalių: oficialioji, 
meninė, vakarienė ir po jos šo
kiai. Programai vadovavo To
ronto Vlado Pūtvio šaulių kuo
pos garbės pirm. St. Jokūbaitis.

Iškilmės buvo pradėtos vė
liavų įnešimu ir Kanados him
nu. Atidarymo žodį tarė Vlado 
Pūtvio šaulių kuopos pirm. B. 
Savickas. Invokaciją sukalbė
jo tos pačios kuopos dvasios 
vadas kun. J. Staškus ir papra
šė tylos minute pagerbti miru
sius šaulius. St. Jokūbaitis, 
supažindinęs su garbės sve
čiais, rinktinės veiklos apžval
gą padaryti pakvietė jos pirm.

Gauta žinia, kad Antanas Ter
leckas ir Nijolė Sadūnaitė gavo 
oficialius leidimus ir gegužės 
28 d. išvyko į Maskvą susitikti 
su JAV prez. R. Reaganu. Taip
gi pranešta, kad po oficialiųjų 
praeito šeštadienio demons
tracijų Vilniuje, įvyko kitos 
neoficialios demonstracijos 
sekančią dieną, sekmadienį, 
Gedimino aikštėje. Jos buvu
sios daug gausesnės nei oficia
liosios ir jas saugoję apie 
3,000 milicininkų.

Lietuvoje, kaip ir kitur 
Sov. Sąjungoje, yra įvestos 
maisto kortelės cukrui pirkti. 
Šios kortelės nėra vadinamos 
kortelėmis arba talonais, 
bet... kvietimais. Vilniaus 
miesto gyventojas yra kviečia
mas kas mėnesį nusipirkti 1.5 
kg. cukraus, o Kaune, Šiauliuo
se ir kitur 1 kg. Pyragų kepė
joms ir uogienių virėjoms šios 
normos nepakanka, tačiau kiti 
šia norma nesiskundžia. Be 
kvietimo cukrus neparduoda
mas.

“Tautos gyvybės” leidinio 
ir red. Birutės Kemežaitės 
adresas pasikeitė. Visais rei
kalais prašom rašyti: P. O. Box 
29287, Chicago Ill. 60629, USA.

(Skelbimas).

LITAS

AUKŠTOS PALŪKANOS. GEROS TAUPYMO SĄLYGOS 
TIEMS, KURIE NORI GAUTI MĖNESINES PALŪKANAS.
- Palūkanos apskaičiuojamos už kiekvieną dieną ir prirašomos 

l nario sąskaitą vieną kartą per mėnesi.

- Procentai garantuojami vieneriems metams nuo įdėjimo datos.

TAUPYKIME SAVAME KREDITO KOOPERATYVE! 
KITUR GERESNIŲ SĄLYGŲ NERASITE!
Procentai gali keistis. Minimum - $5,000

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

J. Šiaučiulį. Jis priminė gar
bingą Šaulių sąjungos veiklą 
nepriklausomoj Lietuvoj ir nu
sakė atliktus rinktinės dar
bus Kanadoje. Vienas iš svar
besnių darbų buvo rinktinės 
metraščio išleidimas, o pats 
svarbiausias — paminklo žuvu
siems už Lietuvos laisvę pa
statymas. Projektas kainavo 
$50.000, kuriuos suaukojo šau
liai ir kiti tautiečiai iš Ka
nados, JAV ir net Australijos. 
Vienas aukotojas — iš paverg
tos tėvynės. Aukų rinkimu rū
pinosi rinktinės valdyba, o 
konkrečiu statymu specialus 
Toronte komitetas, kuriam pir
mininkavo St. Jokūbaitis.

Rinktinę sveikino VLIKo vi- 
cepirm. V. Jokūbaitis, Šaulių 
sąjungos tremtyje garbės 
pirm. prof. dr. V. Mantautas, 
Vlado Pūtvio vaikaitis, šiuo
laikinis jos pirm. M. Abarius, 
KLB krašto valdybos pirm. V. 
Bireta. Buvo sveikinimų ir raš
tu, net iš Australijos. Visiems 
sveikinusiems nuoširdžiai pa
dėkojo programos vadovas St. 
Jokūbaitis. Oficialioji dalis 
baigta vėliavų išnešimu ir Lie
tuvos himno sugiedojimu.

Meninę programą atliko 
naujos jaunos pajėgos. Z. Ber- 
sėnaitė deklamavo V. Mačer
nio ir savo kūrybos eilėraščius, 
o pianino muzika palydėjo V. 
Krausaitė. Pastaroji dar pa
skambino pianinu atskirai. Po 
meninės programos visi vaiši
nosi A. Gatavecko pagaminta 
skania vakariene. Dar galėjo 
kiekvienas išmėginti savo lai
mę loterijoje. Minėjimą orga
nizavo Toronto Vlado Pūtvio 
šaulių kuopos valdyba.

Rytojaus dieną, gegužės 29, 
sekmadienį, prieš pamaldas 
Šv. Jono lietuvių kapinėse 
buvo pašventintas rinktinės 
rūpesčiu pastatytas pamink
las žuvusiems uš Lietuvos lais
vę. Iš Anapilio salės su paly
da atžygiavo daugybė vėliavų, 
tarp kurių buvo Kanados, Lie
tuvos, Šaulių sąjungos, Kana
dos šaulių rinktinės, savano- 
rių-kūrėjų, ramovėnų, Baltie
čių veteranų lygos ir Montrea
lio, Hamiltono, Detroito, Kliv

lando, St. Catharines šaulių 
dalinių vėliavos. Ceremonijas 
vėl pravedė St. Jokūbaitis, 
taip pat perskaitydamas šven
tinimo aktą. Šventinimo apei
gas atliko prel. J. Tadaraus
kas. Prie paminklo atnešti vai
nikai: VLIKo, KLB krašto val
dybos, savanorių-kūrėjų, Ka
nados šaulių rinktinės vyrų 
ir moterų, karių ramovėnų, 
Lietuvos kankinių parapijos 
katalikių moterų draugijos 
skyriaus, ir kuopų — Vlado 
Pūtvio (Torontas), DLK Algir
do (Hamiltonas), Povilo Lukšio 
(St. Catharines), Neringos 
(Montrealis), Karaliaus Min
daugo (Montrealis). St. Jokū
baitis savo žodyje pabrėžė, 
kad šis naujas paminklas nė
ra šaulių, nors šauliai jį ir 
statė. Tai paminklas prisimin
ti žuvusius nepriklausomybės 
kovose, Klaipėdos atvadavime, 
partizanus ir visus laisvės 
kovotojus. Šventinimo apeigos 
baigtos Tautos himnu. Mišias 
su keletą kunigų atnašavo 
prel. dr. Pr. Gaida, o pamoks
lą pasakė kun. J. Staškus. Jis 
pažymėjo, kad kartais ir akme
nys kalba, šiuo atveju daugybė 
kapinių paminklų, kurie ir at- 
einančiom kartom bylos, kad 
ne savo noru lietuvis surado 
amžino poilsio vietą šioje ša
lyje ir šiose kapinėse.

Po pamaldų Anapilio para
pijos salėn dar rinkosi šau
liai, paminklo rėmėjai ir or
ganizacijų atstovai. Čia buvo 
įteikti padėkos lapai tiems, 
kurie aukojo $1000 ir daugiau 
paminklo statymo talkinin
kams, o taip pat kai kurių insti
tucijų vadovams, kurie turėjo 
vienokį ar kitokį ryšį su pa
minklo statymu. Lapus įteikė 
Vilniaus šaulių rinktinės 
pirm. J. Šiaučiulis, talkina
mas statybos komiteto pirm. 
St. Jokūbaičio. Visiems buvo 
ir žodžiu padėkota, ypač M. 
Abariui, kuris atliko paminklo 
statymo darbą. Pabaigai žodį 
tarė VLIKo vicepirm. V. Jokū
baitis ir šaulių sąjungos gar
bės pirm. prof. dr. V. Mantau
tas. Jie abu džiaugėsi Kanados 
šaulių rinktinės reikšmingu 
sumanymu, kuris tarnauja 
bendriems tautiniams reika
lams. Vlado Pūtvio šaulių kuo
pa visus dar pavaišino. D.

Montrealio “The Gazette” gegu
žės 22 d. paskelbė žinią iš Mask
vos, kad vakar dieną Lietuvos sos
tinėje Vilniuje vyko demonstraci
jos paminėti prieš 40 metų įvyku
sius 520,000 lietuvių išvežimus į 
Sibirą. Demonstracijose dalyvavo 
tūkstančiai lietuvių; ne tik disi
dentų, bet ir senų komunistų re- 
voliucijonierių. Pagal “Tasso” ži
nių agentūrą, tai buvęs pagerbi
mas “Stalino asmenybės kulto ne
kaltų aukų”. Atrodo, kad šios de
monstracijos buvusios surengtos 
užbėgti už akių neoficialiai ruoš
tam trėmimų paminėjimui. Pabai
goje primenama, kad vasario mė
nesį policija užslopino tautines 
pastangas paminėti Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo su
kaktį.

AV šventovėje gegužės 22 d., 
solidarizuojant su Lietuvoje vyku
siomis demonstracijomis, malda 
ir kun. Izidoriaus Sadausko spe
cialiu pamokslu, buvo prisiminti 
trėmimai į Sibirą prieš 40 metų.

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

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

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”

AKTYVAS - virš $23,000,000 REZERVAS - virš $750,000.
Certifikatus .............. .... 9 % Taupymo-special.............. . 51/4%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr.......... . 5 %

1 metų ..............
180 d.-364 d. ...

.... 81/4%

.... 7’/4% Taupymo-kasdienines..... . 43/4%

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

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 10’/4%, asmenines - nuo 11 %

Nekiln. turto nuo 93/4%, asmenines - nuo 101/a%

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve Rosemont

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

šv. Kazimiero par.

Amerikos radijo stotis Miunchene 
jieško lietuvių skyriui 
redaktorių u s

Jis turi gerai mokėti lietuvių kalbą žodžiu bei raštu 
ir anglų kalbą. Pageidautinas patyręs žurnalistas, 
mokąs dar rusų bei kitą svarbesnę Vakarų Europos 
kalbą. Pareiškimus siųsti šiuo adresu:

RFE/RL Inc., Recruitment Office, 
Oettingenstr. 67, D-8000, Munich 22.

LIUDAS MONSTVILAS, išdirbęs 
15 metų Ontario meno galerijoje, 
įrėmina fotografijas, paveikslus, 
667 Windermere Ave., tel. 763-5863 
Toronte.

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti vienų metukų mergaitę. Skam
binti vakarais tel. 277-0687, Mis
sissauga, Ont.

AUKŠTA, MALONAUS BŪDO. 32 
metų amžiaus lietuvė moteris, filo
logė, mokanti daug kalbų, gyvenan
ti su 7 metų dukrele Vilniuje, nori 
susipažinti su sąžiningu ir ramaus 
būdo lietuviu vedybų tikslu. Ra
šyti - Birutei “Tėviškės žiburių” 
adresu.

TORONTO-LOS ANGELES ir atgal 
skridimo bilietas - $250 lamer.). 
Išskristi liepos 13 d., grįžti už 20- 
30 dienų. Teirautis Toronte 249-6854.

HIGH PARK rajone išnuomojamas 
nerūkančiam ir dirbančiam asme
niui kambarys ir virtuvė su bal
dais pirmame aukšte, atskiru įėji
mu. Skambinti tel. 762-1569 Toronte.

ATLIEKAM visus namų remonto 
darbus - vandentiekio, šildymo ir 
kt. Skambinti K. Cibas 534-3882 arba 
J. Zaleskis 663-2125 Toronte.

REIKALINGA lietuviškai kalban
ti moteris prižiūrėti 2 vaikus liepos 
2 ir 3 d.d. Skambinti rytais ar vaka
rais tel. 845-6084, Oakville, Ont.

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.

Diakonas Paulius Mališka ge
gužės 29 d. iš Šv. Tėvo gavo kuni
gystės šventimus Romoje. Toje 
šventėje dalyvavo ir keletas šei
mos narių bei artimų giminių iš 
Kanados. Jaunasis kunigas pirmą
sias iškilmingas Mišias laikys 
birželio 19 d. 11 v.r. Montrealio 
Aušros Vartų šventovėje. Po Mi
šių specialaus komiteto yra or
ganizuojamas puikus priėmimas 
salėje. Bilietus į šį priėmimą 
galima įsigyti pas komiteto na
rius iš anksto. Tikimasi daug 
svečių, nes tai pirmo kunigo, ki
lusio iš šios parapijos, primici
jos.

Vilius Pėteraitis baigia spau
dai ruošti knygą “Mažoji Lietuva 
vandenvardžių šviesoje”, kurią 
leidžia Mažosios Lietuvos fondas. 
Autorius yra žymus visuomenės 
veikėjas ir spaudos bendradar
bis. Be to, dar Vokietijoje jis 
yra paruošęs du žodynus: “Lietu
viškai anglišką žodyną” ir “Ma
žąjį lietuviškai anglišką žodyną”.

B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

PARDUODU naujus tautinius dra
bužius. Skambinti telefonu 663- 
8384 Toronte.

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

IŠNUOMOJU du kambarius ir prau
syklą nerūkančiam asmeniui. Skam
binti tel. 626-3298 Islingtone.

PRIŽIŪRĖSIU vaikus savo namuo
se High Park rajone. Skambinti 
tel. 534-9416.

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Ne tik namai, 
bet ir jūsų ateitis

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181


