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Religinis įnašas į kultūrą
Nuo pat krikščionybės prigijimo Lietuvoje iki šių dienų 

Katalikų Bendrija buvo ir tebėra pati seniausia ir pastoviausia 
įtaka, formavusi lietuvių tautos ideologinį nusistatymą ir davusi 
jai dvasines vertybes. Tvarkydamasi autonomiškai ir nepasi
duodama jokių valdžių bei okupacijų įtakoms, ji pamažu pasi
darė tautinio gyvastingumo atrama. Atvira iš Vakarų sklindan
čioms šviečiamojo laikotarpio idėjoms, Bendrija steigė ir telkė 
apie save mokslo, švietimo ir auklėjimo institucijas ir stabdė 
iš Rytų grasinančią rusinimo bangą. Turėdama savo gretose inte
ligentiją, ji davė Lietuvai visą eilę mokslo, literatūros ir meno 
milžinų, be kurių įtakos net pati laisvės idėja būtų daug lėčiau 
kristalizavusis. Tiesa, palanki dirva yra būtina sąlyga kultūrai 
augti. Daugelis didžiųjų pasaulio kultūrų įsišaknijo ir praturtėjo 
mėgindamos atsispirti imperialistinei ekspansijai. Sėkmingos 
kovos už Lietuvos nepriklausomybę buvo didžiulė paskata savi
tai kultūrai suklestėti ir per trumpus trisdešimt metų buvo daug 
pasiekta. Šiandien sovietinė okupacija mėgina užslopinti viską, 
kas charakterizuoja lietuvių tautą: draudžiama išpažinti tikė
jimas, klastojami istoriniai faktai, naikinami kultūriniai pa
minklai. Ir vėl visų akys ir viltys krypsta į Bendriją, kad padėtų 
atlaikyti okupanto spaudimą. Jo taktika šiandien yra slapukiška: 
vieton atviro draudimo vartojama bauginimas, izoliacija ir lėtas, 
bet pastovus slopinimas.

Laisvojo pasaulio išeivija neturi prievaizdo, kuris kontro
liuotų mintis ar jų reiškimo būdą. Tačiau gresia kitas pavojus 
- nutautėti ištirpstant masėje. “Masinė kultūra” sugestionuoja 
tam tikrą protinį ir emocinį pasyvumą, tingų, abejingą ir nekri
tišką atsinešimą į aplinką ir įvykius. Ji nereikalauja jokių pa
stangų, todėl lengva jai pasiduoti. Atitrūkusi nuo tautos kamie
no, išeivija stengiasi išsaugoti ir atkurti tai, ką išsinešė iš tėvy
nės. Visų pirma savo dvasinę bazę-šventoves. Tikėjimas išskiria 
mus iš beveidės masės. Kaip tėvynėje, taip ir išeivijoje Katalikų 
Bendrija palaiko tamprius ryšius su visa tautine bendruomene. 
Jos poveikis ir įtaka nesiriboja tik maldos namais ir liturginėmis 
apeigomis. Ji reiškiasi per parapijas, vienuolynus, spaudą, orga
nizacijas, o visų svarbiausia, per sielovadą ir stiprias asmeny
bes. Ryškiausiai matomas veiksnys yra parapija: su šventovėmis, 
salėmis; bibliotekomis, muzikos instrumentais, sporto priemo
nėmis. Jų patalpos niekad netuščios: uš minimalinį atlyginimą, 
o dažniausiai veltui jomis naudojasi visi. Parapijos remia ar iš
laiko mokyklas, vasaros stovyklas, globoja organizacijas. Dažnai 
jos yra visokeriopos informacijos ir savitarpinės pagalbos centrai.

Lietuviški vienuolynai tebėra ištikimi senai šimtmečių tra
dicijai puoselėti mokslą ir menus. Juose surinkti turtingi ar
chyvai, vertingos bibliotekos. Ne vieno jų meno kūrinių rinki
niai galėtų lygintis savo svarba ir kokybe su bet kuria šių kraštų 
meno galerija. Šventovės ir koplyčios, suprojektuotos savų archi
tektų, išpuoštos savų menininkų darbais, daugelį metų liudys 
savos tautos estetinius polinkius ir kūrybinę energiją. Prie vie
nuolynų veikią leidyklos ir spaustuvės, leidžiančios knygas, 
žurnalus ir laikraščius. Jie ne tik saugoja ir užlaiko, bet ir su
daro sąlygas kūrybai.

Paskiausia, bet visų svarbiausia, reikia sustoti prie gyvojo 
kultūros lobio, žmonių - asmenybių, kurias lietuvių tautai išau
gino ir tebeaugina religinės orientacijos ideologija. Tai tautos 
elitas: teologai, filosofai, rašytojai, kalbininkai, istorikai, dai
lininkai, muzikai, įvairių sričių mokslininkai ir specialistai. 
Jų idėjos, darbai ir veikalai, sukurti krikščioniškosios pasaulė
žiūros dvasioje, yra didieji švyturiai, rodą kelią iš beveidės ma
sės į intelektualines aspiracijas ir tautinį individualumą. Dide
lė dalis jų darbų yra sukoncentruota Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos leidiniuose, kurių ligi šiol išleista apie penkias
dešimt storų tomų. Tai yra lietuvių universitetas už Lietuvos 
ribų. Jis prieinamas visiems. Šalia individualių kūrinių ir knygų, 
tai yra pats reikšmingiausias šios rūšies dokumentas, su kuriuo 
susipažinti turi kiekvienas, kuris domisi ir rūpinasi lietuvių 
tauta, kultūra ir jos ateitimi.

Štai įnašas išeivijos kultūrai. Ar jis reikšmingas? Aiškiau
sią atsakymą rastumėm pamėginę iš jos įsijungti visa kas čia 
suminėta. A.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Pakeisti įsipareigojimai

Pasaulio įvykiai
RUSŲ ORTODOKSŲ BENDRIJA MASKVOJE IŠKILMINGAI ŠVENTĖ 
krikščionybės tūkstantmečio sukaktį. Padėkos pamaldoms se- 
nojojoje Maskvos ortodoksų katedroje vadovavo jų patriarchas 
Pimenas, dalyvaujant įvairių krikščioniškųjų grupių atstovams 
iš užsienio. Jų eilėse buvo anglikonų Kanterburio arkiv. R. 
Runcie, Vatikano valstybės sekr. kardinolas A. Casarolis, 
Krikščionių vienybės sekretoriato vadovas kardinolas J. Wil
lebrands, žymusis amerikiečių pamokslininkas B. Graham ir 
netgi Niujorko rabinas A. Schneideris. Dėl gausių svečių iš už
sienio katedroje nedaug liko vietos eiliniams ortodoksų tikin
tiesiems. Pasak Latvijos katalikų vysk. V. Nukso, tų tikinčiųjų 
reikėjo daugiau įsileisti į padėkos pamaldas. Krikščionybės

Ligšiolinius Kanados įsipa
reigojimus Atlanto sąjungai 
sudarė dvi bazės V. Vokietijo
je: 5.000 karių motorizuota bri
gada Lahre ir trys karo aviaci
jos naikintuvų eskadrilės Ba
den Sollingene, ilgus metus 
turėjusios pasenusius lėktu
vus ir tik palyginti neseniai 
susilaukusios modernių ame
rikietiškos gamybos “CF-18” 
lėktuvų. Kanadiečiams mažiau 
buvo žinomas kitas įsiparei
gojimas įtampos ar karo atve
jais atsiųsti šiaurinėn Norve- 
gijon 5.000 karių. 1986 m. rude
nį įvykusiuose manevruose pa
aiškėjo, kad Kanada šio įsipa
reigojimo negalėtų įvykdyti 
nustatytu laiku. Mat Norvegi
ja, ginanti savo nepriklauso
mybę, nesutinka iš anksto įsi
leisti tai kanadiečių brigadai 
reikalingų sunkiųjų ginklų bei 
kitų tiekimo reikmenų. Kana
da turi tik 28 propelerinius 
“Hercules” transporto lėktu
vus. Manevruose brigados nu- 

skraidinimui buvo panaudota 
20 tų lėktuvų, papildytų iš ori
nio susisiekimo bendrovių iš
sinuomotais lėktuvais. Sun
kiuosius ginklus teko gabenti 
laivais. Pilną kovos pajėgumą 
minėtoji kanadiečių brigada 
pasiekė tik per tris savaites. 
Karo atveju Kanada neturėtų 
tiek laiko. Be to, manevrų me
tu Baden Sollingeno ir Lahro 
bazėse esančių kanadiečių 
reikalams liko tik aštuoni di
dieji “Hercules” lėktuvai, ku
rių nepakaktų normaliam tie
kimui karo atveju.

Praėjusią savaitę Atlanto 
sąjunga atšaukė šį Kanados 
įsipareigojimą, jį atiduodama 
arčiau esančiai V. Vokietijai. 
Buvo padaryta logiška išvada, 
kad Kanada su dabartiniu savo 
pasiruošimu tokios užduoties 
negalėtų įvykdyti. Ginklų tie
kimui neturima pakankamo 
skaičiaus didžiųjų transporti
nių lėktuvų, o jų pristatymas

(Nukelta į 8-tą psl.)

Maironio mokyklos X skyriaus absolventai. Iš kairės pirmoje eilėje: Aleksa Bersėnaitė, Rimas Kružikas, Tomas 
Liačas, Rimas Malinauskas; antroje eilėje: Edvardas Pečiulis, Jonas Renčius, Vika Ross. Paulius Slabosevičius,
Nabilis Yanni. Trūksta Dariaus Lėlio Nuotr. Pranaičio

Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų XIII klasės absolventai gegužės 27 d. mokslo metų užbaigimo iškilmė
se Prisikėlimo parapijos salėje. Iš kairės pirmoje eilėje: Vida Dirmantaitė, Algis Dziemionas, Tadas Freimanas, 
Daiva Grybaitė; antroje eilėje: Tomas Jonys, Lina Mockutė, Jonas Pajaujis, Algis Rudaitis, Ona Stanevičiūtė. 
Kalba Maironio mokyklos vedėja Giedra Paulionienė Nuotr. Pranaičio

PLB ateities žygiai ir darbai
Mūsų išeivijos tikroji misija • PLB horizontų praplėtimas bei vadovybės perleidimas Kanadai • 
Darbo planų paruošimas ir jų vykdymas o Jaunosios kartos paruošimas Lietuvos laisvinimo darbui

L. A. VALIUKAS

Turime visą eilę organiza
cijų, vienetų, klubų bei klube- 
lių. Jų ateitis, nesant ir prana
šu, yra ir ribota, ir labai ne
aiški, ir kartu labai miglota. 
Visa galva prašoka visus lais
vojo pasaulio lietuvių susivie
nijimus Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė. Ji turi didžiau
sią potencialių darbuotojų 
tinklą. Jos ateitis yra ir, galima 
tikrai pranašauti, bus ilga ir 
šviesi.

Išeivijos tikroji misija
Pasitraukiantieji iš paverg

tos Lietuvos mums kalte kala į 
galvas, kad mes nedarytumėm 
to, ką gali daryti pavergtieji. 
Mūsų misija, pagal juos, turė
tų būti visai kita. Po visus lais
vojo pasaulio kraštus išsibars
tę lietuviai turi šaukti pasau
liui apie padarytą Lietuvai 
skriaudą, visomis išgalėmis 
padėti pavergtam kraštui kaip 
galima greičiau išsikovoti 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Pavergtieji primygtinai sako, 
kad Lietuvos laisvinimo dar
bas laisvojo pasaulio lietu
viams yra svarbesnis, negu kad 
visa kita veikla.

Los Angeles politinių studi
jų savaitgalyje (1988 m. sausio 
30 ir 31 d.d.) dr. J. Kazickas 
šaukė laisvuosius į kovą dėl 
Lietuvos laisvės šiais žodžiais: 
“Pasyvi lietuvių visuomenės 
nuotaika, apatiškas susigyve
nimas, priėmimas egzistuojan
čios situacijos pavergtoje Lie
tuvoje ir laisvajame pasauly
je turi būti drastiškai pakeis
ta. Mūsų veiksniai, bažnyčia, 
mokyklos, visos organizacijos, 
žurnalistai, rašytojai, komen
tatoriai, menininkai, pavieniai 
asmenys ir visa bendruomenė 
turi galvoti, kalbėti, raštyti, 
melstis, demonstruoti, ir netgi 

grasinti, reikalaujant Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės”.

Mūsų išeivijos tikrosios mi
sijos vykdymą ir realizavimą 
gali ir turi atlikti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, atski
rų kraštų LB vadovybės ir visi 
aktyvūs LB nariai.

PLB horizontų praplėtimas
PLB seime birželio pabaigo

je (birželio 28-30 d.d. Toronte) 
bus renkama nauja PLB vado
vybė. Jau eilę metų PLB vado
vavo amerikiečiai lietuviai. 
Nebūtų tikslu teigti, kad jie 
neparodė iniciatyvos, nemažai 
sumanumo, neišėjo su naujais 
užmojais ir nesistengė jų įgy
vendinti. Būtų ir tikslu, ir 
naudinga pasižvalgyti PLB 
naujų veidų ir plačių horizon
tų ir vizijų asmenybių, suda
rant naują vadovybę. Kanados 
LB darbuotojų tarpe yra ne
paprastai sumanių, veržlių ir 
profesionaliai realizuojančių 
jiems skirtus planus ir darbus. 
Būtų pageidautina ir rekomen
duotina PLB savo vadovybę šį 
kartą sudaryti iš Kanados LB 
darbuotojų.

Neseniai JAV LB aktyvūs na
riai išrinko naują LB krašto 
tarybą. Rinkimuose dalyvavo 
arti 7,000 balsuotojų (skai
čius galėjo būti žymiai dides
nis!). Rudeniop bus sudaroma 
nauja JAV LB krašto valdyba. 
Bent tie, kurie dalyvavo rin
kimuose, lauktų naujoje valdy
boje naujų veidų, sumanių bei 
energingų darbuotojų ir tikrai 
plačių horizontų asmenybių, 
išvedančių JAV LB į didžius 
užmojus bei žygius.

Atėjo laikas ir PLB vadovy
bei, ir atskirų kraštų LB va
dovybėms pajudėti visu frontu 
ir visa jėga, atliekant joms 
visus skirtus darbus ir suma
niai, ir energingai, ir profe
sionališkai.

Darbo planų paruošimas
PLB, mūsų jaunimo organi

zacijos ir visi kiti vienetai 
laisvajame pasaulyje neturi 
nei trumpalaikių, nei ilgalai
kių darbo planų. Visoje veik
loje, ypač Lietuvos laisvinimo 
darbe, esame “gaisrų gesinto
jai”. Niekad nebandėme ir ne
bandome įvykiams užbėgti už 
akių, nes neturime visam savo 
judėjimui beveik jokių darbo 
planų.

Visi kitataučių politiniai 
vienetai ir organizacijos dar
bų planų paruošimui sudaro 
nedideles ekspertų grupes, ku
rios yra tikrai pajėgios tai 
atlikti. Tų vienetų gausūs su
važiavimai paruoštus darbų 
planus tik kiek patikslina 
ar papildo ir juos priima ir 
aprobuoja. Ir lietuviai turėtų 
taip daryti!

Mūsų jaunimas laisvajame 
pasaulyje turėtų būti kiek iš
radingesnis ir sumanesnis už 
mūsų senąją kartą. Jis yra bai
gęs laisvojo pasaulio universi
tetus, dalyvaująs kitataučių 
organizacijose, palaikąs ry
šius su laisvojo pasaulio vi
suomeninio ir politinio gyve
nimo vairuotojais. Toli gražu 
taip nėra! Ir ateitininkai, ir 
skautai, ir PLJS nariai “serga 
ta pačia liga”, kaip kad ir ki
tos mūsų didžiosios organiza
cijos, įskaitant ir PLB. Jaunie
ji neturi nei trumpalaikių, nei 
ilgalaikių darbo planų Lietu
vos laisvinimo žygyje. Tiesa, 
jie kiek pajuda, pademons
truoja — tai ir viskas. Nei vy
resnioji karta, nei jaunimas 
tuo tikrai neturėtų pasiten
kinti.
Specialūs seminarai jaunimui

PLB ir atskirų kraštų LB va
dovybės turėtų kasmet suor
ganizuoti kiekvienoje vietovė-

(Nukelta į 3-čią psl.) 

tūkstantmečio sukaktį Rusijo
je garsino net ir ateistas kom
partijos vadas M. Gorbačiovas, 
o iškilmių renginiams talkino 
ministerija religiniams reika
lams. Dalis šventės iškilmių 
netgi buvo perkelta į Didįjį 
Maskvos teatrą, kur M. Gorba
čiovas nusiuntė ir savo žmoną 
Raišą. Kalbama, kad šiemet 
pusės milijono egzempliorių 
tiražu rusų ir ukrainiečių kal
bomis bus išleistas Šv. Raštas. 
Dėl popiežiaus Jono Pauliaus 
II nedalyvavimo Vatikane bu
vo pareikšta, kad jis negavo 
oficialaus kvietimo iš rusų 
Ortodoksų Bendrijos.

Vatikano atstovai
Šv. Tėvui atstovavo Vatikano 

valstybės sekr. kardinolas A. 
Casarolis, atvežęs specialų 
laišką M. Gorbačiovui, ir kar
dinolas J. Willebrands, vado
vaujantis Krikščionių vieny
bės sekretoriatui. Popiežiaus 
Jono Pauliaus II laiško tekstas 
nebuvo paskelbtas, bet jis, 
matyt, turėjo įtakos Maskvos 
viešbutyje įvykusiam abiejų 
Vatikano diplomatų susitiki
mui su pogrindyje veikiančios 
ukrainiečių Katalikų Bendri
jos dviem vyskupais ir trim 
kunigais. Tai buvo pirmas toks 
susitikimas nuo 1946 m., kai J. 
Stalinas, tvarkydamas pokari
nes savo valdas, ukrainiečių 
Katalikų Bendriją įjungė rusų 
Ortodoksų Bendrijon. Pasta
roji dabar nenori pripažinti 
ukrainiečių Katalikų Bendri
jos, bet sutinka šiuo reikalu 
susitikti su Vatikano atstovais 
Suomijoje. Abu kardinolai at
sisakė kalbėti apie susitikimą 
su ukrainiečių katalikų vysku
pais ir kunigais, o pastarieji 
atšaukė anksčiau numatytą 
spaudos konferenciją. Šiek 
tiek žinių užsienio spaudai 
pateikė ukrainiečių katalikų 
veikėjas Ivanas Gėlas. Esą po
kalbis sustiprino ukrainiečių 
katalikų viltis. Ukrainiečių 
Katalikų Bendrija turi apie 
penkis milijonus narių, kurių 
didžioji dalis yra vakarinėje 
Ukrainos dalyje. Stalino lai
kais buvo įkalinta vienuolika 
ukrainiečių vyskupų. Gyvi iš
liko tik trys įšventinti kuni
gams ir naujiems vyskupams.

Šiame numeryje:
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Maironio mokyklos ir Aukštesniųjų lituanistinių kursų išleistuvės
Prelatas Audrys Bačkis JAV spaudoje
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Metinis narių suvažiavimas Niujorke 
Tebejieško “Kronikos” leidėjų 

Dar vis nesibaigia kratos ir tardymai
Vertėjo Dominyko Urbo amžiaus sukaktis

Žymus pasaulinės literatūros vertėjas į lietuvių kalbą 
Paminklas,dėl kurio nebuvo sirtingų nuomonių

Septyni plačios apimties veikalai - “Lietuvos bažnyčios"

Nuolaidos Prahoje
Pirmieji ledai naujų vysku

pų reikalu buvo pralaužti Če
koslovakijoje. Po penkiolikos 
metų pertraukos vėl buvo įšven
tinti trys nauji vyskupai: tituli
nis Tarnavos vysk. Janas Soko- 
las Slovakijoje, vysk. Janas 
Lebeda ir vysk. Antoninas Liš- 
ka, paskirti pagalbiniais Pra
hos vyskupais. Šv. Vito katedra 
ten sutraukė 5.000 maldininkų, 
kurių nemaža dalis vėliau su
sirinko prie kardinolo Franti- 
šeko Tomašeko rezidencijos, 
reikalaudami religinės laisvės 
ir daugiau vyskupų. Mat devy
nios titulinės vyskupijos te
bėra neužpildytos. Komunisti
nė valdžia lig šiol norėdavo, 
kad kandidatai į vykupus pri
klausytų jos įsteigtai kunigų 
organizacijai “Pacem ir terris”. 
Vatikanas šią organizaciją 
ignoruodavo, ją laikydamas 
prokomunistine. Trys vysku
pais įšventinti kunigai neprik
lausė kompartijos įsteigtai 
“Pacem in terris”. Derybos su 
valdžia dėl jų oficialaus pripa
žinimo truko vienerius metus. 
Laimėjo 88-rių amžiaus kardi
nolas F. Tomašekas, sustipri
nęs kovą už religijos laisvę.

Kritika Leninui
Visose ligšiolinėse Sovietų 

Sąjungos reformuose jokios 
kritikos nesusilaukdavo mauzo
liejuje po stiklu laikomas kom
partijos dievaitis Vladimiras 
Leninas, kuriam niekas nedrįs
davo prikišti jokių klaidų. Net 
ir M. Gorbačiovas savo pradė
tas reformas vadina grįžimu į 
“leninius principus”, kuriuos 
po jo mirties 1924 m. pradžioje 
pažeidė kiti kompartijos vei
kėjai, ypač didysis teroro sklei
dėjas J. Stalinas. Kitokios nuo
monės yra istorikas Vasilijus 
Seliuninas, kritikos Leninui 
pažėręs mėnesinio žurnalo 
“Novij mir” (Naujas pasaulis) 
gegužės laidoje. Esą V. Leni
nas 1917 m. savo planams įgy
vendinti ėmėsi per daug griež
tų priemonių, pasinaudoda
mas F. Dzeržinskio įsteigtomis 
priverstinio darbo stovyklo
mis. Į jas buvo nukreipti žmo-

(Nukelta į 8-tą psl.)
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Klaipėda laukia savo šventovės 
1987 metais 170.000 miesto gyventojų pasirašė pareiškimą genera
liniam Sovietų Sąjungos sekretoriui Gorbačiovui ir kitiem parei

gūnam. Apie tai rašo naujas “LKB kronikos” 75 numeris

Naikinamos kultūros bei meno vertybės Lietuvoje
Pokario metais sunaikinta, sužalota bei išvogta daug meno kūrinių Vilniuje, Trakuose ir kitose 

vietovėse. Dalis kūrinių išgabenta Lenkijon ir kitur. Reikalinga skubi apsauga ir nauja iniciatyva 
kultūrinių vertybių srityje

TSRS Komunistų Partijos 
Generaliniam Sekretoriui M. 
Gorbačiovui
Religijų reikalų tarybos pir
mininkui K. Charčiovui 
LTSR Ministrų Tarybai 
Telšių Vyskupui A. Vaičiui 
Klaipėdos miesto katalikų re
liginės bendruomenės

PAREIŠKIMAS
Džiaugiamės, Generalini 

Sekretoriau, kad Jūsų teisin
gumo ir demokratėjimo politi
ka, Centro komiteto įsakymu, 
grąžinama Klaipėdos Taikos 
Karalienės bažnyčia, kurią 
buvome pasistatę savo lėšomis 
ir kuri 1961 metais, N. Chruš
čiovo įsakymu, iš mūsų buvo 
atimta. Prašom paveikti mūsų 
respublikos darbuotojus, užsi
imančius tuo klausimu, kad 
kuo greičiau būtų išspręstas 
bažnyčios grąžinimo klausi
mas, nes tebevargstame tetu
rėdami mažą, vos 214 kv. m. 
bažnytėlę, esame priversti sto
vėti lauke, o viduje nuo tvaiku- 
mo žmonės alpsta. Todėl pra
šome:

1. Palikti ir dabartinę bažny
tėlę, nes Taikos karalienės 
bažnyčia turi tik 1500 kv. m. 
ploto, todėl joje netilpsime. 
Kai 1954 m. davė leidimą ją sta
tyti, Klaipėdoje gyveno apie 
80,000 gyventojų, o dabar jau 
yra virš 203,000. Mažesni mies
tai: Telšiai, Panevėžys, Šiau
liai turi po dvi bažnyčias, reli
gines bendruomenes ir bažny
čios komitetus. Uždarius da
bartinę bažnyčią, tikintieji vėl 
bus nepatenkinti, nes gatvėje 
niekas nenori būti, ir kovos už 
ją-

2. Leisti tuojau sudaryti grą
žinamos Taikos Karalienės 
bažnyčios religinę bendruo
menę ir patvirtinti bažnyčios 
komitetą. Dabar veikiančios 
bažnytėlės komitetas ir klebo
nas yra tiesiog perkrauti darbu 
ir tikinčiųjų aptarnavimo rū
pesčiais, todėl neturi ir netu
rės galimybės rūpintis grąži
namos bažnyčios atstatymu, ir 
tikintieji, laukdami kokios 
paslaugos, yra priversti gaišti 
laiką ir valandas laukti, o tai 
netiesiogiai atsiliepia ir į dar
bo našumą. Todėl Klaipėdai 
būtina turėti dvi parapijas - 
dvi religines bendruomenes.

3. Leisti vyskupui paskirti 
grąžinamai bažnyčiai kleboną, 
kuris rūpintųsi bažnyčios at
statymu; pageidaujame skirti 
kun. Bronių Burneikį, kuris 
šią bažnyčią statė, nes niekas 
negalės šio darbo geriau atlikti.

4. Bažnyčią norime atstatyti 
ūkiniu būdu už valstybės ski
riamas lėšas, mes, tikintieji, 
prisidėsime neapmokamu dar
bu.

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 

Priiima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

Ir vakarais

5. Kaip jau yra pranešta, baž
nyčia grąžinama ne po dvejų 
metų, bet iki 1988 metų liepos 
1 dienos arba anksčiau, todėl 
prašome kaip galima greičiau 
grąžinti abu pastatus kartu: 
bažnyčią ir gyvenamąjį namą.

Tikimės, kad šie mūsų pra
šymai bus išklausyti ir baigsis 
mūsų vargai. Būsime labai dė
kingi.
Priedas: 69 lapai su 17,600 ti
kinčiųjų parašų.
Klaipėda, 1987 m. rugpjūčio 31 
d.

P.S. Klaipėdos tikintieji kar
tu su bažnytiniu komitetu pa
rašė pareiškimus. Lietuvos bei 
Klaipėdos miesto valdžiai, ku
riuose džiaugiasi valdžios 
sprendimu atitaisyti tikintie
siems padarytą skriaudą, ta
čiau jiems kelia nerimą ir ne
pasitikėjimą tai, jog nuo žo
džių pereiti prie darbų ketina
ma tik po dvejų metų.

Pareiškimuose rašoma: 
“Mes, Klaipėdos katalikų reli
ginės bendruomenės komite
tas ir tikintieji, su džiaugsmu 
sutikome žinią, kad nuspręsta 
atięiųpti mums Taikos Kąralie- 
nės bažnyčią. Tačiau šis spren
dimas sukėlė ne tik džiaugs
mą . .. Mums ><elia nerimą 
sprendime numatytas bažny
čios grąžinime dvejų metų 
laikas. Mūsų manymu, bažny
čios atidavimo klausimas ne 
naujas, todėl ir jos grąžinimo 
terminas pernelyg ilgas. Kuo 
dėti mes, kad taip ilgai nebuvo 
atitaisyta padarytoji klaida, 
kodėl mes, ir priėmus iš esmės 
gerą naują sprendimą, dar tu
rėsime dvejus metus kęsti šią 
skriaudą? Tai sunkiai supran
tama, turint galvoje ir naują 
visuomenės persitvarkymo 
metą. Įsivaizduokime, ko būtų 
verti vyriausybės priimami 
nutarimai įvairiais persitvar
kymo klausimais, jeigu jų įgy
vendinimas prasidėtų ne tuoj 
pat, o po poros metų! Persitvar
kymo idėjos turi liesti ne tik 
materialinę, bet ir dvasinę 
sferą. Kalbėdami apie bažny
čios greitą grąžinimą, kaip 
tik turime galvoje tikinčiųjų 
dvasinių poreikių tenkinimą, 
kuris taip pat būtinas, kaip 
būtina materialinė visuome
nės atnaujinimo programa.

Prašydami Taikos Karalie
nės bažnyčios greitesnio su
grąžinimo, turime galvoje ir 
jos pagalbines patalpas - kle
boniją ir šventorių, be kurių 
bažnyčia negali normaliai funk
cionuoti, nes ten yra sanitari
niai mazgai - trys garažai - san
dėliai, bažnytinių rūbų skal
bykla, džiovykla ir butai kuni
gams.

Mus jaudina dabartinis baž
nytėlės likimas. Ji turi būti 
palikta Klaipėdos katalikams. 
Manytume, kad tai savaime 
suprantama, nes išaugęs Klai
pėdos miesto gyventojų, vadi
nasi, ir tikinčiųjų, skaičius - 
faktai kalba patys už save. Jei
gu prieškarinėje Klaipėdoje 
buvo 51,000 gyventojų ir veikė 
5 bažnyčios, tai pastaruoju me
tu gyvena apie 102.000 katali
kų. Kodėl juos aptarnauti būtų 
lemta tik vienai bažnyčiai?” 
(Kalba netaisyta - red. past.).

Vien tik šiais metais, reika
laujant sugrąžinti Klaipėdos 
Taikos Karalienės bažnyčią, 
po pareiškimais pasirašė apie 
170,000 tikinčiųjų.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

7. Ir pati katedra ankstyves
nių restauravimų metu neteko 
autentiškų meninių elementų, 
kurie nuskurdino ir deforma
vo Gucevičiaus monumentą. 
Tokiu nuostoliu buvo 1950 m. 
trijų didelių skulptūrų nuo 
portiko viršaus sunaikinimas. 
Motyvuota tuo, kad esą šias 
skulptūras pastatė ne Gucevi
čius, o kas kitas. Tuo tarpu 
virš portiko jos stovėjo Guce
vičiui dar gyvam esant, kaip 
tai rodo Rustemo 1798 m. pie
šinys, o taip pat nurodo 1793 
m. vyskupo Masalskio sąskai
tos. Vėliau, ruošiant katedrą 
paveikslų galerijai, buvo 
įrengta oro kondicionavimo 
kamera. Tam reikalui išnau
doti didžiųjų kunigaikščių 
rezidencijos rūsiai. Plečiant 
kamerą, išgriauta tų rūsių mū
rų autentiškos substancijos 
apie 20 m3, o virš rūsių kame
ros erdvės sumūryta iš betoni
nių plokščių ir pakelta apie 
1 m virš žemės paviršiaus. Tuo 
būdu buvo uždengtas katedros 
rytinio fasado cokolis ir pa
keistos jo proporcijos. Tuo 
būdu restauratorių dėka ka
tedra neteko savo išvaizdumo 
ir monumentalumo. Tuo pat 
metu katedros šoninėse kolo
nadų galerijose įrengtos ažū
rinės geležinės tvorelės, ko
kių niekad katedra neturėjo ir 
sudaro konumento kompaktiš
kose formose disonansą kaip 
svetimkūnis.

8. Paminklų restauravimo 
trestas, adaptuodamas sau 
buvusio vienuolyno rūmus 
Ukmergės gatvėje prie Šv. Ra
polo bažnyčios, sauvališkai 
padidino pastato dalį ir su
naikino vieną kiemo fasado 
sieną su pilna jo architektū
rine įranga bei stiliniais 
elementais. Kita proga, res
tauruojant Ukmergės gatvę, 
jos paviršius prie vienuolyno 
fasado buvo pakeltas apie 70 
cm. Paminklo fasadas tuo pa
čiu pasidarė žemesnis, o jo 
orderinės sistemos elementai, 
kaip cokolio ir piliastrų pro
porcijos, tapo deformuotos.

9. Pastaruoju metu, adaptuo
jant senąjį Vilniaus pilies 
arsenalą taikomosios dailės 
muziejaus ekspozicijai, irgi 
pažeisti restauracijos moks
liniai principai. Arsenalas 
iš pietų ir rytų pusės turė
jo kazematus amunicijai lai
kyti. Jie turėjo pusės apskri
timo suskliaustų koridorių 
formą. Pietinė patalpa restau
ruota tinkamai pagal išliku
sių skliautų fragmentus. Tuo 
tarpu rytinis kazematas res
tauratoriaus sauvališkai bu
vo paaukštintas daugiau met
ro, suręstas iš gležbetonio 
plokščių ir padengtas plokš
čiomis lubomis. Šis paaukšti
nimas dengia arsenalo rytinio 
fasado dalį bei antrojo aukš
to langus. Kazematai pietry
čių kampe formavo kvadrati
nę patalpą, virš kurios kilo 
gana aukštas cilinderinis 
bokštas. Šios arsenalo dalies 
restauratorius nesugebėjo iš
spręsti. Kvadratinę kamerą 
jis suskaldė į kelias mažas ka
maraites, o cilindrinio bokš
to vietoje iškišo du neišvaiz- 
džius kaminus oro kondicio
nieriui. Su laiku aplinkui ar
senalą susidarė storas apna
šų sluoksnis, siekiantis dau
giau 70 cm, kuris dengia arse

Edmontono Lietuvių namų koplyčioje gegužės 22 d. tikintieji meldėsi už 1948 m. trėmimų aukas, pamokslų sakė 
kun. A. Rekowski Nuotr. Jan Migala

nalo sienas. Originalioms ar
senalo proporcijoms atstatyti 
reikėjo šias apnašas pašalinti 
iki XVI a. žemės paviršiaus 
lygio.

10. To paties architekto res
tauruotas bv. jėzuitų naujoky
no pastatas Giedrio nr. 6 irgi 
patyrė eilę reikšmingų nuosto
lių, ypač sieninės tapybos sri
tyje. Architekto iniciatyva nuo 
refektoriaus pietinės sienos 
pašalinta visa tapybinė kom
pozicija. Tos pat salės skliau
tų tapyba tik iš dalies restau
ruota, — eilė portretų paliko 
neatidengtų. Tai sudarkė in
terjero visumos kompoziciją. 
Buv. vienuolyno rektoriaus 
kambaryje, dabartinės įstai
gos viršininko kabinete, 
skliautuose ir sienose atsek
tos labai originalios fres
kos, kurios pagal užsakovo rei
kalavimą nebuvo pilnai ati
dengtos, nes jis jų nemėgsta. 
Trečiojo aukšto galerijų para
petus architektas savavališ
kai paaukštino.

11. Vykdant bastiono Bokšto 
gatvėje restauravimą ekskava- 
toriais buvo išgriauta didelė 
miesto gynybinės sienos dalis. 
Išgriautosios vietoje siena 
atstatyta labai grubiai ir ne
valyvai, nesilaikant pirmykš
čių matmenų. Atstatytos sie
nos aukštis pasirodė didesnis 
už aukštį autentiškos sienos, 
esančios kitoje Subačiaus gat
vės pusėje. Dėl to atstatyta 
siena viršuje liko neužbaigta.

12. Buv. Bernardinų bažny
čia, esanti Dailės instituto 
žinioje, jau 35 metai restau
ruojama ir dar labai toli iki 
jos užbaigimo. Dailės institu
tas jos restauravimui skiria
mas lėšas paprastai sunaudoja 
kitiems reikalams. Užsakovas 
iš viso nesuinteresuotas, kad 
šis paminklas būtų pilnai at
statytas su visomis meninėmis 
jo vertybėmis. Jam kliudo baž
nyčioje esantieji unikaliniai 
drožliniai altoriai, sukurti 
XVIII a. IIIi«kętvirtyje pagal 
architekto.,J, K. Gliaubičiaus 
projektą, nes neleidžia toje 
vietoje eksponuoti studentų 
diplominių darbų. Be to, insti
tutas neužtikrina šioje patal
poje esančioms meninėms ver
tybėms apsaugos nuo grobimų 
ir vagysčių, dėl kurių dingo 
daug skulptūrų ir sužalota pa
veikslų.

Architektas restauratorius, 
dėl žinių stokos restauravimo 
metodikos klausimais, zonduo
damas bažnyčios vidaus sienų 
mūrą nukapojo nuo jų apie 
20 m2 seno tinko su ten buvusia 
XVI a. sienine tapyba unikalia 
pas mus gotikiniu charakteriu, 
ką parodė išlikusių tinko vie
tų zondažai. “Restauravimas” 
virto barbarišku paminklo nai
kinimu. Bažnyčios fasado di
džiojoje nišoje buvusi K. Ru- 
secko nukryžiuotojo Kristaus 
freska, restauruota nekokybiš
kais dažais ir neprisilaikant 
reikiamos technologijos, po 10 
metų tapo visiškai neišskaito
ma. Fasade buvusios užmūry
tos mažesnės nišos buvo iš da
lies atidengtos, bet pasiro
džius, kad jose buvo nutapytos 
bernardinų šventųjų figūros, 
likusios nišos paliktos neati
dengtos, ir taip suardyta pa
liko architektūrinė fasado vi
suma.

13. Ar ne absurdiška - Dailės 
institutas, kuris ruošia restau

ratorius architektus bei monu
mentaliosios tapybos specia
listus, savo rūmuose — XVI a. 
architektūros ir dailės pa
minkle, - naikina unikalias jo 
menines vertybes.

Taip prof. S. Veiverytė 1972 
m. savo studentui diplomi
niam darbui nutapyti nurodė 
sieną, kurioje buvo XVI a. fres
ka, vaizduojanti Mariją su kū
dikiu. Ši freska tapo nukapo
ta, užkrėstas naujas tinkas ir 
studentas nutapė savo freską. 
Dar keisčiau, kad pro kapoja
mą freską kasdien praeidavo 
dailės istorijos katedros dėsty
tojai, jų tarpe ir Lietuvos dai
lės istorijos dėstytojas. Jie 
savo katedroje turėjo naikina
mos freskos fotografiją ir vi
sai nereagavo į jos naikinimą.

Gretimoje koridoriaus sie
noje, taip pat dekoruotoje XVI 
a. sienine tapyba, kitas insti
tuto profesorius, ruošiantis 
architektus restauratorius, 
liepė iškirsti sienoje langą, 
jungiantį bufetą su virtuve. 
Tuoj po karo Dailės institute 
laikinai deponavo Vilniaus 
istorijos etnografijos muzie
jus dalį epochinių stilinių 
baldų (drg. Michalinos Meš
kauskienės leidimu). Dailės 
institutas traktavo juos kaip 
savo nuosavybę, sunaikino, 
nurašė kaip sudėvėtus ir su
degino. Apie tai nieko nepra
nešė istorijos etnografijos 
muziejui.

Panašiai tuoj po karo Dai
lės instituto grafikos kated
roje buvo palikę iš Dailės mu
ziejaus rinkinių apie 10 lito- 
grafinių akmenų su autentiš
kais J. K. Vilčinskio “Vilniaus 
albumo” piešiniais, atrinktų 
iš pilno komplekto. Grafikos 
katedros dėstytojai, nepaisy
dami to, nuo visų tų akmenų 
nutrynė autentiškus albumo 
piešinius, o ant nuvalytų ak
menų leido studentams piešti 
savo akademinius piešinius. 
Tuo buvo “Vilniaus albumo” 
komplektas suardytas.

14. Buv. Visų šventųjų baž
nyčia Rūdninkų gatvėje adap
tuota Dailės muziejaus liau
dies meno ekspozicijai. Šio 
paminklo restauravimas ne
buvo užbaigtas užsakovui rei
kalaujant. Nuo altorių nuim
tos gerokai apnaikintos skulp
tūros sudėtos į rūsius, o pa
tys altoriai (J. K. Gliaubičiaus 
projekto) apkalti aukštomis 
juodomis stendų plokštėmis, 
virš kurių kyšo altorių viršu
tinės dalys. Visas bažnyčios 
interjeras užgriozdintas ne
dideliais juodais kioskais, ku
riuose eksponuoti smulkūs 
eksponatai. Šie kioskai suda
ro nemalonų disonansą su erd
viu šviesiu bažnyčios inter
jeru. Iš bažnyčios fasado ni
šų išimtos dvi monumentalios 
figūrinės Šv. Elijaus ir Elea- 
zaro skulptūros. Jos restau
ruotos, neatstatytos į fasadą, 
laikomos paslėptos varpinėje.

(Bus daugiau)

AJA 
JONUI PRIŠČEPIONKAI

mirus, r
sūnums - VIKTORUI, ALGIMANTUI, dukrai REGINAI
ULBIENEI ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Elena ir Pranas Ališauskai, ■
Mississauga, Ontario

Vilniaus krašto lietuvių sąjungos rėmėjai

AfA 
JULIJAI SKREBUTĖNIENEI

mirus, 

dukrai VIRGINIJAI, vaikaitei, giminėms išeivijoje
ir Lietuvoje reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Vilniaus krašto lietuvių sąjungos valdyba

AfA
KOSTEI JANULAITIENEI

mirus,

jos vyrą JUOZĄ, dukrą, sūnus ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

Marytė ir Vacys Vaitkai 
Aušra ir Gintaras Dalindos 
Rūta ir Laimis Andruliai

PADĖKA
AfA 

JUOZAS VELYVIS
mirė 1988 m. balandžio 21 d., palaidotas 

balandžio 25 d. lietuvių kapinėse Mississaugoje.
Dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse ir paro- 

džiusiems velioniui paskutinę pagarbą. Nuoširdžiai dėko
jame klebonui kun. J. Staškui ir kun. K. Kaknevičiui už at
našautas Mišias, maldas koplyčioje ir religines apeigas ka
pinėse. ■ f - ■

Ačiū sol. V. Verikaičiui už giedojimą. Nuoširdi padėka 
karsto nešėjams.

Nuoširdžiai dėkojame draugams ir pažįstamiems užpra
šiusiems Mišias už velionio sielą, prisiųstas gėles ar vietoj 
gėlių aukojusiems “Tėviškės žiburiams” velionies atminimui.

Dar kartą visiems nuoširdus ačiū.

Nuliūdę: žmona Ona, sūnūs, dukterys, 
jų šeimos ir vaikaičiai

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

PADĖKA
1988 m. gegužės 13 d. mirė mūsų 

mylimas sūnus ir brolis

AfA

EUGENIJUS KRONAS.
Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Liaubai, OFM, 

už velionies lankymą ligoninėje, už Rožinį, už ge
dulo Mišias ir palydą į kapus. Dėkojame prel. J. 
Tadarauskui už Mišias ir dalyvavimą kapinėse. 
Nuoširdus ačiū V. A. Paulioniams už giesmes Mi
šių metu.

Didelė padėka draugam ir pažįstamiem, kurie 
užjautė žodžiu ir raštu, ir puošė gėlėmis velionies 
karstą. Dėkui už aukas Mišioms, spaudai ir Tautos 
fondui.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams ir mielom 
draugėm už pyragus.

Liekame Jums visada dėkingi -
Balys ir Elvyra Kronai, 
brolis Robertas, sesuo Dalia

Canadian Slit fH etnorialsi Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



Medjugurje, Jugoslavijoje, kur maldininkai lanko Marijos apsireiškimo vietą. Iš kairės: kun. EDMUNDAS PUT
RIMAS, viena iš regėtoją VIEKĄ, SOFIJA PUTRIMIENĖ iš Toronto Nuotr. M. Putrimo

PLB ateities žygiai ir darbai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

je, kurioje tik yra didesnis 
mūsų jaunimo skaičius, savai
tės (ar bent savaitgalio) spe
cialius seminarus ar kursus jo 
paruošimui visuomeninei ir 
politinei veiklai. Tų semina
rų ar kursų pravedėjais kvies
tini tos srities mūsų eksper
tai ar kitataučiai. To užmojo, 
kiek teko iš spaudos patirti, 
imasi Australijos LB vadovy
bė. Labai pavėluotas reika
las! JAV ir Kanados LB vado
vybės turėtų labai skubiai pa
judėti.

To užmojo realizavimas pa
reikalaus nemažai finansinių 
išteklių. Lietuvos laisvės žy
giui, pagal dr. J. Kazicką, “rei
kalinga visa galima finansinė 
parama. Lietuvių fondas, Tau
tos fondas, ir visi kiti fondai 
bei privatūs finansiniai šalti
niai turi tarnauti Lietuvos lais
vės reikalui”.

Turime dar keletą pajėges
nių ir pilnai gyvuojančių po
litinių vienetų. Jie galėtų pa- 
organizuoti finansinės para
mos tam reikalui.

Yra tūkstančiai tikrai finan
siškai pajėgių lietuvių, kurie

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS

VII SEIMAS 
1988 m. birželio 28-30 d. d.

Loew’s Westbury Hotel, 475 Yonge St., Toronto, Ontario M4Y 1X7.
Telefonas (416) 924-0611

4.00-7.00 v.v.

8.00 v.v.

8.00- 9.00 v.r.
9.00-12.00 v.r.

12.00- 1.30 v.p.p.
2.00- 6.30 v.v.

7.00- 9.00 v.v.

8.30-12.00 v.r.

12.00- 1.30 v.p.p.
2.00- 6.00 v.v.
6.00- 8.00 v.v.
8.00- 9.30 v.v.

8.30-12.00 v.r.
12.00- 2.00 v.p.p.
2.00- 6.00 v.v. 

7.30-10.00 v.v.

Liepos 1, penktadienį
PLB valdybos ir kraštų atstovų pasitarimai
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos posėdžiai

Kambarius viešbutyje reikia rezervuoti iš anksto tel. (416) 924-0611. 
Prieš seimą, birželio 24-27 d.d. Loew's Westbury viešbutyje vyks 
Pasaulio lietuvių IV-sis kultūros kongresas.

nė piršto neprikiša prie Lietu
vos laisvinimo darbo. Tie as
menys turėtų pinigais išpirkti 
savo išsijungimą iš lietuviškos 
veiklos, skirdami kasmet po 
keletą ir net kelioliką tūks
tančių dolerių Lietuvos laisvi
nimo darbui paremti. Turime 
savųjų tarpe jau eilę milijo
nierių. Jie galėtų minimam už
mojui bei jo realizavimui skir
ti po milijoną dolerių. Jie tų 
milijonų dolerių negalės pasi
imti Amžinybėn! Surastinas 
tik tinkamas priėjimo būdas 
prie tokių asmenų ir jų palen
kimas Lietuvos ir lietuvių rei
kalui.

Kitataučių talka
Yra kalbama ir sakoma, kad 

laisvojo pasaulio politiką nu
stato apie 1,000 asmenų. Kiek 
iš jų mes turime tikrai ir pil
nai savo pusėje? Jų skaičius 
yra nepaprastai ribotas!

Laisvojo pasaulio kraštų 
prezidentai, ministerial pir
mininkai, užsienio reikalų 
ministerial, parlamentų ar 
kongresų vadai ar nariai su 
mūsiškiais susitinka, pasi
sveikina, pasikęičia vienu ar 
kitu žodžiu, nusifotografuoja 

Birželio 27, pirmadienį
Seimo atstovų registracijos pradžia 
ir informacija
Pasaulio lietuvių IV kultūros kongreso pokylis 
Prisikėlimo parapijos salėj, 1011 College St.

Birželio 28, antradienį
Registracija
PLB VII seimo atidarymas
PLB valdybos ir PLB institucijų pranešimai
Bendri pietūs
Kraštų bendruomenių pranešimai, 
siūlymai seimui
Kultūrinė veikla ir ateitis
Jaunimo veikla ir ateitis
Bendra vakarienė, paskaita

Birželio 29, trečiadienį
Pasaulio lietuvių anketa
Lituanistinis švietimas
Esamoji padėtis Lietuvoje
Bendri pietūs, paskaita
Lietuvos laisvės kova, lietuvių politinė veikla
Vakarienės pertrauka
PLB valdybos, kontrolės komisijos ir garbės 
teismo rinkimai

Birželio 30, ketvirtadienį
Organizaciniai ir seimo narių keliami klausimai 
Pietų pertrauka 
“Pasaulio lietuvis”
Seimo nutarimų priėmimas
Baigiamasis posėdis, seimo uždarymas 
Naujos PLB valdybos priėmimas, 
seimo banketas

— tai ir viskas. Dėl to turime 
kaltinti tik patys save!

Įtakingų draugų laimėjimas 
kitataučių tarpe yra mums bū
tinybė. Laisvasis pasaulis pil
nai įjungtinas į kovą dėl Lie
tuvos laisvės. Laisvojo pasau
lio visuomeninio ir politinio 
gyvenimo vairuotojai kvieste 
kviestini ir jungte įjungtini 
į Lietuvos laisvinimo žygį. Yra 
visa eilė būdų juos laimėti mū
sų reikalui. Be jų talkos mūsų 
vienų judėjimas bei veikla 
yra tik sapnas!

Išradingumas laimėti 
kitataučius

Įtakingi visuomeninio ir po
litinio gyvenimo vairuotojai 
patys pas mus neateis. Turime 
nestokoti nei iniciatyvos, nei 
išradingumo, nei sumanumo 
su jais sueiti į ryšį ir juos sa
vo reikalui laimėti. Mums rei
kalingi iškilieji laikraštinin
kai (columnists), didžiųjų 
dienraščių redaktoriai ir lei
dėjai, radijo ir televizijos 
komentatoriai, žymūs moksli
ninkai, universitetų preziden
tai, parlamentų ir kongresų 
nariai ir laisvųjų kraštų vy
riausybių nariai.

Neseniai minėjome Lietuvos 
nepriklausomybės 737-tąją 
sukaktį (ne 70 metų sukaktį!). 
Galėjome turėti vieną iš pa
minėtų asmenų ar pareigūnų 
pagrindiniais kalbėtojais. 
Beveik kiekvienoje vietovėje 
saviškiai kalbėjo saviškiams. 
Lietuvos bylos reikalas tik 
vienoje ar kitoje vietovėje 
buvo išneštas į didžiąją kita
taučių spaudą (ir tik lėkštai 
ir skurdžiai!). Nebuvo tuose 
minėjimuose atrakcijų, ir kita
taučių spauda neatskubėjo su 
savo reporteriais ir fotogra
fais.

Galima atžymėti įtakingą ir 
žymų kitatautį, iš kurio tiki
mės naudos ateityje. Tie atžy- 
mėjimai ar pagerbimai turėtų 
būti daromi iškilmingų pietų 
ar vakarienių metu puošniose 
viešbučių salėse.

Savo laiku Los Angeles lie
tuviai pagerbė JAV senatorių 
Thomas H. Kuchel, vieną JAV 
senato vadų. Be jo talkos ne
būtų pavykę pravesti JAV kon
grese garsiosios H. Con. Res. 
416 (89th Congress) rezoliuci
jos Baltijos kraštų bylos rei
kalu.

PLB pilnas pajudėjimas
Laisvajame pasaulyje turi

me dar tūkstančius geros va
lios lietuvių, norinčių vienu 
ar kitu būdu įsijungti į Lietu
vos laisvinimo žygį. Jie lau
kia sugestijų, pageidavimų, 
nurodymų bei rekomendacijų 
iš LB vadovybių. Visos reikia
mos instrukcijos ir nurodymai 
gali (ir turėtų!) pasiekti juos 
per “Pasaulio lietuvį”, jauni
mo organizacijų leidinius ir 
atskirų kraštų LB biuletenius 
ar bendralaiškius. Tikime, kad 
PLB naujoji valdyba pilnai, 
sumaniai ir profesionaliai pa
judės šioje srityje. JAV LB 
aktyvieji nariai irgi lauks pil
nesnių instrukcijų iš naujosios 
krašto valdybos. Geros valios 
lietuviai gali dar “nuversti 
kalnus”, jei tik juos pilnai 
pajudins PLB naujoji valdyba 
ir atskirų kraštų LB vadovy
bės.

• Reikia mums iškirsti langus į 
visas puses, nes tik gerai suprastas 
visuotinumas gali apvaisinti tautinį 
individualumą. DR. J. ERETAS

/z>/Ani^A

PL IV-sis KULTŪROS
KONGRESAS

1988 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 ir pensininkams - $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 irpensininkams-$10.

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

Loew’s Westbury Hotel
8.00 v.v. - POKYLIS, meninę programą atliks Violeta 

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

Bilietai į visus renginius gaunami sekmadieniais Anapilyje, Lie
tuvių namuose ir Prisikėlimo parapijoje Toronte. Kreikiantis 
raštu - pridėti čekį arba piniginę perlaidą ir adresuoti: Kultūros 
kongresas, 1011 College St., Toronto, Ont. M6II1A8.

Kun. Jonas Kastytis Matulionis 
kviečia melstis

Lietuvių informacijos centrui telefonu pranešė, kad buvęs sąžinės 
kalinys kun. Jonas K. Matulionis kviečia lietuvių tautą įsijungti į 
birželinių trėmimų minėjimo maldos vajų. Pateikiame pilną tekstą

Maldos vienybėje ir meilėje
Mums, lietuviams, kiekvienas 

birželis ne tik vasaros žiedų, 
žolynų, krikščioniškų švenčių 
ir gražiųjų vardų mėnuo, bet 
ir kančios bei skausmo dienų 
prisiminimas. 1940 birželio 15 
buvo okupuota Lietuva, užge
sinta šventoji laisvės aukuro 
ugnis, nutildytas laisvės var
pas. Beveik penki dešimtme
čiai esame vergijoje, bet lais
vės troškulys liejasi gaivia sro
ve, ir Lietuva mumyse gyva. Ant
ras nelauktas, netikėtas ir ne
turintis pasaulio istorijoj pa
vyzdžio niekšiškumas buvo, kai 
1941 m. birželio 14 prasidėjo 
baisus lietuvių tautos naiki
nimo procesas: pirmoji inteli
gentų, šviesuomenės deportaci
ja į TSRS negyvenamus plotus, 
net už poliarinio rato bai
sioms kančioms, badui ir mir
čiai.

Visa Lietuva - kaimai, mies
teliai ir miestai gedėjo, kai 
1940 m. į jos taikius kelius įžen
gė ir įvažiavo svetimieji. Visa 
Lietuva raudojo, kai 1941 m. 
birželį prasidėjo vežimai. Kry- 
žuočiai karų metu išsivarydavo 
šeimas ir pagrobdavo vaikus, o 
kaimynas, atnešęs “rojų”, sunk
vežimiais į geležinkelio stotį 
gabeno pačius geriausius, pa
čius doriausius žmones. Ištisas 
šeimas su raudančiais kūdi
kiais ir alpstančiais seneliais 
grūdo į gyvulinius vagonus ir 
vežė nežinion. Tą rytą 1941 m. 
birželio 14 iš gimtųjų Pelyšų 
atskubėjau į bažnyčią patar
nauti šv. Mišioms. Bažnyčia 
buvo tuščia. Zakristijonas pa
sakė: “Veža žmones”. Išėjęs 
šventoriun pamačiau prava
žiavo trys sunkvežimiai, ku
riuose buvo išvežamos trijų 
pradžios mokyklos mokytojų 
šeimos. Ketvirtoji, buvusi vals
čiaus viršaičio Justino Matu
laičio šeima, paimta iš kaimo. 
Išgąsčio pagautas, tarsi vienu 
atsikvėpimu, parlėkiau namo. 
Per visą Lietuvą praskriejo ži
nia apie didelę visos tautos ne
laimę, netektį ir skausmą. Už 
ką ir kodėl? Niekas nežinojo, 
įbauginti žmonės laukė dar

pswoGmA' j Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

A- Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8 Tel. (416)625-2412
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PL IV kultūros kongreso svarstybos
BIRŽELIO 24, PENKTADIENĮ

3.30 V.p.p. Meno parodos atidarymas, Northern District Library. 40 
Orchard View Blvd., (Eglinton & Yonge požeminio. Į 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-Poilock (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 ir 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.
baisesnių įvykių, dar skaudes
nių žinių. Padėtį pakeitė dvie
jų ideologijų susidūrimas, ku
rių tikslas naikinti ir žudyti 
kitų įsitikinimų ir tautų žmo
nes. Prisimindami tuos įvykius, 
kančias, skausmus, daugelio 
brolių ir seserų netektų visos 
okupacijos metais kviečiame:

Birželio 15 d. visuomet te
būna mūsų Tėvynės Lietuvos, 
visos tautos gedulo diena. Ją 
paminėkime taip, kaip moka 
mūsų katalikiška tauta.

Nuo birželio 14 d. visą okta
vą meldžiamės už mirusius 
tremtinius, išvežtuosius ka
linius, žuvusius už Lietuvos 
laisvę.

Birželio 19, sekmadienį, mi
rusiųjų ir žuvusiųjų paminėji
mas ir pagerbimas bažnyčiose.

Broliai kunigai, sakyklos žo
dyje prisiminkime Tėvynės 
kančias ir kankinius, sugie
dokime “Viešpaties angelas”, 
“Dievas mūsų prieglauda ir 
stiprybė”, “Lietuva tėvyne 
mūsų”.

Oktavos metu aplankykime 
kapines ir padėkime gėlių. 
Tevienija mus bendra malda. 
Mirusiems ir žuvusioms Vieš
pats tesuteikia amžiną džiaugs
mą. Mūsų maldose ir gyveni
me gyva Lietuva.

Maldos vienybėje ir meilėje 
su jumis visais,

Kun. Jonas Kastytis 
1988 birželio 8 d. Matulionis

(LIC)

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-

' vičtenė. “Draugė’’ šeštadienio kultūrinio priedo redaktorė (Či
kaga). Dalyvaus Jonas VarčiiitS, Kanados lietuvių žurnalistų (sąjungos pirtį 
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), kalbės 
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.

Edmonto lietuviai gegužės 22 <1. prie žuvusiems kariams paminklo mini 1948 m. trėmimus Ntr. A. Dudaravičiaus
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LENKIŠKOS DAINOS
Trakuose balandžio pabai

goje įvyko pirmojo sąjunginio 
lenkų dainos atlikėjų konkur
so respublikinė dalis, kurion 
įsijungė ne tik didžiųjų Lietu
vos miestų, bet ir rajonų atsto
vai. Į Pabaltijo srities varžy
bas pateko net du vokaliniai 
ansambliai iš Kapsuko (Mari
jampolės). Sąjunginis lenkų 
dainos atlikėjų konkursas bus 
užbaigtas Vitebske, kuris yra 
susibroliavęs su Lenkijos mies
tu Zeliona Gura. Teigiama, kad 
lenkų daina labai populiari Lie
tuvoje. Jos konkursai čia pra
dėti rengti prieš 20 metų.

ŠIRDIES OPERACIJOS
Tris R. Vokietijos ligonius, 

sergančius įgimtais širdies su
trikimo metodais, R. Berlyne 
operavo Humboldtų universite
to pakviesti du kauniečiai chi
rurgai — akademikas Jurgis 
Brėdikis ir prof. Feliksas Bu
kauskas. Ritmo sutrikimo vie
tos širdyje nustatomos Kaune 
sukurtais metodais. Operacijai 
naudojama originali šalčio ir 
lazerio technika be dirbtinės 
kraujo apytakos. Kauniečiai gy
dytojai ligonius tokiais meto
dais jau yra operavę Maskvoje, 
Leningrade, Rygoje, Tbilisyje 
ir kituose miestuose. Operaci
jos R. Berlyne buvo pirmoji iš
vyka užsienin. Akademikas J. 
Brėdikis primena jau gautus 
kvietimus iš Prahos ir Kroku
vos. Širdies ritmo sutrikimų 
operacijos dar nėra paplitusios, 
jos daromos tik keliose V. Euro
pos, JAV, Japonijos klinikose, 
bet ten naudojama sudėtinga 
chirurginė technika su dirbti
ne kraujo apytaka. Kauniečius 
chirurgus išgarsino jų susikur
ti nauji metodai. Dar šiame 
penkmetyje Kaune bus pradėtos 
savais metodais atliekamos ope
racijos ir pacientams iš užsie
nio.

STREIKAS KLAIPĖDOJE
Gegužės 18 d. klaipėdiečiai 

sustojimo aikštelėse nesulaukė 
autobusų. Jie nepasirodė nei ry
tą, nei vidudienį, nei vakarą. 
Visą parą buvo nutrauktas vie
šasis susisiekimas Klaipėdos 
gatvėse, sutriko normalus dar
bo ritmas, patirta nuostolių. 
Gegužės 20 d. spaudoje buvo 
paskelbtas Alfonso Pipiro pra
nešimas su cituojamu Klaipė
dos partinio komiteto I sekr. 
V. Baublio pareiškimu: “Tą die
ną sėsti prie vairo atsisakė dau
guma autobusų parko maršruti
nių autobusų ir taksi vairuoto
jų. Tokį sprendimą jie padarė 
savavališkai po to, kai įmonės 
administracija nesutiko išmo
kėti dalies premijinio atlygi
nimo už balandžio mėnesį, nes 
miesto maršrutiniai autobusai 
neįvykdė pajamų už keleivių 
pervežimą planinės užduoties. 
Ji taip pasielgė, vadovaudama
si neseniai įdiegtais naujais 
darbo apmokėjimo nuostatais. 
Dėl to vairuotojų vidutinis mė
nesinis uždarbis, lyginant su 
tuo pačiu praėjusių metų laiko
tarpiu, sumažėjo aštuoniolika 
rublių. O kai kurių atlyginimas 
dar ryškiau skyrėsi nuo pernykš
čio. Nors tarifinis darbo už
mokestis naujomis darbo apmo

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

Liepos 6 - 20
Liepos 20 - rugpjūčio 2
Rugpjūčio 11-27 

Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 
Smulkesnes žinias teikiame 
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laidotuvių namai 
ir koplyčia 

Telefonas: 528-6303
HAMILTON, Ontario

kėjimo sąlygomis šiek tiek ir 
padidėjo, susidariusi situaci
ja sukėlė vairuotojų nepasiten
kinimą. Juo labiau, kad nuo jų 
asmeninio indėlio nepriklauso 
gaunamų pajamų dydis. Todėl 
kolektyvas iškėlė klausimą dėl 
materialinės skriaudos kom
pensavimo. Žmonės išliejo ir 
kitas nuoskaudas — nurodė dar
bo organizavimo trūkumus ir 
aplaidumo faktus, su kuriais 
jie susiduria, eksploatuodami 
automobilius ir aptarnaudami 
keleivius, kėlė neišspręstas 
buitines problemas ...” (“Kom
jaunimo tiesa" nr. 96). Autobuso 
vairuotojų streiką Klaipėdoje 
užbaigė administracijos pa
dengtas atlyginimų skirtumas, 
įsipareigojimas patobulinti už
darbio apskaičiavimo nuostatus, 
pašalinti iškeltus trūkumus. M. 
Gorbačiovo persitvarkymų at
neštas streikas buvo sėkmingas.

PRIĖMĖ KATALIKŲ VADOVUS
Aukščiausiosios tarybos rū

muose Vilniuje gegužės 13 d. 
kompartijos ir valdžios vadai 
susitiko su Katalikų Bendrijos 
vadovais, grįžusiais iš Vatika
no, kur jie buvo išvykę ataskai
tos vizitui. Tarybos prezidiu
mo pirm. V. Astrauskas pabrėžė, 
kad tokie susitikimai ir pokal
biai yra naudingi abiem pusėm. 
Gana platų pranešimą apie šį su
sitikimą paskelbė du pagrindi
niai dienraščiai — “Tiesa” ir 
“Komjaunimo tiesa”. Komparti
jos centrinio komiteto sekr. L. 
Šepetys prisipažino, kad ne vis
kas sklandžiai klostėsi ligšio
liniuose santykiuose. Buvo ir 
dramatiškų įvykių, abipusių 
klaidų, kurios dabar taisomos. 
Pasak L. Šepečio, norima “atkur
ti lenininius principus požiū
rio į religiją, bažnyčią ir tikin
čiuosius”. Jau ruošiami nauji 
sąžinės laisvės įstatymai, ku
rie geriau atspindės religinių 
organizacijų siekius. Esą moks
lininkai turės objektyviai at
skleisti Katalikų Bendrijos vaid
menį lietuvių tautos istorijoje, 
religijos ir dorovės santykio 
raidą, religijos ir kultūros, 
meno sąveikos istoriją. Pokal
biuose taipgi paaiškėjo, kad 
Taikos karalienės šventovė 
Klaipėdoje tikintiesiems bus 
atiduota 1989 m. viduryje. Ta
da klaipėdiečiai turės dvi šven
toves. Po gaisro atstatyta Bui
vydžių šventovė, bus atnauji
namos Ignalinos ir Gargždų 
šventovės. Jau esą išspręsti 
Šalčininkų, Radviliškio, Kre
tingos šventovių materialinės 
bazės sutvarkymo klausimai. 
Kauno kunigų seminariją pra
plės jai atiduotas greta esan
tis pastatas, iškėlus iš jo ten 
esančią įstaigą. Numatoma pa
didinti ir klierikų skaičių. 
Religinių reikmenų dirbtuvei 
Vilniuje patalpų jieško vykdo
masis šio miesto komitetas. Su
sitikimo aprašyme neužmiršta
ma ir ligšiolinė kompartijos 
linija: “Kartu buvo pabrėžta, 
kad visada bus griežtai pasisa
koma prieš mėginimus maldos 
namus panaudoti politikai, 
prieš kai kurių kunigų ekstre
mistinius išpuolius, kurie ne
kelia ir bažnyčios autoriteto . ..”

V. Kst.

VIENINTELĖ PROFESIONALI
LIETUVIŲ KELIONIŲ 
ĮSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 

GARANTUOJA

Rugsėjo 2-16 
Spalio 7-21 
Gruodžio 27 - 

sausio 10 1989 m.

Š.m. birželio 26, sekmadienį, 12 valandą ryto, Hamiltono medžiotojų ir 
žūklautojų klubo Giedraitis vietovėje prie Kaledonijos yra rengiama

Joninių GEGUŽINE
Skanus šviežias maistas, ant jiešmo keptas paršiukas su visais 
priedais, įvairi laimikių loterija. Muzika, šokiai, silpni gėrimai. 

Visus Hamiltono, Toronto ir apylinkių lietuvius kviečiame
gausiai dalyvauti. DLK Algirdo šaulių kuopa

Edmonton, Alberta
SOVIETŲ DIDŽIĄJĄ DEPOR

TACIJĄ, įvykdytą Lietuvoje prieš 
40 metų, Edmontono lietuviai pa
minėjo gausiai susirinkdami pa
maldoms į Lietuvių namų koply
čią. Pamaldas laikė ir jautrų pa
mokslą pasakė kun. Aloyzas Re- 
kowski. Po to Lietuvių namų au
ditorijoje buvo trumpas susirin
kimas, kur kalbėjo KLB apylinkės 
pirm. Algis Dudaravičius. Vėliau 
dalyviai organizuotai nuvyko prie 
miesto rotušės. Čia tarp Lietuvos 
ir Kanados vėliavų T. Uogintas, M. 
Zakarevičius, A. Augytė ir M. And- 
rulevičienė laikė didžiulį užrašą, 
kuris išreiškė žiaurią deportaci
jos skriaudą mūsų tautai. Kiti pen
ki skirtingi plakatai, kalbėjo apie 
įvairias kitas sovietų padarytas 
skriaudas Lietuvai. Pirm. A. Du
daravičius tarė pritaikytą progai 
žodį ir perskaitė gautą iš Lietu
vos Laisvės lygos atsišaukimą. 
Kun. Rekowski sukalbėjo maldą, o 
po to visi sugiedojo Tautos him
ną. Prie Nežinomo kareivio pa
minklo buvo padėtas vainikas, pa
puoštas mūsų trispalvės juosto
mis. Dobilas

Hamilton, Ontario
JONINIŲ ŠVENTĖ. Birželio mė

nuo yra gausus vardinėm, kurias 
Lietuvoje švęsdavom, kaip Anta
nines, Jonines, Petro ir Povilo var
do dieną. Nepriklausomoje Lie
tuvoje Šaulių sąjungoje buvo pri
gijęs paprotys švęsti Jonines. Ta 
proga buvo ruošiamos gegužinės 
pagerbti Jonus ir Jones. Hamil
tono šaulių kuopa jau eilę metų 
ir čia Kanadoje tęsia šią gražią 
tradiciją. Birželio 26 dieną, sek
madienį. 12 vai. Hamiltono me
džiotojų ir žūklautojų klubo Gied
raitis sodyboje įvyks Joninių ge
gužinė. Bus įvairus maistas, lo
terija, muzika ir šokiai. Šauliai 
kviečia visus mielus lietuvius Ha
miltono, Toronto ir apylinkių šio
je gegužinėje dalyvauti ir links
mai praleisti sekmadienio popie
tę. Blogam orui esant, daug vie
tos erdviame klubo pastate. Iki 
pasimatymo gegužinėje!

Hamiltono šaulių kuopos 
valdyba

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A

(Esu “Union Gas” (/V. 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

St. Catharines, Ont.
TRADICINIS “FOLK ARTS" 

FESTIVALIS prasidėjo gegužės 
20 d. tautinių gražuolių baliumi. 
Gegužės 21 d. įvyko oficialus festi
valio atidarymas prie miesto ro
tušės dalyvaujant daugybei tau
tinių vėliavų. “Grand Parade” - 
didysis paradas - per visą mies
tą įvyko gegužės 29, kaip papras
tai sutraukdamas mases žiūrovų. 
Parade lietuviams gražiai atsto
vavo šių metų “Miss Lithuanian 
Community” Rima Mačikūnaitė ir 
KLB St. Catharines apylinkės val
dybos pirm. A. Šetikas.

BAISIŲJŲ TRĖMIMŲ, įvyku
sių sovietų pavergtoje Lietuvoje 
1948 m., minėjimas pas mus įvyko 
gegužės 22 d. iškilmingų pamaldų 
metu, dalyvaujant organizacijoms 
su savo vėliavomis bei gausiam 
tautiečių būriui. Gėles prie žu
vusių paminklo padėjo šių metų 
iškilioji lietuvaitė Rima Mači
kūnaitė ir KLB apylinkės pirm. A. 
Šetikas, kuris ta pačia proga pa
sakė neilgą, bet turiningą žodį. 
Minėjimas baigtas visų dalyvių

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003 Toiofr>n=>c 
(Union Gas Building) eieronas
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

Tel. 544-7125

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

AKTYVAI PER 27 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)...................3%
santaupas...................... 5.75%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% 
90 dienų indėlius................8%
1 m. term, indėlius ......... 9.25%
1 m. term, ind.mėn.pal. . 8.75% 
3 m. term, indėlius .......  9.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) .... 7% 
RRSPirRRIFI m........... 9.25%
RRSP ind. 3 m................  9.75% 

nuoširdžiai sugiedotu Tautos 
himnu.

KAIP ARTIMI IR GERI HAMIL
TONO lietuvių bendruomenės kai
mynai niekad neturėtumėm pa
miršti, kad Hamiltone dabar vyks
ta milžiniški pasiruošimai viso 
laisvojo pasaulio lietuvių tau
tinių šokių šventei liepos 2-3 d.d. 
Turėtumėm ne tik ruoštis toje 
šventėje gausiai dalyvauti, bet 
taip pat padėti darbu bei lėšo
mis. Kor.

SUTVARKAU DOKUMENTUS iš
kviesti giminėms iš Lietuvos ir 
taip pat privačiai važiuojantiems 
Lietuvon. Kreiptis j Raimondą 
Krukovičių. tel. 387-3288. adre
sas 654 Upper James, Hamilton, 
Ont. Darbo valandos: pirmadienį, 
antradienį, ketvirtadienį 3-7 v.p.p., 
penktadienį 12-3 v.p.p.

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

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.

JA Valstybės
Dr. Algirdas Statkevičius, vil

nietis psichiatras, su dukra 
Rasa gegužės 21 d. atskrido Flo- 
ridon pas seserį Agnę Šatienę ir 
pusseserę dr. Aldoną Lukienę. 
Jis yra politinis kalinys, Lie
tuvos Helsinkio grupės narys, 
pasirašęs baltiečių memoran
dumą, reikalaujantį panaikinti 
Molotovo ir Ribbentropo 1939 m. 
pasirašytą gėdingąją sutartį. 
Už savo veiklą dr. A. Statkevi
čius buvo kalintas kelis kartus, 
kankinamas Černiachovsku pa
vadinto Įsručio psichiatrinėje 
ligoninėje.

Lietuvių pensininkų klubas 
Los Angeles mieste susilaukė 
lietuviškos svetainės, kurioje 
pensininkai už vieną dolerį gau
na skanius pietus. Svetainei tei
kiama valdinė parama, išrūpin
ta iš Čikagos atvykusios JAV LB 
socialinių reikalų tarybos pirm. 
Danguolės Valentinaitės ir JAV 
LB Vakarų apygardos pirm. An
gelės Nelsienės. Pensininkų 
svetainei buvo gauta žemutinė 
Tautinių lietuvių namų salė su 
virtuve. Svetainė pradėjo veikti 
sausio 19 d., bet oficialus jos 
atidarymas įvyko kovo 10 d. vir
šutinėje Tautinių lietuvių na
mų salėje, dalyvaujant miesto 
tarybos atstovui J. Ferrarui. 
Be jo, atidaryme kalbėjo LB Va
karų apygardos pirm. A. Nelsie- 
nė ir keli sveikintojai. Humo
ristinį žodį tarė pensininkų 
eilėms priklausantis poetas 
Bernardas Brazdžionis. Sve
tainės atidarymo dalyviai bu
vo pakviesti pasistiprinti ir 
pasivaišinti. Svetainei vado
vauja LB Vakarų apygardos vi
cepirmininkė socialiniams rei
kalams Nijolė Pupienė, talki
nama Stefanijos Strikaitienės 
ir ūkvedės Angelės Arienės. 
Pensininkams svetainėje patik
rinamas kraujospūdis, švenčia
mos jų vardinės ir gimtadieniai.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
“Tėviškės” parapija balandžio 
10 d. susilaukė naujo klebono, 
pakeitusio 1986 m. vasarą miru
sį vysk. Ansą Trakį, kuris, bū
damas kunigu, įsteigė šią para
piją ir jai vadovavo ilgus metus. 
Po jo mirties “Tėviškės” parapi
jai laikinai sutiko vadovauti ev. 
kun. Hansas Dumpis, dabar pa
kviestas nuolatiniu šios parapi
jos klebonu. Jo įvestuvės įvyko 
balandžio 10, Atvelykio sekma
dienį. Apeigas lietuviškai ir 
angliškai atliko Čikagos evan
gelikų liuteronų sinodo vyskupo 
įgalioti kunigai J. Juozupaitis 
ir K. Stenmanas, dalyvaujant 
“Tėviškės” parapijos kunigui 
rinkti komiteto pirm. Andriui 
Sedaičiui, nariams Jurgiui 
Lampsačiui ir Kasparui Vaiš
vilai. Kun. H. Dumpis savo pa
sižadėjimą parapijai atliko lie
tuvių kalba. Salėje surengtų 
pietų metu naująjį “Tėviškės” 
parapijos kleboną kun. H. Dum- 
pį sveikino: išeivijos lietuvių 
evangelikų liuteronų vardu — 
kun. J. Juozupaitis, Čikagos 
evangelikų liuteronų sinodo — 
vyskupo įgaliotas kun. K. Sten
manas, JAV latvių evangelikų 
liuteronų pirm. kun. V. Vars- 
bergs, generalinis lietuvių evan
gelikų reformatų superinten
dentas kun. S. Neimanas, sve
čias iš Kanados kun. A. Žilins
kas, lietuvių katalikų vysk. P. 
Baltakio, OFM, ir jėzuitų vardu 
— kun. P. Daugintis, SJ, Mažo
sios Lietuvos rezistencinio są
jūdžio ir lietuvių draugijos var
du — pirm. V. Žiobrys. Lietuvos 
konsulo V. Kleizos ir kai kurių 
kitų asmenų sveikinimai buvo 
gauti raštu.

Argentina
Mindaugo draugija Berisse 

gegužės 14 d. atšventė 57-tuosius 
savo veiklos metus. Minėjimas 
pradėtas tautine giesme tapusia 
“Lietuva brangi”, Argentinos ir 
Lietuvos himnais. Tylos minute 
pagerbus mirusius narius, Min
daugo draugiją sveikino: ALOST 
vicepirm. A. Mikučionis, “Nemu
no” draugijos pirm. J. Survila, 
SLA pirm. R. Stalioraitis, Argen
tinos lietuvių jaunimo sąjungos 
atstovė A. Rastauskaitė, Lietu
vių centro — N. Ruplėnas, “Lai
ko” ir Aušros Vartų parapijos — 
kun. A. Lubickas, MIC, “Argen
tinos lietuvių balso” leidėjas 
P. Ožinskas, slovakų, bulgarų, 
armėnų draugijų ir vietinės val
džios atstovai. Giesmėmis ir dai
nomis programą pradėjo A. Sau
lio vadovaujamas Mindaugo 
draugijos choras, užbaigė Jur
gio Persico-Bukausko paruoš
tas tautinių šokių ansamblis. 
Dalyviams ir programos atlikė
jams padėkojo Mindaugo drau
gijos pirm. Valentina Bukaus- 
kaitė-Persico. Mirusieji nariai 
jau balandžio 24 d. buvo prisi
minti kun. Augustino Steigvilo, 
MIC, atnašautose Mišiose.

Australija
Sėkmingą koncertą Melburno 

lietuviams balandžio 17 d. su
rengė Adelaidės lietuvių mote
rų ansamblis, kurio dainomis 
rūpinasi sol. Genovaitė Vasi
liauskienė, tautiniais šokiais 
— Bronė Lapšienė. Ansamblis 
skiriasi nuo kitų tuo, kad jį su
darė ne jaunimas, o vyresnio 
amžiaus moterys, gražiai dai
nuojančios ir dar gerai šokan
čios. Melburno lietuviams at
vežtas dainas papildė ir su 
jomis susieti tautiniai šokiai. 
Adelaidės ansamblį koncertui 
buvo pakvietusi Melburno lie
tuvių pensininkų draugija. Va
dovė sol. G. Vasiliauskienė už 
koncertą gautus $500 paskyrė 
Vasario 16 gimnazijai.

Britanija
Toronto lietuvių choras “Vo

lungė” šią vasarą su savo vadove 
muz. D. Viskontiene aplankys 
Britanijos lietuvius. Liepos 
25-31 d.d. “Volungės” koncertai 
numatyti Londone, Lietuvių so
dyboje prie Londono, Glasgove, 
Edinburge. Svečiai iš Kanados 
lankysis Škotijos lietuvių klu
be, Londono lietuvių namuose, 
dalyvaus Mišiose Šv. Kazimiero 
lietuvių šventovėje.

Šv. Kazimiero klebonas kun. 
dr. J. Sakevičius, MIC, antrą Ve
lykų dieną sutuokė jauniausią 
Zigmo ir Veronikos Jurų sūnų 
Kristopą su Christy Salvidge. 
Jaunasis dabar gyvena Kanados 
Vankuveryje ir iš ten atsivežė 
nuotaką, norėdamas susituokti 
Šv. Kazimiero šventovėje, kur 
buvo sutuokti jo tėvai, brolis 
ir seserys. Į sutuoktuvių apei
gas įsijungė ir prancūzų šven
tovės kun. Mark. Giedojo Šv. 
Kazimiero lietuvių šventovės 
choras, vadovaujamas muz. Jus
to Černio. Į vestuves buvo at
vykę ir jaunosios tėvai. K. Ju
ras dirba Vankuverio biržoje, 
o jo žmona studijuoja archeo
logiją. Jaunieji ateityje pla
nuoja įsikurti Britanijoje.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybės paskelbimo 
septyniasdešimtmečiui skirtą 
koncertą Boltone surengė vieti
nis baltiečių komitetas, kurio 
sekretorius yra Henrikas Vai
neikis, pagrindiniu kalbėtoju 
pakvietęs parlamento narį T. 
Sackville. Pastarasis prisiminė 
sovietų vis dar pavergtas tris 
Baltijos tautas, nors dabar daug 
kalbama apie M. Gorbačiovo pra
dėtą atvirumo politiką. Baltie- 
čius sveikino ukrainiečių jauni
mo atstovas. Išsamų pranešimą 
apie Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos istoriją, jų laisvės siekius 
ir viltis padarė H. Vaineikis. 
Oficialioji dalis baigta tų tau
tų himnais ir Britanijos kara
lienei sugiedotu “God Save the 
Queen”. Meninę programą pra
dėjo Leeds latvių tautinių šo
kių grupė “Kamuolinš”, tęsė 
estų instrumentalistai ir dai
nininkai. Lietuviams atstovavo 
iš Londono bei Nottinghamo at
vykusios dainininkės ir daini
ninkai su savo vadovais Vida 
Gasperiene ir Vincu O’Brien. 
Atskirame kambaryje buvo su
rengta tautodailės parodėlė, 
kurioje lietuviams atstovavo 
niekada nenuilstanti Rūta Po- 
pikienė.

Tradicinis Britanijos lietuvių 
jaunimo sąjungos savaitgalis 
“LITHEX 88” balandžio 30 — ge
gužės 2 d.d. Lietuvių sodyboje 
susilaukė 50 dalyvių, kurių eilė
se buvo 23 iš V. Vokietijos. Sve
čių grupėje buvo ir Vasario 16 
gimnazijos moksleivių, jon atvy
kusių iš įvairių pasaulio šalių. 
Apie Britanijos ir Vokietijos LB 
veiklą kalbėjo Vidas Puodžiū
nas ir Kęstutis Ivinskis, apie 
“Laisvos Europos” radiją — Eg
lė Juodvalkytė. Atsiminimais 
buvo paliestas pasitraukimas 
iš Lietuvos, gyvenimas pokari
nėse DP stovyklose, įsikūrimas 
kitose šalyse, dabartinės pro
blemos. Diskusinėse grupėse 
buvo nagrinėjama lietuvybė 
XXI-jame šimtmetyje. Be jau 
minėtų asmenų, pokalbiuose 
dalyvavo: Juozas Blinstrubas, 
Jaras Alkis, Algis Silnickas, 
Edmundas Kvietkauskas, Vin
cas O’Brienas. Buvo surengtas 
“D.P. pabėgėlių” pobūvis su ka
baretine programa, kurioje jau
nimas vaizdavo savo tėvų ir se
nelių gyvenimą pokarinėse sto
vyklose V. Vokietijoje — bend
rą virtuvę, valgyklą, vienodą 
aprangą, pirmuosius bandymus 
scenoje. Į sekančio savaitga
lio “LITHEX 89” komitetą buvo 
išrinkti: pirmininku — Edmun
das Kvietkauskas, sekretore — 
Regina Puodžiūnaitė, nariais — 
Jonas Žilinskas, Skotas Minei- 
kis ir Gintas Šova. Jaunimui 
skirto biuletenio “Lynes” lei
dimu rūpinsis Andrius Blinstru
bas.
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LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ | 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ

TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIS - 3 v.p.p., 1
Copps koliziejuje: dalyvauja 104 šokėjų rateliai. Šventės X 
pranešėjas - aktorius Arūnas Čiuberskis. Muzikinei palydai 
vadovauja muz. Jonas Govėdas, vokalinė palyda - Toronto 
“Volungės” choro su vadove muz. Dalia Skrinskaite- X 
Viskontiene. Dekoracijos - dail. Rimo Paulionio \į>

Bilietus $12, $15 ir $18, galima Įsigyti ir prie įėjimo. fa

UŽBAIGTUVIŲ BALIUS - 8 V.V., Convention Ž 
centro dviejose salėse: Chedoke - suaugusiems ir Wentworth- X 
jaunimui. Papildomai paimta dar Ballroom salė greta esančiame 
Sheraton viešbuty. į balių bilietus reikia įsigyti iš anksto.

LIEPOS 3, SEKMADIENĮ, 3 valandą po pietų, | 
HAMILTONE, ONTARIO, COPPS COLISEUM , 101 York Blvd.

Dalyvauja 54 grupės, per 2000 šokėjų iš Kanados, JAV, Pietų Amerikos, Vakarų Vokietijos, Australijos

'988

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS PARODOS 
atidarymas su koncertu - birželio 30, ketvirta
dienį, 7.30 V.V., Royal Botanical Gardens patalpose, 680 Plains Rd. W.

JAUNIMO ŠOKIAI - liepos 1, penktadienį, 8 v.v., 
Mohawk kolegijos salėje, Fennell W. ir W. 5th gatvių kampas.

Įėjimas — $3.

SUSIPAŽINIMO VAKARAS - liepos 2, šešta
dienį, 7.30 V.V., Convention Centre, 115 King St. W., dviejose, 
salėse: Chedoke - suaugusiems ir Wentworth - jaunimui. Įėjimas-$10.

LIEPOS 3, SEKMADIENĮ
PAMALDOS katalikams - 11 v.r., tame pačiame 

Convention Centre. Mišias atnašauja vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, gieda jungtinis Hamiltono Aušros Vartų ir Toronto Prisi
kėlimo parapijų choras.
Lietuvių evangelikų pamaldos su kun. P. Diliu - 10 v.r., 
Christ Ev.-Lutheran Latvian Church, 18 Victoria Ave. S.

ORGANIZUOTA EISENA po pamaldų - miesto 
centran Gore Park, prie Laisvės paminklo prisiminti Lietuvos 
valstybės atkūrimo 70 metų sukaktį. Kalbės Lietuvių Bend
ruomenės ir Hamiltono miesto atstovai, bus padėtas vainikas.

Visais šventės reikalais skambinti tel. (416) 523-7143.
Laukiame visų dalyvavimo šventėje -

VIII Tautinių šokių šventės rengėjai

Mokslo metų užlDaiga.
LIUDA ŠILEIKIENĖ

Toronto Maironio mokyklos 
ir Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų mokslo metų užbaigimas 
ir abiejų mokyklų baigusių mo
kinių išleistuvės įvyko gegužės 
27 d. Prisikėlimo parapijos sa
lėje.

Išleistuvės mokiniams, mokyk
lai ir tėvams yra didelė ir reikš
minga šventė. Dešimt ar dvylika 
metų mokykloje yra ilgas laiko 
tarpas. Per tuos metus mokinys 
ne tik iš pirmo skyriaus vaiku
čio tampa jaunuoliu-le, bet ir 
pramoko lietuviško rašto, isto
rijos, geografijos, susipažino 
su Lietuvos literatūra, jos ra
šytojais. Daugelis iš jų mokyk
loje buvo paruošti ir Pirmajai 
Komunijai. Per mokyklą jaunuo
lis atrado save: atpažino savo 
šeimos šaknis, išvystė meilę ir 
pagarbą Lietuvai, suprato kuriai 
tautybei Kanadoje jis priklauso.

Baigusiems mokiniams vaišes 
suruošė Maironio mokyklos tėvų 
komitetas. Maršą grojant (muz. J. 
Govėdas) į salę įžygiavo 18 bai
gusiųjų mokinių ir susėdo sa
lės scenoje.

Baigiamoji Aukštesniųjų lituanistinių kursų klasė. Iš kairės pirmoje eilėje: D. Grybaitė, V. Dirmantaitė, jMoc- 
kutė, auklėtoja I. Ross; antroje eilėje: A. Rudaitis, T. Jonys, A. Dziemionas, J. Pajaujis, T. Freimanas. Trūsta O. 
Stanevičiūtės ir mokytojos I. Ehlers. Kursų absolventai yra pasiruošę būti naudingais bendruomenės naris

Pasirodė mokyklos vedėja 
Giedra Paulionienė, pasveikinu
si baigusiuosius, paprašė to
liau programą vesti mokytoją 
Vaidą Jay. Dešimtokus sveikino 
Toronto mokyklų tarybos pirm, 
kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM, pateikdamas jiems pra
smingų minčių. Taip pat jis 
įteikė kiekvienam baigimo pa
žymėjimą. Mokiniai dar gavo 
po mokyklos metraštį ir rau
doną rožę, kurią vėliau perda
vė savo mamytėms. Pasižymė
jusiems moksle mokytoja Irena 
Ross įteikė premijas. Mokytoja 
Vaida Jay supažindino su Aukš
tesniųjų lituanistinių kursų 
baigusiaisiais. Juos sveikino 
KLB švietimo komisijos pirmi
ninkas A. Vaičiūnas, įteikė 
kiekvienam mokslo baigimo pa
žymėjimą. Jie taip pat gavo mo
kyklos leidinį ir po rožę, o pa
sižymėjusiems moksle mokytoja 
Irena Ehlers įteikė premijas.

Atsisveikinimo žodį moki
niams tarė X skyriaus ir Aukštes
niųjų kursų auklėtojos Aušra 
Karkienė ir Irena Ross.

X skyriaus mokinių vardu at

M.

HVVY S3

>PB’J F FALO 65 miles
NIAGARA FALLS 40 miles

1- Sheraton fienter IMF
2- Gore Park NęX
3- Connaught Hotel
4- Holiday Inn
5- Ausros Vartų Parapija ĮM»
6- Mohawk College
7- McMaster Universitetas T_
8- Latviu Evangeliku f/V

Šventove Į(t»
9- Royal Botanical Gardens

Ontano

sisveikino Vika Ross ir Tomas 
Liačas, įterpdamas ir humoro.

Dešimtokai perdavė mokyklos 
raktus savo įpėdiniams - devin
tokams. Aukštesniųjų lituanisti
nių kursų atsisveikinimo žodį 
tarė Lina Mockutė ir Algis Dzie- 
mionas. Jie iškėlė mokyklos 
svarbą, patenkinti, kad ją lan
kė ir dėkojo už tai tėvams ir mo
kytojams.

Vėl pasirodė mokyklos vedėja 
su liūdnom žiniom. Iš mokyklos 
pasitraukia dalis mokytojų. 
Stefa Bubelienė išmokytojavo 
Maironio mokykloje dvidešimt 
metų, taip pat talkino ir Aukš
tesniuose lituanistiniuose kur
suose. Daugiausia dirbo su IX ir 
X skyriais. Buvo mokinių mėgia
ma. Mokykla neteko stiprios pa
jėgos. Sąlygoms verčiant, pasi
traukia dvi jaunos rūpestingos 
ir darbščios mokytojos - Lina 
Kuliavienė ir Aldona Bubulie- 
nė. Mokykla netenka Algio Ma
linausko, kuris darbavosi admi
nistracijoje, jo žinioje buvo 
mokymo priemonės ir kasos rei
kalai. Jis su šypsniu atlikdavo 
patarnavimus. Vedėja, įvertin

dama pasitraukusių didelę įna
šą mokyklai, nuoširdžiai jiems 
padėkojo. Dar padėkos žodyje 
buvo prisiminti ir kiti nusipel
nę asmenys: Darius Čuplinskas, 
Indrė Čuplinskaitė, Dana Gra- 
jauskaitė už Lietuvos istorijos 
ciklo paruošimą, Dalia Tunaity- 
tė ir Vytas Čuplinskas už met
raščio redagavimą; muz. Dalia 
Viskontiene, Rasa Bukšaitytė už 
nenuilstantį dainų mokinimą. 
Mokykla didžiuojasi savo choru. 
Padėka pareikšta darbščiai tė
vų komiteo pirm. Birutei Batraks.

Toliau X skyriaus kiekvienas 
mokinys paskaitė savo įdomes
nius prisiminimus iš mokyklos 
gyvenimo. Kai kuriem liks ilgu 
prisiminimu Vasario 16 d. vė
liavos pakėlimas prie miesto 
rotušės. Kai kurių skaitiniuo
se buvo įterpta ir nuoširdaus 
hunoro, pažymint, kad vis tik 
mckiniui pertrauka yra viena 
iš labiausiai pageidaujamų 
m>kyklos dienos įvykių.

Dešimtokai ir devintokai, kaip 
vsada, gražiai padainavo ke
istą dainelių. Aukštesniųjų li- 
Uanistinių kursų kiekvienas 
ibsolventas paskaitė iš savo 
rašinėlių “Lietuviais esame mes 
gimę!” Po to baigusiuosius svei
kino “Paramos”, Prisikėlimo 
bankų, Lietuvių fondo atsto
vai. KLB švietimo komisijos 
pirm. A. Vaičiūnas savo svei
kinime priminė, kad mokiniams 
baigusiems mokyklą yra galimy
bė šią vasarą dalyvauti lietu
vių kalbos seminare JAV. Pa
sibaigus programai, dešimtokai 
įteikė rožes savo tėvams. Kun. 
J. Staškus sukalbėjo maldą 
prieš vaišes. Prie stalų vyko 
pasidalinimas minčių.

Užsibaigė mokslo metai, mo
kykla išleido vėl naują laidą 
jaunuolių. Sekančiais metais 
mokykla švęs 40 metų gyvavimo 
sukaktį.

Vedėja Giedra Paulionienė 
optimistiškai žiūri į ateitį. Mo
kinių skaičius nemažėja, bet dar 
po keliolika priauga. Mokykla 
sekančiais metais yra užsimo
jusi išleisti choro plokštelę. 
Plokštelėje bus įrašyti visų 
choristų vardai. Linkėtina de
šimtokams grįžti rudenį į Aukš
tesniuosius lituanistinius kur
sus, o kurie baigė kursus įsi
jungti į lietuvių jaunimo orga
nizacijas.

Neringoj ar Vasario 16 
gimnazijoj?

Šis klausimas galėtų kilti 
tiems, jei po tautinių šokių 
šventės nuvyktų į Neringos 
lietuviškąją stovyklą liepos 
10-24 d.d., kuri ruošiama 7-16 
metų vaikams. Šios abi vietos 
stengiasi būti ir yra lietuviš
kos. Visiems aišku, kad stovyk
lų rengėjams labai rūpi pro
gramą perduoti vaikams lietu
vių kalba. Taip pat žinome, 
kad jau patiems vadovams lie
tuviškai kalbėti sunku, trūksta 
sklandumo eiliniuose pokal
biuose. O vis dėl to, Neringos 
vadovybė nenuleidžia rankų ir 
įieško būdų ne vien vaikams 
padėti, bet ir patiems vado
vams palengvinti lietuviškai 
susikalbėti. Reikia geros ap
linkos ir gerų stiprių pavyz
džių. Pavyzdžių atsirado!

Šiam tikslui Neringa panau
dos vieną galimybę ryšium su 
tautinių šokių švente. Į šventę 
atvyksta iš kitų kraštų jauni
mo. Kodėl nepasikviesti talkos 
iš Vasario 16 gimnazijos, ku
rioje tiek dedama pastangų 
lavintis lietuvių kalboje bei 
perduoti tautinę kultūrą. Šios 
vasaros Neringos lietuviškos 
stovyklos vadovybė bus neeili
nė: Algis Sodonis, Indrė Čup
linskaitė, Aidas Palubinskas, 
prieš kelis metus baigę Vasa
rio 16 gimnaziją. Prie jų pri
sidės šių metų gimnazijos mo
kiniai: Dalia Baliulytė, Virgi
lijus Jocys (abu iš Vokietijos), 
Alan Gaidamauskas iš Domi
nikos Respublikos ir Ameri
kon sugrįžusios (sulietuvėju- 
sios) K. Vygantaitė, L. Skučai
tė ir kanadietis R. Čuplinskas.

Prie jų prijungus seselių ir 
kapeliono kun. A. Tamošąičio, 
SJ, pastangas, matome, kad 
sudaryta neeilinė aplinka bei 
geri pavyzdžiai. Būtų tikrai 
apgailėtina, jei tėveliai nepa
sinaudotų proga siųsti savo 
vaikus į Neringą, kuri taip rū
pinasi jaunimo tautiniu auklė
jimu. Norint daugiau informa
cijos kreiptis: Neringa ICC RT 
21, Putnam, CT 06260. S.I.
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Prelatas Audrys Bačkis JAV spaudoje
Vatikano viešųjų reikalų tarybos pasekretoris

“National Catholic Regis
ter”, leidžiamas JAV gegužės 
29 d. laidoje išspausdino sa
vo korespondento Vatikane 
straipsnį apie prel. Audrį Bačkį.

Pirmiausia korespondentas 
pažymi, kad prelatas gimė lie
tuvio diplomato šeimoje ir už
augo tarp pasiuntinių ir minis- 
terių. Jo tėvas tuo laiku dir
bo lietuvių pasiuntinybėje Pa
ryžiuje. Vieno Vatikano parei
gūno išsireiškimu, diplomatija 
yra įaugusi į prel. A. Bačkio 
kraują. Toliau rašoma, kai Lie
tuvą okupavo Sovietų Sąjunga, 
Bačkio šeima negalėjo grįžti į 
gimtąjį Kauną. Tėvas ir toliau 
pasiliko Paryžiuje atstovauti 
nepriklausomai Lietuvai. Vė
liau persikėlė tom pačiom pa
reigom į Vašingtoną, kur ir da
bar gyvena.

Prelatas, gerai supranta Ry
tų Europos klausimus, todėl 
yra labai naudingas dabar
tiniam lenkų kilmės popiežiui 
Jonui Pauliui II. “Jis„puikiai 
suvokia popiežiaus galvojimą”, 
pažymi Vatikano pareigūnas. 
Rytų Europos problemų paži
nimas greičiausiai kaip tik 
taip ilgai ir laiko jį šiame 
raktiniame tarybos pasekreto- 
rio poste. Normaliu atveju jau 
seniai būtų atsidūręs nunci
jaus pareigose.

Prel. A. Bačkis teologines 
studijas pradėjo Paryžiaus ku
nigų seminarijoje ir baigė Ro
moje, gyvendamas Šv. Kazimie
ro lietuvių kolegijoje. 1961 m. 
buvo įšventintas kunigu. Trum
pą laiką darbavosi lietuvių pa
rapijoj JAV. Bet greitai grįžo į 
Romą tęsti studijų. Laterano 
universitete įsigijo bažnytinės 
teisės daktaro laispnį. Eida
mas 27 metus jau buvo Vatika
no diplomatų korpuso narys.

Jis yra malonaus būdo, aukš
tas, tamsiaplaukis. Šiuo metu 
50 m. amžiaus ir yra buvęs Va
tikano pareigūnas Filipinuo
se, Kostarikoje, Turkijoje ir 
Nigerijoje. 1973 m. įsijungė į 
Viešųjų reikalų tarybą, o 1979 
m. buvo paskirtas tos tarybos 
pasekretoriu. Jo užimama po
zicija rišą jį su 100 Vatikano 
nuncijų visame pasaulyje, o 
taip pat su akredituotais pa
siuntiniais prie šv. Sosto. Dar 
dėsto bažnytinę diplomatiją 
Laterano universitete.

Pasekretorio nuomonė su
tinka su tarybos sekretoriaus 
(Vatikano užsienio reikalų 

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!”

ministeris) arkiv. Archille Sil- 
vestrini nuomone, tvarkant su 
kitomis valstybėmis bažnyti
nius reikalus. Jis pritaria įžval
giai sekretoriaus politikai - 
vengti didelių konfliktų ir kaip 
popiežius, taip ir prelatas 
įžiūri, kad didžiausia Bendri
jos kova, liečianti Lietuvą, yra 
dėl religijos laisvės.

Ryšium su prelato diplomati
nėm kvalifikacijom, geru pran- 
zūzų ir anglų kalbų mokėjimu 
dažnai yra siunčiamas Vatika
nui atsovauti tarptautiniuose 
forumuose.

Jis palaiko artimus ryšius su 
lietuvių bendruomene Romoje 
ir yra susirūpinęs savo gim
tojo krašto reikalais. Spėjama, 
kad, kai lankėsi Lietuvos vys
kupai tarnybiniais reikalais 
Romoje, turėjo daug įtakos 
perorganizuojant vyskupų kon
ferenciją ir paskiriant tos 
konferencijos pirmininku vysk. 
Vincentą Sladkevičių. Taip pat 
prelatas pritaria šv. Tėvo nuo
monei, kad popiežiaus lanky
masis Sovietų Sąjungoj yra ne
įmanomas, išjungiant Lietuvą 
ir Ukrainą, kur daugiausia ka
talikų gyvena. Popiežius yra 
viešai išreiškęs nepasitenki
nimą, kad jam nebuvo leista 
aplankyti Lietuvos, kai buvo 
švenčiama Lietuvos globėjo šv. 
Kazimiero 500 m. mirties ir 
600 m. Lietuvos krikščionybės 
sukaktis. “Kelionę į Lietuvą 
šv. Tėvas ir prel. A. Bačkis ga
li atlikti tik mintyse” karčiai 
pažymėjo vienas lietuvis parei
gūnas, kuris dirba Vatikano 
radijo stotyje. J.A.

'Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Funerol Home

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



Tautos fondo suvažiavimo dalyviai 1988.V.7 Kultūros židiny Niujorke. Iš kairės pirmoje eilėje: dr. J. Stikliorius, J. 
Valaitis, L. Grinius, gen. konsulas A. Simutis, R. Gudaitienė, A. Daunys, A. Čampė

Tautos fondas - didelė finansinė atrama
P. ĄŽUOLAS

„ TF metinis suvažiavimas, 
įvykęs gegužės 7 d. Niujorke, 
Kultūros židinyje, buvo dar
bingas, gerai organizuotas, 
programa kondensuota, prane
šimai dalykiški.

TF yra finansinė atrama Vy
riausiam Lietuvos išlaisvini
mo komitetui, kuris kovoja už 
Lietuvos išlaisvinimą. Fondas 
turi ir kitų uždavinių ir atlie
ka kitus darbus. Tiems uždavi
niams vykdyti turi gerą organi
zaciją ir administraciją.

TF yra ne pelno korporacija. 
Jos nariai yra asmenys ar orga
nizacijos paaukoję bent šim
tą dolerių (už kiekvieną šimtą 
gaunamas vienas balsas). Kor
poracijų įstatymai leidžia me
tiniame suvažiavime įgalioti 
savo vietoje kitą narį ir per
leisti jam savo balsus. Šiame

suvažiavime dalyvavo 28 na
riai su 2779 balsais ir 94 orga
nizacijos su 2445 balsais - iš 
viso 5224 balsai.

Rytą kun. L. Andriekus, OFM, 
atnašavo Mišias pranciškonų 
koplyčioje už mirusius fondo 
narius. Suvažiavimas prasidė
jo 10 v.r. Atidarė pirm. A. Dauk
nys, pakviesdamas į prezidiu
mą L. Grinių, J. Valaitį ir R. 
Šidlauskienę. Kun. L. Andrie
kus, OFM, sukalbėjo invokaci-

Žodžiu sveikino Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simu
tis ir LB Niujorko apygardos 
atstovas dr. T. Klimas. Raštu 
sveikino: vyks. P. Baltakis, 
OFM, PLB pirm. Vyt. Kaman- 
tas, JAV LB pirm. V. Volertas, 
dr. St. Bačkis, ALTos pirm. G. 
Lazauskas, BALFo pirm. M. 
Rudienė. TF tarybos pirm. A. 
Dauknys kalbėjo apie tarybos

AfA 
JONUI SMAILIUI 

mirus,
jo seserį MAGDUTĘ ir PRANĄ JUOZAIČIUS bei vi
są jų šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Juzė ir Albinas Pliopliai

AfA 
ONAI RIMKŪNIENEI

Lietuvoje mirus, 

jos broliui ANTANUI SPRAINAIČIUI ir šeimai gilią 
užuojautą reiškiava ir kartu liūdiva -

Joana ir Domą Kaunaitės

AfA 
BALIUI ČEPAUSKUI

mirus,
jo žmonai BIRUTEI ČEPAUSKIENEI reiškiame
nuoširdžią užuojautą -

Stasys ir Marija Kasiai
Bronius Kasias

AfA 
JONUI PRIŠČEPIONKAI

mirus,

dukrą REGINĄ ULBIENĘ, sūnus ALGIMANTĄ ir 
VIKTORĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame -

Prel. dr. J. Tadarauskas 
R. B. Bakevičiai 
B. T. Stanuliai
A. E. Abromaičiai

Tebejieško “Kronikos” leidėjų
Saugumiečių vykdomos kratos okupuotoje Lietuvoje. Apie jas 

rašo nauja “Kronikos“ laida 75 numeryje

Kybartai (Vilkaviškio raj.)
1986 m. rugpjūčio 5 d. į Vilnių 
pas tardytojų Rainį buvo iš
kviesta Kybartų gyventoja Bi
rutė Briliūtė (Čepajevo skg. 
19). Tardymo metu čekistas jai 
pateikė visą eilę “LKB Kroni
ka” nr. 73 liečiančių klausimų. 
Reikalavo paaiškinti, kokiu 
būdu “LKBK” nr. 73 esantys 
tekstai savo turiniu yra pana
šūs, o kai kurie net tapatūs
1987 m. kovo 6 d. kratos metu 
konfiskuotiems B. Briliūtės 
bute rankraštiniams bei ma

susiorganizavimą, pinigų in
vestavimą ir naujai įstaigai 
patalpų jieškojimą.

TF valdybos pirm. Juozas 
Giedraitis pranešė, kad dirba 
160 atstovybių pirmininkai, 
įgaliotiniai ir aukų rinkėjai. 
1987 m. aukų surinkta $325.000. 
Tikimasi daugiau testamenti
nių palikimų. Aukos padidėtų, 
jei VLIKas daugiau populia
rintų savo veiklą. J. Giedrai
tis apgailestavo, kad VLIKas 
niekad nesitaria su Tautos 
fondo vadovybe dėl biudžeto 
apimties. Yra pagerėję san
tykiai su Lietuvių Bendruome
ne. Dr. J. Bobelis išrinktas 
VLIKo pirmininku ketvirtai 
kadencijai.

Po pietų pertraukos buvo 
diskusijos dėl pranešimų ir 
išrinkti šeši tarybos nariai: 
A. Daunys, J. Vilgalys, K. Vil
nis, J. Bobelis, R. Gudaitienė, 
vietoj pasitraukusios M. Norei- 
kienės - dr. J. Stikliorius. Per
rinkta kontrolės komisija: A. 
Čampė, L. Tamošaitis, P. Ąžuo
las. Dar siūlyta pagerinti in
formaciją apie VLIKo darbus 
ir raginta jį gyvai reaguoti į 
iškylančias naujas situacijas.

šinraštiniams tekstams. B. Bri
liūtė atsakė, jog viskas, kas iš 
jos paimta, jau nuo kovo 6 d. 
guli saugumo seifuose, todėl ir 
atsakomybę už tolimesnį jų li
kimą privalo prisiimti KGB. 
Tardymas truko apie 3 valan
das. Po kratos protokolu B. 
Briliūtė nepasirašė.

Kybartai. 1987 m. rugsėjo 8 d. 
buvo padaryta krata O. Šara- 
kauskaitės, B. Briliūtės ir O. 
Kavaliauskaitės gyvenamose 
bei ūkinėse patalpose, esan
čiose Čepajevo skg. 19. Kratai 
vadovavo Vilniaus saugumie
čiai V. Baumila ir A. Stepu- 
činskas. Be minėtų asmenų 
kratoje buvo dar keletas pa
vardžių nepasisakiusių čekis
tų. Kratos metu paėmė: rašo
mąją mašinėlę, atsarginį ma
šinėlės šriftą, keletą knygų, 
iš kurių penkios grynai religi
nio turinio, kalkinio popie
riaus ir kt. Po kovo 6 d. vyku
sios kratos B. Briliūtė parašė 
skundą LTSR prokurorui, pra
šydama pasirūpinti, kad būtų 
grąžinti kratos metu paimti 
asmeniniai jos daiktai, o taip 
pat sudrausminti saugumo 
darbuotojus, kurie kratą darė

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.

Dovanos giminėms Lietuvoje
Kaskart atsiranda naujų ir skirtingų būdų paremti gi

mines Lietuvoje. Galima paremti siuntiniais, nuperkant 
dovanas ten, arba lėšomis.

Populiariausios prekės iš užsienio yra šios: striukės- 
anorakai, sportiniai batai, žieminiai batai, bliuskutės, suk
nelės, kostiumėliai, kalkuliatoriai, kava.

Finansinės paramos reikalu prašome rašyti atskirai.

Sudarome testamentus, administruojame nuosvybes, 
išrūpiname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, 
persiunčiame palikimus į LIETUVĄ praktiškiausiu ir nau
dingiausiu PAVELDĖTOJUI BŪDU.

Tarpininkaujame įvairių dokumentų sutvarkyme.

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

Tel. O1 -460-2592

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

Telefonas (416) 964-0067. Iš kitų vietovių skambinti 
duoto telefono sąskaiton (collect).

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!

nepateikę asmens dokumentų. 
Į pareiškimą buvo atsakyta, 
kad daiktai nebus grąžinti, 
kaip turi bendro su nelegaliu 
leidiniu “LKBK”, o saugumo 
darbuotojai perspėti,ir atei
tyje panašūs faktai nepasikar
tos. Deja, rugsėjo 8 d., krata pa
liudijo ką kita: saugumiečiai 
ne tik nepateikė dokumentų, 
bet vienas iš jų net kėlė toną 
ir kratos metu elgėsi įžūliai.

Kapsukas. 1987 m. rugpjūčio 
19 d. į Kapsuko KGB buvo iš
kviestas Kapsuko bažnyčios
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Pasaulio lietuvių IV kultūros kongreso pirm. Milda Lenkauskienė (iš kai
rės) pasitarime su KLB kultūros komisijos nare Nijole Karosaite. Kong
resas vyksta Toronte birželio 24-27 dienomis

vikaras Kęstutis Brilius. Iš 
Vilniaus atvykęs čekistas klau
sinėjo kunigą, ką žinąs apie 
“LKBK", jos dauginimą, reda
gavimą, žinių rinkimą ir 1.1. 
Kun. K. Brilius atsakė nieko 
nežinąs, todėl negalįs paaiš
kinti. Taip pat teiravosi, kas 
leido jaunuoliui Robertui Gri
gui sakyti kalbą, jaunimui gie
doti, deklamuoti eiles Kapsu
ko bažnyčios šventoriuje po 
palaiminto. J. Matulaičio iškil
mių. Į šį klausimą sekęs toks 
pat atakymas - nežinąs.

Vilnius. 1987 m. spalio 14 d. 
Nijolė Sadūnaitė buvo iškvies
ta į prokuratūrą, Gogolio 4, pas 
tardytoją Jurkštą. Tardytojas 
paaiškino, kad N. Sadūnaitė 
iškviesta kaip liudininkė bylo
je dėl leidinio “KLBK” gamini
mo ir platinimo. Sekė visa eilė 
klausimų: ar “Kronika” teisin
gai pateikia medžiagą apie 
įvairius jos gyvenimo etapus, 
koks pačios N. Sadūnaitės vaid
muo, paruošiant autobiografi
nę medžiagą ir pan. Tardomoji 
paaiškino, kad “Kronika” rašo 
tik tiesą, o ką rašo apie ją - ne
žino. Į klausimą, koks jos vaid
muo, paruošiant medžiagą, 
neatsakė ir pareiškė, kad į tai 
atsakys tik teisme. •

Tardytoją Jurkštą domino 
1985 m. Čikagoje “Ateities” 
leidykloje išleista N. Sadūnai
tės knyga “KGB akiratyje”. “Ar 
jūs tikrai šios knygos autorė? 
Papasakokite apie jos sukūri
mą, išplatinimą ir kokiu tikslu 
tai padarėte”, - klausė tardy
tojas. N. Sadūnaitė pasisakė 
esanti minėtos knygos autorė, 
o daugiau ką nors liudyti atsi
sakė, motyvuodama, kad sovie
tų valdžia ją laiko antros kla
sės žmogumi - neatiduoda iš 
užsienio siųstų laiškų, siunti
nių. Paklausta, ar knygoje au
tobiografiniai faktai teisingai 
surašyti, N. Sadūnaitė paaiški
no, kad visa sovietinė tikrovė 
aprašyta sušvelnintai, o kaip 
ją atspausdino leidykla - neži
no, pati knygos nėra mačiusi. 
“Aš šią knygą parašiau, per
daviau leidėjams, kad šie at
spausdintų, o kokiu būdu tai 
padariau, neaiškinsiu”, - kal
bėjo N. Sadūnaitė.

Baigiantis tardymui, kuris 
truko maždaug pusantros va
landos, prisistatė prokuroras 
J. Bakučionis ir dar vienas 
asmuo. J. Bakučionis perskai
tė N. Sadūnaitei įspėjimą dėl 
rugpjūčio 23 d. vykusios de
monstracijos Vilniuje, o tuo 
metu nepažįstamasis, atėjęs į 
kabinetą kartu su J. Bakučio- 
niu, ją filmavo.

Vyskupo P. Baltakio, ofm, 
lietuviškos pastoracijos simpoziumo ir 
sielovados tarybos steigiamo posėdžio 

DARBOTVARKĖ 
1 988 metų liepos 1 -2 d.d.

Prisikėlimo parapijos parodų salėje 
Toronto, Ontario, Kanada

Liepos 1, penktadienį, 9.30 v.r.
I. Vyskupo P. Baltakio, OFM, žodis - “Dabartis”

II. Referatai ir diskusijos
Šv. Rašto krikščioniškos bendruomenės sąvoka ir jos 
atspindys lietuviuose, referuoja Aldona Zailskaitė - M Div. 
dėsto šv. Raštą Calumet kolegijoje, Čikagoje
Tikinčiųjų rolė šiandienos bažnyčioje, referuoja Jonas 
Abromaitis - M Div. religinio auklėjimo skyriaus vedėjo 
pavaduotojas Kanados vyskupų konferencijoje Otavoje 
Pertrauka

III. įžvalga į rūpimus pastoracinius klausimus-diskusijos
a. Šeima ir vaikų auklėjimas - Gabija Petrauskienė, Toronto
b. Parapijos ir tikinčiųjų įsijungimas - kun. A. Saulaitis, SJ, 

Čikaga
c. Diakonai ir dvasiniai pašaukimai - Almis Kuolas, 

Los Angeles
IV. Susikaupimo valandėlė-malda 

Kavutė

Liepos 2, šeštadienį, 9.30 v.r.
I. Vyskupo P. Baltakio, OFM, žodis - “Ateitis”

a. Sielovados tarybos apimtis ir užduotis
b. Narių priėmimas
c. Sielovados tarybos steigimas

II. Pastoracinių sričių pasitarimas - gairės ateičiai
a. Dalyviai pasiskirsto būreliais 30 min. svarstyboms
b. Visų sričių svarstybų santrauka plenumui

III. Vykdomojo vieneto sudarymas
a. Generalinio sekretoriaus, reikalų vedėjo, sekretoriato 

sudėtis
b. Vykdomojo vieneto veiklos būdas
c. Vykdomojo vieneto narių rinkimai

IV. Susikaupimo valandėlė - malda 
Kavutė

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vesvėms, gimnazijos, universiteto 
mojo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
CJason (Jasiūnas) Toronte

Te (416) 624-8181

KANADOS LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUI

paremti siunčiu $.............................................................................

Vardas, pavardė________________________________________

Ad resas_______________________________________________

Parašas-



Prelatas dr. JUOZAS PRUNSKIS, paaukojęs specialiam “Tėviškės žibu
rių” fondui $10,000. Jo nuošimčiai bus panaudojami įvairiems šio savait
raščio reikalams. Šis didis spaudos rėmėjas yra visos eilės knygų auto
rius, buvęs redaktorius, uolus spaudos bendradarbis, visuomenės veikėjas 
ir įvairių lietuviškų darbų rėmėjas Nuotr. Vyt. Maželio

Paminklas, dėl kurio nebuvo skirtingų nuomonių

Vertėjo Dominyko Urbo amžiaus sukaktis
IGNAS MEDŽIUKAS

Dominykui Urbui, gyvenan
čiam Vilniuje, žymiam pasauli
nės literatūros veikalų vertė
jui į lietuvių kalbą, neseniai 
suėjo 80 metų. Išeivijoje yra 
dar daug jo vienaamžių, studi
javusių Vytauto Didžiojo uni
versitete, kurie daugiau ar ma
žiau jį pažinojo ar prisimena 
kaip gražiai nuaugusį jaunuo
lį, atvykusį iš šiaurės Aukštai
tijos į Alma Mater siekti aukš
tojo mokslo; su kai kuriais jis 
ir dabar susirašinėja.

D. Urbas, gimęs 1908 m. ba
landžio 28 d. Švainikų kaime, 
Smilgių valsčiuje. Baigęs Pa- 
nevėžio mokytojų seminariją, 
įstojo į VD universiteto hu
manitarinį fakultetą. Studi-
juodamas lietuvių kalbą ir li
teratūrą, jis domėjosi tauto
saka ir slavistika. Pramoko 
svetimų kalbų: vokiečių, pran
cūzų, rusų, lenkų, latvių, jidiš. 
Jau 1932 m. jis debiutavo “Atei
ties” žurnale, kuriame buvo iš
spausdintas N. Gogolio verti
mas “Milinė”.

Dar studijuodamas univer- 
stete, D. Urbas keletą metų 
dirbo “Sakalo” leidykloje, vė
liau VD kultūros muziejuje, 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
institute Valstybinėj leidyk
loj. Pagrindinė jo darbo sritis 
buvo grožinės literatūros į lie
tuvių kalbą vertimas ir redaga
vimas. Iš įvairių kalbų jis yra 
išvertęs daugiau kaip 70 veika
lų. Iš jų pažymėtini: O. Balza
ko “Tėvas Gorio” ir “Prarastos 
iliuzijos”, N. Tolstojaus “Prisi
kėlimas”, Solom Aleichemo 

DIANA VAINUTYTĖ, Danutės ir 
Vytauto Vainučių duktė, 1988 m. 
birželio 3 d. baigė Londono uni
versitetą bakalaurės laipsniu (Bach
elor of Science degree in nursing), 
žmonių sveikatos priežiūros sri
tyje. Ji buvo dekano sąraše ir iš
rinkta nare “Nursing Honour So
ciety”. Diana gavo darbą Hamil
ton-Wentworth sveikatos įstaigoje. 
Gimusi ir užaugusi Sault Ste. Ma
rie mieste, dabar gyvena Hamiltone

“Tevje pienininkas” ir “Trys 
našlės”, F. Dostojevskio “Už
rašai iš mirusių namų” ir “Lo
šėjas”, M. Jastruno “Adomas 
Mickevičius”, E. Zolos “Mote
rų laimė”, H. Falados “O kas 
dabar, mažasis žmogau?” ir 
daugybę kitų. Apskaičiuojama, 
kad maždaug kas metai jis yra 
išvertęs po vieną knygą. Daug 
ilgiau užtrukęs vertimas (apie 
6 metus) Fr. Rabelais (1494- 
1553) “Gargantua ir Pantagrue- 
lis”. Autorius, kunigas ir gydy
tojas pavaizdavo viską iš juo
kingos pusės. Knyga rašyta se
nąja prancūzų kalba. Tai žy
mus renesanso laikų pamink
las.

Kai D. Urbas buvo leidėjų 
prašomas ir draugų ragina
mas versti šį prancūzų huma-
nisto veikalą, ilgai atsikalbi
nėjęs, pagaliau apsisprendė. 
Tada gilinosi universiteto bib
liotekoje į keliolikos tomų 
Rebelais veikalo leidimą, kur 
išnašos platesnės už patį teks
tą ir po keleto metų išėjo kny
ga. Bet praėjus kuriam laikui, 
pats pastebėjo, “jei būtų kita 
proga, dar pridėčiau šlipo, 
kad sakinys būtų šmaikštes- 
nis, lakesnis, kad frazė savo 
ritmika ir intonacija geriau 
atlieptų oiginalą. Ir pavienius 
dalykus jau kitaip išversčiau”.

Praėjus keliolikai metų Ra
belais veikalas buvo įtrauk
tas į Pasaulinės literatūros 
bibliotekos seriją ir vertėjas 
vėl sėdo prie darbo, spręsda
mas problemas, kurios, pra
ėjus tam tikram laikui, reika
lingos peržiūros ir pataisų, 
nes tobulybei ribų nėra.

“Versti į mūsų kalbą pasau
lio klasiką - toli gražu ne tas 
pats, kaip ją versti į kurią ki
tą kalbą, turinčią kelių šim
tų metų literatūrines kūrybos 
tradicijas, išteklius ir įgūdžius. 
Tai kas kitų krauta per amžius, 
mums reikia pasivyti, atsi
griebti per dešimtmečius”, - 
sako vertėjas. (“Vakarinės nau
jienos”, 1988 m. gegužės 25 d. 
nr. 97).

D. Urbas sako mėgstąs vers
ti genialaus menininko kūri
nį, nes, atlikęs sunkų uždavi
nį, jaučiasi tartum intelek- 
tuališkai labiau paūgėjęs, tuo 
pačiu gaudamas moralinį pasi
tenkinimą. Ir apskritai jis sa
vo vertimuose siekia vis di
desnio tobulumo. Tai matyti, 
kai išleidžiami pakartotini 
tomai to pačio veikalo. L. Tols
tojaus romano “Prisikėlimas” 
jau išleisti keturi leidimai 
(1948, 1957, 1963, 1972), kuriuos 
palyginus, matosi aiški vertė
jo kokybinė pažanga.

Teisingai D. Urbas vadina
mas vertimų korifėjus. Jis tik
ras žodžio meistras, nepapras
tu darbštumu atsidavęs verti
mo darbui, rūpindamasis, kad 
leidinių kalba būtų taisyklin-

ČESLOVAS SENKEVIČIUS

Ir jis jau pastatytas. Ne iš 
marmuro, ne granito ar cemen
to. Ne paskubomis, nesurištas 
su jokiomis iškilmėmis ar dato
mis. Dirbta metų metais kant
riai, tyliai kukliuose idealis
to namuose, retų ir vertingų 
rinkinių bei mielos šeimos ap
linkoj. Pamiršęs pasaulį, kaip 
koks užsidaręs skulptorius, ka
lė raidę prie raidės. Tai Bro
nius Kviklys ir jo septynių di
džiulių tomų “Lietuvos bažny
čios”.

Paskutinioji knyga “Kaišia
dorių vyskupija” pasirodė anks
tyvą pavasarį, kaip kregždė, ne
šanti laimę į namus. Vėl pilki, 
kieti viršeliai su juodais įspau
dais, 608 puslapiai, pilni nuo
traukų, brėžinių, faksimilių ir 
meilės gimtajam kraštui. Auto
rius, šį paskutinį tomą išlei
džiant, įvade rašo: “Šiame to
me pateikiami būdingesni vys
kupijos istorijos, jos veiklos 
bei ryškesnių veikėjų-dvasi- 
ninkų bruožai, aprašoma 70 
bažnyčių bei koplyčių ir ke
liasdešimt kitų ryškesnių reli
ginių objektų. Skelbiama ir jos 
dvasininkų martirologija. O ji 
labai didelė ... buvo palies
ta apie 50% visų vyskupijos dva
sininkų ...”

Kaišiadorių vyskupija, kaip 
knygoje aiškinama, buvusi su
daryta dėl politinių ir karinių 

ga, vertimas tobulas. Jis ne tik 
vertė, bet taisė ir kitų verti
mus, redagavo. Sakoma, kad jo 
perredaguoti tekstai neatpa
žįstamai pasikeisdavo. 1947 m. 
išleistas kadaise Juozo Balčiū
no verstas F. Dostojevskio 
“Nusikaltimas ir bausmė”, D. 
Urbo perredaguotas, iš pa
grindų pasikeitė. (Stalino kul
to laikais iš viso buvo uždraus
ta minėti J. Balčiūno-Švaisto 
pavardę, nes jis vengdamas te
roro buvo į užsienį pasitrau
kęs).

D. Urbo mokyklą išėjo dau
gelis jaunesniųjų vertėjų ir 
redaktorių. Sulaukęs vyres
nio amžiaus ir pasitraukęs iš 
“Vagos” leidyklos į užtarnau
tą poislį, mielai pataria jau
nesniesiems kolegoms vertė-
jams ir redaktoriams, kas tik į 
jį kreipiasi. Dar nežada apleis
ti vertimų baro ir, jei sveika
ta leis, dar padovanoti skaity
tojams išverstų pasaulinės li
teratūros kūrinių. Sužinota, 
kad vertėjas 80 metų amžiaus 
proga gavo nusipelniusio kul
tūros veikėjo garbės vardą, o 
gyvenantieji išeivijoje jo bu
vę pažįstami linki jam geros 
sveikatos ir dar daug darbingų 
metų.

Atsiųsta paminėti
TRUPINĖLIAI. Otavos dr. Vinco 

Kudirkos šeštadieninės mokyklos 
metraštis, redaguotas mokyt. Alės 
Paškevičienės. 100 puslapių rašy
tų ranka, papuoštas nuotraukomis 
ir mokinių piešiniais. Gera lietu
vių kalba.

Matilda Strimaitytė-Mėlienė, 
CROSSES IN THE ARTIC. A Li
thuanian woman survives the Gu
lag. Vertė Nijolė Baleškaitė-Gra- 
žulienė. Išleido Lithuanian Na
tional Guard in Exile, Inc. Stasys 
Butkus Chapter.

LITU ANUS 1988 1(34). Mokslo, li
teratūros ir meno žurnalas anglų 
kalba. Leidžia Lituanus Founda
tion, Ine. 4 kartus per metus. Šio 
numerio redaktorė — Violeta Ke
lertienė, Čikagos Illinojaus uni
versitetas.

Vilniaus Jaunimo teatro pasirodymas Kultūros židiny Niujorke. S. BAREIKIS (kairėje) ir S. SIPAITIS miniatiū
roje “Akimirka” Nuotr. Vyt. Maželio

BRONIUS KVIKLYS, 
autorius serijinių veikalų 

“Lietuvos bažnyčios”

aplinkybių, kai po nepriklau
somybės kovų buvo išvesta lai
kina Lietuvos-Lenkijos demar
kacijos linija, ir didžiulė Vil
niaus vyskupijos dalis Lietu
vos pusėje likusi tik su trimis 
dekanatais, 63 šventovėmis, 82 
kunigais ir 208,917 katalikų. 
Pirmuoju vyskupu buvo paskir
tas kan. Juozas Kukta. Neleng
vas buvęs pastoracinis darbas 
nei jam, nei kitiems dvasinin
kams, nes teko dirbti srityse, 
kur lenkinimas ir tautinių su
sikryžiavimų problemos nėra 
išnykusios nė šiandien.

Knygoje beveik visos švento
vių bei vietovių iliustracijos 
skelbiamos pirmą kartą. Jos 
įdomios, ryškios, gerai perfo
tografuotos ir atspausdintos. 
Knygos gale 79 psl. skirti visų 
prieš tai išleistų tomų klaidų 
pataisymams, patikslinimams, 
papildymams. Pateikiamos sta
tistinės žinios apie kunigus 
ir bažnyčias. 1986 m. duome
nimis bažnyčių buvo 630, kuni
gų - 665. Skelbiama - religinių 
terminų žodynėlis, architek
tūros terminų paaiškinimai, 
vietovardžių 
rodyklės bei 
mėjai.

ir asmenvardžių 
VI-tojo tomo rė-

užbaigos žodyjeAutoriaus
randame, kad prie “Lietuvos 
balnyčių.” jo. dirbta ištisą .de
šimtį metų. Suprastas ir viso-

Esu sužavėtas Vytauto Povilo 
Jurkšto projektu - pastatyti mū
sų didvyriams Dariui ir Girėnui 
tinkamą paminklą. Projekto ap
rašymas tilpo “TŽ” 19 nr. Svei
kintina, kad yra numatomas ne 
tik paminklas, bet ir jiems skir
tas muziejus ir mauzoliejus. 
Mano nuomone, vargiai kas galė
tų sugalvoti geresnį projektą, 
negu Jurkšto pasiūlytasis. Ne
manau, kad gali būti ir geres
nės vietos paminklui kaip Kau
no ąžuolynas ir netoli didelio 
judėjimo arterijos - sporto cent
ro. Nemanau, kad būtų gera, 
kad paminklą suptų dideli tušti 
plotai, kad jis atrodytų lyg esąs 
futbolo stadijone. Paminklo už
nugary turėtų būti ąžuolai, sim
bolizuoją lietuvio glaudų ryšį 
su gamta nuo vaidilučių laikų.

Džiugu, kad atsirado asmuo, 
kuris mėgina šį užmirštą svarbų 
reikalą pajudinti. Jau mes per
daug greit pradedame užmiršti 
savo garbinguosius didvyrius. 
Ne kartą mėginau ir Kanados 
lietuvių spaudoje kelti reika
lą šių didvyrių pagerbimui su
organizuoti kambarį, kuriame 
būtų surinkta įvairi įmanoma 
medžiaga bei informacija, kaip 
jie primityviausiu lėktuvu at
liko stebėtiną žygį ir savo gy
venimu parodė daug didvyrišku

darbo tėvynėje nebūtų 
galima padaryti. Auto- 
kukli, bet ir didi asme- 
atliko didelį darbą, at-

keriopai remtas savo šeimos 
narių, plačiosios visuomenės 
išeivijoje, daugumos tautie
čių bei dvasininkų okup. Lie
tuvoje - Bronius Kviklys pus
lapis po puslapio statė pamink
lą. Ir tai ne sau, ne asmeninės 
naudos ar garbės jieškodamas, 
bet tik supratęs reikalą dary
ti visa čia, išeivijoje, nes dėl 
okupacinių sąlygų ir sistemos 
tokio 
buvę 
riaus 
nybė
ėjo su kapitaliniu įnašu isto
rijos mokslui ir apskritai tau
tos kultūrai. Apie ją mes daug 
kalbame, didžiuojamės pasie
kimais, laimėjimais. Visu tuo 
domėtis nėra jau taip sunku. 
Tačiau kultūrą auginti, konk
rečiais darbais prisidėti, de
ja, ne kiekvienas įstengia. Už
tat su džiaugsmu tenka svei
kinti gerbiamąjį autorių ir 
mielą brolį bendramintį, kad 
tarnavimą tėvynei savo darbais 
įrodė. Gražesnio pavyzdžio tuo 
tarpu nematyti.

Lietuva
Nežinomo autoriaus eilėraš
tis iš okupuotos Lietuvos

Lietuva - tai laukai ir kalneliai, 
Lietuva - tai žibutės laukuos, 
Lietuva - žydrios akys seselių 
Juodbėrėliai žirgai prie tvoros.

Lietuva-gandro lizdas 
sodyboj,

Lietuva - ajarai ežeruos.
Lietuva -žalių rūtų darželis 
Ir sena motinėlė languos.

Lietuva - tai takelis razetų, 
Dobilienoj kamanė darbšti, 
Lietuva - šienpjoviai gale sodo, 
Jų daina ir liūdna ir skaudi.

Lietuva - tai bažnyčios ir 
kryžiai,

Lietuva - tai tėvelio malda,
Lietuva - vaikų pulkas prie 

gryčios
Ir varpų šventės ryto aidai.

Lietuva - tai smuikelis prie 
kelio.

Lietuva - vyturėlis laukuos.
Lietuva - mažas žemės 

kampelis,
Koks esi Tu lietuviui brangus.

mo savo tautos naudai. Manau, 
kad tai padarytų nemaža geros 
įtakos mūsų jaunimui: neužten
ka vien dolerį vytis, bet yra ver
tybių, kurioms susipratęs lietu
vis turi jausti pareigą pasišvęs
ti. Gaila - reikalas nepajudėjo 
iš vietos.

Noras prisidėti prie pasaulio 
pažangos, o ypač noras atkreip
ti pasaulio dėmesį į savo tėvy
nę Lietuvą - Darių ir Girėną 
paskatino imtis šio didvyriško 
žygio, kuriuo visi lietuviai ga
li didžiuotis. Jie be jokių mo
derniškų instrumentų, rodos, tik 
kompasu naudodamiesi, perskri
do Atlantą, kai jis tada dar at
rodė nenugalimas ir tik vienas 
kitas surizikavo. Manau, kad jie 
buvo vieninteliai tokiu primity
viu lėktuvu be moderniškų inst
rumentų perskridę Atlantą!

Jų pasiaukojimas, jų gyvybės 
auka mus įpareigoja. Jie gerb
tini viso pasaulio lietuvių. Ti
kiu, kad susidarys reikiama rub
lių ir dolerių suma. Gal atsiras 
vienas kitas, kuris neduos nė do
lerio. Bet esu tikras, kad bus ir 
tokių, kurie duos ne po dešimkę, 
bet po . .. šimtinę. Monumen
talus paminklas šimtamečių 
ąžuolų fone labai didingai at
rodytų. D. E.
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□ KlILTOKItt VEIKLOJE
Niujorko vyrų choras “Perkūnas” 

ruošiasi rugsėjo 24 d. New Bri
tain vietovėje. Conn., įvyksian
čiam koncertui. Dėl vadovo Vik
toro Ralio tęsiamų muzikos studi
jų repetuojama tik sekmadienio 
popietėmis. “Perkūną” koncertui 
pakvietė JAV LB New Britain 
apylinkės pirm. Romas Butrimas.

Pianistės Aldonos Kepalaitės re
čitalis balandžio 16 d. buvo su
rengtas Niujorke, “Weill Recital 
Hali” salėje. Programon ji buvo 
įtraukusi keturis kompozitorius — 
F. Mendelssohną, F. Schubertą, 
A. Skriabiną ir F. Lisztą. Reči
talis buvo pradėtas Mendelssohno 
variacijomis ir Schuberto sona
ta, užbaigtas antrojoje dalyje at
likta paskutiniąja Skriabino so
nata ir pirmąja Liszto legenda, 
atspindinčia šv. Pranciškaus Asy
žiečio pamokslą paukščiams.

Dramaturgo Kosto Ostrausko 
literatūros vakarą balandžio 23 d. 
Sv. Kazimiero parapijos salėje su
rengė JAV LB Los Angeles apylin
kės valdyba, vadovaujama pirm. 
Edmundo Kulikausko, talkon pa
sikvietusi Los Angeles dramos 
sambūrio aktorius. Vakaro daly
vius su svečiu iš Filadelfijos 
supažindino Danguolė Navickie
nė. K. Ostrausko kūrybai atsto
vavo dramaturgijos kūriniai. De
ja, jie nebuvo vaidinami tik skai
tomi paties autoriaus ir sambū
rio aktorių. Dr. Vinco Kudirkos 
šimtųjų gimimo metinių proga pa
rašyto “Šaltkalvio” dialogą skai
tė Ema ir Vincas Dovydaičiai, 
vienaveiksmę “Pypkę” — Antanas 
Kiškis, Petras Maželis ir Ramu
nė Vitkienė. Talentingu skaity
mu vakaro dalyvius nustebino 
pats K. Ostrauskas, vokiečių oku
pacijos metais vaidinęs Kauno 
jaunimo teatre ir lankęs dramos 
studiją. Savo pasirodymui jis 
buvo pasirinkęs Jono Aisčio eilė
raščio tema sukurtą vienaveiks
mį “Karaliaus juokdarį”, grotes
ką “Napoleonas, višta ir varna”, 
Maironio baladės “Jūratė ir Kas
tytis” parodiją. K. Ostrauskas 
gerai pažino prie Filadelfijos 
gyvenusį ir ten 1954 m. liepos 
11 d. mirusį ^iricą Krėvę. Jam 
netgi teko būti vieninteliu stu
dentu V. Krėvės lietuvių litera
tūros kurse. Vakaro dalyviams 
buvo įdomūs K. Ostrausko atsimi
nimai apie Dainavos sūnaus V. 
Krėvės-Mickevičiaus tremtyje 
prie Filadelfijos praleistas die
nas. Iki išėjimo pensijon 1953 m. 
V. Krėvė Pensilvanijos universi
tete Filadelfijoje dėstė rusų bei 
lenkų kalbas ir jų literatūrą. K. 
Ostrauskas skaitė tik dalį atsimi
nimų, kurių jis yra paruošęs dide
lį pluoštą.

Vilniaus jaunimo teatras, pakvies
tas Houstono teatro, į JAV atsi
vežė du savo talentingo rež. Ei
munto Nekrošiaus paruoštus spek
taklius — A. Čechovo “Dėdę Va
nią” ir V. Korostyliovo “Piros- 
mani, Pirosmani . . .” Jie turėjo 
būti suvaidinti Houstone gegužės 
9-22 d.d. ir II-jame tarptautinia
me teatrų festivalyje Čikagoje ge
gužės 24-31 d.d. Tačiau iš tikrųjų 
vilniečių gastrolės buvo pradėtos 
gegužės 3 d. Niujorko lietuviams 
skirta koncertinio pobūdžio pro
grama “Pasimatymas” Kultūros ži
dinyje. Vakarą surengė svečių iš 
Vilniaus laukęs didelis komite
tas, vadovaujamas Arūno Čiuber- 
kio ir Audros Misiūnienės. Vil
niaus jaunimo teatro režisieriai 
Eimuntas Nekrošius ir Dalia Ta
mulevičiūtė, lydimi vertėjo pa
reigas einančio niujorkiečio ak
toriaus Arūno Čiuberkio, Niujor
ke nesustojo ir išskrido Housto- 
nan. Aktoriai čia praleido tris 
dienas, globojami Niujorko lie
tuvių, padėjusių susipažinti su 
šiuo didmiesčiu ir Broadway teat
rais. Didelio dalyvių būrio Kul
tūros židinyje susilaukė improvi
zuota vakaro programa “Pasima
tymas”, kuriai vadovavo aktoriai 
Remigijus Vilkaitis ir Arūnas 
Storpirštis. Jon buvo įjungtos 
liaudies dainos, deklamacijos, 
kai kurių veikalų ištraukos. 
Juozas Jaruševičius deklamavo 
K. Donelaičio “Metų” ištrauką, 
Algirdas Latėnas — senuosius 
Antano Strazdelio aukštaitiškus 
posmus, Kristina Kazlauskaitė 
— Vytauto Mačernio eilėraščius, 
Vladas Bagdonas — Albino Žu
kausko poeziją. Šiltai buvo su
tiktos aktorių atliktos ištrau
kos iš Justino Marcinkevičiaus 
“Daukanto”, Sauliaus Šaltenio 
“Duokiškio” ir kitų veikalų.

Palangos Juzės vardu pavadin
tą liaudies amatų muziejų pajū
ryje ruošiasi įsteigti Lietuvos kul
tūros fondo valdyba, gavusi visuo
menės pasiūlymą, jau įtrauktą sa
vo ilgalaikės veiklos programon. 
Lietuvos kultūros fondo atstovai 
muziejaus reikalu tarėsi su Palan
gos miesto vadovais, pasirinko 
jam numatytą vietą.

Žemaitės liaudies teatras Tel
šiuose savo repertuarą papildė 
Balio Sruogos komedija “Dobilė
lis penkialapis”, režisuota Vil
niaus konservatorijos Klaipėdos 
fakultetų auklėtinio Gintaro Nor
kaus. Tai yra jau antroji jo pa
ruošta premjera šiame teatre. Ju
lijos Kneitienės, Antano Nekro
šiaus bei kitų senbuvių aktorių 
gretas spektaklyje papildė debiu
tantai Žaneta Masiokienė ir Arvy
das Martinavičius.

Poetas Pranas Raščius, miręs 
Vilniuje 1987 m. liepos 21 d., bu
vo prisimintas ir pagerbtas Va
rėnos rajono Puvočių kaime. Gra
žią alėją prie namo, kuriame jis 
kurdavo ir vasarodavo, sudarys 
rašytojų, miškininkų, velionies 
artimųjų ir bičiulių balandžio 
22 d. pasodinti 55 ąžuoliukai, 
susieti su jo gimimo sukaktimi. 
Ąžuolų alėja, matyt, buvo įver
tintas P. Raščiaus jautrus testa
mentinis posmas: “Ir net tada, 
kai į kalnelį vėsų / lydės bičiuliai 
neramių dienų, / linksmai pušų vir
šūnėm sužnabždėsiu: / ‘Iš Lietuvos 
į Lietuvą einu’.”

Motinos dienai skirtą lopšinių 
vakarą “Ačiū motulai ...” Vil
niuje surengė Lietuvos meno dar
buotojų rūmai. Lopšines ir kitas 
su motinomis susietas liaudies 
dainas atliko sol. Veronika Povi
lionienė, folklorinis vaikų ansamb
lis “Verpetukai” iš Kaišiadorių ir 
jaunieji vidurinės Žaslių mokyk
los dainininkai. į dainas ir lopši
nes įsijungė ir visi Motinos die
nai skirto vakaro dalyviai. Atgai
vintai Motinos dienai nutarta skir
ti pirmąjį gegužės sekmadienį, 
kuris šiemet sutapo su Gegužės 
pirmosios švente. Tad daug kur 
Motinos dienai skirti vakarai bu
vo surengti anksčiau. Didelis šven
tinis koncertas “Giesmė motinai” 
gegužės 1 d. įvyko Vilniuje.

Lietuvos kultūros fondas vil
niečiams ir svečiams surengė įdo
mią parodą “Senasis Vilnius pieši
niuose ir fotografijose”. Keli šim
tai sutelktų rodinių lankytojus 
supažindina su praėjusių šimtme
čių Vilniumi — jaukiomis gatvelė
mis, kukliais mediniais namukais, 
puošniais rūmais, įvairiais pasta
tais ir paminklais, kurių nemaža 
dalis dėl gaisrų, karų bei kitokių 
priežasčių nesulaukė dabartinių 
dienų. Nuotraukos išsaugojo at
skirus architektūros fragmentus, 
Vilniaus meistrų iš geležies su
kurtus ažūrinius vartus, įvairias 
groteles, turėklus, vėtrunges. 
Akvarelės ir graviūros atskleidė 
žaliąsias Vilniaus apylinkes, ku
riose dabar vienas po kito kyla 
nauji gyvenamieji rajonai. Lietu
vos kultūros fondas radinius šiai 
parodai sutelkė iš muziejų fondų, 
bibliotekų, privačių rinkinių, žy
miųjų mokslo ir meno veikėjų as
meninių archyvų.

Kultūros istorijos dienas kau
niečiams balandžio 18-22 suorga
nizavo Architektų namų kultūros 
klubas. Pirmoji diena buvo skirta 
muzikai, antroji — architektūrai, 
trečioji — dailei, ketvirtoji — li
teratūrai ir poezijai, penktoji — 
Kauno kultūros istorijai. Dienų 
programėlės leidinyje Kauno jau
nųjų rašytojų sekcijos pirminin
kas poetas Kęstutis Navakas da
lyvius klausė: “Nuplėšyta daugy
bė kalendorių. Iš visų pusių ap
sikaišyta gelžbetoniniais mikro
rajonais, ir į visus šaligatvius 
dunksi vaikų sviediniai. Tačiau 
tais šaligatviais dar tebevaikšto 
Vytauto Didžiojo universiteto 
absolventai ir ‘Naujosios Romu
vos’ prenumeratoriai. Žmonės, 
rytais perkantys ‘Kauno tiesą’ 
Centrinio pašto kioske, tebe
žvelgia į Kanto gatvę. Ar jų žings
niai ir žvilgsniai yra kultūros 
istorija? . . .” Dienose K. Nava
ko bei kitų jaunųjų kūrėjų inicia
tyva buvo prisiminta bei analizuo
ta Kauno kultūrinio gyvenimo at
mosfera tarpkaryje, jieškota sąsa
jos su dabartimi. Trumpame pra
nešime nusiskundžiama, kad Kau
no kultūros istorijos dienos ne
buvo plačiai išgarsintos. Nei spau
da, nei radijas, nei televizija 
deramai nenušvietė šio reikalingo 
ir prasmingo renginio. v. Kst.
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ĮSI K III MOParapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8 

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

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

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

180-185 d. term, ind............
1 metų term, indėlius.......
2 metų term, indėlius.......
3 metų term, indėlius.......
1 metų GlC-met. palūk......
2 metų GlC-met. palūk.......

f 3 metų GlC-met. palūk......
' 1 metų GlC-mėn. palūk. ...

RRSP ir RRIF (pensijos) .. 
RRSP-1 metų term. ind. ... 
RRSP-2 metų term. ind. ... 
RRSP-3 metų term. ind. ... 
Specialią taup. s-tą...........
Taupomąją sąskaitą ........
Kasd. pal. taupymo sąsk . 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki...

7’/2% 
73/«% 
73/«% 
8 % 
8 % 
9’/4% 
91/2% 
93/4°/o 
81/2% 
8 % 
9'/4% 
91/2% 
93/4°/o 
71/2°/o 
6 % 
71/2% 
53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 1O'/4%
2 metų ...............  103/4%
3 metų .................. 11 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 10 %

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

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

AKTYVAI virš 37 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

CTFDIIAN’C FIIDQ 406 Roncesvalles Avė.dlErnAIlO FUna 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 | NAMUS
--------------------------- o---------------------------

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

T

A.P GOMES
Real Estates Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

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

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

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

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

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

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

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

S

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

laivais iš Halifakso į Tromsio 
uostą Norvegijos šiaurėje ne
įmanomas karo atveju. Tran- 
sportlaivius Atlante ir netgi 
prie Tromsio uosto lengvai 
galėtų paskandinti povandeni
niai sovietų laivai, kurių pa
grindinė bazė yra prie šiau
rinės Norvegijos esančiame 
Kolos pusiasalyje. Kritikai 
taipgi teisingai pastebi, kad 
karo atveju transportlaiviai 
neišplauktų ir iš Halifakso 
uosto, jeigu jį minomis užblo
kuotų povandeniniai sovietų 
laivai. Mat Kanados laivynas 
neturi nė vieno minogaudžio. 
Tektų laukti, kol tokį laivą 
atsiųstų JAV karo laivynas, 
pirma pasirūpinęs savųjų uos
tų apsauga.

Atlanto sąjungos vadovybė, 
išjungusi Kanadą iš šiaurinės 
Norvegijos apsaugos, dabar 
nori sustiprinti jos bazes V. 
Vokietijoje. Joms karo atveju 
tektų ginti centrinę V. Euro
pos dalį. Tikimasi, kad Kanada 
tuos 5.000 karių, rezervuotų 
Norvegijos gynybai, dabar per
kels V. Vokietijon ir ten su ati
tinkamu papildu sudarys vie
ną pilną motorizuotą diviziją. 
Kanados krašto apsaugos mi- 
nisteris P. Beatty džiaugiasi 
įsipareigojimų Atlanto sąjun
gai pakeitimais, nors jo dabar 
laukia kitos problemos. Moto
rizuotai kanadiečių brigadai 
V. Vokietijoje jau spėjo pasen
ti 1976 m. įsigyti 128 vokiečių 
gamybos “Leopard I” tankai, o 
divizijai jų reikės dvigubai 
daugiau. Pasenusius tankus 
planuojama pakeisti naujais 
iki 2005 m. Juos teks pirkti iš 
JAV arba Britanijos ir V. Vo
kietijos. Dabartinėmis kaino
mis tokių 250 tankų įsigijimas 
kainuos apie tris bilijonus do
lerių. Liūdniausia, kad prie 
dabartinės technikos niekas 
nežino, ar tankai nėra pra
radę savo ligšiolinio pajėgu
mo. Amerikiečiai turi specia
lias raketas, pradeginančias 
plieninį tanko šarvą ir sprogs
tančias viduje. Buvo galvoja
ma, kad tokios raketos paša
lins didžiulio sovietinių tankų 
skaičiaus pavojų V. Europai 
Dabar staiga pasirodė prane
šimų, kad sovietų tankai turi 
specialų išorinį apsaugos gaub
tą, kuris sprogsta, kai ameri
kiečių raketa pradeda deginti 
pagrindinį tanko šarvą. Spro
gimas jos užtaisą nusviedžia 
nuo tanko, kol jis dar nėra spė
jęs įsiveržti ir sprogti viduje.

Kanados NDP socialistų par
tija, lig šiol griežtai reikala
vusi Kanados pasitraukimo iš 
Atlanto sąjungos ir dabar nu
tarusi jos neišjungti pirmai
siais savo valdymo metais, 
prašneko apie kanadiškų gink
lų gamybą. Dienraštis “The 
Toronto Star” savo vedamaja
me gegužės 23 d. primena, kad

DABAR 
GALIMA GAUTI 

LCBO PARDUOTUVĖSE

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti ir J. VAZNELIŲ

<Sifls International <Jnc
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

naujo socialistų įsipareigoji
mo nepastebėjo didžioji kana
diečių dauguma. Savųjų gink
lų gamyba jau seniai tapo neį
manoma mažoms ar vidutinio 
dydžio pramoninėms valsty
bėms. Tai įrodė Kanados mi- 
nisteris pirm. J. Diefenbakeris, 
sustabdęs modernaus kanadiš- 
kos konstrukcijos naikintuvo 
“Arrow” gamybą, kai ji pasie
kė bilijoninę dolerių sumą, 
kurios nebūtų padengęs užsie
niui parduodamų naikintuvų 
skaičius. NDP socialistų suma
nymas nepirkti amerikietiškų 
ginklų ir pasigaminti savus, 
pasak dienraščio, yra neįgy
vendinama svajonė. Jau J. Die- 
fenbakerio laikais Kanada fi
nansiškai negalėjo pakelti 
Toronte “Avro” bendrovės 
suplanuotų ir pradedamų ga
minti modernių “Arrow” nai
kintuvų išlaidų. Kas gi būtų da
bar, jeigu pati Kanada turė
tų ne tik pasigaminti, bet ir su
planuoti karo aviacijos lėktu
vus, tankus, atominius povan
deninius laivus, modernias ra
ketas? Nepalyginamai pigiau 
yra tuos suplanuotos ir jau 
išbandytus ginklus pirkti iš 
JAV, už atitinkamą mokestį 
gaunant teisę juos ar bent jų 
dalis pasigaminti Kanadoje. 
1959 m. pasirašyta keitimosi 
ginklų gamyba sutartis Kana
dai yra atvėrusi dalį karinės 
JAV rinkos. Ten iškeliauja Ka
nadoje pagamintos kai kurios 
dalys įvairiems ginklams, lėk
tuvams ir netgi erdvėlaiviams.

Seniau Kanados kariai ir la
kūnai būdavo patenkinti ribo
to laiko tarnyba V. Vokietijos 
bazėse. Jie ir jų šeimų nariai 
turėdavo progą susipažinti su 
Europa, gaudavo specialų tar
nybinį algos priedą. Be to, ka- 
nadiško dolerio vertė būdavo 
gerokai aukštesnė už vokiečių 
markės. Tad baigus tarnybą 
Kanados bazėse V. Vokietijo
je, namo būdavo grįžtama su 
brangiais už vokiškas markes 
pirktais automobiliais, foto 
aparatais bei kitais praban
giais gyvenimo reikmenimis. 
Pastarųjų dvejų metų laikotar
pyje Kanados dolerio vertė 
nukrito 30%. Perkamoji mėne
sinės algos galia staiga suma
žėjo pora šimtų dolerių, pa
brango butų nuomos vokiečių 
namuose. Seniau kanadiečių 
žmonos nė negalvodavo apie 
darbą pas vokiečius. Dabar jos 
norėtų dirbti, savo alga papil
dyti šeimos pajamas, bet pa
kankamai nemoka vokiečių kal
bos.

Lahro miestas turi 38.000 
gyventojų, kurių ketvirtadalį 
sudaro karinei bazei priklau
santys kanadiečiai. Suartėji
mas su vokiečiais labai ribo
tas, nes kanadiečiai po viene- 
rių ar dvejų metų vėl turi grįžti 
Kanadon. Vis dėlto kas trečias 
šeimą kuriantis karys ar lakū
nas žmonomis pasirenka vo
kietaites. Vokiečių kalbos ne
mokantys kanadiečiai ir jų šei
mos turėtų daug laiko televizi
jai, tačiau jiems veikia tik dvi 
nedidelio pajėgumo stotys ang
lų ir prancūzų kalbomis, per
duodančios prieš dvi savaites 
Kanadoje į vaizdajuostes įra
šytas CBC tinklo programas. 
Daugiau žinių pateikia du Ka
nados bazės radijo siųstuvai 
anglų ir prancūzų kalbomis. 
Apie 4.000 mokyklinio amžiaus 
kanadiečių vaikų turi angliš
kas ir prancūziškas mokyklas. 
Kanadiečius, kurie pažeidžia 
V. Vokietijos įstatymus, suima 
vokiečių policija, bet juos ati
duoda karinei Kanados polici
jai. Nusikaltusius kanadiečius 
karius bei jų šeimų narius teis
ti ir bausti tegali karinis Kana
dos tribunolas. Didžioji nusi
kaltimų dalis yra susieta su 
alkoholiu ir narkotikais.

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

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

Pasaulio įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nės, nesutinkantys su ekono
miją partvarkančiais valdžios 
planais. Pradžioje į stovyklas 
buvo siunčiami revoliucijos 
priešai, vėliau dėmesys nukry
po į galimus priešus, kol paga
liau tos stovyklos tapo priemo
nėmis grynai ekonominiams 
uždaviniams vykdyti. Istorikas 
V. Seliuninas primena, kad V. 
Leninas prieš mirtį pastebėjo 
tokių metodų klaidingumą. 
Esą jis suprato, kad teroru pa
remta ekonomija nebus veiks
minga, bet nesiėmė jokių 
priemonių slaptosios milici
jos viršininkui F. Dzeržinskiui 
pristabdyti. Po V. Lenino mir
ties tuo teroro aparatu mei
striškai pradėjo naudotis J. 
Stalinas. Tad iš tikrųjų val
džios piktnaudojimo sėklas 
pasėjo V. Leninas, o jas išau
gino dabar už savo žiaurumus 
visų puolamas J. Stalinas. Pa
našias mintis kitas istorikas 
Nikolajus Popovas atskleidė 
žurnalo “Sovetskaja kultūra” 
balandžio laidoje. Komparti
jos jėga pradėjo augti V. Leni
no laikais, o J. Stalinas, rem
damasis tokiais metodais, 
įsteigė diktatūrinę valstybė. 
Vakariečiai istorikai yra dar 
griežtesni V. Leninui. Pvz. 
Robertas Conquest Sovietų 
Sąjungos įsteigėją V. Leniną 
laiko iš esmės žiauriu 
žmogumi.

SF’OF^TAS
KODĖL LONDONAS 

NEDALYVAVO?

Kad ir pavėluotai noriu paaiš
kinti, kodėl Londonas nedalyvavo 
Kanados apygardos sporto pirme
nybėse balandžio 16 d. Toronto 
sportininkai stebisi (“Tėviškės ži
buriai” 17 nr), kodėl mes nedaly
vavome. Gi londoniečiai stebisi, 
kad torontiečiai per 35 metus ne
sužinojo, kad darbo sąlygos mažo
siose apylinkėse nėra tokios, ko
kios jos yra didžiosiose apylinkėse 
- jos yra labai ir labai skirtingos. 
Daug sykių apie tai esu minėjęs ir 
spaudoje. Tačiau kol kas viskas 
vyksta sena tvarka - jei priimtina 
Torontui, turi būti priimtina vi- 
visiems. Pvz. yra rengiamas svarbus 
renginys Toronte, į kurį kviečiami 
ir mažųjų apylinkių lietuviai. Ke
letą dienų prieš renginio datą 
paduodamas skelbimas "Tėviškės 
žiburiams” ir visi torontiečiai 
laiku apie tai sužino. Bet kaip mes 
galime dalyvauti, kad kai mes apie 
tai paskaitome - renginys yra jau 
įvykęs. “Tėviškės žiburius” apy
tikriai gauname po savaitės, “Ne
priklausomą Lietuvą” ... po dvie
jų savaičių. Pasitaiko ir viena kita 
malonesnė išimtis. Panašiai yra 
ir su sportu. Didžiosios apylinkės 
visą komandą turi savo mieste. 
Užtenka padaryti treniruotę ir po 
to ar po poros dienų gali duoti 
atsakymą apie dalyvavimą. Visai 
kitokį reikalai yra Londone. Mūsų 
krepšininkai yra išsisklaidę po 
visą Ontario provinciją, nes iš 
londoniečių neįstengiame koman
dos sudaryti. Todėl “skolinamės” 
iš kitų apylinkių. Kartais tenka 
padaryti kelioliką ar net kelias
dešimt užmiestinių skambinimų, 
kol vieną žaidėją prisiskambina
me, nes niekas prie telefono nesė
di. Nenorėdamas atsakymą dar 
daugiau išplėsti, noriu pasakyti: 
mes visada esame už dalyvavimą 
varžybose ir nebijome pralaimėti, 
nes tokia galimybė visuomet yra 
didesnė. Turime sudaryti progą 
jaunimui sportuoti. Tačiau beveik 
visada mūsų atsakymas bus nei
giamas, jei turėsime atsakyti per 
2-3 dienas. Mums tai neįmanoma! 
Mums reikalingos mažiausiai dvi 
savaitės nuo pranešimo gavimo iki 
atsakymo davimo. Kartą pamėgi
nome Torontan nuvykti su 5 žai
dėjais ir vienu sužeistu, ir priėjo
me išvados, kad tai nėra rungty
nės, bet tik betikslis daužymasis 
ir paskutinių jėgų eikvojimas. 
Lauksime ta prasme pagerėjimo.

D.E.

Mirė lietuvių draugas
Gegužės 9 dieną mirė Rot- 

tenburg-Stuttgarto diecezijos 
vyskupas dr. Georg Moser. Rot- 
tenburgo vyskupija nuo 1978 m. 
vadinasi Rottenburg-Stuttgar- 
to vyskupija, turi su Lietuva 
daugiau ryšių, negu paprastai 
žinoma. Jie ypač sustiprėjo 
vyskupiją valdant vysk. Moser. 
Jis buvo labai atviras globali
nio pobūdžio laiko proble
moms. Taip pat gerai žinojo, 
kur reikalinga greita ir efek
tinga parama. Už šią paramą ir 
Lietuvos klausimo kėlimą vie
šumoje lietuviai katalikai jau
čia vysk. Moser didelį dėkin
gumą. nk

_*_■ ... - LIETUVIŲ KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
71/2% už 90 dienų term, indėl.
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’/4% už 1 m. GIC invest, pažym.
91/2% už 2 m. GIC invest, pažym. 
93/4% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą (variable rat) 
91/4% už 1 m. term, pensijų planą 
91/2% už 2 m. term, pensijų planą 
93/4% už 3 m. term, pensijų planą
8 % už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
6 % už taupymo s-tas
53/4-7% kasd. palūkanų sąskaita 
7’/2% virš $10,000 kasd. pal. sąsk. 
53/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA: 
už asmenines

paskolas nuo........10’/2%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

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

ju keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........10 %
(variable rate)

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

AKTYVAI virš65milijonų 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 532-1 149

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. ORA, 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 

DRA UGIŠKAI PA TARN A US

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

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN Of DISTINCTION

Tel. 535-2331 
arba 537-2869

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

RF/WBK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

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

ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W 1M4

624-6336 namų 897-0068

TOTAL TRADES RENOVATING
151 Cariingview 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
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B. Povilaičio knygos “Lietu

vos Žemės Ūkis 1918-1940” su
tiktuvės buvo suruoštos birže
lio 5 d. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Popietę atidarė Kana
dos lietuvių katalikų centro 
pirmininkas V. Taseckas. Tė
vui Augustinui, OFM, sukalbė
jus invokaciją, dr. J. Sungaila 
nušvietė autorių kaip moksli
ninką, visuomenininką ir žmo
gų - giliai religingą, išbalan
suotą asmenybę. Dr. P. Lukoše
vičius aptarė knygos turinį, 
detališkai paliesdamas kiek
vieną skyrių: žemės reformą, 
laukų ir gyvulių ūkį, instituci
jas, prekybą su užsieniu ir įsta
tymus. Parafrazuojant paskai
tininką, ši knyga yra stipriau
sias argumentas prieš okupan
tus, kurie falsifikuoja doku
mentus apie Lietuvos žemės 
ūkį.

Meninėje dalyje jauna pia
nistė Daiva Baršauskaitė pa
skambino Bacho preliudą ir 
fugą, Bethoveno devintąją so
natą. Ji turi neabejotiną ta
lentą ir nebijo dirbti, todėl 
ateityje iš jos galima daug tikė
tis. Fleitistas Tomas Regina, 
akompanuojant žmonai Lau
ren Mclnnes, pagrojo Faure 
Licillienne, Bacho sonatą ir 
Antano Rekašiaus keturias 
miniatiūras, kurias publika 
ypatingai šiltai sutiko. Ši mu
zikų pora sudaro darnų, sklan
džiai susigrojusį vienetą, ku
rio visada yra malonu pasik
lausyti.

Pabaigai Monika Povilaitie- 
nė padėkojo visiems darbu bei 
lėšomis prisidėjusiems prie 
knygos išleidimo, sutiktuvių 
rengėjams ir svečiams už daly
vavimą. O jų buvo apie pora 
šimtų ne tik iš Toronto, bet ir 
iš Hamiltono, Delhi, Londono, 
Montrealio, Čikagos ir Pensil
vanijos. Popietės rimtį ypatin
gai iškėlė A. Abromaitienės 
tautiniais audiniais, juostomis 
ir aukso varpomis papuoštas 
autoriaus portretas scenoje.

Visa programa užtruko tik 
pusantros valandos. Dalyviai

turėjo laiko pasišnekučiuoti 
prie kavos ir saldumynų jau
kiai papuoštoje parapijos ka
vinėje. A.S.

Kanados Lietuvių 
Bendruomenė

Birželio 7 d. Beth Tikvali sinago
goje, Toronte Anatolijus Šarans- 
kis supažindino su savo knyga 
“Fear No Evil” ir kalinimą Sov. 
Sąjungoje. Toje vakaronėje daly
vavo Kanados lietuvių komiteto 
žmogaus teisėms ginti pirm. dr. 
Marija Arštikaitytė-Uleckienė. 
Ji A. Šaranskiui perdavė Kanados 
lietuvių sveikinimus bei linkėji
mus, primindama jo buvimą vie
noje celėje su Viktoru Petkumi. 
Jis atsakė, kad Viktoras Petkus 
buvo kalintas už priklausymą 
Helsinkio grupei. Be to, A. Šarans- 
kis, kalbėdamas apie politinius 
kalinius, dažnai minėjo ir lietu
vius.

Gegužės mėnesį išėjo pirmas 
numeris Kanadoje redaguojamo 
baltiečių žiniaraščio "Baltic News 
Focus”. Jame aprašomos žinios iš 
pabaltiečių kraštų ir kiti įvykiai, 
liečiantys Baltijos kraštus. Žinia
raštį redaguoja latvis Talis Forst- 
manis. Prenumerato kaina: $25 už 
6 numerius. Rašyti: Memento Pub
lishing and Information Services, 
c/o Quantex Chemical Innc., 29 
Trillium Park Place, Kitchener, 
Ont. N2E 1X1 arba paskambinti į 
KLB raštinę.

Vasario 16 proga aukos iš KLB 
Otavos apylinkės: $200 - dr. M. Ra
monienė; $100 - J. V. Daniai; $50 - 
S. A. Banaičiai, R. P. Brikis; $35 - 
L. Giriūnas; $30-P. J. Regina; $25- 
Rita Rudaitytė; po $20 - P. Jurgu
tis, A. Paškevičius, R. Barisa, kun. 
V. Skilandžiūnas, V. Kudzma, K. 
Barteška, G Mitalas, S. Bilevičie- 
nė, V. G. Senkus, V. Priščeponka, 
G. Sakus. B. Čeponkus, J. Augai- 
tis, dr. A. Šidlauskas; $15 - V. Tre
čiokas, V. Plečkaitis, V. Kongelis; 
$10 - K. Vilčinskas, R. Vaštokas, 
J. Morkūnas, V. Kudzmaitė, K. 
Gudžiūnas, R. Paukštaitis, R. Vil- 
bikaitis, V. Radžius, A. Jurkus, G. 
Procuta, J. Verbyla.

KLB raštinėje gautos sekančios 
aukos KLB veiklai: $100 - A. T. Se- 
konis (Wasaga Beach); $50 - dr. H. 
Nagys (Montreal); $25 - A. Kanap- 
ka (Wasaga Beach); $10 - A. Selio- 
kas (Toronto). KLB Krašto valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems re- 
miantiems jos veiklą.

Toronto lietuvių ledo ritulio komanada "Jungtis”

Pavasaris, jaunimas ir Sabonis Čikagoje
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Advokatė
JOANA E. KURAS, ll.b.

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

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

Telefonas (416) 763-3362

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

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

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, turįs septynerių metų 
patyrimą, patarnauja visose pensijų srityse:

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

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

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

Canada Life Assurance Company 
390 Bay St. nr. 600, Toronto N/I5I-1 2Y2 
Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320

PR. BERNECKAS
Sporto sluoksniuose dar 

ilgai girdėsis kalbos apie šias 
ŠALFASS 38 sporto žaidynes 
Čikagoje. Per ryto lietuvių ra
dio programą “Margutis” gir
dime P. Petručio balsą: “Šian
dien į ŠALFASS sporto žaidy
nes atvyksta pasaulinė sporto 
garsenybė, lietuvių krepšinio 
pasididžiavimas Arvydas Sa
bonis ir jo gydytojas Kęstutis 
Vitkus”.

Pradžia dienos lyg pasaka ir 
oro gražumas! Kaip užsakytas 
šiai šventei. Jaunimas iš visų 
keturių šio žemyno kampų: Los 
Angeles, Niujorko, Bostono, 
Klivlando, Detroito, Toronto 
ir Hamiltono skuba į sales, 
o kiti jau nuo 9 vai. lieja pra
kaitą dėl pergalių. Diena tiesa 
ilga, bet programa dar ilgesnė, 
nes čia vyksta: krepšinis, tink
linis, ledo ritulys, kėgliavimas 
ir šachmatai.

Pirmos vyrų krepšinio rung
tynės Niujorko “LAK” - De
troito “Kovas”. Praėjusių metų 
meisteris pradeda atsargiai, 
bet jaunas Detroito “Kovas” 
jau iš karto demonstruoja tem
pą ir klasę. Buvo daug gražių 
momentų, tačiau visos Niujor
ko pastangos nuėjo niekais ir, 
neišlaikęs spaudimo, krito 
75:64.

Antrame susitikime meiste
ris vėl neatsilaiko prieš Toron
to “Vytį”, kur broliai Karpiai, 
Jaruševičius, Ažubalis, Duliū- 
nas ir kiti veda Niujorką į pra
laimėjimą ir pagaliau vėl krin
ta 72:59.

Kitoje pusėje žaidžia vice 
meisteris Toronto “Aušra” - 
Čikagos “Lituanika”. Aušra, 
pralaimi prieš “Lituaniką” 
65:51.

Antrame susitikime su Kliv
lando “Žaibu” vėl ta pati isto
rija, žaidžia silpnai ir nepajė
gia uždengti greitų “Žaibo” žai
dėjų ir rungtynes pralaimi 
73:59. Taip abu meisteriai iš
krinta nepasiekę net pusfina
lių. Toronto “Vytis” pralaimi 
Detroito “Kovui” 69:66. Į pus
finalius patenka Čikagos “Li
tuanika” - Toronto “Vytis” ir 
Detroito “Kovas” - Klivlando 
“Žaibas”.

Detroito “Kovas” nesunkiai 
sutvarko Klivlando “Žaibą”, o

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

Čikagos “Lituanika” po lygios 
ir geros kovos paklupdo To
ronto “Vytį” 55:48.

Pagaliau ir finalas: Čikagos 
“Lituanika” - Detroito “Kovas”.

Detroito “Kovas” žaidėjai 
yra jauni, greiti ir talentingi, 
o Čikagos “Lituanikos” kai ku
rie vyresnio amžiaus, bet su 
didele patirtimi kaip: Baris, 
Siliūnas, Neimantas ir kiti.

“Lituanika” jau pradžioje 
pradeda nepavyti “Kovo” žai
bišku puolimu skrendančių 
žaidėjų ir jau veda 10 taškų 
skirtumu. R. Dirvonis lyg tas 
burtininkas pamojo lazdele, 
nors jos ir neturėjo, ir visiems 
jo žaidėjams buvo aišku, kur 
ir ką daryti, o be to keitė žai
dėją po žaidėjo.

Antrame puslaikyje “Litua
nika” pradėjo agresyviai gintis 
ir “Kovas” turėjo pereiti iš zo
ninio gynimo į individualinį. 
Keliems tolimiems metimams 
nepavykus, “Kovas” pasimetė, 
ir vyko dramatiška kova taškas 
už tašką. Likus vos 20 sekun
džių “Kovas” turėjo kamuolį 
savo rankose ir vedė 60:59, kad I
laikytų iki galo, metė bet ne- 
įmetė, o “Lituanika”, pagavus 
kamuolį, likus vos 11 sekun
džių, sviedė ir įkrito, kas ir nu
lėmė pergalę 6'1:60.

Jau keleri metai, kaip Dirvo
nis išveda “Lituanika” į fina
lus, bet vis pritrūkdavo jėgų 
paskutiniam laimėjimui. Šį 
kartą laimė juos lydėjo ir čika- 
giečių džiaugsmui nebuvo ga
lo. Šiame sumišime Arvydas 
Sabonis, apsuptas žaidėjų ir 
vadovų, įteikė komandos kapi
tonui A. Tamošiūnui taurę ir 
pasveikino kiekvieną žaidėją, 
o ŠALFASS pirm. V. Adamkus 
įteikė asmeninius apdovano
jimus.

“Kovui” šis pralaimėjimas 
buvo skaudus, nes jau laimė
tos rungtynės - pralaimėtos. 
Reikia pastebėti, kad “Kovas” 
tikrai turi gerų žaidėjų kaip: 
Šilingas, broliai Gražuliai, 
Rugienius ir kiti. Sėkmės ki
tiems metams.

Vyrų B klasėje dalyvavo 11 
komandų, kurių dvi pirmą kar
tą, tai Toronto “Perkūnas” ir 
“Rytų banga”. Abi tuoj pralai
mėjo abejas rungtynes ir iškri
to jau pirmame rate. Cicero 
“Ateitis” įveikė Hamiltono 
“Kovą” 76:51, o kitoje pusėje 
“Lituanika II” nugalėjo “Li
tuanika I” 49:45. Finale Cicero 
“Ateitis” nugalėjo “Lituaniką 
II” 60:40.

Jaunių A klasėje žaidė 4 ko
mandos. “Nerisr nugali Hamil
tono “Kovą” 81:31 ir “Lituani
ką” 84:81. Trečioje vietoje liko

Detroito “Kovas”, pralaimėjęs 
“Lituanikai” 65:57.

Jaunių B klasėje buvo trys 
komandos. Hamiltono “Kovas” 
nugalėjo Toronto “Aušrą” 
42:23 ir Čikagos “Nerį” 57:43.

Tinklinis atrodo susilpnėjęs, 
nes jaunių ir mergaičių nei 
vienos komandos. Moterys: 
“Neris” - Hamiltono “Kovas” 
15:2 ir 15:1; Cicero “Vėtra” - 
“Neris” 15:8, 15:7. Vyrai: “Ne
ris” - Bostono “Grandis” 15:4, 
15:10. Klivlando “Žaibas” - De
troito “Kovas” 15:10, 15:10; 
“Neris” - Klivlando “Žaibas” 
15:3, 16:14.

Ledo ritulys buvo pravestas 
Soutwest Ice arenoje. Pirma
me rate visos komandos žaidė 
po dvejas rungtynes, iš kurių 
paaiškėjo finalistai ir dvi ko
mandos dėl trečios vietos. Či
kagos “Gintaras A” - Detroito 
“Kovas” 2:1, Hamiltono “Ko
vas” - Toronto “Jungtis” 5:2, 
Čikagos “Gintaras B” - Detroi
to “Kovas” 5:2, Hamiltono “Ko
vas” - Čikagos “Gintaras B” 7:3, 
Čikagos “Gintaras A”-Toronto 
“Jungtis” 2:1, Toronto “Jung
tis” - Čikagos “Gintaras B” 6:2 
(3 vietą). Baigminėse rungty
nėse Hamiltono “Kovas” - Či
kagos “Gintaras A ” 4:2.

Kėgliavimas sutraukė 27 da
lyvius. Komandiniai Toronto 
“Kėgliukų” pirmoji laimėjo 
prieš antrąją 568 - 555. Indivi
dualinėse - vyrų klasėje laimė
tojas - R. Kuliavas, Torontas, 
193, II vieta - G. Repečka, To
rontas, 173, Moterų klasėje - J. 
Stulginckas, Torontas, 178, II 
vieta - L. Petrulis, Čikaga, 141. 
Invalidų I vieta - P. Prancke- 
vičius 180, II vieta - E. Nakutis 
172. Moterų klasėje I vieta - E. 
Markulis 162 ir II vieta -Ž. Kai
rytė 106.

Šachmatai su 10 dalyvių su
žaidė 4 partijas. K.Jakštas iš 
Čikagos, nepralošė nė vienos 
partijos (vieną lygiomis) ir, su
rinkęs 3.5 taškus, laimėjo I vie
tą ir A. Nasvyčio atminimui 
pereinamąją taurę. II vietą 
laimėjo A. Simonaitis iš Niu
jorko su 3 taškais ir III v. 
Schroederis iš Čikagos taip 
pat su 3 taškais. Jie gavo pla- 
ketes.

Arvydo Sabonio dalyvavi
mas žaidynėse parodė mūsų 
sportuojančiam jaunimui, kad 
mes turime puikių brolių ten 
už Atlanto ir mūsų pareiga 
neužmiršti savo kalbos ir my
lėti savo tėvų žemę. Taip pat 
buvo malonu matyti vyrus, ku
rie dirbo prieš 40 metų, dirba 
dar ir šiandien. Apskritai to
kio mąsto žaidynės pravestos 
be priekaišto.

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

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

Barristers and Solicitors. Patent a. Trade Mark Agents

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.L.S. LL.B, 

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

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

Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo' 
investacijų srityje

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

Aukso kasyklų analizuotojas 
Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 
“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

Juozos (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

1700 bloor Street west 
toronto. Ontario M6P 4C3

R^VIKK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

“All THE

MASKELL INSURANCE WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson
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birute spudas BA 
sales representative

homecentre inc., realtor 
an independent member broker

LAKESHORE ir KIPLING raion^ ' dsus dviejų miegamų
jų butas. Langai į pi p^'R.D^'crą 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 

t res: 445-9469 535-2500

233-3334 - 231-2661 - 231-6226

7-21
10 - 19

(VILNIŲ IR KITUS EUROROS MIESTUS
4. Liepos 6 — 20 5. Liepos 13 — 27 6. Rugpjūčio 17 — 31

7. Rugsėjo
Liepos 6 — 20 dar yra vietų. 8. Spalio
Ekskursijų kainos: IV ir V - $2384.00, VI ir VII - $2284.00, VIII -$1695.00, įskaitant vizą ir draudą. 
Grupės 4-7 Vilniuje -11 naktų. Po Vilniaus galima važiuoti ir į kitus miestus ilgesniam laikui pagal Jūsų pasi
rinkimą. Užsirašyti bent 45 dienas prieš išvažiuojant ir įmokėti $200 depozitą. Likusi suma reikalinga sumokėti 
bent 30 dienų prieš išvažiuojant. Grupę 5 ir 7 lydėsiu aš pats.

Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu

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

YEACEN4S
KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd.
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1

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

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1 121
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Anapilio parapijos žinios

— Birželio 26, sekmadienį, ry
šium su Toronte vykstančiu IV Pa
saulio lietuviu kultūros kongresu, 
mūšy šventovėje pamaldos vietoj 
11 v.r. bus pusvalandžiu paanks
tintos: 10.30 v.r. bus Ekumeninės 
pamaldos ir Mišios, kurioms va
dovaus vysk. Paulius Baltakis, o 
pamokslą sakys kun. Povilas Dilys. 
Tą sekmadienį autobusas maldi
ninkus į pamaldas veš nuo Isling
ton požeminiu traukinių stoties 
10 v.r. ir nuo Anapilio atgal grįš 
12.15 v.p.p.

— Vyskupo P. Baltakio, OFM, 
lietuviškos pastoracijos simpo
ziumas ir sielovados tarybos stei
gimo posėdis įvyks 1988 m. liepos 
1-2 d.d.. Prisikėlimo parapijos 
parodų salėje, Toronte.

— Tuoktis ruošiasi Antanas Kai
rys su Linda Henderson; Kazimie
ras Paznėkas su Irena Sankaus- 
kaite.

— Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - V. Stankienė, $50 - 
B. Čepauskienė. Parapijos skoloms 
numokėti aukojo: $100 - V. Stan
kienė.

— Mišios birželio 19, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Zigmą Paulionį 
ir Joaną Paulionytę, 11.00 v.r. už 
parapiją. Wasagoje 11.00 v.r. už 
a. a. Joną Matulį.

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdis - gegu

žės 16 d., 7.30 v.p.p.
— A.a. Julijos Skrebutėnienės 

atminimui Lietuvių slaugos na
mams aukojo: $100 - Lietuvių na
mai, LN moterų būrelis, V. Dau
ginis; $50 - O.I. Delkai, A. P. Ski- 
landžiūnai, J. V. Šimkus; $40 - A. 
Augustinavičius; $25 - B. T. Stanu- 
liai; $20 - G. V. Butkiai, V. Dreše- 
ris, S. Poderys, A. V. Šipeliai; $10-, 
S. Ciplijauskienė, A. Jankaitierie, 
G. Kocius, L. Matulevičienė, A. 
Langas, T. D. Renkauskai, S. Kir
šinąs.

— A.a. Petro Šerno atminimui
Lietuvių slaugos namams aukojo: 
$50 - M. L. Schroeder iš Mascou
tah, Ill.; $25 - J. G. Slavėnas, Ida 
Wanagat.

— Lietuvių slaugos namams au
kojo: $1000 - J. Grigaitis; $200 - 
P. Gaidelis; $100 - J. Mejus; $50 -
A. Bernotaitis. Aukos priimamos: 
“Paramoje” sąsk. 8711, Prisik. par. 
kooperatyve sąsk. 155332.17 ir 
“Talkoje” sąsk. 4259. Viso fonde 
yra $71.563.22.

— Sekmadienio popietėje da
lyvavo 200 asmenų. Svečių knygo
je pasirašė: Eugenija Keresevi- 
čienė iš Miami, Fl., Aldona Rau- 
linaitienė iš Klivlando, Stasė Či- 
pinienė iš Kauno ir Stasys Rulins- 
kas iš Lazdijų rajono. Viena vieš
nia iš Lietuvos svečių knygoje pa
liko tokį įrašą: “Sužavėta Lietuvių 
namais, lietuvių imigrantų veikla, 
jų draugyste”.

— Norintys vykti autobusu į LN 
gegužinę liepos 10 d., prašomi 
užsiregistruoti LN raštinėje. Au
tobusas išeis 1.30 v.p.p. nuo lietu
vių namų.

PADĖKA
Keli tik mėnesiai prabėgo, kai 

atvykau aš į šią nepažįstamą šalį 
ir štai jau sutiko mane maloni 
staigmena, būtent mergvakaris.

Noriu tarti šiltą lietuvišką 
ačiū rengėjoms, viešnioms ir vi
soms toms, kurios prisidėjo prie 
bendrų dovanų, bet dalyvauti ne
galėjo.

Nuoširdžiai dėkoju už tą puikią 
popietę, kurią praleidau su jumis 
ir už visas labai vertingas dova
nas, kurios palengvins man ir Ka
zimierui pirmus bendro gyvenimo 
žingsnius.

Irena Sankauskaitė

Snaigė ir Antanas Šileikos 
susilaukė antro sūnelio Ginta- 
ro-Pauliaus. Džiaugiasi jo bro
liukas Dainius ir visa plati Ši
leikų bei Valiūnų giminė.

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti 8 men. mergaitę ketvirtadie
niais ir penktadieniais nuo 8.15 v.r. 
iki 5.30 v.v. Bloor ir Keele rajone. 
Skambinti vakarais tel. 537-1045 
Toronte.

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namu įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

iVc tik namai, 
bet ir jūsų ateitis

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praėjusį sekmadienį minint 

sibirinius trėmimus per 11.30 v. 
Mišias giedojo parapijos choras 
pritaikytas giesmes, o Mišių gale 
buvo nešamos gėlės prie paminklo 
“Tėvynei prisiminti”, kuris yra 
šventovės prieangyje. Ta proga 
4 v.p.p. parapijos salėje įvyko vai
dinimas “Aušros sūnūs”, kurį atli
ko Hamiltono lietuvių teatras 
“Aukuras”, režisuotas E. Daugu- 
vietytės-Kudabienės.

- Vaikų Mišiose 10.15 v.r., ku
riose vaikučiai buvo įjungti į Mi
šių eigą ir aktyviai dalyvavo aukų 
nešime, skaitymuose. Prie mikro
fono giedojimą pravedė V. Un- 
derytė, per Mišias giedojo “Vo
lungės” choras, vadovaujamas 
muz. D. Viskontienės. “Volungės” 
choras giedojo paskutinį kartą 
prieš vasaros atostogas.
- Parapijos choras giedos pasku

tinį kartą prieš vasaros atosto
gas ateinantį sekmadienį Tėvo 
dieną.

- Birželio 7 d. palaidota a.a. Ju
lija Skrebutėnienė. 64 metų, bir
želio 14 palaidota a.a. Nina Šal- 
kauskienė, 86 metų.
- Pakrikštyta: Eric-Eastwood, 

Ramunės (Greičiūnaitės) ir Steven 
Nixon sūnus; Brigita-Dana, Biru
tės ir Kęstučio Bartusevičių duk
relė.
- Parapijos visuomeninė sek-

cija posėdžiavo parapijos 35-me- 
čio šventės reikalu. Nutarta švęs
ti parapijos 35 metų sukaktį lap
kričio 19-20 d.d. ir paskelbti kon
kursą skiriant $100 premiją už 
parapijos sukakties emblemos pa
ruošimą. Ją bus galima naudoti 
ant sagų ir visų sukaktuvinių lei
dinių ir biuletenio. Suinteresuo
tus prašom pristatyti emblemos 

fpęojgktųs iki-š.m. rugpjūčio mė- 
’ ifėšlo galo:'

- Parapijai aukojo: $5,000.00 
- a.a. Leopoldas Balsys (testa
mentu); $500 - Neilson Ltd.; $100 - 
I. V. Biskiai, V. Bliuvas, P. Jukna,
A. Viskontas, $50 - E. V. Janulevi- 
čiai, dr. R. A. Karkai, R. J. Rusliai 
S. R. Nixon, V. Rutkauskas, A. A. 
Valevičiai; Relig. šalpai: $100-N. 
Preibienė, $41 - V. Siminkevičie- 
nė; Vyskupo fondui: $50 - A. Vis
kontas.
- Mišios birželio 19, sekmadienį, 

8.30 v.r. - už a.a. Viktorą Jankaus
ką, 9.20 v.r. - už a.a. Bronių Vilimą, 
10.15 v.r. - už a.a. Praną Kušlikį, 
už a.a. Barborą Augaitienę, 11.30 
v.r. - už gyvus ir mirusius para
pijiečius, 7 v.v. - specialia inten
cija.

Toronto tautybių festivalis 
"Karavanas” ir “Vilniaus” pa
viljono atidarymas •- birželio 
17, penktadienį, 6 v.v. “Vil
niaus” paviljono programą 
daugiausia atliks Toronto tau
tinių šokių ansamblis “Ginta
ras”. Birželio 24 ir 25 d.d. Ha
miltono tautinių šokių an
samblis “Gyvataras” ir birželio 
20 d. muz. V. Povilonis, taip pat 
kasdieną jis gros šokiams. Pa
rodą organizuoja Lietuvių tau
todailės instituto Toronto sky
rius.

Paviljono ruošime talkinin
kaus sekančios organizacijos: 
Išganytojo, Prisikėlimo ir Lie
tuvos kankinių parapijos, Ana
pilis, Lietuvių namai ir Vil
niaus rūmai, “Gintaro” ir “At
žalyno” tėvų komitetai, skau
tai ir ateitininkai, šauliai, 
“Tauro” ir golfo klubai. Dauge
lis pavienių asmenų sutiko tal
kininkauti paviljone. Galintys 
prisidėti prie “Vilniaus” pa
viljono ruošimo, prašomi pra
nešti apylinkės valdybos pir
mininkui R. Strimaičiui tel. 
270-7218 arba kitiems valdy
bos nariams. Apylinkės valdy
ba kviečia visus aplankyti “Vil
niaus” paviljoną. V. K.

DĖMESIO DANIJOJ GYVE
NUSIEMS! Susitikime Hamil
tone liepos 2 d., 7.30 v.v., tauti
nių šokių šventės susipažinimo 
vakare - Convention centre, 
115 King St.W. ir gausiai daly
vaukime. Iki pasimatymo! Al. 
Bričkus, 1700 Bloor St.W., Apt. 
712, Toronto, Ont. Tel. 1-416- 
762-6128. (Skelb.)

Buvusios Liubeko gimnazi
jos mokinių bei mokytojų su
sitikimas yra rengiamas tauti
nių šokių šventės savaitgaly
je. Tikimasi apie 80 dalyvių. 
Susitikimas įvyks liepos 2 d., 
šeštadienį, 6.30 v.v., Royal 
Connaught viešbutyje, Aber
deen room, Hamilton, Ontario. 
Bus trumpa programa, šilta 
vakarienė ir senų pažinčių 
atnaujinimas. Dar yra keletą 
vietų. Norintys dalyvauti, pra
šomi skambinti Vytautui Kai
riui tel. (416) 637-2411, Bur- 
lingtone. Iki pasimatymo! (Sklb.)

Paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę šventinimo proga gegužės 29 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse Anapilyje. Iš 
kairės: A. Mylė, V. Pečiulis, V. Bireta - KLB pirmininkas, St. Jokūbaitis - paminklo statymo komiteto pirminin
kas, M. Abarius - Šaulių sąjungos tremtyje pirmininkas, prof. dr. V. Mantautas-Šaulių sąjungos tremtyje garbės 
pirmininkas, J. Šiaučiulis — Vilniaus šaulių rinktinės pirmininkas, J. Labuckienė, Z. Jonikienė Nuotr. St. Dabkaus
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Programoje: Toronto choras “Volungė", vadovaujamas 
muz. Dalios Viskontienės, Klivlando Dievo Motinos 
parapijos choras, vadovaujamas muz. Ritos Kliorienės. 
Akompaniatorius muz. Jonas Govėdas, 
solistas Jonas Vaškevičius. Pianistai -
Leokadija Paulauskaitė-Kanovičienė, Vytas Bakšys
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1988 metų Toronto Lietuvių namų \

POILSIO STOVYKLA
\ rengiama Tėvų pranciškonų vasarvietėje Wasagoje
J Atidaroma — rugpjūčio 6, šeštadienį, 12 v.r. į

Uždaroma — rugpjūčio 14, sekmadienį 1O v.r.
Patalpų kaina stovyklos laikotarpiui vienam asmeniui - $45, šeimai - $75. Vienai 
asmeniui - $7, šeimai - $12. Veiks pigi stovyklos virtuvė.
Informacija ir registracija: \N. Drešeris, 3830B Bloor St., Islington, Ont. M9B 1K8. Tel. 1-416-231-2661 

arba nuo 1 v.p.p. ir vakarais tel. 1-416-233-4446.

dienai vienam

ANDREW WITER,

rajono rastine
1673 Bloor St. W., Toronto, Ontario, M6P 1A6

Parkdale-High Park rajono parlamento narys

Telefonas 535-6593
Darbo valandos nuo pirmadienio iki šeštadienio 9 v.r. - 5 v.p.p.

Toronto arkivyskupas kardi
nolas G. E. Carteris, sužinojęs 
apie Kaišiadorių vyskupo V. 
Sladkevičiaus pakėlimą kar
dinolu, pasiuntė jam sveikini
mo telegramą, už kurią padė
kojo Lietuvos kankinių para
pijos Mississaugoje kunigai. 
Atsiliepdamas kardinolas Car
teris rašo laiške jiems: “Viena 
būdingų dabartinio Šv. Tėvo 
valdymo žymių yra ypatingas 
dėmesys persekiojamoms ma
žumoms. Pasaulis, atrodo, už
miršo sovietinės diktatūros 
užimtus kraštus, bet jų neuž
miršo Šv. Tėvas Jonas-Paulius 
H. Dėl to, drauge su Jumis, 
džiaugiuosi kardinolo Sladke
vičiaus paskyrimu. Kaip jau 
arkivyskupas Ambrozic Jums 
pranešė, aš tuojau pasiunčiau 
jam telegramą, kurios tekstą 
čia pridedu. Ji buvo parašyta 
lotyniškai visų pirma dėl to, 
kad būtų tinkamai suprasta, 
antra, kad atkreiptų dėmesį 
komisarų, kurie be abejonės 
ją tikrins. Tuo aš norėjau pa
brėžti, kad visas pasaulis pa
rodė savo dėmesį Šv. Tėvo mos
tui.” z-

Jauna pianistė Daiva Bar- 
šauskaitė šį pavasarį laimėjo 
pirmas vietas Chopino ir Bacho 
klasių varžybose Peel muzikos 
festivalyje. Taip pat yra laimė
jusi pirmą vietą romantinio 
laikotarpio kompozitorių kom- 
peticijoje Scarboro muzikos 
festivalyje.

BALDWIN BOOKS
Knygų antikvariatas anglų, lietuvių, prancūzų kalbose 

1 6 Baldwin Street, Toronto, Ont. M5T 1 L2 
Du blokai į šiaurę nuo Art Gallery of Ontario, tarp McCaul ir Beverley gatvių. 

Darbo valandos: antradienį - šeštadienį nuo 11 v.r. iki 6 v.v., 
sekmadienį nuo 12 v. iki 5 v.p.p.

Genius ir Dalia Procutai, 
telefonas (416) 593-5879

A. a. Kazimiero Aperavičiaus 
prisiminimui Aniceta Aperavi- 
čienė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100.

Vysk. V. Brizgys, paprašytas 
dabartinio lietuvių Šv. Kazi
miero kolegijos Romoje rekto
riaus prel. A. Bartkaus, išsiun
tinėjo spaudai savo pareiški
mą, paremdamas naujojo rek
toriaus kreipimąsi į lietuvių 
visuomenę kolegijos remonto 
reikalu. Pareiškime jis prime
na tremtyje atsidūrusių lietu
vių vyskupų iniciatyvą steigti 
kolegiją-seminariją Romoje 
1945 m. Ji praeityje daug pasi
tarnavusi lietuvių visuomenei 
ir dabar jai tarnaujanti. Dėl 
to ji esanti veęta visuomenės 
paramos remontuojant pasta
tus. Vyskupas tikisi, kad lėšų 
tam reikalui nereikės jieškoti 
pas nelietuvius. Čekius bei 
pašto perlaidas siųsti šiuo 
adresu: Rev. Msgr. A. Bartkus, 
Via Casalmonferato 20, 00182 
Roma, Italy.

įvyks birželio 26, 
sekmadienį, ♦< 
8 v.v., Toronte, J
MacMillan Theatre, ♦ 
80 Queen’s Park Cres., 
Edward Johnson Bldg., *< 
prie Royal Ontario *<
muziejaus. *4

Bilietai platinami pa- < 
rapijose sekmadieniais. < 
Bus galima gauti ir <
prie įėjimo. <
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Vilniaus krašto lietuvių są
jungos valdyba praneša, kad 
šiais metais vilniečių tradici
nis metinis sąskrydis neįvyks 
dėl birželio pabaigoje ir lie
pos pradžioje vykstančių To
ronte ir Hamiltone svarbių 
renginių. Steponas Varanka, 

VKL sąjungos Kanados 
krašto v-bos pirmininkas

QrIuk-
' lr~r~ i__ jfi fcl
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REALTY LTD.

Member Broker
38 Hurontario Street,

Collingwood, Ont. L9Y 2L6
Parduodant, per- < ' 
kant ar tik dėl Infor- "tE
macijos apie namus, f Tgf
vasarnamius, ūkius, U?
žemes Wasagos, „i
Staynerio ir Colling- > '
woodo apylinkėse f ,įl J 
kreipkitės i J-g J

Angelę Šalvaitytę, b.a.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. (705) 445-5640, 
namų tel. (705) 429-6428.

Poetas dr. Henrikas Nagys su žmo
na gegužės 26-30 d.d. buvo išvykę į 
Čikagą. Poezijos vakare gegužės 
28 d. Jaunimo centre poetas skaitė 
savo poeziją su komentarais. Šia 
proga abu montrealiečiai pamatė 
ir Lietuvos valstybinio jaunimo 
teatro spektaklį.

Joninės bus minimos birželio 
26 d. po pamaldų AV parapijos 
salėje. Kviečiami visi Jonai, Pet
rai bei Povilai, tų vardų moteriška 
giminė ir šiaip svečiai. Meninėje 
programoje pasirodys seniai be
girdėta sol. Gina Čapkauskienė.

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. HIX 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

oo 
oo |OO 

'oo 
oo 
oo .oo 
85 
oo .oo 'oo 
oo 
oo 

.ooI 

88 
.88 
88 

.88

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

Certifikatus .......................91/2% Taupymo - special............ . 51/4%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr............. 5 %

1 metų .......................81/2%
180 d. -364 d.............7’/2%

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

120 d. - 179 d.............71/4% Einamos sąsk.......................... 4’/2%
60 d.-119d........... 7 % RRIF-RRSP-term.............. 9’/2%
30 d. - 59 d.............63/4% RRIF - RRSP - taup................

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 103/4%, asmenines - nuo 111/2%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

6 %

1475 DeSeve 3907A Rosemont Šv. Kazimiero par.
Pirm., antr., treč. 9.00-3.00 --------- ----------
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 4.00-8.00 ----------
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00-6.00 ----------

“GARAGE” IŠPARDAVIMAS
birželio 18, šeštadienį, 10 v.r. - 5 v.p.p.
Šalia įprastų pirkinių nemažas pasirinkimas lietuviškų 

knygų ir gintaro dirbinių.
8 King’s Lynn Rd., Etobicoke, Ontario 
(Prince Edward Dr. ir Bloor kampas).

Kviečiame atvykti.

“Tėviškės žiburių” skaityto
jams sveikinimas iš Ulsterio. 
Esu suinteresuotas sueiti į 
kontaktą su nuoširdžiais krikš
čionimis iš jūsų nuostabaus 
krašto. Aš rašysiu visiems, ku
rie rašys man. Mano pavardė ir 
adresas: John Wood, 9 Celtic 
Park, Enniskillen, Co. Fer
managh, N. Ireland, BT 74 6HP, 
United Kingdom.

Pirmųjų sibirinių išvežimų 
minėjimas Vilniuje. Lietuvių 
informacijos centras prane
ša, kad Nijolė Sadūnaitė ir 
Antanas Terleckas ragina tau
tiečius birželio 14 d. 7 v.v. rink
tis prie Vilniaus katedros pa
gerbti tuos, kurie pirmieji nu
kentėjo nuo sovietinio teroro. 
Prie jų prisijungė kun. Jonas 
Kastytis Matulionis, raginda
mas nukentėjusius prisiminti 
maldoje ir drąsindamas kuni
gus, kad jie iš sakyklų skelb
tų tėvynės ir jos kankinių 
skriaudas.

“The Calgary Sunday Sun” 
gegužės 22 d. laidoje rašo, kad 
Kalgario žydų bendruomenė 
daro žygių, kad ateinančiuo
se rinkimuose nebūtų vėl iš
rinktas rytinio Kalgario rajo
no parlamento narys Alex Kin- 
dy. Žydų bendruomenės tary
bos pirm. Hal Joffe pareiškė, 
kad A. Kindy daugiau nebeat- 
stovauja etninių grupių inte
resams, ypač 5000 žydų bend
ruomenei. Mat A. Kindy stip
riai pasisakė už arabų teises 
okupuotoj teritorijoj. Jis taip 
pat buvo priešingas Brian Mul- 
ronio teigimui, jog Izraelis 
ryšium su riaušėmis pakanka
mai žmoniškai elgiasi su ara
bais. Kitas žydų lyderis Har
vey Kane norėtų A. Kindy iš
stumti ir iš konservatorių par
tijos. Tai, pasak jo, lengvai pa
vyktų, jei balsuotojai pakeistų 
nuomonę. Jis kviečia visas et
nines grupes sukilti prieš Alex 
Kindy ir jo politines pažiū
ras. J. A.

Rengia LK Mindaugo šaulių kuopa.
“The Gazette” praneša švedų nu

siskundimą dėl Ignalinos, esan
čios už 640 km, atominės jėgainės 
keturis kartus per metus dideliais 
kiekiais išmetamų radijoaktyvių 
dulkių. Tai kartojasi nuo jėgainės 
veikimo pradžios - 1983 m. Nors 
tai nėra labai pavojinga, bet rodo 
mažą susirūpinimą saugumu. Vien
kartinis Ignalinos išmetamų ra
dijoaktyvių dulkių kiekis yra 
10.000 kartų didesnis, negu pati 
Švedija per ištisus metus jų pa
skleidžia. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Buvo sulaikyta Nijolė Sadū
naitė. Birželio 8 d. jai išėjus 
iš savo buto, nešanti maišą 
skalbinių į skalbyklą, KGB ma
joras Bimbyris su dviem pa
dėjėjais užlaužė rankas ir 
įgrūdo į automobilį. Bimbyris 
aiškinosi, kad jis jai siuntęs 
pakvietimus, o ji nereagavusi. 
Tokių kvietimų Sadūnaitė ne
gavusi. KGB kabinete ją išlai
kė apie valandą laiko. Protes
to ženklan Sadūnaitė atsisakė 
kalbėti, tik ramiai sėdėjo ir 
meldėsi kalbėdama Rožinį. 
Bimbyris teigė, kad ji šaukia
ma kaip LKB kronikos liudi
ninkė. Pati Nijolė Sadūnaitė 
telefoniniame pasikalbėjime 
komentuodama įvykį pareiškė, 
kad nėra aišku, kodėl ji buvo 
suimta. Rusų provoslavų vei
kėjas Aleksandras Ogorodni
kovas atsiuntęs jai pakvieti
mą dalyvauti krikščionybės 
sukakties iškilmėse Maskvoje. 
“Gal saugumas pamanė, kad 
skalbinių maiše vežu kokį Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios ap
rašymą”, spėliojo Sadūnai
tė. LIC

ATLIEKAM visus namų remonto 
darbus - vandentiekio, šildymo ir 

kt. Skambinti K. Cibas 534-3882 arba 
J. Zaleskis 663-2125 Toronte.

JIEŠKAU PIRKTI prie vandens ir 
gražaus paplūdimio trijų miega
mųjų vasarnamį, netoliau kaip 
dviejų valandų važiavimo nuo To
ronto. Mokėsiu iš karto visą sumą. 
Skambinti tel. 597-1714 arba 781- 
6062 ir klausti Toomas.

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

EUROPEAN 
CATERING

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


