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Nepriimtina izoliacija
Okupuotos Lietuvos pareigūnai dabar jau dažnokai 

šaukia aukštesniųjų dvasininkų konferencijas, kuriose 
skelbiamo persitvarkymo šviesoje bando sukviestuosius 
įtaigoti, kad esąs įmanomas ateistų ir tikinčiųjų sugyve
nimas, net bendravimas. Ne tik įmanomas, bet jau ir būti
nas, nes prasidedantis naujas socialistinės bendruome
nės laikotarpis, reikalauja abipusio suartėjimo. Tole
rancija visada yra buvusi viena iš gero išsiauklėjimo 
žymių. Kai vieni kitus supranta, yra labai gražu, dažnai 
naudinga. Lietuviui suprasti lietuvį, rodos, didelių kliū
čių nebūtų, kai tiek daug prigimtinio ir socialinio bend
rumo turima. O vis dėlto yra dalykų, kurie mus išskyrę ir 
sugrupavę, negali susipinti taip, kad pasidarytų viena 
kažkokia marga spalva. Tai pasaulėžiūros. Ir ne iš vardo 
ar reikalo, bet principinės, žmoguje įaugusios, brangios 
ir gyvybinės.

K
AI ateistai ribojasi tik šiuo gyvenimu ir atmeta Die
vo buvimą, amžinybę laikydami žmogiškos fantazi
jos padariniu, tai tikintieji krikščionys su tuo ne
gali sutikti, nes žmogaus paskirtį ir gyvenimą visiškai 

kitaip supranta. Ir štai tame pagrindiniame pažiūrų san- 
kirtyje nėra lengva vieniems kitus suprasti. Sugyvenimo 
siūlyme geriausiu atveju tegali reikštis pakanta iki tam 
tikro laipsnio. Pareigūnams, aiškinantiems ateistų ir 
tikinčiųjų sugyvenimo galimybes, turėtų būti žinoma, 
kad krikščionybė peršamo sugyvenimo kaina negali būti 
siaurinama, uždaroma maldos namuose, atitveriama nuo 
viešojo gyvenimo, suspenduojama jaunimo auklėjimo 
darbuose, atpalaiduojama nuo atsakomybės už vaikų 
ruošimą tapti praktikuojančiais krikščionimis, nustu
miama nuo pagrindinės paskirties vesti žmones išgany
mo keliu, kur gyvenimo įprasminimas negali vystytis vien 
tik uždarose šventovėse. Krikščionybė nėra kokia nors 
uždara organizacija ar nuo gyvenimo atitrūkusi vidur
amžių liekana, toleruojama iki sunykimo. Krikščionybė 
yra gyvenimas. Kaip tik šitoji samprata pareigūnams ne
priimtina. Visa tai jie labai lengvu mostu pavadina “poli
tikavimu” arba ekstremizmu.

T
UO tarpu jie tyli apie ateistų “politikavimą". Negi 
jiems nėra žinoma, kaip valstybiniu mastu yra ple
čiamas ateizmas, propaguojamas kaip pati pažan- 
giaus a žmonijos pasaulėžiūra, viršūnių remiamas per 

speci lias programas, nuo mažens skatinamas ir kone 
priva imas. Niekaip kitaip viso to negalima būtų pava
dinti. kaip tiktai valstybine “religija”. Šito išpažinimas 
piliet apsaugoja nuo įtarinėjimų priešvalstybine veikla, 
uoles iuosius veda karjeros laiptais, o mokomajam per
sonai i - būtina sąlygą būti geru auklėtoju-mokytoju, kai 
tuo ta pu dar negirdėti, kad praktikuojantys krikščionys 
galėtų naudotis lygiateisiškai viskuo, kuo naudojasi ateis
tai, sa ;ykim, dėstyti mokyklose ar universitetuose. Taigi 
daros painu ir nebeaišku, kai tokio skirtingumo šviesoje 
band< 1a siūlyti tikinčiųjų ir ateistų sugyvenimą. Ne kas 
kita, įprastas cinizmas prasikiša ir pro grąžinamų ar 
remoi lojamų šventovių planus ir pažadus. Gorbačiovi
nio p sitvarkymo taktikoje pareigūnams iš tikrųjų te
rūpi, d tikintieji ir jų vadovai savanoriškai izoliuotųsi 
nuo v šojo gyvenimo, kurį ir toliau tvarkys komunistinė- 
ateisl ė valstybė, neatsisakydama naujo socialistinio 
žmog; .s kūrimo, nors šitame užsispyrime perspektyva 
šiaurė a, tūkstančiams pokarinio jaunimo pasirenkant 
krikšč onybės kelią. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Ske bs parlamento rinkimus?
Gailu nstituto liepos 6-9

d. d. a viešosios nuomo
nės tyi vėl sukėlė spėlio
jimo b dėl sparčiai artė
jančių ados parlamento
rinkim at konservatorių
populi. as staiga padidėjo
4%, o b dų ir socialistų su
mažėjo Pirmoje vietoje li
ko liberalai su 37%, antroje - 
konservatoriai su 35%, trečioje 
- NDP socialistai su 27%. Ne- 
apsisprendusių balsuotojų 
skaičius nuo 24% pakilo iki 
27%. Tyrimai atskleidė kadai
se pirmą vietą pasiekusių so
cialistų nudardėjimą politi- 
nėn pakalnėn, kur jie visada 
atsiduria parlamento rinki
muose. Tarp Kanados liberalų 
ir konservatorių liko tik nežy
mus 2% skirtumas liberalų 
naudai, lengvai pakeičiamas 
rinkiminiame vajuje. Gallupo 
instituto specialistų nuomone, 
dabartiniu metu rinkimus su 
nedidele atstovų dauguma tur
būt laimėtų ministerio pirm. 
B. Maironio konservatoriai, 
turintys daugiau rėmėjų Kve
beko provincijoje ir Vakarų 
Kanadoje. Ketveri valdymo 
metai konservatoriams sukaks 
rugsėjo 17 d. Tad nenuostabu. 

kad ministeris pirm. B. Mulro
ney neskuba skelbti rinkimų. 
Jiems yra pakankamai laiko ir 
penktaisiais valdymo metais, 
kai 1989 m. sausio 1 d. įsigalios 
laisvos prekybos sutartis tarp 
JAV ir Kanados.

Visą Kanadą nustebino neti
kėtas liberalų vado J. Turnerio 
pranešimas spaudos konferen
cijoje, kad laisvos JAV ir Ka
nados prekybos sutarties pa
tvirtinimą parlamente sustab
dys liberalų daugumą turintis 
senatas. Esą senatoriams buvo 
įsakyta nepatvirtinti sutarties, 
kol Kanados ministeris pirm. 
B. Mulroney nepaskelbs parla
mento rinkimų ir laisvos pre
kybos klausimu neleis pasisa
kyti balsuotojams. Tokia J. 
Turnerio taktika sukėlė triukš
mą parlamente ir spaudoje. 
Jam primenama, kad Kanados 
vyriausybė remiasi iš Britani
jos paveldėta parlamentine 
sistema. Kraštą valdo parla
mento rinkimus laimėjusi par
tija, kurios vadui tenka minis
terio pirmininko pareigos. De
mokratiniu balsavimu renka
mi tik atstovų rūmų nariai, o 
tie rūmai tiesiog vadinami par-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Demonstracijose prie Vilniaus katedros plevėsuoja trispalvė, laukianti valdžios pažadėto oficialaus pripažinimo

Gaudeamus X” šventėje Vilniuje tarp Lietuvos vėliavų matyti ir Estijos

Sovietines pažiūros Amerikoje
Kuri amerikiečių partija artimiausia gorbačiovinei politikai?

I
Amerikoje šie metai yra “di

dieji”, nes renkamas preziden
tas. Subruzdo visi politikai ir 
juos sekiojantys žurnalistai. 
(Neblogas “biznis” viešbu
čiams, važmos priemonėms ir 
t.t.). Subanguoja demokratų ir 
respublikonų rinkiminiai są
skrydžiai, nustatomos gairės 
bei programos, o šalia ideolo
gijų prasiveržia ir cirkinės 
pramogos. Vis dėlto, be abejo
nės, tai yra demokratijos ženk
lai; jų ir su žiburiu nerasi So- 
vietijoj, kur “taip laisvai žmo
gus kvėpuoja . ..”

Ką šie rinkimai žada išei
viams? Kurie jų poreikiams 
geresni - liberalai (demokra
tai) ar konservatoriai (respub
likonai)?

Propagandininkai jau seno
kai nustojo vartoti tariamą 
paniekos žodį “reaganomics”, 
nes jis pavirto Reagano politi
kos pasididžiavimu; jos pasie- 
kos pralenkė pirmatakų lūkes
čius (gamyba pakilo, infliacija 
ir nedarbas ryškiai sumažėjo). 
Tik sunku nustatyti, ar iš tikrų
jų tai buvo pasiekta turtingųjų 
sąskaiton, kaip tikina nugalėti 
demokratai, ar privačios ini
ciatyvos įstatyminės paskatos 
nepakėlė visų krašto gyvento
jų lygio?

Turiu vieną pavyzdį. Mano 
draugas automobilių fabriko 
mechanikas iš Niujorko valsti
jos nusipirko porą žemės skly
pų Floridoje ir retkarčiais (per 
atostogas) nuvažiuodamas ten 
pasistatydino du “dupleksus” 
(dviejų gyventojų butus), pa
grindžiai paimdamas paskolą 
iš banko. Pasinaudojo 15 metų 
amortizacijos (depreciation) 
sąlygomis, ir nuomininkai ne
tiesiogiai tą skolą mažino. 
Nepraėjo nė dešimt metų, ir 
mano draugas išėjo “pensijon”, 
jau persikėlė į Floridą, neturi 
beveik jokios skolos už abu na
mus (žinoma, padori mechani
ko alga nebuvo pro šalį. . .), ir 
jo dabar be pusmilijonio ne
paimsi. Ar tokio pobūdžio sta
tyba - gamyba kam nors ken
kia, aš nežinau, nors mažumos, 
ypač spalvotosios skundžiasi, 

jos tikisi daugiau naudos iš de
mokratų, ne iš respublikonų.

II
Išeiviams, aš manau, labiau 

rūpi užsienio politika. Šioje 
srityje respublikonai patyrinė
jo ir sudarė vad. Gorbačiovo 
skalę, kuri išmatuoja ir grafiš
kai atvaizduoja sovietines pa
žiūras į svarbiausias Vakarų - 
Rytų sandūros problemas. Tos 
pažiūros, žinoma, niekam nėra 
naujiena. Kitas dalykas, kai tos 
pažiūros palyginamos su ame
rikiečių liberalų ir respubli
konų pažiūromis. Ateinančių 
rinkimų galimos pasekmės ke
lia esminį klausimą: ar, demok
ratams laimėjus, galima pasi
tikėti liberalais, kad jie atrem
tų sovietus? Kaip rašo “Natio
nal Review” (1988 m. liepos 22 
d.), pačių demokratų politikai 
šiuo reikalu dažnai save laiko 
“kietais” (bent žodžiais), kai 
iš tikrųjų, jų pačių komentato
rių prisipažinimu, jie nėra 
“kieti”. Tai patvirtina Gorba
čiovo skalė Amerikoj.

Daugelyje užsienio politikos 
sričių Kremlius ir demokratai 
atrodo žymiai supanašėję. Mi
nėta skalė matuoja vienuolika 
“raktinių” problemų ir nusta
to, kiek demokratai ir respub
likonai sutinka ar prieštarauja 
Gorbačiovo skalei. Ir duome
nys stebina, jei negąsdina. Jie 
rodo, kad tyrėjų apklausti de
mokratai bent 50%, pažiūromis 
sutinka su sovietais, t.y. turi tas 
pačias pažiūras. O jų preziden
tinis kandidatas su keliais ki
tais ryškiaisiais liberalais su
tinka su sovietais net 80-100%. 
(Ar du Mykoliukai — Gorba
čiovas ir Dukakis negalėtų 
išganingai kolaboruoti?).

Žinoma, liberalų atsakymai 
į anketą, nors ir tapatūs su so
vietiniais, nerodo, jog jie sto
koja patriotizmo ar kad kiek
vienas politikas su aukštu Gor
bačiovo skalės “rodikliu” yra 
sovietų agentas ar parankus 
paikšas Amerikoje. Čia Sovie
tų Sąjunga turi daug šnipų, bet 
jie nėra tokie pajėgūs ar gud
rūs, kad įstengtų sukvailinti 
didžiąją JAV kongreso dalį ir 

90% amerikiečių žurnalistų 
atvejų atvejais.

Vis dėlto yra paradoksas, 
kad amerikiečiai, kurie iš tik
rųjų nori sukliudyti sovietų 
kėslus, rodo pastovią tenden
ciją sutikti su sovietų pažiūro
mis. Žinoma, jie pabrėžia, jog 
aplamai sovietų ir amerikie
čių interesai yra labai skirtin
gi ir tokie liks, tad amerikie
čiai privalą atremti tironišką 
ir totalistinę sovietų valstybę, 
tačiau prisipažįsta: “mes nori
me pabandyti surasti bendrus 
dalykus, kuriais galima susi
tarti, kadangi tai priartina 
taiką” (!?!)

III
Štai vienuolika problemų, 

kurias anketos duomenimis 
minėta skalė matuoja: 1. JAV 
SDI apsauga, pravardžiuojama 
“žvaigždžių karu”, 2. Pagalba 
kontrams (Nikaragvoj), 3. Pa
galba Unitai (Angoloj), 4. Vi
durinio dydžio raketų pašali
nimas Europoj, 5. 100 MX rake
tų panaudojimas, 6. 1972 m. 
ABM sutarties laisvas aiškini
mas, 7. Kuwaiti laivų palyda, 
8. Trečdalio Amerikos karių 
atitraukimas iš Atlanto Sąjun
gos, 9. Sankcijos prieš Pietų 
Afriką, 10. SALT II sutarties 
laikymasis ir 11. Pagalba Afga
nistano sukilėliams.

“Idealūs” sovietų atsakymai 
į pateiktas problemas - klausi
mus yra šie: ne į numerius 1,2, 
3,5,6,7 ir 11, taip į numerius 4, 
8,9 ir 10. Tai ir sudaro Gorba
čiovo skalę. Visiškai tapati yra 
kandidatavusio į prezidentus 
ev. kun. Jesse Jacksono skalė, 
o Mykolo Dukakio skalėj išsiski
ria atsakymai tik į 8 ir 11 klausi
mus. Tai rodo, jog Dukakio ska
lė sutinka su Gorbačiovine 82%. 
Tuo tarpu JAV konservatoriai, 
kaip Pat Buchanan, Jack Kemp 
ir kiti, visu 100% prieštarauja 
Gorbačiovinei. Beje, prez. R. 
Reaganas ir G. Bushas tik vie
nu klausimu (nr. 4) sutinka su 
Gorbačiovu.

Išeivijos daugumos patirtis 
neleidžia pasitikėti nė vienu 
sovietų žodžiu ar veiksmu, “vie- 

(Nukelta į 9-tą psl.)

BEVEIK AŠTUONERIUS METUS TRUKUSI KARĄ TARP IRAKO 
ir Irano gali užbaigti 1987 m. liepos 20 d. priimta Jungtinių Tautų 
saugumo tarybos rezoliucija nr. 598, pasisakanti už karo pa
liaubas, kariuomenės dalinių atitraukimą į savo teritoriją, abi
pusį pasikeitimą belaisviais. Lig šiol šią rezoliuciją atmesdavo 
Irano ajatola R. Chomeinis, reikalavęs Irako pripažinimo agre
soriumi ir siekęs jo prez. S. Husseino nuvertimo. Pasaulį nuste
bino ajatolos R. Chomeinio radijo bangomis paskelbtas rezoliu
cijos priėmimas. Pasak jo. šis sprendimas buvo skaudesnis už 
taurę nuodų. Tuo metu Jungtinių Tautų saugumo taryba ruošėsi 
svarstyti Irano skundą dėl JAV kreiserio “Vincennes” Persijos 
įlankoje per klaidą numušto Irano keleivinio lėktuvo. Saugumo 
taryba, pareiškusi apgailesta
vimą dėl šio tragiško įvykio, 
dar kartą pasiūlė pernai pa
tvirtintą karo paliaubų rezo
liuciją nr. 598. Šį sykį ajatola
R. Chomeinis rezoliuciją pri
ėmė be jokių papildomų reika
lavimų. Jungtinių Tautų sekr. 
J. P. de Cuellaras Iranan ir 
Irakan pasiuntė norvego gen. 
Itn. M. Vadseto vadovaujamą 
aštuonių karininkų ir dviejų 
politinių patarėjų grupę. Šią 
savaitę į Jungtines Tautas tu
rėjo atskristi Irano užsienio 
reikalų ministeris A. Velajatis 
ir Irako užsienio reikalų minis
teris T. Azizas. Atrodo, JT sekr. 
J. P. de Cuellaras planuoja 
tiesiogines abiejų ministerių 
derybas karo paliaubų ir tai
kos reikalais. Irako kariuome
nė vėl pradėjo staigius puoli
mus, matyt, siekdama savo po
zicijos sustiprinimo būsimose 
derybose.

Pralaimėjo Iranas
Ka.v 'vi.:k. 1980 m. rudenį 

pradėjo Iranas, kurio prez.
S. Husseinas, pasinaudodamas 
ajatolos R. Chomeinio atnešta 
revoliucine suirute Irane, ti
kėjosi lengvai galėsiąs prisi
jungti ginčą keliančias pasie
nio sritis. Jis betgi susilaukė 
netikėtai kietos opozicijos iš 
gyventojų
didesnio Irano. Ilgame kare 
abi pusės neteko maždaug mi
lijono karių ir žuvusių civilių 
gyventojų. Daugiau aukų turė
jo Iranas dėl ajatolos R. Cho
meinio garsinamo “šventojo 
karo”, žuvusiuosius laikančio 
religiniais didvyriais. Abi pu
sės ginklams išleido bilijoni
nes dolerių sumas, gautas už 
parduodamą naftą. Dėl tų dole
rių buvo pradėti skandinti naf
tą gabenantys tanklaiviai. Jų 
apsaugai į Persijos įlanką te
ko kviesti JAV karo laivyną. 
Geriau sekėsi Irakui, karo rei
kalams išleidusiam apie $90 
bilijonų, kurių pusė buvo gau
ta iš Saudi Arabijos bei kitų 
arabų šalių, norinčių sustab
dyti ajatolos R. Chomeinio 
skelbiamą revoliuciją. Irano 
pajamas sumažino Irako įsigy
ti modernūs lėktuvai, naikinę 
ne tik naftos tiekimo centrus, 
bet ir pačius šaltinius. Dėl 
nepakankamų ginklų atsargų 
Iranas šiemet jau neįstengė 
pradėti nė vienos didesnės 
ofenzyvos. Pradėjo trūkti ir 

skaičiumi gerokai
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Gausus dalyviu, skaičius gėrėjosi gyvu rašytojų žodžiu

fanatiškai mirti norinčių ka
rių. Problemą sudaro ir seną
jį ajatolą užgriuvę negalavi
mai. Yra spėliojimų, kad R. 
Chomeinis serga vėžiu.

Būsimas prezidentas?
Demokratų partija Atlanto

je įvykusiame suvažiavime sa
vo kandidatu į JAV preziden
tus išsirinko graikų kilmės 
Massachusetts valstijos guber
natorių M. Dukakį. susilaukusį 
daugiausia rėmėjų pirminiuo
se rinkimuose. Viceprezidentu 
jis pasirinko Teksas valstijos 
senatorių L. Bentseną. nors 
pirminiuose rinkimuose vėl 
tvirtai reiškėsi negras pasto
rius J. Jacksonas, šįkart savo 
kandidatūrą paskelbęs ir par
tijos atstovų suvažiavime. Rin
kimus lengvai laimėjo M. Du
kakis, nes demokratų partija 
žino, kad negras dar neturi 
galimybės tapti JAV preziden
tu. J. Jacksonas įsipareigojo 
rinkiminiame vajuje remti M. 
Dukakį ir L. Bentseną. Tad iš 
tikrųjų kalbama apie vieningą 
demokratų trijulės kovą. Spau
doje betgi pasirodo balsų, kad 
J. Jacksonui vis dėlto gali la
biau rūpėti savi reikalai atei
čiai ir kad dėl jų gali įvykti 
vienybės sutrikimų. Respubli- 
kininkų kandidatu į preziden
tus bus išrinktas dabartinis 
viceprez. G. Bushas, nesu
silaukęs rimtesnių kitų varžo
vų. Viešosios nuomonės tyri
muose pirmauja demokratas 
M. Dukakis, išgarsintas ką tik 
pasibaigusio demokratų suva
žiavimo, bet pradeda kilti ir G. 
Bushas, amerikiečiams galbūt 
daugiau žinomas kaip prez. 
R. Reagano bendradarbis ir jo 
įpėdinis. Demokratas M. Du
kakis savo politikoje yra kai
resnis už prez. R. Reaganą. 
Jis žada atsisakyti pastarojo 
ilgai pirštos “žvaigždžių karo” 
sistemos sustabdyti puolamo
sioms atominėms priešo rake
toms. M. Dukakis taipgi nori 
nutraukti paramą partizanams 
Nikaragvoje, sumažinti JAV 
karių skaičių Atlanto sąjungo
je. Prez. R. Reaganas rėmė 
finansinę JAV paramą Izrae
liui, skaitydamasis su žydų 
balsais. Juos dabar dar dides
nėmis nuolaidomis bando žve
joti M. Dukakis, prasitaręs net
gi apie Jeruzalės pripažinimą 
Izraelio sostine.
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Lietuva rašytojų suvažiavime
Garsiajame Kryžių kalne prie Šiaulių įrengtas altorius Marijos garbei. Šią vietą žmonės gerbia ir gausiai lanko

AfA 
BALIUI ČEPAUSKUI

mirus, 

jo žmonai mūsų mielai draugei BIRUTEI ir giminėms
reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Bronė ir Viktoras Motušiai
Valerija, Kostas ir Giedrė Čepaičiai

AfA 
FELIKSUI PAJARSKUI

mirus, 

dukrai DALIAI su šeima ir artimiesiems reiškiame 
giliausią užuojautą-

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

Slovėnu rašytojų sąjungos 
ir PEN klubo pakviestas, Al
girdas Landsbergis dalyvavo 
Bledo mieste 1988 m. gegužės 
11-15 d.d. įvykusiame tarptau
tiniame rašytojų suvažiavime, 
kuris sutraukė beveik šimtą 
autorių iš 27 šalių. Ypač gau
siai buvo atstovaujami vidu- 
rio-rytų Europos kraštai, įskai
tant Čekoslovakiją ir Lenki
ją, kurių PEN centrai šiuo me
tu valdžios suspenduoti, ir į 
Tarptautinį PEN klubą dar ne
įstojusią Sovietų Sąjungą. Su
važiavimo temą: “Priklausyt 
mažumai - priklausyt dau
gumai”.

Suvažiavime iškilo Pabaltijo 
klausimas. Kaip pirmosios se
sijos (“Mažuma: nauda ir žala”) 
moderatorius, Landsbergis kal
bėjo apie savo paties patirtį, 
Justino Marcinkevičiaus po
kalbį su Jean Paul Sartre’u 
(“Dienraštis be datų”), kai ku
riuos bendrus motyvus Vidurio 
Europos literatūrose, apžvel
gė dabar Sovietų Sąjungoje 
vykstančius debatus tauti
niais ir kalbiniais klausimais 
ir papasakojo apie lietuvių 
rašytojų vis atviresnius pasi
sakymus bei reikalavimus. Pa
minėjęs Hitlerio-Stalino san
dėrį ir Baltijos šalių užėmi
mą, jis pabrėžė, kad lietuviai, 
latviai ir estai nėra Maskvos 
linksniuojami “sovietiniai 
žmonės” ar “etninės mažumos”, 
kaip juos kartais vadina Vaka
rai. bet okupuotos tautos. Lat
viai ir estai jau tampa mažumo
mis savo pačių šalyse: tas pats 
pavojus gresia ir lietuviams, 
nors jų padėtis truputį geres
nė. Baltiečiai nori išlikti dau
gumomis savo tėvynėse-jie at
sisako būti “paskutiniais mohi
kanais”.

Į šį pasisakymą reagavo vie
nas iš dviejų Sov. Sąjungos de
legatų, SSRS mokslų akademi
jos JAV ir Kanados Studijų

psAMOGnu^i Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus 

A. Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8Tel. (416)625-2412 

AfA 
DANIELIUI SIMINKEVIČIUI 

iškeliavus amžinybėn,

jo žmonai ALDONAI, dukroms LANAI, AUDRAI ir sūnui 
PAULIUI bei kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą-

Aleksas, Danutė ir Linda Keršiai

Canadian Slrt Ttlcmorials 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 menišką darbą 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

instituto narys Aleksandras 
Muliarčikas. Jis pareiškė, jog 
Lnadsbergis nėra susipažinęs 
su padėtimi, naudojasi pase
nusia informacija, ir todėl 
"iškraipęs padėtį”. (Tų “iškrai
pymų" jis taip ir neišvardino). 
A. Muliarčikas prisiminė prieš 
keletą metų Lietuvoje apsilan
kiusią amerikiečių rašytojų 
delegaciją su Artūru Milleriu 
priešakyje, kuri, “nepaisant 
nuomonių skirtumų”, teigiamai 
įvertinusi padėtį Lietuvoje. 
Ir dabar Sovietų Sąjungoje te
besą tautinių problemų, bet 
“sovietinė liaudis” jas išsprę- 
sianti.

Savo atsakyme Landsber
gis priminė Muliarčikui, kad 
sugrįžęs iš Lietuvos Artūras 
Milleris dalyvavo Niujorke 
įvykusiame tarptautinio PEN 
klubo suvažiavime, kurio me
tu jis pareiškė, jog “Lietuva 
yra okupuota šalis”. Jei “glas
nost” ir toliau plėtosis, pareiš
kė Landsbergis, ir rusų tauta 
sugebės atsikratyti imperia
lizmo ligos, kaip jos jau atsi
kratė anglai, prancūzai, ir ki
ti. Savo kitą dieną pasakyto
je kalboje Muliarčikas nebe- 
užsiminė apie “iškraipymus” 
ir Pabaltijį. tvirtino,
kad Sovietų Sąjungoje nebesą 
“ideologinės neapykantos” už
sieniui ir kad “perestroika” 
atverianti dideles galimybes 
taikai.

Po šio dialogo apie Lietuvą 
Muliarčikas nesusilaukė pa
ramos iš įprastinių SSRS ideo
loginių sąjungininkų - bulga
rų bei rytų vokiečių. Slovėnų 
poetas Eno Taufer mažas tau
tas palygino su organizmais, 
kurie turi patys atrasti savo 
filosofinius sprendimus - or
ganiškai priimti ar atmesti 
idėjas bei santvarkas. Slovė
nų PEN klubo pirmininkas 
Drago Jančar pareiškė turįs 
simpatijų “glasnost” bei “pe- 
restroikai”, bet pabrėžė, kad 
kiekviena tauta turi pati nu
spręsti, kaip ji tvarkysis ir 
persitvarkys.

Landsbergis taip pat lankėsi 
Slovėnijos sostinėje Ljublja- 
noje, kur jis susitiko su rašy
tojais, teatralais, žurnalistais 
bei studentais. Pasikalbėjimas 
su juo buvo išspausdintas slovė
nų laikraštyje Večer-7D. (ELTA)

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

AfA 
MEČISLOVUI ABROMAIČIUI 

iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną BIRUTĘ, dukrą ANGELĘ ir visus artimuosius 
šioje skaudžioje valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime -

Toronto skautininkų-kių Ramovė
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Savo metu buvo labai aktua
lus kolūkinių paveikslų gale
rijų steigimas iš atsarginių 
dailės muziejų fondų, neretai 
ir vertingų paveikslų. Tokių 
galerijų būta keliolikos. Kei
čiantis kolūkių direktoriams, 
naujam direktoriui ima rody
tis, kad galerijos užimamos 
patalpos reikalingos kitiems 
reikalams, paveikslai sukrau
nami į sandėliuką, o iš ten 
dingsta nežinomais keliais. 
Kiek tokiu būdu dingo paveiks
lų ir muziejams juos teko nu
rašyti, niekas nepaskelbė.

Negeresnė padėtis yra su 
dailės kūriniais, buvusiais 
bei esančiais Vilniaus uni
versiteto bibliotekos rinki
niuose. Po buvusio bedelio 
Zarembos mirties dingo auten
tiška drožtinė ir auksuota ast
ronomų M. Počobuto ir Jono 
Sniadeckio katedra bei skulp
toriaus S. Sukalskio darbo 
unikalus bronzinis A. Micke
vičiaus paminklo modelis. Jie 
savo metu nebuvo įrašyti į 
valstybės saugotinų meninių 
vertybių sąrašus.

Prieš porą metų tos pat bib
liotekos administracija krei
pėsi raštu į paminklų apsau
gos. valdybą leisti nurašyti ir 
išbraukti iš Saugotinų meni
nių vertybių sąrašų keturis 
meninius objektus “kaip ne
turinčius meninės vertės”, ta
me tarpe ir originalų skulpto
riaus M. Antokolskio autopor
tretą. Tai sukėlė įtarimą, kad 
jų saugotojai arba ruošiasi 
menines vertybes pasiglemžti, 
ar parduoti jas privatiems ko
lekcionieriams. Buvo pasiūly
ta, kad tokiais “saugotojais” 
susidomėtų teisėtvarkos orga
nai. Kaip pasielgė paminklų 
apsaugos valdyba, žinių netu
rime.

Reikia manyti, kad buvusie
ji Vrublevskių dailės rinki
niai, saugoti centrinėje Moks
lų akademijos bibliotekoje, ku
rių 50 kūrinių yra įrašyti į vals
tybinius saugotinų meninių 
vertybių sąrašus, dabar gi iš
skirstyti tarp atskirų Moks
lų akademijos padalinių, yra 
pilnutinai išsaugoti ir nė vie
no paveikslo kuris nors pada
linio ūkvedys nenurašė kaip 
“susidėvėjusio inventoriaus”, 
nors tuo tarpu niekas to nepa
tikrino.

Visos šios vagystės bei meni
nių vertybių dingimai iš vals
tybinių bei visuomeninių dai
lės rinkinių lig šiol buvo nuty
limi ir slepiami, kaip iš nuken
tėjusių pusės, taip ir šiuos rei
kalus kontroliuojančių pamink
lų apsaugos organų pusės. Toks 
elgesys tik skatina tolimesnį 
vertybių grobstymą. Visi tokie 
faktai privalo būti viešai skel
biami, kūriniai tiksliai apra
šomi su pridėtomis reproduk
cijomis ir jų dingimo aplinky
bėmis, kad būtų informuojama

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Trout Creek
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys, telefonas(705) 723-5522 

visuomenė, teisėtvarkos orga
nai. muitinių tarnautojai, moks
linės įstaigos, o, reikalui esant, 
ir užšsienio reikalų ministe
rijos žinybos.

Reikia paminėti ir oficialų 
kelią, kuriuo mūsų rinkinių 
meninės ir kultūrinės vertybės 
atsiduria už Lietuvos ribų. 
Taip savo metu iš memoriali
nio A. Mickevičiaus muziejaus 
ekspozicijos originalus poeto 
rankraštis, rašytas Vilniuje, 
buvo atiduotas lenkams. Pana
šiai dovanotas ukrainiečiams 
originalus T. Ševčenkos pieši
nys su autoriaus dedikacija jo 
lietuviškam bičiuliui Broni
slovui Zaleskiui. Tiesa, ukrai
niečiai mums dovanojo univer
siteto jubiliejaus proga 12 J. 
Peškos senojo Vilniaus pieši
nių.

Pastaruoju metu Jūsų, drg. 
Sekretoriau, raštišku nurody
mu iš Vilniaus istorijos etno
grafijos muziejaus rinkinių 
perduota gudams keletas me
ninių istorinių vertybių, ku
rių du objektai patys seniausi 
ir vertingiausi. Tai du litur
giniai indai iš XIII amžiaus 
romaninio stiliaus, rasti Vy
tauto tėvonijos žemėje, kilę 
iš Vokietijos ir vartoti kata
likų apeigų liturgijoje. Vie
nas jų. būtent raitelio formos 
urceolė, pagal kitus šaltinius, 
yra rasta Bartuškėse. Šie daik
tai buvo stropiai saugomi dau
giau šimto metų Vilniaus se
nienų muziejuje ir buvo mūsų 
kultūrinių ryšių su Vakarų Eu
ropos kultūra patys pirmieji 
dokumentai. Jų netekimas dar 
daugiau užtamsina Lietuvos 
kultūros ištakas. Tai neįkai
nojamas nuostolis mūsų kultū
rai, juo labiau kaip neapro
buotas kompetetingų mūsų 
rimčiausių istorijos mokslo 
specialistų. Tai įvykdyta, ka
da mūsų tauta suskato telkti 
savo nacionalinės kultūros 
vertybes į bendrą fondą. Jei
gu gi gudai ir turėtų nesugriau
namų dokumentinių įrodymų į 
tuos objektus, tai tuo atveju- 
žymiausieji abiejų pusių eks
pertai bendrai sutaria apsi
keisti gudų kultūrinėm verty
bėm, esančiom Lietuvoje, į lie
tuviškosios kultūros objektus, 
esančius Gudijoje. O tokių 
lietuviškų meninių vertybių 
guduose yra labai daug, dau
giausia supirktų Vilniuje iš 
privačių kolekcionierių. Pana
šiu abiejų pusių susitarimu 
1944 m. buvo pasidalinta lik
viduoto buvusio Vilniuje gu

dų muziejaus eksponatais pa
gal jų etninę kilmę. Lygiai 
taip pat savo metu Vilniaus 
dailės muziejus pasikeitė su 
Lvovo paveikslų galerija ke
liolika dailės kūrinių visasą
junginei Kultūros ministerijai 
pritarus. Vilniaus dailės mu
ziejus perdavė Lvovo galerijai 
eilę lenkų tapytojų darbų, ku
rių Lvovo galerijai prireikė 
sukomplektuoti lenkų tapybos 
skyrių, o iš Lvovo tuo tarpu 
gavome eilės žymių Lietuvos 
tapytojų kūrinių, kaip P. Smug
levičiaus, J. Damelio, V. Ne- 
veravičiaus, K. Račinsko, ku
rie rimtai praturtino Lietuvos 
dailės ekspoziciją.

Ne' visos TSRS respublikos 
turi vienodas teises ir sąlygas 
savo nacionalinei kultūrai ug
dyti. Gudijos TSR Mokslų aka
demijoje yra gudų dailės isto
rijos išplėstas skyrius, o Lie
tuvoje tik kuklutis dailėtyros 
sektorius, kuriam leista tirti 
Lietuvos dailę tik nuo 1906 me
tų. Minsko universitete veikia 
dailės istorijos katedra, Vil
niaus gi universitete seniai 
tokios nėra. Gudų dailės isto
rikams skiriamos didelės lėšos 
savo nacionalinei dailei tirti 
ir nevaržomai jie siunčiami į 
komandiruotes informacijoms 
rinkti į bet kurios tarybinės 
respublikos muziejus, į socia
listinių kraštų, ypač į Lenki
jos muziejus ir archyvus, ir 
dargi į kapitalistinius kraš
tus. Jie yra nuodugniai išstu
dijavę visus mūsų dailės rinki
nius bei archyvus. Tuo tarpu 
Lietuvos dailės istorikai visų 
šitų galimybių neturėjo.

Šių eilučių autorius, kada 
dirbo Vilniaus dailės muzie
juje moksliniu darbuotoju, 
“dėl lėšų stokos” nebuvo ko
mandiruojamas į Leningradą 
susipažinti su P. Smuglevi
čiaus kūriniais Ermitažo ir 
Pavlovsko rinkiniuose, su K. 
Kukevičiaus paveikslais Rusų 
dailės muziejuje, su žymaus 
dailininko ir revoliucionie
riaus Jono Trojanausko kūry
biniu palikimu, kuris 1916 m. 
atsidūrė Petrograde ir tapo 
išblaškytas privačių kolekcio
nierių rinkiniuose. Panašiai 
neteko pamatyti Zigmo Petra
vičiaus paveikslų Syktyvkaro 
muziejuje. Lygiai “dėl lėšų 
stokos” nebuvau pasiųstas į 
Krokuvą, kur Čartoriskių mu
ziejuje sutelkta gausi ikono
grafinė Vilniaus architektū
ros paminklų dokumentacija.

(Bus daugiau)

AfA 
MEČISLOVUI ABROMAIČIUI

mirus, 

žmonai BIRUTEI, dukrai ANGELEI ir kitiems giminėms 
bei artimiesiems reiškiame užuojautą ir kartu liūdime -

J. V. Alonderiai

PADĖKA
AfA ALBINA GRIGAITĖ- 

LUKOŠEVIČIENĖ
mūsų mylima dukrelė mirė 1988 m. birželio 12 d. Montrealy. 

Paliko vyrą Dainių, dvi dukras Aidą ir Laną.

Nuoširdžiai dėkojame savo draugams ir pažįstamiems, 
užprašiusiems Mišias už velionės sielą, pareiškusiems už
uojautą per spaudą ar asmeniškai ir atsiuntusiems užuo
jautas kortelėmis. Dėkojame mūsų kaimynams S. M. Petry- 
loms už namo prižiūrėjimą mums išvažiavus laidotuvėms.

Ypatinga padėka mūsų bičiuliams - M. Andriulevičie- 
nei, A. Buožienei, B. N. Fisher, V. T. Gražuliams, M. Preik- 
šaitienei, S. S. Revams, P. M. Šostakams, G. M. Tamošiū
nams, S. Tumosienei, S. Valiukui už užprašytas keturių sa
vaičių prisiminimo Mišias, už gražias gėles šventovėj ir ska
nius pusryčius V. T. Gražulių namuose.

Jūsų parodytas nuoširdumas liks mums neužmirš
tamas -

Tėvai - Pijus ir Alesė Grigai, 
sesuo Laimutė su šeima, 
brolis Rymantas su šeima

PADĖKA 
AfA 

VLADAS SIMANAVIČIUS
mirė 1988 m. balandžio 7 d., palaidotas balandžio 9 d., 
šalia savo a.a. žmonos Mortos Šv. Jono lietuvių kapinėse, 

Mississauga, Ontario

Jei įnirčiau, tu neverk *
Tik melsvu žvilgsniu (langu man nuskink, 
Žibuoklių liepsna pilnas sauja semk i r berk 
Mano akiu naktin. J. Kėkštas

Dėkojame visiems lankiusiems velionį ligoninėje jo ilgos li
gos metu, laidotuvių namuose, užprašiusiems šv. Mišias, at
siuntusiems gėles, išreiškusiems užuojautą asmeniškai, laiš
kais, per radiją ir per spaudą, aukojusiems velionio atminimui 
parapijoms, “Tėvynės prisiminimai” radijo valandėlei, “Tėviškės 
žiburiams” ir kitoms labdaros institucijoms.

Nuoširdi padėka kunigams, kurie atliko maldas laidotu
vių namuose ir kurie koncelebravo laidotuvių Mišias: T. Kęstu
čiui Butkui, OFM, St. Catharines klebonui, T. Gregory Botte, 
OFM, T. Liudui Januškai, OFM, T. Eugenijui Jurgučiui, OFM, 
T. Juvenaliui Liaubai, OFM, Hamiltono klebonui, kun. B. Pa- 
cevičiui, prel. J. Tadarauskui ir T. Pijui Šarapnickui, OFM, kuris 
pasakė reikšmingą laidotuvių pamokslą. Mišių metu giedo
jusiems Prisikėlimo parapijos ir Toronto vyrų “Aras” chorams, 
kuriems velionis priklausė nuo tų chorų įsikūrimo, solo giedo
jusiam muz. V. Verikaičiui, trijulės grupei D. Viskontienei, D. 
Kušlikytei ir L. Dambrauskaitei, muz. J. Govėdui už vargonų 
muziką.

Dėkojame visiems giminėms, artimiesiems ir draugams, 
kurie su užuojauta ir rūpestingumu palengvino mums tas 
sunkias valandas. Padėka karsto nešėjams, “Aro” choro 
vyrams už įspūdingą garbės sargybą, išnešant ir įnešant 
karstą iš šventovės, moterims už iškeptus pyragus laidotuvių 
pietums, iš toli atvykusiems giminėms ir artimiesiems.

Dievas telaimina visus mūsų šeimos geradarius ir gera
širdžius žmones, kurie liūdėjo kartu su mumis-

dukros - Dalė ir Laima
seserys - Eugenija Ragažinskienė ir

Zuzana Rajeckienė su šeimomis 
broliai - Vincas, Petras, Algis su šeimomis ir

Tėvas Augustinas, OFM



Baltiečių dainų ir šokių šventė “Gaudeamus X" liepos 1-3 dienomis Vilniuje. Estaitės su tautinėmis vėliavėlėmis

Lietuvos sostinės įdomybės

Baltiečių studentų šventė “Gaudeamus X”
L C-

Laimingu sutapimu teko būt 
žiūrovu ir liudininku Lietu
vos, Latvijos ir Estijos univer
sitetų studentu dainų ir šokių 
festivalyje, įvykusiame 1988 m. 
liepos 1-3 d.d. Vilniuje.

Jau keletą dienų prieš šią 
šventę matėsi daug studentiš
ko jaunimo iš Latvijos ir Esti
jos, prisisegusių tautines vė- 
levėles-juosteles. Žinoma, do
minavo lietuviška studentija 
iš visų Lietuvos universtitetų 
ir aukštųjų mokyklų.

Liepos 1 d. buvo generalinė 
repeticija ir oficialus šven
tės atidarymas Kalnų parke. 
Šeštadienį, liepos 2, nuo 2 
v.p.p. studentija pradėjo žy
giuot Vilniaus gatvėmis nuo 
Vingio parko iki Žalgirio sta- 
dijono, dainuodami tautines 
liaudies dainas ir nešdami 
tautines Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybės lai
kų vėliavas. Žmonės esantys 
šaligatviuose, labai šiltai pri
tarė studentijos dainoms ir 
šūkiams, ypač tautinėms vėlia
voms. Entuziastiškai ploda
mi ir ašaras nubraukdami, mi
nios senų ir jaunų žmonių, 
buvo nustebinti studentijos 
drąsa. Šokių pasirodyme ne
teko būti, - nepavyko gauti 
bilietų, tik laimingieji juos 
gavo. Buvę pasakojo, kad šo
kių pasirodymas buvo labai 
įspūdingas ir stebėtinai gražus.

Liepos 3, sekmadienį, dai
nų festivalis prasidėjo 1 v.p.p., 
bet žmonės pradėjo rinktis į 

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.

Važiuokime į seminarą!
Studentai, lituanistinių mokyklų mokytojai, lietuvių 

kalbos bei kultūros mylėtojai! Jau pats laikas įsiregistruoti 
į XIV lituanistikos seminarą, įvykstantį š. m. rugpjūčio 7-21 
d.d., “La Salle Manor” rūmuose, apie 30 mylių nuo O'Hare 
aerouosto, netoli nuo “East-West Toll Way”, Plano mies
telio apylinkėje, JAV.

Kursai yra universitetinio lygio. Kiekvienas kursas susi
deda iš 12 valandų paskaitų. Šiais metais dėstys seminare:

LIETUVIŲ KALBA
Mykolas Drunga - Lietuvių gramatikos pagrindai 
Antanas Klimas - Linksnių ir prielinksnių vartojimas 
Antanas Klimas - Lietuvių kalbos kirčiavimas 
Juozas Vaišnys - Lietuvių kalbos kultūra 
Antanas Klimas - Lietuvių bendrinės kalbos tarimo 

pratybos
LIETUVIŲ LITERATŪRA

Ilona Maziliauskienė - Lietuvių drama 
Bronius Vaškelis - Lietuvių novelė.

VISUOMENINIAI MOKSLAI
Saulius Sužiedėlis - Lietuvių tautinis atgimimas 
Rasa Mažeikaitė - Lietuva viduramžių laikais 
Vytautas Kavolis - Lietuvių kultūros istorija iki 1945 m.

KLB švietimo komisija jums pilnai užmokės seminaro 
mokestį ($280 amerikietiškais). Skubiai kreipkitės į KLB 
švietimo tarybos pirm. Alg. K. Vaičiūną tel. (416) 762-1777, 
(416) 245-3209 arba į KLB švietimo tarybos sekretorę 
Živilę Šelmienę tel. (416) 792-9106.

Vingio parką prieš porą va
landų. Parkas gana didelis 
Neries kilpoj, puikiomis pu
šimis pasipuošęs. Dainos pra
sidėjo gana punktualai su apie 
3000 dainininkų ir .muzikantų 
visų trijų tautybių. Publikos 
buvo labai daug, sunku spėti, 
gal apie 20.000-30.000, o gal ir 
daugiau. Jautėsi didelis įtem
pimas tarp programos atlikė
jų, klausytojų ir policijos, ku
rios buvo apie 400-500 unifor
muotos ir gal dvigubai tiek ci
viliškai apsirengusių; toliau 
parke matėsi kariuomenės, 
gaisrininkų mašinos su tarny
ba, atseit pasiruošę viskam.

Tarus atidarymo žodį, dai
nų šventė pradėta su “Gaudea
mus” - tarptautiniu studentų 
himnu - giedojo visų Baltijos 
tautų Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos studentai. Tautinių 
nepriklausomybės laikų vėlia
vų buvo gana daug ir estradoj, 
ir publikos tarpe, ypač daug 
Lietuvos vėliavų - didelių ir 
mažų. Drąsiausiai jautėsi Es
tijos studentai, išdidžiai tri
būnoje mosuodami Estijos vė
liavas ir skanduodami: “Esti, 
Latvija, Lietuva”, publikai pri
tariant. Užbaigdami estai sa
vo programą, dirigentui vado
vaujant, sugiedojo nepriklau
somos Estijos himną, visai 
publikai ir šventės vadovams 
stovint. Sekė entuziastingas 
minios plojimas.

Po estų sekė latvių pasiro
dymas - Joninių nakties tra

dicinės dainos - gana gyvos ir 
linksmos. Latviai negiedojo 
Latvijos himno, nors iš žmo
nių buvo tikėtasi. Po to lietu
vių pasirodymas-liaudies dai
nos ir giesmė “Lietuva brangi”. 
Ši, visai publikai atsistojus, 
kartu giedota su dideliu jaut
rumu. Nuo Lietuvos himno irgi 
buvo susilaikyta, nes nei vie
nas dirigentas neišdrįso vado
vauti, taip kaip estų dirigen
tas padarė.

Programos pabaigai ir vėl 
suėję visų trijų tautybių stu
dentai sugiedojo “Gaudeamus”. 
Po uždarymo kalbų, studentai 
neskubėjo skirstytis, kažko 
lyg laukdami. Pagaliau lietu
viai studentai pradėjo giedo
ti Lietuvos himną, audringai 
pritarė publika. Paskutinis 
buvo sugiedotas Latvijos him
nas.

Šios dainų šventės progra
moje buvo įmaišyta ir keletas 
dainų komunistų partijos ir 
Lenino garbei, bet žmonių bu
vo labai šaltai priimtos ir be
veik be plojimų. Kai kurie net 
ir švilpė, pareikšdami nepasi
tenkinimą tomis dainomis.

Ši liepos 3-ji diena buvo vie
na iš drąsiausių, išreiškian
ti studentijos tautinį ir pat
riotinį nusistatymą. Vyresnio
ji ir vidurinė karta daug atsar
gesnė, nes "perestroika” tai
koma tik ekonominiams ir ad
ministraciniams persitvarky
mams, bet ne tautiniams ir 
patriotiniams apsisprendi
mams.

Studenija nustebino visus 
atsargiuosius, nes, išaugusi 
ir išsimokslinusi marksizmo- 
leninizmo ir suklastotos isto
rijos katedrose, nepamiršo sa
vo tautinių siekių. Tokiam jau
nimui priklauso padėka ir pa
garba, o taip pat moralinė ir 
materialinė parama iš visos iš
eivijos.

Nepaslaptis, kad Maskvos 
įstatymais visi moksliniai dar
bai ir doktoratų dizertacijos 
turi būti parašytos ir apgin
tos rusų kalba. Atrodytų, kad 
Vilniaus ar Kauno universite
tai neturi lygių teisių sū Mask
vos universitetais, nes jiems 
neleidžiama priimt mokslo 
darbų, parašytų lietuvių kal
ba. Nejaugi lietuvių kalba tin
kama tiktai virtuvėj ir prie žag
rės? Studentija tą mato ir su
pranta “didžiojo brolio” užgai
das ir, progai pasitaikius, tu-

Baltiečių studentai “Gaudeamus X” šventėje liepos 1-3 d.d. Vilniuje

Revoliucijos muziejus
Nors Lietuvoje jokios komu

nistinės revoliucijos nebuvo, 
Lietuva buvo įjungta į Sovietų 
Sąjungą pagal Molotovo-Rib- 
bentropo sutartį, tačiau Vil
niuje yra Lietuvos revoliuci
jos muziejus. Šis muziejus yra 
netoli “Lietuvos” viešbučio, 
bet užsienio turistams, dėl jo 
nuobodumo ir vertingesnių 
eksponatų stokos, nėra rodo
mas. Atsitiktinis lankytojas 
dažnai pasijunta labai vieni
šas gausių muziejaus lankyto
jų tarpe. Kad didžiulės lėšos 
paskirtos šio muziejaus staty
bai būtų pateisintos, į jį yra 
vedamos pionierių ir komso- 
molų ekskursijos. Iš gausių 
šūkių, kurie yra įrašyti vė
liavose ir plakatuose, lanky
tojas gali spręsti, kad jau 
nuo 1918 m. yra tvirtai žygiuo
jama partijos nurodytais ke
liais į šviesią komunizmo 
ateitį.

Arsenalas
Vertas dėmesio yra taikomo

sios dailės muziejus, kuris įsi
kūrė senajame Vilniaus pilies 
arsenale. Čia tarp kitų ekspo
natų yra 10 vertingų XVII š. 
flamandų gobelenų, kuriuos 
Lietuvos pakancleris Kazimie
ras Leonas Sapiega 1655 m. sa
vo testamentu paliko Vilniaus 
katedrai. 1931 metų pavasarį 
patvinusi Neris apsėmė kated
ros aikštę ir užtvindė švento
vės rūsius. Jai grėsė sugriu
vimas. Vilniaus metropolitas 
arkiv. Jalbžykovskis sugalvojo 
gabelenus parduoti užsieniui 
ir už gautus pinigus gelbėti 
katedrą. Šis planas parduoti 
neįkainuojamus diecezijos 
meno turtus sukėlė didelį vil
niečių pasipiktinimą: buvo 
rašomi protestai arkivysku
pui ir Lenkijos valdžiai; vys
kupo intencijos buvo lygina
mos su Vokietijos kaiserio 
veiksmais, kur administraci
ja I D. karo metu nulupo vari
nį katedros stogą. Gobelenai 
liko Vilniuje. Arsenalo rūsy
je galima matyti seniausią 
Vilniaus miesto grindinį, iš 
kurio akmeni! pagal legendą 
“Gedimino žirgas pasagomis 
kibirkštis skėlė". Arsenalas 
randasi Pilies kalno papėdė
je, prie Neries ir Vilnios upių 
santakos.

Barbakanas
Be Aušros Vartų vienintelė 

išlikusi Vilniaus gynybinių 
sienų dalis yra artilerijos 
bastionas — barbakanas. Bas
tionas stovėjo už gynybinės 
sienos, bet buvo su ja sujung
tas tuneliu. Carai šio bastio
no nesugriovė, nes čia buvo 
miesto šiukšlių sąvartynas ir 
jis beveik visas buvo jomis už
piltas. Išvežus šiukšles, bar
bakanas buvo atrestauruotas 
ir jame dabar yra įrengtas 
ginklų muziejus. Pagal legen
dą barbakano tuneliuose gy
veno baisus slibinas: galbūt 
todėl turistai vengia šį įdo
mų muziejų lankyti. Muziejus 
yra Bokšto ir Subačiaus gat
vių kampe.

Biblioteka
Didžiausias Lietuvoje spe

cialiai bibliotekai statytas 
pastatas yra Lenino (anksčiau 
Gedimino) prospekte nr. 51. 
Pastato frontinis fasadas turi 
aštuonias kolonas ir plačius 
laiptus. Pastato išorė savo pa
radišku monumentalumu tu

ristą gali užimponuoti. Kitoks 
vaizdas yra viduje. Visų pirma 
įėjus reikia užsiregistruoti, o 
išeinant išsiregistruoti. Kapi
talistinių kraštų periodinių 
leidinių skyriuje yra tik 
“World Literature To-day”. 
Kompiuterizuotos kartotekos 
nėra ir nebus. Kopijavimo ma
šinų irgi nėra. Yra “specfon- 
das”, kur užsienyje išleistas 
knygas gali skaityti tik privi
legijuoti asmenys. Kiti nėra 
įleidžiami. 1981 m. istorikas 
Arsienijus Roginskis buvo nu
baustas keturiais metais konc- 
lagerio už be leidimo įėjimą į 
Leningrado bibliotekos “spec- 
fondą”. Nežiūrint Gorbačiovo 
“glasnost” ši padėtis tebeeg
zistuoja.

Paštas
Įdomus yra centrinis Vil

niaus paštas, kurio interjerą 
suprojektavo architektai A. ir 
V. Nasvyčiai. Erdvi halė ge
riau tiktų geležinkelio stočiai, 
negu paštui. Ji yra apytuštė, 
tačiau pilnutėlis yra kamba
rys, kuriame priimami siunti
niai. Čia rusai stovi eilutėje, 
kad galėtų pasiųsti į savo gim
tąją Tūlą arba Kalugą Lietuvo
je nupirktas gėrybes. Jie pre
kių kokybe ir trūkumu nesi
skundžia, nes pas juos ir to 
nėra. Jie dar brandaus socia
lizmo laikotarpio nepasiekė, 
nors ta kryptimi žygiuoja 20 
metų ilgiau negu Lietuva. Paš
tas yra Lenino prospekte prie
šais Totorių gatvę.

Pradėta atnaujinti Šv. Balt
ramiejaus ir Švč. Jėzaus Šir
dies (vizičių) šventovės. Vizi- 
čių vienuolyno ir šventovės 
pastatuose (Rasų g-vė nr. 6) te
bėra koncentracijos stovykla. 
Kol kas perstatytas konclage- 
rio sargybos bokštelis. Anks
čiau jis buvo medinis ir buvo 
galima matyti ginkluotą KGB 
sargybinį. Dabai’ bokštelis 
yra mūrinis. Sienos anga nuo 
Rasų gatvės tapo užmūryta ir 
praeiviai kagėbisto nemato.

Vilniaus senamiesčiui ma
žiau žalos padarė karai ir gais
rai, negu iSovietiško restau
ratoriaus ranka. Paskutiniai
siais metais sugriautas kvar
talas prie Stiklių ir Sruogos 
gatvių ir toje vietoje įruošta 
automobiliams statyti aikštė. 
Buvusioje Žydų (dabar Stiklių) 
skersgatvyje liko keli namai. 
Panašus likimas laukia se
niausios mieste Bokšto gatvės.

Daug yra kalbama apie gali
mą tikintiesiems atimtos Šv. 
Kotrynos šventovės atnaujini
mą. Remonto prašosi buvusi 
Švč. Trejybės cerkvė ir bazi
lijonų vienuolynas. Čia 20 me
tų gyveno šventasis Juozapa
tas Kuncevičius ir buvo carų 
kalinamas Adomas Mickevi
čius. Veikiančias Skaisčiau
sios Dievo Motinos cerkvę ir 
Šv. Mikalojaus šventovę re
montuoja patys tikintieji sa
vo lėšomis. Čia problemų nėra.

J.B.

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
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Paslaptingumu ir senove dvelkianti Vilniaus gatvelė — Pilies skersgatvis

Tarp sentimento ir realybės
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Jau nebe pirmas kartas, kai 
mes, pagauti sentimento, pra
randame sugebėjimą protauti 
ir, šaltai apgalvojant, atskir
ti “pelus nuo grūdų”. Kai prieš 
kelis metus Čikagoje lankėsi 
okupuotos Lietuvos rašytojai 
ir literatai, tai tada, išgirdę 
skaitant Maironį, mūsiškiai 
ašarojo, lyg ir čia laisvajame 
pasaulyje mūsų jaunimas nie
kada nebūtų deklamavęs Mai
ronio, ypač lituanistinių mo
kyklų renginių metu. Dabar 
-čia gastroliavęs Vilniaus teat
ras ir vėl panašiai veikė į mū
sų sentimentą, jau beveik kai 
kuriuos privedė prie ekstazės.

Tiesa, kad graudu ir miela 
laisvojo pasaulio miestuose 
pamatyti okupuotos Lietuvos 
sostinės teatro talentus, 
džiaugtis jų viešnage, juos 
vaišingai priimti ir, paspau
dus jiems rankas, giliai atsi
dusti,, gailintis jų grįžimo į 
kraštą be trispalvės ir be,“tau
tinės giesmės”. Lietuviško 
kraujo balsas yra stiprus, bet 
dar stipresnis yra lietuviškas 
sentimentas, mūsų silpnumo 
graudus įrodymas.

Ką tas gražus, talentingas 
lietuviškas jaunimas mums at
vežė? Ar Grušą, ar Putiną, ar 
gal puikią Maironio baladžių 
inscenizaciją? Ne. Tai kas mus 
taip sužavėjo, taip susigrau
dino? O gi rusų autorių kūri
niai. Tiesa, buvo ir lietuviš
kų liaudies dainų, bet jų gast
rolės nebuvo skirtos tam re
pertuarui, o specialiai pritai
kytos mūsų uždarai publikai. 
Tai rodo puikų mūsų psichikos 
pažinimą, nes, papirkus kelio
mis lietuviškomis dainomis ir 
Donelaičio raštų ištraukomis, 
“per medžius nematysime 
miško".

Kaikurių kritikų buvo vistik 
pastebėta stipri rusų kalbos 
bei dvasios įtaka. Argi reikia 
stebėtis? Mes gyvename pilno
je laisvėje, ir abejonės nėra, 
kad mes tiek savo kalboje, tiek 
elgesy ir aprangoje rodome sa
vo gyvenamo krašto įtaką. Bet 
skirtumas yra tame, kad tai yra 
ne prievartos, bet gyvenimo 
laisvėje padarinys, ir mes esa
me priversti kovoti su nutauti- 
mo grėsme ir kai kurių mūsų 
tautiečių apatija savo tautos 
siekių atžvilgiu.

Galima būtų visa tai ir kitaip 
interpretuoti. Vilniaus teat
ras žinojo, kad su lietuviška 
tema jam nebus leista išvykti 
į užsienį, bet, žinant, kad mū
sų visuomenė suskris nuo At
lanto ir Pacifiko, jam buvo 
leista mus pagraudinti ir tuo 
pačiu, išnaudojant mūsų senti
mentalią prigimtį, šiek tiek 
palaužti bei “suminkštinti”. 
Prieš daugelį metų, kai dar 
tokios gastrolės buvo tik sva
jonė ir leidimai buvo duodami 
tik patiems patikimiausiems, 
Klivlande buvo suruoštas so
listo Daunoro koncertas. 
Jam uždainavus “Kur bakūžė 
samanota”, visa salė pradėjo 
kūkčioti. Ir ovacijos... ir 
ovacijos . . . Bet gi tą ir kitas, 
dar graudesnes dainas dainuo
ja visi mūsų ansambliai, cho
rai, kvartetai ir oktetai, bet 
mes nesigraudiname ir retai 
mūsų solistams sukeliame ova
cijas.

Prieš kelis mėnesius įtakin
gasis “Christian Science Moni
tor” laikraštis rašė apie to 
teatro didelį pasisekimą ir 
juo susidomėjimą Maskvoje, ir 
apie tai, kad buvo vaidinama 
lietuvių kalba, o žiūrovai, 
nesuprantantys lietuviškai, 
galėjo naudotis ausiniais mik
rofonais, kuriais vaidinimas 
buvo perduodamas rusų kalba. 
Taip, tai didelis pliusas, iš
keliant mūsų senos ir turtin
gos bei skambios kalbos grožį. 
Bet kas yra kalba, jei ne įran
kis? Puikiai rusiškai kalbėjo 
Stalinas ir lietuviškai prakal
bas sakė Paleckis ir kiti “pa
žangieji”, bet apie ką jie kal
bėjo? Juk jų žodžiai tarnavo 
melui skleisti, priespaudai 
aukštinti, masėms apgaudi
nėti.

Negalima nuginčyti kad Če
chovas, Rusijos elito žlugimo 
pranašas ir jo apraudotojas, 
yra vienas iš didžiausių se
nosios Rusijos dramaturgų, o 
“Dėdė Vania” (Ivanas) yra kaip 
tik to socialinio lūžio ilius
tracija. Kodėl toji drama yra 
dabar vaidinama Vilniaus 
teatro, netenka ilgai spėlioti, 
nes tame taip pat slypi gudrus 
dvilypumas: tai veikalas rašy
tojo, kuris yra žinomas iš 
priešrevoliucinių laikų (mirė 
1904 metais), bet jo tematika 
nepažeidžia dabartinės sovie
tinės filosofijos.

Lietuviai visada buvo vaišin
gi, ir todėl Vilniaus teatro ak
torių priėmimas ir su jais pa
bendravimas yra tik mūsų tau
tinio charakterio taurios ypa
tybės apraiška. Tačiau gal tuo 
ir turėtų pasibaigti, be eksta
zių, garbinimų, sentimentų ir 
ašarų. O jei kam ir iškrinta aša
ra, tai tik todėl, kad graudu 
scenoje matyti dailiai apmoky
tus kalinius. Bet nei jų vaidi
nimas, nei temų parinkimas 
neturėtų būti priimami be jo
kios kritikos ar atsargumo 
jausmo, ne vien džiaugiantis 
lietuvių kalbos skambumu, bet 
nagrinėjant tos kalbos panau
dojimo motyvus. Būkime ma
žiau sentimentalūs, daugiau 
galvojantys realistai, kurie 
sugeba mylėti, bet nepraranda 
galvos.

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



4 psi. Tėviškės žiburiai

© PAVERGTOJE TEVHIEJE
LIETUVOS PRAEITIS

Įdomų Vilniaus universiteto 
docento Liudo Truskos straips
nį "Įveikime minties stagnaci
jų!" gegužės 31 d. laidoje paskel
bė "Komjaunimo tiesa". Pagrin
dinis autoriaus dėmesys tenka 
Lietuvos istorijai: "Dėl praei
tyje buvusių draudimų ir pusiau 
draudimų atsirado daug baltų 
dėmių’. Respublikoje mažai iš
leidžiama istorinių darbų, ypač 
darbų reikšmingiausiais praei
ties klausimais. Ne visa mūsų 
produkcija aukštos kokybės. La
bai trūksta populiarios istori
nės literatūros. Nėra ko džiaug
tis, kad senosios Lietuvos isto
rijos tyrinėjimų centru darosi 
Poznanė. Produktyvių istorikų 
veiklų stabdė ir tebestabdo 
sunkiai prieinami arba ir visai 
neprieinami archyvai, ribotos 
galimybės skelbti savo dar
bus ...” Per daug neigiamai 
Lietuvos istorijoje kompartija 
vertino Katalikų Bendrijos vaid
menį: “Kaip Rusijoje, Lenkijoje, 
visoje Europoje, taip ir Lietu
voje krikščionybės įvedimas bu
vo pažangus reiškinys, spartinęs 
ūkio ir kultūros plėtrų: paspar
tėjo visuomenės feodalizacija, 
paplito raštas, atsirado mokyk
los, glaudesni pasidarė ryšiai 
su tuomet labiau išsivysčiusia 
Vakarų ir Vidurio Europa. 
Krikščionybės įvedimas buvo 
būtina sųlyga įveikti kryžiuo
čius, kurių nuolatiniai puldi
nėjimai griovė krašto ūkį, kul
tūrų, grėsė pačios tautos egzis
tencijai ...” L. Truska taipgi 
primena, kad carinė Rusija pro
teguodavo stačiatikius ir varžy
davo Katalikų Bendrijos veiklų 
Lietuvoje: “Todėl 6,7% asmenų, 
represuotų už dalyvavimų 1831 
m. sukilime, buvo kunigai ir 
vienuoliai, nors dvasininkai 
sudarė vos 0,1% visų Lietuvos 
gyventojų. Tų patį rodo ir 1863 
m. sukilimas. Lietuviškos spau
dos draudimo laikais, ypač 7-8 
dešimtmetyje, bažnyčios vaid
muo taip pat buvo pozityvus .. .”

CARINĖ OKUPACIJA
L. Truska neužmiršta ir vysk. 

M. Valančiaus: “Visiškai nepa
grįstai istorikai ignoruoja di
džiojo žemaičio — M. Valan
čiaus — nuopelnus lietuvių tau
tai. Juk ne kas kitas, o jis, V. 
Kapsuko žodžiais, pirmutinis 
pramynė lietuvių spaudos lei
dimo ir platinimo kelius. O ras
kite naujosios istorijos posky
ryje apie nacionalinį judėjimų 
bent M. Valančiaus pavardę 
(apie jo portretų ir kalbos nė
ra!)..." L. Truska, be kovų su 
kryžiuočiais, į šviesius Lietu
vos istorijos puslapius įtrau
kia didvyriškumu pasižymėju
sių antrųjų XIX š. pusę: “Pasau
lio istorija mažai žino atvejų, 
kad maža tauta, neturinti aukš
tesniųjų luomų — bajorijos, 
miesto buržuazijos (XX a. pra
džioje 74% pramoninės ir preky
binės buržuazijos sudarė žydai, 
19% — lenkai ir tik 3,8% — lie
tuviai), netgi bent kiek gauses
nės inteligentijos — keturis de
šimtmečius priešintųsi ir atsi
laikytų prieš tokių galybę, ko
kia buvo carizmas. Nei istori
kai, nei visuomenė iki šiol pil
nai nesuvokia to laikotarpio di

VIENINTELĖ PROFESIONALIAU’' lietuvių kelioniųP ĮSTAIGA KANADOJE
' SKELBIA ir
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dingumo svarbos. Net ir naujojo
je Lietuvos TSR istorijoje na
cionalinis judėjimas atsidūrė 
paskutinėje vietoje po visų kitų 
judėjimų — narodnikų, darbi
ninkų, valstiečių ...” Rašoma 
apie Lietuvos lenkinimų, vokie
tinimų, o carinė rusinimo poli
tika nutylima: “Poeto Justino 
Marcinkevičiaus priekaištas, 
kad apie carizmo žvėriškumus 
kalbama puse lūpų, tinka ir mū
sų istorikams. Drovimės net pa
sakyti ‘rusifikacija’, pakeisda
mi šį terminų neapibrėžto turi
nio žodžiu ‘priespauda’. Ir var
dan ko visa tai? Kodėl mes balti
nam carizmų ir jo pragaištingų 
lietuvių tautai politikų? Juk ru
sų tauta čia niekuo dėta. Prie
šingai, pažangioji Rusijos inte
ligentija rėmė lietuvių tautos 
kovų už savo spaudų ...”
NEPRIKLAUSOMYBĖS METAI
L. Truska nepatenkintas ir 

prosovietinių istorikų atsklei
džiamu nepriklausomos Lietu
vos vaizdu: “Buržuazinės Lietu
vos laikotarpį piešiam perdėm 
juodomis spalvomis: merdėjanti 
pramonė, menkai išvystytas že
mės ūkis, atsilikusi kultūra. 
Neužmirštame pridurti, kad ko
ne visose srityse užėmėme vie
nų paskutinių vietų Europoje. 
Tokie teiginiai grindžiami vie
našališkai parinktais faktais 
ir ugdo ne pagarbų savo praei
čiai, o nacionalinio nepilna
vertiškumo kompleksų . ..” Esu 
tokie istorikai užmiršta, kad 
tada pasaulyje siautėjo ekono
minė krizė, žemės ūkio šalis se
kino joms labai nepalankios kai
nos: “Nepaisant itin nepalan
kios pasaulinio ūkio konjunk
tūros, gyvenimas Lietuvoje tarp- 
kariniu laikotarpiu nestovėjo 
vietoje. Tiesa, kad, netekus 
Rusijos rinkos, smuko metalo 
pramonė. Bet tiesa ir tai, kad 
po pirmojo pasaulinio karo susi
kūrė tekstilės, cukraus pramo
nė, sparčiau pradėjo vystytis 
popieriaus, poligrafijos, ava
lynės ir ypač mėsos bei pieno 
pramonė, t. y. šakos, kurias 
anksčiau slopino Rygos, Lodzės 
ir kt. imperijos pramonės cent
rų konkurencija. O pramonės 
bązavimasis vietos žaliavomis 
ir rinka apskritai buvo teigia
mas reiškinys ...” Esu pramo
ninė gamyba pasaulyje tada su
mažėjo 10%, o Lietuvoje ji pa
didėjo maždaug keturis kartus. 
Žemės ūkio gamyba padidėjo be
veik du kartus. Taikli yra ir po
litinė L. Truskos pastaba: "Kad 
A. Smetonos valdyta Lietuva 
nebuvo demokratinė, visiems 
aišku, bet ar nepersūdom tvir
tindami. kad ji buvo antidemo
kratinė valstybė? Juk Lietuvoje 
iš esmės laisvai veikė opozici
nės buržuazinės partijos su sa
vo organizacijomis ir spauda. 
Nė viena Lietuvos vyriausybė 
nevykdė antisemitizmo politi
kos. Žydai naudojosi plačia kul
tūrine autonomija. Jie sudarė 
tik 7% šalies gyventojų, bet 
beveik trečdalis Kauno univer
siteto studentų buvo žydai. 43% 
Lietuvos gydytojų taip pat buvo 
žydai. O žydų buržuazijai pri
klausė maždaug 40% visos Lietu
vos pramonės ir beveik 80% pre
kybos (be kooperatinio sekto
riaus) . . .” y. Kst.

Hamiltono "Gyvataras" atlieka “Abrūsėlio” šokį Nuotr. St. Dabkaus

“Wilno” žymimas specialiu pašto antspaudu
Apie 180 km į vakarus nuo 

Otavos yra kaimelis Wilno, ku
rį lenkai laiko seniausia len
kų gyvenviete Kanadoje (100 
metų senumo).

Suprivatinant kai kurias paš
to įstaigas, tai padaryta ir su 
Wilno paštu, nes apylinkėje 
gyvena tik 200 gyventojų. Gy
ventojai, kai ir kitur tokiais 
atvejais, smarkiai protestavo 
prieš pakeitimus.

Kanados paštas leido Wilno 
pašto agentui Whitehead’s 
General Store savininkui ant 
išsiunčiamų laiškų uždėti ant
spaudų, kuriame yra įrašas 
"Wilno Ontario 6 June 1988 
KOJ 2N0". Sakoma, kad tai 
leista 100 metu įsikūrimo pro
ga. Toliau, antspaude yra dvi
galvis. išplėtęs sparnus, ere
lis (su karūna) apgaubiantis 
klevo lapų (simbolizuojąs Ka
nados stilizuotą vėliava).

Kaip Otavos dienraštis "Otta
wa Citizen" rašo, pagal gauta 
informaciją iš Kanados pašto 
korporacijos, erelis yra paim
tas iš lenkų valstybinės emb
lemos.

Negalima neleisti Kanados 
gyventojams pavadinti savo 
vietoves pagal Europos mies
tus; turime Paris. London ir

Hamilton, Ontario
P A I) Ė K A

Nuoširdi padėka A. Juozapavi
čiui, suorganizavusiam ir susipa
žinimo vakare pravedusiam lote
rija. Didelė padėka jo padėjėjom, 
ypač laimikių aukotojam: A. Vaito- 
nienei - tautiniais drabužiais 
lėlė: A. Zanderienei - tautinių 
raštų priejuostė; H. Rasienei - 
medžiaga tautinių drabužių lie
menei ir karūna; S. Šileikienei - 
paveikslas; A. Totoraitienei - pa
veikslas; G. Baltaduonienei - al
bumas; p. Ruslienei - skara: A. 
Vilimienei - pagalviukas: A. Ka- 
zanavičienei - du paveikslai iš 
medžio lapų; D. Juozapavičiūtei
- molinis indas: J. Arštikaičiui

du raguoliai; G. Krištolaitienei
- du megzti užklotai ir kerami
kos vaza. Dauguma laimikių buvo 
atsiimta šokių metu. Keturi lai
mėtojai juos paliko kitai loterijai.

Dar kartą dėkojame visiems -
VIII lietuvių tautinių šokių 

šventės komiteto finansų skyrius

Windsor, Ontario
A. a. KOSTĖS LINKEVIČIENĖS 

atminimui Windsoro Lietuvių 
Bendruomenė "Tėviškės žibu
riams" aukojo $43.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates 
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

/Ve tik namai, 
bet ir jūsų ateitis

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) .................. 3%
santaupas.......................  5.75%
kasd.pal.taupymo s-tą...5.25%
90 dienų indėlius...........  8.25%
1 m. term, indėlius ....... 9.5%
1 m. term, ind.mėn.pal........  9%
3 m. term, indėlius ....... 10%
RRSP ir RRIF (pensijos).....7%
RRSP ir RRIF 1 m.............. 9.5%
RRSPind. 3 m..................... 10%

t.t., bet iš to minėto istorijos 
šimtmečio Lenkija, sulaužiusi 
sutartį, valdė Vilnių tik 17 me
tų, tarp 1922 ir 1939, todėl jau 
vien tik istoriškai neteisinga 
naudoti emblemą, įtaigojan- 
čią, kad Vilnius (Wilno) yra

Lenkijos miestas, nežiūrint 
priverstinos okupacijos.

Patartina rašyti nepasiten
kinimo laiškus Kanados pašto 
korporacijai apie faktiną ir 
istorinį neteisingumą. Laiš
kus siųsti: Canada Post Corpo
ration. Complaints Division, 
2737 Lancaster Road, Ottawa. 
Ont. KIA 0C1. j yr, Danys

PADĖKA
[ ^AM/LTON/EČ/AI gali didžiuotis su dideliu pasisekimu pra

ėjusia VIII tautinių šokių švente. Prie šventės pasisekimo prisi
dėjo daugelis hamiltoniečių. Ypatingai daug pasiaukojo tie tautie
čiai, kurie keliom dienom i savo namus buvo priėmę iš užjūrio 
atvykusius tautinių šokių šventės šokėjus bei jų vadovus. Buvo 
parodytas tikras lietuviškas geraširdingumas ir mūsų tautinis sve
tingumas. Tie gerieji žmonės yra: Aldona ir Vytas Apanavičiai. 
Vanda ir Laimutis Bakšiai. Vanda Stakienė. Petras Vaitiekūnas. 
Joana Godzisz, Kazys Deksnys. Bronė Skvereckienė. Frank Baro
naitis. Liz Bender. Leonas Jakaitis. Birutė Pittman. Roma Dun- 
caf. Jeronimas ir Ona Žukauskai. Henrikas Rinkevičius. Vikto
ras Mikuckas, Petras ir Elena Bružai. Juozas ir Elena Bubniai. R. 
Butkevičius. Motiejus ir Dana Jonikai. Petras Kareckas. Anicetas 
ir Frances Povilauskai. Ronaldas Seniūnas. Elena Kairienė. Vy
tas Morkūnas. Eduardas Bikinas. Antanas ir Elena Liaukai. Julija 
Paškevičienė. Vida Verbickienė. Regina Chiarelli. Gintas Per- 
kauskas. Aldona Pietrantonio. Robertas Bumelis. Marija Kveda
rienė. Antanas Garkūnas. Juozefa Juozaitienė. Vincas ir Erika 
Sakai. Vytas ir Marija Leparskai. Veronika Stanaitienė. Albinas 
Lukos. Edis Labuckas. Nijolė Otto, Aldona Gailienė, Algis ir Euge
nija Grajauskai-, Elena Kudabienė. Elena Jasevičienė. Petras Navic
kas. Bernardas ir Danutė Mačiai. Zigmas Gedminas. Leonė ir 
Vladas Kybartai. Elena Oliphant. Alfonsas ir Vida Stanevičiai.

Tą patį padarė ir torontiškiai su atvykusiais iš Punsko "Jotvos ” 
šokėjais. Ypatinga padėka Elenai Gudinskienei. kuri viską suor
ganizavo ir motiniškai globojo atvykusius.

Šventės komitetas

Parduodu naujausių modelių 
garantuotai tinkančius naudoti Lietuvoj 
("SECAM" sistemos) japonų gamybos “video" magnetofonus 
"HITACHI" (instrukcija rusų kalboje). “TOSHIBA”, “SHARP" 
ir kt.. o taip pat 1988 metų modelių "video" filmavimo kameras 

("KAMCORDERS ”), “HITACHI NATIONAL”.
Kreiptis į Ričardą Mačiuką Hamiltone, 

telefonu (416) 385-3453

Advokatas

AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003
(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
IMAME UŽ:
asmenines paskolas....  12.5%
nekiln. turto pask. 1 m. 10.75% 
nekiln. turto pask. 3 m. 11.75% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki S2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybėse

Septyniasdešimt penktasis 
Lietuvos vyčių seimas liepos 
28-31 d.d. įvyks JAV sostinėje 
Vašingtone. Seimo programon 
yra įtraukti centro valdybos 
posėdžiai, naujos valdybos rin
kimas, jaunųjų vyčių koncer
tas, kurin įsijungs sol. Marytė 
Bizinkauskaitė, pianistė Janet 
Petit ir tautinių šokių grupė, 
tradicinis dalyvių pokylis. 
Sekmadienio Mišios bus atna
šaujamos tautinėje Marijos Ne
kalto Prasidėjimo šventovėje, 
kur yra ir vysk. V. Brizgio ini
ciatyva įrengta Šiluvos Marijos 
koplyčia.

Lietuvių centras prie Čikagos 
esančiame Lemonte žada tapti 
tikrove. Organizatoriai gegu
žės 24 d. Niujorke pasirašė su
tartį su V. Vebeliūno vadovau
jama “Lito” bendrove, įsigiju
sią buvusios DeAndreis semina
rijos pastatą ir žemę. Pasaulio 
lietuvių centrui ir misijai bu
vo užpirktas seminarijos pasta
tas ir dalis žemės. Gegužės 25 
d. tą sutartį patvirtino laikinė 
šio projekto organizatorių ta
ryba: pirm. V. Šoliūnas, nariai 
— D. Dundzilienė, A. Katilišky- 
tė, R. Burba. R. Domanskis, V. 
Januškis, G. Rimkienė, L. Slė
nys ir R. Sušinskienė. Galuti
nis pirkimo dokumentų pasira
šymas numatytas liepos mėnesį. 
Tada reikės įmokėti $300.000, o 
likusius $700.000 sumokėti iki 
1988 m. pabaigos. Viso pirkinio 
kaina — milijonas dolerių. Gy
venama viltimi, kad įsipareigo
jimai bus laiku įvykdyti. Mat 
per trumpą laiką buvo surinkta 
$150.000. Aukos siunčiamos ir 
informacija gaunama šiuo adre
su: Lithuanian Mission Center, 
Inc., P. O. Box 664, Lemont, IL 
60439.

Istorikas a.a. dr. Antanas Ku
čas (Kučinskas) mirė balandžio 
28 d. Matulaičio namuose Put
liame. Paskutiniuosius metus 
buvo ligonis su abiem amputuo- 
tom kojom. Palaidotas balan
džio 30 d. Nekaltai Pr. Marijos 
seselių vienuolyno "Dangaus 
vartų" kapinaitėse. Velionis 
buvo suvalkietis, gimęs 1900 
m. spalio 14 d. Baigė Rygiškių 
Jono gimnaziją Marijampolėje, 
istorijos studijas Kauno uni
versitete — 1927 m. Istorijos 
doktoratą įsigijo 1938 m. Stu
dijas gilino Prancūzijoje,' 
Grenoble ir Nancy universite
tuose, gaudamas teisę dėstyti 
ir prancūzų kalbą. Mokytojavo 
Marijampolės marijonų gimna
zijoje ir seminarijoje, Šiaulių 
berniukų, Kauno V-je ir IV-je 
gimnazijose, dažnais atvejais 
eidamas ir direktoriaus parei
gas. Velionis su kitais tautie
čiais Geštapo buvo suimtas 1943 
m. kovo 16 d. ir uždarytas Štut
hofo koncentracijos stovykloje. 
Atgavęs laisvę karui pasibai
gus, gyveno Varšuvoje, Pary
žiuje, į JAV atvyko 1946 m. ru
denį. Dirbo dėstytoju Scranto- 
no universitete, reiškėsi spau
doje. Velionis parašė “Ameri
kos lietuvių istoriją”, atsimi
nimus “Už spygliuotų vielų", 
Šv. Petro ir Šv. Jurgio lietuvių 
parapijų istorijas, monografiją 
"Arkivyskupas Jurgis Matulai- 
tis-Matulevičius”.

Brazilija
Kun. Petras Rukšys, SDB. sa- 

vaitinuko “Mūsų Lietuva” redak
torius ir administratorius, lan
kėsi Kanadoje, pakviestas PLB 
valdybos pirm. Vyt. Kamanto įsi
jungti į IV-jį pasaulio lietuvių 
kultūros kongresą ir Vll-jį PLB 
seimą Toronte. Jis turėjo progą 
aplankyti Toronte gyvenančią 
savo motiną ir dvi seseris.

Sao Paulo “Palangos” tunto 
skautų ir skaučių stovykla buvo 
surengta paskutinį gegužės mė
nesio savaitgalį “Lituanikos” 
stovyklavietėje. Stovyklai, susi
laukusiai apie 60 dalyvių, vado
vavo skautininke Eugenija Ba
cevičienė ir paskautininkis Jur
gis Prokopas. Mišias atnašavo 
stovyklos kapeliono pareigas at
likęs jaunas kun. Juozas Alber
tas Minderas, atvykęs iš Santa 
Katarinos. “Palangos" vietinin- 
kija šiemet švenčia 15 metų veik
los sukaktį.

Urugvajus
Urugvajaus lietuvių kultūros 

draugija, kuriai taipgi tenka 
ir Urugvajaus LB pareigos, ba
landžio 17 d. išsirinko naują 
valdybą, kurią dabar sudaro: 
pirm. G. Mačanskas. vicepirm. 
A. Gudynas, Lietuvių jaunimo 
sąjungos atstovas D. Modena- 
Aleksejūnas, I. sekr. Berta 
Sanchez, II sekr. A. Mačanskai- 
tė. I ižd. J. Trakimienė, II ižd. 
R. Ibarra. Atsarginiai valdybos 
nariai — A. Zupka ir J. Čirpus. 

Revizijos komisijon buvo išrink
ti trys nariai — S. Goda, V. Do
relis ir M. Aleksejūnaitė.

Argentina
Argentinos lietuvių centro 

“Spindulio” ansamblio vaikai 
gegužės 14-15 d.d. stovyklavo Ši
luvos vardu pavadintoje stovyk
lavietėje. Stovyklai vadovavo 
Osvaldas Jonušis, talkinamas 
Guillermo Misiūno, Nelidos Za- 
vickaitės-Mahne, Cecilijos Ja- 
nulionytės. Virtuvėje dirbo ke
lios šeimos. Stovyklaujantys 
vaikai išmoko pinti šiaudinu
kus, lieti žvakes ir virti. Jie 
taipgi išleido stovyklos laikraš
tėlį. Gegužės 15, sekmadienį, Mi
šias atnašavo kun. Augustinas 
Steigvilas, MIC. Po pamaldų sto
vyklautojų ir svečių laukė bend
ri pietūs, pasilinksminimas, 
skambant akordeono muzikai. 
Savaitgalio stovykla baigta kal
bomis ir Tautos himnu.

Australija
Australijos lietuvių katalikų 

federacijos valdyba savo reika
lus aptarė gegužės 2 d. Melbur
ne įvykusiame posėdyje, kuria
me dalyvavo visi nariai su pirm. 
Vincu Žemaičiu. Devyniolikta
sis federacijos suvažiavimas 
įvyks per Lietuvių dienas gruo
džio 28, trečiadienį, Adelaidė
je. Kiekviena katalikiška or
ganizacija buvo kviesta atsiųsti 
po tris išrinktus atstovus ir 
apie tai painformuoti valdybą 
iki liepos 15 d. Atstovams nak
vynes viešbučiuose arba lietu
vių šeimose parūpins Pranas 
Pusdešris, ALKF įgaliotinis 
Adelaidėje. Didžiausią proble
mą valdybai šiuo metu sudaro 
gerokai pabrangusi savaitraš
čio “Tėviškės aidai” leidyba. 
Išlaidas padidino įsigytos nau
jos rinkimo ir spausdinimo 
priemonės. Šių metų prenume
ratą yra užsimokėjusi tik pusė 
skaitytojų. Valdyba kviečia jų 
pavyzdžiu pasekti visus skaity
tojus.

Britanija
Londono lietuvių Šv. Kazimiero 

šventovės atostogaujantį kle
boną kun. dr. J. Sakevičių, MIC, 
pirmuosius tris birželio mėne
sio sekmadieniui pavadavo kun. 
Vytautas Palubinskas. Svečias 
iš Niujorko atskrido gegužės 
28 d. Jis ten yra Aušros Vartų 
šventovės klebonas Manhatane.

Metinis DBLS Boltono skyriaus 
susirinkimas įvyko birželio 5 d. 
Pirm. H. Vaineikis pabrėžė, kad 
susirinkimas buvo suvėlintas 
dėl bendro baltiečių vakaro ruo
šos. Finansinę skyriaus apyskai
tą pateikė ižd. H. Silius. Paaiš
kėjo, kad iždo būklė yra gera. 
Tad buvo nutarta finansiškai pa
remti lietuvišką spaudą ir skau
tus. Perrinkta ta pati skyriaus 
valdyba: pirm. H. Vaineikis, 
sekr. S. Keturakienė ir ižd. H. 
Silius. Revizijos komisijoje su
tiko pasilikti O. Eidukienė ir M. 
Pauliukonienė.

A. a. Vladas Stanionis, ištik
tas širdies smūgio, gegužės 17 d. 
mirė vienoje Mančesterio ligo
ninėje, sulaukęs 71-rių metų am
žiaus. Velionis buvo kilęs iš Pa- 
piečių dvaro Simno valsčiuje. 
Atlikęs karinę prievolę, tarnavo 
Lietuvos kariumenėje, susilauk
damas puskarininkio laipsnio. 
Anglijon atvyko 1947 m. iš karo 
belaisvių stovyklos Italijoje. 
Pradžioje dirbo Gardnerio fab
rike, o vėliau — iki išėjimo pen
sijon prie Mančesterio kanalo. 
Buvo vędęs anglę, vaikų neturė
jo. Buvo veiklus Mančesterio 
lietuvių klubo ir Mančesterio 
lietuvių katalikų bendruomenės 
narys. Palaidotas gegužės 25 d. 
Peel Green kapinėse. Gedulines 
Mišias atnašavo ir apeigas ka
pinėse atliko kan. V. Kamaitis.

Vokietija
Saaro krašto lietuviai gegu

žės 14 d. šventė pavasarį ir mi
nėjo Motinos dieną. Šventei 
skirtas pamaldas laikė katalikų 
kun. B. Liubinas su ev. kun. Fr. 
Skėriu. Salėje susirinkusius 
šventės dalyvius pasveikino A. 
Palavinskas. Lietuvių daugmą 
čia sudaro vokiečių kilmės as
menys, pokario metais iš sovie
tų okupuotos Lietuvos oficia
liai išleisti V. Vokietijon. Šei
mose ir sueigose jie ne visi kal
ba lietuviškai, bet dalyvauja 
lietuviškuose renginiuose, ku
rių. deja, jau vengia jaunoji kar
ta. Lietuvių eiles dabar papildė 
psichologė dr. Rūta Jagutytė- 
Schlonies, prieš kelis mėnesius 
atvykusi iš Lietuvos, šventės 
programon įsijungusi žymiųjų 
poetų eilėraščiais. Estradinių 
dainų pynę iš Hiutenfeldo buvo 
atvežę Nelė ir Arvydas Palti- 
nai, jau grįžę iš sėkmingų šeš
tųjų gastrolių JAV lietuvių ko
lonijose.
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ALFONSAS NAKAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Su vainiku prie paminklo
Jau vidudienio saulei ne

gailestingai kepinant, po pa
maldų, čia pat, prie Convention 
Centre rūmų, organizavosi ei
sena, gatvėse specialiai patelk- 
tiem keliem policininkam lau
kiant. Kažkodėl užtruko bent 
15 minučių, kol eisena paju
dėjo, nors tautiniais drabu
žiais moterys, uniformuoti šau
liai, įvairių Kanados bei JAV 
lietuvių organizacijų atstovai, 
su vainiku ir vėliavomis ko
lonos pryšaky kantriai stovė
jo ir laukė.

Kelias iki laisvės pamink
lo vidurmiesčio Gore parke 
trumpas, gal trys ar keturi 
skersgatviai nuo Convention 
Centre, gal apie kilometras. 
Spėju, kad žygiavo apie penki 
šimtai žmonių, o prie pamink
lo jau laukė apie 1000. Vaini
ką padėjo iškilioji tautinių šo
kių mokytoja iš Niujorko Jad
vyga Matulaitienė. Po keletą 
rinktinių, apgalvotų žodžių 
tarė Hamiltono miesto bur
mistras Robert M. Morrow, šo
kių šventės rengimo komiteto 
pirm. dr. Vaidotas Kvedaras 
ir JAV LB valdybos pirm. Vy
tautas Volertas, tik nebesu 
tikras, kuria tvarka.

Iškilmės prie paminklo už
truko gal tik apie 15 minučių, 
jei ne trumpiau, bet buvo ne
paprastai įspūdingos. Pati 
gražiausia jų dalis, tai užsklan
dai sugiedotas Lietuvos him
nas. Rodos tiek mažai žmonių, 
ne kokioj patalpoj, o miesto 
aikštėj, bet visiems giedoti 
suskatus, jis taip galingai, di
dingai nuskambėjo. Nevienam, 
įskaitant ir čia rašantįjį, pa
drėko akys. Šio momento ilgai 
nepamiršime .. .

Tautinių šokių šventė
Galėčiau kitaip šį skirsnelį 

pavadinti. Kaip nors iškilmin
giau. Bet juk palaimintas pa
prastumas.

Garbės diena ir valanda atė
jo: 1988 metų liepos 3, sekma
dienis, 3.00 valanda po pietų. 
Tikrai erdvus, kaip reklamuo
dami skelbėm, tikrai moder
nus ir puikiausiai vėsinamas, 
Copps koliziejus, kai pusėj 
trečios jame atsiradau, pilnė
jo ir pilnėjo kiekvieną minutę. 
Tikėjausi didelio vėlavimosi, 
nes koridoriuose, dienos švie
soj, ėmė žmonės vieni kitus 
atpažinti, sveikinosi, glebės- 
čiavosi, neskubėjo vietas už
imti.

Ir vis dėlto! Dabar jau skai
čiuosiu minutes. Garbės sve
čiai į jiems skirtą paaukštini
mą atvesti 3.03 v. ir jų įkandin 
atneštos vėliavos. Tautinių šo
kių grupių paradas prasidėjo 
3.05 v. ir užsibaigė 3.36 v., tad 
užtrukęs tik 31 minutę. Žinau, 
kad iš užsiregistravusių gru
pių nedalyvavo Argentinos. Ar 
buvo daugiau iškritusių, neži
nau. Bet per tą pusvalandį ko- 
liziejaus arena sklindinai per
sipildė. Nuostabus, džiugus 
vaizdas!

3.33 - 3.40 v. - trys himnai. 
Savo menku muzikiniu supra
timu juos įvertinčiau šitaip: 
Kanados buvo giedamas piano, 
JAV - forte, Lietuvos - fortissi

Jaunimas pasiruošęs šokiui didingoje laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šokių šventėje Kanadoje, Ontario Hamiltone Nuotr. J. Miltenio

mo. Pirmąjį himną mokėjo gal 
trečdalis, antrąjį - du trečda
liai, trečiasis visus sujungė į 
lietuvišką jėgą.

Sekė kalbos, kurių visi taip 
bijo ir, jeigu jos užtruktų, 
žadėjo dr. V. Kvedarą nuskal
puoti. Kanados ministerio pir
mininko Brian Mulroney atsto
vas (nesupratau pavardės) kal
bėjo 2 minutes, Ontario prem
jero David Peterson atstovas - 
2.5 min., JAV prez. Ronald 
Reagano sveikinimą Rasa Ku- 
rienė perskaitė per 1.5 minu
tės. Per sekančias 4 minutes bu
vo pristatyti šie garbės svečiai: 
vysk. Paulius Baltakis, OFM 
kard. Vincentas Sladkevičius 
(in absentia), Hamiltono bur
mistras R. M. Morrow, naujai iš
rinktas PLB pirm. dr. Vytautas 
Bieliauskas, KLB valdybos 
pirm. Vytautas Bireta ir JAV 
LB valdybos pirm. Vytautas 
Volertas. Pgaliau 3 minučių 
žodį tarė dr. Vaidotas Kveda
ras, VIII Laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventę 
oficialiai atidarydamas.

Tad kalbos užtruko lygiai 
14 minučių. Spėju, kad čia pa
siektas visų aštuonių šokių 
švenčių rekordas. Valio, gerai 
organizuotiems rengėjams!

Programa pradėta trim stu
dentų grupių šokiais, po jų du 
šokius šoko jauniai, tris vėl 
studentai (nes iš 10-tos vietos 
į 6-tą atkelta “Blezdingėlė”), 
du - veteranai ir pagaliau stu
dentų grupės sušoko “Malūną”, 
kokio niekada dar nematėme. 
Jis leidiny aprašytas taip: Cho
reografija K. Marijošienės. 
Pridėtinė choreografija G. 
Breichmanienės. Muzika char- 
monizuota J. Zdaniaus. “Malū
nas” šokio figūromis ir šokėjų 
temperamentu visada žiūro
vus elektrino ir per visą šokį 
vertė katutėmis “dalyvauti”. 
Bet šį kartą, “vėjui tilstant” ir 
keturiems milžiniškiems spar
nams per visą areną išsitiesus 
jau lėtai sukantis, pirma nete
kome žado, o paskui pasiutome 
ploti. Antras išskirtinai gra
žiai atrodęs šokis buvo studen
čių •“Blezdingėlė*’.' Tai nereiš
kia, kad tik šie du ir tebuvo 
“geri”, o kiti devyni kuo nors 
nevykę. Anaiptol! Aš tik neno
riu leistis j visų šokių vertini
mą, nes nei esu kompetentin
gas, nei turiu noro gražbylystė
mis rašinį tęsti. Antrąją dalį, 
kurioje po pertraukos buvo 10 
šokių, trimis šokiais pradėjo 
mažyliai, pradinių mokyklų 
vaikučiai. Juos su dviem šo
kiais sekė jauniai, su dviem- 
studentai, vieną sušoko vete
ranai ir dviem šokiais progra
mą užbaigė studentai. Paskuti
nis buvo labai įspūdingas “Aš
tuonnytis” (programoje klai
dingai visur rašoma su viena n 
vidury; šokių vadovai, pažvel
kite į žodynus!).

Bet tai nebuvo galas. Dar 
prabilo KLB valdybos pirm. 
Vytautas Bireta. Per tris minu
tes jis pasidžiaugė taip pui
kiai praėjusia švente, padėko
jo visiems jos dalyviams bei 
svečiams ir baigė šio rašinio 
autoriaus sukurtu, šūkiu “Tau
tinio šokio judesy, Tėvyne, 
mums gyva esi!” Jo kalbą paly
dėjo tradicinis, visas šokių 
šventės užbaigiantis “Sukti

nis”. Ir galiausiai, kaip prieš 
pertrauką “Malūnas”, dabar 
visus nustebino skubiai ir 
sklandžiai iš šokėjų suformuo
tas žodis LIETUVA. Nepapras
tai tikslios raidės, simetringai 
į arenos erdvę įtalpintos. Tai 
buvo 6.00 valanda vakaro.
Jau prieš šventę daugelį 

kartų minėjome keturis meno 
vadovus: Genovaitę Breichma- 
nienę, Ritą Karasiejienę, Juo
zą Karasiejų, Liudą Sagį. Ma
nau, kad visi jie, įskaitant ir 
susirūpinusį Sagį, šia švente 
liko patenkinti. Gerų žodžių 
užsipelno ir dalyvavę muzikos 
atlikėjai, ypač vadovai. Progra
moje dalyvavo Dalios Viskon- 
tienės gerai išlavintas “Volun
gės” choras. Bet Jonas Govėdas 
šventėje atliko mano nuomone 
patį sunkiausią muzikinį dar
bą. Jis dirigavo ir profesionalų 
orkestrui, ir minėtam chorui. 
Tos muzikos buvo nemažiau 
kaip pustrečios valandos. Kai 
VII šokių šventėje pakaitomis 
darbavosi trys dirigentai, tai 
čia vienas vienintelis Jonas 
Govėdas ištesėjo. Nepaprastai 
gerai pranešėjų pareigas ėjo 
Rasa Kurienė ir aktorius Arū
nas Čiuberkis. Pirmoji dau
giau pasireiškė vakare. Arū
nas Čiuberkis čia prie mikro
fono buvo tikrasis šeiminin
kas. Jo balsas skardus, aiškus, 
dikcija puikiausia abiem kal
bom. Nedingo nė vienas jo ta
riamas skiemuo.

Nebeminėsiu pavardėmis ren
gėjų komiteto ir visų komi
sijų narių, nes šiame laikrašty 
pokalbiuose su Juozu Krišto
laičiu bei dr. Vaidotu Kvedaru 
visus juos išryškinau. Garbė 
jiems visiems.

Kiek žmonių šventėje daly
vavo? Kai liepos 1 vakare atvy
kęs su rengėjais susiskambi
nau, buvo iš anksto parduota 
arti 6,500 bilietų. Spėju, kad 
parduotų bilietų skaičius ga
lėjo priartėti prie 7,000. Pri
dėkime du tūkstančius šokėjų, 
šimtus visokių veltui įėjusių 
darbuotojų ir gausime arti 
10,000. Imponuojantis skai
čius. Koliziejuje žvalgiausi 
į apypilnes sekcijas ir nega
lėjau atsidžiaugti.

Banketas
Liepos 3 vakare dar kartą su

sirinkome į Convention Centre 
bei Sheraton viešbučio ir dar 
kažkurios institucijos sales, 
tradiciniu banketu užbaigti 
visas iškilmes. Sako, puotavę 
arti trijų tūkstančių žmonių. 
Man teko dalyvauti Chedoke 
salėje, kurioje susitalpino 
1,100.

Apie pusę devintos, prieš va
karienę, susirinkusius pasvei
kino LB Hamiltono apyl. v-bos 
pirm. Bernardas Mačys. Primi
nė, kad šventei rengęsi dvejis 
metus ir džiaugėsi jos sėkme. 
Ypač sveikino dalyvaujančius 
svečius iš Lietuvos. Kun. Juve
nalis Liauba, OFM, Aušros 
Vartų parapijos klebonas su
kalbėjo maldą.

Apie vakarienę nerašysiu, 
nes ji visuose Š. Amerikos ban
ketuose labai panaši.

Po vakarienės, prieš šokius, 
buvo iškiliųjų tautinių šokių 
vadovų pagerbimas, kurį labai 
sklandžiai pravedė Rasa Ku
rienė.

Veteranai atlieka “Ketvirtainį" VHI-joje laisvojo pasaulio lietuviu tautiniu šokių šventėje, liepos 3 d. Hamiltone, Ontario Nuotr. J. Miltenio

Pirmuoju čia kalbėjo jau mi
nėtas Hamiltono burmistras 
Bob Morrow. Pradėjęs su “la
bas”, po pauzės gražiai paklojo 
ir visą sakinį: “Šiandieną aš 
esu lietuvis”. Pagerbti buvo 
Ona Ivaškienė, Vytautas Bie- 
lajus, Jadvyga Meiliūnaitė-Ma- 
tulaitienė, Genovaitė Dumčiū- 
tė-Breichmanienė, Liudas Sa- 
gys, Rita ir Juozas Karasiejai. 
Jiems žymenis įteikus, pa
skelbtos buvusios PLB valdy
bos narių pavardės ir paaiškin
ta, kad prieš keletą dienų To
ronte išrinkta nauja PLB val
dyba, kurios pirm. dr. Vytau
tas Bieliauskas pakviestas 
tarti žodį. Tas žodis išsitęsė į 
keletą minučių, bet nepabodo 
dėl originalumo. Dr. Vyt. Bie
liauskas metė šūkį, sutelpantį 
į vieną žodį: KOMUNIKACIJA. 
Gaila, neturiu vietos jį plačiau 
pakomentuoti. Pagaliau buvo 
prisimintas ir muz. Jonas Go
vėdas, jam padėkota. Na. ačiū 
Dievui!

. Dar noriu pateikti truputį 
komentarų apie tuos visus “su
sipažinimų" ir “pabaigtuvių" 
vakarus. Būčiau gal ir tylėjęs, 
bet Copps koliziejuje sutiktas 
vienas šviesus mokytojas (ne 
koks senis: iš vidurinės kartos) 
paskatino. Banketam visada 
sukišam dideles dolerių su
mas, o naudos jokios. Jau prieš 
keliolika metų, po tokių banke
tų Čikagoje, siūliau rengti di
delį pikniką (tarkim gegužinę) 
kuriame miesto parke. Vidu
dienį ar pavakarį, bet šviesoj, 
ir kad galėtume judėti, vieni 
kitų pajieškoti, vieni kitus pa
matyti. pažintis atnaujinti, 
naujas užmegzti. Pradžioje 
trumpai aprašiau tokį minia
tiūrinį “susipažinimo vakarą” 
pas p.p Kvedarus. Argi sunku 
būtų suruošti pobūvį parke ir 
keliems tūkstančiams? Tiesa, 
dėl visko reiktų užimti kokią 
patalpą išskirtinai blogam 
orui. Bet rizikuoti galima. Kiek 
džiaugsmo būtume turėję Ha
miltone, jei susirinkę į kurį 
didelį parką! Kiek liktų atsimi
nimų. Juk už ketverių metų ar 
penkerių metų, kai bus rengia
ma devintoji šokių šventė, keli 

šimtai čia dalyvavusiųjų jau 
bus šį pasaulį apleidę .. .

Leidinys
Česlovas Senkevičius sure

dagavo ir padedamas šešių 
asmenų komisijos išleido im
pozantišką 232 puslapių šios 
šventės leidinį. Jį atidžiau 
perskaityti turėsiu laiko tik 
grįžęs namo, už mėnesio. Da
bar, keliaudamas, tik porą 
kartų perverčiau, kai kuriose 
vietose sustodamas ir truputį 
akis paganydamas. Aplamai, 
jis man daro gerą įspūdį. Ypač, 
kad prie kai kurių šokių gru
pių aprašymų pridėta ir puo
šmenų: čia vytis, čia kokia sau
lutė, koks abstraktus ornamen
tas. Nuotraukos gal ne tokios 
ryškios, kaip išeina M. Morkū
no spaustuvėj, bet nebloges
nės už mūsų laikraščių leidyk
lų. Jaučiu, kad redaktorius 
daug pasidarbavo, daug pasi
kankino. kaip ir kiti ankstes
nių švenčių leidinių redakto
riai. nes medžiagą siųsti jau
nimas nesiskubina, ir dar daug 
kitokių problemų atsiranda.

Mane tik nemaloniai nuste
bino net kelios akivaizdžios 
klaidos garbės komiteto sąra
še. Antai, Antanas Juodvalkis 
padarytas “President, Lithua
nian Journalist Association”, 
bet jis tokiu nėra ir niekada 
nebuvo. Priešingai, Rūta Kle- 
va-Vidžiūnienė, kurios pavar
dė dedama po Juodvalkio, dar
gi be vardų, o tik su inicialais, 
yra ta LŽS c. v-bos pirmininkė. 
Baisu žiūrėti į pavardę “Mr. 
Vaitoniene”. Viešpatie, iš kur 
tas Mr.?! Ir be vardo, net be 
Kanadoj įprastų inicialų. Tau
tinio meno instituto vadovė, 
garbės komiteto narė, o nežino
ma net kad ji moteris . . . Bet 
labiausiai mane apstulbino 
“Alfonsas Nakas, Publisher, 
Encyclopedia Lituanica Press”. 
Kadangi kito Alfonso Nako 
Amerikoje nėra (pažįstu, arba 
bent iš tolo žinau apie visus 
Nakus), tai turbūt čia apie ma
ne. Niekas manęs į garbės ko
mitetą nekvietė. Jei kvietę, 
veikiausia nebūčiau sutikęs. 
Jeigu būčiau sutikęs, būčiau 
nurodęs ir savo “titulus”. O 
dabar? Reikėjo didelės fanta
zijos, tokį titulą prisegti, ko
kio nei sapne nebūčiau išsap
navęs. J kitų garbės komiteto 
narių titulus nebesigilinau. 
Nežinau, kiek dar jų su protes
tais atsilieps. Redaguodamas 
VII t.š. šventės leidinį, su tokiu 
sąrašu neturėjau jokio vargo, 
tad ir stebina tos akivaizdžios 
klaidos. Garbės komiteto sąra
šą išplėšus, man leidinys būtų 
labai, labai patrauklus ir mie
las.

Pabaigai
Šį reportažą rašiau keliau

damas, Stratfordo festivalį 
lankydamas. Jį rašyti privertė 
kolega Kazys Mileris. Jis buvo 
pats geriausias šventės spau
dos komisijos pirmininkas, su 
kuriuo kartu dirbti - tikras 
malonumas. Užtat norėjau jam 
atsidėkoti. Tik mudu nesusi
pratom: žadėdamas įspūdžius 
parašyti, maniau tai atlikti 
už 2-3 savaičių, kai sugrįšiu 
namo, o jis “įsakė tai atlikti 
iki liepos 14. Tad už tokį raši
nio padrikumą nenoriu imtis 
atsakomybės . ..

Aukos VIII tautinių šokių šventei
(Tęsinys)

$500 (US): dr. P. Kisielius; $100: 
J. A. Ažubaliai, V. Stabingis; $50: 
O. Kudžma, J. Liaugminas, D. L. 
Gutauskai, A. Prunskus, A. L. Vek- 
teriai; $41: G. Karsokas; $40: V. 
Beniušis; $30: D. B. Kriaučiūnai, 
J. Deveikis, P. Bružas; $25: P. Z. Jo
nikai, A. Kairienė.

$20: K. Karaška, O. Bakšienė, P. 
Z. Lapieniai, C. Pocius. J. Jocai, A. 
Klemkienė, D. O. Šiurnos, S. R. 
Beržiniai, V. Galeckas, B. A. Ston- 
kai, V. Zadurskiai, A. Kairys. P. 
S. Paragauskai, P. O. Januliai, B. 
E. Vyšniauskai.

$10: B. Rudokienė, A. Aleliū- 
nas, V. B. Vytai, A. Ivanauskai, B. 
Bartulienė, P. Pakarskienė. M. 
Stankaitienė, G. E. Rugieniai, B. 
O. Čaikos, A. Aleliūnienė. J. Ju
rėnas; $8: A. A. Lapenai; $5: E. 
Jakubilienė, B. E. Gudinskai, V. 
Jakubickienė; $4: S. Bersėnaitė.

Specialiai Punsko "Jotva" grupės 
kelionei paremti aukojo: $1,000 
(US): M. Shalins ir X.X. iš Brook
lyn, NY. (X.X. auka kanadiška va
liuta): $500 (US): Živilė Jurienė 
ir Niujorko kredito unija “Kasa”.

Su šiuo ketvirtuoju aukotojų są
rašu užbaigiame vajų. Nuoširdžiai 
dėkojame visiems didesne ar ma
žesne auka parėmusiems šventės 
surengimą. Ji praėjo su dideliu 
pasisekimu. Stebėjome ją su pasi
gėrėjimu ir susijaudinę. Didžiuo
damiesi džiaugėmės, kad esa
me lietuviai, pasiryžę išlaikyti 
mūsų tautinę kultūrą, kuri taip 
brangi, taip sava visai mūsų tau
tai tiek ten pavergtoje Lietuvo
je. tiek čia išeivijoje.

Dar kartą ačiū visiems už jūsų 
dosnias aukas.

Dr. M. Uleckienė, II. Stepaitis, 
dr. S. Čepas, 

Lėšų telkimo komisija

PAD Ė K A
• . I fili “I ‘

Mieli Kanados lietuviai.
Prieš du metus "Tėviškės žiburiuose" pasirodė mano 

rašytas laiškas, kviečiantis jus įsijungti j Aštuntąją laisvojo 
pasaulio lietuvių tautinių šokių šventę. Savo įsijungimu jūs 
nustebinot šventės komitetą ir JAV bei Kanados Bendruo
menių valdybas.

Jūsų aukos tris kartus didesnės, negu sąmatoje buvo 
numatytos. Todėl jos įgalino šventės komitetą tautinių šo
kių grupę atsikviesti net iš užjūrio. Punsko šokėjų grupė įžy
giuodama į areną susilaukė ne tik audringų plojimų, bet ir 
džiaugsmo ašarų. Jūsų aukų dėka komitetas galėjo išleisti 
šokių vadovėlį grupių mokytojams. Priedo buvo sukurta 
vaizdajuostė, apie kurią vėliau bus paskelbta informacija.

Perpildytos patalpos tautodailės parodos koncerte, 
jaunimo šokiuose, susipažinimo vakare, pamaldose ir už
baigimo bankete sudarė šventės dalyviams nemalonumų. 
Komitetas stengėsi sutalpinti kuo daugiausia žmonių, bet 
patalpos tikrai buvo per mažos. Deja, didesnių Hamiltone 
nėra.

Didžiausia komiteto padėka tenka hamiltoniečiams. 
Kaip seniau, taip ir šį kartą jie parodė tikrą lietuvišką nuo
širdumą ir savo namų duris atidarė šimtams šokėjų ir svečių.

Asmeninė padėka JAV ir Kanados Bendruomenių 
kraštų valdyboms už parodytą man pasitikėjimą ir visiems 
pareigingiems šventės rengimo komiteto nariams, kurių 
darbo vaisiais visi galėjome džiaugtis ir gėrėtis.

Dr. Vaidotas Kvedaras.
VIII laisvojo pasaulio lietuvių 

tautinių šokių šventės rengimo 
komiteto pirmininkas

dč<>manyz 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, padedu giminėms 
nusipirkti dolerinėje — automobilius ir kitus daiktus. 

1988 METŲ KELIONĖ Į LIETUVĄ 
ypatingai prieinamos kainos, įskaitant net ir vizų, oro uostų ir daugu
mos draudų mokesčius (pvz. 1A milijono dolerių gyvybės drauda!)

Tik viena kelionė beliko:
Rugsėjo 20-11 naktų Lietuvoje............................... $2235

Proga pailsėti 5 dienas Jugoslavijoje........ $ 300
KELIAUKITE SU MUMIS - NEAPSIVILSITE! 

Sutvarkysime ar suplanuosime visus kitų kelionių 
reikalus - kreipkitės!



Iš Brazilijos lietuvių padangės

k/ii im-WLB. seimą
TORONTO, 1988«V1,28

. birželio 28-30 (I d. Toronte pranešimą daro I’LJ sąjungos pirmininkas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenes seim • ALGIS RAULINAITIS Nuotr. St. Dabkaus
ALVYDAS SAPLYS. Sėdi iš dešines: JARAS ALKIS. ALGIS raugi

PASTABOS BEI NUOMONĖS

Ar vien rašytojus reikėtų skandinti?
K. BARĖNAS

“Tėviškės žiburiai”, kaip ir 
kiti Amerikos žemyne spaus
dinami leidiniai, maždaug pės
ti atkeliauja į Europą. Tai ir 
jų 21 nr. su Editos Nazaraitės 
straipsniu “Kultūriniai mainai 
ir politika” laiškanešys prista
tė tik birželio 22 d. Bet straips
nis, žinoma, aktualus ir greit 
turbūt nepasens, nes dar juk 
barsime ir persekiosime ilgai 
visus tuos išeivius, kurių kny
gos spausdinamos Lietuvoje. 
Jau seniai liovėmės barę tuos, 
kurie savuosius remia siunti
niais. Jau nė į galvą, rodos, ne
beateina imti persekioti tuos, 
kurie važinėja į Lietuvą. O bu
vo tokie laikai, ai, buvo!..

Kažkaip pro linkusių perse
kioti akis, matyt, netyčia pra
smuko faktas, kad prieš kiek 
laiko išeivis pastatydino Kau
ne meno galeriją ir dovanojo 
daug retų paveikslų, vis tai 
Maskvos per keigebistus val
domai Lietuvai, kuri, matyt, 
kai kam lyg ir mūsų ir lyg nebe 
mūsų. Iš tikro tokiam uolieji 
drausmės saugotojai būtų tu
rėję nepagailėti ne tik piktų 
pašlovinimų, bet ir plytgalių, 
kokiais buvo apdovanoti kai 
kurie tautiečiai Amerikoje.

Nebekeikiami jau ir daini
ninkai, ir Lietuvoje savo kūri
nių parodas ruošiantieji bei 
paveikslus ten atitinkamoms 
institucijoms dovanoj an tieji 
dailininkai. Juos smerkiantie
ji balsai jau kiek ankstėliau 
aptilo, o Edita Nazaraitė dabar 
pirmoji davė jiems išrišimą. 
Išeitų, kad jie čia nenusideda 
ir ateityje neturėtų net ir jau
triausieji jų muštis į krūtinę 
bei prašyti atleidžiami.

Skaitau, rodos, pakankamai 
tos “tarybinės" spaudos ir ma
tau, kad, pavyzdžiui, apie sve
tur gyvenančius dailininkus ir 
įvairius jų ėjimus Lietuvoje 
žymiai dažniau ir daugiau ra
šoma. negu apie rašytojus. Jei 
ten išleidžiama užsieniuose 
gyvenančio rašytojo knyga, 
gerai, jei pora recenzijų pasi
rodo.

Visiems atleidžiama: važi- 
nėjantiems j Lietuvą, siunti
niais šelpiantiems artimuo
sius, ten dainuojantiems ir 
parodas ruošiantiems. Lieka 
tik rašytojai nusidėjėliai.

Labai gerai atsimenu tuos 
laikus, kai pokalbiuose būda

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.

Sudarydamitestamentus, 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!”

vo pašnekama: o kad tie žalčiai 
ten, Vilniuje, pradėtų kada 
nors leisti užsienyje gyvenan
čių autorių knygas! Bet ne, ne
leidžia. Nenori, kad skaitytojai 
Lietuvoje apsipažintų, ką lie
tuviai rašytojai svetur sukuria.

Taip būdavo ne tik kalbama, 
bet ir rašoma. O kai pradėjo 
ten išleisdinėti to draudžiamo 
vaisiaus po kokią knygą per 
metus, mūsų nuomonės apsi
vertė aukštyn kojom. Prieš 
keletą metų Londone viešėjęs 
įžymus Lietuvos rašytojas nu
siskundė: “Jūs laimingi, nes 
galite paskaityti, ką mes ra
šome, o mes jūsų - ne”.

Nežinau, ar ten vien kegebis- 
tai išperka visą tokių knygų 
tiražą. Spėčiau, kad liaudžiai 
šiek tiek tenka, nes žinau, kad 
iš knygynų viskas greit dingsta. 
Net knygomis besidomį vilnie
čiai, sako, turi važiuoti kur 
nors j provinciją j ieškoti sau 
egzemplioriaus. nes ten žmo
nės mažiau ir informuoti ir ne
suspėja nubėgti nusipirkti.

Rašytojai kuria, kad juos kas 
nors skaitytų. Nebenori skai
tyti svetur gyvenantieji, tegu 
skaito Lietuva, jei ten galima 
išleisti. Ar jie labiau ten pa
sitarnauja, negu dailininkai ir 
dainininkai, sunku man būtų 
pasverti. Tik man rodos, kad E. 
Nazaraitė smarkokai išpučia 
reikalą, lygindama juos su jau
nuoliais, kurie ryžtųsi stoti į 
sovietinę kariuomenę. Gal vis 
dėlto truputį kitaip reikėtų 
pasukti klausimą. Ar Jonas 
Mekas, Faustas Kirša, Julius 
Kaupas. Stasys Santvaras, An
tanas Gustaitis, Kazys Alme
nas ir kiti kada nors kur nors 
garbino sovietinę santvarką, o 
ypač Lietuvos okupaciją? Ro
dos, nė vienas taip nedarė, ir 
nėra tokių jų kūrinių. Kaip 
tada jų kūriniai pasitarnauja 
propagandai? Jeigu pasitar
nauja kaip faktas, tai tada ra
šytojai dėtini į vieną maišą 
kartu su dainininkais, daili
ninkais, sportininkais, jauni
mu, kursus lankančiais, ten 
studijuojančiais ir ten važinė
jančiais, bibliotekas ir archy
vus ten siunčiančiais ir t.t., ir 
visi paskandintini, tik neži
nau kurioj upėj. Gal kur nors 
Afrikoje, į kurią visi dabar 
gabena nuodingas atliekas, 
nes Europos, taip pat ir Lietu
vos, upės jau pakankamai už
terštos . . .

Kadangi svetur gyvenančių 
rašytojų kūriniuose nėra nė 
pėdsako prosovietinės ar pro- 
okupacinės propagandos, tai 
nėra ko jų išskirti iš kitų.

Dar galėtų kilti vienas įdo
mus ir galįs pakankamai kab
liukų turėti klausimas. Spaus
dina, tai spausdina, bet jeigu 
kur jų raštuose pasirodo Die
vas ar neigiamai pavaizduota 
okupacija, tai tokie dalykai, 
va, ir nebepralenda pro cenzū
ros adatos skylutę. Tai tiesa. 
Nors kiek ankstėliau viename 
gyvame Lietuvos rašytojų pa
sitarime poetas Justinas Mar
cinkevičius pagrįstai kėlė klau
simą, kad turi būti išleisti se
nieji lietuviški giesmynai, ten 
juk ir Dievas egzistuoja, bet to
kio reikalavimo buvo visiškai 
kiti motyvai, ir nėra ko tikėtis, 
kad kol kas pro cenzorius ateis- 
tiškai diriguojamoje valstybė
je praeitų religiniais motyvais 
poezija ar Maskvai negalintis 
patikti atviras okupacijos pa
vaizdavimas.

Net ir išdrįsdamas kam nors 
nepatikti, čia galėčiau viešai 
išpažinti vieną jau senoką nuo
dėmę. Kai redagavau tokius li
teratūros metraščius, kurie va
dinasi “Pradalgėmis”, kartą 
man šovė galvon mintis imti ir 
paskirti vieną tų metraščių 
dabartinei Lietuvos rašytojų 
kūrybai. Tos minties neįgyven
dinau. Kai mano teologiniai 
pagrindai silpnoki, tai nenusi
manau. ar tai buvo nuodėmė, 
kad taip pagalvojau. Turbūt. 
Tačiau jeigu būčiau sumany
mą vykdęs, tai tikrai nebūčiau 
pasirinkęs kūrinių, kuriuose 
keliaklupščiaujama prieš Sta
liną ar kitus tenykščius dievus 
ar rašoma, kad kolūkiuose po
kariu buvo labai gera gyventi, 
o į Sibirą vežė tik visokius bai
sius žulikus. Jau nemaža metų, 
kai ten sukuriama gražių, pras
mingų dalykų. Tačiau priėjau 
išvadą, kad maža kas tesupras 
mano norą supažindinti svetur 
gyvenančius lietuvius su ten 
sukuriamais gražiais dalykais.

Turbūt reikia pasakyti ir dar 
vieną dalyką. Kad pasisakau 
už ten leidžiamas užsieniečių 
knygas, gal kas norės man mes
ti priekaištą: vadinas, nori, 
kad ir tavo ką nors išleistų. Tai 
čia galiu pasakyti, kad tiesio
giai ir netiesiogiai tokį klausi
mą man pradėjo kelti gal jau 
daugiau kaip prieš 20 metų. 
Tas klausimas vis retkarčiais 
iš naujo pajudinamas. Sakiau 
ir visada sakau: leiskite, jeigu 
norite. Kaip matote, yra ten to
kių sumetimų, kad visa eilė ki
tų autorių pirma turi būti iš
leista. Tuos sumetimus puikiai 
suprantu. Gali būti, kad kada 
nors ir mano ką nors išleis. O 
jei išleis, tegu tautiečiai skai
to ir ten. Tautiečiai - broliai ir 
seserys. Man jie - nei Kainai, 
nei Abeliai.

CHESSINGTON 
LIMOUSINES fc _______ ______

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

HALINA MOŠINSKIENĖ

Pirmieji lietuviai atvyko į 
Vila Zelina vietovę XIX š. pa
baigoje ir XX š. pradžioje. Ze
lina yra vardas Klaudio Mon
teiro Soares dukters. Jis buvo 
žemės sklypų pardavinėjimų 
sąjungos narys.

1936 m. čia lietuviai savo 
lėšomis pastatė Šv. Juozapo 
šventovę ir įkūrė to vardo lie
tuvių parapiją, kurioje darba
vosi šie kunigai iš Lietuvos: 
Benediktas Sugintas, Pijus Ra- 
gažinskas, Aleksandras V. Ar
minas ir kiti.

Atvykus iš Šiaurės Amerikos 
vienuolėms pranciškietėms. 
buvo įsteigta vidurinioji mo
kykla — dabar išaugusi į vie
ną stipriausių kolegijų. 1984 
m. Lietuvos respublikos aikš
tėje, priešais Šv. Juozapo šven
tovę, buvo pastatyta Lietuvos 
laisvės paminklo replika. Pa
minklas Kaune buvo sunaikin
tas sovietų okupantų. Pagal 
PLB duomenis Zelinos lietu
vių kolonija yra pati didžiau
sia po Čikagos.

Kai 1953 m. atvykau į S. Pau
lo miestą, apsigyvenau Zeli
nos apylinkėje. Čia prie para
pijos buvo susibūrus visa lie
tuviška veikla. Šventovėje pa
maldos vyko lietuvių kalba, 
kai kokią “dūšelę” pasišauk
davo Dievas, tai šventovės var
pai gailiai skambindavo. Prie 
parapijos turėjome lietuvių 
spaudos knygyną, vaikai mo
kyklose mokėsi lietuviškai. 
Čia vykdavo įvairūs tradici
niai minėjimai, jaunimo šven
tės, spaudos baliai, kongresai 
— iš tikrųjų tai buvo jaukus 
lyg Lietuvos kampelis. Bet ta
da niekam neatėjo į galvą šią 
vietovę pavadinti Lietuvos 
vardu. Gal būtų nebuvę tokių 
neskoningų išsišokimų, kaip 
vėliau atsitiko.

Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenė. žinodama kiek lie
tuviai prisidėjo prie vietovės 
išvystymo, pasiuntė raštą S. 
Paulo miesto prefektui Janio 
Quandros, prašydami Vila Ze
lina pakuisti į:(Parque Litua-. 
nia. 1988 m. kovo 23 d. buvo 
paskelbtas dekretas nr. 25,598, 
kuriuo minima vietovė ir buvo 
pavadinta Parque Lituania.

Ii- tuojau kaip “pilypai iš 
kanapių” iššoko įvairūs pro
testuotojai. Nenuostabu, kad 
vietiniai brazilai ir rusų kil
mės žmonės protestavo. Bet 
jau baisu, kad ir mūsų jauni
mas, kuris taip mielai naudo
jasi dolerinėmis Bendruome
nės pašalpomis, prisidėjo prie 
protestų. Kuo vertas tas, ku
ris išsižada pats savęs?

Liūdnojo birželio minėjimas
S. Paulo katedroje išvežtie- 

siams paminėti birželio 12 d. 
įvyko “Pro Lituania” pamal
dos. Mišias atnašavo mūsų ne
nuilstamas Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. Pranas 
Gavėnas, SDB. Su vėliavomis 
dalyvavo skautai ir ateitinin
kai. Minėjime buvo ir Ukrai
niečių sąjungos pirm. prof. 
Belinsky. Kun. Pr. Gavėnas 
jautriame pamoksle kalbėjo 
apie “Tyliąją Bažnyčią”, ra
gindamas melstis už nukentė
jusius ir mirusius Sibire tau
tiečius.

Katedra buvo pilna maldi
ninkų, tačiau lietuvių ne per 
daug. Kai Mišių pabaigoje cho
ras pradėjo giedoti “Marija, 
Marija", staiga visi ėmė sku
bėti iš šventovės laukan.

Stebint Brazilijos lietuvių 
gyvenimą, atrodo, kad dauge
liui “nusibodo" minėti liūd
nus ir tragiškus tautos įvykius. 
Labiau linkę linksmai kaip 
nors praleisti laiką. Jauni
mas jau nebenori mokytis lie
tuviškai. Jiems dar įdomu pa
keliauti j Šiaurės Ameriką, 
ypač kai gauna paramos dole
riais. Dar jie pašoka tauti
nius šokius, tačiau tarp savęs 
“bleberiuodaini” portugališ
kai. Kas turi pinigų, šiuo 
metu vis daugiau važiuoja ap
lankyti gimtojo krašto. Šiaip 
kolonija atrodo lyg “skilimo” 
stadijoje, o vieningai galėtu
me daug daugiau pasiekti Lie
tuvos naudai.
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.

Ministerė Barbara McDougall: “Kiek
vienais metais tūkstančiai imigrantų priimami 
Kanadon, kad galėtų susijungti su savo šei
momis ir tęstų naują bei geresnį gyvenimą. 
Kanados valdžia supranta šeimos ryšių gyvy
binę reikšmę bei svarbą ir teikia vis didesnes 
galimybes likimo išskirtoms šeimoms susi
jungti Kanadoje.

Šeimų sujungimas yra svarbi Kanados imi
gracijos plano dalis. Todėl mes praplėtėme 
šeimos klasę ”,

Dėl tolimesnės informacijos ar pagalbos 
prašome susisiekti su artimiausiu 
Kanados imigracijos centru.

■ a ■ Employment and
■ ■ ■ Immigration Canada

Barbara McDougall, Minister

Emplol et
Immigration Canada
Barbara McDougall, ministre Canada
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Lietuviškosios skautybės fondo pirm. Česlovas Kiliulis apdovanojo sidab
riniu ženkleliu žymesnius fondo rėmėjus. Iš kairės į dešinę: v.s. V. Kizlai- 
tis. v.s. V. Jokūbaitis, fondo pirm. Č. Kiliulis, v.s. Budrienė v.s. Albina ir 
j.v.s. VI. Petukauskai Nuotr. VI. Bacevičiaus

Lietuviškos skautybės fondas
Gerbiamieji,

Šiais metais minime Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo septyniadešimtąją sukaktį. 
Su tuo susijęs ir Lietuvių skau
tų sąjungos įkūrimas. Šią pasta
rąją sukaktį paminėsim Vil
tąja tautine stovykla, kuri ruo
šiama Klivlando apylinkėse, 
Kensington, OH, š. m. rugpjūčio 
14-24 dienomis.

Į VH-tąją tautinę stovyklą 
suvažiuos lietuviai skautai ir 
skautės iš daugelio kraštų. Rei
kės svečius ne tik priimti, bet 
taip pat apnakvydinti, pamai
tinti ir kai kuriems pridėti 
prie kelionės išlaidų.

Stovykloje numatoma turėti 
virš šešių šimtų stovyklauto
jų. Suruošti tokio dydžio sto
vyklą reikia nemažai patirties, 
darbo, o taip pat ir lėšų. Patir
ties skautų sąjungai netrūksta, 
darbo jėgų turime. Lėšoms su
kaupti Lietuviškosios skauty
bės fondas ruošia didelę, tur
tingą loteriją.

Kviečiame ir Jus prisidėti 
prie mūsų sumanymo, nusiper
kant! ir padedant išplatinti 
atsiųstus bilietėlius. Už pri
sidėjimą, tikimės, Jus laimė 
neapvils.

Iš anksto Jums nuoširdžiai 
dėkojame.

Česlovas Kiliulis, 
LSF valdybos pirmininkas^

Šeimos 
nuotraukos 
pilnaties 
įgyvendinimas

Šeimos 
sujungimas 
imigracijos 
dėka.

P.S. prašome prisidėti prie 
šios loterijos nusiperkant bent 
vieną knygelę bilietėlių. Už 
jūsų paramą iš anksto dėkoja
me. Bilietėlių šakneles ir pi
nigus prašome grąžinti iki 
rugpjūčio 11 d. bet kuriam 
Toronte gyvenančiam skauti- 
ninkui-kei arba šiems asme
nims: Dana Keršienė, 487 Win
dermere Ave. Toronto, Ont; 
Vytauts Sendžikas, 19 Bermu
da Ave. Toronto, Ont. M8Y 2P6; 
Vytautas Skrinskas, 116 Wincot 
Dr. Weston, Ont. M9R 2P6.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954
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“Pasijutau lietuviu esąs”
“Varpui” šimtas metų

L. GIRINIS

1983 m. atšventėme pirmojo 
lietuvių laikraščio “Aušra” 
šimtmetinę sukaktį. “Aušros” 
įsteigėjas dr. J. Basanavičius 
buvo parinkęs laikraščiui var
dą, kur anų laikų perspektyvo
je tinkamesnio pavadinimo ne
galėjo būti. Lietuva budo iš 
ilgos tamsios nakties, aušo 
naujas rytas. Deja, po ketve
rtų metų darbo “Aušra” su
stojo.

1889 m. pasirodė naujas laik
raštis “Varpas”. Šimtas metų 
sueis, kai iš gilios nakties pa
sigirdo “Varpo” garsas: Kel
kite, kelkite, kelkite . . .

Nuo pradžios mokyklos suo
lo prisimename Lietuvos him- 
t|o autoriaus dr. yjiįco Kudir
kos iškeltas mintis Ir jų reikš
mę. Supratome, kad “Varpas” 
intensyviai siekė minėtą idė
ją įgyvendinti.

“Varpo” steigimu, leidimu ir 
redagavimu daugiausiai rū
pinosi dr. V. Kudirka. “Var
pas” apjungė tada negausią 
anuometinę lietuvių inteligen
tiją, studentiją. Atsakingasis 
ir pavojingas darbas gulėjo 
ant V. Kudirkos pečių. Per 
teismus, kalėjimus, ir su be
raščių knygnešių talka V. Ku
dirka siekė “Lietuvai tėvynei 
mūsų, didvyrių žemei" laisvės. 
Puoselėtoji tautinė idėja jau
nimą ragino priešintis rusini
mo bei lenkinimo užmačioms. 
“Varpas” išdrįso pasisakyti, 
kad gimtoji mūsų kalba įgali
na mus būti ne vien katalikais, 
bet ir lietuviais.

Tik archyvuose dar randasi 
keletas senųjų ir pirmųjų 
“Varpo" laidų. Daug istorinių 
aprašymų, vardų ir slapyvar
džių tūno senuose, baigian
čiuose sunykti “Varpo” nume
riuose. Ten V. Kudirkos poe
tinė, literatūrinė kūryba, Lie
tuvos himno atsiradimo aplin
kybės, didžiųjų bendradarbių, 
knygnešių bylos, kalėjimų bau
dos ir jų pasekmės.

A. BALAŠAITIENĖ
Poetas ir minia
Jis jaunas ir gražus, 
ilgais plaukais, juodom.

giliom akim
ir taip viliojančiai išbalęs.
Jo vardas nesvarbus - poetu 

jį visi vadina.
nes tik poetas taip atrodyt 

gali.
Ir skaitė jis eiles,
jas pavadindamas satyrom, 
bet niekas nesuprato j(i

tikros prasmės.
nesgi prisipažinti kas galės, 
kad gelianti mintis pritiktų 

sau.
ir jas pritaikė jam pačiam, 
satyrinių eilių išbalusiam

poetui.
Ir plojo publika jam iš 

širdies.
tačiau poeto akys prisimerkė, 
ir lūpose nubudo šypsena . .. 
“Jūs plokit dar stipriau, 
tik savo nuomonės netarkit, 
nes aš - poetas,
o jūs tik save mylinti minia".

V. Kudirka viename eilėraš
tyje lietuvį kviečia dirbti ir 
nenueiti į kapą be likusio 
ženklo, kad žmogumi buvęs. 
Mūsų kartoje “Varpo” faksimi- 
linio-komplekto išleidimas 
šimto metų sukakties proga 
atidengtų anos skirtingos 
epochos, garbingos kovos už 
lietuvišką žodį, istorijos 
lapą.

Lietuvių istorijos draugi
ja Čikagoje rūpestingai yra 
atlikusi “Aušros” išleidimą. 
Norėtųsi tikėti, kad ir “Var
po” išleidimas neturėtų suda
ryti ypatingų sunkumų. Lėšų 
klausimas nesunkiai išsispręs
tų, jei atsirastų pradinio 
darbo iniciatyva. Ir mes ne- 
pranyktume be likusio ženk
lo. . .I. I v: >f l.'OII 'I ■>

Dr. Vincas Kudirka kreip
damas dėmesį į jaunimą “Var
pe” parašė savojo nusikalti
mo apgailestavimą. Jis tiktų 
perskaityti ir šių dienų jau
nimui. Dr. V. Kudirkos žodžiai:

. . įstojau į universitetą 
vieną iš tų, kur lietuvių buvo 
labai mažai, o ir tie beveik ne
pasižinojo vienas su kitu. Ži
noma, nuovoka Lietuvos, lie
tuvystės vis labyn ir labyn 
dilo iš mano proto . . . Parva
žiavau iš universiteto ant va
saros į Lietuvą. Vienas kuni
gas papasakojo man, kad išeis 
lietuviškas laikraštis, paro
dė savo lietuviškai rašytas 
eiles ir Basanavičiaus laišką 
apie aną laikraštį. Perskaičiau 
laišką ir... smilktelėjo lyg 
širdyje, smilgtelėjo ir vėl ro
dos nieko. “Žaidžia vaikai" — 
pamislyjau sau lenkiškai. — 
Tik nuo tos valandos gana tan
kiai pradėjo skraidyti po mano 
galvą mislys apie Lietuvą, lie
tuvius, lietuvystę, širdis vie
nok ant tu mislių neatsiliep
davo. — Potam, ar į pusmetį, 
gavau Nr. 1 Aušros. Žiūrau, 
ant pirmutinio puslapio stovi 
Basanavičius. “Pranašas” — 
pamislyjau tada apie Basana
vičių jau lietuviškai. Ėmiau 
skubiai vartyti Aušrų ir .. . ne
primenu jau visko, kas su ma
nim paskui darėsi. . . pamenu, 
kad atsistojau, nuleidau galvą, 
nedrįsdamas pakelti akių ant 
sienų mano kambarėlio ... — 
rodos girdėjau Lietuvos balsą, 
sykiu apkaltinantį, sykiu at
leidžiantį: O, tu paklydėli, kur 
ikšiol buvai?

Paskui pasidarė man taip 
graudu, kad apsikniaubęs ant 
stalo apsiverkiau. Gaila man 
buvo tų valandų, kurios nesu
grįžtamai išbrauktos tapo iš 
mano gyvenimo, kaipo lietu
vio, ir gėda, kad taip ilgai 
buvau apgailėtinu pagedė
liu.. . Potam pripildė mano 
krūtinę rami, smagi šiluma it, 
rodos, naujos pajėgos pradėjo 
rastis . . . Rodos, užaugau iš
syk, ir ta pasaulė jau man per 
ankšta . . . Pajutau save didžiu, 
galingu — pasijutau lietuviu 
esąs...”

• Gali tauta savo politinės lais
vės kuriam laikui ir netekti, bet kol 
ji išsaugo tautinę gyvybę, tol ji iš
saugo ir nepriklausomybės viltj.

DR. J. GIRNIUS

ANGELIKA SUNGAILIENĖ

Karštą birželio 24 dienos 
vakarą į Bickford Park High 
School salę susirinko apie 300 
dalyvių pasiklausyti į kultūros 
kongresą suvažiavusių lietu
vių rašytojų ir pasigėrėti jų 
gyvu žodžiu.

Vakarą pradėjo Rasa Kaz
lienė Maironio baladės “Či
činsko” inscenizavimu. Ji yra 
profesionalė aktorė ir jos vai
dyba kitokios rūšies veikale 
būtų buvusi pasigėrėtina. Ta
čiau, šiam, glausta ir nepa
prastai vaizdžia kalba parašy
tam tekstui, intensyvi aktorės 
vaidyba tapo beveik distrakci- 
ja. Tarp daugybės judesių ir 
mimikos kažkur prapuolė ne 
tik žodžių galūnės, bet ir šios 
puikios baladės nuotaika.

Pirmasis rašytojų pasirodė 
Juozas Kralikauskas. Jis skai
tė, (tiksliau deklamavo) ištrau
ką iš romano “Mindaugo nužu
dymas”. Graži Kūpolės naktis 
Aukštaitijoje, jaunimas pamiš
kėje supasi ir dainuoja, kai 
tėvo kapą aplankęs Dauman
tas, vidinės kančios ir pavy
do draskomas, pasiryžta nužu
dyti Mindaugą. Autorius skai
tė įspūdingai. Balsas skardus, 
linija ilga, nelūžtanti, pilnai 
išbaigtos frazės. Ištarimas aiš
kus, galūnės nenukąstos. Nes 
šnibždesiu ištarti žodžiai pa
siekė salės galą.

Editos Nazaraitės poetinė 
kalba konkreti, tiesioginė. Rea
listiški, įdomiai kontrastuoti 
įvaizdžiai: “Pasaulis susigal
vojęs / Daug švenčių: / Pergalės 
diena — / Nes pralaimėjimas 
kasdien.” “Šiukšlių išvežimo 
ketvirtadienis / Pūpso juoduos 
polietileno maišuos.” Poetė 
žiūri į pasaulį žemėlapyje “To
kį mažą su tokiom / Didelėm 
bėdom". Jos eilėraščiai origi
nalūs savo kasdieniškumu. Tik 
jie daug giliau būtų klausyto
ją pasiekę, jei būtų buvę gar
siau ir ryškiau skaitomi.

Leonardas Apdriekus taip 
pat skaitė penkis eilėraščius, 
iš neseniai išleisto rinkinio 
“Balsai iš anapus”. Tai istori
nės tematikos sudvasinti mo
nologai. perduoti didingų pra
eities asmenybių lūpomis. Ei
lėse vyrauja pakilus, jausmin
gas tonas, giedri nuotaika ir 
savotiška dvasios ramybė.

Kostas Ostrauskas paskaitė, 
tikriau suvaidino, savo minia- 
tūrišką dramą “Karali(a)us 
juokdarys”. (Galima suprasti ir 
“Karalius juokdarys”). Trum
poje įžangoje autorius sumi
nėjo, kad kas tapytojui spal
va, muzikui — garsas, tas rašy
tojui žodis. Todėl nenuostabu, 
kad dramos pabaigoje juokda
riui sušukus “Nejaugi, kara
liau, verta pakarti mane dėl 
žodžio!” Karalius atsako: “Žo
dis yra viskas!” K. Astrausko 
skaitymo būdas yra profesio
nalaus aktoriaus: skardus bal
sas. neskubotas ištarimas, 
spalvinga balso dinamika. 
Kiekvienas žodis smigte įsmin
ga klausytojo ausin, kokiame 
salės kampe jis besėdėtų.

Antrąją vakaro dalį pradė
jo Antanas Gustaitis aštuonio- 
mis satyromis. Autorius mėgs
ta juoktis iš žmogaus, pavėla
vusio su atgaila už nemoralų 
gyvenimą, dvasinį skurdą ir 
visas kitas lengvai prieina

Ketvirtojo lietuvių kultūros kongreso dailės paroda birželio 24-25 d.d. “Skylight” galerijoj Toronte St. Dabkus

mas nuodėmes. Vieną minutę, 
rodos, lyriški, pilni ilgesio 
atsiminimai, kitą — pjaunanti 
pašaipa. Šaiposi ir iš veidmai
ningo patriotizmo “O kaip gera 
mylėti iš tolo,/ kai nereikia 
mylėt iš arčiau”. A. Gustaičio 
balsas stiprus, tarsena aiški; 
lengva klausyt ir juoktis, nes 
juokiesi ne tik iš kitų, bet ir 
iš savęs.

Jurgis Jankus skaitė nuo
taikingą apsakymėlį apie pen
kiametį Liuduką, su baime ir 
susirūpinimu stebintį, kaip 
tėvelis rengiasi traukti kli
bantį dantuką vyresniajam 
broliukui. Liudukas net už
augti nenori, taip jis bijo, 
kad ir jam ateis toks momen
tas. O klausytojas sėdi salėje 
ir vėl pergyvena, kaip pats 
pravaikščiodavo visą dieną su 
užrištu ant danties siūlu, nie
kam neleisdamas prie jo prisi
liesti.

Eglės Juodvalkės — trys il
goki, fragmentuoto stiliaus 
eilėraščiai apie lėtą meilės 
mirtį, apie baimę. Įvaizdžiai 
ryškūs, beveik apčiuopiamai 
aštrūs, tačiau pabiri, nesukli
juoti jokiu sentimentu. Vaikys
tės nuotrupos apie tėvus, gimi
nes — tai atitraukti prisimi
nimai, kurie jau nebeskauda. 
Gerai, kad poetė skaitė aiškiai 
ir lėtai, nes klausytojui rei
kėjo pačiam susidaryti šių 
nuotrupų prasmės junginį.

Julija Švabaitė-Gylienė skai
tė tris ilgokus eilėraščius. 
Vienas jų apie apkrikštytą 
stabmeldį artoją, kuris mel
džiasi naujam krikščionių Die
vui, tačiau krizės momentu 
grįžta prie senojo Perkūno. 
Kituose — tėvynės vaizdai 
skrieja kaleidoskopiškai pro 
akis; daugelis iš jų liūdni, 
lyg pro lietų ir miglas. Išsa
kyti intymiai, su lyrine šilu
ma ir giliu nuoširdumu.

Vytautas Tamulaitis skai
tė ištrauką iš “Vasaros paša 
kos” apie bitę ir vorą. Abu jie 
dirba kitų gerovei iš visos šir
dies, tik voro altruizmas šiek ve r . įt.

Vadovaus tyrinėtojų svarstyboms
Profesorė Joana Vaštokie- 

nė, dėstanti meno istoriją bei 
antropologiją Trento univer
sitete, Peterborough mieste, 
yra pakviesta 1989-1990 mokslo 
metams į York universitetą 
Toronte kaip Robarts vardo 
kanadiškųjų studijų kated
ros viešnia-profesorė. Čia ji 
darbuosis tyrinėjimų srityje 
ir vadovaus tyrinėtojų svars
tytoms, o 1990 m. pavasarį duos 
viešą Roberts vardo paskaitą. 
Per tą laiką ji taipgi bus pa
tarėja York universiteto profe
sūrai bei mokslinius darbus ra
šantiems studentams Kanados 
tautodailės, meno istorijos ir 
dabartinio Kanados meno sri
tyse.

Šiuo metu prof. J. Vaštokie- 
nė rašo knygą apie meno antro
pologiją (The Anthropology of 
Art) ir tikisi ją baigti iki nau
jųjų pareigų pradžios.

Neseniai ji buvo pakviesta su 
grupe kitų paskaitininkų skai
tyti paskaitas apie Kanados 
meną bei architektūrą Kalifor
nijos universitete. Berkeley 
mieste ir De Young muziejuje. 
Jos pagrindinė paskaita bu- 

tiek apskaičiuotas: jis išgelbs- 
ti vabalėlį iš vandens kad pas
kui galėtų suėsti. Pasipiktinu
siai bitei jis pataria nekreipti 
dėmesio ir siūlo gyventi tai
kiai šalia vienas antro, nes 
“tu negali pakeisti mano gy
venimo, aš negaliu pakeisti 
tavo”. O jei dar šnekės, tai 
susilauks panašaus likimo, 
kaip tie išgelbėti vabalai. 
Voro moralės principas labai 
aiškus ir patogus.

Suasmenintam miniatūros 
pasaulyje autorius vaizduo
ja nuolatinę vykstančią kovą 
tarp gėrio ir blogio. Mažais 
dalykais išsako dideles idė
jas ir dar su humoru.

Henrikas Nagys užbaigė šį 
lietuviškojo susikaupimo va
karą šešiais eilėraščiais. 
Poeto numylėta šiaurė su savo 
kieta egzistencija taip realis
tiškai paliečia klausytoją, 
kad tvankioje nuo šilumos sa
lėje staiga papučia ledinis 
vėjas, o po kojomis, rodos, 
sugirgžda kietas gruodas. Poe
to kūrybinė versmė dar neuž- 
džiūvus. “Godoje” dar tebegyvi 
jam brangūs asmenys — moti
na, tėvas, senelė, dar neužakę 
tėvynės šuliniai, o širdis te
bėra pilna neišsakytų žodžių. 
Jis išdidus, išmaldos neprašė; 
jeigu valgė duoną “gaižią ir 
kietą”, tai ji buvo sava. Poe
tas keliauja per istorijos įvy
kius, jieškodamas savo brolio, 
kuriuo jam yra kiekvienas dir
bąs, vargstąs, kovojąs ir ken
čiąs žmogus. Bet labiausiai 
jam rūpi brolis lietuvis, ka
bojęs sukilimų kartuvėse, nu
kankintas su miško broliais, 
kalęs tėvui kryžių į kietą Si
biro gruodą. Charakteringa, 
kad H. Nagio poeziją dar nie
kas nėra geriau paskaitęs už 
jį patį. Gal dėl to ji palieka 
tokį neužmirštamą įspūdį.

Apie dvi su puse valandos 
užtrukusioje programoje mū
sų rašytojai pajėgė nupūsti 
kasdienybės dulkes ir perkel
ti klausytoją į grožio ir šiltų 
išgyvenimų pasaulį.

vo apie Kanados tautodailę 
bei dabartines pomodernines 
vertybes. Kiti tos paskaitinin
kų grupės nariai: architektai 
- Arthur Erickson, Raymond 
Moriyama ir Moshe Safdie; 
dailininkas - Bill Reid.

Paskutiniuoju metu ji yra 
surengusi keliaujančią retro
spektyvinę Kanados dailinin
ko Tony Urquhart parodą. Tai 
parodai ji paruošė ir pagrin
dinių dailininko temų inter
pretavimo katalogą, kurį išlei
do Meno galerija Windsoro 
mieste. Ši paroda buvo atida
ryta Londono meno galerijoje, 
dabar perkelta iki rugpjūčio 
28 d. Windsoro meno galerijon, 
nuo rugsėjo 11 iki spalio 23 d. 
bus Hamiltono meno galerijo
je, nuo gruodžio 8 iki 1989 m. 
sausio 29 d. bus Reginos mies
to MacKenzie meno galerijoje, 
o nuo vasario 19 iki balandžio 
12 d. - Kingston miesto Agnes 
Etherington meno centre.

Profesorė J. Vaštokienė ne
seniai lankėsi Lietuvoje ir ten 
turėjo progos aplankyti eilę 
lietuviškojo meno parodų bei 
M. K. Čiurlionio muziejų. J.S.
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iŠ KliLTŪRIftlEJI: VEIKLOJE
“Laisvės varpo” radijo valan

dėlė, vadovaujama Petro Višči
nio, tradicinį rudens koncertą 
Bostono ir apylinkių lietuviams 
surengs rugsėjo 25, sekmadienį, 
3 v.p.p. Lietuvių piliečių drau
gijos salėje. Tai bus jau 59-tasis 
kultūrinis “Laisvės varpo" rengi
nys. Dainų ir operų arijų progra
mą atliks solistai — sopranas Aud
ronė Simonaitytė-Gaižiūnienė ir 
bosas Benediktas Povilavičius su 
pianistu dr. Sauliumi Cibu.

M. K. Čiurlionio ansamblio kank
lių kvartetas — Lilė ir Nida Ge- 
ležytės, Rama Bublytė ir Vytautas 
Urbonavičius balandžio 16 d. ap
lankė Atlantos lietuvius Georgia 
valstijoje. Kvartetą pakvietė JAV 
LB Atlantos apylinkės valdyba, 
vadovaujama pirm. Rimo Česo- 
nio. Atlantoje nedaug tėra lietu
vių, į JAV atvykusių po II D. ka
ro. Tad didžiąją koncerto daly
vių dalį sudarė antrosios bei tre
čiosios kartos tautiečiai ir vieti
niai amerikiečiai, lig šiol nematę 
ir negirdėję kanklių.

Eugenijaus Kriaučeliūno 1987 m. 
$1.000 premiją jaunimui laimėjo 
Melburne gyvenantis Australijos 
lietuvių jaunimo sąjungos valdy
bos pirm. Andrius Vaitiekūnas. 
Premija jam paskirta už nuolatinę 
lietuvišką veiklą jaunųjų ir vyres
niųjų tautiečių eilėse ir už didelį 
darbą pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso ruošoje. Premiją vien
balsiai paskyrė gegužės 9 d. Či
kagoje posėdžiavusi vertintojų 
komisija: PLB valdybos vicepirm. 
Birutė Jasaitienė, Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos atstovas 
Algis Sodonis, JAV lietuvių jau
nimo sąjungos atstovė Ramutė 
Kemežaitė, Kriaučeliūnų šeimos 
atstovės Regina Kučienė ir Irena 
Kriaučeliūnienė.

Sol. Gintarės Jautakaitės estra
dinių dainų koncertą gegužės 22 
d. Jaunimo centre Čikagoje suren
gė "Margučio" vadovas P. Petru
lis. Ji yra ištekėjusi už Maskvo
je sutikto italų kilmės amerikie
čio Tomo Lauritos. Lietuvoje pra
dėjusi kurti ir dainuoti savo dai
nas. Ten ypač buvo paplitusi Pa
langos festivaliui skirta jos dai
na "Dobilo širdy". Sol. G. Jauta
kaitė ne tik sukuria dainos melo
diją, bet ir parašo jos tekstą, pati 
akompanuoja sau fortepijonu. Či
kagos koncerte ją palydėjo estra
dinis penkių muzikantų Dariaus 
Polikaičio orkestras. Koncertan 
buvo įjungtos sol. G. Jautakaitės 
dainos — "Piemenų kalnais”, 
"Dobilo širdy", “Požeminiai 
vandenys". "Lietuva", duetą pri
menanti "Muzika", atlikta skam
bant anksčiau įdainuotam įrašui. 
Vaikams buvo skirti “Mediniai 
žirgeliai". "Žolynų lopšinė”, “Vai
kų himnas". Antrojoje koncerto 
dalyje buvo kelios pastarajame 
penkmetyje angliškai sukurtos 
dainos, skirtos jos vyrui. Iš visų 
koncerte atliktų dainų sol. G. 
Jautakaitė tik dviem buvo pa
naudojusi kitų poetų tekstą — 
V. Skripkaus ir V. Palčinskaitės.

Įdomi buvo kauniečio fotogra
fo Romualdo Požerskio paroda 
"Atlaidai Lietuvoje", surengta Či
kagos ir apylinkių lietuviams 
birželio 3-12 d.d. Jaunimo cent
re. M. K. Čiurlionio galerijoje, 
globojama "Galerijos". R. Požers- 
kis yra pokarinės kartos fotogra
fas, gimęs 1951 m. Vilniuje, bai
gęs elektros inžinerijos studijas 
Kauno politechnikos institute, 
tapęs profesiniu fotografu. Pir
muosius laimėjimus jam atnešė 
nuotraukų ciklas “Pergalės ir pra
laimėjimai” 1975 m. tarptautinia
me festivalyje Prancūzijoje. Pla
taus tarptautinio pripažinimo su
silaukė jau dvylika metų R. Po
žerskio kuriamas nuotraukų cik
las "Kaimo šventės”, kuriam ga
lima priskirti ir čikagiškės pa
rodos “Atlaidai Lietuvoje” nuo
traukas, nors šventovėms ir ka
pinėms yra "Atminties sodų" cik
las. Mat abiejuose cikluose R. 
Požerskis stengiasi užfiksuoti 
senąsias kaimo šventes ir senuo
sius atlaidus, kai automobiliai 
dar nebuvo išstūmę arklių ir jais 
važiuojančių ar pėstute einančių 
žmonių. Paroda "Atlaidai Lietu
voje" lankytojams priminė atei
vio širdyse išsineštus Lietuvos 
vaizdus. R. Požerskio objektyvui 
taipgi priklauso 1977-85 m. nuo
traukų ciklas "Lietuvos senamies
čiai", 1983-86 m. ciklas "Vaikų 
ligoninėje", dabar kuriamas se
nelių prieglaudų ciklas "Pasku
tiniai namai".

Juozą Indrą (1918-1968), operos 
solistą, kompozitorių ir dirigen
tą, specialiu vakaru Lietuvos me
no darbuotojų rūmuose Vilniuje 
prisiminė jaunystės dienų bičiu
liai ir bendradarbiai — B. Grin- 
cevičiūtė, V. Blažys, E. Šimkū
naitė, A. Kalinauskas, I. Stasiū
naitė, R. Tumalevičiūtė. Vakaro 
programon įtrauktas velionies 
dainas atliko solistai: R. Maciūtė, 
B. Almonaitytė, V. Bakula, Č. 
Nausėda ir J. Janušaitis. Velio
nies prisiminimų vakarus mirties 
dvidešimtmečio proga Vilniuje ir 
Kauno menininkų namuose suren
gė Lietuvos kompozitorių sąjun
ga su Lietuvos muzikos draugija.

Anzelmo Matučio (1923-1985), 
poezijos vaikams kūrėjo, tarp
tautinės H. K. Anderseno premi
jos laureato, atminimui skirta 
lenta Alytuje papuošė namą, ku
riame velioniui teko gyventi dvi
dešimt ketverius metus. Prie na
mo susirinkusiems velionies bi
čiuliams ir artimiesiems, kultū
rininkams ir moksleiviams kalbė
jo šio miesto vykdomojo komiteto 
pirm. N. Januškevičienė, Lietu
vos rašytojų sąjungos valdybos 
pirm. V. Martinkus, literatūros 
kritikas J. Linkevičius, kompo
zitorius J. Gaižauskas. Poeto A. 
Matučio eiles skaitė aktorė I. Leo
navičiūtė. Mažieji alytiškiai su
rengė poezijos popietę prie nau
jos vaikų kavinės, pavadintos A. 
Matučio eiliuotos pasakos veikė
jo Drevinuko vardu.

Vilniaus universitetas pernai 
gavo rankraštinį Poznanės uni
versiteto prof. Jano Otrembskio 
palikimą, archyvinius dokumen
tus ir knygas. Lenkų kalbininkas 
lituanistas J. Otrembskis 1921- 
45 m. dirbo Vilniaus universitete. 
Poznanės universitete jis įsteigė 
baltų filologijos katedrą ir jai 
vadovavo, paskelbė daug lituanis
tinių tyrinėjimų. Iki mirties 1971 
m. bendradarbiavo su Lietuvos 
kalbininkais, dažnai lankėsi Vil
niuje. Dalį prof. J. Otrembskio 
rankraščių, spaudinių ir laiškų 
jau 1971 m. Vilniaus universite
to bibliotekai perdavė velionies 
našlė E. Samaniūtė-Otrcmbskie- 
nė, mirusi 1982 m. Testamentu 
ji visą savo vyro archyvą ir biblio
teką paliko Vilniaus universite
tui. Dovaną priėmė Vilniaus uni
versiteto mokslinė biblioteka, 
telkianti jo mokslininkų bei auk
lėtinių darbus, rankraščius, ar
chyvinius dokumentus. Laikraš
tis "Gazeta Poznanska” rašė, kad 
Vilniaus universitetui paskirta
me palikime buvo 5.000 tomų. Iš 
tikrųjų knygų buvo rasta tik apie 
400. Dalis velionies bibliotekos 
anksčiau buvo perduota lietuviš
koms Suvalkų srities mokykloms. 
Knygų aprašas nesudarytas. Neži
noma. kiek išvis jų buvo velionies 
bibliotekoje. Vilniaus universi
teto gautame rinkinyje nėra senų
jų leidinių. Vertingiausia pali
kimo dalis — archyviniai doku
mentai.

Vilniaus operos ir baleto teat
ras š. m. sausio mėnesį buvo nu
vykęs gastrolių į Didįjį Varšuvos 
teatrą, o pastarojo atstovai gegu
žės 31 — birželio 7 d.d. viešėjo 
Vilniuje. Svečiai iš Varšuvos sa
vo gastroles Vilniaus operos ir 
baleto teatre pradėjo Stanislavo 
Moniuškos operos "Baisusis dva
ras" spektakliu. Varšuviečių at
sivežtai! repertuaran taipgi buvo 
įjungtos trys kitos operos: S. Mo
niuškos "Grafienė", K. Šimanovs- 
kio "Karalius Rožeras” ir K. Kur- 
pinskio "Jadvyga. Lenkijos kara
lienė". Gastrolės baigtos simfo
ninės muzikos koncertu ir keturių 
dabartinių vienaveiksmių baletų 
vakaru. Baletus buvo paruošę ke
turi užsieniečiai baletmeisteriai 
— amerikietis G. Butleris. pran
cūzas M. Bežaras, vengras L. Se- 
geris ir olandas H. van Mancnas. 
Spaudoje pabrėžiama, kad Didy
sis Varšuvos teatras yra įsteigtas 
1833 m. Tada premjeros jame susi
laukė dabar vilniečiams atvežta 
K. Kurpinskio opera "Jadvyga, 
Lenkijos karalienė“. Lietuvius 
labiau domino Stanislavas Mo- 
niuška. nuo 1840 m. gyvenęs Vil
niuje, dirbęs vargonininku Šv. 
Jono šventovėje, kelerius metus 
dirigavęs miesto orkestrui. 1848 
m. jis čia pats dirigavo pirmą 
kartą nuskambėjusiai populiariau
siai savo operai "Halka". Lietu
viškoji aplinka jaučiama S. Mo
niuškos kantatose "Milda". "Ni
jolė", "Krūmyne". pagal Adomą 
Mickevičių sukurtoje baladėje 
"Trys Budriai". V. KsL
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mirus,
jo brolį VYTAUTĄ, klubo valdybos narį ir gimines nuo
širdžiai užjaučiame -

L.H.Z. ir M. klubo "Giedraitis" 
valdyba

Kanados įvykiai

Skautų veikla
• “Kunigaikščių šalis, praeitis 

ir ateitis” - tai Tautinės stovyklos 
brolijos rajono šūkis. Brolijos 
vyriausias skautininkas Gedimi
nas Deveikis su vadovais aplankė 
stovyklavietę ir gėrėjosi jos aplin
kuma.
• Brolijos pastovyklėje “Kuni

gaikščių šalis” įvyks trys parodos. 
Pirmoje J. Tororo organizuojamo
je parodoje bus supažindinta su 
nepriklausomos Lietuvos ir išei-

LIETUVIŲ KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

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. ..
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.

73/4%
8 %
8 %

9Va% 
91/2% 
93/4°/o 
8’/2% 
8 % 
91/4% 
91/2% 
93/4% 
7’/2% 
6 % 
7’/2% 
53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

%

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

AKTYVAI virš 37 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 

Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

A.BG0MES
Real Estate* 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 įbodyi 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

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

Klientu patogumui. susitarus, atvažiuoiu i namus

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

lamentu, nors jam priklauso 
ir senatas. Senatorių kanadie
čiai nerenka - juos paskiria 
Kanadą valdanti partija. Tad 
lig šiol buvo spėjusi įsigalėti 
tradicija, kad senatoriai tik 
patvirtina parlamentu vadina
mų atstovų rūmų priimtus nu
tarimus, nedarydami esminių 
pakeitimų ir nebandydami jų 
sustabdyti. Teisiškai senatas 
turi tokią galią, bet ja beveik 
nepasinaudodavo, sprendimus 
palikdamas visų kanadiečių 
renkamiems parlamentarams.

Įsigalėjusi tradicija pradėjo 
keistis, kai ilgame valdymo 
laikotarpyje didelį būrį savo 
šalininkų senatoriais paskyrė 
ministeris pirm. P. E. Trudeau, 
devynių paskyrimą palikęs net 
ir jį pakeitusiam J. Turneriui. 
Politikon grįžęs ministeris 
pirm. J. Turneris nedelsdamas 
paskelbė parlamento rinki
mus, kuriuos su triuškinančia 
atstovų dauguma laimėjo da
bartinio ministerio pirm. B. 
Mulronio konservatoriai. Li
beralų vadas J. Turneris par- 
lamentan grįžo tik su 39 libe
ralais, praradęs politinį savo 
svorį. Liberalų senatorių dau
gumos pirmininku tapo ilga
metis ministeris A. MacEache- 
nas. Tada konservatorių dau
gumos parlamente priimti 
įstatymai, kurių sustabdyti 
neįstengė opozicijos vadas J. 
Turneris su savo nereikšmin
ga liberalų mažuma, pradėjo 
įstrigti senate. A. MacEacheno 
liberalai beveik ištisus metus 
sulaikė du svarbius imigraci
jos įstatymus, turėjusius su
stabdyti politinius pabėgėlius 
vaidinančių suktų ateivių ant
plūdį. Paskirtieji liberalų se
natoriai privertė ministerio 
pirm. B. Mulronio vyriausybę 
sušvelninti kai kuriuos parla
mente priimtų įstatymų para
grafus, nors dabar Kanadoje 
jau yra 52.000 nelagalių atei
vių, pasiskelbusių politiniais 
pabėgėliais, o praėjusią savai
tę vėl atskrido dvi sukčių gru
pės. Tik tada tuos susilpnintus 
įstatymus patvirtino liberalų 
daugumą turintis senatas.

Liberalu vadas J. Turneris 
savo įsakymo liberalams sena
toriams sustabdyti JAV ir Ka
nados prekybos sutartį nelai
ko kanadiečių išrinkto parla
mento teisių pažeidimu. Esą 
jo įsakyti senatoriai tik at
liks paslaugą visiems kanadie
čiams, priversdami ministerį 
pirm. B. Mulronį paskelbti 
parlamento rinkimus, kad juo
se sutarties klausimu galėtų 
pasisakyti visi rinkėjai. Tokią 
teoriją specialiu vedamuoju 
griežtai atmeta visai Kanadai 
skirtas Toronto dienraštis 
“The Globe and Mail”, primin
damas, kad Kanados parla
mento rinkimus pasirenka ir 
jiems datą nustato ne opozici
jos vadas ir senatas, o pats 
kraštą valdantis ministeris 
pirmininkas. Šiuo atveju spren
dimas priklauso B. Mulroniui, 
o ne J. Turneriui ir A. Mac
Eacheno liberalams senato
riams. J. Turneris užmiršo, kad 
laisvos prekybos sutarčiai pri
taria ne tik konservatoriai. Už 
ją pasisakė ir P. E. Trudeau 
valdymo metais sudaryta bu
vusio liberalų finansų ministe
rio D. Macdonaldo komisija, 
tyrusi ekonomines Kanados 
problemas. Laisvos prekybos 
sutarčiai pritaria ir astuonių 
Kanados provincijų vyriausy
bės, atstovaujančios gyventojų 
daugumai. Kanados parlamen
te jau buvo oficialiai patvirtin
tas antrasis sutarties skaity
mas. Dabar ją peržiūri parla
mentinis komitetas. Galuti
niam patvirtinimui trečiajame 
skaityme sutartis bus pateikta 
rugpjūčio 10 d.

“The Globe and Mail” dien
raštis taipgi primena J. Turne
riui jo ir socialistų vado E. 
Broadbento pakartotinį įsipa

reigojimą tą sutartį išmesti į 
šiukšlių dėžę, jeigu vienas iš 
jų laimėtų Kanados parlamen
to rinkimus. Tad iš tikrųjų ir 
be A. MacEacheno liberalų se
natorių paslaugų kanadiečiai 
turės proga sutarties klausimu 
pasisakyti ministerio pirm. B. 
Mulronio savo nuožiūra pa
skelbtuose parlamento rinki
muose. Pritariantys laisvai Ka
nados prekybai su JAV galės 
balsuoti už konservatorius, o 
ją atmetantys - už liberalus 
arba socialistus. Panašias iš
vadas savo vedamajame daro 
ir dienraštis “The Toronto 
Sun”. Pasak jų, J. Turneriui 
nėra jokio reikalo kelti politi
nės erzelynės liberalų kursty
mu senate, juoba, kad ir jų tar
pe yra laisvos prekybos šali
ninkų. Abu dienraščiai įtaria, 
kad J. Turneriui rūpi tik asme
ninė jo karjera. Liberalams jis 
jau kartą pralaimėjo parla
mento rinkimus, o dabar nese
niai buvo susilaukęs ir dalies 
savo parlamentarų reikalavi
mo atsistatydinti. Viešosios 
nuomonės tyrėjai liudija, kad 
trijų vadų populiarumo varžy
bose J. Turneriui tenka pasku
tinė vieta.

vijos skautijos praktiškom idėjom. 
Antra yra ruošiama H. Gaidžio ir 
Įeit, komanderio J. Kidošiaus - 
senovės pinigai ir kiti rūdiniai iš 
Lietuvos istorijos nuo 16-jo šimt
mečio. Trečią parodą organizuoja 
v.s. V. Mikūnas - Kaziuko mugių 
darbai.
• Skautybės fondas Tautinėje 

stovykloje ruošia laimikiais tur
tingą loteriją. Bilietus platina v.s. 
V. Skrinskas. Bilieto kaina-$1.00.

M.

Kanados Lietuvių 
Bendruomenė

KLB raštinėje vasaros metu dir
ba Mirga Šaltmiraitė, kuri buvo pa
samdyta Ontario pilietybės minis
terijos paramos dėka. Bendruo
menei bus atlikti naudingi dar
bai, o jauna studentė įsigys pa
tyrimo administraciniame darbe 
ir giliau susipažins su Kanados 
bei pasaulio lietuvių veikla. 
Jai visa tai yra naudinga, nes ji 
yra PL jaunimo sąjungos vicepir
mininkė.

Buvę KLB krašto valdybos, krašto 
tarybos bei įvairių KLB komisijų 
pirmininkai ir nariai prašomi at
kreipti dėmesį. Šiuo metu yra 
tvarkomos senos KLB bylos ir ruo
šiamos perkelti į Kanados lietu
vių archyvą Anapilyje. Turintys 
senų KLB reikalais bylų prašomi 
jas pristatyti į KLB raštinę arba 
pranešti Mirgai Šaltmiraitei tel. 
(416) 533-3292 darbo valandomis.

MOKA:
73/«% už 90 dienų term, indėl.
8 % už 6 mėn. term, indėlius
8 % už 1 m. term, indėlius 
81/4% už 2 m. term, indėlius 
81/4% už 3 m. term, indėlius
9 % už 1 m. GIC mėn. palūkanas 
9’/2% 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 rate) 
91/2% 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 
71/2% virš $10,000 kasd. pal. sąsk. 
53/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

IM A : 
už asmenines 

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

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

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

su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ar 3 metų ....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 virš 65 milijonų dolerių
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

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

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

Telefonas 532-1 1 49

SPORTAS
Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS.

32 Pasadena Gardens, Toronto. Ontario. M6S4R5. 
telefonas (416) 766-5367

ŠALFASS METINĖS GOLFO
ŽAIDYNĖS

1988 metų, (iš eilės jau XXIII- 
čiosios), tarpmiestinės ir indivi
dualinės varžybos yra rengiamos 
rugsėjo 3-4 d.d.. Bay Valley Hotel 
and Resort. Bay City. Mi. Ten pat 
yra golfininkų apsistojimo vieta. 
Registracija varžyboms ir susi
pažinimo išvakarės įvyks rugsėjo 
2 d. 8 v.v. Žaidynės prasidės rugsė
jo 3 d. 9 v.r. ir rugsėjo 4 d. 7.30. v.r. 
rugsėjo 4. sekmadjenį, 7 v.v. žaidy
nių užbaigtuvės, bendra vakarienė 
ir dovanų įteikimas.

Individualinės ■' varžybos bus 
pravestos sekančiose klasėse: 
meisterių (0-7 HCP), A kl. - (8-14 
HCP). B kl. - (15-20 HCP), C kl. - 
(20-26 HCP), D kl. - (27-HCP), jau
nių iki 18 m., jaunučių iki 16 m., 
vyresniųjų virš 55 m. amžiaus ir 
moterų kl. (0-40 HCP). Tarpmiesti
nės, komandinės varžybos: 6 ge
riausi rezultatai iš komandų, su
darytų iš 9 žaidėjų. Golfo kaina, 
įskaitant ir nuvežimą, vienai die
nai -$32.00 asmeniui.

Žaidynes vykdo Detroito SK KO
VAS, c/o Vytas Petrulis, 30115 
Brookview, Livonia, MI 48152. 
Darbo tel. (313)-845-5081, namų 
- (3131-525-0294.

Registracija: žaidynėms - I. Ja
nužis, 2533 Lake Charnwood, Troy, 
Mi. 48098, viešbučiui - Bay Valley 
Hotel and Resort (1-800-292-5028 
arba 517-686-3500). Rezervacijos 
turi būti padarytos iki rugpjūčio 
1 <1. Kambario kaina - $83.00 dviem 
žmonėm vienai dienai. Rengėjai 
yra rezervavę kambarius dviem 
dienom. Jeigu kas norėtų ilges
niam laikui, prašoma tartis su 
viešbučiu. Taip pat yra viešbučio 
“package”, “Holiday Hot Spot” - 
dviem žmonėm, trim naktim - po 
$20.00. Maistas kiekvienam -$22.00. 
Kas norėtų pasinaudoti šiuo 
“package”, prašoffia pranešti vieš
bučiui registruojantis. Registra
cija vykdoma “Lithuanian Sports 
Club” vardu.

“VYČIO” ŽINIOS
| III-sias pasaulio lietuvių sporto 

žaidynes Australijoje, kurios įvyks 
Adelaidėje nuo 1988 gruodžio 26 
iki 1989 sausio 1, labai intensyviai 
ruošiasi “Vyčio” krepšininkai: 
Jonas, Pranas, Rimas Karpiai, R. 
Stanulis, L. Ažubalis, P. Rogalius, 
B. Price, G. Sendžikas, R. Duliū- 
nas, K. Simonaitis; vadovai - A. 
Klimas, E. Stravinskas ir R. Sonda, 
o taip pat palydovai: M. Duliūnas, 
I. ir P. Žemaičiai, Ramunė ir Gin
tas Radze, A. Supronas, V. Kačer- 
gius, T. Stanulis, P. Kučinskaitė 
ir A. Blauzdžiūnas. Planuojama 
išskristi iš Toronto gruodžio 20 ir 
grįžti sausio 9.

Klubo valdyba savo posėdžiuose 
daug laiko skiria diskusijoms, 
kaip geriau pasiruošti šiai kelio
nei. Jaunieji krepšininkai gausiai

dalyvauja šiuose atviruose posė
džiuose, dažnai daugiau kaip 15 
žmonių, tačiau, gaila, kad daugu
mos finansinis pajėgumas yra ri
botas. ir dėl šios priežasties jau 
5 žaidėjai atsisakė vykti, (tai neJ 
liečia anksčiau išvardintų).

Sportininkams paremti kelionei 
į Australiją valdyba organizuoja 
klubo veiklos 40-mečio proga ba- 
lių-šokius. Dar pardavinėja sporti
nius marškinėlius, organizuoja 
loteriją, o taip pat į pinigų sukėli
mo vajų kviečia įsijungti mūsų 
veteranus. Tikimasi, kad patyrę 
vyresnieji neatsisakys ateiti į pa
galbą. Taip pat tikimasi Bendruo
menės ir ŠALFas žadėtos paramos.

Krepšinio stovykla rengiama 
pranciškonų stovykloje Wasagoje 
rugpjūčio 14-20 dienomis. Ji Ma
merto Duliūno iniciatyva suorga
nizuota 1968 metais su pasisekimu 
egzistavo eilę metų. Dabar ja rūpi
nasi ir vadovauja jo sūnus Ri
čardas. Šios stovyklos administra
torius yra Edis Stravinskas, vy
riausias instruktorius Andis Kli
mas su padėjėjais - Jonu Karpiu, 
Linu Ažubaliu ir V. Juzėnu. Jau 
yra užsiregistravę 25 berniukai, 
kurie mokysis ne tik krepšinio, bet 
lengvosios atletikos ir vandens 
sporto. Jie galės gyventi stovykloje 
ar atskirai su tėvais, tik turės 
kiekvieną dieną atvykti treni
ruotis. Dėl smulkesnės informaci
jos kreiptis į Mamertą Duliūną tel. 
536-1783 arba Ričardą Duliūną 
tel. 247-0541.

Gegužės 21 d. Geneva vietovėje, 
Ohio valstijoje ŠALFFAS karinio 
kalibro šautuvų pirmenybėse - 
“English match” 60 šūvių gulomis 
iš 200 jardų atstumo į 300 jardų su
mažintus taikinius, pirmąsias vie
tas laimėjo: Andrius Mackevičius, 
Algis Garlauskas ir Balys Savic
kas.

“Išeivijos lietuvių sportas 1944- 
1988” knygos laida baigiama pla
tinti. Ruošiami atskaitomybės do
kumentai ŠALFas revizijos komi
sijai. Jie sekančio metinio atstovų 
suvažiavimo metu turės būti pri
statyti. Knygos tiražas buvo 800 
egz., iš kurių, apie 50 yra pasiekę 
Lietuvą. Šalia mokslo institucijų, 
yra pasiųsta, ar nuvežta ir pavie
niams asmenims. Visų vertinama 
ir mielai skaitoma. Lietuvos spau
doje tilpo keletą gerų recenzijų. 
Vienoje iš jų, atspausdintoje Vil
niaus sporte, žurnalistas V. Kašai- 
tis sako: “Išeivijos Lietuvių sporto 
istorija 1944-1988 be abejonės, 
pranoksta panašius leidinius, sa
vo apimti, informacijos ir anali
zės galimybėmis . . ., kodėl svetur 
pavieniai entuziastai gali sudaryti 
ir išspausdinti, tegul saviveikli
nes, mėgėjiškas lietuviško sporto 
knygas, o mes, turėdami tokias 
dideles galimybes, net nepradeda
me ir neplanuojame Tarybų Lietu
vos sporto istorijos knygos . . .”

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

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

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

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

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

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

KINGSWAY NATIONAL _ Tel’ ^5-2331 
THE SIGN OF DIS1INC T ION arba 537-2869

REŽMKK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, ba.
associate broker

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

232-2322
DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

BROWN
624-6336 namų 897-0068

| ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 

I1 Toronto & Mississauga Real Estate Board
4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W 1M4

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068



Punsko lietuviu ansamblis "Jotva” atsisveikinimo koncerte liepos 10 (1.
Anapilio salėje Nuotr. O. Burzdžiaus

Ausų negalavimai
Santrauka Norman Brown 

straipsnio, išspausdinto “The 
Catholic Digest” 1987 m. spalio 
numeryje. Paruošė J. Str.

“Ausies skausmas gali bū
ti gydomas, kaip opa (ulcer) 
arba aukštas kraujo spaudi
mas”, sako dr. H. F. Schuk- 
necht, otolaringologijos (au
sy, nosies ir gerklės sutriki
mu studija ir gydymas) šefas 
Massachusetto akiu ir ausy li
goninėje.

Ausies skausmas. Dažniau
siai tokį skausmų sukelia au
sies užkrėtimas. Jei ir karštis 
pasitaiko, užkrėtimas yra vi
durinėje ausyje ir negalavi
mų sukelia bakterijos arba vi
rusai, keliaujantys iš gerk-

būti švelni apopleksija 
(stroke). Kita galimybė yra 
Meniere liga, vidurinės au
sies sutrikimas, kurį tipiš
kai lydi vėmimas ir ūžimas 
ausyse.

Skambėjimas ausyse. Maž
daug 30 milijonu amerikie
čių kenčia nuo skambėjimo 
ausyse. Jis yra nuolatinis 
arba protarpiais. Ypač jau
čiama bandant užmigti. De
ja, nėra gydymo.

Žalingas triukšmas. Kaip 
sužinoti, kad triukšmas yra 
per garsus ir kenkia ausims? 
Triukšmas pagal Amerikos 
otolaringologijos akademijų 
yra pavojingas, kai turite 
šaukti, kad būtumėte išgirs

ti ir jei jis .sukelia skausmų 
ar skambėjimų ausyse. Daug 
miesto ir pramonės garsų 
palaipsniui gali sužaloti au
sis. Net stereo ausinės arba 
bevielio telefono skambėji
mas prie ausies gali paveik
ti klausų.

Klausos praradimas. Sens
tant paprastai prarandama 
šiek tiek klausos, bet niekuo
met negalima ignoruoti net 
mažiausių pasikeitimų. Pro
blema gali būti paprasta: 
vaško susikaupimas, ausies 
užkrėtimas, alergija arba 
peršalimas. Tačiau, klausa 
gali būti sužalota nenorma
liu kaulo augimu, polipais 
ar nervo sužalojimu. Anks
tyva diagnozė ir gydymas su
teikia geriausių galimybę 
išgyti.
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Advokatė
JOANA E. KURAS, llb.

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

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

Telefonas (416) 763-3362

“Tėviškės žiburių” aukotojai
$100: A. Aperavičius; $75: E. Jo

nušas; $45: L. Gogelis; $42: V. Bal- 
ten; $40: P. Petrėnas; $25: M. Kizis; 
$20: A. Astravas, V. Gruodis, R. 
Mieželis, G. Patupis, A. Garkūnas, 
E. Kalasauskas; $18: P. Martišius, 
E. Krakauskienė, E. Dulkys; $15: 
J. Vidmantas; $10: M. Pužauskas, 
V. Rukšys, B. Kiburas, V. Bartkus, 
M. Byrne, I. Kaliukevičienė, A. 
Makaras, R. Alminauskas; $8: K. 
Šidlauskas, D. Bendikas; $6: V. 
Tamulaitis; $5: J. Mikalauskas, J. 
Mickienė; $3: P. Martinaitis, A. 
Kraujalis, M. Pranskevičius, K. 
Vaitaitis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$25: M. Reiveris, M. Šimkus. B. 

Aukštkalnis, Z. Grybinas, J. Lauč- 
ka, G. Pudy, A. Skabeikis, M. Loor, 
J. Mikalauskas, P. Rudis, J. Pakal
niškis, J. Statkevičius, Č. Kuras,
R. Alminauskas, M. Kizis, K. Mang- 
licas, V. Naudžius, S. Naumus, S. 
Vaičaitis, J. Macijauskas, A. Mar
kelis, K. Mačiulis, V. Samonis, L. 
Radzevičius, V. Bartkus, E. Kere- 
sevičius, P. Laurinavičius. A. Liut
kus, B. Kasias, J. Kregždienė, E. 
Kuncaitis, P. Rasimas, I. Straus- 
kas, A. Simanavičius', P. Storinius.
S. Tekorius, B.'Jasevičius, V. Ma
šalas, R. Kličius, J. Matulaitis, J. 
Valaitis, S. Valiulis, J. Gabruse- 
vičius, A. Rakauskas, G. Mitalas. 
V. Mardosa, S. Domeika, M. Kaspe
ravičius, L. J. Kojelis, J. Narušis,
J. Sukauskas, P. Ąžuolas, A. Di
džiulis, K. Valantiejus, M. Missul- 
lis, A. Vaitėnas, P. Čičinis, J. Lit
vinas, M. Stankevičius, T. Klimas,
K. Russ, J. Stonkus, P. Adomaitis, 
S. Martišauskas, S. Jatis, A. Zapa- 
rackas, B. Masalaitis, L. Garba- 
liauskas, M. Trautrimas, Š. Kar
nas, M. Kasniūnas, D. Joffe, G. 
Zalatorius, J. Grigaravičius, A. 
Astrauskienė, V. Jančiukas, R. 
Vidutis, Elena Soeur, E. Šileikis, 
P. Ožalas, B. Lukošius, V. Palu
binskas, H. Kripavičius.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$50: J. Bežys; $40: B. Girčys, E. 

Petrėnas; $35: kun. J. Jūraitis;

$30: V. Aukštinaitis, V. Marozas, 
Z. Pajaujis, L. Vaitkevičius, J. Gied
rys, V. Akelaitis, B. Lembergas, B. 
Januškienė, F. Pajarskas, A. Raz
ma, E. Kersnauskas, S. Jucevičius, 
J. Ehlers, A. Kynas, G. Patupis, J. 
Jurgutis, L. Ragas, kun. A. L. Deks- 
nys, R. Mieželis, V. Majauskas, 
"Talka" - Australija, S. Vaicie- 
kauskas, V. Gruodis, G. Baltutis, 
S. Kazėnas, J. Mikalavičius, E. 
Jonušas, J. Masilionis.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: $50: B. Kronas, 
P. Karaliūnas, J. Krasauskas, Z. 
Pesliakas; $55: L. Gogelis. Už dve
jus metus garbės prenumeratą at
siuntė: $60: J. Sprein. Už trejus 
metus garbės prenumeratą atsiun
tė: $90: M.Byrne.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame gar
bės bei rėmėjo prenumeratoriams 
ir visiems, kurie siųsdami regu
liarią prenumeratą, prideda auką.

Pajieškojimai
Pajieškomos Michalina ir Stasė 

Rozinbergaitės, Antano dukros, 
iš Lietuvos išvykusios į Kanadą 
apie 1926' ar 19^7 ’ritėtus. Jos pa
čios arba kas nors apie jas žinan
tys prašome pranešti Kostui Juod- 
viršiui, 458 Bellwood Ave., Oak
ville, Ontario L6J 4S8. Tel. (416) 
845-1041.

Mano tėvo brolis, Jonas Šalavie- 
jus, į Kanadą išvyko 1926 m. Iki 
1962 m. susirašinėjome, vėliau su
sirašinėjimas nutrūko. Man žino 
ma. kad yra du dėdės sūnūs, bet 
kur gyvena, nežinau. Norėčiau su
sirasti savo gimines ir užmegsti 
ryšius. Aš esu viena, neturiu nei 
brolių, nei seserų, būtų malonu 
susirašinėti su giminėmis Kana
doje. Mano dėdės adresas buvo 
maždaug toks: John Šalaviejus, 
Bienfait, Sask.. Canada. Prašy
čiau mielus tautiečius padėti man 
susirasti gimines. Būčiau be galo 
dėkinga. Bronė Navikienė. Vil- 
nius-38, Užsienio 109, LTSR - LI
THUANIA.

lės per eustacho vamzdelį. 
Ausies skausmas be karščio 
rodo ausies kanalo užkrėti
mų, kurį dažnai sukelia drėg
mė arba daikto (degtuko, są
varžėlės) naudojimas. Būti
nai yra reikalingi vaistai iš
valyti ausies užkrėtimų.

Užgulta ausis. Jeigu jūsų 
ausys užsikemša skrendant 
lėktuvu arba po skridimo, tai 
gali būti ištinusios membra
nos, kurios negali tinkamai 
veikti, pasikeitus oro spau
dimui. Laiko išmėginti būdai 
atverti ausis yra žiovavimas 
arba kramtymas. Jeigu tai ne
padeda, tada laikyti nosį už
kimštų ir versti orų į ausis, 
burnai esant uždarytai. Taip 
pat galite geriau jaustis, jei
gu paimsite dekongestantų 
valandų prieš išskridimų.

Niežėjimas ir tekėjimas. 
Tai gali sukelti egzema arba 
psoriazė. Niežėjimas taip pat 
gali būti užkrėtimo ženklas. 
Kai niežėjimas yra ausies iš
orėje, kortizono kremas gali 
padėti.

Kita dažnai pasitaikanti 
niežėjimo priežastis yra au
sies vaško trūkumas, kuris su
kelia odos uždegimų ausyje 
ir skausmų.

Tekėjimas iš ausies gali 
būti ženklas užkrėtimo arba 
prakiurusio ausies būgne
lio. Jeigu tai įvyksta reikia 
tuojau kreiptis pas gydytojų, 
nieko nedėti į ausį - net nei 
lašų, nei vatos.

Svaigulys. Svaigimai, kartu 
su galvos skausmais, neaiškiu 
regėjimu, sustingimu arba 
silpnumu bet kokioje kūno 
vietoje, tuojau reikalauja 
mediciniško dėmesio. Gali

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

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

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

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

Barristers and Solicitors. Patent a. Trade Mark Agents

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

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. llb, 
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

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 išniokos 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 IX/I5H 2Y2 
Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320

Sovietinės pažiūros...
(Atkelta iš 1-nio psl.)

šu” ar “neviešu”. Tačiau libe
ralūs amerikiečių sluoksniai 
iš anksto atmeta tų patirtį kaip 
šališkų (pagal sena šablonų, 
kad gal koks politrukas pavi
liojo išeivio žmona, ir tai pa
darė žmogų antikomunistu ...). 
Daugelis žiniasklaidos “žvaigž
džių" (pvz. S. Donaldson) sako
si kovoju prieš žmogaus tei
sių pažeidimus, bet ne prieš 
komunizmų ... ir bijo sovietų 
mažiau nei antisovietų.

Praeityje ir dabartyje dažnai 
neišgirstamas tyruose šaukian
čiojo balsas ... A. Mst.

Metinė "TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ" pre
numerata nuo 1988 m. sausio 1 d.- 
22 doleriai, (naujam skaitytojui - 
$18), rėmėjo prenumerata - $25, gar
bės - $30. Prenumerata JAV-se - 
amerikietiškais doleriais.

rUt^LĮa Toronto miestas 
Atmatų išvežimo 

tvarkaraštis
• • ■ ■ • . * ‘-U • 1 .'ii. ‘ ' j . .

SIMCOE DIENA 
(civilinė šventė) - 

1988 metų rugpjūčio 1, pirmadienį, 
1988 m. rugpjūčio 1, pirmadienį, atmatos nebus iš
vežamos.

Reguliarus pirmadienio (rugpjūčio 1 d.) atmatų išve
žimas bus atliktas rugpjūčio 2, antradienį.

Reguliarus antradienio (rugpjūčio 2 d.) atmatų išve
žimas bus atliktas rugpjūčio 3, trečiadienį.

Rugpjūčio 3, trečiadienį nebus išvežami nei laikraš
čiai, nei kiti sunkūs daiktai.

Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui 
trečiadienį— rugpjūčio 10 d.
PASTABA: Toronte yra 16 stiklinių ir metalinių indų perdirbimo 
sandėlių. Gegužės mėnesį buvo surinkta 425 tonos laikraščių, 
75 tonos stiklų ir 20 tonų skardinių dėžučių. Smulkesnių in
formacijų teirautis telefonu 392-7742.

NEDĖKITE SUDAUŽYTŲ STIKLŲ ARBA KITŲ AŠTRIŲ 
DAIKTŲ į PLASTIKINIUS ATMATŲ MAIŠUS

R. M. BREMNER, P. Eng., F.I.C.E. 
viešųjų darbų viršininkas

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacijų srityje

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

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

__ • Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

3S Jonynas, m.b.a., c.f.a. 
Telefonas (416) 864-2734

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

west realty inc., realtor 
an independent member broker

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius” l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

IN THE

MASKELL INSURANCE

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson
1988 EKSKURSIJOS

“ALL THE

vvorlo-
CHOICE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

birute spudas
sales representative

RF/MKK 
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

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

KITUS EUROPOS MIESTUS
Vilnius 11d. $2284.00 dar yra 3 vietos
Vilnius 11d. $2284.00 dar yra 15 vietų
Vilnius 7 d. $1695.00 dar yra 7 vietos

KLM lėktuvai Torontas - Maskva su persėdimu Amsterdame. Patirtis Vilniaus grupių organizavime daugiau 
20 metų. Neapsiriksite, pasirinkite mano organizuojamas grupes, kurias tvarkau su Intu ristu per “Kentours" 
Toronte nuo 1962 m. Rugsėjo 7-21 grupę numatęs lydėti aš pats. Kaip lietuviška patarlė sako: Senas jautis 
vagos negadina. Jei dar nesate pasinaudoję, pamėginkite - įsitikinsite.

Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu

Perkant, parduodant
ar dėl informacijų skambinkite,

mielai patarnausiu
1280 dundas street west 
toronto, Ontario M6J 1X7 
res: 445-9469 535-2500

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

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

JA T> T? Q TTT? E? insurance &Į y TVTj O Tl £j JA REAL estate brokers 

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

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

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

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
(41 6) 533-1 1 21
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Anapilio žinios

— Marijos metai mūsų para
pijoje bus užbaigiami rugpjūčio 
14. sekmadienį Žolinių išvaka
rių Vakarine (mišparais). Vaka
rinė bus giedama po 11 v. Mišių. 
Žolinių išvakarių tekstus bus ga
lima pasiimti susipažinimui jau 
ateinantį sekmadienį.

— Iškilmingas Marijos metų 
užbaigimas, kurį rengia Kanados 
lietuvių katalikų centras, bus 
rugpjūčio 7. sekmadienį. Midlan- 
de. Kanados kankinių šventovėje. 
Pradžia — 2.30 v.p.p. Visus pa
rapijiečius skatiname gausiai 
dalyvauti.

— Kanados lietuvių muziejaus 
statybai Anapilyje aukojo: $200 
— B. V. Saulėnai. Muziejaus sta
tyba jau įpusėjus. Ji kainuos virš 
milijono dolerių. Aukojantieji 
$1,000 ar daugiau bus įrašomi mu
ziejaus rėmėjų lentoje. Aukojan
tieji $5.000 ar daugiau — įrašo
mi muziejaus mecenatų lentoje. 
Iki šiol statybai yra surinkta 
$114,179.59.

— Hamiltono šauliai ruošia sa
vo metinę gegužinę, kurios pel
nas šiais metais bus skiriamas 
Kanados lietuvių kultūros mu
ziejaus Anapilyje statybai. Ge
gužinė bus rugpjūčio 21. sekma
dienį. po pietų. Hamiltono Žu
vautojo ir medžiotojų klubo nuo
savybėje prie Caledonia mieste
lio.

— Liepos 21 d. iš mūsų parapi
jos lietuvių kapinėse palaidotas 
a.a. Alfonsas Pralgus (Prialgaus- 
kas). 77 m. amžiaus.

— Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — A. S. Petkevičiai; 
$50 — G. Dobbs; $30 — A. Langas; 
$20 — M. Drevininkas.

— Mišios liepos 31, sekmadienį. 
9.30 v.r. už a.a. Jonų Petkevičių. 
11 v.r. už parapijų. Wasagoje 10 
v.r. už Gudų šeimos mirusius, 11 
v.r. už a.a. Janina Štarienę.

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdis — liepos 

28 d., 7.30 v.v.
— LN slaugos namams aukojo: 

$25 — J. V. ir S. D. Daniai iš Ota
vos: a.a. Mečislovo Abromaičio 
atminimui $50 — LN bingo bufeto 
bendradarbės; a.a. Felikso Pa
jarsko atminimui $20 — A. D. Jan
kūnai: $10 — O. Kutis, L. Luka- 
vičiūtė. visi iš Hamiltono. Viso 
statybos fonde yra $75,007.12. 
Aukos priimamos “Paramos”, 
"Talkos" ir Prisikėlimo parapi
jos kooperatyvuose.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 300 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: Gintautas Tumosa iš 
Kauno. Aldona Girdzuišienė. Ra
sa Januševičiūtė iš Vilniaus, 
Sofija Kriščiūnienė iš Šiaulių. 
L. E. Račickai iš Mažeikių. An
tanas Sušinskas iš Šeduvos, Ze
nonas Einikis iš Klaipėdos. G. 
Lepa, A. Lepa-Skalvė iš Vasario 
16 gimnazijos, Lena Andriejaus- 
kas. Feliksas Andriejauskas visi 
iš V. Vokietijos, Kazys Ančiukai- 
tis iš Ročesterio, Viktorija Leo
nienė iš La Grange. Ill., Natali
ja Navickienė iš St. Petersburgo, 
Floridos.

— Liepos 24, sekmadienio naktį, 
LN Vytauto Didžiojo menės virtu
vėje prasiveržė vanduo ir ja ap
sėmė. Antano Gatavecko greitos 
orientacijos dėka buvo prisišauk
ta pagalba ir sekmadienio pietūs 
nebuvo sutrukdyti. LN vedėjas 
nuoširdžiai dėkoja Antanui ne 
tik už laiku paruoštus pietus, bet 
ir pagalba virtuvės apsėmimo 
metu.

— Norintieji užsiregistruoti į 
Toronto LN poilsio stovyklų ar 
užsimokėti, tai galės padaryti 
liepos 31. sekmadienį, per pie
tus LN salėje. W. Drešeris ten 
bus ir patarnaus prie atskiro 
staliuko.

A. a. Kostės Linkevičienės 
atminimui E. Pakauskas “Tė
viškės žiburiams" aukojo $43.

A. a. Povilo Vyšniausko testa
mentiniu palikimu “Tėviškės 
žiburiai” gavo $200.

Pranešame 
visiems pažįstamiems, kad 

ALFONSAS PRALGUS 
(Prialgauskas),

eidamas 78-tuosius amžiaus 
metus, mirė savo namuose, 
1988 m. liepos 18, pirmadienį.

Jis. buvo pašarvotas Turner 
& Porter laidotuvių namuose, 
436 Roncesvalles Avė., To
ronte. Palaidotas iš Lietuvos 
kankinių šventovės liepos 21 d. 
Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Anapilyje.

Jo liūdi dukterys -
Joana, Dana ir Valerija 

bei penki vaikaičiai

Prisikėlimo parapijos žinios
— Mūsų parapijoje atostogau

jantis kun. Alf. Grauslys iš Čika
gos liepos 24 d. per visas Mišias 
sakė pamokslus.

— Moterystės sakramentų ruo
šiasi priimti Dalius V. Butrimas 
su Linda M. McMillan. Dana Sty- 
raitė su Gary Moulton.

— Maldininkų kelionė į Kana
dos kankinių šventovę Midlan- 
de. kur bus atšvęstas Marijos 
metų užbaigimas, įvyks rugpjū
čio 7, sekmadienį. Minėjimas 
prasidės 2.30 v.p.p. procesija 
nuo lietuviško kryžiaus ir eis 
link šventovės. Procesijos metu 
bus kalbamas Rožinis ir gieda
mos giesmės. Mišios šventovėje 
3 v.p.p. Mišių metu pamokslų pa
sakys T. Juvenalis Liauba, OFM, 
Hamiltono Aušros Vartų parapi
jos klebonas, giedos mūsų para
pijos choras, vadovaujamas sol. 
V. Verikaičio. Kas norėtų į šven
tę vykti autobusu, registruojasi 
parapijos raštinėje tel. 533-0621. 
Autobusai išvyks nuo mūsų para
pijos 12 v. ir grįš apie 7 v.v. Ke
lionės kaina — $14.

— A. a. Benediktas Galbuogis, 
72 metų, palaidotas liepos 21 d. 
Peterboro mieste, Ont.; liepos 
22 d. palaidotas Danielius Simin- 
kevičius, 69 metų; liepos 23 d. at
laikytos laidotuvių Mišios už a.a. 
George Jeffrey (Jurgį Juzukų), ku
ris mirė grįždamas iš Lietuvos 
Maskvoje. Jo pelenai bus palai
doti lietuvių kapinėse Mississau- 
goje.

— Parapijai aukojo: $200 — A. 
Seliokas, savo žmonos a.a. Mag
dalenos atminimui; $100 — E. G. 
Kuchalskiai, V. S. Liuimos, R. 
Punkris; $50 — A. D. Beresnevi- 
čiai, J. L. Vyšniauskai. Vyskupo 
fondui: $100 — J. B. Maziliauskai; 
klierikų fondui: $50 — P. Skab- 
lauskas.

— Stovykloje "Kretinga" Wasa
goje šiuo metu stovyklauja 125 
lietuvių kilmės, bet lietuviškai 
nekalbantys vaikai. Stovyklos 
adresas: Franciscan Fathers 
Camp “Kretinga", 9 Endrus Rd.. 
New Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0: 
tel. 1-705-429-2788. Stovykla 
baigsis liepos 30 d. 11 v.r.

— Mišios liepos 31. sekmadienį. 
8.30 v.r. — už a.a. Elenų Tuiny- 
lienę. 9.20 v.r. — už a.a. Steponų 
Kirstuką. 10.15 v.r. ;— liž a.a. dr. 
Bronių Povilaitį, 11.30 v.r. — už 
parapijų. 8.30 v.v. — už Povilens- 
kių šeimos mirusius.

A. a. Felicijos Urbonienės, 
“TŽ” bendradarbės, mirties 
metinių proga liepos 24 d. Šv. 
Jono lietuvių kapinėse, Missis- 
saugoje, buvo pašventintas pa
minklas. Apeigas atliko kun. 
K. Kaknevičius, dalyvaujant 
velionės vyrui Vytautui, sūnui 
Kęstučiui, dukrai Rūtai su šei
momis, plačiai Bačėnų gimi
nei bei artimiesiems.

Brangaus draugo Juozo Svi
lo atminimui, vietoje gėlių 
Mikalojus Pike aukoja “TŽ” 
$25.

A. a. Gustainių ir Mikučio- 
nių šeimų atminimui Valerija 
Gustainienė iš St. Catharines 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $40.

A. a. Mečislovo Abromaičio ir 
a.a. Juozapo Čekelio atminimui, 
užjausdami gimines, Augusta 
ir Antanas Masioniai aukojo 
Tautos fondui $100.

A. a. Onos Aranauskienės at
minimui vietoje gėlių Šakali
nių šeima “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. D. Siminkevičiaus at
minimui vietoje gėlių Bronius 
ir Birutė Dirsės “Tėviškės ži
buriams” aukojo $30.

Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjunga birželio 1 d. išleido 
pirmąjį savo leidinio numerį 
“Žibintas”. Šiame numeryje 
rašo Stasys Dargis — “Spaudos 
reikšmė mūsų kultūrai”, Ste
pas Varanka — “Persekiojama 
vilniečių spauda lenkų okupa
cijoje”, V. Matulaitis — “Ko
respondencijų paruoša spau
dai”, J. Vaičeliūnas — “Komu
nistų spaudos įtaka”, A. Kal
nius — “Laisvė ir garbė toje 
pačioje plotmėje”, Regina Va- 
ranavičiūtė-Haggo — “Moterys 
senovės mituose ir raštuose”, 
Gintė Damušytė — “Penkiolika 
metų tiesos sargyboje”, J. Var
čius — “Žvilgsnis į žydų tau
tos praeitį ir dabartį”. Dar 
rašoma apie savos organizaci
jos reikalus ir žurnalistinės 
etikos klausimus. Žurnalas 
iliustruotas nuotraukomis. Re
daktorius — Jonas Varanavi
čius ir jo padėjėjas Stepas 
Varanka. J.

POILSIO STOVYKLA 
š. m. rugpjūčio 6-14 d.d. Telefonas(705)429-2788 
Adresas: Franciscan Fathers Camp, 9 Endrus Rd., New Wasaga Beach, Ontario 
Registracija ir informacija: W. Drešeris, 3830B Bloor St., Islington, Ont. Telefonas (416) 231-2661

Kasdieną:
Rytinė mankšta - 7.30 v.r. 
vadovas - W. Drešeris 
Pusryčiai - 8.00-9.00 v.r.
Pietūs-12.00-13.00 v.
Vakarienė -18.00-19.00 v.
Virtuvės šeimininkas - Vyt. Birštonas
Maisto kainos pigios. Visi kviečiami 
pasinaudoti virtuvės patarnavimu.

Laužai kasdieną - 20 v.
Vadovai-J. Maniuška, L. Mačionienė

Gegužinė - rugpjūčio 13 d., 19.00 v.
Programoje: Vac. Pavilonis ir kiti 
menininkai. Šokiams gros Vyrų būrelio 
disko muzika.

Kultūrinė programa - 19.00-20.00 v.
Rugpjūčio 8, pirmadienį, 

paskaita “Kas ir kuria linkme suka 
tarptautinės politikos ratus" 
- V. Bražėnas

Rugpjūčio 9, antradienį,
“OSI - Ilgoji KGB ranka”, V. Bražėnas

Rugpjūčio 10, trečiadinį,
“Didžiųjų ežerų teršimas”, Br. Stundžia

Rugpjūčio 11, ketvirtadienį, 
“Atidarykime antrą frontą išeivijoj”,

'1 V. Bražėnas
Patalpų kaina: visam laikotarpiui 

vienam - $45, šeimai - $75; vienai 
dienai vienam - $7, šeimai - $12.

Stovyklos administracija: W. Drešeris, Aug. Sukauskas, Z. Rėvas, V. Stabačinskas.
KVIEČIAME VISUS GAUSIAI DALYVAUTI STOVYKLOJE, PASKAITOSE IR UŽBAIGIMO GEGUŽINĖJE.

Rengėjai Toronto Lietuvių namų vyrų būrelis

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” ato
stogauja pirmąsias dvi rugpjū
čio savaites. Prieš atostogas 
paskutinis numeris išeis lie
pos 26 d., o poatostoginis nu
meris — rugpjūčio 16 d. Atosto
gų metu neveiks redakcija ir 
spaustuvė. Administracija 
dirbs visas dienas, išskyrus 
šventes ir savaitgalius. Redak
cija ir spaustuvė po atostogų 
pradės dirbti rugpjūčio 10 d.

KLK kultūros draugijos “Ži
buriai” metinis narių susi
rinkimas įvyks rugpjūčio 31, 
trečiadienį, 7.30 v.v. “Tėviš
kės žiburių " patalpose Anapi
lyje. Valdyba kviečia visus na
rius dalyvauti.

Trisdešimtpenktasis "Santa
ros" — "Šviesos" suvažiavimas 
įvyks 1988 m. rugsėjo 8-11 d.d. 
Tabor Farmoje. Sodus. Mich. 
Registruotis iki rugsėjo 5 d. 
pas Mariją Paškevičienę 306 
55th Pl.. Downers Grove. II. 
60516. USA.

Elena Švėgždienė sumokėjo 
garbės prenumeratą 2 metams 
už M. Vinkšnaltierię, gyvenan
čią Brazilijoje.

Nijolės Sadūnaitės praneši
mu, Viduklėje, kur kun. A. 
Svarinskas klebonavo, ryšium 
su jo paleidimu į laisvę lie
pos 17 ir 19 d.d. buvo laikomos 
padėkos pamaldos. Liepos 23 
d. Paberžėje prie Kėdainių 
buvo meldžiamasi už sąžinės 
kalinius. Sadūnaitė buvo kvie
tusi tikinčiuosius Lietuvoj 
ir išeivijoj prisidėti prie pa
maldų.

Mūsų kartos gyvenimas ar
tėja prie saulėlydžio. Iš paty
rimo žinome, kad daugelis mū
sų pažįstamų į amžinybę nusi
nešė ir savo atliktus darbus 
lietuvybei niekur jų neužre
gistravę. Kad tai nesikartotų 
— imuosi iniciatyvos surinkti 
iš lietuvių atsiminimus apie 
jų darbus ir išleisti kolekty
vinį leidinį, pavadinant jį 
“Lietuvių atsiminimai”. Tai 
būtų raštiškas palikimas atei
nančioms kartoms. Siųskite sa
vo biografiją su nuotrauka (jei 
turite), trumpai išdėstydami 
savo nuveiktus darbus atsimi
nimų leidėjui Jonui Karveliui, 
9141 Carlyle Ave., Surfside, 
Fl. 33154, USA.

Knyga apie “Aušros” gimna
ziją. Po paskutinio buvusios 
“Aušros” gimnazijos auklėti
nių suvažiavimo, atsiliepiant 
į daugelio raginimus išleisti 
atsiminimus apie praėjusius 
mokyklos laikus, Toronte susi
darė iniciatorių būrelis ir pra
dėjo rūpintis tuo reikalu.

Trūksta medžiagos, todėl 
kreipiamės į buvusius auklė
tinius, prašydami daugiau ra
šinių, vienos, antros didesnės 
nuotraukos, ir tai labai nedel
siant, nes juk neiname jaunyn. 
Taip pat pageidaujame žinių 
apie per visas okupacijas nu
kentėjusius, žuvusius ir išvež
tus į Sibirą mokytojus/jas ir 
mokinius/nes. Tad laukiame 
daugiau ir skubios talkos, bei 
tikimės, kad mūsų atsišauki
mas bus visų išgirstas. Medžia
gą siųsti iki spalio 1 d. Elenai 
Gailiūnaitei-Senkuvienei, 21 
Lumbervale Ave., Toronto, 
Ont. M6H 1C7, Canada. Pini
gus — Stasiui Grigaliūnui, 6 
Crown Court, Toronto, Ont. 
M8Z 4V4, Canada.

Gyvenimas susideda iš susitikimų ir išsiskyrimų. Vie
šėdamas Toronte sutikau daug malonių tautiečių.

Išsiskiriant nuoširdžiai dėkoju už malonią viešnagę: 
dėdei Stasiui ir dėdienei Elizabeth Kėkštams, H. A. Stepai- 
čiams, J. B. Danaičiams, P. G. Stauskams, J. B. Tamulio- 
niams, V. O. Pulkiams, E. G. Kuchalskiams, B. Sapijonie- 
nei, dr. J. ir A. Sungailoms, A. R. Grigoniams.

Grįždamas į tėvų žemę, linkiu iš širdies jums visiems 
sveikatos ir sėkmės gyvenime.

Alvydas Kėkštas

AfA 
MEČISLOVUI ABROMAIČIUI 

IĮ

mirus,
nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems reiškia - 

Toronto “Šatrijos" ir “Rambyno" 
skautų tuntai

LITAS

Dr. Algirdas^ Statkevičius. 
Lietuvos laisvės kovotojas, 
ilgai kalintas psichiatrinėje 
sovietų ligoninėje ir neseniai 
išleistas į JAV-bes, dalyvavo 
PLB kultūros kongrese ir sei
me Toronte: liepos 19 d. lan
kėsi "TŽ" redakcijoje su savo 
dukra Rasa, lydimas dr. A. Lu- 
kienės. Čia ji.š paliko viešą 
atsakymą Lietuvos laisvės ly
gos tautinei tarybai, kurios 
atsišaukimas buvo paskelb
tas “TŽ” 1989 m. 29 n r. Jame 
A. Statkevičius atremia “Prav- 
dos" šmeižtus ir įsipareigoja 
vykdyti LLL prašymą — suda
ryti LLL užsienio atstovybę 
— tarybą. Jis jąu yra kreipę
sis į lietuvių išeivijoje esan
čius veiksnius bei pagrindi
nes organizacijas, reikšdamas 
pageidavimą, kad busimoji 
LLL taryba būtų aukščiausias 
organas, pripažįstamas Lie
tuvoje ir užsienyje. Šiuo me
tu vyksta pasitarimai, o A. 
Statkevičius rašo knygą. Jo 
straipsnis, paliktas “TŽ” re
dakcijoje yra gana ilgas ir bus 
išspausdintas po šio savait
raščio vasaros atostogų — rug
pjūčio 16 d. laidoje. Be to, A. 
Statkevičius paliko ir kitų 
straipsnių — apie kultūrą ir 
savo pergyvenimus psichiatri
niame sovietų kalėjime.

Grįžę lankytojai iš okupuo
tos Lietuvos pasakoja savo 
įspūdžius apie dideles de
monstracijas Vilniuje. Vienas 
jų savo laiške rašo: “Džiau
giuosi; kad galėjau dalyvauti 
Vingio parke, kur buvo masė 
žmonių ir pilna Lietuvos tri
spalvių. Nebuvo nė vienos rau
donos vėliavos. Kai būna tokie 
subuvimai, tai juos apsupa, 
kaip tvora, kariškiai ir mili
cija, o šį kartą nebuvo nė vieno 
kareivio ar milicininko. Viską 
tvarkė žaliais raiščiais ir Ge
dimino ženklu pasipuošę ’są
jūdžio tvarkdariai. Jaučiausi 
kaip nepriklausomoje Lietu
voje. Buvo labai prasmingos 
kalbos ir visiems buvo išda
linti Lietuvos įiimno tekstai 
ir visi kartu giedojo.

Keletą dienų prieš tai bu
vo “Gaudeamus” baltiečių šo
kių ir dainų šventė. Po jos 
jaunimas (daugiau kaip tūks
tantis) žygiavo su Lietuvos 
trispalvėm į Gedimino aikš

tę, dainuodami lietuviškas 
dainas ir šaukdami: "Lietuva 
bus laisva”, “Estija, Lietuva, 
Latvija”, “Rusai lauk" ir 1.1. 
Praeidami pro Saugumo pasta
tą ir Lenino paminklą per Le 
nino gatvę pradėjo visi gai
šiai švilpti. Buvau labai su 
jaudintas būdamas šios istor 
nės Lietuvai dienos liūdinti 
ku.

Grupė torontiečių, kurie š. n 
liepos mėnesį lankėsi okupuc 
toje Lietuvoje, stebėjo ir Lie 
tuvos persitvarkymo sąjūdžh 
surengtą demonstraciją Vil
niuje, Vingio parke. Pasak so
vietinės spaudos, ten dalyvavo 
100.000 asmenų, o neoficialių 
šaltinių žiniomis jų buvo 
130.000. Ant ilgų stiebų šalia 
sovietinių vėliavų buvo supla
nuota iškelti ir tautinę Lietu
vos trispalvę, bet kažkas nu
kirpo vielą, ir toji vėliava ne
galėjo būti iškelta ant stiebo. 
Rengėjai ją nuleido nuo estra
dos stogo ir ji plevėsavo mi
nios akivaizdoje. Buvo pasaky
ta daug prakalbų įvairių parei
gūnų ir deputatų, grįžusių iš 
kompartijos konferencijos 
Maskvoje. Minia dažnai skan
davo žodį L-i-e-t-u-v-a ir sugie
dojo Lietuvos himną. Vienas 
torontietis užrekordavo visą 
demonstraciją bei jos prakal
bas, reikalaujančias Lietuvai 
didesnio savarankiškumo, lie
tuvių kalbos kaip valstybinės 
įtvirtinimo ir 1.1. Tai buvo 
pirmas toks gausus ir viešas 
lietuvių pasireiškimas Vilniu
je, skleidžiantis persitvarky
mo mintį Lietuvai palankia 
linkme.

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker
38 Hurontario Street, 

Collingwood, Ont. L9Y 2L6
Parduodant, per
kant ar tik dėl infor
macijos apie namus, 
vasarnamius, ūkius, 
žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling- 
woodo apylinkėse 
kreipkitės į _ _ __

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

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

Kun. Paulius Mališka pralei
do mėnesį AV parapijoje, padė
damas vietos kunigams. Be to, da
lyvavo pastoracijos simpoziume 
Toronte ir tautinių šokių šven
tėje Hamiltone. Taip pat buvo 
nuvykęs į "Neringos” stovyklą 
Vermonte. Dabar yra išskridęs į 
Pietų Ameriką lankyti lietuvių 
parapijas.

Montrealio vyrų oktetas daly
vauja tarptautiniame grupinio 
dainavimo festivalyje Chateau- 
guay priemiestyje. Oktetas ten

PADĖKA
1988 m. birželio 7 d. mūsų mylima mama - močiutė

A. a. MARCELĖ PIEČAITIENĖ 
(Kuncaitytė)

užbaigė savo ilgą, o kartais ir vargingą, kelionę šioje 
žemėje. Viešpatie, suteik jai amžiną ramybę savo namuose.

Dėkojame visiems taip gausiai dalyvavusiems laido
tuvėse, užprašiusiems Mišias, dosniai aukojusiems Montrea
lio N P seselėms ir Kanados lietuvių fondui bei įvairiais bū
dais pareiškusiems užuojautą mūsų šeimai.

Esame dėkingi visiems abiejų parapijų kunigams, ypa
tingai klebonams kun. Juozui Aranauskui ir kun. Stasiui 
Šileikai, sol. Ginai Čapkauskienei už giedojimą ir muz. Alek
sandrui Stankevičiui už vargonavimą šventovėje.

Ačiū seselėms už jų maldas ir globą, šv. Kazimiero para
pijos šv. Onos draugijai už lankymą ligoninėje bei organi
zuotą dalyvavimą, palydint velionę į amžiną poilsio vietą.

Nuliūdę vaikai - Stasė, Vincas ir Juozas 
Montrealis su šeimomis

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

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

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

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

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 103/4%, asmenines - nuo 11 '/?%

Certifikatus .............. .... 9’/4% Taupymo-special.......... ....  5’/4%
Term, indėlius:

.... 81/ž%
Taupymo - su gyv. dr...... 5 %

1 metų .............. Taupymo - kasdienines .. ....  43/4%
180 d. -364 d. ... .... 7'/2% ....  4'/2%120d. - 179d. ... .... 7’/4% Einamos sąsk..................

60d. - 119d. ... .... 7 % RRIF - RRSP - term....... .... 91/2%
30 d. - 59 d. ... .... 63/4% RRIF-RRSP-taup....... ....  6 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

7
1475 DeSeve 3907A Rosemont Šv. Kazimiero par.

Pirm., antr., treč.
Ketvirtadieniais

9.00-3.00
12.00- 8.00 a nn.p nn

Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00-6.00 ---------

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas ruošiasi išvykai į Afri
can Lion Safari vietovę rug
pjūčio 17, trečiadienį. Infor
maciją teikia S. Dervinienė tel. 
767-5518 ir J. Gustainis tel. 769- 
1599. TLP klubo valdyba

VIII laisvojo pasaulio lietu
vių tautinių šokių šventės leidi
nyje. išleistame paminėti 1988 
m. liepos 3 d. įvykusią šokių 
šventę, redaguotame Česlovo 
Senkevičiaus su talkininkų ko
misija, pastebėjau kai kuriuos 
netikslumus liečiančius ir ma
ne. Minėto leidinio garbės ko
miteto sąraše (20 psl.), išvar
dinant asmenis ir pareigas, 
yra ir toks įrašas: “Antanas 
Juodvalkis, President, Lithua
nian Journalist Association". 
Pažymiu, kad niekad nebuvau 
ir nesu Lietuvių žurnalistų 
sąjungos pirmininku, o tik ei
liniu nariu. Labai nesmagiai 
pasijaučiau pamatęs prie savo 
pavardės pridėtą neužtarnau
tą pirmininko titulą, kai tuo 
tarpu prie antrą kadenciją 
einančios pirmininkės R. K. 
Vidžiūnienės pavardės para
šyta tik “Lithuanian Journa
list Association”. Pastebiu, 
kad į garbės komitetą nebu
vau kviečiamas ir kvietimo 
nelaukiau. Lietuvių žurnalis
tų s-gos pirmininko titulas 
buvo man primestas be mano 
žinios. Antanas Juodvalkis

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

dainuos du kartus. “Rūtos" klu
bas ruošiasi važiuoti į antrą 
okteto pasirodymą — rugpjūčio 
7 d., sekmadienį, 3 v.p.p. Reikia 
išvažiuoti 2 v.p.p. iš Angrignon 
metro stoties, kurioje reikia nu
sipirkti "Auger" autobuso bilietą 
(kaina — $1.70, pensininkams $1.30 
į vieną pusę). Nereikia vėluoti, 
nes sekmadieniais autobusai eina 
tik kas 90 minučių. Koncertas vyks 
Kultūros centre, 15 Maple Blvd.. 
Chateauguay. Įėjimas į koncertą 
kainuoja $5.00. Palaikykime sa
vo oktetą. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

SKUBIAI PARDUODU tautinius 
drabužius. Skambinti tel. 766-7671 
Toronte.

ATLIEKAM mūrinimo darbus iš 
plytų, blokų ir taisome senus pasta
tus. Skambinti Alfonsas tel. 536- 
3456 Toronte.

PARDUODAMAS namas Lietuvoje 
Vilniuje. Skambinti Bogdanas tel. 
416-259-6484.

JAUNA TVARKINGA, atsakinga, 
nerūkanti porajieško neapstatytobu
to. Skambinti tel. 593-5879 Toronte.

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.

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).


