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Išeiviją esame įpratę suprasti kaip Antrojo pasauli
nio karo metu iš Lietuvos pasitraukusius tautiečius, 
vėliau susiorganizavusius ir pasklidusius po visą laisvąjį 
pasaulį, nors platesne prasme išeiviu laikytinas kiekvie
nas tėvynę palikęs ir svetimuose kraštuose apsigyvenęs. 
Tuo būdu ir patys pirmieji imigrantai, ir paskutinieji di
sidentai priklauso išeivijai, kurią ok. Lietuvos spauda 
paprastai vadina užsienio lietuviais, kas tenurodo tau
tiečių geografinę padėtį. Pokarinei išeivijai dėl savo 
prigimties ir pobūdžio, dėl uždavinių ir tikslų, dėl kom
paktiško egzodo, šiuo metu sudarančiai visų užsienyje 
gyvenančių lietuvių branduolį ir masę, užsienio lietuvio 
vardas nebūtų būdingas. Ir kaip tik dėl to kurį laiką išei
viai būdavo įvardijami tremtiniais, pabrėžiant tą skirtin
gą už tėvynės ribų atsidūrusią tautiečių grupę, ne emigra
vusią, bet dėl karo veiksmų ar politinių priežasčių pasi
traukusią.

P
ER keturiasdešimt su viršum metų pasitraukusių 
iš Lietuvos žmonių skaičius žymiai sumažėjo. Jų 
vieton betgi atsirado prieauglio išeivių šeimose. 
Auga jau net ir trečioji karta. Ar prieauglis bus pakanka

ma pamaina tęsti seniai pradėtus ir labai svarbius dar
bus - tai kasdieninis klausimas, dažnai beslenkąs įkyriu 
šešėliu. Kai kuriais atvejais klausimą šiek tiek pašviesi
na vadinamoji trečioji ateivių banga. Tačiau kol kas tik 
maži žiburėliai tepasirodo. Šiaip jau ne vienas, materia
linės gerovės pasiilgęs, dingsta už savųjų užtvarų, kartais 
ir tie, kuriems pasitraukimas iš tėvynės buvo dramatiš
kas, sukėlęs išeiviuose savotiško laimėjimo jausmus. 
Rūpestis, kad išeivija, kaip ji šiandien suprantama, išlik
tų stipri ir būtų tarsi vienas nedalomas vienetas, tolydžio 
didėja, nes bėgantis laikas drumsčia net ir pirmykštes 
viltis, atremtas į Lietuvos išlaisvinimą. Poslinkis, tiesa, 
laisvėjimo linkme regimas, bet visa tai juk dar toli gražu 
iki galutinio tikslo. Užtat savų pozicijų peržvelgimas, 
suartėjimas, ne blaškymasis dažnai bereikšmiuose bandy
muose, pasiimtų pareigų tęsėjimas, šventų, mums istori
jos skirtų tikslų siekimas - tai gairės, į kurias reikėtų 
žiūrėti be perstojo.

I
ŠEIVIJA, jau prieš daugelį metų supratusi savo pa
skirtį ir uždavinius, susiorganizavo į Pasaulio lietu
vių bendruomenę, kuri kaip stipriausias junginys dėl 
savo visokeriopos reikšmės negalėtų būti kuo nors kitu 

pakeista. Ji yra išeivijos gyvenimo ašis. Patirtis įrodė, 
kad taip iš tikrųjų yra. Šiandien sunku būtų įsivaizduoti 
išeiviją be organizuotumo, be savos bendruomenės, kuri 
tarsi nematoma teritorija visus tautiečius apjungia ir 
glaudina. Tik nereikėtų nei pergyventi, nei stebėtis, kad 
išeivijos gausumoje yra nuomonių skirtumų, nesutari
mų, pasišakojimų ir plyšių. Kartais dėl šitos padėties 
gerinimo sugaištama per daug laiko, ir žymi veiklos dalis 
pakreipiama santykių derinimui. Paskęstame vidinių 
problemų sprendimuose, tarsi pamiršdami, kad visos 
grupės ar nuomonės siekia to paties tikslo. O jei dar suge
bėsime laiku žvelgti į žmogiškųjų ambicijų sūkurius, tos 
vidinės problemos ims trauktis į menkai bepastebimą 
tašką. Uždaviniai dideli, tėvynėje ryškėja nauji ėjimai. 
Įvykių raida, atidumas ir budėjimas statyte stato išeivi
jai ir papildomus reikalavimus. Č.S.

Pasaulio įvykiai
BEVEIK TRIS SAVAITES TRUKUSIUS STREIKUS LENKIJOJ 
užbaigė nelegalios “Solidarumo” unijos vado L. Walensos susi
tikimas su vidaus reikalų ministeriu gen. Č. Kiščaku.. Streikuo
tojai reikalavo oficialaus “Solidarumo” unijos pripažinimo ir 
atlyginimų padidinimo atsverti šiemet jau 60% pasiekusiai in
fliacijai. Pokalbyje su vidaus reikalų ministeriu gen. Č. Kiščaku 
L. Walensai buvo pažadėtos derybos “Solidarumo” unijai įteisin
ti, jeigu jis sustabdys rugpjūčio 15 d. prasidėjusius streikus. L. 
Walensa tada kreipėsi į streikuojančių įmonių komitetus, ragin
damas užbaigti streiką ir pradėti darbą. Esą vyriausybė paža
dėjo patenkinti streikininkų reikalavimus specialiose derybose, 
kai visi grįš darban. Tokią L. Walensos taktiką ne visur šiltai su

KANADOS ĮVYKIAI

Patvirtino prekybos sutartį
Kanados parlamentas 177:64 

balsų santykiu patvirtino lais
vos prekybos sutartį su JAV. 
Už ją balsavo konservatoriai 
su trim nepriklausomais atsto
vais - T. Romanu, buvusiu li
beralu D. Johnstonu ir buvusiu 
socialistu R. ToUpinu, prieš - 
32 NDP socialistai ir 32 libera
lai. Balsaviman įsijungė visi 
socialistai, bet tą reikšmingą 
dieną parlamente nebuvo 7 li
beralų ir 29 konservatorių. 
Balsavimas tapo savotišku po
litiniu cirku, kai svečių galeri
joje triukšmauti pradėjo 30 
prieš sutartį nusistačiusių 
asmenų, sugiedojusių Kana
dos himną ir reikalavusių nau
jo parlamento rinkimų. De
monstrantų triukšman, ranko
mis daužydami savo staliukus, 
įsijungė socialistų ir liberalų 
atstovai. Kai demonstrantai 
buvo pašalinti iš svečių gale
rijos, naują problemą atnešė 
NDP socialistų ant staliukų 
pasidėtos Kanados vėliavėlės. 
Parlamento pirm. J. Fraseris 
jas pareikalavo pašalinti. So
cialistai tada pradėjo skųstis, 
kad konservatorių atstovai 
švarkų atlapuose turi ženkliu
kus su Kanados vėliavėle ir 
įrašu: “Free trade: a strong 
Canada”. Tad ir konservato
riai buvo paprašyti nusiimti 

tuos ženkliukus. Tada vėl tvar
ką sugriovė du liberalai - ka
ringoji Sheila Copps ir Brian 
Tobin, atskleidę didelę Kana
dos vėliavą ir pradėję giedoti 
jos himną. Ir vėl balsavimą nu
traukė į propagandinį libera
lų vežimą įkinkytas Kanados 
himnas, kurin nedelsdami įsi
jungė ir socialistai, taip pat 
atmetantys laisvos prekybos 
sutartį. Prie jų netruko prisi
dėti ir konservatoriai, laisvą, 
prekybą su JAV laikantys di
deliu Kanados laimėjimu.

Kanados ministeris pirm. B. 
Mulroney parlamentą apie 
planuojamą sutartį painfor
mavo 1985 m. rugsėjo 26 d. De
rybos truko porą metų. Provi
zorinis susitarimas buvo pa
siektas prieš pat numatytą pa
skutinę datą - 1987 m. spalio 
3 d. vidurnaktį. Galutinis su
tarties tekstas buvo užbaigtas 
tų pačių metų gruodžio 10 d. 
Sutartį Kanados ministeris 
pirm. B. Mulroney ir JAV prez. 
R. Reaganas pasirašė 1988 m. 
sausio 2 d. Kanados parlamen
tas ją pradėjo svarstyti š. m. 
gegužės 24 d., įjungdamas ir su
tarčiai reikalingus kai kurių 
įstatymų pakeitimus. Mėnesį 
laiko sutartį nagrinėjo parla
mentinis visų partijų komite-

(Nukelta į 11-tą psl.)

Šv. Tėvas JONAS-PAULIUSIIsveikina po apeigų naująjį Lietuvos kardinolą Jo Eminenciją VINCENTĄ 
SLADKEVIČIŲ Romoje 1988 m. birželio 28 d. Tarp jų kardinolas JACQUES MARTIN, buvęs popiežiaus 
rūmų prefektas Nuotr. Felici

Lietuvos kardinolas
IGN. URBONAS

1988 m. birželio 28, 29, ir lie
pos 2 datos Romoje liks labai 
reikšmingos ne tik Lietuvos K. 
Bendrijos, bet ir lietuvių tau
tos istorijoje. Po ilgų šimtme
čių Lietuva gavo savo pirmąjį 
kardinolą. Praeityje buvo mū
sų šv. Kazimiero brolis ir kuni
gaikštis Jurgis Radvila kardi
nolai, bet jie, buvo Lenkijos 
K. Bendrijos primai ir Lenki
jos kardinolai. Kard. Vincen
tas Sladkevičius yra Lietuvos 
bažnytinės provincijos primas 
ir Lietuvai skirtas kardinolas. 
Tai yra didelis skirtumas.

Birželio 28 d. kard. Sladkevi
čius buvo priimtas į kardinolų 
kolegiją. Popiežius Jonas-Pau- 
lius II su malda uždėjo jam kar- 
dinolišką biretą: ne “kepurę”, 
kaip kai kurie rašo, bet liturgi
nį kardinoliškos spalvos (pur
puro) biretą. Seniau kardino
lams buvo įteikiama labai 
puošni skrybėlė, bet po II Vati
kano susirinkimo ji yra panai
kinta. Iš viso, dabar ši į kardi
nolus pakėlimo apeiga yra 
daugiau sureliginta ir atitin
kami ženklai įteikiami pamal
dų metu.

Birželio 29 d. iškilmingų Mi
šių metu Šv. Petro aikštėje Šv. 
Tėvas įteikė naujiems kardi
nolams ištikimybės žiedus: iš
tikimybės - K. Tikėjimui ir 
Apaštalų Sostui. Tai lyg prie
saika - K. Bendrija ir Šv. Tėvui. 
O ta ištikimybė yra labai svar
bi, nes jie rinks sekantį popie
žių ir kiekvienas bus kandida
tas į popiežius.

VATIKANO VARTAI IR 
PRIĖMIMAS PAS POPIEŽIŲ
Per daugelį metų mums, lie

tuviams, Vatikano vartai buvo 
beveik uždari. Čia prisimena 
vysk. Pr. Bučio nuotykis. Vysk. 
Pranas Būčys, 1916 m., tada 
Petrapilio Dvasinės akademi
jos profesorius ir vienas švie
siųjų ano meto Lietuvos teolo
gų, nuvykęs Romon paprašė 
audiencijos pas popiežių. Au
diencijos negavo. Tada papra
šė audiencijos Vatikano sekre
toriate, bet ir ten jos negavo. 
Tada apsiverkęs išėjo . .. Ne
turėjom tada ten draugų, kiti 
ten mums atstovavo ir kiti už
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mus (tikslau - prieš mus) kal
bėjo.

Dabar, pirmą kartą mūsų is
torijoje, Amerikos lietuvis 
arkiv. Paulius Marcinkus tapo 
Vatikano valstybės gubernato
riumi ir mūsų prel. Audrys 
Bačkis Vatikano užsienio rei
kalų viceministeriu. Jie mums 
ir atidarė Vatikano vartus. 
Jie surengė mūsų kardinolui 
diplomatinį priėmimą - pager
bimą Vatikano soduose.

Prie moderniojo meno mu
ziejaus rūmų portiko, marmu
ru grįstoje ir sodu apsuptoje 
aikštėje vyko tas priėmimas. 
Kardinolas Sladkevičius sto
vėjo centre, o jį sveikino nesi
baigianti eilė: Vatikano valsty
bės sekretorius kard. A. Casa- 
roli, vyskupai, užsienio diplo
matai, aukšti Vatikano dignito
riai, įvairių ordinų seselės 
vienuolės, jaunimo grupės, 
įvairūs užsieniečiai, daugiau
sia italai, kviestieji svečiai 
ir viešnios.

O lietuvių čia esanti grupė 
su nuostaba išgyveno tikrai 
istorinį ir retą savo gyvenimo 
momentą. Jie čia jau ne kaip 
turistai, o gerbiami su kardi
nolu kaip svečiai ir kaip lie
tuviai.

Vakaro saulės siluetams žai
džiant ant Šv. Petro bazilikos 
kupolų, čia pat ant Vatikano 
gubernatūros rūmų (arkiv. 
Marcinkaus rezidencijos) ple
vėsuojant vėliavai, čia pat 
srauniai tekant Tiberiui, min
tys krypo pavergtos tėvynės 
Lietuvos link. Daug vandens 
turėjo nutekėti Nemunu ir Ti
beriu, iki visa tai įvyko. Kas 
čia įvyko? Gal stebuklas? O gal 
Lietuvos ir jos kankinių kančia 
prabilo, nes kančia yra vienin
telė kalba, kurią supranta vi
sa žmonija. Gal ją suprato ir 
Vakarai. O gal ir abu šie įvy
kiai kartu?

Dalyvavo nemaža lietuvių 
(50 asmenų) grupė. Neįmano
ma visus tiksliai išvardinti 
(nežinau ar kas turi jos sąra
šą?), bet tik galima pažymėti, 
kad ją sudarė mūsų vyskupai - 
Antanas Deksnys, Paulius Bal
takis, Vladas Michelevičius, 
Lietuvos atstovas Vatikanui St. 
Lozoraitis, VLIKo pirm. dr. K. 
Bobelis, Lietuvių Šv. Kazimie

ro kolegija, marijonai, jėzui
tai, saleziečiai, Vatikano ir 
Miuncheno radijų lietuvių sky
riaus pareigūnai, centrinės 
organizacijos - PL Bendruo
menė (Bublienė), Ateitininkų 
federacija (Polikaitis), Lietu
vos vyčiai (dr. J. L. Stukai), 
Amerikos liet, kunigų vienybė 
(Urbonas), Vokietijos lietuvių 
atstovai (Bunga, Liubinas, Če
ginskas, Ivinskienė, Grinienė), 
jaunimo atstovai - 4 sesutės 
Bobelytės iš JAV, ir dr. Milda 
Danytė iš Kanados, kuri atsto
vavo Kanados lietuviams kar
dinolo iškilmėse. Be to, daly
vavo kardinolo V. Sladkevi
čiaus mokslo draugai - kun. P. 
Jonaitis ir aktorius Vitalis 
Žukauskas iš JAV, A. Klimaitis 
ir visa eilė veiklių lietuvių iš 
Europos.
AUDIENCIJA PAS ŠV. TĖVĄ
Kardinolui Sladkevičiui Va

tikanas pranešė, kad liepos 2, 
šeštadienį, 12 v., Šv. Tėvas Jo- 
nas-Paulius II priims jį ir jo 30 
palydovų. Tiksliai trisdešimt, 
ne daugiau. Tie “trisdešimt” 
nuvykom į Vatikaną prie 
“Bronzos” vartų, Bemini kolo
nų dešinėje pusėje.

Čia jau stovėjo prieš vartus 
ir už vartų ta garsioji “šveicarų 
gvardija”. Tai Šveicarijos 20-22 
m. amžiaus jaunuoliai, kurie 
jau šimtmečius čia eina garbės 
sargybą. Šveicarijos valdžia 
jų dvejų metų tarnybą Vatika
ne jiems užskaito Šveicarijos 
kariuomenės tarnybą. Gal jie 
kiek keistokai atrodo toje 
puošnioje, Mikelandželo su
kurtoje uniformoje, bet jie 
primena K. istorinį Bendrijos 
aspektą ir popiežių vaidmenį 
Europoje per tūkstantį metų.

Už vartų prasideda besitę- 
sią per visą platų koridorių 
marmuro laiptai. Jie neaukšti 
ir banguoja lyg baltas kilimas 
plačiu ratu, tai eidamas ir ne
pajunti, kad jau esi trečiame 
rūmų aukšte. Šalimais ant 
laiptų kampų ir čia stovi jauni 
šveicarai. Jie stovi ramiai, su 
nieku nekalba ir sveikina tik 
praeinančius vyskupus, trenk
dami savo aukštą jietį į grin
dis. Mūsų grupės merginos 
prie jų sustodavo, bandė jiems 
šypsotis, o jie stovėjo be jokios

(Nukelta į 3-čią psl.) 

tiko komunistinio režimo pa
žadais nepasitikintys streikuo
tojai. Jam net aštuonias valan
das teko įtikinėti angliakasius 
Manifest Lipcowy kasyklose, 
kad jie užbaigtų įsisiūbavusį 
streiką. Angliakasiai grįžo 
darban, tačiau jų akyse gero
kai sumenkėjo L. Walensos 
prestižas. Net ir Lenino laivų 
statykloje Gdanske, kur yra gi
musi “Solidarumo” unija, strei
kas baigtas tik nedidele balsų 
dauguma. Girdėjosi priekaiš
tų, kad L. Walensa esąs išda
vikas. Jis betgi teisinosi, kad 
Lenkijai reikia politinių kom
promisų užbaigti ekonominei 
krizei ir įvesti tikrajai demo
kratijai.

Grįžo sovietai
Sovietų kariuomenės dali

niai buvo atitraukti iš Kun- 
duzo miestelio šiauriniame 
Afganistane, apie 50 km nuo 
Sovietų Sąjungos sienos. At
rodo, buvo tikėtasi, kad jį su
gebės apginti Maskvai tarnau
jančio prez. Nadžibulos ka
riai, nes šiaurėje yra mažes
nis partizanų skaičius. Tačiau 
jie staiga užėmė Kunduzą, pri
versdami sovietų karius grįžti 
su tankais ir patrankomis į tal
ką Afganistano prez. Nadži
bulos komunistinio režimo ka
riams. Kunduzą ir jo apylin
kes pradėjo pulti iš Sovietų 
Sąjungos atskrendantys nai
kintuvai. Dėl to buvo susilauk
ta priekaištų Vašingtone, kad 
Sovietų Sąjunga pažeidžia Že
nevoje pasirašytą savo karių 
atitraukimo sutartį. Atitrauk
tų karių neleidžiama grąžinti 
Afganistanan. Puolimams ne
gali būti naudojami tiesiog 
iš Sovietų Sąjungos atskren
dantys lėktuvai. Užsienio rei
kalų ministerijos atstovas G. 
Gerasimovas Maskvoje panei
gė Ženevos sutarties pažeidi
mą. Pasak jo, kai partizanai 
užėmė Kunduzą, jame liko dar 
neatitrauktų sovietų karių. 
Jiems gelbėti buvo pasiųsta 
lėktuvų iš Sovietų Sąjungos 
teritorijos, gavus Afganistano 
prez. Nadžibulo sutikimą. Tei
giama, kad sovietinių dalinių 
atitraukimas iš Afganistano 
bus baigtas įsipareigotu lai
ku - iki 1989 m. vasario 15 d. 
Praėjusią savaitę buvo pra
nešta, kad su dviem sovietų 

Šiame numeryje:
Išeivija

Tautinė lietuvių išeivių misija
Lietuvos kardinolas
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Armėnijos pergalės ir pralaimėjimai 

Ji pirmoji išbandė reformų galimybių ribas 
Pareiškimai tarptautinei organizacijai

Ką daro grubus ateizmas okupuotoje Lietuvoje
Žydų demonstracija Vilniuje

Reikalauta legalaus tautinės tapatybės pripažinimo
Tautos ryšiai su išeivija

Prof. V. Skuodžio kalba PLB seime Toronte
Kaimynai klastoja istoriją

įspūdžiai stebint neobjektų praeities įvykių vaizdavimą
Septintoji tautinė skautų stovykla

Ji sutraukė 800 stovyklautojų iš įvairių pasaulio šalių
Lenkų autoriai apie Lietuvos krikščionybę

Apaštalauti atvykę kunigai nematė reikalo vartoti lietuvių kalbą
Sutapęs su Lietuva dirbo jos atgimimui

Žurnalistas I. Kaplanas iki mirties rūpinosi gimtuoju kraštu

kosmonautais į “Mir” stotį erd
vėse buvo nuskraidintas ir Af
ganistano kosmonautas kpt. A. 
A. Mohamadas. Užsieniečių 
įjungimas į erdvėlaivių skry
džius tarnauja sovietinei pro
pagandai, dažnais atvejais su
sietai su žemiškais reikalais.

Skaudi nelaimė
Aviacijos šventė V. Vokie

tijoje baigėsi skaudžia nelai
me. JAV karo aviacijos bazėje 
Ramšteine, apie 100 km į piet
vakarius nuo Frankfurto prie 
Maino, grupiniame Italijos 
aukštojo pilotažo skrydyje ne
toli 200.000 žiūrovų minios su
sidūrė ir nukrito trys naikin
tuvai. Žuvo visi trys tuo metu 
žemai skridusių naikintuvų pi
lotai. Liūdniausia, kad vienas 
degantis naikintuvas nukrito 
ir sprogo žiūrovų minioje. Žu
vusiųjų skaičius jau peržengė 
50 ir vis didėja, nes buvo su
žeista apie 500 žiūrovų, kurių 
nemaža dalis, susilaukusi pa
vojingų apdegimų, miršta ligo
ninėse. Daugelio žuvusiųjų ne
įmanoma atpažinti.

Klaidingi žemėlapiai
Vyriausias sovietų kartogra

fas V. Jaščenka pranešė “Iz- 
vestijos” laikraštyje, kad So
vietų Sąjungoje teks pakeisti 
visus lig šiol išleistus jos teri
torijos žemėlapius. Geodezi
jos ir kartografijos institutas 
gaudavo daug skundų,kad tuo
se žemėlapiuose žmonės nega
lėdavo atpažinti net savo tė
viškės. Turistai su tais žemė
lapiais pasiklysdavo ir nega
lėdavo susigaudyti kur jie iš 
tikrųjų yra. M. Gorbačiovo at
virumo politikos dėka dabar 
buvo išaiškinta, kad nuo 1930 
m. žemėlapius gaminantiems 
kartografams buvo įsakyta juos 
klastoti, vengti tikslumo. V. 
Jaščenkos pranešimu, beveik 
visi Sovietų Sąjungos žemė
lapiai buvo neaiškūs, klaidi
nantys juos įsigijusius asme
nis. Mat Stalinas žemėlapių 
leidimą buvo atidavęs NKVD 
saugumiečiams. Turistams skir
tame Maskvos žemėlapyje iš 
dalies buvo teisingi tik jo 
kontūrai. Visų dydžių tikslius 
žemėlapius tikimasi išleisti 
tik 1990 m.
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Armėnijos pergalės ir pralaimėjimai

Daiktiniai kultūros ir istorijos paminklai

EDITA NAZARAITĖ

Viena negausiausių gyven
tojų skaičiumi ir nedidelės te
ritorijos Armėnija pirmoji iš
bandė reformų “iš viršaus” ga
limybes ir ribas. Paradoksalus 
atvejis — viena mažiausių 
TSRS tautų ryžosi tokiam stul
binančiai dideliam dvasiniu 
aspektu žygiui: visa tauta vie
ningai stojo spręsti savo pro
blemų, viešai ir bekompromi
siškai reikšti savo protestų. 
Matyt šiuo atveju fizinis ma
žumas nėra lemiamas fakto
rius: tam tikros įtakos turi 
istorinės tautos tradicijos, 
temperamentas.

Šių metų vasario mėnesį 
susidaręs Karabacho komite
tas reikalavo grąžinti Armė
nijai Kalnų-Karabacho sritį, 
kurios gyventojų didžiumą 
musulmoniškame Azerbaidža
ne sudaro katalikiškieji ar
mėnai. Komitetas taip pat or
ganizavo masines demonstra
cijas, o liepos mėnesį suren
gė dviejų savaičių generalinį 
streiką Armėnijoje.

Deja, valdančioji komparti
ja Maskvoje atsisakė patenkin
ti armėnų reikalavimą, nors 
slaptu balsavimu Kalnų-Kara
bacho gyventojų dauguma pa
sisakė už susijungimą su Ar
mėnija.

Ar tai armėnų pralaimėji
mas ir tik eilinis patvirtini
mas, jog šalyje, kurioje nie
kada nebuvo demokratijos, jos 
ir toliau nėra? Galimas daly
kas, tačiau nereikia pamiršti, 
jog demokratija neišdygsta nei 
iš šio, nei iš to ant plyno lau
ko, jai reikalingos tradicijos. 
Istorija liudija, kad dar nė vie
nas totalitarizmas nesukūrė 
demokratijos, ji tegali sužy
dėti ant diktatūros griuvėsių.

Bet, nors organizuoti armė
nų protestai nepasiekė apčiuo
piamų rezultatų, armėnų tauta 
gavo puikias istorines pamo
kas.

Visų pirma, po daugelio de
šimtmečių negyvėliško tylėji
mo, tauta pirmą kartą vėl pa
juto viešo protesto skonį, vie
ningo susibūrimo džiaugsmą, 
kuomet į gatves ir aikštes tau
ta išsilieja ne nurodymų “iš 
viršaus” spaudžiama, bet ge
nama savo pačios iniciatyvos, 
pačios liaudies šaknyse užgi
musio entuziazmo. Toje drąso
je ir glūdi armėnų tautos per
galė — pergalė prieš savo pa
čių baimę. Tai jau milžiniš
kas istorinis šuolis pirmyn 
tautinėje armėnų savimonėje.

Tačiau kur armėnai pralai
mėjo?

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 (vairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!”

Valdančios viršūnės oficia
liai pareiškė, jog armėnų ak
tyvistai, supraskime — mažu
ma, ne dauguma — demokrati
nes teises naudojo nedemo
kratiškiems tikslams, ir kad 
tokioms intencijoms turi būti 
kuo skubiausiai užkirstas ke
lias. Bet teiginys apie nede
mokratiškus tikslus perdėm 
realiatyvus. Gorbačioviniam 
Kremliui tai neparankus mo
mentas, statantis į pavojų ki
tų respublikų problemas ir 
grasinantis imperijos irimu. 
Tad valdančiųjų komunistų 
reakcija suprantama — nuo
stabą sukeltų, jei būtų buvu
si kitokia.

Tuo tarpu armėnų atžvilgiu 
šis tikslas nėra antidemokra
tiškas, jame išreikšta daugu
mos valia, su kuria konsolida
vosi ir lietuviai, viešai susi
būrę išreikšti pritarimo armė
nų iškeltai problemai. Objek
tyvumo Kalnų-Karabacho pro
blemai nestinga, o visgi kaip 
tik šis demokratiškas reika
lavimas pralaimi dėl neteisin
go tikslo, ar, tikriau išsireiš- 
kus, dėl per anksti iškelto 
tikslo.

Nepabaigiami ginčai ir kon
fliktai su savo kaimynais — jo
kia istorinė naujiena. Tačiau 
armėnų atveju musulmoniš- 
kas-katalikiškas konfliktas 
su kaimynu yra daugiau emo
cinis, šioje problemoje pri
trūkta gilesnės politinės 
įžvalgos. Žinoma, armėnų ge
nocidas paliko gilius randus 
tautos kolektyvinėje sąmonė
je. Vertinant nacionalinius 
konfliktus, negyjančios žaiz
dos pernelyg audrina jausmus, 
o politinėje veikloje emoci
jos ne tik kad nepadeda, bet 
dar trukdo.

Istorinėje tėkmėje vertybės 
keičiasi; kas buvo priešu per
eitame šimtmetyje, tas gali 
tapti draugu šiame, ir atvirkš
čiai. Nes laikas sukuria naują 
blogį, ir jį reikia pamatyti, 
reikia sugebėti pervertinti 
istorinę situaciją, atrasti tik
rus draugus ir atpažinti tik
rus, o ne tariamus priešus. 
Politinei trumparegystei kaip 
tik būdingas nesugebėjimas 
atpažinti savo tikrojo priešo. 
O tuomet betkokia kova tampa 
graudžiai panaši į nemirtingą 
Servanteso herojų Don Kicho
tą, bekovojantį su vėjo malū
nais, o ciniškoji Makiavelio 
sentencija “Skaldyk ir valdyk” 
dar kartą patvirtina šio neei
linio politiko proto aštrumą.

• Jei tau rūpi Lietuva, turi rūpėti 
ir lietuviška spauda

JURGIS GIMBUTAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Toliau skaitydami katalogą, 
sustojame ties laikrodžiais. 
Čia duotas ir laikrodžių meist
rų sąrašas, dirbusių Vilniaus 
lakrodžių ceche 1779—1893 m., 
daugiau negu 110 pavardžių 
(žydų ir krikščionių); Pav. nr. 
25. Saulės laikrodis, vertika
lus, stacionarinis, sudarytas 
iš metalinio gnomono (strypo) 
ir valandų skalės, iškaltos pie
tinėje bažnyčios sienoje. Sau
lės laikrodis rodo laiką nuo 
septintos valandos ryto iki 
penktos valandos vakaro (VI - 
XII; I - V). Laikrodis įrengtas 
maždaug šešių metrų aukštyje 
nuo žemės. XVII a. vidurys. 
Šiauliai, šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios pietinė siena. Nr. 
41 Laikrodis, stalinis, bronzi
nis, horizontalus, šešiakampis, 
trimis žvėries kojelėmis su 
sparnais iš šonų, su skambu
čiu. Lakrodžio mechanizmas 
matyti per įstiklintas išpio- 
vas šoninėse sienelėse. Cifer
blate išgraviruotas miesto vaiz
delis, žmogus ir šuo, valandų 
skaitmenys (I - XII) ir minu
čių įžymos brūkšneliais. Ro
dyklė viena, papuošta tulpė
mis. Ant mechanizmo trys ažū 
rinės bronzinės plokštelės ir 
įrašas: “J.G. Vilnensis, 1642” 
(Jokūbas Gerkė). Vilnius 1942 
m. Aukštis 8 cm, ilgis x plotis 
13,3 x 11,5 cm, diametras 9.2 
cm. Saugomas Lietuvos istori
jos ir etnografijos muziejuje 
Vilniuje. Iš viso E. Tamule- 
vičienė aprašė 333 saulės, sta
linių, kišeninių, ant kaklo pa
kabinamų, židininių, sieninių 
ar ant grindų statomų laikro
džių. Jie buvo pagaminti Lietu
voje, Vokietijoje, Prancūzi
joje, Anglijoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse (Walt
ham, Mass, ir kitur).

rodis, medinis, mėnesinis. Lietuva. 1817 m. 5 - barometras, liaudies meistro 
darbo, medinis, buvęs Pakalniečiu vnk., Biržų aps., XIX a.

Iš E. Tamuleviėienės knygos

AfA 
BALIUI BAKEVIČIUI

mirus,
jo žmoną REGINĄ, sūnų JAUNIŲ, dukrą ALEK
SANDRĄ ir jų šeimas gilaus skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame -

Aldona ir Pranas Kvedarai
Laima ir Walter Barkey

Yra daug draugų.
bet tik vienas draugas, 

Tokio dabar mes netekome.

AfA
JONUI DAMBARUI

mirus,

jo žmonai MARIJAI, dukrai KRISTINAI ir jos vyrui
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime -

Eugenija ir Everestas Fedarai,
Winnipeg, Manitoba

Ilgio, tūrio ir svorio matavi
mo prietaisų aprašyta 125. 
Pvz. nr. 384 svarstyklės, vais
tinės, svirtinės, žalvarinės, 
sudedamos, su dviem lėkštelė
mis ir aštuoniais svarsteliais 
(vieno trūksta), medinėje ke
turkampėje dėžutėje. Ant me
dinio viršelio priklijuotame 
lapelyje - įrašas: “Diese geaech- 
te Waag und Gewicht macht 
von Ihro Churfuerstl. Durchl 
zu Pfaeltz- Bayern gnaedigst 
examinirt, privil. girt, und 
geschworner Jahann Daniel 
vom Berg in der Bergischen 
Hauptstadt Lennep 178". Ant 
svarstelių - liūto ženklas. Vo
kietija, XVIII a. Aukštis 10 cm. 
diametras 3,3, cm, ilgis 13,3 x 6 
(dėžutės). Saugomas L. 1st. ir 
etnogr. muziejuje. Nr. 428 Bez- 
mėnas, žalvarinis keturbriau
nis strypas su žalvarine mova 
ir svoreliu bei geležiniu kab
liu ir rankena. Svorių įžymos 
strypo briaunoje brūkšneliais 
ir skaitmenimis nuo 0 iki 120 
(kas 5) . Įrašai: “F. Reiss Riga 
1860 LFLI (graikiškos raidės)”. 
Latvija, 1980 m. Aukštis 68 cm, 
diametras 4,5 cm. Saugomas L. 
1st. ir etnogr. muziejuje. Kata
logo pabaigoje pateikta 27 įvai
rūs prietaisai, pvz., nr. 497 Ka
lendorius, runinis, medinis, 
knygutės formos, sudarytas iš 
10 lentelių su jose išpiausty- 
tais runiniais ženklais. Tai - 
kopija 1857 m. pagaminta iš ori
ginalo, esančio Kijevo univer
sitete. Originalą pagamino Vil
niaus universitete M. Gusevas. 
Aukštis 8,1 cm, ilgis x plotis 
6 x 2,3 cm. Saugomas L. Istor. 
ir etnogr. muziejuje. Kitas pa
vyzdys nr. 506 Barometras, 
liaudies meistro darbas, me
dinis, koplyčios formos. Viršu
tinę varpinės dalį su vienuo
lio figūra ant ovalaus judan
čio pagrindo jungia gyslelė. 

Prieš lietų gyslelei plečian
tis, vienuolis grįždavo į kop
lyčią, lietui lyjant, pastogėn 
išlįdavo kubilas. Prieš giedrą, 
gyslelei traukiantis, kubilas 
įlįsdavo į koplyčią , o vienuo
lis išeidavo prie kryžiaus 
“melstis”. Lietuva, XIX a. Dia
metras 18 cm, aukštis 19 cm. 
Saugomas Šiaulių istorijos mu
ziejuje. Na, ir fantazija to meist
ro! Verta pagyrimo ir šio trum
po, tokio vaizdingo aprašo 
autorė. Iš viso, aprašų lako
niškumas ir terminų taiklu
mas padaro juos literatūri
niais moksliško kalibro kūri
nėliais.

E. Tamulevičienės tekstas 
iliustruotas dešimčia praėju
sių amžių ikonografiniais rai
žiniais, reprodukuotais iš dvie
jų vokiškų veikalų (jų vardai 
duoti p. 6). Gaila, kad tos iliust
racijos neturi metrikų: neži
nia, kas ir kada jas išraižė me
dyje ar varyje, ir ką jos reiš
kia. Ši knyga parodo, kokių gra
žių, brangių ir istoriškai svar
bių daiktų buvo sukaupę Lietu
vos pasiturintieji, o dabar iš
saugota kaip civilizacijos pa
minklai.

Negausią mūsų daiktinių kul
tūros paminklų literatūrą pa
pildo kuklus 1986 metais Šiau
liuose išleistas katalogas 
“XVIII - XX a. pr. apšvietimo 
priemonės Šiaulių “Aušros” is
torijos ir etnografijos muzie
juje”. Katalogą sudarė S. Moc
kutė, M. Mituzienė ir R. Belic- 
kas; atsak. redaktorius E. Ci
cėnas, fotografijos A. Dilio. 
Knyga turi 52 psl. tekstų ir 123 
iliustracijas kreidiniame po
pieriuje. Spausdinta Vilniu
je, kaina 1.45 rb., tiražas 1000. 
Tamsiai rudas kietas viršelis, 
papuoštas auksinės spalvos 
antrašte ir dekoratyviškos žva
kidės kontūru su dviem žirge
lių galvom. Viršelį sukūrė dail. 
V. Andriulienė.

Knygos įžanga informuoja, 
kad “Aušros” muziejuje su
kaupta 347 vienetai XVIII - 
XX a. pradžios apšvietimo 
priemonių. Tai įvairių formų 
ir konstrukcijų miestiečių ir 
dvarininkų naudotos apšvieti
mo priemonės, liaudiški medi
niai žibinčiai, žvakidės, for
mos žvakėms lieti, žibintai 
(“likternės”), pastovėliai. Dau
guma dailės skyriuje saugomų 
apšvietimo priemonių, re
miantis 1940.VIII.24 priimtuo
ju kultūros paminklų įstatymu 
(paruoštas dar prieš sovieti
nę okupaciją), į muziejų pa
teko iš šių Šiaulių apygardos 
dvarų: Ropų (Pakruojis), Gru- 
ževskių (Kelmė), Šiukštų (Kra
žiai, Ivanavičių (Lioliai), Gors- 
kių (Šaukėnai), Čapskių (Beržė
nai). Į katalogą neįtrauktos 
blogo stovio, apnykusios prie
monės.

Medžiaga suskirstyta taip: 
Žibinčiai (su balanomis) - 34 
aprašai, 14 paveikslų; žvaki
dės - 134 aprašai, 68 paveiks
lai; sietynai (kandeliabrai, ži
randoliai) - 11 aprašai, 6 pa
veikslai; žibintai - 66 aprašai, 
26 paveikslai; lempos (žibali
nės, primusinės) ir jų gaubtai, 
pastovėliai - 46 aprašai, 11 pa
veikslai. Dauguma fotografijų 
yra blankios, pilkos, suspaus
tos po kelias į puslapį. Šeši 
objektai reprodukuoti su spal
vom, tamsiai raudoname fone, 
didesnio formato, pvz. figūri
nė žvakidė vėlyvojo baroko 
stiliaus (buv. dvarininkų Kar
pių nuosavybė, muziejaus įsi
gyta 1958 m.); bronzinis kande
liabras su malachito inkrusta
cijomis, 58 cm aukščio (nežino
ma kilmė ir kur naudota); bron
zos ir fajanso ornamentuota ži
balinė lempa (nežinoma, iš 
kur); trijų dalių žibalinė lem
pa su porcelianine rope, puoš
ta ažūriniu ornamentu (naudo
ta Kelmės dvare, įsigyta 1972 
metais). Kataloge rodomi daik
tai daugiausia yra vietinės 
gamybos, bet brangesnieji dau
giausia importuoti.

Ir taip kadaise buvę kasdie
nės apyvokos daiktai, visame 
pasaulyje įvedus elektros ap
švietimą, pavirto muziejinė
mis vertybėmis. Vakarų Euro
poje daiktinių paminklų su
rinkta iš viduramžių ir dar 
senesnių. Lietuvoje tokių te- 
bejieškoma, o gal pasiseks kai 
ką atgauti iš Rusijos ir Len
kijos, kur buvo išgabenta ne
maža meno ir kultūrinių verty
bių iš Lietuvos)

Pranešimas
Šių metų rugsėjo 17 dieną sueina vieneri metai 
nuo mano mylimo vyro

AfA 
MARCELIAUS MEŠKAUSKO 

mirties.
Už jo sielą bus atnašaujamos Mišios Prisikėlimo 
parapijos šventovėje rugsėjo 17, šeštadienį, 10v.r. 
Maloniai kviečiu visus dalyvauti.

S. Meškauskienė

AfA 
BRONIUI PAKULIUI

mirus, 

jo žmoną TEOFILĘ bei kitus artimuosius nuošir
džiai užjaučiame -

Tania ir Albinas Artičkoniai

AfA
MARIJAI KALINAUSKIENEI

mirus,

jos dukrą BRONĘ PRAKAPIENĘ su šeima ir kitus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

A. D. Bajorinai 
E. B. Kišonai
B. T. Stanuliai 
I. A. Zalagėnai

PADĖKA
MŪSŲ MIELA MAMA - MOČIUTĖ

AfA
MARCELĖ JOKŪBAITIENĖ (ŠTRIMAITYTĖ) 

mirė 1988 m. birželio 13 d., sulaukusi 94 metus 
Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų parapijos klebonui 

kun. J. Aranauskui, SJ, už lankymą ligoninėje ir atlaikytas ge
dulingas Mišias. Dėkojame kun. Pauliui Mališkai už atlaiky
tas Mišias, Aušros Vartų parapijos chorui už giedojimą, muzi
kui Aleksandrui Stankevičiui už vargonavimą.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapi
jos klebonui kun. J. Staškevičiui, atlaikiusiam laidotuvių Mi
šias ii palydėjusiam (kapines.

Ačiū visiems taip gausiai dalyvavusiems laidotuvių pa
maldose Montrealyje ir Toronte, užprašiusiems Mišias, auko
jusiems Marijos Nekalto Prasidėjimo seselėms, “Tėviškės ži
buriams”, už pareikštą užuojautą ir palydėjimą velionės į 
amžino poilsio vietą.

Viešpatie suteik jai amžiną ramybę.
Nuliūdę vaikai - Vincas, Juzė, Julija ir Antanas 

su šeimomis

PADĖKA 
AfA 

JULIJAI SKREBUTĖNIENEI, 
mylimai mamai ir močiutei mirus 

1988 m. birželio 4 d. Toronte,
reiškiame nuoširdžiausią padėką Tėvams pranciškonams 
už maldas laidotuvių namuose, apeigas šventovėje ir paly
dėjimą (lietuvių Šv. Jono kapines Mississaugoje.

Ypatinga padėka Tėvui Eugenijui, OFM, ir Tėvui Pijui, 
OFM, už visokeriopą pagalbą ilgos ir sunkios ligos metu.

Dėkojame Anatašai Pakalniškytei už giedojimą šven
tovėje ir didelę pagalbą mamai būnant ligoninėje.

Dėkojame karsto nešėjams, užprašiusiems Mišias, 
aukotojams slaugos namams, už gėles, užuojautas, daly
vavimą laidotuvių namuose, Mišiose ir palydėjimą į amžino 
poilsio vietą.

Ypatingą padėką reiškiame V. Dauginiui ir A. P. Ski- 
landžiūnams už visokeriopą pagalbą mamytei bei man jos 
ligos metu ir laidotuvių laike.

Ačiū B. Stanulienei už pietus ir ponioms už pyragus. 
Teatlygina Dievas visiems.

Duktė Virginija Hanson 
ir anūkė Jordy

Canadian STrt ttnori als Httj.
76 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



Lietuvos kardinolas Jo Eminencija VINCENTAS SLADKEVIČIUS Romoje 
po visą apeigų su nauja kardinoliška uniforma Nuotr. Felici

Lietuvos knrdinolns

Pareiškimas tarptautinei organizacijai
Ką daro “buldozerinis ateizmas” sovietų okupuotoje Lietuvoje tikintiesiems. 

Apie tai rašo “LKB kronika” 77 numeryje

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
reakcijos lyg tie gražūs Egipto 
sfinksai..

“Šv. Marija davė jums 
kardinolą!”

Tais plačiais laiptais kilda
mi aukštyn, atėjome į trečią 
aukštą - į audienciją sales, ku
rią, atrodo, čia yra visa eilė. 
Mus atvedė į “sosto” salę, nes 
joje yra nedidelis pastovus 
marmuro sostelis. Salė nedi
delė, nėra jokią baldą, tik sie
nas puošia didžiąją meninin
ką kūriniai Šv. Rašto temomis.

Mūsą grupė sustojo ratu: 
arkiv. C. Salatka, vysk. A. Deks- 
nys, vysk. V. Michelevičius, 
lietuvią Šv. Kazimiero kolegi
jos monsinjorai, kunigai, 4 se
selės vienuolės, Lietuvos at
stovas Vatikanui St. Lozoraitis 
(jis su kardinolu sutiko Šv. Tė
vą prie durą), Kaz. Lozoraitis 
su Ponia ir dukrele Daina, Al
gis Žemaitis su Ponia. (Žemai
tienė ir Daina Lozoraitytė dė
vėjo tautinius drabužius), ir 
sudarė mūsą grupės lietuvišką 
atspalvį, Paulina Ivinskienė, 
dr. Barbora Vileišytė, Angelė 
Avižonienė, būrelis jaunimo.

Atvyksta Šv. Tėvas, lydimas 
prel. Audrio Bačkio. Atsistojęs 
priekyje tarė lietuviškai: “Gar
bė Jėzui Kristui”. Po to atsisė
dęs pasakė trumpą žodį itališ
kai ir lietuviškai, kuriame pa
brėžė, kad Marijos metai buvo 
laimingi Lietuvai - ji paminėjo 
krikščionybės sukaktį ir gavo 
kardinolą. “Šv. Marija davė 
jums kardinolą” - pakeltu bal
su tarė popiežius. Po to jau 
kiek privačiau kardinolui pa
sakė: “Grįžk į kenčiančią Lie
tuvą ir būk kenčiančios Lietu
vos kardinolu”! Kard. Sladke
vičius atsakė: “Norėčiau, kad 
dalis Lietuvos kančios visada

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.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti J* VAZNELIŲ

Sifts international inc
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

liktą ir mano kardinolystėje. 
Aš priimu tai kaip garbę visai 
Lietuvai, jos K. Bendrijai ir 
jos kankiniams. Kaip asmuo 
aš žinau, kad nesu to vertas.” 
Į tai Šv. Tėvas jam tarė: “Tai 
man patinka. Dievo palaima ir 
mano palaiminimas telydi Ta
ve”! Po to Šv.Tėvas su visais 
iš elės nuoširdžiai, tėviškai 
pasisveikino ir pasikalbėjo.

Audiencijos dabar yra kiek 
pasikeitusios. Seniau katali
kai, pagal paprotį, bučiuodami 
“žvejo žiedą” šiek tiek priklaup
davo, o dabar to nėra. Kas iš 
įpratimo ir bandė tai daryti, 
popiežius, paėmęs už rankos, 
tai sulaikė. Jis su visais net ir 
su jaunaisiais, maloniai, drau
giškai pasisveikino, lyg būtą 
artimas draugas ar bičiulis.

Kardinolas visus Šv. Tėvui 
pristatė. Kai mane paminėjo, 
kad atstovauju Amerikos lie
tuvią kunigą, vienybei, kaišia
doriečiams išeiviams ir pats 
esu kaišiadorietis jo draugas, 
Šv. Tėvas pasakė: “Kadangi esi 
kaišiadorietis ir iš Amerikos, 
tai pakviesk kardinolą į Ame
riką”. Pažadėjau.

Šv. Tėvui baigus visus pa
sveikinti buvo padaryta bend
ra nuotrauka. Kardinolas dar 
kartą padėkojo Šv. Tėvui. Jis 
su juo visą laiką kalbėjo gra
žia lotyną kalba, o mes - anglą, 
vokiečią, ir italą kalbomis. 
Popiežius suteikė visiems savo 
palaiminimą, ir tuo buvo baig
ta pirmojo Lietuvos kardinolo 
pirmoji istorinė audiencija 
su Šv. Tėvu Jonu-Paulium II.

• Šv. Bernardas iš Clairvaux rašė 
apie popiežiaus rinkimus: “Šis yra 
šventas? Tegu meldžiasi už mus. 
Anas mokytas? Tegu moko mus ir 
rašo mokslingas knygas. Trečiasis 
yra išmintingas? Tegu valdo mus. 
Rinkite jj popiežiumi”.

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

Tarptautinės Helsinkio Fe
deracijos delegacijai, TSRS 
vyriausybės kvietimu viešėju
siai Maskvoje 1988 m. sausio 
mėnesio pabaigoje, Lietuvos 
katalikai įteikė šį dokumentą:

Apie tikinčiąją padėtį 
Lietuvoje

Tikinčiąją padėtį TSRS, 
tuo pačiu ir inkorporuotoje 
į TSRS Lietuvoje, nustato 
TSRS įstatymai, kuriuose, 
nors dažnai ir užmaskuotai, 
sakoma, kad TSRS religija turi 
būti išgyvendinta. Ir tik todėl, 
kad įstatymai dažnai vykdomi 
paviršutiniškai, tikintie
siems Tarybą Sąjungoje kol 
kas pasisekė išlaikyti kai 
kurias savo pozicijas.

TSRS konstitucijos įžangoje 
sakoma: “Aukščiausias Tary
bą valstybės tikslas — su
kurti beklasę komunistinę 
visuomenę. .. ugdyti komu
nistinės visuomenės žmo- 
gą ...” 39-tame straipsnyje 
sakoma: “Piliečiai, naudoda
miesi teisėmis ir laisvėmis, 
neturi kenkti visuomenės ir 
valstybės interesams ...” Ka
dangi komunistinės visuome
nės žmogus — išimtinai ateis
tas, reiškia bet kurią teisią 
ir laisvią panaudojimas reli
gijos naudai yra konstitucijos 
pažeidimas.

25 str.: “Tarybą Sąjungoje 
egzistuoja ir tobulinama vie
ninga liaudies švietimo siste
ma, kuri. .. tarnauja komunis
tiniam jaunimo auklėji
mui ...” Tikintiesiems vietos 
nepalikta. Tie jauni žmonės, 
kurie per stebuklą nepasiduo
da ateistiniam (komunisti
niam) auklėjimui, geriausiu 
atveju tampa antros rūšies pi
liečiais.

Sąžinės laisvė konstitucijoje 
(52 str.) suprantama kaip “tei
sė praktikuoti religinius kul
tus arba vesti ateistinę pro
pagandą . ..” Reiškia religiją 
ir tikinčiuosius galima pulti 
visomis komunikacijos prie
monėmis, o tikintieji gintis, 
vesti kontrapropagandą, ar juo 
labiau religijos propagandą, 
negali. Remdamiesi šiais ir 
panašiais konstituciniais 
pagrindais, aukštieji ir vie
tiniai valdžios organai lei
džia tikinčiuosius diskrimi
nuojančius įstatymus, įsakus, 
nuostatus, o valdininkai žino, 
kad kovoje su religija lazdą 
perlenkti galima, o neperlenk
ti rizikinga, nes galima netekti 
posto.

Ryškiausiai kataliką diskri
minacija Lietuvoje atsispindi 
“Religinią susivienijimą nuo
statuose”, patvirtintuose Lie
tuvos TSR AT prezidiumo įsa
ku 1976 m. liepos 28 d. ir iki 
šiol tebeveikiančiuose. Šią 
nuostatą 17-tas punktas sako: 
“Religiniai susivienijimai ne
turi teisės organizuoti vaiką 
ir jaunuolią specialią susirin
kimą, taip pat darbo, literatū
ros ir kitokią ratelią ir grupią, 
neturinčią ryšio su kulto atli
kimu”. 18-tas punktas: “Dėstyti 
tikybą gali būti leidžiama tik 
dvasinėse mokyklose, atidaro
mose nustatyta tvarka”. Lietu
voje leista tik viena tokia mo
kykla su griežtai apribotu val
džios besimokančiąją skaičiu
mi — Kauno Tarpdiecezinė ku
nigą seminarija.

Ne tik šie nuostatą punktai 

į

Rugpjūčio 17 d. Gedimino aikštėje Vilniuje Algimantas Andreika ir Petras Cidzikas pradėjo bado streiką, kad 
būtą paleisti visi politiniai kaliniai. Prie ją vėliau prisidėjo ir daugiau. Nuotraukoje PETRAS CIDZIKAS ir 
kiti badaujantys Nuotr. Petro Meiklejohn

yra diskriminaciniai, bet ir 
visi kiti. Ištisai “draudžiama, 
draudžiama, draudžiama ...” 
Todėl absoliuti dauguma Lie
tuvos kataliką kunigą pasira
šė valdžiai adresuotą pareiš
kimą, kuriame atsisakė pa
klusti šią nuostatą reikala
vimams. Bet valdžia į tai ne
atkreipė dėmesio ir pareigū
nai, remdamiesi šiais nuo
statais, iki šiol tebeterorizuoja 
tikinčiuosius, ypač tikintį jau
nimą.

Persitvarkymas valdžios lai
kysenos tikinčiąją atžvilgiu 
Lietuvoje nepalietė. Įstaty
mai liko tie patys, tendencija 
išgyvendinti religiją ne tik li
ko, bet ir sustiprinta naujais 
GORBAČIOVO, o Lietuvoje ir 
KP CK sekretoriaus GRIŠKE
VIČIAUS raginimais sustip
rinti kovą su religiją.

Šie metai (1987) Lietuvos 
katalikams jubiliejiniai — 
Lietuvos krikštui 600 metą. 
Ta proga Lietuvos katalikai 
tikėjosi savo Tėvynėje susi
tikti su Popiežiumi. Juo la
biau, kad ir Popiežius to no
rėjo. “Persitvarkanti” TSRS 
valdžia neleido. Daug Lietu
vos kataliką norėjo dalyvauti 
jubiliejinėse iškilmėse Vati
kane. TSRS valdžia, 1975 m. 
Helsinkyje pasižadėjusi pa
lengvinti kontaktus tarp įvai
rią šalią žmonią, išleido va
žiuoti į Vatikaną ... 8 (aštuo
nis!) asmenis, prieš tai KGB 
perspėtus, kaip jie turi ten 
elgtis. Iki šiol, priešingai 
Helsinkio susitarimams, už
draustas religinės literatū
ros įvežimas į Lietuvą iš už
sienio bei jos spausdinimas 
vietoje.

ELTOS pranešimas
Pasaulio baltiečių tarybos 

konferencija įvyks rugsėjo 9-10 
d.d. Britanijos Londone. Bus 
svarstyti su dabartine situaci
ja susieti Pabaltijo klausimai. 
Į konferenciją pakviesti lietu
vią, latvią, e&ąAflštitiiciją bei 
organizaciją atstovai. VLIKui 
atstovaus jo pirmininkas dr. K. 
Bobelis ir sekretorius dr. J. 
Stikliorius.

Lietuviai aktyvistai Mindau
gas ir Ona Virginija Šiboniai, 
gyvenę Kaune, atsisakę sovie
tą pilietybės, buvo priversti iš
vykti į Vakarus. Šiuo metu su 
dviem mažametėm dukrelėm 
gyvena Strasburge, Pranzūcijo- 
je. Šiboniai ypač gyvai reiš
kėsi š.m. Vasario 16 demonst
racijoje. Šibonienė buvo suim
ta, tardyta, bet vėliau paleista. 
Mindaugas Šibonis yra vienas 
iš Lietuvos laisvės lygos stei
gėją.

Demonstracija rugpjūčio 23 
d. Vilniuje susilaukė plataus 
atgarsio pasaulio spaudoje. 
New York Times rugpjūčio 24 
d. pirmame puslapyje išspaus
dino pranešimą apie demonst
racijas Baltijos kraštuose. Taip 
pat priminė Baltijos kraštą 
1940 m. okupaciją kaip pasek
mę Stalino ir Hitlerio susita
rimą. Nors demonstrantai, pa
sak laikraščio, savo šūkiuo
se reikalavo nepriklausomybės, 
tačiau daugumos siekis esanti 
ribota savivalda, kurioje bū
tą suvaržyta rusifikacija ir su
teikta daugiau laisvės tvarkyti 
savo ekonomiją.

Apie tai ką “buldozerinis 
ateizmas” (taip valdišką bedie- 
vią siautėjimą TSRS vadina 
patys ateistai!) pridarė tary
biniais laikais Lietuvoje ir 
tebedaro iki šiol, galima skai
tyti “Lietuvos Kataliką Baž
nyčios kronikoje”. Šiame vie
ninteliame ir tai nelegaliai 
leidžiamame periodiniame 
Lietuvos kataliką leidinyje 
— užtikriname — netikslumai 
bei klaidos (atrodytą neišven
giami pogrindžio sąlygomis) 
pasitaiko išimtinai retai. 
“LKB kroniką” galima gauti 
Lietuvos pasiuntinybėse JAV, 
prie Vatikano ir kai kuriose 
kitose šalyse anglą, vokiečią, 
prancūzą ir kt. kalbomis. Mes 
manome, kad normalus, veik
lus religinis gyvenimas Lie
tuvoje bus galimas tik tuo ir 
tik tuo atveju, jeigu valdžia 
radikaliai pakeis savo požiū
rį į religiją ir pagrįs jį įstaty
mais.

J. E. Vilniaus vyskupas Juli
jonas STEPONAVIČIUS, Ža
garė; kun. Jonas DANYLA, 
Bijutiškės; kun. Jonas ZUB- 
RUS, Kirdeikiai; kun. Zeno
nas NAVICKAS, Saldutiškis; 
kun. Rokas PUZONAS, Kiauk
liai; kun. Kazimieras GRA
ŽULIS, Šiauliai; kun. Gusta- 
nas GUDANAVIČIUS, Žagarė; 
kun. Edmundas ATKOČIŪ
NAS, Kuršėnai; Robertas 
GRIGAS, Kiaukliai; Nijolė 
SADŪNAITĖ, Vilnius; Liudas 
SIMUTIS, Kaunas; Petras 
PLUMPA, Kulautuva; Saulius 
KELPŠAS, Garliava; Petras 
GRAŽULIS, Sasnava.

Lietuva. 1987 m. lapkritis

Washington Post ilgam sa
vo korespondento Gary Lee 
straipsnyje apie demonstraci
jas Pabalty pažymi, kad jos vy
ko su valdžios pritarimu. So
vietą valdžia padariusi nuolai
dą nepatenkintiems aktyvis
tams. Praeitą rudenį demonst
rantai buvo grasomi kalėji
mu, iš darbo atleidimu, o da
bar demonstracijose dalyva
vo ir patys valdžios pareigūnai.

Daugiausia kalbėtoją pasi
sakę už Baltijos valstybią at
skyrimą nuo Sovietą Sąjungos.

Washington Times rugpjū
čio 23 d. komentatorius Arnold 
Beichman rašė: “Šiandien so
vietą imperialistą imperijai 
Gerojo Gorbachiovo valdžia 
yra didelis klausimas: ar Sta
lino 1940 m. įvykdyta privers
tinė trijų Baltijos valstybią
- Estijos, Latvijos ir Lietuvos
- inkorporacija nebėra teisė
ta, net pagal Sovietą standar
tą”. Pasak autorius, šis klausi
mas nepaprastoj spaudos kon
ferencijoje Maskvoje buvo iš
aiškinta, kad sovietu okupaci
ja Baltijos kraštuose nebega
li ilgiau būti pateisinta, iš
skyrus suklastotus oportu
nistiškus sumetimus.

Luxemberger Wort rugpjū
čio 22 d. straipsnyje “Baltijos 
valstybės ir apsisprendimas” 
tarp kitą iškeltą klausimą pri
mena, kad Europos parlamen
tas pernai liepos 6 d. priėmė 
nutarimą, kuriuo Sovietą Są
junga raginama leisti Baltijos 
šalims laisvai apsispręsti.

Tėviškės žiburiai • 1988. IX. 6 — Nr. 36 (2011) • psl. 3

Vilniaus universiteto šv. Jono šventovė, kurios paskirtis tarnauti religiniams 
reikalams, dabar tarnauja profaniniams tikslams kaip “pažangios mokslo 
minties” muzėjus

Žydų demonstracija Vilniuje
STEPAS VARANKA

Nuo Lietuvos okupacijos 
laiką Vilniuje š. m. liepos 8 
įvyko pirmoji legali žydą de
monstracija prie buvusio vo
kiečią okupacijos metais 
įsteigto žydams geto. Ją or
ganizavo Žydą kultūrinė drau
gija. Demonstrantai reikala
vo lygią teisią savo tautie
čiams. Tai patvirtina Phil 
Fine Toronte leidžiamame žy
dą laikraštyje, “The Canadian 
Jewish News” liepos 11 d. lai
doje, straipsnyje “Lithuanian 
Jews hold first protest in 40 
years”.

Demonstracija, į kurią susi
rinko per 500 vyrą, moterą ir 
vaiką, reikalavo, kad žydams 
būtą suteiktos pilnos teisės 
legaliai turėti savo tautybę 
Sovietą Sąjungoje, teisę kal
bėti senovės žydą hebrają ir 
jidiš kalba, puoselėti pilnai 
savo kultūrą. Susirinkusiąją 
atstovai kreipėsi į ok. Lietu
vos valdančiuosius, kad Vil
niuje būtą pastatytas pamink
las 100.000 sunaikintą-nužu- 
dytą žydą tragiškam likimui 
prisiminti. Kalbėtojai pabrė
žė, kad paminkle būtu aiškiai 
pažymėta, kad tie, kurie čia 
žuvo, buvo žydai, o ne sovietą 
piliečiai. ..

Kitą dieną žydą demonstran
tą sveikinimas buvo perskaity
tas viešame masiniame susi
rinkime, Vilniuje, Vingio par
ke, kuriame dalyvavo per 75.- 
000 žmonią. Žydą sveikinimas 
buvo priimtas labai šiltai. 
Aukštas Lietuvos komunistą 
partijos pareigūnas pareiškė: 
“Kylantis nacionalistinis ju
dėjimas Lietuvoje nėra fašis
tinis ir priešžydiškas, kaip 
būdavo anksčiau”.

Sol Littmanas, kuris ten bu
vo, sako, kad tas pats pareigū
nas pareiškęs, jog lietuviai 
nori, kad 10.000 žydą esnčią 
Lietuvoje jaustąsi kaip savo 
namuose. Nežiūrint to, Litt
manas sako“vienas užkietėjęs 
senos linijos komunistas, ant
rojo karo pogrindžio dalyvis, 
žydą grupės vadas ir veikėjas 
jam pareiškęs, kad naujas na
cionalistinis lietuvią judėji
mas nesiskiria nuo senojo. 
Jis toliau priduria kad Lietu
vos . žydai laiko pirštus su
spaudę, tikėdamiesi, kad nau

GE©. H. CSIEBEJt
MONUMENTS INC.

208 Kingston Rd., Toronto, Ont. M4L 1S7
Raštinės tel. 691-5712 Namų tel. 762-3502

694-1013 Roman Demkiw
Išstatyta 120 paminklų pavyzdžių - didžiausias pasi
rinkimas Toronte paminklų, sukurtų tautiniais motyvais 

Mes parūpinam savo klientams braižinius bei 
proporcingus pagal mastelį planus patvirtinimui. 
Projektai ir skulptūros atliekami geriausių mūsų 
meistrų.

Naudojamas geriausias Š. Amerikos ir im
portuotas granitas. Užsakymai priimami bron
zos ir granito plokštėms, keramikos ir porceliano 
paveikslams, įrašams kapinėse, bronzos sta
tuloms ir lemputėms.

Varžytinių kainos - visų projektų 
meistriškumas garantuotas.

jas tautinis sąjūdis nesukeltą 
antisemitinią nuotaiką ir išsi
šokimą.

Toliau rašoma, demonstraci
ją Jalyviai Vingio parke pir
mą kartą nuo 1940 metą matė 
plevėsuojančią tautinę Lietu
vos vėliavą. Buvo giedamas 
Lietuvos himnas. Kalbėtojai 
su pagieža ir kritika kalbė
jo apie Maskvos elgesį su Bal
tijos valstybėmis. Vienas kal
bėtojas reikalavo lietuvią kal
bai grąžinti jos teises ir pa
garbą. Kitas reikalavo sąvi- 
stovumo ir Maskvos nesikiši
mo į lietuvią reikalus. Kalbė
toją tarpe buvo akademikai, 
žurnalistai, rašytojai, filoso
fai, gamybinią produktą žino
vai, ekonomistai, menininkai, 
poetai ir kitą specialybią at
stovai.

Žydą demonstraciją organi
zavo Žydą kultūros draugija, 
kuri yra oficialiai pripažinta 
Sovietą Sąjungos vyriausybės. 
Littmano sakymu, žydą de
monstracijoje dalyvavo įvai
rią politinią srovią ir pažiū
rą asmenys. Seni užkietėję 
komunistai, II D. karo pogrin
džio dalyviai ir karo vetera
nai. Vienas zionistas reika
lavo leidimo išvykti iš Sovie
tą Sąjungos, pareikšdamas, 
kad tie žydai, kurie nori likti 
Lietuvoje, turi turėti pilnas 
užtikrintas žmogaus teises, 
džiaugtis pilnu laisvu gyve
nimu. Littmano teigimu žydą 
susirinkime 10% dalyvią buvo 
nežydai. Demonstracijos pro
ga buvo pagamintas ir išleis
tas specialus ženklas su Dovy
do žvaigžde prisiminti ir pa
gerbti 100.000 nužudytą žydą 
Vilniuje.

Čia norisi prisiminti Vytau
to ir 1918-1939 m. nepriklauso
mą Lietuvą, kurioje žydai ir vi
sos kitos tautybės turėjo lygias 
žmogaus teises. Žydai turėjo 
net tam tikras privilegijas. 
Steigiamajame seime 1920 m. 
iš 112 atstovą buvo išrinkti 7 
žydai ir žydą reikalams paskir
tas ministeris. Lietuva ir Vil
nius buvo tapę pasaulio žydą 
“Jeruzale”. Reikia tikėtis, 
kad, Lietuvai atgavus savo pil
ną nepriklausomybę, žydą kul
tūrinis ir religinis gyvenimas 
naujoje Lietuvoje pilnai su
žydės.
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® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE JA Valstybės

® LIETUVIAI PASAULYJE
ANYKŠČIŲ "VERPETAS”

Anykščių kultūros rūmai turi 
pramoginių šokių grupę "Verpe
tas", jungiančią apie 150 šokė
jų. “Verpetui” vadovauja Stasė 
Bilevičienė ir Juozas Pratkelis. 
Šokėjai yra surengę apie 1.200 
koncertų, dalyvavę penkiuose 
tarptautiniuose konkursuose, 
tapę įvairių varžybų laimėto
jais. “Verpetas" dabar ruošiasi 
koncertinei išvykai Lenkijon.

AUTOBUSŲ STOTIS
Ant kalvelės prie Šventosios 

išaugo naujoji Ukmergės auto
busų stotis, turinti erdvią ke
leivių salę, bilietų kasas, baga
žinę, kambarį motinoms su vai
kais bei kitas patalpas. Ji kas
dien aptarnauja daugiau kaip 
200 tarpmiestinių ir priemies
tinių susisiekimo linijų. Per 
parą autobusų stotimi pasinau
doja pusketvirto tūkstančio ke
leivių.

JĖGAINĖS PROBLEMOS
Tragiški įvykiai atominėje 

Černobilio elektros jėgainėje 
atkreipė visos lietuvių tautos 
dėmesį atominėn Ignalinos jė- 
gainėn, kuri jau daug metų sta
toma prie Drūkšių ežero. Ten 
netgi spėjo išaugti statytojams 
ir jėgainės tarnautojams skir
tas Antano Sniečkaus mieste
lis. Ignalinos jėgainei buvo 
numatyti keturi atominiai reak
toriai su bendru šešių milijonų 
kilovatų pajėgumu. Kiekvieno 
reaktoriaus pajėgumas turėjo 
būti pusantro milijono kilova
tų. 1986 m. Lietuvos atstovams 
pavyko įtikinti planuotojus 
Maskvoje, kad biologinis Drūk
šių ežero režimas, sanitarinė 
ir higieninė jėgainės aplinka 
negalės užtikrinti normalaus 
keturių reaktorių darbo. Bu
vo nutarta nestatyti ketvirto
jo reaktoriaus, atominei Igna
linos jėgainei paliekant tik 
tris reaktorius su bendru pus
penkto milijono kilovatų pajė
gumų. Du reaktoriai jau yra 
pastatyti ir veikia, o trečiojo 
statyba buvo tęsiama, nors jai 
trūksta galutinių planų, su
derintų su Lietuvos vandenų 
apsaugos tarnybomis. Komparti
jos centro komiteto sekr. Al
girdas Brazauskas liepos 9 d. 
šimtatūkstantinei miniai Vil
niaus Vingio parke pranešė, 
kad yra nutrauktas trečiojo 
reaktoriaus statybos finansa
vimas atominėje Ignalinos 
elektrinėje, kol nebus pareng
ta ir Lietuvoje suderinta pro
jektinė šio reaktoriaus doku
mentacija.

GAISRAS IR PATAISYMAI
“Komjaunimo tiesa" liepos 

23 d. pranešė skaitytojams, kad 
liepos 20 d. atominėje Ignalinos 
elektrinėje buvo kilęs gaisras. 
Viename pirmojo reaktoriaus 
bloko koridoriuje buvo paste
bėti dūmai. Iškviesti gaisrinin
kai išaiškino, kad dega elektros 
kabeliai, užsidegę nuo trumpo 
sujungimo tame koridoriuje 
veikusios suvirinimo aparatū
ros laiduose. Liepsnos greit bu
vo užgesintos. Nedideliame 
gaisro židinyje nėra kabelių, 
maitinančių technologines sis
temas. Tad elektrinė tęsė nor
malų darbą. Kitą problemą at

Pigiausias kainas kelionėse į 
LIETUVĄ 1988 metais 
5-kiom, 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų

Rugsėjo 2-16
Spalio 7-21 

Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 
Smulkesnes žinias teikiame 

tel. (416) 769-2500

Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: AUDRONĖ, LIUSĖ, DALIA, 
INGĖ, JOANNE, PAULIUS.

Mes kalbame - lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiškai, 
lenkiškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai.
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Mūsų registracijos numeriai: retail nr. 2559030, wholesale nr. 2475066

nešė pirmojo reaktoriaus bloko 
darbo sustabdymas remontui, 
pavėluotas penkiomis dieno
mis. Dėl to pavėlavimo taip pat 
penkiomis dienomis sutrumpin
tas ir remontui skirtas laikas. 
Šia proga elektrinę aplankė 
“Tiesos” korespondentai Vy
gantas Guiga ir Jurgis Pasko- 
činas, ten susitikę su elektri
nės direktoriumi Anatolijumi 
Chromčenka, jos partorgu Juri
jumi Salnikovu ir vyr. inž. Ge
nadijumi Negrivoda. Jiedu savo 
dienraščio rugpjūčio 13 d. lai
doje pasakoja: “Sužinojome, kad 
pirmajame energetikos bloke 
bus tvarkoma apsaugos valdymo 
sistema, keičiami savo laiką 
atitarnavę kontrolės prietai
sai, bus padidintas avarijų lo
kalizavimo hermetiškumas, per
tvarkoma dujų išmetimo siste
ma .. Vilniečiams žurnalis
tams nepatiko partorgo J. Salni- 
kovo pareiškimas apie remontui 
taikomą skubų rangos metodą: 
“Specialistai įsipareigojo kont
rolės prietaisus pakeisti ne per 
mėnesį, kaip būdavo anksčiau, o 
per dešimt dienų. Suabejojome: 
ar nepakenks saugiam reakto
riaus darbui tokia sparta, ar ji 
pasiteisina? Mums buvo atsaky
ta, kad viskas apskaičiuota, dar
bus kontroliuos, ir abejoti nėra 
ko. Dalį remonto ketinama pati
kėti kooperatyvui: elektrinės 
specialistai dirbs po darbo va
landų, savaitgaliais. Naujovės 
reikalingos visur, bet juk čia ne 
batų taisykla. Ar nėra rizikos 
patikėti kad ir menkiausią ope
raciją žmogui, kuris lieka, bū
kim atviri — viršvalandžių, jau 
išdirbęs 8 valandas? O gal šio
mis ‘naujovėmis’ bandoma kom
pensuoti ministerijos nurodymu 
prarastą laiką?” Pirmojo reak
toriaus bloko kapitalinio re
monto pabaiga numatyta spa
lio 14 d.

SUSTABDĖ ABU REAKTORIUS
“Tiesos” atstovai V. Guiga 

ir J. Paskočinas, viešėdami Igna
linos elektrinėje, teiravosi, ar 
neteks sustabdyti ir antrojo re
aktoriaus, jeigu primajam pri
reikė tiek daug pataisų. Jiems 
buvo raminančiai atsakyta, kad 
antrasis reaktorius esąs naujes
nis, tobulesnis už pirmąjį. Apie 
jo remontą niekas neprasitarė. 
Ir vis dėlto, kai žurnalistai grį
žo Vilniun, paaiškėjo, kad antra
sis reaktorius buvo sustabdytas. 
Keisčiausia, kad stabdymas vy
ko kaip tik tuo metu, kai V. Gui
ga ir J. Paskočinas viešėjo elekt
rinėje, teiravosi, ar nereikės ir 
jo sustabdyti. Ignalinos atomi
nės elektrinės antrojo reakto
riaus bloko remontą rugpjūčio 
12 d. laidoje paskelbė “Komjau
nimo tiesa": “Kaip vakar redak
cijai pranešė iš Ignalinos ato
minės elektrinės, rugpjūčio 11 
dieną 16.20 vai. pagal planą bu
vo iškrautas antrasis energo- 
blokas. Tai padaryta, kad būtų 
pašalinti pirmojo kontūro vamz
dyno suvirintame sujungime at
siradę nesandarumai. Remontas 
bus baigtas ir blokas pradės 
veikti rugpjūčio 19 dieną”. Tie 
nesandarumai, matyt, nebuvo 
menki, jeigu jiems pašalinti 
skubiu partorgo J. Salnikovo 
rangos metodu buvo paskirta 
pilna savaitė. y. Kst.

VIENINTELĖ PROFESIONALI
LIETUVIŲ KELIONIŲ 
ĮSTAIGA KANADOJE 

SKELBIA ir 
GARANTUOJA

Gruodžio 27- 
sausio 10 1989 m.

VHI-sios tautinių šokių šventės liepos 3 d. Hamiltone užbaigimo bankete. Iš kairės: Hamiltono miesto burmistras 
B. MORROW, LIUCIJA SKRIPKUTĖ, naujasis PLB pirm. prof. VYTAUTAS BIELIAUSKAS Ntr. J. Miltenio

Hamilton, Ontario
HAMILTONO PENSININKŲ klu

bo “Dainos” vienetas po atosto
gų, rugsėjo 6 d., renkasi repeti
cijai. Sudarytas naujas dainų re
pertuaras. Repeticijos vyksta 
antradieniais, 10 v.r., “Rambyne”. 
Laukiame naujų dainininkų ir 
kviečiame visus, kurie mėgsta 
dainą, nori ir gali dainuoti. Gra
žios lietuviškos dainos ne tik ra
mina, linksmina, skaidrina sielą, 
bet ir primena tėvynę Lietuvą. Be 
to, dainuosim ne tik sau, bet ir 
kitiems. Seniūnė

JURGIS IR AMILIJA PALME- 
RIAI rugpjūčio 27 d. atšventė sa
vo vedybų auksinį jubiliejų. Šeš
tadienį, 4 v.p.p., Jaunimo centro 
salėje jie su savo giminėmis ir 
bičiuliais pakilioje nuotaikoje 
prisiminė įvykį, kuris atsitiko 
prieš 50 metų. Tada tik neseniai 
Lietuvos kariuomenės pulke at
likęs savo karinę tarnybą, atvyko 
į Kanados Winnipegą dar jaunas 
ir išvaizdus imigrantas Jurgis 
Palmerjs. Čia tuoj susipažino ir 
susidraugavo su šiame krašte jau 
gimusia ir dailiai nuaugusia krau
tuvininko dukterim Amilija Jau- 
niškyte. Jų pažintis išsivystė į di
delę draugystę, ir taip jie panašų 
1938 metų rugpjūčio šeštadienį, 
Winnipego “Holy Ghost” švento
vėje pasižadėjo vienas kitam ne
sibaigiančią meilę ir globą.

Pokariniai imigrantai, tada va
dinami dipukais, atvykę į šį kraš
tą, čia radusius lietuvius vadino 
senaisiais imigrantais. Ne iš kar
to ir ne visur pavyko toms dviem 
tautiečių kartoms tuoj susidrau
gauti. J. A. Palmeriai kažkaip tuoj 
pritapo prie naujųjų tėvynainių, 
nes jie nei daug savo amžiumi, 
nei savo pažiūromis nuo šitų ne
išsiskyrė. Winnipege jie pasidarė 
lyg ir globėjais bei patarėjais 
naujai atvykusiųjų. Ir šiandien 
čia daugelis, prisimindami savo 
gyvenimą Winnipege, visada geru 
žodžiu pamini ir J. A. Palmerius.

Persikėlę gyventi į Hamiltoną, 
jie rado daug savo jau seniau su
tiktų pažįstamų ir bičiulių. J. Pal- 
meris tuoj įsijungė į čia planuo
jamų statyti Lietuvių namų veiklą. 
Vienu laiku buvo ir šitos akcinės 
bendrovės pirmininku. Jis tai idė
jai labai pritarė ir nuoširdžiai 
dėl to dirbo. Tačiau vėliau, atsi
radus tam trukdytojų. Lietuvių 
namų idėja buvo numarinta. Šian
dien mes visi jau pradedame ap
gailėti, kad tokia iškyli Hamil
tono lietuvių kolonija taip ir 
liko be savų namų.

Abu J. A. Palmeriai yra malonūs 
ir visų mėgstami žmonės. Turi 
daug pažinčių ir lengvai susiranda 
sau bičiulių. Savo laiku J. Pal- 
meris dirbo čia aprangos gamyk
lose kaip rūbų stilizuotojas. Pas
kutiniu laiku turėjo savo siuvyklą, 
o dabar jie jau gyvena poilsingą 
pensininkų gyvenimą. Jų vedybų 
auksinį jubiliejų atžymėti buvo 
atvykę žmonių iš Toronto, Tim- 
minso, Winnipego ir Niujorko 
valstijos. Ta proga buvo gautas 
Šv. Tėvo palaiminimas, pasvei
kino federacinės ir provinci
nės valdžios atstovai, buvo gauta 
daug sveikinimo laiškų ir tele
gramų.

Hamiltoniečiai linki mieliems 
sukaktuvininkams dar daug 
džiaugsmingų metų. K. M.

REIKALINGA LIETUVĖ moteris 
prižiūrėti 1,5 metų Jonuką nuo 
8 v.r. iki 4 v.p.p. Hamiltone. Kreip
tis tel. 524-2770.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata - oro paštu 70 dolerių 
visuose laisvojo pasaulio kraštuose.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas” (fl) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

VILNIAUS ŠAULIŲ RINKTINĖS 
moterų šaulių rengtoji gegužinė 
rugpjūčio 21 d. praėjo sėkmingai 
ir davė pelno, kuris paskirtas Ka
nados lietuvių kultūros muzie
jaus statybai. Rengėjos dėkingos 
visiems, kurie atsilankymu, dar
bu ar auka prisidėjo prie gegu
žinės pravedimo ir pasisekimo. 
Ypatinga padėka ponioms: K. Gel- 
žinienei, I. Vasiliauskienei, K. 
Rudaitienei ir P. Krivinskienei.

Yra neatsiimtų loterijos laimi
kių: nr. 195400 oranžinis, 390956 
žalias. 391296 mėlynas ir 0258483 
baltas. Atsiimti galima sekma
dieniais Jaunimo centro knygyne 
pas A. Petkevičių. Ad.

Staigiai iškeliavo
A.a. KAZIMIERAS BUNGARDA 

rugpjūčio 12 d. buvo palaidotas 
Mississaugos Šv. Jono lietuvių 
kapinėse. Mirė jis staigiai, širdžiai 
sunegalavus. Hamiltono lietuviš
koji visuomenė neteko veiklaus 
tautiečio, kuris buvo dainavęs 
choruose, veiklus ateitininkas 
sendraugis, AV parapijos tary
bos narys ir žymenimis atžymėtas 
“Aukuro” dramos būrelio vaidin
tojas. Velionis Lietuvos kilimo 
buvo vilkaviškietis, gimęs 1921 m. 
sausio 14 d. prie Vilkaviškio Juod- 
vario kaime, keturių vaikų ūki
ninko šeimoje. Savanoriu išėjęs 
į dar nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenę, jam teko karinėj 
tarnyboj išbūti iki karo pabaigos. 
Kaip karo belaisvis prancūzų ati
duotas rusams, jis buvo vežamas 
į Lietuvą, kur sutikto kaimyno 
pagalba jis atsidūrė Vakaruose, 
išvietintųjų stovykloje, Vokieti
joje, Pinneberge,-’buvo įstojęs į 
Pabaltijo universitetą.

Prasidėjus imigracijai, su pir
muoju miškakirčių transportu jis 
atvyko į Kanadą ir prie Port Arthur 
atliko vienerių metų darbo sutar
tį. Po to su kitais savo bendra
darbiais. jieškodami geriau apmo

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003 __
(Union Gas Building) Telefonas
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

Parduodu tinkančius naudoti Lietuvoje 
japonų gamybos video magnetofonus 
ir 1988 m. modelių video filmavimo 

kameras (camcorders) 
“NATIONAL” ir “HITACHI”.

Kreiptis telefonu (416) 385-3453 HAMILTONE.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

Tel. 544-7125

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

AKTYVAI PER 27 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 3%
santaupas...................... 5.75%
kasd.pal.taupymo s-tą...5.25% 
90 dienų indėlius.......... 8.25%
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% 
RRSP ind. 3 m.................... 10%

kamų darbų, atvažiavo į Hamil
toną. Čia įsikūrė ir pradėjo dirbti 
didžiojoj “Stelco” plieno gamy
bos įmonėj. Iš fabriko pensijon 
išėjo, ten išdirbęs 34 metus. Ka
zimieras matyt buvo pamėgęs ka
rinę tarnybą, nes ir čia Hamil
tone savo laiku buvo įstojęs į 
“Militia” rezervus. Jis buvo vie
nas iš pirmųjų, kuris išsireika
lavo ir iš Lietuvos čia atsikvie
tė savo žmoną Angelę. Hamiltone 
mes jį matydavom šventovėje 
skaitant maldas, eisenose nešant 
ateitininkų vėliavą ir mūsų šven
tėse bei minėjimuose deklamuo
jant ar vaidinant scenoje. Kaip 
aktorius jis yra turėjęs tam ta
lentą, nes dramos būrelių varžy
bose yra gavęs geriausio akto
riaus ir kitokius žymenis. Lie
tuvoje dar gyvena jo du jaunesni 
broliai ir viena sesuo.

K. Mileris

A. a. KAZIMIERAS BUNGARDA, 
ateitininkas, Hamiltono AV para
pijos tarybos narys, dramos būre
lio “Aukuras” vaidintojas

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 $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Lietuvių kultūros muziejaus 
vadovui Stasiui Balzekui, jn., 
Ilinojaus demokratų etninių 
amerikiečių taryba Čikagoje 
birželio 26 d. įteikė 1988 m. 
žymenį “Heritage Award”. Žy
muo paskirtas už jo ryšius su 
Ilinojaus valstijos senatoriais, 
Čikagos miesto tarybomis, ame
rikiečių visuomenės supažindi
nimą su lietuviais, Lietuvos 
kultūra ir laisvės siekiais.

Stasys Santvaras jau atsigavo 
po dviejų sunkių operacijų. Gy
dytojų nuomone, liga pilnai 
įveikta. Liepos 31 d. jis dalyva
vo Lietuvių piliečių draugijos 
Bostone surengtame susitikime 
su žymiuoju “Žalgirio” krepši
ninku Arvydu Saboniu, JAV gy
džiusiu savo koją, dabar jau grį
žusiu Lietuvon. S. Santvaras 
ruošiasi grįžti prie savo kūry
binių darbų. Atsigauti po opera
cijų ir susitikti su bičiuliais 
buvo išvykęs į Cape Cod.

Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos Los Angeles skyrius da
bar kiekvienerių metų vidurva
saryje surengia tradicinę gegu
žinę po stogu. Šiemet ji įvyko 
Tautinių namų salėje liepos 3 d. 
Susilaukta daug dalyvių, nes ta
da kaip tik buvo ilgasis savait
galis, skirtas JAV nepriklauso
mybės šventei liepos 4 d. Visus 
pasveikino skyriaus valdybos 
pirm. Rūta Šakienė. Dalyvių 
laukė linksmos vaišės, laimi
kiais turtinga loterija. Metinis 
skyriaus narių susirinkimas bu
vo sušauktas liepos 10, sekan
tį sekmadienį. Veiklos apžval
gą padarė pirm. R. Šakienė. Iš 
ižd. Ramūno Bužėno pranešimo 
paaiškėjo, kad išsekusį skyriaus 
iždą papildė gegužinės pajamos 
ir kad jame jau yra $1.750. Bu
vo išrinkti ir naują valdybą su
darė: pirm. Rūta Šakienė, vice- 
pirm. Vytautas Šeštokas, sekr. 
Irena Bužėnienė, ižd. Ramūnas 
Bužėnas ir narė Kristina Švar
caitė. Kandidatuoti valdybos 
rinkimuose atsisakė buvęs vice- 
pirm. Pranas Dovydaitis ir bu
vusi parengimų vadovė Ona Do
vydaitienė. Valdybon nesutiko 
įsijungti ir Los Angeles lietu
vių dramos sambūrio rež. Pet
ras Maželis, turintis daug dar
bo su sambūriu. Jis betgi su
tiko meniškai apipavidalinti 
skyriaus renginius.

Metinė Dainavos stovyklavie
tės šventė įvyko liepos 31 d. Mi
šias “Baltųjų rūmų” salėje at
našavo kun. Leonas Zaremba, 
SJ, pamoksle kalbėjęs apie Eu
charistijos prasmę. Salė buvo 
pilna dalyvių, kuriems pritrūko 
net kėdžių visiems atsisėsti. 
Daug kas pasigedo jau pernai 
pažadėtos įvesti šaldymo ir vė
sinimo sistemos. Prieš Mišias 
Dainavos turto reikalai aptarti 
direktorių tarybos posėdyje, 
kuriam vadovavo pirm. dr. Vy
tenis Damušis. Nusiskųsta, kad 
stovyklų metu išsimėto nemažai 
virtuvinių indų, puodukų, pei
lių ir šakučių. Vėliau tenka 
pirkti naujus. Pasitaiko net ir 
vandalizmo. Už tokius nuosto
lius turės atsilyginti stovyklau
janti grupė. Apie atliktus per
tvarkymus bei atnaujinimus kal
bėjo stovyklavietės administra
torius Vacius Lelis. Sutvarkyti 
elektros stulpai, kanalizacija 
berniukų namelyje. Naujų lubų 
susilaukė mergaičių ir berniu
kų patalpos, naujų grindų — val
gyklos ir A. Damušio vardo na
mo virtuvė. Sutvarkytos prau
syklos, pakeistas vandens ba
kas. Rėmėjų suvažiavimo posė
dyje aptartos Dainavos stovyk
lavietės lėšos. Pernai buvo gau
ta $37,477.46 aukų — didžiausia 
suma Dainavos istorijoje.

Australija
Pavergtųjų tautų tradicinis 

koncertas liepos 31 d. įvyko 
puošniame Melburno Camner- 
well priemiesčio centre. Kon
certe dalyvavo afganistaniečiai, 
vietnamiečiai, kambodiečiai, 
kroatai, slovakai, vengrai, gu
dai, ukrainiečiai, lenkai, lat
viai ir lietuviai. Svečių teisė
mis koncertan įsijungė airiai 
su savo tautinių instrumentų 
orkestru. Lietuviams atstova
vo “Dainos sambūris”, vadovau
jamas Danutės Levickienės ir 
Birutės Prašmutaitės, “Ginta
ro” tautinių šokių grupė, įsteig
ta Halinos Statkuvienės ir dabar 
vadovaujama jos dukros Dalios 
Antanaitienės. Apie daugiakul- 
tūriškumą kalbėjo liberalas 
senatorius Jim Short, pabrėž
damas, kad šis terminas dar nė
ra pilnai išaiškintas ir supran
tamas Australijoje, kur visi gy
ventojai sudaro vieną ateivių 
tautą.
Britanija

Lietuvių namuose Londone 
liepos 6 d. paminėta dviguba

Antano Žukausko sukaktis — 
<amžiaus aštuoniasdešimtmetis 
ir darbo Lietuvių namų bendro
vėje nepilnas keturiasdešimt
metis. Šaunų pobūvį, pritarus 
LN bendrovei ir DBLS valdy
bai, surengė “Vienybės” klu
bas, sukvietęs savo narius, An
tano ir Onos Žukauskų gimines 
bei artimus bičiulius. Sukak
tuvininkas A. Žukauskas su ki
tais dviem direktoriais yra nu
pirkęs Lietuvių sodybą ir dirbęs 
jos vedėju, kai dar patiems tek
davo gamintis elektrą, pumpuo- 
tis vandenį iš upelio. Sukaktu
vininką sveikino ir jam dėkojo 
Kastytis Baublys, Vladas Dargis, 
Steponas Nenortas. Išleistuvių 
dalyviai sugiedojo “Ilgiausių 
metų”, įteikė dovanų.

Mančesterio lietuvių klubo 
narių susirinkimas, skirtas pir
majam šių metų pusmečiui, įvy
ko liepos 3 d. Klubo pirm. A. Pod- 
voiskis, paprašęs tylos minute 
pagerbti mirusius narius, pada
rė pusmetinės veiklos praneši
mą, primindamas kelis sureng
tus minėjimus ir daug pobūvių. 
Klube talkos būdu atlikta nema
žai pagerinamų darbų. Per pus
metį buvo susilaukta 5.512 sva
rų pajamų ir 4.848 svarų išlai
dų, 664 svarų pelno. Klubo veik
los leidimas yra gautas trejiems 
metams.

Šveicarija
Ciuricho liaudies universi

teto vakariniuose kursuose šią 
vasarą šveicaras mokytojas dr. 
H. Meyeris skaitė paskaitų ciklą 
“Baltijos kraštų istorija ir da
bartis”, padalintą į kelis skyrius. 
Ciklas buvo pradėtas informaci
nėmis žiniomis apie Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gyventojus, 
jų gimtąsias kalbas. Atskirame 
skyriuje paliesta vokiečių ordi
no misija su kryžiumi ir kalavi
ju, jų atnešta kolonizacinio val
dymo sistema Latvijoje ir Esti
joje. Viduramžių skyriuje buvo 
nušviesti Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštystės laikai, jos žlu
gimas kartu su Lenkija, carinės 
Rusijos atnešta priespauda. Pla
čiau buvo paliestas tautinis at
gimimas Baltijos šalyse XIX š. 
pabaigoje, pasikeitimų laikotar
pis iki I D. karo, pokarinis ne
priklausomybės atkūrimas. Iš
samiai aptarti nepriklausomy
bės metais pasiekti laimėjimai, 
nauja sovietine okupacija pasi
baigęs II D. karas, dabartiniai 
baltiečių laisvės siekiai. Pa
skaitas papildė statistiniai duo
menys, skaidrės, baltiečių liau
dies ir kompozitorių muzika, vo
kiečių kalbon išversti poetų ei
lėraščiai. Klausytojams buvo pa
ruošta paskaitose panaudotos 
medžiagos santrauka. Paskaitų 
ciklas tapo įvadu į kursantams 
surengtą apsilankymą Baltijos 
šalyse. Kursus lankė kelios de
šimtys šveicarų, maždaug pusė 
pasinaudojo turistine išvyka.

Vokietija
Vasario 16 gimnazijos ateiti

ninkų šventei gegužės 27-29 d.d. 
buvo skirtas ateitininkų apsi
lankymas pas juos remiantį me
cenatą kun. Antaną Bungą Me- 
mingene. Ateitininkus lydėjo jų 
globėja Marija Šmitienė ir pora 
sendraugių. Metinė ateitininkų 
šventė pradėta vakarinėmis pa
maldomis Šv. Hildegardos sese
lių vienuolyno koplyčioje ir Mai
ronio minėjimu. Ateitininkai 
skaitė jo eilėraščius, giedojo 
tuos, kurie jau yra tapę giesmė
mis. Gegužės 28, šeštadienį, Mi
šias atnašavo iš Čikagos atvy
kęs kun. J. Kidykas, SJ. Po Mi
šių paskaitą apie Maironį, per
nai Lietuvoje iškilmingai pami
nėtą jo gimimo 125 metų sukaktį, 
skaitė V. Natkevičius, išsamiai 
aptaręs tris eilėraščius — “Pa
vasaris”, “Lietuva brangi”, “Va
karas ant Keturių kantonų eže
ro”. Popietė buvo skirta apsi
lankymui Fuerthe, susipažini
mui su jo gražiosiomis pilimis. 
Vakarienės metu ateitininkai 
atliko dainų ir deklamacijų pro
gramėlę, varžybiniu būdu atsa
kinėjo į klausimus, liečiančius 
ateitininkų organizaciją ir ideo
logiją, Lietuvos istoriją, išei
vijos lietuvių veiklą. Gegužės 
29, sekmadienio, rytą įvyko mo
kytojo Lino Vyšnionio vadovau
jamos svarstybos, aptarusios da
bartinę moksleivių ateitininkų 
būklę, įžodį, lietuvių kalbos var
tojimą. Pranešimais į svarsty- 
bas įsijungė gimnazijos ateiti
ninkų kuopos pirm. Virginijus 
Jocys, nariai — Andrius Gedmi
nas, Nida Černiauskaitė ir Rita 
Račkauskaitė. Mišias Šv. Ulri- 
cho senelių prieglaudos koply
čioje koncelebravo kun. J. Kidy
kas, SJ, kun. A. Bunga ir kun. P. 
Girčius. Ten jos kiekvieną sek
madienį yra laikomos Meminge- 
no lietuviams. Vakare ateiti
ninkai grįžo Vasario 16 gimna
zijom
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Prof. Vytauto Skuodžio kalba, pasakyta Vll-jame PLB seime Toronte

Jau beveik 10 mėnesių kai 
esu Vakarų pasaulyje, tačiau į 
viską tebežiūriu Lietuvos aki
mis. Kalbu dabar čia į jus, o sa
vo mintyse ir vaizduotėje vis 
dar tebeesu Lietuvoje. Aš pa
stoviai tebegyvenu jos dvasia, 
vaizdais ir jos mąstymu.

Man pačiam labai reikšmin
ga, kad galėjau dalyvauti ką 
tik įvykusiame Pasaulio lie
tuvių IV kultūros kongrese, 
kad dabar galiu dalyvauti Vil
jame PLB seime. Jie manę la
bai praturtino žiniomis. O 
svarbiausia — aš pirmą kartą 
pajutau Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėje didelę jėgą.

Ir Kultūros kongrese ir šia
me seime iškelta ir keliama 
labai daug svarbių problemų. 
Gražią ir turiningą kultūros 
kongreso darbo ataskaitą iš
klausėme vakar. Tikriausiai 
kokia nors forma rytoj ar vė
liau bus susumuotos ir visos 
tos problemos, kurios buvo iš
keltos ir tebekeliamos šiame 
seime. Visa tai yra labai svar
bu tolimesniame veikime, ku
ris tiesioginiu ar netiesiogi
niu būdu stiprina mūsų išeivi
jos egzistenciją, morališkai 
palaiko mūsų pavergtuosius 
tautiečius ir artina prie Lie
tuvos laisvės.

Kultūrinės veiklos svarba
Pavergtojoje Lietuvoje ir 

mūsų išeivijoje labai stipri
na tautinę sąmonę ir patriotiz
mą kultūrinė veikla. Taigi, toji 
veikla yra pats rimčiausias pa
grindas ir kovoje už Lietuvos 
laisvę. Tuo aš noriu pasakyti, 
jog mūsų tauta ir ten, ir čia pir
miausiai turi būti paruošta 
laisvės atgavimui. O tokiam pa
ruošimui pagrindine priemo
ne ir yra kultūrinė veikla. Tai 
labai gerai suprantama Lietu
voje ir tiktai dėl šios prie
žasties ten kultūrinis gyveni
mas yra gyvas ir stiprus, nors 
sovietinė propaganda visą tai 
stengiasi aiškinti kaip “tary
binės santvarkos pranašumo” 
įrodymu. Kaip, iš tikrųjų, so
vietinė santvarka “prisideda” 
prie lietuvių nacionalinės kul
tūros vystymo ir jos puoselė
jimo, pvz. dailės srityje, tai 
parodė menotyrininkė Daiva 
Skuodytė, kurios pranešimas 
buvo perskaitytas Pasaulio 
lietuvių IV kultūros kongre
se. Lietuvių tauta yra viena, 
todėl ir lietuvių kultūra gali 
būti tiktai viena. Ignoravimas 
kultūrinių ryšių su pavergtą
ja mūsų tautos dalimi vardan 
kažkokių negyvenimiškų prin
cipų, pavergtosios Lietuvos 
požiūriu yra nesupratimas 
jos poreikių.

Aš manau, kad Pasaulio lie
tuvių IV kultūros kongreso 
ir VII-jo PLB seimo darbai 
bus ilgai komentuojami įvai
rioje išeivijos spaudoje ir 
susirinkimuose, tačiau jeigu 
kas nors kongrese ir seime iš
sakytas mintis panaudos pik
tam prieš Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, esu įsitikinęs,

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 

jog pavergtojoje mūsų tautos 
dalyje nesuras sau šalininkų.

Ryšių stiprinimas
Buvau paprašytas šiame gar

bingame forume kalbėti tema: 
“Ko Lietuva laukia iš išeivi
jos lietuvių?” Šia tema aš tu
rėjau kalbėti neseniai įvyku
siame Amerikos lietuvių tauti
nės sąjungos dvidešimtajame 
sukaktuviniame seime Flori
doje. Kadangi šios temos te
zės buvo atspausdintos spe
cialiame seimo leidinyje, aš 
nebekartojau to, kas jau buvo 
atspausdinta, o plačiau apsi
stojau ties viena iš tų tezių, 
būtent: “Palaikyti ir stiprinti 
kuo glaudesnius ryšius su pa
vergtąja tauta ir išnaudoti vi
sas galimybes tokiems ryšiams 
dar labiau sustiprinti”. Tokiu 
būdu tai, apie ką aš kalbėjau 
Lietuvių tautinės sąjungos 
seime, buvo pateikta kaip te
ma “Pavergtosios Lietuvos ir 
lietuvių išeivijos prasmingi 
ryšiai”. Tos kalbos čia aš ne
kartosiu. Prieš kalbant apie 
tai, ko gi Lietuva laukia iš iš
eivijos lietuvių, pateiksiu 
keletą įvadinių minčių, nuke
liančių mus į mūsų išeivijos 
praeitį. .

Pirmųjų išeivių įnašas
Jau nuo pirmųjų mūsų išei

vių iš tėvynės laikų jų artimie
ji, giminės, buvę draugai ir pa
žįstami gaudyte gaudė kiekvie
ną žinutę, kad nors ką sužinoti: 
kaip jiems ten už tų jūrių-ma- 
rių sekasi? Daugelis iš jų lau
kė ne vien tik žinių, bet ir pa
skolos tai didžiai kelionei su
grąžinimo, o taip pat iš anksto 
pažadėtosios materialinės pa
ramos. Ėjo metai. Išaugusi ir 
sustiprėjusi lietuvių išeivija 
Amerikoje daug darė ir pada
rė, kad Lietuva atgautų laisvę 
ir vėl taptų nepriklausoma 
valstybe. Koks buvo aukštas 
jų tautinis sąmoningumas pa
rodo kad ir tokie faktai.

Kada Rusijoje prasidėjo 
revoliucinis sąjūdis, Ameri
kos lietuviai po suvažiavimo 
Filadelfijoje 1906 metų vasa
rio 22 d. parašė memorandu
mus ir pradėjo reikalauti Lie
tuvai laisvės.

JAV lietuvių veikla dar la
biau pagyvėjo, kai vykstant I- 
jam pasauliniam karui, Pits- 
burge 1917 m. sausio 10-11 d.d. 
įvykusiame Lietuvių tautos ta
rybos suvažiavime buvo pa
skelbta visiškos Lietuvos ne
priklausomybės deklaracija. 
Ją gavo JAV prezidentas ir vi
sų Europos valstybių ambasa
doriai Vašingtone.

Tiktai po metų Vilniuje 1918 
m. vasario mėn. 16 dieną buvo 
paskelbtas Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo aktas, 
kurį parėmė JAV lietuviai 
1918 m. kovo 13 d. įvykusiame 
Visuotiniame Lietuvos seime 
Niujorke. Tas seimas labai iš
populiarino Lietuvos vardą 
pasaulyje. Tada prezidentas 
Vilsonas paskyrė komisiją 
Lietuvos klausimui tirti.

Šią istorinę kroniką būtų 
galima tęsti ir tęsti, išvardi
nant visą tai, ką to meto Ame
rikos lietuviai padarė gero ir 
svarbaus Lietuvai, pateisinda
mi jos lūkesčius. Pažymėtina 
jog tais laikais, kai lietuviai 
Amerikoje buvo skaičuojami 
jau šimtais tūkstančių, inte
ligentų (pagal išsimokslini
mą) skaičius jų tarpe nesie
kė ir trijų šimtų. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, džiau

gėsi Lietuvos gyventojai, 
džiaugėsi ir Amerikos lietu
viai matydami, kad jų atkakli 
ir kryptinga veikla Lietuvos 
išlaisvinimo plotmėje buvo re
zultatyvi. Tada dalis Ameri
kos lietuvių sugrįžo į laisvą
ją savo tėvynę. Jų dolerinės 
santaupos sudarė rimtą ekono
minį pagrindą jaunai Lietuvos 
respublikai. Kiti, pasilikę 
jiems įprastoje aplinkoje, dos
niai rėmė savo artimuosius, 
padėdami jiems prasigyventi. 
Jie ir toliau padėjo kuo galė
jo atgimusiai ir laisvai Lietu
vos valstybei. Kaip daugelis 
prisimename, Amerikos lietu
vių vardas Lietuvoje visada 
buvo tariamas su pagarba ir 
dėkingumu.

Ko Lietuva laukia iš savo 
išeivijos

Istorija kartojasi. Vėl Lie
tuva to paties mūsų tautos 
priešo vergijoje. Jis pakeitė 
tiktai savo pavadinimą: iš Ru
sijos pasidarė TSRS. Jau be
veik pusė amžiaus kai dar bru
talesnėmis ir tuo pačiu metu 
rafinuotesnėmis priemonėmis 
yra stiprinami vergijos pan
čiai ne vien tik fizine, bet 
ir dvasine prasme. Ir vėl jau 
beveik 50 metų pavergtas lie
tuvis su viltimi žiūri į savo 
laisvuosius brolius ir seseris, 
šį kartą plačiai išblaškytus po 
visą pasaulį — JAV. Kanadą, 
Pietų Ameriką, Europą, Aus
traliją ..., kuriuos visus ap
jungia didžiulė ir labai svar
bi organizacija, kurios vardas 
— Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė. Gyvenantys Lietuvoje 
yra įsitikinę, jog išeivijos 
lietuviai daro viską ką gali, 
kad priespauda Lietuvoje bū
tų švelnesnė ir kad Lietuva 
vėl atgautų laisvę ir nepri
klausomybę.

Ko gi Lietuva dabar laukia 
iš savosios išeivijos? Norint 
atsakyti į šį klausimą toliau 
būsiu labai lakoniškas. Tie 
Lietuvos norai mums visiems 
diktuoja sekančius uždavinius.

Yra būtina nedelsiant, akty
viai ir visokiais būdais rea
guoti į visus Lietuvoje vyks
tančius įvykius ir reiškinius. 
Reikia be atvangos ir atkak
liai veikti, kol bus pasiekti 
geidžiami rezultatai. Būtina 
daryti viską, kad apie tai, kas 
vyksta Lietuvoje, žinotų visas 
pasaulis.

Lietuvos klausimu daryti 
nuolatinį ir intensyvų poveikį 
savojo gyvenamojo krašto vy
riausybių vadovams, kongresų 
ir parlamentų nariams, įvai
rių partijų vadovams, įtakin
giems politikams, įvairioms 
visuomeninėms, religinėms, 
kultūrinėms ir mokslinėms or
ganizacijoms ir visai pasau
linei opinijai.

Yra būtina visais būdais 
siekti, kad TSRS vyriausybė 
būtų priversta pripažinti ne
galiojančiu Hitlerio ir Stali
no 1939 m. rugpjūčio mėn. 23 
dienos slaptą susitarimą dėl 
Baltijos kraštų ir Lenkijos 
pasidalinimo. Būtina kad tie, 
kurie paruošė ir sudarė šį gro
buonišką susitarimą, būtų pa
skelbti karo nusikaltėliais, 
nes tiktai tas pasidalinimas 
ir sukėlė II-jį pasaulinį karą.

Reikia pastoviai stiprinti 
visų lietuvių, latvių ir estų 
esančių išeivijoje ryšius bend
ram atkakliam veikimui, kuris 
padėtų mūsų pavergtiems 
kraštams greičiau atgauti 
laisvę. (Bus daugiau)

Kaimynai klastoja istoriją 
t

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Tuo tarpu, kai mes keliame 
dar vieno informacijos centro 
steigimo reikalą, vis dar veng
dami Lietuvos reikalams pri
taikyti modernius metodus, ki
tos mažumos išnaudoja moder
niausias priemones pasiekti 
plačias mases su tikslu iškelti 
savo vardą. Žinome taip pat 
kaip sovietai klastoja istori
ją, ir jų priespaudoje gyveną 
mūsų mokslininkai privalo jos 
laikytis. Bet tikrai graudu, 
kad laisvėje gyvenantys mūsų 
senos istorijos “partneriai” 
seka sovietiniu pavyzdžiu, iš
kraipo faktus arba juos nutyli.

Tik ką išjungiau savo tele
vizijos aparatą, ištisą valan
dą stebėjusi lenkų paruoštą 
“dokumentinę” programą, pa
vadintą “Kova dėl Lenkijos” 
(“Struggle for Poland”), kuri 
buvo rodoma net per du ne ko
mercinės, bet viešosios (Pub
lic TV) televizijos kanalus. 
Puikus komentatorius labai 
bendrais bruožais nupasakojo 
Lenkijos istoriją, sustodamas 
ties Lenkijos nepriklausomy
bės atgavimu, didžiausią nuo
pelną priskirdamas Juozui Pil
sudskiui ir iškeldamas garsio
jo pianisto ir diplomato Igna
co Paderevskio asmenybę. Bu
vo iliustruojama labai senų 
istoriškų filmų ištraukomis, 
net parodant carą Nikalojų su 
šeima. Laisvės kovų dalyvių 
dar gyvi palikuonys buvo pa
kviesti pasidalinti asmeniš
kais prisiminimais, kurie bu
vo verčiami į anglų kalbą, ar
ba kai kurie iš jų kalbėjo la
bai laužyta anglų kalba. Ypa
tingai buvo pabrėžtas 1863 me
tų sukilimas ir pakartotas ple
biscitas Silezijoje. Buvo su
darytas neabejotino autentiš
kumo fonas. Visi lenkus atsto
vaujantys asmenys buvo arba 
iš pačios Lenkijos arba jau 
gyvenantys Amerikos žemyne, 
aiški senosios kartos atstovų
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grupė, nesivaržanti dėl savo 
menko anglų kalbos mokėji
mo. Lenkiška savigarba ir pa
sididžiavimas dvelkė iš kiek
vieno veido, kiekvieno žodžio.

Sekiau visą programą su di
deliu dėmesiu, su širdgėla pra
dėjau daryti užrašus. Kai tik 
pradėjo rodyti Krokuvą, kurio
je “Lenkas karalius Jagiello” 
įsteigė universitetą ir Kroku
vą padarė didžiuoju kultūros 
centru, taip norėjosi sušukti, 
kad ne “lenkas karalius”, bet 
“Lenkijos karalius”. Atrodo, 
kad tai grynai semantikos rei
kalas, tačiau anglų kalboje 
sudaro didelį skirtumą: Lenki
jos karalius gali būti ir ne len
kas, bet “lenkas” karalius yra 
lenkas. Nuo penkiolikto šimt
mečio Lenkijoje prasidėjo lie
tuvių jogailaičių dinastija, 
o pats Jogaila, kiek galima pa
tikėti išlikusiomis žiniomis, 
niekada gerai lenkiškai neiš
moko. Jogaila turėtų būti pri
statomas kaip “King of Po
land”, nors ir nepažymint jo 
kilmės, bet ne “Polish King”.

Labai stipriai buvo pabrėž
tas lenkų laimėjimas Žalgirio 
kautynėse su ordinu ir parody
tas tos pergalės iškilmingas 
penkių šimtų metų minėjimas. 
Lietuvių tose kautynėse ... tur
būt nebuvo ... Kai buvo kalba
ma apie paskutinį Lietuvos-Len
kijos padalinimą, buvo padalin
ta .. . tik Lenkija, o Lietuva 
neegzistavo.

Viena moteris minėjo profe
sorių Romerį kaip didelį geo
grafijos žinovą, tačiau nemi
nėjo jo vardo ... Toliau buvo 
kalbama apie Lenkijos terito
rijas, į kurias ir kitos tautos 
reiškusios pretenzijas. Nebu
vo pasakyta, kas atsitiko su 
“Wilna”, kuriame Pilsudskio 
širdis dar ir šiandieną ilsisi 
Rasų kapinėse netoli mūsų Ba
sanavičiaus, tik pabrėžė, kad 
tai "maišytas lenkų, žydų ir 
lietuvių miestas” ... Buvo

“Laisvoji prekyba. 
Mes

“Mes pradėjom prieš 10 metų tik su dviem 
žmonėm ir ta mintimi. Jau tada žinojome, 
kad mūsų pagrindinė rinka 
bus JAV-se.

• •

jai 
v« * Mruošiamės.

H. J. f Hank) Vander Loan. President.
Trojan Technologies inc..
London. Ontario

Tokiems žmonėms kaip aš sakyčiau, kad jūs 
nepaprastai nustebsite, jei tik norėsite rizikuoti, 
nes jūs galite būti sėkmingais varžovais JAV-se, 
jei tinkamai pasiruošite ir rūpestingai 
darbuositės.
Laisvoji prekyba didele dalimi remiasi 
pasitikėjimu, kurį turi asmenys, prekybos 
įstaigos bei organizacijos. Manau, jei turėsime 
pasitikėjimo, būsime sėkmingi laisvojoje 
prekyboje.”
Kanadiečiai ruošiasi laisvajai prekybai.
Kanados valdžia yra pasiruošusi jiems padėti.
Apie laisvąją prekybą daugiau informacijų 
galima gauti skambinant nemokama telefono linija, 
1-800-267-8527, arba rašant: External Affairs, 
DMTN, OTTAWA. ONTARIO KIA 0G2.

Hon. John C. Crosbie. Minister for International Trade 
L'honorable John C. Crosbie, ministre du Commerce exterieur

External Affairs Affaires exterieures
Canada Canada 

skaudu tokio posakio klausy
tis ... Retkarčiais ekrane 
buvo rodomas žemėlapis, aiš
kinant Lenkijos sienų pasikei
timus. Jame Vilnius paliktas 
“Wilno”, nors visuose žemėla
piuose ir enciklopedijose yra 
vistik rašoma “Vilnius”, įskai
tant ir tokį autoritetą kaip 
Enc. Britannica. Tik vieną vie
nintelį kartą komentatoriaus 
liežuvis paklydo, ir išgirdau 
žodį “Vilnius”.. . Nebuvo nie
kur paminėtas Želigovskis, o 
pačioje pabaigoje Vilniaus jau 
žemėlapyje nebuvo, visą Lietu
vą paliekant su tokiomis sieno
mis, kokios yra dabar, įskai
tant ir dalį Vilniaus krašto. 
To kažkaip nepavyko ar nedrį
so iškraipyti.

Panašiai buvo elgiamasi ir 
su ukrainiečiais.

“Tėviškės žiburių” aukotojai
$100: Toronto lietuvių golfo klu

bas. B. Venslovas; $50: V. Slotkus; 
$28: B. Stončius; $10: P. A. Rau- 
linaitis, A. Suvaizdis; $6: J. Mani- 
kauskas; $5: V. Mačikūnas: $3: 
V. Dovydaitis, K. Barnius, A. Gar- 
baliauskas, I. Smieliauskienė.

Rėmėjo prenumerata atsiuntė:
$25: J. Dadurka. A. Dagys, K. 

Balsevičius, S. Baras, L. Baltu
šis, J. Dagys, A. Aukštikalnienė, 
J. Banylis, L. Mockus, J. Kalpo
kas, I. Verbyla, R. Staškevičius, 
I. Smieliauskienė, V. Kvedaras, A. 
Poškaitis, kun. V. Kriščiūnevičius,
I. Pakarna. B. Novickas, S. Rama
nauskas, K. Slika, E. Šaltenienė,
J. Skučas, A. Zaranka, S. Stonkus, 
A. Suvaizdis, P. Vaičekauskas, M. 
Šniuolis, B. Sapijonienė, A. Že
maitis, J. Zabulionis, J. Žadeikis, 
E. Ulbikas.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$50: kun. dr. P. Ragažinskas, 

H. Gelaznikas; $40: J. Krištolai
tis; $35: V. Dubinski; $30: A. Lu
koševičius, J. Gutauskas, E. Len
kauskas, A. Raulinaitis, J. Leibe- 
ris, K. Jurgelys, P. Butėnas, J. Jo
naitis, J. Vaičeliūnas, R. S.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: $50: V. Slotkus,

Canada

Mes nuolat jieškome bendra
darbiavimo su lenkais, veda
me dialogus, pasikeičiame 
raštais, bet viešumoje, kaip 
kad masių stebimoje televizi
joje, vis dar gyva Želigovskio 
dvasia. Kas pakels balsą? Kas 
oficialiai pareikalaus tokią 
skriaudą atitaisyti? O gal kas 
nors ir vėl pasipiktins, kad 
tokie dalykai buvo pastebėti 
ir mūsų spaudoje paminėti, 
kaip tai ne kartą yra įvykę, 
paminėjus kitų pastangomis 
pasiektus rezultatus.

Kelkime savo tautinę savi
garbą ne savųjų tarpe, bet 
svetimųjų, ir reikalaukime 
sau pagarbos, gerai išnagri- 
nėdami, ar mandagiai išties
toje rankoje nėra durtuvo ir 
tuščiuose pažaduose — melo. 
Pasimokykime iš istorijos.

A. Lukoševičius, J. Sakalauskienė, 
J. Gudelis, V. A. Radžius. .

Už dvejus metus garbės prenu
meratą atsiuntė: $60: A. Milius.

Už trejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: $75: P. Vygantas.

Už dvejus metus garbės prenu
meratą už skaitytoją Brazilijoje 
sumokėjo E. Švėgždienė — $60.

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

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

I

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).



Lietuvių skautų sąjungos vadovai-vės Viltoje tautinėje stovykloje. Iš k. brolijos vyr. skautininkas v.s.G. Deveikis, 
ASS pirm. v.s. fil. D. Eidukienė, s. kun. J. Pakalniškis, v.s. I. Kerelienė, s. vysk. P. Baltakis, OFM, tarybos pirmijos 
pirm. v.s. fil. P. Molis, seserijos vyr. skautininke v.s. t.n. S. Gedgaudienė ir v.s. fil. K. Matonis Ntr. P. Mickaus

Septintoji tautinė skautų stovykla
Gausūs stovyklautojai, puiki aplinka, plačios apimties programa

Tenka džiaugtis, dažnai net 
stebėtis, kad ir po septynias
dešimt metų su trumpa, nors ir 
tautai tragiška karo pertrau
ka, vis dar plevėsuoja skau
tiškos vėliavos vasaros stovyk
lose, vis veikia ir gyvuoja są
jungos vienetai, nenutrūksta
mai tęsiasi organizacinis gy
venimas, judrus ir savotiškai 
patrauklus savo spalvingomis 
formomis, rimtomis idėjomis, 
kurioms visuomenės pritari
mas nuo seno žinomas.

Namų nuotaika
Skautų ir skaučių gyvastin

gumas išeivijoje buvo dar kar
tą įrodytas Septintąja tautine 
stovykla, sutraukusia per aš
tuonis šimtus nuolatinių sto
vyklautojų, kurie dešimtį die
nų gyveno po atviru Viešpa
ties dangumi, gėrėdamiesi nak
ties žvaigždynais, džiaugda
miesi gražiu oru, nors pradžio
je dvidešimties minučių smar
koka audrelė, laimingai pasi
baigusi, paliks visiems labiau 
įstrigusiu prisiminimu. Šį kar
tą apsistota pirmijos parinkto
je amerikiečių skautų stovyk
lavietėje “Seven Ranges Scout 
Reservation”, Kensington, OH, 
apie 100 mylių į pietryčius nuo 
Klivlando. Įvairiais medžiais 
apaugusioje, kalvomis išban- 
guotoje 900 akrų vietovėje rug
pjūčio 14 d. išsidėstė iš visur 
suvažiavę vienetai su savo pa

Dalis vėliavų parade VH-toj tautinėj stovykloj Nuotr. P. Mickaus

lapinėmis, įrankiais ir vado
vais. Akademikai viename kal
nelyje, jaunos šeimos kitame, 
slėnyje stovyklos vadovybė, 
vėl kalne brolija, anapus ežero 
seserija, jūrų skautai, dar ato
kiau vilkiukai. Įsikūrę, apsi
tvėrę, vartus pasistatę, pasi
puošę visi rajonai jautėsi kaip 
namie. Taip — namai iki rug
pjūčio 24 dienos!

Atidarymas, pamaldos, 
ir programa

Susitvarkius, stovykla iš
kilmingai atidaryta. Parade su 
dainomis žygiavo įvairių šakų 
ir spalvų margumynas. Šalia 
įprasto vaizdo šį kartą į akis 
krito akademikų gretos — sto
vyklavo jų čia apie 60. Po ei
senos stovyklos viršininkas v. 
s. fil. Petras Molis įsakymu 
atidarė stovyklą ir palinkėjo 
visiems naudingo stovyklavi
mo. Nuleidus vėliavas prie
blandoje vyko įspūdingos Mi
šios, atnašautos stovyklos ka
peliono v.s. kun. J. Pakalniš
kio ir v.s. kun. A. Saulaičio, 
SJ. Seselė s. Igne Marijošiūtė 
tvarkė apeigas, kuriose specia
liomis vėliavomis ir giesmė
mis prisiminti Marijos metai 
ir melstasi, mintis jungiant 
su Lietuvoje dėl savo teisių 
kovojančiais sesėmis ir bro
liais.

Programiniu atžvilgiu sto
vykla skirstėsi į kelias dalis 

pagal skautiškus patyrimus, 
amžių ir šakas. Pvz. skautai- 
akademikai turėjo visą eilę 
įdomių paskaitų, įskaitant ir 
dr. A. Statkevičių, praleidusį 
kelias dienas stovykloje. Se
serijos ir brolijos pastovyklė- 
se programa buvo einama spe
cialių dienų temomis, kaip 
Lietuvos diena, skautybės die
na, tarptautinė, draugystės, 
jūrų skautų, akademikų, sese
rijos, kunigaikščių . .. Buvo 
taipgi ir atskirų rajonų die
nos. Atlanto rajono dieną 
skautės apkabinėjo savo rajo
no vadovus gražiai padarytais 
banginiais. Ir įvairių kitų 
suvenyrų bei puošmenų sto
vykloje netrūko. Visa buvo 
skirstoma pagal progas ir rei
kalą, o v.s. Č. Kiliulio vadovau
jama stovyklos krautuvėlė par
davinėjo gausybę įvairenybių, 
skautiškų, stovyklinių, spaus- 
dinių, ženklų, rankdarbių ir 
kitų gaminių. Rūpindamasis 
Skautybės fondo augimu, Č. Ki
liulis labai daug dirba, tiesiog 
tuo gyvena, stovyklautojų aky
se tapęs pardavėju, sugeban
čiu viską parduoti.

Išsiskirianti pastovyklė
Skirtinga ir savo programa 

įdomiausia pastovyklė buvo 
jaunųjų šeimų “Močiutės pasa
ka”, kur stovyklavo šeimos su 
savo atžalynu nuo 2 iki 5 me
tų amžiaus. Ant gretimo kalne-

lio 60 akademikų-kių, vadovau
jamų v. s. fil. Danutės Eidu- 
kienės, gali būti mažiesiems 
dabar dar nesuprantamas, bet 
įmanomas ir viliojantis tiks
las tapti tokiais kaip šie kai
mynai. Stovyklaujantis v.s. fil. 
Jonas Dainauskas čia buvo 
ryškiu pavyzdžiu, rodančiu 
plačią skautiškos šeimos ap
imtį. Seserijos “Mano Lietu
va”, vadovaujama v.s. t. n. Ste
fos Gedgaudienės, švietė išra
dingu susitvarkymu. Į akis kri
to gana daug jaunesnių vado
vių, dirbančių su vienetais. Į 
jas žiūrint, sklaidosi abejo
nės apie tęstinumą. V. s. Ge
dimino Deveikio “Kunigaikš
čių šalis” skyrėsi nuo kitų pa- 
stovyklių savo įdomia pioneri- 
ja; aukštais bokštais, vartais 
ir kitomis įrangomis. Kuni
gaikščių puota su senoviško
mis vestuvėmis valgykloje, iš- 
dekoruotoje senovės vėliavo
mis, pagyvino programos tvar
karaštį. Pati mažiausia, skir-
tingos išvaizdos stovyklavietė 
su cementiniais šaligatviais, 
atskira prausykla ir pastogė
mis posėdžiams, dienomis, ga
lima sakyti, visada būdavo tuš
čia, nes čia buvo apgyvendinti 
centrinės vadovybės pareigū
nai, išsiskirstę su darbais po 
visą stovyklavietę.

S. vyskupas P. BALTAKIS, OFM

Gausūs svečiai
Stovyklautojus pradžioje 

kiek vargino labai karštos die
nos. Atsigaivinti ežerėlyje bu
vo tikras malonumas. Vėliau 
temperatūra ' sunormalėjo. 
Lietus, griaustinis ir žaibai 
išvaikė karštąsias dienas, ir 
svečių savaitgalis rugp. 20-21 
d.d. sutiktas darbingoje nuo
taikoje. Buvo matyti gana daug 
iš visur suvažiavusių svečių 
aplankyti stovyklaujančių 
skautų. Didysis dviaukštis šeš
tadienio laužas su orkestru, 
dainom ir pasirodymais buvo 
sutraukęs gerą tūkstantinę 
dalyvių, ir laužavedžių skil
čiai reikėjo smarkiai pasi
tempti, kad viskas sklandžiai 
praeitų. Tą laužą uždegė am
žiumi vyriausias stovyklau
tojas fil. J. Dainauskas. Sek
madienis pradėtas Mišiomis, 
kurias atnašavo ir pamokslą 
pasakė s. vysk. P. Baltakis, 
OFM, asistuojant v.s. kun. A. 
Saulaičiui, SJ, ir stovyklos 
dvasios vadovui s. kun. J. Pa

kalniškiui. Po pamaldų buvo 
įspūdingas vėliavų pakėlimas 
ir lietuviškos skautybės 70 me
tų sukakties paminėjimas. Pra
dėta vienetų atžygiavimu į vė
liavų aikštę. Seserijos pasto
vyklė “Mano Lietuva” visus 
maloniai ir jautriai nuteikė, 
pasirodžiusi su šimtais trispal
vių vėliavėlių, kurias eidamos 
skautės mosikavo. Orkestrui 
grojant lietuviškus maršus, šis 
trispalvių mirgėjimas buvo ne
matytas ir jaudinantis regi
nys, palikęs neužmirštamą 
įspūdį. Taipgi retesnis vaiz
das buvo ir milžiniškos tri
spalvės nešimas. Stovyklau
tojų apsupta trispalvė pama
žu slinko per vėliavų aikštę, 
tartum visa žemė būtų nusi
dažiusi geltona, žalia ir rau
dona spalva. Ši vėliava paskir
ta Lietuvai, į kurią pirmiau
sia proga ji bus nuvežta. Po 
stovyklos viršininko trumpo, 
bet reikšmingo žodžio, po vys
kupo sveikinimo, įsakymų 
skaitymo, apdovanojimų ir 
premijų įteikimo už geriau
sius rašinius užteko dar laiko 
stovyklautojams pabendrauti 
su svečiais, kurių dauguma 
pietavo stovyklos valgykloje, 
judriausioje stovyklos vietoje 
kasdien.

Jaunųjų įsijungimas
Po iškilmingo svečių savait

galio ir sukakties minėjimo 
buvo tęsiama stovyklinė pro
grama atskirose pastovyklėse. 
Visus jungė laužai, vakaronės, 
lankymai. Mezgėsi pažintys, 
skleidėsi atvirumas. Nuotai
kos, žinutės, nuotykiai ir pra
simanymai, iliustruoti pieši
nėliais ir stovykloje gamina
momis v.si. senj. Pauliaus Mic
kaus nuotraukomis, sveikini
mai ir kitos nuotrupos buvo 
ofsetu spausdinama laikraš
tėlyje “Žvilgsnis”, kurio išėjo 
penki numeriai, redaguoti 
“Apuokų” skilties. Šiame dar
be jaunesniųjų įsijungimas 
buvo labai ryškus, ypač ener
gingai ir gabiai reiškėsi ps. fil. 
Ramona Steponavičiūtė iš Či
kagos.

Sukakties proga taipgi išleis
tas 120 psl. gausiai iliustruo
tas informacinis leidinėlis 
“Lietuviškoji skautija” su 
trumpa santrauka anglų kalba. 
Jį paruošė čikagiškiai A. Na-
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mikienė ir J. Toliušis. O sese
lė s. Igne paruošė ir Marijos 
metų proga N. Pr. Marijos se
serys išleido 36 psl. religinę 
knygelę skautams “Diev’s yr’ 
čia”.

“Juodojo kaspino dienos’,' 
minėjimas

Skautybės fondo loterijos 
laimikių traukimas įvyko rugp. 
21 d. tuoj po fondo rėmėjų su
važiavimo, kuriame pasi
džiaugta stiprėjančiu fondu, 
nuošimčiais remiančiu skau
tišką veiklą, ypač kursus ir 
Europos bei Pietų Amerikos 
rajonus. Vieno bendro laužo 
metu buvo prisiminta ir “Skau
tų aido” 65 m. sukaktis. G. Pe- 
niko filmais, kas vakarą rodo
mais, buvo didelis susidomė
jimas. Matėme Lietuvą, dabar
tines demonstracijas, jubilie
jines stovyklas. Vakariniai ir 
ankstyvo ryto įžodžiai atvedė 
naujus būrelius jaunimo į 
skautų eiles, o specialiais 
susimąstymais aiškintas idė
jinis kelias. Kadangi stovyk
la pavadinta “Lietuvos” vardu, 
įvairiom formom ir skautiškais 
metodais stiprintas tautinis 
sąmoningumas. Šūkis “Mano 
Lietuva, tu man brangi, tu man 
sava, mano Lietuva” buvo tarsi 
vedamoji mintis per visą sto

vykla vi m<. laiką. Reikia tikė
tis, kad ji neišblės, bet dar 
daugiau stiprės ir augs iki pil
no sąmoningumo gyventi lietu
viu ir dirbti Lietuvai. Tos 
minties užsklanda paskutinį 
stovyklos vakarą prieš laužę 
tapo “Juodojo kaspino dienos” 
minėjimu. Jaunimas, vadovau
jamas sk. v. R. Čuplinsko su
organizavo minėjimą. Miško 
broliams įnešus trispalvę ir 
sesėms didelį vainiką su 49 
žvakutėm, sugiedotas Tautos 
himnas. Po trumpų paaiškini
mų ir skaitymų uždegtos visos 
žvakutės po vieną iš eilės, pri
simenant visus tragiškuosius 
tautai metus ir žmones. “Leis
kit į tėvynę” — gana jautriai 
suskambėjo, o vainiką išne
šant į ežerą, “Lietuva brangi” 
užbaigė 40 minučių trukusį 
patriotinį susikaupimą. Lie
tus kiek trukdė programą, bet 
viskas įvykdyta, nors kiek su
siaurintai — paskutinis lau
žas buvo perkeltas į salę. Sto
vykla uždaryta rugp. 24 d. rytą. 
Stovyklautojai traukė į savo 
gyvenamuosius kraštus —JAV 
miestus, Kanadą, Vokietiją, 
Angliją, Australiją, Argenti
ną, Braziliją . . . ištarė “iki pa
simatymo” po penkerių metų 
kur nors jubiliejinėj stovykloj.

Č.S.

Tremtinių stovykloje
Feljetoniškas nutikimas DALILA MACKIAEIENE

Tarp sugriautų kareivinių pastatų skubėjo žmonės. 
Vieni - apsivilkę šiltais puspalčiais, nes lapkritis jau 
buvo įpusėjęs, kiti - vos švarką užsimetę ant pečių. 
Buvo ir tokių, kurie, nepaisydami stipraus vėjo, pana
rinę galvas, ėjo vienmarškiniai. Jų atlapas krūtines šiu
reno vėjas. Vėjo gūsiai sukosi tarp žmonių ir kareivi
nių pastatų, svaidydami parudavusius klevo lapus į 
tarpdurius ir patvorius. Lapai glaudėsi vienas prie kito, 
lyg jieškodami šilimos, o švilpiančio vėjo sūkurys jau 
lėkė kitu gatvės pakraščiu ir ten, sugavęs sudžiūvusių 
lapų šūsnį, tėškė praeiviams į veidus.

Buvo dar ankstokas rytas, bet stovyklinis gyvenimas 
jau buvo pradėjęs naują dieną: moterys džiaustė ant 
ištiestų virvių papilkėjusius skalbinius, o vyrai rikia
vosi į eilę prie virtuvės pastato, gauti keleto samčių 
karšto viralo, vadinamo kava. Jų rankose lingavo kibi
rėliai, padaryti iš amerikietiškų konservų skardinių, 
kur, vietoj rankenėlės, pro pradurtas skyles buvo pra
kištas virvagalys ar vielos gabalas. O ir kava buvo tik 
parudintas degintais grūdais ir cikorija vanduo.

To šilto, rudo skysčio iš bendro katilo pylėsi rytmečio 
vėsos virpinami stovyklos gyventojai.

Stovyklietis, prisipildęs atsineštą indą, skubėjo į 
savo pastogę, kad dar karštą parsineštų pusryčiams. 
Stovyklos gyventojai jau seniai užmiršto išsivežtų rūkytų 
lašinių skonį ir tenkinosi baltos “vatinės” duonos 
riekele, užsipylę pamidorų padažo. Vaikams užtepdavo 
labai ploną sluoksnį uogienės. Pietums laukė tik pora 
samčių skystos sriubos, visų vadinamos “rogenzupe”. 
Daugiau valgyti nebuvo nieko. Vieninteliai į maistą 
neiškeisti drabužiai kabojo ant nugaros.

Viename bombų apgriautame kareivinių kambaryje 
gyveno Klausučių šeima: tėvas Apolinaras, visų 

šaukiamas Apalys, žmona Michalina, vyro vadinama 
Mikase ir jų penkerių metų sūnus Vaidutis. Tą rytą visi 
trys susėdę ant lovų pusryčiavo. Vidury ant pastatyto ap
triušusio lagamino stovėjo kibirėlis su kava, pora 
duonos riekių, šiek tiek pamidorų padažo moliniame in
delyje ir stiklinaitė su trupučiu marmaledo Vidučiui. 
Kambary visi gyventojai kalbėjo pakuždomis, gerbdami 
vienas kito privatumą ir poilsį, nes čia talpinosi keturios 
šeimos, kiekviena su vienu ar dviem vaikais, ir panelė 
Elvyra.

Elvyra turėjo gražų, gerokai pralavintą balsą. Ji buvo 
lankiusi konservatoriją. Stovykloje dainuodavo solo, jei 
dirigentas prašydavo. Taip pat ji dainavo ir chore. Ji 
buvo geriausias sopranas. Dainavimas buvo jos visas 
gyvenimas-ji daugiau nieku nesirūpino ir nesidomėjo.

Michalina Klausutienė irgi dainavo chore. Jos balsas 
prilygo Elvyros balsui, tik šioji dainavo gražiu sodriu 
altu. Jos viena į kitą pašnairuodavo, bet didesnių inci
dentų neįvyko. Elvyrai visi pataikavo ir stengėsi jai vi
sokiais būdais padėti ir jos vėlyvus išėjimus “pas draugę 
mokytis siuvinėti” priėmė nuoširdžiai ir niekas 
nesirūpino, ką Elvyra per dienas veikė savo paklodėmis 
atitvertame kampelyje visai prie lango. Elvyrai priklau
sė tik viena lango pusė. Kita pusė teikė šviesą likusiai 
kambario daliai.

Kitoje kambario pusėjo buvo susispaudusi 
Klausučių šeima. Tarp divejų lovų buvo mažas tarpelis, 
kur ant padėto čiužinio miegodavo vaikas. Vietos, skir
tos trims žmonėms* buvo tiek mažai, ir ir pelė neiš
sitektų. Toliau nuo abiejų langų, link durų, tarp 
sukabinėtų paklodžių talpinosi kitos trys šeimos.

Vieną rytą, net nepasibeldęs, į kambarį įlėkė bloko 
seniūnas, kurį, dėl jo žvengiančio juoko, visi vadino 
“Žirgu”, ir vienu atsikvėpimu išdrožė:

— Tai žinote, meldžiamieji, šiandien istorinė diena! 
Kelkitės! Kelkitės!

Nešukuotos galvos prasikišo pro pkalodines sienas 
su pirštu ant lūpų:

— Tss... tsss... nešūkauk gi, tegu tave galas! Elvyra dar 
miega. Pribudinsi, tai bus visiems bėdos. Sakys neiš
simiegojo ir balsas neskamba. O čia koncertas ant 
nosies!

— Dabar visai nesvarbu, ar kas miega, ar ne. Sakau, 
šiandien istorinė diena: amerikiečiai nori mūsų moterų! 
Prašė bent penkiolika atsiųsti į vyriausią būstinę. Esą 
reikia išsiaiškinti apie komunistų užgrobtą mūsų kraštą 
ir nutarti, ką reikia daryti, kad galėtume grįžti namo. 
Suprantate?

Kambaryje užviešpatavo tyla. Pro paklodinių sienų 
plyšius liko iškištos pražiotos burnos. Elvyra pradėjo 
rytmetinę mankštą savo balso: a-a-a-a, e-e-e-e, i-i-i-i, ū-ū- 
ū-ū... “Žirgas”, sujaudintas gražiai skambančio Elvyros 
balso, beveik pro ašaras ištarė:

— Taigi, už valandos šaukiamas visų stovyklos gyven
tojų pasitarimas. Čia, vyručiai, ne juokai! Turėsime 
nutarti, kokiu būdu reikės išrinkti gražiausias, protin
giausias moteris, kurios sugebėtų išaiškinti, ką komunis
tai padarė mūsų kraštui ir ko jie siekia. Turime išrinkti 
geriausias iš geriausių! Metė dar iš bolševikinių metų 
užsilikusį posakį. Aiškiai matėsi, kad jis norėjo kuo il
giausiai klausytis Elvyros balso, bet, neturėdamas ko 
daugiau sakyti, “Žirgas”, suplevėsavęs skvernais, išėjo. 
Ma-a-a-, mi-i-i-i, mo-o-o-o, mū-ū-ū-ū — virpėjo Elvyros 
balsas, ir virpėdami krito už lango paskutiniai kaštonų 
lapai...

Neužilgo “Žirgo” balsas jau girdėjosi gretimame 
kambaryje:

— Tikras istorinis šauklys, — užtvirtino Klausutis 
žmonai. — Kad tik tinkamas išrinktų. O tai pasiųs kokias 
ten melžėjas, tai jos tik žiūrės, kad sau kokį amerikoną 
prisiviliotų. Kas joms ta Lietuva, - ir pašnibždoms dar 
pridėjo, - man rodos, tu, Mikase, galėtum kandidatuoti. 
Tu jau ir angliškai kelis sakinius sudedi. Matai, kad 
komunistams išvykti iš mūsų krašto reikia gerų kovotojų. 
Man rodos, tu geriausiai tiktum. Tik ar išrinks? Va, čia 
žmogus ir atsimuši į sieną. Bet reikėtų visais būdais 
mėginti, nes tikriausiai vykstančios moterys bus gerai 

atlygintos ar maistu, ar cigaretėmis.
— Jei jau mane išrinks, neatsisakysiu, bet pati 

siūlytis neisiu, - kietai atsakė Klausutienė ir pradėjo 
tepti ružą ant skruostų.

— Apsivilk tą pilką suknelę. Jos kaklas aukštai užseg
tas, tai geriau išryškina veido bruožus, - visai 
patyliukais kuždėjo Apalys. - Tik neapsikrauk per daug 
ant antakių. Per juos paskui žmogaus nesimato, - kuo 
rimčiausiai mokė žmoną Klausutis.

Iš kitos pertvaros atsiliepė Kisielienė:
— Na, sakykite, ar ne pasaulio galas? Amerikiečiai 

nori mūsų moterų! Ameriką atrado! Ar jiemsdarnegana 
visokių vokitkų ir kitų ten? Kas vakarą išvažiuoja pilnas 
sunkvežimis ir grįžta tik paryčiais. Pusgyvės. Kaip 
išgręžtos mazgotės. Paskui per dieną miega. O vakare vėl 
važiuoja. Aš kas vakarą už tvoros atsitūpus stebiu, kokios 
ten važiuoja. Iš lietuvių važiuoja tik dvi. Į šokius! Mes 
žinom, kaip tie šokiai vadinasi. Tokias tik akmenimis 
užmušti! - Net kvapo neatgaudama draskėsi Kisielienė, 
prakišusi galvą pro praskirtas paklodes. Bet staiga jos 
suvelta galva dingo už paklodžių. Greičiausiai jos vyras 
ją atitraukė ir, ranka užspaudęs burną, privertė tylėti. 
Be prievartos Kisielienė nebūtų taip greitai nutilus.

Už pertvarų jautėsi subruzdimas ir šnibždesiai. Vie
nas po kito lindo iš ten gyventojai ir, nieko nesakę, vilk
dami kojas, stūmėsi durų link, įsakydami vaikams 
niekur iš namų neišeiti, klausyti tetos Rozalijos, kuri 
saugodavo paliktus vaikus.

Moterys, šventadieniškai pasipuošusios, viltingai 
nusiteikusių vyrų buvo praleidžiamos eiti pirma. “O 
galgi moterys ir padarys ką nors”, - mintis, kaip svajonė, 
maišėsi po kiekvieno kepure, nes stovyklinis gyvenimas 
buvo visiems įkyrėjęs, kaip užveržta apykaklė. Visi 
laukė pasikeitimo gerojon pusėn.

Pilna salė prigužėjo stovyklos gyventojų. Žmonės 
spietėsi būreliais salės pakraščiuose, kampuose ir vi
dury. Sėsti nebuvo kur - salė buvo pritaikyta tik sportui, 
bet, reikalui esant, būdavo sustatomi kėdės ar suolai.

(Bus daugiau)
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Šeštoji šeimų stovykla “Kretingoje”

Lenkų autoriai apie Lietuvos krikščionybę
Ryšium su Lietuvos krikšto 

600 metų sukaktimi Varšuvoje 
leidžiamas mėnesinis žurnalas 
“Chrzescijanin w swiecie” 
(“Krikščionis pasaulyje”) pa
skyrė visą 1987 m. gruodžio 
mėn. laidą Lietuvai. Žurnalo 
redakcija įžangoje rašo, kad, 
nežiūrint 500 metų bendros is
torijos, šiuo metu tarp lietu
vių ir lenkų atsirado “mūro 
siena”. Šio šimtmečio konflik
tai nustelbė šimtmečių bend
radarbiavimo atmintį. Redak
cija norėtų, kad žurnalo 
straipsniai pramuštų šioje 
“mūro sienoje” plyšį, pro ku
rį lenkai galėtų geriau pažinti 
savo kaimynus lietuvius.

Straipsnių autoriai patys 
save cenzūruoja, vengdami 
parašyti ką nors tokio, kas 
galėtų nepatikti “vyresniam 
broliui”. Valdiškas censorius 
nepraleido tik A. Sitarski pa
stabų apie dabartinę nenor
malią Vilniaus arkivyskupijos 
padėtį. Straipsniuose paskelb
ti faktai yra lietuviams žino
mi, tačiau įdomios yra straips
nių autorių pažiūros, nuomo
nės ir išvados.

Rašydamas apie Mindaugo 
krikštą Lech J. Koscielak ci
tuoja įvairius šaltinius ir ki
tų istorikų nuomones. Jo pa
ties išvada yra tokia: “Kal
bant apie Lietuvos krikščiony
bės epizodą trylikto amžiaus 
viduryje, sunku yra atsispirti 
tam tikroms mintims. Aukštes
nių Lietuvos visuomenės 
sluoksnių krikšto priėmimas 
ir tuo pačiu metu Mindaugo 
karališko vainiko gavimas bu
vo neabejotinas, bent pirmoje 
fazėje, pirmosios Lietuvos mo
narchijos kūrimosi veiksnys. 
Nors krikščionybės eiga buvo 
sutrukdyta ir turėjo tik laiki
nę pobūdį, tačiau valstybės 
organizacija Lietuvoje tapo 
neginčijamu faktu. Panašios 
to meto prūsų ir jotvingių pa
stangos nebuvo sėkmingos. Pri
sijungimas prie krikščioniš
kojo pasaulio buvo teigiamas 
reiškinys. Apie tai lietuviai 
įsitikino antrą kartę XIV a. 
pabaigoje”.

Straipsnio “Lietuvos Kata
likų Bendrijos XIII-XVI am
žių istorija” autorius Tadeusz 
Wasilewski stengiasi iškelti 
lenkų dvasiškijos vaidmenį 
misijų darbe Lietuvoje: pir
masis Lietuvos vyskupas buvo 
lenkas — domininkonas, pir
mieji didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio pranciškonai buvo 
lenkai ir naudojo savo misi
joje lenkų kalbą, lenkų belais
vių palikuonys buvo pirmai
siais misionieriais Lietuvoje, 
1387 m. Lietuvę krikštijo len
kai dvasiškiai, 1388 m. Vil
niaus vyskupijos kapituloje 
buvo vien lenkai ir t.t. Auto
rius rašo, kad lietuviai dažnai 
mokėjo to meto rusų kalbą ir 
todėl suprato lenkiškai. Be to, 
Gedimino Lietuvoje lenkų bu
vo daug. Lietuvoje yra 12 

vietovių, kurių pavadinimai 
yra kilę iš žodžio lenkas, pvz. 
lenkaičiai arba lenkeliai. 
Straipsnio autorius rašo: “Len
kų dvasiškija nematė reikalo 
naudoti lietuvių kalbą, nes ir 
patys lietuviai nematė reikalo 
įvesti savo kalbą į Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos įstai
gas”. Tai buvo klaidos, kurias 
vėliau teko atitaisyti. Auto
rius rašo: “Palikta liaudis, 
ypač Žemaitijoje, kur rusų kal
ba buvo mažiau žinoma negu 
Lietuvoje, kartais grįždavo 
į pagonybę. (...) Tiktai XVI a. 
viduryje, bijodama reformaci
jos katalikų dvasiškija Lietu

voje ir Žemaitijoje prisiminė 
apie būtinybę skleisti katali
kiško tikėjimo pagrindus liau
dies kalba”.

Andrzej Chodkiewicz 
straipsnyje apie Lietuvos Ka
talikų Bendriją XVI-XVII a. 
rašo, kad, kai paskutinysis 
gediminaitis Zigmantas Au
gustas perleido Ukrainą ad
ministruoti Lenkijai, Lietu
vos kunigaikštystės ribose 
liko dalis Lucko vyskupijos, 
Vilniaus ir Žemaičių (Medi
ninkų) vyskupijos. Dvi pasta
rosios priklausė Gniezno arki
vyskupijai. Žemaičių vysku
pijai priklausė visa Žemaiti
ja ir dalis Trakų vaivadijos. 
Vilniaus diecezija buvo lie- 
tuviškai-gudiška. 1772 m. pa
gal lenkų istoriką Wielhorski 
siena tarp tų dviejų tautybių 
buvo panaši į sieną, kuri buvo 
nustatyta pagal Lietuvos — 
Sov. Sąjungos 1920 m. sutartį. 
Gudiškoje dalyje vyravo orto
doksai. Po 1596 m. jie palaips
niui tapdavo unitais.

Protestantų veiklos dėka 
paaiškėjo, kad dvasiškiams 
yra labai svarbu mokėti lie
tuvių kęlbą. Tai pastebėjo ir 
Apaštališkojo Sosto prelatas 
Comuleus, kuris 1595-1597 me
tais vizitavo Vilniaus diece
ziją. Į įsteigtas diecezines ku
nigų seminarijas bdvo priima
mi kandidatai, kurie mokėjo 
lietuviškai. Didikai steigda
mi parapijas, dokumentuse pa
brėždavo, kad jose būtų įves
ta lietuvių kalba. Pvz. para
pijinėje Vilniaus Šv. Jono 
šventovėje pagal Jogailos įsa
kymą buvo sakomi tik lietuviš
ki pamokslai visą šimtą metų. 
Vėliau, šalia lenkiškų lietuviš
ki pamokslai buvo sakomi ligi 
1737 m. Paskutinį pamokslą 
lietuvių kalba 1794 m. pasakė 
Prienų klebonas, vėliau Vyg
rių vyskupas, kun. M. Karpavi
čius. Lietuviški pamokslai, ku
riais garsėjo kun. Lipniūnas, 
buvo šioje šventovėje atgaivin
ti 1939 m.

A. Chodkiewicz pabrėžia, 
kad nuo XVII a. lietuviai gar
sėjo pamaldumu. Vilniaus ir 
Žemaičių Kalvarijos Dievo 
Motinos paveikslų vainikavi
mai, šv. Kazimiero kanoniza
cija ir šv. Juozapato Kunce
vičiaus beatifikacija sutrauk
davo didžiules minias maldi
ninkų.

Kun. Boleslaw Micewski, 
CR, rašo apie Vilniaus vysku
pų nusistatymą tautiniu klau
simu carinės okupacijos metu. 
Straipsnio autorius skirsto 
Vilniaus vyskupus į palankius 
carinei valdžiai ir į kovoto
jus dėl katalikybės ir tuo pa
čiu dėl lenkiškumo. Pvz. apie 
vysk. Zveravičių jis rašo, kad 
pastarasis vizituodamas die
ceziją “sėkmingai gynė katali
kybę ir lenkiškumą”. Giriamas 
yra taip pat vysk. Michalkevi
čius už tai, kad prašė kaiserį 
prijungti Vilnių prie Lenkijos. 
Kan. Kukta yra laikomas sepa
ratistu ir vokiečių kolaboran
tu. Apie vysk. Jurgį Matulaitį 
kun. Micewski rašo, kad, at
virkščiai negu vysk. Michal
kevičius, jis globojo gudus ir 
lietuvius, tačiau jo valdymo 
metu okupacija jau buvo pasi
baigusi (tik lenkams, J.B.). Iki 
to laiko lenkai, lietuviai ir 
gudai, autoriaus manymu, soli
dariai ir su pasiaukojimu ko
vojo dėl Žečpospolitos nepri
klausomybės. Kun. Micewski, 
kaip ir Rytų Lietuvos “tutei- 
šai”, neskiria katalikybės nuo 
lenkiškumo.

Visai kitaip negu kun. Mi

cewski rašo punskietis Broni
slovas Makauskas. Straipsny
je “Iš Lietuvos Bažnyčios is
torijos 1918-1944” jis žvelgia 
į to meto Katalikų Bendrijos 
padėtį Lietuvoje pro lietuviš
kus akinius. Makauskas neven
gia pasakyti, kad lenkų admi
nistracija ištrėmė kan. J. Kuk
tą ir vysk. A. Karosą. Jis taip 
pat pabrėžia, kad arkiv. Jalb- 
žykovskis nejieškojo lenkų 
“modus vivendi” su lietuviais, 
bet buvo konfliktų iniciato
rius.

Makauskas plačiai aprašo 
Lietuvos bažnytinės provin
cijos kūrimosi istoriją, ka
talikų organizacijas ir spaudą 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Dėl suprantamų priežasčių 
autorius mažai rašo apie Kat. 
Bendrijos padėtį 1940-1941 m. 
sovietų okupacijoje, tačiau 
vokiečių 1941-1944 okupacijos 
metai yra plačiai paliesti. Jaut
riu lietuvių-žydų santykių 
klausimu Makauskas rašo:

“Pirmasis skaudus reika
las, dėl kurio Lietuvos epis
kopatas kreipėsi į vokiečius, 
buvo prieš Lietuvos žydus nu
kreiptų įstatymų problema. 
Vyskupai ir generalinis vika
ras prel. prof. K. Šaulys para
šė tuo reikalu raštą, kaip da
bar žinome, naiviai tikėjo jo 
sėkmingumu. Ginant žydus 
kaipo lojalius Lietuvos pilie
čius buvo duodami šviesių Lie
tuvos istorijoje asmenybių 
pavyzdžiai, kaip brolių Elkes, 
Farfunkelio, rabino Sniego, 
vyriausio rabino Šapiro ir jo 
sūnaus profesoriaus ir daug 
kitų Lietuvai nusipelniusių 
asmenų. Prel. Šaulys daug 
kartų stengėsi lankydamasis 
įvairiose okupacinėse įstai
gose palengvinti žydų likimą. 
Kaip žinome, šiuo būdu pavy
ko išgelbėti tik vienetus. Ta
čiau negalima nepaminėti, 
kad lietuvių tarpe atsirado 
pavieniai asmenys, kurie sa
vo rankas ir sąžinę suteršė 
žydų krauju. Bet taip pat rei
kia pastebėti, kad beveik visi 
vienuolynai ir klebonijos buvo 
individualaus žydų gelbėjimo 
punktai”.

Zenon Krajewski rašo apie 
1927 m. Lietuvos konkordatą. 
Arkiv. Jurgis Matulaitis suda-

(Nukeltą į 11-tą psl.)

The Marlatt
The J. B. MARLATT 615 Main Street East
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford)

laidotuvių namai 
ir koplyčia 

Telefonas: 528-6303 
HAMILTON, Ontario

Privažiavo pilna aikštė automo
bilių į šeštųjų šeimų stovyklų “Kre
tingoje”, Wasagoje. Tai lietuvių 
pranciškonų nuosavybė smėlėta
me pušyne, valandos su puse ke
lio į šiaurę nuo Toronto.

Kaip ir praėjusiais metais, 
stovykla buvo pilnutėlė. Atvažia
vo maždaug trečdalis šeimų iš 
JAV: Čikagos, Bostono, Detroito, 
Niujorko, Filadelfijos, Klivlan- 
do ir kitų vietų. Visos kitos šei
mos iš Hamiltono, Montrealio, 
Oakvilės ir, aišku, daugiausia iš 
Toronto. Viso dalyvavo 36 šeimos. 
Vaikų buvo 80, pasidalinusių į 
keturias grupes, nuo 2 iki 13 metų.

Stovyklų šiais metais organi
zavo naujas komitetas, susidedan
tis iš hamiltoniškių Vaidoto ir 
Žibutės Vaičiūnų, kurie tvarkė 
programų; torontiškių Mariaus ir 
Rūtos Rusinu, kurie tvarkė virtu
vės, šeimininkių bei studentų 
darbininkų reikalus ir Jurgio ir 
Dalios Valaičių, kurie rūpinosi
registracija bei administracija. 
Ši šeimų trijulė puikiai atliko 
savo darbą. Šeimų stovykla yra 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
jaunų šeimų sekcijos globoje, 
nors stovyklos organizavimo ko
mitetas veikia gana savarankiš
kai.

Sumanymas suruošti stovyklą 
kilo prieš 6 metus jaunų šeimų 
sekcijos posėdyje, kai buvo 
svarstomi jaunų šeimų reikalai 
ir jieškomi būdai suburti atos
togoms lietuviškas šeimas, turin
čias mažamečius vaikus. Stovyk
los organizavimu per praėjusius 
5 metus rūpinosi Gabija Petraus
kienė, šios stovyklos idėjos pra
dininkė.

Šių metų stovykla pasižymėjo 
dideliu stovyklaujančių tėvų pri
sidėjimu programos vykdyme. Su 
keturiomis vaikų grupėmis pagal 
amžių mokindami dainuoti, užim
dami juos sportu, žaidimais, dar
beliais ir pasakų sekimu, darba
vosi šie asmenys: Regina Ginio- 
tienė, Nijolė Benotienė, Irena 
Petrauskienė, Lana Nolan, Anta
nas Giniotis, Jane Kriščiūnienė, 
Rūta Rusinienė, Nijolė Simona- 
vičienė, Donata Puterienė, Da
na Yaeger, Rimas Smalenskas iš 
Toronto; Loreta Viola, Jayne Ku
likauskienė, Rūta Valaitienė iš 
Oakvilės; Žibutė Vaičiūnienė, 
Vaidotas Vaičiūnas iš Hamilto
no; Lilė Gedvilienė, Lidija Dra- 
gūnienė iš Montrealio; Viktorija 
Moss iš Detroito, Jūratė Stirbie- 
nė iš Filadelfijos, Tomas Petro- 
liūnas, Gintaras Aukštuolis, Ša
rūnas Valiulis iš Čikagos.

Kasdieną popietė buvo palik
ta laisvam poilsiavimui, migdant 
mažuosius ar besitaškant Geor
gian Bay ežero smėlėtose pakran
tėse, jieškant atgaivos nuo be 
galo karštos saulės.

Širdis kuri tavęs verkia.
Lydėjusi per skausmo naktis,
Dės į Viešpaties Dievo rankas. 
Vėl su tavim susitikt, viltis.

A+A
JURGIUI KAZICKUI

mirus,

žmoną ELZBIETĄ, išgyvenančią liūdną atsisveikini
mą su vyru, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime-

Alfonsas ir Albina Keliačiai

Stovyklos komendantai buvo 
Dalia Armstrong iš Londono, Ont. 
ir Saulius Dragūnas iš Montrea
lio. Jiedu puikiai kooperuodami 
atliko pavyzdingai savo pareigas.

Po vakarienės, nors saulė vis 
dar karštai šildė, rinkdavomės 
vakarinei programai. Pirmojo 
vakaro susipažinimų pravedė 
Vaidotas Vaičiūnas. Sekmadie
nio juokų laužų taipgi pravedė 
Vaidotas, padedant Gintarui 
Aukštuoliui. Pirmadienį Dalia 
Armstrong pravedė stovyklos šei
mų olimpiadų, kurioje varžėsi 
keturios komandos: klubai, pa
dai, žarnos ir bambos. Antradienį 
pasakų laužas pravestas Kruko- 
nių iš Bostono. Trečiadienį kas 
norėjo, galėjo išvykti iš stovyklos, 
pvz. aplankyti Kanados šventovę 
Midlande, mėlynių pasirinkti 
arba landžioti po leduotas uolas 
Mėlynuose kalnuose. Vakare — 
pasimaudymas ir žuvėdrų maiti
nimas prie ežero. Ketvirtadienį 
visus sudomino lėlių teatras. Bu
vo pavaizduotos dvi pasakos. Lė
lių teatrą paruošė, atvežė ir pra
vedė Viktė Moss. Penktadienį — 
paskutinysis laužas, kurį prave
dė Gedmintų iš Niujorko valstijos 
ir Armstrongų iš Londono, Ont. 
vyriausieji vaikai su tėvų pagal
ba. Paskutiniame lauže sumaniai 
pasirodė įvairios šeimos bei vai
kučiai pradžiugindami dalyvius 
savo išmoktomis dainelėmis.

Vienas vakaras buvo skirtas 
tėvų rimtesniam pokalbiui, kurį 
suorganizavo Dalia Armstrong 
ir pravedė Rimas Petrauskas, 
neuropsichologas iš Toronto, 
apie vaikų identiteto formavimui 
reikalingus kertinius pamatus. 
Vyko įdomios ir gyvos diskusijos. 
Kitas vakaras buvo skirtas tėvų 
bendram pasilinksminimui. Tai 
žodžių ir piešimo žaidimas, kurį 
paruošė Gintaras ir Daina Aukš
tuoliai. Prie stalų susėdę tėvai 
buvo suskirstyti į komandas. Lai
mėjo — daugiausia iš piešinio 
atspėjusi lietuviško žodžio reikš
mę komanda.

Kaip ir praeitais metais, taip 
ir šiais prie paplūdymio vyko smė
lio skulptūrų konkursas, kurį su
organizavo Rūta Valaitienė ir Da
na Yaeger. Visi laimėjo atžymėji- 
mus — kibirėlius su kastuvėliais.

Taip prabėgo dar viena puikiai 
praleista šeimų stovykla Wasago
je. Ne vienas apgailestavo, kad 
stovykla tokia trumpa. Vaikai bei 
tėvai tik spėjo apsiprasti ir jau 
laikas važiuoti namo. Yra tikras 
paskatinimas kitais metais vėl 
organizuoti stovyklą, tik gal il
gesnę. GP

• Supažindinkite savo draugus 
su "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS" - at
siųskite dar Jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.
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Aukokime Lietuvių kultūros 
muziejaus statybai

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

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

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

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

Kanados lietuvių kultūros muziejaus 
lėšoms telkti komitetas

KANADOS LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUI

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

Vardas, pavardė__________________

Adresas_____________________________________________

Parašas__________________________________

Kanados lietuvių fondas
NAUJI NARIAI:
1457. Bilevičių Vinco ir Sofijos

atminimui .....................  $ 450
1458. Gaivelienė Mėta ............... 100
1459. Danys Danutė ................... 100
1460. Josiukas A. dr.................... 100
1461. Lietuvių žurnalistų

sąjunga ............................... 100
1462. Pusvaškienė Elena .........  100
1463. Mališka Paulius kun........  200
1464. Dalinda L.......................... 1000
1465. Pacevičiūtės-Sakalauskienės

Jadvygos atminimui........  200
1466. Gudas Juozas ir Elena.... 100
1467. Mockutė Lina.................... 100
1468. Bumlnilienė Monika....... 100
1469. Bekeris Paulius......... ...... 100
1470. Balsienė Lydia.................  100
1471. St, Catherines Taut. Šokių

Grupė “Nemunas”............  200
1472. Janulaitienės K. atmini

mui ...................................... 100
1473. Krikščiūnas Alfonsas.....  100
1474. Pareštienės Marijos

atminimui .......................... 100
1475. Lukošiaus Petro

atminimui .......................... 230
1476. Inkrato J. atminimui......  112
1477. Macevičiūtė Marija......... 100
1478. Noliaus Alberto

atminimui .......................... 200
1479. Svilo Juozo atminimui .... 670 
ĮNAŠUS PAPILDĖ:

23. KLB Ottawa apylinkė 
iki ........................... $ 9600

48. “Parama” lietuvių kredito 
kooperatyvas ............. 5850

58. Aperavičiaus Kazio 
atminimui ................... 660

64. Vieraitis Juozas ............... 200
98. Prisikėlimo parapijos

kredito kooperatyvas .... 2900
109. Balsio Leopoldo testamento

palikimas ................... 101,800
153. Kantautai Adomas ir

Filomena ................. 30,000
272. LK moterų d-ja Delhi

skyrius............................... 875
306. Wellando medžiotojų

klubas “Lituanica” .........  150
440. Vindašiaus Edmundo ir

Povilo atminimui ............. 552
457. Sekonis Adolfas ir

Teklė .................................. 200
468. Saplys Bronius ................  200
577. Šlekys Elizejus ir

Ksavera............................ 1000
651. Grudzinskas Kostas ......  3370
758. Yokubynienė Maria ........  250
766. Toronto Lietuvių

namai ............................... 6450
852. Dabkus Paulius ................ 300

1010. Vyšniausko Povilo 
testamento palikimas .... 1100

1063. Dabkienė Ona ..................  300
1078. Macevičiūtė Marija.........  300
1102. Hamiltono sporto

klubas “Kovas” ................. 300
1114. Motiejūnas Vladas ..........  600
1179. Lesčiaus Kęstučio Antano

atminimui ......................... 230
1182. Pusvaškis Steponas.......  1000
1230. Vaičaitis Bronius ir

Sofija .................................. 325
1303. Ralio D. testamento

palikimas ..................... 37,000
1305. Sniečkaus Viktoro dr.

atminimui ......................... 350

1375. Gudinskas J........................ 200
1389. Smilgienės Konstancijos 

atminimui ..............  608
1397. Gaivelio Jono 

atminimui ............... 200
PRADINIAI ĮNAŠAI:
Ciplijausko Liudo

atminimui.............................. $ 50
Sniečkus P. dr................................ 25
Dulevičius K.................................. 30
Krono Eug. atminimui ...............  20
Jurkėnienės Onos atminimui .... 55
Stankaus J. atminimui................ 30

Visi, kuriems rūpi Lietuva, o taipgi 
lietuvių išeivijos ateitis, įsijunki
me į Kanados lietuvių fondo narių 
eiles. Tai yra mūsų visų pareiga 
prisidėti prie mūsų tėvynės ne- 
priklausomybės, o čia išlaikyti 
lietuvybę visiems laikams!

Įnašai priimami Hamiltone, 
Montrealyje ir Toronte lietuvių 
kooperatyvuose.

Įnašus galima siųsti ir paštu: 
Kanados lietuvių fondas, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P1A6.

«rr f
Delhi, Ontario

ŽOLINIU ŠVENTĖS išvakarėje, 
rugpjūčio 14 d., mūsų parapiją vi
zitavo Londono vyskupas John 
Sherlock. Vyskupas su parapijos 
klebonu kun. L. Kemešiu ir sve
čiu kunigu koncelebravo Mišias 
ir pasakė pamokslą, pabrėždamas 
Marijos metų užbaigą, Lietuvos 
krikšto 600 m. jubiliejų ir lietu
vių didelį pasišventimą kovoje 
už religijos bei tautos laisvę, net 
pats save įrikiuodamas į tų kovo
tojų eiles.

Pabrėžiant palankumą lietuviš
kai parapijai, Mišios buvo atna
šautos lietuvių ir anglų kalbomis. 
Parapijos choras, vadovaujams B. 
Vytienės, nors negausus skaičiu
mi, bet stiprus patyrimu, pagraži
no pamaldas, nustebindamas ne 
tik svečią, bet ir namiškius.

Po pamaldų gražiai papuoštoj 
parapijos salėje KLKM draugijos 
Delhi skyriaus narės savo lėšo
mis visus pavaišino. Po vaišių I. 
Lukošienė, jaunosios kartos at
stovė, visų parapijiečių vardu 
savo puikiame žodyje padėkojo 
vyskupui už priglaudimą savo vys
kupijoj ir galimybę lietuviškai 
melstis ir kad nepamiršo ap
lankyti, už paguodą ir sustip
rinimą mūsų kovoje už religiją ir 
tautos laisvę.

Atsisveikindamas vyskupas dar 
kartą pabrėžė, kad jis yra mūsų 
gretose, kad mūsų parapija viena 
iš gražiausių gėlyčių jo ganyklo
se. Ragino išlaikyti savo kalbą, 
papročius ir ateinančiom kartom, 
o norint išlaikyti parapiją lietu
višką ir ateityje, prašė atsiųsti 
bent vieną kandidatą į jo kunigų 
seminariją. Atsisveikindamas mė
gino visiems paspausti ranką, už
suko net virtuvėlėn pas ten plu
šančias moteris. Visi stebėjomės 
ganytojo tokia didele meile savo 
avelėm ir linkėjom dar ilgai, il
gai jas ganyti. P.A.



Žurnalisto I. Kaplano įsteigta olandų jaunimo “Dainos” grupė vadovau
jama Pauliaus de Boer. Ji du kartus su koncertais aplankė JAV ir Ka
nados lietuvius. Dabar iš "Dainos” išaugo “Olandų Baltika” (“Dutch Bal- 
tica”), į programas įjungusi ne tik lietuvių, bet ir latvių bei estų dainas

Kelsim uždangą naujai dramai

Sutapęs su Lietuva dirbo jos atgimimui
Olandijoje mirusiam spaudos ir visuomenės darbuotojui įsakui Kapianui atminti

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ
Kas sako, kad mūsų tarpe 

nieko naujo neįvyksta, kad 
literatūra sustingusi prisimi
nimuose ir įspūdžiuose, kad 
jaunas, šiame krašte augęs lie
tuvis nebeįstengia rasti joje 
nieko įdomaus! Visiškai skir
tingus įspūdžius, pati girdė
jau, išsinešė net ir jaunimas 
iš Putino dramos “Valdovas”. 
Tad gal ne tema, o jos išraiš
kus perdavimas žiūrovui būtų 
svarbiausia, aišku, nenuver
tinant ir naujesnės minties, 
moderniškesnio sukirpimo.

Tokios mintys skriejo gal
voje, sužinojus, kad į mūsų 
“vunderkindo” Petro Maželio 
rankas pateko nauja drama, 
kad tai jį sudomino ir uždegė 
naujam pastatymui. Drama, tu
rinti tokį neįprastą, intri
guojantį pavadinimą: “Juodoji 
ponia”.

Pasirodo, šios 3 veiksmą dra
mos autorė esanti rašytoja —- 
žurnalistė Aurelija Balašai- 
tienė. Žinant jos išradingumą, 
neišsemiamą energiją ir žin
geidumą, nudžiugome ir susi
domėjome. Buvo aišku, kad čia 
neturim reikalo su užsakyta 
drama kokio nors, kad ir ver
tingiausio minėjimo proga, 
kad apie “juodąją ponią” ne
įmanoma nuobodžiai rašyti.

Rašytoja Balašaitienė ne 
naujiena mūsą literatūroje, 
bet jos scenos veikalą čia, 
Los Angeles, kur dabar jau pa
galiau prigijo klivlandiškis 
režisierius Petras Maželis, 
dar nesam matę. Girdėjom, 
kad yra rašiusi jaunimui ir 
skautams. Šiai dramai pradi
nį akstiną, pasirodo, yra ra
šytojai suteikęs vienas apsi
lankymas su draugais mūsų 
garsiame muziejų ir dailės 
parodų Huntington parke, su
pamame žavios ir vešlios šim- 
taemečių ąžuolų aplinkos. Ten

Lietuvių kultūrinės dienos Vokietijoje
Mannheimo ir aplinkinių mies

tų spauda pradėjo plačiai rek
lamuoti “Lietuviu kultūrines 
dienas” Vokietijoje. Atrodo, kad 
rengėjai jas nukėlė į ankstyves
nę datą, nes prieš keletą mėne
sių “Mannheimer Morgan” dien
raštis skelbė, kad “Lietuvių die
nos” įvyks rugsėjo 12-21 d.d. Tuo 
tarpu tas pats dienraštis rugpjū
čio 4 d. laidoje rašo, kad jos bus 
surengtos rugsėjo 10-19 d.d Ofi
cialus atidarymas numatomas 
rugsėjo 14 d. miesto pilies ri
terių salėje (Rittersaal).

Norima kuo plačiausiai vokie
čių tarpe išgarsinti Lietuvos 
respublikos gyvenimą (Balten 
Republik Litauen), tad ir ren
giniai įvyks įvairiose vietovėse. 
Iš paskutinių spaudos praneši
mų paaiškėjo, kad į šias kultū
rines dienas atvyks Vilniaus u-to 
100 asmenų tautinis ansamblis 
su tautiniais muzikos instrumen
tais. Vokečiai rašo, kad ansamb
lis yra išgarsėjęs iš pasirody
mų užsienyje. Moderniškos mu
zikos mėgėjai galės klausyti 
“Abarius trio”, atstovaujantį džia
zo muzikai. Meno parodoje lietu
viai parodys grafiką ir medžio 
drožinius, o Collins centre bus 
išstatyta Vilniaus meno akade
mijos studentų tapyba ir skulp
tūra.

Kad Lietuva yra gintarų kraš
tas, tai parodys Pabaltijo sve

tamečių ąžuolų aplinkos. Ten 
matyta juodai apsirengusi 
graži moteriškė uždegė vaiz1 
duotę, nes, autorės žodžiais, 
tokia galėjai gėrėtis tik pra
eitų šimtmečių dailininkų pa
veiksluose.

Ką apie šį savo naujo žanro 
veikalą mano pati rašytoja? 
Kaip ir kiekvienas kūrėjas, 
sušildęs savo meilės ugnimi 
rašomo veikalo personažus, 
įkvėpęs jiems gyvybę ir savi
stovią galvoseną, vėliau, pa
sitraukęs atokiau ir jau šal
tesniu žvilgsniu žvelgia į sa
vo kūrinį, taip ir mūsų ekspan
syvioji Aurelija susimąstė 
prieš atiduodama savo dramą 
visuomenės teismui. Juk žiū
rės ir reaguos į tą veikalą vi
sokio plauko ir jausmų skalės 
žiūrovai. Rašys apie jį kriti
kai, vadovaudamiesi akademi
jų auditorijose išmoktomis 
formulėmis. Bandys fantazuo
ti, kokias naujas filosofijas 
ir idėjas ši nauja drama ban
dė mums įdiegti, ' ar sklandi 
buvo jos kalba, ar gilias išva
das išsinešė einantys namo 
klausytojai, o dar dažniau 
bandys pademonstruoti savo 
paties išmintį ir išsilavinimą, 
išskaičiuodami neigiamybes.

Režisierius Petras Maželis 
jau trina rankas, besirengda
mas šiam didžiam darbui. Juo
doji ponia? Kas ji buvo? Ko
dėl ją siaučia tamsa ir paslap
tis?

Deja, atsakymo dar teks pa
laukti kurį laiką. Veikalai 
neparuošiami per keletą mė
nesių, bet buvo labai malonu 
sužinoti, kad vėl yra ko laukti, 
apie ką spėlioti ir džiaugtis. 
Ne taip dažnai dabar pakyla 
užuolaida mūsų teatrų sceno
se, ne taip dažnai susilaukia
me savų dramaturgų, gvilde
nančių mums artimas temas 
savo veikaluose. Gandai sa
ko, kad bus įdomu. Laukiame!

čiai kaimyniniame Mannheimo- 
Liudvigshafeno mieste (tai che
minės pramonės miestas - K.B.), 
pamatant gintaro užkonservuo
tus vabalus.

Heidelberge (30 km nuo Mann
heimo) bus surengta fotografo 
J. Palio lietuvių impresionis
tų paroda.

Be to, kultūrinėse dienose da
lyvaus 20 asmenų įvairių sričių 
ekspertų grupė iš politinio, eko
nominio, tikybinio ir meninio 
gyvenimo, greičiausiai prave
dant pasikalbėjimus svarstybų 
forma. Rašytojas Mykolas Sluc- 
kis, kurio veikalai yra išleisti 
kitom kalbom, kalbės apie Lie
tuvos literatūrinį gyvenimą. 
Delegacijoje bus ir Lietuvos vy
riausybės (Litauische Regierung) 
bei komjaunimo (vokiečiai rašo 
Komsomol) atstovai.

Jau anksčiau laikraščiai pra
nešė, kad Lietuvos “respublikos” 
kultūrinių dienų rengėjai yra 
Federacinės Vokietijos respub
likos ir Sov. Sąjungos Rheino- 
Neckaro draugija. Sutartį pasi
rašė iš vokiečių pusės Manfred 
David ir R. Petrauskas. Oficia
liai kultūrines dienas atidarys 
Sov. Sąjungos pasiuntinys Bon- 
noje J. Kviecinskis. Jis yra lenkų 
kilmės ir be rusų kalbos gerai 
kalba vokiškai, angliškai ir len
kiškai.

K. Baronas

1G. MEDŽIUKAS

Po pirmojo pasaulinio karo 
atstatant Lietuvos nepriklau
somybę, dalis žydų jaunimo 
kartu su lietuviais — karei
viai ir karininkai (Bergmanas, 
Goniondskis, Goldbergas, Mo- 
gilevskis ir kiti) dalyvavo lais
vės kovose, pasižymėdami drą
sa. Kiti tuo metu ar vėliau jun
gėsi į įvairias krašto gyveni
mo sritis. Dr. N. Rachmilevi- 
čius buvo prekybos ir pramo
nės ministerijos viceministe- 
riu, steigiamojo seimo nariu, 
gen. Lietuvos konsulu Tel Avi
ve; J. Robinsonas — seimo na
riu, užsienio reikalų ministe
rijos juriskonsultu; H. Rabina- 
vičius — gen. Lietuvos konsulu 
Niujorke, pasiuntinybės pata
rėju Maskvoje ir Londone; Ch. 
Šulginas — valst. operos solis
tu; F. Hofmekleris — operos 
dirigentu; S. Bieliackinas — 
civilinės teisės profesorium 
universitete. Prof. J. Balčiko
nio mokinys Ch. Lemchenas 
buvo lietuvių kalbos mokytoju 
gimnazijose, žodynininku. 
Daugelis žydų buvo įsijungę 
į Vilniui vaduoti sąjungą, 
sudarydami atskirą sekciją. 
Buvo jų ir priklausančių Lie
tuvos šaulių sąjungai. Taigi, 
kai kurie žydai, vieni anks
čiau, kiti vėliau, jungėsi į 
lietuvišką gyvenimą.

Žurnalistas, vertėjas, 
visuomenininkas

Prie nedaugelio žydų, ku
rie greit įsijungė į lietuviško 
gyvenimo srovę ir joje išsilai
kė iki gyvenimo pabaigos, pri
klauso ir kaunietis įsakas Kap- 
lanas, 1988. V. 10 miręs Ams
terdame, Olandijoje.

Gimė jis 1905 m. rugpjūčio 
21 Petrapilyje. Mokslus ėjo 
nepriklausomoje Lietuvoje — 
1930 m. baigė Kaune V.D. uni
versitete teisių fakultetą ir 
įsitraukė į žurnalistiką. 1929- 
1937 m. dirbo “Dienos” ir “Nau
jo žodžio” redakcijose, bend
radarbiavo “Lietuvos žiniose” 
ir kituose laikraščiuose.

Gerai mokėdamas lietuvių ir 
rusų kalbas, išvertė į rusų kal
bą daug lietuvių rašytojų kū
rinių: V. Krėvės, A. Vienuolio, 
J. Baltušio, K. Borutos ir ki
tų. Buvo “Tasso” vertėju. 1941 
m. kilus karui, nuo nacių pa
bėgo į Rusiją. Mobilizuotas 
tarnavo Raudonojoj armijoj.

Po karo grįžęs į Lietuvą bu
vo vienas iš “Sovetskaja Litva” 
laikraščio redaktorių, tvarkė 
literatūros skyrių. Patekęs į 
stalinistų nemalonę 1948 m., 
buvo nuteistas 15 metų kalėji
mo. Bausmei atlikti buvo iš
vežtas į garsiąją Maskvos Liu- 
banką. Tik Stalinui mirus, 
bausmė buvo sutrumpinta ir 
duotas leidimas grįžti į Lie
tuvą. 1976 m., gavęs vizą, iš
vyko aplankyti giminių Pran
cūzijoje ir atgal nebegrįžo. 
1980 m. apsigyveno Olandijoje, 
kur kaip žurnalistas garsino 
spaudoje Lietuvos vardą. Čia 
suorganizavo Lietuvių Bend
ruomenės apylinkę ir palaikė 
nuolatinius ryšius su lietu
viais, gyvenančiais Vakarų 
Europoje. Sudarė iš vietinių 
olandų jaunimo lietuvių liau
dies dainų ansamblį, kuris po
puliarino lietuvių liaudies 

JAV LB kultūros tarybos pirm. INGRIDA BUBLIENĖ su Vilniaus Jaunimo teatro aktoriumi ALGIRDU GRASIU 
po spektaklio Čikagoje Nuotr. J. Tamulaičio

dainos meną užsienyje. Ši gru
pė prieš keletą metų lankėsi 
ir koncertavo Amerikoje ir Ka
nadoje. L Kaplanas bendra
darbiavo ir ‘.‘Europos Lietu
vyje”, pasirašinėdamas slapy
vardžiu J. Budreika. Kol svei
kata leido, dalyvaudavo Euro
pos lietuvių studijų savaitėse.
Apie lietuvių ir žydų santykius*

I. Kaplanas XXVIII lietuviš
kų studijų savaitei Prancūzijo
je 1981 m. rugpjūčio 6 d. Cha
teau de Montvillargenne pa
ruošė paskaitą “Lietuvių ir žy
dų santykiai praeity ir dabar
ty”. Pradėdamas nuo žydų įsi
kūrimo Lietuvoje Vytauto Di
džiojo laikais, jų būkle carų 
Rusijai Lietuvą valdant, pa
lietė ir nepriklausomybės lai
kotarpį iki II pasaulinio ka
ro, kai nuo žiaurių kaimynų iš 
rytų ir vakarų kentėjo žydai 
ir lietuviai.

Apie santykius nepriklau
somybės laikotarpyje I. Kap
lanas sakė:

“Esu senas žmogus, žurna
listas su pusšimtiniu stažu, 
dirbau ir grynai lietuviško
je spaudoje, turėjau plačių 
lietuviškųjų pažinčių ir galiu 
paliudyti: nebuvo Lietuvoje 
masinio antisemitizmo, kaip 
sakoma ‘Blut und Boden’ reiš
kinio, nebuvo jam ir istorinių 
prielaidų”.

Apie sovietinę Lietuvos oku
paciją jis taip samprotavo:

“Sugriuvo Lenkija, atsirado 
Lietuvoje sovietinių įgulų — 
vis su veidmainingais Maskvos 
patikinimais. Sugriuvo Pran
cūzija. Maskvos ultimatumas, 
kapituliacija. Invazija. Oku
pacija. Liaudies — kokios liau
dies? — vyriausybė, liaudies 
seimo komedija. Suėmimai, 
šaudymai, masinės deportaci
jos. Lietuvių tautos genocidas 
— to genocido pirmieji metai”.

“Ar už tą genocidą, už tą vy
lingą okupaciją yra atsakingi *“Į laisvę" 1981, 82 nr., 59-67 psl.

ŠVENTASIS RASTAS Komen
tarai - aiškinimai. Patarlių - Je
remijo knyga. Paruošė Kostas 
Burbulys. Spausdino Vivi Prin
ting, 4346 So Western Ave. Chica
go, Ill., 60609

Anatolijus Kairys. ŽALČIO SAP
NAS Novelės ir feljetonai. Išleido 
Lietuvių literatūros bičiuliai. 
Spausdino M. Morkūno spaustuvė, 
3001 W. 59 th, Chicago, Ill., 60629 
Tiražas - 1000 egz., Kaina - 5.00

LIETUVIŲ DIENOS 1988, gegu
žės nr. 4 (385). Leidėjas - Anta
nas F. Skirtus. Lietuviškoje da
lyje: J. K. - Įvyko stebuklas, Vy- 

ALĖ PAŠKEVIČIENĖ
šią vasarą išleido antrąją savo kūrybos knygą 

“MARMAKIŠKIAI”.
Knyga skiriama mokykliniam jaunimui. Turiny trys skyriai: kalėdiniai 
ir kt. vaidinimai, pasakaitės ir eilėraščiai. JAV LB švietimo taryba 
rekomenduoja šį leidinį išeivijos lituanistinėms mokykloms.

Iliustravo Marija Macevičiūtė. Išleido Albinas Vilniškis.
Knygos kaina $8 ir persiuntimo išlaidos. Dar galima gauti pas 
autorę ir pirmąją jos knygą “SAUJELĖ TRUPINIŲ”. Kaina tokia pat. 
Abi knygos $12 ir persiuntimo išlaidos. Rašyti šiuo adresu:
Mrs. A. Paškevičius, 659 Alesther Street, Ottawa, Ont. K1K 1H8.

Tol. (613) 745-8910.

Lietuvos žydai, visi Lietuvos 
žydai?”

Į tai atsakydamas, jis papa
sakojo įvykių eigą, pavadinda
mas ją “komedija”, kurią sure
žisavo Stalino paskirtas Lie
tuvai gauleiteris Dekanozovas, 
Stalino pasiuntinys Kaune 
Pozdniakovas ir smulkesnieji 
“veikėjai”. Jis toliau tęsė: 
“Ir apie kolektyvinę tautos 
atsakomybę negali būti kalbos 
— kiek bebūtų iš jos tarpo iš
gamų ir marionečių. Juo la
biau negalima mesti visiems 
Lietuvos žydams kaltinimo dėl 
masinių deportacijų organiza
vimo, nes tai buvo ne Lietu
vos, o Maskvos NKVD akcija, 
užplanuota dar kitą dieną pa
sirašius Maskvai su Lietuva 
savitarpės pagalbos sutartį 
1939 m., kai Lietuva dar buvo 
nepriklausoma!”

Apie žydų holokaustą, už
ėmus naciams Lietuvą, I. Kap
lanas savo paskaitoje pareiš
kė: “Ir kai kas, pasirėmęs tra
gišku žydų Lietuvoje likimu, 
mėgina mesti kaltinimą vi
siems lietuviams, visai lietu
vių tautai. Ir vėl turime kate
goriškai užprotestuoti prieš 
tokius totalistinius stalinis- 
tinius kaltinimus”.

Gražiu žodžiu atsiliepdamas 
apie kunigus ir kitus lietuvius, 
kurie stengėsi užstoti ar slėpti 
žydus vokiečių okupacijoj, jis 
prisiminė, kai jam išvykstant 
iš Vilniaus 1976 m. atvažiavu
sieji iš centrinių Rusijos sri
čių nusistatę prieš žydus nieko 
nepaisydami šaukė: “Kodėl 
Hitleris visų jūsų neišsker- 
dė?” Savo paskaitą Kaplanas 
baigė: “Ir toje naujoje šviesoje 
teįgauna naują jėgą ir prasmę 
lietuvių ir žydų santykiai! Var
dan tos Lietuvos vienybė te
žydi!”

Susipažinę su velionies dar
bais ir pareikštomis mintimis, 
turime pagarbiai jį prisiminti.

tauto Pluko - Maželio laumės 
juosta. Granata Lietuvos parnase, 
Petro Rimkūno-Juoda skepetaitė, 
Valerijos Baltušienės - VHI-ji 
premijų šventė. Anglų kalbos sky
riuje: Petras Maželis, Rūtos Ski
riatės - pasikalbėjimas su Lea 
D Agostino. Tikinčiųjų užpuolimo 
pasekmės. Šeši senatoriai prašo 
prezidentą susitikti su lietuviais 
aktyvistais. Dr. K. Savickas - Prisi
minimai apie Lietuva. Baltiečiai 
primena Gorbačiovui apie tautų 
naikinimą. Prenumerata - $20 
metams, Kanadoje - $30 - kana- 
diškais. Lietuvių dienų adresas: 
4364 Sunset Blvd, Los Angeles, 
Ca. 90029
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□ KULTJRIIIIEJE VEIKLOJE
Inž. Vytautas Šliūpas gegužės 

27 d. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje Čikagoje skaitė paskai
tą “Mano tėvas — aušrininkas ir 
tautinis kovotojas dr. Jonas Šliū
pas”. Paskaitai jis panaudojo 
mokslininkų ir politinių veikėjų 
atsiliepimus, savo paties, moti
nos ir sesers atsiminimus, at
skleidžiančius dr. J. Šliūpo gy
venimo duomenis, jo nuopelnus 
tautiniam lietuvių sąjūdžiui. Bu
vo surengta dr. .1. Šliūpo raštų, 
laiškų ir nuotraukų paroda. Pa
skaita buvo susieta su inž. V. 
Šliūpo steigiamu Aušrininko dr. 
Jono Šliūpo (1861-1944) archy
vu, kuriam jau sutelkta nemažai 
medžiagos, bet laukiama daugiau. 
Jos papildymo reikalais prašoma 
kreiptis į archyvo steigėją inž. 
Vytautą Šliūpą šiuo adresu: Post 
Office Box 613300, So. Lake Ta
hoe, C A 95761-3300, USA.

“Ateities” literatūros fondas 
Čikagoje pradeda leisti poeto Jo
no Aisčio “Raštus”, turėsiančius 
keturis tomus. Leidimo reikalu su 
"Ateities" fondu susitarė velionies 
našlė Aldona Aistienė. Netrukus 
skaitytojus pasieks pirmasis "Raš
tų” tomas, redaguotas Alfonso 
Nykos-Niliūno ir Antano Vaičiu
laičio. Jame skaitytojai ras visus 
J. Aisčio eilėraščius ir kelias au
tobiografijas, kuriose jis kalba 
apie savo vaikystę ir gimines. J. 
Aisčio kūrybos apžvalgą pateikia 
A. Nyka-Niliūnas, atskirus eilė
raščius bei jų variantus aptaria 
A. Vaičiulaitis. J. Aisčio "Raš
tų" I tomas, skirtas jo poezijai, 
kainuos $15 JAV, “Ateities” lite
ratūros fondo nariams — $10 
JAV. Tomą iš anksto galima užsi
sakyti pas leidėjus, kreipiantis 
į Vakarę Valaitienę, 7215 So. 
Sacramento Ave., Chicago, IL 
60629, USA.

Nelė ir Arvydas Paltinai su 
estradinės muzikos koncertais 
balandžio 16 — gegužės 1 d.d. 
šeštą kartą aplankė JAV lietuvius, 
pakviesti “Margučio” vadovo Pet
ro Petručio. Koncertai buvo su
rengti Filadelfijoje, St. Peters- 
burge. New Britaine ir Čikagoje. 
Sol. Nelės - Paltinienės čikagie- 
čiams skirtas koncertas buvo jau 
septintasis, tačiau ir šį kartą 
reikėjo papildomų kėdžių didžio
joje Jaunimo centro salėje. Vy
ravo įvairių kitataučių kompo
zitorių estradinės dainos, išsi
verstos lietuvių kalbon. Lietu
viškajam repertuarui atstovavo 
Kalifornijoje gyvenančios Gied
ros Gudauskienės “Pavasaris”, 
"Ruduo", “Svajonės” ir “Pagun
da". Elektronine muzika akom
panavo Arvydas Paltinas. Nese
niai jiedu yra išleidę sol. N. 
Paltinienės įdainuotų lietuvių 
ir kitataučių kompozitorių estra
dinių dainų kasetę “Klajūnė aš 
esu". Programai vadovavęs P. 
Petrulis pranešė, kad so|. N. Pal- 
tinienė septyniuose koncertuose 
Čikagos lietuviams yra atlikusi 
apie 140 estradinių dainų. Aš
tuntasis sol. N. Paltinienės kon
certas Čikagoje bus 1989 m. ba
landžio 16 d.

XXXV-ją tradicinę Lietuvių 
dieną Los Angeles ir apylinkių 
lietuviams Kalifornijoje Šv. Kazi
miero parapija surengė birželio 
19. Mišias parapijos šventovėje 
koncelebravo klebonas kun. dr. 
A. Olšauskas, prel. V. Bartuška 
ir kun. A. Valiuška, svečias iš 
Arizonos. Giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas kompoz. B. 
Budriūno, solistai R. Dabšys, J. 
Čekanauskienė ir A. Polikaitis. 
Tradicinė dailės ir tautodailės 
darbų paroda buvo surengta para
pinės mokyklos klasėse. Tapybos 
ir akvarelės kūriniais jon įsijun
gė Ona Dokalskaitė-Paškevičie- 
nė, Mykolas Paškevičius ir Jonas 
Andrašiūnas. medžio drožiniais — 
Juozas Rudzevičius, tautinių raš
tų audiniais — Julija Šlapelytė. 
Gražių medžio drožinių, gintari
nių papuošalų, tautinių juostų iš 
Bruklyno buvo atsivežusi Genė 
Popelienė. Įdomų koncertą para
pijos salėje surengė iš Toronto 
atvykęs lietuvaičių kvartetas 
“Sutartinė”: vadovė (Nijolė Be- 
notienė, dainininkės — Danutė 
Pargauskaitė, Daina ir Zita Gurk- 
lytės. Skambėjo lietuvių liaudies 
dainos, F. Bajoro, B. Gorbulskio, 
E. Narbutaitės, M. Noviko, R. 
Racevičiaus, A. Raudonikio, M. 
Tamošiūno, J. Tamulionio, A. 
Vanagaičio kompozicijos. Lie
tuvių dienos dalyviams padėkojo 
parapijos klebonas kun. dr. Al
girdas Olšauskas.

Vilniaus universiteto “Ramu- 
vos” klubo kraštotyrininkai, va
dovaujami dėstytojo A. Judžen- 
čio, šią vasarą rinko medžiagą 
Onuškio apylinkės Dusmenų kol
choze, Rokiškio rajone. Didžia
jam lietuvių kalbos žodynui buvo 
surinkta apie 700 žodžių, 400 vie
tovardžių, 360 tautosakos viene
tų, paruošti 53 etnografiniai ap
rašai .

Klojimo teatras yra sena liau
dies vaidinimų forma, kurią 1983 
m. atgaivino Vilniaus konserva
torijos Klaipėdos fakultetų stu
dentai, “Jaunosios gvardijos” kol
chozo klojime suvaidinę P. Venc
lovos “Elegiją Jonui Biliūnui”. 
Šią vasarą čia buvo surengta pir
moji klojimo teatro grupių šventė, 
susilaukusi saviveiklininkų iš Kre
tingos, Jurbarko, Klaipėdos, 
Anykščių rajonų, Šventosios, 
Klaipėdos jūrų muziejaus ir ak
variumo sodybos. Pirmąją kloji
mo teatro premiją, įsteigtą Kre
tingos rajono K. Požėlos kolcho
zo, laimėjo E. Radžiaus vadovau
jamas Kretingos liaudies teatras, 
suvaidinęs J. Tumo-Vaižganto 
“Namai — pragarai” ir “Nepadė
jus nėr ko kast”. Šventėje taipgi 
buvo suvaidintos tokios senosios 
pjesės, kaip L. Didžiulienės-Žmo- 
nos “Lietuvaitės”, Žemaitės “Ma
no gerasis” ir “Stebuklingas dak
taras”. Klojimo teatrų šventė su
traukė daug žiūrovų, dalyvavusių 
žaidimuose, kartu dainavusių.

Vilniaus konservatorijos so
linio dainavimo katedra gyveni- 
man išleido operos dainininkus 
Aušrą Cicėnaitę, Egidijų Mažintą, 
Gražiną Miliauskaitę ir kamerinę 
dainininkę Dalią Miniotaitę. Kon
servatorijoje docentais dirba Vil
niaus operos ir baleto teatro vyr. 
rež. Rimantas Siparis ir dirigen
tas Vytautas Viržonis. Jiedu su 
koncertmeistere Jūrate Paliūnaite 
paruošė italų klasiko G. C. Men- 
notti operos "Telefonas arba mei
lė trise" spektaklį, įjungdami 
tris busimuosius operos solistus: 
sol. Vladimiro Prudnikovo auklė
tines Gražiną Miliauskaitę, Auš
rą Cicėnaitę ir sol. Vacio Daunoro 
auklėtinį Egidijų Mažintą. Spek
taklį nufilmavo ir rodė Lietuvos 
televizija. Jį taipgi šiltai sutiko 
Liškiavos gyventojai. Ten surink
tos lėšos buvo paskirtos Kernavės 
pilies atstatymui. Naujieji solis
tai A. Cicėnaitę ir E. Mažintas 
dirbs Kauno muzikiniame teatre, 
G. Miliauskaitė — Klaipėdos mu
zikiniame teatre.

Išeivijos lietuvių dailininkų 
darbų paroda rugpjūčio 2 d. ati
daryta Vilniaus dailės parodų rū
muose. Ją surengė Lietuvos daili
ninkų sąjunga. “Tėviškės" draugi
ja, Lietuvos kultūros fondas ir 
Dailės parodų rūmai. Tautos gy
vybingumo simboliu tapo žaliuo
jantis ir žydintis medis parodos 
plakate. Apžvalginėn parodon įsi
jungė lietuviai dailininkai, gy
venantys JAV, Kanadoje, Austra
lijoje, P. Amerikos ir Europos 
šalyse, atsiuntę apie 300 kūrinių
— grafikos lakštų, tapybos drobių, 
skulptūrų, keramikos, vitražo ir 
tekstilės darbų. Primenama, kad 
pirmoji tokia apžvalginė lietuvių 
dailininkų paroda buvo surengta 
Vilniuje 1907 m. Kita panaši pa
roda Kaune buvo susieta su Pasau
lio lietuvių kongresu 1935 m. va
sarą. Tad iš tikrųjų šiemetinė 
paroda Vilniuje yra jau trečioji. 
Jos atidaryme kalbėjo: Dailės mu
ziejaus direktorius R. Budrys, 
"Tėviškės” draugijos pirm. V. 
Sakalauskas, Lietuvos kultūros 
fondo valdybos pirm. Č. Kudaba, 
Lietuvos dailininkų sąjungos val
dybos pirm. B. Leonavičius, iš
eivijos lietuvių dailininkų vardu
— V. K. Jonynas, svečias iš Niu
jorko. Džiaugiamasi, kad apžval
ginė paroda apėmė visų kartų iš
eivijos dailininkus, pradedant 
Kauno meno mokyklos dėstytojais 
bei mokiniais ir baigiant išei
vijoje- įsteigtos Freiburgo meno 
mokyklos auklėtiniais. Parodos 
aprašymuose minimi dailininkai
— Valius, Galdikas, Jonynas, 
Vizgirda, Gasparonis, Montvilie
nė, Krištopaitytė, Katiliūtė, 
neseniai Čikagoje miręs pirma
sis profesinis išeivijos lietuvių 
dail. Mikas Šileikis, į JAV atva
žiavęs 1913 m. Jauniausiajai kar
tai atstovavo Australijoje gyve
nanti Akvilė Zavišaitė, seniau- 
siajai — Antanas Žmuidzinavi
čius, iš atminties nutapęs dr. 
Vinco Kudirkos portretą. Tas jo 
kūrinys buvo atsidūręs JAV ir da
bar vėl grįžo L.ietuvon. V. Kst.
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1 Darapijos kredito kooperatyvas
A ' " 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.............  8'/4%

180-185 d. term, ind............. 8’/2%
1 metų term, indėlius......... 81/2%
2 metų term, indėlius......... 83/4%
3 metų term, indėlius....... 9 %
1 metų GlC-met. palūk...... 93/4%
2 metų GlC-met. palūk......  93/4%
3 metų GlC-met. palūk. .. 10 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 9 % 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 93/4% 
RRSP-2 metų term. ind. ... 93/4% 
RRSP-3 metų term. ind.. 10 % 
Specialią taup. s-tą........... 8
Taupomąją sąskaitą ........  6
Kasd. pal. taupymo sąsk . 8
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

%
%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morglčius 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 38 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

QTEDUAITQ FIIDC 406 Roncesvalles Ave.dlErlIAIlO runa Telefonas 536 5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

A.P GOMES
Raal Estates Insurance LM

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS, 
22 BELVIA ROAD, -------------------- “-------------- ■---- '-------------------

Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

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

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

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

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

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

ZlIlctlltO Simpson's, 176 Yonge St.,
zlllOlulC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Oueen & Yonge)

Klientu patogumui. susitarus, atvažiuoiu i namus

Toronto lietuvių golfo komanda, rugsėjo 21 d. laimėjusi antrų vietų baltiečių golfo turnyre. Pirmoje eilėje iš kai
rės: V. Kaknevičius, R. Strimaitis, R. Šimkus, A. Stauskas, I*. Stauskas ir A. Simanavičius; antroje eilėje: M. Igna
tavičius, Aug. Simanavičius, A. Keveža, K. Eimantas ir J. Rusinavičius

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 11’/4%
2 metų .................. 11 ’/2%
3 metų .................. 113/«%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 101/4%

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

SPORTAS
---------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,--------

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

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

III PLS ŽAIDYNIŲ AUSTRALIJOJ 
ŠALFASS IŠVYKOS KOMITETO 

PRANEŠIMAS
III-sios PLS žaidynės artėja di

deliais žingsniais. Tie 4 mėnesiai 
prabėgs greičiau, negu mes galvo
jame. Gerai žinome, kas dar nepa
daryta-ne bedelski me, neatidėlio
kime.

Jau beveik žinomas komandinių 
ir pavienių varžybų dalyvių skai
čius. Krepšinyje šiuo metu padė
tis tokia: vyrų grupėje Australi
ją atstovaus viena rinktinė ir 5 
klubai, o Š. Ameriką Niujorko 
“LAK”, Detroito "Kovas”, Klivlan- 
do “Žaibas”, Čikagos "Lituanica" 
ir Toronto "Vytis”.

Jaunių grupėje 4 komandos iš 
Australijos ir 3 iš čia: Niujorko 
“LAK", Čikagos "Neris” ir Detroi
to “Kovas”.

Moterų grupėje 4 komandos iš 
Australijos ir Klivlando “Žaibas" 
pastiprintas keliomis žaidėjomis 
iš kitų klubų.

Tinklinyje Australija turės dvi 
vyrų rinktines, o iš čia Bostono 
“Grandis", Los Angeles “Banga" ir 
galbūt Čikagos “Neris".

Moterų grupėje dvi Australijos 
rinktinės ir mūsų Niujorko "LAK", 
Los Angeles “Banga" ir galbūt Či
kagos “Neris”.

Laiko ir stalo teniso, bilijardo 
ir skvašo varžybose bus vyrų ir mo
terų vienetai ir dvejetai. Tik lau
ko teniso varžybose bus senjorų 
klasė: vyrams nuo 45 m., moterims 
nuo 40 m. amžiaus.

Golfo varžybose dalyvių skai
čius negalės būti didesnis kaip 
50. Australiečių jau užsiregist
ravo 30. Jei iš čia bus daugiau ne
gu 20. australiečiams bus daromas 
atrinkimas.

Plaukimo varžybose jaunių am
žius nustatytas 16 m. ir mažiau. 
Programoje: 400 m laisvu stiliu
mi vyrams ir moteris, 100 ir 50 m 
laisvu, krūtine, peteliške ir nu
gara vyrams, moterims ir jauniams 
ir dvi estafetės 50 m x 4 laisvu ir 
kombinuotu vyrams ir moterims.

Šachmatų varžybose bus du tur
nyrai: individualinis ir žaibo. In
dividualiniame galvojimo laikas 
kiekvienam žaidėjui 0.5 vai., kas 
reiškia partija negali užtrukti il
giau vienos valandos. Žaibo turny
re galvojimo laikas 5 min. kiek
vienam žaidėjui.

Sydnėjuje ir Melburne svečių 
priėmimo komitetai jau dirba ir 
laukia jūsų sąrašų ir, jei įmano
ma, su kilimo vietove iš Lietuvos. 
Pirmoje eilėje priglaus gimines 
ir pažįstamus. Sydnėjaus progra
moje iškyla laivu, miesto apžiū
rėjimas ir bendros Kūčios Lietu
vių namuose. Melburne sausio 3 d. 
numatyta bendri pietūs prie upės, 
popietė botanikos sode ar mieste, 
sausio 4 - diena pajūryje, vakare 
krepšinio rungtynės prieš austra- 
liečius ir planuojamos tiknklinio 
rungtynės prieš latvius ar estus. 
Sausio 5 d. “Bar. B-que” vakarie
nė ir “disco” Lietuvių namuose.

Ir dar kartą primename, kad vi
sos komandos privalo turėti tvar 
kingas uniformas, o lauko teni
sininkai - baltą aprangą atida
rymo paradui.

1988-siais III Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių metais, sukanka 
50 metų nuo Lietuvos tautinės 
olimpiados, kuri vyko Kaune ir 
Klaipėdoje 1938 liepos 16-31 d. 
Joje dalyvavo 2000 Lietuvos ir išei
vijos sportininkų iš JAV, Anglijos, 
Brazilijos, Latvijos ir tuo metu 
lenkų okupuotos Lietuvos sostinės 
Vilniaus.

Šios reikšmingos sukakties pro
ga III pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių rengėjai nori pagerbti 
buvusius mūsų tautinės olimpia
dos dalyvius-veteranus, kurie III 

P.L.S. žaidynių metu viešės Ade
laidėje. Jie bus žaidynių org. komi
teto svečiai ir jiems bus įteikti 
sukakties prisiminimui specialiai 
pagaminti medaliai.

III P.L.S. žaidynių rengėjai kvie
čia buvusius Lietuvos tautinės 
olimpiados dalyvius pranešti raš
tu org. komitetui: 3rd World Li
thuanian Sports Festival Commit
tee, 27 Rickaby Street, Croydon 
Park, 5008. Australia. Taip pat 
suteikti apie save sekančias ži
nias: vardas ir pavardė, gimimo 
data, dabartinis adresas, klubas, 
organizacija ar sąjunga, už kurią 
turėjo starto teisę tautinėje olim
piadoje ir kokiose taut, olimpia
dos varžybose dalyvavo. Žinias 
sutekti ne vėliau š. m. spalio 1 d.

Gautas ŠALFas lauko teniso 
komiteto pranešimas, liečiąs 
1988 Š. Amerikos baltiečių lauko 
teniso pirmenybes. Sakoma, pir
menybės įvyks 1988 rugpjūčio 
27-28 d.d. Warden Park, Lexington 
Str., Royal Oak, Mich. Paskelbta 
programa, nurodyta į ką kreiptis, 
tačiau visa bėda, šis laiškas “T.Ž”. 
sportų skyrių pasiekė rugpjūčio 
26 d. Diena prieš šias pirmeny
bes.

Prašome ateityje ŠALFas spor
to komitetų vadovybes ir pačią 
centro valdybą panašias informa
cijas atsiųsti kiek anksčiau. Red.

Dr. JONAS ZUBIS, (John C. Zubis), 
baigęs Edmontono universitetą, 
gyvena Kalgaryje ir dirba ligo
ninėje. Olimpiados metu aptarna
vo ledo ritulininkus ir dailiojo 
čiuožimo sportininkus. Domisi lie
tuvių sportu ir sportininkų pa
sisekimais Lietuvoje. Pats žai
džia tenisą, domisi karate, slidi
nėja, savaitgaliais vyksta į žirgų 
lenktynes ir. jei reikia, teikia pa
slaugas kaip gydytojas.

GOLFO ŽINIOS
Dešimtame šio sezono Toronto 

lietuvių golfo klubo turnyre, kuris 
vyko rygp. 14 d., Georgetown aikštė
je dalyvavo 34 golfininkai. Ge
riausius rezultatus pasiekė: V. 
Kaknevičius 75, K. Eimantas 77, 
Lance Chomyc 78, A. Kevėža 79, 
Al. Simanavičius 82, M. Podsa- 
decki, R. Šimkus ir M. Ignatavi
čius po 85, R. Strimaitis 86, Al. 
Kuolas, R. Burdulis, A. Stauskas, 
P. Stauskas, Aug. Simanavičius po 
87, D. Marijošius 88, L. Baziliaus- 
kas, A. Žaliauskas po 89, A. Zala- 
gėnas 90 ir t.t. Su išlyginamais 
smūgiais: R. Kartavičius, V. Kak
nevičius po 62, V. Mickevičius 63, 
R. Burdulis 66, D. Marijošius, K. 
Eimantas, D. Deksnytė po 67, Al. 
Simanavičius, A. Žaliauskas po 
68, L. Baziliauskas 70 ir t.t. Pre
mijas už tiksliausius smūgius gavo 
J. Juodikis, M. Slapšys ir A. Ža
liauskas, už neeilinį žaidimą lote
rijos būdu ant parinktos skylės A. 
Zaleskis, o turnyro loteriją, kurios 
traukimas vyksta pasibaigus pre
mijų išdalinimui, laimėjo R. Kar
tavičius.

Baltiečių metiniame turnyre, 
kuris įvyko rugpjūčio 21 d., Maples 

of Ballantrae aikštėje, lietuviams 
atstovavo 11 žaidėjų komanda. 
Ją sudarė K. Eimantas, M. Ignata
vičius, V. Kaknevičius, A. Kevėža, 
J. Rusinavičius, Al. ir Aug. Sima
navičiai, P. ir A. Stauskai, R. Šim
kus, ir R. Strimaitis. Lietuvių ko
mandai vadovavo A. Stauskas. Pir
mą vietą laimėjo estų komanda, 
antrą, keturiais taškais atsilikę, 
lietuviai, trečią suomiai, ketvirtą 
latviai. Lietuvių tarpe geriausiai 
pasirodė A. Kevėža 74, K. Eiman
tas 78, V. Kaknevičius 80, J. Rusi
navičius ir A. Stauskas po 83 ir Al. 
Simanavičius 87 ir t.t.

Rugsėjo 3-4 d.d. Toronto liet, 
golfo klubo komandos ir pavieniai 
golfininkai dalyvaus Š. Amerikos 
golfo žaidynėse, kurios vyks De
troite. Po to sekantis turnyras bus 
rugsėjo 18 d. Georgetown aikštėje.

Kanados Lietuvių 
Bendruomenė

Atsižvelgiant į neseniai Toronte 
įvykusius didžiuosius renginius, 
kurie pareikalavo daug jėgų ir lė
šų, ir pasitartus su Londono lietu
vių bendruomenės apylinkės val
dyba, KLB krašto taryba yra nuta
rusi 1988 metais nerengti Kana
dos lietuvių dienų. Pranešama, 
kad sekančios Kanados lietuvių 
dienos įvyks 1989 metais gegužės 
21-22 d.d. Londone.

Pajieškojimas. Buvę KLB kraš
to valdybos, krašto tarybos bei 
įvairių KLB komisijų pirminin
kai, iždininkai ir nariai prašo
mi namuose pasitikrinti, ar ne
turite senų KLB bylų. Turintys 
bet kokiais KLB reikalais bylų, 
prašomi jas pristatyti į KLB raš
tinę.

Skautų veikla
• Rugsėjo 11 d.. 9.45 v.r., “Šat

rijos” ir "Rambyno” tuntai renka
si su vėliavom Prisikėlimo par. 
salėje ir 10.15 v. einame išklau
syti Mišių. Po Mišių Parodų salė
je įvyks sueiga. Visi dalyvaujam 
pilnoj uniformoj. Tuntininkai

• Skautininkas Jonas Dambaras 
rugsėjo 3 d. išlydėtas amžinybėn. 
Per visą tremties skautavimą a.a. 
Jonas ėjo įvairias pareigas ir jas 
sąžiningai atlikdavo. Jį mėgo jau
ni ir seni. Paskutiniu laiku buvo 
tiekimo skyriaus vedėju. Visuo
met buvo pasiruošęs padėti ki
tiems. Paskutinėje kelionėje jį 
lydėjo daug draugų ir uniformuo
tų skautininkų-kių. Jo liūdinti 
žmona M. Dambarienė ir dukra 
Kristina ant karsto užbėrė sau
ją žemės iš jo mylimos tėviškės. 
Skautai-tės padėjo po rūtos šake
lę. KLB pirm. V. Bireta priminė 
jo tarnybą Dievui, tėvynei ir ar
timui. V.s. V. Skrinskas pakvietė 
visus į ratą, sugiedota “Lietuva 
brangi”, “Ateina naktis”, ir Lie
tuvos himnas. M.

• Skautybės fondo loterija. Di
džioji lietuviškosios skautybės 
fondo loterija, kurios bilietai bu
vo platinami visur, kur yra lietu
vių skautų, sėkmingai baigėsi. Lai
mėjimų traukimas įvyko VH-toje 
tautinėje stovykloje, Kensington, 
Ohio, š.m. rugpjūčio 21, sekmadie
nį. Loteriją laimėjo: $500 - K. Pu- 
zinienė, Chicago, IL nr. 21933; Lie
tuvių enciklopediją ir Vinco Krė
vės raštus - M. Banevičienė, Can
ton, CT, nr. 46575; savaitės atos
togas Cape Code - L. Kaufmann, 
Alexandra, VA, nr. 13417; VCR 
aparatą - H. Bitėnas, Elizabeth, 
NJ; $300 - R. Bielkevičius, Brock
ton, MA, nr. 32517; spalvotą tele
viziją - S. Grūzdienė, Quincy, MA, 
nr. 37361; grafikos paveikslą - A. 
Povilauskas, Ancaster, Ont, nr. 
43331; $200-B. Vadopalienė, West
chester IL, nr. 29749; AM/FM radi
ją su stereo sistema — S. Galdi
kienė, Dorchester, MA, nr. 38660; 
$100 - V. Montvilas, Toronto, Ont. 
nr. 4059; $100 - kun. J. Pragulbic- 
kas, Elizabeth, NJ, nr. 12592; $100 
- V. Prižgintas, Los Angeles, CA, 
n r. 35061.

• Didžiuosius žmones lydi kan
čia, kaip kalnus audra. Bet ant jų 
keterų lūžta audros ir tampa lygu
mų apsauga (Jean Paul)

tiff - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
8’/4% už 90 dienų term, indėl.
81/z% už 6 mėn. term, indėlius
8’/2% už 1 m. term, indėlius
83/4% už 2 m. term, indėlius
9 % už 3 m. term, indėlius
9 % už 1 m. GIC mėn. palūkanas 
9'/2% už 1 m. GIC invest, pažym.
93/4% už 2 m. GIC invest, pažym.

10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą (variable rate) 
91/2% už 1 m. term, pensijų planą 
93/4% už 2 m. term, pensijų planą

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

(variable rate)
6 % už taupymo s-tas 
53/4-7% kasd. palūkanų sąskaita 
8 % virš $10,000 kasd. pal. sąsk.
53/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA: 
už asmenines

paskolas nuo........ 11 %
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ......................11’/4%
2 metų ......................111/2%
3 metų ......................113/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........10’/4%
(variable rate)

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

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

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

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

Telefonas 532-1 1 49

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

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

Namų įkainojimo skyrius

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, M6P1A7 

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRAUGIŠKAI PA TARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN OF DISTINC TION

Tel. 535-2331 
arba 537-2869

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a. 
associate broker

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

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

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

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

* atlieku visus elektrinius darbus — namų, Įstaigų, Įmonių
* parduodu ir Įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
* įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 

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

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

Bob (Gintas) Artlckonis 674-1068



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

tas. Sutartis pilnai turi įsiga
lioti 1989 m. sausio 1 d., jeigu 
ją iki to laiko patvirtins Kana
dos parlamentas ir JAV kon
gresas. JAV pusėje kliūčių ne
simato, o Kanadoje jas atnešė 
sukta liberalų vado J. Turnerio 
taktika galutinį priimtos sutar
ties patvirtinimą sustabdyti 
senate, kur didžiulę paskirtų 
senatorių daugumą turi libera
lai. J. Turneris reikalauja pir
miausia paskelbti ir pravesti 
naujo Kanados parlamento 
rinkimus. Rinkimų nori ir NDP 
socialistų vadas E. Broadben- 
tas. Esą šios svarbios sutarties 
klausimu turi būti leista pasi
sakyti visiems kanadiečiams. 
Iš tikrųjų tai yra savanaudiška 
liberalų ir socialistų taktika, 
kuriai rūpi ne Kanada, o tik 
pergalė prie konservatorius. 
Ir J. Turneris, ir E. Broadben- 
tas yra oficialiai įsipareigoję 
net ir įsigaliojusią laisvos pre
kybos sutartį su JAV atšaukti, 
jeigu bet kuris iš jų laimėtų 
parlamento rinkimus. Sutar
ties panaikinimą leidžia ir jos 
paragrafai. Tad iš tikrųjų ka
nadiečiai turėtų progą savo 
nuomones pareikšti ir po ofi
cialaus sutarties patvirtinimo 
paskelbtuose parlamento rin
kimuose.

Rinkimuose juk nesunku bū
tų sutartį remiantiems balsuo
ti už jos iniciatorius konserva
torius, o ją atmetantiems - už 
liberalus ar socialistus. Būtų 
pasiekti tie patys rezultatai, 
neatnešant nereikalingos poli- 

- tinės įtampos paskirtų senato
rių įjungimu į rinktų parlamen
to narių priimtos sutarties su
stabdymą. Liberalų vadui J. 
Turneriui, paskelbusiam ulti
matumą ministeriui pirm. B. 
Mulroniui ir jo konservato
riams, rūpi tik liberalų parti
ja ir savi tikslai. J. Turneris, 
1984 m. grįžęs politikon ir ką 
tik išrinktas liberalų vadu, 
ankstyvą rudenį, nė kojų ne

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

paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai patarnauti.

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

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

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

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

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

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

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

birute spudas BA 
sales representative

RF/m* 
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

Perkant, parduodant 
ar dėl informacijų skambinkite, 

mielai patarnausiu
128Q dundas street west 
toronto, Ontario M6J 1X7 
res: 445-9469 

spėjęs parlamente sušilti, pa
skelbė jo rinkimus, tikėdama
sis lengvos pergalės. Deja, į 
rinkimus J. Turneris nuėjo su 
147 liberalų atstovais, o grįžo 
tik su 40. Dabartinio Kanados 
ministerio pirm. B. Mulronio 
konservatoriai, opozicijoje tu
rėję tik 103 atstovus, valdžion 
iškopė su 211. J. Turneris žino, 
kad dabar jam yra paskutinė 
proga žūtbūtinėmis priemonė
mis laimėti rinkimus arba teks 
antrą ir jau paskutinį kartą pa
sitraukti iš politikos. Juk jo 
atsistatydinimo jau dabar bu
vo pradėjusi reikalauti dalis 
liberalų parlamentarų.

Ministerio pirm. B. Mulronio 
sprendimams įtakos gali turėti 
paskutinieji viešosios nuomo
nės tyrimų duomenys. Jo kon
servatorių valdžios populiaru
mas buvo gerokai kritęs ketve
rtų metų laikotarpyje, bet da
bar jau spėjo atsigauti. Vilties 
jiems teikia “Angus Reid Asso
ciates Inc.” institucijos rugpjū
čio 17-23 d.d. pravesti viešosios 
nuomonės tyrimai, užsakyti 
liberalus visada rėmusio, re
miančio ir remsiančio dien
raščio “The Toronto Star”. Pir
mą kartą 36% apsisprendusių 
rinkėjų žadėjo balsuoti už kon
servatorius, 32% - už liberalus 
ir 30% - už NDP socialistus. 
Jeigu liberalai senatoriai tik
rai sustabdys parlamentarų 
patvirtintą laisvos prekybos 
sutartį su JAV, gali kilti kon
servatoriams labai paranki 
kova rinkiminiame parlamen
to vajuje. Juk tada viešai būtų 
galima teigti, kad visų kana
diečių išrinktų parlamentarų 
darbą trukdo liberalų paskirti 
senatoriai. O jų didelė daugu
ma parlamente buvo pasiekta 
ilgo liberalų valdymo dėka. 
Gausiu liberalų skyrimu į se
natą ypač spėjo pasižymėti mi- 
nisteris pirm. P. E. Trudeau ir 
jį pakeitęs J. Turneris, dabar 
jais remiantis savo ultimatu
mą ministerio pirm. B. Mulro
nio konservatorių vyriausybei.

535-2500

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

“Juodojo kaspino dienos” demonstracijoje rugpjūčio 23 d. Toronte kalba Kanados federacinės valdžios ministeris 
OTTO JELINEK, jo kairėje atokiau - parlamentaras ANDREW WITTER Nuotr. St. Dabkaus

’I TORONTO
“The Globe a. Mail” dienraš

tis 1988.IX.5 išspausdino ve
damąjį “Protest and cosme
tics”. Jame dienraštis rašo apie 
demonstracijas R. Europoje 
bei Baltijos valstybėse ir pa
reiškia nuomonę, kad jos ne
reiškia realaus pasikeitimo, 
ypač Baltijos valstybėse. Pasta
rosios esančios jau įtvirtin
tos Sov. Sąjungoje, ir Maskva 
mažai tejaučia spaudimą. Kai 
kurių komentatorių nuomone, 
Gorbačiovas leidžia demonst
racijas, tikėdamasis tuo bū
du laimėti baltiečių talką eko
nominėje srityje. Baltijos 
valstybių prijungimas galįs 
būti smerkiamas kaip Stalino 
darbas, bet negalįs būti kei
čiamas. Kas kita Lenkija - ji 
esanti istoriškai artimesnė ir 
sunkiau ignoruojama. Dau

Lenkų autoriai
(Atkelta iš 8-to psl.) 

rė Lietuvos bažnytinės provin
cijos projektą, o popiežius 
Pijus XI bule “Lithuanorum 
gente” 1926 m. balandžio 4 d. 
šią provinciją įsteigė. Konkor
dato pasirašymas dėl valdžių 
pasikeitimo Lietuvoje užtruko 
virš metų. 1927 m. rugsėjo 27 d. 
Lietuvos min. pirm. A. Volde
maras Romoje konkordatą pa
sirašė, o prez. A. Smetona 1927 
m. spalio 20 d. jį patvirtino. 
Autoriaus manymu, šis kon
kordatas buvo Vatikanui labai 
naudingas, tačiau ne visi len
kų istorikai su tuo sutinka.

Apie dabartinę Katalikų 
Bendrijos padėtį Lietuvoje 
rašo Adam Piotr Sitarski. 
Straipsnyje yra daug sausų 
faktų ir statistikos, bet nėra, 
vengiant cenzoriaus žirklių, 
autoriaus komentarų.

Marek Budziarek rašo apie 
lietuvių pastangas turėti at
skirą bažnytinę provinciją. 
Nuo Lietuvos krikšto ligi Lie
tuvos-Lenkijos padalinimo 
Vilniaus ir Žemaičių vysku- 
pjos priklausė Gniezno arki
vyskupijai, o po padalinimų 
Mogiliavo metropolijai, kurią 
įsteigė carienė Kotryna II. Lie
tuvos didikų ir dvasiškių pa
stangos istorijos bėgyje įsteig
ti Vilniaus nepriklausomą 
metropoliją nebuvo sėkmin
gos. Tai įvyko tik 1925 m., 
kai Vilnius buvo Lenkijos 
valdžioje. Pagal tų metų Va- 
tikano-Lenkijos konkordato 
devintą straipsnį Vilniaus 
vyskupija buvo pakelta iki 
arkivyskupijos laipsnio ir 

1988 EKSKURSIJOS
6. Rugpjūčio 17-31.
7. Rugsėjo 7-21.
8. Spalio 10-19.

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

giausia, ko Baltijos valstybės 
gali tikėtis, tai didesnės kul
tūrinės nepriklausomybės ir 
ribotos “veto” teisės gamtosau
gos srityje.

Neseniai sudarytos Kana
dos imigracijos ir pabėgėlių 
reikalų tarybos (“Immigration 
and Refugee Board of Cana
da”) pirm. adv. Gordon Fair
weather, Holiday Inn viešbu
tyje, rugsėjo 1 d. supažindi
no etninės spaudos atstovus su 
gubernatoriaus (“Governor-in- 
Council”) paskirtais vicepir
mininkais ir jų pavaduotojais. 
Tarybos užduotis — pagreitin
ti pabėgėlių bylų sprendimo 
procesą, kuris dabar jau už
trunka apie penkeris metus. 
Taryba sudaryta iš dokumen
tacijos centro ir dviejų sky-

apie Lietuvos...
įjungta į Lenkijos bažnytinį 
vienetą.

Daugelio straipsnių ir kny
gų apie Lietuvą autorius Piotr 
Lossowski užsimena apie Lie
tuvos krikščiohis demokrates. 
Autoriaus manymu jų pastan
gos kovoje dėl Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo buvo 
ne tik didelės, bet netgi tu- - 
rėjo lemiamos reikšmės.

Dažnai apie Lietuvos religi
nius reikalus rašantis kun. 
Tadeusz Krahel mini apie Die
vo Motinos Marijos sanctua- 
riumus didžiojoje Lietuvos 
kunigaikštijoje. Etnografinė
je Lietuvoje sanctuariumai 
yra Trakuose, Vilniuje, Sei
nuose ir Šiluvoje.

Ši žurnalo “Krikščionis pa
saulyje” laida gerai informuo
ja apie Lietuvos Katalikų 
Bendrijos praeitį ir dabartį. 
Tendencingus straipsnius, ku
riuose išpučiamas lenkų vaid
muo Lietuvos krikštijime, tarsi 
Lietuvos valdovai nieko nebū
tų darę ir džiaugsmą, kad Lie
tuva priklausė Lenkijos bažny
tinei provincijai, atsveria B. 
Makausko ir P. Lossowski ob
jektyvūs straipsniai. Nenuo
stabu, rašymas Lietuvos reika
lais jiems nėra naujiena. J.B.

J Knygų rišykla 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša 

knygas bei žurnalus 
A. F’lenys

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

Vilnius 11 d.
Vilnius 11 d.
Vilnius 7 d. 

rių “Immigration Appeal Divi
sion” ir “Convention Refugee 
Detęrmination Division”. Pa
stariesiems vadovauja advo
katė Nurjehan Mawani, (IAD), 
iš Vankuverio ir Dezsko Buba- 
lo (CRD) iš Montrealio. Taip 
pat buvo pranešti paskyrimai 
dešimties vicepirmininkų pa
vaduotojų iš Vankuverio, Kal- 
gario, Winnipego, Toronto ir 
Montrealio. Tarybos narių 
tarpe yra lietuviams pažįsta
mas ukrainietis Yuri Shymko. 
Etninės spaudos atstovų pri
ėmime vaišinosi apie 35 asme
nys. RSJ

Gorbačiovas rodo dantis. 1988 
m. liepos 28 d. vyriausias so
vietų prezidiumas išleido po
tvarkį, pagal kurį leidžiama 
vidaus reikalų ministerijos 
kariuomenei be jokio leidimo 
įsilaužti į įtariamų asmenų 
privačius butus ir naudoti 
ginklus. Šis- potvarkis išleis
tas specialiai paplitusių vie
šų demonstracijų numalšini
mui. Antras potvarkis reika
lauja iš anksto gauti leidi
mus viešoms demonstraci
joms. Šie potvarkiai buvo 
pasirašyti prezidento And
rei Gromyko be ankstesnių 
diskusijų ir nebuvo paskelb
ti spaudoje. Šią žinią paskel
bė Toronto dienraščiai rug
pjūčio 27 dieną. M.

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

• Užsakykite "Tėviškės žiburius” 
kaip dovana jaunavedžiams.

'Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

The Lougheed & Barnard

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

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

$2284.00 dar yra 3 vietos 
$2284.00 dar yra 15 vietų 
$1695.00 dar yra 7 vietos

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

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

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

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc.. 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

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, b.a. m.ls. 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

• 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

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

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

769-1616

Ali THE

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

west realty inc., realtor 
an independent member broker

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

WORLD"
MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE •

T\ T> T7 Q TT17 D insurances
Į J lt P j 0 EjL Lj JL V 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*

DRAIDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

vasaros 
renkasi

atšventė Vietnamo 
šventę. Iškilmingos 

St.

Anapilio žinios
— Mūsų parapijos šventėje, 

rugsėjo 25. dalyvaus vysk. P. Bal
takis, OFM, ir vysk. M. Pearse La
cey. Bilietai į vaišes jau platina
mi sekmadieniais parapijos salė
je, o šiokiadieniais prašome kreip
tis į Viktorą Narušį tel. 277-1128.

— Rugsėjo 3 d. palaidoti: a.a. Jo
nas Dambaras, Šv. Jono lietuvių 
kapinių komisijos narys; a.a. Bro
nius Pakulis, 67 m. amžiaus.

— Pakrikštyti: Jono ir Dianos 
(Pliūraitės) Granger sūnus Bryan- 
Vilius; Juozo ir Rūtos (Kisieliū
tės) Sipak dukrelė Sara-Liuda; 
Roberto ir Danos (Ambraškaitės) 
McMillan sūnus Danielius-Rober- 
tas.

— Wasagoje nuo rugsėjo 11d. Mi
šios bus laikomos tik 11 v.r.

— Visi, kurie ruošiasi mūsų 
šventovėje priimti Sutvirtinimo 
sakramentą, prašomi sekmadie
nį, rugsėjo 11, su tėvais susi
rinkti po 11 v. Mišių klebonijoje. 
Bus sutvirtinamųjų žinių patik
rinimas ir apsiaustėlių 
vimas.

— Parapijos choras po 
atostogų organizuotai 
11 v. pamaldoms rugsėjo 11, at
einantį sekmadienį.

— Londono lietuvių Šiluvos 
Marijos par. atlaidai — rugsėjo 
11 d. Iškilmingos Mišios — 4 v.p.p. 
Visi kviečiami dalyvauti.

— Rugsėjo 4 d. vietnamiečiai 
katalikai 
kankinių 
pamaldos buvo 3.30 v.p.p. 
James šventovėje. Pamaldose 
koncelebravo ir mūsų parapijos 
kunigai.

— Aukojo Kanados liet, kultū
ros muziejaus Anapilyje staty
bai: $1000 — V. E. Dailydžių šei
ma; $100 — L. N. Bates; parapi
jos skoloms numokėti: $200 — Č. 
Pšezdzieckis.

— Mišios rugsėjo 11, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Moniką Žėkie- 
nę. 11.00 v.r. — už parapiją; Wa
sagoje 11.00 v.r. už a.a. Uršulę ir 
Joną Paliulius.

Išganytojo parapijos žinios
— Rugsėjo 4 d. pamaldose buvo 

prisimintas a.a. Jonas Dambaras, 
ilgametis parapijos narys. Jis mi
rė rugpjūčio 31 d. ir buvo palaido
tas rugsėjo 3 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse, Mississaugoje. Paliko 
žmoną Mariją, dukrą Kristiną su 
vyru John ir kitus gimines.

— Rugsėjo 11 d. 9.45 v.r. pamal
das laikys parapijos tarybos na
riai.

— Moterų draugijos posėdis rug-. 
sėjo 11 d. po pamaldų Irmos Štur- 
mienės namuose, 1587 Liveoak Dr., 
Mississauga, Ont. Tel. 274-3529. 
Kviečiame moteris dalyvauti.

— Moterų draugija ruošia rugsė
jo 17, šeštadienį nuo 9-12 v. šven
tovės aikštėje vartotų daiktų ir py
ragų išpardavimą. Skirtus parda
vimui daiktus prašome pristatyti į 
parapijos salę rugsėjo 16, penk
tadienį, nuo 6 iki 9 v.v., arba rug
sėjo 17, šeštadienį iš ryto.

— A. a. Jono Dambaro laidotu
vių proga, velionio atminimui pa
aukota Išganytojo parapijai $1,110, 
Lietuvių slaugos namams $715. 
Nuoširdžiai dėkojame aukotojams.

— Klebono pareigas einantis 
kun. P. Dilys nuo rugsėjo 5 iki 13 
bus Čikagoje, sveikatos patik
rinimui.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 300 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: Laima Ražauskienė iš 
Šiaulių, Mindaugas Saulis, Auš
ra Sodauskienė iš Vilniaus, Al
gis Gasparas, Henrikas ir Vida 
Gasparai iš Nottinghamo, D. Bri
tanijos, H. Dainelis, D. J. Daine- 
lis iš Grand Rapids, MI, Pranas 
Dainius iš Vankuverio, B. Kolum
bijos, L. G. Dainiai iš Montrealio.

— LN moterų būrelis aukojo Lie
tuvių slaugos namams: $30 - a.a. 
Leono Vekterio atminimui, $30 - 
a.a. Olgos Pranckūnienės atmi
nimui, $30 - a.a. Adelės Auštrie- 
nės atminimui. Viso statybos fon
de yra $82,253.02. Aukos priima
mos: “Paramoje” sąsk. nr. 8711, 
Prisikėlimo parapijos koopera
tyve sąsk. nr. 155332.17, “Talko
je” sąsk. nr. 4259.

— Rugsėjo 4 d., sekmadienį, LN 
Karaliaus Mindaugo menėje, iš
kilmingai buvo atšvęstos kun. 
Algimanto ir Rūtos Žilinskų 25 
m. vedybų ir kun. Algimanto Ži
linsko 25 m. kunigystės sukaktys. 
Pokylį pravedė Loreta Žilinskai- 
tė-Dalindienė ir Silvija Augusti- 
navičienė. Sukaktuvininkus svei
kino žodžiu bei raštu iš Ka
nados, Amerikos, Vokietijos 
ir Lietuvos. Jie visiems nuošir
džiai padėkojo ir parodė vaizda
juostę iš savo vestuvių, įvykusių 
1963 metais Toronte.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Marijos gimimo šventėje, 

rugsėjo 8 d., mūsų šventovėje bus 
specialios pamaldos Marijos gar
bei. 7.10 v.v. kalbamas Rožinis, 
7.30 v.v. prasidės Mišios, kurių 
metu bus giedamos šiai šventei 
pritaikytos giesmės. Į šias spe
cialias pamaldas kviečiame visus 
Mergelės Marijos gerbėjus.

— Rugsėjo 1 d. palaidota a.a. 
Olga Pranckūnienė, 79 metų.

— Prisikėlimo parapijos cho
ro repeticijos prasideda rugsėjo 
15 d., 7.30 v.v. Kviečiami visi bu
vusieji ir nauji choristai įsijungti 
į šį parapijos chorų, kuriam sėk
mingai jau daugelį metų vadovau
ja sol. Vaclovas Verikaitis. Cho
rui akompanuoja muz. Danguolė 
Rodkienė.

— Susituokė Aloyzas Viskon- 
tas su Adele Kaledinskiene.

— Mūsų parapijos biblioteka 
pradeda vėl veikti rugsėjo 11 d. 
po 8.30 v.r. Mišių.

— Parapijai aukojo: $350 — A. 
Tamašauskienė, $100 — J. Aršti- 
kaitis, I. V. Biskiai, $60 — D. Ha- 
kala, $50 — B. S. Baronaičiai; vys
kupo fondui: $100 — P. Skablaus- 
kas, klierikų fondui: $100 — S. M. 
Gudaičiai.

— Mišios rugsėjo 11, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — specialia intenci
ja, 9.20 v.r. — už a.a. Jonų Kali
nauskų, 10.15 v.r. — už Asevičių 
ir Batūrų šeimos mirusius ir a.a. 
Motiejų Barškėti, 11.30 v.r. — už 
parapijų, 7 v.v. — už a.a. Marijų 
Meškauskienę.

lietuvių

atmini-
Garba-

Sesuo M. Margarita nuo rug
sėjo mėnesio paskirta Nekal
tai Pradėtosios Marijos sese
rų vienuolyno naujoj misijoj 
vedėja Lemonte, netoli Čika
gos. Jai talkins sės. M. Loreta.

Lietuviškos kapinės yra skir
tos asmenims, kurie myli savo 
lietuvišką kultūrą ir kalbą. To
dėl kapinių komisija yra pra
dėjusi prižiūrėti, kad tiktai 
taisyklinga lietuvių kalba bū
tų rašomi įrašai paminkluose, 
vardai bei pavardės ir nebūtų 
maišomos kelios kalbos viena
me įraše. Kas su tokiomis ka
pinių sąlygomis nesutinka, lai 
sklypų šiose kapinėse neper
ka. Kapinių administracija

A. a. Jonas Dambaras, 72 m. 
amžiaus, visuomenės ir skau
tų veikėjas, mirė rugpjūčio 31 
d., palaidotas rugsėjo 3 d. iš 
Išganytojo šventovės 
kapinėse Anapilyje.

A. a. Jono Dambaro 
mui Marija ir Jonas 
čiauskai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.00.

A. a. Adelei Auštrienei mi
rus, užjausdami dukrą Ireną 
ir žentą Algį Žemaičius, A. ir 
E. Prialgauskai paaukojo “Tė
viškės žiburiams” $25.

A. a. Vytauto Šadreikos atmi
nimui, buvusiam nuoširdžiam 
šeimos draugui, vietoje gėlių 
Viktorija Jasiūnienė, dukros 
Violeta ir Dalia “Tėviškės ži
buriams” aukojo $25.

A. a. Jurgio Kazicko atmini
mui J. ir O. Adomauskai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $10.

A. Rinkūno švietimo fondui 
aukojo Hamiltono “Talkos” 
bankelis $50. Nuoširdus ačiū.

Artimas “TŽ” bendradarbis, 
pastaruoju metu daug rašęs 
šiame savaitraštyje a.a. Leo
nardas Valiukas mirė Los An
geles mieste (rastas negyvas 
savo bute). Palaidotas 1988 m. 
rugpjūčio 22 d. iš Šv. Kazimie
ro parapijos šventovės miesto 
kapinėse. Gimęs Lietuvoje 
1920. XI. 3. Studijavo Lietu
voje, Vokietijoje ir JAV-se. 
Dirbo amerikiečių mokykloje, 
aktyviai reiškėsi visuomeni
nėje lietuvių veikloje, sielo
josi Lietuvos laisvinimu, da
lyvavo lietuvių spaudoje kaip 
bendradarbis ir redaktorius 
(kurį laiką redagavo žurnalą 
“Į laisvę”). Apgailestaudami 
velionies 
nuoširdžią užuojautą jo arti
miesiems.

Henrikas, Vida Gasparai iš 
Britanijos ir jų vaikai Rima ir 
Algis, grįždami iš Tautinės 
skautų stovyklos, lankėsi “Tė
viškės žiburiuose”. Vida Gas- 
parienė yra DBL sąjungos val
dybos narė.

PARDUODAMAS dviejų miega
mųjų ir dviejų prausyklų butas ge
rame stovyje arti vandens. Kaina 
$88,000 (amerikietiškais). Adre
sas - 7003 Sunset Way, St. Peters
burg Beach, FL. Tel. (813) 360-3261.

LIETUVOS KANKINIU 
ŠVENTĖ - ATLAIDAI

1988 m. rugsėjo 25, sekmadienį, 4 v.p.p., Anapilyje
MINIMA: parapijos gyvavimo 60 metų sukaktis

Lietuvos kankinių šventovės šventinimo 1O metų sukaktis 
IŠKILMĖSE DALYVAUJA: vysk. Paulius Baltakis, OFM, ir vysk. M. Pearse Lacey 
ŠVENTĖS PROGRAMOJE: Mišios ir Sutvirtinimo sakramentas

Procesija su Švenčiausiuoju į kapines ir palaiminimas 
VAIŠĖS ANAPILIO SALĖJE, veteranų-parapijiečių pagerbimas,

šventovės šventinimo ištraukos ir “balsai iš anapus 
Anapilio dainos vieneto “Sutartinė” programa 

Vaišių bilietai platinami sekmadieniais parapijos salėje, o šiokiadieniais 
skambinti V. Narušiui tel. 277-1128. — „ ....

Parapijos tarybos administracine sekcija

►

Toronto Maironio mokykla 
pradės mokslo metus rugsė
jo 24 d. Šv. Vincento Paulie- 
čio mokykloje. Naujų mokinių 
registracija bus mokykloje 9- 
11 v.r. Visi vaikai, kuriem 
1988 m. sueina 4 metai am
žiaus, kviečiami registruotis 
į jaunesniųjų darželį. Taip 
pat kviečiami visi tėvai daly
vauti pirmos dienos praneši
muose, kuriuos padarys kla
sių auklėtojai. Mokiniai bus 
paleisti 11 v.r.

Giedra Paulionienė — Vedėja
Aukštesniųjų lituanistinių 

kursų registracija įvyks rug
sėjo 26 ir 27 d.d. (vieta bus pa
skelbta vėliau). Registracijos 
mokestis — $10. Pamokos pra
sidės spalio 4 d. Mokytojos I. 
Ross ir L Ehlers kviečia visus 
kursantus, o ypač 10 klasės abi
turientus, 
ir tęsti 
švietimų.

Toronto 
po vasaros pertraukos prade
da naujų sezonų. Pirmoji repe
ticija įvyks rugsėjo 13, antra
dienį, 7 v.v., Prisikėlimo pa
rapijos muzikos studijoje. 
Kviečiami visi choristai, o 
taip pat laukiama ir naujų.

Valdyba
Lietuvių tautodailės paroda 

vyks visų rugsėjo mėnesį 
Toronto universiteto Robarts 
bibliotekoje, 140 St. George 
St. (nuo Bloor vienas blokas 
į pietus) darbo dienomis nuo 
8.30 v.r. iki 12 v.v., šeštadieniais 
nuo 9 v.r. iki 10 v.v., o sekma
dieniais nuo 1 v.p.p. iki 10 v.v. 
Visi kviečiami atsilankyti. 
Rengia lietuvių tautodailės 
instituto Toronto skyrius.

įsijungti į kursus 
toliau lituanistinį

vyru choras “Aras”

VHI-sios tautinių šokių šven
tės vaizdajuostė bus greitu lai
ku paruošta. Ši vaizdajuostė — 
1 vai. 45 min. ilgumo, kainuos 
$50 ir persiuntimo išlaidos. 
Bus galima gauti dviejų rūšių: 
“Beta” ir “VHS”. Norintieji jų 
įsigyti, prašome siųsti užsaky
mus, pažymint rūšį, šiuo adre
su: Šventės video c/o J. Plei- 
nys, 84 Balsam Avė. S., Hamil
ton, Ont. L8M 3B3. Šiuo metu 
prašome siųsti tik užsakymus. 
Jums bus pranešta, kiek kai
nuos su persiuntimu. Atsiuntę 
reikiamą pinigų sumą, 
gausite vaizdajuostę. Laukia
me kuo greičiau užsakymų. 
Daugiau informacijos galima 
gauti skambinant 549-5372. J.P.

Šią žiemą, 1989 m. sausio 19- 
28 d.d., Pasaulio lietuvių gy
dytojų sąjunga ruošia slidinė
jimo suvažiavimų Cortina vie
tovėje, Italijoje. Sąjunga kvie
čia įsijungti ekskursijon vi
sus lietuvius, norinčius prisi
dėti prie slidinėjimo ir lietu
viško pabendravimo. Tolimes
nių informacijų teikia: Birutė 
Zalatorienė, Travel Advisers 
Inc., tel. 312-524-2244; arba dr. 
R. Karka, Toronte, tel. 416-763- 
4025. (Sklb.).

mirtį, reiškiame
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.

S. m. spalio 2, sekmadienį, 3 v.p.p

dr. M. Arštikaitytė-Uleckienė skaitys

“AKIŲ KATARAKTOS IR JŲ GYDYMAS”
Bus atsakoma į klausimus. įėjimas nemokamas.

Rengia: Lietuvių namų kultūrinė komisija

“Tėviškės žiburių” leidėjų 
metinis susirinkimas įvyko 
rugpjūčio 31 d. laikraščio 
patalpose. Susirinkimui pir
mininkavo V. Aušrotas. Sek
retoriavo K. Mileris. Išklau
syti valdybos pirm. dr. S. Če
po, ižd. J. Danaičio, spaustu
vės vedėjo V. Balčiūno ir re
vizijos (skaitė V. Sendžikas) 
pranešimai. Buvo svarstyti 
finansiniai ir kiti reikalai. 
Išreikšta padėka “TŽ” darbuo
tojams ir bendradarbiams. 
Laikraščio prenumerata dar 
auga, bet nežinia kaip ilgai. 
Senoji karta iškeliauja am
žinybėn, o jaunoji šalinasi 
nuo lietuvių skaudos. Kitais 
metais “TŽ” švęs savo gyvavi
mo keturiasdešimtmetį. J.

“The Globe a. Mail” dienraš- 
' tis 1988. VIII. 25 išspausdino 
platokų informacijų apie Wie- 
senthalio antro atstovo Kana
doje Sol Littmano kelionę į 
Rumunijų ir Lietuva, kur pra
leido keturias savaites, rink
damas medžiagų apie nacių ka
ro nusikaltėlius. Lietuvoje 
jis lankęsis š. m. liepos mė
nesį ir daugiausia talkos su
silaukė iš prokuroro padėjė
jo Jurgio Bakučionio (angliš
kai rašo Baguchonis). Su juo 
darbavosi 10 dienų. Pasak Ba
kučionio, žydų naikintojai 
Lietuvoje buvo asmenys, se
niau priklausę fašistinėm or
ganizacijom (“Baltojo ar ge
ležinio vilko”). Vokiečių oku
pacijos metu jie buvo paimti 
nacių į specialius naikinimo 
būrius. “Jie buvo savanoriai, 
niekas ginklu jiems negrasi
no” — pareiškė Littmanas, ci
tuodamas Bakučionį. Tarp jo 
gautų dokumentų esu liudiji
mai kelių asmenų, nubaustų 
sovietinio teismo už bendra
darbiavimų su vokiečiais. Jie 
liudiję, kaip buvę sunaikinti 
Kudirkos Naumiesčio žydai. 
Visų gautųjų medžiagų S. Litt
manas perdavė Kanados tei
singumo ministerijos skyriui, 
kuriam pavesta rūpintis nacių 
karo nusikaltėlių bylomis. Š. 
m. kovo mėnesį S. Littmanas 
įteikė šiam skyriui sąrašų su 
21 pavarde.

Iš šios informacijos matyti, 
kad Wiesenthalio centras Ka
nadoje, kaip ir JAV-se, telkia 
medžiagų apie nacių karo nusi
kaltėlius iš labai nepatikimų 
šaltinių. Dėl to įvairios gru
pės bei organizacijos reiškia 
protestus, nes tuo būdu apkal
tinami ir visai nekalti asme
nys, pasireiškę veikloje prieš 
sovietinę Lietuvos okupaci
jų- K.

Pajieškojimai
Pajieškoma Ona Petraitytė-De- 

mereckienė, Antano, 1944 m. išvy
kusi iš Lietuvos su dviem dukrom 
Verute ir Danute. Jos pačios arba 
kas nors žinantys apie jas prašome 
pranešti seseriai Mortai Petraity- 
tei-Zokienei, Jurbarkas 234430, Re
voliucijos 39-3, Lithuania, LTSR.

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo $1000 Prisikėlimo par. 
kredito kooperatyvas ir $500 
— Prisikėlimo parapija. Gim
nazijos išlaikymui ir apdegu
sios pilies atstatymui reikia 
aukų iš visų lietuvių. Au
kas galima siųsti per KLB 
krašto valdyba šiuo adresu: 
1011 College St., Toronto, Ont. 
M6H 1A8, “Paramos” ir Pri
sikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvuose esamas gim
nazijos sųskaitas. Paaukoję 
$20 ir daugiau gauna pakvi
tavimus atleidimui nuo paja
mų mokesčių. Į Vasario 16 gim
nazijų šiemet išvyko mokytis 
7 mokiniai iš Toronto, iš jų vie
nas jau tretiems metams, už
simojęs jų baigti; kita moki
nė — antriems metams.

L. Tamošauskas,
KLB švietimo k-jos narys

Laimos B. Kurpienes laišką 
“Maistas dvasiai” rugsėjo 1 d. 
išspausdino “The Globe and 
Mail” dienraštis. Laiške nusi
skundžiama, kad jai nusibo
dę skaityti korespondentų ir 
“aktyvistų” puolimus prieš Ba- 
leto-operos namų statybų To
ronte. Esu namai tarnautų tik 
išrinktiesiems ir turtingie
siems. Laiško autorės įsitiki
nimu, dauguma iš lankančių 
operas toli gražu nėra turtuo
liai. Greičiau tai žmonės, ku
rie atliekama dolerį išleidžia 
ne alaus buteliukui ar menkos 
vertės filmui, bet muzikinei 
dramai ir šokiui. Esu yra žmo
nių, kurie mano, kad maitin
ti dvasių yra lygiai svarbu kaip 
ir turėti lentynose maisto. J.

“The Grimsby Independent” 
laikraštis rugpjūčio 24 d. ra
šo apie Alinu Žilvytienę, kuri 
yra Grimsby vietovės (netoli 
Hamiltono) Montrealio banko 
skyriaus vedėja (manager), sa
vo karjerų prieš 38 metus pra
dėjusi Delhi banke kaip vertė
ja. Mat ji mokanti be lietuvių 
dar anglų, vokiečių, prancūzų 
ir lenkų kalbas. O tuo laiku 
tabako ūkiuose dirbo ateiviai, 
neseniai atvykę iš Europos.' 
Greitai buvę pastebėti jos ga
bumai, ir ji šuoliais kilusi 
aukštyn. Be to, savo banki
nes žinias nuolat gilina įvai
riuose kursuose ir seminaruo
se. Šiais laikais bankų skyriai 
esu gana savarankiški, todėl 
ji savo nuožiūra operuojanti 
milijonais dolerių. Kartu su 
savo vyru, kuris esųs irgi lie
tuvių kilmės, mėgstanti ke
liauti. J.

UKRAINIEČIŲ IMPORTO IR rncw 
EKSPORTO BENDROVĖ

FIRCHUKS
Siunčiame siuntinius į Lietuvą.
Turime moteriškų, vyriškų bei vaikiškų drabužių. Taip pat 
220 voltažo radijų ir vaizdajuosčių rekordavimo aparatų.
610 Queen St. W., Toronto, Ont., M6J 1E3. Tel. 364-5036

tįfurner $ jįjbrkr

MONTREAL
Tautos šventės minėjimas ren

giamas rugsėjo 11 d. AV parapijo
je. 11 v. iškilmingos Mišios, po to 
salėje Juozo Šiaučiulio paskaita, 
Montrealio vyrų okteto, vadovau
jamo muz. Aleksandro Stankevi
čiaus, dainos ir kavutė. Ruošia 
KL Mindaugo šaulių kuopa.

Montrealio lituanistinė mokyk
la pradeda mokslų rugsėjo 17 d. 
9 v.r. pernykštėse patalpose. Smul
kesnę informacijų teikia mokyklos 
vedėja Joana Adamonytė tel. 256- 
5355. Mokykla laukia ne tik buvu
sių, bet ir naujų mokinių. Tėvai 
turėtų į tai atkreipti rimtų dėmesį.

Kristinos D. Pavilanytės ir And
riaus G. Gapučio jungtuves palai
mino kun. Jonas Kubilius rugpjū
čio 27 d. AV šventovėje. Vestuvi
nis pokylis įvyko jaunosios tėvų 
dr. Irenos ir dr. Vytauto Pavila- 
nių ūkyje netoli JAV sienos.

“Juodojo kaspino dienos” minė- 
jiman rugpjūčio 23 d. Dominion 
aikštėje susirinko apie 300 daly
vių — tai baltiečiai, ukrainiečiai, 

| lenkai, čekai, slovakai ir rumu
nai. Pradžioje šio minėjimo ren
gimo komiteto pirm. Gundars 
Valdmanis trumpai aptarė šios 
dienos reikšmę Rytų ir Vidurio 
Europos kraštams. Konservatorių 
kandidatas Keith McClellan svei
kino susirinkusius ir supažindi
no su atsargos maj. Paul H. Barre, 
kuris, II D. karui baigiantis, Bal
kanų fronte tvarkė pabėgėlių rei
kalus. Jis, gavęs įsakymų grųžiųti 
6000 Jugoslavijos Titui, uždelsė 
vykdymų iki tas įsakymas vėliau

Tel. Bus.: 722-3545 PETRAS ADAMON1S
Res.: 256:5355 C. 1. B.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

IT/l O MONTREALIO LIETUVIŲ L-l I KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyriai: 3907A Rosemont Blvd, ir Šv. Kazimiero parapija

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $23,000,000 REZERVAS - virš $750,000.

MOKA UŽ:
Certifikatus ..........
Term, indėlius:

1 metų ..........
180 d. -364 d.
120 d. - 179 d.
60 d. - 119 d.
30 d. - 59 d.

IMA
Nekiln. turto nuo 11’/2%, asmenines-nuo 12 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite 
KASOS VALANDOS:

Pirm., antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

PARDUODAMAS grynas bičių 
medus. Kreiptis pas bitininką J. 
Norkų (didesnius kiekius pristatau 
į namus) tel. 389-8179. Taip pat gali
ma gauti Anapilio knygyne ir kiek
vieno mėnesio 15 “Vilnius Manor” 
pensininkų namuose.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Trout Creek

irDaromi nauji minkšti baldai 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys, telefonas(705) 723-5522

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 

nešė
Sekė
tiek

negu

buvo pakeistas. G. Valdmanis įtei
kė jam garbės raštų. Dr. N. Kaz- 
dan kalbėjo, kaip sovietų invazi
ja prieš 20 metų sužlugdė “Pra
gos pavasarį” Čekoslovakijoje. 
Centrinės Europos studijų insti
tuto gen. sekretorius dr. A. Kaw- 
czak paryškino šios dienos reikš
mę. Gale G. Valdmanis perskaitė 
ministerio pirm. Brian Mulroney 
sveikinimų.

Po šių kalbų, miesto policijai 
tvarkant judėjimų, visi žygiavo 
prie sovietų konsulato. Priekyje 
baltietės mergaitės, pasipuošu
sios tautiniais drabužiais, 
spygliuotų vielų vainikų, 
keturiolika vėliavų ir šiek 
mažesnis dalyvių skaičius, 
kad buvo aikštėje. Konsulatas yra 
ant gana aukšto kalno, todėl kiti, 
galbūt, pabijojo į jį lipti. Prie 
konsulato G. Valdmanis tris kar
tus spaudė prie vartų esantį skam
butį ir per garsiakalbį prašė įsi
leisti ir priimti memorandumų. 
Tų patį pakartojo rumune dr. Lau
ra Riga. Visų nustebimui konsu
lato tarnautojas išbėgo iš rūmų ir 
atidarė vartus, įleisdamas keturis 
atstovus. Visi pradėjo ploti. Kon
sulas priėmė memorandumų, rei
kalaujantį paskelbti Molotovo- 
Ribbentropo paktų ir jį atšaukti, 
ir pažadėjo jį persiųsti į Maskvų. 
Pasikalbėjimas buvęs gana malo
nus. Minėjimas baigtas “O Cana
da” ir kun. Huns sukalbėta mal
da. Gaila, kad eisenai nebuvo pa
ruošti atitinkami plakatai — pra
eiviams būtų buvę aiškiau, kokiu 
reikalu čia demonstruojama. B.S.

83/4% 
8 % 
73/4% 
71/2%

93/4% Taupymo - special............. .... 5’/2%
Taupymo - su gyv. dr........ .... 51/«%
Taupymo - kasdienines .... .... 5 %
Einamos sąsk..................... .... 41/2%
RRIF —RRSP - term......... .... 93/4%
RRIF-RRSP-taup.......... .... 6’/2%

UŽ:

1475 DeSeve 3907A Rosemont šv. Kazimiero par.
9.00-3.00 

12.00- 8.00 
10.00- 6.00

4.00-8.00
2.00-6.00

PRIEINAMA KAINA dažome bu
tus, namus, atliekame staliaus dar
bus bei taisome automobilius. Kreip
tis bet kuriuo laiku tel. 537-9564 
Toronte.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamų kainų. 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.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954
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BONCMVALLIS CHAFtL 4M Roncnvalka Ava. 
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