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Rūpesčiai ir sprendimai
Pokalbiuose su dirbančiais lietuviais mokytojais ar 

jaunimo organizacijų vadovais kai kada pasigirsta gal 
kiek ir prislopinta nusivylimo priegaidė. Esą jaunimas 
aplamai per mažai domisi lietuvybe arba tik tiek, kiek 
domėjimasis ar dalyvavimas lietuviškame gyvenime tei
kia kokios nors asmeninės apčiuopiamos naudos. Užtat 
ir noriau priklauso grupėms, kurios užsiima pasirody
mais, organizuoja išvykas, keliauja, būna minimos pa- 
gerbtuvėse ir priėmimuose. Kitos gi grupės, kaip ideolo
ginės organizacijos ar net ir šeštadieninės mokyklos, 
kurių programų centre - žmogaus ugdymas, dvasinių ver
tybių skiepijimas, lituanistikos pradmenys, vienokie ar 
kitokie daugiau abstraktais paremti dalykai, turi žymiai 
mažiau nuoširdžiau besidominčių narių. O šiaip jau atsa
kymas į klausimą, kodėl priklausąs tai, o ne kitai organi
zacijai labai vienodas - toks esąs tėvų noras.

A BIPUSIO suderinimo ir patenkinimo siekiant, gana 
ZJk didelis jaunimo nuošimtis priklauso ne vienai 

A X. kuriai grupei, bet dalyvauja visur, kur tik įma
noma suspėti ir laiką sutvarkyti taip, kad dalyvavimas 
nesikryžiuotų. Visa tai - pozityvus reiškinys. Yra betgi 
ir minusų. Vienas didžiausių - tai paviršutiniškumas. 
Nekalbant apie išimtis, per daug plačiai visur daly
vaujant, atsiranda rimtesnio įsisavinimo problema. Ne
beįmanoma plačiau irgiliau susipažinti su grupių teikia
ma medžiaga, uoliau atsidėti kuriai nors sričiai. Viso to 
produktas - tik paprasta minia, nors kiek ir lietuviškai 
orientuota. Ji visada dairysis vadovaujančių ir atsakomy
bės nebijančių. Bet šie savaime neatsiranda. Jie subręs
ta, kai domėjimasis dalyvavime būna gilesnis, atrandąs 
teisingą prasmę.

M
OKYTOJŲ ir vadovų rūpestis nėra atremtas vien 
tik į vaikus. Šeimos, iš kurių tie vaikai susirenka, 
lietuvybės vertinimo atžvilgiu toli gražu nėra 
vienodos. Jei pirminė paruoša šeimoje nepakankama, 

sunku tikėtis reikšmingesnių posūkių tolimesnėse sri
tyse, nors pasitaiko ir gražių išimčių. Žalingos, beveik 
visa neigiančios kritikos, net anekdotiški pasakojimai 
apie veiksnius ir veiklas niekada nebus paskatinimu uo
liau domėtis ir pačia lietuvybe. O šeimos, kurioms lie
tuviškasis gyvenimas eina lygiagrečiai su visais kitais 
kasdienybės reikalais, atžalynui įdiegia daugiau rimto 
požiūrio, ir lietuvybė tampa nebeatskiriama buities 
dalis. Šitoje vietoje mokytojų ir vadovų nusivylimo prie
gaidė lieka be atgarsio. Dargi ir nuotaiką pakelia - verta 
dirbti su šimtu, kad gautum vieną kitą reikalingą. Ne ki
taip yra buvę ir anais “gerais” laikais. Tur būt ne kitaip 
sielojosi jaunimo auklėtojai ir prieš šimtą metų. Bet 
šiandien nusivylimu teisinti pasitraukimą ar pasyvumą 
reiškia stokoti pašaukimo arba mažų mažiausiai tinka
mesnio išeivijos uždavinių supratimo. Reikėtų, kad mūsų 
rūpesčiai nesilpnintų įsipareigojimų, neardytų rikiuo
tės, kuri ir šiaip jau natūraliai retėja. Rūpesčiai ir kylan
čios problemos iš mūsų tereikalauja teisingų sprendi
mų, o ne savanaudiškų apsisprendimų Č.S.

Pasaulio įvykiai
IZRAELYJE PRASIDĖJUSĮ RINKIMINĮ PARLAMENTO VAJŲ 
atspindi sustiprinta kova prieš maištaujančius palestiniečius 
okupuotoj vakarinėj Jordano pakrantėj ir Gazos juostoj. Masi
nius suėmimus pradėjo kai kurias vietoves apsupanti Izraelio 
kariuomenė. Suimtieji kaltinami riaušių organizavimu. Seniau 
būdavo suimami tik keli asmenys, o dabar iš karto išsivežama 
pora šimtų. Rinkimai įvyks lapkričio 1 d. Likudo partijos vadas 
J. Šamiras yra koalicinės vyriausybės premjeras. Jo partija į 
rinkimus eina, vadovaudamasi jėgos politika, nors ligšioliniai 
rezultatai liūdni. Palestiniečių jaunimas Izraelio okupuotose 
srityse maištauja jau nuo 1987 m. gruodžio 9 d. Per tą laiką gyvy
bes paaukojo apie 260 palestiniečių, o izraelitų žuvo tik penki.

KANADOS ĮVYKIAI

Svarbūs rinkimai Kanadoje
Kanadoje atidžiai buvo seka

mi provinciniai N. Škotijos 
parlamento rinkimai, paskelb
ti konservatorių premjero J. 
Buchanano. Pastarajam tai 
buvo jau ketvirtieji rinkimai, 
pasibaigę ketvirtąja pergale. 
Iš tikrųjų šį kartą buvo nema
žai abejonių dėl premjero J. 
Buchanano ir jo konservatorių 
laimėjimo. Mat pastarųjų dvie
jų metų laikotarpyje premjero 
J. Buchanano vyriausybė susi
laukė priekaištų dėl per dide
lių paslaugų konservatoriams, 
trys ministerial dėl jiems mes
tų kaltinimų netgi turėjo pasi
traukti iš kabineto. Tokiais 
atvejais balsuotojai dažniau
siai praranda pasitikėjimą vy
riausybe ir jos partija. Vilties 
premjerui J. Buchananui teikė 
tik ekonominiu požiūriu gero
kai sustiprėję provincijos rei
kalai. Jis ketvirtą kartą iš eilės 
laimėjo provincinio parlamen
to rinkimus, nors valdžion grį
žo su gerokai mažesniu atstovų 
skaičiumi. Prieš rinkimus kon
servatoriai 52 vietų parlamen
te turėjo 40 atstovų, liberalai 
- 6, NDP socialistai - 3. Dabar 
konservatorių skaičius parla
mente buvo sumažintas iki 28, 
liberalų padidintas iki 21. Skau
džiausias smūgis ištiko NDP 
socialistus, gyvenusius apgau
linga viltimi, kad jie susilauks 
gerokai daugiau atstovų ir taps 
pagrindine opozicine partija. 

Deja, atstovų skaičius nuo tri
jų sumažėjo iki dviejų. Šiuo 
metu dėl laimėjimo nėra tikra 
ir jų vadovė Alexa McDonough, 
gavusi tik 16 balsų daugiau už 
pagrindinį savo varžovą. Balsų 
perskaičiavimas kartais bai
giasi pralaimėjimu, kai yra 
toks tikrai labai menkas skir
tumas. Premjeras J. Buchana- 
nas džiaugiasi ketvirtąja per
gale. Nors ją pasiekė apkarpy
tais sparnais, vis dėlto jam 
liko nedidelė, bet pakankama 
konservatorių dauguma parla
mente.

Rinkimus N. Škotijos provin
cijoje taip pat intensyviai ste
bėjo ir trys Kanados partijų va
dai: konservatorių - ministeris 
pirm. B. Mulroney, liberalų - 
J. Turneris ir NDP socialistų - 
E. Broadbentas. Mat Kanados 
parlamento rinkimus prieš 
ketverius metus - 1984 m. rug
sėjo 4 d. su triuškinančia atsto
vų dauguma laimėjo staiga val
džion iškopusi B. Mulronio 
vadovaujama konservatorių 
partija. Skaudžiausio pralai
mėjimo tada susilaukė Kanadą 
valdantys liberalai ir į politinį 
gyvenimą susigrąžintas nauja
sis jų vadas J. Turneris. Socia
listų vadas E. Broadbentas iš
silaikė jiems įprastoje III vie
toje. Dabar abi opozicinės par
tijos svajoja apie laimėjimus 
ir nori Kanados parlamento

(Nukelta i 8-tą psl.)

Mokslo metai prasidėjo visose Kanados mokyklose. Juos ruošiasi pradėti ir Toronto Maironio mokykla bei lituanistiniai 
kursai. Nuotraukos viršuje Maironio mokyklos mokinės, apačioje lituanistiniu kursu moksleiviai Nuotr. R. Pranaičio

Pakvipo šviežia duona...
Naujieji įvykiai Baltijos valstybėse ir ką jie reiškia?

Beveik kas dieną mus pasie
kia naujos žinios, kad Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje vyksta 
kažkas svarbaus, sunkiai su
prantamo. įprasti vertinimo 
kriterijai nieko negali paaiš
kinti. dar neseniai vartotos 
metaforos ir analogijos atrodo 
jau pasenusios. Tautinių de
monstracijų skaičius didėja, 
į kurias be Vilniaus įsijungia 
Kaunas ir kiti miestai. Oficia
lioje spaudoje pasirodo tokie 
straipsniai, kurie anksčiau bu
vo laikomi antitarybine propa
ganda ir agitacija. Eina kalbos 
apie didesnes teises tikintie
siems. apie naujai leistas ati
daryti šventoves.

Masinės demonstracijos
Dar visai neseniai Vingio 

parke įvyko masinis mitingas, 
kuriame kai kurie kalbėtojai 
reikalavo didesnių tautinių 
teisių, buvo giedamas Lietuvos 
himnas ir dainuojamos lietu
viškos dainos, plevėsavo tau
tinės vėliavos, daug žmonių 
verkė iš džiaugsmo.

Rugpjūčio 23 d., minint 49-tas 
Molotovo-Ribbentropo sandė
rio sukaktuves. Lietuvos sosti
nėje Vilniuje ir Kaune, neofi
cialiais duomenimis, susirin
ko per 250.000 žmonių. Pasak 
"Los Angeles Times” kores
pondento Michael Parks, kai 
kurie kalbėtojai pripažino, jog 
Molotovo-Ribbentropo sandė
riu Lietuva. Latvija ir Estija 
buvo okupuotos. Mitingai Vil
niuje ir Kaune buvo surengti 
Lietuvos persitvarkimo sąjū
džio iniciatyva. Kai kurie mi
tingo kalbėtojai buvo gerai 
žinomi partiečiai. Lionginą 
Šepetį prieš kokius metus var
gu ar būtum pavadinęs nacio
nalistu. Jis tai būtų palaikęs 
didžiausiu asmeniniu įžeidi
mu, todėl šiandieną sunku su
prasti, kaip galėjo jis, nuolan

kus kolaborantas, ištikimas 
leninietis-internacionalistds 
taip pasikeisti. Tiesa, reikia 
pripažinti, kad Šepetys ne tiek 
smerkė, kiek teisino nelemtą 
sandėrį. Jis bandė įtikinti klau
sytojus. kad Maskva neturėjusi 
kitos išeities, nes reikėjo išloš
ti laiko, kad galėtų pasiruošti 
karui su nacistine Vokietija.

Mįslingi reiškiniai
Kas ten vyksta? Kodėl vilkai 

pradėjo rengtis avių kailius ir 
suokti lakštingalų balsais? 
Kodėl tie. kurie klusniai vykdė 
Brežnevo, Černenkos ir Andro
povo nurodymus ir sparčiai 
rusino Lietuvą, prie Gorbačio
vo nustojo maitintis žmogiena 
ir pasidarė žolėdžiais?

Šiandieną Sovietų Sąjunga 
yra paskutinė pasaulyje dar 
egzistuojanti imperija, kurios 
didžiausią gyventojų dalį su
daro rusai. Rusų kalba yra ofi
ciali valstybinė kalba, todėl 
kitos mažesnės tautos yra są
moningai asimiliuojamos. Gal 
dar visai neseniai Kremliaus 
“išminčiai" tikėjo, kad su laiku 
jiems pasiseks visas tautas su
rusinti, o surusinus visos pro
blemos savaime išnyks, - bus 
viena sovietinė tauta, kuri kal
bės viena kalba. Tačiau, kaip 
parodė gyvenimas, partija sa
vo tikslo dar nepasiekė, bet su 
savo ekonomine ir tautine po
litika įbrido į tokias klampy
nes, iš kurių sunku išsikapsty
ti. Ką bekalbėti apie toli sie
kiančius tikslus, jei jau dabar 
žemė dega po kojomis.

Visos imperijos ilgainiui pa
sidaro labai neefektyvios, bet 
komunistinė imperija yra ypač 
neefektyvi, nes užsispyrusi 
priešinosi didesnėms vidaus 
reformoms. Šiandieną, pabu
dusi iš brežneviško letargo, 
partija susidūrė su žiauria 
tikrove, nes jei Vakarai ir to

liau vystysis tokiais tempais, 
be didesnių politinių ir ekono
minių sukrėtimų, tai komuniz
mo dienos Sovietijoje ir visa
me pasaulyje bus suskaitytos, 
nes tie, kurie nors paviršuti
niškai yra susipažinę su Vaka
rų ekonomikos dėsniais, su 
negailestinga konkurencija, 
gerai supranta, kad tos jėgos, 
kurios stumia Vakarus į prie
kį. yra gyvos tik laisvoje visuo
menėje, jos tarpsta tik tenai, 
kur, žmonių iniciatyva ir išra
dingumas nėra varžomi, viso
keriopai skatinami.

Gėsmės akivaizdoje
Politbiuras ir visa aukštes

nioji nomenklatūros dalis su
prato (ne iš gero gyvenimo), 
kad užkeikimais ir grūmoji
mais nieko nepadarysi, naujo 
sovietinio žmogaus, kuris dirb
tų nemokamai, sukurti nepasi
sekė. Norint sulaikyti imperi
jos griuvimą, kol dar neįsivieš
patavo politinė anarchija, rei
kia kažką daryti, ir tai neatidė
liotinai. Susidūrę su hamletiš- 
ka dilema “būti ar nebūti ko
munizmui”, sovietiniai ekono
mistai jieško išeities.

Kinijos patirtis atrodo vilio
janti, bet reikia susitaikyti 
su neišvengiamomis kapitaliz
mo negerovėmis - infliacija ir 
nedarbu. Vengrijos pavyzdys 
beveik priimtinas, bet kaip jį 
pasiekti neįbridus į skolas 
užsieniui?

Kas atsitiks, jei partija igno
ruos visas bauginančias pasek
mes ir drąsiai pasuks kiniečių 
ir vengrų pramintais takais? 
Kas tie žmonės, kurie tas re
formas vykdys? Rusai, kurie 
sudaro komunistinės imperi
jos daugumą ir kurie tuo di
džiuojasi, tokiam kino-vengriš- 
kam bandymui netinka. “Di
dieji broliai” nuo kiniečių ir

(Nukelta j 3-čią psl.)

Atrodo, riaušes seniai turėjo 
užbaigti palestiniečiams tikrai 
skaudus žuvusiųjų santykis 
260:5, liudijantis, kad jėga yra 
ginkluotų Izraelio karių pusė
je. Ir vis dėlto ta jėga nenu
gąsdina mirties nebijančių pa
auglių. Likudo partijos vadas 
J. Šamiras yra atsisakęs visų 
lig šiol planuotų derybų, bet 
jų neatmeta darbiečių vadas 
Š. Peresas. Problemą jam su
daro rėmėjų nestokojanti kie
ta J. Šamiro politika. Dien
raščio “Jerusalem Post” prane
šimu, šiandien abi partijos tu
ri po 37% rėmėjų. Tad rinkimi
niame vajuje kova vyksta tiktai 
dėl 26% neapsisprendusių rin
kėjų.

Neaiški ateitis
Likudo vadas J. Šamiras kal

tina darbiečius, kad jie su Š. 
Peresu yra pasiruošę dalis Iz
raelio atiduoti palestiniečių 
PLO teroiist-ras Š. Peresas 
atsikerta, kad J. Šamiras nori 
1,5 milijono palestiniečių ara
bų įjungti Izraelin. Tokiu at
veju žydams įsteigtoje Izrae
lio valstybėje gyventojų dau
guma ateityje tektų daugiau 
gimimų turintiems arabams. Š. 
Peresui derybų atnaujinimu 
bando padėti JAV prez. R. 
Reaganas, pasiūlęs taikos de
rybų reikalais rugsėjo 26 d. 
susitikti su Niujorkan į Jung
tinių Tautų posėdžius atvyk
siančiais užsienio reikalų 
ministeriais: Izraelio - Š. Pe
resu ir Egipto - A. E. Abdel- 
Meguidu. Pasitrauksiančiam 
JAV prez. R. Reaganui rūpi 
Izraelio ateitis, o abiem kan
didatam j prezidentus - tik žy
dų balsai rinkimuose. Demo
kratas M. Dukakis juos vilioja 
pažadu JAV ambasadą iš Tel 
Avivo perkelti Jeruzalėn, ne
pripažinti palestiniečių vals
tybės Izraelio užimtose arabų 
srityse ar jos užsienyje suda
rytos vyriausybės. Respubliki- 
ninkas G. Bushas taip pat atsi
sako palestiniečių valstybės. 
Esą ji taptų nuolatine grėsme 
Izraeliui ir Jordanijai.

Potvynio tragedija
Bangladešo respubliką, ka

daise vadintą R. Pakistanu, 
nusiaubė milžiniškas potvynis, 
apsėmęs tris ketvirtadalius 
visos teritorijos. Jį atnešė bir
želyje prasidėjusios ir dabar 
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vėl atsinaujinusios atogrąži- 
nės liūtys, užtvindžiusios upes. 
Be maisto, pastogės ir gerti 
tinkamo vandens liko 28 mili
jonai gyventojų, kuriuos pa
siekti galima tik malūnspar
niais. Mat potvynis nušlavė 
tūkstančius kilometrų kelių, 
nusinešė tiltus, sunaikino ge
ležinkelius, tris milijonus to
nų ryžių bei kitų pasėlių der
liaus. Neturtingos Bangladešo 
respublikos prez. H. M. Erša- 
das buvo priverstas šauktis už
sienio pagalbos. Potvynių 
Bangladešas susilaukia kas
met atogrąžinių liūčių sezo
ne, tačiau tokio didelio lig 
šiol nėra turėjęs. Paskendu
sių gyventojų skaičius tebėra 
nenustatytas.

Drama erdvėse
Sovietiniu erdvėlaiviu “So- 

juz TM-5” rugpjūčio 29 d. iš Bai
konūro kosmodromo Kazach
stane j erdvių stotį “Mir” nu
skrido du kosmonautai - sovie
tų aviacijos pik. V. Liachovas, 
afganistaniečių aviacijos kpt. 
A. A. Mohamadas ir gydytojas 
V. Poliachovas. Pastarasis li
ko stotyje patikrinti ten jau 
aštuonis mėnesius praleidu
sių kitų dviejų kosmonautų 
sveikatos. Niekas nesitikėjo 
jokių komplikacijų pik. V. Lia- 
chovui ir kpt. A. A. Mohamadui 
erdvėlaiviu “Sojuz TM-5” grįž
ti Kazachstanan. Tačiau bu
vo susilaukta netikėtų^ staig
menos, kai automatiškai vei
kiantis elektroninis kompiu
teris nustatytam laikui neįjun
gė greitį sustabdančio erdvė
laivio variklio. Kompiuterio 
reikia saugiam nusileidimui. 
Kosmonautams dėl kompiute
rio sutrikimų du kartus teko 
atsisakyti nusileidimo ir tęs
ti skrydžius orbitoje aplink 
Žemę. M. Gorbačiovo atvirumo 
politikos dėka žinia pasklido 
pasaulyje. Pagalbą netgi pa
siūlė JAV NASA. Jos buvo atsi
sakyta. Esą erdvėlaivį ištiko 
techninė problema, bet jai iš
spręsti nereikia pagalbos. 
Kosmonautai nusileido tik po 
26 valandų skrydžio trečiuo
ju bandymu. Sovietų erdvėlai
viai skrydžiams į stotį erdvėse 
turi ribotą deguonies kiekį tik 
porai parų. Sugrįžęs pik. V. 
Liachovas prisipažino padaręs 
klaidą.
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Žinios iš Lietuvos
Lietuvių informacijos centro 

pranešimu, Vilniaus Gedimi
no aikštėje bado streikas rug
pjūčio 26 d. laikinai nutrauk
tas. Pasirašius politinių ka
linių gelbėjimo komitetui ir 
Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio žmogaus teisių gynimo 
grupei dokumentą, kuriame 
iš valdžios reikalaujama: 1. Po
litinių kalinių - kun. Sigito 
Tamkevičiaus, Balio Gąjausko, 
Gintauto Iešmanto, Viktoro 
Petkaus, Voldemaro Karoliūno, 
Jono Pakucko, Boleslovo bizū
no bylų peržiūrėjimo garan
tija paskelbiama “Vakarinių 
naujienų” laikraštyje ne vė
liau š. m. rugpjūčio 27 d. By
los turi būti pradėtos spręsti 
ne vėliau rugsėjo 26 d.; 2. Po
litinių kalinių Petro Gražu
lio, Gintauto Tarasevičiaus, 
Mečislovo Tarasevičiaus, Ričar
do Andrijausko ir kitų bylos 
peržiūrimos LTSR baudžiamo
jo proceso nustatyta tvarka; 3. 
Rūpintis perkelti visus kali
nius iš kitų sričių j Lietuvo
je esančias pataisos darbų 
įstaigas; 4. Spaudoje paskel
biamas “Komjaunimo tiesos” 
atmestas Kazio Sajos straips
nis; 5. Visi tolimesni rūpini
mosi politinių bylų sprendi
mo ir vykdymo priežiūros klau
simai pavedami minėto komi
teto ir minėtos grupės kompe
tencijai.

ELTA. Rugsėjo 2 d. prane
šimu, Gedimino aikštėje bado 
streikas kai kurių buvo tęsia
mas toliau, nes badaujančių 
reikalavimai buvo vykdomi 
valdžios tik iš dalies. Strei
kuojantys reikalavo, kad spau
da atitaisytų klaidingą visuo
menės informavimą. Politinių 
kalinių gelbėjimo komitetas 
(PKGK) įteikė “Vakarinių nau
jienų” • redakcijai Algimanto 
Andreikos pareiškimą badau
jančių vardu. Jame reikalau
jama, kad pareiškimas būtų iš
spausdintas rugsėjo 2 d. laik
raščiuose. Jei šis minimalinis 
reikalavimas bus įvykdytas, 
bado streikas nutraukiamas, 
priešingu atveju, PKGK kreip
sis į tarptautinį “Raudonąjį 
kryžių”, kad būtų patikrinta 
politinių kalinių bei badau
jančių sveikatos būklė.

Algis Klimaitis, Pasaulio bal- 
tiečių santalkos Europoje sky
riaus direktorius, per P. Peče
liūną PKGK įgaliotas kreipėsi 
badaujančių reikalu į “Rau
donojo kryžiaus” Europoje sky
riaus direktorių Francis Amer. 
Jis prašo “Raudonąjį kryžių” 
susipažinti su Vilniuje ba
daujančių kritiška sveikatos 
būkle ir nepriklausomai per
imti jų sveikatos priežiūrą. 

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

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

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

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

Šv. Kazimiero šventovė Montrealyjq

Nurodo, kad nuo rugpjūčio 17 
d. badauja Algimantas And
reika, nuo'rugpjūčio 22 d. In
ga Kriaunavičiūtė, Teodora Kaz- 
dainienė, nuo rugpjūčio 24 d. 
Teodoras Milvydas. Badaujan
čių tikslas - kad būtų paleisti 
visi sąžinės kaliniai. Pažymi, 
kad žymūs šalies humanistai ir 
rašytojai yra pareiškę solida
rumą su streikuojančiais. Per
duoda Algimanto Andreikos 
pareiškimą tarptautinei spau
dai, kuriame jis prašo, kad bū
tų iškviesta “Raudonojo kry
žiaus” komisija patikrinti svei
katos būklės.

Rugsėjo 8 d. gautas “Raudo
nojo kryžiaus” atsakymas. Eu
ropos skyriaus direktorius 
Francis Amer pareiškė, kad 
badaujančių prašymas “Rau
donojo kryžiaus” priežiūros 
yra pagrįstas ir yra oficialiai 
priimtas. Direktorius apgai
lestauja, kad jie neturi savo 
atstovo Sovietų Sąjungoj ir ne
gali badaujančių sveikatos 
būklę prižiūrėti vietoje. Ta
čiau “Raudonasis kryžius” im
sis atitinkamų žygių. Reika
laus, kad Sovietų valdžia paša
lintų bado streiko priežastis.

“Sąjūdžio žinios” - Lietuvos 
persitvarkymo“ sąjūdžio leidi
nys. Leidinio 20 numeryje są
žinės kalinys poetas Gintautas 
Iešmantas rašo sąjūdžiui “... su 
džiaugsmu sutikau žinią, kad 
įsisteigė sąjūdis, skirtas ko
vai už demokratiją, už tai kas 
nauja, džiugina ir sėkmė bei 
žmonių pritarimas . .. Karš
tai pritariu Sąjūdžio princi
pams, gėriuosi vyrų ir moterų 
išmintimi ir pasiryžimu, įvei
kiančiu susikaupusią baimę, 
abejingumą ir svyravimus. 
Tauta pabunda. Tauta pati no
ri spręsti savo likimą ..

Tame pačiame numeryje iš
spausdinta apie “Rūpintojėlį 
ir Vytį”. “. . . Simboliais tauta 
išreiškia savo dvasinį veidą - 
pati pasisako, kas ji yra. Ir bū
tent dviem pagrindiniais sim
boliais liudija lietuvių tauta 
savo dvasinį charakterį - Rū
pintojėliu ir Vytimi. Rūpinto
jėlis - lietuvio dvasios žmoniš
kumo simbolis. Pirmuoju kalba 
lietuvio žmoniška širdis, ant
ruoju - lietuvio ryžtinga valia. 
Rūpintojėliu lietuvis išreiš
kia skausmą, Vytimi - savo ryž
tingą valią, viltį ir tikėjimą 
žmogumi...”

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

Prisikėlimo parapijos maldininkai vienoje Kvebeko vietovėje

Su daina ir malda po Kvebeko šventoves
STASYS DALIUS

Lietus protarpiais telkšnoja 
ir rūkas kamuoliais ritasi po 
žemę, kai ankstyvą rytmetį pa
siekiu pranciškonų vienuoly
ną Toronte. Dar anksti, todėl 
laukiančių ir besiruošiančių 
kelionei nematyti. Tik po ne 
kurio laiko į automobilių aikš
telę įslenka pažįstamų sudbu- 
riškių automobilis. Pradeda ir 
daugiau rinktis nešini dides
niais ir mažesniais kelionės
krepšiais. Visi jau pasiruošę 
keturių dienų kelionei po Kve
beko provincijos šventoves. 
Ją suruošė lietuviai pranciš-
konai. Jų rengiamos kelionės 
ir ekskursijos visų yra laukia
mos ir dalyvavusių su malonu
mu prisimenamos. Ir dabar 
susidaro du autobusai per 70 
keleivių, kurių tarpe dalis 
anksčiau dalyvavusių kelio
nėse į Izraelį, Liurdą ir Romą. 
Šioje kelionėje kaip ir kitose 
vyrauja moterys — jų didelė 
dauguma. Kartu vyksta kun. A. 
Simanavičius, OFM, prel. J. 
Tadarauskas ir rūpestingas 
kelionės vadovas kun. Gregory 
Botte, OFM. ........

Dangui retkarčiais pra
pliumpant lietaus srovėmis, 
autobusai punktualiai išrieda 
iš Toronto. Nors ir lyja, bet 
keleiviai su pakilia nuotaika 
tikisi, kad oras pasikeis į ge
rąją pusę. Išvažiavus iš mies
to pakelės ir laukai paskendę 
gaiviam pavasario žalume. Au
tobusams smagiai riedant pir
mas sustojimas po dviejų va
landų pakelės restorane, kur, 
lietui plakant žemę ir besku-
bant į restoraną, nevienas 
įšoka į vandens balas.

Senovinis kaimas
Vidurdienį pasiekiam Up

per Canada Village vietovę, 
kur sustojam ilgesniam laikui 
šios istorinės vietovės apžiū
rėjimui. Čia atstatytas kaime
lis pavaizduoja prieš šimtą 
metų gyvenimą Ontario pro
vincijoje su visais būdingais 
to laiko trobesiais. Išlipus 
iš autobusų jau nelyja, bet 
dangus storais debesimis ap
siklojęs grasina kiekvienu 
metu prakiurti. Per vandens 
balutes šokinėdami žygiuo

i v

jam nuo vieno pastato iki ki
to. Apžiūrime tų laikų mokyk
lą, kai vaikai sėdėjo ant vie
no ilgo suolo iš abiejų pusių, 
o mokytojas priešakyje prie 
lentos. Įdomus daktaro namu
kas su labai kukliais dakta
rystės įrankiais. Kaimelyje 
nėra šaligatvių tik purvini 
nuo lietaus takai, tad purvas 
limpa prie batų, kurį nešam į 
lankomus kambarius. Pastatai 
ir dirbtuvės aptarnaujami tų 
laikų drabužiais apsirengu-
sių tarnautojų.

Kaimelis buvo aprūpintas 
visais tų laikų pramonės įren
gimais. Ant užtvenkto tvenki-
rno lentpiūvė, kuri ir dabar 
pilnai veikia ir parodo kaip 
apdirba didelius sienojus ir iš
pjauna lentas. Toliau vilnų 
karšykla ir malūnas vandens 
jėga varomi. Kalvėje prie 
žaizdro kalama įkaitinta ge
ležis taip kaip senovėje. Čia 
sužinome, kad kalvėje kausty
davo ne tik arklius, bet ir 
darbinius jaučius, kurie va
saros ir žiemos laiku būdavo 
kaustomi skirtingomis pasa
gomis. Taipgi ir ^pęcialus prie
taisas, kuris kaustomą jautį 
iškeldavo aukštyn, nes jautis 
negalėjo kaustomas stovėti ant 
trijų kojų. Račius ir baldų 
dirbtuvė, taipgi sūrinė ir ke
pykla, kur jų produktus vėliau 
krautuvėje galėjai nusipirkti. 
Tiktai kaimo duona yra labai 
perkama, o vienu kepimu iške
pa tik šimtą kepaliukų, nors 
kepa ir dukart per dieną, bet 
greit išparduoda ir mes nega-
vome. Bevaikščiojant pradeda 
lynoti kaskart smarkiau, tad
sulendam į restoranus užkan
dai ir atgaivai.

Pasistiprinus ir apvaikščio
jus gan platų rajoną, grįžtam 
prie autobusų tęsti kelionės. 
Dangus vis debesuotas, bet 
artėjant prie Kvebeko sienos 
nustoja lyti ir pasirodo mėly
no dangaus sklypeliai. Auto
busai sparčiai rieda mums pro 
langus besekant pakelės žalu
me paskendusius vaizdus. Pa
galiau pasiekiam Kvebeko že
mę, kur iš karto pradingsta 
anglų kalba užrašai — čia jau 
viskas tik prancūziškai.

Artėjant prie Montrealio 
atsiranda ant kelio daugybė 
automobilių ir sunkvežimių —
jaučiama didelio miesto artu
ma. Čia vienas mūsų autobu
sas sulėtina greitį ir sustoja. 
Išlipę abu mūsų šoferiai 
krapštosi prie motoro, bet 
greit pajudam tolyn. Tačiau 
neilgam, nes ant ilgo tilto vėl 
sustoja ir, nors abu šoferiai 

palindę po autobusu ilgai 
krapštosi, vistiek nejuda iš 
vietos. Taip ilgą laiką besto
vint atsiranda policija, kuri, 
sustabdžiusi judėjimą, nuvaro 
abu autobusus į šoninį kelią. 
Čionai sugedęs autobusas lau
kia iš miesto atvykstančio me
chaniko. Mes nebelaukiam ir 
leidžiamės tolyn.

Pravažiuojame Montreal) su 
daugybe išsišakojusių kelių ir 
tiltų, nesustodami važiuojam 
toliau, vis galvodami, kada 
antrojo autobuso keleiviai pa
sivys mus. Artėja ir pavakarė, 
o mes vis dar kelyje nepasie
kę nakvynės vietos. Jau prade
dam laukti kelionės galo, nes 
gerokai laiko buvo sugaišta 
sugedus autobusui ir belau
kiant jo pataisymo. Saulei lei
džiantis pasiekiam Three Ri
vers — Cap de la Madelaine, 
kur didelio tilto per St. Law
rence upę papėdėje randasi 
mūsų motelis. Greit gauname 
kambarių raktus ir skubam su
sitvarkyti, nes tuojau veža į 
kitą restoraną vakarienei.

Motelis didelis, ilgas pa
statas su daugybe kambarių, 
ilgas koridorius per vidurį 
veda lyg koks tunelis. Mote
rys gavusios kambarius pa
čiam gale skundžiasi, kad rei
kia labai toli eiti, kol pasie
kia paskirtą kambarį. Jos tuo
jau apspinta prelatą klausda
mos ar toli gavęs kambarį, bet 
pastarasis atšauna, kad esąs 
kunigas, tad negalįs pasakyti 
savo kambario numerio, tuo 
sukeldamas visiems smagaus 
juoko.

Patenku į vieną kambarį su 
Dobilu, kuris, kaip vėliau iš
sikalbam, turėjęs daug pergy
venimų, kai prasidėjo rusų su 
vokiečiais karas 1941 m. Mat 
tuo laiku tarnavęs kariuome
nėje ir jo dalinys stovėjęs Va
rėnos paligone. Tai iš ten, at
sipalaidavęs iš bolševikų ka
riuomenės, pėsčias su įvai
riais nuotykiais atkeliavęs 
atgal į gimtąjį Gelgaudiškį 
prie Nemuno. Kelionė užtru
kusi dvi savaites ir laimingai 
pasiekęs savo tėviškę.

Motelis nors turi pakanka
mai kambarių mūsų didelei 
grupei, bet restoranas mažas, 
tad mus veža už keletos my
lių į kitą restoraną. Važiuo
jam vieni, jau nelaukdami ant
rojo autobuso. Ten jau tam
soje atvykę gaunam vakarienę, 
grįžtam atgal į motelį ir tuo
jau virstam nakties poilsiui. 
O antrojo autobuso keleiviai 
atvyko tik po vidurnakčio, ir 
jų atvažiavimą ne visi per mie
gus girdėjome.

Kvebeko miestas ir apylinkės
Sekančią dieną jau visa gru

pė susirinkome pusryčiams ir 
po to važiuojame Kvebeko 
miesto pamatyti. Diena pasi
taikė visai graži, jau ir saulė 
atvykus į miestą pradėjo gero
kai kaitinti. Kelionė neužtru
ko ilgai, nes Kvebeko miestas 
nepertoliausiai nuo nakvynės 
vietos. Įvažiuojant į miestą 
tenka kilti aukštyn ir pro seno
jo miesto apsigynimo sienas, 
siekiančias iki 20 pėdų storu
mo, patenki į aikštę, kurią do
minuoja didžiulis paminklas. 
Nuo jo papėdės platus reginys 
žemyn į St. Lawrence upę, uos
tą ir laivus.

Visa grupė apžiūrime ka
tedrą ir po to paliekami laisvi 
savo nuožiūrai iki trečios va

landos po pietų. Išsibarstę 
mažomis grupelėmis vaikščio
jam siauromis miesto gatve
lėmis, žvalgomės į suvenyrų 
krautuves. Pabodus vaikščio
ti, grįžtame atgal prie pamink
lo, iš kur girdėjosi muzikos 
garsai. Čia atvykusi iš Ameri
kos gimnazijos ekskursija su 
dideliu orkestru davė koncer
tą, o vėliau su puošniom uni
formom ir vėliavom paradavo. 
Toliau nuo paminklo upės pa
krantė išklota mediniu grindi
niu pėstiesiems su suoliukais 
pailsėti ir pasivaikščioti, daug 
erdvės su gražiu reginiu į apa
čioje tyvuliuojančią upę. Aukš
tai iškilęs fortas su patrankų 
išsikišusiais vamzdžiais, bet 
iki jo dar daug laiptų veda, 
tad saulei smarkiai kaitinant 
jau nebesiryžom lipti. Kam 
nusibodo vaikščioti ir restora
ne sėdėti, tai įlipę į ndedide- 
lius autobusiukus buvo apve- 
žioti po visas įdomesnes istori
nes vietas.

Iš Kvebeko miesto važiavom 
Montmorency krioklio pama
tyti. Šis krioklys turi 85 m. 
aukščio ir yra aukštesnis už 
Niagara Falls, bet nėra taip 
plačiai išsiskėtęs. Daro įspū
dingą ir gražų vaizdą, kai gali 
apačioje arti prieiti, kur van
duo iš aukštai krisdamas purs
lais tyška į šalis. Apačioje elekt
ros jėgainė, kuri panaudoja 
vandens kritimo jėgą. Daugy
bė žmonių ir automobilių buvo 
suvažiavę šio krioklio pasižiū
rėti.

Už keletos mylių nuo šio 
krioklio yra didysis tarpeklis 
Ste-Anne, kuris turi savo van
dens kritimus, tiltus per tar
peklį, pakrantėmis išdirbtus 
takus ir lieptus. Šio tarpeklio 
aplinkuma ištaisyta kaip par
kas su įėjimo mokesčiu. Įva

PADĖKA 
AfA 

ALFONSAS PRIALGAUSKAS 
mirė 1988 metų liepos 18 dieną. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems už dalyvavimą 
laidotuvėse, už užprašytas Mišias, gėles, užuojau
tas. Taip pat ačiū karsto nešėjams ir bet kokiu būdu 
prisidėjusiems prie mūsų tėvelio laidotuvių. 

Liekame jums dėkingos — 
dukros — Joanne, Donna, Valerie

PADĖKA 
AfA 

EMILIJA KROPŠTAITIENĖ 
mano mylima mama mirė 1988 m. rugpjūčio 29 d. 
Palaidota 1988 m. rugsėjo 1 d. Oakvillės kapinėse.

Dėkojame kunigui Povilui Diliui už laidotuvių apei
gas ir visiems jose dalyvavusiems. Ačiū pažįstamiems 
ir draugams už gražias gėles, užuojautas, aukojusiems 
Išganytojo evangelikų liuteronų parapijai ir moterų 
draugijai.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams ir ponioms už ska
nius pyragus bei visiems už paguodą.

Duktė Olga Krygerienė, 
vaikaičiai ir provaikaičiai

AfA 
VYTAUTUI JONAIČIUI

mirus,

dukrą ONUTĘ NARUŠIENĘ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame -

Lietuvos kankinių parapijos choras

Canadian Slrt j-Hrinorialsf Htb- 
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

žiavus pro vartus parko atviri 
autobusiukai atveža iki tar
peklio, nors ir pėsčiom netoli 
tenka paeiti. Atveža iki pagrin
dinio tilto “Mestachibo”, nuo 
kurio svaiginantis vaizdas - 
kai pro susiaurėjusią tarpek
lio akmeninę gerklę su didele 
jėga veržiasi kunkuliuodamas 
vanduo. Perėjus per šį tiltą 
antra puse takais eini žvelg
damas į tarpeklio šniokščiantį 
vandenį, kol prisiartini prie 
kito kabančio tilto aukštai virš 
tarpeklio. Šiuo siūbuojančiu 
ant lynų pakabintu tiltu tenka 
pereiti atgal iš kur atvažiuota. 
Kai kurios moterys atėjusios 
iki siūbuojančio tilto grįžo at
gal, nedrįsdamos eiti, nes til
tas yra virš 243 pėdų aukščio 
nuo tarpeklio apačios. Lan
kant šį rajoną būtina šias įspū
dingas vietoves neaplenkti, 
bet pamatyti ir pasigrožėti 
retais reginiais. (Bus daugiau)

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954



Tūkstantinės minios Vingio parke reikalavo Lietuvai suvereninių teisių. Kalba muzikologas prof. VYTAUTAS 
LANDSBERGIS, šalia jo rašytojas - VYTAUTAS PETKEVIČIUS

Naujos viltys Vingio parke
Vilniuje Vingio parke, rugpjūčio 23 dieną įvyko demonstracija, smerkianti Molotovo-Ribbentropo 
sandėrį, palaidojusį Lietuvos ir kitų valstybių nepriklausomybę. Dalyvavo 200.000 žmonių. Ši 
demonstracija, rengta Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio, buvo sovietinės valdžios leista. Kita 
demonstracija, rengta Lietuvos laisvės lygos Gedimino aikštėje tą pačią dieną, buvo valdžios 
sukliudyta. Vingio demonstracijoje buvo pasakyta daug reikšmingų kalbų. Čia spausdinama 
poeto Justino Marcinkevičiaus kalba, paimta iš savaitraščio “Literatūra ir menas” 1988 m. 35 nr.

Prieš 49 metus Maskvos laik
raščių pirmuose puslapiuose 
pasirodė tokia nuotrauka: Sta
linas, pakėlęs taurę šampano, 
sveikina Molotovą ir Ribben- 
tropą, pasirašiusius Tarybų 
Sąjungos ir hitlerinės Vokie
tijos nepuolimo sutartį. Su
tartį, kurią suprasti ir patei
sinti atsisakė Europos komu
nistų ir socialdemokratų parti
jos, stambiausi profsąjungų su
sivienijimai, pažangūs visuo
menės ir kultūros veikėjai. 
Sprendžiant iš to, kaip ši su
tartis buvo liaupsinama ir gi
riama to meto tarybinėje spau
doje, galima spėti, kad į ją ga
na rezervuotai žiūrėjo ir tary
biniai žmonės.

Liaudis buvo teisi: po savai
tės šampanas Stalino, Ribben- 
tropo ir Molotovo taurėse pa
virto krauju - prasidėjo Antra
sis pasaulinis karas. Norim 
mes to ar nenorim, patinka 
mums tai šiandien ar nepatin
ka, tačiau objektyviai Tarybų 
Sąjungos ir Vokietijos nepuo
limo paktas atrišo rankas Hit
leriui, laidavo jam ramybę ir 
taiką rytuose, leido jam pa
grindines jėgas nukreipti į Va
karus ir per trumpą laiką už
imti vos ne visą Europą. Dar 
daugiau: pagal tą sutartį Ta
rybų Sąjunga siuntėjam ešelo
nus su nafta ir kitomis strate
ginėmis medžiagomis, per Ko- 
minterną išardė antifašistinį 
Vakarų pažangiųjų jėgų fron
tą, Maskvoje suėmė ir nužudė 
kai kuriuos Europos kompar
tijų veikėjus (tarp jų - ir Zig
mą Angarietį), nusigręžė nuo 
Vokietijos darbo žmonių lyde
rio Ernsto Tėlmano, kurį ga
lėjo ištraukti iš mirties konc- 
lagerio, galėjo padėti jam. Ir 
visa tai padarė pirmoji istori
joje socializmo valstybė, į ku
rią pažangusis pasaulis žiū
rėjo su pasitikėjimu ir viltimi. 
O po pusantrų metų Hitleris 
jau stovėjo ir prie Tarybų Są
jungos sienų, turėdamas už nu
garos vos ne visos Europos eko
nominį ir karinį potencialą, 
stovėjo, galima sakyti, dvigu
bai stipresnis, baisesnis, grės- 
mingesnis. Štai kodėl 1939-ųjų 
metų rugpjūčio 23 dienos Molo
tovo-Ribbentropo paktą reikia 
laikyti strategine stalininės 
užsienio politikos klaida ir 
faktine Antrojo pasaulinio ka
ro pradžia. Štai kodėl mes be jo
kių išlygų smerkiame šį paktą.

Beprasmiška šiandien svars
tyti, kaip būtų susiklosčiusi 
Antrojo pasaulinio karo eiga 
ir Europos tautų likimas, jei
gu nebūtų buvę tos nelemtos 
sutarties, Deja, ji yra - raudo
nai ruda dėmė Tarybų Sąjun
gos istorijoje. Vieni į ją rodo 
su džiaugsmu, kiti - su įtūžiu, 
treti - su skausmu ir sielvartu, 
nes iš tos dėmės pliūptelėjo di
džiausio ir baisiausio karo 
liepsna, prarijusi dešimtis mi
lijonų gyvybių. Prisiminkime 
visus, visų tautybių, visų poli
tinių ir religinių įsitikinimų 
žmones, visus kritusius su gink
lu rankose, mirusius iš bado, 
žuvusius nuo karinio ir poli
tinio teroro, užgesusius trem
tyje ir politinėje emigracijoje.

♦ ♦ ♦

Ką bekalbėtų šiandien mū
sų politikai, istorikai ir ideo
logai, kaip jie beaiškintų to me
to tarptautinę padėtį - viena aiš
ku. Molotovo-Ribbentropo pak
tas - bjaurus tarptautinio ban
ditizmo dokumentas dar ir to
dėl, kad jis paremtas slaptais 
protokolais, kurių esmę vie
ni sužinojome anksčiau, kiti 
- vėliau. Beje, Maskvos moks
lininkai šiomis dienomis vėl 
paskelbė spaudoje, kad jie vis 
niekaip negali rasti tų pro
tokolų tarybiniuose archyvuo
se. Juokinga, daugiau nieko. 
Čia visiškai aišku, kad Mask
va neranda to, ko nenori ras
ti, ko nereikia rasti. Ieškoti 
galima, bet rasti nereikia. Gal, 
sakau, jiems galėtų padėti Pa
baltijo istorikai ir archyvinin- 
kai. Tai būtų tikrai nesavanau
diška broliška internacionali
nė pagalba istorinės tiesos la
bui. Tų vis dar nerandamų pro
tokolų turinys šiandien jau 
daugeliui ne paslaptis. Du dik
tatoriai slapta pasidalina tai, 
kas jiems nepriklauso: suve
renias kaimynines valstybes, 
Tautų Sąjungos nares. Vienas 
diktatorius perka iš kito už 
7,5 milijono dolerių nepri
klausomos Lietuvos gabalą, 
nes jam taip patogiau. Hitle
ris galėjo būti patenkintas - 
jis rado Maskvoje vienmintį, 
kuris lygiai taip pat nepaisė 
tarptautinės teisės, sutarčių 
ir įsipareigojimų, kurio už
sienio politikos pagrindiniai 
“įrankiai” taip pat buvo me
las, klasta, grasinimai, prie
varta. Kaip toli visa tai buvo 
nuo lenininės, socialistinės 
užsienio politikos esmės, nuo 
tos sutarties, kurią 1920 m. 
su Lietuvos respublika pasi
rašė Leninas! Pasikvietęs į 
Kremlių nepriklausomos Lie
tuvos užsienio reikalų minist
rą, Stalinas patiesęs žemėla
pį, trumpai drūtai išdėsto pasi
dalinimo esmę, o Molotovas 
ciniškai pareiškia (cituoju 
pagal paskutinio Lietuvos Res
publikos užsienio reikalų mi
nistro Juozo Urbšio rankrašti
nius atsiminimus): “Bet kuri 
imperialistinė valstybė užim
tų Lietuvą, ir viskas. Mes to 
nedarome. Nebūtume bolševi
kai, jeigu neieškotume naujų 
kelių”. Apsaugok, Viešpatie, 
nuo tokių bolševikų, visi ži
nome, kokie buvo tie jų “nau
ji keliai”.

Jeigu aš mokėčiau piešti, tai 
1939-1940-uosius metus pa
vaizduočiau tokia karikatū
ra: Hitleris ir Stalinas - vie
nas iš vienos, kitas iš antros 
pusės - ryja Europos žemėla
pį, užgerdami jį iš bokalų, ku
riuose yra ir lietuvių tautos 
kraujo, skausmo, ašarų, nevil
ties. O kitos didžiosios valsty
bės -Angį ija, Prancūzija, Ame
rika - stovi nuošalyje ir prita
riamai linkčioja: į sveikatą, į 
sveikatą! Neišmatuojamas yra 
politikos cinizmas, ypač kai ji, 
ta politika, vykdoma liaudžiai 
nežinant, bet liaudies vardu. 
Naujausias tokios politikos 
pavyzdys yra tarybinės kariuo
menės įvedimas į Afganistaną. 
Kiek tai atnešė skausmo ir aša

rų, kiek tai pakenkė mūsų ša
lies tarptautiniam prestižui, 
ir kiek dabar reikia išminties 
ir politinės valios tiems, ku
rie šiandien pasiryžę išnarp
lioti Afganistano mazgą.

Prieš 105 metus mūsų na
cionalinio atgimimo laikraš
tis “Aušra” savo obalsiu pasi
rinko senovės romėnų posakį: 
“Homines historiarum ignari 
semper sunt pueri”. Lietuviš
kai tai skambėtų taip: žmonės, 
nežinantys istorijos, visada 
lieka vaikais. Kaip tai aktua
lu ir šiandien! Taip, iš tikrų
jų, mes su jumis ir esame vai
kai, kurie nežinom tikrosios sa
vo istorijos. Ir senosios, ir pa
čios naujausios. O nežinom to
dėl, kad ji slepiama nuo mūsų, 
kad ji paversta politikos tar
naite, kad ji privalo pateisin
ti politikos klaidas, kad ji tu
ri valyti, šveisti ten, kur, liau
diškai tariant, “pripaškudino” 
politika ir autokratinė admi
nistracija. Šiaip ar taip, isto
rijos mokslui tai garbės neda
ro. Neseniai lankęsis Lietuvo
je TSKP CK sekretorius Alek
sandras Jakovlevas susitikime 
su partiniu ideologiniu akty
vu pasakė: “Atviras ir sąžinin
gas istorijos tyrimas - tai mū
sų laimėjimas, nes rodo visuo
menės dvasinę jėgą ir brandu
mą”. Deja, šitos dvasinės jė
gos ir brandumo mums dar la
bai labai trūksta. Tai liudija 
ir nesenos publikacijos res
publikinėje spaudoje pokario 
klasių kovos, stalininių repre
sijų, kolektyvizacijos klausi
mais. Turėdamas tai galvoje, 
siūlau įtraukti į mūsų mitin
go rezoliuciją šiuos reikala
vimus:

1. Paskelbti Molotovo-Rib
bentropo paktą su slaptaisiais 
jo protokolais ir žemėlapiais 
sąjunginėje spaudoje ir pa
smerkti jį už grubų ir begė
dišką tarptautinės teisės, tai
kos ir žmogiškumo pažeidimą, 
už sutarčių ir susitarimų su
laužymą.

2. Įstatymu nustatyti doku
mentų įslaptinimo laiką - to
kį, koks priimtas demokrati
nėse pasaulio valstybėse.

3. Atidaryti visų archyvų du
ris mokslininkams, literatams, 
žurnalistams ir visiems, besi
domintiems istorija.

4. Išleisti papildomą “Lietu
vos TSR istorijos šaltinių” to
mą, kuriame be ideologinės po
litinės prievartos būtų pa
teikti dokumentai apie naujau
sią mūsų krašto istoriją.

5. Kuo skubiausiai pareng
ti naują Lietuvos istorijos pro
gramą ir vadovėlį vidurinėms 
mokykloms.

Tegyvuoja tauta, laisvai 
bendraujanti su savo istorija!

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

Pakvipo šviežia duona...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vengrų skiriasi ne vien tik kal
ba ir kultūra. Eilinis rusas 
galvoja, kad visi turi gyventi 
ir elgtis teisingai. Už tuos įsi
tikinimus jis sutiks paguldyti 
galvą, bet arčiau įsižiūrėjęs į 
tą teisybę, dėl kurios rusui 
nebaisu mirti, pamatai, jog tai 
yra pats negatyviausias jo psi
chikos bruožas. Praktikoje tai 
tokia teisybė, kad niekas netu
ri gyventi geriau už jį. Su to
kiais teisybės mylėtojais yra 
labai sunku klirti pseudo-kapi- 
talistinę ekonomiją. Pasisku
binus su reformomis, galima 
prisišaukti tik nelaimę.

Su ukrainiečiais irgi sunku, 
nes jie gali reformas suprasti 
savaip ir, užuot gelbėję siste
mą, stengsis ją greičiau palai
doti. Jie dar neužmiršo tos mil
žiniškos skriaudos, kurią jų 
tautai padarė komunistinis 
režimas.

Gudai (baltarusiai) savo psi
chika labai primena rusus. 
Armėnai nekenčia azerbaidža
niečių. Azerbaidžaniečiai ne
kenčia armėnų. Gruzinai ne
kenčia armėnų. Visos imperi
jos tautos kartu paėmus neken
čia rusų. Tautinis klausimas 
yra lemiantis.

Baltiečių vaidmuo
Lieka Lietuva, Latvija ir Es

tija. Tos tautos imperijos mas
tu yra geriausiai ekonomiškai 
susitvarkiusios. Komunistams 
nepasisekė jų galutinai suso- 
vietinti. Nepriklausomybė, 
nors neilgai tęsėsi, bet paliko 
neišdildomą pėdsaką tautų 
sąmonėje. Savo požiūriu į dar
bą, savo vakarietiška kultūra, 
mes labai skiriamės nuo kitų 
sovietinės imperijos tautų ir 
tautelių.

Gorbačiovui reikia greitų 
rezultatų. Jam reikia pripil
dyti parduotuvių lentynas pre
kėmis, kol dar liaudis neišėjo 
į gatves ir nepradėjo plėšti bei 
deginti “naujųjų ponų” specia
lių krautuvių, o pačių “ponų” 
karti ant gatvės žibintų. Gorba
čiovui labai reikia greitų re
zultatų, todėl jo žvilgsnis nu
krypo į Lietuvą, Latviją ir Esti
ją. Kaip tik todėl partiniai vil
kai rengiasi avių kailiais ir, 
užuot staugę, mokosi suokti. 
Pradžioje dar nedrąsiai iš po
pieriuko, bet toliau vis drąsiau 
ir garsiau.

Politinės nuolaidos
Partija, atrodo, suprato, jog 

ekonomines reformas reikia 
papildyti politinėmis nuolai
domis. Kitaip to, kas šiandieną 
vyksta Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, neišaiškinsi.

“The Christian Science Mo
nitor” 1988.VIII.23 laidoje ko
respondentas iš Talino rašo,

AR JŪSLĮ DUJINIS ŠALDYTUVAS YRA 
PAVOJINGAS GYVYBEI?

Niekas sveikam prote nelaikytų.namų įrengimo, kuris yra pavojingas. Bet tūkstančiai žmoniųturi 
dujinius šaldytuvus, kurie gali sudaryti mirtiną kiekį anglies dvideginio (smalkių), jeigu jie nėra tinkamai 
vėdinami ir valomi.

Kiekvienais metais Ontario provincijoje vidutiniškai yra trys nelaimingi atsitikimai, kuriuos sukelia 
neprižiūrėti dujiniai šaldytuvai. Keletas žmonių.atsiduria ligoninėje dėl anglies dvideginio apsinuodijimo.

Kad išvengti pavojaus, perkelkite dujinį šaldytuvą [lauką arba nusipirkite naują šaldytuvą, kurį 
pagal įstatymą dabar reikia vedinti lauke, kaip ir tuos šaldytuvus, naudojamus poilsiui skirtose mašinose.

Mes taip pat patariame reguliariai išvalyti ir patikrinti šaldytuvą prieš įjungiant ir kiekvieną kartą, kai jį 
perkeliate į kitą vietą. Tokiu būdu rūdys, nuodegos ir vabalai, kurie trukdo degimo systemai, bus pašalinti.

Jeigu jūs turite klausimą arba norite gauti knygelę, kaip prižiūrėti šaldytuvą pačiam, 
skambinkite Fuels Safety Branch, (416) 234-6046 arba rašykite šiuo adresu:

Fuels Safety Branch Ministry of Consumer
3300 Bloor Street West anc* c°mmerc’a| Relations
4th Floor, West Tower @ OntSTIO
Etobicoke, Ontario William Wrye, Minister
M8X2X4 David Peterson, Premier

kad Estijos komunistų partija 
legalizavo Estijos vėliavą ir 
sutiko pakeisti Estijos laiką, 
kuris dabar viena valanda skir
sis nuo Maskvos laiko. Partija 
taip pat rengiasi peržiūrėti 
pasiūlymą, kad estų kalba bū
tų padaryta oficialia respubli
kos kalba ir kad būtų įvesta 
Estijos pilietybė, kurią auto
matiškai gautų užsienyje gy
venantys estai. Taip pat, pasak 
korespondento, buvo girdėti 
balsų, kad Estija Kinijos pa
vyzdžiu būtų padaryta specia
lia ekonomine zona. Sekant įvy
kius, galime tvirtinti, kad po 
Estijos seks Latvija ir Lietuva.

Persitvarkymo sąjūdžiai
Oficialiai visus pasiūlymus 

pateikia ir demonstracijas 
organizuoja persitvarkymo rė
mėjai. Lietuvoje tokie rėmėjai 
susibūrė po Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdžio iškaba, o 
Estijoje jie pasivadino Liau
dies frontu. Sąjūdžiai daugiau
sia sudaryti iš inteligentijos, 
kuri turėjo didžiausią naudą 
iš vykstančio “persitvarkymo” 
ir “atvirumo”. Žiūrint iš šalies, 
rėmėjų veiksmai atrodo lyg 
spontaniški tautinio sąmonin
gumo prasiveržimai. Žinoma, 
tai, kas dabar vyksta yra labai 
pozityvūs dalykai, nes turės 
ilgai išliekančias pasekmes, 
bet ar iš tikro viskas yra taip 
jau spontaniška?

Užmaskuotas planas?
Sąjūdyje yra nemažai švie

sių asmenybių, kurios anks
čiau dėl savo bailumo ar men
ko tikėjimo tylėjo. Nors jie 
šiandieną atlieka nemažą vaid
menį, bet ne jie yra pagrindi
niai to choro dirigentai. Ne be 
reikalo persitvarkymo sąjūdis 
yra oficialus reformų rėmėjas.

Įsigilinus į to sąjūdžio evo
liuciją, atrodo, kad tai ne tiek 
evoliucija, kiek labai gudriai 
užmaskuotas planas. Partija 
siekia palaipsniško perėjimo 
į naujas ekonomines reformas 
ir stengiasi atsikratyti atgy
venusių idėjų per daug nenu
sižengiant “šventoms dog
moms”. Susidaro įspūdis, kad 
visi dabartiniai įvykiai yra 
nukreipti prieš režimą. Tikru
moje taip nėra. Sąjūdis viską 
daro su valdžios pritarimu. 
Susidaro paradoksiška situa
cija. Nors nuolaidos yra takti
nio pobūdžio, bet jos neišven
giamai keičia pačią strategiją. 
Partija nustato leistinumo ri
bas, matyt, sutarusi su Saugu
mo organais, bet masių spaudi
mas tas ribas praplečia.

Pradžioje pasigirsta balsai, 
kad reikia daryti tą ir tą, pas
kui, kai valstybės Saugumas 
įvertina situaciją ir rizikos 
laipsnį, plačių sėdmenų par
tietis, užlipęs ant “bačkos”,

Vienas iš badaujančių Gedimino aikštėje. Pasiryžęs laimėti...

pilsto iš tuščio į kiaurą. Jam 
baigus postringauti bendromis 
temomis, kuris nors tikras pa
triotas sudeda visus taškus ir 
kablelius. Būna atskiri atve
jai, kai persitvarkymo sąjūdis 
vagia idėjas iš Lietuvos laisvės 
lygos, pasiimdamas sau visus 
nuopelnus.

Darosi visiškai aišku, kad 
partijos politika Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos atžvilgiu dabar 
yra pastatyta ne ant marksiz
mo-leninizmo, bet ant naciona
lizmo. Atrodo, kad partija su
galvojo rizikuoti, nes nieko 
nedarant gali būti dar blogiau. 
Jie mano, kad su Saugumo pa
galba pavyks sukontroliuoti ir 
nukreipti tautinį entuziazmą 
tinkama linkme. Nepasiseki
mo atveju galima viską suvers
ti buržuaziniams nacionalis
tams, amerikoniškiems impe
rialistams ir žydams.

Įvykių logika
Atrodo, jei nieko nenumaty

to, (Gorbačiovo mirtis ar jo nu
šalinimas) neatsitiks ir įvykiai 
riedės šiandienine linkme, visa 
vystymosi logika perša sekan
čias išvadas. Siekiant pritrauk
ti užsienio kapitalą ir užsienio 
turistus, pakelti pramonę ir 
žemės ūkį, - Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai bus suteiktos ekono
minės autonomijos teisės, bus 
įvestos Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pilietybės, kurias auto
matiškai gaus užsienyje gyve
nantys lietuviai, latviai ir estai. 
O kad pritrauktų investacijas 
ir sudarytų sąlygas išvežti pel
ną, Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje bus įvesta tautinė valiuta, 
kuri bus laisvai keičiama į ki
tas užsienio valiutas.

Tokio eksperimento dėka 
krašto ir gyventojų ekonomi
nis gyvenimas smarkiai pakil
tų. Krautuvių lentynose atsi
rastų daugiau prekių. Tai dar 
nereikštų, kad sovietų valdžia 
sugriuvo, nes, kaip ten bebūtų, 
Lietuva, Latvija ir Estija tesu
daro tik apie 7 milijonus gy
ventojų. Jas laikinai izoliavusi 
ekonominės autonomijos sta
tusu, komunistų partija tikisi 
pasisemti daugiau patirties, 
prisitaikyti prie besikeičian
čių aplinkybių, išsaugoti gal 
tik nežymiai pakitusią imperi
ją ir įžengti į 2000 metus su 
nauja energija.

Nors Lietuvoje vyksta istori
niai pasikeitimai, darosi liūd
na ir juokinga žiūrint į tas be
dvases iškamšas, vakar liaupsi
nusias “socializmo pasieki
mus, kuris panaikino išnau
dojimą ir atnešė visoms sovie
tų tautoms laisvę”, o šiandieną 
gieda naują giesmę. Dabar 
liaupsinti Stalino nebereikia, 
papūtė nauji vėjai, pakvipo 
šviežia duona - svarbu nepa
vėluoti, neprasnausti. Todėl 
iškamšos vėl tamposi ant gyve
nimo scenos, norėdamos įtikti 
ir tiems ir aniems ... Partiniai 
robotai “nuoširdžiai” bando 
įtikinti: mes su jumis, mes visa
da buvome su jumis ... Bet tai 
tik iliuzija. Kažkas kitas tampo 
siūlelius, kažkas kitas už juos 
kalba. Romas. G.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Trout Creek
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys, telefonas(705) 723-5522
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® PAVERGTOJE Tl /TUJE © LIETUVIAI PASAULYJE
KAUNIEČIŲ SŪRIAI

Kauno pieno kombinatas bu
vo pasižymėjęs prieskonių netu
rinčiais fermentiniais sūriais 
“Šėta” ir “Nemunas”. Dabar pra
dedami gaminti du naujų rūšių 
neriebūs “Iškylautojų” ir “Me
džiotojų” sūriai. “Iškylautojų” 
sūris — maltas su prieskonių 
mišiniu ir aštriais priedais, 
“Medžiotojų” sūris — įtrintas 
česnakais ir pipirais.

DUJOS IŠ MINSKO
Iš Minsko į Vilnių tiesiamas 

270 km ilgio dujotiekis. Daugiau 
gamtinių dujų gaus Lietuvos 
pramonė, žemės ūkis, gyvento
jai savo buitiniams reikalams. 
Dujotiekis bus nutiestas sekan
čių penkerių metų laikotarpyje. 
Šiuo metu atvežami ir suvirina
mi trijų dalių vamzdžiai, kasami 
jiems skirti grioviai, atliekami 
paruošiamieji tiesimo-montavi- 
mo darbai.

LIETUVIS — TERORO AUKA
Virginija Benetienė “Kom

jaunimo tiesos” liepos 28 d. lai
doje skaitytojus supažindina su 
tarnybos draugų teroro auka ta
pusio lietuvio kario Artūro Sa
kalausko tragedija. Ją atsklei
džia pranešimui pasirinkta taik
li antraštė “Nusikaltėlis ar au
ka?” A. Sakalauskas, baigęs Vil
niaus statybos technikumą, at
likti karinės prievolės buvo pa
šauktas 1986 m. pavasarį ir pa
skirtas į vidaus reikalų minis
terijos kariuomenę, kuriai ten
ka saugoti pasienį ir kalinius. 
Kariuomenėn jis ėjo noriai, bet 
jau tų pačių metų rudenį pasi
darė liūdnas, bandė gauti pasky
rimą į statybos dalinį. Trage
dija įvyko 1987 m. vasario 28 d. 
iš Sverdlovsko į Leningradą 
grįžtančiame traukinyje. A. Sa
kalauskas, pasiėmęs du pistole
tus, pradėjo šaudyti į sargybi
niams skirtos vagono dalies du
ris. Žuvo keli žmonės. A. Saka
lauskas išlipo iš traukinio ir 
buvo suimtas vasario 28 d. Tar
dymuose paaiškėjo, kad lietuvį 
karį A. Sakalauską nežmoniškai 
kankino kiti sargybų tarnybos 
nariai, versdami už juos dirbti 
įvairius darbus, visą laiką valyti 
išvietes, šluoti grindis korido
riuje. A. Sakalauską jie dažnai 
mušdavo, spardydavo, neleis
davo jam valgyti ir miegoti. Vi
rėjas Musurmankulovas kartą A. 
Sakalauskui netgi atsisakė duoti 
maisto ir liepė išplauti indus, 
o kai įsikišo sargybos viršinin
ko pavaduotojas Smirnovas, į 
lėkštę maisto įpylė saują drus
kos.

TRAGEDIJOS PRIEŽASTYS
Taip A. Sakalauskas buvo kan

kinamas iki 1987 m. vasario 23 d. 
Tardyme paaiškėjo ir tada trau
kinyje įvykusios tragedijos tik
rosios priežastys. Safarovas ir 
Madžunovas prikėlė miegojusį 
A. Sakalauską, nusitempė prau
syklom Pradžioje sumušė, pas
kui Madžunovas jį laikė suries
tą, o Safarovas bandė išprievar
tauti. Tai bene pirmas viešas 
prasitarimas apie homoseksua
lus sovietinėje kariuomenėje. 
A. Sakalauskas, negalėdamas 
pakelti tokio išniekinimo, at
sigavęs pradėjo šaudyti į sar
gybiniams skirtos vagono da

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 
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lies duris. Žuvusiųjų pavardės 
neskelbiamos. Kalbama tik apie 
kelis žuvusius žmones. Jeigu jų 
tarpe buvo A. Sakalausko kan
kintojai, galbūt tiksliau juos 
būtų vadinti žuvusiais gyvuliais. 
Apie teroro auka tapusio A. Sa
kalausko tragediją keliskart ra
šė Leningrado laikraštis “Sme- 
na”, Leningrado televizijos pro
gramos “Žmogus ir įstatymas” 
red. S. Meleika sukūrė filmą, 
kurį rodė ir Vilniaus televizi
ja. Tad nenuostabu, kad A. Sa
kalauskas nebuvo užmirštas ir 
Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio liepos 9 d. Vilniaus Vin
gio parke surengtose masinėse 
sutiktuvėse iš Maskvos grįžu
sioms XIX-sios sąjunginės kom
partijos konferencijos delega
tams. Sutiktuvių aprašyme 
“Tiesoje” pasakojama: “Daro
mės kitokie! Humanistinė po
zicija padiktavo susitikimo da
lyvių laišką A. Gromykai. Ja
me reiškiamas susirūpinimas į 
tragišką situaciją patekusio 
kareivio A. Sakalausko likimu”.

PSICHINIS LIGONIS
Apie A. Sakalauską “Komjau

nimo tiesoje” rugpjūčio 13 d. 
prašneko ir jo likimu susirūpi
nęs žymusis Lietuvos persitvar
kymo sąjūdžio veikėjas Vytautas 
Landsbergis. Iš abiejų praneši
mų sužinome, kad A. Sakalaus
kas buvo tardytas tris mėnesius, 
tirtas du mėnesius ir psichiš
kai sveiku pripažintas V. Serbs- 
kio institute Leningrade, o tada 
kelis mėnesius laikytas izoliato
riuje, apkaltintas sąmoninga 
žmogžudyste. Už tokį nusikalti
mą jam gresia mirties bausmė. 
Tad nenuostabu, kad tokiose ap
linkybėse A. Sakalauskas pra
rado psichinę pusiausvyrą — 
nereagavo į aplinką, sunkiai 
judėjo, negalėjo kalbėti. Jis 
buvo nusiųstas į psichiatrinę 
Leningrado ligoninę, o iš ten 
perkeltas į Černiachovsko (Įs
ručio) psichiatrinę ligoninę. 
Kaliningrado (Karaliaučiaus) 
srityje. Psichiatrės dr. V. Alioš- 
kinos pranešimu, A. Sakalausko 
sveikata pagerėjo, kalbėti jis 
pradėjo dviem reikšmingais sa
kiniais: “Kiek man dar liko gy
venti? Kada mane sušaudys?” 
Susirūpinimą V. Landsbergiui 
kelia liepos 17 Jd. įvykęs A. Sa
kalausko grąžinimas psichiatri- 
nėn Leningrado ligoninėn, ton 
pačion, kur jis buvo susargdin
tas. Ten A. Sakalauskas vėl tyli. 
Esą jam reikia oficialaus prane-' 
Šimo, kad jis nebus teisiamas 
už sąmoningą žmogžudystę ir 
kad jam negresia mirties baus
mė. Savo rašinį V. Landsber
gis baigia taikliom pastabom: 
“Pasveikusio A. Sakalausko teis
mo procesas neišvengiamai pa
didintų viešumą, papildomai 
nušviestų, kur glūdi įvykio 
priežastys. Taigi, kiti nusikal
tėliai, ir gal net įvardintų didį
jį kaltininką — anos aplinkos 
nužmogėjimą. Ar nori to proku
rorai, bylos tardytojai? Ar no
ri kitos jėgos, kurios gali da
ryti tardymui įtakos? O kas mes? 
Antai surinkę dešimtis tūkstan
čių parašų — gydyti A. Sakalaus
ką pagal gyvenamą vietą — ar 
pasiekėm ko? Ar sieksim dar ki
tais būdais? Ar nebus per vėlu?”

V. Kst.

VIENINTELĖ PROFESIONALI
LIETUVIŲ KELIONIŲ 
ĮSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 

GARANTUOJA

Gruodžio 27 - 
sausio 10 1989 m.

Sudburio miesto burmistras PETER WONG, dalyvaujant tautybių atstovams, pasirašo “Juodojo kaspino dienos" prokla
macijų. Šalia jo iš dešinės: kroatų atstovai Franjo ir Maria Beljo, lenkų - Barbara Jalecka, lietuvių - Ida Raškevičienė

Hamilton, Ontario
DANUTĖ IR VYTAS KEKIAI 

išsikelia gyventi į West Lome 
miestelį, apie 50 km už Londono. 
Aid. Apanavičienė ir O. Dzemio- 
nienė praeitą šeštadienį buvo su- 
kvietusios visus jų draugus ir kai
mynus atsisveikinimo vakaronei. 
K. Mileris suvažiavusiųjų vardu 
tarė atsisveikinimo žodį, primin
damas, kad mes čia prarandame 
ne vien tik savo gerus bičiulius, 
bet lituanistinė mokykla netenka 
geros mokytojos, “Aukuro” dramos 
būrelis didelės talkininkės ir vi
si paslaugios moters kiekvienam 
padėti ir patarnauti. Taip pat iš-, 
važiuoja ir jaunasis Tomukas, 
tautinių šokių šokėjas, skautas ir 
vyskupo medaliu atžymėtas Mišių 
patarnautojas. Buvo įteikta nuo 
visų ir graži dovana - lempa.

Vyt. Kekys į Hamiltoną atvyko 
1957 m. Gavo darbą Oakvillės For
do fabrike. 1969 m. iš Suvalkų 
trikampio išsikvietęs vedė Da
nutę Similevičiūtę. Augina jie 
vieną sūnų Tomuką, kuris jau pra
dėjo lankyti gimnaziją, ir žada 
kitais metais vykti į Vasario 16 
gimnaziją. Vytautas dar neturi 
pensininko amžiaus, bet visvien 
po N. Metų žada jau su 31 m. tar
nybos stažu pasitraukti į pensiją 
ir pradėti ūkininkauti ten jau se
niai įsigytame savo ūkelyje. Jis 
nematė ir nepatyrė Lietuvoje ru
siškosios okupacijos, nes jau 1939 
m. buvo išvykęs į Prancūziją pas 
savo gimines.

Vakaronė praėjo labai pakilio
je nuotaikoje. Apie 40 artimųjų 
būrelis beveik ligi pusiaunakčio 
vaišinosi ir dainavo, pritariant 
Br. Kriaučiūno armonikai. Pobū
vyje dalyvavo ir iš Lenkijos į sve
čius atvykę Danutės giminės - 
svainis Vytautas Senda ir sesers 
sūnus Marik Pietziak.

NAUJAIS VITRAŽAIS pasipuo
šė AV šventovė. Pailgintos mūsų 
šventovės gale buvę šeši maždaug 
10’x2’ langai tapo meno kūriniais. 
Klebonui kun. J. Liaubai paskel
bus, kad reikia šešiems vitražams 
aukotojų, tuoj pat jie ir atsirado. 
Pirmam langui paaukojo Pr. O. 
Būdvyčiai. Jame vaizduojamas 
Lietuvos kario uniformoje parti
zanas su šūkiu: “Žuvome už Tėvy
nę”. Labai gražus žalsvo ir pilkšvo 
stiklo derinys. Antrajame lange 
įrašyta: “Palaimintasis arkv. Jur
gis Matulaitis”. Jį tėvų atminimui 
paaukojo J. Gudinskas. Tamsaus 
stiklo plokštėm pavaizduotas juo
doj sutanoj garbingasis arkivysku
pas. Trečias langas prakalba šū
kiu: “Pasitikėkite manim. Aš nuga
lėjau pasaulį”. Tai Ant J. Gedrimų 
savo brangiųjų intencija įrengtas 
langas, vaizduojantis pilkame rū
be iš karsto prisikeliantį Kristų. 
Ketvirtasis langas yra L. E. Klevų 
savo tragiškai žuvusio sūnaus Ri
mo atiminimui. Įrašas sako: “Ma
rija, gelbėk Lietuvą”. Čia Marija 
pavaizduota gražaus ir labai lie
tuviško veido. Penktojo lango įra
šas: “Kankinys arkivyskupas Teo
filius Matulionis”. Jį įrengė Ha
miltono ateitininkai sendraugiai, 
kiekvienas paaukodami po $75. 
Prie lauko durų šeštasis langas 
yra “Vargo mokykla". Tai dail. P. 
Rimšos tuo vardu pavadintos skulp
tūros kopija. Už šį langą buvo su
mokėta iš a.a. Adomo Buinio pali
kimo, kuris mums buvo žinomas 
kaip didelis aukotojas. Langus 
įrengė viena Toronto firma. Dar
bas atliktas pasigėrėtinai ir me
niškai, ir struktūriškai gerai.

JONAS IR EUGENIJA VARA
NAVIČIAI, buvę hamiltoniečiai, 
vėl sugrįžo gyventi į Hamiltoną. 
Taip pat čia ant kalno sau namus 
nusipirko ir jų ištekėjusi dukra 
Regina Haggo, kuri prieš keletą 
metų gyveno N. Zelandijoj. J. Va
ranavičius yra žinomas kaip mūsų 
lietuviškų laikraščių korespon
dentas, anksčiau (1969 m.) buvęs 
KLB Hamiltono apylinkės pirmi
ninku, “Talkos” bankelio revizo
rium, lituanistinės mokyklos mo
kytoju ir Kanados lietuvių dienų 
rengėju. Pastaraisiais metais jis 
vadovauja Kanados lietuvių žurna
listų sąjungai. Mūsų lietuviško
ji kolonija padidėjo veikliais 
žmonėmis. K.M.

Sudbury, Ontario
MIESTO BURMISTRAS Peter 

Wong, rugpjūčio 16 d., tarybos po
sėdžių salėje, dalyvaujant estų, 
latvių, lietuvių, lenkų, kroatų at
stovams, o taip pat ir TV, “Sudbu
ry Star”, “Northern Life” laikraš
čių reporteriams, pasirašė dekla
raciją, paskelbdamas rugpjūčio 23 
tarptautinę “Juodojo kaspino die
na” Sudburyje.

Iš lietuvių dalyvavo: Juozas, 
Ada Bataičiai, Aida Raškevičie
nė, viešnia lietuvaitė iš Kauno 
ir Juozas Kručas.

“Juodojo kaspino diena” Sudbu
ryje buvo minima rugpjūčio 20, 
šeštadienį, New Sudbury ir South 
Mali didžiuosiuose prekybos cent
ruose. Ten buvo įrengti TV apa
ratai, dalinama literatūra, pri
menanti Ribbentropo-Molotovo 
sutartį, kur suteikė galimybę Vo
kietijai pradėti karą ir su Sovie
tų Sąjunga pasidalinti Europos 
valstybes. Per TV buvo rodomi 
žiaurūs karo vaizdai Pabaltyje - 
partizaninės kovos, baltiečių de
portacijos į Sibirą ir kiti komu
nistiniai žiaurumai. Minėjimą or
ganizavo estai, latviai, lietuviai.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTO
JŲ KLUBO “Geležinis vilkas” ge
gužinė rugpjūčio 27 d., Wolesley 
Bay - V. Gudriūno vasarvietėje 
gerai pavyko. Dayvavo daug klubo 
narių, vietos lietuvių ir svečių: 
P. Jutelis, S. Poderienė, G. J. Nor- 
kai iš Toronto ir dvi lietuvaitės 
iš Kauno. Vyko sportinio šaudymo 
pirmenybės vyrų ir moterų grupė
se. Pereinamas taures laimėjo 
Kęstutis Poderis ir Birutė Stari- 
kienė. Klubo šeimininkės paga
mino skanius pietūs, vėliau vyko 
loterija, sportas ir dainos. Gra
žiai ir kultūringai praleidus be
sibaigiančios vasaros popietę vi
si linksmi skirstėsi į namus. Tur
tingai loterijai laimikius dovano
jo: P. Jutelis, J. A. Bataičiai, A. 
Braškys, K. Poderis, B. Bružas. 
“Geležinio vilko” klubui vadovau
ja J. Stankus, pirmininkas, J. Bal
tutis, sekretorius ir J. Bataitis, 
iždininkas. Klubas turi Kanados 
valdžios leidimą. J. Kr.

LB APYLINKĖS VALDYBA 
pradėjo rinki Bendruomenės 
nario mokestį ir Tautos fondui 
aukas. Kviečiame atlikti tautinę 
pareigą. Aukas ir solidarumo mo
kestį priima LB apylinkės valdy
ba: J. Paulaitis, J. Stankus, J. Ba
taitis ir J. Kručas. Ačiū.

LB apylinkės valdyba

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas’’ /A) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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%

Sault Ste. Marie, Ont.
MERGVAKARIS Dianai Vainu- 

tytei įvyko rugpjūčio 28 d. “Minel- 
li” valgyklos salėje. Susirinko 
tautietės, kaimynės, mokslo drau
gės ir giminės. Prie gražiai pa
puošto stalo mokslo draugė Gail 
Nuxoll sukalbėjo maldą. Per pie
tus buvo prisiminta Dianos vaikys
tė ir jaunystė tėvų globoje. Da
bar ji gyvena Hamiltone ir dirba 
sveikatos įstaigoje. Likimas ten 
nuvedė susižiedavus su dr. Rober
tu Wardrope, dantų chirurgu.

Mergvakarį suruošė mokslo, 
draugės Elison Hayes-Sheen ir 
Gail Nuxoll, padedant seseriai 
Irenai Putton ir mamai Danutei 
Vainutienei. Diana nuoširdžiai 
padėkojo už gausų dalyvavimą, 
vertingas dovanas, už gražiai pa
puoštus stalus. Taip pat pami
nėjo, kad dovanos pagelbės įsi
kurti naujuose namuose. D.

St. Germain, Manitoba
A. a. ALBERTUI NOLIUI, Lie

tuvos kūrėjui-savanoriui iškelia
vus amžinybėn, kovojusiam ne
priklausomybės kovose prieš ru
sus, lenkus ir bermotininkus. 
Taip pat 1923 m. dalyvavo ir 
Klaipėdos išvadavime bei 1941 
m. kovose, jo atminimui giminės, 
draugai bei pažįstami aukojo 
Kanados lietuvių fondui: po $20 
- Antanas ir Jane Kuncaičiai, Va
lentinas ir Aldona Rutkauskai, E. 
ir K. Kalasauskai, Vincas ir Ele
na Januškos; $15 - Vytas ir Jad
vyga Kriščiūnai; po $10 - E. ir G. 
Federal, Vytas ir Genė Jančiukai, 
A. ir A. Balčiūnai, P. O ir N. Zi- 
manskiai, Vanda Jungelevičienė, 
Mykolas ir Marija Januškos; $6 - 
Oto Barkauskas; po $5 - Marta 
Bagdonas, V. Mockus, Ona Deme- 
reckienė, Ona Mikalauskienė, J. 
ir T. Timmerman; $3 - Dana Ston
kus; $1 - Vytas Galinaitis.

Kanados lietuvių fondas nuo
širdžiai dėkoja visiems aukoto
jams, kurie kartu pagerbė ir lais
vės kovotoją! KLF

“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

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.

JA Valstybės
Nauja JAV LB apylinkė stei

giama Floridos Daytona Beach 
vietovėje. JAV LB krašto valdy
bos pirm. Algimantas Gečys savo 
įgaliotiniu buvo paskyręs Or
mond Beach gyvenantį dr. Vy
tautą Majauską. Pastarasis, ge
gužės 9 d. sukvietęs Daytona 
Beach gyvenančių lietuvių at
stovus, pasiūlė įsteigti LB Day- 
tonos Beach apylinkę. Naują 
valdybą sudarė: pirm. Juozas 
Paliulis, vicepirm. Jurgis Janu- 
šaitis, sekr.-ižd. dr. Vytautas 
Majauskas. Pastarasis priminė, 
kad beveik visose sparčiai au
gančiose lietuvių kolonijose 
sėkmingai veikia LB apylinkės. 
Apie St. Petersburge įvykusį 
JAV LB Floridos apygardos su
važiavimą kalbėjo jame svečio 
teisėmis dalyvavęs J. Janušaitis. 
Buvo parodytas filmas apie Lie
tuvos krikšto 600 metų sukak
ties minėjimą 1987 m. vasarą 
Romoje.

Lietuvių fronto bičiulių nau
joji taryba išrinkta korespon- 
denciniu būdu. Jon įėjo: dr. Ka
zys Ambrozaitis, dr. Kazys Kisie
lius, Algis Raulinaitis, dr. Zig
mas Brinkis, Juozas Kojelis, Pi
lypas Narutis, dr. Adolfas Šle
žas, Edmundas Arbas ir Antanas 
Sabalis. Kandidatu liko Mečys 
Šilkaitis. Tarybon taipgi įsijun
gia JAV ir Kanados centro valdy
bos, Eruopos LFB pirmininkai 
ir žurnalo “Į laisvę” redakto
rius. Tarybos prezidiumą suda
rė Čikagoje bei jos apylinkėse 
gyvenantys nariai: pirm. dr. 
Adolfas Šležas, vicepirm. dr. 
Petras Kisielius, sekr. dr. Ka
zys Ambrozaitis ir narys Pilypas 
Narutis. Pareigomis pasiskirs
čiusią JAV ir Kanados LFB cent
ro valdybą dabar sudaro: pirm. 
Juozas Mikonis, vicepirm. Juo
zas Ardys, sekr. Vytautas Briz- 
gys, ižd. Jonas Vasaris, vice
pirmininkė organizaciniams rei
kalams Ingrida Bublienė, infor
macijos reikalams — Vincas 
Akelaitis, spaudos reikalams
— Marytė Petrulienė.

A. a. Juozas Andrius liepos 7 d. 
mirė Los Angeles mieste. Velio
nis gimė Panevėžyje 1900 m. sau
sio 1 d. Savanoriu kūrėju daly
vavo Lietuvos nepriklausomy
bės kovose, baigė pirmąją Lie
tuvos karo mokyklos laidą ir 
buvo užsitarnavęs pulkininko 
leitenanto laipsnį. Dirbo kari
nės topografijos skyriuje, ją 
dėstė karo mokykloje, gamino 
Lietuvos žemėlapius. Atvykęs į 
JAV, pirmiausia apsigyveno 
Bostone, įsijungė į J. Kapo
čiaus leidžiamą “Lietuvių en
ciklopediją” geodezijos redak
toriumi, rašė spaudoje karto
grafijos klausimais. Pastoviai 
įsikūrė Los Angeles mieste, ten 
įsijungdamas į ateitininkų sen
draugių ir Lietuvos vyčių veik
lą. Kruopštaus darbo pareikala
vo velionies paruoštas politi
nis ir mokyklinis Lietuvos že
mėlapis. Beveik 10 metų dirbo 
žurnalo “Lietuvių dienos” ad
ministratoriumi, organizavo 
Bernardo Brazdžionio “Poezijos 
pilnaties” išleidimą. Pastarai
siais metais dėl cukraligės 
komplikacijų buvo netekęs abie
jų kojų. Liepos 12 d. iš Šv. Ka
zimiero parapijos šventovės 
palydėtas į Šv. Kryžiaus kapi
nes. Po religinių apeigų su ve
lioniu ramovėnu vardu atsisvei
kino V. Šimoliūnas, birutiečių
— A. Audronienė, kitų organiza
cijų — A. Markevičius.

Urugvajus
Kun. Jonas Giedrys, SJ, Mon

tevideo lietuvių parapijos kle
bonas, liepos 1-10 d.d. lankėsi 
Lietuvoje. Savo įspūdžius jis 
pasakoja sekmadieniniame 
Urugvajaus lietuvių katalikų 
biuletenyje “Žinios”. Lietuva 
tebėra tvarkinga ir švari, žmo
nės malonūs, nuoširdūs. Džiau
giasi, kad ten dabar daugiau 
laisvės ir mažiau melo. Esą lie
tuviai dabar viešai kelia buvu
sias ir esamas blogybes, sukty
bes ir apgaules, kančias, vargą 
ir skriaudas sovietinėje valdžio
je. Lietuviai nori laisvai gyventi. 
Pasak kun. J. Giedrio, SJ, ge
riausia dovana išeivijos lietu
viui būtų apsilankymas Lietuvo
je, atnaujinantis meilę savo že
mei ir tautai.

Šiais mokslo metais PLB valdy
ba parūpino dvi stipendijas 
Urugvajaus lietuvių jaunimui 
mokytis Vasario 16 gimnazijoje. 
Rugpjūčio pabaigoje V. Vokieti
jon išskrido du moksleiviai — 
Barbara Alida Micikevičiūtė ir 
Sergio Baliukonis. Vasario 16 
gimnazijoje dar vienerius me
tus liko mokytis Robertas Ibarra.

Australija
Pertho lietuvių pensininkų 

būrelis, vadovaujamas E. Jaude- 

gienės, birželio 26 d. po kapelio
no kun. dr. Alfonso Savicko atna
šautų Mišių susirinko popietei 
Lietuvių namuose. Pensininkų 
ten laukė bendri pietūs ir Joni
nių prisiminimas Lietuvoje. Su 
turėtais Joninių papročiais su
pažindino J. Jaudegis, primin
damas šv. Jono atlaidus, jauni
mo laužus su dainomis ir šo
kiais, legendinio paparčių žie
do ieškojimą. Popietės dalyviai 
pasveikino du Jonus — Petrukė- 
ną ir Maldeikį. Jiems sugiedo
ta “Ilgiausių metų”, palinkėta 
sveikatos ir sėkmės.

Adelaidės ramovėnu skyrius 
specialia radijo valanda, Mi- 
šiomis už mirusius narius ir 
bendrais pietumis paminėjo 37 
metų veiklos sukaktį. Po Mišių 
buvo padėtas gėlių vainikas prie 
paminklo su Lietuvos žeme. Lie
tuvių namuose susirinkusius 
ramovėnus ir svečius pasveiki
no skyriaus pirm. Vytautas Vo
sylius. Jis džiaugėsi, kad Ade
laidės ramovėnai ne tik ištvėrė 
taip ilgai, bet ir buvo tapę di
džiausiu skyriumi Australijoje. 
1981 m. skyrius turėjo 94 narius, 
kurių skaičių dabar spėjo suma
žinti mirtis. Tylos minute buvo 
prisiminti šiais metais mirę sky
riaus nariai Č. Zamoiskis ir J. 
Zakarevičius. Vaišių stalus pa
laimino kun. J. Petraitis, MIC. 
Ramovėnus sveikino ALB Ade
laidės apylinkės pirm. J. Sta- 
čiūnas. Brandaus amžiaus su
laukę ramovėnu skyriaus nariai 
apdovanoti šiai progai pritai
kytais adresais. Sugiedota “Il
giausių metų”. Meninėn progra- 
mon trimis dainomis įsijungė 
“Nemuno dukros” su pianiste 
Nemira Stapleton ir N. Skidze- 
vičius F. Kiršos eilėraščiu 
“Pakelkime taures”.

Britanija
Mančesterio lietuvių klube, 

ištiktas širdies smūgio, gegu
žės 1 d. mirė į svečius atvykęs 
DBLS Prestono skyriaus ižcĮ. a.a. 
Albinas Mameniškis, 64 metų 
amžiaus. Velionis buvo kilęs iš 
Utenos apskrities Viškėnų kai
mo. Palaidotas gegužės 6 d. Pres
tono katalikų kapinėse, į kurias 
buvo atlydėtas iš Marijos Goretti 
šventovės. Gedulines Mišias at
našavo ir apeigas atliko iš Man
česterio atvykęs kan. V. Kamai- 
tis. Atsisveikinimo žodį prie 
kapo tarė DBLS Rochdale sky
riaus pirm. D. Banaitis. Laido
tuvėse dalyvavo nemažai tautie
čių, atvažiavusių iš artimesnių 
vietovių. Velionis paliko žmoną 
Oną ir invalidą sūnų Leoną.

Pavergtų tautų savaitė Brad- 
forde pradėta ekumeninėmis 
pamaldomis katedroje liepos
17 d. Lietuvių evangelikų liu
teronų kun. A. Putcė skaitė iš
trauką iš senojo Testamento, o 
lietuvių katalikų kapelionas 
kan. V. Kamaitis prie katedros 
sienoje pritvirtintos pamink
linės lentos skaitė maldas iš 
Sibiro lietuvaičių maldakny
gės. Prie katedros altoriaus bu
vo atneštos tautinės gudų, ukrai
niečių, lietuvių, latvių, estų ir 
vengrų vėliavos. Su tomis vėlia
vomis po pamaldų visi nužygia
vo prie žuvusiems kariams skir
to paminklo. Ten padėtas vaini
kas, papuoštas tautinėmis juos
tomis. Lietuvos vėliavą nešė F. 
Šilingas.

Vokietija
Tradicinė Joninių šventė Va

sario 16 gimnazijoje šiemet buvo 
paankstinta ir atkelta į birželio
18 d., nes gimnazijos šokėjų gru
pė vėliau turėjo ruoštis lietuvių 
tautinių šokių šventei Kanadoje. 
Į savaite paankstintas Jonines 
buvo susilaukta svečių iš Ham
burgo, Lebenstedto ir net Lie
tuvos. Šventę popietės valandą 
įvadiniu žodžiu pradėjo gimna
zijos direktorius Andrius Šmi
tas, paprašęs malda ir susikau
pimo minute prisiminti birželio 
5 d. mirusį a.a. kun. Alfonsą 
Bernatonį, gimnazijos kuratori- 
jos valdybos pirmininką. Jis 
taipgi padėkojo rėmėjams, sa
vo aukomis prisidėjusiems prie 
gimnazijos šokėjų grupės įsi
jungimo į pasaulio lietuvių tau
tinių šokių šventę Kanadoje. 
Programą atliko: mišrus gimna
zijos choras, mergaičių chore
lis, trylikos mokinių orkestras 
ir tolimon kelionėn besiruo
šianti šokėjų grupė. Chorus ir 
orkestrą buvo paruošęs Arvydas 
Paltinas, šokėjus — Živilė Grod- 
bergienė. Mažojoje Hiutenfeldo 
šventovėje vakare Mišias atna
šavo kun. Jonas Dėdinas. Pamal
das evangelikams gimnazijos 
patalpose laikė jų kapelionas 
kun. Fr. Skėrys. Joninių laužą 
parke uždegė skautai. Šventės 
dalyviams buvo sudaryta proga 
žaisti krepšinį ar tinklinį, 
vaišintis, šokti ir dainuoti.
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Dar sykį apie tą patį
Ne viskas taip, kaip skelbiama spaudoje

Stovyklų programų sulietuvinimas
Stovyklų ir studijų savaičių programose visas dėmesys skirtinas Lietuvos laisvinimo ir 

lietuvių gyvybiniams reikalams

L. A. VALIUKAS

Mūsų gyvieji politiniai vie
netai, jaunimo organizacijos 
ir kitos skaitlingesnės grupės 
ruošia kasmet savo nariams ir 
jų bičiuliams studijų ir poil
sio savaites ar stovyklas. Tie 
metiniai mūsiškių suvažiavi
mai ir vienos ar poros savai
čių stovyklavimai turi visų 
eilę tikslų: susitikimai ir 
pabendravimai su savo organi
zacijų nariais; atnaujinimas 
senų ir užmezgimas naujų pa
žinčių; trumpalaikis atsikvė
pimas po metų darbų; savo or
ganizacijų bei vienetų ateities 
veiklos planavimai; ir žvilgte
lėjimai į veiksnių ir savų or
ganizacijų bei vienetų atlieka
mus ir atliktinus darbus Lietu
vos laisvinimo žygyje.

Svetimiausia veiklos sritis
Kiek dėmesio jaunimo, vidu

rinės ir senesnės generacijos 
stovyklautojai skiria bent 
žvilgtelėjimams į Lietuvos 
laisvinimo žygius ir darbus? 
Labai nedaug! Lietuvos vada
vimo darbas ir politinė veikla 
lietuvių masėms yra pati sve
timiausia veiklos sritis. Pa
gal eilę mūsiškių, tai esanti 
politika!

Kas gi yra ta mūsų politika? 
Lietuvos laisvinimo žygiai ir 
darbai yra visų mūsų politika! 
Tą mūsų politiką galima nusa
kyti vienu ilgesniu sakiniu: 
svetimųjų pilnas informavi
mas Lietuvos bylos reikalu; 
viešosios opinijos laisvajame 
pasaulyje formavimas Lietu
vai palankia prasme; draugų 
suradimas kitataučių tarpe ir 
jų įjungimas į Lietuvos lais
vinimo darbą. Nuo tos mūsų 
politikos neturėtų šalintis ar 
bėgti mūsų jaunimas, viduri
nė ar senesnė generacija. Ta 
padėtis atitaisytina, ir visas 
reikalas įstatytinas į tinka
mas vėžes. Tai galėtų atlikti 
jaunimo šviesesni protai, visa 
mūsų spauda ir veiksnių ir pa

grindinių organizacijų vadovy
bės.

Vyresniųjų pavyzdys
Kiek dėmesio skiria vyres

nieji Lietuvos bylos ir gyvybi
niams lietuvių reikalams, su
važiavę į savo metines studijų 
savaites? Štai, tik kelios te
mos (visos neišvardinamos), 
kuriomis buvo kalbėta 35-toje 
Europos lietuvių studijų sa
vaitėje (liepos 31 - rugpjūčio 
7 Romuvoje, Vasario 16-tos 
gimnazijoje): “Kas yra kome
ta?”, “Moteris ir gyvenimas 
Lietuvos prozininkų kūrybo
je”, “Pabėgėliai ar tremtiniai: 
lietuviai DP Vokietijoje”, “Ma
ceinos lyrika”, “Prof. Pauliaus 
Galaunės įnašas Lietuvos me
no istorijai”, “Prūsijos lietu
viai: vietiniai ar ateiviai?” Po
ra ar trejetas paskaitininkų 
užsiminė ir apie pavergtą 
kraštą. Tai — ir viskas!

Vienas iš pajėgesnių poli
tinių vienetų kasmet ruošia 
poilsio ir studijų savaites. 
Bendralaiškyje, išsiuntinėta
me nariams, skelbiami 1988 
metų renginio paskaitininkai. 
Nė vienas iš jų aktyviai nedaly
vauja jokiame Lietuvos laisvi
nimo žygyje ar darbe. Bendra
laiškyje akcentuojama, kad pa
skaitoms centro valdyba esan
ti gavusi “visą eilę žymių pa
skaitininkų” (dalis jų ir išvar
dinama). Gal tie asmenys ir yra 
“žymūs”, bet beveik nieko ne
galį pasakyti politinio viene
to nariams. Tai tų studijų sa
vaičių rengėjų nesusigaudy
mas tikrojoje mūsų tremties 
misijoje ar nepajėgumas tokio 
masto renginius organizuoti ir 
juos pravesti.

Jaunimo stovyklų programos
Ateitininkai ir skautai turi 

kasmet net po keletą stovyklų 
(ar studijų savaičių) Ameriko
je, Kanadoje ir Australijoje. 
Kituose laisvojo pasaulio kraš
tuose jų skaičius yra gana ri
botas. Ateitininkai ruošia kas
met po keletą savaitgalinių
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konferencijų ar taip vadina
mų vadų paruošimo seminarų 
ar kursų. Savo konferencijas 
kasmet šaukia ir PLJS nariai.

Visos tos grupės nė nebando 
kibti į Lietuvos laisvinimo 
žygį ir darbus. Nė viena iš jų 
neturi nei trumpalaikių, nei 
ilgalaikių darbo planų kovoje 
dėl Lietuvos laisvės.

Savo stovyklų, konferencijų 
ar suvažiavimų programas pla
nuoja tų grupių vadovybės. 
Patarimų ir sugestijų iš kitų 
nepageidauja ir nepriima.

Ateitininkų ir skautų sto
vyklose profesionalams ar 
ekspertams Lietuvos laisvi
nimo ir politinei veiklai nėra 
vietos ir jų nė nebandoma pa
sižvalgyti savųjų ar kitatau
čių tarpe ir juos pasikviesti 
paskaitoms ar specialiems už
mojams ir pratyboms.

Ateitininkų ir skautų “liga 
serga” PLJS nariai. Lietuvos 
laisvinimo žygyje jokių planų 
neturi ir nė nebando imtis vie
no ar kito konkretaus darbelio 
realizavimo. Suvažiavimuose 
priimamos rezoliucijos lieka 
tik ant popieriaus.

Jaunimo ir vyresniųjų 
pilnas pajudėjimas

Gyvosioms politinėms gru
pėms yra būtinybė pasižval
gyti sumanių, pajėgių ir pla
čių horizontų asmenybių savo 
vadovybėms. Asmenys, kurie 
nepajėgia duoti nieko naujo 
savo grupei, turėtų nekandi
datuoti į vadovybes, o nariai 
už juos nebalsuoti. Yra grupių, 
kurioms vadovauja tie patys 
asmenys dešimtimis metų. Tos 
grupės yra mirštančios! Yra 
mūsuose jau būtinybė specia
lių seminarų organizavimui ir 
pravedimui, kuriuose būtų pa
ruošiami ir vyresnieji visuo
meninei ir politinei veiklai!

Mūsų jaunimas turėtų būti 
pradedamas paruošti visuo
meninei ir politinei veiklai 
jau šeštadieninėse mokyklose. 
Ar tų mokyklų mokytojai yra 
pajėgūs tai atlikti? Ateiti
ninkų, skautų ir PLJS vadovy
bės turi pasisemti kiek gali
ma daugiau lietuviškos dva
sios ir tikrojo patriotizmo, 
norėdamos pilna to žodžio 
prasme vadovauti mūsų geros 
valios jaunimui. Iš jaunimo 
laukimą ne tik puikių lietu
viškų žodžių, bet ir konkre
čių ir didingų darbų Lietuvos 
laisvinimo žygyje.

Ir jaunimo organizacijų va
dovybių nariams ir eiliniams 
nariams reikalingi specialūs 
seminarai ar kursai jų paruo
šimui visuomeninei ir politi
nei veiklai. Tų seminarų ar 
kursų pravedėjais kviestini 
savieji ar kitataučiai profe
sionalai ar ekspertai. To už
mojo finansavimui turėtų pil
nai ištiesti rankas visi mūsų 
oficialūs fondai ir pavieniai 
mūsų milijonieriai.

PLB vadovybė ir atskirų 
kraštų LB vadovybės turėtų 
imtis to nepaprastai svar
baus darbo ir jį skubiai ir 
pilnai realizuoti.

Vėliavų pakėlimus ir nulei
dimus ir giedamą Tautos him
ną stovyklose, studijų savai
tėse, konferencijose ir vadų 
paruošimo kursuose turi sekti 
labai konkretūs darbai kovoje 
dėl Lietuvos laisvės!

KAZYS MILERIS

Mūsų lietuviški laikraščiai, 
trumpai rašę apie didelį VIII 
tautinių šokių šventės pasise
kimą Hamiltone. Dabar nebe- 
nustoja rašę apie ten keleto 
šokėjų padarytus universite
to bendrabučiui nuostolius. 
Ar nereikėjo ilgiau pasidžiaug
ti ta didingai praėjusia šven
te, mūsų tikruoju laimėjimu? 
VIII-ji tautinių šokių šventė 
buvo rekordinė savo šokėjų, 
žiūrovų ir iš viso pasaulio su
važiavusių grupių skaičiumi. 
Hamiltoniečiai didžiuojasi sa
vo renginiu, ir jos pasiseki
mas buvo tikrasis jiems atpil
das už jų pastangas ir darbą. 
Prie šokių šventės buvo ir kiti 
renginiai, kaip tautodailės pa
roda, keli susipažinimo vaka
rai, iškilmingos pamaldos, 
įspūdinga eisena prie Laisvės 
paminklo, prabangūs užbaigtu- 
vių baliai. Jei pati šventė pra
ėjo be pastebėtų trūkumų, tai 
kitų renginių trūkumai tuoj 
buvo pastebėti. Bet ar jie jau 
tikrai tokie svarbūs? Kas jau, 
jei ten tautodailės parodai ne
buvo išspausdinta lankstinu
kų, jei ten iš pradžių į susipa
žinimo vakarą teįleido tik 2500 
šokėjų, ar jei, pripildžius tris 
dideles sales, pagaliau kitiems 
pritrūko vietų į užbaigtuvių 
banketą. Juk visos tautinių šo
kių šventės yra turėjusios savo 
trūkumų. Ar čia nebuvo svar
biausia pati tautinių šokių 
šventė? Ji praėjo kaip niekad 
ligi šiol, o kiti ten renginiai 
tai tik šventės priedai.

Atskirų renginių komisijos, 
žinoma, stengėsi iš paskutinių
jų savo darbą atlikti kuo ge
riausiai. Bet ketveri metai nuo 
vienos tautinių šokių šventės 
ligi kitos pasirodė dabar lietu
viams yra labai ilgas laiko tar
pas. Mūsų žmonių elgsena ir 
norai per tokį laikotarpį spėjo 
labai pasikeisti. Dabar ką nors 
rengiant ar darant jau mažai 
begali bepasinaudoti praėju
sių laikų patirtim. Buvo ruoš
tasi ir tikėtasi geros šventės, 
bet nebuvo tikėtasi tokio dide
lio skaičių pasikeitimo. Šios 
šventės banketo bilietai buvo 
išparduoti pirmiausiai, jau

nimo šokiams bilietų liko, šeš
tadienio susipažinimo šokiams 
pritrūko, o į balių bilietai bu
vo išparduoti tik paskelbus.

Šeštadienio vakarą į Con
vention centro pastatą buvo 
pažadėta įleisti apie 4000 žmo
nių. Bet paskutinėm dienom 
komitetui buvo pranešta, kad, 
miesto gaisrininkams įsikišus, 
įleis tik tiek, kokia yra tų dvie
jų šokių salių talpa, t.y. 2500. 
Kas tikrai norėjo, ten pateko, 
nes vieni išėjo, kiti įėjo, o jau 
apie 10 vai. suleido visus lau
kiančius. Kas dėl banketo, Con
vention centro vadovybė buvo 
vis prašoma pridėti daugiau ir 
daugiau stalų. Pagaliau jau te
ko eiti į kaimyninį Sheraton 
viešbutį. Bet ir tas negalėjo 
visų patenkinti.

Nemalonu, kad prie tos gra
žiai praėjusios šventės norima 
prikergti tų keleto į tautinių 
šventės šokėjų eiles įsiskver
busių vandalų išdaigas. Yra 
prašoma ir raginama viešai 
skelbti tų nusikaltėlių pavar
des, kad tai pamokytų ir at
baidytų kitus. Mūsų Kanados 
įstatymai neleidžia viešai 
skelbti pavardžių jaunųjų nu
sikaltėlių. Bet ir paskelbus, 
kas čia daugiausiai nukentė
tų? Ogi tėvai. Šitiems, kurie 
tai padarė, atrodo, niekas ne
svarbu, tikriausiai jie tai da
ro jau nebe pirmą kartą. O jų 
tėvai gal geri žmonės, patrio
tai ir mūsų visuomenėj aukštai 
respektuojami? Spaudoj daug 
rašė visi tie, kurie ten buvo 
ir viską matė. Universitetui 
buvo padaryta nuostolių. Fak
tas. Bet tie nuostoliai nėra 
tokie dideli kaip iš pradžių 
buvo skelbiama. Šventės komi
tetas gavo jau iš universiteto 
$2,638.95 sąskaitą, kurią jau 
apmokėjo. Tikimasi, kad tuos 
pinigus sugrąžins prieš šven
tę paimta tam drauda. Tuo tar
pu kiti didieji miesto viešbu
čiai prisiuntė komitetui padė
kos laiškus, teiraudamiesi, 
kaip dažnai lietuviai tokias 
šventes ruošia, nes jie vėl mie
lai norėtų lietuviams patar
nauti.

Vienas jaunuolis iš JAV, 
rašydamas lietuvių spaudoj,
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skundžiasi, kad čia toji negra
ži dėmė krenta ant viso šven
tėj dalyvavusio jaunimo. Argi 
čia kas gali kaltinti visą šven
tės jaunimą? Neatrodo, kad yra 
daug žmonių tokio galvojimo. 
Juk yra žinoma, kad į visus su- 
sigrupavimus ir organizacijas, 
kokios jos bebūtų, visada pa
tenka ir tokių, kurie ten ne
turėtų patekti. Patirtis rodė, 
kad beveik visuose lietuvių 
jaunimo telkiniuose kas nors 
atsitinka. Tad, šitą šventę ruo
šiant, buvo imtasi naujų ir 
griežtesnių apsaugos priemo
nių. Komitetas norėjo pasam
dyti universiteto bendrabu
čiui tvarkos prižiūrėtojus, bet 
universitetas užtikrino, kad 
jie turi tam savo sargus. O ne
laimė visvien atsitiko. Kažin 
kaip būtų buvę, jei grupių va
dovai būtų kartu nakvoję su sa
vo šokėjais? Šitame atvejy šo
kėjai buvo palikti universite
te, o vadovai apsistojo kitame 
mieste.

Kanados universitetai yra 
apsipratę su jaunimo išdaigo
mis ir dažnai jų padaromais 
nuostoliais. Už nuplėšimą nuo 
sienų hydrantų ir apipurški- 
mą putomis kilimų, sienų ir 
užuolaidų didžiųjų viešbučių 
sąskaita būtų buvus nepalygi
namai kitokia. Iškviesta poli
cija jų kelis neblaivius nusi
vežė, bet, mūsų laimei, miesto

laikraščiai nieko apie tai nepa
rašė. Rašė tik apie didelę ir 
spalvingą lietuvių tautinių šo
kių šventę, bet, kaip ir visados, 
susimaišydami pasaulio geo
grafijoj, varduose ir vietovė
se, tuo iššaukdami čia lietuvių 
reagavimą.

Teko kalbėtis su vienu jau 
nebejaunu Lietuvos laikų spor
tininku apie tų keleto šventės 
šokėjų iškrėstas išdaigas. Jis 
prisiminė vieną tikrą ir labai 
panašų atsitikimą dar iš tų ge
rų Lietuvos laikų, kai žmonės 
tada iš kanapių tik virves vi
jo, o stipresniam gėrimui nu
sipirkti jaunam neužtekdavo 
tėvo duotų kelių litų. Jis tik
rai sudomino mane, papasako
damas, kaip sykį Lietuvos fut
bolininkai, pralaimėję rung
tynes ir grįždami iš Šiaulių į 
Kauną, traukiny išdraskė sė
dynes, nutraukė lempas ir iš
sukinėjo traukinio langus. 
Kažin kodėl žmonės taip da
ro ...?

Lri~MBtrnAfcJ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

Please send me information about the world s «... culturalism Act and a copy of the^lam^ ^tabkfol 
framing.
LANGUAGE PREFERENCE: □ Enalish Fl n u 
Please print clearly: t"81’sh French

Kanados daugiakultūrinis įstatymas jau yra tik
rovė - ir pirmas toks pasaulyje.

Šis įstatymas puoselės ir ugdys pakantumą bei 
vieni kitų supratimą tarpe kanadiečių, besidarbuo
jančių užtikrinti krašte apsaugą nuo diskriminacijos 
ir išankstinių nusistatymų. Šis įstatymas užtvirtina 
statute konstitucines teises bei laisves kiekvienos 
kilmės kanadiečių ir palaiko, puoselėja bei daly-
vauja jų kultūriniame pavelde.

Kanados valdžia pripažįsta daugiakultūriškumą 
kaip pagrindinį kanadiškumo bruožą. Tai širdis 
krašto, kurį vadiname Kanada. Tai kraštas, kurį 
vadiname namais.

1^1 Department of the Secretary 
of State of Canada
Gerry Weiner, Minister of 
State for Multiculturalism

NAME:______________________________________________

ADDRESS:______ _________________ _______________

----------------------------------- CITY:_______________

PROV:
Mail to:

-------------------------— POSTAL CODE:___
>: Canadian Multiculturalism Act

SU" °f Canada
Ottawa. CANADA K1A OMS

Secretariat d’Etat 
du Canada 
Gerry Weiner, Ministre d’Štat 
au Multlculturallsme

Canada
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Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos suvažiavimas

Š. m. spalio 3-6 dienomis Ro
moje rengiamas Lietuvių kata
likų mokslo akademijos suva
žiavimas su aktualia moksline 
programa.
Atidaromasis visumos posė
dis

Kun. prof. dr. Jonas Jūraitis, 
Religijos ir teologijų sąveika: 
Į du Vatikano II dokumentus 
pažvelgus.
Teologijos sekcija

Kun. dr. Valdemaras Cuku- 
ras, Išlaisvinimo sąjūdžio teo
logija ir Lietuva.
Filosofijos sekcija

Doktorantas Andrius Vale
vičius, prof. Maceina tarp fi
losofijos ir teologijos.

Dr. Kęstutis Girnius temos 
dar nesuformulavo.
Istorijos mokslų sekcija

T. prof. dr. Paulius Rabikaus
kas, SJ, Naujausi Lietuvos is
torijos šaltinių leidiniai tėvy
nėje ir išeivijoje.

Dr. Rasa Mažeikaitė, Lie
tuvių prekybinių santykių po
veikis į užsienio politiką XIV 
amžiuje.

Dr. Milda Danytė, Vatikano 
ir Laisvosios Europos radijų 
lietuviškųjų programų siekiai.
Lietuvių kalbos ir literatūros 
sekcija

Prof. dr. Birutė Žindžiūtė- 
Michelini, Bretkūno Postilės 
žodžiai, nevartojami dabarti
nėje lietuvių kalboje.

Prof. Vincas Natkevičius, 
Šių dienų Lietuvos ‘persitvar
kęs’ romanas.
Sociologijos ir teisės mokslų 
sekcija

Mons. dr. Vytautas Kazlaus
kas, Visuotinio tautų solida
rumo enciklika.

Prof. dr. Bronis Kasias te
mos dar nesuformulavo.
Politinių mokslų sekcija

Min. Stasys Lozoraitis, Lie
tuvos ir Lenkijos santykiai.

Inž. Antanas Rudis temos 
dar nesuformulavo.
Ekonominių mokslų sekcija

Dipl. ekonomistas Ričardas 
Bačkis, 1992 metų Europa: ka
da, kaip nubalsavo Europos

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

l\e tik namai, 
bet ir jūsų ateitis 

parlamentai. Bendra rinka tu
rėtų būti galutinai įgyvendinta. 
Psichologijos ir pedagogikos 
sekcija

Prof. dr. Algimantas Norvi
las, Kalba ir tautinė sąmonė. 
Gamtos mokslų ir matematikos 
sekcija

Inž. Antanas Girnius, Lai
kas kaip ketvirtoji dimensija.

Prof. dr. Jonas Genys temos 
dar nesuformulavo.
Medicinos mokslų sekcija

Dr. Milda Budrienė, Vaikų 
gydymas, socialinė globa ir 
sanitarinė būklė Lietuvoje 
prieš nepriklausomybės lai
kus.
Architektūros ir menotyros 
sekcija

Dr. Povilas Rėklaitis, Šv. 
Kazimiero ikonografija.
Baigiamasis visumos posėdis

Dr. Saulius Girnius, Prel. 
Adomo Jakšto-Dambrausko 
minėjimas.

Programa gali būti nežymiai 
papildyta, nes paštas labai vė
luoja, po mėnesį ir net po du. 
Rugsėjo mėnesį bus atspaus
dinta programa spaustuvėje.

Praktiški nurodymai 
suvažiavimo dalyviams

Suvažiavimas vyks pensio
nate DOMUS PACIS, Via Torre 
Rossa 94, nuo spalio 3 d. po
piet iki 6 d. popiet. Paskaitos 
ir nakvynė toje pačioje vieto
je. Bus sutaupyta laiko.

Pilna pensija — 46.000 lirų 
parai už viską. Orientacijai 
šios dienos keitimo kursas yra 
šis: 1 JAV doleris — 1250 lirų, 

1 kan. doleris — 1002 liros, 
1 DM — 740 lirų. Kadangi kur
sas nėra pastovus, tai apytik
riai pensija pilnai parai kai
nuos apie 37-40 JAV dol., arba 
45-48 kan. dol., arba 62-65 DM. 
Pensionato administracija rei
kalauja, kad viskas būtų sumo
kama atvykus į viešbutį.

Palengvinti registracijos 
pensionate formalumams, pra
šoma užsisakant pateikti šias 
žinias:

Vardas ir pūvardė
Gimimo vieta ir data
Koks atpažinimo dokumen

tas (pasas, Carte d’Identite, 
ar kitoks)

Dokumento išdavimo laikas.
Užsakymus su šiomis žinio

mis siųsti Suvažiavimo rengė
jų komiteto pirmininkui — Šv. 
Kazimiero kolegijos rektoriui 
prel. Algimantui Bartkui, Via 
Casalmonferrato 20, 00182 RO
MA, Italia. Telefonas: (06) 
759.49.08 arba (06) 759.37.24.

Maloniai prašoma nedel
siant registruotis.

Pastaba: Norintieji apsigy
venti atskirai kuriame nors 
viešbutyje, vietą užsisako per 
vietines turizmo įstaigas.

Rengėjai

Dail. Vytauto Kašubos skulptūros detalė - “Didysis Vytauto antspaudas” Nuotr. Vyt. Maželio

Tautos ryšiai su išeivija
Prof. Vytauto Skuodžio kalba, pasakyta VII-jame PLB seime Toronte

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Morališkai remkime visus ki

tataučius, kurie ką nors daro 
pavergtosios Lietuvos ir lie
tuvių naudai.

Visokiais būdais siekime, 
kad sovietai laikytųsi tarp
tautinių susitarimų ir savo 
pačių įstatymų Žmogaus tei
sių ir pagrindinių laisvių 
klausimuose.

Reikia daryti atkaklias pa
stangas, kad būtų paleisti vi
si politiniai kaliniai ir trem
tiniai, kad visi, kurie buvo 
nuteisti už “antitarybinę pro
pagandą ir agitaciją” būtų re
abilituoti ir kad ateityje to
kiais motyvais nebebūtų nau
jų areštų.

Siekti, kad Vilniaus vysku
pas Julijonas Steponavičius 
vėl galėtų eiti Vilniaus vysku
pijos administratoriaus pa
reigas.

Reikia, kad būtų panaikinti 
dabar veikiantys religinių 
susivienijimų Lietuvoje nuo
statai, kurie prieštarauja so
vietų priimtiems tarptautinės 
teisės nuostatams ir įstaty
mams.

Pastoviai rašykime nors la
bai trumpus laiškus politi
niams kaliniams ir tremti
niams bei jų šeimoms.

Reikalinga susidomėti tais 
lietuviais, kurie ilgus metus 
yra kalinami kaip “karo nu
sikaltėliai”, nors tikrumoje 
visi jų apkaltinimai yra su
fabrikuoti.

Masiškai rašykime laiškus į 
įvairias sovietines valdines 
įstaigas Lietuvoje ir Maskvoje 
Žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių pažeidimų Lietuvoje 
ir kitokiais klausimais. Žino
ma, tokie laiškai turėtų būti 
tiktai dalykiški.

Reikia įvežti į Lietuvą kuo 
daugiau išeivijoje išleistų ir 

išleidžiamų gerų knygų, žurna
lų ir laikraščių, netgi straips
nių iškarpų ir kitokių smulkių 
lietuviškosios spaudos leidi
nių.

Būdami Lietuvoje neatsisa
kykime paimti išvežimui siū
lomų rankraščių arba kitokios 
pogrindžio ir disidentinio ju
dėjimo informacinės medžia
gos.

Nebijokime sovietinių val
dininkų nei muitinėse, nei 
kur nors kitur ir jiems ne
nuolaidžiaukime. Ginkime sa
vo teises ir savo žmogiškąjį 
orumą. Dėl tų valdininkų gru
baus elgesio ir įžeidinėjimų 
ryžtingai protestuokime žo
džiu bei raštu. Apie tokius at
vejus rašyti protestus į sovie
tines valdžios įstaigas, jų 
spaudą, o taip pat apie tai ra
šyti ir savojoje išeivijos ir sa
vojo gyvenamojo krašto spau
doje.

Labai svarbu visokeriopai 
remti “LKB kronikos” ir kitos 
iš Lietuvos gaunamos pogrin
džio spaudos ir literatūros 
išleidimą mūsų išeivijoje. 
Konkrečiai, tokios paramos 
yra reikalingos dvi organi
zacijos: Religinė šalpa ir LKB 
kronikos draugija. Jos abi at
lieka be galo svarbų darbą, 
pirmiausiai pačiai Lietuvai. 
Šį klausimą norėčiau plačiau 
pakomentuoti, tačiau nebe
kartosiu to, ką buvau rašęs 
savo straipsnyje “LKB kroni
ka — ginklas už Lietuvos lais
vę”, kurį š. m. birželio mėn. 
8 ir 9 dienomis atspausdino 
dienraštis “Draugas” (nr. 111 
ir 112).

Reikia jieškoti būdų 
materiališkai paremti Lietu
vos pogrindžio veiklą. Nešvais
tykime dolerių brangioms do
vanoms savo pasiturintiems 
tikriems ir tariamiems gimi

nėms. Tokios dovanos tiktai 
skatina godumą, pavydą ir ne
santaiką. Iš savo santaupų nu
pirktais automobiliais Lietu
vos neišvaduosime. Godumo 
prasme ne taip jau gerą įspūdį 
palieka ir dalis tų, kurie atva
žiuoja į čia pasižmonėti. Dali
nant dovanas, savo gimines ir 
jau beveik nebegimines, rei
kėtų pirmiausiai vertinti pagal 
tai, kiek jie yra naudingi Lie
tuvai ir savai pavergtajai tau
tai. Abejingieji mūsų tautos 
idealams neskursta. O aukos 
dvasios žmonės ir Lietuvos 
pogrindis tikrai yra labai ne
turtingi.

Labai reikia, kad “Amerikos 
balso” lietuviškose radijo lai
dose vyrautų lietuviška tema
tika, įdomi ir aktuali Lietuvai. 
Darykime pastangas sovietinei 
propagandai neduoti pagrindo 
šmeižti Lietuvos išeiviją ir iš 
jos tyčiotis, ypač dėl tarpusa
vio nesutarimų. Lietuvoje dau
gelis mano, kad jeigu tokie 
nesutarimai kur nors tikrai 
pasireiškia, tai yra tiktai so
vietų saugomo agentų veikimo 
pasekmė. Tiktai jie gali siekti 
ardyti lietuvių vienybę ir jų 
tarpe kelti nesantaiką.
Kultūrinis bendradarbiavimas

Labai svarbu palaikyti ir 
stiprinti kuo glaudesnius ry
šius su pavergtąja tautos dali
mi ir išnaudoti visas galimybes 
tokiems ryšiams dar labiau su
stiprinti. Manau jog šį pagei
davimą galėtų patvirtinti visi 
dabartiniai Lietuvos disiden
tai. Deje, šis Lietuvos pageida
vimas dalyje išeivijos, o ypač 
JAV, sukėlė didelį susierzini
mą, įtarinėjimus, pasipiktini
mą, šmeižtus ir asmeninius 
įžeidinėjimus. Lietuvoje no
rintys glaudesnių kultūrinių 
ryšių su išeivijos lietuviais, 

čia buvo be jokio pagrindo ap
šaukti Maskvos statytiniais, 
kėgėbė agentais ir dar kitaip, 
o čia Amerikoje pritariančius 
tokiems kultūriniams ryšiams 
- paraudonavusiais, arba švel
niai tariant, nesuprantančiais 
okupanto kėslų.

Blaiviai galvojantys nemato 
jokios grėsmės Lietuvos laisvi
nimo veiklai, jeigu prasidės ir 
kultūrinis bendradarbiavimas 
su Lietuva, žinoma, be tiesio
ginio sovietinės valdžios tarpi
ninkavimo. Neteisūs ir “Akira
čiai” (nr.5) manydami, jog so
vietinio užsienio paso išdavi
mas jau yra sovietinės valdžios 
tarpininkavimas kultūriniuose 
ryšiuose su išeivija. “Drauge” 
(VI.24) buvo paskelbta žinia 
jog latvių kultūrininkai, sie
kiantys laisvės Latvijai, taip 
pat reikalauja tampresnių ry
šių su užsienio latviais.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas, nesenai įvykęs 
Australijoje, buvo gavęs iš Lie
tuvos sveikinimą, kuriame 
tarp kitko rašoma: “Radijo 
laidos ir susitikimai su jumis 
vienintelis mūsų žinių šaltinis. 
Tad stenkimės įveikti kliū
tis (...) Reikia kuo dažniau 
lankytis tėvynėje ir įsisavinti 
visas didžiąsias tautos dvasi
nės kultūros savybes”. Prie to 
pridėsiu nuo savęs: tos dvasi
nės kultūros rezonansas lietu
vių išeivijoje taip pat turės 
stiprų grįžtamąjį poveikį pa
čioje pavergtojoje tėvynėje.

Tikras patriotizmas
Neseniai iš Europos gavau 

laišką, kuriame tarp kitko ra
šoma: “Išeivijoje yra daug pat
riotiško fasado. O tai yra daug 
blogiau negu atviras priešiš
kumas”. Pradedu įsitikinti, 
jog tuose žodžiuose yra tiesos. 
Aš ir pats sutikau tokių, ku
riems savojo munduro garbė 
yra svarbesnė, negu Lietuvos 
bėdos ir jos laisvės viltys. Yra 
tokių, kuriems faktų kalba ne
suprantama ir jie nenori jų 
suprasti. Yra ir tokių, kuriems 
pavergtosios tautos nuomonė 
nėra verta nei cento. Jau spė
jau jsusidurti ir su tokiais, ku
rie, norėdami apginti savo su
stabarėjusią nuomonę, grie

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.

biasi įžūlaus melo. Mačiau 
fariziejų, kurių patriotinės 
veiklos esmę sudaro tiktai jų 
emocionaliai skambūs žodžiai 
ir išraiškingi gestai. Deje, yra 
sergančių tokia liga, kai vieną 
girdi, o visai ką kitą parašo. 
Kaip tik tokia liga serga ir visi 
sovietiniai propagandistai.

Man visai nesuprantami tie, 
kurie visai ignoruoja kultūros 
reikšmę, kad ir tame pačiame 
Lietuvos laisvinimo darbe. 
Taip pav. vienas kultūrinių 
ryšių su Lietuva priešininkas 
rašo: “Išeivija paliko Lietuvą 
ne dėl “kultūros” (Laisv. Lietu
va, nr. 13). Tokiam, jeigu jis 
sugeba mąstyti, būtų galima at
sakyti Popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II-jo žodžiais: “Per kul
tūrą pagal Dievo paveikslą 
sukurtas žmogus gali pilnai 
išreikšti savo asmenybę, giliau 
save patį pažinti, pilniau su
prasti savo antgamtinę paskir
tį, užmegzti glaudesnius ryšius 
su kitais žmonėmis ir su Dievo 
sukurta gamta. Per kultūrą yra 
kuriama pavienių žmonių ir 
tautų pažanga” (“Tėviškės ai
dai”, nr. 23). O mūsų žymusis 
filosofas dr. Juozas Girnius 
sako: “Kultūra yra tautos sie
la”. Tad argi nuolatos gyvenda
mi Lietuvos laisvinimo idėja 
mes galime ignoruoti mūsų 
tautos kultūrą ir patys statyti 
dirbtinas kliūtis jos plitimui 
ir stiprinimui?

Ne okupantui, o Lietuvai la
bai reikalingi kuo tampriausi 
ryšiai su savąja išeivija. Tokių 
ryšių stiprinimas tik priartins 
Lietuvos laisvės valandą. O to
kių ryšių priešininkams galima 
tiktai dar kartą priminti ne 
taip seniai iš Lietuvos gautą 
įspėjimą mums visiems: “Ne
skaldykite lietuvių tautos. Ji
vieninga”. ----------------------------------------- .

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).

Tremtinių stovykloje
Feljetoniškas nutikimas DALILA MACKIALIENĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Ant scenos sulipo visa stovyklos vadovybė. Pirminin

kas savo stipriu baritonu mėgino peršaukti minios 
ūžesį, prašydamas tylos. Reikėjo daug pastangų, kad 
nutildytų įsisiūbavusią pašnekesiuose publiką. Bet iš
sišnekėję nutilo. Pirmininkas giliai įtraukė oro, išstatė 
priekin kairę koją, ir, sukaupęs visą drąsą, tarė:

— Gerbiamieji! Mums teko garbė gauti iš karinės 
amerikiečių valdžios laišką, kuriame pageidauja 
atsiųsti į jų vyriausią būstinę penkiolika moterų, kurios 
galėtų juos apšviesti apie mūsų krašto padėtį, kodėl mes 
čia esame ir nenorime grįžti namo. Išvada aiški: jei mes 
negrįžtame namo, jie privalo, pabrėžiu privalo, mus 
maitinti, nes jie pardavė ar už dyką atidavė mūsų kraštą 
komunistams. Dėl to mes nenorime ir negalime grįžti 
namo, nes ten mūsų laukia kalėjimas arba Sibiras. 
Dabar mes turime išrinkti moteris, kurios tiktų ir 
sugebėtų reprezentuoti, mokėtų išaiškinti jiems apie 
mūsų krašto padėtį, įtaigoti amerikiečius išlaisvinti iš 
komunistų vergijos mūsų brangiąją Tėvynę.

Čia pirmininko balsas užlūžo, kaip strėlė atsimušusi 
į akmeninę uolą. Bet jis greitai susitvardė, porą kartų 
krestelėjo žilstančią galvą ir, nusišnypštęs nosį, vėl 
pradėjo:

— Pirmiausia šiuo reikalu norėtume išgirsti susirin
kimo nuomonę.

Klebonas, kuris buvo įrengęs koplyčią nesug
riautame medinio barako gale, aukštas, dailiai nuaugęs 
vyras, baltais plaukais, su juodai įrėmintais akiniais, 
pakėlė ranką. Jis, lyg iš sakyklos, prabilo:

— Gerbiamą pirmininką prašau žodžio.
Pirmininkas, rodydamas į kleboną pirštu, mėgino 

per visų galvas išrėkti:
— Mūsų gerbiamas klebonas prašo žodžio. Klausy

kite! Klebone, kalbėkite prašau. Mes klausome.
Čia vėl minia subangavo, kaip išplaukusių rugių 

laukas ir girdėjosi tik ūžimas ir šnaresys, lyg audros 
metu.

— Klebonas kalbės, klebonas kalbės, visi vienas po 
kito nutilo ir veidus pasuko vidurio salės link, kur 
švietė, lyg apsnigtas dūmtraukis, aukščiausiai 
prasikišusi klebono galva. Klebonas, sulaukęs tylos, 
prabilo:

— Gerbiamam stovyklos komitetui galėčiau pasiūlyti 
tik viena: pirmiausia sueiti į kontaktą su tais, iš kurių 
tas laiškas atėjo. Aš netikiu, kad čia kas nors rimto. 
Komitetas turėtų visu rimtumu šį klausimą svarstyti, 
nes čia labai lengva įlįsti į bučių. Ir tada, jei rastų viską 
tvarkoje, pats komitetas turėtų numatyti moteris, tin
kančias šiai misijai atlikti. Aš tam nepritariu, nes man 
atrodo, kad tai kokio pikto pokštininko darbas. Bet, 
antra vertus, jei moterims pavykų amerikiečius įtikinti, 
koks sąjungininkas yra Sovietų Rusija, tai jau būtų irgi 
daug pasiekta. — Balta nosine perbraukęs per kaktą dar 
pridėjo: Aš baigiau, — ir prasigrūdęs pro žmonių spūstį 
išėjo iš salės.

Visi susirinkusieji jo žodžius palydėjo plojimu. 
Plojimui nutilus, viena skardaus balso moteris prabilo į 
kaimynę, senyvą jau moterį, susikišusią rankas po 
prijuoste, kurios, matyt, beskubėdama nespėjo nu
sirišti.

— Tai man pasakė! Sugebėti išaiškinti ameri
kiečiams kas yra komunistai. Tai pasakė. Tegu tik iš
renka mane. Aš jiems be sugebėjimų išaiškinsiu, į galvą 
su kumščiu įkalsiu, kaip jie mus vežė į Sibirą, kaip mus 
kankino, kaip liko tuščios krautuvės. Išaiškinsiu taip, 
kad jie kol mirs neužmirš!

Kaimynė su prijuoste paklausė:
— O kokia kalba, tamstele, tu jiems šitai aiškintum? 

Lietuviškai jie tikriausiai nesupranta.
Čia pirmininkas, perrėkdamas minios ūžesį, pak

lausė:
— Tai kaip? Ar visi sutinkate, kad būtų priimtas 

klebono pasiūlymas ir kandidates parinktų komitetas?
Visi sutiko.

— Reikia prie komiteto prijungti ir blokų seniūnus,— 
iš salės galo visa gerkle šaukė stovyklietis.

— Nereikia seniūnų! Nereikia seniūnų! Jie tinka tik 
koridoriams mazgoti, — šaukė keli balsai iš karto.

— Kaip tai nereikia? Jie apie moteris geriausiai žino, 
— griaudėjo bosu, net kaklo gyslas ištempęs, žaliu un- 

riniu švarku apsitaisęs tautietis. — Vyrai, kelkime ran
kas, kelkime, būkime vieningi. Kas už seniūnus? Čia 
reikalas svarbus! — Ir pats sukosi ratu ir griebdamas 
stovinčių rankas jau kėlė jas į viršų.

Iš visų salės kampų girdėjosi patarimai, pritarimai ir 
prieštaravimai.

Pirmininkas vartaliojo rankose tą laišką, nesumes
damas, ką tuo momentu reikėtų sakyti. Ilgai krenkšėjo, 
žiūrėjo vėl į popierų, lyg tikėdamas, kad ras kokį žodelį, 
už kurio galėtų užsikabinti. Jam trūko to pirmojo žodžio, 
kuriuo jis galėtų tęsti savo pranešimą. Jo žvilgsnis su
stojo ant prilipusio prie lango stiklo parudavusio lapo. 
“Ir mes, kaip tie nuplėšti lapai, audrų apdraskyti ir nu
sviesti į purvinas kerčias”, sruvo jo mintys viena paskui 
kitą visai kita linkme, visai ne ta, dėl kurios jis buvo 
užlipęs ant scenos.

Padėtį bandė gelbėti šalia stovėjusis:
— Taigi, visi, kurie sutinkate, kad komitetas išrinktų 

moteris šiai misijai, — kelkite rankas. — Pakilo nesu
skaitoma daugybė rankų.

— O dabar — kelkite tie, kurie uš blokų seniūnus! — 
Tepakilo vos kelios rankos, matyti, tik pačių seniūnų.

Šitoje vietoje nuo apdraskyto, prie stiklo prilipusio 
lapo agonijos, pirmininkas grįžo į realybę ir griaus
mingu balsu riktelėjo:

— Tai nutarta! Į moterų parinkimo komisiją įeina tik 
komitetas. Nubalsuota. Baigta! Dėkoju visiems už at
silankymą ir prašau visus ramiai skirstytis. Tai taręs 
pirmininkas, net nelaukdamas kitų komiteto narių, greit 
nušoko nuo scenos ir, visiems plojant, išnėrė pro duris.

Per kelias minutes salė liko tuščia, lyg ūkininko dar
žinė pavasarį. Stovykliečiai, diskutuodami iškilusį rei
kalą, skirstėsi. Pas daugelį slypėjo įtarimas, kad čia 
kažkas ne taip, bet nė vienas nedrįso savo nuomonės 
pareikšti.

Klausučių blokas buvo toliausiai nuo salės. Visiems 
išsivaikščiojus į šalis, jiedu liko vienu du. Ėjo tylėdami, 
paskendę savo mintyse. Priėję prie savo durų sustojo.

— Neikime dar vidun. Mums reikia pasikalbėti. O 
viduje net pelės alsavimas girdėti. Sukime dar kartą ap
link kareivines, — pasiūlė Klausutienė, jau sukdama 
atgal. — Tai ką tu manai apie visą šitą birščių? Aš tai 
nelabai tikiu, kad čia būtų rimtas reikalas. Negi ameri

kiečiai būtų tokie naivūs ir kviestų moteris, 
siūlydamiesi išvaduoti mūsų kraštą? Netikiu, nors tu 
mane užmušk. Greičiausiai pirmininkas ne taip suprato 
ir sudarė savo istoriją, — žemu, pritildytu balsu dėstė 
Klausutienė.

— Aš irgi šiaip ir taip galvoju. Bet tam tiki pats pirmi
ninkas ir klebonas siūlo šį reikalą ištirti, reiškia ir jis 
pusiau tiki. Tai kaip čia prastas žmogus sakysi kitaip. 
Dar apšauks komunistu. Žinai, kokie dabar laikai. O dar 
tie “skryningai” artėja. Reikia tik tylėti ir laukti. Tegu 
kiti praaria pirmąsias vagas. Gal tom moterim ten 
niekas neatsitiks. Amerikiečiai geri žmonės. Leido 
mums net kareivinėse gyventi. Tegu jos ir apgriuvusios, 
bet apsitaisėm ir turim stogą virš galvos. Negi dabar 
jiem sakysi, kad mes jumis netikim, — aiškino jai savo 
nuomonę Apalys.

Jiedu lėtai apžingsniavo kareivinių rajoną, išlindo 
pro išgriautą skylę, kurią stovyklos gyventojai buvo savo 
rankomis tvoroje išgriovę, kad galėtų nepastebėti 
išsprukti į miestą ir greit pradingo siaurų gatvelių raiz- 
gynėje. Klausutis, žvilgterėjęs aplinkui, pilnu netik
rumo balsu prašneko:

— Dėl tavęs galvoju ir vienaip, ir kitaip. Žinoma būtų 
malonu gauti daugiau maisto ar cigarečių, bet, man 
rodos, tau reikėtų no to važiavimo atsisakyti. Nėra 
abejonės, kad tave išrinks. Visi žino, kad jau kerti ang
liškai, tegu ir nelabai dar sklandžiai, bet vis geriau negu 
kitos. Bet mėgink kaip nors išsisukti. Ką gali žinoti, kas 
ten bus. Gal geriau tiktų važiuoti netekėjusioms. Kas 
joms? Kad ir tokiai Elvyrai. Išvažiuos ir vėl parvažiuos. 
O tau, matai, vyras, vaikas — moralizuodamas virpančiu 
balsu kalbėjo Apalys ir pasisukdamas ėjo atbulas 
žmonos priešaky, lyg norėdamas užstoti jai vėją.

Klausutienė tylėjo ir, galvą nuleidus, žiūrėjo į savo 
batų galus, retkarčiais paspirdama ant kelio 
pasitaikiusį purviną klevo lapą. Vėjas blaškėsi apie jų 
įkaitusias galvas, jieškančias sprendimo iš viliojančios 
ir bauginančios padėties. Po vienu klevu Klausutienė 
sustojo, atsirėmė į palinkusį kamieną, kurio drėgna 
žievė nupurtė ją šalčiu ir, nieko nesakydama, žiūrėjo į 
krintančius lapus. (Bus daugiau)



“SvajoniŲ aidų” dainos vienetas pasiryžęs su savo programa aplankyti įvairių 
kraštų lietuvių kolonijas. Iš kairės: ZITA PRAŠMUTAITĖ, ARŪNAS BRI O 
ŽIS su Australijos kuala, TOMAS ZDANIUS ir VIRGINIJA BRUOŽYTĖ

Jau skamba “Svajonių aidai”

Lietuviškos studijos Tasmanijos universitete

J. MAŠANAUSKAS

Dienos trumpėja, pageltę ru
dens lapai krenta nuo medžių 
ir šiugžda po kojomis parkų ta
kuose. ' Iš Australijos atvykę 
“Svajonių aidai” patirs jaus
mų, kurį jų tėvai rudenį pergy- 
vendavc Lietuvoje, kai vasaros 
šiluma ir grožybės užleidžia 
vietą rudens vėjams. Savo už
sienio koncertų kelionę pra
dėję Pietų Amerikoje, spalio 
pabaigoje jie pasieks Kanadą, 
kur koncertuos Toronte, Ha
miltone ir Montrealyje.

Sėkmingai atidainavę ketu
ris koncertus Australijoje, 
tris Pietų Amerikoje ir bene 
dešimtį JAV-se, jie su pasiti
kėjimu išeis pasirodyti Kana
dos lietuvių scenoje. Čia Aust
ralijos “Svajonių aidams” bus 
lyg savas kraštas. Čia yra ir PL 
jaunimo sąjungos valdyba, iš 
kurios gautas sutikimas kon
certuoti PLJS vardu. Visas gau
tas pelnas eis PLJS reikalams. 
Australijoje įvykęs PL jaunimo 
kongresas sukėlė jaunimo tar
pe entuziazmą ir pasiryžimą 
veikti savo tėvų žemės naudai. 
Pastebėjome jaunimo ruoštas 
demonstracijas, dalyvavimą 
bendruomenės veikloje, įsi
jungimą į kultūrinį darbą.

Stratfordo festivalyje “Žmogžudystė katedroje”
ALFONSAS NAKAS

Vakarykščiai prijuokintas 
romantiškos Shakespearo ko
medijos, liepos 6 popietį daly
vavau visai kitokio pobūdžio 
spektaklyje. Kalbu apie T.S. 
Eliot dramą “Murder in the Ca
thedral”, režisieriaus David 
Williams su būriu talkininkų 
pastatytą Avon teatre. Turiu 
prisipažinti, kad veikalo anks
čiau nebuvau skaitęs, o prieš 
spektaklį, keliaudamas, kny
gos nebegalėjau gauti. Spėju, 
kad drama ištisai ar dalinai 
parašyta eiliuotai, ar bent taip 
atrodė veiksmą sekant.

Veikalas skirtas pagerbti 
Anglijos, Canterbury arkivys
kupui Tomui (Thomas) Becket, 
kuris, nenusileidęs karaliui 
Henrikui II dėl Katalikų Baž
nyčios teisių siaurinimo, tapo 
kankiniu — buvo 1170 metų ga
le nužudytas katedroje.

Šiame spektakly pasijunti 
tartum savotiškose gedulin
gose iškilmėse. Tarpais sce
ną užlieja būrys tamsiais, dau
giausia rudais drabužiais dė
vinčių moterų, tarpais jas pa
keičia būrys kunigų bei vie
nuolių, o ypatingais momen
tais dalyvauja vieni ir kiti. 
Pradžioje visi meldžiasi, kad 
arkivyskupas sugrįžtų iš sep- 
tynerių metų egzilės, o sugrį
žus baiminasi dėl jo ateities. 
Didelę dalį tekstų ta aktorių 
minia atlieka kalbėdami kar
tu, choru. Ryškius individua
lius vaidmenis turi penki žmo
nės: arkivyskupas ir keturi jo 
gundytojai, kurie vėliau trans
formuojasi į ginkluotus rite
rius, arkivyskupo žudikus. Ša
lia jų individualiai trumpiau 
pasireiškia keletas kunigų ir 
pasiuntinys.

Arkivyskupo Becket vaidme
nį nuostabiai atliko vienas 
iš didžiausių festivalio ak
torių Nicholas Pennell. Jo bal
sas, judesiai, žvilgsniai rodė 
geležinės valios, tvirtų prin
cipų vyrą, nepalaužiamą vadą. 
Žiūrovą jaudino ne tik jo trum
pi, kuo nors labai reikšmingi 
monologai, bet ir visas dešim
ties minučių Kalėdų pamoks
las.

Tarp keturių gundytojų/ri- 
terių pirmavo irgi didelio pa

“Svajonių aidai” skrajoja po 
pasaulį daina palaikydami ry
šį tarp įvairių kraštų jaunimo 
ir tuo jau dabar skleisdami 
mintį apie P. Amerikoje įvyk
siantį VII Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą. Ar neįdomu?

“Svajonių aidų” dainų pasi
rinkimas platus ir įvairus. Vir
ginija Bruožytė, kuri į šią kon
certų kelionę išvyko vos pasi
baigus Viktorijos operos sezo
nui, neš dvigubą naštą. Jos ly
rinis sopranas turės prisitai
kyti prie liaudies dainų. Bet 
Virginijai bus proga parodyti 
pilną savo balso pajėgumą lie
tuvių kompozitorių dainose, 
kaip Raudonikio “Lauksiu ta
vęs ateinant” ar Gudauskienės 
cikle “Metų laikai”. Jai pagel
bės brolis Arūnas Bruožis ne 
tik gitara, bet ir sodriu antro 
tenoro balsu. Prie liaudies dai
nų atlikimo prisidės ir akom- 
paniatorė Zita Prašmutaitė. 
Tik Tomas Zdanius liks “išti
kimas” savo būgnams ...

“Svajonių aidai” namų ne
matys keturis mėnesius. Pra
dėję koncertuoti P. Ameriko
je rugsėjo pradžioje, iš Kana
dos jie vyks į Europą. Reikia 
tikėtis, kad “Svajonių aidų” 
ir žiūrovių lūkesčiai išsipildys.

jėgumo aktorius Stephen Rus
sell. Jame matėme irgi nepa
lenkiamą, bet jau ne Bažny
čios, o karaliaus šalininką, 
nežinantį jokių kompromisų. 
Nedaug nuo jo vaidyba atsili
ko antrasis ir ketvirtasis 
gundytojai/riteriai Eric Mc
Cormack ir Lome Kennedy. 
Tik trečiasis, Christopher 
Robson, nors drąsių judesių, 
balse stokojo jėgos. Apie pa
vienius kunigus nekalbėsiu, 
nes jų vaidmenys buvo neryš
kūs, tik spragoms užpildyti.

Drama perdėm rimta, didin
ga, gedulinga. Ir vis dėlto 
publikai buvo duota proga pa
sijuokti, nes kur gi rasi spek
taklį visiškai be humoro. Ne
žinau, dramos autorius Eliot, 
ar režisierius Williams leido 
keturiems riteriams, kardais 
arkivyskupą nudaigojusiems, 
pasiaiškinti. Visi jie iškėlė 
kankinio teigiamybes, visi ap
gailestavo savo veiksmus, bet 
visi pabrėžė ir tai, kad ki
tokios išeities neturėję. Jų 
apologijos visiškai tinka ir 
šių laikų politiniams žmogžu
džiams. Jie kalbėjo išėję į sce
nos priekį, salėje visas švie
sas įžiebus. Kalbėjo tiesiai į 
publiką. Tai nuo jų ciniškų pa
reiškimų publika daugelį kar
tų kvatojo.

Šio pastatymo scenovaizdis 
labai taupus, bet pakankamai 
įspūdingas: centrinė katedros 
erdvė, iš abiejų šonų apsta
tyta impozantiškom kolonom, 
viršūnėse papuoštom šventų
jų statulom. Moterų drabužiai 
12-tojo šimtmečio. Ypatingais 
momentais aukštai virš scenos 
centro pasirodydavo Nukry
žiuotasis. Arkivyskupą gun
dant, o vėliau prieš jį žudant, 
scenos pakraščiuose švysčiojo 
pragariškų šmėklų siluetai. 
Visa tai sukurta dailininkės 
Debra Hanson, šviesų projek
tuotojo Harry Frehner ir muzi
ko Allan Rae, nes visus šviesų 
bei vaizdų pasikeitimus lydė
jo ir ypatinga muzika.

Nepaisant karščių, sausros 
ir pošventinio laikotarpio, 
teatro salė buvo pilnutėlė. Pa
statymas tikrai įspūdingas ir 
rimtai nusiteikusiems žiūro
vams paliks gilų įspūdį. Re
pertuare lieka iki spalio 30.

V. PRIŠČEPIONKA

1987 metais Tasmanijos uni
versitete buvo įkurtas Lietu
viškų studijų sambūris (pil
nas pavadinimas: Tasmania 
University Union Lithuanian 
Studies Society, arba TUU- 
LSS). Tai darbo vaisius mažos 
grupės lietuvių ir nelietuvių 
akademikų, kurių tikslas — 
supažindinti australiečius 
profesorius ir studentus su 
Lietuvos istorija bei lietu
viška kultūra. Buvo nutarta 
mokslo metų eigoje suruošti 
visą eilę paskaitų ir semina
rų, pademonstruoti lietuvių 
tautodailę, valgius, muziką 
ir kt. Sambūrio nariams yra 
siunčiamas anglų kalba lei
džiamas žurnalas “Lituanus”, 
o nariai studentai yra stip
riai skatinami rašyti moksli
nius darbus lietuviškų studi
jų srityje. Sambūrio emblema 
— kunigaikščio Gedimino sap
nuotas geležinis vilkas.

Jeigu Gedimino sapnas išsi
pildė įkuriant naują sostinę 
Vilnių, taip ir TUULSS užma
čios tapo tikrove: mokslo me
tų laikotarpyje buvo suruoš
tos penkios paskaitos bei se
minarai, pademonstruota mar
gučių gamybos technika, sve
čiai pavaišinti tradiciniais 
lietuviškais valgiais, parody
tas filmas apie lietuvių gyve
nimą Lietuvoje ir Australijoje. 
Ta vienų moklso metų veikla 
tapo apvainikuota š. m. birže
lio mėnesį išleistu metraščiu, 
pavadintu “Lithuanian Pa
pers”.

Nuotraukomis iliustruotame 
metraštyje įvadas parašytas 
Tasmanijos universiteto vice
kanclerio A. Lazenby. Jis 
džiaugiasi stipria sambūrio 
veikla ir stato jį pavyzdžiu 
kitiems universiteto studen
tų sambūriams. TUULSS pir
mininkė Liz Watchorn savo 
prieraše dėkoja finansiniai 
prisidėjusiems prie metraš
čio išleidimo: Australijos 
Lietuvių Fondui, Tasmanijos 
universiteto studentų komi
tetui bei privatiems asme
nims.

Metraštyje atspausdintų 
paskaitų temos yra įvairios. 
Sociologijos profesorius dr. 
Jan Pakulski kalba apie etni
nių kultūrų reikšmę australie
čių gyvenime ir skatina jas 
giliau studijuoti. Jo nuomo
ne, sociologai turėtų kreipti 
dėmesį ne tik į izoliuotas, var
gingas, kitų išnaudojamas gru
pes, bet taip pat ir į tas etni
nes grupes, kurios sugebėjo 
prisiderinti prie modernaus 
Australijos gyvenimo, nenu- 
traukdamos ryšių su savo pra
eitimi, kultūra bei religija. 
Lietuviai Australijoje, kurių 
skaičius yra tarp 10 ir 12 tūks
tančių, būtų labai geras pavyz
dys tokiai studijai

Tasmanijos universiteto 
dėstytojas Algimantas P. Taš- 
kūnas savo įdomioje paskai
toje iškelia Australijos pir
mą ryšį su Lietuva. Tai Georg 
Forsterio, Vilniaus univer
siteto zoologijos kabineto 
įsteigėjo, dalyvavimas James 
Cook ekspedicijoje į Austra
liją. Grįžęs iš ekspedicijos 
ir vėliau dirbdamas Vilniaus 
universitete, Forste is para
šė James Cook biografiją, kuri 

Scena iš T. S. Eliot veikalo “Žmogžudystė katedroje” Stratfordo festivalyje

buvo išleista 1787 metais. Pa
gal paskaitininką tuo būdu 
pirmas ryšys tarp Lietuvos ir 
Australijos buvo sudarytas jau 
prieš 200 metų. A. Taškūno 
paskaita gerai paruošta, išsa
mi, ir paremta išnašomis iš 
šveicariškų,. vokiškų, angliš
kų, australiškų bei lietuviš
kų šaltinių. Metraštyje patal
pinti G. Forsterio atvaizdas 
ir Vilniaus universiteto įspū
dingos skaitymo salės nuotrau
ka, kurioje, sakoma, Forsteris 
rašė savo straipsnius apie Aus
tralijos geografiją, jos gam
tos resursus ir studiją apie 
Botany Bay. A. Taškūnas vadi
na Forsterį pirmuoju Australi
jos ambasadorium Europoje, 
nes jis savo raštais iškėlė 
Australijos potencialą būsi
mam jos apgyvendinimui euro
piečiais bei jos būsimą eko
nominę svarbą pietinėje he
misferoje.

Dr. J. S. Montes paskaita 
apie Lietuvoje gimusį moksli
ninką ir pedagogą Igną Domei
ką ne tik duoda žinių apie jo 
darbus Čilėje, bet taip pat 
trumpai supažindina su būdin- 
gesniais Lietuvos istorijos 
faktais iki 19-to šimtmečio 
vidurio.

Akademikas - menininkas 
Max Angus savo paskaitoje 
apie Olegą Truchaną atsklei
džia pokarinio imigranto 
nuopelnus Australijai. 1923 
m. Šiauliuose gimęs Trucha- 
nas, dar jaunas būdamas, pra
dėjo domėtis fotografijos me
nu, o atvykęs į Tasmaniją, ta
po ir keliautoju-tyrinėtoju. 
Žavėjosi civilizacijos nesu
gadinta Tasmanijos gamta — 
jos kalnais, miškais, ežerais, 
upėmis. Keliolikos metų laiko
tarpyje baidare apkeliavo di
džiulius neapgyventus Tasma
nijos plotus, studijuodamas 
jos geologinę struktūrą ir aug
meniją, ir užfiksuodamas jų 
grožį filme. Kaip natūralios 
gamtos grožio mylėtojas, Tru- 
chanas aktyviai dalyvavo gam
tos apsaugos veikloje, ir dėl 
to turėjo daug nemalonumų su 
biurokratijos atstovais. Ne
sulaukęs 50 m? amžiaus, viė- 
nos ekspedicijos metu Trucha- 
nas tragiškai žuvo. Po Trucha- 
no mirties jo vienminčiai iš
leido liuksusinę knygą-albu- 
mą, kurio išėjo jau net 8 lai
dos. Tai tikrai gražus lietuvio 
imigranto palikimas gamtos 
grožį ir fotografijos meną my
lintiems australiečiams!

Daktarato kandidatė Geno
vaitė Kazokienė Velykų šven
čių proga skaitė paskaitą apie 
lietuviškus margučius. Metraš
tyje yra ir 12 margučių pavyz
džių su paaiškinimais apie 
marginimo techniką.

1987 metų paskaitų ciklas 
buvo užbaigtas kunigo John 
W. Doyie, kuris yra St. John 
Fisher kolegijos vicedirek
torius ir Tasmanijos univer
siteto studijų dekanas. Jo pa
skaitos teina — “Krikščioniš
kai Lietuvai 600 metų”. Iš pa
skaitos turinio matyti, kad pa

skaitininkas yra išsamiai stu
dijavęs ne tik Lietuvos istori
ją, bet ir įvairias krikščiony
bės apraiškas nuo Mindaugo 
laikų. Krikščionybės egzisten
ciją Lietuvoje jis suskirsto į 
septynis laikotarpius. Čia ver
ta paminėti keletą minčių iš 
kun. Doyles paskaitos. Pvz. 
kalbėdamas apie caristinį lai
kotarpį ir spaudos draudimą, 
jis primena, kad imigrantams 
yra labai svarbu neužmiršti 
savo tėvų kalbos, nes kalba 
yra stipriausias pagrindas sa
vos kultūros išlaikyme. Prieš 
pabaigą, kalbėdamas apie pas
kutinį (t. y. dabartinį) krikš
čionybės laikotarpį Lietuvoje, 
kun. Doyle taria: “Jeigu Lietu
vai yra lemta kentėti su Kris
tumi, tebūna jai leista su Juo 
ir prisikelti”.

Perskaičius TUULSS met
raštį gaunasi įspūdis, jog re
daktoriai ir leidėjai padėjo 
daug pastangų, kad jų leidinys 
būtų reprezentacinis. Jie mū
sų neapvylė: patrauklus tauti
niais motyvais viršelis, ryškios 
nuotraukos bei iliustracijos (k. 
a. margučiai, kryžiai, koplyt
stulpiai), švariai atliktas 
spausdinimo darbas. Gaila tik, 
kad neapsieita be keleto ko
rektūros klaidų; “Žemė” vieto
je “Žemė”, “Perkūnas”, vietoje 
“Perkūnas” (44 psl.); “Katali- 
ky” vietoje “Katalikų”, „be to, 
žodis “Human” pakartotas du 
kartus (56 psl.).

Susumavus patį metraštį ir 
Lietuviškų studijų sambūrio 
užmojus, tenka tik pasidžiaug
ti mažo lietuvių akademikų 
būrelio gyvastingumu, garsi
nant Lietuvos vardą australie
čių tarpe. Jų darbas ir pastan
gos tebūna pavyzdžiu ir inspi
racija ne tik kitiems Tasmani
jos universiteto sambūriams 
(kaip vicekancleris A. Lozen- 
by išsireiškė metraščio įžan
goje), bet taip pat ir egzistuo
jantiems bei būsimiems lietu
vių studentų-akademikų sam
būriams visame laisvajame pa
saulyje.

LITHUANIAN PAPERS, Vol. 1, 
1987. Papers presented to Tas
mania University Union Li
thuanian Studies Society. Edi
ted by Algimantas P. Taškūnas 
and John W. Doyle. Published 
by University Union Lithua
nian Studies Society, P. O. Box 
777, Sandy Bay, Tasmania, 7005 
Australia. 60 pages.

Atsiųsta paminėti
Leonardas Andriekus, BALSAI 

IŠ ANAPUS Bruklynas 1988. Knyga 
laimėjo Ateitininkų federacijos 
poezijos konkurse, paskelbtame 
Lietuvos krikšto 600 metų sukak
čiai paminėti, pirmąją premiją. 
Išleido šv. Kazimiero pranciško
nų provincija. Spaudė pranciško
nų spaustuvė Bruklyne.

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA, VI 
tomas iš “Lietuvos bažnyčių” se
rijos leidžiamų knygų. Redakcija: 
Bronius Kviklys, kun. Anicetas 
Tamošaitis, SJ, kun. dr. Ignas Ur
bonas, Povilas Vaičekauskas. Spau
dai paruošė ir išleido Amerikos 
lietuvių bibliotekos leidykla, 301 
W. 59th St., Chicago, IL. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė, Čikaga.
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□ KULTMĖJE VEIKLOJE
XXII-sis amerikiečių folkloro 

festivalis, atspindintis jų liaudies 
dainas, šokius ir papročius, įvyko 
Vašingtone birželio pabaigoje ir 
liepos pradžioje. Rengėjai į šie
metinį festivalį pakvietė ir Sovie
tų Sąjungą, kuriai atstovavo 34 
muzikantai bei dainininkai iš Ru
sijos federacijos, Ukrainos, Azer
baidžano, Gruzijos, Estijos ir Lie
tuvos. Dainininkų tarpe buvo 
Dzūkijoje gimusi ir užaugusi Ve
ronika Janulevičiūtė-Povilionienė, 
mokanti beveik tūkstantį lietuvių 
liaudies dainų. Ji kasdien turėjo 
du pasirodymus su dainomis, 
kanklėmis ir skudučiais. Vieš
nios paaiškinimus anglų kalbon 
vertė vietinis Vašingtono lietu
vių jaunimas. Amerikiečiai domė
josi ne tik lietuvių liaudies daino
mis, instrumentais, bet ir dzūkiš
ku tautiniu V. Povilionienės dra
bužiu. Folkloro festivalį Vašing
tone kasmet surengia Smithsonian 
institucija. Baigminis festivalio 
koncertas įvyko Niujorke, didžiu
lėje “Symphony Place” salėje. 
Jame V. Povilionienei buvo skirta 
tik keliolika minučių. Niujorko 
lietuviams ji surengė atskirą kon
certą, atsisakydama turistinio pa
sivažinėjimo šiame dangoraižių 
didmiestyje.

Liepos 1 d. vakaronė Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje Či
kagoje buvo skirta 1831 m. sukili
mo dalyvei Emilijai Platerytei. 
Dalia Kučėnienė, siekianti dokto
rato Ilinojaus universitete, skai
tė paskaitą “Emilija Platerytė 
(1806-1831) — Lietuvos Joana Ar- 
kietė (Orleano mergelė) ir roman
tizmo epocha”. E. Platerytė buvo 
romantizmo centru pirmaisiais 
XIX š. dešimtmečiais tapusio Vil
niaus universiteto studentė. Tad 
A. Kučėnienė pirmiausia trumpai 
aptarė lietuviškąjį romantizmą, 
pradėdama Adomu Mickevičiumi 
ir baigdama Maironiu. Romantiz
mas paskatino E. Platerytę įsi
jungti į 1831 m. sukilimo kovas. 
Ji gavo kapitono laipsnį ir vado
vavo sukilėlių būriui, iš Dusetų 
žygiavusiam Daugpilin, du kartus 
užėmusiam Zarasus,. Vėliau daly
vavo kitose kąųtynėse, susirgo 
pleuritu ir mirė Justinavos dva
re prie Kapčiamiesčio. Ją išgar
sino J. Straševičiaus prancūziš
kai parašyta ir Paryžiuje išleista 
biografija “Gyvenimas grafaitės 
Emilie Plater”, susilaukusi ir 
angliškos laidos Niujorke 1842 m. 
Dabar naują studiją apie M. Pla
terytę, remdamasi nepanaudotais 
duomenimis, Romoje yra parašiu
si Barbora Vileišytė. M. Platery- 
tės atminimui yra parašyta eilė
raščių italų, vokiečių, prancūzų, 
anglų ir lenkų kalbomis. Juos D. 
Kučėnienė įjungė paskaiton. Ji ne 
tik paruošė paskaitą anglų kalba, 
bet ir kelių minučių vaizdajuostę, 
gavusi paramos iš Ilinojaus huma
nitarinių mokslų tarybos.

XVII-ji išeivijos lietuvių foto
grafų meninių nuotraukų paro
da įvyks spalio 21-30 d.d. Čika
goje, M. K. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre. Parodon galima 
įsijungti laisvomis temomis arba 
rengėjų paskelbta konkursine te
ma “Miestas”. Tris premijas — 
$150, $100 ir $50 už geriausias 
bei įdomiausias šios temos nuo
traukas paskirs parodos lankyto
jai. Parodoje bus vienodai verti
namos ir spalvotos, ir nespalvo
tos nuotraukos. Kiekvienas daly
vis gali atsiųsti ne daugiau kaip 
šešias nuotraukas. Dydžio riba 
nėra nustatyta, bet nuotraukos 
negali būti priklijuotos prie sto
ro kartono, mažesnio kaip 11” x 
14”. Kitoje kartono pusėje rei
kia pažymėti nuotraukos pavadi
nimą, fotografo vardą, pavardę, 
adresą ir telefoną. Nuotraukos 
be kartono nebus priimamos. Pa
rodai jas atrinks speciali komisi
ja. Nuotraukos turi būti gerai su
pakuotos, kad toje pačioje dėžu
tėje jas fotografams po parodos 
galėtų grąžinti ją rengęs Dr. Sta
sio Budrio lietuvių foto archyvas. 
Nuotraukas reikia atsiųsti iki š. 
m. spalio 15 d., pridedant $5 da
lyvio mokestį ir atitinkamą papil
dą nuotraukų grąžinimui. Infor
macijas visais parodos reikalais 
teikia jos organizatorius Stasys 
Žilevičius, 7149 So. Spaulding 
Ave., Chicago, IL 60629, USA. 
Tel. (312) 434-1357. Nuotraukas 
galima siųsti jam arba tiesiog 
Dr. St. Budrio lietuvių foto archy
vui: Budrys Lithuanian Photo 
Library, 2345 West 56th Place, 
Chicago, IL 60636, USA.

Tūkstančius Gargždų gyvento
jų Minijos pakrantėje sutelkė Vil
niaus konservatorijos Klaipėdos 
fakultetų studentų vaidinimas 
ant vandens “Sietuvos šurmulys”, 
sukurtas Danielio Defoe romano 
“Robinson Crusoe”, žemaičių mi
tologinių sakmių ir padavimų mo
tyvais.

Klaipėdos vasaros koncertų 
estradoje buvo surengti trys lab
daros koncertai “Mes — Baltijai”. 
Klaipėdos jaunimo kūrybinio susi
vienijimo kvietimu juose dalyva
vo roko (rock and roll) grupės 
iš Kauno “Kombo” ir “Horosko
pas”, Latvijos “Vaidava” ir Mask
vos “Taim aut” (“Time out”). Už 
koncertus surinktos lėšos buvo 
perduotos Klaipėdos miesto vyk
domajam komitetui ekologinėms 
problemoms spręsti.

Literatūrinę Žemaitės premiją, 
įsteigtą jos vardo kolchozo Kel
mės rajone, šiemet laimėjo Danie
lius Mušinskas už savo novelių 
rinkinį “Šviesa virš Tausalo”. Pre
mija kasmet skiriama už geriau
sius lietuvių rašytojų kūrinius 
kaimo tematika. Ji įteikta specia
liame literatūros vakare Vilniu
je, Lietuvos rašytojų sąjungos 
klube, kolchozo pirm. V. Rupšio. 
Naująjį laureatą sveikino jo bi
čiuliai, Kelmės rajono sekr. J. 
Rusteika. Pokalbyje buvo gvilde
namos dabartinės kaimo proble
mos, literatūros santykis su gy
venimo tikrove.

Muzikas Jurgis Fledžinskas, 
altistas, dirigentas, pedagogas 
ir tarptautinių konkursų laureatas, 
mirė Vilniuje rugpjūčio 12 d. Ve
lionis gimė 1924 m. balandžio 27 
d. Šiaulių apskrities Ginkūnų kai
me. Baigęs Vilniaus konservatori
ją 1949 m., vadovavo simfoniniam 
jos studentų orkestrui, dirbo dės
tytoju, kamerinio ansamblio ka
tedros vedėju, profesoriumi. J. 
Fledžinskas yra laikomas lietu
viško alto mokyklos kūrėju ir puo
selėtoju, paruošusiu apie 40 spe
cialistų. 1946-81 m. grojo stygi
niame Lietuvos kvartete, tapusia
me dviejų tarptautinių konkursų 
laureatu. Velionis redaguodavo ir 
pats pirmą kartą atlikdavo lietu
vių kompozitorių kūrinius altui, 
rengdavo solinius koncertus, tele
vizijos ir radijo laidas, prisidėjo 
prie Vilniaus ir M. K. Čiurlionio 
kvartetų įsteigimo. Jo ir kitų ini
ciatorių dėka buvo pradėti rengti 
kamerinės muzikos festivaliai Vil
niuje. Palaidotas rugpjūčio 14 d. 
Vilniaus rajono Antavilių kapi
nėse.

XIII-sis tarptautinis baleto šo
kėjų konkursas Bulgarijos Varno
je susilaukė apie 100 dalyvių iš 
Sovietų Sąjungos, JAV, Japoni
jos, Kinijos, Vietnamo, Prancū
zijos, Graikijos, Italijos, Šveica
rijos, Austrijos, V. Vokietijos, 
Švedijos, Lenkijos, Rumunijos, 
Vengrijos, Jugoslavijos, Čekoslo
vakijos, Kubos, Argentinos, Ve- 
nezuelos, Meksikos ir pačios Bul
garijos. Konkurso dalyviai var
žėsi jaunesniųjų ir vyresniųjų 
grupėse. Vilniaus operos ir ba
leto teatrui atstovavo neseniai, 
M. K. Čiurlionio vidurinę meno 
mokyklą baigusi jaunoji baleri
na Jolanta Valeikaitė, baleto 
veteranės Ados Tumalevičiūtės- 
Nasvytienės auklėtinė. Ji varžėsi 
vyresniųjų moterų šokėjų grupėje, 
kur vertintojų komisija nė vienai 
nepaskyrė aukso medalio. Tarp
tautinio Varnos konkurso laurea
tės diplomą ir sidabro medalį lai
mėjo odesietė N. Jakovleva, o 
vilnietė J. Valeikaitė — laurea
tės diplomą ir bronzos medalį. 
Vertintojai žavėjosi puikia jos 
klasikinio šokio technika, bet 
pasigedo išraiškos. Jolanta Va
leikaitė yra pirmoji lietuvaitė 
balerina, per trumpą laiką susi
laukusi tokio plataus pripažini
mo. Vilniaus operos ir baleto teat
re ji atliko pagrindinį A. Adamo 
baleto “Žizel” vaidmenį, ką tik 
baigusi M. K. Čiurlionio viduri
nę meno mokyklą. Sąjunginiame 
baleto šokĄų konkurse Maskvo
je Jolanta laimėjo II vietą, o 
dabar parsivežė laureatės diplo
mą ir bronzos medalį iš tarptau
tinio konkurso Bulgarijoje. Šia 
proga prisimintina, kad Varnos 
konkurso vyresniųjų moterų šokė
jų grupėje niekam nebuvo paskir
tas aukso medalis. Tad iš tikrų
jų ryžtingąją! Jolantai teko ant
roji vieta. Spaudoje rašoma, kad 
ją kviečia šokti baleto spektak
liais pasižymėjęs Didysis Mask
vos teatras. v ir<,»
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Darapuos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

“Tėviškės žiburių” bendradarbis JURGIS STRAZDAS savo draugų tarpe 
rugpjūčio 15 d. Toronte atšventė 80-jį gimtadienį. Iš kairės: Jurgis Straz
das, Stasys Jurgelis, Adolfas Povilonis, Kazimieras BaltramaitisMOKA UŽ:

90-179 d. term, ind............ 874%
180-185 d. term, ind............ 872%
1 metų term, indėlius....... 872%
2 metų term, indėlius....... 83/«%
3 metų term, indėlius....... 9 %
1 metų GlC-met. palūk...... 93A%
2 metų GlC-met. palūk......  93A%
3 metų GlC-met. palūk. .. 10 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 9 % 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 93/«% 
RRSP-2 metų term. ind. ... 93/«% 
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/<%

Duodame asmenines paskolas iki

%
%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 117<%
2 metų .................. 1172%
3 metų .................. 113/<%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 1074%

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

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

AKTYVAI virš 38 milijonų dolerių

TV.

SPORTAS
--------- Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS,--------  

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

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

CTFPUAN’C FIIDQ 406 Roncesvalles Avė.dIErnARd 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.

Sabonis jau Lietuvoje
K. BARONAS

Į namus grįžtantį Arvydų Sa
bonį Niujorke pasitiko neseniai 
iš Lietuvos į JAV perkeltas vil
niškės “Tiesos” korespondentas 
Jonas Lukoševičius, atlikdamas 
su mūsų geriausiu krepšininku 
gan ilgą pasikalbėjimą (Vilniaus 
“Tiesa”, 1988. 8. 6 d.). Įdomesnius 
atsakymus duodame mūsų skaity
tojams, nes daugiausia jie liečia 
Arvydo tolimesnį sportinį kelią. 
Deja, jis pats nežino, kada galės 
grįžti į krepšinio aikštelę, nes 
amerikiečių specialistai negalėjo

Š. A. Baltiečių sporto federacija 
skelbia 23-sias BAFNA šaudymo 
individualines ir komandines pir
menybes, kurias praves ir bus šei
mininkai ŠALFASS šaudymo sek
cija.

1988 m. rugsėjo 10 d. — skren
dančių lėkštelių (trap) šaudymo 
pirmenybės jau įvyko Hamiltono 
žuvautojų ir medžiotojų “Gied
raitis” klubo šaudykloje. (Lau
kiame rezultatų. Red.).

1988 m. rugsėjo 17 d. — .22 ka
libro šautuvais pirmenybės įvyks 
toje pačioje “Giedraičio” šau
dykloje. Registracija 9 v.r. Pir
menybių pradžia 10 v.r. Progra

moje: sportiniai šautuvai (Eng
lish match, free rifle).

1988 rugsėjo 24 — pistoletais 
šaudymo pirmenybės vyks latvių 
žuvautojų ir medžiotojų klubo 
“Berzaine” šaudykloje. Registra
cija 9 v.r., pirmenybių pradžia 
10 v.r. Programoje: .22 kai. pis
toletai (standard pistols, free 
pistols, centre fire pistol), 1800 
taškų.

Dalyvių skaičius neribojamas. 
Dovanos: pirmos 3 vietos indivi
dualinėse varžybose, pirma vieta 
komandinėse (trap — 5 šaulių, 
šautuvai ir pistoletai — 4 šaulių 
komandos, kiekviena tautybė). 
Pirmenybės pravedamos vadovau
jantis BAFNA varžybų taisyklė
mis. Pirmenybių reikalais kreip
tis į koordinatorių Balį Savicką, 
340 Dixon Rd., Apt. 2004, Wes
ton, Ont., M9R 1T1. Tel. (416) 244- 
2267.

Atitaisymas. “Tėviškės žiburių” 
35 nr. šiame sporto skyriuje apie 
Aleksandrą Žaliauską buvo rašy
ta: “Birželio 25-26 Sudburyje Ka
nados jaunių pirmenybėse iššo
kęs 2.12 m. pateko į jaunių pir
menybes liepos mėnesio gale . . .” 
Turėjo būti: “Kvalifikavosi daly
vauti pasaulio jaunių pirmeny
bėse Sudburyje liepos mėnesio ga
le ...”

Sakinys “Čia jis baigė 15-tuoju 
pasaulinėje klasifikacijoje ...” bu
vo išleistas. Treneris C. Georgews- 
ki pareiškęs, kad jo nuomone A.Ž. 
galįs patekti į geriausių 10-ties 
grupę. Turėjo būti: “į pasaulio 
geriausių šuolininkų 10-ties gru
pę ...” Red.

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

TTTT_ ; L1. - LIETUVIŲ KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
87<% už 90 dienų term, indėl.
87z% už 6 mėn. term. Indėlius
87ž% 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

10 % už 1 m. GIC invest, pažym.
10 % už 2 m. GIC invest, pažym.
10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą (variable rate)

10 % už 1 m. term, pensijų planą
10 % 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 ......................1174%
2 metų .................... 117z%
3 metų .................... 113/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ........  1074%
(variable rate)

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

AKTYVAI virš 66milijonų 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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
----------------------0----------------------

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

A.P GOMES
Real Estate A Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

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

apytikriai to pasakyti — gal po 
trijų mėnesių, o gal po šešių. 
Priklauso kaip gis toliau koja. 
Dr. K. Vitkus pareiškė, kad prak
tiškai raumenys yra atsigavę, ta
čiau reikia būti labai atsargiam, 
kadangi yra pavojus sužaloti tre
čią kartą. Spaudoje ir radijo pra
nešimuose buvo kalbama apie A. 
Sabonio perėjimą , į Portlando 
klubą. Arvydas korespondentui at
sakė, kad konkrečių derybų ne
buvo. O kaip atrodo Portlando 
klubo bazė, palyginus su mūsiš
ke? (Lietuvos ar Sov. Sąjungos? 
K.B.). Mūsiškis be jokių svyra
vimų atsakė: “. . . bijau, kad pas 
mus aš tokios nesulauksiu, mano 
vaikai — gal..

Arvydas pramoko angliškai tiek, 
jog jau galėjo duoti ta kalba inter
viu amerikiečiams žurnalistams. 
Spauda, televizija, radijas apie 
jį pasakojo tikrai daug ir iš esmės 
geranoriškai. Tiek jo, tiek daktaro 
K. Vitkaus kelionės “bagaže” be 
grynai amerikietiškų įspūdžių 
daugybė ir lietuviškų. Jie juk lan
kėsi Los Angeles mieste. Bostone, 
Čikagoje, ir, kaip patys sako ir 
kaip matyti iš JAV lietuvių spau
dos, visur buvo labai šiltai ir nuo
širdžiai sutikti ir palydėti. Įdėta 
A. Sabonio nuotrauka amerikietiš
koje krautuvėje su įrašu: "... su 
gera nuotaika ir nauju švarku”.

Vilniškė "Komjaunimo tiesa” 
rugpjūčio mėn. 4 d. paskutinį psl. 
paskyrė taip pat žalgiriečiui. Įdė
tos jo aštuonios reabilitacijos 
nuotraukos pažymint, kad birželio 
1-2 d.d. Niujorke įvyko garsiausių 
pasaulio sportininkų susitikimas, 
rodytas televizijoje. Ten buvo ir 
du gražūs lietuviai - Arvydas Sa
bonis ir Vytas Gerulaitis. Be to, 
“KT” pažymi, kad Arvydu labai 
rūpinosi ir daug padėjo žinomas 
Amerikos veikėjas Valdas Adam
kus. Jis kasdien siuntė spaudą iš 
Čikagos, lietuvišką juodą duoną, 
pirko bilietus, tvarkė įvairius fi
nansinius reikalus. Arvydo gydy
mas Portlando klubui kainavo 400 
tūkst. dol. A. Sabonis “Komjauni
mo tiesai” skundėsi Vilniaus tele
fonistėmis. Telefono signalas, 
perskrodęs Atlantą ir Europą, 
“užkliūva” Lietuvos sostinėje .. .

“Komjaunimo Tiesa” taip pat 
įdėjo platų E. Šulaičio straipsnį 
apie Š. Amerikos lietuvių žaidynes 
pažymėdamas, kad Jaunimo cent
re įvykusiame pobūvyje dalyvavo 
800 jaunų sportininkų. Juos čia 
sutraukė ne tik pačios žaidynės, 
bet taip pat atvykimas A. Sabonio 
ir dr. K. Vitkaus. E. Šulaitis buvo 
sutiktas ilgais plojimais.

Kanados įvykiai

Greitas ir tikslus pa tarną rimas!

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

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

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

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker
38 Hurontario Street,

Collingwood, Ont. L9Y 2L6
Parduodant, per- 41 
kant ar tik dėl infor
macijos apie namus, 
vasarnamius, ūkius, j 
žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling- i 
woodo apylinkėse , 
kreipkitės į , ' Į

Angelę Šalvaltytę, B.A.,
pirkimo Ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
rinkimų dar šį rudenį, nors 
ministeris pirm. B. Mulroney 
juos gali atidėti sekančių metų 
pavasariui ar net vasarai. Li
beralų vadas J. Turneris netgi 
kursto liberalų daugumą tu
rintį senatą sustabdyti jau par
lamente priimtos JAV ir Ka
nados laisvos prekybos sutar
ties patvirtinimą. Esą ministe
ris pirm. B. Mulroney tuojau 
pat turi paskelbti parlamento 
rinkimus, kad sutarties klau
simu galėtų pasisakyti rinkė
jai. Rinkimų šį rudenį reika
lauja ir socialistų vadas E. 
Broądbentas.

Abiejų opozicinių partijų 
vadai nerimsta, tikėdamiesi 
jiems palankių rezultatų, ku
rių dėka vienas iš jų galėtų 
tapti Kanados ministeriu pir
mininku. Tad ir reikalauja 
skubių rinkimų. Kanadiečių 
nuotaikas jie bando atspėti iš 
balsavimo N. Škotijoje, kur 
43% balsų gavo konservatoriai, 
39% - liberalai ir 16% - socia
listai. Premjero J. Buchanano 
laimėjimą pastebimai sumen
kino nesklandumai kabinete, 
pasibaigę trijų ministeriu pa
sitraukimu. Kanados ministe
ris pirm. B. Mulroney dėl pa
našių priežaščių yra netekęs 
gerokai didesnio ministeriu 
skaičiaus, ypač tų kuriuos sku
botai buvo pasirinkęs Kvebe
ke. Žala padaryta, tik sunku 
atspėti jos dydį. Rinkėjų reak
cijos susilaukė premjeras J. 
Buchananas, jos susilauks ir 
ministeris pirm. B. Mulroney. 
Abu opozicinių partijų vadai 
tiki kad girnapusės akmeniu 
B. Mulroniui paskandinti taps 
laisvosios prekybos sutartis. 
Šia viltimi ypač gyvena libera
lų vadas J. Turneris, N. Škoti
jos rinkimuose susilaukęs žy
maus V. MacLeano liberalų 
sustiprėjimo.

Liūdniau yra socialistų vadui 
E. Broadbentui, nes jo politi
niai broliai N. Škotijos parla
mente liko tik su dviem atsto
vais, praradę vieną. E. Broad
bentui lieka vienintelė paguo
da - viešosios nuomonės tyri
mų duomenys, jį visą laiką skel
biantys populiariausiu politi
niu vadu Kanadoje. Tokios 
nuomonės yra 30% Gallupo 
instituto apklausinėtų kana
diečių. Antroji vieta su 28% 
tenka konservatorių ministe- 
riui pirm. B. Mulroniui, trečio
ji su 14% - liberalui J. Turne- 
riui. Spaudos vedamuosiuose 
pastebima, kad laurus E. 
Broadbentui skina aktualūs, 
bet ne visada praktiški paža
dai, siekiantys tik politinės 
reklamos. Kritiškų pastabų E. 
Broadbentui rugpjūčio 17 d. 
vedamajame “Mr. Popularity” 
pažeria dienraštis “The Toronto 
Sun”. Esą E. Broadbentas netgi 
žada pralenkti konservatorius,

parūpindamas 200.000 daugiau 
vietų vaikų darželiuose. Gražu, 
bet kažin ar praktiška, kai To
ronte ir kai kuriuose kituose 
Kanados miestuose jaunoms 
šeimoms dėl pasakiškai iškilu
sių kainų pasidarė neįmano
mas namų įsigijimas. Negeres- 
ni reikalai yra ir su butų nuo
momis, taip pat iškeliavusio
mis į pasakų dausas. Pasak E. 
Broadbento, Kanada turi rū
pintis vaikų ateitimi, o ne po
vandeniniais atominiais lai
vais. Pasak dienraščio, E. 
Broadbentas nepaaiškina, kas 
apsaugos vaikų ateitį Kanado
je. Negi amerikiečiai, kurių 
karinės jėgos ir įtakos taip ne
kenčia socialistas E. Broad
bentas? Dienraštis “The To
ronto Sun” taipgi primena kitą 
E. Broadbento suktybę. Kalbė
damas apie povandeninius 
atominius laivus, jis niekada 
nepaaiškina, kad Kanada iš 
tikrųjų tenori povandeninių 
laivų su atominiais varikliais, 
o ne atominiais ginklais. Pasak 
dienraščio, E. Broadbentas 
neskiria dviejų esminių žo
džių - “nuclear-powerd” ir 
“nuclear-armed”. Vadovaujan
tis tokiu principu, elektros 
šviesą lengvai būtų galima 
sumaišinti su mirties baus
mėms skirta elektros kėde.

Kanados Lietuvių 
Bendruomenė

KLB XIII-sios krašto tarybos 
trečioji sesija įvyks spalio 22-23 
d.d. Toronto Prisikėlimo parapi
jos patalpose. Apylinkės valdybų 
pirmininkai prašomi metinius 
veiklos pranešimus pateikti raštu 
j KLB raštinę ne vėliau rugsėjo 
30 d. Suvažiavimo darbotvarkė bus 
paskelbta vėliau.

Organizacijos gavusios arba 
norinčios gauti pakvitavimus at
leidimui nuo pajamų mokesčių, 
turi pateikti atsiskaitymo doku
mentus į KLB raštinę KLB revizi
jos komisijos patikrinimui ne vė
liau rugsėjo 30 d.

PADĖKA
Kanados lietuviai gali didžiuo

tis praėjusios vasaros didžiaisiais 
renginiais. Tai pasaulio lietuvių 
kultūros kongresas, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės seimas ir 
Laisvojo pasaulio lietuvių tauti
nių šokių šventė. Kanados Lietu
vių Bendruomenės kultūros komi
sija nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie prisidėjo prie kultūros kon
greso ruošos darbų ir eigos. Gau
sus skaičius Kanados lietuvių 
nepagailėjo savo laiko ir darbo 
kad šis renginys būtų sėkmingas 
ir pasiektų savo tikslą. Gili pa
dėka asmenims, organizacijoms, 
parapijoms bei institucijoms, ku
rios savo darbu, finansine auka 
ar moraline bei dvasine parama 
prisidėjo prie Pasaulio lietuvių 
kultūros kongreso suruošimo.

Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė, 
KLB kultūros komisijos 

pirmininkė

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

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

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

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

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL TueL 535-2331
THE SIGN OF DISTINCTION arba 537-2869

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a
associate broker

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

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS 

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

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

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068



Tautos laisvę tik išsikovoja 
Rugpjūčio 23 demonstracijoje Vingio parke buvo pasakyta drąsių kalbų. 
Čia pateikiamos tų kalbų ištraukos iš reportažo, paskelbto “Tiesoje” 

rugpjūčio 25 dieną

“Vilniečiai ir kauniečiai, 
aukštaičiai ir žemaičiai, sūdu
viai ir dzūkai rugpjūčio 23- 
sios pavakare nenutrūkstamu 
srautu traukė Vingio parko 
alėjomis į estrados aikštę ... 
pagerbti hitlerizmo ir stali
nizmo aukų ..- pradeda
mas pranešimas. Nuaidėjus 
paskutiniams “Lietuva brangi” 
akordams, minėjimą pradėjęs 
Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio narys prof. Vytautas Lands
bergis žodžiais: “Tai nėra mi
tingas. Tai minėjimas, susikau
pimo diena ... Pasirodykim 
rimti. Susikaupkime visoje 
Lietuvoje, kad suvoktume šios 
dienos svarbą”.

Akademikas Antanas Buračas 
kalba apie grėsmingas eko
logines problemas: “Savo vai
kų vardan, su broliais latviais 
mes pasiryžę masiniu žygiu 
užblokuoti visą elektrinės (Ig
nalinos) teritoriją, kad sutruk- 
dytume tolimesnę statybą”. Jis 
siūlo taip pat reabilituoti sta
linizmo aukas, grąžinti gerą 
vardą lietuvių kultūros veikė
jams - V. Krėvei-Mickevičiui, 
M. Biržiškai ir kitiems. LKP 
centro komiteto sekretorius 
Lionginas Šepetys prižada kuo 
greičiau pasatyti paminklą Sta
lino aukoms priminti. Jo nuo
mone, visuomenė, nepatenkin
ta 1940 m. socialistine revo
liucijos koncepcija Lietuvoje.

Filosofas Arvydas Juozaitis, 
teigia, kad rugpjūčio 23 d. esan
ti dvasinio apsivalymo diena. 
Tai sakydamas pareiškia ne
pasitikėjimą prof. Žiugždos ir 
jo bendraminčių istorikų dar-

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

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/MBK
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

Perkant, parduodant 
ar dėl informacijų skambinkite,

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

bais. “Atėjo laikas, kai istori
kai turi ne tik paaiškinti fak
tus, bet ir duoti moralinį įver
tinimą” - priduria A. Lands
bergis.

Istorikas Liudas Traška kal
bėdamas apie Stalino ir Hit
lerio sandėrį pažymi, kad šios 
sutartys buvo laidotuvių var
pai daugeliui šalių. “Atėjo at
gailos metas, istorikai turi at
gailauti labiau negu bet kas”,- 
pabrėžia istorikas. Poetas Sigi
tas Geda skaito alegoriją, kai 
du stiprūs žmonės ateina pas 
silpnesnį ir jam sako: “Mes vis
ką iš tavęs atimsime, bet už tai 
tu būsi laimingas . ..” Kompo
zitorius Julius Juzeliūnas ap
gailestauja anksčiau klestėju
sių moralinių vertybių sunyki
mą ir piktinasi įsigalėjusia ne
apykanta. Rašytojas Kazys Saja 
prisimena paskelbusius bado 
streiką. Siūlo peržiūrėti visas 
bylas, iškeltas brežneviniu 
laikotarpiu. Kino režisierius 
Arūnas Žebriūnas ragina ak
tyviau veikti, kad stalinizmo 
pėdsakai nebūtų ištrinti iš at
minties. Žodį taria kun. Ed
mundas Atkočiūnas: “Tegyvuo
ja atgimimas, kurį pagimdė 
motinų ašaros!” Kviečia visus 
grįžti prie Dievo, daugiau spaus
dinti religinės literatūros, 
steigti vienuolynus. Rašytojas 
Vytautas Petkevičius įspėja: 
“Prisiminkite, kiekviena tau
ta laisvės turi tiek, kiek pati 
išsikovoja”.

Drąsiausiai kalbėjo poetas 
Justinas Marcinkevičius, ku
rio kalba atskirai spausdina
ma šiame “TŽ” numeryje.

“... Temsta. Artėja dešim
ta .vakaro. Prakiūra dangus. 
Virš Vingio pušų nusklendus 
V. Kudirkos “Tautiškai gies
mei”, tūkstančiai žmonių pa
suka parko alėjomis.

Kas dedasi jų galvose, šir
dyse!”, - samprotauja straips
nio autorius Algimantas Bud
rys. J.

535-2500

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

Reiškiant mintis, reikia susikaupti... ALGIS DZEMIONAS, Toronto Aukš
tesniųjų lituanistinių kursų mokinys Nuotr. R. Pranaičio

Lietuva Venezuelos spaudoje
JULIUS VAISIŪNAS

Skaitytojams nėra naujiena, 
kad Lietuvos byla yra regulia
riai ginama ir garsinama svar
biausių Venezuelos dienraščių 
svarbiausiuose puslapiuose.

Šiais metais straipsnių skai
čiumi birželis irgi atrodo rekor
dinis. Prieš save turiu 22 dide
les spaudos iškarpas. Tai Vene- 
zueloje paskelbti straipsniai 
apie Lietuvą . . . pusės mėne
sio laikotarpyje. Suglaustai pa
žvelkime bent į straipsnių ant
raštes ir autorius. Pradėsime 
dr. Vytauto A. Dambravos studi
ja dienraščio “Ultimas Noticias” 
dvejose sekmadieninėse laido
se: “Baltų literatūra tremtyje” 
(pirmasis pokario laikotarpis). 
Kiekviena dalis užima po du su 
viršum dienraščio puslapių, 
iliustruotų dienraščio meni
ninkų su jų pieštais Laisvės 
statulos ir Aušros Vartų brėži
niais, dviem V. K. Jonyno Do
nelaičio “Metų” iliustracijomis 
ir autoriaus nuotraukomis. Šis 
dienraštis Venezueloje pasie
kia 300.000 skaitytojų.

Birželio 2 dieną šiame dien
rašty paskelbtas Daniel Medin- 
ger (Inex) straipsnis: “Katali
kiška (lietuvių! tauta tebeken- 
čia persekiojimą”. Straipsnis 
pagrįstas Lietuvių informacijos 
centro direktoriaus kun. K. Pu- 
gevičiaus pareiškimais. Tą pa
čią dieną seniausias krašto 
dienraštis “La Religion” at
spausdino mons. John Condor 
(Inex) išsamų straipsnį: “Baž
nyčios kova Lietuvoje”. (Jis bu
vo pakartotas ir kitame dien
raštyje). Birželio 3 “Ultimas 
Noticias” įdėjo dr. Dambravos 
kolumną apie JAV vyskupų kon
ferenciją, pasmerkusią sovietų 
represijas Lietuvoje. Sekančią 
dieną “La Religion” atspausdi
no “Lic-Inex” inicialais paženk
lintą straipsnį: “Gorbačiovas 
prašomas grąžinti tikinčiųjų 
kultui Vilniaus katedrą”. 
Straipsnis, birželio 7 pakarto
tas “Ultimas Noticias”, iliust
ruotas Vilniaus katedros (dabar
tinio muziejaus) ir Gedimino 
pilies vaizdu.

Birželio 4 “Uit. Noticios” įdė
jo vėl “Lic-Inex” vardu paženk
lintą straipsnį: “Maskva nepildo 
pažadų, liečiančių religijos lais
vę”. Birželio 5 — “Lic-Inex” 
straipsnis apie JAV vyskupų 
konferencijos nutarimą solida
rizuotis su lietuviais katalikais, 
įsijungiant į tarptautinę maldos 
dieną prašant Švenčiausios 
Mergelės Marijos užtarimo grą
žinti lietuviams religijos laisvę 
(panašus straipsnis pasirodė 
birželio 11 “La Religion” dien
raštyje). Tą pačią dieną “Uit. 
Noticias” pasirodė ir Joanne 
Sisto straipsnis apie išlaisvin
tąjį Vytautą Skuodį ir jo pareiš

1988

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

EKSKURSIJOS
IR KITUS EUROPOS MIESTUS

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

KLM lėktuvai Torontas - Maskva su persėdimu Amsterdame. Patirtis Vilniaus grupių organizavime daugiau 
20 metų. Neapsiriksite, pasirinkite mano organizuojamas grupes, kurias tvarkau su Intu ristu per "Ken tours" 
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

kimus (“La Religion” šį straips
nį atkartojo birželio 14). Straips
nio pavadinimas: “Maskva ban
do griauti Bažnyčią Lietuvoje”.

Birželio 8 dr. V. Dambrava 
analizuoja motyvus JAV senato 
memorandumo, įteikto sovietų 
teisingumo ministeriui dėl kun. 
Svarinsko: “JAV senatoriai pra
šo Maskvą išlaisvinti lietuvį 
kunigą”. (Birželio 9 straipsnis 
ištisai pakartotas “Uit. Noticias” 
dienraštyje). Tą dieną “La Reli
gion” atspausdino “Lic-Inex” 
straipsnį “Ne visiems lemta pa
siekti Maskvą” apie tautybių 
konferenciją Maskvoje. Birže-/ 
lio 11 “La Religion” pasirodė 
straipsnis, kuriame raginama 
melstis už pilną religijos lais
vę Lietuvoje.

Birželio 11 ir 13 d.d. svarbiau
sias krašto dienraštis “El Uni
versal” tarptautinių kolumnistų 
skyriuje (antrame puslapyje) 
įdėjo ilgą išsamų dviejų dalių 
straipsnį “Kas dedasi Baltijos 
valstybėse?” Straipsnyje anali
zuojama dabartinė padėtis Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje, 
pateikiama įvairi dokumentaci
ja apie Kremliui statomus reika
lavimus, demonstracijas ir tai
komas represijas. Daug naudota 
naujos medžiagos (daugiausia 
Europos šaltiniai), plačiai ci
tuojamas ' “Frdūkfurter Allge- 
meine Zeitung”, kuris tvirtina 
jog nepriklausomybės sukakties 
minėjimuose ir demonstracijo
se Lietuvoje dalyvavo virš šimto 
tūkstančių asmenų. Nurodomos 
detališkai ir sankcijos, pri
taikytos demonstracijų daly
viams.

Birželio 12 “Uit. Noticias” 
atspausdino dr. V. Dambravos 
kolumną apie prof. Skuodį su 
dviguba antrašte: “Prieš Baž
nyčią . . . Maskva ir persekioji
mai”. “La Religion” birželio 13 
ir 14 d.d. įdėjo ilgą dviejų dalių 
straipsnį — “Baisusis birželis” 
su pilniausia dokumentacija, 
liečiančia sovietų planus ir pa
čių deportacijų vyksmą. Birže
lio 16 “El Universal” paskelbė 
kitą labai ilgą ir išsamią kolum
ną su dvigubu titulu: “Lietuvio 
disidento liudijimas — kova už 
tėvynės laisvę”. Joje pilnoje 
šviesoje atskleidžiama prof. 
Vytauto Skuodžio asmenybė, jo 
kovos ir kančios kelias, siekiant 
tėvynei ir Bažnyčiai laisvės. 
Tą dieną dr. V. Dambrava “La 
Religion” analizuoja JAV vysku
pų konferencijos generalinio 
sekretoriaus mons. Hoye raštą, 
įteiktą sovietų ambasadoriui 
Vašingtone dėl sovietų represi
jų Lietuvoje.

Toks yra bendras pusės mė
nesio darbo antraštinis vaizdas. 
Vėliau įdėti straipsniai apie 
naująjį kardinolą Vincentą 
Sladkevičių, dvigubas dr. Dam
bravos straipsnis apie Lietuvą

Baltijos kraštų atstovų 
pasitarimas

Ryšium su įvykiais Baltijos 
kraštuose Lietuvos atstovas 
Vašingtone kartu su Latvijos 
bei Estijos atstovais turėjo 
ilgą pasitarimą su Valstybės 
departamento rytų Europos 
skyriaus direktoriumi ir jo 
padėjėjais. Susitikime daly
vavo taipgi neseniai Baltijos 
skyriaus vedėju paskirtas John 
W. Zerolis.

Pasitarimo tikslas buvo ga
limai išsamiau painformuoti 
Valstybės departamentą apie 
padėties evoliuciją Lietuvo
je, Latvijoje bei Estijoje ir pa
daryti atitinkamas išvadas.

Šia proga reikia pasidžiaug
ti, kad Valstybės departamen
to Baltijos skyrius buvo su
stiprintas ir visiškai atskir
tas nuo kitų valstybių reikalų.

1988 m. rugpjūčio 31 d.,
Vašingtonas

popietiniame “El Mundo” dien
raštyje: “Po 48 represijos metų 
— klausimas rimtam apmąsty
mui”, o “La Religion” dienraš
tyje — net keturių dalių straips
nis — studija: “Bažnyčia pavo
juje”. Ir taip toliau.

Iš straipsnių aiškėja, kad 
daug naudingos medžiagos gau
nama ir sunaudojama iš kun. 
Pugevičiaus ir Gintės Damušy- 
tės vadovaujamo Lietuvių in
formacijos centro. Padėka ir 
garbė jiems!

Žinoma, čia istorija nesibai
gia. Spaudoje apstu kitų sovie
tų komunizmą liečiančių 
straipsnių. Ypač kreipiamas 
dėmesys į Afganistaną, Nika
ragvą, Kubą ir Rytų Europą. 
Daug dėmesio skiriama žmogaus 
teisėms, Bažnyčiai ir tautiniam 
judėjimui bei kovai.

Venezuelos lietuviams šie 
straipsniai yra virtę kasdieni
ne duona. Dalis straipsnių pa
tenka ir į kitus Pietų Amerikos 
kraštus. Kaip matote, straips
niai net pakartojami. Figūruoja 
beveik ištisai vienas asmuo. Kad 
tiktai vienas — tai nėra mano 
kaltė, o gal tik mano, kaip lie
tuvio pasididžiavimas. Esu tik
ras, kad paskelbtų straipsnių 
skaičius jau artėja pusantro 
tūkstančio per penkerius me
tus.

Dr. Vytautas Antanas Dambra
va yra reto talento vyras — eru
ditas. Gal kas pagalvos, kad per
dedu, tačiau drąsiai galima sa
kyti, kad bent šiuo metu nėra 
jam antro lygaus, kuris būtų nu
sipelnęs žurnalistas užsienyje 
ir tiek daug straipsnių išspaus
dinęs mums aktualiomis temo
mis svetimoje spaudoje.

Tai tokiu tempu ir ritmu dir
bama Lietuvai per spaudą ir te
leviziją. Savaitė iš savaitės, 
mėnuo iš mėnesio, ir jau metai 
iš metų.

—ŠYPSENOS—
Pigus pieštukas

— Tas pieštukas nepapras
tas, jūs galite rašyti juo ir ant 
labai taukuoto popieriaus, net 
ir ant sviesto, tačiau pieštuko 
kaina — 5dol.

— O, tai per brangu, — atsa
ko pirkėjas, — man užteks pi
gesnio pieštuko, tokio, kuriuo 
galima rašyti ant margarino.

Sužadėtinės laiškas
Geologai gavo paštą. Jaunas 

geologas atplėšė voką ir išėmė 
tuščią popieriaus lapę.

- Kas čia per popierius? - 
paklausė draugas.

- Sužadėtinės laiškas.
- Bet kodėl gi ji nieko nepa

rašė?
- Mudu susipykome ir nuo to 

laiko nesikalbame ...

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis: .
V. BAČĖNAS
tel. (416) 593-06Q0
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Advokatė
JOANA E. KURAS, llb.

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

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

Telefonas (416) 763-3362

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

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

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

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

Barristers and Solicitors. Patent a. Trade Mark Agents

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, b.a. llb.
kartu su advokate Joana Kursite 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-Bllls”, 

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

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

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

RF/V1KK Į 
west realty inc., realtor j 

an independent member broker Į

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3 769-1616

INTHEBffiS^

“All THE

MASKELL INSURANCE
WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

np 17 Q TJTI7 INSURANCE &UH rjkjJLlJ-jlL REAL ESTATE BROKERS 

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

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

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

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

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

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

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

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