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Lietuva su kardinolu
Lietuva savo kovomis už tikėjimą yra parodžiusi 

daug ryžtingumo, ypač carinės ir sovietinės okupacijos 
laikais. Kitos tautos, kaip airiai, olandai, italai taip pat 
yra parodę didelio uolumo savo laiku krikščionybės 
skleidime bei jos įtvirtinime plačioje visuomenėje. Jos 
nuo seno dalyvauja aukščiausio laipsnio Katalikų Bendri
jos hierarchijoje. Nei Airija, nei Olandija, nei kitos pana
šios valstybės nepasižymėjo piliečių gausumu, tačiau 
aukščiausioje K. Bendrijos hierarchijoje nebuvo igno
ruojamos - turėdavo savo kardinolus. Lietuva, kad ir pa
sižymėjusi krikščionišku savo tikėjimu, pastaraisiais 
šimtmečiais savo kardinolo neturėjo. Į tai skaudžia širdi
mi žiūrėjo visa Lietuva, ypač pastaraisiais laikais, kai 
kardinolų skaičius buvo gerokai padidintas ir kai jų eilėse 
atsirado net nedidelių Afrikos bei Azijos valstybių vysku
pai. Šis klausimas pradėjo kilti ypač išeivijos spaudoje. 
Ir kai latviai gavo kardinolą, o ne lietuviai, pastarųjų 
širdys gana skausmingai sprendė mįslę - kodėl taip pada
ryta? Buvo visokių aiškinimų, bandymų guosti save, ta
čiau jie nieko neįtikino - tik paaštrino laukimą, tapusį 
kai kur net reikalavimu. Be kitko buvo manoma, kad kaip 
praeityje, taip ir dabar, Vatikane viską blokuoja lenkai. 
BANDŽIUSIEJI guosti lietuvių visuomenę ėmė tvir

tinti, kad Lietuva jau turi net du slaptus kardino
lus (in pectore), būtent arkiv. Teofilių Matulionį 

ir vysk. Julijoną Steponavičių. Deja, iki šiol nepaaiškė
jo, ar tai tiesa. Aiškintojai remiasi įvairiais ženklais, 
ypač vysk. J. Steponavičiaus atveju, bet kol kas nieko 
tikro nėra žinoma. O jeigu tai ir būtų tiesa, Lietuvai - ma
ža paguoda, nes slaptas kardinolas dabarties sąlygomis 
negali turėti jokios įtakos į viešąjį tautos gyvenimą. Jis 
niekur negali dalyvauti kaip kardinolas ir pasirodyti su 
savo autoritetu. O autoritetas kardinolo misijai yra pa
grindinis dalykas. Jo žodis yra aukščiausios hierarchijos 
paraiška, turinti didžiausią moralinį svorį tikinčiųjų vi
suomenėje. O slaptas kardinolas viso to neturi ir pasilie
ka savo uždarume, kuris gali atsiskleisti tiktai pasikeitus 
esminėm sąlygom. Buvo ir tokių guodėjų, kurie rėmėsi 
istorija, esą praeityje Lietuva turėjo net tris kardinolus- 
Fridriką Jogailaitį (1468-1505), Jurgį Radvilą (1556-1600) 
ir Joną Kazimierą (1809-1672). Deja, pastarasis tik iš da
lies buvo lietuvių kilmės, kiti du - lietuvių kilmės, bet 
su Lietuva buvo mažai susiję, tarnavo daugiausia Lenki
jos Katalikų Bendrijai. Tik J. Radvila išbuvo Vilniuje 
8 metus, bet vėliau buvo perkeltas Krokuvon. Taigi ir is
toriniai argumentai mums yra maža paguoda.

P
AGALIAU atėjo laikas neatskiriamai su Lietuva 
susijusiam kardinolui, kuriuo tapo vyskupas Vin
centas Sladkevičius 1988 metais. Įvyko nelauktas 
paradoksas: lietuvį kardinolu paskyrė popiežius lenkas, 

Lietuvos sutemų laikotarpyje parinkęs 23-jus metus iš
buvusį sovietinėje tremtyje vyskupą, slaptai įšventintą 
velionies arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, nesusitepu
sį jokiomis sovietų vilionėmis, buvusį kunigų seminari
jos profesorių, mažiausios vyskupijos administratorių. 
Šis naujas kardinolinis išaukštinimas ateina ne tiktai 
su garbe, bet ir su dviguba misija - būti švyturiu Lietuvai 
ir visai Katalikų Bendrijai. Pastaroji turi ne vieną mora
linį švyturį, bet Lietuva teturi vieną tokio hierarchinio 
lygio švyturį, labai reikalingą dabarties lietuvių tautos 
sutemose. Tokią misiją vykdant, reikia stovėti tautos bei 
viso krašto priešakyje, t.y. centre. Dėl to natūrali Lietu
vos kardinolo vieta yra ne Kaišiadorys, o Vilnius — krašto 
sostinė. To reikalauja ne tiktai kardinolo misija, paskir
tis, bet ir valdančiųjų prestižas. Juk sovietiniai Lietuvos 
valdovai nuolat kalba apie religijos laisvę. Kokia tad gali 
būti laisvė, jeigu kardinolo buveinė randama ne krašto 
sostinėje, o jo užkampyje! Tai būtų gėda valdžiai viso pa
saulio akyse. Kardinolo sostas turi būti Lietuvos sostinė
je, kur stovi garbingoji katedra. Ji yra tikrasis kardinolo 
sostas, kuris dabar turėtų pasitikti naująjį kardinolą ir 
vėl tapti pagrindine Lietuvos šventove. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
MASKVA VIS DAR NEĮSTENGIA SUSTABDYTI ĮTAMPOS 
tarp Armėnijos ir Azerbaidžano dėl autonominės Kalnų Karaba- 
cho srities. Ji dar Lenino laikais buvo prijungta prie Azerbaidža
no, nors didžioji gyventojų dalis yra krikščionys armėnai, kurių 
nekenčia musulmonai azerbaidžaniečiai. Nuo vasario mėnesio 
Kalnų Karabacho armėnai reikalauja, kad ši sritis būtų prijungta 
prie Armėnijos. Tas reikalavimas sukėlė kerštingų azerbaidža
niečių riaušes prieš armėnus Sumgaito mieste, pasibaigusias 32 
armėnų nužudymu. Armėnija reagavo protesto demonstracijomis 
savo sostinėje Jerevane. Įtampa aprimo, kai Sovietų Sąjungos vy
riausybė ir aukščiausiasis sovietas atsisakė Kalnų Karabachą 
prijungti prie Armėnijos. Dabar vėl politinis armėnų ir azerbai

KANADOS ĮVYKIAI

JAV kongresas patvirtino sutartį
Laisvos prekybos sutartį, 

1988 m. sausio 2 d. pasirašytą 
JAV prez. R. Reagano ir Kana
dos ministerio pirm. B. Mairo
nio, jau patvirtino JAV kongre
sas. Atstovų rūmų pripažinimo 
buvo susilaukta rugpjūčio 9 d., 
senato - rugsėjo 19 d. Plačiau 
nuskambėjo senato sprendi
mas, padarytas 83:9 balsų san
tykiu. Mat po jo sutarties priė
mimo įstatymą belieka pasira
šyti prez. R. Reaganui. Senato 
posėdyje už sutartį balsavo 43 
demokratai ir 40 respubliki- 
ninkų, prieš - septyni demok
ratai ir du respublikininkai. 
Senato posėdyje sutarties pa
tvirtinimą istoriniu įvykiu pri
pažino ir demokratų, ir res- 
publikininkų atstovai. Esą tai 
buvo didelis laimėjimas abie
jų draugiškų kaimyninių šalių, 
turinčių ilgiausią pasaulyje 

nesaugomą sieną. Prekybą 
tarp Kanados ir JAV sustiprins 
visiškas muito bei kitų suvar
žymų panaikinimas sekančia
me dešimtmetyje. Demokratas 
senatorius L. Bentsenas betgi 
priminė, kad Kanados ekono
minis pajėgumas yra dešimt 
kartų mažesnis už JAV ir pen
kis kartus už Japonijos. Abi
pusė metinė prekyba laisvais 
principais sieks tik apie $160 
bilijonų. Tačiau ši sutartis yra 
svarbi ir tarptautinei preky
bai, kuriai taip pat reikia pa
našaus varžtų panaikinimo ar 
bent jų sumažinimo. JAV ir Ka
nados laisvos prekybos sutar
tis taps pavyzdžiu kitoms tau
toms prekybos derybose Žene
voje.

JAV senato posėdyje pagyri
mo susilaukė Kanados ministe- 

(Nukelta į 9-tą psl.)

Lietuvos kankinių šventovę Anapilyje, netoli Toronto, 1978 m. birželio 11 d. pašventino apaštalinis pronuncijus 
Kanadai arkiv. ANGELO PALMAS. Čia jis pasirašo šventinimo aktą. Šalia a.a. kun. Petras Ažubalis, klebonas, 
kurio rūpesčiu šventovė pastatyta Nuotr. O. BurzdžiausAr sovietinis komunizmas humaniškas?

Visu negerovių šaltinis yra politinio vairo patikėjimas vienai partijai
EDITA NAZARAITĖ

Šį retorinį klausimą kėlė ne 
vienas socialistas, įtikėjęs 
markistine - leninine utopija. 
Pokarinėje Europoje pirmieji 
socializmą “žmogišku veidu” 
bandė sukurti čekoslovakai, 
bet tuoj įriedėjo broliški tan
kai ir gražias užmačias sulygi
no su žemėmis. Tačiau po aš
tuoniolikos metų humaniško 
socializmo ilgesys sulapojo 
pačiame Kremliaus kurantų 
pavėsyje. Šios gražios išimtys 
tik patvirtina taisyklę, jog so
cializmas - komunizmas, deja, 
humaniškumu niekur ir nieka
da nepasižymėjo. Ši sistema, 
šis baisus XX a. socialinis 
eksperimentas daugeliui tau
tų atnešė nelaisvę, diktatūrą, 
ekonominę suirutę. Maža to - 
atnešė stalinizmą ir mirtį kalė
jimuose bei gulaguose.

Prisipažinti klydus gali tik 
labai stiprios, neeilinės asme
nybės arba labai sąžiningi 
žmonės.

Aleksandras Jakovlevas, CK 
Politbiuro narys ir M. Gorba
čiovo patarėjas, lankydamasis 
tarybų Lietuvoje rugpjūčio 
mėnesį, pareiškė keletą pasta
bų, vertų dėmesio. Tarp tira
dų, neva tamsi ir dar vis ne- 
prašviesėjanti tarybinės liau
dies sąmonė nėra tinkamai pa
siruošusi didžiosioms gorba
čiovinėms permainoms, suži
bėjo ir tokie minčių perliu
kai: “Mes tariame “taip”, parti
ja kalta ir pasiruošusi prisiim
ti kaltę”, tačiau A. Jakovlevas 
pridūrė, jog jokia šalis, ir TSRS, 
neturi gėdytis savo praeities.

Žinoma, praeities gėdytis 
nereikia, bet negalima pamirš
ti praeityje padarytų nusikal
timų, kurie tebėra gyva žaizda 
žmonių atminty, nes tuos nusi
kaltimus darė konkretūs žmo
nės, ir jie liko nenubausti. Ki
taip išeitų, jog Vokietija tene- 
sigėdi fašizmo, Kambodža -pol- 
potizmo, Kinija - maoizmo, o 
TSRS - stalinizmo padarytų 
nusikaltimų humaniškumui, sa

voms ir svetimoms tautoms, iš
tisoms kartoms.

Atrodo, kad gorbačiovinėje 
eroje išsivystė apsukrūs diplo
matai, išmokę derėtis it turgu
je: “Jūs užmirškite ir nesigėdy
kite fašizmo, kurio kūrėjai ir 
vykdytojai jau nubausti, o mes 
nesigėdysime savo stalinizmo, 
kurio kūrėjai ir vykdytojai te
bėra nebausti. Mes užmiršime 
jūsų nusikaltimus, bet ir jūs 
mums mūsų nepriminkite. “Ta
čiau civilizuotas ir laisvasis 
pasaulis jokių, niekieno nusi
kaltimų neužmirš, nors daug ra
mybės ištroškusiųjų ir ragina 
taip pasielgti. Kyla klausimas, 
kodėl komunistai nori taip 
greitai “po žemėm užkasti” ir 
nebesigėdinti stalinizmo? Kam 
gi tas gėdos šešėlis meta ne
pageidaujamą tamsų atspalvį 
ant šviesių veidų? Išeitų, kad 
pačiai susikompromitavusiai 
kompartijai, nes jokia kitokia 
TSRS neegzistavo jau nuo 1917 
metų. O kartu su ja - ir jokių 
laiko ir gyvenimo bandymų ne
atlaikiusiam utopiniam mark- 
sizmui-leninizmui.

Tiek fašizmo, tiek stalinizmo 
atsiradimo priežastys - dikta
tūra, nekontroliuojamas vieno 
diktatoriaus ar vienos politi
nės partijos siautėjimas, jų 
nesiskaitymas su niekuo ir 
neatsiskaitymas prieš nieką. 
Prielaidą diktatoriui Stalinui 
išaugti sudarė socialistinės- 
komunistinės sistemos esmė - 
politinio pliuralizmo atsisaky
mas: utopinis, neatsakingas ir 
avantiūristiškas šalies politi
nio vairo patikėjimas vienai 
komunistų partijai, neva atsto
vaujančiai plačiųjų masių in
teresus. Neleidimas egzistuoti 
atvirai, legaliai opozicinei 
partijai veda prie piktnaudžia
vimo valdžia prie neregėtos 
korupcijos visose valdžios pa
kopose, prie nesiskaitymo su 
liaudies masėmis ir iš to iš
plaukiančiu jos interesų igno
ravimu bei absoliučiu panieki
nimu. Dėl to valdantieji sluoks
niai atsitveria nuo liaudies ne 

tik storomis Kremliaus sieno
mis, bet dar ir tankais bei mi
nosvaidžiais, ima terorizuoti 
gyventojus, o, reikalui esant, 
dar ir mases perkelia į negyve
namas trofimofkų salas ir ap
tveria spygliuotomis tvoromis.

Taip gimsta stalinizmas ir su 
juo susiję nusikaltimai, už ku
riuos iki šiol dar niekas nenu
baustas. Šalyje, kur gamybos 
priemonių privatizavimas vai
zduojamas kaip didžiausia 
žmogaus išnaudojimo priemo
nė, gamyba lieka be kontrolės, 
be šeimininko, nes visokiom 
specialiom, parduotuvėm ir 
kitokiom panašiom užkardom 
nuo tikrovės atsitvėrusi val
dančioji komunistų mažuma 
nebesiorientuoja gamyboje, 
ignoruoja rinkos bei kitus svei
kus ekonomikos dėsnius, tad 
šalyje prasideda neregėtas 
ekonominis nuopuolis. Liau
dies masės, sąmoningai ar in
tuityviai suvokdamos savo pa
dėties beteisiškumą, bejėgiš
kumą ir net nereikalingumą, 
puola į tokius kraštutinumus, 
kaip masiškas alkoholizmas, 
dvasinis kurtumas ir protinis 
aklumas, cinizmas, pragma
tizmas arba konformizmas. 
Tokiu būdu prasideda “puvi
mas ir iš apačios”, ne tik “iš 
viršaus”. Pro storų Kremliaus 
mūrų sienas pajutusi totalita
rinių padarinių smarvę, kom
partija suskato ieškoti išsigel
bėjimo reformose. Vienok, is
torija moko, jog reformos la
vonams nebepadeda: ar stikli
nę akį įdėsi - vis tiek jau ne
praregės, ar koją dirbtinę pri
montuosi - nebeeis, ranką 
plastmasinę sumeistrausi - ne
bedirbs.

Kol kiekvienas doras žmogus 
neįsisąmonins, jog stalinizmą 
sukūrė ne Stalinas, o marksiz- 
mas-leninizmas, kuriuo ir to
liau tebesivadovauja pati vie
na visą valdžią užsiglobusi 
komunistų partija, tol nė vie
nas žmogus negali būti tikras, 
jog stalinizmas nesugrįš rytoj 
ar poryt. 

džaniečių susikirtimas prasi
dėjo Stepanakerte, didžiausia
me Kalnų Karabacho miestely
je, kur vienas gyventojas žu
vo, 48 buvo sužeisti. Reakcijos 
buvo susilaukta Armėnijos sos
tinėje Jerevane demonstraci
jomis ir visuotiniu streiku. Vėl 
reikalaujama armėnų daugu
mą turintį Kalnų Karabachą 
grąžinti Armėnijai. Šį kartą 
kompartijos vadas M. Gorba
čiovas pasirinko kietą liniją, 
pasiųsdamas vidaus reikalų 
ministerijos kariuomenės da
linius į Armėnijos sostinę Je
revaną ir į Stepanakerto mies
telį Kalnų Karabache. Maskvos 
televizija rodė automatais 
ginkluotus karius ir tankus tų 
vietovių gatvėse.

Smerkia brolį
Kariuomenės dalinius ati

traukianti Sovietų Sąjunga ko
munizmą Afganistane bando 
išsaugoti prezidento parei
goms pasirinktu savo patikė
tiniu Nadžibula. Daug kam 
atrodo, kad tai yra tuščios 
pastangos, nes sovietų apgink
luoti prez. Nadžibulos kariai 
pralaimės kovą prieš musul
monus partizanus. Tokios nuo
monės yra ir prez. Nadžibulos 
jaunesnis brolis S. Rahis, su 
žmona ir dviem vaikais pabė
gęs pas partizanus ir neseniai 
pasiekęs Pakistaną. Spaudos 
konferencijoje Pešvare S. Ra
his teigė, kad jo brolis Nadži
bula yra į Staliną panašus me
lagis ir žudikas, 1983 m. nužu
dęs su jo politika nesutikusį 
tėvą. Pats S. Rahis sakėsi pri
klausęs kompartijai dešimtį 
metų, bet ja ir savo broliu nu
sivylęs po 1979 m. įvykusios 
sovietinės invazijos. Pasak S. 
Rahio, jo brolio prez. Nadži
bulos laukia neišvengiamas 
pralaimėjimas, kai Sovietų 
Sąjunga užbaigs karių atitrau
kimą 1989 m. vasario 15 d.

Etninės problemos
Sovietų Sąjungą slegia įtam

pa tarp Armėnijos ir Azerbai
džano dėl Kalnų Karabacho. 
Panašios problemos susilau
kė ir Jugoslavija, kurią suda
ro šešios respublikos. Serbi
jos respublika turi dvi auto
nomines Kosovo ir Vojvodinos 
provincijas. Įtampą atnešė gy
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ventojų daugumą Kosovo pro
vincijoje sudarantys albanai. 
Esą jie stengiasi iš tos provin
cijos išstumti serbus. Dėl šių 
kaltinimų prasidėjo kruvini 
susikirtimai tarp abiejų gru
pių. Masinės serbų demonstra
cijos pramonės centre Niksi- 
če, sutraukusios apie 100.000 
dalyvių, reikalauja užbaigti 
albanų siautėjimą Kosovo pro- J 
vincijoje. Demonstrantai re
mia Serbijos komunistų vado 
S. Miloševičiaus planą, panai
kinantį autonomines provinci
jas Serbijos respublikoje. 
Praktiškai tai reikštų Serbi
jos sujungimą. Demonstracijo
se kalbėjo buvęs komunistinių 
partizanų gen. A. Vojinovi- 
čius, reikalavęs paskelbti pa
vojaus stovį Kosovo provinci
joje ir atleisti albanus valdžios 
pareigūnus, pataikaujančius 
kaimyninei Albanijai. Prie
šingu atveju grasinama gink
luotu sukilimu gelbėti serbų 
mažumą Kosovo provincijoje. 
1980 m. miręs partizanų vadas 
ir komunistinės Jugoslavijos 
prez. B. Tito kraštui valdyti 
paliko koalicinę vyriausybę, 
kurios vadai, atstovaujantys 
federaciją sudarančioms res
publikoms, keičiasi rotacine 
tvarka.

Rinkimai Švedijoje
Švedijos parlamento rin

kimus laimėjo premjero I. 
Carlsono socialdemokratai, par- 
lamentan grįžę su 158 atsto
vais. Daugumą 349 vietų par
lamente socialdemokratams už
tikrins jų sąjungininkai ko
munistai, savo parlamentarų 
skaičių padidinę iki 21. Trys 
centrinės partijos susilaukė 
tik 150 atstovų. Socialdemo
kratai Švediją valdo nuo 1932 
m. Iš valdžios juos buvo iš
stūmusi konservatorių koalici
ja 1976-82 m. Socialdemokra
tų premjerui I. Carlsonui tai 
buvo pirmieji parlamento rin
kimai po socialdemokratų 
premjero O. Palmės nužudymo 
1986 m. Pirmą kartą nuo 1917 
m. Švedijos parlamentas susi
laukė naujos žaliųjų partijos, 
pagrindinį dėmesį skiriančios 
gamtosaugai. Žalieji, surinkę 
5,5% balsų, parlamentan įvedė 
20 savo atstovų.
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.Anonimų jžaia

Kodėl reformos?r^NTANASBUTKUS
Sutrikusi sovietų ekonomija verčia ieškoti išeities. Pvz. 40% bulvių supuvo dirvose, 

sugedo šimtai vagonų daržovių

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Prieš kurį laiką mūsų spau
doje buvo diskutuojama anoni
mų ir slapyvardžių bei neaiš
kių inicialų problema, daugu
mai pasisakant prieš jų nau
dojimą ir tvirtinant, kad ano
nimai yra mūsų spaudos vėžys. 
Asmuo, gyvenantis laisvėje, 
norintis spaudoje pareikšti 
savo nuomonę, neprivalo slėp
tis po slapyvardžiais, kaip kad 
buvo priversti mūsų rašyto
jai ir publicistai okupacijų 
ir spaudos draudimo metais. 
Slapyvardžių gynėjai, kartais 
panaudodami visiškai absur
diškus argumentus, net tvir
tino, kad kai kurie asmenys 
nenori pasirašyti “iš kuklu
mo”, gi kiti - kad “nepatogu” ... 
Jei tikrai “nepatogu” ir jei pa
reikštoji nuomonė yra netei
singa ar parašyta užgauliu sti
liumi, galima tikėtis nemalo
numų, todėl “spaudos bailiai” 
po slapyvardžiais pasislepia, 
įpareigodami redaktorius iš
laikyti paslaptį. Drąsūs ir orūs 
asmenys, be jokių užpakalinių 
minčių reiškiantys savo nuo
monę atvirai, nebijantys dis
kusijų ar priešingų nuomonių, 
supranta ir gerbia spaudos 
laisvės principus. Spaudos 
laisvė nėra skirta tiems, ku
rie ją piktnaudoja arba asme
niškų sąskaitų suvedimui, ar
ba kitų asmenų užgavimui ar 
inkriminavimui.

Kodėl ir vėl ta tema rašau? 
O todėl, kad tapau mano ini
cialų panaudojimo auka, ir 
mano asmeniškas gyvenimas 
gerokai nukentėjo. Viename 
mūsų dienraštyje, Klivlando 
žinių skyriuje, buvo atspaus
dintas straipsnelis apie vie
nos Klivlando parapijinės 
mokyklos uždarymą ir jo re
zultatus. Tai nemandagus ir 
pamokslaujantis straipsnelis, 
po kuriuo buvo A.B. inicia
lai... Nedrįsčiau ne savo pa
rapijos kleboną spaudoje kal
tinti “krikščioniškos meilės 
stoka”, “atstūmusį” tėvus nuo 
parapijos veiklos, kuri “sklei
dė Kristaus Evangeliją” ... 
Neturėdama savo vaikų toje 
mokykloje nei tikrų faktų, ne- 
siimčiau net ir prašoma tokį 
straipsnį rašyti, o mano ir sa
kiniai būtų sklandesni. (“Kad 
išlaikius mokyklos lygį...) 
Tačiau nebūtų joks nusikalti
mas pareikšti savo nepasiten
kinimą spaudoje dėl mokyklos 
uždarymo, visa tai išreiškiant 
oriu stiliumi, be užgauliojimų 
ir pamokslavimų. Antra vertus, 
jei to “straipsnio” autorius 
norėjo tuo klausimu pasisaky
ti spaudoje, jis turėjo turėti 

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!”

Mano artimam ir brangiam bičiuliui 
lyg broliui

AfA 
VYTAUTUI ŠADREIKAI

iškeliavus amžinybėn,

jo seseris-ZOSĘ, BIRUTĘ, brolius-VALIŲ, KAZĮ 
bei kitus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame kartu liūdėdami -

Wilfred Dyer su šeima

pakankamai drąsos pasirašy
ti SAVO vardu ir pavarde. Pil
nai suprantu, kodėl autorius 
turėjo slėptis po svetimais 
inicialais, nes nei mintys, nei 
kalbos stilius tikrai nedaro 
garbės.

Mūsų visuomenė yra labai 
žiauri, kai atranda progą ką 
nors kaltinti, apkalbėti ar pa
smerkti. Mano namuose nenu
stojo skambėjęs telefonas ... 
ir bet kokie mano užtikrinimai, 
kad aš nesanti tokio “straips
nio” autorė, nedaug tepadėjo. 
Buvau priversta kreiptis į dien
raščio redaktorių telefonu su 
prašymu artimiausioje atei
tyje, Klivlando žinių skyriu
je, paskelbti, kad asmuo, pa
sirašęs tą straipsnį A.B., nesu 
aš. Lygiai to paties paprašiau 
vietinės radijo valandėlės ve
dėją, kuris mielai tai sutiko 
padaryti.

Galimas taip pat dalykas, kad 
A.B. yra teisingi inicialai, bet 
kiek spaudoje, ypač Klivlande, 
yra rašančių asmenų su tokiais 
inicialais, išskyrus mane, dr. 
Antaną Butkų, kuris taip pat 
sakosi tokio straipsnio ne
rašęs.

Užteks anonimų ir neišaiški
namų inicialų - nepasirašyti 
turi teisę tik vedamųjų straips
nių autoriai, kurie atstovau
ja redakcijos nuomonei. Pavar
tykime visą viešąją spaudą. 
Tokiame populiariame savaiti
niame žurnale kaip “Time”, po 
kai kuriais straipsniais yra 
surašyti net keli autoriai, ma
tomai straipsnius rašę dali
mis ar informaciją surinkę iš 
skirtingų vietovių. Ir už kiek
vieną straipsnį atsakomybę ne
ša jo autorius.

Įtariu, kad mano inicialai 
buvo sąmoningai panaudoti, 
ir dar kartą pabrėžiu, kad NIE
KADA nesu nieko rašiusi ano
nimiškai, visus savo straips
nius pasirašau pilnu vardu ir 
pavarde. Ką rašau, už tą nebi
jau atsakomybės, drįstu savo 
nuomonę ginti ir stengiuosi 
būti mandagi.

Norėčiau siūlyti Žurnalistų 
sąjungai įtaigoti redaktorius, 
kad jei galutinai ir neatšau
kiamai atmestų visą medžiagą, 
kurios autorius nedrįsta pasi
rašyti.

Kad ateityje būtų sunkiau 
panaudoti mano inicialus, nuo 
dabar savo paraše vartosiu 
taip pat ir savo antrąjį vardą.

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.

Komunistų partijos (KP) kon
ferencija Maskvoje susilaukė 
didelio dėmesio ne tik komu
nistų valdomuose kraštuose, 
bet ir Vakarų pasaulyje.

Rytų Europos komunistų 
valdomuose kraštuose verti
nimas rezultatų nėra vieno
das: Prahos ir Rytų Berlyno 
konservatoriams rūpi kiek ma
žai jie galės daryti, kad paten
kintų Gorbačiovo brukamą per
sitvarkymą. Vengrijos parti
jos vadai, kuriems rūpi pasi
keitimai, nori žinoti, kaip toli 
jie gali eiti neperžengę “peres- 
troikos” ribų. Vengrijos parla
mentas, net nelaukdamas KP 
konferencijos pabaigos, išsi
rinko pirmąjį partijai nepri
klausantį biologą Bruno Straub 
pirmuoju nekomunistu prezi
dentu po Antrojo pasaulinio ka
ro. Vien tai jau rodo, kad ne
partinės jėgos Vengrijoje yra 
labai stiprios. Gorbačiovas pa
reiškė naujajam Vengrijos va
dui, kad jis laiko Vengrijos re
formas modeliu sovietų “pe- 
restroikai”.

Vakarų valstybių vyriausy
bės taip pat laukė KP konfe
rencijos nutarimų, norėdamos 
atspėti, kokios bus Sovietų Są
jungos intencijos ir planai: 
bandys jie atstatyti savo kraš
to pašlijusią ekonomiją, ar ne
kreips į ją daug dėmesio ir to
liau ves agresyvią užsienio po
litiką? Mums taip pat labai 
svarbu patirti kokias refor
mas KP konferencija leido ir 
ką jos atneš Lietuvai.

Socioekonominė padėtis
Štai pora duomenų, aiškiai 

rodančių tragišką Sovietų Są
jungos padėtį.

Vadinamajame “stagnacijos” 
periode (Brežnevo valdymo 
metu) ekonomija kasmet krito 
po 0.5%. Net ir Gorbačiovo val
dymo metu ji neaugo, bet krito 
0.1% kasmet. Labai bloga pa
dėtis mokslinėje ir techno
loginėje srityje, kur spraga nuo 
pasaulinio lygio smarkiai di
dėja. Prie šio nuosmukio žy
miai prisidėjo tai, kad 12-tame 
penkmečio plane buvo numa
tyta mokslo pažangą ir tech
nologiją padidint ne tik kie
kybiškai, bet ir kokybiškai. 
Šiose srityse tai nėra sude
rinama.

Suėjo antrosios metinės nuo

AfA
VYTAUTO RADZEVIČIAUS

mirties. Jis mirė 1986 metais rugsėjo 26 dieną.

Gyvent, mylėt tu norėjai, bet žiauri mirtis pa
laužė tave. Palikai man vien tik gražiausius prisimi
nimus. Labai liūdna, kad netekau tavęs. Sunku eiti 
vienai gyvenimo keliu. Nors džiugina draugai, bet 
ašaros akyse ir skausmas širdyje drąsko sužeistą 
krūtinę.

Žmona Adelė

AfA 
JONUI MIKOLAIČIUI 

mirus,
jo seserį MARTĄ RADŽIŪNIENĘ su šeima nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -

O. A. Baltrūnai A. V. Vaitoniai
O. Juodišienė U. Urbonas

J. A. Pūkai

KP konferencijoje “maisto 
problemą” Gorbačiovas pava
dino “greičiausiai pačia skau
džiausia ir svarbiausia šių 
dienų problema sovietų visuo
menėje”. Sovietų ir Vakarų 
ekonomistai sutinka, kad no
rint atgaivinti ekonomiją, vi
sų pirma reikia pagerinti pi
liečių maitinimą.

Faktas, kad Sovietų sąjunga 
negali išsimaitinti. Vyrauja 
didžiausia netvarka kolekty
vizacijoje, kur yra įsigalėjusi 
per didelė centrinė adminis
tracija ir nepakankama inicia
tyva žemės ūkiogamyboje ir jos 
pruduktų apdirbime bei trans- 
portacijoje. Tarp didelių so
vietų gyvenimo sunkenybių pa
žymėtinas nuolatinis geresnio 
maisto jieškojimas ir ilgos va
landos eilėje prie to maisto 
gavimo. Tai labiausiai pažemi
nantis ir nužmoginantis reiš
kinys.

Šiuo metu sovietų spauda 
daugiau faktų atskleidžia apie 
krašto nesėkmes: per 40% bul
vių derliaus supuvo dar jas 
nenurinkus; šimtai vagonų 
daržovių sugedo nepasieku
sios rinkos; galvijai neteko 
10% svorio iki buvo pristaty
ti į skerdyklas. Darbininkai 
turi būti laimingi gavę nusi
pirkti 2 svarus dešros ir krau
tuvėje radę kaulą ardu sriubai 
išsivirti.

Sveikatos atžilgiu Sovietų 
Sąjunga buvo 50-toji pasauly
je kūdikių mirtingume, 32-tro- 
ji žmonių amžiaus ilgume.

Sovietologas H. Rowen, ra
šydamas apie Sovietų impe
rijos ateitį, pareiškė, kad 20- 
tame šimtmetyje Kinija ekono
minėje srityje pralenks So
vietų Sąjungą. Pasak švedų 
ekonomisto Derek Swan, so
vietai pagamina tik vieną ket
virtadalį JAV-bių gėrybių.

Ekonominė sovietų gamyba 
sustojo augusi, infliacija siau
čia, ir eilės prie maisto par
duotuvių vis didėja. Viso to 
akivaizdoje Gorbačiovas krei
pia tautos ir įiiašaulio dėme
sį į užmojį išjungti komunis
tų partiją iš valdžios. Jis kal
tina KP vadus dėl ekonominio 
bankroto, nors KP vadai pave
dė jam valdžią.

Sovietų ekonomija yra net 

25% mažesnė, negu JAV žval
gyba yra ją apskaičiavusi (spau
doje pareiškė akademikas Gri
gory Khain). Gorbačiovo di
lema - išjudinti ekonominį 
augimą arba sumažinti kari
nes išlaidas.

Kas kaltas dėl nuosmukio?
Gorbačiovas valdžioje jau 

išbuvo 2,5 metų. Per tą lai
ką padidėjusios apsiginklavi
mo išlaidos ir sovietų impe
rijos biudžetas yra jo atsako
mybė. Nesugebėjimas padary
ti skubių reformų žemės ūky
je po 1985 m. taip pat yra jo 
atsakomybė.

Tačiau tiek rusų, tiek Vaka
rų inteligentija giria Gorba
čiovą už numatytas reformas, 
o už nepriteklius kaltina se
nuosius KP vadus. Tuo tarpu 
“perestroikos” priešininkai - 
“aparačikai” sako, kad per Gor
bačiovo valdymo metus vis gir
disi “perestroika”, o jos re
zultatų nesimato. Kyla rimtas 
klausimas, kiek ilgai sovietų 
žmonės tikės tom kalbom apie 
persitvarkymą, nematydami iš 
jo praktiškos naudos?

Mums kyla klausimas, kaip 
ilgai JAV-bės rems Sovietų 
Sąjungą, darydamos jai nuo
laidas, neišreikalaudamos iš 
jos daugiau piliečiams lais
vės savame krašte ir mažiau 
komunistų agresijos už jos ri
bų. Kadangi Gorbačiovui labai 
reikia ginklų kontrolės ir už
sienio prekybos, tai JAV-bės 
turi viso to stipriau reikalauti.

Prez. Niksonas perspėja, 
kad sovietai nėra atsisakę pa
saulio dominacijos. Gorbačio
vas nori pakeisti komunistinę 
sistemą tik tiek, kad ji būtų 
paveikesnė, todėl JAV, jiems 
padėdamos, rizikuoja savo pa
čių sunaikinimu. Sovietais ne
pasitikėjimas išaugo per 40 
metų dėl jų pačių darbų; dabar 
ateina laikas darbais laimėti 
tą pasitikėjimą. KP turėjo bū
ti avangarde; vietoje to ji ir 
valdomieji organai susijungė, 
tiksliau sakant, KP pasiglem
žė valdžią. Dėl tos priežasties 
KP priešinasi Gorbačiovo 
“perestroikai”, ir todėl KP 
struktūra turės būti pakeista, 
kad būtų galima vykdyti Gor
bačiovo numatytas reformas. 
Komunistų partija turės pa
sitraukti iš kasdieninio, val
dymo, tačiau tas praktikoje 
negreit įvyks.

Smerkia Baltijos 
valstybių okupaciją
Europos parlamento sesijo

je rugsėjo 16 d. Strasburge, 
didele balsų dauguma buvo 
priimtas Politinio komite
to pranešimas apie Europos 
bendruomenių politinius san
tykius su Sov. Sąjunga. Prane
šimą padarė vokiečių social
demokratas Klaus Haensch, 
kuris gegužės 3-13 d.d. lankė
si Maskvoje. Ten jis susitiko su 
Gorbačiovu, politbiuro nariu 
Dobryninu ir maršalu S. Ach- 
romejevu.

Tame pranešime kalbama 
apie Europos bendruomenės ir 
Sov. Sąjungos santykius, ir ta 
proga sveikinamas Sov. Sąjun
gos pasiruošimas pagaliau pri
pažinti Europos bendruome
nių politinę realybę. Prane
šime taip pat sveikinama Sov. 
Sąjungą už pareikštą aiškų ir 
stiprų interesą dirbti kartu 
su daugeliu tautų ir dalyvau
ti pasaulio prekybos proble
mų sprendime.

Pranešime taip pat minimi 
praeitais metais parlamen
te priimti nutarimai apie žmo
gaus ir piliečio teisių pažei
dimus Sov. Sąjungoje. Punkto 
A šeštojoje pastraipoje sa
koma: “Sovietų Sąjunga yra jė
ga, kuri, nesilaikydama jokios 
teisės, inkorporavo buvusias 
nepriklausomas valstybes ir 
toliau tęsia Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos okupacijas”.

Europos bendruomenės pra
nešimą daręs K. Haensch yra 
nuolatinis “Baltic Intergroup” 
komisijos narys prie Europos 
parlamento. Jos narius sudaro 
penki parlamentarai, atstovau
jantys penkioms didžiosioms 
demokratinėms grupėms. Šios 
parlamento grupės generalinis 
sekretorius yra Algis Klimai- 
tis. ELTA

Mylimam vyrui ir tėtei

a. a. JONUI ŠABLINSKUI
mirus,

žmoną PAULINĄ, dukrą ANGELĘ ir sūnų DONATĄ 
nuoširdžiai užjaučiame -

Anelė Birgelienė Vitas Birgelis
Ramutė ir Jonas Žiūraičiai

AfA 
PETRUI RADZEVIČIUI

mirus,

liūdinčiai šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą -

Audronė ir Antanas Kazanavičiai

AfA 
JONUI DAMBARUI 

mirus,
jo žmonai MARIJAI ir dukrai KRISTINAI su vyru 
reiškiame gilią užuojautą -

J. V. Sližiai

AfA 
JONUI DAMBARUI 

mirus,

žmoną MARIJĄ ir dukrą KRISTINĄ su vyru nuošir
džiai užjaučiame -

Aldona Dagienė
Dagmara ir Tadas Jurciai 
Sofija ir Aleksas Kikilai, 

(Čikaga)

AfA 
JONUI DAMBARUI 

mirus,
žmonai MARIJAI, dukrai KRISTINAI ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą -

Angelė ir Vytas Kulniai 
Rūta ir Myron Douglas

AfA 
KOTRYNAI MARGIENEI 

mirus,

jos sūnų JONĄ su žmona ir kitus gimines bei arti
muosius nuoširdžiai užjaučiu -

Bronius Bagdonas

PADĖKA
AfA

VYTAUTAS JONAITIS,
mylimas tėvelis ir senelis, mirė 1988 m. rugsėjo 5 d., 
Toronte. Palaidotas 1988 m. rugsėjo 8 d., Šv. Jono

lietuvių kapinėse, Mississaugoje.
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Staškui, kun. K. 

Kaknevičiui už apeigas, sol. V. Verikaičiui už vargonavimą 
bei giesmes, Br. Mackevičiui už skaitymus šv. Mišių metu.

Dėkojame velionies giminėms už paramą mūsų sunkioj 
valandoj, draugams bei pažįstamiems už užprašytas Mi
šias, atsiųstas gėles, užuojautas žodžiu bei raštu ir pinigi
nes aukas. Ačiū Lietuvos kankinių parapijos chorui, šiaulie
čių sambūriui, karsto nešėjams ir visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse. Taip pat dėkojame A. Balašaitienei už gražų 
eilėraštį velionies prisiminimui.

Ačiū B. Stanulienei už skaniai paruoštus pusryčius ir 
visoms ponioms už pyragus bei pagalbą.

Viešpatie, suteik jam amžiną ramybę.
Žmona Birutė, dukros - Eglė, Onutė, Rita 

su šeimomis

Canadian girt ftlcinorials Htb.
76 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

Bank of Canada. Bank of Mon(real.
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



Taip atrodė pokario metais susprogdintas Trijų kryžių paminklas Vilnių 
je. Dabar Lietuvoje yra rūpinamasi jo atstatymu

Kolektyvinė ir asmeninė išpažintis Sovietijoje
Saugumiečio Danieliaus Todeso straipsnis sovietinėje spaudoje

Profesorius Vytautas Skuodis Britanijoje
Londonas yra didžiulis cent

ras su įvairiom tarptautinio 
masto organizacijom. Kartu jis 
yra garsus sąžinės kalinių gel
bėjimo centras. Todėl iš įvai
rių kraštų išsilaisvinę sąži
nės kaliniai atvažiuoja į tą 
centrą. Iš Sovietijos kalėjimų 
pirmasis pasirodė V. Bukovs
ky, N. Sharansky, vėliau Irina 
Ratušinskaja, o dabar mūsiš
kis prof. Vytautas Skuodis.

Rugpjūčio 9-15 d.d. Londone 
viešėjo prof. Vytautas Skuo
dis. Jis buvo garbės svečias 
organizacijos Amnesty Inter
national, Keston College, D. 
Britanijos katalikų savaitraš
čio “The Universe”. Šis savait
raštis įdėjo straipsnį-pasikal- 
bėjimą, kas vyksta šiuo metu 
okupuotoje Lietuvoje. (Labai 
gaila, kad jo globėjai nesu
gebėjo padaryti kontaktų su 
lietuviams palankiais dien
raščiais).

Rugpjūčio 14, sekmadienį, 
prof. V. Skuodis dalyvavo Šv. 
Kazimiero šventovėje 11 v. pa
maldose, skaitė Mišių skaity
mus. Po pamaldų parapijos 
svetainėje S. Kasparas supa
žindino susirinkusius su Lie
tuvos laisvės kovotoju.

Pradžioje prof. V. Skuodis 
sakė, kad jam labai patiko Lon
dono Šv. Kazimiero šventovė 
su savo gražiomis dekoracijo
mis. Jis dėkojo londoniečiams, 
kurie prisidėjo prie jo bylos 
garsinimo ir prašymo, kad bū
tų išleistas iš kalėjimo, kar
tu reikšdamas padėką Amnes
ty International, Keston Col
lege štabui ir kitoms organi
zacijoms.

Savo pranešimą pradėjo, 
kaip jam teko pergyventi tik 
iš kalėjimo išėjusiam Lietu
vos 600 metų krikščionybės 
iškilmes Vilniuje, Šv. Petro 
ir Povilo šventovėje. Buvo lie
tinga diena, daug netilpo šven
tovėje, turėjo pasitenkinti 
šventoriumi ir stovėti purve. 
Iškilmingas Mišias atnašavo 
arkivyskupas Liudas Povilio
nis. Be to, dalyvavo Religinių 
reikalų tarybos viršininkas 
iš Maskvos Konstantinas Char- 
šev su okupuotos Lietuvos sky
riaus vedėju Petru Anilioniu. 
Šie abu viršininkai sėdėjo 
prie altoriaus. Vyskupai ir 
kiti dvasiškiai turėjo išreikšti 
pagarbą kaip valdžios atsto
vams. O tačiau jų tikslas yra 
visomis priemonėmis kuo grei

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.

čiau sugriauti Lietuvos Kata
likų Bendriją.

Kitos iškilmingos Mišios 
buvo atnašaujamos tremtinio 
vyskupo Julijono Steponavi
čiaus Šv. Mikalojaus švento
vėje. Vyskupas ignoravo ateis
tų įsakymą skaityti tik vysku
pų laišką tikintiesiems. Jis 
pasakė pamokslą, apžvelgda
mas nueitą krikščionybės ir 
tautos kančių kelią. Iškilmės 
baigtos Tautos himnu.

Profesorius kalbėjo apie 
problemas Kauno kunigų se
minarijoje, kuri be sovietinio 
saugumo (KGB) sutikimo nega
li priimti jaunuolių seminari- 
jon. Tuo būdu saugumas ver
čia būsimus kunigus būti jų 
agentais. Tokie klierikai 
gauna paramą iš sovietinio 
saugumo. Vienas blogas kuni
gas daugiau žalos padaro Ka
talikų Bendrijai, negu tūks
tantis uolių ateistų. Be to, 
yra žinoma, kad kunigų tarpe 
jau yra KGB agentų.

Apie keliones į okupuotą 
kraštą jis sakė, kad reikia su 
giminėmis, draugais pasimaty
ti. Svarbiausia neužmiršti 
pasiimti knygų, maldaknygių, 
religinių paveikslų. Knygas 
galima oficialiai vežtis savo 
skaitymui ar maldoms. Knygų 
visi ten laukia!

Šiek tiek užsiminė apie da
bartinę Gorbačiovo persitvar
kymo politiką. Visi sovietų 
vadai didelį Sovietijos kraš
tą privedė prie ekonominio 
gyvenimo bedugnės. Tai maty
damas, Gorbačiovas bando 
pertvarkyti Sovietijos gy
venimą. Ryšium su šiuo persi
tvarkymu sovietų okupuotuose 
kraštuose pradėjo prasiskleis
ti tautinio atgimimo daigai. 
Žmonės pradėjo reikalauti sau 
žmoniško gyvenimo teisių. Iš
eivijos lietuviai turėtų sekti, 
kas vyksta Lietuvoje ir į tai 
reaguoti.

Po pranešimo atsakinėjo į 
klausimus, kurie buvo tęsiami 
per bendrus pietus klebonijo
je, suruoštus garbingam sve
čiui parapijos klebono, kun. 
dr. Jono Sakevičiaus.

S. Kasparas

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

i
“Tiesą ir tik tiesą” yra pava

dinimas straipsnio, kurį para
šė saugumietis Danielius To- 
desas (“Gimtasis kraštas”, 1988 
m. birželio 2-8 d.). Staigmenų 
dabartinėje sovietinėje spau
doje apstu. Bet ši staigmena 
yra pati ypatingiausia ir nau- 
joviškiausia gal net visoje So
vietijoje, nors parašyta lietu
vių kalba. Dar daugiau: ji para
šyta ne kokio eilinio reiklaus 
skaitytojo, žurnalisto ar rašy
tojo, kuris kitų nuodėmes iš
skaičiuoja, bet paties saugumo 
skyriaus viršininko, dar nepa
bėgusio į Vakarus, o savoje 
spaudoje paskelbusio, kad so
vietinė imperija yra nusikal
tėliška. Taigi kartais ir “jau
nesnysis brolis” pralenkia 
“vyresnįjį”.

Tik atidžiai įsiskaitykime:
“Seniai laikas, kad Lietu

vos gyventojai ir lietuvių iš
eivija sužinotų apie tai, kas 
sudarkė daugybės tūkstančių 
gyvenimą, kas slegia tai atli
kusių sąžinę. Apie tai, kaip 
buvo ruošiama 1941 m. birželio 
14-toji. Autorius yra vienas iš 
nedaugelio likusių gyvų, galin
čių apie tai papasakoti. Sąži
nės liepiamas, jis imasi 
plunksnos. Straipsnio antraš-
tėję teismo priesaikos triadės 
trečiasis narys: ... ‘ir visą tie
są’ nutylėtas neatsitiktinai. 
Prie visos tiesos priartėsime 
kai bus įviešinti Stalino laikų 
slaptieji dokumentai” ...

Ačiū Danieliui Todesui už 
viešą išpažintį. Tokių išpažin
čių mes dar negirdėjome iš sta
linizmo vykdytojų. O žmonės 
jau buvo įpratę galvoti, kad ne
įmanoma užtikti saugumiečio, 
kuris turi sąžinę. Beje, ir To
desas pagrindžiai išdrįso iš
pažinti ne tiek savo, kiek kitų 
kaltes.

II
Kaltę Todesas suverčia ofi

cialiems Sovietijos tūzams: 
mini saugumo komisarą Mer- 
kulovą, Berijos dešiniąją ran
ką, atsiųstą į Lietuvą. “Mer- 
kulovo nurodymu visų valsty
bės saugumo liaudies komisa
riato padalinių viršininkais 
buvo paskirti vietiniai žmo
nės, o profesionalūs saugumie
čiai tapo jų pavaduotojais ...” 
O už jų tūnojo svarbiausias 
blogio šaltinis — “toks nenu
ginčijamas buvo Stalino auto
ritetas” ... “Skirtumo, o kar
tais ir prarajos tarp idealų ir 
praktinių darbų, niekas (‘idėji
nių komunistų’ tarpe, prie ku
rių autorius ir save priskiria) 
nematė”. Baisiojo birželio jis 
nei moraliniais, nei teisiniais, 
nei vad. realiosios politikos 
atžvilgiais nepateisina.

Klausia Todesas: “Ar gal
vojo respublika pasipriešinti 
birželio 14-tosios akcijai?” Ir 
jis nejaučia, ar vaidina nejau
čiantį, jog tai naiviausia graž
bylystė. Juk jo paties prisipaži
nimu, tie, kurie turėjo galią 
Lietuvoje, buvo akli Stalino 
neklaidingumo gynėjai.

Tačiau nusipelno Todesas, 
iškėlęs klausimą dėl kaltinin
kų atsakomybės. Teisingai 
pastebi, kad “išpažinčių mes 
neturime”. Samprotauja: “Gali 
būti, kad išvežimo kaltinin
kai nepažeidė tarybinės tei
sės, nepažeidė tada galioju
sių įstatymų”, nes ir jam, ir 
mums nuo seno žinoma, kad 
nebuvo jokių įstatymų prieš 
komunistinį piktnaudžiavimą. 
Padaro užuominą, kad ta pati 
“teisė” ir dabar, viešumo lai
kais, tebegalioja. O juk tai 
tiesioginis prisipažinimas, jog 
sovietinė teisė ir dabar tebė
ra nusikaltėliška.

Beje, įdomu, kai Todesas, 
lyg ir švelnindamas birželio 
14-tosios barbarizmo vykdy
tojų Baltijos valstybėse kal
tę, mano, “kad ir juoda spal
va turi atspalvių. Lietuva, Lat
vija ir Estija nelenktyniavo 
tarpusavyje. Tuo tarpu 1937 m. 
vykdant masines represijas, 
Rusijos Federacijos, kitų res
publikų sritys, tiksliau jų vi
daus reikalų organai, sudary
davo soc. lenktyniavimo sutar
tis, nustatydavo kontrolinius 
skaičius. O jei jau yra lenkty
niavimas, yra ir planų viršiji
mas. Taip į kruviną mėsmalę 
buvo traukiami vis nauji ir 
nauji žmonės”.

Kaip matėme, ši Todeso iš
pažintis yra kolektyvinė. Ma
no kartai, patyrusiai savo 
kailiu sovietinį terorą, ji 
beveik nieko naujo nesako. O 
tokių liudininkų yra tūkstan
čiai ir milijonai. Tad skaity
tojas gali kreivai nusišypso
ti, kai autorius, kaip aukš
čiau cituota, rūpinasi, kad 
“išeivija sužinotų apie tai...” 
Kokia išeivija? Pokarinė iš
eivija visa tai labai raiškiai 
žinojo. O prieškarinių išeivių 
tarpe akli buvo tik raudonieji. 
Ta išeivių mažuma, dabar jau 
beveik išmirusi, gal ir galėtų 
atmerkti akis.

III
Negalima teigti, kad Tede- 

sas visiškai išvengė atskleisti 
savo asmeninę išpažintį. Jisai 
prisipažino, kad tikėjo Stalino 
neklaidingumu. Verkė, kai Sta
linas mirė. Net ir birželio 22 
d., kai kilo karas, nedrįso per
spėti tėvo, kad trauktųsi: “Mat 
buvo nurodyta ‘nekelti pani
kos”. Ir jis jaučiasi esąs ne
tiesioginis tėvo žuvimo kalti
ninkas. Tai ir visa jo išpažin
tis.

O iš tikrųjų tuo metu jis dir
bo saugumo skyriuje, vėliau 
buvo to skyriaus viršininku,

Pabaiga tautų santaikos?
Lenkų autorius apie baltiečius, gudus ir ukrainiečius

K. BARONAS

Leidžiamas Prancūzijoje ir 
redaguojamas “Solidarnosc” 
narių ir jos simpatikų “Kon- 
takt” mėnraštis liepos-rugpjū
čio mėn. nr. išspausdino įdo
mų straipsnį apie šiandieninį 
Sov. Sąjungos “broliškų” tau
tų gyvenimą. Autorius Ernes
tas Skolskis yra labai gerai 
susipažinęs tautybių reika
luose, pabrėždamas savo 
straipsnyje “Koniec zgody na- 
rodow” .— “tautų santaikos pa
baiga”, tautų sugyvenimą Sov. 
Sąjungoje bei jų pasiprieši
nimą (ar susitaikymą) sovieti
niam režimui bei rusinimo 
bangai. 1952-57 m. lenkas stu
dijavo Rostovo ir keturis me
tus Maskvos universitetuose, 
gerai susipažindamas su “pil
ko” piliečio gyvenimu, jo pa
žiūrom, komunistine ideologi
ja, valstybės santvarka.

Visai teisingai E. Skolskis 
sako, kad jam įkyrėję skaityti 
ir klausyti įvairių kalbų apie 
M. Gorbačiovą: jis padarė tą, 
jis pasiekė tą. Atsirado noras 
ramiai palaukti ir pamatyti iš 
Gorbačiovo pusės kokių nors 
reikšmingų ženklų. Neatrodo, 
nes viskas vyksta tik aplink 
jį ar su juo ... Greičiausiai 
taip ir liks.

Apie Gorbačiovą pasakojo 
lenko draugai, nepadarę vė
liau didelės karjeros Sov. Są
jungoje. Jiems tai papasakojo 
čekoslovakas Zdanekas Mly- 
naž, vienas iš “Prahos pava
sario” vadovų. Jis užklausė 
savo kolegą M. Gorbačiovą — 
koks yra realus gyvenimas kol
choze (k.p.sekretorius kartu su 
tėvu dirbo kolchoze), kadangi 
išvykos į parodomuosius ski
riasi nuo tikrovės. Be to, kol
chozinį skurdą galima buvo pa
matyti Maskvos gatvėse, kurio
se milicininkai mėgino vaikyti 
elgetaujančias moteris su vai
kais, komentuojant praei- 

Taip atrodo Pasvalys šiandieną Nuotrauka Leono Grubinsko

vykdė Stalino bei partijos te
rorą. Mini jisai, kad Merku- 
lovo pavaduotojas savo ranko
mis užmušęs žmogų, atsisakiu
sį duoti parodymus, kad Lu- 
biankoje į šaldymo kame
ras ... nuogus kišdavo, bet 
nė žodžio apie tai, kokius me
todus pats Todesas ar jo bend
rininkai Sladkovai, Guzevi- 
čiai ir kt. naudojo Lietuvoje.

Jei pavardėmis juos dar pa
vojinga minėti, tai būtų įdomu 
žinoti, koks nuošimtis anų lai
kų saugumietiškoje “liaudyje” 
buvo lietuvių, rusų, žydų ir 
kt. Tad Todeso pažadas pasa
kyti visą tiesą liko neišpildy
tas. Ir tai ne dėl to, kad slap
tieji Stalino dokumentai ne- 
įviešinti (1939 m. rugpjūčio 
23 d. Stalino-Hitlerio sutar
tis svetimu grobiu — valstybė
mis dalytis žinoma visam pa
sauliui). O todėl, kad autorius 
savo skyriaus veiklą slepia.

Tenka pripažinti, kad To
desas nusipelno pagarbos už 
neįprastą jo profesijai kolek
tyvinę išpažintį, nors ji vis 
dar pamarginta oficialiomis 
ritualinėmis nesąmonėmis 
apie, pvz., “į Tarybų Sąjungą 
priimtas Pabaltijo respubli
kas” ir kt. A. Mst.

KAZYS BARONAS, “TŽ” bendra
darbis, Vakarą Vokietijoje

Nuotr. J. Miltenio

viams: “ar jūs nežinote, koks 
yra gyvenimas kolchoze? ...” 
Autorius nepasako, kokį atsa
kymą čekoslovakui davė M. 
Gorbačiovas.

Pereikime prie tautybių 
klausimo. Beveik visą pusla
pį E. Skolskis skiria baltie- 
čiams. Lenkas sako, kad M. 
Gorbačiovas nepastebėjo tau
tybių problemos ir jo elgse
na rodė, kad šis pavojus yra 
labai tolimas, paremdamas jį 
dominuojančiais imperijoje 
rusais. Deja, šis pavojus at
rodo kaip lavinos sudrebini- 
mas. Ir jos jau negalima sulai
kyti.

Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje pasipriešinimas yra ge
rai organizuotas, turi tautinį 
pobūdį. Baltiečiai gerai žino,
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ko jie nori ir ką jie šiuo metu 
gali atsiekti. Kova vyksta. No
ras yra išlaikyti tapatybę, tau
tinę sąmonę, mažinti rusų skai
čių ir jų dominavimą krašte.

1963 m. E. Skolskis lankėsi 
Lietuvoje. Pasikalbėjimuose 
su kultūrinio gyvenimo atsto
vais pastebėjo, kad krašte vy
ko atlietuvinimas, mažiau pa
stebėtas Vilniuje. Kaunas bu
vo visiškai lietuviškas mies
tas ir jo vadovas prašė garsiai 
rusiškai nekalbėti, norint iš
vengti nedraugiškų lietuvių 
žvilgsnių. Iš Vilniaus į Kau
ną lenkas važiavo be leidimo. 
Jo pakeleiviai pasakojo, kad 
rusai Lietuvoje jaučiasi sve
timi ir pamažu apleidžia Lie
tuvą. Tuo tarpu lietuviai sten
giasi neapleisti savo krašto, 
o Stalino laikų tremtiniai vi
som galimom priemonėm grįž
ta į Lietuvą. Sąmoningi lietu
viai į lenkų klausimą žiūrėjo 
labai pozityviai: Lenkijos pa
dėtis jiems buvo labai patrauk
li, kaip lenkams Suomijos. Tas 
nelietė Lietuvos lenkų. Lie
tuviai į juos žiūrėjo su pa
nieka, pažeminančiai dėl jų 
žemo išsilavinimo. Atrodo, 
kad panašiai yra ir dabar. Pa
sitraukiantieji nuo lenkišku
mo — ne lietuvėja, bet rusėja 
arba siekia sovietinio žmogaus 
statuso.

Trumpai apie gudus. 1963 m. 
lenkas aplankė Minską. Jo 
nuomonė — tai rusiškas mies
tas, nors daugumą gyventojų 
sudarė gudai. Kai kur buvo 
matomi gudiški užrašai, gir
dima gudiška radijo progra
ma. Atrodo, kad nuo 1963 m. 
padėtis kiek pasikeitė: girdi
mos gudų kultūros atstovų ap
raiškos, nerandant platesnio 
atgarsio visuomenės tarpe. 
Kijevo gatvėse taip pat vie
tiniai gyventojai kalbėjo ru
siškai. Ukrainietiškai — kai
mo mokyklinės ekskursijos. 
Tačiau ir Ukrainoje jis pa
stebėjo renesansą, daugiau
siai kultūros ir kūrėjų tarpe.

Lenkas rašo: “Kad didžioji 
Ukraina turėtų rusinimui bei 

sovietinimui mažos Lietuvos 
pasipriešinimo sąjūdžio ska
lę (apimtį), tai ne tik ji taptų 
greitai (“rychlo”) laisva, bet 
taip pat negalėtų to atlaiky
ti ir Sov. Sąjunga”.

“Kaimynų” skyriuje, atžy
mint “Litwa-Lietuva” Eglė 
Juodvalkė (vertimas P.K.) dvie
juose puslapiuose duoda pa
vergtos Lietuvos žinias. Trum
poje mėnesio politinių žinių 
santraukoje redakcijos narys 
P. Kasz praneša apie 25 naujų 
kardinolų paskyrimą, jų tarpe 
67 m. vysk. V. Sladkevičiaus 
“vienos Lietuvos diecezijos”. 
1971 m. lietuvio kardinolo pa
skyrimas ir toliau palieka pa
slaptimi. Tačiau spėjama, kad 
juo yra J. Steponavičius, dva
sinis Lietuvos katalikų Bend
rijos vadovas.

Ta pačia proga norėčiau pa
pildyti mano rašinį “Lenkijos 
tautinės mažumos”.

1985 m. išleistame “Grosser 
Atlas der Welt” 11 psl. randa
mas pasaulio kalbų paskirsty
mas. Mėlynais ir baltais taš
keliais (ta pati spalva grai
kams ir albanams) yra atžymė
ti lietuvių ir latvių kalbų 
plotai. Vakarinėje pusėje lie
tuvių kalba siekia rytinį Ne
muno krantą, priskiriant Ryt
prūsius lenkų kalbai. Rytuose 
lietuvių kalba siekia toliau 
šiandieninės Lietuvos-Gudi- 
jos sienos, t. y. buv. Lenkijos 
okupuotus Vilniaus krašto plo
tus. Tad lietuvių skaičių buv. 
nepriklausomos Lenkijos vals
tybėje reikėtų laikyti 280-300 
tūkst. Rusų kalba kaip ir jos 
tautybė žemėlapyje užima tik 
pusę Sov. Sąjungos žemių.

Sugrįžo į Lietuvą
Vytauto Bogušio telefoniniu 

pranešimu, į Vilnių iš tremties 
grįžo ilgametis sąžinės kalinys 
Viktoras Petkus. Sakoma, kad 
buvo išleistas atostogoms. Ta
čiau yra buvę atsitikimų, kad 
ir tokiom sąlygom išleistas 
tremtinys likdavo gyventi Lie
tuvoje. Viktoras Petkus yra 
sveikas. Norintieji pasveikin
ti grįžusį į tėvynę, gali siųsti 
telegramas šiuo adresu: Vikto
ras Petkus, Dauguviečio 1-10 
Vilnius, Lithuania.

J Lietuvos laisvės lygos tau
tinę tarybą įstojo nauji nariai: 
vilniečiai Teodora Kašdailie- 
nė ir Algimantas Andreika, 
kaunietis Antanas Petrukonis. 
Rugsėjo 28 d. 18 vai. lyga kvie
čia visuomenę atvykti į Gedi
mino aikštę Vilniuje ir pami
nėti taip vadinamą Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos draugišku
mo ir sienos sutarties pasira
šymo 49 metines.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
lygas bei žurnalus

A. Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8 Tel. (416)625-2412
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® PAVERGTOJE 11/rnĖII, © LIETUVIAI PASAULYJE
PRIEDAS VASAROTOJAMS

Dienraštis “Tarybinė Klai
pėda” birželio 3 d. pradėjo leisti 
16 puslapių kurortinį priedų 
“Vasara” lietuvių ir rusų kalbo
mis. Penktadieniais jį bus ga
lima nusipirkti Klaipėdoje, Pa
langoje ir Neringoje. “Tarybi
nės Klaipėdos” red. Antanas 
Stanevičius pabrėžia, kad va
sarotojams skirtas priedas “Va
sara” yra pirmas tokio pobūdžio 
leidinys ne tik Lietuvoje, bet 
ir Sovietų Sąjungoje. Esą jame 
daug vietos bus skiriama sporto 
bei kitiems renginiams, kurortų 
problemoms, istorijos, kultū
ros, gamtos paminklams, Palan
goje leistiems laikraščiams, 
laisvalaikio skaitiniams, gal
vosūkiams. Priedas bus leidžia
mas vasaros sezono metu. Į jo 
laidas įjungta rusų kalba liu
dija, kad pagrindiniai Lietu
vos kurortai dabar daug vasaro
tojų susilaukia iš Sovietų Są
jungos.

ŠOKIAI PLUNGĖS KAPINĖSE
“Tiesa” dabar kartais patei

kia žinių iš Lietuvos miestų ir 
rajonų laikraščių. Rugpjūčio 7 
d. laidoje skaitytojai supažin
dinami su Plungės rajono laik
raštyje “Vienybė” S. Morkaus 
paskelbtu rašiniu “Išniekintas 
atminimas”: “Ne taip seniai 
Plungės miesto kapinėse buvo 
išvartyti, sudaužyti paminklai, 
sutrypti kapai. Mat keli dvide
šimtmečiai sumanė pasilinks
minti. Šioje baisioje šventva
gystėje dalyvavo ir dvi Plungės 
vidurinės mokyklos merginos. 
Girti ėjo per kapines, daužė 
paminklus. Ant kapo šoko kom
jaunuolė, moksleivė. Vyko tikra 
pragaro puota. Tik vienintelis 
jaunuolis pasakė: ‘Aš negaliu 
matyti, kaip trypia kapą’ ir nu
bėgo. Kitiems širdys neskaudė
jo. Ėjo dar atsinešti degtinės. 
Vėl šoko, dainavo. Ir niekas ne
girdėjo šventos žemės aimanos. 
Šokiai kapinėse baigėsi teismu 
ir bausmėmis. Rajono prokuro
ras teisme kalbėjo, jog kapo iš
niekinimas — retas nusikalti
mas. Juo labiau jis turėtų būti 
smerkiamas”.

“GRAŽIOJI MEDIKĖ-88”
Vilniaus Vl-sios poliklinikos 

salėje medicinos darbuotojai 
“Gražiąja medike-88” išrinko 
anestezistę Jūratę Bielinytę. 
Kandidačių sąraše nebuvo nė 
vienos gydytojos. Mat vertinto
jų komisijos nuostatai reika
lauja, kad kandidatės nebūtų 
perkopusios 26 metų amžiaus. 
Gydytojų eilėse tokių beveik 
nebėra. Per daug laiko parei
kalauja studijos ir praktikos 
atlikimas, kol pagaliau tampa
ma pilnateise gydytoja. Kandi
dačių sąraše buvo 20 jaunų me
dicinos seserų, pasižymėjusių 
ne tik grožiu, bet ir gerai at
liekamu darbu. J. Bielinytę iš
rinko vertintojų komisija: pirm, 
prof. A. Pronckus, nariai — do
centas A. Raugale, medicinos 
mokslų kandidatai R. Rimkevi
čius, M. Biliukas, L. Panava, 
gydytojai R. Koposovas ir kom
jaunimo sekr. M. Lapinskas. 
Žiūrovų prizą laimėjo Vilma 
Mikelionienė. Karūnuotai Jū
ratei dovaną įteikė J. Vito kai
lių susivienijimo generalinis

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

Rugsėjo 2-16
Spalio 7-21 

Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 
Smulkesnes žinias teikiame 

tel. (416) 769-2500 
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INGĖ, JOANNE, PAULIUS.
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direktorius Juozas Macevičius, 
o visoms konkurso dalyvėms di
džiulį tortą atsiuntė “Žirmūnų” 
restoranas.

MAIRONIO NAMAS KAUNE
Maironio name Rotušės aikš

tėje 1965 m. įsikūrė Lietuvos 
literatūros muziejus, kuriam 
priklauso ir Maironio butas, 
dabar susilaukęs naujovių. Apie 
jas “Literatūros ir meno” skai
tytojus rugpjūčio 27 d. laidoje 
informuoja Aušra Pašakarnytė. 
Viename kambaryje dabar vėl 
pakabintas Vytauto Didžiojo 
paveikslas, kitame — dvasinin
ko drabužius dėvinčio Maironio 
portretas. Atnaujinta didžioji 
svetainė, kurioje Maironis pri
imdavo gausesnius svečių bū
rius. Jos sieną puošia Vyčio 
ženklas. A. Pašakarnytė betgi 
nusiskundžia, kad tautos dai
niaus Maironio butui vis dar 
trūksta pilno autentiškumo: 
“Kaip paaiškino viena iš mu
ziejaus darbuotojų, siekiant 
visiškai autentiškai atkurti 
Maironio butą, reikėtų ant jo 
darbo stalo pastatyti Nukryžiuo
tąjį. Kabėjo Nukryžiuotasis ir 
ant sienos viename kambaryje. 
Visa tai yra išlikę ir saugoma 
muziejaus fonduose. Tačiau mu
ziejaus darbuotojai negauna lei
dimo eksponuoti šiuos daiktus. 
Keistas dalykas. Juk — su leidi
mu ar be leidimo — visi mes ge
rai žinome, kad Maironis buvo 
dvasininkas, giliai tikintis 
žmogus, ir jo bute, be abejo, bu
vo religinio kulto daiktų”.

GIMTINĖ IR TĖVIŠKĖ
Maironio gimtinės ir tėviškės 

išsaugojimas buvo svarstytas 
kompartijos centro komiteto 
posėdyje rugpjūčio 8 d. Vilniu
je. Sekr. S. Giedraičio vadovau
tame posėdyje pasiūlyta gimti
nę Pasandravyje ir tėviškę Ber
notuose, Raseinių rajone, pa
skelbti istoriniu gamtos draus
tiniu. Abiejų sodybų aplinkos 
tvarkymo bei pastatų atnaujini
mo planus specialistų ir visuo
menės svarstymui dar šį rudenį 
paruoš Lietuvos paminklų res
tauravimo institutas. Posėdyje 
nutarta pirmiausia atnaujinti 
gyvenamąjį namą ir sodybą Ber
notuose, atsodinti sunykusius 
medžius, želdinius ir gėlynus, 
įjungti į bendrą vaizdą Mairo
nio tėvų sodybos statinių lie
kanas. Pasandravyje dabar yra 
tik atidengtas paminklinis ak
muo, virš šulinio iškilusi di
džiulė svirtis, atnaujintas 
tvarto pastatas ir kitų statinių 
išlikę pamatai. Remiantis pati
kima istorine medžiaga, žadama 
atstatyti gyvenamąjį namą, iš
ryškinti kitų buvusios sodybos 
pastatų pamatus, atkurti želdi
nius ir žolynus. Bernotuose, 
taip pat sukaupus istorinę me
džiagą, bus atstatytas iki I D. 
karo stovėjęs Maironio tėvų so
dybos namas. Gyvenamuosiuose 
Maironio gimtinės ir tėviškės 
namuose bei pačiose sodybose 
bus įrengtos literatūrinės-et- 
nografinės parodos. Kadangi 
ateityje čia vyks masiniai ren
giniai, draustinio teritorijoje 
bus numatytos vietos automobi
liams statyti, sanitariniams 
taškams, aptarnavimo tarny
boms. v. Kst.

VIENINTELĖ PROFESIONALI
LIETUVIŲ KELIONIŲ 
ĮSTAIGA KANADOJE 

SKELBIA ir 
GARANTUOJA

Gruodžio 27- 
sausio 10 1989 m.

Sukaktuvininkas klebonas kun. J. LIAUBA, OFM. Jo kairėje KLB Hamil
tono apylinkės valdybos pirm. B. MAČYS, dešinėje Aušros Vartų para
pijos tarybos pirm. J. KRIŠTOLAITIS Nųotr. M. Borusienės

Savanorį-kurėją išlydėjus
- Banga veja bangą ir bokšto 

akmuo,
Paplautas nuvirsta be vėjo... -

Tikrai skaudu kai laikraščių 
puslapiuose beveik kasdien mir
gėte mirga savų brolių, amžiny
bėn iškeliaujančių pavardės.

Liepos 17 d. winnipegiečiai į 
aną pasaulį išlydėjo savanorį- 
kūrėją a. a. Albertą Nolių. Jis bu
vo gimęs Lietuvoje 1900 m. gruo
džio 8 d., Sintautų km. ir valsčiu
je, Šakių apskrityje, vidutinio 
ūkininko šeimoje.

Pasirodžius nepriklausomybės 
prošvaistei 1919 m. sausio 24 d. 
įstojo savanoriu į organizuoja
mą Lietuvos kariuomenę. Paski
riamas į 2-jį pėstininkų pulką, 
kur baigia mokomą kuopą ir pake
liamas į j. puskarininkio laips
nį. Kiek pabuvęs pulke, pakelia
mas į vyr. puskarininkius ir iško- 
madiruojamas į Ukmergėje sufor
muotą batalioną būrininko parei
goms. Vėliau tas batalionas buvo 
pavadintas 8-ju pėstininkų pulku. 
Ten tarnaudamas buvo išsiųstas į 
frontą su bolševikais ties Anta
liepte, Turmantais, Kalkūnais ir 
kt. Dalyvavo kautynėse su lenkais 
ties Suvalkais, Kapčiamiesčiu ir 
kitose vietovėse.

1920 m. spalio mėnesį buvo per
keltas į mokomo bataliono puska
rininkių kadrą A. Panemunėje bū
rininko pareigoms eiti. Išleidus 
vieną puskarininkių laidą bata
lionas buvo išformuętas ir 1921 
m. rugsėjo 1 d. perkeltas į Kėdai
nius Il-sios pėstininkų divizijos 
štaban prie komendantūros pik. 
Giedraičio žinion. Tais pačiais 
metais išėjo į atsargą. Apdovano
tas Lietuvos kariuomenės savano- 
rio-kūrėjo ir 10-ties metų nepri
klausomybės ir kitais medaliais. 
Kaip savanoris-kūrėjas buvo ga
vęs žemės Padubysio valsč. Rasei
nių apsk. iš Ivanausko dvaro, o 
taip pat gavo $2000 litų pašalpą, 
kaip savanoris-naujakuris.

Išėjęs į atsargą kurį laiką dir
bo tėvų ūkyje ir tvarkė savo že
mės sklypą. 1928 m. gegužės 1 d. 
priimtas į Sudargo miškų urėdiją 
ir paskirtas eiguliu į Plokščių 
girininkiją. Dar vėliau kurį laiką 
dirbo urėdijoje, kaip miškų žval
gas, girininko etate. Civiliniame 
gyvenime priklausė: Lietuvos sa- 
vanorių-kūrėjų sąjungai, LŠ są
jungai ir medžioklės draugijai. 
Vedęs, susilaukė trijų sūnų ir 
vienos dukters. Vokiečių-rusų ka
rui prasidėjus, savo apylinkėje 
vadovavo sukilėlių būriui. Lietu
vą užplūdus antrai komunistinei 
bangai, kaip ir visi kiti tremti
niai, su šeima pasitraukė į Vokie
tiją. Vėliau iš Vokietijos persikė
lė Danijon, iš kur atvyko į Kanadą 
ir apsigyveno Winnipege. Čia gavo 
darbą “Pepsi-Cola” bendrovėje ir 
įsigijo nuosavus namus. Būdamas 
taupus, drausmingas, tylaus būdo 
žmonių buvo labai mėgiamas. Mi
rus žmonai, namą pardavė ir išsi
kėlė gyventi pas dukrą Janiną No- 
lytę-Kuncaitienę. Čia kiek pagy
venęs persikėlė gyventi į “Holiday 
Haven” prieglaudos namus, kur iš
gyveno iki mirties, apie 15 metų.

Paskutinį kartą man jį aplan
kius, apie save suteikė minėtas 
žinias ir papasakojo savo gyveni
mo gerus ir vargingus prisimini
mus. Sveikatai sunegalavus, per
keliamas į Grace ligoninę. Mirė 
1988 m. liepos 17, skemadienio ry
tą, sulaukęs 88-rių metų amžiaus.

Iš ligoninės atvežtas į Bordal 
laidotuvių namus, kur liepos 20 d. 
evangelikų kunigas W. K. Raths at
liko oficialias apeigas, gražiai 
apibūdindamas velionies gyveni-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

A. a. ALBERTAS NOLIUS

mą. Trumpą maldelę sukalbėjo 
lietuvių parapijos klebonas prel, 
J. Bertašius.

Winnipego lietuvių visuomenės 
veikėjas V. Januška atnešė savo 
žmonos Elenos pasiūtą Lietuvos 
trispalvę, kuria uždengė savano
rio karstą. Palaidotas Brookside 
kapinėse, kur jau ilsisi jo žmona 
Ona. Karstą nešė - posūnis G. 
Kuncaitis, L. Friesen, V. Januš
ka, E. Bagdonas, E. Fedaras ir 
Alf. Balčiūnas.

Kunigams atlikus laidojimo 
apeigas, Kanados lietuvių fondo 
įgaliotinis Winnipege V. Januška 
pasakė kalbą. Nuo karsto nuėmė 
Lietuvos trispalvę, kurią įteikė 
velioniesdukraiGeneiJaninai No- 
lytėi-Kuncaitienei. Savo kalboje 
V. Januška pareiškė, nors A. No- 
lius buvo evangelikų tikėjimo, bet 
per įvairius lietuvių minėjimus 
katalikų šventovėje ir parapijos 
salėje stovėdavo garbės sargybo
je prie vėliavos ir visada buvo 
kviečiamas į garbės prezidiumą.

Po laidotuvių, i dalyviai grįžo į 
salę kavutei, kur'KL fondo įgalio
tinis V. Janušk^, padedamas K. 
Strikaičiui, rinito aukas velio
nio vardo įamžinįmui į KL fondą. 
Buvo surinkta $170 ir dar aukos 
renkamos toliau.

Ilsėkis ramybėje Albertai, kad ir 
svetimoje bet svetingoje Kana
dos žemelėje. K. Strikaitis

London, Ontario
NUOTAIKINGAS POBŪVIS. Al

gimantas Jonas Švilpa čia yra ži
nomas kaip azartiškas medžioto
jas, žvejotojas ir grybautojas. Taip 
ir šį kartą jis pagavo dvi ežero to
reles ... 18 ir 24 sv. Žinojo, kad 
tiek nepajėgs suvalgyti, bet tai ne
buvo jokios problemos. Jo žmone
lė Olga sugeba suorganizuoti vyku
sius pobūvius. Taip ir šį kartą ji 
pasikvietė “talką” .. . apie 50 as
menų! Pirmiausia “Pašvaistės" di
rigentę muz. Ritą Vilienę su šei
ma, choristus, draugus ir pažįsta
mus. Buvo ir iš toliau atvykusių: 
iš Windsoro dalyvavo Kūrai, o iš 
Toronto - Lasiai. Buvo puikūs pa
tiekalai, bet visi labiausiai no-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT A T V A 
KREDITO KOOPERATYVAS lALKA
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: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 3% asmenines paskolas..... 12.5%
santaupas........................5.75% nekiln. turto pask. 1 m. 10.75%
kasd.pal.taupymo s-tą...5.25% nekiln. turto pask. 3 m. 11.75%
90 dienų indėlius.......... 8.25% Nemokamas čekių ir sąskaitų
1 m. term, indėlius ........... 9.5% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term, ind.mėn.pal...........9% Nemokama narių gyvybės
3 m. term, indėlius ............ 10% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF (pensijos).... 7% dydį iki $2.000 ir
RRSP ir RRIF 1 m..............  9.5% asmeninių paskolų
RRSP ind. 3 m..................... 10% drauda iki $25.000.

rėjo tų skaniai išrūkytų “žuvelių”.
Buvo visa tam ir priežastis - Al

gimantas jau baigė tarnybą ir da
bar turės daugiau laiko savo pa
mėgtiems užsiėmimas. Nebuvo aiš
ku, ar jis jau bus įrašytas į “su
brendusiųjų klubą” (mat jis dar 
nėra 65 m.), bet vistiek buvo “iš
šautos” šampano bonkos ir sugie
dota ilgiausių metų. Algimantas 
dirbo “Northern Electric” įrankių 
projektuotojo pareigose. Abu 
Švilpai yra stiprūs “Pašvaistės” 
choristai, o Algimantas dar yra 
ir choro seniūnas.

Šis buvo vienas iš nuotaikin- 
giausių pobūvių. Visą laiką skam
bėjo laimingų ir draugiškų žmo
nių juokas ir lietuviškos sutar
tinės. Ta gera nuotaika buvo dė
ka labai malonių šeimininkų, ska-
nių vaišių, susirinkusiųjų drau
giškumo ir labai gražios aplin
kos. Jie gyvena mieste, bet kar
tu ir miške.

Geros sveikatos ir ilgiausių me
tų maloniems šeimininkams, o 
mielam Algimantui dar sėkmin
gesnių medžioklių, žvejojimo bei 
grybavimo! D.E.

Hamilton, Ontario
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
už mums suruoštą 25 metų vedy
binę sukaktį.

Ypatinga padėka rengėjoms: 
Bronei Rukšėnienei, Elytei Ruk- 
šėnaitei, Birutei Ankudavičie- 
nei, Onutei Dzemionienei. Dė
kojame Antaninai Mikšienei už 
šio pobūvio pravedimą. Nuošir
dus ačiū už asmenines dova
nas, dalyvavimą bei prisidėjimą 
prie bendros dovanos: F. B. An- 
kudavičiams, V. A. Apanavičiams, 
J. O. Ažubaliams, V. E. Bilevi- 
čiams, J. M. Čebatoriams, M. Dauk
šienei, P. O. Derliūnams, A. O. 
Dzemionams, B. M. Genčiams, B. 
G. Grajauskams, J. J. Kamaičiams, 
J. O. Kareckams, V. D. Kekiams,
D. B. Kriaučiūnams, P. E. Luka- 
vičiams, B. D. Mačiams, A. Mik
šienei, H. Pacepavičienei, P. O. 
Polgrimams, J. T. Povilauskams, 
S. B. Prakapams, Z. A. Pulianaus- 
kams, J. K. Rudaičiams, B. Ruk
šėnienei, E. Rukšėnaitei, A. B. 
Šilgaliams, B. Skvereckienei, S.
E. Tolvaišoms, P. D. Vaitiekūnams, 
B. B. Venslovams.

Dar kartą nuoširdžiai dėkoja
me visiems už viską. Mes visada 
prisiminsime jūsų gerumą.

Petras ir Teklė Kareckai
) >>., K /. >!. .

Delhi-Tillsonburg, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Delhi-Til- 
Isonburgo apylinkės ponioms, pa
nelėms bei viešnioms iš Lietuvos, 
atsilankiusioms į mergvakarį, 
kuris įvyko Šv. Kazimiero šven
tovės salėje rugpjūčio 27 d.

Nuoširdus ačiū visoms už dova
nas, pasakytas kalbas ir išreikš
tus linkėjimus. Ačiū už padainuo
tas lietuviškas dainas, kurios vi
sada gaivina mūsų širdis. Esu dė
kinga jaunom viešniom - Angelai 
Davis ir Heather Cowan, kurios at
liko muzikinę programos dalį ir 
maloniai nuteikė visas muzikos 
ir dainos garsais.

Ačiū už dovanas ir atvykimą 
viešnioms iš Toronto, nepabūgu- 
sioms ilgos kelionės. Taip pat vi
soms prisidėjusioms prie bend
ros dovanos, bet negalėjusioms 
šioje šventėje dalyvauti.

Didžiausia mano padėka - ren
gėjoms už rūpestį, darbą, pui
kiai paruoštą maistą ir prisidė
jimą prie bendros dovanos: krikšto 
mamai E. Rugienienei, D. Norkie
nei, A. Klemkienei , B. Rudokie
nei, O. Šiurnienei, A. Ratavičie- 
nei, S. Steigvilienei. Lieku Jums 
dėkinga už viską. Puikios dovanos 
visada man primins Jūsų lietuviš
ką nuoširdumą ir maloniai praleis
tą laiką.

Su meile - Nijolė Vytaitė

JA Valstybės
Oficialus PLB valdybų pasikei

timas įvyko rugpjūčio 27 d. Či
kagoje, PLB būstinėje Jaunimo 
centre. Bendrame posėdyje da
lyvavo senoji PLB valdyba su sa
vo pirm. Vytautu Kamantų ir 
naujoji, vadovaujama pirm. dr. 
Vytauto Bieliausko. Abiejų val
dybų nariai pasirašė pareigų 
perdavimo ir jų perėmimo aktą. 
V. Kamantas dr. V. Bieliauskui 
įteikė tradicinį posėdžiams ves
ti plaktuką. Naujasis PLB valdy
bos pirm. dr. V. Bieliauskas ža
dėjo siekti taikaus sugyvenimo 
su kitomis organizacijomis. Esą 
dabartiniai įvykiai Lietuvoje 
verčia ir išeivijos lietuvius per
siorientuoti, vengti lig šiol tu
rėtos tarpusavio trinties. Tada 
pranešimus padarė buvusios 
PLB valdybos pirm. V. Kaman
tas bei kiti jos pareigūnai.

Žemaičių kultūros klubas, 
įsteigtas 1938 m. lapkričio 2 d., 
dar tebeveikia Čikagoje, vado
vaujamas ilgamečio pirm. J. 
Skeivio. Paskutiniajame narių 
susirinkime š. m. kovo 16 d. bu
vo nutarta auksinę klubo sukak
tį paminėti šį rudenį. Savo ižde 
klubas turi nemažai lėšų. Tad 
nariams padengs visas minėji
mo išlaidas restorane su šam
panu ir vaišėmis. Svečiams bus 
nustatyta minimali auka. Žemai
čių kultūros klubas dar tebe
turi 28 narius, kurių didžioji 
dalis jau yra sulaukusi 80-90 
metų amžiaus. Net ir jauniau
sias narys yra tapęs pensinin
ku. Pirm. J. Skeivys nusiskun
džia, kad iš 28 narių keli jau 
yra neaktyvūs. Mirus klubo na
riui, pasiunčiama gėlių jo lai
dotuvėms ir giminėms paskiria
ma $50.

Lietuvių dantų gydytojų są
junga tebeveikia Čikagoje. Jos 
susirinkime birželio 9 d. daly
vavo gana daug narių. Sąjungos 
valdybon išrinktos dantų gydyto
jos: pirm. E. Repšienė, vicepirm. 
L. Baltrušaitienė, sekr. Č. Ba- 
činskienė, ižd. L. Butikienė, na
rė V. Zubinienė. Vienbalsiai nu
tarta ilgametę buvusią pirm. A. 
Ruibienę paskelbti garbės pir
mininke. Sąjunga lėšas telkia 
pavasarį surengiamais priešpie
čiais su loterija. Susilaukiamą 
apie 100 šviečiu. Per savo veik
los metus Čikagos lietuvių dan
tų gydytojų sąjunga yra sutelku
si apie $40.000, kurie buvo pa
skirti lietuviškoms mokykloms, 
Vasario 16 gimnazijai, spaudai, 
radijo yalandėlėms bei kitiems 
lietuviškiems reikalams. Prisi
mintos dvi neperseniausiai mi
rusios dantų gydytojos — a.a. A. 
Lipskienė ir a.a. I. Kyrienė. 1987 
m. vėlyvą rudenį Kaune mirė 20 
metų globota J. Jokimčiūtė.

Dainavos stovyklavietės Kry
žių kalne kun. L. Zaremba, SJ, 
rugpjūčio 5 d. pašventino šeštą
jį lietuvišką kryžių, pastatytą 
Kazimieros ir Kazio Bradūnų. 
Įrašas skelbia: “Dievui ir Daina
vai dėkinga Bradūnų šeima”. 
Kryžių sukūrė Dainavos kaimy
nystėje gyvenantis Albinas Gri
gaitis, tęsiantis senųjų liaudies 
skulptorių dievdirbių tradiciją. 
Jis sukūrė ne tik kryžių su lie
tuviškais liaudies puošmenimis, 
bet ir išskaptavo medinį kruci
fiksą. Prie kryžiaus kamieno A. 
Grigaitis prijungė medinę ko- 
plytė su artoju vadinamo šv. Izi
doriaus statula. Kryžių skaičius 
Dainavos kalnelyje pamažu di
dėja, tačiau spaudoje pasigirsta 
balsų, kad į Kryžių kalną reikė
tų atkreipti didesnį stovyklau
tojų dėmesį. Kryžių kalnu tapęs 
kalnelis vis dar palyginti ne
daug susilaukia lankytojų, nors 
nuo jo atsiveria gražus Spyglio 
ežero ir stovyklavietės vaizdas. 
Pasigendama asfaltuoto takelio, 
nuo Baltaisiais rūmais pavadin
to pagrindinio stovyklavietės 
pastato vedančio į kalnelio vir
šūnę. Esą ten reikėtų suolelių ir 
pavėsį teikiančio, nuo lietaus 
saugančio stogelio.

Argentina
Argentinos lietuvių centras 

Buenos Aires mieste liepos 24 d. 
minėjo 55-tąsias Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno skrydžio 
per Atlantą metines. Paskaitą 
apie jų didvyrišką žygį ir tra
gišką mirtį skaitė Hektoras Sur
vila. Paskaitininkas pabrėžė 
lietuvių ateivių įnašą Argen
tinon. Pėdsakus čia paliko atei
vių įsteigtos lietuviškos drau
gijos, lietuvybę išsaugojusios 
kelios ateivių kartos. H. Survila 
dalijosi įspūdžiais iš VlII-sios 
laisvojo pasaulio lietuvių tau
tinių šokių šventės Kanados Ha
miltone. Centro ansamblis “In
karas”, šventei pasibaigus, lan
kėsi Čikagoje ir ten surengė at
skirą pasirodymą. Dariaus ir Gi
rėno minėjimo dalyviams inka- 
riečiai pašoko “Čigonėlį”, “Su- 
batvakarį” ir “Varkietį”.

Australija
Melburno lietuvių parapijos 

choras savo ilgametį vadovą 
muz. Petrą Morkūną kasmet pa
gerbia vardinių proga. Šiemet 
jo vardinės ir paties choro 27- 
tosios veiklos metinės buvo at
švęstos liepos 3 d. Vakarienę 
paruošė šeimininkės A. Miel- 
dažienė ir J. Lazauskienė, sve
čius aptarnavo choristės. Pobū
viui vadovavo choro valdybos 
pirm. Kazimieras Mieldažys. 
Muz. P. Morkūną sveikino kun. 
dr. P. Dauknys, Australijos lie
tuvių katalikų federacijos 
pirm. Vincas Juozaitis, para
pijos tarybos vicėpirm. Juozas 
Jurgelaitis, Melburno lietuvių 
klubo pirm. dr. Jonas Kunca, 
einantis ir ALB Melburno apy
linkės valdybos pirmininko pa
reigas. Parengime dalyvavo sol. 
Virginija Bruožytė ir lietuviš
kųjų pamaldų vargonininkė Zita 
Prašmutaitė. Muz. P. Morkūnui 
visi sugiedojo “Ilgiausių metų”.

Adelaidės lietuvių katalikių 
moterų draugijos valdyba rug
pjūčio 13-14 d.d. šventė Lietu
voje įsteigtos Lietuvių katali
kių moterų draugijos aštuonias
dešimtmetį. Šeštadienį sukaktis 
paminėta radijo valandėlėje, o 
sekmadienį iškilmingas Mišias 
atnašavo Adelaidės lietuvių pa
rapijos klebonas kun. J. Petrai
tis, MIC. Skaitymus atliko drau
gijos valdybos narė S. Damuše- 
vičienė. Lietuviškas giesmes 
giedojo parapijos choras. Ofi
cialioji minėjimo dalis po pa
maldų įvyko Lietuvių katalikų 
centro salėje. Prie vaišių stalų 
susėdusius minėjimo dalyvius 
pasveikino draugijos valdybos 
pirm. S. PusdešHenė, primin
dama Lietuvių katalikių moterų 
draugijos per 80 metų nueitą 
ilgą kelią, jos atgaivinimą 
Adelaidėje. Prasidėjus vaišėms, 
Adelaidės lietuvių katalikių 
moterų draugiją sveikino: ALB 
Adelaidės apylinkės valdybos 
atstovas V. Patupas, parapijos 
tarybos vicepirm. V. Baltutis, 
choro “Lituania” vadovė G. Va
siliauskienė, ateitininkų vardu
— A. Kubilius, “Vaidilos” teatro
— V. Opulskis, ramovėnų — V. 
Vosylius, Australijos lietuvių 
katalikų federacijos — P. Pus- 
dęšrjs, rankdarbių būrelio — 
G. Straukienė. Apie draugijos 
įsteigimą Lietuvoje, jos atgai
vinimą Adelaidėje kalbėjo A. 
Steponienė, primindama veiklo
je pasižymėjusias adelaidiškes. 
Lietuviškų liaudies dainų py
nę atliko S. Pusdešrienės vado
vaujamos “Nemuno dukros”. Mi
nėjimas baigtas giesme “Mari
ja, Marija”.

Britanija
DBLS veiklos sumenkėjimas 

buvo svarstytas Koventrio sky
riaus birželio 26 d. sušauktame 
pasitarime, į kurį atvyko DBLS 
Birminghamo skyriaus pirm. S. 
Štarka su buvusiu pirm. P. Bu
kausku. Buvo tautiečių ir iš kitų 
kaimyninių vietovių. DBLS cent
ro valdybai atstovavo V. Gas- 
perienė ir E. Šova, D. Britani
jos lietuvių jaunimo sąjungai — 
S. Mineikis, H. Pilcher ir M. Šo
va. Buvo skundžiamasi, kad 
DBLS nariai sumoka nario mo
kestį, bet į susirinkimus ne
ateina. Bijo, kad neišrinktų val
dybon. Jaunimas iš viso nepasi
rodo, nes jam vyresniosios kar
tos veikla neįdomi. Padaryta iš
vada, reikalui esant DBLS sky
rių susirinkimuose vartoti lie
tuvių ir anglų kalbas. Siūloma 
įsijungusiems jaunuoliams ne
ryškinti politinės veiklos, kol 
jie patys ja nesidomi. Reikia 
didesnio bendravimo tarp jauni
mo ir vyresniųjų narių. Steng
tis, kad DBLS veiklon įsijungę 
jaunimo atstovai po dvejų ar tre
jų metų, įsigiję daugiau patir
ties, galėtų užimti vadovaujan
čias vietas. Jaunimas turėtų 
aplankyti Lietuvą. Reikia anks
tesnės ir platesnės informaci
jos abiejomis kalbomis apie bū
simus renginius.
Vokietija

Lietuvių išeivių vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, spalio mė
nesį lankysis V. Vokietijoje. 
Kun. Antano Bungos pranešimu, 
svečias viešnagę pradės spa
lio 7 d. susipažinimo vakaru 
pas Hamburgo lietuvius. Sekan
čią dieną jis pašventins pamink
linę a.a. kun. V. Šarkos kapo len
tą, dalyvaus iškilmingose pamal
dose Šv. Teresės šventovėje. 
Vysk. P. Baltakis taipgi lanky
sis: Lebenstedte — spalio 9 d.. 
Bad Zwischenahne — spalio 14 
d., Bielefeld-Sennestedte — 
spalio 15 d., Miulheime — spa
lio 16 d., Štutgarte — spalio 22 
d., Vasario 16 gimnazijoje Hiu- 
tenfelde — spalio 23 d. Lietu
vių kunigų konferencija, daly
vaujant vyskupams P. Baltakiui, 
OFM, ir A. Deksniui, numatyta 
spalio 24 d.



Sukaktuvininkas kun. JUVENALIS LIAUBA, OFM, Hamiltono Aušros
Vartų parapijos klebonas Nuotr. V. Maželio

Klebono sukaktis Hamiltone
Kun. Juvenalis Liauba

KAZYS MILERIS
Ir šiais moderniais didelės 

pažangos ir išradingumo lai
kais dvasiškių luomas tebėra 
gerbiamas visose tautose ir 
kultūrose. Bedieviškoj valsty
bėj, kaip Sovietų Sąjunga, ku
rioj dvasiškis vadinamas “kul
to tarnautoju”, kunigui visvien 
kažkaip yra rodoma išskirtinė 
pagarba ir su juo skaitomasi. 
Jis ten priklauso tai žmonių 
rūšiai, kurie nėra taip lengvai 
įbauginami. Mes lietuviai prie 
savo kunigų esame labai prisi
rišę. Visoj mūsų tautos istori
joj jie yra buvę mūsų religinio, 
tautinio ir valstybinio gyveni
mo kelrodžiai. Visose mūsų 
tautos sunkiose valandose jie 
teikė mums sustiprinimą ir 
paguodą. Jei anais lenkiško
sios kultūros įtakos laikais 
kaikurie jų ir buvo nuslydę 
kita linkme, tačiau per pasku
tines krašto okupacijas Lietu
vos kunigai pasirodė esą didie
ji patriotai ir tautos kankiniai.

Mylėdami ir gerbdami savo 
kunigus, mes jieškome būdų ir 
progų tą išreikšti ir parodyti, 
rengdami jiems visokias sutik
tuves, išleistuves, pagerbtuves 
ir sukaktis. Tą patį darome ir 
su kitais didesnių nuopelnų 
asmenimis. Hamiltono liet, pa
rapija yra viena iš tų, kuri seka 
ir bando nepraleisti nepami
nėtos nė vienos savo klebonų 
sukakties. Taip jau čia buvo 
daroma esant ir pirmykščiam 
klebonui prel. J. Tadarauskui. 
Pernai, suėjus ir jo 50 m. kuni
gystės sukakčiai, hamiltonie- 
čiai jį, jau pasitraukusį į pen
siją ir gyvenantį Toronte, par
sivežė į Hamiltoną ir pridera
mai pagerbė. Dabartinis kle
bonas Tėvas Juvenalis, OFM, 
neleido ruošti jokio jo amžiaus 
70 m. sukaktuvių minėjimo. 
Sakė, vienuoliai savo amžiaus 
sukakčių nešvenčia. Bet šį sykį 
parapijiečiai savo klebono 
nebepaklausė.

Jaunas gavo pašaukimą
Mūsų sukaktuvininkas yra 

gimęs Amerikoj, Mason City,

Hamiltono Aušros Vartų klebono kun. JUVENALIO LIAUBOS, OFM, pagerbimas rugsėjo 11 d. Jaunimo centre. 
Jam dovanų įteikia Gailutė Krištolaitienė ir Jonas Stankus, parapijos tarybos iždininkas Nuotr. M. Borusienės

OFM, žmonių ir Dievo tarnyboje
Iowa valstijoj 1918 m. rugsėjo 
11 d. Tada prancūzų maršalas 
F. Fochas baigė triuškinti pa
skutinį germanų pasipriešini
mą, ir naujai atkurtos Lietu
vos valstybės kariai kovėsi ne
priklausomybės frontuose. 
Nutarę grįžti į nepriklausomą 
Lietuvą, jo tėvai dar jauną tre
jų metų Jonuką parsivežė į Ma
žeikius. Čia jis baigė pradžios 
mokyklą ir Mažeikių gimnazi
jos penkias klases. Ir tada, sa
ko sukaktuvininkas, pajutau 
nebesulaikomą norą tapti vie
nuoliu, pranciškonu, nors 
pranciškono savo gyvenime 
dar nebuvau sutikęs. Tą vie
nuoliško gyvenimo troškimą, 
sako, galėjo manyje sukelti 
apie šv. Pranciškų ir jo gyveni
mą mano perskaitytos knygos. 
Tėvų nustebimui jis palieka 
jo paveldėjimui skirtą gražų 
tėvų ūkį ir dar nė šešiolikos 
metų gimnazistas atsiduria 
Kretingos pranciškonų vie
nuolyne. O ten už savaitės jis 
įvelkamas į pranciškonišką 
abitą ir jam duodamas naujas 
vardas - Juvenalis.

Pasimokęs Kretingoj, 1937 m. 
jis išvyksta mokytis į Italiją, 
kur 1941 m. liepos 6 d. kardino
las H. Šusteris garsiojoj Mila
no Šv. Antano katedroj įšven
tina jį kunigu. Jaunasis Tėve
lis, iškviestas Tėvo Vaškio, 
OFM, tuoj išvyksta į JAV. Tuo 
laiku Amerikoj Tėvas Vaškys, 
OFM, dabartinis Ročesterio 
klebonas, buvo pradėjęs atkur
ti Lietuvos pranciškonų pro
vinciją. Jam reikėjo gero tal
kininko ir padėjėjo. Ameriko
je T. Juvenalis, OFM, apskrai
dė visus lietuvių židinius, ves
damas rekolekcijas, misijas, 
ieškodamas ordinui naujų 
pašaukimų, organizuodamas 
lietuvius tretininkus, suburda
mas savo vienuolijos narius.

Pokariniams lietuvių imi
grantams suvažiavus į šitus 
kraštus, T. Juvenalio, OFM, 
veiklos horizontai dar plačiau 
išsiplėtė. Jis siunčiamas vis 
ten, kur tik atsiranda kokių 
bėdų, kur reikalingas sumanus 
ir praktiškas reikalų sprendė

jas. Tad jo gyvenimo vietovės 
vis keitėsi: St. Catharines, 
Kennebunkportas, Brooklynas, 
Ročesteris, Torontas. Dau
giausia metų jis yra praleidęs 
savo įkurtoj pranciškonų misi
joj St. Catharines, į kurią jam 
yra tekę sugrįžti net tris kartus.

Norėdamas savo žinių akira
tį dar daugiau praplėsti, jis 
studijavo dar keliuose Kana
dos ir Amerikos universite
tuose. Toronto universitete 
gilinosi filosofijoj, ten 1952 m. 
įsigydamas licenciato laipsnį. 
Niagaros universitete studija
vo aukštąją matematiką, o Va
šingtono ir New Hampshire 
valstybiniuose universitetuo
se - pedagogiką, psichologiją 
ir astronomiją. Matematika 
visą laiką buvo jo mėgiama 
sritis, tad, įsisteigus Ken- 
nebunkporte Šv. Antano kole
gijai, šešerius metus jis ten 
buvo matematikos dėstytojų ir 
auklėtoju.

Aušros Vartų parapijos 
klebonas

Pensininko amžiui jau bear- 
tėjant, 1982 m. pavasarį pran
ciškonų vyresnybė paprašė jo 
vykti į Hamiltoną ir ten perim
ti Aušros Vartų par. klebono 
pareigas. Vienuoliškojo pa
klusnumo vedamas, jis tuoj čia 
atvyko ir jau šešeri metai su 
dideliu pareigingumu dirba 
hamiltoniečių dvasinei ir tau
tinei gerovei. Šiandien beveik 
visos mūsų tautinės šventės 
bepaminimos vien tik švento
vėj, tad klebonas visada pasi
stengia bažnytinėm apeigom 
padaryti jas, kiek galima, iškil
mingesnėm. Jo giliai patrioti
nėm invokacijom ir pamoks
lais žavisi parapijiečiai ir visi 
užsukę į mūsų parapiją. Rytais 
po Mišių jis skuba į miesto ligo
nines ir visus slaugos namus 
ten esančius aplankyti savo 
parapijiečius. Hamiltono Auš
ros Vartų tikėjimo ir lietuvy
bės židinys yra šio pasišventu- 
sio kunigo rūpestingai prižiū
rimas ir saugomas ateities kar
toms.

Sukaktuvinis minėjimas
Sukaktuvinis vakaras pra

sidėjo AV par. tarybos pirm. 
J. Krištolaičio atidaromuoju 
žodžiu ir vaišėmis. Vaišių sta
lus palaimino kun. Kęst. But
kus, OFM, St. Catharines liet, 
klebonas. Prie stalų susėdę 
parapijiečiai ir svečiai iš kitur 
vaišinosi St. Petkevičienės 
paruoštais gardžiais patieka
lais, gurkšnojo vyną ir dalijosi 
naujomis pažintimis.

Po valgio prasidėjo vakaro 
programa, kurią pravesti buvo 
pakviesta L. Stungevičienė. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Toronto Prisikėlimo par. 
kleb. kun. Augustinas Simana
vičius, OFM. Jo kalba apie su
kaktuvininką buvo gyva, įdomi 
ir paįvairinta humoru. Jis, taip 
pat perdavė ir vysk. P. Balta
kio, OFM, provincijolo kun. 
Placido Bariaus, OFM, bei kitų 
sveikinimus. Po jo sveikinimo 
žodį tarė AV par. tarybos 
pirm. J. Krištolaitis, kuris įtei
kė sukaktuvininkui ir tarybos 
dovaną. Tada savo konfratrą 
sveikino St. Catharines Ange
lų Karalienės kleb. kun. Kęst. 
Butkus, OFM. Sveikino savo 
buvusį kleboną ir kitas saint- 
catharinietis - J. Vyšniauskas. 
O naujausias AV parapijietis 
P. Styra, neseniai čia atsikė
lęs iš Montrealio, labai kūry
bingai išreiškė savo linkėjimus. 
Visų Hamiltono liet, organiza
cijų vardu sveikinimus perda
vė KLB Hamiltono apylinkės 
pirm. B. Mačys. Ir tada prie

Vyskupas P. BALTAKIS, OFM, pašventina naujus vitražus Hamiltono 
Aušros Vartų šventovėje. Už jo - AV parapijos klebonas kun. J. Liauba, OFM

mikrofono priėjo pats sukaktu
vininkas. Su dideliu kuklumu 
jis priėmė visų sveikinimus ir 
linkėjimus, suabejodamas taip 
gausiai čia išsakytais nuopel
nais. Priminė savo 54 m. vie- 
nuolyninio gyvenimo ir 47 m. 
savo kunigystės sukaktis, ku
riomis jis labiausiai didžiuoja
si. “Visi siekime sau ir savo 
tautai šviesesnės ateities, o 
Visagalis mums padės”, savo 
žodį užbaigė sukaktuvininkas. 
Į savo giminaičio kunigo sukak
tuvinę šventę buvo atvykę gi
minių ir iš Amerikos. Taip pat 
sveikinimo telegramų ir laiš
kų buvo gauta iš giminių Lietu
voje.

Po visų kalbų sekė trumpa 
meninė programa, kurioje pa
sirodė mūsų mėgstama daini
ninkė sol. Anita Pakalniškytė 
ir “Gyvataro” mažųjų šokėjų 
grupė, vad. Kristinos Aušro- 
taitės. Solistė, .akomponuoja- 
ma muz. J. Govėdo, padainavo 
šešias lietuvių ir pasaulinių 
kompozitorių dainas, dar vie
ną pridėdama. Mažieji šokėjai 

Augame 
kartu, vieni 

šalia kitų 
ir

Kanados turtas yra žmonės. Mes savo 
gyvybę brandiname vienybės, darnos ir 
lygybės dvasioje.

Mūsų daugiakultūrinis įstatymas įparei
goja vyriausybę kovoti su visomis neigiamo 
rasinio nusistatymo bei diskriminacijos apraiš
komis.

Šis įstatymas skleidžia tą dvasią visame 
krašte, teikdamas garbingą palikimą ateinan
čioms kartoms,

Augame kartu, vieni šalia kitų.
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drąsiai pademonstravo, kaip 
jie šoks kitoj taut, šokių šven
tėj.

Graži sukaktis praėjo su vie
nuolišku kuklumu, bet hamil- 
toniečiai, pripildę pilną Jau
nimo centro salę, čia turėjo 
progą įrodyti savo dėkingumą 
ir pagarbą naujajam savo kle
bonui.
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Member Broker
38 Hurontario Street, 

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

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

Darbo tel. (705) 445-5640, 
namų tel. (705) 429-6428.
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tą žmogų 
kių liudininkų parodymai, ku
rie sako, kad Demjaniukas yra 
Ivanas Žiaurusis. Tačiau pa
grindinis iš tų penkių liudi
ninkų yra Elijahu Rosenberg, 
kuris 1947 m. prisiekusiai liu
dijo, kad Ivanas buvo nužudy
tas 1943 m. Treblinkos lagerio 
sukilime. 1945 m. sakėsi, kad 
pats padėjęs su kastuvu už
mušti Ivaną. O dabar jo istori
ja visai kitokia.

Per 30 metų niekas nejieš- 
kojo Ivano. Sovietai galvojo, 
kad jo nėra gyvųjų tarpe. Be 
to, pagal dokumentus jis tu
rėjęs būti ne Treblinkos, bet 
Sobiboro lageryje. Ir kiti liudi
ninkai atsimena ten jį buvus. 
Nežiūrint didelio OSI spaudi
mo, sovietai nenorėjo išduoti 
tariamą Demjaniuko karo ta
patybės kortelę. OSI įtikinėjo 
sovietus, jei jis nebus nuteis
tas, tai susidarys sunkumų pa
traukti atsakomybėn kitus na
cių nusikaltėlius. Pagaliau 
finansininkas Armand Ham
mer turėjo įsikišti, kad sovie
tai išduotų minėtą kortelę. 
Izraelio teismas uždraudė net 
minėti Hammer pavardę, 
pavardę.

Julius Grant, Hitlerio doku
mentų ekspertas įrodė, kad 
Demjaniuko kortelė buvo su
fabrikuota. Svarbūs teismo 
įrodymai gauti iš Romano Ru
denkos, kuris sufabrikuotus 
dokumentus buvo pateikęs 
Niurnbergo teismui, kur bu
vo norima įrodyti, kad 15,000 
lenkų karininkų Katyne išžu
dė vokiečiai, o ne sovietai. 
Kuo daugiau gilinamasi į Dem- 
janjuko atvejį, juo labiau ga
lima įsitikinti, kad buvo įvyk
dytas neteisingumas. Taip su
sirūpinusių yra ir tarp Izrae
lio žmonių. Kodėl taip užsi
spyrusiai norima apkaltinti 
Demjaniuką? Allan Ryan, bu
vęs OSI įstaigos viršininkas, 
1986 m. rašė Rudenkai: “Aš bi
jau, kad Demjaniuko. išteisi
nimas gali sukelti publikos 
sentimentą JAV-se. Tada jau 
būtų sunku sudaryti bylas ki
tiems nacių nusikaltėliams ir 
būtų sukliudytos tokių nusi
kaltėlių deportacijos į Sov. 
Sąjungą”.

Tėviškės žiburiai • 1988. IX.

Jie turi ne
“The Financial Post” laikraš

tyje rugsėjo 3 d. apie Demjan- 
iuko nuteisimą rašo buvęs 
“The Toronto Sun” redakto
rius Peter Worthington. Va
sario mėnesį, kaip pažymi žy
musis žurnalistas, Jonas Dem- 
janiukas Izraelio teismo buvo 
“be jokio mažiausio svyravi
mo ir abejonės” nuteistas mir
ties bausme kaip Ivanas Žiau
rusis. Pačiame Izraelyje bu
vęs žinomas teisėjas Dov Eitan 
įsijungė į Demjaniuko apelia
cijos bylą. Jis stebėjęs teismo 
eigą ir jaučiąs, kad buvo pa
žeistas teisingumas ir nusikal
timai nebuvo įrodyti. Britų 
pasižymėjęs teisėjas Lord 
Denning manąs, kad pagal 
tarptautinius įstatymus Izrae
lis neturėjęs teisės Demjan
iuko teisti. Jam atrodo, kad 
tai buvo daugiau “rasinis ir 
politinis kerštas”, negu teisin
gumo vykdymas.

JAV susidarė grupė advoka
tų, daugiausia žydų kilmės, 
vadovaujant William Wolf iš 
Arizonos. Ta grupė įsitikino, 
kad Demjaniukas nuteistas be 
nusikaltimo įrodymų. Tai iš
šaukė įvairių žydų grupių ne
pasitenkinimą. Bet Wolf savo 
nuomonės nekeičia: “Aš myliu 
Izraelį ir nenoriu, kad būtų 
įvykdyta mirties bausmė ne
kaltam žmogui. Aš jaučiu ir 
tikiu, kad jie turi ne tą as
menį”.

Istorikas Nikolajus Tolsto
jus, kuris savo knygoje iškėlė 
Vakarų prievarta žmonių grą
žinimą į Sov. Sąjungą, Dem
janiuko byloje liudijo kaip 
ekspertas. Tolstojus buvo teis
mo įžeistas ir apkaltintas 
nacių kolaborantu, kai tuo 
tarpu karui pasibaigus, jis bu
vo tik devynerių metų. Tols
tojus Demjaniuko bylą lygina 
su kita byla, kai 1894 m. pran
cūzai nekaltai nuteisė mirties 
bausme žydų kilmės kapitoną 
Alfred Dreyfus kaip krašto 
išdaviką.

Pasirodo, kad OSI įstaiga 
turi likusių gyvų iš Treblin- 
kos lagerio liudininkų paro
dymų, kurių neperdavė Iz
raelio teismui. Vieninteliai 
tapatybės įrodymai yra pen-



Lietuvių žurnalistų sąjungos centro valdybos nariai, susirinkę rugsėjo 3 d. 
pasveikinti sukaktuvininko. Iš dešinės: vicepirm. I. Medžiukas, pirm. R. K. 
Vidžiūnienė, vicepirm. V. Bakūnas (sukaktuvininkas), ižd. R. Šakienė, 
sekr. J. Kojelis ir šalia jo naujai įstojęs į žurnalistų sąjungą V. Šeštokas

Vladui Bakunui 80 metų
Žurnalisto ir visuomenės veikėjo nueitas kelias

IGNAS MEDŽIUKAS

Beveik 40 metų Los Angeles 
mieste, Kalifornijoje, gyvenantis 
Vladas Bakūnas žurnalistas, radi
jo darbuotojas ir visuomenės vei
kėjas rugsėjo 3 dieną atžymėjo 
savo 80 metų gimimo sukaktį. Pra
dėjęs gyvenimo kelią 1908 m. 
rugsėjo 3 d. Lukšiuose prie Sie- 
sarties, Sūdavos lygumose, jau
nuolis siekė mokslo nelengvu ke
liu Šakiuose, Vilkaviškyje ir at
keliavęs į mūsų uostamiestį Klai
pėdą. Dar anstyvoje jaunystėje 
Vladas Bakūnas pradėjo tarnauti 
Klaipėdos šaulių rinktinės šta
be, vėliau šio krašto gubernatū- 
roje, o naciams okupavus Klaipė
dos kraštą, iki Lietuvos nepri
klausomybės netekimo darbavosi 
Lietuvos konsulate.

Anksti įsijungė ir į spaudos 
darbą, atspausdindamas savo 
pirmąjį reportažą dienraštyje 
“Lietuvos keleivis” 1926 m. Įsi
traukęs į Lietuvos pajūrio kun
kuliuojantį gyvenimą, savo re
portažais praturtino ir kitus pe
riodinius leidinius, bendradar
biaudamas dienraščiuose - “Va
karai”, “Lietuvos aidas” ir sa
vaitraštyje “Trimitas”; talkinin
kavo telegramų agentūrai “Eltai”, 
redagavo laivininkystės, žvejybos 
ir pajūrio gyvenimo iliustruotą 
mėnesinį žurnalą “Jūra”, buvo ra
dijo komentatorius Klaipėdos ra
diofone.

Pasitraukęs nuo stalinistinio 
teroro į Vakarus, V. Bakūnas tuo
jau po karo buvo UNRRA (vėliau 
IRO) tarnautojas. Saalfelde su
organizavo lietuvių tremtinių 
komitetą ir jam pirmininkavo. 
1949 m. atvykęs į JAV ir apsigy
venęs Los Angeles, rašinėjo į poe
to Juozo Tysliavos redaguojamą 
“Vienybės” savaitraštį, turėda
mas ten savo nuolatinę skiltį. Vė
liau laikraščiui pakeitus savo 
kryptį, bendradarbiavimą nu
traukė. Trumpą laiką dirbo “Lie
tuvių dienų” žurnalo redakcijoj, 
rašinėjo “Naujienoms”, “Dirvai”, 
o paskutiniu laiku “Lietuvių bal
sui” ir kitur.

V. Bakūnas buvo LB Vakarų 
apygardos steigėjas, dalyvavo LB 
Los Angeles apylinkės darbuo
se, dažnai buvo renkamas į šios 
apylinkės valdybą. Jau keletą 
metų kaip jis yra Lietuvių žur
nalistų sąjungos centro valdybo
je. Tik ką apsigyvenęs Los Ange
les, tuojau įsijungė į Lietuvių ra
dijo valandėlės darbuotojų eiles 

kaip pranešėjas ir komentatorius, 
čia bendradarbiauja ligi šių 
dienų.

V. Bakūno amžiaus sukaktis bu
vo gražiai paminėta Lietuvių ra
dijo valandėlės. Perskaitytas 
JAV prez. R. Reagano ir žmonos 
sveikinimas. Dar sveikino rašy
toja Alė Rūta ir arch. E. Arbai, 
rašytojas Jurgis Gliaudą, “Lietu
vių dienų" leidėjas A. Skirus, LB 
Vakarų apyg. pirm. A. Nelsienė, 
poetė D. Mitkienė, Pensininkų 
klubo pirm. J. Kaributas ir dau
gelis kitų.

Rugsėjo 3 d. popietę į Bakūnų 
namus susirinko būrelis spaudos 
ir radijo darbuotojų. Paaiškėjo, 
kad Vladas ir Olga Bakūnai šven
čia ir savo vedybinio gyvenimo 
55 metų sukaktį. Sveikino ir pri
siminimais dalinos B. Gediminas, 
buvęs daugelį metų Lietuvių ra
dijo valandėlės vedėjas, V. Gilys 
- radijo klubo pirmininkas, R. Ša
kienė - Lietuvių tautinės sąjun
gos vardu, H. Bajalis - radijo pro
gramų koordinatorius, St. Šimoliū- 
nienė, VI. Šimoliūnas, (įteikda
mas radijo klausytojų vardu plake- 
tę su įrašu: “V. Bakūnui ilgiausių 
metų”! L. A. lietuvių radijo klau
sytojai”), R. K. Vidžiūnienė, J. Ko
jelis, I. Medžiukas, E. Sinkys ir O. 
Bajalienė. Sveikinimus tvarkė ir 
užrekordavo V. Šeštokas. Sukaktis 
buvo baigta vaišėmis.

Vladas ir Olga Bakūnai užaugino 
du sūnus. Vyresnysis Darius yra 
Amerikos karo aviacijos pulkinin
kas (kiek žinoma, vienintelis po
kario lietuvių emigrantų sūnus, 
pasiekęs tokio karinio laipsnio 
aviacijoj). Pažymėtina, kad jo 
įdomus straipsnis buvo išspaus
dintas JAV karinės aviacijos spau
doje (1980 m. balandžio 11d. “Com
mand Post”) apie 1944 m. bėgimą iš 
Klaipėdos nuo rusų okupacijos, 
kai jis buvo tik 7 metų. Straips
nyje iškeltos mintys buvo pastebė
tos senatoriaus Strom Turmond ir 
jo siūlymu šis straipsnis buvo 
įrašytas į kongreso rekordus*. 
Darius moka lietuvių kalbą žo
džiu ir raštu. Jaunesnysis sūnus 
Kęstutis, gimęs Vokietijoje 1946 
m., savanoriu įstojo į JAV marinus 
ir po kelių mėnesių apmokymo bu
vo pasiųstas į Vietnamą. Grįžęs 
kaip karo veteranas stojo dirbti 
į pašto žinybą.

* Straipsnyje aprašomas vaiko pa
sikalbėjimas su tėvu vykstant į 
Ameriką. Išvada: jei sovietai už
imtų Ameriką, nėra kitos vietos 
kur išvažiuoti.

sporto žaidynės Australijoje
Pokalbis su organizacinio komiteto pirm. Jurgiu Jonavičium

B, STRAUKAS

Pastaraisiais dvejais metais 
Australija tapo pasaulio lietuvių 
jaunimo veiklos centru. Praeitais 
metais Australijoje vyko jaunimo 
kongresas, kuris buvo sėkmingas, 
palikęs geriausius atsiminimus. 
Šių metų gruodžio paskutinę sa
vaitę Australijoje, Adelaidės mies
tan suskrenda iš visų pasaulio 
kraštų sportuojantis lietuvių jau
nimas dalyvauti sporto varžybose.

Šias žaidynes organizuoti ir jas 
pravesti, yra sudarytas organiza
cinis komitetas, kuriam vadovau
ja Jurgis,Jonavičius, 1964 m. su
organizavęs Amerikos lietuvių 
sportininkų viešnagę Australi
joj. Tad ir šių žaidynių organiza
vimas yra gerose rankose.

Norėdamas daugiau išgirsti apie 
šių žaidynių parengiamuosius dar
bus, pasiteiravau pas Jurgį Jo- 
navičių, kuris mielai suteikė pa
aiškinimų.

— Kiek sportininkų ir sportu 
besidominčių dalyvių laukiate iš 
užsienio?

Praeitų metų gale, sudarius Či
kagoje išvykai į III PLS žaidynes 
Austrilijoje komitetą, Kanados ir 
Amerikos lietuvių sporto klubai 
parodė didelį susidomėjimą ir 
per palyginant trumpą laiką už
siregistravo per 200 sportininkų, 
norinčių vykti Australijon. Iki 
žaidynių, dalis gal jų atkris, bet 
tikimasi, kad prisirašys tam tik
ras skaičius naujų. Aplamai, tiki
masi, kad iš užjūrio atvyks apie 
200 sportininkų.

Tiems, kurie prisimena primąją 
amerikiečių sportininkų viešna
gę Australijoje 1964 m., bus įdo
mu patirti, kad į šias žaidynes at
vyks anos viešnagės dalyviai: Val
das Adamkus, Vytautas Grybaus
kas, Edvardas Modestavičius ir 
Antanas Supronas. Taip pat at
vyksta ir anų žaidynių prieaug
lis: Viktoras Memenąs, Aleksas 
Jankauskas, Saulius Modestavi
čius ir Edis Šilingas.

Neperseniai Adelaidėje sve
čiavosi ŠALFASS vicepirminin
kas V. Grybauskas, kuris patvir
tino, kad išvykai į Australiją, 
savo sąrašuose šiuo metu turįs 
204 asmenis.

— Kaip numatoma užsienio spor
tininkus apgyvendinti Adelaidėje?

Atvykstančių iš užjūrio sporti
ninkų apgyvendinimas rengėjams 
sudaro nemažą problemą. Reikia 
atsiminti, kad tuo pačiu metu 
Adelaidėje vyks Australijos Lie
tuvių dienos, kurios sutraukia 
nemažą skaičių Australijos lie
tuvių. Žinant, kad Adelaidės lie
tuvių bendruomenė yra negausi, 
tokį gausų svečių antplūdį pri
glausti, suteikiant jiems pasto
gę, nebus lengva. Tačiau pasiti
kime adelaidiškių svetingumu ir 
manome, kad kiekvienoje lietuvių 
sodyboje bus panaudotas kiek
vienas laisvesnis kampas atvyku
sioms apgyvendinti. Tuos, kurie 
adelaidiškių šeimose netilps, 
teks apgyvendinti viešbučiuose 
ar moteliuose. Vienam asmeniui 

aštuonioms dienoms kainuotų 
$170. Jei tokiu būdu tektų apgy
vendinti, sakysim nors 30 asme
nų, komitetui tai kainuotų per 
$5000. Mūsų biudžetui tai labai 
didelė suma.

— Kiek sportininkų dalyvaus 
žaidynėse?

Tikimės, kad iš Š. Amerikos at
vyks 200 sportininkų. Mūsų pačių 
dalyvaus apie 300. Taigi iš viso 
dalyvaus 500. Šios sporto žaidy
nės bus pačios didžiausios, bet 
kada vykusios Australijoje. Var
gu, ar tokios apimties žaidynės 
bus kada nors pakartotos šiame 
krašte.

— Kokios žaidynės vyks spor
to varžybose?

Didžiausias dalyvių skaičius 
varžysis krepšinyje ir tinkliny
je. Šiuo metu turimomis žiniomis 
vyrų krepšinyje dalyvaus 5 mūsų 
komandos ir 5 Š. Amerikos. Mote
rų krepšinyje, 3 ar 4 mūsų ir 1 Š. 
Amerikos. Berniukų 3 mūsų ir 2 Š. 
Amerikos. Jaunių mergaičių iš Š. 
Amerikos visai nebus, nes moterų 
krepšinis Amerikos lietuvių tarpe 
yra mirštanti sporto šaka. Tad 
žaidynėse dalyvaus tik mūsų pa
čių moterų komandos. Tiklinyje 
tikimasi 4 vyrų ir 4 moterų ko
mandų. Po 2 iš Š. Aemrikos ir Aust
ralijos.

Individualinės varžybos vyks: 
lauko ir stalo tenise, skvaše, bi
lijarde, golfe, šachmatuose ir 
plaukime. Visose šiose varžybo
se turėsime dalyvių iš Š. Ame
rikos ir Australijos. Ypatingai 
daug dalyvių yra numatoma golfo 
ir bilijardo varžybose, kur turė
sime žaidėjų skaičių riboti: gol
fe - 50, bilijarde - 32. Golfe jau 
turime užregistruotus 43 vyrus ir 
5 moteris. Nemaža sportininkų iš 
Š. Amerikos dalyvaus lauko teni
so ir plaukimo varžybose.

Visų sporto šakų varžyboms jau 
yra išnuomotos tinkamos patalpos, 
baseinai ir aikštės.

—- Kas gali žaidynėse dalyvauti?
Kaip pavadinimas nusako, žai

dynėse gali dalyvauti viso pasau
lio lietuviai sportininkai. No
rintieji dalyvauti komandinėse 
varžybose (tinklinyje ar krepši
nyje) galės varžytis tik lietuvių 
spotto klubų sudėtyje. Tačiau, 
norintieji dalyvauti lauko ar sta
lo tenise, šachmatuose, bilijar
de, golfe, plaukime ir skvaše gali 
registruotis ir nepriklausydami 
lietuvių sporto klubams. Tokie 
asmenys turi pareikšti savo no
rą raštu, prisiųsdami žaidynių 
komitetui vardą, pavardę, adre
są ir nurodyti kokioje sporto ša
koje nori dalyvauti.

— Kaip bus išspręsta užjūrio 
jaunimo transporto problema?

Kadangi žaidynių metu Adelai
dėje vyks ir Australijos Lietuvių 
dienos, tad Australijos sportinin
kai į Adelaidę suvažiuos savais 
ar savo tėvų automobiliais. To
dėl vietinis transportas nesuda
rys problemos. Visi 200 užjūrio 

sportininkų blogiausiu atveju 
turės naudotis viešuoju transpor
tu. Tačiau tikimės, kad tie, ku
rie apsigyvens Adelaidės lietuvių 
šeimose, į varžybas ir iš jų bus 
pavežėjam! svetingųjų šeiminin
kų, nes dauguma vietinių lietu
vių turi savo automobilius. Taip 
pat tikimės, kad bet kuris ade- 
laidiškis, turintis automobilį 
mielai svečius iš vienos vietos į 
kitą paveš. Automobilistų talka 
ypatingai bus reikalinga gruo
džio 25 d. kai iš Lietuvių namų 
reikės išvežioti į gyvenvietes tą 
dieną atvykusius Kanados ir Ame
rikos sportininkus.

— Kur ir kaip vyks žaidynių ati
darymas?

Žaidynių atidarymas įvyks Ka
lėdų antrą dieną (gruodžio 26) 
Apollo stadijone, kuris yra pats 
didžiausias uždaras stadionas 
Pietų Australijoje. Šiame stadio
ne vyko ir praėjusių Lietuvių die
nų šokių šventė.

Atidaryme žygiuos per 400 Ka
nados, Amerikos ir Australijos 
lietuvių sportininkų su savo vė
liavomis, spalvingomis unifor
momis ir gausiu sportininkų pa
radu, kokio nesame turėję Aust
ralijoje. Po to įvyks trumpos žai
dynių atidarymo ceremonijos, žai
dynių priesaika, tautinių šokių 
pasirodymas ir pirmosios žaidy
nių krepšinio rungtynės tarp JAV 
ir Australijos lietuvių sportininkų.

Sekančią dieną žaidynių spor
tininkai su vėliavomis prisijungs 
prie Australijos Lietuvių dienų 
dalyvių pamaldoms Šv. Ksavero 
katedroje. Iš ten kartu su visais 
žygiuos į Adelaidės miesto rotu
šės salę ir ten dalyvaus Lietuvių 
dienų atidaryme.

— Kaip bus pagerbti Pirmosios 
tautinės olimpiados Lietuvoje 
dalyviai?

Buvusius Pirmosios tautinės 
olimpiados dalyvius, kurie gruo
džio 26 d. bus Adelaidėje, pa
gerbsime priėmime-pobūvyje, ku
ris tos pačios dienos vakare įvyks 
Lietuvių katalikų centro salėje.

Žaidynių komitetas kreipėsi per 
lietuvių spaudą Amerikoje, Ka
nadoje ir Anglijoje į Pirmosios 
lietuvių tautinės olimpiados ve
teranus, kviesdamas užsiregist
ruoti iki š. m. spalio 1 d. pas žai
dynių komitetą, nurodant vardą, 
pavardę, gimimo dėtą;“ adresą, 
klubą ar sąjungą, už kurį Olimpia
doje startavo ir kokiose varžybo
se dalyvavo. Šiame priėmime daly
vaujantiems veteranams bus įteik
ti medaliai, prisiminti Pirmo
sios tautinės olimpiados 50 metų 
sukaktį. (Olimpiada įvyko 1938 m. 
Kaune ir Klaipėdoje).

Šiuo metu jau yra užsiregist
ravusių veteranų iš JAV-bių, Ka
nados ir Australijos.

— Kaip bus atžymėti varžybų 
laimėtojai ?

Sekant pirmųjų ir antrųjų Pa
saulio lietuvių sporto žaidynių 
tradiciją, ir šių žaidynių varžy
bų laimėtojams bus įteikti meda

liai: I-mą vietą laimėjusieji gaus 
aukso, II-rą - sidabro ir III-čią - 
bronzos medalį. Visi medaliai pa
kabinti ant tautinių spalvų kas
pino.

Už medalių pagaminimą sumo
kėjo Australijos lietuvių kredito 
d-ja “Talka". Žaidynių ir Tautinės 
olimpiados sukakčiai atžymėti 
medalių projektus padarė žaidy
nių komiteto narys Stasys Urnevi- 
čius. Jis taip pat padarė projek
tą žaidynių žankleliui, kurį visi 
norintieji galės įsigyti atminimui.

— Ar bus išleista žaidynių pro
grama ?

Baigiame ruošti spaudai suveny
rinį, iliustruotą žaidynių leidinį, 
kuriame bus sveikinimai, Austra
lijos lietuvių sporto istorijos iš
traukos, statistinės žinios ir rek
lamos. Leidinys bus maždaug 30 
puslapių, knygutės formato. Šiam 
leidiniui viršelį sukūrė taip pat 
S. Urnevičius. Atskiru lapu į šį lei
dinį bus įdėta smulki varžybų pro
grama, kurioje bus nurodyta, kur 
ir kada vyks įvairios varžybos, 
kaip pasiekti varžybų vietoves 
autobusu, tramvajum ar traukiniu.

Žaidynių komitetas yra pasiun
tęs kvietimą PLB pirm. dr. V. Bie
liauskui atvykti į Adelaidę ati
daryti III PL sporto žaidynes. 
Tikimės, kad kvietimas bus pri
imtas.

Sportininkai turi seną tradi
ciją, kad kiekviena sporto šven

Jis atsilygino
Skaitėme Kanados lietuvių 

fondo pranešimą ir padėką au
kojusiems. Jų tarpe buvo ir 
Leopoldo Balsio $101,800 au
ka. Kažkas suabejojo, ar tai 
tikras skaičius, ar tai ne klai
da? “Jis turėjo būti milijonie
rius!” - taip išsitarė abejojan
tis. Klaidos nebuvo - skaičius 
tikras.

L. Balsys nebuvo milijonie
rius. Jis buvo darbštus ir są
žiningas inžinierius. Išėjus 
jam į pensiją, įmonė jieškojo 
kito jo vietoje, bet per kele
rius metus nerado. Ligi pasku
tinio meto labai dažnai buvo 
kviečiamas įmonės reikalais 
patarti.

L. Balsys buvo gavęs laisvos 
Lietuvos valdžios stipendiją 
ir galėjo studijuoti laivų sta
tybos inžinerijos mokslą Berly
ne. Be stipendijos jis nebūtų 
galėjęs studijuoti. Baigęs stu
dijas tikėjosi savo mokslu ir 
darbu atsilyginti tautai. Deja, 
karo ir okupacijų metai visa tai 
kitaip nukreipė. Tačiau jis vi
są laiką prisiminė ir jautė, 
kad jis buvo skolingas tautai, 
o ypač tautai esant nelaimėje.

Dažnai jis palygindavo lietu
viškos knygos ar lietuviškų rei
kalų rėmimą su besaikiai išlei
džiamo alkoholio butelio kai
na. Žmonės skundžiasi knygos 
ar lietuviško parengimo bran
gumu, bet butelio pirkimu ne
svyruoja. Matėme jį dažnai 
lietuvių susirinkimuose, gir
dėjome jo paskaitas, aktyviai 

tė užbaigiama Naujų metų suti
kimo baliumi. Šį kartą toks ba
lius vyks kartu su Lietuvių die
nų dalyviais. Tikimasi šiame ba
liuje atsilankysiant apie tūkstan
tį svečių.

Naujų metų dieną įvyks atsisvei
kinimo gegužinė, į kurią tikriau
siai sugužės visi tuo metu Ade
laidėje susibūrę lietuviai. Turė
tų būti labai imponuojantis lie
tuvių telkinys po Pietų kryžiumi. 
Gegužinę ruošia sudarytas jauni
mo renginių komitetas.

Šia proga truputis informaci
jos apie žaidynių vietovę - Ade
laidę. Tai miestas pietiniame 
Australijos žemyne turintis apie 
1 milijoną gyventojų. Modernus 
metropolis, išsistatęs tarp kal
nų ir Šv. Vincento įlankos, su ne
sibaigiančiais paplūdymiais. 
Gruodžio mėnesio pabaiga, kaip 
tik karštokos vasaros pradžia. 
Proga šiauriečiams užmiršti pa
liktos žiemos nepatogumus ir 
pasilepinti kaitrios saulutės spin
duliuose bei vėsiose pietinio Pa- 
cifiko bangose.

Čia prie Adelaidės yra garsusis 
Barossa slėnis su didžiuliais 
Australijos vynuogynais ir stam
bia vyno pramone. Pasibaigus žai
dynėms, bus gera proga paragau
ti čia gaminamo vyno, kurio yra 
šimtai rūšių.

Tad iki pasimatymo Kalėdų 
šventėse Pietų Australijos sosti
nėje Adelaidėje!

A. a. inž. LEOPOLDAS BALSYS

veikiantį lietuviškose orga
nizacijose. Buvo kuklus žmo
gus, visiems malonus, tat dau
gelis nepastebėjo jo prana
šumo.

Ta pačia proga norisi prisi
minti prieš 30 metų Toronte 
buvo įsteigta lietuvių studen
tams parama. Tada buvo skoli
nama be procentų $300 stipen
dija, kurią kiekvienas studen
tas ir jo ar jos tėvai pasiža
dėjo grąžinti. Mokslus baigė 
įvairių specialybių asmenys. 
Iš 15 gavusių asmenų tik vienas 
sąžiningai grąžino pažadėtus 
pinigus. Taip tas fondas išsi
baigė, ir kiti negalėjo gauti pa
ramos, nes mokytieji nebuvo 
sąžiningi. Jų skolos lapai dar 
neišpirkti.

Š. m. spalio 24 d. sueina vie- 
neri metai, kai Leopoldo jau 
nebėra mūsų tarpe. Teilsisi 
amžinoje Šviesoje. V. Matulaitis

Tremtinių stovykloje
Feljetoniškas nutikimas DALILA MACKIALIENĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Į išrinktųjų sąrašą, kaip ir reikėjo tikėtis, pateko ir 

abidvi primadonos: Michalina Klausutienė ir Elvyra 
Dainoriūtė. Michalina — graži moteris. Aukšta, kiek 
stamboka, tamsiai kaštaniniais plaukais, bangomis 
krintančiais ant balto kaklo. Temperamentinga, pilna 
sąmojaus, negailinti šypsenos. Jos dantys buvo patys 
balčiausi visoje stovykloje. Užgožta pavydaus vyro, 
niekur kitur, išskyrus chorą, ji nedalyvavo. Į chorą vyras 
išleisdavo, nes papildomas maistas buvo reikalingas 
Vaidučiui, o cigaretes jis pats surūkydavo. Apolinaras 
pats nelabai kur tiko, už tai laikėsi įsikabinęs žmonos, 
kaip skęstantis valties krašto. Jiedu nelabai tiko vienas 
prie kito, bet didelių sūkurių laikais į vieną kamuolį 
susisuka ir lapai, ir nuplėšti žiedai.. .

Panelė Elvyra buvo visai kitokia: smulkaus sudėjimo, 
kviečių spalvos plaukais, kurie natūraliai garbiniavosi. 
Ji juos nešiodavo ilgus, į vėją eidama susirišdavo spal
votu kaspinu. Antakiai nubrėžti gražiu lanku, lūpos 
parausvintos. Dantys, nors ir nebuvo sniego baltumo, 
bet su veido spalva ir kvietiniais plaukais — buvo gražus 
derinys. Vyrai sekiodavo ją akimis, bet nė vienas 
nesisiūlė tapti jos vyru. Visi žinojo, kad Elvyra praktiš
kam gyvenimui netiko. Ji buvo graži pažiūrėti, kaip be
sišypsančios Madonos paveikslas.

Dar prieš nustatytą laiką rinkosi išrinktosios choris
tės ir šokėjos į repeticijų kambarį.

Lygiai dešimtą valandą, paklajojęs po sugriautų 
kareivinių rajoną, pirmininkas prisistatė susirin
kusioms moterims. Paaiškinęs susirinkimo tikslą, šaukė 
kiekvieną pagal sąrašą ir, išgirdęs “esu”, žymėjo 
paukščiuką prie pavardės. Trūko tik vienos: Jonės 
Pipirienės iš paskutinio bloko.

— Ją jau vakar išvežė ligoninėn apendicito ope
racijai, — pranešė Pipirienės kaimynė iš to paties 
kambario, atidalinto paklodžių pertvara.

Pirmininkas, padaręs labai rimtą veido išraišką, 
prabilo:

— Na, šitokios klūties tai nebuvau numatęs. Kaip 
matote, lūžta visas mūsų planas. Reikia kuo nors Jonę 

Pipirienę pakeisti. Bet kuo? — stovėdamas prie pia
nino, barbeno jo viršų savo storais, mėsingais pirštais.

Moterys tylėjo. Nė viena nedrįso pertraukti pirmi
ninko galvojimo. Chorvedys Griežė ir šokių vadovas 
Liongė tuo momentu įėjo į kambarį ir, nustebinti ty
los, abudu apstulbę sustojo. Kurį laiką buvo girdėti 
tik pirmininko pirštų barbenimas į pianino dangtį. 
Chorvedys, skėsterėjęs rankomis, pralaužė tylą:

— Na, tai kas dabar pasidarė?
— Taigi. Rinkom, rinkom, balsavom, balsavom, o 

štai vienos ir trūksta. Ir ką dabar jos vietoj gausim? 
— Ir čia pirmininkas beviltiškai susiėmė už galvos.

— Na, jeigu vienos trūksta, tai pasiųsime viena ma
žiau. Didelis čia daiktas, — numojo ranka Liongė.

— Ponas pirmininke, man rodos tamstos žmona bū
tų šiai misijai nepamainoma, — pataikaujančiai pa
sisakė Regina Kukutienė. Jie su vyru ir trimis maža
mečiais vaikais buvo įsitaisę virtuvės bloko antrame 
aukšte, visai šalia dūmtraukio. Jų varganoje pasto
gėje visada kvepėjo svilėsiais, nes kiauras dūmtraukis 
nesulaikė dūmų. Čia Kukutienė numatė gerą progą 
pagreitinti geresnio kampo gavimą, nes tik pirminin
kas turėjo teisę tai padaryti.

Kukutienė buvo įdomi moteris, žybsėjo akimis, lyg 
prožektoriais. Ryškiai dažytos lūpos buvo viliojan
čiai praviros ir mėlynos akys smeigėsi tiesiai į pir
mininko akis.

— Toks jūsų sprendimas, ponas pirmininke, be 
abejonės būtų mums visiems priimtinas. Stovykloje 
visi patyliukais šnekėjo, kad vakarais, suguldžiusi 
vaikus ir išleidusi vyrą lošti kortomis, ji pati išeidavo 
su chorvedžiu paklajoti tamsiomis miesto gatvėmis. 
Už tai ir chore Kukutienė buvo statoma pirmoje eilė
je, nors buvo aukštesnė už stovinčias už jos.

— Teisybę sako ponia Kukutienė, — nedrąsiai pra
bilo Elvyra, — jūsų žmona, ponas pirmininke, tikrai 
sudarytų mums didelę garbę, įsijungdama į šią misiją.

— Kaip čia pasakius, net nežinau, ar tai pritiktų, — 
rangėsi pirmininkas, lyg žaltys rankovėje, — matote, ji 
nei šokėja, nei choristė. Tai lyg ir neišeitų.

— A, ponas pirmininke, jūs rasite išeitį. Jūs esate 
išsprendęs sunkesnius uždavinius. Būkite toks malonus 
ir paprašykite visų mūsų vardu. Aš tikiu, kad ji neat
sisakys. Jos čia tikrai trūksta, — saldino Klausutienė, 
neduodama kitoms net prasižioti.

Pirmininkas džiaugėsi. Kad taip gerai viskas susi
klostys, jis net nesapnavo. Sekančią dieną ponia pir- 
mininkienė jau sėdėjo išrinktųjų eilėse.

— Žinote, atėjau čionai prieš savo norą. Supratau, 
kad patriotinė pareiga šaukia. Jeigu viena nesutiks, kita 
nesutiks tai negi tokiam svarbiam darbui atlikti siųsi 
vyrus? Stovyklinis gyvenimas visus vyrus padarė men
kaverčiais. Ak, sunku su jais! — Ir mezginiuota 
nosinaite švelniai braukė per akis, jų nepaliesdama, 
kad nenutrintų padažytų blakstienų ...

Išvykimo diena — trečiadienis po dviejų savaičių. 
Taip buvo pranešta, atsiuntusiems laišką ameri
kiečiams ir buvo paprašyta parūpinti autobusą.

Prasidėjo moterų apmokymas: apsirengimas, 
elgesys, Lietuvos istorijos bruožai ir priežastys, kodėl 
mes nenorime grįžti namo. Jos turėjo deklaruoti ameri
kiečiams visų tremtinių pasižadėjimą! “Kol būsime 
gyvi, kovosime dėl Lietuvos išlaisvinimo”.

Moterys rimtai klausėsi ir dėjosi žodžius į galvą. Kai 
kurios net užsirašinėjo. Į jas kalbėjo komiteto pirminin
kas, gimnazijos direktorius. Kalbėjo ir chorvedys, nors 
jie nedaug turėjo ką pasakyti. Paskiausiai kalbėjo šokių 
vadovas Liongė. Jis labai apgailestavo, kad ne visos vyk
stančios moterys moka šokti Blezdingėlę.

— Šitas šokis nuneštų viską. Įspūdis būtų trenkiantis. 
Štai, Amerikos generolams lietuvaitės šoka Blezdin
gėlę. Tik įsivaizduokit! Tai geriau negu visos kalbos. Aš 
siūlau visą reikalą atidėti porai savaičių ir pasiruošti. 
Blezdingėlė labai lengvas šokis: mosuok sau nosinaite 
ir viskas. Tai kaip galvojate? — Paklausė Liongė. Bet 
dauguma tik pečiais patraukė ir taip pasiliko: trečia
dienį, už dviejų savaičių.

Laisvalaikiu moterys skubino puošti tautinius 
drabužius, kurie beveik visi, buvo sudurstyti iš stovyk
loje susigaudytų medžiagų: pasiuvinėtų, padažytų, pag
ražintų juostomis, kurias nuolat audė ponia Sofija. Jos 
vyras karininkas buvo dingęs karo sūkury, ir jo diena iš 
dienos laukė. Atrodė, kad ponia Sofija savo išaustomis 
juostomis nori nutiesti visus kelius, kuriais jos mylimas 
vyras turėtų pareiti.

Pagaliau atėjo visų laukiamas trečiadienis. Visos iš
vykstančios moterys dėvėjo nuostabiais išmargintais 
tautiniais drabužiais. Nesvarbu jų autentiškumas. Buvo 
svarbu patraukti dėmesį spalvingumu.

Choro vadovas Griežė kiekvienai prie kikliko prisegė 
po rūtos šakelę, kurias medinėje dėžėje išaugino iš 
sėklų, atsivežtų iš Lietuvos, vieno bloko seniūno žmoma. 
Visų plaukai turėjo būti gražiai susukti ir pakišti po 
karūna, gerai sutvirtinus segtukais, kad nekristų ant 
kaktos ir kaklo. Buvo uždrausta bet koks veido ar lūpų 
padažymas. Gimnazijos direktorius visiems viešai 
pareiškė:

— Lietuvaitės negeria, nerūko ir nesidažo!
— Pagal susitarimą autobusas turėjo atvažiuoti į 

stovyklos kiemą penktą valandą ir paimti visas iš
vykstančias moteris nuo bloko, pažymėto raide L. 
Stovykliečiai jau rinkosi prie išvykimo punkto. Tėvai, su 
vaikais ant rankų, vis aiškino jiems, kur jų mamos turi šį 
vakarą išvykti. Vaikai, tampydami lūputes, šniurkštė 
nosimis. Chorisčių ir šokėjų vyrai spaudė rankas iš
vykstančioms žmonoms. Simpatijos, išleisdami į ne
žinią savo mylimąsias, slėpė nerimą po lengva šypsena. 
Tik cinikai stovijo nuošaliai ir iš tolo stebėjo šią atsis
veikinimo sceną. Lengvai šiureno šaltokas pavakarės 
vėjas. Sujudusią stovyklą šiek tiek apšvietė, pro 
kareivinių griuvėsius prasiskverbę, šalti ir išblyškę be
sileidžiančios saulės spinduliai. Staiga visi pradėjo 
šaukti:

— Atvažiuoja, atvažiuoja!
Ir tikrai, nuo vartų, pralėkęs visas sargybas, centrine 

kareivinių gatve lėkė autobusas su užrašu “Autobahn” 
per visą šoną.

Išvykstančios moterys puolėsi atsisveikinti savo 
vyrus, vaikus, mylimuosius ir draugus.

Autobusas, žviegdamas visais ratais, sustojo. Iššoko 
juodas šoferis, blykstelėjo baltais dantimis ir, kram
tydamas gumą, parodęs atdaras duris, atsistojo šalia jų.

Pirmoji, kaip ir pritinka, lipo pirmininko žmona. Pas
kui panelė Elvyra su lengva šypsenėle lūpose, grakščiai 
atmetusi galvą, lengvai kėlė savo mažas kojas ant au
tobuso laiptelių. Visos sulipo ir susigūžė ties pačiu au
tobuso viduriu. Jokio palydovo, jokio, kaip buvo žadėta, 
vertėjo. Juodasis, trinktelėjęs durimis, nuspaudė gazo 
pedalą iki dugno. Autobusas šoko iš vietos ir kriok
damas pasileido lėkti siauromis kareivinių gatvelėmis. 
Išlydinčių rankos, pakilę atsisveikinimui, iš pradžių 
dar mosavo, paskui iškeltos sustingo, lyg prinokusių 
kviečių varpos, vėjui nutilus. Tik chorvedžio Griežės 
balsas suardė tylą: (Bus daugiau)



Kai man skauda, aš dainuoju
MARIJA GARBAČIAUSKIENĖ

Sekmadienis. Saulė žeme ri
dinėjasi. Mudu važiuojam į 
Torontą.

- Jei Jonas ir Marytė bus išė
ję, kas mus į namą įleis? - sa
kau Leonui.
- Elzikė, juk niekur neina, - 

atsako Leonas.
- Bet tu gi žinai, ji laiptais 

žemyn nenulips.
- Pašauksiu, išmes raktą pro 

langą, atsirakinsim duris ir 
įeisim.

Nelabai tikiu, kad Elzikė 
išgirstų, kai Leonas šauks, nes 
ji jau labai nebeprigirdi, ta
čiau Leonui nieko nesakau. 
Žiūriu pro automobilio langą. 
Miškeliai šviečia iš tolo, kaip 
milžiniški gėlynai: klevai rau
doni, eglės ir pušys žalios, ža
lios, o beržai geltoni. Kai auto
mobilis pakyla į kalvelę, miš
keliai atrodo dar skaistesni, 
dar labiau akį traukia. Tačiau 
vistiek nepajuntu, kai imu gal
voti ką reikės daryti, jei tikrai 
niekas mudviejų į namą neį
leis. Elzė, be abejonės, namie. 
Greičiausia sėdi savo didžiu
lėje, gramozdiškoje mechani
zuotoje kėdėje kojas kuo pato
giausiai pasidėjus. Gal mezga, 
gal skaito, o gal televiziją žiū
ri. O gal paprastų paprasčiau
siai dejuoja, kadangi jai vis 
kas nors skauda. Nors, kai pa
skutinį kartą mudu ją lankėm 
ir kai paklausiau kaip ji jau
čiasi, ji atsakė: “Viskas gerai, 
viskas gerai, kai man kas skau
da aš dainuoju”.

Žinau, kad ji visas savo ligas, 
visus savo senatvės negalavi
mus nori paslėpti, vis dar nori 
būti senoviška Elzikė, linksma 
su humoru. Nori dar visus vai
šinti “kafėja su brišu šmantu” 
ir savo pačios keptu pyragu. 
Tik jau jai tai nebelabai išei
na. Marytė ir Jonas pasakojo, 
kad ji prieš keletą savaičių 
eidama į prausyklą sekundei 
neteko sąmonės, krito ir ne tik 
labai susitrenkė, bet ir susižei
dė savo labiau skaudančią ko
ją. Ji man vėliau sakė, kad už
kliuvusi už staliuko stovinčio 
koridoriuje, pargriuvusi, todėl 
ir koją susižeidusi. Elzės dak
taras išrašė jai tablečių, van
denį iš kūno varančių, kad jos 
kojos bent kiek mažiau tintų, 
bet Elzė tų tablečių tyčia ne
gėrė.
Kai prie progos paklausiau 
kodėl, ji man atsakė: - “Aš pati 
žinau kada man reikės mirti.”

Aišku, ji savo daktaru nebe
pasilikti, tačiau kito nejieško. 
Į ligoninę gulti atsisako, nes 
girdi, ten ją tuojau pat numa
rins. Labai vargingas dabar 
Elzikės gyvenimas. Mėta atei
na vieną, kartais du kartus į 
savaitę, sutvarko kambarius, 
išskalbia, valgyti pagamina, 
pagloboja, į kėdę pasodina, 
šiltai skara apkamšo. Bet tai 
tik vieną ar du kartu į savaitę. 
O kur kitos dienos? Tomis die
nomis Elzikė pati šiaip taip 
nuslenka į kėdę, prieš tai išsi- 
virusi ir išgėrusi kavos puo
duką. Kartais Elzikės rankos 

Scena iš Wm. Šekspyro veikalo “Viskas gerai, kas gerai baigiasi” Stratforde

kavinuko nebeišlaiko ir ji ka
vos išsivirti nebepajėgia. Ge
rai, jei užeina pirmame aukšte 
gyvenanti Marytė ir ją pamaiti
na. Kartais Elzikė užmiršta, ar 
ji iš viso valgiusi ar ne. Todėl 
ji dabar dar labiau sulysusi, 
atrodo dar mažesnė, smulkes
nė. Tik tos kojos, kojos storos, 
sutinusios ir vis baisesnės. 
Kartą, sako, naktį iškritusį iš lo
vos ir be Marytės ir Jono pagal
bos negalėjusi vėl į lovą atsi
gulti. Jai jau būtinai reikėtų 
turėti čia pat nuolat esantį 
žmogų, kuris ją globotų. Yra 
Elzikės bute laisvas kambarys. 
Galėtų išnuomoti kokiai nors 
lietuvei vien jau už josios prie
žiūrą. Bet Elzikė su tuo nesu
tinka.

Ji tik norėtų vieno, kad ją jos 
draugai dažniau lankytų. Nes 
tik tarp žmonių jai gyvenimas 
mielas. Kai yra svečių, net nie
kas nebeskauda. Šalia kelio 
šmėkštelėjo didžiulė žalia iš
kaba su užrašu TORONTO. Dar 
pusė valandos ir mudu įsukam 
į Hewitt gatvelę, o dar už po
ros minučių jau spaudžiam 
mums taip gerai žinomo namo 
durų skambutį 3 kartus, kaip 
sutarta. Tačiau už durų žings
nių negirdėti. Spaudžiam dar 
3 kartus. Veltui. Tik pro atida
rą antrojo aukšto langą sklin
da muzikos garsai Elzė klau
so ir žiūri televiziją. Aišku, 
kad Marytės ir Jono nėra na
mie. Leonas skubiai eina prie 
atvirojo lango ir sušunka kiek 
tik jėgos leidžia:

- Elzike, čia mudu su Maryte, 
išmesk lauko durų raktą. Mudu 
negalim į namą įeiti. Niekas to 
šauksmo neišgirsta, todėl Leo
nas Sušunka vėl. Kiek palaukia 
ir sukaupęs visas jėgas surinka 
labai labai garsiai - Elzike, 
čia mudu su Maryte, išmesk 
durų raktą pro langą. Bet ir šis 
šauksmas-balsas tyruose. Ta

Stratfordo festivalyje

Gerai prasidėjo, gerai baigėsi...
ALFONSAS NAKAS

Viena iš romantiškųjų Wil- 
liamo Shakespeare komedijų 
“Viskas gerai, kas gerai bai
giasi” (All’s Well That Ends 
Well) šią vasarą buvo vaidi
nama Avon teatre. Režisorius
— Peter Moss, dailininkė — 
Christina Poddubiuk, muzi
kas — Raymond Pannell, švie
sų projektuotojas — Harry 
Frehner, šokių choreografas
— John Broome.

Kai daugelyje komedijų 
tvirti meilės pareiškimai 
atsiranda veiksmui gerokai 
pasistūmėjus, šioje nieko ne
laukiama. Mirusio garsaus 
gydytojo duktė Helena, pate
kusi į Rossilliono grafienės 
globą, greit jai prisipažįsta 
mylinti jos sūnų Bertramą ir 
su jos (grafienės) pritarimu 
siekia jį sau laimėti. Vėjavai
kis, sijonų gaudytojas Bert- 
ramas tarnauja Prancūzijos 
karaliui, sergančiam nepagy
doma liga. Helena, žinodama 

da mudu susėdam ant verando
je pastatytų kėdžių ir laukiam, 
kol nustos grojęs televizorius 
arba gal pagaliau ir Jonas su 
Maryte sugrįš. Galų gale tele
vizorius nutilo ir Leonas vėl 
parodė, kaip jis moka garsiai 
surikti. Deja, ir šį kartą be re
zultatų. Dar truputį palaukę, 
sėdom į mašinėlę ir nuvažia
vom pas Oną.

Pavakary, jau grįždami namo 
dar kartą užsukome pas Elzi
kę. Marytė jau buvo namie ir 
mus ne tik į namus įleido, bet 
ir pas Elzikę palydėjo. Kai 
įžengėm į svetainę, (Elzikė) 
nušvito, apsidžiaugė ir sako:

Tik sakykit, iš kur judu taip 
vėlai? Ar negalėjot anksčiau į 
Torontą atvažiuoti? Tuojau 
gersim kafėją. Ir ėmė žvalgy
tis lazdos, kad galėtų nuslink
ti į virtuvę kavos išvirti.

Sakėm, kad jokios kavos ne
norim, ir negersim, nes esame 
jau Onos privaišinti, kad labai 
skubam namo, tačiau Elzikė 
apie tai nei girdėti nenorėjo. 
Veržėsi į virtuvę kavos virti ir 
tiek. Po gana ilgų derybų buvo 
nutarta, kad kavą išvirs Marytė.

Taip mes ir šį kartą pas Elzi
kę buvome pavaišinti kava su 
“brišu šmantu” ir pyragu, 
gaila, kad nebe tik Ezikės kep
tu. Greičiausia pirktu kurioje 
nors parduotuvėje.

Mažosios Lietuvos patriar
cho, Martyno Jankaus duktė 
Elzė Jankutė visą savo gyveni
mą buvo labai vaišinga. Nema
nau, kad atsirastų žmogus, ku
ris užėjęs pas ją nebūtų buvęs 
pavaišintas kava su grietinė
le, klaipėdiečių buitine kalba 
tariant “kafėja su brišu šman
tu” bei jos pačios keptu pyra
gu. Net savo paskutiniaisiais 
gyvenimo metais, būdama jau 
visiška ligonė to savo įpročio 
negalėdavo atsisakyti.

Elzikė-Elzė Jankutė. Ji mirė 
1985 m. rugsėjo 9 d.

tėvo gydymo paslaptis, kara
lių išgydo už pažadą įvykdyti 
vieną jos ndtą. Tas noras — 
Bertramas. Prievarta su He
lena apvesdintas, Bertramas 
pažada tik tada su ja gyventi, 
jeigu užmausiąs ant jos pirš
to žiedą, o ji pagimdysianti 
jo kūdikį. Kad tai neįvyktų, 
jis pabėga į Florenciją ir tam
pa kunigaikščio karininku. He
lena jį susiranda, paperka su 
juo draugaujančią merginą, 
užima jos vietą, gauna žiedą 
ir kūdikį, apgautas Bertramas 
su ja pasilieka. Kad komedija 
būtų įdomesnė, su Bertramu il
gai reiškiasi nenuoširdus jo 
draugas Parolles, didžiausias 
arogantas ir bailys, vėliau ko
legų karininkų išjuokiamas, 
sužlugdomas, publikai prida
rant daug juoko.

Komedija pastatyta įmant
riai, elegantiškai, nepagailint 
lėšų nei įdomioms dekoraci
joms, nei ypač drabužiams. 
Kurį laiką negalėjau susigau
dyti, kokio šimtmečio, kokio
dešimtmečio stiliuje veikalas 
pastatytas. Kai Helena išsi
ruošė kelionei į Paryžių, atsi
dūrė geležinkelio stoty (supra
tome iš vieno kito garso ir 
kraunamų ant specialių ratu
kų lagaminų). Vėliau vejkėjai 
fotografavosi. Karininkai, dai
liomis žalsvomis uniformomis, 
nešiojo prie diržų prisisegę 
didelius pistoletus. Prancūzi
jos karaliaus rūmuose, o taip 
pat ir Rossilliono dvare buvo 
dėvimi puošnūs, elegantiški 
drabužiai, kaip matome čia 
dedamoj nuotraukoj. Per per
trauką teatro raštinėj sužino
jau, kad uniformos ir kiti dra
bužiai yra 1860 metų Georgijos 
valstijos stiliaus, tad prieš 
pat Jungtinių Valstijų pilieti
nį karą. Toks pastatymas — 
amerikiečių publikai reveran
sas.

Helenos vaidmeny Lucy Pea
cock buvo įdomi, entuziastiš
ka, bet kaip moteris nelabai 
patraukli. Turbūt norėta paro
dyti, kodėl Bertramas jos kra
tosi. Bertramą vaidinąs Nigel 
Hamer — aukštas, dailus blon
dinas. Vėjavaikio rolė jam la
bai tiko, ar tiksliau jis su
gebėjo vėjavaikį nuduoti. Tik 
labai keistas, ir, pasakysiu, 
nemalonus jo gergždantis bal
sas, tartum varlę prarijus. Nu
vylė klounas Lavatch — Allan

Dailininkės GRAŽINOS DIDELYTĖS ofortas

Vilnietė dailininkė Gražina Didelytė
Ji šiais metais švenčia sa

vo amžiaus auksinę sukaktį. 
Per 25-rius savo kūrybinio dar
bo metus (ji baigusi Vilniaus 
dailės instituto grafikos fakul
tetą) G. Didelytė yra sukūrusi 
visą eilę ofortų ciklų, grafinių 
miniatiūrų, ekslibrisų, pieši
nių. Jos grafikos darbai — uni
kalus reiškinys lietuvių daili
ninkų tarpe. Apibūdindami G. 
Didelytės kūrybą, menotyri
ninkai nekartą yra pavadinę 
jos ofortus “grafikos poezija”. 
Ir iš tiesų dailininkė yra ne
mažai savo ofortų skyrusi lie
tuvių rašytojų poezijos rinki
niams (ypač sėkmingai Justino 
Marcinkevičiaus kūriniams). 
Gražinos Didėlytės poetinės-

PRANAS URBUTIS

Krikštas
Kūdikio rankytės pakyla aukštyn - 
Angelas jas iškelia!
Nušvinta Kristaus šviesa -
Bažnyčia nutyla visa!
Ir dangus į žemę prabyla!
Švento vandens lašai ant kūdikio kūnelio šyla - 
Pavasario žiedai mūs žemėje puošia šilą 
Ir ateina dieviškas šventumas iš dangaus - 
Velykų šventės gražumas!
Ir tada tartum ryto švento rasa
Ateina šventas vardas iš dangaus šviesa!-----
Rasele! Keliauki ppr pasaulį palaimos kupina 
Ir akmenuotas kryžkeles peršoki linksmai basa! 
Rasa!
Palaimos vardas iš dangaus - 
Jis yra Kristaus nekalta šviesa!

Naujai įrengti vitražai Hamiltono Aušros Vartų parapijos šventovėje

Gray. Shakespeare’as į jo lū
pas įdėjo daug juokingų žo
džių, frazių, o režisierius, 
pavertęs jį nepraustburnišku, 
arogantišku bernu, ne tik tar
naičių mergintoju, bet galbūt 
ir pačios grafienės meilužiu 
(tokią nuomonę susidarė ir su 
manimi spektaklį lankiusieji). 
Jo kandūs, juokingi monologai 
kažkaip nespėdavo pasiekti žiū
rovo ausų.

Užtat Parolles vaidmenį vai
dinęs Bernard Hopkins buvo 
vienintelis ir nepamainomas 
juokdarys, atidavęs daugiau 
negu tikėjomės. Pradžioje — 

grafinės vizijos ne iliustruo
ja žodžių poezijos, bet suku
ria savitą plastinį vaizdų pa
saulį, kuris subtiliai “akom
panuoja” poezijos tekstams.

G. Didelytė meistriškai val
do oforto techniką. Iš origina
liai naudojamų faktūrų ji su
kuria savo regėjimų pasaulį. 
Stebint G. Didelytės darbus, 
kartais apima jausmas, kad 
geras draugas patikėjo tau 
brangią paslaptį — ir tu ste
biesi menininko dosnumu ir 
pasaulio sudėtingumu.

Jos 50-to gimtadienio pro
ga linkime Gražinai Didelytei 
sėkmingai tęsti toliau savo 
kūrybą.

Snaigė Šileikienė

kaip psiaudofilosofas, kalbė
damas apie nekaltybę, vėliau 
— kaip auksu apsiuvinėta na
poleoniška uniforma kapito
nas, sprogstąs nuo didybės ir 
arogancijos, ir galiausiai 
kaip didžiausias bailys, su
niekintas, visų atstumtas. Pa
starojoj stadijoj jis, tiesa, 
nebejuokino, o kėlė gailestį. 
Bet visur Bernard Hopkins bu
vo didelis, didelis aktorius.

Trumpai, pastatymas geras, 
įdomus, vertas pamatyti. Bus 
jo dar daug spektaklių iki se
zono galo, nes repertuare liks 
iki spalio 29.
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d KULTMEJE VEIKIOJE
Dail. Juozo Bagdono akvarelių 

parodą Niujorko ir apylinkių lie
tuviams spalio 8-9 d.d. Kultūros 
židinyje Bruklyne rengia Lietuvių 
moterų federacijos Niujorko klu
bas. Parodos lankytojų lauks pus
šimtis realistinio stiliaus akvare
lių.

Kompoz. Giedros Gudauskie
nės naujausios kūrinių kasetės 
sutiktuves spalio 9, pasibaigus 
sekmadienio pamaldoms, Šv. Ka
zimiero parapijos salėje rengia 
JAV LB Santa Monikos ir Vaka
rų Los Angeles apylinkės, vado
vaujamos pirm. Stasės Korienės. 
Kompoz. Giedra Gudauskienė lie
pos 10 d. atšventė 65-tąjį gimta
dienį. Tad šia proga bus sureng
tas ir jos kūrinių koncertas, ku
riame dalyvaus sol. Birutė Vizgir
dienė, sol. Vita Polikaitytė-Vil- 
kienė ir populiarusis Los Ange
les vyrų kvartetas. Akompanuos 
pianistė Raimonda Apeikytė. 
Koncertan yra įjungta ištraukų 
iš naujosios operetės “Aldona”.

XXXV-ji Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė liepos 31 — rugpjū
čio 7 d.d. V. Vokietijoje, Romuva 
vadinamose Vasario 16 gimnazijos 
patalpose, susilaukė apie 130 da
lyvių. Didžioji jų dalis nakvojo 
palapinėse, gimnazijos bendrabu
čiuose, o tautiečiai iš kaimyninių 
vietovių tik atvykdavo į paskaitas 
bei kitus renginius. Dalyvių eiles 
papildė savaitėn atvykę svečiai iš 
JAV, tada V. Vokietijoje viešėję 
lietuviai iš Punsko ir maždaug tu
zinas tautiečių iš Lietuvos, taip 
pat tuo laiku lankęsis V. Vokie
tijoje. Savaitę surengė organiza
cinis komitetas — T. Bartusevi
čius, A. Grinienė, R. Šreifeldai- 
tė, o jai vadovavo dr. K. J. Če
ginskas, K. Ivinskis ir E. Juod
valkytė. Įvadiniame dr. K. J. Če
ginsko žodyje paaiškėjo, kad šis 
tradicinis renginys jau septintą 
kartą vyksta Vasario 16 gimnazi
joje. Tylos minute prisiminti du 
šiemet mirę savaičių dalyviai — 
kun. A. Bernatonis ir I. Kapla- 
nas. Savaitės dalyvių laukė daug 
įdomių paskaitų. Gyvų diskusijų 
susilaukė dr. Ilonos Maziliaus- 
kienės paskaita “Moteris ir jos 
gyvenimas Lietuvos prozininkų 
kūryboje”, atskleidusi keturis 
skirtingus moterų tipus Romual
do Granausko “Gyvenime po kle
vu”, Vidmantės Jasukaitytės “Ste
buklingoj patvorių žolėj”, Bro
niaus Radzevičiaus “Priešaušrio 
vieškeliuose”, Jolitos Skabliaus- 
kaitės romane “Tik šviesūs paukš
čiai naktyje”. Aktuali buvo ir do
cento Vytauto Skuodžio paskaita 
“Tauta tėvynėje ir išeivijoje: jos 
problemos ir santykis su dabarti
ne Sovietų Sąjungos politika”. Pa
skaitininkas išsamiau palietė ge
rąsias bei blogąsias lietuvių 
ypatybes išeivijoje ir tėvynėje. 
Artūras Hermanas savo paskaitą 
skyrė Prūsijos lietuviams, dr. Ka
jetonas K. Čeginskas — VII š. 
pradedančiai Lietuvos krikščio
nybei, Vincas Natkevičius — An
tano Maceinos lyrikai, dail. Al
fonsas Krivickas — Pauliui Galau
nei, astrofizikos dr. Vytenis Va- 
syliūnas — kometai.

Gintės Damušytės vadovautose 
svarstybose “Ryšiai su dabartine 
Lietuva” kalbėjo dr. J. Norkaitis, 
docentas V. Skuodis, naujasis 
PLB pirm. dr. Vytautas Bieliaus
kas, skaitęs paskaitą “Negirdimas 
sąžinės kalinių šauksmas: psicho
loginiai moderniosios priespaudos 
bruožai”. Tėvynės valandėlė buvo 
surengta nedidelėje Hiutenfeldo 
katalikų šventovėje. Nijolės Sa- 
dūnaitės atsiminimus prancūzų 
kalba suvaidino du aktoriai iš 
Paryžiaus — Karolina Masiulytė- 
Paliulienė ir Jonas K. Mončys. 
Rugpjūčio 6, šeštadienį, Mišias 
už Lietuvą vysk. Antanas Deks- 
nys koncelebravo su kun. Jonu 
Dėdinu ir kun. Tasiumi Ereminu. 
Įdomų koncertą surengė V. Vo
kietijoje viešėjęs vilnietis akto
rius, estradinių dainų kūrėjas ir 
atlikėjas Vytautas Kernagis, li- 
teratūrinio-muzikinio ansamblio 
vadovas. Jis atliko pluoštą senes
nių ir naujesnių dainų, pats sau 
pritardamas gitara ir pianinu. 
Gimnazijos klasėje savo eilėraš
čius skaitė ir poezijos problemas 
aptarė Vainis Aleksa, Eglė Juod- 
valkė, Saulius Kubilius. A. Kri
vickas buvo surengęs Lietuvos 
meno leidinių parodą, I. Krivic- 
kienė — lietuvių tautodailės. 
XXXVI-ji Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė įvyks 1989 m. lie
pos 30 — rugpjūčio 6 d.d. Švedi
joje, Gotlando saloje pas Joną 
Pajaujį.

Vilnietės dail. Ievos Labuty
tės 180 grafikos lakštų, akvare
lių ir knygženklių parodą suren
gė Klaipėdos parodų rūmai. Dail. 
I. Labutytė yra gimusi ir augusi 
pamaryje. Jos kūriniuose atsispin
di Klaipėdos krašto istorija, gam
ta ir žmonės, Mažosios Lietuvos 
kultūros veikėjų gyvenimas ir 
veikla. Parodoje ypač buvo įdo
mus grafikos darbų ciklas prūsų 
tautos likimo tema.

Iš sėkmingų gastrolių Lenkijoje 
grįžo Kupiškio etnografinis 
liaudies teatras su “Senovinėmis 
kupiškėnų vestuvėmis”, kurių 
spektaklius stebėjo lenkai Suval
kuose, Vengozo miesto aikštėje 
surengtoje Suvalkų vaivadijos 
mugėje. “Senovinės kupiškėnų 
vestuvės” buvo suvaidintos ir 
Punsko lietuvių gimnazijoje, kur 
jas šilčiau už lenkus sutiko lie
tuviai žiūrovai, ne visi suprantan
tys kupiškėnų tarmės žodžius. 
Grįžtant į Kupiškį buvo aplanky
tas vysk. Antano Baranausko ka
pas Seinų katedroje.

Memorialinį rašytojo Juozo 
Paukštelio (1899-1981) muziejų 
Kėdainiuose steigia jį savo sky
riumi laikysiantis Lietuvos lite
ratūros muziejus Kaune. Memo
rialiniam muziejui yra pasirink
ta sodyba, kurioje ilgai gyveno 
ir kūrė J. Paukštelis. Ji atnauji
nama pagal architektų Kęstučio 
Miežinio ir Jono Stravinsko pro
jektą. Būsimam muziejui jau įsi
gyta prieš karą išleistų J. Paukš
telio knygų, rankraščių, laiškų, 
dokumentų ir nuotraukų. Pirmuo
sius lankytojus į J. Paukštelio 
muziejaus atidarymą žadama pa
kviesti sekantį pavasarį, kai bus 
minimos devyniasdešimtosios jo 
gimimo metinės.

Vasarotojų Palangoje jau dau
gelį metų laukdavo tradiciniai 
estradinės muzikos festivaliai 
“Baltijos jaunystė”, nakties se
renadų koncertai, Birutės kalno 
papėdėje rengiami poetų ir akto
rių vakarai. Naujove šią vasarą 
tapo vasarotojų liaudies dainos 
ant Birutės kalno. Daugeliui anks
čiau negirdėtas dainas, surinktas 
tautosakos ekspedicijose, trauk
davo įvairaus amžiaus iš įvairių 
Lietuvos vietovių suvažiavę va
sarotojai. Jie susirinkdavo vaka
rinėje Birutės kalno dalyje, kur 
yra apžvalgos aikštelė, aptverta 
mūro siena su greta sustatytais 
iš rąstų nutašytais masyviais suo
lais. Dainos entuziastams pro iš
lakių pušų properšas atsiverdavo 
besileidžiančios saulės spindulių 
Baltijoje nutiestas auksinis takas. 
Dainininkai nesutilpdavo aikšte
lėje, rikiuodavosi ir ant laiptų 
po šviesomis sužėrėjusiais žibin
tais. Dangun veržėsi taurios ir 
švelnios, graudokos ir humoru nu
spalvintos nesudėtingos dainos. 
Entuziastišką liaudies dainų va
karą užbaigdavo Maironio ir J. 
Naujalio tautine giesme tapusi 
daina “Lietuva brangi”. Ją gie
dantys atsistodavo ir veidu atsi
gręždavo į Baltijos jūrą.

Brolių Mindaugo ir Algimanto 
Černiauskų meninių nuotraukų 
parodą “Kaimo žmonės” surengė 
Vilniaus fotografijos salonas. 
Broliai Černiauskai prieš dešimtį 
metų ryžosi nuotraukose įamžinti 
išnaikinimui pasmerktus lietuviš
ko kaimo likučius, vienkiemius, 
amžinybėn iškeliaujančius senuo
sius gyventojus. Važinėdami po 
Aukštaitiją ir Dzūkiją, jiedu 
fotoaparatais fiksavo kaimo sau
lėlydį, kurį bene geriausiai at
spindi nuotrauka su laidotuvių 
procesija prie pat horizonto: 
karstą rogėse vežantis arklys, 
kryžių nešantis žmogus, už hori
zonto dingsianti mirusiojo kelio
nė amžinybėn. Brolių Černiaus
kų nuotraukose įamžinta daug 
paprastų senojo kaimo žmonių, 
kurie dabar jau ilsisi po velėna. 
Nuotraukos atskleidžia paprastą 
senukų gyvenimą, trobas su būti
niausiais rakandais, naminius gy
vulius, kurie jiems buvo tarsi bro
liai ir seserys. Tikėjimą liudija 
kryžiai prie namų, šventi paveiks
liukai gryčiose, tėvų laiminami 
klūpantys jaunieji. Viename Lie
tuvos bažnytkaimyje broliai Čer
niauskai nufotografavo išmaldos 
prašantį aklą dainininką Praną 
Kontrimą. Pasak jų, kaimui buvo 
reikalingi ubagai, nes jie žmones 
mokė gailestingumo. P. Kontri
mas, atsisakęs pastogės ir maisto 
senelių namuose, fotografams 
Černiauskams džiaugėsi atgauta 
laisve: “Dabar aš laisvas, ant sa
vęs ponas! ..." V. Kst.
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) R I S I K E I. I IV-I OParapijos kredito kooperatyvas
—— 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
^įji Telefonai: (416)532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ: 
90-179 d. term, ind......

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

. 81/4% 

. 81/2% 

. 8’/2% 

. 83/«% 

. 9 
10 
10 
10 
. 9 
. 8 
10 
10

%

%
%

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

AKTYVAI virš 38 milijonų dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

CTFPUAN’C niDC 406 Roncesvalles Avė.OlErllAnd runa Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

A.P GOMES
Real Estates Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS, 
22 BELVIA ROAD,---------------------- --------- ----------------------------

Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

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

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

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

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

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

ZlllOtatO Simpson s, 176 Yonge St.,
zTBIoluiU Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui. susitarus, atvažiuoiu i namus
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“Jungties” muštuko turnyro Wasagoje laimėtojas - Hamiltono “Kovas”. Iš 
kairės: V. Jankutė, D. Vinerskytė, K. Gowers, V. Jankus, P. Otto, L. Stanai
tis, V. Vinerskis, L. Meškauskas, R. Butkevičius, M. Jankus, S. Aušrotas, E. 
Bartininkas, R. Bumelis, R. Bartininkas. Trofėjų įteikia Ričardas Drešeris

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

32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S 4R5, 
telefonas (416) 766-5367

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 111/«%
2 metų .................. 111/2%
3 metų .................. 113/4%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 10’/<%

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

TV. --------------------------------

Vejas
“Pučia vėjas, neša laivą, 
nuneš mane į Lietuvą..."

O “VĖJAS” jau pučia ...
Pirmojoje “Vėjo” pasiruošimo 

stovykloje Toronte rugpjūčio 20 - 
28 d. dalyvavo 18 žaidėjų. Ši sto
vykla sutraukė geriausius Šiaurės 
Amerikos lietuvius krepšininkus, 
iš kurių po kelių panašaus pobū
džio bandymų bus sudaryta 12-kos 
žaidėjų rinktinė, ir sekančių va
sarą vyks 6-7 draugiškoms rungty
nėms į Lietuvą. Pagal “Vėjo” pla
nus po šios kelionės rinktinės 
egzistencija nesibaigs. Keletą 
metų ji numato dalyvauti tarptau
tinėse varžybose.

Iš dalyvaujančių dėmesio centre 
buvo Leonas Rautinšas. Jis augo 
Toronte, (6’7”). Nuo 1977 iki 1983 
yra žaidęs Kanados olimpinėje 
rinktinėje, vėliau du metus NBA 
profesionalų lygoje ir sekančius 
du sezonus profesionalų lygoje 
Italijoje. Rautinšas, 28 metų, 
pasirįžęs su “Vėju” vykti į Lietu
vą. Jis sako: “Laukiu to momento, 
kada galėsiu žaisti prieš mano 
senus draugus - Jovaišą, Sabonį ir 
Chomičių . . .”

Šiame susitikime dalyvavo šie 
žaidėjai: Leonas Rautinšas, Ste
pas Arlauskas, Linas Ažubalis, 
Jonas ir Tadas Karpiai iš Toronto. 
Antanas Valaitis iš Hamiltono. 
Ričardas Šimkus, Gerry Mikalaus
kas, Chris Schaefer ir Mike Vait
kus iš New Yorko. Ron Bawulski, 
Algis Rugienius, Marius ir Paulius 
Gražuliai iš' Detroito. Alvydas 
Baris, Donatas Siliūnas, Al Nei
mantas ir George Shimko iš Čika
gos.

Du žaidėjai - Joe Arlauckas iš 
Rochesterio ir Chuck Aleksinas 
iš Waterburio negalėjo atvykti, 
nes tuo metu jie buvo iškviesti 
savo atstovaujamų profesionalų 
klubų į priešsezoninę pasiruoši
mo stovyklą Europoje. Arlauckas, 
žaidęs NBA “Sacramento Kings” ir 
dabar italų lygoje Romoje, taip 
pat Aleksinas, buvęs “Golden State 
Warriors” NBA ir šiuo metu italų 
lygoje, abu pareiškė dalyvausią 
išvykoje su “Vėju” į Lietuvą.

Aleksas Mažeika (6’10”) centro 
žaidėjas ir gynėjas Ed Schilingas 
nedalyvavo pratybose Toronte ir 
jų buvo pasigesta .. .

Treneris Pat Torney iš Niujorko 
kiekvieną dieną du kartus po dvi 
valandas pravesdavo treniruotes, 
mokydamas europietiško krepši
nio stiliaus, pratindamas prie 
greičio ir fizinės ištvermės. Jo 
padėjėjas yra E. Kasiulis.

Per savaitę buvo sužaistos pen
kios rungtynės, iš kurių dvi laimė
tos. Pagrindinis šių rungtynių 
tikslas buvo nustatyti, kurioje po
zicijoje kiekvienas gali geriau 
žaisti, kas vėliau palengvins at
rinkti 12 geriausių būsimai rinkti
nei. Įdomu, kad antras, trečias ir 
net ketvirtas penketukas sudarė 
rimtą konkurenciją Kanados ge
riausioms komandoms, prieš ku
rias čia buvo žaidžiama.

Po pirmos treniruotės “Vėjas” 
žaidė prieš “Team Estonia” (Cana
dian senior men’s club champions) 
ir pralaimėjo 104:80. Antrose 
rungtynėse su šia komanda buvo 
žymiai lengviau ir pralaimėta tik 
90:87.

Savaitės viduryje “Vėjas” pra
dėjo geriau susižaisti. Puolimas ir 
gynimas kartu jau darė komandi
nio žaidimo įspūdį. Trečiose rung
tynėse prieš “Cross-Eyed Bear”, 
geriausią komandą Toronte, pra
laimėjo 91:87 (38:50). Ši komanda 
1987 laimėjo “Flower” turnyrą 
Danijoje, nugalėdama Jugoslavi
jos komandą “Cibona”. 1986 Euro
pos taurės finale Kauno “Žalgiris" 

taip pat yra pralaimėjęs “Cibona” 
komandai.

Ketvirtose rungtynėse prieš 
greitą “Braeburn” komandą pa
siekė 122:98 (48:48) pergalę. Shim
ko laimėjo 19 ir P. Gražulis 17 taš
kų. Ir paskutinėse rungtynėse 
prieš jungtinę - "Braeburn” ir 
“Avia” buvo pasiektas laimėjimas 
124:103. Vaitkus - 22, P. Gražulis - 
20 ir Rautinšas - 17 taškų.

Žaidėjai už kelionę į Torontą 
užsimokėjo patys. Savaitė Toronte 
juos visus suartino. ŠALFASS me
tinėse žaidynėse visi žaisdavo 
skirtingose komandose. 12-kos 
žaidėjų komanda greitu laiku bus 
suformuota ir paskelbtas rinkti
nės sąstatas. Lapkričio mėnesį 
numatyta keletas draugiškų rung
tynių su JAV “College’s” koman
domis.

“Vėjo” organizacinį komitetą 
sudaro: Rimas Miečius, Edis Stra
vinskas, Arūnas Morkūnas ir Au
drius Šileika. Jie suorganizavo 
vyno ir sūrio priėmimą Prisikėli
mo parapijos patalpose, kur žaidė
jai turėjo progą pabendrauti su 
Toronto sporto entuziastais.

Žinias pateikė R. Miečius

“VYČIO ŽINIOS”

Rugpjūčio (14-20 d.d.) sėkmingai 
pravesta krepšinio stovykla Wa
sagoje. Jai vadovavo Ričardas Du- 
liūnas ir Edis Stravinskas, Daly
vavo 30 berniukų, kuriuos mokė 
krepšinio pagrindų patyrę trene
riai A. Klimas ir V. Juzėnas. Jiems 
padėjo nemaža grupė talkininkų. 
Greta krepšinio buvo žaidžiamas 
futbolas, kvadratas ir praktikuo- 
tasi lengvojoje atletikoje.

Krepšinio treniruotės jauniems 
žaidėjams, kurias praves Mamer
tas, Arūnas ir Ričardas Duliūnai, 
pradedamos rugsėjo 27 d. Prisikė
limo parapijos salėje. Jos vyks 
kiekvieną antradienį nuo 6.30 iki 
7.30 v.v. Nuo 7.30 v.v. treniruosis 
“Vyčio” vyrai krepšininkai. Šiais 
metais bus sudaroma berniukų iki 
16 m. amžiaus krepšinio komanda, 
kuri numatoma įjungti į varžybas 
su Hamiltono ir Toronto Aušros 
jau veikiančiomis komandomis.

Ruošiamasi į PLS žaidynes Au
stralijoje. Edis Stravinskas, tvar
kąs finansinius reikalus, ragina 
važiuojančius papildyti bent $1, 
500.00 auka išvykos sąskaitą. Taip 
pat pradedamas aukų rinkimo va
jus visuomenėje. Aukojusiems 
$50.00 ir daugiau bus išduodami 
pakvitavimai atleidimui nuo pa
jamų mokesčių.

Klubo 40-ties metų veiklos pami
nėjimui lapkričio 26 d. ruošiamas 
balius Lietuvių namuose, kur 
veiks parodėlė, loterija (spalvo
ta televizija, tortas), karšta vaka
rienė, baras ir šokiai. Kviečiami 
vytiečiai ir jų svečiai. Įėjimas - 
$30.00 asmeniui, $50.00 porai. Bus 
kviečiami garbės svečiai iš fede
racinės, provincinės ir miesto 
valdžių, taip pat lietuvių organi
zacijų ir institucijų atstovai. Pla
nuojamas išleisti mažas leidinys, 
kuriam paruošti yra sudaryta ko
misija.

Toronto “Jungtis”, jaunas paly
ginti amžiumi sporto klubas sava 
veikla suspėjęs pasižymėti ... 
Įsisteigus ledo ritulio komandai 
1981 metais, netrukus atsirado 
muštuko (softball) ir kėgliavimo 
sekcijos. Pagaliau po sėkmingų 
ŠALFASS slidinėjimo pirmeny
bių 1988 m. kovo 5 d. Loretto Ski 
kurorte, dalyvaujant 60-čiai slidi
ninkų, pradedant jaunučių, bai
giant veteranų klasėmis, sukrusta 
ir šią sporto šaką apjungti “Jung
tyje”. Taigi, keturios sporto šakos, 
gausios dalyviais, stiprios varžy
bose, gera organizacija, sudaro 
rimtą pagrindą klubo sportinei 
ateičiai. Klubo pirmininku nuo 
įsisteigimo dienos yra Rimas Ku- 
liavas.

1988-89 metų varžybų programa:
Ledo ritulys. Ruošiamasi daly

vauti miesto lygos pirmenybėse.

Ateitininkų žinios
Jaunučiai ateitininkai kviečiami 

į pirmąjį šių metų veiklos sezono 
susirinkimą spalio 2, sekmadie
nį, tuoj po 10.15 v. Mišių Prisikė
limo parapijos posėdžių kambary
je. Susirinkimas vyks kas antrą 
sekmadienį 11.00 v.r. ir baigsis 
12.00 v.

Jaunučių globėjos šiais metais 
yra Gabija Petrauskienė, Nijo
lė Tamulaitienė, Birutė Staške- 
vičiūtė ir seselė Teresėlė. In
formacijos reikalu skambinti: Ni
jolei Tamulaitienei tel. 239-6189.

Jaunučių registracija įvyks pir
mame susirinkime, spalio 2, sek
madienį, po 10.15 v. Mišių Prisi
kėlimo par. posėdžių kambaryje. 
Jaunučiais laikomi nuo pirmo iki 
ketvirto skyriaus vaikai. Į jaunius 
pereina, kai lanko penktą skyrių, 

- į moksleivius — kai pradeda gim
naziją.

Skautų veikla
• Spalio 5, trečiadienį, 7.30 v.v. 
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
bendras posėdis skautų būkle. Vi
sų vadovų dalyvavimas būtinas.

• Tautinės stovyklos metu 
“Šatrijos” tunto vadovių skaičius 
paaugo. Vieną žvaigždėtą naktį, 
vyresnių skaučių įžodį davė: Dai
va Baršauskaitė, Jūratė Gaižuty- 
tė, Aurelija Karasiejūtė, Audra 
Puzerytė, Ona Šileikaitė. Dienai 
auštant, įžodį davė gintarės: Dai
na Gurklytė, Judita Jasiūnaitė, 
Jasmina Totoraitytė. Sveikinam 
visas!

• “Šatrijos” tuntas nuoširdžiai 
dėkoja ps. G. Tarvydienei už pa
siuvimą Tautinės stovyklos gairės, 
kuri puošė seserijos pušyno taką.

• Seserijos Kanados rajono 
gairę Tautinei stovyklai supro
jektavo ir pasiuvo ps. G. Balta
duonienė ir ps. E. Simonavičienė. 
Nuolatinę rajono gairę pasiuvo 
ps. B. Paliulytė-Jogi. Skautiškas 
ačiū sesėms už pagalbą. D.B.

Westwood arena, jau su dviem 
komandom. Numatoma dalyvauti 
ŠALFAS metinėse žaidynėse, o 
taip pat vykti į Bostoną, Čikagą, 
Detroitą ir kt. draugiškiems susi
tikimams. “Jungties ” ledo rituli
ninkai yra buvę ŠALFAS ir Toron
to miesto lygos meisteriais. Klu
bas ir toliau stengsis apjungti 
daugiau jaunimo, o taip pat ir iš 
mišrių šeimų. Šia sporto šaka besi
domintiems informaciją teikia 
Ričardas Drešeris tel. 233-8788.

Kėgliavimas. Sezono varžybos 
suskirstytos į rudens ir žiemos 
laikotarpius. Lygos pirmenybės 
jau vyksta Plantation Bowlerama 
- Bloor ir Kipling sankryža, kiek
vieną ketvirtadienį nuo 7.15 v. 
vakaro. Numatytas susipažinimo- 
draugystės turnyras spalio mėn. 
gale, į kurį bus kviečiami Klivlan- 
do, Čikagos, Bostono, Hamiltono 
ir Racine Wise, kėglininkai. Miš
rios komandos bus sudaromos 
vietoje. Po turnyro - šokiai ir kau
kių balius. Tikimasi, kaip iš praei
ties patirta, 100-120 dalyvių. Vasa
rio mėn. 1989 numatoma išvyka į 
JAV. Taip pat numatoma dalyvau
ti ŠALFAS metinėse pirmenybė
se. Informacijos reikalais kreip
tis į Audrą Danaitytę tel. 626-8994.

Slidinėjimas.Jauniausia klube 
sporto šaka, pirmojo sezono metu 
numato ruošti vietinio pobūdžio 
varžybas ir dalyvauti ŠALFAS 
metinėse pirmenybėse, kurios 
šiais metais bus pravestos Kliv- 
lande. Sekcijos vadovu sutiko 
būti žinomas slidinėjimo instruk
torius Tadas Valickis (jau pasie
kęs instruktoriaus 3-jį laipsnį, 
aukščiausias yra 4-tas). Informa
cijos klausimais kreiptis į Rimą 
Kuliavą tel. 766-2996.

Muštukas (softball). Vasaros 
sezono sporto šaka, “Jungtyje” 
populiari, daug dalyvių ir gerai 
organizuoti turnyrai. Informaci
jos reikalais kreiptis į Audrą Da
naitytę tel. 626-8994.

* * *
Gintautas Umaras, klaipėdietis, 

atstovaująs Sov. Sąjungai XXIV-se 
olimpiniuose žaidimuose Seule, 
dviračių lenktynėse 4000 m dis
tancijoje (4:32.0 min.), laimėjo 
aukso medalį. Jo varžovas, aust
ralas Dean Woods atsiliko tik 3 
sek. Šioje distancijoje Gintautas 
1987 m. laimėjo pasaulio meisterio 
titulą. Buvęs Sov. Sąjungos meiste
ris ir jo komanada, atstovaujanti 
Klaipėdai (4 asmenys, vienas iš jų 
Gintauto brolis) 1988 m. laimėjo 
Sov. Sąjungos čempionatą. Pra
džioje Gintautas negalvojo daly
vauti Olimpiadoje, tačiau, prikal
bėtas trenerio Narsučio Dumbaus- 
ko, pakeitė nuomonę ... ir štai... 
laimėjo aukso medalį.

Paieškojimas
Ieškoma teta Genovaitė Vasi- 

liauskaitė-Everlin, gimusi Kau
ne, anksčiau gyvenusi 55 Burnett 
St., Avenel, NJ 07007, JAV. Taip pat 
paieškomi - pusseserė Irena ir 
pusbrolis Antanas. Jie patys arba 
apie juos žinantys prašome pra
nešti “Tėviškės žiburių" administ
racijai.

_ ' , , į - LIETUVIŲ KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
81/4% už 90 dienų term. Indėl.
8'/2% už 6 mėn. term, indėlius
81/2% už 1 m. term, indėlius
83/<% 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/<-7% kasd. palūkanų sąskaita
8 % virš $10,000 kasd. pal. sąsk.
53/<% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA: 
už asmenines

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

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

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

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ..........101/4%
(variable rate)

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

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

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

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

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

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

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN OF DISTINCTION

Tel. 535-2331 
arba 537-2869

RF/MKK
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

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

624-6336 namų 897-0068

TOTAL TRADES RENOVATING
151 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



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

ris pirm. B. Mulroney, prieš 
trejetą metų pasirinkęs drąsią 
laisvos prekybos įdėją ir dėl 
jos susilaukęs opozicinių par
tijų priekaištų. Demokratas 
Havajų senatorius S. Matsunga 
pabrėžė, kad sutartis nepažeis 
kultūrinio Kanados savitumo, 
nes tas sritis ir toliau saugos 
jau veikiantys įstatymai. Ne
galima užmiršti, kad aštrios 
derybos dėl sutarties paragra
fų vyko net dvejus metus. Ak
tualiausieji klausimai buvo 
rimtai išstudijuoti. Prez. R. 
Reaganas turbūt pasirašys 
sutartį patvirtinusį JAV kon
greso įstatymą, nors jos įsiga
liojimas 1989 m. sausio 1 d. nė
ra užtikrintas. Kanados parla
mento atstovų rūmai sutartį 
patvirtino rugpjūčio 31 d., bet 
ji dabar yra sulaikyta neren
kamus, o skiriamus narius tu
rinčiame senate. Tad ministe- 
ris pirm. B. Mulroney teisingai 
pabrėžė, kad sutartį abiejose 
pusėse patvirtino rinktus at
stovus turinčios institucijos: 
JAV kongrese - atstovų rūmai 
ir senatas, Kanadoje - parla
mentu vadinami atstovų rū
mai. Suktų manevrų ėmėsi tik 
paskirtų liberalų daugumą 
turintis senatas, tiesiogiai 
neatsakingas valdžią renkan
tiems kanadiečiams. Liberalai 
senatoriai, vykdydami opozici
joje esančio savo partijos vado 
J. Turnerio reikalavimus, su
stabdė rinktų parlamento at
stovų priimtos sutarties pa
tvirtinimą. J. Turneris nori, 
kad ministeris pirm. B. Mul
roney paskelbtų parlamento 
rinkimus, kol priimtos sutar
ties nėra patvirtinusi libera
lų dauguma senate. Esą tegu 
sprendimą sutarties klausimu 
padaro patys kanadiečiai par
lamento rinkimuose. Trukdy
mo taktiką vykdantys senato 
liberalai sutartį perdavė savo 
komitetui, kuris yra pasiruo
šęs pradėti kanadiečių apklau
sinėjimus įvairiose vietovėse.

Už Kanados ir JAV laisvos 
prekybos sutartį pasisakantį 
vedamąjį rugsėjo 20 d. paskel
bė Toronte leidžiamas Kana
dos dienraštis “The Globe and 
Mail”. Objektyviame žodyje 
dienraštis sveikina Kanada, 
primindamas jau ir kitur vei
kiančias laisvos prekybos su
tartis. Šiandien ekonominio 
V. Europos gyvenimo nebūtų 
įmanoma įsivaizduoti be jos 
Bendrosios rinkos, kuriai pri
klauso 12 valstybių, sudariu
sių šią organizaciją. Laisva 
prekyba naudojasi ir kitos še
šios valstybės. Tad visos V.

Europos valstybės jau yra atsi
sakiusios tarpusavio prekybai 
žalingų varžtų, tačiau dėl to jų 
tautinis savitumas nepasikei
tė ir nesumenkėjo. Net ir Bri
tanijos premjerė M. Thatcher 
tai yra priminusi nuogąstau
jantiems kanadiečiams, atme
tantiems laisvos prekygos su
tartį su JAV. Bendroji rinka 
per ilgus metus nepažeidė nei 
tautinio Britanijos savitumo, 
nei jos politinio savarankišku
mo. Ar verta dabar raudoti 
kai kuriems kanadiečiams, 
nusigandusiems laisvos pre
kybos sutarties su JAV? Pavo
jaus Kanados tautiniam savi
tumui neatnešė jau prie sidab
rinės sukakties artėjantis lais
vas keitimasis automobiliais ir 
jų dalimis. Automobilių gamy
ba Kanadoje yra sukoncent
ruota Ontario provincijoje, 
kurios liberalas premjeras D. 
Petersonas taip pat dabar šiau
šiasi prieš laisvą visos Kana
dos prekybą su JAV. Laisva 
prekybos neseniai įvesta su
tartimi kitoje žemės rutulio 
pusėje džiaugiasi mažoji Nau
joji Zelandija su atskiru že
mynu laikoma Australija.

Didžiausiu Kanados ir JAV 
laisvos prekybos priešu yra' 
liberalus visada aklai remian
tis dienraštis “The Toronto 
Star”, save laikantis didžiau
siu visoje Kanadoje. Iš tiesų 
puslapių skaičiumi jis didžiau
sias. Šeštadienio laidą sunku 
bepanešti. Deja, puslapiai 
lūžta ne nuo žinių, o nuo juos 
užgriuvusių besaikių reklamų. 
Laisvos prekybos sutartį re
mianti metropolinio Toronto 
koalicija praėjusią savaitę 
įteikė protesto raštą Ontario 
spaudos tarybai. Esą dienraš
tis “The Toronto Star” skelbia 
skaitytojus klaidinančią infor
maciją apie JAV ir Kanados 
prekybos sutartį. Pirmenybė 
teikiama atrinktoms ir atitin
kamai paruoštoms žinioms. 
Jos yra palankios liberalų va
do J. Turnerio pradėtai kovai 
prieš konservatorių vyriausy
bės peršamą laisvos prekybos 
sutartį, jo pastangoms sustab
dyti sutarties patvirtinimą 
senate. Šia proga tenka pa
brėžti, kad dabar jau visi lau
kia Kanados parlamento rin
kimų. Spėjama, kad juos kiek
vienu momentu gali paskelbti 
ministeris pirm. B. Mulroney, 
pasinaudodamas liberalų se
natorių trukdymo atnešta 
įtampa, krintančiu liberalų 
ir jų vado J. Turnerio popu
liarumu.

AfA 
JUOZUI KAZICKUI

mirus,

jo žmoną ELZBIETĄ KAZICKIENĘ nuoširdžiai 
užjaučiame -

Julija Čegienė ir vaikai

AfA 
JONUI MIKOLAIČIUI 

mirus,
jo seserį MARTĄ RADŽIŪNIENĘ su šeima nuo
širdžiai užjaučiame -

G. J. Bakšai
J. J. Birgeliai
A. Krakauskas

SKAITYTOJAI PASISAKO
LIETUVIŠKŲ KLUBŲ VĖŽYS
Seniau buvo pasijuokta, kad vie

na JAV-se lietuvių likvidavusi or
ganizacija išsidalino pinigus, o 
vėliavą perdavė muziejui. Dabar 
šį rudenį - Žemaičių kultūros klu
bas paminės savo auksinę sukaktį. 
“Ižde klubas turi nemažai lėšų. 
Tad nariams padengs visas minė
jimo išlaidas restorane su šam
panu ir vaišėmis”. Ar tai nepri
mena kultūros pilvo vėžį, nera
dus niekur geriau sunaudoti bend
rų klubo pinigų. Užuojauta že
maičiams. V.M.

RAŠO IŠ LIETUVOS
Liepos 9 d. skubam į Vingio par

ką. Ten rinkomės mitingui 17 v. Aš 
su pažįstama jau buvom ten 16 v., 
kad gautume geresnę vietą. Ir tai 
jau radom nemažai žmonių. Buvo 
susitikimas su deputatais, kurie 
XIX suvažiavime atstovavo Lie
tuvai Maskvoje. Žmonės ėjo ir 
ėjo pavieniui, būriais, ir pulkais, 
nešdami priekyje Tautines Lie
tuvos vėliavas, užplūdo milži
nišką aikštę; stovėjo vienas prie 
kito kai sėdėję ant žolės atsisto
jo, tai visi mūru stovėjo. Aš sėdė
jau estradoj po stogu. Ne taip bu
vo karšta. Minėta, kad buvo ir iš 
kitų miestų. Ne mažiau kaip 100.000 
žmonių susibūrė!!

MAHOMETONAS AR 
MUSULMONAS?

Rašau Jums, nes mėgstu “Tėviš
kės žiburius” ir gerbiu islamą. 
“Tėviškės žiburiams” įprasta is
lamo tikinčiuosius vadinti maho
metonais. (Pavyzdžiui, rugpjūčio 
23 d. nr. 34, 1 psl. “Pasaulio įvy
kiai” skiltyje. Islamo tikintieji 
vadina save musulmonais. Islamas 
yra atsidavimas Aliai, vienam ir 
vieninteliam Dievui, o musulmo
nas yra asmuo, atsidavęs Aliai - 
Dievui. Musulmoną vadinti maho
metonu yra ne tik klaidinga, bet 
ir užgaulu. Būdamas krikščionis, 
tikiu Kristų, Dievo Sūnų ir Me
siją, - gaunu ir priimu išganymą 
per Kristų. Tuo tarpu musulmo
nas netiki Mahometą, nei gauna

/

• Užsakykite “Tėviškės žiburius” 
kaip dovaną jaunavedžiams.

Tautinių vėliavų šimtai. Buvo 
labai įspūdingas susibūrimas. 
Daug kas kalbėjo, plojom, šau
kėm, dainavom ir 3,5 v. išbuvę-gra
žiai, kultūringai palikom parką.

Dabar daug rašo apie žvėrišką 
Stalino valdymą ir rusų ir mūsų 
spaudoje. Jau buvo keli mitingai, 
bet šitas gausiausias ir įdomiau
sias. Kalbėjo profesoriai, rašy
tojai, įvairių mokslų atstovai. 
Tai ne pokario metai!... X. Y.

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).

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

“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

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

1988

birute spudas BA 
sales representative

REŽUKK 
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

Perkant, parduodant
er dėl informacijų skambinkite,

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

bei priima išganymą per Mahome
tą. Jis tiki Allą - Dievą, gauna ir 
priima išganymą iš Alios - Dievo.

“Dabartinės lietuvių kalbos žo
dynas” turi žodį “mahometonas” 
ir “mahometonizmas”. Ir “maho- 
metonizmas” nėra tinkamas žo
dis islamui pavadinti.

Žinau, kad “Tėviškės žiburiai” 
pasižymi tikslia kalba. Ar nebū
tų verta ir islamo tikintįjį va
dinti tiksliu pavadinimu?

Antanas Rubšys
Red. pastaba. Lietuvių kalboje 

yra įsitvirtinęs pavadinimas “ma- . 
hometonas”, išreiškiantis Maho
meto sekėją, panašiai kaip liute
ronas - Liuterio tikybos išpažinė
ją. Toks pavadinimas, matyt, įsi
galėjo dėl to, kad yra savaime 
aiškus. Jis yra vartojamas ne tik ; 
praktiniame gyvenime, bet ir raš
tijoje (pvz. “Lietuvių enciklope- > 
dijoje”). Teologiškai, žinoma, 
tikslesnis pavadinimas yra “mu- i 
sulmonas”, nes išreiškia tos tiky- 1 
bos bei jos išpažinėjo esmę. Ga
limas dalykas, kad mūsų kalbinin
kai ir kiti rašto žmonės, paveik
ti teologų, ims vartoti tikslesnį 
pavadinimą “musulmonas” vietoje 
“mahometono”. Dabarties lietu-
vių kalbos žodynai nurodo abu 
pavadinimus.

PARKAS LIETUVA
(Park Lithuania)

Dažnai važiuoju Keele gatve ir 
vis žvilgterėjęs matau tą pačią 
palengva pūvančią lentą su užra
šu “Park Lithuania”. Prieš kiek 
metų, rodos Toronto šaulių kuopa, 
taip intensyviai kovojo išgarsin
ti Lietuvos vardą, būtent pavadin
ti bent kurį parką Lietuvos var
du. Atrodo, jiems gerai pavyko. Ir 
teko nugirsti, kad yra įsteigtas 
komitetas, kuris rūpinsis, kad bū
tų pastatytas paminklas su Lietu
vos vardu, bet deja, komitetas už
migo letargo miegu ir nieko dau
giau negirdėti.

Teko išgirsti, kai kas esą jieško 
didelio akmens, kurio niekas nu
risti nepajėgtų. Gal dar ir ilgai jo 
jieškos? Tačiau laikas supūdins tą 
medinį užrašą ir vargu ar kas ki
tas naują uždės. Ukrainiečiai ir 
lenkai prisistatė įvairiose vieto
se paminklų, tačiau mes, lietuviai, 
esame ar nepajėgūs, ar apsileidę 
įamžinti Lietuvos vardą.

Stasys Prakapas

Prieš ir po ...
Prieš vedybas šluosčiau bu

simosios džiaugsmo ašaras, o 
po vedybų - lėkštes, - paaiški
no vedęs draugas.

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

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

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

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

Canada Life Assurance Company 
390 Bay St. nr. 600, Toronto N/15HI 2Y2 
Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320

GEO.H. C^EBE^
MONUMENTS INC.

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

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

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

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

Varžytinių kainos - visų projektų 
meistriškumas garantuotas.

EKSKURSIJOS
l VILNIUJ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

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

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

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

Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu

Y BACENAS
KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd.
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1
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Advokatė 
JOANA E. KURAS, ll.b.

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

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

Telefonas (416) 763-3362

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

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

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

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

Barristers and Solicitors. Patent a. Trade Mark Agents

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

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, b.a. m.l.s. ll.b, 
kartu su advokate Joana 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

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

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo- 
investacljų srityje

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

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

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai
■HHK arba angliškai

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

Juozas (Joseph)

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

RF/14KK
west realty inc., realtor 

an independent member broker

769-16161700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

“ALL THE______

IN THE tBSSS

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

T\TT T7 Q TTT7 T) insurances.
,L7 Uj kJ JLT JL1V 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

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

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(41 6) 533-1 1 21
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Anapilio žinios

— Puikiai praėjo iškilmingoji 
parapijos šventė-atlaidai. Dalyva
vo vysk. P. Baltakis, OFM, vysk. 
M. Pearse Lacey ir apylinkės lie
tuviai kunigai. Pamaldų metu gie
dojo parapijos choras, vadovauja
mas muz. J. Govėdo, sol. S. Žieme- 
lytė ir sol. M. Bizinkauskaitė-Bil- 
dienė. Vaišių metu programų atli
ko “Sutartinė” (Z. Gurklytė, D. 
Gurklytė ir D. Pargauskaitė), va
dovaujama N. Benotienės, o taipgi 
V. Krausaitė. Staigmena buvo iš 
Lietuvos atvykusių menininkų da
lyvavimas programoje.

— Sutvirtinimo sakramentų iš 
vysk. P. Baltakio, OFM, priėmė 
Dalia Baliūnaitė, Kristina Baliū- 
naitė, Daina Batūraitė, Ramunė 
Gaižutytė, Linas Narušis, Lina 
Paulionytė, Rimas Pečiulis, Re
nata Stas, Petras Steponaitis ir 
Katrytė Yanni.

— Pakrikštyti: Arūno ir Vidos 
(Rociūnaitės) Duliūnų dukrelė Ja- 
nina-Liucija; dr. Algio ir Viltės 
(Zubričkaitės) Valiulių sūnus Al- 
gis-Vytas-Antanas.

— Rugsėjo 23 d. palaidota a.a. 
Kristina Chalners, 35 m. amžiaus.

— Aukojo Lietuvių kultūros mu
ziejui Anapilyje $1000 — H. Saka
lauskas; $40 — S. Žulpa. Šiuo me
tu statybai jau surinkta $120,039.59.

— Aukojo parapijos skoloms nu- 
mokėti: $1000 iš a.a. Apolinaro Če
paičio palikimo, $200 Č. Pšez- 
dzieckis, H. Sakalauskas; $100 — 
P. Bridickas, P. A. Šimonėliai; 
$50 —J. V. Šimkai, V. Ivanauskas, 
J. Kvederys.

— Mišios, spalio 2, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Mamertų Girčį, 
11.00 v.r. už parapijų. Wasagoje 
11.00 v.r. už a.a. Feliksų Noreikų.

Lietuvių namų žinios
— A. a. Kotrynos Margienės at

minimui lietuvių slaugos namams 
aukojo: $1000 — J. K. Margiai; $50
— dr. A. M. Valadka, J. Z. Stravins
kas, Viktoras ir Teresė Gražuliai, 
A. L. Suzack; $40 — V. Gudaitis; 
$25 — T. B. Stanuliai; $24.09 — J. J. 
Margiai iš Franksville, Wis., $20 — 
A. Bliūdžius, E. Bersėnienė iš Ha
miltono, E. G. Kuchalskiai, B. Sa- 
pijonienė. Iš viso $1,374.09. Au
kos slaugos namams priimamos 
“Paramoje”, “Talkoje” ir Prisikė
limo parapijos kooperatyve. Iš vi
so statybos fonde yra $84,556.69.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 270 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: dr. Nijolė Klimaitie- 
nė, Žilvinas Valikonis iš Kauno, 
Bronius Bireta, Vida Ruseckienė, 
Roberta Valikonytė, Julija Zaka
revičienė iš Vilniaus, Rimas Jur- 
cevičius iš Vilkijos, Kauno rajo
no, Bettina Weihrauch iš Štutgar
to, V. Vokietijos, Gražina Ulrich 
iš Šveicarijos, Janina ir Antanas 
Mačiuliai iš San Francisko, Audra 
Albrechtienė iš Sudburio, Klau
dijus Kuncevičius iš Montrealio.

— Lietuvių šachmatininkų klu
bas spalio 2, sekmadienį, 1.00 
v.p.p., Lietuvių namuose, šaukia 
šachmatų klubo visuotinį susirin
kimų. Buvę šachmatininkai ir mė
gėjai prašomi dalyvauti.

—LN vyrų būrelio visuotinis 
susirinkimas įvyks rugsėjo 30, 
penktadienį, Kunigaikštienės 
Birutės menėje (buv. pensininkų 
kamb.). Vakarienė — 6.30 v.v., su
sirinkimas — 7.30 v.v. Nariai ir 
norintys įsijungti prašomi gau
siai dalyvauti.

Toronto pensininkų mezgimo 
būrelis renkasi j “Vilnius Ma
nor” patalpas spalio 3, pirma
dienį, 10.30 v.r. Laukiame visų 
atsilankant, kviečiame ir nau
jas. Valdyba

A. a. Marijos Savokaitienės 
dviejų metų mirties metinės
— rugsėjo 25 d. Ji nuolat prisi
menama ir pasiilgstama duk
ters Rūtos ir vaikaičių — Ja
son bei Ryan.

Dr. Gina J. Ginčą uskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 

Priiima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Prisikėlimo parapijos žinos
— Praeitų sekmadienį per 

10.15 v. Mišias pamokslų sakė vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, o per visas 
kitas Mišias — kun. Antanas Sau- 
laitis, SJ.

— Šv. Pranciškaus trečiojo or
dino mūsų parapijos kongregaci
ja, vietoj pirmo mėnesio ketvir
tadienio, Šv. Pranciškaus šven
tę, kuri yra antradienį, iškilmin
gai švęs ateinantį sekmadienį, 
spalio 2 d., organizuotai dalyvau
dami 10.15 v. Mišiose. Kongrega
cijos pirmininkas yra J. Žakas 
(534-5654), į kurį prašom kreip
tis visais Trečiojo ordino kon
gregacijos reikalais.

— Rugsėjo 27 palaidotas a.a. 
Kazys Aranauskas, 82 metų.

— Pakrikštytos dvynukės: Mo- 
nika-Marija ir Laurene-Danutė, 
Danutės (Kuzmaitės) ir Lawrence 
Karnis dukrelės.

— Ateinantis šeštadienis mėne
sio pirmasis. Gyvojo Rožinio drau
gijos nariai renkasi Rožinį kal
bėti 10.30 v., Mišios 11 v.r. Pen
sininkų namuose “Vilnius” Mišios 
5 v.p.p.

— Pirmoji Komunija bus 1989 m. 
gegužės 7 d., pirmų gegužės mė
nesio sekmadienį. Tėvai, kurių 
vaikai yra 7 metų amžiaus, pra
šomi juos registruoti parapijos 
raštinėje. Bus mokoma lietuvių 
ir anglų kalbomis.

— Pardavinėjami pakvietimai- 
bilietai į parapijos ir parapijos 
choro 35-mečio vakarienę salėje 
po 10.15 ir 11.30 v.r. Mišių. Iškil
mės vyks lapkričio 19-20 d.d.

— Parapijai aukojo: $1000 — a.a. 
Apolinaras Čepaitis (testamentu); 
$570 — A. R. Rygeliai; $300 — A. 
Basalykas; $100 — N. Preibienė, 
A. V. Lukai, V. A. Kulniai, M. Bul- 
vičienė, J. Vaičeliūnas, , G. Ado- 
maitis-Zabiela; $70 — A. Ripke- 
vičiai, B. Kerulienė; $60 — M. Ra- 
džiūnienė; $50 — K. Juknevičienė, 
A. Gaidelienė; relig. šalpai: $100 
— J. Vaičeliūnas; vyskupo fundui: 
$100 — VI. Skirgaila; Kanados vys
kupų rinkliavai: $50 — St. Povi- 
lenskis; a.a. kun. A. Grauslio pa
minklui: $100 — Pr. Skrupskas; 
“Aušros” klubui: $200 — L. Kirki
las.

— Mišios spalio 2, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Tomų Prakapų, 
9.20 v.r. — už a.a. Marijų Valiu
lienę, 10.15 v.r. — už a.a. Aušrų 
Sapijonytę, už Bronių Švedų, tre
tininkų intencija, 11.30 v.r. — už 
parapijų, 7 v.v. — padėkos inten
cija.

PLJS žinios
Valdybos posėdis buvo rugsėjo 

12 d.
Antrasis PLJS žiniaraštis skai

tytojus pasieks spalio mėnesį. Su
sidomėję gali atsiųsti metinę $10 
prenumeratų į PLJS raštinę, 1011 
College St., Toronto, Ont. M6H 1A8.

PLJS reagavo į Ignalinos įvy
kius tarptautinėj arenoj.

PLJS remia “Svajonės aidų” gru
pę, kuri ruošia koncertus ketu
riuose pasaulio kontinentuose.

PLJS remia Ed. Punkrio plokšte
lę “Aš ir Tu”. Jų galima įsigyti 
PLJS raštinėje.

PLJS politiniam skyriui pri
klauso “infotinklas”, kuris yra pa
saulinio masto informacijos tink
las, skleidžiųs informacijų apie 
Lietuvų. Šis projektas stipriai 
veikia.

1990 m. vasarų, Helsinkio sutar
ties 15 metų sukakties proga PLJS 
ruošia roko koncertų Amerikoje. 
Ieškome grupių kurios norėtų pa
sirodyti. Jei yra susidomėjusių, 
prašome kreiptis pas Dainų Ka- 
lendraitę, roko koncerto organi
zacinio komiteto pirmininkę, 10 
Mooreshead Dr., Etobicoke, Ont., 
M9C 2E8, tel. (416) 621-2332. Pra
šome taip pat atsiųsti pavyzdį 
savo muzikos įrašytos juostelė
je. Ieškome taip pat žmonių, ku
rie norėtų prisidėti prie orga
nizacinio bei lėšų telkimo komi
tetų.

Efektingai veikti reikia lėšų, 
tad prašome siųsti aukas į PLJS 
raštinę. Iš anksto nuoširdžiai dė
kojame.

A. a. Povilo Štuopio dviejų 
metų mirties prisiminimui 
“Tėviškės žiburiams” Albina 
Štuopienė aukojo $100.

A, a. Olgos Pranskūnienės 
atminimui vietoje gėlių “Tė
viškės žiburiams” Albina Štuo
pienė aukojo $20.

OHOSP

OWNERSHIP

UKRAINIEČIŲ IMPORTO IR 
EKSPORTO BENDROVĖ

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

Spalio 9, sekmadienį, 3 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose rengiamas

“VARPO” ŠIMTMEČIO
MINĖJIMAS

Paskaitą - “Varpas” ir varpininkai: šimtmetis kovų už tautos laisvę ir gerovę - 
skaitys dabartinis “Varpo” redaktorius A. Kučys iš Čikagos.

Meninę programą atliks sol. R. Strimaitis, sol. V. Verikaitis ir
pianistė L. Paulauskaitė-Kanovičienė. įėjimas - $6.

Pensininkams ir studentas - $5.
Visus kviečia dalyvauti —

LN kultūrinė komisija ir Kanados lietuvių žurnalistų sąjunga

KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA 

„simpoziumą, 
“Baltiečių veiklos vystimasis Kanados visuomenėje”

1988 m. spalio 16, sekmadienį, 9.30 v.r. iki 3 v.p.p., Tartu College 
310 Bloor Street West, Toronto, Ont.

Dabartiniai (vykiai Baltijos kraštuose reikalauja Kanados baltiečių bendruomenės 
prisidėjimo prie laisvės kovos. Tam reikalinga naujų kūrybingų veiklos metodų (vairiose 
srityse. Visa eilė prityrusių veikėjų bei žurnalistų duos pasiūlymų, gairių ir konkrečių nuro
dymų, kaip prieiti prie įtakingų asmenų ir organizacijų, kaip paveikti viešąją nuomonę ir 
naudotis žinių agentūromis.

Pietų metu kalbės buvęs “The Toronto Sun” ir dabartinis “The Ottawa Sun” 
dienraščių redaktorius Peter Worthington.

(ėjimo kaina: $10 ((skaitant pietus).
Visus maloniai kviečia dalyvauti. Kanados baltiečių federacija

1988 m. spalio 16, sekmadienį, 3 v.p.p., Toronto Lietuvių namų 
Karaliaus Mindaugo menėje įvyks

KONCERTAS
Programoje: sol. Marytė Bizinkauskaitė-Bildienė 

sol. Vaclovas Verikaitis 
muz. Jonas Govėdas 
pianistė Veronika Krausaitė

(ėjimas - $6.00

Koncerto bilietai platinami LN 
sekmadieniais pas LN moterų 
būrelio nares ir prie įėjimo. 
Po koncerto kava ir pyragai.

TLN moterų būrelis

ONTARIO
HOME

SAVINGS
PLAN

PRANEŠAME, kad nuo š.m. spalio 1 d. mūsų koope
ratyvas, norintiems susitaupyti ir pirkti pirmąjį namą, 
atidarė naują taupymo sąskaitą- OHOSP.

Tai naujas Ontario provincinės valdžios įstatymu 
priimtas taupymo pianas padėti jaunoms šeimoms 
įsigyti PIRMĄJĮ namą, butą arba kondominlumą.

į šią sąskaitą leidžiama kasmet per 5 metus įnešti po 
$2,000 vienam asmeniui, $4,000 šeimai. Tokiems 
taupytojams valdžia padės grąžindama pajamų mo
kesčius iki $500 (šeimai iki $1,000) metams.

Grąžinamų pajamų mokesčių sumos dydis priklau
sys nuo taupytojų metinių pajamų dydžio.

Daugiau informacijų Jums gali suteikti vedėjas 
R. Underys arba jo pavaduotoja R. Norvaišaitė.
Mūsų telefonai: 532-3400 arba 532-3414.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

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

Šv. Jono Krikštytojo, o dabar 
Lietuvos kankinių vardo para
pija rugsėjo 25, sekmadienį, 
atšventė 60 metų gyvavimo su
kaktį. Lietuvos kankinių šven
tovėje vysk. P. Baltakis, OFM, 
dalyvaujant vietos vyskupui M. 
P. Lacey, su daugeliu kunigų 
iškilmingai atnašavo Mišias 
ir suteikė Sutvirtinimo sak
ramentą. Anapilio salėje vyko 
vaišės, buvo pagerbti per 60 
metų aktyvūs pirmieji parapi
jiečiai ir atlikta meninė pro
grama. Plačiau kitame “TŽ” 
numeryje.

Atsilygindami už Kanados 
lietuvių žurnalistų sąjungos 
išleistą 1988 metais neperiodi
nį žurnalą “Žibintas”, aukas 
atsiuntė: Vincas Januška — $7, 
dr. Aloyzas Balsys — $12, Rūta 
K. Vidžiūnienė — $5, Juozas 
Kojelis — $5, Stepas Šetkus — 
$10. Užsimokėję po $3 pridėjo 
po $2 — H. Chvedukas, Adolfas 
Šetikas ir du NN. Lietuviškos 
spaudos dosnus rėmėjas Bro
nius Narbutas “Žibinto” re
dakcijai paaukojo $100, ragin
damas Kanados žurnalistus 
kiek sąlygos leidžia, leisti ki
tą numerį. Visi aukotojai, kaip 
ir A. Balsys pridėjo linkėji
mus: “Linkiu, kad šį pirmąjį 
numerį pasektų bent tuzinas į 
jį panašių".

“Žibinto” redakcija visiems 
čia išvardintiems taria nuo
širdų ačiū.

Elektroninio importo bendrovė
ieško lietuvio,

kuris dirbtų arba turėtų bent kokį ryšį elektroninių 
gaminių srityje. Perkame elektroninius gaminius ir 

norime surasti tos srities agentą. 
Suinteresuoti prašome kreiptis į

Australian Aviation Electronics,
752 Hamton St., Melbourne 3187, Australia

Tel. 03592-6344. Telex. 03592-3012

A. a. Balio Bakevičiaus at
minimui Ona ir Jonas Ado
maičiai iš Sunny Hills, Fl., 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $10.

A. a. Balio Bakevičiaus at
minimui Kanados lietuvių fon
dui aukojo: $25 — J. G. Skais- 
tys, J. R. Pleinys. Nuoširdi pa
dėka. KLF

M MONTREAL
Montrealio lietuvių Vinco Krė

vės akademinio sambūrio premi
jos vertinimo komisija, sudary
ta iš dr. Jūratės Ciplijauskaitės- 
Tanner, dr. Ilonos Gražytės-Mazi- 
liauskienės, dr. Henriko Nagio, 
Andriaus Valevičiaus ir Arūno 
Staškevičiaus, rugsėjo 22 d. posė

dyje svarstė atsiųstus grožinės 
literatūros veikalus, išleistus 
1986 ir 1987 metais. Neradus nei 
vieno kūrinio, kuris atitiktų pre
mijos literatūriniams reikalavi
mams, vertinimo komisija nu
sprendė premiją atidėti iki 1990 
metų.

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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

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

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

9.00-3.00 ---------
12.00- 8.00 4.00-8.00
10.00- 6.00 2.00-6.00

Certifikatus ............... ... 10 % Taupymo-special................ . 5’/?%
Term, indėlius:

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

....  9 %

.... 8’/«%

Taupymo - su gyv. dr...........
Taupymo-kasdienines......

. 5’/4%

. 5 %

120 d. - 179 d. ... ....  8 % Einamos sąsk........................ . 41/z%
60 d. - 119 d. ... .... 73/<% RRIF - RRSP - term........... 10 %
30 d. - 59 d. ... ....  7’/2% RRIF-RRSP-taup............. . 61/2%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 113/4%, asmenines - nuo 121/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite'If

Šv. Kazimiero par.

Pirm., antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

GERBIAMA NAŠLIUKE PENSI
NINKE! Jeigu esi sveika ir nori 
linksmiau gyventi su lietuviu pen
sininku - rašyk man! Esu našlys, 
sveikas, su gera pensija, gerai me
džiagiškai bei dvasiškai pasiruo
šęs toliau gyventi, nors ir gyveni
mo tėkmė dirba pensininkų nenau
dai. Paslaptis bus išlaikyta. Rašyti: 
“Tėviškės žiburių” administracijai, 
pažymint ant voko “Kauniškiui”.

RAMI, TVARKINGA lietuvaitė nuo 
lapkričio pirmos ieško dviejų mie
gamųjų buto. Prašome skambinti 
tel. 534-0149 Toronte.

PARDUODAMAS grynas bičių me
dus. Kreiptis pas bitininką J. Norkų 
(didesnius kiekius pristatau į na
mus) tel. 389-8179. Taip pat galima 
gauti Anapilio knygyne, kiekvieno 
mėnesio 15 “Vilnius Manor” pen
sininkų namuose bei kiekvieno mė
nesio pirmą sekmadienį Prisikė
limo parapijos kieme.

FLORIDOJE IŠNUOMOJAMAS at
skiras namas su garažu, baldais ir 
virtuvės indais, 2-jų miegamųjų ir 
2-jų prausyklų. Skambinti 1-904- 
489-9035.

PARDUODAMAS vieno miegamo
jo butas New Port Richey, Flori
doje. Rami vieta, netoli parduotu
vių. Kaina $23.000. Skambinti tel. 
813-845-8919.

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

NEKALTAI PRADĖTOSIOS MA
RIJOS SESERŲ vedamas darželis 
pradėjo naujus mokslo metus ir 
priima vaikučius nuo 2,5 iki 5 metų. 
Kreiptis tel. 534-5773 Toronte.

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-81 81

VIENAM ASMENIUI reikalingas 
butas High Park rajone su atskiru 
įėjimu. Jame turi būti trys kam
bariai, virtuvė, prausykla ir vieta 
pastatyti automobilį. Skambinti tel. 
497-6152 Toronte.

JIEŠKAU LIETUVĖS moters pri
žiūrėti vaikučius darbo valando
mis. Duodu kambarį su atskira 
prausykla ir leidžiu naudotis au
tomobiliu. Skambinti tel. 887-1392 
Toronte.

JIEŠKAU VARTOTŲ LIETUVIŠ
KŲ KNYGŲ. Grožinės literatūros, 
istorijos, religinės literatūros, 
filosofijos, biografijų, atsimini
mų, lietuvių meno knygų, senų “Ai
dų”, “Metmenų”, lietuvių enciklo
pedijos ir t.t. Darius Čuplinskas, 
62 Burnside Dr., Toronto, Ont., 
M6G 2M8. Tel. (416) 533-7425.

JIEŠKOME LIETUVĖS MOTERS 
prižiūrėti 7 mėnesių mergaitę. Dar
bo laikas pagal susitarimą. Kreip
tis tel. 639-6192, Burlingtonas.

EUROPEAN 
CATERING

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

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

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Ne tik mimui, 
bet ir Jūsų ateitis


