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Komercinė politika
Gyvenant Šiaurės Amerikoje, nesunku pastebėti su- 

komercintą gyvenimą. Čia viskas tartum pajungta nau
dai, viskas apskaičiuota apsimokėjimo ar neapsimokė- 
jimo matuoklėmis. Rodos nieko nedaroma, iš ko nebūtų 
galima padaryti pinigų. Ir mene, ir sporte, net ir auklė
jime galima pastebėti komercinių atspalvių. Kartais su
sidaro vaizdas, kad čia nė pirštas nejudinamas be atlygi
nimo. Veržiamasi vis daugiau visko turėti, daugiau už
dirbti, siekti medžiaginės gerovės, o perteklius investuo
ti, kad pinigai dirbtų pinigus ir t.t. Žodžiu, viskas gražiai 
jungiasi ir nusilenkia komerciniuose apskaičiavimuose. 
Užtat nenuostabu, kad medžiaginis žmonių gyvenimo ly
gis varžybiniu ir konkurenciniu būdu visiškoj prekiavi
mo laisvėj yra labai aukštai iškilęs ir pasaulyje pirmau
ja. Žinoma, žemės turtai jau patiems pirmiesiems atei
viams padėjo sukurti stambią pramonę, išvystyti gamy
bą iki tokio laipsnio, kad pasiūla jau seniai yra pralen
kusi paklausą. Todėl rinkų suradimas, tai yra pardavi
mas, visą laiką išliko pagrindiniu rūpesčiu ekonominio 
gyvenimo, kuris labai dažnais atvejais rikiuoja ir politi
nius ėjimus.

KOL PRIEŠ šimtmetį ar daugiau šiose “aukso šaly
se” visuomenė nebuvo pakankamai susiforma
vusi, ir emigrantams “naujosios tėvynės” sampra
ta toli gražu nebuvo šiandieninė, ieškojimas ko kito, ne 

vien tik aukso ir kitų gėrybių, buvo visai nereikalingas 
ir beprasmis. Tačiau dabar, nors ir įvairiais ateiviais 
sudurstyta visuomenė, su jau nebe pirmos kartos čiagi- 
miais, laikui bėgant, išryškėja savo veidu ir jau žymiai 
praplatėjančiais, jau ne vien ekonominiais poreikiais. 
Tad nenuostabu, kad blyksteli jau ir kritiški žvilgsniai į 
ekonominės gerovės pirmavimą. Ryškinasi gilesni dva
siniai, religiniai, socialiniai, net ir patriotiniai polėkiai, 
nemažiau reikalingi pilnesniam, jau nusistovėjusiam, 
įstatymais tvarkomam gyvenimui. O pokariniai ateiviai, 
ypač iš Rytų Europos, vėliau ir iš Azijos kraštų, čia atvy
kę ne aukso kasti, o tik laisvais žmonėmis pasijusti, įsi
darbinę ir įsipilietinę naujieji lygiateisiai balsuotojai 
į bendrąjį gyvenimą ėmė nešti nemažai kitoniškumo, tie
siog permainingo elemento, ypač Kanadoje, kur įstatymų 
rėmuose susigrupavo tautiniai vienetai, ne visur ir ne 
visais atvejais pasiruošę teikti pirmumą medžiaginei ge
rovei. Užtat suprantama, kad daugumos jų ir politinis 
žvilgsnis yra visai kitaip orientuotas, daugiau atremtas 
į pasaulėžiūrinius ar idėjinius mąstymų pagrindus. To
dėl visai normalu, kad. pvz. piktinamasi vyriausybės 
narių užuojautomis Kinijos demonstrantų tragedijoje, 
kai tuo pačiu metu demokratėjimo siekiančių studentų 
šaudytojams siunčiami kviečiai ir skiriamos milijoninės 
paskolos.

NĖRA ABEJONĖS, kad panašios komercinės poli
tikos vingiuose ir šešėliuose tenka tiesos ir užta
rimo ieškoti, pavergtųjų tautų išlaisvinimo sie
kiant. Pardavėjai nesirūpina idėjinėmis kryptimis. Anaip

tol -jos dažnai gali jiems būti neįveikiamos kliūtys sėk
mingai prekiauti. Pardavėjams juk geras tas, kas perka. 
Šitokios laikysenos žmonių tarpe pasitaiko išgirsti “prak
tiškų” patarimų ir komunizmo vergijon patekusiems: jei 
nepatinka, išsirinkit geresnę valdžią . . . Tai būdinga ko
mercinio tipo žmonėms, kurių vis dėlto yra nemažai ir 
politiką vairuojančių sluoksniuose. Yra ženklų, kad jau 
jie nebe vieni. Atsiranda plačiau galvojančių, politines 
situacijas kitaip sveriančių. Ir dėl pavergtųjų tautų iš
laisvinimo čia dirbantiems gal greitai nebereikės baso
mis kojomis eiti per gruodą į sostines. .. . Č.S.

Pasaulio įvykiai
SAVO PERSITVARKYMO POLITIKOS ATNEŠTŲ PROBLEMŲ 
M. Gorbačiovas neįstengė užmiršti net ir penkias savaites tru
kusiose atostogose. Nė kojų Maskvoje nespėjęs sušilti, televizi
jos transliuotoje kalboje pažėrė aštrių priekaištų sparčiai gau
sėjantiems kritikams. Esą jie trukdo pradėtą darbą, skleisdami 
gandus apie artėjantį chaosą Sovietų Sąjungoje. Pastangos nu
vertinti reformas jaučiamos iš konservatorių, kairiojo sparno 
politikų ir atikomunistinių sluoksnių. Šiame kritikų chore skam
ba dainos apie chaosą, sukilimą ir netgi pilietinį karą. Savo kal
boje M. Gorbačiovas palietė visą eilę problemų, įskaitant srei- 
kus, kriminalinius nusikaltimus, didėjantį gaminių trūkumą 
vartotojams, bet nepajudino etninių grupių reikalavimų. Esą 
tautiniams reikalams bus skir- •--------------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Daug triukšmo dėl nieko?
Didelio triukšmo Kanadoje 

susilaukė cheminės PCB atma
tos, išlikusios rugpjūčio 23 d. 
kilusiame sandėlio gaisre Kve
beko provincijoje, St. Basile 
le Grand vietovėje. Premjero 
R. Bourassos vyriausybei tas 
gaisras kainavo $30 milijonų, 
nes pusei mėnesio teko eva
kuoti gyventojus, sutvarkyti 
aplinkai padarytą žalą. Nors 
niekas dėl to nenumirė ir ne
susirgo, bet staiga buvo pra
dėta kalbėti, kad PCB atmatos 
yra labai pavojingos Kanadai 
ir jos gyventojams. Spaudoje 
plačiai nuskambėjo 180 tonų 
PCB atmatų pasiuntimas Bri- 
tanijon sovietų transportlai- 
viais ir Liverpulio uosto dar
bininkų atsisakymas jas iš
krauti. Abu laivai su PCB atlie
komis grįžo Kanadon ir jas var
gais negalais iškrovė Kanados 
ministerio pirm. B. Mulronio 
gimtavietėje Baie Comeau, 
Kvebeko provincijoje. Iš ten 
jos buvo pervežtos į elektros 
bendrovės “Quebec-Hydro” 
sandėlius. Šią operaciją triukš
mingomis demonstracijomis 
bandė sustabdyti Baie Comeau 

ir apylinkių gyventojai, kreip
damiesi net į teismus.

Šiandien visi kanadiečiai 
piestu šoka prieš PCB, bet tik 
retas žino, kad tos raidės yra 
angliškų žodžių polychlori
nated biphenyls santrumpa. 
Deja, ir tų dviejų žodžių ne
išaiškina žodynai. Talkon atė
jo kai kurie chemikai, ypač 
Toronto universiteto chemi
jos prof. John Polanyi, laimė
jęs Nobelio premiją 1986 m. 
Iš jo sužinome, kad PCB yra 
chloro turintys sintetiniai che
mikalai, prieš 60 metų pradėti 
naudoti daugiausia elektrinių 
reikmenų pramonėje. Jie vėsi
nančiai veikia iš plastikos pa
gamintus reikmenes, sumažin
dami užsidegimo pavojų. Prieš 
20 metų pasigirdo balsų, kad 
PCB chemikalai yra pavojingi 
žmogaus sveikatai, ir jų gamy
ba buvo sustabdyta prieš gerą 
dešimtmetį. Ilgą laiką buvo 
tiriamas sintetinių PCB che
mikalų pavojingumas ir jų ne
įmanomas sunaikinimas. No
belio premijos laureatas prof. 
J. Polanyi teigia, kad į tuos du

(Nukelta į 9-tą psl.)

“Baltijos kelias”, sujungtą ranką grandinė per Baltijos valstybes. Nuotraukoje demonstracijos vaizdas Lietuvoje.
Iš lėktuvo barstomos gėlės . Nuotr. V. Malinausko

Ir toliau bus siekiama nepriklausomybės
Lietuvos persitvarkymo Są

jūdžio seimo tarybos pirm. prof. 
Vytautas Landsbergis 1989 m. 
rugpjūčio 28 d. per Lietuvos 
televiziją pasakė kalbą:

“Mieli žmonės, gerbiamieji 
būsimos Lietuvos piliečiai! 
Štai jau trys dienos tam tikro 
politinio nerimo, jaudinimo
si, kalbų ir svarstymų. Tą su
kėlė TSKP CK darbuotojų pa
reiškimas apie padėtį Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje, ku
riame matėme daug netiesos, 
noro išgąsdinti ir įžeisti.

Gal norėta kokių viešų nera
mumų, triukšmingų mitingų ir 
protestų, gal norėta suskal
dyti ir sukiršinti, — bet Balti
jos žmonės tuo ramesni, kuo 
labiau įsitikina savo teisumu.

Senovės romėnai sakydavo: 
‘Jupiteri, tu pyksti, reiškia, 
tu neteisus’.

Romėnų Jupiteris buvo per
kūno dievas, ir neveltui tame 
Maskvos tekste tiek daug per
kūnų. Labiausiai pykstama, 
kad mūsų Aukščiausios Tary
bos komisija pasakė, kas ir 
kaip buvo 1939-1940 metais, 
kas tada buvo neteisu ir kas 
- neteisėta.

Atsakymas - pyktis. Argu
mentų nėra, tik rodomas dide
lis, labai didelis kumštis.

Kiekvienoje visuomenėje, or
ganizacijoje, valdžios grupėj 
visda buvo ir bus ir kumštinin
kų, ir protininkų. Mes norė
tume, kad ten būtų daugiau 
protininkų, o kol jų per mažai, 
nebūtinai turim tyčia erzinti 
kumštininkus. Nėra jokio rei
kalo, kad jie padarytų dar di
desnių klaidų, negu šitas pa
reiškimas.

Iš savo pusės mes jau viską 
pasakėme, ką reikėjo pasakyti; 
reikia dabar ir patiems ramiai 
apsispręsti, ir ypač - kad kiti 
apsiprastų. Be išsišokimų tiek 
iš vienos, tiek iš kitos pusės. 
Savo tikslą įvardijom, o dabar 
reikia dirbti ir politinį, ir ūki
nį darbą - nuo savęs statyti bū
simą Lietuvą.

Visi ten perskaitėme melą, 
neva “Baltijos kelias” buvo 
kažkokia ‘nacionalistinė iste
rija’.

Gaila žmonių, kuriuos taip 
klaidina. Juk apie milijoną 
Baltijos šalių gyventojų atėjo 
į tą kelią, kad susiėmę už ran
kų tartų: prisimename kanki
nius, norime teisingumo, nori
me laisvės. Atėjo ne vien lie
tuviai, latviai, estai, atėjo ir 
rusai, lenkai, žydai, ukrainie
čiai, kaip niekad anksčiau bu
vom vieningi, ir tai, ko gera, 
taip pat pykdo galingąjį Jupi
terį.

Žinoma, gal ir tie, kurie ra
šė TSKP CK pareiškimą, buvo 
klaidinami. Gal jie dar per ma
žai turėjo laiko, kad pradėtų 
iš tikrųjų nauj; i galvoti. O 
problemų tuęį f’^ug, ir mūsų 
bendrą problemą išspręsti 
taip, kaip reikėtų, dar neap
sisprendę. Nieko, juk ir Mask
vos pareiškime, galų gale, siū
lomas dialogas. Siūloma pasi
sakyti - tad pasisakykim dar
bo kolektyvų susirinkimuose, 
siųskime laiškus. Jeigu spaus
dins tik priešiškus mums laiš
kus, bus blogas ženklas. Jei 
spausdins įvairius, matysim, 
kad iš tikrųjų siūlo dialogą. 
Parodykim susitelkimą ir oru
mą, štai tokio baltiško orumo 
turi ir Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro komiteto atsa
kymas.

Tebūnie Baltijos kelias - 
darbo, blaivumo ir ištvermės 
kelias. Ir tikėjimo kelias - ti
kėjimo aukštesniu ir žemės tei
singumu, tikėjimo Lietuva”.
Kreipimasis į Lietuvos žmones

Susirinkęs Sąjūdžio seimas 
rugsėjo 5 d. Vilniuje, vienbal
siai priėmė kreipimąsi į Lietu
vos gyventojus, atmesdamas 
TSKP centro komiteto grasini
mus Baltijos tautoms.

Seime konstatuota, kad rug
pjūčio 23 d. “Baltijos kelias”, 
sujungtų rankų grandinė, vien 
Lietuvoje sutraukė daugiau 
kaip milijoną žmonių ir su
rinkta pusantro milijono pa
rašų po peticija, reikalaujan
čia panaikinti Molotovo-Rib- 
bentropo pakto pasekmes. Lie
tuva pasiryžusi taikiomis bei 
demokratinėmis priemonėmis 
siekti savo tikslo.

TSKP centro komiteto pa
reiškimas panašus į ultimatu
mą, po kurio gali būti panau

“Baltijos kelyje” aktyviai dalyvavo Lietuvos jaunimas Nuotr. V. Malinausko

dota prievarta. Pareiškimas 
kupinas klaidingos informa
cijos ir šmeižto, nesidrovint 
paneigti visuotinai pripažin
tą tautų apsisprendimo teisę, 
kuri net deklaruojama TSRS 
konstitucijoje. Seimas laiko 
TSKP pareiškimą atsitrauki
mą nuo pertvarkos politikos 
ir teisinės valstybės kūrimo.

Seimas primena, kad nepri
klausomybės siekiams gali bū
ti daromos įvairios kliūtys. 
Reikia būti pasiruošusiems 
įveikti sunkumus. TSK CK pa
reiškimas nesutrikdė žmonių, 
tai rodo, kad tinkamai sutin
kami išbandymai. (LIC)
Visų tikslas - nepriklausomybė

Europos lietuvių studijų sa
vaitėje Gotlande dalyvavo ir 
Justas V. Paleckis, LKP cent
ro komiteto ideologijos sky
riaus vedėjas, pasirašęs bend
rą pareiškimą už Lietuvos ne
priklausomybę. Jis “Tiesoje” 
rugpjūčio 16 d. tarp kitų da
lykų rašo:

“Įsivaizduotina, kiek ryžto 
sėsti prie bendro stalo, pra
bilti naujai reikėjo VLIK-o 
pirmininkui - organizacijos, 
kuri dar ne taip seniai buvo 
prieš bet kokius kontaktus su 
Tarybų Lietuva, jos žmonėmis. 
Ką gi, naują mąstymą šiandien 
demonstruoja ne tik Vilnius ir 
Maskva, Bona ir Londonas - ne
atsilieka ir Čikaga, ir St. Peters- 
burgas Floridoje . . .

Ir Lietuvoje nemaža balsų, 
kad toks komunikatas, parašas 
po juo LKP atstovo per anksty
vas arba apskritai neleistinas. 
Bet pasvarstykime. Mūsų pase
nusioje labai netobuloje kons
titucijoje užrašyta: ‘LTSR - 
suvereni socialistinė valsty
bė’. Suverenumas - tai ‘vals- 

(Nukelta į 5-tą psl.) 

tas specialus kompartijos cent
ro komiteto posėdis, kuriame 
teks padaryti sprendimus, lie
čiančius Sovietų Sąjungos fe
deraciją. Politbiuro narys J. 
Ligačiovas, laikomas konser
vatyvių partiečių vadu, yra 
didžiausias M. Gorbačiovo re
formų kritikas. Jis pranašau
ja Sovietų Sąjungos subyrėji
mą, jeigu nebus sustabdytos 
tautinės liepsnos, iš Baltijos 
ir Kaukazo respublikų pasie
kusios Moldaviją, Centrinę 
Aziją ir netgi Ukrainą. Molda
vija savo valstybine kalba jau 
paskelbė moldavų kalbą, kuri 
iš tikrųjų beveik nesiskiria 
nuo rumunų kalbos.

Pajudėjo Ukraina
Kijeve įvykusiame suvažia

vime praėjusią savaitę buvo 
įsteigtas Tautinis sąjūdis, no
rintis, kad būtų pripažinta 
tautinė Ukrainos vėlįava ir 
valstybinė ukrainiečių kalba, 
leista ekonominė savivalda, 
teisė ūkininkams turėti žemės 
ir ją palikti vaikams. Tautinis 
sąjūdis sakosi turįs 300.000 rė
mėjų, bet šiuo metu jis dar ne
reikalauja pilnos nepriklauso
mybės Ukrainai, nors jos sie
kia Baltijos repsublikos. Stei
giamajame Tautinio sąjūdžio 
suvažiavime Kijeve pasigirdo 
balsų, reikalaujančių paša
linti dabartinį Ukrainos ko
munistų partijos vadą V. Ščer- 
bitskį ir teisti už nevykusį 1986 
m. atominės Černobilio nelai
mės tvarkymą. V. Ščerbitskis 
yra vienintelis kompartijos 
politbiuro narys, ten užsilikęs 
nuo L. Brežnevo laikų. M. Gorba
čiovas jį, matyt, paliko Ukrai
nos komunistų partijos vadu 
tautinėms liepsnoms prislo
pinti. Tautinio sąjūdžio įstei
gimas Ukrainoje gali tapti nau
ju galvosūkiu M. Gorbačiovui, 
jeigu bus išjudinti tautiniai 
ukrainiečių siekiai. Užsienio 
korespondentų nuomone, M. 
Gorbačiovas jau yra susigyve
nęs su Baltijos respublikų sie
kiama ekonomine savivalda. 
Kitaip jam atrodo panašūs uk
rainiečių reikalavimai, nes 
Ukraina turi didelius žemės 
plotus ir 50 milijonų gyvento
jų. Visai Sovietų Sąjungai yra 
svarbus Ukrainos žemės ūkis, 
akmens anglis ir plieno pra
monė.
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Sunki kova
JAV prez. G. Bushas paskel

bė kovą kraštą užplūdusiems 
narkotikams, pasiruošęs išleis
ti $7,9 bilijono. Šion sumon 
įskaitoma ir ekonominė bei ka
rinė parama valstybėms, su- 
stabdančioms narkotikų augi
nimą ir jų nelegalų įvežimą 
į JAV. Pirmoji tokion kovon 
įsijungė Kolumbijos prez. V. 
Barco vyriausybė. Kolumbijos 
džiunglėse yra įsitvirtinę nar
kotikų augintojai bei jų gamin
tojai, turintys netgi savo lėk
tuvus narkotikams nugabenti 
į JAV ir apsaugos dalinius, 
geriau ginkluotus už Kolum
bijos karius. Narkotikus sklei
džiančių grupių vadai turi pa
kankamai dolerių pasisamdy
ti profesiniams kariams ir 
netgi jų instruktoriams. Prez. 
G. Bushas Bolivijon už $65 mi
lijonus pasiuntė kovai su nar
kotikų gamintojais skirtų lėk
tuvų, malūnsparnių, puolamų
jų laivelių, karinių automo
bilių bei kitų ginklų. Į pradė
tus suėmimus Bolivijoje narko
tikų carai reagavo bombomis 
Bogotoje ir Medelline, grasi
nimais nužudyti teisėjus, bei 
kitus valdžios pareigūnus. Mir
timi buvo pagrasinta net ir 
Vašingtone viešėjusiai Kolum
bijos teisingumo ministerei 
Monikai de Greiff. Kolumbi
jos vyriausybė amerikiečiams 
atidavė E. M. Romerą, kuris 
yra įtariamas Kolumbijos nar
kotikų carų finansinių reika
lų tvarkymu. Keisčiausia, kad 
jo išdavimą pasmerkė Kolum
bijos didžiausio universiteto 
studentai, surengę protesto 
demonstracijas ir sudeginę 
JAV vėliavą. Narkotikų sklei
dėjai grasina už kiekvieną 
Amerikai išduotą narkotikų 
carą nužudyti penkis ameri
kiečius ir 10 Kolumbijos tei
sėjų. Amerikiečiai prez. G. 
Busho pastangas laiko nepa
kankamomis, nes į JAV narko
tikai įvežami ne tik iš Kolum
bijos, bet ir iš Bolivijos, Peru. 
Rimtai kovai su narkotikų 
skleidėjais JAV ir užsienyje 
reikia dešimčių bilijonų do
lerių, kurių prez. G. Bushas 
nebeturi. Nepilni aštuoni bi
lijonai dolerių yra tik lašelis 
Jungtines Amerikos Valstybes 
užplūdusios narkotikų jūros 
bangose.
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Katalikų Bendrija Lietuvoje
Santrauka kun. Vaclovo Aliulio straipsnio, išspausdinto 

“Stimmen der Zeit” 1989 m. rugpjūčio nr.

JA V sostinėje pagerbtas lietuvis kapelionas
“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Katalikų skaičiaus Sov. Są
jungoje negalima tiksliai nuro
dyti, o tiktai apytikriai. Lie
tuvoje yra pakrikštyta katali
kais 2,5 milijono gyventojų, 
Latvijoje - maždaug 400,000, 
Estijoje - 10,000. Išsiskleidę 
milijonai katalikų gyvena Gu
dijoje ir Ukrainoje. Iš viso Sov. 
Sąjungoje yra mažiausiai penki 
milijonai lotynų apeigų kata
likų.

Katalikai Baltijos kraštuo
se yra gyvi ir aktyvūs. Sekma
dieniais šventovės yra perpil
dytos; 86% gyventojų Lietuvo
je yra katalikai. Unitų Bend
rija (Rytų apeigų katalikai) 
Ukrainoje yra pogrindyje. Ji 
1946 m. organizacijos atžvil
giu buvo sužlugdyta. Šiandien 
apskaičiuojama, kad yra apie 
keturi milijonai tikinčiųjų, 
aštuoni ar dešimt vyskupų ir 
šimtai kunigų.

1989 m. sausio 1 d. Lietuvoje 
buvo 666 kunigai ir 633 švento
vės, kuriose laikomos pamal
dos. Yra Vilniaus, Kauno arki
vyskupijos ir keturios vyskupi
jos. Arkiv. J. Steponavičius, 
kuris buvo priverstas 28 metus 
gyventi miestelyje, 300 km at
stumu nuo Vilniaus, tiktai nuo 
1989 m. sausio 1 d. galėjo su
grįžti į Vilnių ir perimti vys
kupijos vadovavimą.

Pasikeitus politikai, buvo 
grąžinta Katalikų Bendrijai 
Vilniaus arkikatedra. 1989 m. 
vasario 5 d. išėjo tikintiesiems 
laikraštis “Katalikų pasau
lis”. 49 m. oficialiai nebuvo 
leista spausdinti joks katali
kų ląikraštis. Taip pat buvo 
grąžinta Šv. Kazimiero švento
vė Vilniuje ir Taikos Karalie
nės šventovė Klaipėdoje. 1989 
m. pradžioje buvo leista sta
tyti tris naujas šventoves, o 
atidarytos aštuonios.

Prieš 25 metus Kauno kuni
gų seminarijai buvo leista, kas
met valdžiai patikrinus, pri
imti tiktai penkis ar šešis kan
didatus. Šiuo laiku valdžia at
sisakė patikrinimų ir kandi
datų skaičiaus ribojimų.

1948-49 m. buvo uždaryti visi 
vienuolynai ir religinės kon

rius bei atlikėjas, dalyvavęs roko muzikos koncertuose Lietuvoje, aplankė 
Kryžių kalną ir ten įsmeigė savo kryžių su įrašu: “Šią naktį kartu suėję, 
stovėsim vienas kito greta. Šią naktį dainuosim prieš vėją, šią naktį dainuos 
visa Lietuva!” Nuotr. A. Kostelnicko

gregacijos. Vienuolių gyveni
mas vyko katakombose.

Tūkstančiai vaikų kasmet 
eina Pirmos komunijos. Ilgą 
laiką nebuvo jokios vaikų ka- 
tekizacijos. 1988 m. valdžia 
leido vaikus paruošti Pirma
jai komunijai šventovėse.

Dabar daugiau jaunų porų 
tuokiasi šventovėse ir krikšti
ja savo naujagimius. Atgailos 
sakramentas taip pat prakti
kuojamas, kaip buvo įprasta 
prieš II Vatikano susirinkimą. 
Nuodėmės, kurios šimtmečiais 
buvo laikomos sunkiomis, to
kiomis laikomos ir šiandieną.

Sov. Gudijos respublikoje 
yra atidaryta maždaug 140 ka
talikų šventovių, ten yra apie 
70 katalikų kunigų. Nėra jokio 
vyskupo, jokios kunigų semina
rijos. (Neseniai buvo paskirtas 
vienas vyskupas. RED.). Unitų 
Bendrija Ukrainoje ir toliau 
yra nelegali. Su stačiatikiais 
ir protestantais Lietuvoje yra 
palaikomi geri santykiai.

Iš tikėjimo brolių užsienyje 
tikimasi, kad jie bus ištikimi 
ir tvirti tikėjime. Su Lenkijos 
ir Rytų Vokietijos katalikais 
palaikomi taip pat ryšiai. Len
kų tikintieji siunčia Lietuvon 
gausiai religinės literatū
ros, nors jos ir jiems patiems 
trūksta. Austrijos ir V. Vokie
tijos katalikų fondai aprūpi
na savo gera religine litera
tūra. Blogiau yra su prancūzų 
ir anglų religine literatūra. 
Jaunieji kunigai moka jau ir 
anglų kalbą.

Kai kuriais atvejais būtinai 
reikalinga medžiaginė pagal
ba. Leidžiama keliauti į Vaka
rus, bet be dolerių, svarų ir 
markių. Taip pat ji yra reika
linga, spausdinant knygas.

Tikintieji Lietuvoje yra la
bai dosnūs. Jie išlaiko švento
ves, dvasininkus, seminariją, 
atnaujina grąžintas šventoves. 
Visi didelėmis pastangomis re
mia naujų šventovių statybą. 
Vienybė tikėjime ir maldoje, 
vienybė su popiežiumi sutei
kia tikintiesiems jėgų.

Paruošė J. Strazdas

1962 m. į Vašingtone esantį 
domininkonų vienuolyną iš 
Mičigano valstybės, kur dėstė 
vienoje iš tenykščių kolegijų, 
buvo perkeltas lietuvis domi
ninkonas kun. dr. Tomas Žiū
raitis, žinomas filosofas, pa
mokslininkas, straipsnių ir 
studijų autorius. Nors domi
ninkonų vadovybė pirmoje vie
toje jam pavedė aptarnauti 
tuo metu buvusių dar ne taip 
gausių sostinės ir apylinkių 
lietuvių dvasinius reikalus, 
tačiau jo pastoracinio darbo 
barai greit praplatėjo.

Domininkonų šventovė ir jų 
vienuolynas yra centrinėje 
sostinės vietoje, pačioje pu
siaukelėje tarp Baltųjų rūmų 
ir Kapitoliaus. Tai, sakyčiau, 
toji geografinė vieta kelia do
mininkonų prestižą, ir jiems 
dažnai tenka atlikti kapelionų 
pareigas karuomenėje, JAV 
kongrese ir t.t. Taip ir kun. dr. 
T. Žiūraičiui, OP, kuris liepos 
30 d. iškilmingai paminėjo sa
vo kunigystės 50 metų sukaktį, 
atitenka vieno iš Pentagono 
arba JAV gynybos ministeri
jos kapeliono pareigos. Jis yra 
Fort MacNair bazės, kurioje 
gyvena aukšto rango karinin
kai, kapelionas. Kartas nuo 
karto jam tenka atlaikyti Mi
šias Amerikos katalikų tauti
nėje Nekalto Prasidėjimo 
šventovėje, kur yra įrengta ir 
lietuvių Šiluvos Dievo Moti
nos koplyčia. Jo pamokslą Do
mininkonų šventovėje yra 
klausęs ir buvęs JAV preziden
tas Johnsonas. Per pastaruo
sius dvejus metus dviem atve
jais Lietuvių jaunimo s-gos su
važiavimų proga kun. dr. Žiū
raitis atlaikė istorines Mišias 
Lietuvos pasiuntinybės rū
muose. Jam taip pat yra pro
gos pasimatyti su įtakingais 
JAV kongreso nariais, per 
paskutinius kelerius metus 
jis yra Lietuvių skaučių sese
rijos dvasios vadas.

Kai 1979 m. rudenį Vašingto
ne Lietuvos vyčių iniciatyva 
buvo įsteigta Lietuvių misija, 
kapelionas kun. dr. Žiūraitis, 
OP, kiekvieną paskutinį mėne
sio sekmadienį misijos valdy
bos nuomojamoje Trijų Kara
lių šventovėje Georgetowne 
lietuvių kalba atlaiko Mišias 
ir pasako pamokslą. Jei mūsų 
kapelionas tuo metu būna iš
vykęs rekolekcijų vesti, kito 
lietuvio kunigo beveik neįma
noma gauti, nes jų čia nėra, 
ir tais atvejais Mišias jau ang
lų kalba atlaiko kuris nors 
amerikietis kunigas. Taigi, 
mūsų kapelionas čia yra labai 
reikalingas.

Truputis biografijos
Tomas Žiūraitis gimė 1915 m. 

Šimkaičių parapijoje, Rasei
nių apskrityje. Baigęs Rasei
nių gimnaziją, 1933 m. įstojo į 
domininkonus, kurių vienuo
lynas nepriklausomybės lai
kais buvo tuose pačiuose Ra
seiniuose. Išsiųstas į užsienį, 
studijavo domininkonų akade
mijose Vokietijoje ir Belgijo
je. Kunigystės šventimus gavo 
Belgijoje 1939 m. liepos 16 d., 
o primicijas atlaikė sugrįžęs 
į Lietuvą Juodaičių šventovė
je. Liepos 30 d. domininkonų 
šventovėje Vašingtone, auko
jant sukaktuvines Mišias, au
kojimo procesijoje, šalia kitų 
lietuviškų organizacijų, Va
šingtono K. Donelaičio lit. mo
kyklos mokinės prie altoriaus 
atnešė tų primicijų nuotrauką, 
kurioje matyti visa laiminga 
Žiūraičių giminė.

Kurį laiką ėjęs vikaro parei
gas Raseiniuose, atgavus Vil
nių tęsė studijas tenykštėje 
kunigų seminarijoje, o nacių 
okupacijos metais, išvežus 
kun. A. Lipniūną, buvo vienas 
iš Šv. Jono šventovės Vilniuje 
pamokslininkų. Pasitraukęs iš 
Lietuvos, prieglaudą rado 
Austrijoje, kur buvo Salzburgo 
lietuvių kapelionas ir tęsė stu
dijas tenykščiame katalikų 
universitete. 1949 m. atvyko į 
JAV, čia kurį laiką dėstė New 
Jersey, o vėliau Mičigano val
stybių kolegijose. Dviem atve
jais sugrįžo į Salzburgo kata
likų universitetą, kur 1954 m. 
gavo filosofijos licenciatą, o 
1957 m. filosofijos doktoratą. 
Iš Vašingtono ne vieną kartą 
važiavo į Čikagą - į ten vykstan
čius mokslo ir kūrybos simpo
ziumus.

Sugrįžęs iš Čikagos, 1982 m. 
gruodžio mėn. turėjo šešių 
kraujagyslių širdies operaci
ją, kuri gerai pavyko. Tačiau 
ligoninėje nepastebėta, kad 

užkrėstas kraujas. Naujųjų 
metų išvakarėse kun. dr. Žiū
raitį, OP, iš vienuolyno jau su 
greitąja pagalba teko vežti at
gal į tą pačią ligoninę ir čia 
jam kovoti net su mirtimi. Ta
čiau ankstyvą pavasarį įvyko 
netikėtas lūžis, kurį kun. Žiū
raitis vadina tiesiog stebuklu. 
Nupjovus vieną kitą gangre
nos paliestą kojų pirštą, ligo
nis nuostabiai atsigavo ir iki 
šios dienos tebetarnauja tiek 
amerikiečiams, tiek ir lietu
viams.

Sveikino popiežius, prezidentas, 
kardinolas

Sekmadienio, liepos 30, po
pietę į erdvią Domininkonų 
parapijos šventovę, kur sukak
tuvininkas kun. dr. Tomas Žiū
raitis, OP, lydimas išeivijos 
lietuvių vyskupo Pauliaus Bal
takio, dešimties kunigų, kurių 
daugumą sudarė amerikiečiai 
domininkonai, ir Pentagono 
kapelionų viršininko kun. W. 
Schmidt, žengė prie altoriaus 
atlaikyti sukaktuvinių Mišių. 
Susirinko apie 400 žmonių. Jų 
didesnę dalį sudarė amerikie
čiai, bet taip pat buvo gausu ir 
lietuvių.

Žengiant procesijai prie al
toriaus, buvo nešamos JAV ir 
Lietuvos vėliavos, ėjo Mišių 
skaitovai J. Čikotienė ir dr. J. 
Laukaitis. Mišias, kurios buvo 
laikomos anglų kalba, palydė
jo solistės Nerijos Kasparie- 
nės profesionališkai atliktos 
lotyniškos ir lietuviškos gies
mės. Procesijoje ėjo ir Lietu
vos katalikų “Caritas” organi
zacijos atstovė Salomėja Teko
rienė, atvykusi iš Kauno sta
žuotis Georgetowno universi
tete. Ji, kaip ir dauguma kitų 
organizacijų atstovių, buvo ap
sirengusi iš Lietuvos atsivež
tais tautiniais drabužiais.

Pamokslą abiem kalbom pa
sakė iš Naujosios Anglijos at
vykęs Lietuvos vyčių dvasios 
vadas kun. A. Jurgelaitis. Pas
kui didžiulėje šventovėje išsi
rikiavo ilga aukojimo procesi
ja, kurią sudarė lietuviškų or

AfA
muz. ALEKSANDRUI AMBROZAIČiUI 

mirus Kingstone,
dr. KAZIMIERUI, jo žmonai ANGELEI ir šeimai reiš
kiame gilią užuojautą -

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos choras

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 [vai
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 ATSTVYBĖ KANADOJE, 
18 NORWICH RD., STONEY CREEK, ONT. L8E 1Z6.

610 Queen Street West, Toronto, Ontario M6 J 1E3 
Tel. (416) 364-5036 Fax (416) 364-3864
Turime šių firmų prekes: Sharp, Panasonic, Hitachi, 
Sanyo, Toshiba, Sony, JVC, AIWA, Akai, National.

Mes suprantame jus ir jūsų giminių Lietuvoje reikalavimus.
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AfA
JANINAI JURIENEI- 

RAČIUKAITIENEI
mirus, nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapijos 
klebonui kun. J. Staškui už Rožinį koplyčioje, gedulingas 
Mišias šventovėje, palydėjimą ir apeigas kapinėse.

Dėkojame muz. J. Govėdui už vargonų muziką pamal
dose, visiems užprašiusiems Mišias, atsilankiusiems laido
tuvių namuose, atsiuntusiems gėles, dalyvavusiems laido
tuvėse ar pareiškusiems užuojautas.

Nuoširdi padėka B. Stanulienei ir jos padėjėjoms už 
pusryčių paruošimą, visoms ponioms už pyragus.

Dėkingas vyras, sūnūs ir dukra su šeimomis

PADĖKA
AfA

KAZIMIERAS STANKEVIČIUS
mirė, 1989 m. rugpjūčio 18 d., palaidotas rugpjūčio 22 d.

Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Nuoširdi padėka kun. J. Staškui už Rožinį ir maldas 
koplyčioje, kun. J. Liaubai, OFM, kun. K. Butkui, OFM, at
laikytas gedulingas Mišias, pasakytą pamokslą, palydėjimą 
į kapines ir religines apeigas prie kapo. Padėka sol. V. Veri- 
kaičiui už giedojimą.

Nuoširdus ačiū Viktorui Stankui už atsisveikinimo žodį. 
Taip pat padėka karsto nešėjams, giminėms, draugams ir 
pažįstamiems. Ačiū visiems, kurie užprašė Mišias, atsiuntė 
gėles, pareiškė užuojautas žodžiu ar raštu ir palydėjimo į 
amžino poilsio vietą. Visiems esame dėkingi už visokeriopą 
pagalbą liūdesio valandoje.

Liūdinti žmona Stasė, duktė Angelė, 
sūnus Linas ir jų šeimos

Mes turime didelį pasirinkimą 
stereo ir video magnetofonų, 
video kamerų, sintezatorių, kal
kuliatorių ir kitų elektroninių reik
menų.

SONY CFS-W365S

PANASONIC NV-M7EN 
Ateikite ir palyginkite mūsų 
kainas. Malonus patarnavimas, 
galimybė susikalbėti angliškai, 
ukrainietiškai, lenkiškai, rusiškai 

bei jugoslaviškai.

Visos elektroninės prekės yra PAL/SECAM, 220-VOLT.
Mes siunčiame iki 20 kg siuntinius į Lietuvą. Muitą galite su
mokėti Kanadoje ar Lietuvoje. Turime didelį pasirinkimą didelių 
ir mažų skarų, šalikų, sportinių batų, kelnių (jeans), odinių paltų, 
dirbtinio kailio paltų ir kitų drabužių, kuriuos mėgsta Lietuvoje. 
Darbo valandos nuo pirmadienio iki šeštadienio, 9 v.r. - 5.30 v.p.p.

CanaiJian Srt f-Hcmorialš Htb.
76 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

Bank of Canada, Bank of Montreal, 
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.

King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

ganizacijų atstovai, jų tarpe ir 
“Caritas” atstovė iš Lietuvos, 
nešdami simboliškas lietuviš
kas dovanas - koplytėlę, gin
tarinį rožančių, lietuvišką 
juostą ir t.t. Tų dovanų reikš
mę anglų kalba nuo altoriaus 
aiškino Vašingtono ateitinin
kų pirmininkas Jonas Vaitkus. 
Tai ypač darė įspūdį ameri
kiečiams, kurių tarpe buvo ir 
aukšto rango karininkų.

Baigiantis Mišioms, kurių 
metu daugelis priėmė komu
niją, domininkonų vienuolyno 
viršininkas kun. E. Gaffney 
perskaitė aukštųjų Bažnyčios 
ir pasaulietiškos valdžios va
dovų sveikinimus: per Vatika
no pronuncijų Vašingtone 
gautą popiežiaus Jono Pau
liaus II, kaimynystėje gyvenan
čio JAV prezidento G. Busho 
bei visos jo šeimos ir Vašing
tono kardinolo J. Hickey, ku
riuos šventovėje palydėjo nuo
širdūs plojimai. Po to kariška 
uniforma apsirengęs Pentago
no kapelionų viršininkas sukak
tuvininką pasveikino JAV gyny
bos ministerijos kapelionų ir 
tarnautojų vardu. Tai buvo tik
rai įspūdingos akimirkos. Nuo
širdų žodį tarus specialiai iš 
Niujorko į sukaktuvines iškil
mes atvykusiam vysk. P. Balta
kiui, sujaudintas iškilmių di
dingumo visiems trumpu žodžiu 
padėkojo pats sukaktuvininkas.

Tuo ir baigėsi pamaldos, 
kuriose labai ryškus buvo lie
tuviškasis akcentas. Po to gau
sūs svečiai rinkosi į vienuoly
no salę pasveikinti jubiliatą ir 
kai kurie dar įteikė asmeniš
kas dovanas. Organizacijų var
du dovaną įteikė LB Vašingto
no apyl. valdyba, Vašingtono 
ateitininkai ir Lietuvių skau
čių seserijos atstovės. Domi
ninkonų vienuolyno vadovy
bės iniciatyva stalai buvo pa
puošti lietuviškomis vėliavė
lėmis, nes ir kun. dr. T. Žiūrai
tis, kaip jau minėjau, tarnauja 
lietuviams.

Ilgiausių metų gerbiamam 
Sukaktuvininkui!

Kun. dr. TOMAS ŽIŪRAITIS, OP, su amerikiečiais domininkonais atna
šauja sukaktuvines Mišias Nuotr. P. Mickaus

AfA 
AUGUSTINUI VENCKUI

mirus, 
dukroms - ALDONAI ir IRENAI bei jų šeimoms
reiškiame gilią užuojautą-

A. L. Baltučiai,
Sudbury, Ont.

AfA
SIGUTEI ZUBRICKAITEI-RUDIENEI

iškeliavus amžinybėn,
dukroms - MARYTEI ir RŪTELEI, sesutei DANUTEI 
FIDLERIENEI su šeima reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime -

Irena ir Vytas Biskiai su šeima

AfA 
VYTAUTUI VAIČIŪNUI

iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną SOFIJĄ, uošvę, brolius - KĘSTUTI su 
šeima Kanadoje ir ZIGMĄ su šeima Lietuvoje giliai 

užjaučiame ir kartu liūdime -

M. J. Tamošiūnai I. V. Biskiai ir šeima



Kauno Prisikėlimo šventovė, kuri turėtų būti grąžinta tikintiesiems tik
1994 metais Nuotr. Algimanto Barzdžiaus

Atsisveikinimas su laisvės kovotoju
Disidentas Balys Gajauskas, aplankęs JA V ir Kanadą, grįžo į Lietuvą • Čikagoje BALFas 

surengė atsisveikinimo vakarą

Fabrikas Prisikėlimo šventovėje
Sovietinės valdžios nutarimu Prisikėlimo šventovė Kaune grąžina
ma tikintiesiems, tačiau joje įrengta televizorių gamykla delsia jos 
grąžinimą. Gamykla ketina išsikelti kitur tiktai 1994 m. Jos direkto
rius L. Jankauskas nesukalbamas. Tuo klausimu “Kauno aidas” 
1989.VIII.10 išspausdino prof. A. Smailio straipsnį “Prisikėlimo 

bažnyčia - tikintiesiems”, kurio dalis čia perspausdinama

Šitas idėjas turėjo įgyven
dinti mūsų Kauno Prisikėlimo 
bažnyčia. Ją statė visa lietu
vių tauta, paremiant išeivijai. 
1934 m. birželio 29 d. į jos pa
matus buvo įdėtas akmuo, at
vežtas iš Šventosios Žemės Aly
vų kalno. Pašventinti bažny
čios pamatai. Buvo duotas tau
tos įžadas kuo greičiausiai 
pastatyti paminklinę Prisikė
limo bažnyčią Kaune. Ši bažny
čia turėjo saugoti Dievo ir tė
vynės meilės ugnį, kuri kadaise 
liepsnojo pagoniškose Romu- 
vose. Tokiu būdu būtų susida
ręs mūsų senosios tikybos tęs
tinumas į naujuosius laikus. 
Bažnyčioj turėjo būti įrengti 
gražūs požemiai, kriptos, ku
riose buvo numatyta palaidoti 
didžiuosius mūsų tautos vyrus, 
į čia perkelti K. Jauniaus, K. 
Būgos, P. Vileišio, S. Daukan
to ir kt. žymių žmonių palai
kus. Bažnyčios stogo viršuje 
turėjo būti atvaizduoti Kris
taus kančios keliai ir mūsų tau
tos pastangos ir kovos už lais
vę ir nepriklausomybę. Jos 
aukšto bokšto kryžius turėjo 
spirtdėti įvairiaspalvėmis ug
nimis. Čia turėjo būti nuolat 
meldžiamasi už mūsų tautą ir 
jos vaikus.

Deja, nelemta buvo šitoms 
svajonėms išsipildyti. 1956 
metais bažnyčia buvo iš tikin
čiųjų atimta ir atiduota dabar
tiniam “Bangos” susivieniji
mui. Išminčiaus žodžiais, at
ėmė ją tie, “kurie pasitikėjo 
kariškais vežimais ir žirgais. 
Mes gi, pasitikėjom Dievu, ir 
dabar jie suraišioti krinta, 
mes gi keliamės ir stovim”.

Tačiau nesantaika, vienybės 
stoka ir dabar sudaro pavojų 
mūsų tautai. Mums labai reika
lingas šis regimas mūsų prisi
kėlimo simbolis - Kauno Prisi
kėlimo bažnyčia. Bažnyčios at
kūrimo tikslais buvo sukurta 
iniciatyvinė grupė, o toliau 
miesto Vykdomojo komiteto 
patvirtintas atstatomasis ko
mitetas, kuriam vadovauja kar
dinolas V. Sladkevičius. Jo na
riais yra vyskupas J. Preikšas, 
monsinjoras A. Bitvinskas, 
kun. G. Kabašinskas, architek
tas H. Žukauskas, inžinierius 
J. Šidiškis, advokatas V. Merk- 
šaitis ir kt.

Buvo padaryta daug susirin
kimų, daug kartų kalbėta su 
miesto valdžios atstovais, ta
čiau Prisikėlimo bažnyčios ati
davimo tikintiesiems klausi
mas nejuda į priekį. Su di
džiausiu dėkingumu norėtųsi 
paminėti “Bangos” susivieni
jimo darbininkus ir tarnauto
jus, kurių dauguma pritarė 
tam, kad bažnyčia būtų sugrą
žinta tikintiesiems, tačiau baž
nyčios atstatymo -komitetas 
nuolatos susiduria su pilna iš
sisukinėjimo ir gudravimo 
“Bangos” susivienijimo direk
toriaus L. Jankausko politi
ka. Daug kartų norėjom su juo 
susitikti, tačiau atsakymo va
riantai būna tokie: arba jis 
ruošiasi išvykti į užsienį ar
ba užsieny, arba Maskvoj, ar ki

tur. Vykdomojo komiteto dar
buotojai ne kartą buvo žadė
ję tokius susitikimus su L. 
Jankausku organizuoti, tačiau, 
deja, mūsų komitetas su L. Jan
kausku asmeniškai Vykdoma
jame komitete susitikti ne
galėjo. Tiesa, bažnyčios atkū
rimo komitetas vieną kartą su 
L. Jankausku buvo susitikęs 
gamykloje, bet tame susitiki
me, kuris vyko labai nedrau
giškoj ir užgaulioj atmosferoj, 
dėl L. Jankausko kaltės, ne
buvo padaryta rimtesnių nu
tarimų.

Dabartiniu metu pagal ga
myklos rekomendacijas nu
matoma, kad gamykla išsikels 
iš bažnyčios 1994 m., o pagal 
bažnyčios atstatymo komite
to nuomonę, bažnyčia 1993 m. 
jau galėtų pradėti veikti. Mes 
pilnai suprantam, kad bus ne
lengva surasti pagalbinius ga
mybinius plotus “Bangos” susi
vienijimui, tačiau kitos išei
ties nėra ir nėra ko naujas stak
les tempti į Prisikėlimo bažny
čią; nėra ko ten ruoštis ilgai 
gyventi. Bažnyčią reikia kuo 
greičiau atiduoti tikintiesiems. 
Reikia, kaip jau buvo susitar
ta, kad š. m. rugpjūčio mėnesy
je būtų pasirašytas bažnyčios 
pardavimo tikintiesiems pro
tokolas. Reikia, kad esantis 
bažnyčioje įrankinis cechas 
būtų tuojau iškeltas į kitas 
patalpas.

Galimas dalykas, kad bažny
čiai suteikimas paminklo sta
tuso padės šį pastatą atiduo
ti tikintiesiems greičiau - tik
riesiems jo savininkams. Nie
kaip nesuprantama, kad šiais 
laikais, kada grąžinami pa
statai ir gimtieji namai re
presuotų asmenų šeimoms, 
mes nepajėgiam atsiimti iš tau
tos atimtą bažnyčią. Nejaugi 
reikės, kaip kad Kristus yra 
išvijęs iš bažnyčios prekijus 
ir pinigų mainikautojus, kad 
taip pat pasielgtų lietuvių 
tauta ir paprašytų L. Jankaus
ko, kad jis tautos šventovę ap
leistų.

Yra ir kita šio klausimo pu
sė. “Banga” gamina televizo
rius “Šilelis” ir kt., kurių mū
sų respublikos gyventojai taip 
ir nemato. Mes suprantame, 
kad su “Šileliais” norima už
dirbti tvirtos valiutos, tačiau 
ar ši valiuta tikrai tarnauja 
mūsų žmonėms? Mes nesiima
me į šį klausimą atsakyti. Ta
čiau mūsų Tautos šventovės 
pavertimas komerciniu organu 
yra amoralus veiksmas, kuris 
giliai įžeidžia Lietuvos žmo
nes ir dar labiau išryškina 
gėdingą stagnatorių ir mer- 
kantilistų veidą, pasiruo
šusių parduoti viską. Viena 
yra aišku, bažnyčią reikia grą
žinti tikintiesiems, kol dar ją 
galima atremontuoti. Tai yra 
Lietuvos žmonių reikalavimas, 
tai yra tautos valia ir jokiais 
išsisukinėjimais, užbėgimais 
už akių, dezinformacija nega
lima šio klausimo sprendimo 
atidėlioti.

A. Smailys, 
TSRS liaudies deputatas

VYTAUTAS KASNIŪNAS

BALFo sukviesti, per 600 
Čikagos lietuvių, nepabūgę 82 
lapsnių vasaros šilumos, susi
rinko į Marijos aukštesniosios 
mokyklos salę pagerbti, pa
bendrauti su Lietuvos laisvės 
kovotoju Baliu Gajausku ir jo 
šeima, atsisveikinant palin
kėti laimingos kelionės. Daug 
buvo atvykusių ir iš tolimes
nių vietovių.

Atsisveikinimą su svečiais 
iš Lietuvos pradėjo BALFo 
centro valdybos vicėpirm. dr. 
Pranas Budininkas, kuris va
dovavo programai. JAV ir Lie
tuvos himnus giedojo sol. Al
girdas Brazis, akompanuojant 
Aldonai Brazienei, įsijungus 
visiems dalyviams. BALFo 
pirm. Marija Rudienė pabrė
žė, kad BALFas daug laisvės 
kovotojų pasitiko orauosčiuo- 
se, rūpinosi ir padėjo jiems 
įsikurti, rengė jų priėmimus, 
bet pirmą kartą surengė žymia
jam laisvės didvyriui atsisvei
kinimą. BALFas visą laiką bu
vo ir yra laisvės žiburio akys, 
kurios stebėjo ir matė ken
čiančius brolius ir seseris, 
ausys, kurios girdėjo nelaimin
gųjų aimanavimus, širdys, ku
rios gyveno artimo meile ir 
rankos — teikusios pagalbą.

Po M. Rudienės kalbos pro
gramos vedėjas pristatė vysk. 
Vincentą Brizgį, Ateitininkų 
federacijos vadą Juozą Poli- 
kaitį, ALTos pirm. Grožvydą 
Lazauską, Lietuvių krikščio

Netarnausiu okupacinėje kanuomeneje
Tautiečio pareiškimas, gautas iš Lietuvos

Aš, Lietuvos respublikos pilie
tis, atsisakau toliau tarnauti so
vietų armijos ginkluotose pajė
gose, į kurias buvau pašauktas 
per prievartą todėl, kad 1940 m. 
sovietų armija okupavo mano tė
vynę Lietuvą, o sovietinė vyriau
sybė iki šiol nenori pripažinti 
šio baisaus nusikaltimo žmonėms 
fakto, atnešusio tiek Lietuvai, 
tiek kitoms respublikoms masi
nes represijas, nekaltų žmonių 
žudynes, bedievybę, amoralumą, 
ekonominį ir kultūrinį nuosmukį.

Aš negaliu ir nenoriu tarnau
ti tokioje armijoje, kur aš jau
čiuosi vergu tiek fizine, tiek dva
sine prasme, nes “ėjime” tarnauti 
į sovietinę armiją vis tik buvo 
laisvos valios dalelė. Aš neno
riu tarnauti armijoje, kur aš ne 
žmogus, o kažkieno nuosavybė (vi
suotinė žmogaus teisių deklaraci
ja joje nepripažįstama, nes čia 
“savi” įstatymai), armijoje, kuri 
išsiskiria savo amorališkumu, fi
zinės jėgos kultu, kur žmogus žmo
gui vilkas.

Ką man pasakys nukankintieji 
ir kenčiantieji, sušaudyti? Ką 
man pasakys kraujuojanti Tėvy
nė, pamačiusi mane okupanto uni

Imperialistinio nusiteikimo rusai Lietuvoje sudarė organizaciją “Jedinst- 
vo” (Vienybė) ir paskelbė šį atsišaukimą: “Rusai, slavai! Po Didžiosios 
Rusijos vėliava paimsime Lietuvą! Lietuvis geras-tik miręs! Už Jedinstvo, 
Jednosc!" Dalis lenkų taip pat remia šią imperialistinę organizaciją. Ne 
visi rusai jai pritaria

Viešėdami Čikagoje, . k
neužmirškite aplankyti ir J. VAZNELIŲ k

SONY, JVC, AKAI, AIWA, NATIONAL, PANASONIC, SHARP, HITACHI, 
TOSHIBA, SANYO, SANSUI ir PHILIPS, YAMAHA & CASIO

Sifts International JncS

rl-fiY W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

nių demokratų sąjungos pirm, 
inž. Antaną Rudį, Amerikos 
Lietuvių tautinės sąjungos 
atstovę Matildą Marcinkienę, 
Lietuvių skautų tarybos vice- 
pirm. Ireną Kerelienę, LB 
krašto valdybos vicėpirm. Bi
rutę Jasaitienę. Jie visi pa
sakė trumpas kalbas. Ateiti
ninkų vardu kalbėjęs Juozas 
Polikaitis prašė B. Gajauską, 
kad rūpintųsi jog Vytauto Di
džiojo universitete būtų at
kurtas Teologijos-filosofijos 
fakultetas.

Dr. Pr. Budininkas, prista
tydamas kun. Alfonsą Sva
rinską, pasidžiaugė, kad turi
me svečią, sąžinės laisvės ko
votoją, kuris kalėjo ir kentėjo 
21 metus Gulage. Pagerbiant 
atsistojimu ir rankų plojimais, 
jis buvo palydėtas į tribūną.

Kun. A. Svarinskas visus šil
tai nuteikė “pasiskųsdamas”, 
kad čia madingai taupomas 
laikas, prašoma kalbėti tik 
10 minučių, kai ten sovietai 
be jokio gailesčio skirdavo 
10 metų ar daugiau, netaupy
dami laiko. Kai pasisakė kal
bėsiąs ilgai, susilaukė prita
rimo triukšmingu plojimu. Iš 
tikrųjų kalbėjo neilgai, pla
ningai ir su humoru. Pradžio
je pasisakė, kad nepriklauso
ma Lietuva ėjo geru keliu ir 
prašė nekritikuoti perdėtai, 
laikytis saiko. Buvo klaidų, 
bet kur jų nėra! Pabrėžęs, kad 
kova dėl Lietuvos laisvės pra
sidėjo su birželio 15-tąją 1940 
metais, išryškino jos etapus.

formoje ir tylintį iš baimės? Ką 
man pasakys Tėvynė, išgirdusi ma
ne, dainuojantį didžiarusiško šo
vinizmo dainas? Ką aš jai, ką Die
vui turėsiu atsakyti? Nieko, ne
bent tai, kad bijojau.

Todėl aš reikalauju išvesti so
vietinės armijos dalinius iš Pa
baltijo respublikų teritorijos su 
visais atomais, raketomis, tan
kais, įsteigti nacionalines armi
jas. Aš reikalauju laisvės Lietu
vai, trokštu nepriklausomybės jai, 
kad Lietuvos pilietis jaustųsi pil
nateisiu šeimininku savo namuo
se, o ne “jaunesniuoju broliu”. 
Tik atidavus Lietuvai, kas jai pri
klauso, Rusija taps mano Tėvynei 
seserimi, gerąja kaimyne, tik tada 
bus abipusis pasitikėjimas, pagar
ba viena kitai.

“Tebūnie pašlovinti, nenusilen
kę prieš netiesą!” (Vysk. M. Reinys)

Tai žodžiai, atėję iš lagerio, žo
džiai, išsilieję iš nukankintos krū
tinės, bet pilni begalinės didybės, 
tiesos. Tai žodžiai, paskatinę ma
ne žengti dar vieną žingsnį tuo 
keliu, kuriuo ėjo daugelis.

Laisvę Lietuvai!
G. Naudžiūnas
1989.04.12

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

Kalbėdamas apie Balį Ga
jauską, iškėlė jo pasiaukoji
mą, nepalaužiamą ryžtą, meilę 
Dievui ir tėvynei, didelį mora
lumą, didvyriškumą. Kurį lai
ką su juo kalėjo viename lage
ryje, krikštijo jo dukrą Gra
žiną, prisiminė Balio vedybas 
su Irena. Iškėlė pasiaukojimą 
tų moterų, kurios ištekėjo už 
kalinių.

Baigdamas kalbėti, kun. A. 
Svarinskas priminė Balio Ga
jausko “rekordą” — buvo kali
niu 36 metus. Dėl rekordų pa
prastai kovojama, laimėtojui 
pavydi — jam niekas nepavydi, 
bet tauta juo didžiuojasi.

Sol. Algirdas Brazis, akom
panuojant muzikui Robertui 
Mockui, padainavo liaudies 
dainų, ariją iš operos. Parink
ti kūriniai savo turiniu buvo 
pritaikyti dienos programai.

Balys Gajauskas padėkojo 
Marijai ir inž. Antanui Ru
džiams už globą, suteiktą vieš
nagę jų namuose. Dėkojo vi
siems, kad galėjo aplankyti 
Ameriką ir Kanadą. Norėjo su
sipažinti su lietuvių kultūri
niu ir visuomeniniu gyvenimu, 
susitikti su įvairių pažiūrų 
žmonėmis. Prisiminė koncen
tracijos stovyklose praleistą 
laiką. Pirmieji 25 metai buvo 
lengvesni, po to sekusi 10-ties 
metų bausmė buvo žiauri. Kan
kino psichiškai. Darė viską, 
kad nervai būtų įtempti. Ne
leido susirašinėti, saugumie
čiai terorizavo, kad išsižadėtų 
savo idėjų, kad pripažintų 
komunistinę santvarką. Lietu
viai labai garbingai išnešė 
šią kančią. Gorbačiovas siūlė 
paleisti — duoti amnestiją, 
jei bus pasižadėta daugiau 
nekovoti. Siūlymai buvo ne
priimti. Stovykla buvo nedi
delė, visai uždara, atskirta 
nuo pasaulio. Nežinojome (tas 
vyksta, mus kankino nežinia, 
sakė Gajauskas.

Mes siekėme besąlyginės 
laisvės ir nepriklausomybės 
tada, to pat siekiame ir dabar. 
Lietuvoje gyvenimas pasikei
tė. Negalvojame ilsėtis, mes 
stengsimės visomis išgalėmis 
iškovoti nepriklausomybę. 
Krašte išbujojo visokių blogų 
ydų. Pakriko moralė, ūkinis 
gyvenimas nusmukęs.

Ž VISOS PASAULIO SISTEMOS • PAL • SECAM- NTSC

SONA HI Fl TURI VISKĄ
SHARP WQ-T221Z

$129"
YAMAHA oxtrsio)

■499 ss
<@> HITACHI

VM-600E
NV-M7EN

Mes turime didžiausią 
pasirinkimą foto aparatų, 
video aparatų, televizorių, 

nešiojamų radijų trumpomis 
bangomis, dvikasetinių magne-

$169999

MES TAIPGI SKAITLINIU BŪDU PERFILMUOJAM VIETINĖN SISTEMON UŽSIENIETIŠKAS 
VAIZDAJUOSTES IR IŠNUOMOJAM DAUGIASISTEMIUS TELEVIZORIUS BEI VCR

332 YONGE STREET 
(North of Eaton Centre) 

TORONTO, ONT. 
(416) 591-6616

232 RIDEAU STREET, 
OTTAWA, ONT. 

(631) 238-7090
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Nepriklausomos Lietuvos kūrėjas-savanoris, išgyvenęs daug karinių ir po
litinių audrų, kalba Vilniuje surengtoje demonstracijoje, reikalaujan
čioje išvesti iš Lietuvos okupacinę sovietų kariuomenę

Išeivijos uždaviniai dideli, 
ji yra neatskiriama tautos da
lis. Buvo atlikti dideli darbai. 
Lietuvos tremtinių klubo var
du dėkojo BALFui. Jis pats 
gavo iš BALFo pašalpą, taip 
pat ir daugelis kitų. Balys 
Gajauskas dėkojo giminaitei 
Bronei Gajauskienei ir vi
siems, kurie juo rūpinosi.

Buvo paprašyta kalbėti ir 
Irena Gajauskienė. Iš jos 
dalyviai susilaukė trumpo ir 
jausmingo žodžio.

Po to visi susirinkusieji 
atsisveikino su didvyriška 
Gajauskų šeima. Salės sienos 
negirdėjo tokio ilgo ir gau
saus plojimo ir nematė tiek 
džiaugsmo ašarų.

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker
1531 Mosley St., Site 311, Box 79,

Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0
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) 429-2121, 
namų tel. (705) 429-6428.

SONA

110-220 VOLTS 
50-60 Hz

Užsukite pas mus 
įsigyti dovanų 

savo mylimiesiems 
arba savo asmeniškai 
pramogai Kanadoje.

HITACHI vt-517Evcr$529 "

NATIONAL PANASONIC

tofonų ir kitokių aparatų 
iš tokių žymiųjų firmų:

SONY CFS-W350S

$1699"
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© PAVERGTOJE TEVMJE
KALBŲ MOKYKLA

Rudenį darbą pradės Kauno 
rajono trimetė eksperimentinė 
kalbų mokykla Raudondvaryje. 
Joje mokslą tęs 25 kalboms ga
būs moksleiviai, šiemet baigę 
devynias klases Kauno rajono 
bendrojo lavinimo vidurinėse 
mokyklose. Raudondvario mo
kykloje bus dėstomos lietuvių, 
rusų, anglų, vokiečių, prancū
zų ir lotynų kalbos. Liaudies 
švietimo ministerija patvirti
no programą, kurią sudaro gru
pėmis suskirstyti dėstomieji 
dalykai — “Kalbos”, “Žmogus ir 
visuomenė”, “Tikslieji moks
lai”, “Žmogus ir gamta”, “Žmo
gus, sveikata”. Moksleiviai taip
gi gaus visuomenės mokslo ir 
politologijos pagrindus, susi
pažins su tautos kultūra, psi
chologija, etika, estetika, mu
zika. Kalbų bus mokomasi ma
žesnėse grupėse. Per lietuvių 
kalbos ir literatūros pamokas 
klasė bus suskirstyta į dvi gru
pes, per užsienio ir lotynų kal
bų — į tris. Eksperimentinėn 
kalbų mokyklon moksleiviai pri
imami konkursinės atrankos 
tvarka.

NENORI MARIJAMPOLĖS?
“Tiesos” 137 nr. Marija Reklai- 

tytė skundžiasi redakcijai: “Pra
ėjo nemažai laiko, kai Kapsukas 
tapo Marijampole, bet Kauno 
geležinkelio stotyje tebekabo 
seni eismo tvarkaraščiai ‘Kau- 
nas-Kapsukas’. Gegužės 28 d. 
stotyje iškabino naują trauki
nių eismo tvarkaraštį, tačiau 
miesto pavadinimo nepakeitė. 
Kreipiausi į stoties informa
ciją. Ten budėjo dvi tarnauto
jos. Į mano klausimą, kodėl tvar
karaštyje įrašytas nesamas 
miestas, atsakė: ‘Negavome in
strukcijos iš aukščiau ir keisti 
negalim, nes už tai atleis iš dar
bo’. Peršasi išvada, kad Kauno 
geležinkelio stoties darbuoto
jai neskaito laikraščių, neklau
so radijo, nežiūri televizijos 
ir ignoruoja Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo sprendi
mus”.

“TAUTINĖ MOKYKLA”
Jau esame rašę, kad Lietu

vos pedagogams skirtas ligšio
linis laikraštis “Tarybinis mo
kytojas” buvo pavadintas “Tėvy
nės šviesa”. Dabar tokio likimo 
susilaukė ir žurnalas “Tarybinė 
mokykla”, tapęs “Tautine mo
kykla”. Bernardo Šaknio prane
šimu, beveik 25.000 egzemplio
rių tiražu leidžiama “Tautinė 
mokykla” savo skyriuje “Atsi
naujinimo ir humanizmo keliu” 
kviečia pedagogus atsisakyti 
stagnacijos metais atneštų iš
kraipymų liaudies švietimo ba
ruose ir kurti tautinę mokyk
lą. Žurnalas padės išvystyti jos 
sampratą, garsindamas geriau
sią Lietuvos pedagogų patirtį, 
rašydamas apie naujoves visa
me pasaulyje. Ypatingas dėme
sys teks istorijai. Žurnalas jau 
pradėjo spausdinti Zenono 
Ivinskio “Lietuvos istoriją”. 
Nemažai “Tautinės mokyklos” 
temų sudomins ne tik pedago
gus, bet ir visuomenę. Bus ke
liamos nepilnamečių auklėjimo 
problemos, rašoma apie vaikų 
namus, prisimenami Lietuvos 
mokyklos praeities puslapiai.

K# Kviečiame keliauti į

Lietuvą 
ir kitas pasaulio šalis!
Rudeninė kelionė į Lietuvą 

spalio 6-18 d.d.

Ruoškitės naujų daug žadančių 1990 metų 
sutikimui Lietuvoje.

Sutvarkome keliones grupėm bei pavieniam asmenim pagal 
pageidaujamą maršrutą ir laiką. Teiraukitės smulkesnių žinių.

• Mūsų biuras išrašo bilietus keliauti traukiniais bei visomis 
pagrindinėmis lėktuvų bendrovėmis.

• Sutvarko poilsines keliones į šiltus kraštus, išvykas pramogi
niais laivais, organizuoja slidininkų grupes.

• Sutvarko vizas bei dokumentus iškvietimams.
• Ruošia keliones į geriausias pasaulio sanatorijas.
• Nuperkame automobilius bei kitas dovanas giminėms Lietuvoje.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir 
konfidencialus patarnavimas.

Skambinkite: tel. (416) 769-2500. TELEX: 06-967812 FAX: (416) 763-6279
Rašykite: 2100 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6S 1M7 

Registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066

KARSTAI IŠ SIBIRO
Spaudoje plačiai nuskambėjo 

liepos 28 d. į Kėdainius atskrai
dinti pirmieji karstai su tremti
nių palaikais iš Igarkos. Juos 
atgabeno transportinis karo avia
cijos lėktuvas į bazę prie Kėdai
nių, kur taip pat buvo leista nu
sileisti ir keleiviniam lėktuvui 
su palaikų pervežimo ekspedici
jos nariais. Šią grupę sudarė 
buvusieji tremtiniai bei kiti vy
resnio amžiaus lietuviai, pasiry
žę surasti savo artimųjų palai
kus ir juos parsivežti Lietuvon. 
Grupei vadovavo kaunietis inž. 
Antanas Petrokas, Lietuvos 
“Tremtinio” klubo tarybos na
rys. Jo įspūdžius paskelbė “Tie
sos” korespondentė Ramunė La
zauskaitė. Didžiausią problemą 
pervežimo ekspedicijai sudarė 
palaikų suradimas ir jų perkėli
mas į cinkuotus karstus, kuriuos 
teko patiems pasigaminti iš 
skardos ir sandariai užlituoti. 
Įšalas gerokai pakeitė kapinių 
vaizdą - vienus karstus iškėlė į 
paviršių, o kitus nuleido į dar 
gilesnę duobę. Kai kurie vėl 
Igarkon atvykę tremtiniai ten 
paliktų kapinių su savo artimų
jų kapais nebuvo matę apie 40 
metų. Kai viena pagyvenusi pora 
pirmą dieną nesurado savo duk
ters kapo, tėvą ištiko širdies 
priepuolis. Teko šauktis gydyto
jo pagalbos, bet jis atsigavo, 
kai sekančią dieną buvo rastas 
jam ir žmonai brangus kapas.

KRYŽIAI IR TVORELĖS
Palaikus surasti padėjo lietu

viški kryžiai, savo stiliumi bū
dingi Jurbarko ir Raseinių rajo
nų meistrams, nes tremtiniai 
daugiausia buvo iš tų rajonų. 
Tarp įšalo išvartytų tvorelių 
ir kryžių teko ieškoti nuotrau
kose prie kapo stovinčių krūmų 
ar medelių, skaičiuoti tvorelių 
skersinius. Buvo suplanuota 
parsivežti 115 karstų. Surasti 
nepavyko tik trijų. Buvo rastas 
ir spaudoje anksčiau paminėtas 
pirmąja lietuvių auka tapusios 
vienerių metukų Staškūnaitės 
kapelis. Jos atminimą pagerbė 
prie kapelio susirinkę ekspedi
cijos dalyviai su Lietuvos vėlia
va. Ant jo kasdien būdavo užde
gamos žvakutės. Vyresnio am
žiaus ekspedicijos nariams ne
lengva buvo dvi savaites kapoti 
Sibiro įšalą, gaminti ir lituoti 
cinkuotus karstus. Gerai, kad 
tuo metu Igarkon buvo atvažia
vusi kita lietuvių mokytojų, isto
rikų ir žurnalistų grupė rinkti 
istorinės medžiagos. Jauni vy
rai atėjo į talką. Jie kirto krū
mus, taisė tvoreles, gamino cin
kuotus karstus, anksčiau nieka
da nelankstę skardos, rankose 
nelaikę lituoklio. Lietuviai bu
vo pirmoji grupė, Sibire atkasi- 
nėjusi tremtinių palaikus. Eks
pedicijos vadovas inž. A. Petro
kas, pateikdamas vietinių gy
ventojų reakciją, pasakoja: 
“Vieni sakė - lietuviai taip su
siruošę atsiskirti, kad net savų
jų kaulelius surenka. Kiti - kaip 
Igarkos garbės pilietis L. Bara- 
novskis, advokatas L Adamskis 
susitikime su visuomene pabrė
žė, kad taip, kaip mes, ir reikia 
gerbti savo mirusiuosius. Kai 
seko mūsų jėgos, į talką atėjo 
ir vietiniai gyventojai.” v K t

Taip atrodančiose tremtinių kapinėse Igarkoje teko ieškoti lietuvių pa
laikų, kuriuos artimieji norėjo parsivežti Lietuvon Nuotr. A. Petroko

“Folklorama” - kelionė per pasaulį
WINNIPEG, MANITOBA. “Folk

lorama 89”, prasidėjusi rugpjū
čio 3 d. paradu miesto gatvėmis, 
buvo iškilmingai uždaryta rugpjū
čio 20 d. vakare, Winnipego su
važiavimų centre, dalyvaujant 
tūkstančiams žiūrovų. Winnipego 
“Folklorama” - didžiausias pa
saulyje tautybių festivalis - kas
met vis auga, tobulėja ir garsė
ja ne tik Kanadoje, bet ir dau
gelyje užsienio kraštų. Kurgi ki
tur pasaulyje galima per dvi sa
vaites aplankyti virš 40 tautybių, 
gėrėtis jų kultūriniais parengi
mais, smaguriauti jų maistu ir gro
žėtis jų liaudies menu bei rūbais? 
Didesnės tautybės, gausesnės sa
vo skaičiumi Winnipege, kaip 
ukrainiečiai, lenkai, filipiniečiai, 
vengrai, italai ir portugalai, tu
rėjo net po du paviljonus, o mažo
sios tautybės - skandinavai, indo- 
kiniečiai ir Alpių tautos susibūrė 
po kelias tautybes kartu.

Neatsiliko šiemet nuo kitų ir 
mūsų maža kolonija Winnipege. Po 
metų poilsio (pernai lietuviai 
“Folkloramoje” nedalyvavo) nau
jos KLB Winnipego apylinkės val
dybos iniciatyva, rengiant lietu
vių paviljoną, buvo įtraukta di
delė dalis vietinių lietuvių. Jau 
birželio 24 d. virtinukams gamin
ti susirinko 36 žmonės, per vieną 
dieną pagamindami 12,000 virti- 
nukų (koldūnų).

Negalint gauti meninės progra
mos atlikėjų iš kitur (kaip tai bu
vo daroma anksčiau), padėtį gel
bėti apsiėmė mūsų bendruomenės 
valdybos pirm. Marijus Timmer- 
manas, pasikvietęs į talką savo 
draugą Jeff Madden, ir po kelių 
savaičių repeticijų paruošė ei
lę lietuvių liaudies šokių ir dai
nų, kurios paviljono lankytojų 
buvo labai šiltai priimtos. Vie
tinio “Metro One” laikraščio ko
respondentas Wes Rowson, lanky
damas paviljonus šitaip apibūdi
no lietuvių paviljoną: “Lietuvių 
paviljonas “Vilnius” Šv. Kazimie
ro parapijos salėje, yra vienas iš 
mažųjų, kadangi lietuvių Winni
pege yra mažai. Ko trūko dydyje, 
buvo kompensuota maloniu pri
ėmimu, nuoširdžiu svetingumu, 
geru maistu ir gyva muzika. Mu
zika buvo tokia gera ir gyva, kad 
lankytojai atsistoję šoko, nors 
šokiams vietos ir nebuvo”. Ir taip 
Marijus su savo draugu keturis 
kartus kas vakarą, ištisą savai
tę linksmino pilną salę lankyto
jų, lydimi gausių katučių. Pro
gramą pranešinėjo jauna lietu
vaitė Brigita Barkauskaitė.

Prieš “Folkloramai” praside
dant, rugpjūčio 4-6 d.d. suvažia
vimų centre buvo surengta tauty
bių meno ir rankdarbių paroda su 
50-čia skyrių. Lietuviškų rank
darbių, lėlių, audinių ir juostų 
parodą surengė Aldona Jančiu- 
kaitė ir Teklė Timmermanienė, 
kurios didelę nuotrauką ir apra
šymą įdėjo dienraštis “Winnipeg 
Free Press”.

Pirmieji 22 paviljonai, jų tarpe
ir lietuvių, veikė nuo rugpjūčio 6 d. 
iki 12 d., o likusieji 22 - nuo rug
pjūčio 13 d. iki 19 d. Lietuvių pa
viljonas, vadovaujamas bendruo
menės pirmininko Marijaus Tim-

Hamilton, Ontario
MOTERŲ ŠAULIŲ RENGTOJI 

gegužinė rugpjūčio 27 d. praėjo 
sėkmingai, dėka daugelio talkinin
kų, kurie darbu ir auka padėjo 
rengėjoms, aukojo laimikius lote
rijai, platino bilietus, dirbo vir
tuvėje ir visur, kur tik buvo reika
linga pagalba. Kur du stos, visa
dos daugiau padarys. Tad ačiū vi
siems ir visoms už paramą ir pa
siaukojimą. Ad.

[vedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /Ą)
atstovas) gę

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

mermano, prieš festivalį ir jo me
tu tiesiog virte virė. Scenos pa
rengimas, garsiakalbių ir šviesų 
įrengimas, salės puošimas ir ki
ti parengiamieji darbai pareika
lavo daug pastangų, bet tai buvo 
maža dalis to, kas vyko festiva
lio metu. Valdybos vicepirminin
kas Juozas Grabys, paviljono 
ūkvedys ir tvarkytojas, nenuils
damas dirbo su savo padėjėjais, 
kad viskas vyktų be sutrikimų. 
Virtuvėje sušilusios virėjos, va
dovaujamos Juditos Barkauskai- 
tės ir Bunny Grabienės, aprūpi
no kas vakarą šimtus lankytojų 
maistu. Daug lankytojų, ypač eks

Aldona Jančiukaitė ir Teklė Timmermanienė rugpjūčio 4-6 d.d. Winni
pego “Folkloramos” meno ir rankdarbių parodos lietuvių skyriuje

Nuotr. A. Jančiukaitės

Lietuvių “Folkloramos” paviljoną aplankė Winnipego miesto ir Islandijos 
Reykjaviko burmistrai su žmonomis. Pirmoje eilėje iš kairės: T. Timmer
manienė, Winnipego burmistras Wm. Norrie, ponia Oddson, A. Stankevi
čius, ponia Norrie ir L. Lahaie. Antroje eilėje - Reykjaviko burmistras 
D. Oddson, M. Timmermanas ir J. Madden Nuotr. A. Jančiukaitės
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AKTYVAI PER 31 MILIJONĄ DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki . 5.5% 
santaupas.........................  7.5%
kasd.pal.taupymo s-ta.......7%
90 dienų indėlius .............  10%
1 m. term, indėlius ...........  11%
1 m. term.ind.mėn.pal. 10.5% 
3 m. term.indėlius ............  11%
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.5% 
RRSP ir RRIF 1 m............... 11%
RRSP ind. 3 m..................... 11% 

kursijos iš JAV, išsireiškė, “šian
dien aplankėme jau kelis paviljo
nus, bet vakarienės ateinam pas 
lietuvius”. Vadovaujant Teklei 
Timmermanienei, prie didelio, 
žmonių apsupto, pyragų ir teš
lainių stalo patarnautojos plu
šo, patenkindamos lankytojų “sal- 
dųjį dantį”. Netoliese Jonas Tim- 
mermanas su savo grupe aptarna
vo lankytojus gėrimais. Priekyje 
prie įėjimo į salę “jaunimo am
basadorius” Algis Timmermanas 
ir jaunutė viešnia iš Lietuvos 
Skaistytė Ramančiauskaitė ir kiti 
mūsų jaunieji antspaudavo ir par
davinėjo pasus ir kitą “Folklo- 
ramos” literatūrą, o salėje pavil
jono burmistras Algis Stankevi
čius ir karalaitė Lisa Lahaie pri
iminėjo svečius. Aldona Jančiu- 
kaitė pardavinėjo lietuviškus jos 
pačios pagamintus, rankdarbius 
ir “Folkloramos” suvenyrus.

Pačioje šventovėje buvo gau
siai lankoma lietuvių tautodailės 
paroda, surengta Everesto, Euge
nijos ir Edvardo Fedarų ir Euge
nijaus ir Kazės Kalasauskų, pa
dedant Algiui Lingei. Čia buvo 
išdėstyti lietuviški rūbai, audi
niai, rankdarbiai, juostos, me
džio drožiniai, gintaras, knygos 
ir žemėlapiai. Lankytojai galė
jo ne vien domėtis lietuviškomis 
kultūrinėmis vertybėmis, bet ir 
grožėtis mūsų Šv. Kazimiero šven
tove. O domėjosi didelis skaičius 
lankytojų, pateikdami įvairių 
klausimų apie dabartinius įvy
kius Lietuvoje. Teklei Timmer
manienei vadovaujant, parodos 
prižiūrėtojai, praleisdavo daug 
laiko, atsakinėdami į lankytojų 
klausimus.

Viso paviljono tvarką palaikė 
Alfonsas Jaučiukas su savo tvark
darių grupe. Bendruomenės val- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

IMAME UŽ:
asmenines paskolas..... 15.5%
nekiln. turto pask. 1 m..12.75% 
nekil.turto pask. 3 m.. 14% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Bostone tebėra veiklus Ameri
kos lietuvių tautinės sąjungos 
skyrius, savo lėšomis remiantis 
įvairius tautinius lietuvių pro
jektus bei jų įgyvendinimą. Ne
seniai išrinktą naują skyriaus 
valdybą sudarė: pirm. Romual
das Veitas, vicepirm. Ignas Vilė- 
niškis, sekr. Birutė Šležienė, 
ižd. Adolfas Ščiuka, narė poli
tiniams reikalams Dalia Ščiu
kaitė, nariai Birutė Banaitienė 
ir Gintas Čepas.

Klivlande leidžiama “Dirva” 
sekančiais metais minės dei
mantinę sukaktį (1915-1990). Tin
kamu šios sukakties paminėji
mu rūpinasi Čikagoje sudarytas 
komitetas: pirm. Irena Kriauče- 
liūnienė, vicepirm. Kęstutis 
Biskis, sekr. Osvaldas Kreme- 
ris, ižd. Ona Daraškevičienė 
ir narė Vera Lenkevičienė. Pir
masis komiteto posėdis buvo 
sušauktas liepos 19 d. Jame 
peržvelgtas pirm. I. Kriauče- 
liūnienės paruoštas sukakties 
minėjimo programos projektas, 
pasiskirstyta organizacinio dar
bo sritimis. Komitetas žada tu
rėti savo įgaliotinius didesnė
se lietuvių kolonijose. Jo įga
liotine Kanadoje jau pakviesta 
Toronte gyvenanti Birutė Abro- 
maitienė. Sukakties proga bus 
išleistas jai skirtas leidinys, 
kurį sutiko redaguoti Juozas 
Žygas. Komiteto kronika rūpin
sis Ritonė Rudaitienė.

“Neringos” stovyklavietė Ver- 
monto valstijoje, priklausanti 
Nekaltai Pr. Marijos seselėms 
Putname, liepos 16 d. šventė 
veiklos dvidešimtmetį. Šventėje 
dalyvavo apie porą šimtų stovyk
lautojų ir svečių. Pastarųjų eilė
se buvo vietinis Burlingtono 
vysk. J. A. Marshallas ir iš New 
Yorko atvykęs vysk. P. Baltakis, 
OFM. Sukakties proga buvo pa
statyta architekto Vytauto Zubo 
suprojektuota koplyčia, savo 
architektūra primenanti lietu
viškus koplytstulpius ir senųjų 
Lietuvos kaimo bažnyčių varpi
nes. Altorių sukūrė dail. Jurgis 
Daugvila, Kryžiaus kelio stotis 
— dail. Vytautas Kazimieras Jo
nynas. Koplyčią ir altorių pa
šventino vysk. J. A. Marshallas, 
Kryžiaus kelio stotis — vysk. P. 
Baltakis, 0FMf koncelebravęs 
Mišias su kitais kunigais. Pa
moksle jis pabrėžė didelę “Ne
ringos” stovyklavietės reikšmę 
jaunųjų stovyklautojų auklėji
mui ir padėkojo seselei Ignei už 
jos darbą su jaunimu. Po Mišių 
kun. V. Cukuras pašventino S. 
Petrausko savo tėvo atminimui 
stovyklavietėje pastatytą lie
tuvišką kryžių. Stovyklautojai 
atliko programą, kurion buvo 
įjungta tautinių šokių ir lietu
viškų vestuvių inscenizacijos iš
traukų. Visi džiaugėsi naująja 
koplyčia, kuri dabar daug metų 
tarnaus “Neringoje” stovyklau
jančiam jaunimui.

Australija
Šv. Kazimiero lietuvių para

pija Adelaidėje valdžios įstai
gose yra įregistruota Lithuanian 
Caritas, Ine. vardu. Metinis pa
rapijos narių susirinkimas buvo 
sušauktas liepos 23 d. Lietuvių 
katalikų centre. Parapijos kle
bonas, kun. J. Petraitis, MIC, 
savo pranešime džiaugėsi abie
jų lituanistinių mokyklų sujun
gimu, kun. A. Svarinsko praves
tomis rekolekcijomis, marijonų 
generolo kun. D. Petraičio, MIC, 
apsilankymu. Pastarųjų finansi
nių metų laikotarpyje parapija 
turėjo šešias krikštynas, trejas 
sutuoktuves ir keturiolika laido
tuvių. Iš pareigūnų pranešimų 
paaiškėjo, kad buvo išdažytas 

MOGUL STEREO
Visos sistemos • Pal • Secam 

110-220 voltų
tinka naudoti Lietuvoje ir Europoje
Turime didžiausią pasirinkimą nešiojamų radijų, 

televizijų, video aparatų, filmavimo kamerų, 
magnetofonų bei kitokių prekių 

iš šių žymių firmų:
Sony, Toshiba, Sharp, Hitachi ir t.t. 

Garantuojamos geriausios kainos

JAVID MIRZA
FAX: 664-5737

170 Highway 8 891 Upper James, Unit 4
Stoney Creek, Ont. Hamilton, Ont.
664-5733 574-3310

Lietuvių katalikų centras, per
tvarkyta virtuvė. Metų laikotar
pyje turėta $28.418 pajamų ir 
$69.929 išlaidų. Metinis baro 
pelnas tesiekė $3.254. Parapija 
turi “Baltijos” vasarvietę, iš 
kurios nebuvo susilaukta pelno, 
bet ją stengsis išlaikyti para
pijos taryba. Australijos lietu
vių katalikių moterų draugijos 
valdybos pirm. S. Pusdešrienė 
nusiskundė, kad vis sunkiau yra 
rasti šeimininkę, kuri sekma
dieniais paruošia pietus. Ta
čiau tų tradicinių pietų nebus 
atsisakyta. Spaudos kiosko ve
dėjas A. Kubilius skundėsi, kad 
parapijiečiai vis mažiau perka 
knygų ir lietuviškų plokštelių. 
Panašią mintį pakartojo ir kun. 
dr. P. Jatulio vardo bibliotekos 
vedėjas B. Masionis, turintis 
daug knygų, bet mažai skaityto
jų. Pakeisti pusei parapijos ta
rybos narių slaptu balsavimu iš
rinkti: J. Miliauskas, A. Krivic
kas, A. Krivickienė, A. Kubilius, 
V. Opulskis, V. Vencius ir J. Vit- 
kūnas.

Britanija
Keturiasdešimt pirmajame 

DBLS suvažiavime balandžio 
8-9 d.d. buvo išrinkta nauja cent
ro valdyba ir pertvarkytas Lie
tuvių namų bendrovės direkto- 
riatas. DBLS centro valdybą 
dabar sudaro: pirm. J. Alkis, 
vicepirmininkė kultūriniams ir 
lituanistiniams reikalams V. 
Gasperienė, jaunimo reikalams
— P. Podvoiskis, iždininkas ir 
parengimų vadovas B. Butrimas, 
sekretorius ir politinės veik
los vadovas A. Vilčinskas, tei
sinių ir administracinių reika
lų vadovas S. Nenortas. Lietu
vių namų bendrovės direktoria- 
to pirmininku buvo išrinktas J. 
Alkis, sekretoriumi — A. Vil
činskas. Lietuvių namų reikalai 
teko vicepirm. K. Tamošiūnui, 
finansai ir administracija — 
S. Nenortui, Lietuvių sodyba
— B. Butrimui, spaudos skyrius
— J. Alkiui.

Vokietija
Evangelikų kun. Fr. Skėrys, 

gimęs 1919 m. liepos 2 d., atšven
tė amžiaus septyniasdešimtme
tį, susilaukdamas daug sveiki
nimų iš bičiulių Lietuvoje ir 
išeivijoje. Sukaktuvininkas yra 
kilęs iš Klaipėdos krašto, 1940 
m. baigęs Tauragės mokytojų se
minariją. Iki repatriacijos Vo
kietijon 1941 m. vasario mėnesį 
mokytojavo Žemaičių Naumies
tyje. II D. karo metais buvo grį
žęs į tėvų ūkį, gavęs mokytojo 
darbą Tilžės apskrityje. Tačiau 
greit buvo ištremtas Tiuringi- 
jon, nes turėjo tik svetimšalio 
pasą be pilietybės ir buvo arti
mesnis lietuviams, negu vokie
čiams. II D. karo pabaiga ir so
vietinė okupacija jį užklupo Tiu- 
ringijoje, iš kurios per Berlyną 
pabėgo į V. Vokietiją 1953 m. va
sarą ir įsikūrė Mannheime. 1955 
m. tapo Vasario 16 gimnazijos 
mokytoju, dėstančiu vokiečių 
kalbą, matematiką ir evangeli
kų tikybą. 1974 m. Fr. Skėrys 
pakeitė mirusį ev. kun. J. Sta
naitį, aptarnavusį lietuvius 
evangelikus pietinėje V. Vokie
tijos dalyje. Pradžioje dirbo 
diakonu, nuo 1977 m. — kunigu. 
Aktyviai reiškėsi VLB krašto 
taryboje, valdyboje bei kituose 
šios organizacijos vienetuose. 
Vasario 16 gimnazijoje ilgus 
metus vadovavo Evangelikų 
moksleivių rateliui, organizuo
davo metines jų ekskursijas, 
kalėdines gimnazijos eglutes. 
Kun. Fr. Skėrys nuo 1977 m. yra 
Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Bažnyčios atstovas Vasario 16 
gimnazijoje ir kontrolės komi
sijoje.



Lietuvos žydų tautinės 
kultūros atgimimo daigai
Tryliktosios Makabiados - sporto šventės proga 1989 m. liepos mėn. 
Izraelio vyriausybė pasveikino iš Lietuvos atvykusius dalyvius 
makahječius. Lietuvos žydų akademikų draugija išleido specialų 

leidinį “Švyturys”, kuriame draugijos pirmininkas ir leidinio 
redaktorius išspausdino šį straipsnį

Esame liudininkai neįtikėti
nų permainų, vykstančių šian
dieninėje Lietuvos žydų istori
joje.

700 metų gyveno žydai Lietu
voje. Įvairūs tai buvo šimtme
čiai, bet pastarasis buvo blo
giausias. Rusų gubernatoriai 
persekiojo ir lietuvius, ir žy
dus. Tačiau žydai visada ken
tėjo daugiausia. Ir vis dėlto, 
būtent Lietuvoje, įsišaknijo ir 
sužydėjo žydų religinė ir tau
tinė kultūra, žydai faktiškai 
sukūrė prekybos ir pramonės 
bazę Lietuvoje. Šiuos ekono
minius ir kultūrinius pagrin
dus sulaužė stalinistai. 1940 
metais daugelio žydų turtas 
buvo atimtas, tautinė veikla 
uždrausta, o jos vadovai ir or
ganizatoriai ištremti į Sibirą. 
Po metų atėjo hitlerininkai. 
Jie, lietuviškiems pakalikams 
padedant, išžudė Lietuvos žy
dus. Tik retas išliko.

O kas išliko, turi dvigubų 
istorinę sąskaitų: neapykantų 
tiems, kurie žudė ar toleravo 
masines žydų žudynes, ir padė
kų tiems, kurie rėmė ir gelbė
jo. Gelbėtojų ir rėmėjų sąrašas 
dar neužbaigtas, auksinėmis 
raidėmis rašomas. Jis prasi
deda tokių brangių žmonių 
vardais, kaip Ona Šimaitė, dr. 
Baublys, kun. Bronius Paukš
tys ir jo brolis prof. Juozas 
Paukštys, Sofija Binkienė ir 
poetas Kazys Binkis, dr. Kutor- 
gienė, solistas Kipras Petraus
kas, prof. Biržiška, Marijona 
Jurkšaitienė iš Virvagalių 
vienkiemo . . .

Šį sąrašą šiandien tęsia tie, 
kurie padeda žydų likučiui at
kurti savo tautinę savimonę 
Lietuvoje.

Sportas - tik maža kultūros 
dalelė, bet ir ji atspindi šį pro
cesą.

Kas negirdėjo apie žydų spor
to draugiją “Makabi’’ Lietuvo
je? Ir jie garsino Lietuvą! Žydų 
bėgiko Preiso rekordas 1931 m. 
išsilaikė iki 1956 m., o Duškesas 
buvo stalo teniso čempionas 
Lietuvoje daugelį metų.

Šiandien jo giminaitis Myko
las Duškesas dalyvauja XIII 
Makabiadoje Izraelyje kartu 
su kitais žydų sportininkais, 
po 50 metų atkurtos “Makabi”

draugijos Lietuvoje kaip dele
gacijos narys.

Šia proga mes sveikiname 
Lietuvos sportininkus, turin
čius galų gale savo Tautinį 
olimpinį komitetą ir dėkojame 
jo vadovams už visokeriopą 
paramą, atkuriant ir plečiant 
“Makabi” draugijos veiklų Lie
tuvoje. Ypatingai dėkojame 
padėjusioms Lietuvos “Maka
bi” delegacijai dalyvauti XIII 
Makabiadoje Izraelyje.

Mes džiaugiamės ir be galo 
vertiname žydų sportininkus 
Lietuvoje, ilgai ir atkakliai 
kovojusius už “Makabi” drau
gijos atkūrimą, o ypač “Maka
bi” pirmininkui Simonui Fin- 
kelšteinui, prieškarinio seimo 
žydų frakcijos pirmininko Oze- 
ro Finkelšteino giminaičiui, 
draugijos sekretoriui Chaimui 
Gurvičiui, delegacijos vado
vams Daumantui Levui-Tode- 
sui ir Arkadijui Roitblatui.

Specialiai sveikiname Lie
tuvos olimpinio komiteto at
stovų XIII Makabiadoje - p. 
Petrų Statutą.

Nepaprastai džiugu, kad 
sportininkus lydi žydų folkloro 
ansamblis “F A I E R L E C H”, 
Anos ir Grigoriaus Kravecų 
vadovaujamas.

Niekada neužmiršime to di
delio džiaugsmo, kuris vieš
patavo, delegacijai atvykus į 
Izraelį, Ben-Guriono orauosty- 
je (1989 m. birželio 29 d.).

Nuoširdžiausi linkėjimai 
delegacijos sportininkams 
Makabiados varžybose!

Broliškai sveikiname atkur
tą Žydų kultūros draugiją Lie
tuvoje. Garbė jos vadovams, 
veikėjams, meno ir auklėjimo 
darbuotojams Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose, Pa
nevėžyje ir kur tik atkurtas 
žydų tautinis savarankiškas 
veikimas.

Adv. Abromas Golubas-Tory, 
Lietuvos žydų akademikų s-gos 
pirmininkas. Tarptautinės s-gos 
žydų advokatų ir juristų gen. sek
retorius, pirmos Makabiados 
(1932 m.) Lietuvos “Makabi" dele
gacijos vadovas ir centro komiteto 
narys, Pasaulinio "Makabi" tary
bos vicepirmininkas, Kfar Ha- 
maccabiah valdybos narys ir stei
giamojo akto autorius. Aukščiau
siu . pasaulinio “Makabi” ordinu 
"JAKIR MAKABI" dekoruotas.

Demonstracija Kaune 1989 m. birželio 14-tąją prie Laisvės paminklo. Pagrindinė demonstracijos mintis išreikšta 
plakate “Red Army Go Home”
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LIUDAI DIEVAITIENEI

Lietuvoje mirus, 
broliui STASIUI RAKŠČIUI ir jo šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą -

J. A. Kš i viekai
A. Z. Sau noriai
K J. Pilkauskai

Ir toliau bus siekiama...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tybės nepriklausomybė, teisė 
savarankiškai tvarkyti savo vi
daus ir užsienio reikalus’. 
(Tarptautinių žodžių žodynas. 
Vilnius, 1985 m.). Rusiškas 
Tarptautinių žodžių žodynas 
(Maskva, 1987 m.) dar katego
riškesnis: suverenitetas - ‘vi
siška nepriklausomybė’. O ar 
turime tikrąja prasme nepri
klausomų, tikrąja prasme so
cialistinę valstybę? Be dide
lių diskusijų galime atsakyti 
- ne. Ir netgi archaiška kons
titucija suteikia, regis, teisę 
mums ją turėti . . .”

Didžioji spauda
“Newsweek” žurnalas rug

sėjo 4 d. laidoje įsidėjo straips
nį apie baltiečius, pavadintų 
“Iki vėl būsime laisvi". Ap
rašo sujungtų rankų grandinės 
demonstracija ir komentuoja 
dabartinius įvykius Baltijos 
kraštuose. Neseniai paskelb
ta ekonominė savivalda esąs 
svarbus žingsnis į nepriklau
somybę. Baltiečiai tuo visai 
neabejoja. Tik keliamas klau
simas — kada? “Visa Lietuva 
siekia suverenumo ir nepri
klausomybės: mes visiškai ne
bijome šio žodžio”, - pareiš-

kęs J. Paleckis, komunistų par
tijos narys.

“The Gazette” rugpjūčio 30 d. 
rašo, kad baltiečiai, nežiūrint 
Maskvos grasinimų, ir toliau 
sieks savo tikslo - nepriklau
somybės. Pasak Sąjūdžio lyde
rio Vytauto Landsbergio, Ko
munistų partijos centro komi
teto pareiškimo tikslas buvo 
gąsdinti politiniu teroru, ta
čiau jau seniai nusistatyta 
siekti nepriklausomybės - “Mes 
nesame ekstremistai, nenau
dojame prievartos, bet esame 
tvirtai pasiryžę”.

“The Ottawa Citizen” rugpjū
čio 23 d. išspausdino vedamą
jį "Baltiečiai - tragiška su
kaktis". Mini Hitlerio-Stalino 
susitarimų ir Baltijos kraštų 
užgrobimų. Toje pačioje lai
doje praneša, kad sovietinės 
Lietuvos aukščiausios tarybos 
komisija paskelbė, jog Lietu
va, jos kaimynės Latvija ir Es
tija buvo okupuotos ir prieš 
žmonių valią įjungtos į Sov. Są
jungų. J.A.

Įvykiai Žodiškio parapijoje
Žodiškio miestelis yra de

šiniajame Neries krante į Ry
tus nuo Gervėčių, 60 km tiesia 
linija nuo Vilniaus. Jis dabar 
priklauso Gudijai, Smurgai- 
nių rajonui. Miestelyje yra 
Švč. Trejybės šventovė, kurios 
dešiniajame šoniniame alto
riuje yra Aušros Vartų Marijos 
paveikslo kopija. Į šį mieste
lį pastaruoju metu pradėjo 
plaukti iš artimų ir netgi to
limesnių apylinkių maldinin
kai, kadangi, panašiai kaip 
Jugoslavijos Madjugorje, Ma
rija pasireiškė keliolikai mer
gaičių. Apie šiuos įvykius Kro
kuvos kurijos savaitraštis “Ty- 
godnik powszechny” liepos 23 
d. laidoje rašo:

“Aušros Vartų madonos pa
veikslo kopijoje viena mer
gaitė pastebėjo mirgančias 
švieseles, kurios jai atrodė 
lyg lemputės. Kadangi po kiek 
laiko ir kitos mergaitės paste
bėjo šventovėje keistus daly
kus, kurie tęsiasi ligi šiol, 
jos nuėjo pas kleboną Juzef 
Gil ir paklausė, ką tai galėtų 
reikšti. Kunigas, nežiūrint 
savo “profesionalaus” skep
ticizmo, buvo nė mažiau nu
stebintas negu mergaitės, nes 
nei jis pats, nei gausiai šven
tovę lankantieji parapijiečiai 
nieko nepastebėjo. Bet regėji
mai vyko ir toliau, o kai gar
sas apie juos pasklido, kuni
gas liepė mergaitėms prisi
minti ir užsirašyti visa, ką 
jos mato ir girdi. O ženklų bu
vo vis daugiau. Dažniausiai 
yra Mergelės Marijos figūra 
melsvuose rūbuose pasirodan
ti dešinėje pagrindinio alto
riaus pusėje. Dievo Motina 
ragina melstis už pasaulio iš
ganymą ir taip pat nurodė vie
tą, kurioje reikia tai daryti. 
Mergaitės tą vietą tuoj atpa
žino: tai yra slėnis kairiaja
me Neries krante, kelios minu
tės kelio nuo prie šventovės 
esančio tilto. Laikinai ten bu
vo pastatyta Mergelės Marijos 
statula, prie kurios aplinki
niai gyventojai, daugiausia 
moterys, vaikai ir tie, ku
riems leidžia laikas, nuola
tos meldžiasi. Jau yra archi
tekto paruoštas projektas vie
nuolynui. Jis bus raidės M’

pavidalo, keturių aukštų. Buvo 
iškasta pamatams vieta ir su
vežti granito akmenys būsi
miems mūrams. Tuo tarpu ne
žinoma ranka suvertė tuos ak
menis į pamatams iškastą duo
bę, o kunigas Juzef Gil buvo 
nežinomų piktadarių apkultas 
ir gavo pakvietimą į prokura
tūrą, kadangi pradėjo ‘nele
galią’ statybą.”

Lenkų autonomija
Liepos mėnesį Lenkijoje 

vyko pasaulio lenkų kilmės 
mokslininkų kongresas. Lie
tuvos lenkams atstovavo prof. 
M. Czobot, J. Ciechanowicz ir 
R. Brazis. J. Ciechanowicz Var
šuvos dienraščiui “Žycie War- 
szawy” (liepos 17 d.) pareiškė, 
kad Lietuvos lenkai sieks auto
nominės srities įsteigimo. Pa
gal J. C. Gorbačiovas, su ku
riuo jis kalbėjęs, esąs lenkams 
palankus. Pagal “Czerwony 
sztandar” birželio 15 d. laidą 
30 Rytų Lietuvos apylinkių 
pasiskelbė esančios lenkų tau
tinėmis apylinkėmis. Kompar
tijos savaitraštis “Polityka” 
liepos 22 d. laidoje paskelbė 
J. Ciechanowicz laišką, kuria
me jis tvirtina, kad 1920 m. 
maršalas Pilsudskis ne okupa
vo Vilnių, bet jį išgelbėjo nuo 
lietuvių šovinistų.
Sovietų spaudoje pasižvalgius
Populiarus Maskvos savai

tinis žurnalas “Ogoniok” bir
želio mėn. 10 d. laidoje iš
spausdino ilgą pasikalbėjimą 
su Lietuvos kompartijos CK 
pirmuoju sekretoriumi A. Bra
zausku, kuris jau žinojo, kad 
nuo 1990 m. pradžios Baltijos 
respublikos turės ekonominę 
autonomiją, o kitos Sov. Są
jungos respublikos nuo 1991 
m. Iki šiol 90% Lietuvos eko
nomijos priklauso “centrui”, 
o Lietuva užsieniui gali par
duoti tik žvėrieną, grybus ir 
miško uogas. Iš Lietuvos kol- 
chozininkų sklypelių yra gau
nama 20% visos respublikos 
mėsos ir 36% pieno. Nuomoti 
žemės žmonės nenori, nes ma
no, kad padėtis Sov. Sąjungo
je galinti staiga pasikeisti.

Dienraštis “Izvestia” liepos 
27 d. laidoje plačiai aprašo 
Aukščiausioje Sov. Sąjungos

taryboje vykusias diskusijas 
dėl Baltijos kraštų ekonomi
nės autonomijos. Gavę auto
nomiją, baltiečiai negalės pil
nai naudotis savo darbo vai
siais, bet bus apdėti mokes
čiais. Deputatas A. Bunič pa
geidavo, kad tie mokesčiai ne
būtų žudantys, bet respublikos 
turėtų atsiskaityti su Sov. Są
junga pagal “progresyvaus ap
mokestinimo principų”.

Vilniuje leidžiamas “Je- 
dinstvos” biuletenis “Vienybė 
— Jedinstvo — Jednosc” bir
želio mėnesio laidoje aprašo 
šios organizacijos skilimą ir 
jos suvažiavime gegužės 13 d. 
įvykusias peštynes. Pasirodo, 
kad koordinacinio komiteto 
pirmininkas Kučerov, kuris šį 
suvažiavimų organizavo, norė
jo bendradarbiauti su Sąjū
džiu, o V. Ivanov buvo tam 
priešingas. Kadangi suvažia
vimo organizatoriai nenorėjo 
Ivanovo įsileisti į salę, jis 
ten jėga su savo šalininkais 
įsibrovė. Visa tai rodė Lietu
vos televizija.

Maskvos neoficialus savai
tinis biuletenis “Ekspress- 
Kronika” praneša, kad Vilniu
je liepos 25 ir 26 d.d. moterų 
organizacija “Caritas” piketa
vo specligoninę. Buvo reika
laujama perleisti šią ligoni
nę vaikams ir invalidams.

Šioje Antakalnio gatvėje 
esančioje ligoninėje yra gy
domi tik sovietinės nomenkla
tūros nariai. Nežiūrint Gor
bačiovo “demokratizacijos”, 
nomenklatūra savo privilegi
jų neprarado. Žalgirio gatvėje 
esanti KGB ir Požėlos gatvėje 
esanti VRM (Vidaus reikalų 
ministerijos) ligoninės yra 
plečiamos. J.B.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Ne tik namai, 
bet ir jūsų ateitis

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

AfA 
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Putname mirus, 

jos sūnų ANTANĄ KLUPŠĄ su šeima ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Vera Kalendrienė
Rama ir Arvidas Kalendros
Pajauta ir Algis Kaziliai

Kanados lietuvių fondas
NAUJI NARIAI:
1524. Banelio Stasio

atminimui .................  $ 505
1525. Weir, Bert ir Elena .........  125
1526. Vizgirdos Just ino

atminimui ........................ 130
1527. Beraitienė Marija ...........  100
1528. Remesat Darius S.............. 100
1529. Remesat Viktoras K.......... 100
1530. Bajoraitienė Elvyra ........  200
1531. Kežinaitis Vincas............. 200
1532. Mikšienė Alė..................... 100
1533. Karnas Simas A................. 100
1534. Maziliauskas. Jonas

ir Bronė............................. 150
1535. Budvilienės Onos

atminimui ........................ 210
1536. Lukoševičienė Irena ......  100
1537. Lukoševičiūtė-Sungailienė

Ina ..................................... 100
1538. Činčiaus Kazimiero

palikimas....................... 1,000
1539. Malaškevičienės Apolonijos

atminimui ........................ 140
1540. Grabienės Monikos B.

atminimui ........................ 200
1541. Kudžmos Augustino

atminimui ........................ 460
1542. Stankevičiaus Kazio

atminimui ........................ 135
1543. Barausko Stasio

atminimui ........................ 115
1544. Kęsgailienės Joanos

atminimui ........................ 558

593. Žmuidzinienės II.
atminimui ........................ 495

719. Hamiltono mergaičių
choras “Aidas”................  600

726. Zulonienė D......................  700
766. Toronto Lietuvių

namai ............................. 7,680
819. Leskauskienės O.

atminimui ........................ 440
851. Januškevičius C. A.... 1,300

1078. Macevičiūtė M...................  400
1202. Kerberio P. atminimui .... 200
1242. Girnys K..........................  500
1339. Gudelis M. ir J................... 200
1340. Vaitkienė M........................ 300
1486. Gustainio A. atminimui..1,500 
1518. Urbonaitės E. atminimui..565
PRADINIAI ĮNAŠAI:
Jukna N ......................................... 25
Lorenz Ema ................................... 50
Andrulis A. ir L............................. 30
Štuikio Antano atminimui ........  65
Rudienės S. atminimui ..............  50
Skudo S. atminimui ....................  20

Sveikiname naujus narius, dėko
jame už testamentinius palikimus, 
papildymus, pradinius įnašus, 
kviečiame papildyti iki $100 ir 
tapti KLF nariais.

KLF informacija

ĮNAŠUS PAPILDĖ:
23. KLB Otavos apylinkė..$ 9.800
48. "Parama" kredito

kooperatyvas ................  6,850
64. Vieraitis J.......................  420
98. Prisikėlimo parapijos

kredito kooperatyvas ... 3.400
103. Dr. A. Ramūno

atminimui ........................ 200
127. Januškos Mykolo

atminimui ..................... 1.522
153. Kantautai A. ir F.......  36,000
156. Narkevičiaus V.

atminimui ....................  6.900
179. Kun. Pacevičiaus B.

atminimui .....................  325
297. Šarapnicko J.

atminimui ........................ 300
303. Jankūnai A. ir D...........  1.085
438. Gaputis Kazys .................  200
440. Vindašiaus E. atminimui..752 
450. Lukoševičiaus K.

atminimui ........................ 400

“Diems teikia mums meilų, 
kad my lėtume tų. kurį 

Jis mums duoda "

The Lougheed & Barnard

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

53252S2S252S2SJ52S2S2525252SZS2S252525ZS2S2

Ar jie veiks? Taip, jeigu jūs pirksite iš mūsų!!!
Mes turime šių bendrovių gaminius: Sony, Panasonic, Hitachi, Sharp, Phillips, Fisher, Akai, Šansui, Toshiba, Fuji, NEC, Grundig, 
Siemens, Sanyo, JVC, ITT. Mūsų kainos yra žemiausios, į jas įeina pristatymas iki Montrealio, Otavos, Hamiltono, Niagaros ir kitur.

EUROPA LIETUVA

.33S2-M

$399"

Importo-eksporto bendrovė ENCHANTE INC. maloniai praneša, kad yra 
atidariusi savo parduodamų europietiškos sistemos video aparatų ir kitų 
reikmenų taisymo ir naujų dalių skyrių Vilniuje. Bendrovė užtikrina parūpinimą 
visų dalių su vienerių metų garantija. Skyriui vadovauja Vidimantas Kėkštas, 
VILNIAUS SPORTO RŪMŲ pramoginių renginių vyriausias garso režisierius.

OUR RLDWIDE

110/220 VOLTS
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KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMUI
Paskutiniaisiais metais KLJS valdyba stengiasi sudaryti 

sąrašą Kanados lietuvių jaunimo. Jeigu dar neužpildėte jau
nimo anketos ir dar esate negavęs KLJS informacinės spau
dos, prašome užpildyti žemiau pridėtą anketą ir pasiųsti šiuo 
adresu:

KLJS, 1573 Bloor St. W.,
Toronto, Ontario M6P1A6.

Taip pat paraginkite savo draugus, kurie dar nėra už
pildę anketos.
■■n* KLJS valdyba

Ir F KANADOS UETUV,Ų JAUNIMO SĄJUNGA

JAUNIMO ANKETA

Pavardė, vardas___________________________________________

Gimimo metai 19

Adresas

_____ T elefonas (_____)_______________

d moku kalbėti, skaityti lietuviškai

d esu dabar veiklus/i lietuviškoj 
organizacijoj, bet dabar nesu

D gerai kalbu prancūziškai

Šios anketos tikslas yra sudaryti Kanados lietuviško jaunimo 
(16-30 m.) sąrašą.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

BE AUKŲ NEBUS DARBŲ!
Norinčių dirbti yra, bet švieti
mas, KULTŪRINĖ BEI POLITINĖ VEIKLA 

IR VISI KLB DARBAI NEĮMANOMI BE 
JŪSŲ AUKŲ.
Paremkite KLB krašto valdybos visuomeninę- 

politinę veiklą.

Aukas siųsti ir čekius rašyti:
KLB krašto valdyba, 1011 College Street, :
Toronto, Ont. M6H 1A8 v,i,

Aukojusiems $20 ar daugiau per metus, bus išduodami pa
kvitavimai.

Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos veiklai 
paremti siunčiu $_____

Vardas, pavardė_______________________________________

Adresas______________________________________________

Interesai ir talentai
LZl menas □ politika

□ kultūra □ švietimas
ū žmogaus teisės

kiti

Vilniaus universiteto dainos ir šokio ansamblis, gastroliavęs Ispanijoje, spalio mėnesį atvyksta į JAV ir Kanada. Koncertai rengiami Čikagoje, 
Klivlande, Detroite, Montrealyje ir Toronte kur jie įvyks spalio 17-18 d.d. Anapilio salėje Nuotr. G. Talučio

Atvyksta Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis
RŪTA GIRDAUSKAITĖ

Scenoje sprogte sprogsta spal
vos, mirga stilizuoti tautiniai 
drabužiai, skamba sodrūs jau
ni balsai, aidi nepamėgdžio
jami lietuviškų liaudies inst
rumentų garsai. Jaunystės dva
sia dvelkiantį, neišdildomą 
įspūdį, kiekvienam žiūrovui 
palieka Vilniaus universiteto 
dainų ir šokių ansamblio kon
certas. Programos atlikimo 
tikslumas, aukštas meninis ly
gis neužslopina jaunųjų šokė
jų, choristų, bei orkestrantų 
nuoširdumo, ir taip kiekvienas 
jų pasirodymas tampa vis nau
ja lietuviško šokio ir dainos 
švente.

Pastaraisiais metais savito
mis programomis, kurios at
spindi dinamišką liaudies šo
kių ir dainų raidą, VU ansamb
lis yra sužavėjęs ne vien Lie
tuvos gyventojus, bet ir įvai
rių kitų šalių žmones. 1983 m. 
ansamblis pabuvojo Mongoli
joje. 1984 m. dalyvavo Lietu
vos kultūros dienose Ispanijo
je, kur paliko tokį gerą įspū
dį, kad sekančiais metais buvo 
pakviestas koncertuoti folkloro 
festivalyje Ispanijos Jiekloje 
ir Mursijoje. 1987 m. pavasarį 
R. Vokietijoje įvykusiame jau
nimo festivalyje ansamblio 
šokėjų grupė atstovavo Pabalti
jo liaudies menui. Tų pačių 
metų rudenį ansamblis kon
certavo su Vilniumi susigimi
niavusiame V. Vokietijos mies
te Duisburge. Ta proga Koelno 
radijas parengė apie lietuvių 
liaudies muziką laidą, kurio
je skambėjo ansamblio atlie
kama muzika. 1988 m. rugsėjo 
mėn. ansamblis vėl koncerta
vo V. Vokietijoje. Šalia pasi
rodymų Heidelberge, Wetzla- 
re, Mannheime, Linze ir Kirch- 
berge ansambliečiai surengė 
lietuvišką vakaronę Vasario 
16-sios gimnazijoje, kur kar

tu su moksleiviais šoko, grojo 
ir dainavo. Vėliau tą patį ru
denį nepritrūko jėgų ir koncer
tams Bulgarijoj bei Lenkijoj.

Ansamblis, įsikūręs Vilniaus 
universiteto prieglobstyje 1944 
m., gyvuoja jau 45-ti metai. Jo 
ankstyvesnė veikla bei nuopel
nai aprašyti “Tėviškės žibu
riuose” š.m. pavasarį. Nuo pat 
įsisteigimo ansamblį lydi pa
sisekimas, šilti atsiliepimai. 
“Lietuvių tauta turi nuostabią 
kultūrą, pilną mitų ir padavi
mų. Jos menas trykšta iš isto
rinių šaltinių. Vilniaus uni
versiteto ansamblis supynė 
gražiausias savo tautos tradi
cijas su dabartimi ir pateikė 
visa tai žiūrovams - žaviai, 
įspūdingai, neatkartojamai”, 
- rašo vokiečių laikraštis “West- 
deutsche allgemeine Zeitung, 
87-09”. O ansamblio atsiliepi
mų knygos puslapius puošia to
kie įrašai: “Ne visiems tenka 
laimė matyti, girdėti ne tik jū
sų puikų šokį, trankią muziką, 
melodingą dainą, bet ir bend
rauti kiekvieną dieną, o svar
biausia - pajusti jūsų širdžių 
šilumą, draugiškumą, mokėji
mą uždegti meile menui. Ačiū 
jums. Alfred Vogei, Austrija”. 
“Kai aš jus pamačiau, man no
rėjosi verkti. 46 metus nesuti
kau nė vieno žmogaus iš Lietu
vos, bet, pamatęs Jūs, aš galiu 
sakyti - Lietuva nepražus! Pra
nas Vaitiekūnas, VFR”.

Ansamblio pasiekiami ypa
tingi rezultatai dėka pajėgių 
ir talentingų vadovų - meno va
dovo Vido Aleksandravičiaus, 
baletmeistrų - Tamaros Kali- 
bataitės ir Henriko Uznio, cho
ro vadovo Vytauto Abariaus, 
orkestro vadovų - Daivos Či- 
činskienės ir Kastyčio Mikiš- 
kos. Nepakeičiama ir ansamb
liečių energija, jų darnus su
gyvenimas tiek scenoje, tiek 
už jos ribų. Nepaisant didelių 

laiko reikalavimų repeticijoms 
ir koncertams, gera dalis liku
sio laisvalaikio skiriama an
sambliečių tradicijų puoselė
jimui. Ruošiamos naujų an
sambliečių krikštynos, diplo
mantų atsisveikinimo vakarai, 
bendri naujų metų sutikimai, 
diskotekos. Įvairiomis progo
mis statomi reviu pobūdžio 
spektakliai, kuriuos yra trans
liavusi ir Lietuvos televizija.

Šią vasarą VU ansamblis 
globojo Lietuvoj koncertavusį 
Toronto “Gintaro” ansamblį. 
Tai buvo pirmoji dalis tarpu
savio pasikeitimo, kurio dėka 
šį rudenį sulauksime ir VU 
ansamblio Š. Amerikoj. Kon

“Folklorams” - kelionė per pasaulį
(Atkelta iš 4-to psl.)

dyba yra dėkinga klebonui prel. 
J. Bertašiui už parapijiečių ra
ginimą, šiemet kuo gausiau prisi
dėti prie paviljono pasisekimo ir 
už jo visokeriopą pagalbą festi
valio metu. Ačiū Kazimierui Ma
žeikai už jo rūpestį paviljono 
saugumu ir visiems Winnipego ko
lonijos lietuviams, prisidėju- 
siems lėšomis, maistu ir ypač ne
nuilstamu darbu prie šių metų 
lietuvių “Vilniaus” paviljono pa
sisekimo. Lietuviai su savo pa
viljonu “Folkloramoje” jau daly
vauja septyhiolika metų, bet ga
lima pasakyti, kad šių’metų pa

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003 To|ofnnQC 
(Union Gas Building) 1 eieTonas
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

certai įvyks spalio 7-8-9 d.d. 
Čikagoje, spalio 12 d. Detroi
te, spalio 15 d. Klivlande, spa
lio 17-18 d.d. Toronte ir spalio 
22 d. Montrealyje.

Nėra abejonės, kad VU an
samblio atvežta programa ma
loniai nuteiks, užburs kiekvie
ną žiūrovą. Ir repertuaras, ir 
atlikimo stilius bus naujas, li
gi šiol nematytas Š. Amerikos 
lietuvių scenose. Tad, ragina
me gausiai dalyvauti koncer
tuose ir tiesiogiai patirti, kaip 
šis šaunus, neeilinis vienetas 
puoselėja lietuvių liaudies me
ną. Kviečiame susipažinti su 
kūrybingu Lietuvos jaunimu ir 
paremti jo pastangas.

viljonas buvo vienas iš sėkmin
giausių.

Šalia paviljonų nuo rugpjūčio 13 
d. iki 19 d. vyko “Folkloramos” 
jaunių futbolo turnyras, dabar 
jau antras dydžiu Kanadoje, daly
vaujant 97 Kanados ir užsienių 
komandoms.

Iškilmingame “Folkloramos” už
daryme, dalyvaujant “Folklora
mos”, miesto ir provincijos atsto
vams, įvairių paviljonų šokių 
grupės ir “Folkloramos” jaunimo 
choras džiugini žiūrovus, kurių 
buvo pilna didžioji salfe Mani- 
tobos 'kultūros reikalų ministe-

VU dainų ir šokių 
ansamblio nariai

Adomaitytė Rūta 
Aleksandravičius Dalius 
Aleksandravičius Jonas- 

Vidutis
Abaris Vytautas 
Atkočiūnas Jaunutis- 

Rimtautas
Balandienė Rita 
Bungardaitė Eglė 
Bendoriūtė Renata 
Budrytė Rasa 
Čeburnis Darius 
Čičinskienė Daiva 

Bernadeta
Činčikas Kęstutis 
Daugvilaitė Nomeda 
Genzelis Bronislovas 
Juknytė Daiva 
Kalvaitis Saulius 
Kalvaitytė Aušra 
Kašėtaitė Erika 
Kazlauskas Vygantas 
Ališauskas Artūras 
Kuzminaitė Julita 
Laucius Robertas 
Mikiška Kastytis 
Miškelevičius Vygintas 
Pacevičius Arvydas 
Pacevičiūtė Daiva 
Butytė Ligita 
Paukštytė Jolita 
Raleva Svetlana 
Racevičius Saulius 
Ražanauskas Raimondas 
Ručys Ringaudas 
Sirvydytė Daina 
Svičiulytė Jūratė 
Savukynas Raimundas 
Lesinskas Eugenijus 
Rizgelienė Renata 
Šiukšta Arūnas 
Tamošiūnaitė Virginija 
Tirius Alvydas 
Uznys Henrikas 
Vasiulis Gintautas 
Grigoras Kęstutis 
Griciūtė Eglė 
Žiukaitė Rasa 
Žvinklytė Rūta 
Žvironaitė Iveta

rė Bonnie Mitchelson uždarymo 
metu paskelbė, kad sekančiais 
metais “Folkloramai”, švenčiant 
savo 20-tą gimtadienį, provinci
jos valdžia paskirs kiekvienam 
paviljonui po $1000 .kultūrinių 
parodų ištobulinimui ir pageri
nimui ir $10,000 Tautybių meno 
tarybai seminarų išplėtimui.

1989 m. “Folkloramos” karalie
ne išrinkta Indų paviljono ka
ralaitė, o jos palydovėmis - bri
tų, filipiečių ir japonų paviljonų 
karalaitės.

Bebudint lietuvių paviljono pa
rodoje, teko sutikti lankytojų 
iš įvairių Kanados provincijų. 
JAV, Europos ir net Australijos, 
specialiai atvykusių į “Folklo- 
ramą”, bet tik vieną, kitą lietu
vį iš JAV. Ar nevertėtų kitais me
tais, “Folkloramai” švenčiant 20 
metų sukaktį, lietuviams iš visų 
provincijų ir JAV, rugpjūčio pra
džioje padaryti kelionę “per pa
saulį" Winnipege? EKK 

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

Juodąjj žemyną aplankius
Kelionė per Afrikos safari parkus Kenijoje, 

Zimbabvėje, Botsvvanoje

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Drambliai, atrodo, labai mėgsta purvo vonias, 
tad visu upės pakraščiu vartaliojasi ir taškosi. Taip 
pat mėgsta laižyti tą žemę, kuri turi druskos. Gra
žiai atrodo, kai su koja pasiūbuodamas dramblys 
paspardo žemę, straubliu paėmęs dedasi į gerklę ir 
vėl ją spardo, ima straubliu ir tai kartoja be galo.

Važiuojame atviruose autovežimuose, tad saulė 
gerokai kaitina, ir greit pajuntame jos spindulių 
aštrumą. Mūsų vadovas kartais privažiuoja visai 
arti stovinčių dramblių, kurie labai nenorom trau
kiasi į šalį, nes atrodo nepakenčia prisiartinusio 
autovežimio su garsiai kalbančiais turistais. Nors 
važiuojantiems įsakyta tyliai elgtis, bet kur čia iš
kęsi nešūktelėjęs ar garsiai nepasidalinęs įspū
džiais.

Grįžtame atgal saulės nukaitinti iš tikros dramb
lių karalijos, kad net sunku įsivaizduoti, kaip gali 
vienoje vietoje tiek daug jų būti.

Plaukiame laiveliu
Pavakaryje sėdam po du į laivelius ir Čobės upe 

plaukiam pasižiūrėti hipopotamų. Pradžioje plau
kiam Čobės upe, o vėliau išsukame į upės intaką, 
kur ant salelės ganėsi būrys hipopotamų. Tačiau 
mums artėjant, visi sulindo į vandenį, pasinėrė ir 
kitame pakraštyje išlipo. Deja, fotografuoti buvo 
per toli.

Dramblių daugybė dar tebebuvo pakrantėse. 
Vienas suaugęs didelis dramblys buvo vandenyje, 
tad laivelis priplaukė visai arti per kelis metrus 
nuo jo. Nepatenkintas dramblys muistėsi ir bandė 
išlipti į krantą, bet jam nesisekė-slydo per dumbli
ną krantą atgal. Laivelis dar daugiau priartėjo. 
Dramblys bandė pulti, laivelis greit pasitraukė. 
Laivelis vis sekė dramblį, kuris priklaupdamas ant 
kojų išsikapstė į krantą ir trimituodamas nužygiavo 
tolyn į krūmus nuo įkyrių žmonių.

Laiveliui plaukiant, matėsi ir daugybė įvairių 
paukščių, kurių vieni plaukiojo bei nardė, o kiti 
vaikščiojo pakrantėmis ir jieškojo maisto. Matėsi 
atėjusių prie vandens antelopių, bet nedaug, nes 
vyravo drambliai. Grįžom atgal jau saulei nusilei
dus.

Anksti rytą
Sekančią dieną keliamės 5 v.r. rytmetinei išvy

kai gyvulių stebėti. Dar gerokai prieš saulės tekėji
mą paukščiai pradėjo visokiais balsais čirškėti. 
Dramblių kaimenė dar prieblandoje besistumdyda- 
ma trimituodama ėjo vilkstine per Čobės upę į ant
rą krantą. Upė šioje vietoje negili, sausros metu 
nusekusi. Dideliems drambliams nereikėjo nė 
plaukti, tik mažieji drambliukai nesiekė dugno ir 
nosis iškėlę plaukė paskui suaugusius.

Išgėrę rytmetinę kavą, išvažiuojame penkiese. 
Rytas gan vėsus, ir vėjas traukia bevažiuojant, tad 
labai pravertė duotos vilnonės anklodės apsisiaus
ti. Prie pat viešbučio vartų sutinkame dramblius, 
kurie perplaukę upę traukė į miškus. Čia pat ir bui
volų kaimenė, purtydama galvas ir žvilgčiodama į 
važiuojančius, žingsniavo tolyn. Vadovas sako, kad 
seni buliai laikosi vieni atskirame būryje skyrium 
nuo karvių su jaunikliais.

Važiuojam per parko ribas, kur išvedžioti keliai 
su užrašais kryžkelėse. Sustoję džiunglėse prieš 
saulės tekėjimą girdime paukščių chorą: visokiais 
balsais jie čirškia, ulba, švilpia, rėkia. Prabėga vie
na kita antelopė (šiame parke priskaitoma jų iki 18 
atskirų rūšių) ir laukinių kiaulių būreliai, kurios 
laikosi mažomis grupėmis tik po 3-4. Triukšmingai 
rėkdami ir pešdamies prašuoliuoja vydamies vieni 
kitus būrys babūnų. Jie vieni kitus gainioja ir veja
mi rėkia nesavais balsais.

Grįžtam į Zimbabvę
Paskutinius pusryčius čia valgome verandoje, 

žvelgdami per Čobės upę į antroje pusėje matomą 
Namibiją, jau P. Afrikos valdomą. Už upės - plati 
lyguma, apaugusi aukšta dramblių žole, tęsiasi iki 
horizonto. Tolumoje - didelės medžių kupetos. Pa
gal vadovo aiškinimą, ten toliau yra gyvulių ūkiai, 
nes dirbamos žemės be laistymo sistemos neįmano
ma kultyvuoti. Sausros išdegina viską, ir vėjas išne
šioja paviršiaus žemę. Tiktai auganti aukšta žolė 
sulaiko žemės dulkėjimą. Dažnai drambliai per
plaukę upę ganosi toje žolėje arba nueina toliau į 
tų ūkių laukus. Tenai dramblių negloboja ir leidžia 
šaudyti, kad nedarytų ūkiams žalos. Todėl kai nu
šauna kaimenės dramblį, kiti drambliai labai ilgai 

neina į P. Afrikos pusę ir laikosi Zimbabvės parko 
ribose.

Rytmetinėje parko išvykoje nebedalyvaujame ir 
ruošiamės atgal į Zimbabvę. Nueinam į raštinę at
siskaityti, kur pateikia sąskaitą 181 dol. Nustemba
me, nes mūsų viskas jau Kanadoje iš anksto buvo 
sumokėta. Pradedame aiškintis ir rodyti Afrikos 
safari kasdieninę programą, kur sužymėta kiekvie
nos dienos užsiėmimai. Išsiaiškinus panaikina tą 
sąskaitą ir dar atsiprašo.

9.30 v.r. atvažiuoja autobusas ir paima mus kelio
nei atgal į Zimbabvę. Per dvi valandas pasiekiame 
vėl Victoria Falls. Judėjimas keliu buvo mažas, o 
įvažiavus į Zimbabvę, kelias buvo visai tuščias. 
Nebesutikom ir dramblių pakelėje. Pietus valgėme 
jau Victoria Falls viešbutyje, o po to kitas autobu
sas atvežė į orauostį skrydžiui į Hwange valstybinį 
parką. Skridimas truko tik 17 minučių, nespėjom 
pakilti ir jau nusileidom, nes atstumas - tik 100 km. 
Tačiau lėktuvas buvo pilnas keleivių - labai daug 
turistų vyko į tą vietovę.

Džiunglių miške
Saulei patekėjus, važiuojam per džiunglių miš

ką, dramblių ištremptą, nuteriotą, pilną nudžiūvu
sių medžių. Pasiekiam žemų krūmokšnių rajoną ir 
plačius savanos laukus. Vadovas vis žvalgosi liūtų 
ir leopardų, bet šį rytą jie niekur nepasirodo.’Taip 
važinėjam po krūmus ir laukinių žvėrių išmintais 
takais virš poros valandų. Visu plotu, kur važiuo
jam, stūkso dramblių mėšlo krūvos. Kai kur baltuo
ja palikti kaulai. Saulei pakilus, greit dingsta ryto 
vėsuma, ir pasidaro karšta. Padarę per 20 km kelio 
Čobės upės pakraščiais, grįžtam atgal.

Vidurdienį vėl išvažiuojam paupiu, kur dramb
lių kaimenės maudosi ir voliojasi dumble. Ant ke
lio vis sutinkame stovinčius pavienius dramblius, 
kurie labai nenoriai traukiasi, o jauni drambliai 
trimituoja ir bando pulti, bet, priartėję prie autobu
siuko, bėga atgal. Nejauku autovežimyje stovėti nuo 
dramblio vos per kelis žingsnius, nes nežinai kuria 
linkme jis gali pajudėti. Toliau nuo dramblių gano
si hipopotamai ir plaukioja vandenyje, galvas ret- 
karčiai iškišdami. Tačiau niekur nepasirodo žira
fos ar zebrai, nors vadovas sako, jų yra irgi daug. 
Atrodo, čia vien dramblių karalystė. Kiekvienas 
toks išvažiavimas į parką užtrunka apie dvi valan
das. (Bus daugiau)



Išeivijos ir Lietuvos veikėjai Gotlande
Trisdešimt šeštoji Europos lietuvių studijų savaitė, kurioje susitiko įvairių sričių bei 

krypčių veikėjai ir svarstė gyvybinius lietuvių tautos klausimus

IRENA LUKOŠEVIČIENĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Politinė išeivijos veikla
Dr. Kazys Bobelis, VLIKo 

pirmininkas, padarė praneši
mą apie politinę išeivijos veik
lą. Jis savo pranešimą pradėjo, 
prisimindamas baltiečių Lais
vės kelionę Baltija prieš ket
verius metus, kurios vienas 
pagrindinių iniciatorių buvo 
VLIKas. Jis taipgi apžvelgė 
visą eilę žygių ir pastangų prie 
tarptautinių organizacijų ir 
komitetų nuo 1940 m. Palietė 
visą eilę esminių klausimų: 
žmogaus teisių, šeimų sujun
gimo, laisvo susirašinėjimo. 
Ypač pabrėžė Amerikos lietu
vių pastangas išlaikyti Lietu
vos okupacijos nepripažini
mą ir perskaitė prezidento G. 
Bush’o rašto ištraukas. Dr. K. 
Bobelis suminėjo Ribbentro- 
po-Molotovo sutartį, Europos 
parlamentą, Jungtines Tautas 
ir jų laikyseną Baltijos valsty
bių okupacijos byloje. Ypatin-
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Rudens žingsniuos
Į (ilstančius sodus 
rugpjūtis atlinguos. 
Išdėstys vaisių pintines 
prie kelio ir languos.

Rugsėjis atbildės 
arbūzų vežime 
ir žiemkentį pabers, 
kugždėdama su žeme.

Akis primerkęs spalis 
lapus brauks nuo šakų - 
iškepintus kaitros, 
palaimintus šalnų.

Su šluotom ir maišais, 
bedvasis lapkritys 
pavasarį ir vasarų 
su dūmais sumaišys.

Užuominos
Užuominos klaikios 
sklando kaip rūkas, 
ar tinklas sugauti 
plaštakėms?
Likimas tik užrietė nosį 
ir dingo sudiev nepasakęs. 
Dabar gyvenu be likimo, 
be graudulio, 
šypsnio, mados - 
Pavasariai grįžę iš tolių, 
dar žada posmus 
kai kuriuos pakartot.

Po rudenio dangum
Dangus toks šėmas, 
ar pražilęs.
Ant tako pūpso gyvos gilės. 
Baugu net žengti 
tuo taku, 
tiek bronzinių akių!
Tarp jų kaštanas 
įsivėlęs.
Jo rūbas - vien tik strėlės. 
Iššoko gal be parašiuto - 
gilėms net galvos 
susisuko: 
kurių iš jų įsižiūrės, 
kai vėjas jau visas n u krės?

Atostogų fone
Geriam saulę kaip vandenį 
nepaspringstant jokiu 

debesėliu.
Švytruoja burės: raudonos, 

melsvos, gelsvos, baltos 
(kaip tos tulpės iš poeto 
eilių).

Mėlis, smėlis ir vėl mėlis; 
ko dar pasigendi, 
įsistebeilijęs į tolį tu? 
...graudu, graudu, graudu - 
kartoja žingsniai disonansu 
pro karuselių girgždesį, 
pro spygavimų -juokų. 
Tas alasas, 
balionų pynės ir sūpynės - 
suglaustos galvos - bučiniai, 
kitaip nuteikia.
Ir tu šypsais, eini, eini į 

pačių tylų
įjos šerdį; 
nors tavo žingsniai sverdi, 
be atramos, bę atramos. ..

f
gai pabrėžė Sov. Sąjungos pa
stangas į savo delegacijas 
pasaulinėse konferencijose 
įtraukti Baltijos kraštų atsto
vus, kurie narsiai gintų Sov. 
Sąjungos pozicijas, žinoma, 
visai priešingas mūsų sie
kiams.

Baigdamas savo pranešimą, 
dr. K. Bobelis mėgino pažvelg
ti į politinės veiklos konsoli
dacijos galimybes. Jo manymu, 
tai yra įmanoma, bet reikėtų 
atsižvelgti į tam tikras sąly
gas: vadovaujantys žmonės 
Lietuvoje turėtų būti be dė
mės; įvažiavimas Lietuvon be 
Maskvos kontrolės ir keletą 
kitų minčių. Pasak jo, išeiviai 
neturi jokių pretenzijų nusta
tyti atsikūrusios Lietuvos val- 
dymosi sistemą ir būdus. Jis 
taip pat pabrėžė, kad tik Ame
rikos lietuvių pastangom Sąjū
džio žmonės patenka į tarptau
tines sferas.

Sąjūdis Lietuvoje
Prof. Vytautas Landsbergis

— Sąjūdžio tarybos pirminin
kas apžvelgė Sąjūdžio metus — 
sąjūdžio ir atgimimo ištakas. 
Jis peržvelgė atskirus tautos 
išgyvenimo etapus ir jų cha
rakteristikas. Po 1940 m. oku
pacijos tauta išgyvena netei
sybės ir skriaudos jausmą. Ne
viltį stengiasi nugalėti troš
kimu ištesėti ir išlikti vertais 
nepriklausomybės, sulaukti 
Stalino imperijos žlugimo. Ky
la kultūrinė rezistencija — 
kova už žmogaus teises, už ti
kinčiųjų teises.

Apie 1970 m. tautoje buvo 
jaučiamas nuovargis. Ekono
minė stagnacija, badas, gamtos 
naikinimas atneša kitas pro
blemas: nihilizmą, abejingu
mą, alkoholizmą, neviltį, dva
sinę stagnaciją ir miesčioniš
ką materializmą.

Prof. V. Landsbergis sumi
nėjo eilę faktorių, kurie pri
vedė prie Sąjūdžio gimimo. 
Tai buvo 1987-1988 m. — Gor
bačiovo paskelbta “perestroi
ka” sukėlė judėjimus ir atsi
rado būtinybė veiklą telkti 
teisinėje plotmėje. Tai teisy
bės sakymo ir demokratizaci
jos siekimų metas. Sąjūdis 
apsisprendė tapti masine or
ganizacija, ir šiuo metu Sąjū
džio rėmėjai — visa Lietuva.

Sąjūdžio lūpom reiškiama 
kritika Lietuvos valdžiai, 
Maskvai; keliami stalinizmo 
nusikaltimai; “Liaudies žaiz
das reikia draskyti, kad jos 
neapaugtų niekšybės šašais”
— pareiškė prof. V. Landsber
gis. Dabar Lietuvoje kalbama 
laisvai, dalykai vadinami tik
raisiais vardais, vyksta dvasi
nis apsivalymas, ir Sąjūdis 
sulaukia masinio tautos prita
rimo. Po konstitucijos patai
som surinkta 1.800.000 parašų
— tai jau kaip ir neoficialus 
referendumas. Rinkimuose į 
Aukščiausią tarybą Sąjūdis 
laimėjo iš 42 galimų 36 depu
tatus. Sąjūdis pravedė anketą, 
klausiančią, kokiu būdu gali 
būti pasiekta Lietuvos nepri
klausomybė. Dauguma pasisa
kė — palaipsniui.

Prof. V. Landsbergis išvar
dino visą eilę pasiekimų, kurie 
jau pasirodė spaudoje, apra
šant jo viešnagę JAV. Jis taip 
pat suminėjo tam tikras prob
lemas, kokį vaidmenį Sąjūdis 
toliau galės atlikti, koks bus 
opozicijos vaidmuo. Iškyla 
koalicijos klausimas. Skilimo 
pavojus yra rimta grėsmė. 
Prof. V. Landsbergis kėlė klau
simą, ar pačiame Sąjūdyje, 
kur vyrauja pliuralizmas, ar 
sugebėsime visa sudėti į at
skirus laukus. Jis primygtinai 
pabrėžė, kad išeivija neturė
tų prisidėti prie skaldymo ga
limybių.

Ekonominiai ir ekologiniai 
klausimai

Prof. Antanas Buračas, LP 
Sąjūdžio seimo narys, iškėlė 
ekonominius ir ekologinius 
klausimus ir su tuo susijusių 
įstatymų svarbą. Baltijos tau
tos siekia vienybės, nes yra 
gyvybinis reikalas kovoti 
prieš absoliutų išnykimą. Jis 
paminėjo, kad Lietuva jau 
daug prarado dėl valdžios ne
apsižiūrėjimo. Ekonominis sa
varankiškumas yra ir politinė 
galia. Reikia nedaryti klaidų 
pramonės pasirinkime — svar
bu sritys, kur turime žaliavos. 
Savi pinigai yra kitas pirma
eilės svarbos dalykas. Šis pro
cesas nebus lengvas — reikia 
žiūrėti, kad neapiplėštų savų 
žmonių.

Prof. A. Buračas išvardino 
visą eilę problemų ir rūpes
čių, kurie geriausiai turėtų 
būti sprendžiami įstatymų 
komplekse, kuris yra ruošia
mas. Jis pastebėjo, kad šūkis 
“okupantai lauk” šiuo metu 
neįgyvendinamas, bet tankų ir 
kariuomenės sumažinimas ga
lėtų būti įmanomas.

Susumavus prof. Buračo pra
nešimą, galima užbaigti jo žo
džiais: “Tai žaidimas, kuris 
reikalauja veikti galimumo 
ribose; tai vaikščiojimas ba
som kojom ant skustuvo ašme
nų, kad ir dideliais žingsniais, 
bet nesusižeidžiant”.

Visų tikslas
Kazimieras Motieka, teisi

ninkas ir LP Sąjūdžio seimo 
narys, savo pranešimą pradėjo 
žinia, kad paskutiniu metu Są
jūdžio narys Ozolas sušaukė 
visų organizacijų bei partijų 
narius, kurie nusprendė, kad 
vienintelis visų tikslas yra 
nepriklausoma Lietuvos vals
tybė.

Demonstracijos, mitingai ir 
kiti reiškiniai yra tautos bal
sas. Tai vyksta priespaudos ir 
vergovės sąlygose. Visas lais
vės siekimo darbas labai sudė
tingas ir opus; jis dar prieš 
akis. Svarbu išvengti neatsar
gių ir neapgalvotų žingsnių.

Priemonės šiam siekimui 
yra įvairios: viešumas, kėli
mas parsidavėlių darbų ir jų 
daromų kliūčių, rėmimas 
sprendimų tyrimais ir faktais. 
Dalyvavimas rinkimuose pri
verčia kandidatus aiškiai pa
sisakyti, kur jie stovi esminiais 
klausimais: okupacijos, Molo A. Kairienė

Kabaretas “Tarp girnų” ir Mis Stagnacija-89. Iš kairės: A. Kulikauskas, G. Tilvytis, M. Gabrys, E. Dargis, M. Šna
ras, K. Gascevičius; sėdi: I. Balsytė - Mis Stagnacija 89, klūpo V. Kernagis - kabareto vadovas

tovo-Ribbentropo sandėrio ir 
t.t. Prisideda rinkimas faktų 
ir liudijimų iš pirmųjų rinki
mų 1940 m., kurie įrodo Lie
tuvos okupacijos nelegalumą.

Sąjūdis kovoja už nepriklau
somybę ir turės perrašyti savo 
programą. K. Motieka pabrėžė, 
kad federacija ir suverenite
tas — tai du nesuderinami da
lykai, ir nereikia žmones klai
dinti.

Jis smulkiau palietė lenkų 
problemą. Lenkų sąjunga tiek 
Lietuvoje, tiek užsienyje nori 
dirbti su Lietuva ranka ran
kon, o draugijos pirmininkas 
nori ateiti ir padaryti bend
rą pareiškimą televizijoje. 
Jis pabrėžė, kad reikia tobu
linti Sąjūdžio veikimo formas. 
Masinis darbas yra sunkus, 
varginantis ir lėtas. Suminė
jo visą eilę įstatymo projek
tų, kurie ruošiami atskiruose 
komitetuose, organizacijų ar 
profesinėse sąjungose. K. Mo
tieka pabrėžė, kad Lietuvoje 
nėra žmogaus, kuris nenorėtų 
Lietuvos nepriklausomybės, 
bet, iš kitos pusės, nereikia 
erzinti to vilko, kuris mus lai
ko savo nasruose.

Lietuvos kultūros fondas
Dr. Česlovas Kudaba, Sąjū

džio tarybos narys ir Lietuvos 
kultūros fondo pirmininkas, 
apibūdino fondo veikimo gai
res ir tikslus. Didesniuose 
miestuose yra įsteigti fondo 
skyriai, kurie rūpinasi tos 
apylinkės specifiniais reika
lais: paminklų saugojimu ir at
statymu, muziejų ir krašto so
dybų steigimu, atkūrimu au-

Nemirtingas kabaretas “Tarp girnų”
Atrodytų, kad stagnacijos 

laikai Lietuvoje pasibaigė. Ne
tikėkite! Stagnacija yra, ir visa 
Lietuva dar labai ja žavisi, net
gi ruošiasi atvežti į Kanadą pa
rodyti. Ir kodėl nesižavėti, 
kada ji... scenoje ir tikrai 
labai žaisminga.

Perkelkite negeroves ar pra
eitų dienų sentimentalų ilgesį 
į sceną. Nuspalvinkite grau
džiai juokingomis spalvomis ir 
pasikvatokite. Pelnysite popu
liarumą beveik tokį pat, kaip 
turi Vytauto Kernagio vado
vaujamas “Dainos teatras” su 
savo nemirtingu, nepakarto
jamu, beprotišku kabaretu 
“Tarp girnų” ir publikos nu
mylėtine - Miss Stagnacija-89 
(Ilona Balsyte).

Kaip vienas iš populiariau
sių profesionalių kolektyvų, 
pagrįstų geriausiomis lietuviš
koms liaudies bei lietuvių 
lengvosios muzikos tradicijo
mis “Dainos teatras”, vadovau
jamas Vytauto Kernagio, at
vyksta į Kanadą ir JAV š. m. 
spalio pabaigoje.

Vytautas Kernagis ir 1984 m. 
jo sukurtas “Dainos teatras” 
per savo gyvavimo laikotarpį 
paruošė penkias programas: 
“Kur giria žaliuoja” (1985 m.), 
“Liepsnojančio krūmo link” 
(1986 m.), “Linkime paploti” 
(1986 m.), “Apie medžioklę” ir 
“Dainos lengvina rūpesčius” 
(1987 m.) ir “Povo plunksna 
kvailio skrybėlėj” (1988 m). Na, 
o šiais metais linksmina Lie
tuvą, tas beprotiškas kabaretas 
“Tarp girnų”, skirtas 10 metų 
kūrybinio kvailiojimo sukak
čiai. Koncertavo tik Lietuvoje, 
bet už tai visoje Lietuvoje. 

tentiškos tautinės aprangos, 
kultūrinio gyvenimo humani
zavimu, principų puoselėjimu, 
pinigų rinkimu ir jų panaudo
jimu pagal aukotojų valią.

Aplamai fondas siekia išvys
tyti žmonių teisę į saviraišką. 
Šis kelias yra lėtas, ypač kai 
tauta per 40 metų buvo privers
ta tik vykdyti įsakymus. Kultū
rinių vertybių apsaugojimui 
planuojamos saugyklos. Jau 
susitarta su Vilniaus univer
sitetu, kur galės būti rankraš
čių, knygų, dailės skyriai ir 
pan. Svarbu neleisti pražūti 
prisiminimams ir praeičiai. 
Atgaivinami kaimų kapai, glo
bojami apleisti ir niekinami 
kapai, perkeliami ir laidojami 
mirę Sibiro tremtiniai.

Liesdamas ekologiją, dr. Č. 
Kudaba iškėlė visą eilę pro
blemų, kurias yra sunku kont
roliuoti ar užbėgti joms už 
akių, nes trūksta žinių ir pa
čių elementariausių techniš
kų priemonių. Dideli pavojai 
gresia iš atominės elektrinės 
ir cheminės pramonės.

Dr. Č. Kudaba palietė ir kul
tūrinę ekologiją, būtent dvasi
nę ir fizinę tautos sveikatą. 
Tyrimai rodo, kad naikinamas 
Lietuvos kraštovaizdis nesai
kingu projektavimu miestų be 
dvasios, greitkelių pravedimu 
ir gamyklų steigimu be plano. 
Jauni profesionalai parengti 
kaip automatų tęsinys. Jaudi
nantis dr. Č. Kudabos pavyz
dys: “Kas girdėjo, kad lietu
vis kryžių nuverstų! O dabar 
jau verčia . .Arba: “Nukirsti 
obelį, pilną obuolių! O dabar 
jau kertama! (Bus daugiau)

Atliko jau per 800 koncertų. 
Įrašė tris plokšteles: “Žvilgs
nis nuo kalno”, “Eik savo ke
liu” ir “Povo link”. Beje, nau
jausia “Dainos teatro” plokš
telė “Povo link” buvo pripa
žinta geriausia pramoginės 
muzikos plokštele Lietuvoje 
1988 m. “Dainos teatro” kūry
binis principas - norime, kad 
žiūrovas koncertuose ne tik 
klausytų muzikos, bet ir turė
tų į ką pažiūrėti. Kiekviena 
daina - tai mažas spektakliu
kas! Visų “Dainos teatro” pro
gramų scenarijaus autorius ir 
režisierius - Vytautas Ker
nagis.

Kabaretas “Tarp girnų” įsi
steigė 1979 m. ir iš karto tapo 
populiarus ne tik Lietuvoje, 
bet ir viso pasaulio lietuvių 
tarpe. Plokštelių (o vėliau ir 
video) dėka kabareto dainos 
“Santechnikas iš Ukmergės”, 
“Kaip gražu miške”, “Kolorado 
vabalai” užkariavo visų, turin
čių humoro jausmą, žmonių šir
dis. Tad programoje “Tas be
protiškas kabaretas”, išgirsite 
ne tik šias populiarias dainas, 
bet ir naujas, tačiau pašėlusiai 
smagias. Kabareto “Tarp gir
nų” devizas - “Rupūs miltai - 
saldūs kleckai”!

Taigi telieka laukti šio ne
pakartojamo teatro, paver
giančio savo muzika, dainomis, 
vaidyba kiekvieną - ir jauną, 
ir seną, ir kuklaus, ir labai 
išrankaus skonio žiūrovą.

Sekite skelbimus, koncertai 
Kanadoje numatomi spalio pa
baigoje, bilietai pradedami 
platinti nuo spalio pirmos 
dienos.
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□ KULTMNE JE VEIKLOJE
Danutės Brazytės-Bindokienės 

dvikalbę studiją “Lietuvių pa
pročiai ir tradicijos išeivijoje — 
Lithuanian Customs and Tradi
tions” išleido Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė. Tekstas gretimuo
se puslapiuose atspausdintas lie
tuvių ir anglų kalbomis, iliustruo
tas piešiniais ir nuotraukomis. 
Pridėta ir gaidų. Iš tikrųjų ši 364 
puslapių studija, kainuojanti $12 
JAV, apima ir Lietuvos papročius 
bei tradicijas. Jai sutelkta isto
rinė medžiaga, panaudoti netgi 
prietarai ir burtai. Leidinys yra 
labai vertingas kitataučiams ir 
mūsų jaunimui.

Geriausiu saviveikliniu teatru 
išeivijoje tenka laikyti Los Ange
les dramos sambūrį, laurus skynu- 
sį su buvusia vadove rež. Dalila 
Majauskaite-Mackialiene ir ypač 
su dabartiniu vadovu rež. Petru 
Maželiu. Tad nenuostabu, kad 
Vilniaus dramos teatras Los An
geles dramos sambūrį išskyrė iš 
kitų saviveiklinių išeivijos gru
pių ir pakvietė pirmosioms gast
rolėms Lietuvoje. Sambūrio spek
takliais ten netgi bus pradėtas 
naujasis sezonas. Šiai svarbiai 
išvykai buvo pasirinkta ir spe
cialiai paruošta rašytoja tapusios 
aktorės Birutės Pūkelevičiūtės ly
rinė trijų veiksmų drama “Žmonės 
ir beržai”. Joje JAV gyvenantis 
lietuvis Martynas Vaičius bando 
atkurti Lietuvos kampelį su ten 
paliktais beržais ir žydinčiais 
bijūnais. Spektaklį paruošė sam
būrio vadovas rež. Petras Maže
lis su asistente Ema Dovydaitie
ne. Drama turi tik šešis veikėjus, 
kurių vaidmenis atlieka aktoriai 
— Vincas Dovydaitis, Viltis Jatu- 
lienė, Antanas Kiškis, Sigutė Mi- 
kutaitytė-Lownds, Fredas Priš- 
mantas ir Ramunė Vitkienė. Sce
novaizdžius bei scenos reikme
nis parūpins Vilniaus dramos teat
ras. Dėl to Vilniun jau rugsėjo 7 
d. išskrido rež. P. Maželis ir val
dybos pirm. V. Dovydaitis, o ak
toriai — tik rugsėjo 14 d. Vilniu
je Los Angeles dramos sambūris 
du savo spektaklius turės rugsė
jo 23-24 d.d., Panevėžyje — rug
sėjo 26 d., Kaune — rugsėjo 28 d.

XXXVI-ji Europos lietuviškų
jų studijų savaitė liepos 30 — 
rugpjūčio 6 d.d. pirmą kartą bu
vo surengta Švedijoje, Gotlando 
saloje, nuo kurios iki Klaipėdos 
tėra apie 150 mylių. Tad nenuosta
bu, kad iš ten atplaukė “Nerijos” 
ir “Raganos” jachtos. Savaitės 
rengėjų komitetą sudarė: Švedi
jos LB valdybos pirm. Klemensas 
Gumauskas, architektas Jonas 
Pajaujis, Gotlando saloje gyve
nantis dail. Eugenijus Budrys, 
Aldona Broeland, Ona Šimkutė- 
Janson ir miunchenietė Alina 
Grinienė. Savaitės kapelionu 
buvo pakviestas kun. Kazimie
ras Senkus iš Štutgarto. Tris
dešimt penkių jau įvykusių sa
vaičių apžvalgą padarė dr. Ka
jetonas Čeginskas, primindamas, 
kad pirmoji buvo surengta 1954 
m. V. Vokietijoje prie Bodeno 
ežero. Kultūrinėms Europos lie
tuviškųjų studijų savaitėms ta
da daug įtakos turėjo dabar jau 
mirę trys pagrindiniai jų rėmė
jai — filosofas dr. Antanas Ma
ceina, istorikas dr. Zenonas 
Ivinskis ir literatūros kritikas 
dr. Jonas Grinius. Šiemetinėje 
savaitėje dėmesys buvo nukrypęs 
į politinius reikalus, nes joje 
VLIKo valdybos pirm. dr. Kazys 
Bobelis susitiko su Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdžio ir kitų gru
pių atstovais, kurių eilėse buvo 
ir kompartijos centro komiteto 
ideologijos skyriaus vedėjas J. 
V. Paleckis. Visi jie pasirašė spau
doje plačiai nuskambėjusį prane
šimą, kad gyvybinis pasaulio lie
tuvių tikslas yra nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atkūrimas. Kul
tūrinei savaitės daliai priklausė 
Lietuvos diplomato ir rašytojo 
Igno Šeiniaus (1889-1959) prisi
minimas šimtojo gimtadienio pro
ga. Apie jį kalbėjo dr. Juozas 
Lingis ir sūnus Irvis Šeinius. 
Pranešimą apie išeivijos lietuvių 
kultūrinę veiklą padarė PLB val
dybos vicepirm. Irena Lukoševi
čienė. Vinco Natkevičiaus pra
nešimas “Kiek persitvarkė roma
nas ir apysaka Lietuvoje pasta
raisiais metais” buvo skirtas Jo
no Avyžiaus “Sodybų tuštėjimo 
metui”, Romualdo Granausko 
“Gyvenimui po klevu”, Ričardo 
Gavelio "Jauno žmogaus memua
rams”. Tradicinę “Tėvynės va
landėlę” šį kartą pakeitė Vil
niaus jaunimo teatro aktorių at
vežta programa, kurion jie buvo 
įjungę sutartinių, liaudies mu
zikos ir šokių, kun. Antano 
Strazdo, Antano Miškinio ir Ka
zio Inčiūros poezijos kūrinių.

Menotyrininkė Sigita Samuo- 
lienė, dirbanti Vilniaus pamink
lų restauravimo projektų insti
tute, Leningrade apgynė menoty
ros mokslų kandidatės disertaciją 
“Italų meistrų stiuko lipdyba XVII 
šimtmetyje Lietuvoje”. Stiukas 
yra skulptūros medžiaga iš gipso, 
kalkių, klijų ir smėlio arba mar
muro miltelių. Drėgna ji būna 
minkšta, bet greitai stingsta ir 
sudžiūvusi pasidaro kieta. Lig šiol 
tokios kūrybos Lietuvoje niekas 
nebuvo išsamiai tyrinėjęs.

Žemaitės (Julijos Beniuševičiū- 
tės-Žyniantienės) muziejui Ušnė
nuose, Kelmės rajone, vadovauja 
jos provaikaitė Aldona Jankutė- 
Janavičienė. Ušnėnuose ir Volun
gių kaime yra ir daugiau mūsų 
literatūros klasikės Žemaitės 
vaikaičių — vyriausios dukros 
Onos Žymantaitės-Jankienės sū
nus Jonas Jankus ir jauniausios 
dukros Elenos Žymantaitės-Tera- 
sienės sūnus Teodoras Terasa. 
Jie visi prisimena savo senelę. 
Devyniasdešimtmetis Jonas Jan
kus dalijasi atsiminimais su 
muziejų aplankančiais turistais.

Vincas Krėvė-Mickevičius 
mirties 35-tųjų metinių proga pri
simintas ir pagerbtas dail. Alfon
so Ambraziūno sukurtos biusto 
skulptūros atidengimu Druskinin
kuose. Ji pastatyta aikštelėje 
prie M. K. Čiurlionio ir V. Krė
vės gatvių sankirtos. Literatūros 
klasiką V. Krėvę druskininkie
čiai laiko savu žmogumi, nes jis 
yra gimęs 1882 m. spalio 19 d. Su- 
bartonyse, netoli Druskininkų. 
Paminklinį V. Krėvės biustą ati
dengė niujorkietis dail. Vytau
tas Kazimieras Jonynas. Apie V. 
Krėvės kūrybos ir veiklos reikš
mę mūsų tautai kalbėjo filologi
jos dr. Albertas Zalatorius. At
siminimais dalijosi vertėjas An
tanas Dambrauskas, buvęs V. 
Krėvės mokinys. Skambėjo liau
dies dainos, kanklių muzika, V. 
Krėvės “Milžinkapio” ištraukos. 
Žodį tarė Lietuvos rašytojų są
jungos valdybos pirm. Vytautas 
Martinkus.

Rež. Mamertas Karklelis Kau
ne Įsteigė studijos tipo Lietuvos 
tautinį teatrą, kurį globoja ir fi
nansiškai remia “Drobės” įmonė. 
Pirmasis spektaklis buvo sukur
tas Kristijono Donelaičio “Metų” 
motyvais. Jame prabilo Krizas, 
Pričkus, Dočys, Slunkius bei kiti 
šios poemos veikėjai. Rež. M. 
Karklelis “Metų” tekstą papildė 
senosiomis lietuvių dainomis, 
apeigomis tapusiais šienapjūtės, 
rugiapjūtės darbais. Susipažini
mas su naujuoju spektakliu įvyko 
“Drobės” klube, o rugpjūčio 5 d. 
jis buvo nuvežtas į Tolminkiemį 
ir atliktas atstatytoje K. Done
laičio bažnyčioje. Savo studiji
niu teatru rež. M. Karklelis no
ri atgaivinti tautines liaudies 
meno tradicijas, lietuvių papro
čius ir apeigas. Antrajam spek
takliui pasirinkta tokiais princi
pais paties rež. M. Karklelio pa
rašyta pjesė “Kryžių žemė”, at
spindinti Lietuvos gyvenimą is
torijos vingiuose. Lietuvos tau
tinis teatras vaikams paruoš Ka
zio Inčiūros “Eglę žalčių kara
lienę”. Galvojama ir apie Aldo
nos Liobytės “Kupriuką muzikan
tą". Šiuo metu renkama medžiaga 
spektakliui “Tremtiniai”, doku
mentiniam pasakojimui apie lie
tuvių tautos kančių kelius.

Jono Biliūno kelią į Anykščius 
vėl papuošė liaudies meistrų skulp
tūros. Mažasis Joniukas, tuo ke
liu iš tėvų namų eidamas į Anykš
čius, praeidavo penkis upelius, 
paženklintus šv. Jono koplytstul
piais. Dabartiniam Jono Biliūno 
keliui tuos penkis koplytstulpius 
atkūrė liaudies meistrai, pasinau
dodami išlikusiais žmonių pasako
jimais ir senomis nuotraukomis. 
Prie Anykštos ir Elmos iškilo ute
niškio Prano Kaziūno koplytstul
piai, prie Piestupio — uteniškio 
Antano Seibučio, prie Variaus ir 
Bevardžio upelio — anykštėnų 
Aloyzo Urbšio ir Valento Survi
los. Metalines saulutes ir vėja
rodžius koplytstulpiams nukalė 
vilniečiai Vladimiras ir Alek
sandras Kuzinai. Į memorialinį J. 
Biliūno muziejų jo name vėl grįžo 
ten anksčiau kabėję šventųjų pa
veikslai. Kieme prie šulinio vėl 
stovi ąžuolinis kryžius. Tik šie
met ant A. Vienuolio-Žukausko 
kapo paminklinio akmens buvo iš
kaltas testamente pageidautas 
kryžius. “Tiesos” koresponden
tas Vygantas Guiga, skaitytojams 
priminęs vysk. Antaną Baranaus
ką, Joną Biliūną ir Antaną Vie- 
nuolį-Žukauską, klausia: “Kas ge
riau — užmiršti žmogų ar iškrai
pyti jo atminimą? Gal geriau už
miršti. O dabar atėjo laikas at
gailauti ir grąžinti tiesą. Dabar 
tuos anykštėnų milžinus tikrai 
turime”. y. Kst.
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RIŠIKE
>ARAPIJ0S KREDITO KOOPERATYVAS
—— 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 972%

180-185 d. term, ind............ 93/4%
1 metų term, indėlius.......  93/4%
2 metų term. Indėlius..... 91/a%
3 metų term, indėlius..... 91/z%
1 metų GlC-met. palūk. .. 103/4%
2 metų GlC-met. palūk. .. 10’/2%
3 metų GlC-met. palūk. .. 101/z%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 93/4% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 83/4% 
RRSPirRRIF-1 m. term. ind. 103/4% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 101/2% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 101/2% 
Taupomąją sąskaitą ........  8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 91/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

IMA UZ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 13 %
Sutarties paskolas 

nuo ................. 13 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 123/4%
2 metų .................. 12’/z %
3 metų .................. 121/2%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 111/2%

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

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

AKTYVAI virš 42 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

CTEDUAll’C E1IDO 406 Roncesvalles Avė.
OlErnAIIO runa Telefonas 536 5936 ir
2239 Bloor Street West. * Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS
-----------------------------------o-----------------------------------

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

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

» atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių
» įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 

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

padidinu namus, verandas

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

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

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
1814 Berkel Rd., Mississauga l_4X 1M7 

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos 
Juozas Eimis Ramas

Tel. 231-5641, namų 766-5857
ZlIlotYlta 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) zlilolCllC Islington, Ontario M9B 1 A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Palangoje rungtynėse prieš Lietuvos jaunimo rinktinę teisėjų stalas ir dalis žiūrovų, o jų buvo 3000. Nuotrauko
je pirmas iš dešinės Algirdas Kazilionis, Vilniaus “Sporto” redaktoriaus pavaduotojas, aprašęs šias rungtynes 

Nuotr. Valdo Malinausko

T.V.

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

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

“VĖJAS” KREPŠINIO 
AIKŠTĖSE

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Trečiosios “Vėjo” rungtynės Lie

tuvoje žaistos 1989 liepos 12 d. Pa
langoje prieš Lietuvos jaunimo rink
tinę. Jas “Vėjas” laimėjo 87:78 (39: 
43). Štai apie jas rašė Vilniaus “Spor
te” liepos 15 d. laidoje Algirdas 
Kazilionis. Jis Vilniaus “Sporto" 
redaktoriaus pavaduotojas ir spe
cialus korespondentas šioms rungty
nėms. Teko su juo pabendrauti ir 
pasikalbėti sportinės spaudos ir 
varžybiniais reikalais. Kadangi šis 
rungtynių aprašymas yra įdomus, 
tai, kiek sutrumpinę jį, perspaudi- 
name “Tėviškės žiburiuose”.

Kitaip ir būti negalėjo ...
Šiaurės Amerikos lietuvių “Vėjo” 

krepšinio rinktinė savo viešnagės 
Lietuvoje metu buvo planavusi su
žaisti penkerias rungtynes: Alytuje. 
Palangoje, Panevėžyje, Vilniuje ir 
Kaune. Tačiau po susitikimo Aly
tuje kitą dieną mūsų tautiečiai pa
suko į Marijampolę, kur laimėję 
“neplanines” rungtynes, geros nuo
taikos antradienio vakarą atvyko į 
Palangą.

Nors naktį ir smagiai palijo, tre
čiadienio rytas išaušo saulėtas, 
gražus. Puikus buvo ir vakaras, kai 
į aikštelę išbėgusias "Vėjo” ir Lie
tuvos jaunimo rinktines smagiais 
maršais sveikino Palangos miesto 
pučiamųjų orkestras, vadovauja
mas Romo Petraičio, šiltu žodžiu 
sėkmės krepšininkams linkėjo mies
to LTD vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas Feliksas Užpel
kis, o svarbiausia - apie 3 tūkstan
čiai palangiškių ir jų svečių. Už gra
žų sutikimą padėkos žodį tarė “Vėjo” 
vadovas Rimas Miečius.

“Vėjui” taškus pelnė: J. Karpis 24, 
R. Šimkus 23, M. Waitkus 20, A. Ba
ris 7, D. Siliūnas 5, L. Ažubalis ir 
j. Shimko po 4. Lietuvos jaunimo 
rinktinei: G. Markevičius 18, A. Pazd- 
razdis 12, G. Šivickas 11, G. Bačians- 
kas ir D. Dimavičius po 9. D. Lukmi- 
nas ir A. Tomkevičius po 6, V. Jan
kūnas ir L. Kvedaravičius po 3, G. 
Einikis L

Arbitrai: D. Diazas (JAV) ir R. 
Brazauskas (Lietuva).

Respublikos jaunimo rinktinė 
neseniai grįžo iš TSRS IV jaunimo 
žaidynių, kur pasirodė labai ne
sėkmingai - užėmė tik šeštąją vietą. 
Šioms rungtynėms susirinko tik 
antradienio vakarą, bet jų pradžia 
mūsų jaunimui buvo sėkminga: 9 
min. pirmaujama 20:11. Ypač akty
vus rinktinės kapitonas G. Marke
vičius, gerai jam talkina D. Dimavi
čius ir G. Bačianskas. Gaila tik, kad 
pirmajame kėlinyje nežaidė trau
muotas D. Lukminas, labai gerai 
pasirodęs per rungtynes Alytuje. 
Tiesa, Darius po pertraukos vis dėl 
to buvo išbėgęs į aikštelę, bet “per
versmo” nepadarė. Tačiau ir vyres
ni amžiumi ir žymiai didesnę pa
tirtį turintys aukšti ir stiprūs jų

Siunčiame ir 
parduodame 
220 voltų/50 H2 

elektrinius reikmenis 
Įskaitant ir “Camcorders”, “VCR” bei 
“TV” vartojimui Europoje-Lietuvoje 

Universal Overseas Services 
I960 Ellesmere Rd. Unit 6 

Scarborough, Ont. M1H 2V9 
Tel. (416) 438-7500

varžovai netrukus ne tik išlygino 
rezultatą, bet persvėrė jį: 12 min. “Vė
jas” jau buvo priekyje 24:22. Po 
rungtynių girdėjau, kaip Respubli
kos vyrų krepšinio vyr. treneris A. 
Ivašauskas “auklėjo” mūsų jauni
mą: “Matėt, kaip jie kovoja po krep
šiu? Ne vienas, ne du, trys, keturi 
šoka prie kamuolio. O jūs? Taip, 
pamokų pamokėlių mūsų jaunimui 
per šias rungtynes turėjo ne vieną, 
kad tik jos išeitų jam į naudą.

Vis dėlto pirmąjį kėlinį, kol buvo 
jėgų, mūsų jaunimas kovojo garbin
gai ir netgi jį laimėjo. O bėdos pra
sidėjo nuo antrojo pradžios, kai 
24 min. G. Einikis prasižengė 5-ąjį 
kartą. Gintaras, tiesa, pelnė tik vie
ną tašką, bet palyginus neblogai gy
nė savo krepšį, o nukentėjo per anks
ti už tą savo nesutramdomą liežu
vį.. . Tada rezultatu 51:49 pirmavo 
svečiai. O kai kelias prie mūsų jau
nimo krepšio pasidarė lengvesnis, 
“Vėjas” įsisiautėjo: 26 min. 57:51, 
28 min. 65:55, 32 min. 77:61 . . . Be
veik nekliudomi po krepšiais darba
vosi J. Karpis (2.08 cm), R. Šimkus 
(2.08 cm), M. Waitkus (1.88 cm). Be to 
svečių treneris P. Torney labai daž
nai ir po kelis iš karto keitė savo 
auklėtinius, tad jie galėjo visą laiką 
išlaikyti aukštą žaidimo spartą. Mė
gino tuo pačiu atsakyti ir mūsų jau
nimo vadovai R. Sargūnas bei E. 
Niekus, bet jėgos buvo nelygios. 
Tiesa, rungtynių pabaigoje jauni
mas kiek sušvelnino rezultatą, ta
čiau pralaimėjimo neišvengė. Kitaip 
ir būti negalėjo ...

Keli skaičiai: mūsiškiai prasi
žengė 31, svečiai 28 kartus, mūsų 
jaunimas metė 36 baudas - pelnė 
22 tšk., svečiai iš 25-17 tšk. O kai tiek 
baudų, nenuostabu, kad rungtynės 
užsitęsė (vien pirmasis kėlinys są
junginės kategorijos teisėjo rasei
niškio V. Barevičiaus paskaičiavimu 
tęsėsi 50 min.). O vis dėlto mūsų jau
nimas atsirevanšavo per pertrau
kos metu surengtą tritaškių mėtymo 
konkursą. Nugalėtoju tapęs D. Luk
minas per 2 minutes pataikė 25 kar
tus, L. Kvedaravičius 23, A. Pazdraz- 
dis 18, o svečiai S. Arlauskas, J. 
Shimko 11, D. Siliūnas 9. Tad Lietu
vos jaunimas laimėjo 66:33.

Ketvirtadienį "Vėjas” svečiavosi 
Nidoje. Savo tėvų dainas autobuse 
lietuviškai linksmai traukė daino- 
rėliai milžinai Algis Rugienius (2. 
03 cm) ir Paulius Gražulis (2.08 cm). 
Vakar mūsų tautiečiai poilsiavo 
Palangoje, šiandien per Kauną va
žiuoja į Panevėžį, kur rytoj 18.30 vai. 
Sporto rūmuose žais su vietos “Liet- 
kabeliu”.

(Bus daugiau)

Toronto lietuvių golfo klubas daly
vavo baltiečių metiniame-tradici- 
niame turnyre, tačiau nesėkmingai 
pasirodė ir tenkinosi trečiąja vieta. 
Pirmą vietą laimėjo estu komanda, 
suomiai rikiavosi antrieji ir ketvir
toje vietoje pasiliko latvių komanda.

Rugpjūčio 27 <1. reguliariame me
tinės programos turnyre, kuris vyko 
Golf Haven golfo laukuose, laimėto
jai rikiavosi sekančiai. Turnyro 
laimėtojas K. Eimantas - 73. Antra 
vieta Algis Simanavičius - 78 ir tre
čioje liko A. Beachamp su 80 smū
giu. Su išlyginamaisiais smūgiais 
grupėje pirmuoju tapo A. Smolskis 
- 60 ir antruoju A. Kartavičius - 67. 
Moterų klasėje E. Kėkštienė dvigu
ba laimėtoja - turnyro su 91 ir iš
lyginamųjų smūgių grupėje su 68. 
Tiksliausi smūgiai prie vėliavėlės 
laimėti D. Ferguson-, V. Kaknevi
čiaus ir K. Eimanto. Nežinomoji sky
lė laimėta V. Paulionio. Turnyre da
lyvavo 31 golfininkas.

Skautų veikla
• Rugsėjo 19 d., 7.30 v.v., skau

tų būkle šaukiamas “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų vadovų-vių po
sėdis. Visi jauskime pareigą da
lyvauti.

• Spalio 1 d. “Šatrijos” ir “Ram
byno” tuntai metų veiklą pradeda 
Mišiomis Prisikėlimo parapijos 
šventovėje 10.15 v.r. Po Mišių iš
kilmingas atidarymas-sueiga paro
dų salėje. Pilnoje uniformoje ren
kamės salėje 9.45 v.r.

• Mieli tėveliai, kurių vaiku
čiai dar nepriklauso jokiai lietu
viškai organizacijai, prašome juos 
įregistruoti į skautų ar skaučių 
draugoves. Jeigu reikėtų daugiau 
informacijų, skambinkite tunti- 
ninkui F. Mockui tel. 489-7735 arba 
draugininkams.

• Teisininkas v.s. K. Grigaitis, 
švenčiantis 70 m. skautavimo su
kaktį, paaukojo $2000 “Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntams. Nuoširdus 
skautiškas ačiū sukaktuvininkui 
už dosnią auką. Tuntininkai

<& SKAITHOJAI PASISAKO
ŽODIS IŠ LIETUVOS

Nuoširdžiai dėkoju Jums už dė
mesį ir prisiminimą. Su didžiau
siu džiaugsmu ir jauduliu prisi
menu savo viešnagę Kanadoje, be
galinę tautiečių meilę Lietuvai, 
gimtajam kraštui, žmogui. Tos mei
lės ir dėmesio žmogui mes esa
me taip išsiilgę. Man liko nuosta
būs ir jaunų, ir pagyvenusių, ir 
senų lietuvininkų Kanadoje prisi
minimai. Jie neišblės! Už Atlan
to aš buvau pirmą kartą ir net ne
įsivaizdavau, kad tokia stipri ir 
gana vieninga yra Lietuvių bend
ruomenė. Dėkoju Jums visiems už 
veiklą lietuvybei, visų mūsų Tė
vynės labui, už lietuviškos dva
sios puoselėjimą, už meilę savo 
Tėvynei, kuri mano požiūriu, pa
laikoma per maldą, per bažny
čią. Lietuva vaikučiams išsvajo
toji žemė, kaip ir nuostabi Dan
gaus karalystė.

Dėkoju Jums - iškarpas iš Jūsų 
laikraščių gavau. Girdėjau, kad 
buvo išsiųsti pilni “TŽ” egzemp- 
liorai - jų aš negavau. Sąjūdis 
“TŽ” gauna. Tiesa, vienas kitas 
numeris yra pražuvę, bet gal čia 
ir atsitiktinumas, o gal cenzūros 
darbas. Mūsų (Sąjūdžio) archyve 
kaupiami visi mūsų ir užjūrio lie
tuvių leidiniai, tad. jei Jums nė
ra per didelių sunkumų, būtume 
labai dėkingi, jei ir toliau siųs- 
tumėte savo leidinį.

Dėkojame Jums už rūpestį ir 
pastangas. Linkime sėkmės Jūsų 
kilniame darbe. Jūsų -

Kazimieras Antanavičius 
Vilnius,
1989 m. liepos 1 <1.

Paieškojimai
Alfonsas Lileikis, Liudviko, 

ieško savo tėvo brolių - Alekso 
ir Jono Lileikių. Rašyti: A. Li
leikis, Aukštaičių 3, Vilnius, 
Lithuania, USSR.

Irena Rickevičiūtė-Jazbutienė, 
Felicijono, ieško dėdės Vaclovo 
Rickevičiaus, Rapolo, jo žmonos 
Elenos ir dukters Violetos. Iš Lie
tuvos išvyko 1944 m. Pirma žinia 
iš jų gauta po karo iš Kanados.

Prašome juos pačius atsiliepti 
arba žinantys apie juos pranešti 
šiuo adresu: Kaunas 233000, Krė
vos 3-6, Lithuania, USSR, arba A. 
Jazbučiui, 19330 Riverside Dr., 
Sonoma, CA 95476, USA.

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

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

Justinas Raškauskas

BROWN
T 624-6336 namų 897-0068
I ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 

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

OVERSEAS VIDEO TAPE
Pakeičiame 3 vai. video juostas 
iš vienos sistemos Į kitą tik 
už $45. Darbas garantuotas. 
NTSC, PAL, SECAM, Europos, 
Azijos, Afrikos ir Australijos 
sistemas į kanadišką ir atvirkš
čiai. 8 ir 16 mm filmas ir skaid

res pakeičiame (video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

LIETUVIŲ 
_--I_T -T ,T, _ KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
9’/2% už 90 dienų term.indėlius 
93/4% už 6 mėn.term.indėlius 
93/4% už 1 m. term, indėlius 
91/:% už 2 m. term, indėlius 
91/2% už 3 m. term, indėlius 
93/4% už 1 m. GIC mėn. palūk.

103/4% už 1 m. GIC invest, pažym.
101/2% už 2 m. GIC invest, pažym.
101/2% už 3 m. GIC invest, pažym.
83/4% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

103/4% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
10’/2% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
101Ą% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
83/4% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)

8 % už taupymo sąskaitą
91/4% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
6’/2% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo...13 % 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ............. 123/4%
2 metų ............. 121/2%
3 metų ........... 121/2%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų...11 'h°/o 

(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir ant
rieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 73 milijonų dolerių

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v. 
po pietų

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

Telefonas 532-1149

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

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Nekilnojamo turto (staiga, 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, Ontarjo 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. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų)

JANE-ANNETTE
Testamentinis pardavimas. Mūrinis, atskiras 8 kambarių namas, 
gerame stovyje. Dvi modernios virtuvės, dvi prausyklos, įrengtas 
rūsys, garažas. Geras pirkinys. Prašoma kaina tik - 238,000.

St. JOKŪBAITIS

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

RF/UBK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, BA
associate broker

4887 dundas street west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 239-9892 232-2322

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

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

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

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

Canada Life Assurance Company
I 390 Bay St. nr. 600, Toronto M5H 2Y2 

Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320



Ir vyresnieji moka stovyklauti
Įspūdžiai iš Toronto Lietuvių namų vyrų būrelio surengtos stovyklos
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Toronto Lietuvių namų vyrų bū
relis šiemet jau tcyliktg kartą su
ruošė poilsio stovyklą rugpjūčio 
12-20 d.d. pranciškonų stovykla
vietėje “Kretinga” New Wasaga 
Beach. Medžiais apaugęs 26 akrų 
stovyklavietės plotas su bėgan
čiu smėliu padeda pamiršti mies
to triukšmą ir tvanką. Teko nu
girsti, kad pranciškonams buvo 
pasiūlyta už nuosavybę milijo
ninė suma. Pirkėjai planavo sta
tyti prabangų viešbutį su basei
nu poilsiautojams. Tai rodo, koks 
svarbus sveikatos turtas lietuviš
kose rankose.

Stovykloje dalyvavo 76 suaugę 
ir 20 jaunių. Tai gana gražus bū
rys, nors ne visi stovyklavo pilną 
laiką. Jų eilėse buvo atvykusių iš 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Su
valkų trikampio, Čikagos, Mont- 
realio, Londono, Hamiltono ir, ži
noma, Toronto. Visi jautėsi kaip 
vienos, didelės ir lietuviškos šei
mos nariai.

V. Drešeris skaitė tris paskai
tas apie sveikatą ir mankštą. Taip 
pat vadovavo 9 mankštos prati-
mams ir 9 pasivaikščiojimams 
apie stovyklavietę. Paskaitose 
buvo paliesti naujausi medici
nos ir sveikatos klausimai, ypač 
liečiantys maistą, svorį, dietą. 
Vieną vakarą St. John’s Ambu
lance atstovė iš Barrie aiškino 
apie pirmąją pagalbą, širdies 
priepuolius, skendimą ir krauja
vimą.

Prof. Vaitekūnas iš Vilniaus uni
versiteto skaitė paskaitą apie 
paskutinius ' politinius įvykius 
Lietuvoje. Klausytojų buvo apie 
150. Jie nepagailėjo klausimų. 
Tai buvo šalia fizinės ir dvasinė 
atgaiva.

Stovyklavimo laikui paįvairinti 
buvo rodomos vaizdajuostės iš 
Lietuvos ir Estijos kultūrinės 
veiklos: Sąjūdžio suvažiavimas ir 
demonstracijos 1988 m. rugpjūčio 
23 d., vaidinimas “Kęstučio mir
tis” Trakų pilyje, demonstracija 
Vingio parke Vilniuje, “Gaudea- 
raus” - Baltijos dainų ir tautinių 
šokių šventė Estijos sostinėje 
Taline.

Vakarais V. Pečiulis vadovavo 
laužui su bendromis dainomis, 
duetais, anekdotais ir kitais links
mais pasakojimais. Programą at
likdavo dažniausiai publikos daly
viai. Klausytojams ypač patikdavo 
“Aro” choristų - Bakšos ir Radžiū
no dainos. Gal gražiausi progra
mų momentai buvo: Pečiulio su sa
vo mažamete dukrele Vilija daina
vimas, Klibingaitiėnės, Bričku- 
vienės dukrų daina “Du gaideliai” 
ir šokis “Noriu miego” su savo ma
žamečiais. Publika palydėdavo 
tai karštomis katutėmis.

Šeštadienį, rugpjūčio 19, vakare 
įvyko gegužinė valgyklos salėje. 
Apie 200 dalyvių smagiai pašoko

Tėvai, kurie nemoko savo vaikų 
lietuvių kalbos, bėga nuo savo 
tautos

Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų vedamas

LIETUVIŲ VAIKŲ DARŽELIS
kviečia tėvus registruoti ikimokyklinio 
amžiaus vaikus pilnai ar pusei dienos.
Skambinti telefonu 534-5773 arba 
atvykti Į darželį, 57 Sylvan Ave., 
susipažinti.

^MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2

Po sėkmingai pavykusios “Gintaro” kelionės į Lietuvą pranešame, 
kad išrūpinam kvietimus ir suplanuojam išvykas pasirodymams 
į Lietuvą atskiriems menininkams aransamblinėms grupėms.

Sudarom sąlygas privačiai apsilankyti Lietuvoje.
Nuperkam automobilius ir kitas dovanas valiutinėje parduotuvėje. 
Sutvarkom dokumentus iškvietimui giminią iš Lietuvos.
Kreipkitės į Stefą arba Algį Medelius, vakarais tel. (416)434-1847

' Ir-r-i J II ii
G. KELLEHER REAL ESTATE LTD. 

Susan Jurėnienė
Profesionali pirkimo ir pardavimo atstovė 
mielai jums patarnaus Toronto, 
Mississaugos, Oakvillės apylinkėse.
Verslo — (24 v.) tel. 279-6338

CHOICE
“All THE

MASKELL INSURANCE
WORLD"

IN THE

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 •

ir padainavo. Prizinį valsą laimė
jo torontiškė Samonienė ir hamil- 
toniškis Bajoraitis. Disko muziką 
tvarkė Z. Rėvas, šokių muziką ir 
dainavimą atliko V. Pavilonis.

Stovyklos komendantu buvo Aug. 
Sukauskas. Mankštos, registraci
jos ir kitus reikalus tvarkė V. Dre
šeris, kitus darbus atliko V. Kaz
lauskas. Stovyklos ūkvedys - A. 
Borkertas. Automobilių aikštę 
tvarkė M. Račys. Visi minėtieji 
asmenys yra Vyrų būrelio nariai. 
Stovyklos šeimininkė - P. Greičiū- 
nienė. Ji prieinama kaina skaniai 
maitino visus stovyklautojus ir 
svečius.

Toronto LN vyrų būrelis nusi
pelno padėkos ir pagarbos. Ypač 
stovyklos ruoša pareikalauja daug 
planavimo ir darbo. Dėkingumą 
turi pajusti ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenė. Stovyklos surengi
mas - tai lietuviškos kultūros pa
laikymas ir ugdymas konkrečiau
sia forma. Be to, ramybė, grynas 
oras, sveikas lietuviškas maistas 
ir sava lietuviška aplinkuma stip
rina dvasinę ir fizinę sveikatą. St. D.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

klausimus tyrimuose buvo su
silaukta neigiamo atsakymo, 
tik rezultatai lig šiol nepasie
kė kanadiečių visuomenės. 
Šiandien įvairių reikmenų su 
jų gamybon įjungtais PCB che
mikalais galima rasti kiekvie
no kanadiečio namuose, bet iš 
tikrųjų jie nesudaro rimtesnio 
pavojaus. Automobilių išme
tamos dujos esančios pavojin
gesnės, tačiau niekas dėl jų 
nežada atsisakyti šios labai 
naudingos susisiekimo prie
monės.

PCB atmatas lengvai galima 
sunaikinti aukštos tempera
tūros degyklose be didelio pa
vojaus gamtai. Dėl to jos sovie
tiniais transportlaiviais ir bu
vo gabenamos į Liverpulio uos
tą Britanijoje, nes prie jo yra 
tokia aukštos temperatūros de
gykla. Lig šiol ji atmetąs pri
imdavo ir iš Kanados, bet da
bar joms kelią pastojo PCB nu
gąsdinti Liverpulio uosto dar
bininkai. Tokia degyklą vie
nintelę visoje Kanadoje, turi 
tik Albertos provincija savo 
šiaurinės srities Swan Hills 
vietovėje. Ši degykla yra pro
vincinės valdžios nuosavybė, 
jokių degalų nepriimanti iš 
kitų Kanados provincijų. Iš
vada yra aiški - tokių degyklų 
reikia ir kitoms provincijoms, 
kuriose dabar vyksta aštrios 
kovos dėl miestų atmatoms rei

Namų —542-1708

Toronto “Kiškių klubo ” nariai, užbaigę savo metinę veiklą. Pirmoje eilėje iš kairės: Pauliukas Kriščiūnas, Stefan 
VVasowicz, Vilija Yčaitė, Aleksutė Duliūnaitė, Vaida Simonavičiūtė, Livija Jonaitytė, Valen Steer; antroje eilėje 
Aidas Rygelis, Aras Petrauskas, Pauliukas Didžbalis, Vytukas Naudžiūnas. Trūksta Petriuko Vaičiūno, Simuko 
ir Justino Trumpickų, Stepono Kulikausko

kalingų didelių plotų. Mažes
nės degyklos tų atmatų neįsten
gia sunaikinti. Dvokiantys są
vartynai sparčiai auga, nors 
jų visokiais būdais stengiasi 
atsikratyti įvairios vietovės. 
Vadovaujamasi pastaba - tik 
ne prie mano durų. Tegu dėl 
jų kenčia kiti, bet ne aš.

Tragikomiškai atrodė PCB 
atmatų gabenimas iš Kvebeko 
į Britaniją Sovietų Sąjungos 
transportlaiviais, žvejojan
čiais dolerius Kanadoje. Tra
gikomiška, nes kadaise Kana
da turėjo didelį prekybos lai
vyną, dabar dingusį dėl jūrei
vių unijų besaikių reikalavi
mų. Tie laivai išsiskirstė po 
visą pasaulį ir buvo užregist
ruoti kitų valstybių uostuose. 
Tad ir tenka šauktis perveži
mus pigiau atliekančių sovie
tinių laivų. Doleriais teko at
silyginti ne tik už laivų, bet ir 
degalus Britanijoje ankščiau 
priėmusios degyklos paslau
gas. Kitas Toronto universite
to inžinerinio instituto gamti
nės aplinkos studijų prof. dr. 
P. H. Jones taip pat paneigia 
apie PCB plačiai pasklidusius 
gandus. Jis kaltina spauda ir 
televiziją neteisingų duome
nų skleidimu. Esą be reikalo 
kalbama, kad PCB sukelia vė
žį. Lig šiol nėra užregistruota 
nė vieno mirtino atvejo. Mirti
na galėtų būti nebent labai 
didelė PCB chemikalų dozė. 
Tačiau prof. dr. P. H. Jones 
taipgi teisingai primena, kad 
žmogui mirtį gali atnešti ir di
deli kiekiai suvalgyto cukraus. 
Jis pataria atkreipti dėmesį 
į pervežamas mažesnes degyk
las, kurias taip pat galima pri
taikyti PCB atmatų sunaikini
mui.

Lankėsi Lietuvoje
Lietuvos kardinolo V. Slad

kevičiaus kvietimu, arkiv. Aud
rys J. Bačkis, pronuncijus Olan
dijoje, rugsėjo 6 d. išvyko Lie
tuvon, kur dalyvavo Šiluvoje re
liginėse iškilmėse ir rugsėjo 10 
d. atnašavo Mišias.

Pobūvis su Sąjūdžio 
nariais

Los Angeles pensininkų klu
bo pobūvyje rugsėjo 24, sekma
dienį, 12 v. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje dalyvaus Lietu
vos persitvarkymo sąjūdžio sei
mo tarybos narys filosofas Ar
vydas Juozaitis su žmona Lai
ma ir tarybos narys Alvydas 
Medalinskas. Tuoj po pietų, 2 
v., A. Juozaitis kalbės apie Są
jūdžio planus ir filosofiją, A. 
Medalinskas padarys praneši
mą apie jaunimo ir kitas orga
nizacijas Lietuvoje. Visi kvie
čiami dalyvauti. Pietums sta
lus užsakyti pas Petronėlę Va
liulienę tel. (213) 654-3690 ar 
Juozą Kaributą tel. (213) 665- 
2619. Pensininkų klubui talki
na JAV LB ir Los Angeles lietu
vių jaunimo sąjunga.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optoinetristė

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

(prie Lietuvių namų) 

Priima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Torortto Maironio mokyklos mokiniai laukia mokslo pradžios rugsėjo 23 d.

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS b.a. m.l.s. ll.b.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

3425 Dundas St. W., Suite 200 Telefonas
prie Windermere Ave. įstaigos (416) 763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4

XXXIII-sios Kanados 
Lietuvių dienos

Tradicinės Kanados Lietu
vių dienos rengiamos 1990 m. 
gegužės 19-20 d.d. Hamiltone. 
Šventės rengimui vadovauja 
Hamiltono Bendruomenės apy
linkės valdyba su pirmininke 
A. Krivinskaite. Rengėjai šiuo 
metu sudarinėja įvairius komi
tetus, kurie rūpinsis atskirų 
renginių ruoša. Valdyba su 
grupe talkininkų jau turėjo 
porą pasitarimų, kur buvo nu
matyta Kanados Lietuvių die
nų programa: meno paroda, 
sporto žaidynės, penktadienio 
vakare literatūros - dramos 
vakaras, jaunimo susipažini
mo šokiai, šeštadienį bendras 
susipažinimo vakaras, o sek
madienį katalikams bei evan
gelikams pamaldos ir užbai
gai - didingas koncertas su vi
somis Kanados lietuvių meni
nėmis pajėgomis, paminint 
“Varpo” šimtmetį. Taip pat 
yra planuojama ta proga iš
leisti leidinį. Valdyba jau kai 
kuriems renginiams išnuomo
jo šventei tinkamas sales. Ren
gėjai supranta, kad šis užmo
jis pareikalaus daug darbo ir 
lėšų, bet jie tikisi lietuviško
sios visuomenės pritarimo ir 
paramos. Prašoma iš anksto 
ruoštis šiose iškilmėse daly
vauti. J.P.

Sukaktuvinis suvažiavimas
1990 m. birželio 15 d., 6 v.v., 

Kaune, P. Navardaičio bute, 
šaukiamas 1940 m. Kauno IV 
valstybinę gimnaziją baigusių 
mokinių 50 m. sukaktuvinis su
važiavimas. Registracijos ir 
informacijos reikalais kreip
tis pas P. Navardaitį, Kaunas 
31, Vasiliausko 32, Lithuania, 
USSR.

• Reikia daug mokytis, kad pa
matytum. kaip mažai težinai

(Montaigne)

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

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B 1 KB
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 Bussiness” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus!
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480

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

DR A L I) A — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

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., LLB., M.B.A., M. Eng.

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 Fax. 248-5922

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems į amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti sa
vo santaupas. Neužmirština, 
kad tarp įvairių fondų, lietu
viškų institucijų bei organiza
cijų yra jau 40 metų sulaukę 
“Tėviškės žiburiai” - plačios 
apimties savaitraštis. Rašydami 
savo testamentus, neužmmirš- 
kite ir jo. Iškeliauja tautiečiai 
į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir 
toliau. Mažėjant tautiečių skai
čiui, jie reikalingi vis didesnės 
paramos, ypač nuolat kylant pa
ruošimo ir spausdinimo išlai
doms. Testamentinis paliki
mas “Tėviškės žiburiams” bus 
prasminga parama ir visai lie
tuviškai veiklai. Adresas: “Tė
viškės žiburiai”, 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont., 
L5C 1T3, Canada. LEIDĖJAI

Rašo apie baltiečius
“Time” žurnalas rugsėjo 11 

d. laidoje išspausdino savo 
skaitytojų keletą laiškų bal- 
tiečių reikalais. Viename iš 
jų David John Plesic, Miami, 
rašo, kad buvusios nepriklau
somos valstybės Estija, Lat
vija ir Lietuva paskutiniais 
dešimtmečiais buvo beveik su
naikintos. Šiuo metu baltie- 
čiai, kaip niekada, pasiryžę 
išsikovoti laisvę. Jei Baltijos 
valstybės atgaus nepriklauso
mybę, tai 20 šimtmetyje pada
ryta didžioji skriauda demo
kratijai bus atitaisyta.

Rimvydas J. Sidrys, Streator, 
Ill., primena, kad išvežimai 
Lietuvoje prasidėjo 1941 m. 
birželio 14 d. ir tęsėsi iki 
1952 m. Sibiro lageriuose žu
vo 300,000 vyrų, moterų ir vai
kų.

St. Prakapas, Toronto, Ont., 
giria žurnalą už tikslią infor
maciją apie baltiečių tikslus 
ir siekius dabartinėje kovoje.

Juozas (Joseph)

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

R&44KK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacifų srityje

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

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

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

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

Qnfu|£ DRESHER Ltd. 
Member Broker 
Tel. 233-3334 
FAX 233-0285

3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8
Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse.

Kreipkitės į Birutę Spudienę, B.A., namų 445-9469 arba 
į Valterį Drešerį. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai. 

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

Ar jūs domitės pirkimo ir pardavimo 
(Real Estate) karjera?

Jeigu taip, skambinkite į musų raštinę. Mes paruošime 
jus, duodami pamokas kas antrą antradienį.
Century 21 geriausiai paruošia pardavėjus pirkimo ir 
pardavimo versle. Dėl informacijų skambinkite Valteriui 

ar Riek tel. 233-3334.

Dresher Ltd.

HDI7CIJI7D INSURANCE JUIvrLijH.Jlj Iv brokers
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Anapilio žinios

— Parapijos šventėje-atlaiduo- 
se, rugsėjo 24 d., pamokslą sakys 
ir naująsias Anapilio muziejaus- 
archyvo patalpas šventins žymu
sis kovotojas už Lietuvos religinę 
laisvę kun. Alfonsas Svarinskas. 
Iškilmingos pamaldos su Šven
čiausiojo procesija bus 3 v.p.p. 
Pastato šventinimo ir parapijos 
šventės vaišės bus 5 v.v. Pakvie
timai į vaišes platinami sekma
dieniais parapijos salėje. Šiokia
dieniais prašome kreiptis į mūsų 
parapijos tarybos parengimų sek
cijos pirm. V. Narušį, tel. 277-1128.

— Parapijos šventės dieną, rug
sėjo 24, autobusas nuo požeminio 
traukinio Islington stoties va
žiuos Anapilin ir po pietų. Nuo 
požeminio traukinio stoties iš
važiuos 2.30 v.p.p., o nuo Anapi
lio atgal važiuos 8 v.v.

— Parapijos choras pradėjo 
savo povasarinį giedojimo sezoną. 
— Pakrikštytas Valterio ir Diane 
(Labinę) Hornerių sūnus Cory- 
Jonas-Keith.

— Lietuvoje leidžiamo “Litera
tūra ir menas” laikraščio redak
cija norėtų įsigyti išeivijoje iš
leistą “Lietuvių enciklopedijos” 
komplektą. Jei kas galėtų tokį 
komplektą padovanoti, prašome 
skambinti mūsų klebonijos raš
tinėm

— Tęsiamas Finansinis staty
bos vajus Kanados lietuvių kul
tūros muziejui Anapilyje. Muzie
jui paaukojo $1000 a.a. Vytauto 
.Jonaičio atminimui: Eglė (Jonai
tytė) Vair, Ona (Jonaitytė) Naru- 
šienė, Rita (Jonaitytė) Gast ir Bi
rutė Jonaitienė.

— Aukojo parapijai: $100 — dr. 
J. Sungaila; Kanados misijoms 
papildomai surinkta $22.

— Mišios rugsėjo 17, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Juozą Jankaitį, 
11.00 v.r. už parapiją. Wasagoje 
11.00 v.r. už a.a. Antaną Bernotą 
(II mirties metinės).

Išganytojo parapijos žinios
— Rugsėjo 6 d. staiga mirė daili

ninkas a.a. Jokūbas Dagys, Čikagos 
lietuvių evangelikų reformatų 
bažnyčios narys ir kuratorius. 
Jis gyveno Toronte. Liūdi žmo
na Lois Toronte ir sūnus su šei
ma Lietuvoje. Rugsėjo 17, sekma
dienį, 7.30 v.v. pamaldos bus Tur
ner & Porter koplyčioje, Ronces- 
valles gatvėje. Rugsėjo 18, pirma
dienį, 10 v.r., bus laikomos pamal
dos lietuvių evangelikų parapi
jos Išganytojo šventovėje. Po pa
maldų — visuomenės atsisveikini
mas su velioniu.

— Rugsėjo 17 d. pamaldos su Šv. 
Vakariene įprastu laiku, 11.15 v.r.

— Rugsėjo 16, šeštadienį, 3.30 
v.p.p. šventovėje bendram vedybi
niam gyvenimui buvo palaiminti 
Kęstutis J. Draudvila su Loreta 
Delkute.

— Moterų draugija dėkoja vi
siems parapijiečiams ir draugams 
už darbą rugsėjo 9 d., kai vyko var
totų daiktų ir pyragų išpardavi
mas.

— Kun. P. Dilys rugsėjo 20-27 
d.d. bus Čikagoje, kur dalyvaus 
Lietuvių evangelikų reformatų 
bažnyčios išeivijoje sinode. Rei
kalui esant, prašome tomis dieno
mis kreiptis pas parapijos sek
retorę I. Delkuvienę, tel. 233-8510.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $200 — P. Liutkus; $100 —
S. Daugėla iš Santa Monikos, Kalif. 
Iš viso statybos fonde yra $141,- 
988.77. Aukos priimamos: “Para
moje” sąsk. nr. 8711, Prisikėlimo 
parapijos kooperatyve sąsk. nr. 
155332.17 ir “Talkoje” sąsk. nr. 
4259. Aukos yra atleidžiamos nuo 
valstybinių mokesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 270 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: A. Balsys, D. Balsytė, 
V. Jakelaitienė-Leknickaitė, R.
L. Kalpokai, Z. I. Steponai, R. 
Trumpickienė iš Vilniaus; V. Ra- 
čiskaitė-Jankaitienė iš Šiaulių;
M. Danaitis iš Seredžiaus; G. Šle- 
kaitienė iš Elektrėnų; B. Poškienė 
iš Akmenės; V. Obelinis, A. Y. Obe
liniai iš Kauno; V. J. Žemaičiai iš 
St. Catharines; T. M. Mickai iš Va
šingtono; S. Danaitis iš Otavos; 
A. I. Milašai iš Sidnėjaus, Aus
tralijos.

— LN moterų būrelis nuošir
džiai užjaučia būrelio narę L. 
Dagienę, jos vyrui dail. a.a. Jo
kūbui Dagiui mirus. Jo atmini
mui LN moterų būrelis skiria Lie
tuvių slaugos namams $30 auką.

— Padėkos dienos savaitgalyje, 
spalio 8, sekmadienį, Lietuvių 
namuose nebus gaminami sekma
dienio pietūs. Svetainė “Lokys” 
bus atidaryta įprasta tvarka, 
nuo 11.30 v.r. iki 6.00 v.v.

— Dar yra likę keletas marški
nių su meškos atvaizdu ir užra
šu: Lokys — Lietuvių namai — 
Toronto. Skambinti tel. 534-8214 
arba 532-3311.

— LN valdybos posėdis — rugsė
jo 21, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Norintieji dirbti LN binge 
prašomi skambinti LN vedėjui 
Teodorui Stanuliui tel. 532-3311 
arba į namus tel. 231-4937.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per visas 

Mišias pamokslus sakė svečias iš 
Lietuvos kun. Valdas Braukyla.

— Vakarinės Mišios sekmadie
niais bus laikomos 7 v.v.

— Ruošiasi tuoktis Rimas A. 
Miečius su Jane Laura Paulin.

— Pakrikštyta Auksė-Julija, 
Edmundo ir Julijos (Poderytės) 
Norkų dukrelė.

— Rugsėjo 4 d. palaidotas a.a. 
Romualdas Vėlyvis, 62 m.; rugsėjo 
5 palaidotas a.a. Algirdas Stru
mila, 67 m., ir Vytautas Vaičiū
nas, 66 m.

— Parapijos tarybos jaunų šei
mų sekcijos organizuojamos Mi
šios vaikučiams ir tėveliams bus 
ateinantį sekmadienį 10.15 v.r. 
Parodų salėje. Po Mišių bus kavu
tė ir vaišės vaikučiams.

— KLK moterų mūsų parapijos 
skyriaus susirinkimas įvyks at
einantį sekmadienį po 11.30 v.r. 
Mišių Parodų salėje.

— Kelionei į Amerikos sostinę 
Vašingtoną, D.C., vietų jau nėra. 
Jei dar atsirastų norinčių važiuo
ti, prašom paskambinti į kleboni
ją, nes vienas kitas iš jau užsi
rašiusių atsimeta ir gali būti vie
tų. Visus vykstančius prašom susi
mokėti pilną kelionės kainą iki at
einančio sekmadienio.

— Parapijai aukojo: $400 — Stru
milų šeima; $300 — S. Vaičiūnie
nė; $100 — K. Vaičiūnas, E. J. Nor- 
kai, M. Andriulevičienė, A. V. Lu
kai, J. Poška; $50 — A. Bliūdžius, 
O. Skėrienė; Religinei šalpai: $50 
— S. O. Gotšeldai; Šv. Kazimiero 
liet, kolegijai Romoje: $300 — N.N.

— Mišios rugsėjo 17, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už Juzę Rakauskie
nę, 9.20 v. r. už Slapšių šeimos mi
rusius, 10.15 v.r. — Už Josionauskų 
šeimos mirusius, už a.a. Marcelę ir 
Vincą Nevarauskus, 11.30 — už pa
rapiją, 8.30 v.v. — už a.a. Joną Jar
malavičių.

A. a. dailininkas Jokūbas Da
gys, 84 m. amžiaus, mirė rug
sėjo 6 d. Toronte. Velionis, pa
sižymėjęs medžio skulptorius, 
buvo dosnus “Tėviškės žibu
rių” rėmėjas ir nuolatinis bend
radarbis—kiekvienais metais 
savo kūriniais praturtindavo 
šio laikraščio metinio rengi
nio loterijų.

KLB vyriausiosios 
rinkimų komisijos

PRANEŠIMAS
KLB vyriausia rinkimų komi

sija savo posėdyje 1989 m. rug
pjūčio 31 d. nutarė:

1. Laikyti išrinktais į KLB ta
rybų aklamacijos būdu šių apy
linkių kandidatus: Vancouve- 
rio, Winnipego, Sudburio, Ota
vos, Montrealio, Londono, 
Windsoro ir Wasagos-Stayne- 
rio;

2. Tarybos narių rinkimai 
vyks šiose apylinkėse: Hamil
tone - rugsėjo 24 d. ir Toronte 
-spalio 1 d.

Apylinkių rinkiminės komi
sijos skelbia kandidatų sąra
šus ir praveda rinkimus pagal 
KLB statute nurodytas taisyk
les.

Esant bet kuriems nesklan
dumams, skundų raštu siųsti 
KLB Garbės teismui: J. Luko
ševičius, 4960 Carlton Ave., 
Montreal, Que. H3W 1G4.

Vyriausia rinkimų komisija
KLB Toronto apylinkės rinki

minė komisija skelbia Kana
dos krašto tarybos rinkimų 
tvarkų ir kandidatų sąrašų. 
Rinkimai į krašto tarybą įvyks 
spalio 1, sekmadienį, Prisikė
limo parapijos salėje 10 v. - 
1 v.p.p.; Anapilio parapijos sa
lėje 10 v. -12.30 v.p.p.; Lietuvių 
namuose, 1573 Bloor St. W. 12 v. 
-3 v.p.p.

KANDIDATAI:
1. Arštikaitytė-Uleckienė Marija
2. Čepas Silvestras
3. Čuplinskienė Judita M.
4. Dauginis Valteris
5. Dresheris Valteris
6. Girdauskaitė Rūta
7. Gustainytė Rima
8. Jonaitienė Ramunė
9. Juozapavičiūtė-Petrauskienė 

Gabija
10. Juzukonis Algis
11. Kaknevičius Kazys, kun.
12. Kuraitė-Lasienė Joana
13. Meiklejohn Petras
14. Pacevičius Algis
15. Pacevičius Antanas
16. Petrauskas Rymantas
17. Pūdymaitis Kostas
18. Rėvas Zigmas
19. Šileika Antanas
20. Simanavičius T. Augustinas,

kun.
21. Simonavičius Algimantas
22. Stepaitis Herbertas
23. Stukas Vytautas
24. Vaičiūnas Algirdas K.
25. Vaidila Dainius
26. Vaštokas Romas
27. Viskontienė Dalia
28. Underienė Laima
29. Žalnieriūnaitė Vida.

Atžalyniečiai atlieka programą Toronto Prisikėlimo parapijos salėje, prieš išvykdmi į Lietuvą Nuotr. B. Tarvydo

OCCCOOOOOOOOOGCOOOOOOOGOOCCOOOOOOOOOCOCOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI ,

VILNIAUS UNIVERSITETO :
S ’
Į FYJ 5 DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIO :

& ROMeMKI J
1989 m. spalio 17, antradienį ir spalio 18, trečiadienį.
Anapilio salėjo, 2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario $

Pradžia 7.30 valandą vakaro. Visos vietos numeruotos. Kaina - $12, vaikams - $8. ! Į
Bilietai gaunami - parapijose, pas J. Vingelienę tel. 233-8108, G. Šimkienę tel. 766-8844. ; ;

Visus dalyvauti maloniai kviečia - Toronto “Gintaro ” ansamblis I;

LITAS

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo mezgimo būrelio pirmas 
š. m. rudens susirinkimas 
įvyks rugsėjo 18, pirmadienį, 
10 v.r. “Vilniaus” namų patal
pose. Kviečiamos naujos ir bu
vusios narės gausiai dalyvauti.

Otavos šeštadieninės lietu
vių mokyklos vaikų registra
cija įvyks rugsėjo 16 d. nuo 9 
v.r. iki 12 v. Glede Collegiate 
patalpose. Mokyklos reikalais 
galima teirautis pas Juozą Au- 
gaitį tel. (613) 828-7160 ir Re
giną Čeponkienę tel. (613) 445- 
5419. Jaunos šeimos prašomos 
atkreipti dėmesį ir leisti sa
vo vaikučius į lietuvių mokyk
lą. Atgimstanti Lietuva ir iš
eivius įpareigoja išlaikyti tau
tiškumą.

Toronto Maironio mokyklos 
mokslo metai prasidės rugsėjo 
23 d. Šv. Vincento Pauliečio 
mokyklos patalpose. Naujų 
mokinių registracija vyks nuo 
9 v.r. iki 11 v.r. Registracijos 
mokestis $50. Mokslo metų 
mokestis, įskaitant registraci
ja, bus $160 nuo šeimos. Pamo
kos rugsėjo 23 d. prasidės 9.30 
v.r. ir baigsis 11 v.r. Tėveliai 
kviečiami ateiti į klasę ir daly
vauti auklėtojos pranešime ir 
susipažinti su Maironio mo
kyklos taisyklėmis ir progra
ma. Pradedant rugsėjo 30 d., 
pamokos prasidės įprastu lai
ku 9 v.r. ir baigsis 12 v.p.p. Pra
šome tėvelių pristatyti vaikus 
į mokyklą laiku, kad galėtų mo
kytojai tvarkingai pradėti pa
mokas. Pirmą šeštadienį tėve
liai bus pavaišinti kavute ir 
užkandžiais. Daugiau informa
cijos galima gauti pas vedėją 
G. Paulionienę tel. 249-1305.

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

Kanados lietuvių kultūros 
muziejaus, kurio administra
vimą globoja KLB, oficialus 
atidarymas ir pašventinimas 
įvyks rugsėjo 24, sekmadienį, 
Anapilyje (žiūr. skelb.). Į ati
darymo vaišes pakvietimus (bi
lietus) galima įsigyti po abie
jų Mišių Anapilio parapijos 
salėje. Kitu laiku skambinti 
Viktorui Narušiui tel. 277- 
1128. Stalai yra numeruoti, 
pakvietimais reikia pasirū
pinti iš anksto. Rengėjai tiki
si gausaus tautiečių atsilan
kymo.

KLK moterų draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos sky
rius kapinių lankymo proga 
spalio 29, sekmadienį, rengia 
meno parodą Anapilio paro
dų salėje. Dalyvauja dail. Va
lė Balsienė ir dail. Petras Bi- 
gauskas su savo kūriniais. 
Taip pat dalyvaus Ona Derliū- 
nienė su savo lietuviškais au
diniais. Parodos atidarymas 
įvyks po 10 v.r. Mišių. Tai bus 
gera proga įsigyti ir pasigro
žėti minėtų asmenų kūriniais.

Lankėsi “Tėviškės žiburiuo
se” Lukrecija Janulevičiūtė 
ir Steponas Janulevičius iš 
Kauno. Ta proga V. Janulevi
čius “TŽ” paaukojo $20.

PADĖKA
Už gerai praleistas atostogas 

viešnagėje, už patirtus įspūdžius, 
už pažintį su įdomiais žmonėmis, 
už materialinę bei moralinę pa
galbą nuoširdžiai dėkoju savo 
tetai Albinai Vingevičienei ir 
pusseserei Kristinai Anderson.

Roma Čelkienė iš Vilniaus

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
lygas bei žurnalus 

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

A. a. Alekso Ambrozaičio at
minimui Aleksas ir Genutė 
Kuzmarskiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

Garbės šaulė a.a. Eugenija 
Klupšienė, 90 m. amžiaus, mi
rė rugsėjo 8 d. Putname, lietu
vių seselių prieglaudos na
muose. Palaidota Putname. Ji 
Toronte įsteigė Vlado Pūtvio 
šaulių kuopą.

“The Toronto Sun” rugsėjo 
6 d. išspausdino St. Prakapo 
laišką, reiškiantį padėką re
dakcijai už rūpinimąsi baltie- 
čių kova už laisvę. Laikraščio 
prierašas — mums visiems tai 
turi rūpėti.

Nori susirašinėti
Mylita Daškevičiūtė, 15 m. 

amžiaus, mokosi Kauno “Sau
lės” gimnazijoje, 11-je klasėje. 
Domisi viskuo ir labai norėtų 
susirasti draugių ar draugų 
šiapus Atlanto. Adresas: Kau
nas 233026, Tytuvėnų 38, Li
thuania, USSR.

Inga Vaičekauskaitė, 18 m. 
amžiaus, mokosi gimnazijoje. 
Adresas: Kaunas 233041, 50-čio 
111-4, Lithuania, USSR.

Dainius Skomskis, 18 m. am
žiaus. Adresas: Kaunas 233042, 
Architektų 5-41, Lithuania, 
USSR.

L. ir E. Sabaliai. Adresas: 
Vilniaus rajonas, Buivydiškių 
T.Ū., Gudelių kaimas, Lithua
nia, USSR.

Raimundas Jameikis, 24 m. 
amžiaus, muzikantas profesio
nalas, grojąs daugeliu estra
dinės muzikos instrumentų. 
Labai domisi muzika, sportu ir 
kultūra. Nori užjūryje susiras
ti gerų draugų, su kuriais ga
lėtų palaikyti tvirtus ryšius. 
Galėtų tuoj pat iškviesti vieš- 
nagėn Lietuvoje. Adresas: 
Žiežmariai 234240, Sodų 20-9, 
Lithuania, USSR.

Ansamblių iš Lietuvos koncer
tams rengti komitetas dažnai po
sėdžiauja, norėdamas aptarti vi
sas detales, kurios iškyla su Vil
niaus universiteto dainų ir šokių 
ansamblio atvykimu. Spalio 21, 
šeštadienį, 6 v.v. AV parapijos sa
lėje bus viešas ansamblio sutiki
mas su vakariene ir pasišokimu. Į 
šį renginį įėjimas - $15. Sekančią 
dieną 3 v. po pietų St. Henri mo
kyklos auditorijoje - ansamblio 
koncertas. Įėjimas - $15, o vaikams 
iki 13 m. amžiaus - $8. Visi bilie
tai gaunami pas Reginą Piečaitie- 
nę tel. 767-8779, Petrą Adamonį 
darbo valandomis tel. 722-3545 ir 
Kostą Toliušį “Rūtos” klube.

Dar trūksta apnakvydinimui 
vietų. Kas galėtų priimti ansamb
liečius nakvynei, turėtų susirišti 
su Lile Gedvilaite tel. 482-3113.

Keliaujantis Dievo Motinos ste
buklingo medalikėlio paveiks
las visą rugsėjo mėnesį yra išsta
tytas A V šventovėje. Praeitą mė
nesį jis buvo pagerbtas Pasaulio 
Karalienės Marijos katedroje. 
Vėliau jis lankys kitas šventoves.

AV parapijos choras po atostogų 
rugsėjo 10 d. vėl pradėjo pasto
viai giedoti. Parapija labai dė
kinga muz. Aleksandrui Stankevi
čiui už grojimą vasaros sekma
dieniais; taip pat solistams Agu- 
tei Paškevičienei ir Antanui Keb- 
liui už giedojimą.

“Nidos” klubo rugpjūčio 20 d. 
rengta gegužinė Stasio Rimeikio 
vasarvietėje gražiai pavyko. Po 
AV parapijos klebono kun. Juozo 
Aranausko aukotų Mišių visi šei
mininko buvo pavaišinti rūkyta 
žuvimi ir šviežiais kukurūzais, 
o jo žmona vaišino pyragais ir ka
va. Norintieji galėjo paplaukyti 
motorinėmis valtimis Otavos upe. 
S. Rimeikis yra “Nidos” klubo pir
mininkas.

Bronė ir Antanas Bendžiai savo 
šeimos tarpe atšventė 50 vedybi
nio gyvenimo metų sukaktį.

Edmundas Baltuonis, Jadvygos 
ir Prano Baltuonių sūnus, dirban
tis Vankuveryje, Nedco bendrovė
je, nuo rugpjūčio 1 d. paskirtas 
skyriaus vedėjo pareigoms. B.S.

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 1L7

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard 
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $26,000,000 REZERVAS - virš milijono.
MOKA UŽ:

Certifikatus ............. ...... 111/4% Taupymo - special................ .. 6 %
Term, indėlius:

...... 10 %

........  93/4%

Taupymo - su gyv. dr............ .. 53/4%
1 metų .............
180 d. - 364 d.

Taupymo - kasdienines...... .. 51/2%

120 d. - 179 d. ........  93/4% Einamos sąsk.......................... .. 4’/2%

60d. - 119d. ........  91/2% RRIF - RRSP - term............. 1 1 '/2%
30 d. - 59 d..............9’/4%

IMA
Nekiln. turto nuo 13 %,

RRIF-RRSP-taup.............

UŽ:

asmenines - nuo 13 %

.. 61/2%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont

ff

į
Pirmadieniais
Antr., treč.

Ketvirtadieniais
Penktadieniais

9.00- 3.00
9.00-3.00

12.00- 8.00

10.00- 6.00

10- 2

3.00-7.00
2.00-6.00

PARDUODAMAS trijų kambarių 
butas pačiame Vilniaus centre. 
Skambinti vakarais Aleksandrui 
tel. 730-1205 Toronte.

VYRESNIO AMŽIAUS vyrui rei
kalinga šeimininkė, kuri galėtų 
gyventi jo name. Butas ir maistas 
veltui. Atlyginimas pagal susita
rimą. Tel. 890-2626.

DĖMESIO! Pilna kaina su persiun
timu į Lietuvą: video kamera HITA
CHI 600 E — $1,210 (amerik.), PA
NASONIC M-7 su lagaminėliu — 
$1,295. Video magnetofonas TO
SHIBA 83CZ — $415. Palyginkite 
kainas. SIUNČIAME IR VAISTUS. 
Romas Pūkštys. TRANSPAK. 2655 
VV. 69 St., Chicago, IL 60629. Įstai
gos valandos: kasdien nuo 10-6 v.v., 
šeštadieniais nuo 10-2 v.p.p. Tel. 
312-436-7772; namų tel. 312-430- 
4145. Rašydami būtinai pažymėkite 
savo telefoną.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

Gyvenamiems namams ir 
komerciniams pastatams.

• elektros išvedžiojimas
• elektros vielų atnaujinimas
• elektrinis šildymas
• vėdinimo įrengimas
• geras darbo atlikimas

Tel. 762-9190 LICE 1044

A. a. Stasio Baranausko atmini
mui Kanados lietuvių fondui auko
jo: $50 - A. K. Ratavičiai; $25 - E. 
J. Dalmotai; 20 - J. Vaitkutis; $10 - 
P. Adomoniai ir J. Piečaičiai.

A. a. Joanos Kesgailienės atmi
nimui Kanados lietuvių fondui 
aukojo: $100 - trys šeimos - I. P. 
Lukoševičių, I. M. Sungailų ir R. 
P. Kuru; $50-J. M. Juodviršiai, K. 
Andruškevičius, S. V. Piečaičiai; 
$30 - V. Viliušienė; $25 - V. Kačer- 
gius, M. J. Adomaičiai; $20 - G. P. 
Montvilai, E. J. Dalmotai, I. Pet
rauskas, G. Gedvilienė, V. Povila
ms, R. J. Piečaičiai, D. B. Staške
vičiai, P. Jucevičienė; $10 - J. Ju
rėnas.

A. a. Augustino Kudžmos atmini
mui Kanados lietuvių fondui auko
jo: $100 - Kibirkščių ir Vilgalių 
šeimos; $60 - A. R. Knystautai; 
$25 - A. Rudytė; $20 - L. Grigelis, 
L. Urbonas, L. Bulotienė, J. Dab- 
kus; $18 - B. Staškevičius; $15 - J. 
Naruševičius, J. Dalmotas; $10 - 
J. Blauzdžiūnas, J. Skučas, A. Nor- 
keliūnas, O. L. Čečkauskas, S. Na- 
ginionis, A. Ruzgas, A. Dasys, J. 
Žitkus, P. Aubry, P. Žukauskas, 
J. Jurėnas, A. Jonelis; $5 - B. Bu- 
nys; $2 - T. Šmitienė.

KLF informacija

PADĖKA
Visoms, visiems mieliems 

montrealiečiams dėkoju už ap
lankymą Viktorijos ligoninėje 
bei namuose.

Ypatingas ačiū Aušros Vartų 
parapijos klebonui kun. J. Ara- 
nauskui, SJ, už aplankymą su šv. 
Sakramentais. Ačiū Marytei Tau- 
teraitei, atvykusiai iš Toronto, 
Kalvaičių šeimoms iš Burlington, 
Lukoševičiams iš Toronto, V. Otie- 
nei, prisiminusiai laiškeliu. Nuo
širdus ačiū jaunosios kartos Dai- 
vutei ir Ričardui Lapams iš Toron
to už linkėjimus laiškeliu ir tos 
pat kartos veikliajam Linui Staš
kevičiui, aplankiusiam asmeniš
kai.

Jums visoms, visiems mano nuo
širdus dėkingumas!

Jūsų - Jonas Adomaitis.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

NAŠLĖ, norėdama draugystės, iš
nuomoja kambarį ir virtuvę. Skam
binti po 5 v.p.p. tel. 766-0997 Toron
te, klausti Raimundo.

PARDUODAMAS naujas namas ne
toli Simcoe ežero, apšildomas dujo
mis, po visu namu rūsys, dvigubas 
garažas. Sklypas 41'xl24'. Kaina - 
$259,900. Skambinti tel. 1-476-2764.

PARDUODAMAS FUJI VHS T-120, 
3 valandų video dvi kasetės. Lietu
viški įrašai. Skambinti tel. 232-9113 
Toronte.

PARDUODAMAS grynas bičių 
medus. Kreiptis pas bitininką J. 
Norkų (didesnius kiekius prista
tau į namus) tel. 389-8179. Taip pat 
galima gauti Anapilio knygyne. 
“Vilnius Manor” pensininkų na
muose pas J. Gustainį.

CATERING
Maistas gaminamas visom progom - 
vestuvėm, krikštynom, laidotuvėm, 
parengimam. Skambinkite Vidai 
Šiaučiulienei tel. (416) 626-5184.

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.


