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Juodas kaspinas - šviesios viltys
Laisvame pasaulyje Juodojo kaspino dienos sąjūdis, 

prasidėjęs vos prieš ketvertą metą, spėjo gana plačiai 
išsiplėsti, ir jau dabar priskaičiuojama apie 40 ryšinin
ką, veikiančią Kanadoje, JAV, Europoje ir Australijoje. 
Šito, galima sakyti, spontaniško tautą susivienijimo pa
grindinis uždavinys yra rengti kasmetines demonstraci
jas, minint Molotovo-Ribbentropo sandėrį, nulėmusį 
Rytą Europos tautą ir valstybią likimą. Ir jau vien tą pla
čios apimties demonstraciją rengimas uždeda Juodojo 
kaspino dienos komitetui ir visam plačią ryšią tinklui 
nuolatinią įsipareigojimą, jungiamą Tarptautinio Juo
dojo kaspino dienos centro (IBRD) Toronte. Ryšiams su 
darbuotojais ir rėmėjais palaikyti yra leidžiamas “Peace 
with Freedom” vardu žiniaraštis, ruošiami premiją ir 
pažymėjimą įteikimai asmenims, vienokiu ar kitokiu 
būdu kovojantiems už pavergtąją tautą laisvę. Šiais me
tais pvz. pažymėtas čekoslovakas žurnalistas Lubor J. 
Zink, nuolat rašąs sovietinės priespaudos temomis.

TUO BŪDU Juodojo kaspinos dienos komitetas yra 
tapęs gana plačios, nors ir neformalios, organiza
cijos centru, judinančiu pavergtąją laisvės idėją ir 
ieškančiu trumpesnią kelią į laisvą demokratinią kraštą 

sostines. Visiems pavergtiesiems organizuotai ir vienu 
kartu pasauliui parodyti solidarumą ir pareikšti savo 
tikruosius siekius yra neabejotinai reikšmingas judėji
mas, kaip tik ir prasidėjęs Lenkijos ir Baltijos kraštą 
laisvėjimo išvakarėse. Nėra abejonės, kad užsimota 
darbuotė, derindamas! su pačią pavergtąją kraštą suju
dimu, turės dar daugiau stiprėti. Tikslai, kurią siekiama, 
negali dingti nė ilgiausio laiko tėkmėje. Nei laikas, nei 
nežymūs palengvėjimai negali nutrinti tikslą, kurie pa
vergtiesiems savaime suprantami, nekompensuojami 
pažadais ar laisvėjimą trupinėliais. Pavergtieji iš Mask
vos juk nieko nenori gauti ar ko nors prašyti. Jie tik rei
kalauja, kad būtą grąžinta tai, kas jiems priklauso. Tai 
aiškios krypties laikysena, išsišakojusi tarptautiniu 
mastu, palaikanti ir stiprinanti viltį, kad laisvės aušra 
nebebus svajonė ar ilgesys, bet apčiuopama tikrovė, ir 
tai ne vien pavergtom tautom, bet ir visai žmonijai, vis 
dar padalintai į laisvuosius ir belaisvius.

NORS SIEKIAI šventi ir pagrindai stiprūs, vis dėl
to tos pavergtąją tautą viltys, kaip nykiuose oku
paciją pūdymuose pasodintas daigas, turi būti 
bendro rūpesčio, bendrą ranką auginamos ir prižiūri

mos. Turi plėstis, lapotis, kol išsipildymo žiedais bus ga
lima pasigėrėti vaikaičiams, ją vaikams, vaiką vaikams, 
jei uždangos ir užtvaros neleistą šito išvysti anksčiau. 
Žodžiu - visos mūsą viltys atgauti Baltijos tautą savaran
kiškumą ir valstybinę nepriklausomybę be perstojo turi 
būti stiprinamos nuolatine, suglausta veikla, derinant 
visą frontą strategijas, rodant ištvermės, pakantumo, 
nesustojant grasinimą griaustiniams sudundant. Ant- 
raip-tikėtis laukiamą permainą tereikštą didžiuosius už
davinius pavesti nostalgijos virpesiams, kur skaudžiai 
pergyvenama, bet nieko nedaroma. Suglaustinė paverg
tąją tautą rikiuotė neturėtą būti vien tik mūsą troškimą 
demonstratyvi išraiška, bet sustiprėjęs bendrasis fron
tas taikliai veiklai vykdyti, kad pagaliau juodasis kaspi
nas taptą baltuoju. Šio šimtmečio pačioje pabaigoje, kai 
viskas sparčiais šuoliais lekia geresnio ir pažangesnio 
rytojaus linkme, politiniam totalizmui, kur jis bebūtą, 
vienaip ar kitaip išeities nebėra. Šitokioje šviesoje pa
saulis ir pavergtąją viltis aiškiau mato, jas vis labiau 
remia. O mūsą pastangos tampa visuotine vertybe. Č.S.

Pasaulio įvykiai
M. GORBAČIOVO STAIGA SUŠAUKTUOSE KOMPARTIJOS 
centro komiteto posėdžiuose laukė keletas svarbių problemų. 
Azerbaidženas dėl Kalnų Karabacho ginčo buvo pradėjęs eko
nominę Armėnijos blokadą, atkirsdamas jon vedančius kelius ir 
geležinkelius. Iš Baltijos respublikų Kremlių pasiekė milijonų 
gyventojų pasirašyta peticija, pasisakanti už pilną Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklausomybę. Moldavijoje rusai pradėjo 
protesto streiką dėl šioje respublikoje oficialia pripažintos mol
davų kalbos. Pajudėjo ir Ukraina, susilaukusi reformų reikalau
jančio Tautinio sąjūdžio. Komiteto posėdžiuose M. Gorbačio
vas pritarė ekonominiams reikalavimams, bet griežtai atmetė 
respublikų pilnos nepriklausomybės bei jų atsiskyrimo nuo 
Sovietų Sąjungos idėjas. Pasak •-------------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Karo nusikaltėlių teismai
Kanados žydų kongreso pirm. 

L. Scheinigeris su keturiais 
šios organizacijos atstovais 
praėjusią savaitę lankėsi pas 
ministerį pirm. B. Mulronį. 
Valandą trukusiame pokalby
je dalyvavo ir Kanados dau- 
giakultūriškumo ministeris G. 
Weineris. Buvo paliestos dvi 
Kanados žydams labiausiai 
rūpinčios problemos - karo 
nusikaltėlią bylos Kanadoje 
ir pagalba dabartiniams Izrae
lio reikalams. L. Scheinigeris 
pranešė žurnalistams, kad po
kalbyje buvo paprašyta paspar
tinti karo nusikaltėlių paieš
kas ir pradėti daugiau bylą. 
Esą įstatymas, leidžiantis Ka
nadoje teisti karo nusikalti
mais kaltinamus asmenis, bu
vo priimtas 1987 m. vasarą, bet 
lig šiol pradėta tik Imrės Fin- 
tos, 77 metą amžiaus vengro, 
byla. Jis kaltinamas 8.615 Ven
grijos žydą išsiuntimu Austri- 
jon 1944 m. ir ją pateikimu į 
nacią koncentracijos stovyk
las. L. Scheinigeris pabrėžė, 
kad teisėjas J. Deschnes bei 
jo vadovauta komisija Kana
doje rado 218 karo nusikalti
mais įtariamą asmeną ir dvi

dešimčiai rekomendavo pra
dėti bylas. Kanados žydą kon
greso pirm. L. Scheinigeris 
guodėsi žurnalistams, kad mi
nisteris pirm. B. Mulroney į šį 
klausimą žadėjo atkreipti as
meninį dėmesį. Jis taipgi įsi
pareigojo, viešėdamas Maskvo
je lapkričio mėnesį, prašyti 
M. Gorbačiovą, kad Izraelin 
būtą išleista daugiau žydų iš 
Sovietų Sąjungos.

Antroji pokalbio dalis buvo 
skirta dabartinei Izraelio 
premjero J. Šamiro politikai ir 
Kanados vyriausybės santy
kiams su Izraelio. Žydų kilmės 
kanadiečiai vis dar nėra už
miršę Kanados užsienio reika
lų ministerio J. Clarko dviejų 
Izraeliui nepalankių pareiški
mų. Viename buvo mestas kal
tinimas, kad Izraelis okupuo
tose arabų žemėse dažnais at
vejais pažeidžia tarptautinės 
teisės nuostatus. Kitame pa
reiškime užsienio reikalų mi
nisteris J. Clarkas ragino Ka
nadą sustiprinti ryšius su PLO 
organizacija ir remti palesti
niečių laisvo apsisprendimo 
teisę. Šiuos savo ministerio

(Nukelta į 9-tą psl.)

Baltiečių unijos Venezueloje delegacija pas buvusį valstybės prezidentą dr. LUIS HERRERA CAMPINS. Iš kairės: 
inž. Bronius Deveikis, dr. Vytautas Dambrava, dr. Luis Herrera Campins, inž. Ernesto Foldats ir dr. Andres Berzinš

PRANEŠIMAS IŠ VENEZUELOS

Plati akcija prieš vergijos sandėrį
Ryšium su 50 metų Ribbentropo-Molotovo sandėrio sukaktimi protesto balsais prabilo 

spauda, televizija, politikai, reikalaudami laisvės Baltijos kraštams

J. VAISIŪNAS

Labai įspūdingą politinę 
akciją surengė Venezueloje 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos visuomeninių 
reikalų vicepirmininkas dr. 
Vytautas Dambrava Ribben
tropo-Molotovo sandėriams 
pasmerkti ir jų padariniams 
likviduoti. Visos kraštų bend
ruomenės buvo iš anksto ap
rūpintos informacine medžia
ga, memorandumų, straipsnių, 
plakatą, atvirlapių pavyz
džiais, televizijos ištraukom, 
knygom, leidiniais, LIC infor
macine medžiaga ir kt. Atrodo, 
jog šį kartą į PLB įeinančios 
kraštų valdybos sujudėjo. Bo
noje susiorganizavo baltiečių 
demonstracija, taip pat San 
Paulo ir Buenos Aires, kur iš
vakarėse per naktį jaunimas 
klijavo pagal PLB pasiųstus 
pavyzdžius plakatus. Labai 
daug gelbėjo dr. Vytauto Dam- 
bravos laiku paruoštas ir pa
siųstas lietuvių k. leidinys 
“Ribbentropo-Molotovo pakto 
užkulisiai”, ispanų kalba — 
“Historia de un Pacto infame” 
(Piktojo .pakto istorija). Rei
kia stebėtis, kad, P. Ameriko
je paštui blogai veikiant, pa
siųstoji medžiaga juos laiku 
pasiekė.

Ką konkrečiai atliko kraštų 
Bendruomenės — sužinosime 
vėliau. Tačiau pavyzdžiu gali 
tarnauti suorganizuotoji akci
jos programa Venezueloje. 
Prieš einant į smulkesnį ap
rašymą, galima drąsiai tvir
tinti, jog tai buvo geriausiai 
pavykusi politinė akcijos pro
grama Venezuelos pavergtųjų 
tautų darbuotėje.

Plakatai ir televizija
Kas buvo atlikta? Jau dvi sa
vaitės prieš pakto sukaktį 
mieste prasidėjo rodytis iš
klijuoti plakatai. Klijavimas 
buvo atliktas ne iš karto, bet 
keturiais atvejais. Sukakties 
dieną buvo dalinti tūkstančiai 
atvirlapių.

1989 m. rugpjūčio 20 d. du 
televizijos kanalai perdavė 
trumpą čia pat studijoje pa
gamintą dokumentinę apy
braižą, kurią perdavė visam 
kraštui kunigas kapucinas Ma
nuel Diaz Alvarez — rašyto
jas, žurnalistas ir TV progra
mų koordinatorius. Televizi
jos kanalai apskaičiavo, kad 
tų programų klausėsi penki 
milijonai venezueliečių. Sa
vaitės dienomis baltiečių pa

teiktoji medžiaga buvo vieno
kiu ar kitokiu būdu perduo
dama ir kituos-j.kanaluose.

Daugybė straipsnių
Venezuelos spaudoje pakto 

sukakties proga pasirodė la
bai daug straipsnių. Prieš sa
ve ant stalo turiu per 60 pus
lapių straipsnių ištraukų. Me
džiagos išspausdinimas visuo
se kraštuose yra neperkanda
mas riešutas, tačiau Venezue
la yra išimtis.

Kas buvo atspausdinta? Pir
miausia, jau rugpjūčio 15 d.,‘ 
plačiausiai skaitomas populia
rus krašto dienraštis “Ultimas 
Noticias” pradėjo perspaus
dinti vienuolikos straipsnių 
serijoje dr. Vytauto Dambra- 
vos 80 puslapių knygelę — apie 
piktuosius nacių sovietų san
dėrius. Ją santraukos forma 
perspausdino vidaus politi
kos savaitinis žurnalas “Ze
ta”, paskirdamas aštuonis la
pus tekstui ir iliustracijoms. 
Žurnalas “Viernes” išspaus
dino TV komentatoriaus Wal
ter Martinez straipsnį, panau
dodamas knygelės medžiagą. 
Dienraštis “El Mundo” parašė 
labai palankią recenziją.

Gėdingosios sukakties die
ną svarbiausias krašto dien
raštis “El Universal” paskel
bė platų vedamąjį apie san
dėrį ir slaptuosius protoko
lus. Anglų kalba leidžiamas 
“The Daily Journal” taip pat 

Ilgametis sąžinės kalinys ir kovotojas už tikėjimą bei tėvynę kun. Alfonsas 
Svarinskas rugsėjo 19-24 d.d. lankėsi Toronte. Rugsėjo 24, sekmadienį, 
koncelebravo Mišias ir pasakė pamokslą Lietuvos kankinių šventėje Ana
pilyje. Taip pat pašventino Kanados kultūros muziejų. Nuotraukoje kun. 
A. SVARINSKAS su Toronto arkivyskupu-koadjutorium A. AMBROZIČ

įdėjo vedamąjį (abu parašyti 
dr. Dambravos). “El Univer
sal” išspausdino Felikso Zub- 
ro straipsnį apie sovietų pik
tybes. Dienraščiai “El Mun
do”, “Ultimos Noticias” ir “La 
Religion” paskelbė buv. Vene
zuelos prezidento dr. L. Her
rera Campins Baltiečių uni
jai padarytų pareiškimų iš
traukas su fotografijomis.

Sekančią dieną pasirodė 
Baltiečių unijos delegacijos 
duotas kongreso atstovų rū
mų nuolatinės užsienio poli
tikos komisijos pirmininkės 
Haydee Castillo de Lopez pa
reiškimas. Rugpjūčio 25 d. kai
riųjų krypties “EI Nacional” 
dienraštis išspausdino Elia
na Loza Schiano skiltį “Bal
tijos valstybės — centrinė dė
mesio vieta”. Jame pateikti dr. 
Dambravos pareiškimai. Nu
rodo jis, kad tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos bendradar
biavimas nebuvo įmanomas 
dėl keturių pagrindinių prie
žasčių: religijos persekioji
mo, laisvo, privataus ūkinin
kavimo panaikinimo, kalbos ir 
istorijos. Paminėjo, kad dar 
prieš 35 metus Jungtinės Tau
tos statė Lietuvoje pravestą 
žemės ūkio reformą pavyzdžiu 
kitoms pasaulio valstybėms.

Rugpjūčio 26 d. “El Mundo” 
išspausdino Haydee Castillo 
pareiškimus apie prievartinę 
sovietizaciją, o “La Religion” 

(Nukelta j 2-rą psl.) 

jo, tai esąs avantiūristinis tau
tinių grupių žaidimas, kuriam 
sustabdyti reikės ypatingų 
priemonių, nes jis grasina 
anarchija ir kraujo pralieji
mu. M. Gorbačiovas betgi pri
tarė tautinių kalbų paskelbi
mui oficialiomis kalbomis res
publikose. Jis pasmerkė 1939 
m. Molotovo-Ribbentropo pasi
rašytą paktą, Baltijos valsty
bes atidavusį Sovietų Sąjungos 
įtakos zonai. Esą toks pasau
lio dalinimasis įtakos zonomis 
pažeidė leninizmo principus. 
Tačiau M. Gorbačiovas sakėsi 
neturįs abejonės, kad Balti
jos šalių įjungimas Sovietų 
Sąjungon buvęs padarytas jų 
gyventojų sprendimu. Sovie
tų Sąjungos federacinės sis
temos laukia su reformomis 
susieti svarbūs sprendimai. 
Dėl jų kompartijos kongresas, 
turėjęs įvy ti 1991 m. pavasarį, 
bus paankstintas šešiais mėne
siais ir perkeltas į 1990 ru
denį. pakeįtė vadus

Kitą problemą M. Gorbačio
vui sudarė padidėjęs kompar
tijos vadų nusivylimas jo re
formomis ir garsėjanti kritika. 
Pats M. Gorbačiovas, grįžęs iš 
penkias savaites trukusių atos
togų, prisipažino, kad viskas 
susisuko į vieną mazgą - pre
kių trūkumas, etninės proble
mos ir kartais skausmą atne
šantys komunistinio persi
tvarkymo metodai. Kritikos 
M. Gorbačiovas susilaukė iš 
visų pusių. Konservatoriams 
reformos atrodo per greitos, 
kairiesiems partiečiams - per 
lėtos, o trečioji grupė iš viso 
nori atsisakyti komunizmo. 
Daugiausia žalos padaro kon
servatoriai, reikalaujantys 
reformų sulėtinimo ir netgi 
grįžimo į senuosius laikus, kai 
nereikėjo sukti galvos dėl res
publikose atgimstančio tau
tiškumo. Pasibaigus komparti
jos centro komiteto posėdžiams, 
televizija pranešė penkių kon
servatyvių politbiuro narių 
pasitraukimą. 1988 m. iš jo bu
vo išstumti keturi nariai. Šį 
kartą M. Gorbačiovas iš polit
biuro pašalino buvusį KGB vir
šininką V. Čebrikovą, Ukrai
nos komunistų vadą V. Ščer- 
bitskį ir buvusį žemės ūkio 
ministerį V. Nikonovą. Pasak 
oficialaus pranešimo, jie bu
vo atleisti iš politbiure turėtų 
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Nuskubėję kūrybos ir darbo metai. 
Rašytojo J. Gliaudos gyvenimo kelias

pareigų. Kiti du balsavimo tei
sės neturėję politbiuro nariai 
- Leningrado kompartijos va
das J. Solovjovas ir valstybi
nio plano viršininkas N. Taly- 
zinas, pagal oficialią versiją, 
išėjo pensijon, nors jie abu ge
rokai jaunesni už amžiaus sep
tyniasdešimtmetį peržengusį V. 
Ščerbitskį, politbiure pralei- 
dusį ketvirtį šimtmečio. Pilna
teisiais nariais į politbiurą įsi
jungė technokratas J. Masliu- 
kovas, su M. Gorbačiovu studi
javęs teisę, ir dabartinis KGB 
viršininkas V. Kručkovas. Pil
nateisių politbiuro narių skai
čius nuo 12 sumažėjo iki 11. Jų 
eilėse buvo paliktas žymiau
sias konservatorius J. Ligačio- 
vas, 1988 m. pasitraukęs iš kom
partijos vyr. ideologo pareigų 
ir tapęs žemės ūkio ministeriu.

Nauji pokalbiai
JAV lankėsi Sovietų Sąjun

gos užsienio reikalų minis
teris E. Ševardnadzė, turėjęs 
pasitarimą su valstybės sekr. 
J. Bakeriu. Jiedu sutarė prez. 
G. Busho ir M. Gorbačiovo susi
tikimą Vašingtone, įvyksiantį 
1990 m. pavasarį ar vasaros 
pradžioje. Tikimasi, kad šį 
kartą bus pasiekta sutartis, 
sumažinanti tolimųjų skry
džių raketų su branduoliniais 
užtaisais skaičių ir įvedanti 
abiem pusėm priimtiną tų ra
ketų kontrolę. Susitarimui 
vilties teikia E. Ševardnadzės 
padaryta nuolaida. Jis ir, at
rodo, pats M. Gorbačiovas jau 
nereikalauja, kad JAV atsisa
kytų buvusio prez. R. Reagano 
pirštų antiraketinių ginklų 
bandyinų erdvėse. Matyt, įta
kos turėjo prez. G. Busho ir 
valstybės sekr. J. Bakerio pra
dėtas nusisukimas nuo šios 
sistemos, kuri jiems atrodo ne
įgyvendinama. Iš JAV į Mask
vą grįžo M. Gorbačiovo nepa
kankamomis reformomis nusi
vylęs B. Jelcinas, spėjęs įsi
jungti į kompartijos centro 
komiteto posėdžius. “Pravda” 
jį pasveikino iš italų dienraš
čio “La Repubblica” išsiverstu 
pranešimu, kad B. Jelcinui vieš
nagė JAV buvo tapusi teatro 
scena su 5.000 km ilgio baru. 
Šiuos iškraipytus italų žurna
listo V. Zucconio faktus panei
gė laikraštis “Moscow News”, 
privertęs “Pravdą” atsiprašy
ti B. Jelciną.
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Propaganda mokslo vardu
Istorinis metraštis išleistas Izraelyje, kuriame netiksliai nušviečiamas žydų naikinimas Lietuvoje

ANTANAS MUSTEIKIS nariai savo iniciatyva grie
bėsi teroro bei žudymo tikrų

Iš dešinės: buvęs Venezuelos respublikos prezidentas ir Krikščionių demo
kratų internacionalo generalinis sekretorius dr. LUIS HERRERA CAM
PINS su dr. VYTAUTU DAMBRAVA rodo plakatų, kurį Baltiečių unija 
buvo išklijavusi valstybės sostinėje Caracas; viduryje - spaudos atstovas 
lie. ARMANDO LUIS MORENO

Plati akcija prieš vergijos...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

— dr. Dambravos analizę apie 
paskelbtąją ekonominę auto
nomiją Baltijos valstybėse. 
“La Religion" sekmadienio 
laidoje irgi įdėjo Haydee 
Castillo pareiškimą apie prie
vartinę sovietizaciją ir kun. 
Alfonso Svarinsko išsamų 
straipsnį — apie Molotovo- 
Ribbentropo sandėrį, jo pa
sekmes Lietuvoje ir Baltijos 
valstybėse.

Rugpjūčio 29 d. kairiųjų 
krypties “EI Nacional” ir “EI 
Mundo” išspausdino krikščio
nių partijos COPEI rezoliu
ciją, kuri remia laisvės rei
kalavimą Baltijos valstybėse.

Rugpjūčio 30 d. pasirodė 
svarbiausiame krašto dien
rašty buv. prezidento dr. Her
rera Campins pareiškimai Bal
tiečių unijai.

Reikia paminėti, kad dr. Vy
tautas Dambrava gavo krikš
čionių demokratų partijos va
dų pareiškimus ir įkalbėtus 
sveikinimus Lietuvai bei lais
vojo pasaulio lietuvių krikš-

'Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą. kurį 

Jis mums duoda”

The Lougheed & Barnard

Funeral Home

čionių demokratų partijos 
kongresui Čikagoje. Be to, vi
sų valstybių prezidentams bu
vo Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos pasiųsti ar 
įteikti memorandumai su do
kumentacija. Tuo pačiu metu 
Venezueloje įteikti memoran
dumai vyriausybės ir kongreso 
institucijoms.

. ., 1 iJ U

Sėkmingos pastangos
Teko girdėti iš užsienio 

ambasadų, kad kampanija bu
vo nepaprastai efektyvi. Keli 
iš Lietuvos apsilankę lietu
viai stebėjosi, kad niekas apie 
Lietuvą nežino JAV-se, todėl 
juos nepaprastai nustebino, 
kad Venezueloje keli užklaus
ti rudaodžiai puikiai žinojo 
apie Baltijos valstybes. Tai, 
aišku, kieto, jau šešerius 
metus diena iš dienos dr. Vy
tauto Dambravos vadovauto 
darbo vaisius.

Jei nors maža dalis pateik
tos programos bus vykdoma 
visose mūsų bendruomenėse, 
galėsime pirmą kartą pasaky
ti, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė vykdė konkretų 
politinį projektą, ir darbas 
pasisekė.

Baltiečių unijai Venezuelo
je pirmininkauja dr. Vytau- 
tas-Antanas Dambrava. Patin
ka kam ar ne, lietuvių židinys 
Venezueloje yra dr. V. Damb
ravos namai. Jam priklauso 
nuopelnai garsinant Venezue
los spaudoje Lietuvai ir kitom 
Baltijos respublikom okupan
to ruso padarytą skriaudą, ku
ri randa atgarsį visoje P. Ame
rikoje. Tai milžiniško darbo 
rezultatas, neskaičiuojant iš 
savo kišenės pridedamų pini
gų-

L GRĮŽTAME PRIE 
“OPIOSIOS TEMOS”

Pirmiausia tenka pabrėžia
mai pastebėti, kad niekas ne
gali - neturi teisės paneigti 
kaltės tų žmonių, kurie Antro
jo pasaulinio karo sąvartoje 
bei okupacijų kaitoje kanki
no, trėmė ar žudė bet kokius 
tariamus ar tikrus tautybių ar 
krašto priešus, žydus ar nežy
dus, be atitinkamų teismų 
sprendimo. Tad ir skelbti ge
nocido bei holokausto studi
jas yra kiekvienos humanisti
nės visuomenės bei tautos bū
tinybė: tiesos pažinimas gali 
priartinti žmoniją prie gėrio.

Šia proga tenka nelengva ir, 
sakyčiau, nedėkinga pareiga 
kritiškai įvertinti porą straips
nių, kurie šia tema buvo iš
spausdinti “The Historiogra
phy of the Holocaust Period” 
metraštyje, skirtame penkto
sios Yad Yashem tarptautinės 
istorinės konferencijos dar
bams 1983 m. Jeruzalėje. Met
raščio redaktoriai - Yisrael 
Gutman ir Gideon Greif; lei
dykla - Yad Vashem (Jeruza
lė, 1988 m.).

Lietuvai (bei Pabaltijui) skir
ti du straipsniai. Dr. Dov’as 
Levin’as, tyrimų instituto di
rektorius, savąjį pavadino 
šiaip: “Sovietinių komunistų 
motyvas ir jo poveikis holo- 
kaustui Pabaltijo emigrantų 
istoriografijoje”; Sara Nesha- 
mit - “Žydų ir lietuvių santy
kių istorija ir polemika Ant
rojo pasaulinio karo metu .

Šiuose straipsniuose ne
daug naujos medžiagos, kuri 
nebūtų buvusi panaudota kito
se knygose ar žydų ir baltie
čių atstovų nagrinėta bei iš
kelta žydų, lietuvių, latvių, 
estų, anglų ir kitomis kalbo
mis įvairių kraštų spaudoje. 
Mūsuose čia bene labiausiai 
pasižymėję bus “Tėviškės ži
buriai”, plačiau atvėrę var
tus į žydų-lietuvių dialogą

ar tariamų jų kraštų priešų 
(žydų). Straipsniuose naudo
jamos įprastos, visuotinės 
propagandos priemonės: bliz
gančios bendrybės, dalinės 
tiesos, kortų pašymas, dvejo
pi bei dvigubi masteliai, pra
vardžiavimas ir kt.

II. SAHAROS SMĖLIS- 
DVEJOPI MASTELIAI

Jau pats dr. Levino temos pa
vadinimas yra taip suformu
luotas, kad skaitytojui kelia 
abejonių, ką autorius nori pa
sakyti ir ko jis vengia. Sovie
tiniai komunistai, jų motyvas, 
jo poveikis holokaustui ir emi
grantų istoriografija yra pla
ti mišrainė. Kiek žinau, baltie- 
čiai nerašė holokausto istori
jos, o šis pavadinimas tai lyg 
ir sugestionuoja. Tačiau bal- 
tiečiai rašė apie savo tautų ge
nocidą, tuo tarpu holokausto 
tema dažnai jie tik tikslino 
duomenis ar atrėmė argumen
tus, kurie, jų nuomone, nebu
vo pagrįsti.

Neatsitiktinai autoriaus pa
rinktas žodis (sovietinių komu
nistų) “motyvas” pirmu žvilgs
niu rodytų nekaltą mokslinę 
sąvoką, kuri galėtų būti visiš
kai nešališka bei objektyvi, 
panaši į, sakysime, Saharos 
smėlio sąvoką, neimplikuojan
čią (neliečiančią) jokios pa
saulėžiūros, santvarkos ar elg
senos. Ji ir būtų mokslinė, 
jeigu autorius tos pat rūšies 
sąvoką vartotų kitais tapačiais 
ar panašiais atžvilgiais. Ta
čiau jis to nedaro, kai rašo, jog 
“nemažas (Pabaltijo pabėgė
lių) skaičius kolaboravo su na
ciais žudant žydus”, to nelaiky
damas žydų “motyvu” savo ho
lokausto istorijoje. Baltiečiai 
turi savo nuomonę, argumen
tus bei įrodymus, neužsilei- 
džiančius savo oponentų varto
jamiems, kad aplamai kolabo
rantų buvo mažas skaičius. 
Jeigu kai kurių pabėgėlių ga
limas kolaboravimas su na-

vartoja pažyminį “okupuota” 
ar cenzūra, bet tai ir yra viena
iš pagrindinių straipsnio, pre
tenduojančio į mokslinį prane
šimą, dėmių. Jisai ir pačius 
baltiečius jų debatuose vadina 
tik “prokomunistais ar antiko- 
munistais”. Vadinas, baltie- 
tis, pasakęs tiesą apie komu
nistinę santvarką, yra, auto
riaus subtilia insinuacija, ne 
žmogus, o antikomunistas.

Autorius yra greitas paci
tuoti tokius lietuvius, kaip Ona 
Šimaitė, dr. Stasys Sereika ir 
kitus, jo nuomone, autoritetin
gus žinovus, kurie vartoja ne
apibrėžtas bendrybes, maišan
čias daugumą su mažuma, ir 
pats to maišymo nepastebi, kad 
tuo būdu dirbtinai suteiktų 
svorio savo pakaltinimams. 
Dar daugiau: ir pats autorius, 
kaip ir didžioji dalis žydų po
lemikos dalyvių, kurie ištisus 
dešimtmečius kaltino tautas, 
neišskiria taisyklės nuo išim
čių, daugumos nuo mažumos. 
Ne tik dialogo sandūroj, bet 
ir šiame straipsny jis kalba 
apie Rytų Europos tautų (mano 
pabraukta) kaltumą (the cul
pability of the peoples of Eas
tern Europe). Jam primintina, 
jog Nobelio taikos premijos 
laureatas ir holokausto auto
ritetas Elie Wiesel skiria tau
tą nuo paskirų jos narių nusi
kaltėlių.

III. TUŠČIAŽODŽIAVIMO 
POKŠTAI

Kai autorius pritrūksta duo
menų, dažniausiai vienašališ
kai parinktų, tai ima tuščiažo
džiauti. Tuo visas jo straips
nis yra būdingas. Jis teigia pvz., 
kad vysk. V. Brizgio pateiktas 
LK partijos žydų skaičius - 800 
prieš krašto okupaciją turi bū
ti atmestas, nes “nuo ketvirto
jo dešimtmečio vidurio, kai žy
dų partijoj buvo 53.8%, jų įtaka 
nuolat mažėjo”. Ir jis nepaste
bi, kad prieštarauja ką tik sa
vo paminėtam faktui: 800 juk ir 
yra mažiau nei pusė pateiktų 
žydų partiečių iš bendro 1,741

Reformatų Bažnyčios kuratoriui, 

skulptoriui JOKŪBUI DAGIUI 
mirus,

jo žmonai LOIS Toronte, sūnui LEOPOLDUI ir kitiems 
giminėms Lietuvoje nuoširdžią užuojautą reiškia - 

Lietuvių Evangelikų Reformatų
Bažnyčios kolegija JA V

AfA 
skulptoriui JOKŪBUI DAGIUI

mirus,
žmoną LOIS ir artimuosius Lietuvoje nuoširdžiai
užjaučiame -

“Žibintiečiai”

AfA
ELENAI LINKEVIČIENEI

mirus Lietuvoje,

jos broliui ZIGMUI REVUI ir jo šeimai reiškiame 
gilią užuojautą bei kartu liūdime -

V T. Gražuliai
M. P. Šostakai
M. Andriulevičienė 
S. A. Valiukai

P. A. Grigai
J. M. Tamošiūnai
M. Preikšaitienė
A. Stočkienė

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

• ISTORIJA moko, kad pirmoji 
emigrantų karta tik retai pasiekia 
tuos tikslus, dėl kurių paliko savo 
kraštą. Svarbu tad užkrėsti ir kitą 
generaciją savo idealų meile, uždegti
įpėdinius.

J. ERETAS

Prieš trejus metus, 1986 m. rugsėjo 26 d. 
mirė mano mylimas vyras

AfA
VYTAUTAS RADZEVIČIUS

Aš žinau, kad nesugrąžinsiu praėjusio laiko, 
kai laimingi buvome kartu. Ilgiuosi tavęs kiekvieną 
dieną. Nakties tyloj verkiu ir dūsauju vienatvėje, 
brangusis. Niekados aš neužmiršiu, nors kiti gal 
jau užmiršo.

Žmona Adelė

į istorinę

pripažinti, 
rašydami

“opiuoju klausimu”. Nauja 
yra tai, kad čia ta pati tema 
yra, sakyčiau, pakelta į plates
nius istorinius rėmus su auto
rių pretenzijomis 
tiesą.

Aplamai tenka 
kad abu autoriai
šiuos straipsnius, turėjo lai
ko ir mokslinių išteklių para
mos, kurios emigrantai daž
niausiai stokoja. Tai rodo žy
dų sistemingas pastangas rink
ti įvairius duomenis, stambius 
ir smulkius, kurie kokiu nors 
būdu pasitarnauja jų tikslui. 
Tas tikslas - parodyti kitatau
čių (nežydų) bei kitatikių įna
šą bei kaltę holokausto vyksme 
- yra, aišku, ne tik legalus, bet 
ir normalus, kaip ir kiekvienas 
svarus mokslo dalykas. Tačiau 
vienašališkas tokių darbų - 
raštų pagrindimas bei objekty
vumo stoka gali brandinti vai
sių, visai priešingų autorių 
siekiams.

Kai iš žurnalistinių bei pub
licistinių įspūdžių gal ir ne
galima tikėtis išsamaus bei 
sistemingo nagrinėjimo, 
konferencijų moksliniai
nešimai kaip tik privalo pasi
žymėti nešališku malonios ar 
nemalonios tiesos ieškojimu. 
Deja, šiuodu straipsniai nie
kuo nesiskiria nuo eilinės po
lemikos ir kone visur bando 
prakišti propagandą mokslo 
vardu.

Autorių pateikti naudoti šal
tiniai, liudininkai bei faktai 
gaTi būti tikri, net tikslūs, nors 
daug kas kelia abejonių, ta
čiau jų parinkimas vienus pa
brėžiant, kitus visai aplen
kiant ir ypač jų aiškinimas ro
do aiškias tendencijas ne tiek
tarnauti tiesai, kiek suvedinė- |Tl 
ti sąskaitas su tautomis bei 
valstybėmis, kurių kai kurie

tai 
pra-

ciais nevyniojamas į vatą, 
dėl galimas kai kurių žydų 
laboravimas sų komunistais 
naikinant baltiečius yra pri
dengtas “motyvo” skraiste? 
Šią propagandinę priemonę 
mokslininkai vadina dvejopų 
mastelių (standartų) triuku.

Dažname autoriaus sakiny
je galima išskaityti tenden
ciją pažeminti, suniekinti ar 
bent užtempti ant Prokrusto 
lovos baltiečius. Pavyzdžiui: 
“Šaltojo karo’ atmosferoj, tuo 
metu vyraujančioj tarp Rytų ir 
Vakarų, šie imigrantai buvo 
laikomi politiniais pabėgė
liais, priversti palikti savo tė
vynes dėl totalistinio režimo”. 
Vadinas, tie žmonės, laikomi 
politiniais pabėgėliais, iš tik
rųjų nebuvo politiniai pabėgė
liai!? Autorius, atrodo, nepri
pažįsta dėsnio, kad žmonės yra 
nekalti, kol jų kaltė neįrody
ta! Beje, ar čia nebus sovieti
nės santvarkos poveikis: įta
riamasis laikomas kaltu, kol 
neįrodo savo nekaltybės?..

Autorius kreipia normalų, 
tariamai neutralų, dėmesį į 
polemiką tarp Pabaltijo “emi
grantų, gyvenančių Vakaruose, 
ir jų brolių” okupuotoje tėvy
nėje, tartum pastarųjų žodis 
pavergtame krašte yra lygiai 
patikimas ir lygintinas su lais
vame krašte gyvenančio baltie- 
čio žodžiu. Tik aklas žmogus, 
pagyvenęs sovietijoje, gali ne
žinoti, kad “geležinė uždanga” 
visų pirma reiškia griežčiau
sią cenzūrą bei žinių falsifi
kavimą, kad paslėptų bei pa
baltintų totalistinę tikrovę. 
Beje, aš neteigiū, kad autorius

■
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partijos narių skaičiaus, tad 
800 yra tikslus apvalus skai
čius. Beje, šios 7,5% krašto gy
ventojų mažumos komunistų 
partijoj atstovavimas šešiais 
ar septyniais kartais padidin
ta proporcija daug pasako apie 
šios mažumos lojalumą, kurio, 
žinoma, autorius “nepastebi”.

Pasitaiko ir smulkmenų, ku
rias autorius išpučia į didelį 
muilo burbulą. Pavyzdžiui, pa
mini jis nepriklausomybės lai
kotarpio “žodinį ir fizinį smur
tą” prieš žydus. Pogromų, kaip 
visi žino, Lietuvoje nebuvo, o 
tarpetninis trynimasis yra nor- 
malybė kiekviename pliuralis
tiniame krašte. Lietuviai ne be 
pagrindo tam apibūdinti turi 
specialiai žydams taikomą prie
žodį: “Pats muša, pats rėkia”. 
Jis buvo iškeltas dialoge, bet 
dabar autoriaus nutylėtas.

Autorius pateikia didelius 
skaičius žydų, žuvusių Pabal
tijy, ir nesismulkindamas ap
kaltina vietinius gyventojus, 
“kurie iš dalies vykdė žudymus, 
iš dalies liko indiferentiški 
ir labai mažaisvienetais(units) 
bandė pagelbėti žydams” (sic).

Pirmiausia, aplamai žydų 
žudymo atsakomybė tenka oku
pacinei vokiečių valdžiai su 
“specialiom grupėm”, ir tai net 
tada, kai vokiečiai tariamai 
“tik prižiūrėjo” žydų naiki
nimą. (Analogiškai tad atsa
komybė už arabų skerdynes 
prieš keletą metų Sabroj ir 
Shatiloj yra priskirta Izrae
liui, kurs tai aprobavo, nors 
nė vienas izraelitas tose sker
dynėse nedalyvavo.). (B.d.)

Latvijos jaunimas, gastroliavęs JAV miestuose, dalyvavo Juodojo kaspino dienos demonstracijoje Klivlando 
miesto centre Nuotr. V. Bacevičiaus

AfA 
LIUDAI DIEVAITIENEI

Lietuvoje mirus,

brolį STASĮ RAKŠTĮ su žmona ir dukros 
LAIMOS KRIAUČIŪNIENĖS šeimą liūdesio 

valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

A. A. Erštikaičiai
A. J. Gedrimai
J. M. Gimžauskai
L. E. Klevai

K. L. Meškauskai
A. Mikšienė
J. S. Rickai
G. D. Skaisčiai

B. B. Venclovai

PADĖKA

AfA 
JUOZAS GIRĖNAS,

mano mylimas vyras, mirė 1989 m. birželio 25 d., 
palaidotas birželio 28 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse 

Mississaugoje.
Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos kankinių parapijos klebonui 

kun. J. Staškui už laidotuvių maldas koplyčioje, atnašautas 
gedulingas Misas, pamokslą, palydėjimą į kapines ir reli
gines apeigas prie kapo.

Labai dėkoju kun. K. Kaknevičiui už velionies lankymą 
namuose, suteiktus religinius patarnavimus, paskutinį pa
tepimą, dvasinę paguodą, maldas koplyčioje.

Dėkinga sol. V. Verikaičiui už vargonavimą ir giedojimą 
šventovėje, karsto nešėjams, KLKM d-jos narėms už Rožinio 
maldas koplyčioje.

Nuoširdžiai dėkoju mieliems giminėms, draugėms, arti
miesiems, visiems pažįstamiems už atsilankymą, dalyva
vimą maldose, už gėles, aukas Mišioms, vienuolynams, “Tė
viškės žiburiams”, dalyvavusiems laidotuvėse, pareišku- 
siems užuojautą žodžiu, laiškais, spaudoje. Dėkoju visiems 
velionį lankiusiems ligoninėje ir namuose.

Nuoširdus ačiū ponioms už pyragus laidotuvių pietums, 
J. Gurklienei ir O. Derliūnienei už pietų paruošimą.

Dėkinga visiems už visokeriopą pagalbą.

Liūdinti žmona Elena

dCanatiian Slrt emeriais liti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPO RALE - 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
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Austrų įnašas Lietuvos tikintiesiems
Kardinolas V. Sladkevičius dėkoja okupuotos Lietuvos vardu. 

Plačiai apžvelgiama tikinčiųjų padėtis

Lietuvoje atgimimas, o pas mus - stagnacija
KLB tarybos rinkimai ir bendruomeninė veikla

Šiek tiek atleidus okupaci
nio ir ideologinio spaudimo 
varžtus, okupuotoje Lietuvoje, 
su pačia pirmąja laisvėjimo 
diena, viešumon prasiveržė ir 
religinis judėjimas, dar, ro
dos, vakar buvęs nepageidau
jamas, trukdytas, slopintas, 
kone katakombinis. Proveržyje 
iš karto pasimatė ir didžiosios 
spragos, kurias kaip nors už
kaišioti būtina. O tai - reika
lingiausios literatūros trūku
mas. Neplačių galimybių ribo
se šią sunkią problemą ban
do lengvinti okupuotos Lietu
vos vyskupų konferencija, va
dovaujama Kardinolo. Ir čia, 
nors toli gražu dar neužpildan- 
ti-šių dienų paklausos, bet jau 
su gražia pradžia pagalbon 
atėjo austrų katalikai.

Austrijos katalikų laikraš
tis “Rupertus Blatt” š.m. bir
želio 25 d. laidoje, specialia
me, gausiai iliustruotame re
portaže, pavadintame “Padėka 
iš Lietuvos už Šv. Raštą: graži 
pradžia”, plačiai aprašo oku
puotos Lietuvos religinę padė
tį, iliustruoja ir pabrėžia la
bai netolimos praeities perse
kiojimus, varžymus ir tikin
čiųjų trėmimus, šiandien jau 
pavirtusius pasaulinės apim
ties gėda ir aiškiu įrodymu, 
kokiais nusikaltimais prieš 
žmoniją norėta išlaikyti ko
munistinės imperijos dikta
tūrą.

Laikraštis informuoja, kad 
prieš devynis mėnesius arki
vyskupo dr. Kari Bergo rūpes
čiu pradėtas Lietuvai skirto 
Naujojo Testamento spausdi
nimas pagaliau baigtas. Pir
mieji egzemplioriai jau pa
siekę Lietuvą, o iki rudens bū
siąs pasiųstas ir visas 150.000 
tiražas ir dar 13,000 kitų teo
loginių knygų. Darbas įvykdy
tas dėka stiprios vienuolikos 
katalikų laikraščių skaitytojų 
paramos, sutelkusios virš 3 mi
lijonų šilingų. Nurodoma, kad 
šių knygų atspausdinimui že
miausią kainą pasiūliusi Len
kija. “Mes esame įsitikinę, kad 
Dievo žodis artimiausioje atei
tyje lankys kiekvieną mūsų 
krašto šeimą”, - išreiškęs vil
tį mūsų Kardinolas ir pridūręs, 
kad austrų įnašas padaręs gra
žią pradžią. Atspausdintoje 
nuotraukoje P. Jakob Foerg, 
MSC, įteikia Kardinolui pirmą
jį N. Testamento egzemplio
rių. Ta proga gana plačiai ap
žvelgtas mums jau gerai žino
mas religinis persekiojimas 
okupuotoje Lietuvoje, pami
nint žymiuosius kovotojus dėl 
tikėjimo - N. Sadūnaitę, J. 
Sasnauską, V. Petkų, arkvysku- 
pą J. Steponavičių - kurių 
nuotraukos taipgi atspausdin
tos. Pasikalbėjime Vilniaus 
arkivysk. J. Steponavičius pa
reiškęs, kad svarbiausieji šian
dieninės bažnyčios Lietuvoje 
uždaviniai, esą per evangeliza
ciją atitaisyti ateizmo pada
rytus dvasinius nuostolius, 
ypač jaunimo tarpe. “Dabarti
nė karta tapusi agnostikais, 
besirūpinančiais materialine 
gerove ir labai mažo domesio 
rodanti dvasingumui”, - kalbė
jęs arkivyskupas.

Kitas laikraštis “St. Poelt- 
ner Kirchenzeitung”, taipgi 
birželio 25 d. laidoje, išsamiu, 
iliustruotu straipsniu “Lietu
vos bažnyčia pergyvena prisi
kėlimą” aprašo kardinolo V. 
Sladkevičiaus išreikštą džiaugs
mą dėl gautos taip reikšmin
gos austrų dovanos - N. Testa
mento lietuvių kalba. Šešių 
asmenų austrų katalikų laik
raščių delegacija buvo nuvy
kusi į Kauną šv. Rašto perda
vimui ir ta proga susitiko su 
lietuviais dvasininkais. Pasi
kalbėjimuose Kardinolas pa
reiškęs, kad bažnyčiai reikia 
laisvų rankų. Vien “perestroi- 
ka” nesąs pakankamas judėji
mas. Dvasinių vertybių iškėli
mas turįs būti taipgi atstatytas.

Alkoholizmas - skaudžiausia 
negerovė. Šeštoji dalis alko
holikų esančios moterys. Baž
nyčia yra paskelbusi kovą prieš 
alkoholizmą. “Tas, kas tikėji
mui geriausia, gali išsivystyti 
tik nepriklausomoj Lietuvoj”,- 
pareiškė Kardinolas. Bet viltys 
dar vis siaurinamos. Sąjūdžio 
veikla padėjusi bažnyčiai iš ka- 
takombinės padėties sugrįžti 
vėl į viešumą. Kardinolo pa
reiškimu bažnyčia remsianti 
visus judėjimus, kurie ir baž
nyčiai, ir tikėjimui nebūsią 
prieštaraujantys. Šiuo metu 
dvasininkija esanti perkrau-

ta darbais. Dedamos pastan
gos, kad religinės pamokos 
vėl būtų įvestos mokyklose. 
Tačiau religijos diskrimina
cija, palyginus su ateizmo pa
dėtimi, dar vis egzistuojanti. 
Tiesa, jaunimo organizaci
joms esanti suteikta teisė veik
ti, bet tik už mokyklos ribų.

Tolimesniuose pasikalbėji
muose buvę aiškinta, kad šven
tovių grąžinimas reiškiąs, jog 
pastatas galįs būti naudoja
mas liturginiams tikslams ir 
turįs būti bažnyčios išlaiko
mas, sumokant ir pagrindinius 
mokesčius.

Iš ilgamečio trėmimo Žaga
rėje 78 m. arkivyskupas J. Ste
ponavičius birželio 9 d. buvęs 
grąžintas į Vilnių ir labai apsi
džiaugęs N. Testamento laida.

Laikraštyje skelbiama, kad 
netoli Žagarės Naujosios Ak
menės industriniame mieste, 
turinčiame 40,000 gyventojų, 
tedirbąs vienintelis kunigas 
Antanas Šeškevičius. Pasikal
bėjime su Salzburgo “Jėzaus 
Širdies” misijonieriumi ir 
“Tarptautinės krikščionių vie
nybės” nariu P. Jakob Foerg 
jis pareiškęs, kad šv. Rašto 
"mums reikėtų vieno milijo
no”. Ryšium su gautos siun
tos pardavinėjimu esančios 
dvi nuomonės: už parduotas 
knygas pinigus panaudoti nau
jų šventovių statybai arba to
limesniam šv. Rašto leidimui. 
Sprendimą padarysianti Vys
kupų konferencija. Kun. A. 
Šeškevičius papasakojęs, kad 
Naujojoje Akmenėje esanti 
būtinai reikalinga šventovė, 
kuriai statyti ir leidimas jau 
gautas. Projektas - 44 milijo
nų rublių vertės. Šiuo metu šv. 
Mišios atnašaujamos kunigo 
gyvenamojo namo verandoje, 
kur kasdien susirenka apie 50 
tikinčiųjų.

Straipsnis baigiamas aprašu 
apie Kryžių kalną prie Meškui
čių, nurodant, kad kryžius pra
dėta statyti po nepavykusio 
1831 metų sukilimo ir kad ko
munistai ne vieną kartą bandė 
kryžius nugriauti ir sunaikin
ti, bet jie tuoj pat būdavę vėl 
atstatyti. Snk.

Argentinos spauda apie Lietuva,
Ryšium su Molotovo-Rib- 

bentropo sutarties pasirašymo 
50 m. sukaktimi ir Baltijos vals
tybių okupacija, Argentinos 
didžioji spauda daug rašė ir 
apie Lietuvą. Dar taip plačiai 
iki šiol nebuvo rašyta.

Lietuvai išlaisvinti komi
tetas Argentinoje — LIKAR 
paruošė pareiškimą, smer
kiantį Hitlerio-Stalino susi
tarimą, įgalinusį nacių Vokie
tiją pradėti II D. karą. Šio ka
ro pasekmėje beveik pusė Eu
ropos valstybių prarado lais
vę ir nepriklausomybę. Lietu
va atsidūrė sovietinėje impe
rijoje. Tačiau krašte visą lai
ką vyko pasipriešinimas oku
pantui. Dabar Lietuvoje vyks
ta tautinis atgimimas. Visos 
tautinės jėgos reikalauja ne
priklausomybės.

Argentinos lietuviai krei
piasi į vyriausybę ir prašo mo
ralinės ir politinės paramos. 
Prašo paraginti Jungtinių Tau
tų organizaciją, kad ji pa
skelbtų, jog Hitlerio ir Stali
no susitarimas neturi teisinės 
galios. Lietuvių neatšaukia
mas noras, kad Lietuva vėl bū
tų laisva ir nepriklausoma 
valstybė. Pareiškimą pasirašė 
LIKAR pirmininkas Aleksand
ras Mičiudas ir sekretorius 
Hektoras Katinas.

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

LIETUVA LAUKIA LAISVES 
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.

Australijos Adelaidėje Ribbentropo-Molotovo sandėrio 50 metų sukakties 
proga baltiečiai surengė rugpjūčio 26 d. gausią demonstraciją, reikalau
jančią grąžinti laisvę okupuotoms Baltijos valstybėms. Nuotraukoje iš 
kairės: estė E. Payne, A. Paškevičiūtė, A. Gent (abi lietuvaitės), latvė V. 
Bruns. Dalyvavo ir lituanistinės mokyklos bei kursų mokiniai

LIETUVIAI BRITANIJOJE

Juodojo kaspino diena
tus perkėlė į Bayswater Rd., 
prieš įvažiavimą į Kensington 
Palace Gardens. Bayswater 
Rd. yra vienas pagrindinių 
kelių, kuriuo judėjimas vyks 
ta didžiuliu srautu.

Susirinko nedaug, apie 70 
žmonių. Lietuvių tarpe buvo 
tautiečių iš Lietuvos ir Vokie
tijos, tai tie, kurie negalėjo 
dalyvauti savo kraštuose vyks
tančiose demonstracijose.

Baltiečių demonstrantai no
rėjo padovanoti sovietų am
basadoriui 50-mečio “sukaktu
vinį tortą”, apraizgytą spyg
liuotomis vielomis. Demons
trantų delegacija, lydima po
licijos, nuėjo prie ambasados 
durų ir pranešė, kad norėtų 
ambasadoriui įteikti dovaną. 
Ambasados tarnautojas pa
reiškė, kad ambasadorius ne
siteiks priimti jokių dovanų 
iš šios demonstracijos daly
vių. Tada šis “sukaktuvinis 
tortas” demonstracijos vietoje 
buvo rodomas pravažiuojan
tiems Bayswater keliu nuo 
3 v.p.p. iki 7 v.v.

Estai su savo plakatais bu
vo daug drąsesni ir karinges- 
ni, daugiau pasisakantys prieš 
rusišką okupaciją. Demonstra
ciją aplankė Reuther ir Asso
ciated Press fotografai ir ko
respondentai. Ši demonstraci
ja, deja, nepateko į laikraščius 
ar televiziją, bet tos dienos 
televizijos stotys rodė ir pra
nešinėjo, kaip Ribbentropo- 
Molotovo sandėrio sukaktis pa
minėta Estijoje, Latvijoje, Lie
tuvoje, pabrėžiant rankų gran
dinės demonstraciją.

Mūsiškės demonstracijos 
metu išdalinta daug įvairių 
atsišaukimų, jų tarpe ir VLI- 
Ko, kuriame reikalaujama, 
kad sovietai atitrauktų savo 
kariuomenę ir KGB iš Baltijos 
valstybių.

Jaltos aukų paminklas
Juodojo kaspino dienos pro

ga Londono Baltiečių taryba 
padarė pasiūlymą, kad sukak
tį minint padės gėlių vainiką 
prie Jaltos aukų paminklo. 
5 v.p.p. ten susirinko mažas 
būrelis baltiečių padėti vaini-

Šiais metais Juodojo kaspi
no dienos minėjimą rengė Bal
tiečių sąjunga D. Britanijoje. 
Buvo nusistatyta surengti 
baltiečių demonstraciją prie 
sovietinės ambasados rugpjū
čio 23 d. Sutartu laiku pradė
jo rinktis visų trijų tautų 
žmonės su vėliavomis ir pla
katais prie Kensington Pa
lace Gardens, kur yra sovietų 
ambasada. Kensington Palace 
Gardens, tai privatus kelias," 
tad policija visus demonstran-

Šį pareiškimą išspausdino 
šie Argentinos dienraščiai: 
“Clarin”, “La Prensa”, “La Na- 
cion” ir “Cronicą”.

A. Mičiudas turėjo pasikal
bėjimą su žymiais krašto žur
nalistais Carlos Varela ir Es
teban Mirol. Jis buvo trans
liuojamas per radiją. Šie žur
nalistai parašė net vedamuo
sius apie Lietuvą.

A. Mičiudas per vieną gene
rolą kreipėsi ir į Argentinos 
prezidentą specialiu raštu, 
prašydamas pagalbos Lietuvai.

Iš PLB valdybos vicepirm. 
dr. V. Dambravos buvo gauta 
vertingos informacijos, kuria 
pilnai pasinaudota. Taip pat 
tarp Argentinos žurnalistų ir 
įtakingų asmenų paskleista 
dr. V. Dambravos knygos “Ne
žmoniško pakto istorija” ir 
“Kriminalinis psichiatrijos 
naudojimas Sovietų Sąjungo
je”. Už šias knygas vieša pa
dėka autoriui.

Argentinos lietuvių jaunimo 
sąjungos pirm. Ariana Ras- 
tauskaitė su jaunimo grupe 
aplankė V. Vokietijos ir Sov. 
Sąjungos ambasadas, reiš
kiant protestą dėl Molotovo- 
Ribbentropo susitarimo pa
sekmių. Jaunimo grupė taip 
pat aplankė kongreso rūmus 
ir buvo priimti deputatų bei 
senatorių. Šie buvo supažin
dinti su Lietuvos byla.

Reikia jaunimą itin pagirti 
už sąmoningumą bei ryžtą.

Alarmis 
ką ir savo pačių atneštas gė
les. Gaila tik, kad gyvatvorė
mis apgaubtoje mažoje aikšte
lėje nedaug kas mus matė.

Šio Jaltos aukoms paminklo 
pastatymu daugiausia rūpino
si lenkai, o kitos D. Britanijos 
Rytų Europos tautinės grupės 
prisidėjo pinigais.

Paminklas yra pastatytas 
Kensingtone, trikampėje aikš
telėje, kuri skiria dvi gatves 
— Cromwell Rd. ir Thurloe PI. 
Trikampis yra apželdintas be
veik dviejų metrų aukščio gy
vatvore. Tame trikampyje yra 
keli miesto savivaldybės pa
statyti parko suoliukai.

S. Kasparas

J. DANYS

“Pagrindinis korporacijos 
(KLB) reikalų sprendėjas yra 
KLB krašto tarybos suvažiavi
mas” (KLB statutas par. 6).

Sėkminga ar nesėkminga Lie
tuvių Bendruomenės veikla 
pirmiausia priklauso nuo kraš
to valdybos, bet kai ji yra pa
valdi tarybos suvažiavimui, 
nemažesnė atsakomybė tenka 
ir tarybai, nes ji tvirtina veik
los planus ir seka jų vykdymą. 
Todėl tarybos nariai, kaip ir 
vadovaujantieji organai, turi 
būti tinkami toms pareigoms ir 
sutinką dirbti KLB labui.

Ar tikrai trūksta 
kandidatų?

Dažnai skundžiamasi, kad 
trūksta kandidatų, todėl, su
rinkus minimalinį reikalauja
mą skaičių, siūloma juos pa
tvirtinti aklamacijos būdu be 
rinkimų.

Ar tikrai visada trūksta kan
didatų? Prieš keletą metų su
abejojau, kad apylinkėje, kur 
pagal statistiką yra 4,000 lie
tuvių, vis skelbiamos aklama
cijos, surinkus reikalingus 10 
kandidatų. Pakalbinau porą 
asmenų, ir jie sutiko. Nuvyks
tu pas rinkimų komisijos pir
mininką ir sakau, kad turiu du 
labai gerus kandidatus. “Pasi
daro problema”, - sako pirmi
ninkas, - jau surinkau visus 
dešimt ir su jais susitariau”. 
“Pasidaro ir man problema, - 
sakau, - su jais susitariau ir 
štai vieno patvirtintą pareiš
kimą atnešiau”. Tada pirmi
ninkas sako: “Vieną įrašysiu, 
esu visai tikras, kad su vienu 
iš to dešimtuko susitarsiu”. 
Gerai, negi kelsi revoliuciją 
svetimame mieste - mano kan
didatas užtikrintai įeina, ap
sieisime be rinkimų.

Kai kandidatai “pasiaukoja” 
ir be rinkimų įeina į tarybą, 
nejaučia pareigos ką nors dirb
ti. Kai sesija vyko tame pa
čiame mieste, paskutiniame 
posėdyje ateities planų, nu
tarimų tvirtinimui pasirodė 
tiktai 5, iš tai apylinkei pri
klausiusių 16 narių (jai pri
klausė pagal kitus statuso 
nuostatus). Paskutinėje sesi
joje kitame mieste dalyvavo 
taipgi penki. Tokios beveik pla
nuotos aklamacijos ugdo pasy
vumą. Į susirinkimą rinkti apy
linkės valdyba atėjo, skaito
me laikraštyje, 34 asmenys (tai
gi, net ne visi giminės).

Ir didžiausioji mūsų apy
linkė kartais be apsnūdimų ne
apsieina. Prieš keletą metų po 
pakartotinių mėginimų suda
ryta apylinkės valdyba iš 7 as
menų, kurių vienas ką tik buvo 
atvykęs iš kitos vietovės, kur 
KLB veikloje nedaug ką buvo 
parodęs. Paklausus buvusį 
KLB pirm. Joną Simanavičių, 
kaip tie rinkimai ėjosi, pasi
rodė, kad rinkimų nebuvo; rin
kiminė komisija atėjo tik su 6 
kandidatais, o reikėjo 7. Taigi, 
savanoriui pasisiūlius įeiti į 
valdybą sekretoriumi, valdyba 
(laimingai?) sudaryta.

Netikiu, kad gausesnėse apy
linkėse komisijai suradus 5 ar 
10, negalima būtų surasti šeštą 
ar vienuoliktą, rinkimus su
rengti ir išlaikyti demokrati
nį principą.

Stagnacija
Tai rinkimai, o kaip pačio

je taryboje? Vienas jaunesnės 
kartos asmuo, anksčiau labai 
aktyviai dalyvavęs KLJS, PLJS, 

Toronto “Atžalyno” studentų tautinių šokių grupė sujungtų rankų grandinėje “Baltijos kelias” prie Vilniaus 
arkikatedros. Nuotraukoje iš dešinės: Sąjūdžio tarybos pirm. prof. VYT. LANDSBERGIS ir G. LANDSBERGIENĖ

kongresuose ir vėl įsijungęs į 
KLB veiklą, po sesijos komen
tavo: “Esu nustebęs narių pa
syvumu, tiesiog abejingumu 
veiklos apžvalgai ir planavi
mui, nedalyvavimu diskusijo
se, pasiūlymuose”. Pritariau, 
nes tai mačiau jau eilėje sesi
jų. Bet manau, kad tokiam abe
jingumui ir nesidomėjimui iš
sivystyti padėjo krašto tarybų 
suvažiavimų sistema. Iš tikrų
jų paskutinių dviejų sesijų ga
lėjo nebūti. KLB veikla ar ne
veikia nebūtų pasikeitusi.

1988 m. lapkričio sesijai nu
matyta 11 valandų posėdžiams 
per 1,5 dienos. Bet KLB organi
zaciniams reikalams, veiklos 
apžvalgai ir ateities planams, 
nutarimams skirta tik 4,5 va
landos. Tame skaičiuje pusė 
valandos 19 apylinkių prane
šimams. Tiesa, buvo prašyta 
atsiųsti raštiškus pranešimus. 
Tai padarė tik 10 apylinkių. 
Kai apylinkių atstovams ski
riama mažiau kaip 2 minutės 
kiekvienam, aišku, kyla klau
simas, ar jiems yra prasmės at
vykti, ypač iš tolimesnių vie
tovių, kai susidaro didelės iš
laidos. Argi valdyba nemato, 
kad pagrindinė veikla vyksta 
apylinkėse? Be to, tai proga ta
rybos nariams sužinoti, kaip 
veikla vyksta visoje Kanadoje.

Du trečdaliai suvažiavimo 
programos buvo skirta prane
šimams, iš kurių tik PLB pirm, 
dr. V. Bieliausko buvo tikrai 
svarbus suvažiavimui. Visa ki
ta buvo skirta Toronto visuo
menei, todėl tai dienai buvo 
paimta didelė salė.

Kitą dieną skirta net 1,5 
vai. pareigūnui iš daugiakul- 
tūrio departamento paaiškin
ti, kokios pašalpos duodamos. 
Kadangi ši programa jau veikia 
keliolika metų ir daug apylin
kių, organizacijų bei asmenų 
pasinaudojo, tai buvo galima 
atitinkamą informaciją raštu 
pasiųsti apylinkėms. Tos pus
antros valandos laiką daug 
tiksliau būtų buvę skirti apy
linkių pranešimų ir ateities 
veiklos svarstymui.

1987 m. sesijoje darbotvar
kė numatė 8,5 darbo valandų, 
bet KLB veiklai svarstyti teko 
tik 4 valandos. Taigi, ar ne 
skurdžios tarybų suvažiavimo 
programos? Suvažiavimų nu
vertinimą gerai iliustruoja 
1987 m. programoje įrašytos 
pastabos “Dienotvarkė susta
tyta taip, kad suvažiavusieji 
galėtų vykti į kantatą 7 v.v... 
ir “kitą dieną į banketą 5 v.v.” 
Ar išmintinga rengti darbo 
suvažiavimą didelės šventės 
metu? Tarybos nariai iš Toron
to posėdžiuose pasirodydavo 
kaip delčios mėnuliai.

Nepakankamas valdybų 
dėmesys

Tarybos suvažiavimų nu
skurdinimas prasidėjo 1984 m., 
kai naujoji valdyba iš darbo
tvarkės išleido šalpos-socia- 
linių reikalų komisiją ir gar
bės teismą. Garbės teismo na
riui pasiskundus, pirmininkas 
Algis Pacevičius atsiprašė ir 
jo pranešimą įrašė. Dėl šalpos 
ir minėtos k-jos paaiškinimų 
nebuvo. Neatrodo, kad trūko 
valdybos narių jai vadovauti, 
nes du vicepirmininkai jokių 
darbo pareigų neturėjo.

Nauja KLB valdyba prieš 
metus “susitvėrė” gana savo
tišku būdu. Buvo sudaryti du 
sąrašai po 6 asmenis. Vieną 
sąrašą sudarė veteranas vei
kėjas - Antanas Rinkūnas, bet 

jis “pralaimėjo” jau prieš bal
savimą. Rinkimų išvakarėse 
pora asmenų iš Rinkūno sąrašo 
pasisiūlė prisijungti prie ki
to sąrašo. Kai A. Rinkūnui te
lefonu jų buvo pranešta tik po
rą valandų prieš posėdį, jam 
neliko laiko kandidatams pa
keisti. Taip sulipdytoje val
dyboje trūko ir KLB veiklos pa
tirties ir jos tikslų sampratos.
Tarybos nutarimų nepaisymas

Tarybos sesijoje priimai nu
tarimai KLB ateities veiklai. 
Šios valdybos (abi praktiškai 
buvo tos pačios sudėties) apla
mai nutarimų nepaisė, pvz. at
gaivinti Šalpos fondą (nors apy
linkėse veikla buvo), sudaryti 
gynybos komisiją dėl kaltini
mų karo nusikaltimais ir t.t.

Kuriozinis valdybos nesiskai
tymas su nutarimu, padarytu 
tarybos, buvo pademonstruo
tas, kai buvo svarstomas nuo
latinio KLB raštinės tarnauto
jo samdymas. Montrealio sesi
joje vicepirm. H. Stepaitis siū
lė tarnautoją samdyti ir paaiš
kino jo reikalingumą. Taryba 
pritarė ir priėmė nutarimą. Se
kančiais metais Toronte H. Ste
paitis vėl kėlė tarnautojo rei
kalingumą ir prašė tarybą nu
tarti, kad galima samdyti. Kaž
kas prisiminė, kad tai padary
ta buvusioje sesijoje. Pažiūri
ma į nutarimus ir randama pa
tvirtinimas . ..

KLB pirmininkai savo me
tiniuose pranešimuose apie 
nutarimus ir jų įvykdymą ne
kalbėdavo. Per 5 metus KLB 
pirmininkai bei visuomeninių 
reikalų k-ja rašytų pranešimų 
nepateikdavo.

Veiklos pobūdis keičiasi
Lietuvoje atgimimas reiš

kiasi įvairiomis formomis. Pa
kalbama, kad išeivija turi pa
dėti. Iš tarybos posėdžių atro
do, kad pasitenkinama būti 
kantriais klausytojais, vaiz
dajuosčių stebėtojais. Nematy
ti KLB konkrečių planų.

Lietuvoje politinė padėtis 
lieka dar labai neaiški. Kai 
uždanga buvo sandari, išeivi
ja buvo balsas kelti tarptau
tiniuose politiniuose forumuo
se, savo vyriausybėms Lietuvos 
priespaudą, varžymus ir skun
dus. Gal ir toliau išeivijos pa
galba dar bus reikalinga šioje 
srityje. Dabar yra vienas dide
lis skirtumas: kai anksčiau in
formacija gal buvo pats svar
biausias dalykas, dabar jos 
vaidmuo jau kitoks. Lietuvos ir 
Pabaltijo klausimas yra tarp
tautinio dėmesio aktualija ir 
todėl žinių netrūksta. Pasau
linės žinių agentūros duoda 
labai daug informacijos. Pa
naudojant jų informaciją, rei
kia veikti viešąsias ir priva
čias institucijas. Tai jau su
dėtingiau, nes reikia rašyti 
analizes, studijas. Pastarai
siais metais KLB organai tai 
yra labai mažai darę.

Lietuvoje po priverstinės 
stagnacijos vyksta atgimimas. 
O pas mus ar nevyksta savano
riška stagnacija? Krašto tary
bos suvažiavimai vyksta jos 
dvasioje. Todėl šiais kritiš
kais laikais reikia visiems 
labai aktyviai dalyvauti kraš
to tarybos rinkimuose ir iš
rinkti Kanados Lietuvių Bend
ruomenei atsidėjusius, nusi
manančius ir suprantančius 
šių laikų sąlygas. Reikia ne
užmiršti, kad tarybai teks iš
rinkti krašto valdybą, kuriai 
reiks veikti naujomis visuome
ninėmis sąlygomis.
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$ metų veiklos sukakties
“LIETUVOS ISTORIJA”

Dr. Adolfo Šapokos redaguotą 
“Lietuvos istoriją” Vilniuje lei
džia “Mokslo” leidykla, perfoto
grafavusi 1936 m. leidinį Kau
ne, papildytą apžvalginiu akade
miko Juozo Jurginio straipsniu. 
Leidinio tiražas — 325.000 eg
zempliorių. “Lietuvos istorijos” 
nekantraudami laukia prenu
meratoriai. Lig šiol buvo išleis
ta 50.000 egzempliorių. Pirmoji 
šio tiražo dalis išdalinta Lie
tuvos mokytojams, bibliote
koms, užsienyje gyvenantiems 
lietuviams, prenumeratoriams 
Vilniuje ir Kaune. Šių metų tre
čiajame ketvirtyje žadama iš
leisti 50.000 egzempliorių. Lie
tuvos kultūros fondo užsakymu 
J. Janonio popieriaus fabrikas 
Petrašiūnuose yra įsipareigo
jęs pagaminti ofsetinio popie
riaus, kuris bus panaudotas 
ketvirtajame šių metų ketvir
tyje papildomam 50.000 egzemp
liorių tiražui. Dr. A. Šapokos 
redaguota “Lietuvos istorija” 
visus prenumeratorius turėtų 
pasiekti iki 1991 m.

SEMINARIJA TELŠIUOSE
Rugsėjo 5 d. darbą vėl pra

dėjo atkurta kunigų seminarija 
Telšiuose. Ji, 1927 m. įsteigta 
vysk. Justino Staugaičio, gyvavo 
devyniolika metų ir buvo uždary
ta pirmaisiais pokario metais. 
Telšių vysk. Antanas Vaičius, 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininko pavaduotojas, pasa
koja: “Respublikos vyriausybė 
leido atkurti šią mokslo įstai
gą. Ji Lietuvai labai reikalin
ga, nes jaučiama kunigų stoka. 
Štai mūsų vyskupijoje iš 145 pa
rapijų maždaug pusė neturi savo 
kunigo. Mums grąžinamos anks
čiau buvusios šios mokslo įstai
gos patalpos. Išspręstas vado
vybės ir dėstytojų klausimas. 
Rektoriumi paskirtas Telšių ka
tedros kapitulos kanauninkas 
Kazimieras Gasčiūnas. Dėstyto
jais, be manęs ir rektoriaus, 
dirbs dvasios tėvas kunigas Vy- 
tautas-Steponas Brazdeikis, vys
kupijos kurijos kancleris kuni
gas Juozas-Pranciškus Gedgau
das, Telšių mažosios bažnyčios 
klebonas oficiolas kunigas Ta
das Poška, Sedos bažnyčios kle
bonas Algis Genutis, prokurato
riumi — kunigas Boleslovas Jo- 
nauskas”. Vysk. A. Vaičius taip
gi praneša, kad į pirmąjį Telšių 
seminarijos kursą priimti 23 
klierikai. Jie visi yra iš Žemai
tijos. j

GETO KALINIAI
Geto kalinių organizacija bu

vo įsteigta Žydų kultūros centro 
patalpose Vilniuje. Apie Lietu
vos žydų tautžudystę vokiečių 
okupacijos metais kalbėjo Kau
ne geto pogrindinės pasiprieši
nimo grupės sekr. D. Gelpernas, 
partizanų būrio “Mirtis okupan
tams” kovotojas E. Zilberis, Os
vencimo (Auschwitzo) tarptauti
nio komiteto narė J. Saričeva, 
rašytojai G. Kanovičius ir M. 
Rolnikaitė, žydus gelbėjusiai 
Kazio Binkio šeimai atstovavusi 
dukra L. Binkytė. Vokiečių oku
pacijos metais žuvo 94% prieška
rinėje Lietuvoje gyvenusių žy
dų. Geto kalinių organizacija 
rūpinsis buvusiais kaliniais, 
masinių žudynių vietomis, rinks 

—JPPk j Kviečiame keliauti į 
Lietuva

’ r/v 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 i geriausias pasaulio sanatorijas.
Nuperkama 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

ir skelbs medžiagą apie Lietu
vos žydų tragediją, juos gelbėju
sius žmones. Numatoma rinkti 
medžiagą ir apie stalininio tero
ro aukas. Organizacijos pirmi
ninku išrinktas G. Gelpernas.

DRĄSUS BERNIUKAS
Aukščiausiosios tarybos pre

zidiumas medalį “Už narsumą 
gaisro metu” paskyrė šešiame- 
čiui Nerijui Kropui, gyvenan
čiam Kėdainių rajono, Pernavos 
apylinkės Leščiukų kaime. Tė
vai anksti rytą išėjo į darbą, vy
riausias sūnus - į mokyklą, liko 
trys mažamečiai vaikai. Tėvas iš 
lauko pusės kabliu užkabino du
ris, o kambaryje paliko įjungtą 
televizorių, kad vaikam būtų 
smagiau. Televizoriuje kažkas 
sprogo, ir jį apgaubė liepsna. 
Šešiametis Nerijus išlipo pro 
langą, atkabino duris, išnešė į 
kiemą trejų metų sesutę Rasą ir 
pusantrų metų broliuką Vaclo
vą. Mus jau seniai stebina Lie
tuvos spaudoje pasirodantys 
pranešimai apie užsidegančius 
įjungtus televizorius. Kanado
je ir JAV netenka girdėti tokių 
triukų su televizoriais. Nedega 
net ir tie, kurie restoranuose ir 
tavernose kasdien be išjungimo 
veikia keliolika valandų. Galbūt 
sprogimo ir užsidegimo priežas
tis padės surasti bendra prancū
zų ir lietuvių televizorių gamyk
la, kurią steigia Lietuvos “Ban
ga” ir Paryžiaus “Pizon Bros.” 
firma. Spalvoto vaizdo televizo
riai bus gaminami Kaune ir 
Šiauliuose.

KALANTA — PILNAPROTIS
Lietuvos prokuratūra buvo 

nutraukusi gyvybę už Lietuvos 
laisvę paaukojusio Romo Kalan
tos bylą, sudarydama įspūdį, 
kad jis tebuvo savižuda kaip ir 
kiti savižudžiai, paveikti psi
chinių sutrikimų. Su Lietuvoje 
prasidėjusiu tautiniu atgimimu 
buvo pareikalauta, kad prokura
tūra atnaujintų bylą ir paskelb
tų galutinius rezultatus. Svei
katos apsaugos ministeris š. m. 
liepos 6 d. sudarė teismo psi
chiatrų ekspertų komisiją, kuri 
atliko pakartotinę pomirtinę 
psichiatrinę Romo Kalantos 
ekspertizę. Spaudoje dabar pa
skelbtas galutinis sprendimas: 
“Komisija nukrypimų nuo nor
malios psichinės būklės nekons
tatavo: R. Kalanta savižudybės 
metu galėjo suprasti savo veiks
mų esmę ir juos valdyti”. Su šiuo 
sprendimu Romas Kalanta įeina 
Lietuvos istorijon kaip pilna- 
protis jaunuolis, savo gyvybę 
sąmoningai paaukojęs už Lietu
vos laisvę. Šia proga taipgi pra
nešama, kad buvo panaikinta V. 
Kaladės, A. Kačinsko, R. Bau- 
džio, V. Urbanavičiūtės, K. Grin
kevičiaus, V. Žmuizdos, J. Pra- 
puolenaičio ir J. Macijausko 
baudžiamoji byla. Jie 1972 m. 
spalio 3 d. nuosprendžiu buvo 
nuteisti įvairomis bausmėmis 
už tai, kad po R. Kalantos laido
tuvių 1972 m. gegužės 19 d. Kau
ne dalyvavo grupiniuose veiks
muose, kuriais buvo griežtai pa
žeista viešoji tvarka. Dabar pri
pažinta, kad iš dalies buvo kalti 
ir laidotuves organizavę val
džios atstovai, susirinkusių žmo
nių neleidę į R. Kalantos suside
ginimo vietą. V. Kst.

koncertas-vakarienė-šokiai
įvyks š. m. lapkričio 4, šeštadienį, 7 v.v., Jaunimo centro salėje

Programoje: Violeta Rakauskaitė, estradinės muzikos solistė ir m-į r 
Aušros Vartų parapijos choras, vadovaujamas 
Darijos Deksnytės; akompanuoja Jonas Govėdas.

Šokiams gros Kazio Deksnio vadovaujamas orkestras “Žagarai”
Bilietai - $20 asmeniui. Bilietus reikia įsigyti iš anksto pas choro narius. ----- ž
Prie įėjimo bilietų nebus. Laukiam visų lietuviškos dainos ir muzikos --^7 
mėgėjų kartu su choru atšvęsti šią garbingą sukaktį.

Aušros Vartų parapijos choro valdyba

Viduryje šešiametis Kėdainių rajono, Pernavos apylinkės Leščiukų kaimo 
gyventojas NERIJUS KROPAS, apdovanotas medaliu “Už narsumą gaisro 
metu”. Iš degančio namo jis išnešė trejų metukų sesutę Rasą (kairėje) ir 
pusantrų metukų broliuką Vaclovą (dešinėje) Nuotr. Kęstučio Jūrelės

Hamilton, Ontario
“GYVATARAS” pradėjo naujus 

darbo metus. Į grupę įsijungti 
kviečiami ir nauji nariai. Norin
tieji gauti daugiau informacijų ir 
užregistruoti savo vaikus, prašomi 
vakarais skambinti tų grupių mo
kytojoms: vaikų grupei - K. Aušro- 
taitei tel. 389-6147; jaunesniųjų 
grupei - Vidai Beniušienei tel. 
532-6679 ir studentų grupei - E. 
Rukšėnaitei tel. 383-7076 arba G. 
Breichmanienei tel. 627-1420. Taip 
pat veteranai šokėjai, kurie nori 
dalyvauti “Gyvataro” 40 m. veik
los sukaktuviniame koncerte, pra
šomi registruotis pas J. Jokuby- 
nienę tel. 389-3205. Jų repeticijos 
prasidės tik po Kalėdų švenčių. 
Tėvai prašomi atkreipti dėmesį ir 
paraginti savo vaikus sąžiningai 
lankyti repeticijas, nes 1990 gegu
žės 5-6 d.d. rengiamas “Gyvataro” 
40 metų veiklos sukaktuvinis pa
minėjimas, kuriam jau dabar rei
kia pradėti intensyviai ruoštis.

“ŠIRVINTOS-NEMUNO” tunto 
skautai-ės, po sėkmingo ir malo
naus stovyklavimo “Romuvos” sto
vyklavietėje, vėl susispietė gam
tos prieglobstyje rudens iškylai 
medžiotojų klubo “Giedraitis” vie
tovėje šeštadienį, rugsėjo 30 d. 
Smagiai buvo praleista popietė 
spalvingoje rudens aplinkoje, kur 
žaidimai geriau sekėsi, valgis ska
nesnis ir dainos gražiau skambėjo 
prie liepsnojančio laužo vakaro 
prieblandoje. Gera buvo 1989-90 
m. veikimo pradžia. Tačiau oficia- 
.lus žiemos veiklos atidarymas 
įvyks sekmadienį, spalio 15 d. Da
lyvaujama pamaldose 10:30 v.r., o 
po to įvyks tunto sueiga mažojoje 
salėje. Programoje įspūdžiais iš 
Lietuvos pasidalins vadovės ps. A. 
Krivinskaitė, ps. E. Rukšėnaitė ir 
vyr. sk. L. Liaukutė, stebėjusios 
rugpjūčio 23 d. įvykius Lietuvoje. 
Maloniai kviečiame tėvus ir jauni
mo veikla besidominčius.

Pasinaudodami proga, skelbia
me viešų sueigų bei švenčių datas 
ir prašome kitų organizacijų vado
vus į tai atsižvelgti: Skautų kūčios 
— gruodžio 10 d., 4 v.p.p. Jaunimo 
centre; Iškilminga sueiga Vasario 
16-tos proga - vasario 4 d., 11:30- 
1:00 v.r., mažojoje salėje. Kaziuko 
mugė - kovo 24-25 d.d. Jaunimo 
centre; Iškilminga sueiga šv. Jur
gio proga - balandžio 29 d. mažojo
je salėje. “Širvintos-Nemuno” 

tunto vadija

Edmonton, Alberta
JUODOJO KASPINO DIENA, 

surengta Edmontono “Freedom 
Council” pavergtom tautom, įvyko 
Centennial Plaza aikštėje rug
pjūčio 23 d., 7 v.v. Sugiedojus Ka
nados himną, minėjimą pradėjo 
vengrų kilmės edmontonietis dr. 
F. Jajczay. Pagrindinę kalbą 
“Freedom Council” vardu tarė Ve
ronika Churchman. Toliau septy
ni R. Europos ir du Azijos komu-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” 
atstovas) gę

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

.154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

nistų valdomų kraštų atstovai vie
ningai pasmerkė diktatūrinę ko
munistų santvarką bei jų gimtųjų 
kraštų terorizavimą. Turiningas 
kalbas taipgi pasakė provincinės 
bei federacinės valdžios parla
mentarai. Baltiečių vardu kalbė
jo latvis Z. Skribis. Mūsų trispal
vę tribūnoje pasikeisdami laikė 
A. Dudaravičius ir prof. A. Ra
kauskas. Šalia vėliavos tautiniais 
drabužiais pasipuošusios budėjo 
O. Druteikienė ir A. Augytė. Se
kančią dieną didžiausias dien
raštis “Edmonton Journal” plačiai 
aprašė įvykusį minėjimą, deja, su 
kai kuriais ne visai tiksliais ko
mentarais.

PO PAMALDŲ Lietuvių namų 
koplyčioje sekmadienį, rugsėjo 3 
d., dalyviai turėjo progos vaizda
juostėje pamatyti Vilniaus radiio 
ir televizijos ansamblį “Armoni
ką” koncertavusį Toronte šios va
saros metu. Dobilas

Lietuvių žuklautojų ir medžiotojų 
klubo “Giedraitis” Hamiltone 
naujo pastato vajaus 

pranešimas 21 nr.
Naujam klubo pastatui aukojo C. ir Virg. Lumbiai 

$1000. Iš viso iki š. m. rugsėjo 18 d. gauta $35,936.23.
Valdyba taria nuoširdų ačiū.

Valdyba

ED MASOTTI REAL ESTATE LTD. REALTOR

2093 Pine St. Burlington, 
Ontario L7R 1G1

Jei norite pirkti ar parduoti namą, patarnauju 
lietuvių kalba Hamiltone ar Burlingtone

ANELĖ MURAUSKAITĖ
Verslo tel. 637-2376 Namų tel. 389-4242

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ «T A I V A 
KREDITO KOOPERATYVAS lALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

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%

Sudbury, Ontario
ŽUKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTO

JŲ KLUBAS “GELEŽINIS VIL
KAS" vasarai baigiantis, V. Gud- 
riūno gražioje vasarvietėje, Wo- 
lesly Bay vietovėje, surengė me
tinę gegužinę ir sportinio šaudy
mo varžybas. Dalyvavo klubo na
riai, daug vietos lietuvių ir sve
čių. Dalyvavo taip pat viešnia iš 
Lietuvos Jane Kupčiūnaitė.

Už šaudymą pereinamąsias tau
res laimėjo Kęstutis Poderis ir 
Ona Poderienė. Per prizinį šau
dymą pirmąją vietą laimėjo Valys 
Bružas, antrąją — Domininkas 
Niekus ir trečiąją — Kęstutis Po
deris. Skanius pietus paruošė ir 
šeimininkavo Birutė Stankuvienė. 
Loterijai laimikius aukojo: Va
lys Bružas, Povilas Liutkus, An
tanas Braškys, Vladas Juška ir 
“Geležinio vilko” klubas. Diena 
pasitaikė labai graži. Saulutei 
slepiantis už horizonto, visi links
mi ir patenkinti skirstėsi į namus.

“Geležinis vilkas” turi Kanados 
valdžios leidimą (charter) ir vei
kia jau daug metų. Šiais metais 
klubui vadovauja Justas Stankus, 
pirmininkas, Leonas Baltutis, 
sekretorius.

ŠIĄ VASARĄ po keletą savaičių 
Lietuvoje praleido ir patenkinti 
laimingai grįžo Birutė, Justas 
Stankai, Elena, Kazimieras Švie- 
žikai, Juozas, Vilius Kručai. J. Kr.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
apylinkės valdyba pradėjo rinkti 
už 1989 m. solidarumo mokestį, 
taip pat Tautos fondui, KLB krašto 
valdybos veiklai remti aukas. 
Kviečiami visi atlikti tautinę pa
reigą.

KLB apylinkės valdyba

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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

JAV LB XH-sios tarybos sesija 
įvyksta rugsėjo 29 — spalio 1 d.d. 
Klivlande, “Marriot Airport” 
viešbutyje. Sesiją globoja JAV 
LB Ohio apygardos valdyba, va
dovaujama pirm. Kazio Žiedo- 
nio. Jo telefonas — (216) 944- 
8058. Sesijoje bus ir svečių iš 
Lietuvos. Darbotvarkėn įtraukti 
pranešimai: JAV LB tarybos 
prezidiumo pirm. A. Nelsienės, 
krašto valdybos pirm. dr. A. Raz
mos, švietimo tarybos pirm. R. 
Kučienės, kultūros tarybos 
pirm. D. Kučėnienės, visuome
ninių reikalų tarybos pirm. A. 
Barzduko, socialinių reikalų 
tarybos pirm. A. Norušio, reli
ginių reikalų tarybos pirm. kun. 
A. Saulaičio, SJ, JAV lietuvių 
jaunimo sąjungos pirm. D. Su
žiedėlio ir kt. Sesijoje kalbės 
dr. Arvydas Juozaitis ir PLB 
valdybos pirm. dr. Vytautas Bie
liauskas. Paskutiniuosius įvy
kius Lietuvoje ir veiklos deri
nimą su jais specialiose svars- 
tybose aptars: dr. Vaidotas An
tanaitis, dr. Arvydas Juozaitis, 
Alvydas Medelinskas, Asta Ba
nionytė, dr. Vytautas Bieliaus
kas ir dr. Antanas Razma.

Floridos St. Petersburgo lie
tuvių klube rugpjūčio 10 d. pa
minėta dviguba kun. Vytauto Za
karo, OFM, sukaktis: 45 metų ku
nigystės ir 70 metų amžiaus. Jis 
yra Šv. Kazimiero lietuvių kata
likų misijos vadovas St. Peters- 
burge, gimęs Žemaitijoje 1919 m. 
rugpjūčio 8 d. Kaune baigė “Auš
ros” berniukų gimnaziją, Lietu
vos karo mokyklos aspirantų lai
dą ir Kauno kunigų seminariją. 
Kunigu įšventintas 1944 m. kovo 
25 d. Pokaryje studijavo filoso
fiją Romoje. Atvykęs į JAV, 1950- 
65 m. dirbo amerikiečių parapi
jose, 1965-80 m. ėjo kapeliono 
pareigas pi. Matulaičio senelių 
namuose Putname, Nekaltai Pr. 
Marijos seselių vienuolyne. 
1980 m. įsijungė į lietuvių pran
ciškonų vienuoliją ir nuo 1982 
m. rudens vadovauja Šv. Kazi
miero lietuvių katalikų misijai 
St. Petersburge. Sukaktims skir
tas pagerbtuves surengė misijos 
komitetas su pirm. K. Jurgėla. 
Pagerbtuvių dalyvius su kun. V. 
Zakaro, OFM, gyvenimu ir veikla 
supažindinę r misijos komiteto 
narys K. Ūrbšaitis. Poezijos ir 
muzikos pynę atliko K. Gimžaus
kas ir muz. A. Mateika. Visi pa
gerbtuvių vakarienės dalyviai 
sugiedojo “Ilgiausių metų”. 
Sveikino gausūs organizacijų 
atstovai, kurių eilėse buvo ir 
VLIKo valdybos pirm. dr. Kazys 
Bobelis, saviveiklinės “Žibin
to” vaidintojų grupės vadovė 
Dalila Mackialienė.

Australija
Lietuvių namuose Melburne 

liepos 29 d. pobūvį surengė 
prieš septynerius metus susior
ganizavusi DLK Vytenio šaulių 
kuopa. Dainų programą atliko 
iš Geelongo atvykęs dvigubas 
mišrus kvartetas, vadovauja
mas muz. Mečio Kymanto. Tau
tinių švenčių progomis Geelon
go lietuviams visada talkina 
Melburno šauliai, o dabar jiems 
talkon atėjo dainininkai ir dai
nininkės iš Geelongo.

Pavergtų tautų savaitėje Per- 
the dalyvavo ir negausūs šio V. 
Australijos miesto lietuviai. Lie
pos 16 d. savaitės dalyviai su 
savo tautinėmis vėliavomis ir 
plakatais susirinko prie žuvu
sioms Australijos kariams skirto 
paminklo. Ten buvo padėti at
nešti vainikai, tylos minute pa
gerbti žuvusieji kariai. Apie vis 
dar pavergtas tautas kalbėjo Pa

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
____________

saulio laisvės lygos Australijos 
skyriaus pirm. A. Pearsonas. Ei
tynėse dalyvavo ir apie 20 lietu
vių — daugiau negu pernai. Te
levizijos žiniose buvo matoma ir 
jų nešama Lietuvos trispalvė. 
Ekumeninės pamaldos liepos 23 
d. įvyko Šv. Andriaus bažnyčio
je. Joms vadovavo tautinėms 
grupėms ir jų religijoms atsto
vaujantys kunigai. Pertho lie
tuviai dabar neturi savo kunigo, 
nes jų kapelionas kun. dr. Alfon
sas Savickas po Velykų išvyko į 
N. Gvinėją dėstyti moralinės 
teologijos Port Moresbio kuni
gų seminarijoje. Tikimasi, kad 
jis Perthan vėl grįš po pusantrų 
metų. Į pamaldas jie įsijungė 
giesme “Marija, Marija”.

Britanija
Antruosius mokslo metus lie

pos 15 d. baigė Londone veikian
ti lietuvių Maironio vardo litua
nistinė savaitgalio mokyklėlė. 
Šiai progai skirtą žodį tarė vy
resniųjų grupės mokytojas Vla
das Gedmintas, pasidžiaugda
mas padidėjusiu mokinių skai
čiumi antraisiais mokslo me
tais. Entuziazmo teikia moki
nių padaryta pastebima pažan
ga, visų ryžtas tęsti prieš dve
jus metus pradėtą darbą. Moks
lo metų užbaigos proga buvo 
įteiktos dovanėlės. Aktorė Ži
vilė Šlekytė-Stanton mokyklai 
padovanojo gražiai įrėmintas 
mokyklinio gyvenimo nuotrau
kas. Buvo parodyta vaizdajuos- 
tėn įrašyta Maironio mokyklė
lės surengta kalėdinė eglutė 
su Kalėdų senelio atvykimu. 
Trečiuosius mokslo metus mo
kyklėlė pradėjo rugsėjo 16 d.

Sukaktuvinė skautų stovykla 
Lietuvių sodyboje užbaigta 
paskutiniu laužu liepos 5 d. Ji 
buvo pavadinta dr. Vinco Kudir
kos vardu, minint prieš šimtą 
metų pasirodžiusio “Varpo” su
kaktį. Stovykla laikoma jubilie
jine, nes Britanijoje lietuviai 
skautai ją pradėjo rengti prieš 
40 metų. Jubiliejinei stovyklai 
vadovavo v.s. Jaras Alkis, skautų 
pastovyklei “Varpas” — s.v. Ma
tas Julius, skaučių pastovyklei 
“Tėvynės giesmė” — v.s. Zita Ži
linskaitė. Atskirą pastovyklę 
“Ateitis” turėjo ir tėveliai su 
mažuoju savo atžalynu, susipa
žįstančiu su pirmaisiais žings
niais į skautišką gyvenimą. 
Jiems vadovavo v.s. Gajutė 
O’Brien. Stovyklon įsijungė 
75 skautai ne tik iš Britanijos, 
bet ir iš Vasario 16 gimnazijos 
V. Vokietijoje. Moksleivių ei
lėse buvo skautų iš JAV ir Aus
tralijos. Pamaldas laikė stovyk
los kapelionas kun. Aleksandras 
Gėryba.

Italija
Popiežius Jonas Paulius II 

bendroje audiencijoje liepos 22 
d. kalbėjo apie Sekminių die
nos įvykių prasmę, vėliau kreip
damasis į maldininkų grupes. 
Tarp jų tą dieną buvo ir nema
žai lietuvių. Pastarųjų grupę 
sudarė Lietuvos studentų “At
žalyno” nariai — Linas Bilin- 
kevičius, Rūta Kairytė, Jonas 
Vilimas, Daiva Dubinskaitė, 
Skirmantas Skrinskas, Raimun
das Sirgedas, Asta Jakubaus
kaitė, Raimondas Lukoševičius, 
Arūnas Žukauskas ir prie jų pri
sijungęs čikagietis Darius La
pinskas su žmona Laima ir sūnu
mi Aru. Šv. Tėvas, priėjęs prie 
lietuvių, klausė, iš kurio Lie
tuvos miesto yra kilę, ką studi
juoja, kiekvienam linkėdamas 
sėkmės. Lietuvos studentai pa
reiškė, kad jie Joną Paulių II 
norėtų matyti Lietuvoje, kai 
susidarys galimybė tokiai ke
lionei.



Per skubios išvados
Atsiliepiant į Vyt. Skuodžio mintis, liečiančias Lietuvos 

laisvinimo veiksnius išeivijoje
VILIUS BRAŽĖNAS

Atrodo, jog šiais galvotrūk
čiais besikeičiančių įvykių 
laikais nedera skubėti nei su 
pritarimo ovacijomis, nei su 
atšiauria kritika, nei su toli 
siekiančiomis išvadomis. Ko 
gero, patyręs apie susitikimus 
Gotlando saloje, Švedijoje, ir 
prof. Vytautas Skuodis dabar 
turbūt sutiks su mintimi, kad 
tuoj po Sąjūdžio pirmininko 
prof. V. Landsbergio lankymo
si Amerikoje nereikėjo skubė
ti su išvadomis. Jo pasisaky
mas 1989 m. rugpjūčio 15 d. 
“TŽ” rėmėsi teigimu, esą VLI- 
Ko pirm. dr. Kazys Bobelis “ne
panoro .. . pamatyti” Čikagoje 
ir vėliau Vašingtone apsilan
kiusio V. Landsbergio.

Viena iš susitikimo kliūčių 
galėjo būti atstumų ir laiko 
klausimas, nes VLIKo pirmi
ninkas gyvena ne Čikagoje ir 
ne Vašingtone. Tačiau Ameri
koje nesusitikimo pagrindine 
priežastimi greičiausiai bu
vo tai, kad dr. Bobelis paty
liukais ruošėsi skristi Švedi- 
jon, Gotlando salon. Tenai jis 
net šešias dienas “panoro . . . 
pamatyti” ne tik Sąjūdžio pir
mininką, bet ir visą būrį įvai
rių okupuotos Lietuvos organi
zacijų vadovų ir net partiečių.

Kadangi neseniai ir man te
ko įmerkti savo kojos nykštį į 
gan karštą VLIKo vandenį ir 
kadangi Skuodis savo kaltina
mąjį aktą taiko ir “VLIKo va
dovams”, jaučiu reikalą pake
denti V. Skuodžio kritiką.

V. Skuodis pareiškė, jog VLI- 
Kas turėtų pasitraukti nuo Lie
tuvos laisvinimo veiklos “vai
ro”. Kodėl? Kadangi jo pirmi
ninkas “nepanoro ... pamaty
ti”, “nesusitiko” su Sąjūdžio 
pirmininku ir todėl tai “mažai 
teikia vilčių, kad kada nors 
jis atras bendrą kalbą su Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės vadovybe...” Gotlando 
pasitarimai parodė, jog V. 
Skuodžio išvada dėl VLIKo 
santykių su Sąjūdžiu buvo per 
skubi. O dėl santykių su PLB 
bei JAV LB tiktų amerikiečių 
posakis — “reikia dviejų tango 
šokiui”.

Pasak V. Skuodžio, kažkas 
(VLIKas!?) tvirtinąs, jog “Są
jūdis yra sovietų valdžios įran
kis aneksijos įamžinimui”. 
Daugelio taip buvo tvirtinama, 
kol kompartija vyravo jos ini
ciatyva įsteigtame Sąjūdyje. 
Dabar, kai ten ir čia kietas pa
sipriešinimas privertė įtraukti 
ragus, ir kai Sąjūdis pasijuto 
esąs laisvas pasisakyti už pil
ną Lietuvos nepriklausomybę, 
kam begiedoti Didžiojo Penk
tadienio giesmę Velykų rytą?

V. Skuodžio straipsnyje tei
giama, jog visos kitos patrioti
nės organizacijos tenai “atsi
rado tiktai Sąjūdžio veiklos 
dėka". Lygiai būtų galima teig
ti, jog pogrindžio grupės ir lei
diniai, kaip Lietuvos laisvės 
lyga, Helsinkio grupė, religi
nės laisvės veikėjai, “Aušra”, 
“Kronika”, 1979 m. Hitlerio- 
Stalino sandėrio smerkėjai 
viešumoje padarė Sąjūdį gali
mą.

Rašydamas apie VLIKo “se- 
lektyvinį požiūrį”, V. Skuodis 
teikia reikšmę vien tik Sąjū
džiui okupuotoje Lietuvoje ir 
vien tik PLB išeivijoje. Jeigu 
jis būtų pasistengęs susipa
žinti su išeivijos veiksnių is
torija, žinotų, jog kur kas prieš 
jo čia atvykimą ir prieš Sąjū
džio atsiradimą būta sunku
mų atrasti “bendrą kalbą” PLB 
ir JAV LB su VLIKu. Kaip bu
vęs vienos LB apygardos pir
mininku ir keliose kadencijo
se JAV LB tarybos nariu, ga
liu tvirtinti, kad dažno nesu
sikalbėjimo kaltės ieškoti 
reikia ne vien tik VLIKo pu
sėje.

V. Skuodis apgailestauja, 
jog nepavyko dėtos didelės

OFFORD
REALTY LTD.

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

Wasaga Beach, 
Parduodant, per
kant ar tik dėl infor
macijos apie namus, 
vasarnamius, ūkius, 
žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling- 
woodo apylinkėse 
kreipkitės i

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

Darbo tel. (705) 429-2121, 
namų tel. (705) 429-6428.

pastangos, kad prof. V. Lands
bergis būtų priimtas preziden
to Bush Baltuosiuose rūmuose. 
Visai sutinku, jog JAV užsie
nio politiką liečią klausimai 
yra verti ne tik rimtesnių, bet 
ir labai rimtų viešų diskusijų 
mūsų tarpe, tačiau tam reikia 
ir rimtesnio susipažinimo su 
JAV vieša ir nevieša politika. 
Šioje srityje, deja, dar dauge
lis net mūsų viešosios opini
jos įtaigotojų turi didelių 
sunkumų net po 40 metų gyve
nimo Vakaruose.

V. Landsbergio nepriėmimo 
“juoda dėmė” neatsirado su 
Bushu ir Gorbačiovu. Pavyz
džiui JAV dešinieji seniai 
piktinasi ir kritikuoja JAV 
prezidentus — demokratus ir 
respublikonus, kad ligi šio
lei nė vienas jų nepriėmė Bal
tuosiuose rūmuose net pasau
linio masto asmens Solženici- 
no. Aišku, prezidento Busho 
politika Baltijos kraštų at
žvilgiu atrodo veidmainiška. 
Paklaustas pasisakyti dėl 
Kremliaus grasinimo lietu
viams, latviams ir estams, 
JAV prezidentas terado drą
sos pasakyti: “Tikiuosi, kad 
ne” (Gorbačiovas nepasiųs tan
kų į Baltijos kraštus).

Lietuvos laisvės byla nepri
klauso vien tik nuo Sąjūdžio 
ar VLIKo pirmininko priėmi
mo ar nepriėmimo Baltuosiuo
se rūmuose. Daug priklauso 
nuo to, ar’ JAV tęs sovietų 
ginkluotės tobulinimą tech
nologijos pervedimu, ar leis 
Kremliui vėl priveržti prie
spaudos varžtus, paskolomis 
gelbėdama politbiurą nuo eko
nominės grėsmės, kuri jį pri
vertė duoti laisvės.

Gal daug reikšmingesnis 
už V. Landsbergio nepriėmi
mą yra pulkininko North klau
simas, kuris rišasi ir su paverg
tųjų tautų laisvės ir su pačios 
Amerikos saugumo klausi
mais. Prez. Bush ką tik amnes
tavo nuteistą už nusikaltimus 
rinkiminiams įstatymams Le
nino ir visų sovietinių dikta
torių draugą Armand Hammer, 
bet tuo pat metu atsisakė su
teikti seniai laukiamą ir pla
čiai reikalaujamą amnestiją 
amerikiečiui herojui marinų 
pulkininkui Oliver North. Juk 
pastarasis bandė sustabdyti 
sovietų prietilčio Nikaragvo
je įtvirtinimą, apeidamas kai- 
kurių kongresmanų sabotavi- 
mą laisvės kovotojų pastangų. 
Tokie žingsniai daug pasako 
apie tai, ko, laisvės kovon 
pakilusi tauta, gali tikėtis iš 
tos rūšies JAV politikos. Tai
pogi tai turėtų įtaigoti išeivi
ją, ypač Amerikoje, prisijungti 
prie amerikiečių, kurie nenu
ilstamai siekia tokios politi
kos pakeitimo.

V. Skuodis siūlo pavesti lais
vės kovos vadovavimą išeivijo
je tiems, kurių veikla yra la
biau žinoma okup. Lietuvoje. 
Tai primena Fronto bičiulių 
žurnalo 1989 m. balandžio ve
damąjį “Klaidinga informaci
ja”. Jame teigiama, jog dabar 
čia besilanką iš okup. Lietuvos 
profesoriai, filosofijos ar kitų 
mokslų daktarai, poetai ir ra
šytojai pirmą kartą čia išgirdo 
ir pamatė, kad išeivijoje lei
džiami tokie žurnalai kaip ‘Ai
dai’, ‘Į laisvę’ ir daugelis ki
tų,.. . kad veikia įvairiausios 
organizacijos (ne vien tik ‘Švie- 
sa-Santara’, kaip jie buvo gir
dėję), kad Lietuvių Bendruo
menė atlieka didžiulį darbą.” 
Jeigu net LB veikla buvo anų 
dienų bendradarbiautojų nu
slėpta nuo “tautos”, ką jau be
kalbėti apie VLIKą!? Bet ar 
pagal tai, kieno veikla geriau 
žinoma okupuotoje Lietuvoje 
(Šviesa-Santara, akiratinin- 
kai) turi, ar bent iki šiol turėjo, 
vadovauti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo veiklai?

Suprantama, jog reikia 
orientuotis dabartinėje Lie
tuvos situacijoje ir žinoti, kas 
ten vyksta. Tačiau vargu ar 
PLB geriau tai žino negu VLI
Kas, ar kas kitas besidomįs 
Lietuvos laisvės byla. Porą 
dienų ar ir savaičių ten atsi
lankęs dar nepasidaro padė
ties žinovu ar artimos ateities 
pranašu. Kas ten tikrai vyksta, 
neišvengiamai yra surišta su 
tuo, kas vyksta Vakaruose ir 
Maskvoje. Išeivijai šiandieną 
bet kuriuo atveju svarbu ap
sispręsti, kas darytina laisva
jame pasaulyje, kad paspartin
tų Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimą ir su kitų vakarie
čių pagalba pristabdyti gele
žinį Kremliaus kumštį.

Namelis Vilniuje, kuriame badavo PETRAS CIDZIKAS, VYTAUTAS MILVYDAS ir kiti, reikalaudami laisvės 
politiniams kaliniams, Ribbentropo-Molotovo sandėrio panaikinimo, Lietuvos nepriklausomybės grąžinimo

Mįslė, kuri tapo gyvenimo uždaviniu
Vietoj nekrologo a.a. prof. Juozui Jakštui Klivlande mirus (1900.IX.9-1989. VII.31)

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

.. .Ir drugys, ir smilga, ir 
ąžuolas numiršta, tačiau jų 
vietoje atauga kiti, ir žmogus, 
dairydamasis gamtoje, nepa
stebi skirtumo, tik gėrisi jos 
grožiu, nepasigesdamas nei mi
rusių drugių, nei smilgų. Ki
taip yra su kai kurių žmonių 
gyvenimu, jeigu jų dvasios tur
tai ir Dievo duoti talentai, 
kaip negęstančios žvaigždės, 
nušviečia dangų ir išlieka 
šviesti ateinančioms kartoms. 
Jų mirtis palieka neužpildo
mą spragą, ir jie savo darbais 
įamžina save istorijoje.

Paskutinę 1989 m. liepos mė
nesio dieną mus pasiekė liūd
na žinia, kad amžinai užmerkė 
šviesias savo akis istorikas 
prof. dr. Juozas Jakštas. Tai 
asmenybė, pergyvenusi visas 
šito šimtmečio mūsų tautos 
istorijos audras, nepalūžusi po 
likimo našta, bet susiforma
vusi į galingą ąžuolą, kurio 
šakos tapo nemirštamu įnašu 
į Lietuvos istorijos aruodus.

“Lietuvių enciklopedijos” net 
trijuose tomuose yra surašyti 
jo moksliniai darbai (LE IX, 
XXXVI ir XXXVII) ir smulki 
biografija, tačiau enciklope
dinės žinios neišryškina asme
nybės, kurioje kaupėsi ne vien 
intelektas ir noras žinoti, bet 
ir sugebėjimas ištvermingai 
raustis archyvuose, vesti mil
žiniškas kartotekas, ir visa tai 
papuošti nepaprastai gilia mei
le Lietuvai. Savo darbu jis tą 
meilę konkrečiai įgyvendino.

Prisimenant pokalbį
Gimęs Slabados kaime, Uk

mergės apskrityje, pasiturin
čių ūkininkų šeimoje, dar vai
ku būdamas intuityviai nujau
tė savo ateities uždavinį, tiek 
įgimto intelekto, tiek analitiš
kos prigimties skatinamas.

Prieš keliolika metų turė
jau progą su a.a. prof. Jakštu 
pasikalbėti, ruošdama apie jį 
straipsnį spaudai. Pasakojo jis 
man apie savo vaikystę jau
kiuose tėvų namuose, apsisto
damas ties tuo faktu, kad jau 
nuo pat vaikystės dienų jam 
buvo įdomu klausytis suau
gusių pokalbių. “... Prisime-

A. a. prof. J. JAKŠTAS

nu tuos vakarus, kai šeimai 
sugulus, likdavo mano tėvas 
su į svečius užkliuvusiu savo 
broliu. Prisikimšę pypkes, juo
du sėdėdavo ilgai, iki po vidur
nakčio, kalbėdami apie įvai
rius reikalus, apie praeitį, da
lindamiesi prisiminimais ir 
pergyvenimais. Aš išsunkda
vau iš lovos ir, pasislėpęs už 
šiltos sienelės, slapta klausy
davau jų kalbų”, - pasakojo 
man prof. Jakštas. Jau tada 
jam buvo įdomios nevaikiško 
turinio kalbos. Nors ir ne vis
ką galėjo suprasti savo dar 
vaikišku protu, jis atminty 
užfiksuodavo girdėtų pokal
bių turinius, ypatingą dėme
sį kreipdamas į prisiminimus.

Rusiškoje mokykloje
Kaip ir dauguma caristinės 

Rusijos okupuotoje Lietuvoje 
augusių vaikų, jis privalėjo 
lankyti rusišką mokyklą. Dar 
vaikas būdamas, jis pastebėjo 
tendencingai parašytus istori
jos vadovėlius, kurie buvo spe
cialiai pritaikyti “Šiaurės Ry
tų kraštui”, (Sieverno Zapadnyi 
Krai). Juose nebuvo nei Vytau
to, nei Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštijos .. . Tačiau vienoje 
vietoje, matyt, per neapsižiū
rėjimą, buvo paminėta, kad 
“Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Jogaila vedė Lenkijos karalai
tę Jadvygą, ir tuo būdu Vakari
nė Rusija susijungė su Len
kija” (citata tiksli iš užrašyto

pasikalbėjimo). Jauno Juozuko 
galvoje kilo klausimas: kur Lie
tuvos praeitis? Kur dingo Lie
tuvos didikai? Todėl ir po dau
gelio metų, pasiekęs aukšto 
mokslo, jis daug darbo įdėjo 
į tokias studijas, kaip “Vytau
to kovos su vokiečių ordinu”, 
“Vokiečių ordinas ir Lietuva 
Vytenio ir Gedimino metu”. Tai 
buvo jo atsakymas į vaiko gal
voje susiformavusią mįslę, pa
sąmonėje padaręs sprendimą 
ją padaryti savo gyvenimo už
daviniu.

Moksliniai darbai
Su įdomumu varčiau nedi

delio formato knygutę, išleis
tą Kaune 1938 m. Tai prof. Juo
zo Jakšto disertacija tema “Va
karų krikščionių mintys apie 
Romos imperiją iki V am
žiaus”, kurią apgynęs Vytauto 
Didžiojo universitete gavo isto
rijos daktaro laipsnį. Pirmame 
puslapyje yra praėjusio šimt
mečio garsaus prancūzų istori
ko Fustel de Coulanges žo
džiai, lyg ir nusakantys toli
mesnių J. Jakšto darbų gaires: 
“Per analizę ieškome istori
nės tiesos, bet per sintezę ji 
išdėstoma”. Tuo keliu sekė 
Jakštas savo darbe.

Prof. J. Jakštas studijavo 
Kaune, Vienoje ir Berlyne, 
profesoriavo Lietuvoje. Karo 
audros išblokštas iš namų ir 
pagaliau atvykęs į Ameriką, 
jis buvo priverstas sau ir savo 
augančiai šeimai uždirbti duo
ną darbu fabrike, tačiau jokie 
gyvenimo sunkumai nepajėgė 
palaužti jo ištikimybės savo 
pašaukimui. 1966 m. iš fabriko 
pasitraukęs į pensiją, jis pra
leido ištisas savaites Harvar
do universiteto bibliotekoje, 
kartais joje išbūdamas dau
giau kaip dvylika valandų per 
dieną. Jis sužinojo, kad 1902 m. 
Prūsijos kronprincas Harvar
do universitetui padovanojo 
turtingą Hohenzollernų biblio
teką, kuri sudaro didžiausią 
germanistikos syriaus dalį. Jo
je yra daug 18-19 š. istorijos 
veikalų, įvairių leidinių ir žur
nalų apie Prūsiją, o taip pat vi
duramžių leidinių lotynų kal
ba. Prof. Jakštas rado medžia-

(Nukelta į 6-tą psl.)
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Tada nesuprastas - dabar pasigestas
Dvidešimt metų nuo a. a. Zigmo Paulionio mirties

Jis mirė 1969 m. liepos 17 d., tą 
pačią dieną ir mėnesį, kai žuvo 
mūsų didvyriai Darius ir Girėnas. 
Velionis prisimintas Mišiomis 
Šiluvos Marijos šventovėje, Lon
done, dalyvaujant žmonai Elenai, 
sūnui Jurgiui, seseriai Suzanai 
Ščepanavičienei ir kitiems arti
miesiems bei jo gerbėjams ir drau
gams. Zigmas buvo energingas 
šeimos laivelio vairuotojas. To
dėl ir jo paminkle yra šis įrašas: 
“Tu mums buvai kaip laivui burės”. 
Palaidotas Šv. Jono kapinėse Mi- 
ssissaugoje.

A. a. Zigmas nebuvo eilinis mū
sų veiklos darbuotojas. Jo dėme
sys visada būdavo nukreiptas į 
platesnius chorizontus, siekiant 
ko nors didesnio, ko nors reikšmin
gesnio. Velionis nemėgo tenkintis 
įprasta rutina. O kai kritikai jį 
užpuldavo - tai jis niekada dėl to 
nesušlubuodavo ir nesuabejoda
vo, bet dar su didesniu ryžtu ir 
energija siekdavo užsibrėžto 
tikslo.

Kai išgirdome, kad į Londoną 
atsikelia žinomas visuomenės, 
ypač skautų veikėjas Zigmas Pau- 
lionis - nemanėme, kad dėl to 
įvyks mūsų apylinkėje kokių žy
mesnių pakeitimų. Tačiau Zigmą 
žinantieji mus įspėjo: “Dabar Lon
donas sužibės ir suskambės stam
biais renginiais. Vienas žmogus 
pas jus padarys didelį skirtumą”. 
Nereikėjo ilgai laukti, ir mes įsi
tikinome.

Kilęs iš Marijampolės apskri
ties a.a. Zigmas su šeima atsikėlė 
į Londoną 1966 m. iš mažo kaime
lio Caltus Delhi apylinkėje. Po 
kiek laiko jis buvo išrinktas KLB 
Londono apylinkės pirmininku. 
Jis tuoj atkreipė ypatingą dėmesį 
į mūsų jaunimą. Jo ypatybė - jis 
sugebėjo užmegzti ryšį su jauni
mu. Paprastai jaunimas šalinasi 
nuo vyresniųjų, bet tik ne nuo 
Paulionio: jie laikė jį ne savo vir
šininku ar mokytoju, bet... savo 
draugu. Nors baltiečių pirminin
ku buvo latvis Epneris, bet inicia
tyva ir vadovavimas daugiausia 
išplaukė iš Paulionio veiklos. 
Taip 1968 m. deportacijų prisimi
nimui buvo suorganizuotos pir
mos visoms tikyboms bendros pa
maldos Šv. Povilo anglikonų ka
tedroje, dalyvaujant jos rektoriui. 
Tuo klausimu reikiama informa
cija buvo platinama tarp dalyvių 
ir praeivių. Gi tų pačių metų ge
gužės 11 d., prisimenant penk- 
dešimtmetį nuo Lietuvos nepri
klausomybė^ atstatymo, naujai 
pastatytuose Centennial rūmuose 
įvyko grandiozinis baltiečių festi
valis, dalyvaujant svarbiausioms 
visų trijų tautybių meninėms pa
jėgoms, federacinio parlamento 
nariams, miesto burmistrui, bal
tiečių konsulams, KLB pirminin
kui bei krašto valdybos nariams, 
žurnalistams ir kitiems aukštie
siems svečiams. Paminėtos pa
maldos ir festivalis buvo du svar
biausi baltiečių renginiai Londo
ne, niekada po a.a. Paulionio mir
ties nebepakartoti. Tie du rengi
niai atkreipė ir kanadiečių dėme
sį ir buvo plačiai pažymėti kana-

A. a. ZIGMAS PAULIONIS

diečių spaudoje, televizijoje ir 
per radiją.

Paulionis pramatė, kad tęsdami 
įprastąją rutiną, mes nieko dides
nio negalime pasiekti. Mes turime 
būti ne tik matomi, bet ir vertina
mi kanadiečių. Dažnai skundžia
mės, kad kanadiečiai į mus ne
kreipia dėmesio, bet tuo atveju iš 
jų gauname logišką ir pateisina
mą atsakymą: “Mes padėsime 
jums tiek, kiek jūs mums padėsi
te”. (suprastina: pirmoj eilėje per 
rinkimus). Paulionis pamėgino 
pralaužti ir tą ledinę užtvarą ir 
atverti lyg ir naują, kad ir nedide
lio mąsto horizontą. Jis suorgani
zavo per 30 lietuvių grupę, juos 
reikiamai užregistravo vienos 
dviejų didžiųjų partijų susirinki
mui, turėjusiam išrinkti delega
tus į partijos konvenciją. Štai ir 
delegatų rinkimai. Viskas puikiai 
surežisuota: kai už kurį kandida
tą pakyla vado Paulionio ranka . .. 
tuoj už jį pakyla dar virš 30 rankų! 
Didžiausias visų nustebimas . .. 
“Kas ta grupė?! Tokia solidari!! 
Turim į ją atkreipti labai rimtą 
dėmesį, nes ji gali būti kai kam, 
neturinčiam jos palankumo . . . 
labai pavojinga!..Netrukus 
kone visų susirinkimo dalyvių 
pradėtas linksniuoti lietuvių var
das: “O, tai... lietuviai. Mes turi
me įsidėmėti!"

.Gaila, kad Zigmas nebepajėgė 
ta kryptimi išvystyti savo veiklos, 
nes... mirties angelas pastojo 
jam kelią. Pačiame veiklos pajė
gume, vos 47m. amžiaus, jis turėjo 
palikti didelių užmojų darbus, ne
sulaukęs jų suklestėjimo ir nega
lėjęs nuskinti savo darbo vaisių 
ir sudėti juos ant lietuviško auku
ro.

Betgi kodėl kiti nebetęsė jo pra
dėto darbo? Ne paslaptis, kad tai 
krypčiai buvo gana stipri opozici
ja: daugelis manė, kad tas kelias 
veda į nutautėjimą. Tą priekaištą 
žinojo ir a.a. Paulionis, bet jis 
tuo netikėjo. Jis buvo įsitikinęs, 
kad mūsų jaunimas yra užtenka
mai sąmoningas ir tautiškai su
sipratęs, todėl jam nė svetimi vė
jai nėra pavojingi.

Jei Zigmas būtų ilgiau pagyve
nęs, neabejoju, kad Londono 
apylinkė būtų suklestėjusi dar 
didesniais laimėjimais. D.E.

Ar jie veiks? Taip, jeigu jūs pirksite iš mūsų!!!
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Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos sąskrydžio dalyviai ir stebėtojai liepos 7-10 d.d. Nuotr. S. Girniaus

Vilniaus studentų ansamblis Vokietijoje
Koncertai ir stipendija studijuojantiems Mannheime

Pasaulio lietuvių jaunimo sąskrydis
MARYTĖ BALAIŠYTĖ

(Tęsinys iš nr. 36)
Apie dabartinio Lietuvos 

jaunimo organizacijų bei veik
los sąlygas kalbėjo gediminai- 
čių atstovas poetas Stasys Ur
niežius. Jis pasveikino visus 
Lietuvos vaikų vardu ir pa
pasakojo apie šią jaunimo gru
pę, kurios veikla remiasi seno
sios Lietuvos praeitimi. Tad 
per praeitį jie nori išauklė
ti jaunimą dorais bei dvasin
gais žmonėmis.

Sekantis kalbėtojas Vytau
tas Narbutas, kuris atstovavo 
Lietuvos studentams, apibū
dino studentų tikslus, sunku
mus. Jų misija yra dirbti Lie
tuvos labui, jos ateičiai bei 
sudaryti vieną stiprią sąjungą, 
siekiančią Lietuvos nepriklau
somybės. Tačiau yra 40,000 stu
dentų ir sudaryti vieną Lietu
vių studentų sąjungą, kuri at
stovautų visiems studentams, 
nėra taip paprasta. Yra kliū
čių, pvz. komjaunimas.

Apie naujai įkurtą Lietuvos 
žaliųjų partija kalbėjo Zigmas 
Vaišvila. Tai yra judėjimas, ku
ris kilo iš protesto. 1987 m. bu
vo suorganizuota žaliųjų akci
ja, kuri protestavo prieš Balti
jos jūros teršimą. 1988 m. vasa
rio 13 d. įsisteigė Žaliųjų klu
bas. Tarp žaliųjų pasiekimų 
buvo dviratininkų žygis ir roko 
maršas per Lietuvą. Šie įvykiai 
išjudino žmones. Vilniuje yra 
šios grupės taryba. Ji sudaryta 
iš vienuolikos asmenų, atlieka 
koordinacinį darbą ir leidžia 
savo laikraštį.

Sąjūdžio seimo tarybos narys 
Arvydas Juozaitis kalbėjo apie 
kultūrines, profesines ir poli
tines organizacijas. Jos visos 
labai svarbios atgimstančiai 
Lietuvai. Yra nemažai ir kliū
čių sėkmingam atsinaujinimui. 
Pvz. komjaunimas nesistengia 
trauktis, atskirų asmenų kul
tūrinis nuosmukis, perdėtas 
organizacijų pliuralizmas, ku
ris gali trukdyti vieningam 
darbui.

Sekė diskusijos, įdomūs 
klausimai, pasisakymai. Vaka
re įvyko susipažinimo pobūvis.

Politinė veikla
Liepos 8, šeštadienį, po pus

ryčių, prasidėjo rytinė sesija 
berniukų bendrabučio salėje. 
Tema — kuo išeivijos jaunimas 
gali būti naudingas Lietuvai 
politinėje plotmėje? Dalyvavo 
keturi paskaitininkai, iškėlę 
bendrus mūsų tikslus.

Viktoras Nakas, Vašingtono 
lietuvių informacijos centro 
pirmininkas, pabrėžė du tiks
lus: Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą ir tautos egzis
tencijos išsaugojimą. Kalbė
tojas iškėlė išeivijos lietuvių 
svarbiausius politinius užda
vinius bei siekius: atkaklus 
gynimas Vakarų nepripažini
mo politikos Baltijos valsty
bių atžvilgiu; išgavimas dides
nių įsipareigojimų iš senato
rių baltiečiams rūpimiems 
klausimams; amerikiečių nuo
monės formavimas, pvz. per 
Vakarų korespondentus; už
ėmimas vadovaujančių pozici
jų gyvenamo krašto visuome
nėje, ypač politikoje, žurna
listikoje bei komercinėje veik
loje; suprasti tarptautinės 
politikos dinamiką bei raidą 
ir mėginti perduoti ją Lietu
vos gyventojams.

Darius Sužiedėlis, dabarti
nis JAV lietuvių jaunimo są
jungos pirmininkas, papasako
jo apie šio krašto lietuvių jau
nimo nuomonių skirtumus. Jis 
jaunimą padalino į tris gru
pes: lietuviai-latviai, libera
lai ir ištikimieji. Pasak Sužie
dėlio, pirmieji, kaip ir latviai, 
mato savo tautą mirštančią ir 
mėgina savo veiklą pritaikyti 
prie laikinos padėties. Libe
ralai yra tie, kurie nori išsau
goti Vakarų įnašus Lietuvoje, 
o ištikimieji — labai konser
vatyvūs ir nusistatę prieš kom
jaunimą, nedaro kompromisų.

Kiti du kalbėtojai buvo iš 
Lietuvos. A. Degutis, ekono
mistas bei Sąjūdžio narys, aiš
kino, kad mūsų darbas yra ir 
politinis, ir kultūrinis. Iš
eivijos uždavinys — saugoti 
nepripažinimo politiką ir gar
sinti Molotovo-Ribbentropo 
susitarimą. Jis taip pat apžvel
gė dabartinę Lietuvos būklę.

PLJS sąskrydžio dalyviai laisvalaikio metu. Iš kairės: Ariana Rastauskaitė, 
Argentinos LJS pirmininkė, Darius Sužiedėlis, JAV LJS pirmininkas, 
Lois Rosales, Venezuelos lietuvių jaunimo atstovas Nuotr. S. Girniaus

Nauji ir naudingi pasikeitimai 
siuntiniams į Lietuvą

Siūlome tris būdus paremti artimuosius Lietuvoje:
1. Jau galima siųsti siuntinius su pilnai apmokėtu muitu čia, Lie

tuvoje nereikės mokėti jokių mokesčių. Leidžiamųjų siųsti 
daiktų sąrašas yra daug platesnis, kiekiai didesni ir muitas 
mažesnis. Galima siųsti ir medžiagas.

2. Nereikia važiuoti į Vilnių nupirkti giminėm dovanas dolerinėje 
parduotuvėje, tą galima atlikti per mus Londone.
Svarbesnės prekės dolerinėje parduotuvėje yra šios: auto
mobiliai, šaldytuvai, siuvamos mašinos, televizoriai, magne
tofonai, videomagnetofonai ir kt.

3. Siunčiame ir toliau siuntinius kada siuntinio gavėjas pats 
apsimoka muitą. Tokių siuntinių pasiuntimas yra žymiai 
pigesnis.

Mūsų siunčiama elektrinė aparatūra yra tinkama naudojimui 
Lietuvoje. Videomagnetofonas vartojimo instrukcijas turi ir rusų 
kalba. Lietuviškai instrukcijų dar nėra.
Sudarant testamentus suteikiame praktišką patarimą, per
siunčiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu. 
Baltic Stores Co. Z. Juras 
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel. 01 460 2592

V. Tomkus, žurnalistas ir Są
jūdžio narys, priminė, kad Lie
tuva nėra pasiruošusi politi
nės padėties pasikeitimui. 
Paskaitininkas paminėjo žiau
rius įvykius Gruzijoje. Jis iš
kėlė ir lietuvių-lenkų proble
mą. Po pranešimų vyko disku
sijos būreliuose.

Kultūrinė veikla
Popietinėje sesijoje buvo 

nagrinėta: kuo išeivijos jauni
mas gali būti Lietuvai naudin
gas kultūrinėje plotmėje?

Šiuo klausimu kalbėjo Eglė 
Juodvalkė, kuri dirba “Radio 
Free Europe”. Ji pirmiausia 
iškėlė išeivijos lietuvių jau
nimo problemą — nemokėji
mą lietuvių kalbos. Daugumai 
lietuviškos knygos nebepri
einamos. Kaip padėti Lietu
vos jaunimui? Svarbu išversti 
į lietuvių kalbą svarius veika
lus, kaip pvz. G. Orwellio “Gy
vulių ūkį”. Tai padėtų užpil
dyti Lietuvos jaunimo pasau
lėžiūros spragas.

Vaidotas Daunys iš Lietuvos 
pabrėžė kultūrinio bendradar
biavimo svarbą. Taip pat nu
piešė liūdną netolimos praei
ties Lietuvos vaizdą. Galima 
daug pasimokyti iš išeivijos, 
kur kultūrinis gyvenimas ne
buvo varžomas.

Buvęs PLJS pirmininkas 
Gintaras Grušas gilinosi į 
dabartinį Lietuvos ir kulūri- 
nio gyvenimo atgimimą. Nusi
skundė, kad sunku išeivijoje 
išlaikyti tautinę dvasią, jei jau
nimas nemoka lietuvių kalbos.

Po pertraukos vyko diskusi
jos. Buvo nuogąstauta, kad iš
vykę iš Lietuvos svečiuotis, 
nepasiliktų svetur gyventi. 
Bus sunkumų bendradarbiauti 
su Lietuva, kol ji bus Sov. 
Sąjungos dalis.

Vakare kalbėjo Lietuvos ža
liųjų partijos atstovas ir Są
jūdžio tarybos narys Zigmas 
Vaišvila. Jis apibūdino kri
tišką ekologinę būklę Lietu
voje. Visiškai užterštos Kur
šių marios, Baltijos jūra. Bai
mę kelia Ignalinos atominė 
elektros jėgainė.

Pagalba išeivijai
Liepos 9, sekmadienį, Mi

šias atnašavo kun. Dėdinas 
Hiutenfeldo koplytėlėje. Ryti
nės sesijos programos tema: 
kuo jaunimas Lietuvoje gali 
būti naudingas išeivijai bei 
išeivijos jaunimui? Buvo ke
turi pranešėjai.

Alvydas Medalinskas, Sąjū
džio seimo tarybos narys, siū
lė sudaryti sąlygas išeivijos 
jaunimui apsilankyti bei mo
kytis Lietuvoje. Algis Mikne- 
vičius, “Lituanicos” atstovas, 
kėlė glaudų bendradarbiavi
mą tarp Lietuvos ir išeivijos 
jaunimo įvairiose srityse.

Romas Sakadolskis, kores
pondentas iš “Amerikos bal
so”, aiškino, kad Lietuvos bei 
išeivijos jaunimas turi vienas 
kitam padėti: išeivija — durys 
į pasaulį, o Lietuva — į amži
nas tautines, kultūrines ver
tybes.

Paskutinis kalbėtojas buvo 
Rimas Čuplinskas, kanadietis, 
kuris šiais metais sėkmingai 
baigė Vasario 16 gimnaziją. Ri
mas ryškino kaip pergyvena 
dabartinius įvykius žmonės 
Lietuvoje ir išeivijoje. Buvo 
iškelta, kad išeivijos jaunimo 
tarpe nėra lietuviško patvaru
mo. Norint sustiprinti tautinį 
supratimą, reikalinga aplan
kyti Lietuvą. Apie užsienį rei
kia irgi realistiškai galvoti. 
Ir čia kartais būna faktų iškrei
pimų, išpūtimų.

Po pietų vyko diskusijos, 
vakare — sąskrydžio vakaronė 
ir uždarymas. (Bus daugiau)

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

(Montaigne)

KAZYS BARONAS

Jau antrą kartą V. Vokietiją 
aplanko Vilniaus u-to ansamb
lis, davęs š. m. rugsėjo 5-6 d.d. 
du koncertus Mannheime ir 
Wiesbadene bei aplankydamas 
netolimą Vasario 16-sios gim
naziją.

Pirmo pasirodymo negalima 
būtų pavadinti koncertu, bet 
“expromptu” išėjimu, nes šok
ti ir dainuoti teko Taupomosios 
kasos patalpose, be scenos ir 
tinkamos akustikos. Tačiau ge
ra šimtinė vokiečių ilgais plo
jimais šiltai priėmė studentų 
dainas, šokius, mūsų liaudies 
instrumentų muziką.

Prieš pasirodymą D. Kluo- 
daitė vokiškai supažindino 
klausytojus su gintaro kraštu, 
o banko direktorius pasidžiau
gė, galėdamas savo patalpose 
priimti Vilniaus studentų an
samblį. Pirmas šokis “Opstai- 
nis” buvo iš Mažosios Lietuvos, 
visiškai skirtingais drabužiais 
nuo Didžiosios (vyrai su “kati
liukais”), skirtinga muzika. To
liau sekė “Leliūnų kadrilis” ir 
Mažosios Lietuvos daina. Išei
vijoje mėgstamoje “Sadutėje” 
šokėjai parodė senų vestuvi
nių papročių. Tas šokis vokie
čiams labai patiko. Valandos 
programa buvo baigta “Skra- 
balų” polka, vokiška daina 
“Schoen ist die Jugend” (Graži

yra jaunystė) ir “Subatvakaro” 
šokiu.

Už pasirodymą dėkojo banko 
direktorius Fred May, linkė
damas lietuviams gražių die
nų Vokietijoje ir kartu pa
kviesdamas kuklioms vaišėms.

Antras koncertas įvyko Mann- 
heimo u-to auditorijoje, jau 
su pilna programa (virš 2-jų 
vai.) ir gerose sąlygose. Čia 
Vilniaus studentus pasveikino 
dr. Lohbergas, Mannheimo u-to 
užsieniečių skyriaus direkto
rius, pasidžiaugdamas gražiu 
abiejų aukštųjų mokyklų bend
radarbiavimu (rugsėjo 12 d. 
Vilniuje pasirašyta sutartis), 
kartu primindamas, kad Vil
niaus u-tas yra seniausias vi
soje Sov. Sąjungoje, o studen
tų ansamblis žinomas ne tikRy- 
tų Europoje, bet ir už jos ribų.

Vilniečiai gausiems žiūro
vams parodė gražiausią lietu
viško tautinio meno deiman
čiuką, užliedami salę įvairia
spalviais tautiniais drabu
žiais, kanklių, skudučių ar 
skrabalų garsais, perkeldami 
žiūrovus į vestuvines apeigas, 
Joninių naktį, neužmirštamą 
banguojančių rugių lauką, 
“Gaidžio” ar “Klumpių” šokius. 
Tokias dainas, tokius šokius ar 
vaizdus (vėjas - banguojantie
ji rugiai) yra sukūrusi mūsų 
tauta, išliedama savo džiaugs
mą ar liūdesį dainoje bei šo
kiuose.

Mįslė, kuri tapo gyvenimo...
(Atkelta iš 5-to psl.)

gos naujai istorinei studijai 
apie Lietuvą. 1970 m. Romoje 
buvo išleista jo 413 puslapių 
knyga “Mažosios Lietuvos ap
gyvendinimas iki XVII amžiaus 
pabaigos”. Joje yra išsamus 
Mažosios Lietuvos istorijogra- 
fijos įvadas, detaliai nagrinė
jamas gyventojų ir genčių kil- 
nojimasis. “Tik gyventojų kil
mė nustato etnografines ribas, 
- tvirtino mūsų žymusis isto
rikas, - todėl tų ribų nustaty
mo pagrinde reikia išnagrinėti 
gyventojų kilmę ir sudėtį”. Ar 
jo toks logiškas tvirtinimas 
negalėtų būti pritaikytas ir 
šių dienų LietūVos etnogra
finių sienų problemai? Jo dar
be taip pat padėjo geras kelių 
svetimų kalbų mokėjimas.

nebūtų apsilankęs J. Jakštas. 
Stebėtis tenka, kaip jis suge
bėjo išnaudoti laiką.

Užversdami paskutinį jo gy
venimo istorijos lapą, turime 
pripažinti, kad a.a. prof. J. 
Jakštas savo buvimą žemėje 
pateisino, pilnai išnaudoda
mas jam Dievo duotus gabu
mus ir savo darbo vaisius pa
dovanodamas lietuvių tautai. 
Tai ištvermės, darbštumo ir 
kietos valios pavyzdys, vaikys
tėje sau pačiam užduotos mįs
lės sprendėjas.

Tebūnie jam lengva Ameri
kos žemelė. Jo artimiesiems, 
žmonai Vilhelminai, sūnums ir 
dukroms tebūnie toji mintis 
paguoda, kad turėjo laimę tiek 
metų išgyventi tos taurios as
menybės artumoje.

Ir Mannheimo u-to salėje 
programa buvo baigta vokiška 
daina bei “Subatvarkio” šokiu. 
Žiūrovai ilgais plojimais ne
išleido brangių svečių iš audi
torijos, o po trumpų kalbų ir 
dovanų pasikeitimo bei per
skaityto stipendijos akto, at
sistojimu pagerbė puikų Vil
niaus ansamblį.

Po koncertų teko trumpai 
pasikalbėti su ansamblio “spi
ritus movens” V. Aleksandra
vičium. Į Vokietiją su palydo
vais atvyko 39 asmenys. Pilną 
ansamblio sąstatą sudaro be
veik 90 asmenų. Bet jis kasmet 
keičiasi. Priminus Toronto 
“Gintaro” viešnagę ir paklau
sus, kokį įspūdį šis išeivijos 
ansamblis paliko Lietuvoje, iš
girdau trumpą žodį - puikų! 
Lietuva nesitikėjo, kad išeivi
ja turi tokį didingą tautinį vie
netą, nesitikėjo, kad išgirs gra
žiai lietuviškai kalbantį atža
lyną. Toronto gintariečių kvie
timu Vilniaus studentai spalio 
mėnesį atvyksta į Amerikos 
kontinentą koncertams Kana
doje ir JAV.

Iš senutės Europos kviečiu 
visus lietuvius gausiai atsilan
kyti į tuos koncertus, nes Vil
niaus u-to ansamblis yra vertas 
visų didelio dėmesio. “Studen
tų ansamblis - kaip gyvas si
dabras - visada jaunas, visada 
naujas. Tad jei norime palinks- 
mėti, pabendrauti su jaunyste 
ir patys pajaunėti - eikime į 
Vilniaus un-to ansamblio kon
certą” - iš ansamblio leidinė
lio.

Prie ansamblio iškvietėjų ir 
globėjų priklausė'dr. F. Šeur- 
le. Susipažinau prie užkan
džių su tuo tauriu vokiečiu. 
Septyniolikmetis jaunuolis, su
žeistas prie Graudenz (lenk. 
Grudziač), buvo perkeltas į be
laisvių ligoninę mūsų sostinė
je, Kosciuškos g-vėje. Iš tikrų
jų ligoninė buvo daugiau vadi
nama lavonine, nes 95% belais
vių mirdavo. Tik vokiečio gydy
tojo dėka jis kiek pasveiko ir 
tuoj pat buvo išsiųstas dar
bams. Savo gyvybę išlaikė tik 
dėka lietuvių, lenkų ir net žy
dų, kurie, nežiūrint pavojų bū
ti nubaustiems, slapta vokie
čiui atnešdavo duonos, bulvių, 
vaisių ar net kokį mėsos gaba
liuką. Dirbdamas prie univer
siteto, 1946 m. jis gavo studentų 
ansamblio nuotrauką, kurią iš
nešiojo kišenėje visą belaisvės 
laiką. Tą seną nuotrauką perei
tais metais jis padovanojo stu-

Dr. FRIDOLIN SCHEUERLE

dentų ansambliui Mannheime. 
Mėgindamas bėgti iš belaisvės, 
buvo sugautas ir išsiųstas į Si
birą. Tačiau nuotraukos NKVD 
neatėmė.

Kadangi lietuviai išgelbėjo 
jo gyvybę, dr. Šeurle jų niekada 
neužmiršo. Eidamas Mannhei
me EM bendrovės statybos įran
kių vedėjo pareigas ir kartu 
būdamas jos dalininku, dr. F. 
Šeurle nutarė įsteigti Vilniaus 
u-to lietuviams studentams dvi 
stipendijas, tam tikslui pa
skirdamas 200 tūkstančių mar
kių, kurių nuošimčiai skiria
mi vienerių metų studijoms 
Mannheimo u-te. Pirmenybė - 
siekiantiems germanistikos, 
medicinos, informacijos bei 
įmonės vedėjo diplomo. Be to, 
studentai kiekvieną mėnesį 
aprūpinami pinigais smulkioms 
išlaidoms.

Reikia džiaugtis, kad vokie
tis nepamiršo lietuvių paramos, 
gautos jo nelaimės dienomis ir 
dabar, beveik po 44 metų, gra
žia dovana atsidėkoja.
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IVc tik miniai, 
bei ir Jūsų ateitis

Prof. Jakšto specialybė buvo 
viduramžių istorija, bet jis sa
vo kūrybiniame darbe visą dė
mesį skyrė Lietuvai, istorijos 
tėkmės rezginyje jai ieškoda
mas tinkamos vietos. “Istori
joje yra viskas subjektyvu. Tie, 
kurie ją rašo, ima objektyvius 
faktus ir juos praleidžia per 
savo prizmę”, - jau pačioje 
pradžioje mudviejų pokalbio 
užsiminė prof. Jakštas.

Monografija apie Šliūpą
Dr. Jono Šliūpo monografija 

yra vienas jo stambesnių bio
grafinių veikalų, kuriam pa
rašyti reikėjo net ketverių me
tų. Jis naudojosi senomis spau
dos iškarpomis, paties Šliūpo 
autobiografija, jo rankraščiais 
ir laiškais dukteriai Aldonai. 
Jakštui rūpėjo iškelti tos kont- 
raversinės asmenybės vaidme
nį Amerikos lietuviuose. Išva
doje jis teigia, kad Šliūpo veik
lą netiesiogiai davusi pradžią 
tautinėms lietuvių parapijoms, 
jam stipriai kovojant prieš 
lietuvių suplakimą su lenkais, 
prieš lietuvių dalyvavimą re
liginiame lenkų gyvenime. Kny
goje apstu paties autoriaus kri
tiškų minčių, nagrinėjant Šliū
po asmenybę su mažiausiu dė
mesiu enciklopedinei informa
cijai.

Straipsniai
Šalia platesnės apimties is

torinių veikalų ir Lietuvos isto
rijos, kuri buvo išspausdinta 
Lietuvos pogrindžio spaudoje, 
prof. Jakštas nebuvo užsidaręs 
savo “laboratorijoje” - savo 
darbo kambaryje su krūvomis 
knygų, kartotekomis ir manu
skriptais. Jis buvo ilgametis 
Lietuvių istorijos draugijos 
pirmininkas ir redagavo eilę 
jos leidinių. Savo giliais ir įdo
miais straipsniais jis turtino 
mūsų spaudos puslapius, rašy
damas istorinių veikalų recen
zijas “Tėviškės žiburiuose”, 
“Dirvoje”, “Aiduose”. Jis bu
vo “Lietuvių enciklopedijos” 
bendradarbis, dirbo su a.a. dr. 
Albertu Geručiu, redaguodami 
“Lithuania 700 Years”. Kukliai 
šyptelėjęs, jis tai vadino “smul
kiais darbeliais”.

Ir retas buvo lietuviškos vi
suomenės renginys, kuriame
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Atkirčiai melo malūnams
Bronio Railos radijo prakalbos “Kryžkelės”

Č. SENKEVIČIUS

Tai ketvirtasis radijo pra
kalbų į Lietuvą rinkinys (1986- 
1988). Autoriaus žodžiais “am
žiui gilėjant, turėdamas dar ir 
kitokių sumanymų rašto ba
ruose, prileidžiu, kad šisai 
radijo kalbų spausdintas rin
kinys greičiausiai bus pasku
tinis ...”

Po tokio pareiškimo apima 
rūpestis, gal kiek panašus į 
tą, kurį pergyvena ūkininkas, 
baigdamas išsemti aruodą — 
ar užteks duonos iki naujojo 
derliaus? Kitaip sakant, kas 
gi bus toliau? Su tuo ketvir
tuoju rinkiniu lyg ir ne laiku 
sustotume, kai dabar, Lietuvai 
pradėjus daiginti per daugelį 
metų slėptus daigus iš tolimo
jo užjūrio, dar vis lieka saky
tinos nuomonės ir pastabos ne 
tik aparačikams, bet ir tų dai
gų sodintojams.

Tiesa, transliacijos iš lais
vės į vergiją nenutraukiamos, 
bet sakomų prakalbų rinki
niai, kokius ligi šiolei vartė
me, vis dėlto turi specialią 
vertę, nes tai išliekantis do
kumentas, o ne — pasiklausei 
ir užmiršai. Dokumentas liudi
ja: kas ir kada sakyta, kaip ir 
apie ką aiškinta, kur atitiesia- 
ma sukreivinta tikrovė, kaip 
daiktai ir žmonės grąžinami 
prie savo tikrųjų vardų ir iš
kabų. Pvz. pagal P. Petronį, 
buvusį “Tėviškės” dr-jos pir
mininką, Lietuvą “išvaduoti” 
reiškia sugrąžinti valdžią, 
buvusią prieš 1940 metus. Bro
nys Raila šioje knygoje visa 
tai pavadina “artileriška fan
tazija” ir toliau pastebi, kad 
tautos išsivadavimas “reiškia 
Lietuvos valstybinės nepri
klausomybės atstatymą”.

Visa tai paprasta ir aišku 
išeivijai, rodos, apie tai nė 
kalbėti nereikėtų. Bet paverg
toji tauta turi tuos mūsų aiš
kumus žinoti ir kaskart vis pa
lyginti su Maskvos patikėtinių 
skelbiamomis nesąmonėmis. 
Ji turi žinoti, kad “nesiseka 
susitarti, kas yra pagaliau 
šmeižtas ir šmeižimas, o kas 
tik nuogų faktų pateikimas, 
tiesos pasakymas, tegu ji bū
tų kartais nemaloni ar ir kiek 
juodinanti” — pastebi auto
rius.

Taipgi ar kas galėtų tylomis 
praeiti pro komunistinio žur
nalisto Jono Lukoševičiaus tei
gimą apie išeivių lietuvių “bai
mę” pasikalbėti su iš Lietuvos 
atvykstančiais tautiečiais. Jei
gu jau iš tikrųjų kalbėti apie 
baimę, tai reikėtų geriau vei
du atsisukti į okup. Lietuvą 
ir pastebėti, kodėl mūsų Pet
kus, Gajauskas, Sadūnaitė, 
Poškienė, Lapienis, kun. 
Zdebskis, Terleckas, Skuodis 
ir kiti, fiziškai “pralaimėję,, 
bet išlikę morališkai prana
šesni už savo priešininkus,
— kodėl ne jie išstatyti prieš 
tautą tokio pranašumo pavyz
džiais, o kažkoks kirgizas Čin
gizas?

Svarstant greičiausiai są
moningai sudėliotas keisty
bes apie Vilniaus nacionalinę 
ar internacionalinę kultūrą, 
apie tai, kas Maskvai labiau
siai patiktų, autorius paste
bi: “Lietuvos komunistų parti
ja, jeigu ji šalį pati valdo('), 
pirmutinė turėtų ginti Lietu
vos respublikos interesus, 
lietuvių tautos kultūros sa
vitumą ir garbę. Negi kam ki
tam ji skirta?”

Prakalboje “Už ką” minimi 
poeto J. Marcinkevičiaus jaut
rūs priekaištai dėl neteisybių, 
trėmimų, skriaudų. Priekaiš
tai okupantui, nemažiau jo 
tarnams, mūsų pačių tautie
čiams. Ir kas gi visa tai? Lyg 
klausimai be atsakymo. O vis 
dėlto, regis, kad tasai UŽ KĄ
— tai mūsų tautos kraujo įna
šas, siekiant tiesos, taipgi 
ir nepriklausomybės atstaty
mo. Negi jo dar nepakaktų lais
vės siekiančiai nedidelei tau
tai?

Panašios mintys lydi skaity
toją kone per visus knygos pus
lapius. O absurdiški “istori
niai” teiginiai tai vieno, tai 
kito, tai čia, tai ten prasklei-

KnV94 rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus

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

džia pasibaisėtiną tuštybę, kur 
skelbėjams raudonos miglos 
graužia akis. Bet ir ašaroda
mi jie turi pajacais juoktis, 
nes kaip kitaip gelbėsi savo 
asmeninę gerovę? ...

Skyriuje “Rezistencijos di
dybė ir tragiką” į niekuo ne
pagrįstus komunistinių propa
gandistų priekaištus, kad mū
soji rezistencija tebuvusi Hit
lerio iniciatyvos poveikyje, 
autorius atsako: “O pati stip
riausioji rezistencija prieš 
okupantus išaugo ir po karo 
skaudžiais viesulais siautėjo 
jau gerokai po to, kai jokio 
Hitlerio nebebuvo, ir pati 
Vokietija gulėjo parblokšta 
ir padalyta”. O dar gražiau 
— istorijos mokslų kandida
tas Stasys Laurinaitis, kaž
kuriame savo rašinyje piktai 
ir užgauliai puolęs autorių 
“smetoninių žvalgybų litais 
nupirktą politinio kailio mai- 
nininką, vieną iš penktosios 
hitlerinės kolonos kūrėjų” ir 
t.t. ir t.t., būdingai pademons
truoja visą Kremliaus mūrų 
gynimą, prisidengęs “mokslo” 
skydu.

Graudu — tai tikras juokas 
pro ašaras: negi tai mūsų tau
tos žmogus? Ir jis ne vienas. 
Kiek jų dar liko? Tokie klausi
mai, slegiančių minčių ir vaiz
dų debesys (ačiū autoriui, švie
siais žaibais ir drebinančiais 
griaustiniais prasklaidomi), 
tokie įspūdžiai įsismelkia, 
skaitant tą ketvirtąjį rinkinį 
kondensuotų, aštriom vyly- 
čiom apsmaigstytų prakalbų, 
apie kurias, peržiūrint kiek
vieną atskirai, dar galėtum 
su pasigėrėjimu pridėti: jos 
ne tik tiesūs, atviri ir reika
lingi atkirčiai okupanto sam
diniams, bet ir nuraminimas 
tų, spėjusių per keturis de
šimtmečius susmukti, pesimis
tų, verkšlenančių, kad sunku 
yra kenčiančiai tėvynei padė
ti, kad stačiai negalima. Bro
nio Railos prakalbos rodo, 
kad galima.

Tai viena. O antra — kalbant 
jau vien tik apie knygą, kaip 
tokią, yra čia ko pasigėrėti 
tvirtai suręstais sakiniais, 
originaliais, paieškotais pa
lyginimais, taikliais, karčių 
pipirų nevengiančiais žodžiais 
ar posakiais. Tematika plati, 
skaitinių pasirinkimas didelis. 
Ir kai dabar vis labiau ir la
biau kreipiamos visų mūsų 
akys į ok. Lietuvą, kai vis ir 
vis kyla klausimai ir rūpesčiai 
— kas gi bus toliau — šio rin
kinio puslapiuose galima rasti 
neblogos atramos.

Rinkinys gražiai išleistas 
Lietuviškos knygos klubo Či
kagoje. Spausdino “Draugo” 
spaustuvė 1989 m. Nedaug ko
rektūros klaidų. Aplankas 
dail. Vytauto O. Virkau, 480 
psl. Paskutiniai iš jų — plati 
vardų rodyklė ir skyrius “Pa
naudotos knygos ir kai kurie 
žurnalai ir laikraščiai”.

VYTA UTAS KASTYTIS 
Lietuvos balsas

Kam palikai mane, kam palikai 
Žiauriam kančios ir prievartos likimui? 
Tuščiai nualinti manieji židintys laukai.
Svirnai ir stonios, ir klojimai 
Tušti, tušti, tušti...

Žadėjot niekad neapleist varge, 
Ir ašarom. ir duona su manim dalintis.
Kur jūs? Apkarto gomurys nežmoniška kančia. 
Kur jūs, kada nelaisvėj mano rytas švinta?

Išvarė vilkstinėm vaikų ir moterų pulkus. 
Virpėjo motinos širdis sūnaus netekus, 
Raudojo mylima, kad mylimas pražus, 
Kad tremtinių vargingas takas.

Nutilo aimanos išniekintuos namuos. 
Užgeso žiburiai naujakurio sodyboj.
Aruodus pelėmis lig vasaros iššluos----
Tiek piktžolių savų ir svetimų pridygo...

Girdžiu — tamsioj pavasario nakty 
Kapų balsu langai ir durys girgžda, 
l kiemų užrakinti vartai atkelti.
Arklių kanopom nubraukytas žvirgždas.

Išsidalins turtus ir dvasios, ir širdies, 
Pavogs krauju sukrautų laisvės kraitį. 
Kas prisikelt, atgimti kas naujai padės. 
Kai jus mana kančia išvaikė?

Kam palikai mane, kam palikai 
Žiauriam kančios ir prievartos likimui? 
Tuščiai nualinti manieji žydintys laukai, 
Svirnai ir stonios, ir klojimai 
Tušti, tušti, tušti...
1945 m. balandžio 18 d. 
Reitstioa. Norvegija

Rašytojas daugkartinis laureatas JURGIS GLIAUDĄ su žmona MARYTE savo parašyty romanu bibliotekoje. 
Šaržas - spalvota grafika Edmundo Arbo

Nuskubėję kūrybos ir darbo metai
JURGIS JANUŠAITIS

Į Kaliforniją, prie Pacifiko, 
likimas nuvedė nemažą būrį 
mūsų žymiųjų kūrėjų-poetų, 
rašytojų, žurnalistų, visuome- 
ninkų, žymių profesijų žmo
nių. Todėl, ypač Los Angeles 
miestas, tampa viena iš veik
liausių lietuvių kolonijų, ku
rioje yra ir labai stiprios vi
suomeninės veiklos pajėgos.

Šiame lietuvių telkinyje jau 
daugelį metų gyvena vienas 
iš kūrybingųjų rašytojų Jur
gis Gliaudą. Jo kaip rašytojo 
vardas lietuviškoje išeivijoje 
skambėjo beveik keturis de
šimtmečius. O progų būta. Jis 
daugelio romanų laureatas, 
visuomeninio darbo darbi
ninkas, aktyvus publicistas, 
recenzentas, šmaikštaus hu
moro plunksnos savininkas.

Taigi rašytojas Jurgis Gliau
dą reta asmenybė, savo ilges
nėje amžiaus kelionėje pa
šventęs pačius gražiausius 
savo gyvenimo metus savajai 
tėvynei, savajai tautai, savajai 
lietuviškajai išeivijai, pado
vanodamas kūrybinius lobius, 
kuriuose sutelkta tiek daug 
paties gyvenimo, žmogaus bui
ties, lietuvybės išlaikymo ir 
pačių išlikimo rūpesčių.

Šį tylų, man atrodo ir nedaug 
kalbantį, kūrėją-rašytoją Jur
gį Gliaudą pažįstu daugelį me
tų. Nepriklausomoje Lietuvo
je jis duoną pelnė, dirbdamas 
aukštokose pareigose Pašto 
valdyboje. Jis keliais penkta
dieniais už mane vyresnis. Tad 
jaunas valdininkas būdamas, 
visada stebėjau vyresniuo
sius, jų tarpe ir Jurgį Gliaudą.

Visada gražiai pasidabinęs, 
su bendradarbiais nuošrdus, 
sakau, gal ir mažakalbis. Tar
nyboje reiklus ir pats sąžinin
gai pareigas einąs. Viršininkų 
labai vertinamas, ir jam pati
kimos atsakingos to meto Paš
to valdyboje pareigos.

Savo gyvenimo karjerą pra
dėjo nuo žemesniųjų pakopų. 
Bet jo visos viltys buvo moks
las. Todėl, baigęs Aušros gim
naziją, nepasitenkino esama 
padėtimi, bet studijas pradėjo 
ir jas baigė Vytauto Didžiojo 
universitete, Kaune. Studija
vo teisę. Studijavo tarnauda
mas ir duoną pelnydamas Paš
to valdyboje. Tai liudija Jur
gio Gliaudos didelį ryžtą siek
ti sau, savo tėvynei Lietuvai 
gražesnio, laimingesnio gyve
nimo. O kai tėvynę ištiko karo 
audros, okupacijos, busima
sis rašytojas Jurgis Gliaudą 
išeina naujon profesijon-advo- 
katūron.

Nekeliaukime Jurgio Gliau
dos gyvenimo smulkmeniškais 
takais. Kelias ilgas, vingiuo
tas, padabintas sunkiais, kar
čiais ir laimingais išgyveni
mais. Bet, kiek teko jo klausy
tis, nesiskundė savo likimu, o 
su savo ištikimąja gyvenimo 
palydove Marija kantriai nešė 
šios žemelės naštą, neatsisaky
damas savo talento, kūrybos 
ir duoklės Lietuvai ir išeivijai. 
Amerikoje mtis likimas nuoto
liais išskyrė, bet susitikdavo
me. Prieš gal beveik ketvertą 
desėtkų metų gaunu iš jo nedi
delę knygutę - “Avė Amerika” 
- tai jo poezijos pirmieji ban
dymai, eilėraščiai. Perskaitęs 
susimąsčiau. Nejaugi tas tar
nybinis pedantas tampa poetu. 
Na, mintimi palinkiu mielam 
buvusiam bendradarbiui pla
taus, kūrybingo kelio.

Netrukus po šio pirmojo 
bandymo skardena didelis 
garsas: “Rašytojas Jurgis 
Gliaudą laimėjo literatūrinę 
“Draugo” premiją už romaną 
“Namai ant smėlio”. Prabėgo 
dar vieneri metai. Vėl sklinda 
garsas, kad jis vėl nuskynė 
“Draugo” premijos laurų vai
niką už romaną “Ora pro no
bis”. A, a, pagalvojau sau. Ra
šytojas Jurgis Gliaudą jau išei
na į plačius vandenis, jis ge
ras rašytojas. Ir po to dažnai 
ir dažnai mūsų literatūroje 
pasirodė Jurgio Gliaudos visa 
eilė gerų, premijuotų romanų, 
novelių, apysakų.

Neturiu po ranka visų jo pa
rašytų romanų, novelių, apy
sakų rinkinių sąrašo. Tačiau 
jis ilgas. Jo kūryboje - žmogus, 
pats gyvenimas, žmogaus ir lie
tuvybės išlaikymo rūpesčiai, 
skaudžiai išgyventos lietuvių 
tautos dienos okupacijų me
tais. Neabejoju, kad jo kole
gos parašys apie Jurgį Gliau
dą, jo kūrybą išsamias studi
jas. O jų reikėtų, kad išliktų 
žmogus-kūrėjas tautoje gyvas, 
neužmirštamas.

Ir štai nuskubėjo rašytojo 
Jurgio Gliaudos daug, daug 
kūrybos ir darbo metų. Jo var
dą šiandien mažiau beužtin
kame spaudoje, kaip žurnalis
to, publicisto, recenzento, kuo 
ypač dažnai reikšdavosi išei
vijos visoje lietuviškoje spau
doje.

Viešėdamas Los Angeles, 
skubėdamas savais reikalais, 
skambtelėjau mielam rašytojui 
Jurgiui ir Marijai Gliaudžiams. 
Skubame dalintis gyvenimo 
rūpesčiais. Rašytojas skundė
si menkėjančia sveikata. Sun
kiau betarnauja aštrioji, tiek 
daug kalbėjusi, rašytojo plunks
na. O metai nudundėjo, kaip 
tie greitieji traukiniai, nudun
dėjo į tolius, ir štai rašytojas 
Jurgis Gliaudą tyliai užsklen
džia savo gyvenimo aštuonias
dešimt tretįjį lapą, liepos 4 d. 

Palinkiu sveikiausių, kūry
bingiausių atskubančių metų! 
Ką gi linkėsi, jeigu ne sveika

tos, kuri darosi tokia brangi, 
kai jos imama netekti.

Ir kai mąstau apie šį kūry
bingą vyrą, mintin atskuba ma
žytis epizodas. Tai buvo prieš 
daugelį metų Čikagoje. Po pre
mijos įteikimo Jurgis Gliaudą 
su rašytoju Anatolijum Kairiu 
aplanko mano šeimą. Lauke, 
menu, dideliais sniego kąs
niais dengėsi žemė. Sėdėjome 
virtuvėje. Vaišinomės. Čia 
taip jauku, o už lango vis krito, 
krito snaigės. Sklaidėme pre
mijuoto romano idėjas, kelia
vome po kūrybos plotmes, 
svarstėme galimumus lietu
viškai knygai įsirikiuoti į ame
rikiečių literatūrą. Tada ra
šytojas Gliaudą jau buvo pa
rašęs romaną apie Čiurlionį 
“Ikaro sonata”.

— Būtų gera, kad mūsų žy
musis kūrėjas - Čiurlionis at
sirastų amerikiečių literatūro
je. Reikėtų romaną išversti į 
anglų kalbą ir jį išleisti. Bet 
spaustuvė reikalauja tuojau 
atlyginimo. O asmeniškų lėšų 
tam neturiu - taip maždaug 
kalbėjo tada rašytojas Jurgis 
Gliaudą.

Patiko man ta kilni mintis. 
Pakeliame taures už ateitį ir 
pasiūliau tokią mintį: parinki
me aukų, o kai jų užteks, išleis
kime romaną anglų kalba. Pri
tarė karštai ir rašytojas Ana
tolijus Kairys. Rašytoją Jurgį 
Gliaudą atsisveikinome. Po
pietė buvo maloni ir neužmirš
tama. Su rašytoju Anatolijum 
Kairiu ėmėmės iniciatyvos su
telkti bent $2000. Talkon pa
sikvietėme mielus talkininkus 
dr. Aldoną Labokienę ir akty
vų kultūrininką pedagogą Vin
cą Urboną.

Neįtikėtina. Darbas sekėsi. 
Trumpu laiku turėjome $2000. 
Rašytojas Anatolijus Kairys iš
vyko į Los Angeles, kur buvo, 
rodos, pagerbiamas rašytojas 
Jurgis Gliaudą. Ten jam pada
rė staigmeną. Įteikė dovaną. 
Romanas “Ikaro sonata” buvo 
išleistas anglų kalba.

Tiesa, kai Jurgis Gliaudą 
sugrįžo namo iš po smagios 
viešnagės, man rašė: “Dėkoju 
už sumanymą padėti išleisti 
romaną. Bet tai neįmanoma. 
Tai būtų lygu su kakta pramuš
ti sieną. Užmiršk pažadus. 
Nevark ...” Maždaug taip ra
šė Jurgis Gliaudą. Mano atsa
kymas tą pačią dieną jam buvo 
toks: “Mielas Jurgi, su kūju 
bet kas sieną pramušti gali, 
bet su kakta reikia darbo. Tad 
mes sieną pramušime kakta ir 
Tave užtikrinu, kad du tūkstan
čiai dolerių bus.” Virtuvė liko 
istorinė, gražaus sprendimo 
vieta.

Tad kai mąstau apie jo gyve
nimą, darbus, kūrybą, iškyla 
daug gražių praeities prisimi
nimų, tad ir tyliai praėjusio 
83-čiojo gimtadienio proga 
tariu: sveikatos ir kūrybingų 
metų, Tau, mielas Jurgi.

Atsiųsta paminėti
Edvardas Gudavičius, KRY

ŽIAUS KARAI PABALTIJYJE IR 
LIETUVA XIII AMŽIUJE. Išlei
do “Mokslas”. Vilnius, 1989 m., 
192 psl.

TĖVYNĖS SARGAS 1989 nr. 1 
(17). Redaguoja - Algirdas J. Ka- 
sulaitis. Leidžia Popiežiaus Leono 
XIII literatūrinis fondas. Spaus
dina Pranciškonų spaustuvė, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.

Tėviškės žiburiai • 1989. IX. 26 — Nr. 39 (2066) » psl. 7

O KJLTMEJE VEIKLOJE
Lietuvių rašytojų draugija 

pernai rudenį korespondenciniu 
būdu išsirinko naują valdybą, ku
rios būstinė iš Čikagos perkelta į 
Niujorką. Ten įvykusiuose posė
džiuose pasiskirstyta pareigomis, 
Bernardas Brazdžionis paskelbtas 
Lietuvių rašytojų draugijos gar
bės nariu. Trejiem metam išrinktą 
valdybą sudarė: Paulius Jurkus — 
pirmininkas. Algirdas Landsber
gis — vicepirmininkas ryšiams su 
kitų tautų rašytojais. Tomas Venc
lova — vicepirmininkas ryšiams su 
rašytojais Lietuvoje, Leonas Lė
tas — iždininkas, Leonardas And- 
riekus ir Danguolė Sadūnaitė — 
nariai.

Jaunas pianistas Rokas Zubo
vas, svečias iš Lietuvos, atvykęs 
pas gimines Klivlande, surengė 
koncertą rugpjūčio 6 d. Dievo 
Motinos parapijos salėje. Kliv- 
lando lietuvių visuomenę jis su
domino savo šeimos šaknimis. 
Mat R. Zubovas yra M. K. Čiur
lionio provaikaitis ir vienintelis 
jo dukros Danutės Čiurlionytės- 
Zubovienės vaikaitis. Gimė Lie
tuvoje 1966 m. ir, dar vaiku bū
damas, pradėjo mokytis skambinti 
fortepijonu. Studijas nuo 1984 m. 
tęsė Vilniaus konservatorijoje. 
1986 m. R. Zubovas laimėjo tarp
tautinį savo prosenelio M. K. 
Čiurlionio vardo jaunųjų pianis
tų konkursą. Klivlando lietuviams 
jis pakartojo prieš atvykimą į JAV 
Vilniaus konservatorijoje įvyku
sio koncerto programą, kurion 
buvo įjungta F. Šopeno, C. De
bussy, J. Brahmso, M. K. Čiurlio
nio ir Broniaus Kutavičiaus kū
rinių.

Oskaras Milašius, poetas, filo
sofas ir Lietuvos diplomatas, gim
tadienio proga prisimintas Pary
žiaus priemiestyje Fontainebleau. 
Velionies pagerbimą ten kasmet 
surengia Paryžiuje veikianti O. 
Milašiaus bičiulių draugija, jun
gianti jo talento gerbėjus. Minė
jimams pasirinktas 'Paryžiaus 
priemiestis Fontainebleau, nes 
ten 1939 m. kovo 2 d. mirė O. Mi
lašius. Pastaraisiais metais minė
jimuose dalyvauja ir Lietuvoje gi
męs lenkų rašytojas Česlovas Mi- 
losz-Milašius, laimėjęs Nobelio 
literatūros premiją 1980 m. Šie
metiniame minėjime jis kalbėjo 
apie savo dėdę Oskarą Milašių, 
šiltai atsiliepdamas apie jo gra
žiai apdainuotą tėvynę Lietuvą, 
dalydamasis ir savais prisimini
mais. Su minėjime dalyvavusiais 
lietuviais jis šnekėjo lietuviškai 
apie dabartinius įvykius, svarbų 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
vaidmenį. Oskaro Milašiaus pa
gerbime dalyvavo iš Olandijos 
atvykęs Vatikano apaštalinis nun
cijus arkiv. Audrys Bačkis, Pran
cūzijos LB valdybos pirm. Ričar
das Bačkis, Petras ir Žiba Klimai.

XXIII-ji mokytojų studijų sa
vaitė šią vasarą buvo surengta 
rugpjūčio 6-12 d.d. JAV lietuvių 
“Dainavos” stovyklavietėje. Susi
laukta daugiau kaip šimto dalyvių 
iš JAV, Kanados ir svečių iš Lie
tuvos. Savaitė pradėta kun. Jono 
Duobos, MIC, atnašautomis Mi- 
šiomis ir pasakytu pamokslu. Ofi
cialus atidarymas įvyko toje pa
čioje salėje. Savaitės vadovas 
Juozas Masilionis paskelbė pre
zidiumo narius, įvadinį žodį ta
rė JAV LB švietimo tarybos pirm. 
Regina Kučienė. Studijų savaitės 
darbotvarkėn buvo įjungta nema
žai bendrinio pobūdžio ir su mo
kykla bei mokytojo darbu susietų 
paskaitų. Bendrinio pobūdžio 
paskaitoms priklausė: Apolinaro 
Bagdono — “Varpui” šimtas me
tų”, Vacio Kavaliūno — “Litera
tūra — kas ji?”, Stasės Peterso
nienės — “Eiliuotos lietuvių pa
sakos”, Stasio Sližio — “Melodija 
yra skambanti mintis”, dr. Jolitos 
Kavaliūnaitės — “Šviesos-tamsos 
motyvas V. Mykolaičio-Putino ro
mane “Altorių šešėly”, inž. Vik
toro Jautoko — “Lazerio vaidmuo 
technikoje ir medicinoje”. Mo
kyklines temas lietusių paskaitų 
sąraše minėtinos: Juozo Plačo 
—“Žvilgsnis į lietuvišką švietimą”, 
Rūtos Jautokienės — “Ar reikalin
gas grožinis skaitymas?”, Jono 
Kavaliūno — “Lietuvių kalbos va
dovėlis suaugusiems”, Danutės 
Dirvonienės — “Televizijos nei
giama įtaka vaikams”, Danos Mi- 
kužienės — “Nauja karta, nauja 
kalba, nauji prisitaikymai”. į 
vakarines programas buvo įjung
tas dr. Vinco Kudirkos 130 metų 
gimimo sukakties minėjimas, poe
zijos ir talentų vakarai, Lietuvos 
partizanų ir tremtinių pagerbimas 
“Dainavos” Kryžių kalne. Savai
tės vadovas Juozas Masilionis, 
liepos 14-29 d.d. lankęsis Lietu
voje, dalijosi įdomiais kelionės 
įspūdžiais.

Šiaulių dramos teatras savo 
repertuarą papildė Jono Avyžiaus 
romanu “Degimai”, kurio insceni
zaciją parašė ir režisavo R. Ste
ponavičiūtė. Scenovaizdžius su
kūrė dail. G. Kličius, drabužius 
— dail. R. Daunoravičienė, muzi
ką — kompoz. J. Gaižauskas, jn. 
Vaidmenis atlieka aktoriai P. 
Piaulokas, S. Jakubauskas, F. 
Lauraitytė, A. Zmaila, E. Pau- 
liukonis ir J. Žibūda.

Gamybinis “Šatrijos” siuvimo 
susivienijimas Raseiniuose turi 
prieš 30 metų suorganizuotą miš
rų chorą, nuo 1960 m. dalyvaujan
tį respublikinėse ir zoninėse dai
nų šventėse, tarprajoninėse meno 
saviveiklos apžiūrose, konkursuo
se. “Šatrijos" chorui jau 14 metų 
vadovauja meno saviveiklos žy
mūnas Juozas Matkus. Choras 
jungia apie 50 raseiniškių dainos 
entuziastų, o jų eilėse yra ir gra
žus būrelis choristų, dainuojančių 
nuo pirmosios repeticijos, pelniu
sių pagarbą ir darbe, ir meno savi
veikloje.

Dail. Vytautas Kalinauskas, 
grafikas ir scenografas, amžiaus 
šešiasdešimtmetį paminėjo Vil
niuje surengta savo naujausių dar
bų paroda. Panevėžio dramos teat
re jis yra baigęs rež. Juozo Milti
nio studiją, bet tada išlaikė ir sto
jamuosius egzaminus į Vilniaus 
dailės institutą, kurį baigė 1958 
m. Sukaktuvinėje parodoje buvo 
išstatytos iliustracijos A. Dantės 
“Dieviškajai komedijai”, parei
kalavusios beveik dešimtį metų 
trukusių kūrybinių ieškojimų. J. 
W. Goethės “Fausto” iliustraci
jos jam yra laimėjusios sidabro 
medalį Leipcigo tarptautinės mu
gės knygų parodoje. Prisimintini 
ir kiti dail. V. Kalinausko grafi
kos darbai: estampų ciklai “Pri
siminimai apie Kuršių Neringą”, 
“Vilnius Žodiako ženkluose”, 
“1863 m. sukilimas”, triptikas 
“Vakaro vizijos”. Ryšys su Pane
vėžio dramos teatru ir rež. J. Mil
tinio studija, atrodo, paskatino 
dail. V. Kalinauską imtis ir sce
nografijos darbų Lietuvos teatruo
se. Panevėžio dramos teatre jis 
sukūrė scenovaizdžius Viktoro 
Miliūno “Karuselei”, Kauno dra
mos teatre — Kazio Sajos “Medi
niams balandžiams”, Klaipėdos 
dramos teatre — Justino Marcin
kevičiaus “Mažvydui” ir E. 
O’Neillo dramai “Anna Christie”. 
Scenografija dail. V. Kalinaus
ką nuvedė ir į Lietuvos kino stu
dijos bei televizijos filmus.

Lietuvių etninės kultūros 
draugija liepos 26 — rugpjūčio 
4 d.d. Kelmėje surengė “Ramu- 
vos” stovyklą, sutelkusią apie 
500 stovyklautojų, norinčių gi
lintis į seniausius lietuvių ir baltų 
etninės kultūros duomenis. Pir
masis stovyklos penkiadienis bu
vo skirtas kankliavimo kursams, 
antrasis — etninėms dainoms ir 
paskaitoms. Dešimtadienio sto- 
vyklon įsijungė ne tik stovyklau
tojai iš įvairių Lietuvos vietovių, 
bet ir lietuvių išeivijos svečiai 
iš Latvijos, Suomijos, Šveicari
jos, JAV ir Punsko. Laima Purlie
nė “Komjaunimo tiesoje” pasako
ja: “Čia susirinko auksarankiai 
liaudies meistrai, savamoksliai 
entuziastai, muzikos ir įvairių 
kultūros sričių specialistai. Ga
lima buvo išmokti kankliuoti, gro
ti armonika ir bandonija, šokti, 
austi juostas, siuvinėti įvairiais 
būdais, išmokti pasidaryti pasa
kišką sodą iš šiaudelių, senovinį 
žalvarinį papuošalą, pasidirbti 
kankles, išgirsti nežinomų Žemai
tijos istorijos faktų, klausytis 
paskaitų apie baltų dievus, ka
lendorines šventes, grožėtis dvie
jų tūkstantmečių senumo latvių 
dainomis ir šį bei tą išgirsti apie 
latvių etninės kultūros puoselėto
jus. Net reto smarkumo lietus ne
išgąsdino stovyklautojų, ir jie rin
kosi klausytis Valstybinės kon
servatorijos dėstytojos Daivos 
Račiūnaitės įtaigaus pasakojimo 
apie sutartinių apeiginę paskir
tį. Čia pat tos sutartinės buvo 
giedamos scenoje, o Austėja Na
kienė mokė sutartinių visus no
rinčius stovyklautojus . . .” Jiems 
ir jų vadovams kilo mintis atnau
jinti Kražantės pakrantėje sto
vintį didžiulį mūrinį malūną. Ja
me galėtų įsikurti visus metus 
veikianti etninės kultūros mokyk
la, folkloro centras lietuvių jau
nimui. Sumanymui įgyvendinti rei
kia lėšų ir jas parūpinančių me
cenatų. L. Purlienė jautriu bal
su šaukiasi pagalbos: “Kur jūs, 
sąmoningiausi Lietuvos milijonie
riai, kur jūs, naujieji Oginskiai 
ir Vileišiai? Kultūros mecenatų 
pavardės visada lieka kultūros is
torijoje . . .” V. Kst.
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Parafuos 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.......

180-185 d. term, ind.......
1 metų term, indėlius ...
2 metų term, indėlius ...
3 metų term, indėlius ...
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk. 
1 metų GlC-mėn. palūk. 
RRSP, RRIF ir OHOSP.
RRSP ir RRIF-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%

. 9'12% 

. 93/4% 
, 93/4% 

9’/2% 
91/2% 

103/4% 
1 01/2% 
1O’/2%
93/4% 
83/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 123/4%
2 metų .................. 121/a%
3 metų .................. 12’/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.

Prieš “Vėjo” ir “Statybos” rungtynes Vilniuje, Šarūno Marčiulionio ir jo 
žmonos Ingridos bute. Kalbėtasi apie Šarūno išvykimą į JAV (NBA) ir J. 
Karpio galimybes žaisti “Statyboje”. Iš kairės sėdi: Roma Griniūtė-Grinber- 
gienė ir Ingrida Marčiulionienė; stovi: Sigitas Krašauskas, Jonas Karpis, 
Šarūnas Marčiulionis ir Linas Ažubalis

SPORTAS
----------Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS.--------

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

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). Neimame mokesčio už Išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 42 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | 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

“Vėjas” krepšinio aikštėse
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

“Vėjas” prilenkė “Statybą”. Taip 
vardina savo straipsnį apie “Vėjo” ir 
“Statybos” rungtynes Egidijus Žič- 
kus, išspausdintą Vilniaus “Sporte” 
1989 liepos 20 d. laidoje. Spausdi
name jį ištisai:

“Perskridęs Atlantą, aplėkęs kone 
visą Lietuvą tas mūsą visų ilgai 
lauktas Šiaurės Amerikos‘“Vėjas” 
nepailso, stiprybės tėvų žemėje 
jam tikrai pakanka. Kai pūsteli - 
net tvirti, stori stiebai prie žemės 
linksta.

Tiesa, Vilniaus “Statybos” stiebas 
praėjusį antradienį buvo gerokai 
apgenėtas. Pirmiausia jame trūko 
pačios gražiausios, tvirčiausios 
šakos - Šarūno Marčiulionio: Tą 
dieną “Statybai” atsispirti prieš 
“Vėją” negalėjo padėti ir besigy- 
dantys pagrindinio penketuko žai
dėjai A. Vainauskas, G. Pocius, ma
žai žaidė toli nuo savo sportinės 
formos zenito esantis G. Bačians- 
kas, visiems laikams gražiai iš di
džiojo krepšinio palydėtas V. Mat- 
kevičius.

Vis tik, prasidėjus rungtynėms, 
atrodė, kad prieš “Vėją” išsilaikys 
ir aikštėje esantys žaidėjai. Iki pir
mo kėlinio vidurio vilniečiai turėjo 
10-12 taškų persvarą. Vieną po kito 
“tritaškius” ritino A. Karnišovas, 
tokiais pat efektingais metimais 
žiūrovus nudžiugino A. Grigas, G. 
Bačianskas, A. Vasiliūnas. Gynybo
je vilniečiai “lipo” prie svečių, 
neleido laisvai manevruoti, karts 
nuo karto pačiupdavo varžovams 
skirtus kamuolius. Bet užteko aikšte
lėje apsiprasti “Vėjo” milžinams 
R. Šimkui ir J. Karpiui (po 2.08), kai 
pradėjo braškėti aikštės šeiminin
kų gynyba, pasipylė klaidos. Šie du 
vidurio puolėjai be vargo apžaisda- 
vo savo “prižiūrėtojus” ir pasikeis
dami, ne kartą iš viršaus, siuntė

V kamuolius į “Statybos” krepšį. Pra- 
’ sidėjus pertraukai, kai švieslentėje 

žibėjo skaičiai 49:44 vilniečių nau
dai, pakalbinau tarptautinės klasės 
sporto meistrą A. Pavilionį.
- Amerikonai neturi gerų snaipe

rių, bet už tai vidurio puolėjų jiems 
gali ne tik “Statyba” pavydėti. Kar
pis, o ypač Šimkus, moka apžaisti 
gynėjus, ir didžiausiame susigrūdi
me nepraranda orientacijos, suma
niai užsiima vietą po krepšiu, laiku 
perduoda kamuolius komandos 
draugams. Be to visi “Vėjo” žaidė
jai drausmingi, žino aikštelėje savo 
vietą ir funkcijas, tiksliai pildo tre
nerio nurodymus.

Ką pasakyti apie mūsiškius? Sun
ku, be galo jiems žaisti, neturint 
vidurio puolėjų. Jankūnas, Darulis 
tik vardus tokius nešioja. Dar Mar- 
čiulioniui žaidžiant, silpna “Staty
bos” vieta buvo perdavimai, o dabar 
tokia skylė atirado - dramblys pra
lįstų. Kiek kamuolių vyrai praran
da. Matosi, kad vilniečiai dar mažai 
čiupinėjo kamuolį, nelimpa jis jiems 
prie rankų. Visi ir bėga, ir šoka, 
bet dažnai ne ten kur reikia. Tačiau 
tragizuoti padėties nenoriu, dide
lius fizinius krūvius naudojanti ir 
sezonui besiruošianti komanda ypa
tingai blizgėti ir negali. O vilties 
žiburėliai jau dabar matosi. Kad ir 
nesiseka, vyrai aikštėje nepraranda 
savitvardos, kovoja, o ne liežuvį 
laido. Žymiai pakito žaidėjų požiū
ris į gynybą. Jie jau nebijo artimų 
kontaktų su varžovais, kietai juos 
laiko ... Ir asmenybių, manau, at
siras . .. Puikiu krepšininku auga 
Artūras Karnišovas. Jis dar pats ge
rai nežino ką gali, po nuostabaus 
solo numerio dėl nepatyrimo gali 
suklysti, bet juk žvaigždes galima 
pasiekti tik per kančias. Jau šian
dien “Statybai” nemažai padėjo 
Kakubauskas. Komandos naujokas 
ir kamuolį greit žaidžiant kontro
liuoti gali, ir mesti per gynėjų ran
kas nebijo.

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 L4X 1M7 

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson
Broliai Jeningai, žaidžiantys už Čikagos “Lituanica” futbolo klubą. Iš 
kairės: Antanas, Eric; stovi: Mark, Steve ir Henry Nuotr. Ed. Šulaičio

FIRCHUK TEXTILES LTD.
610 Queen Street West, Toronto, Ontario M6J 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.

Antrame kėlinyje žaidimas nepa
kito. Įsisiūbavęs “Vėjas” pavijo 
“Statybą”. Gal dešimtį minučių re
zultatas šokinėjo tai vienos tai kitos 
komandos naudai, kol R. Šimkui ir 
J. Karpiui keletą kartų gerai atsispy- 
rus, “Vėjas” nušvilpė į priekį. Tik 
paskutinę žaidimo minutę vilnie
čiams pavyko sušvelninti rezultatą 
87:89. Nugalėtojams, “Vėjo” krepši
ninkams taškus pelnė: R. Šimkus 35, 
J. Karpis 31, M. Waitkus 7, D. Biliū
nas ir J. Shimko po 5, G. Mikalauskas 
3, L. Ažubalis 2, A. Rugienius 1. “Sta
tybai”: A. Karnišovas 28, A. Grigas 
18, A. Jakubauskas 14, A. Vasiliūnas
7, R. Knyza 6, R. Čėsna 4, G. Bačians
kas ir L. Kvederavičius - po 3, D. Da
rulis 2.

Pabaigai dar vienas nepaprastai 
į akis kritęs dalykas. Su malonumu 
stebėjau, kai užgrojus Lietuvos 
himną, jį giedojo Amerikos krepši
ninkai. Tuo tarpu “Statybos” vyrai, 
išskyrus jų vyr. trenerį R. Girskį, 
tylėjo, kaip vandens į burną prisi
sėmę. Atrodė, kad ir daugumai žiū
rovų himno žodžiai nežinomi. O gal 
drąsos trūksta: Ar ne laikas išdrįsti.”

Rungtynės, jau penktosios “Vėjo” 
viešnagės metu Lietuvoje, žaistos 
Vilniuje, 1989 liepos 18 d., kurias 
mūsiškiai laimėjo 89:87 (44:49).

(Bus daugiau)
24-tosios Baltiečių metinės šaudy

mo pirmenybės įvyko 1989 rugsėjo 9 
ir 16 d. latvių medžiotojų ir žuklau- 
tojų “Berzaine” klube, kurias pra
vedė latvių sporto sąjungos šaudymo 
sekcija. Varžomasi buvo: “Trap” 
(skraidančių lėkštelių), .22 kai. šau
tuvais - “English Match”, “Free Ri
fle”, “Sporting Rifle” ir pistoletais
- šaudyme. Iš viso dalyvavo 55 šau
liai, iš jų 26 latviai, 16 lietuvių ir 
13 estų. Iš 27 laimėtų medalių lietu
viai su 11 pirmavo, latviai 9 ir estai 7.

Skraidančių lėkštelių (Trap) ko
mandinėse varžybose - 16 yd, 100 
taikinių, lietuviai laimėjo 1 vietą - 
446x500, 2 v. latviai su 444 ir estai 3 v. 
su 362 pataikymais. Lietuvių ko
mandą sudarė V. Lumbis 91, T. Sims 
91, A. Svilas 89, R. Svilas 88 ir J. Stan
kus 87. Individualinėse varžybose 
(Trap) 1 v. G. Loja (latvis) - 94, 2 v. 
V. Lumbis 91 ir 3 v. T. Svilas 91. Iš
lyginamųjų jardų “Trap” varžybose 
antruoju liko V. Lumbis su 45. Du 
taikiniai kartu (Trap) - 1 v. T. Svilas 
45x50, 2 v. V. Lumbis 40 ir 3 v. Pet- 
glis (latv.). su 39.

.22 kai. šautuvais šaudyme, “Spor
ting Rifle” varžybose dominavo 
100% latviai. “English Match” 1 v. 
latvis P. Grauds 586x600, 2 v. V. Še- 
puta 581 ir 3 v. J. Soštakas su 576. 60 
šūvių gulom, tarptautiniai taikiniai
- “Free Rifle”, 1 v. latvis P. Grauds 
559, 2 v. V. Šeputa 540 ir 3 v. J. Sošta
kas 534.

Pistoletų varžybose estai domi
navo, tik J. Usvaltas iš lietuvių 
“Standard Pis” laimėjo 2 v. su 458, 
o “Free Pis” varžybose jis laimėjo 
3 v. su 448.

Čikagos “Lituanica” - pradėjo 
rudens rato futbolo pirmenybes, 
kurios tęsis iki spalio 29. Kiekvienai 
komandai teks sužaisti po 9 rungty
nes, iš kurių 4 “Lituanica” žais na
muose - Marquette parko aikštyne. 
Užbaigus šių metų futbolo pirmeny
bių pavasario ratą, pirmos divizi
jos “Raudonosios” sekcijos koman
dos išsirikiavo sekančiai: 1 v. vo
kiečių “Fortuna” su 35:8 įvarčiais
- 14 taškų, 2 v. ukrainiečių “Lions” 
su 31:20 ir 13 tšk., 3 v. “Lituanica” - 
Lits su 23:12 ir 12 tšk., 4 v. “Trevian” 
su 25:8 ir 11 tšk., 5 v. turkų “Bullets” 
su 18:25 ir 8 tšk., 6 v. Aurora “Ki
ckers” su 13:21 ir 2 tšk. ir 7 v. “Slo
vaks” su 5:47 ir 0 tšk.

Skautų veikla
• Spalio 1 d. “Šatrijos” ir “Ram- 

byno” tuntai, pradėdami žiemos 
sezoną, dalyvauja Mišiose 10.15 
v.r. Prisikėlimo šventovėje. Po 
Mišių sueiga salėje. Visi dalyvau
ja pilnoj uniformoj, salėn renkasi 
9.45 v.r.

• Rugsėjo 19 d. “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntų vadovų posėdy
je priimta bendrų švenčių ir su
eigų programa — 1. Sezono atida
rymas spalio 1 d; 2. Spalio 6-8 d.d. 
tuntininkų ir kitų vadovų suvažia
vimas Beaumont stovyklavietėj; 3. 
Skautiškos Kūčios gruodžio 10 d. 
Prisikėlimo salėje; 4. Klaipėdos 
atvadavimo minėjimas sausio mė
nesį (jūros skautai); 5. Vasario 16 
minėjimas vasario 11 d. Prisikėli
mo šventovėje ir salėje; 6. Kaziuko 
mugė kovo 4 d. Prisikėlimo švento
vėje ir salėse; 7. Skautų-čių glo
bėjo Šv. Jurgio diena balandžio 29 
d. Lietuvos kankinių šventovėje;
8. Stovykla “Romuvoj” rugpjūčio
pradžioje; 10. Draugovių sueigos 
vyks kas antrą šeštadienį po Mai
ronio mokyklos pamokų Prisikėli
mo parapijos ir Lietuvių namų pa
talpose. Tuntininkai

—ŠYPSENOS—

LIETUVIŲ 
—-—.J « ■ ■ « KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
91/z% už 90 dienų term.indėlius 
93/«% už 6 mėn.term.indėlius 
93/4% už 1 m. term, indėlius 
91/2% už 2 m. term, indėlius 
91/2°/o 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’/?% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
101/2% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
83/4% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
8 % už taupymo sąskaitą
9’/4% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
61/2% už kasd. pai. čekių sąsk.

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

1 metų ............. 123/4%
2 metų ............. 12’/2%
3 metų ........... 121/2%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2ar3metų...111/2%

(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. GARDENS REAL ESTATE INC.
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 6A3. 

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

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

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

KINGSWAY NATIONAL
________ REAL ESTATE LTD., REALTOR

1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų)

JANE-ANNETTE
Testamentinis pardavimas. Mūrinį -iras 8 kambarių namas, 
gerame stovyje. Dvi mode’-^JyyVQ^ves. dvi prausyklos, įrengtas 
rūsys, garažas. Geras ^Lys. Prašoma kaina tik - 238,000.

St. JOKŪBAITIS

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

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

RF/WRX
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, ba
associate broker

232-2322

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.

Kodėl?
- Daugelis klausia, kodėl 

vadinamieji ‘hippis’ nešioja il
gus plaukus?

- O gi todėl, kad ilgi plaukai 
pridengtų trumpą protą.

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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.

HALLING ELECTRICAL
( Estonian) 

Gyvenamiems namams ir 
komerciniams pastatams.

• elektros išvedžiojimas
• elektros vielų atnaujinimas
• elektrinis šildymas
• vėdinimo įrengimas
• geras darbo atlikimas
Tek 762-9190 LIC E1044

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 išmokos abiem 

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

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

Canada Life Assurance Company 
390 Bay St. nr. 600, Toronto IVI5I-1 2Y2 
Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pareiškimus vėliau bandė 
švelninti Kanados ministeris 
pirm. B. Mulroney. Kanados 
žydų kongreso pirm. L. Schei- 
nigeris džiaugėsi, kad ministe
ris pirm. B. Mulroney tvirtai 
remia Izraelį, kad šiuo reikalu 
jo vyriausybė turi tik vieną 
balsą.

Spaudoje taipgi pasirodė pra
nešimą, kad ministeris pirm. 
B. Mulroney Kanados žydą 
kongreso delegacijai pažadėjo 
apsilankyti Izraelyje ir tarti 
žodį knessetu vadinamame 
parlamente. Kanados žydai se
niai nori to apsilankymo, nes 
jo dėka būtų sustiprintas da
bartinis Izraelio premjero J. 
Šamiro peršamas taikos pla
nas ir susilpninti Kanados ry- 
šiai su palestiniečių PLO orga
nizacija. Ministerio pirm. B. 
Mulronio spaudos sekr. Gil
bertas Lavoie tokią kelionę 
pavadino tik pagrindo netu
rinčiais gandais. Tuo tarpu 
Kanados užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnai ir diplo
matai Artimuosiuose Rytuose 
teigia, kad jau yra pasiektas 
dar negalutinis susitarimas 
apsilankymo klausimu. Esą 
ministeris pirm. B. Mulroney 
antrojoje 1990 m. pusėje gal
būt lankysis ne tik Izraelyje, 
bet ir Jordanijoje bei Egipte. 
Kritikai tokią kelionę laiko 
bereikalingu dolerių žarsty
mu. Pasak jų, Kanada neturi 
jokio svorio taikos derybų 
klausimu Artimuosiuose Ry
tuose. Esą šį reikalą Kanados 
ministeris pirm. B. Mulroney 
tepalieka Izraelį remiančioms 
JA Valstybėms ir jų prez. G. 
Bushui.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Sunkiai beįtikėtinu kuriozu 
padvelkė dienraščio “The To
ronto Sun” rugsėjo 9 d. paskelb
tas pranešimas apie Ontario 
susisiekimo ministerijos auto
mobilio registracijos plokščių 
atšaukimą M. Herzogui. Onta
rio gyventojai už padidintą 
mokestį gali užsisakyti spe
cialius įrašus automobilių re
gistracijos ploštėse. Pridėta 
nuotrauka liudija, kad Ontario 
gyventojas Marty Herzog savo 
plokštėms buvo pasirinkęs 
įrašą “THE ZOG”, įjungdamas 
tris paskutines savo pavardės 
raides. Esą draugai jį jau dau
gelį metu vadina Zogu. Galime 
įsivaizduoti M. Herzogo nuste
bimą, kai Ontario susisiekimo 
ministerija staiga nutarė at
šaukti jam išduotas ir jau ilgo
kai naudotas plokštes, jose 
įžiūrėjusi. . . antisemitizmą 
jo pavardės ZOG santrumpoje. 
Ontario susiekimo ministerija 
aiškina, kad tos trys ZOG rai
dės turi paslėptą prasmę - 
Zionist Occupational Govern
ment (Okupacinė sionistų vy
riausybė). Plokštes prarandan
čio M. Herzogo protestas buvo 
nesėkmingas. Jam atsakyta, 
kad šiuo atveju jis neturi balso 
ir kad teks pasirinkti kitokį 
įrašą registracijos plokštėse. 
Šia proga negalima užmiršti 
dviejų esminių faktų. Plokš
tes su “THE ZOG” įrašu pasi
rinkęs M. Herzogas yra žydų 
kilmės kanadietis, nė negalvo
jęs jomis skleisti antisemitiz
mo. Šį kuriozinį įvykį su jo ir 
plokščių nuotrauka paskelbė 
dienraštis “The Toronto Sun”, 
kurio dabartiniu leidėju pa
sirašo žydų kilmės kanadietis 
Paul V. Godfrey, buvęs metro
polinio Toronto pirmininkas. 
Atrodo, ir jis negalėjo patikė
ti, kad kas nors Ontario regist
racijos plokštės ZOG santrum
poje galėtų įsivaizduoti pa
slėptą antisemitinę mintį Zio
nist Occupational Govern
ment. Ontario provincija juk 
yra Kanadoje ir nieko bendro 
neturi su vakarine Jordano 
pakrante ar Gazos juosta.

Kun. A. SVARINSKAS sutinkamas Toronto orauostyje 1989.IX.19. Iš kairės: Jonas Andrulis, Salomėja Andrulie- 
nė, Rasa Kurienė, kun. Alfonsas Svarinskas, kun. Jonas Staškus, Vytautas Aušrotas
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

Kanados Lietuvių Bendruomenės žinios

FUI CHAPtl 21*0 Hurontari* St., 27R-7MR

IMilIĮgmiillil|BPIIĮĮl!lw«>BII—IĮ

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).

Kanadoje jau gauta beveik 4,000 
parašų po peticija, reikalaujančia 
panaikinti Molotovo-Ribbentropo 
pakto pasekmes. Prašoma visų, 
kurie rinko parašus, kiek galima 
greičiau sugrąžinti užpildytus 
peticijų lapus į KLB raštinę.

Į Sąjūdžio prašymą liudyti apie 
neteisėtą 1940 m. seimą Lietuvoje 
kol kas gautas tik vienas atsiliepi
mas iš visos Kanados. Sąjūdis no
ri įrodyti, kad 1940 m. seimo rinki
mai ir įstojimas į Sovietų Sąjungą 
teisiškai yra negaliojantys. Išeivi
ja Lietuvai gali padėti visokerio
pai. Štai dar vienas būdas. Atsi
liepkime į jų prašymą. Turintys 
raštiškos medžiagos arba norin
tys pateikti liudijimą, prašomi 
nedelsiant susisiekti su KLB raš
tine raštu arba paskambinant 
(416) 533-3292 darbo valandomis.

Birželio mėnesį įvairioms orga
nizacijoms Lietuvoje buvo išsiųsta 
virš 350 kg. knygų, suaukotų Ka
nadoje Vasario 16-tosios proga. 
Gautas toks laiškas:

Vilnius, 1989-07-11 
Brangūs broliai ir sesės, 
Kanados lietuviai:

Nuoširdžiausiai dėkojame Jums 
už neįkainojamą dovaną - Jūsų 
suaukotas Vasario 16-ąją knygas, 
kurias gavome per dr. V. Grinių 
(per Vengriją). Jos bus mums tik
ras žinių, minčių ir taurių jausmų 
lobynas. Redakcijos darbininkai 
naudosis jomis savo džiaugsmui, 
skaitytojų labui.

Prašytume nurodyti adresus 
Kanados' lietuvių skaityklų, ku
rioms galėtume siuntinėti “Kata
likų Pasaulį” (nemokamai).

Priimkite gražiausius mūsų lin
kėjimus.

Su meile ir pagarba,
Kun. Vaclovas Aliulis, 

“Katalikų Pasaulio” vyr. redakt.”

KLB XIV-tosios krašto tarybos 
pirmoji sesija įvyks š.m. spalio 
mėn. 28-29 d.d. Toronto Lietuvių 
namų patalpose. Suvažiavimo me
tu bus išrinkta nauja KLB Krašto 
valdyba. Bus svarstybos ir disku
sijos klausimais, liečiančiais Ka
nados lietuvių kultūrinę bei vi- 
suommeninę veiklą Kanadoje ir 
Lietuvoje. Į suvažiavimą su pra
nešimais yra kviečiami žymūs Są
jūdžio veikėjai. Pilnesnė suva
žiavimo darbotvarkė netrukus bus 
paskelbta.

Šie asmenys aukojo KLB veiklai 
ir įvairiems projektams paremti: 
$150 - J. Arštikaitis; $50 - V. Lum- 
bis (Garson); $35 - A. P. Stanėnai; 
$30 - R. Bulovas (Hagersville); $25 
- V. Indris; $20 - V. Marcinkevi
čius. Solidarumo įnašus prisiuntė 
Wasagos-Stayner LB apyl. - $210 
ir St. Catharines LB apyl. - $310. 
Lietuvai paremti $500 atsiuntė 
Windsoro Šv. Kazimiero parapi
jos altoriaus draugija. Sąjūdžiui 
paremti V. Anysienė aukojo $20.

Archyvo-muziejaus statybai bei 
išlaikymui: $100 - M. P. Krilavi- 
čiai (Keswick); $100 - V. Anysienė; 
$25 - T. Blinstrubas (Čikaga). Savo 
ir kitų organizacijų vardu KLB 
Krašto valdyba nuoširdžiai dėko
ja visiems aukotojams.

nas, suburti visus pasaulio 
lietuvius, imtynių sporto ger
bėjus, entuziastus, veteranus, 
sportininkus ir organizato
rius. Adresas: Universiteto 3, 
Vilnius 232734, Lithuania, 
USSR, tel. 613164.

Remia tautines grupes
Ontario provincijos piliety

bės ministerio Bob Wong pra
nešimu, septyniasdešimt vie
nai etninei bendruomenei 
metro Toronte paskirta $2,592, 
501 paremti naujuosius atei
vius. Ontario valdžia 1989-90 m. 
daugiakultūriams reikalams 
paskyrė $4,442,922. Ministeris 
džiaugiasi, kad jo ministerija 
gali pagelbėti tautinėm gru
pėm, kurios rūpinasi, kad nau
jieji ateiviai pritaptų prie nau
jo gyvenimo.

Paieškojimai
Dana Gudžiūnienė ieško savo 

tetos P. Valinčienės, anksčiau gy
venusios 2245 Central LaSalle, 
Montreal, P.Q. Rašyti: D. Gudžiū
nienė, Laukų g-vė 45, Raseiniai 
234400, Lithuania, USSR.

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

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

Nori suburti
Savarankiška Lietuvos sa

vigynos imtynių federacija no
rėtų užmegzti ryšius su tautie
čiais, besidominančiais imty
nių sportu: (sambo, kendo, ai
kido, taekvoųdo, ušu, sumo, 
konfuirkt.) °

Federacijos tikslas, kaip 
sako jos pirmininkas P. Eigmi-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 

Priima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

Juozas (Joseph)
NorRus

B namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

west realty Inc., realtor 
an Independent member broker

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 giminių iš Lietuvos.
Kreipkitės į Stefą arba Algį Medelius, vakarais tel. (416) 434-1847

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 į video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

finas
TrT-1 III i I « «•"»■ “““
G. KELLEHER REAL ESTATE LTD.

RtALlOR*

Susan Jurėnienė
Profesionali pirkimo ir pardavimo atstovė 
mielai jums patarnaus Toronto, 
Mississaugos, Oakvillės apylinkėse.
Verslo — (24 v.) tel. 279-6338 Namų — 542-1708

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacijų srityje

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

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

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

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

Qntui£
Siunčiame ir 
parduodame 
220 voltų/50 Hz 

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

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

Justinas Raškauskas

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.

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

CHOICE
“ALL THE

MASKELL INSURANCE
WORLD”

IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Dresher Ltd.

skambinkite Valteriui 
ar Riek tel. 233-3334.

TVOI7QI-J17O INSURANCE 1J I1IL rv BROKERS

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

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

laidotuvių namai 
ir koplyčia

Telefonas: 528-6303
HAMILTON, Ontario

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

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

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

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

Nuotrauka iš dienraščio “The Toronto Star”. Po Ja parašyta: “Unikalus pla
nas — kun. Jonas Staškevičius, Lietuvos kankiniu parapijos klebonas, sako, 

—------------------- i ir kad tai rodo kapaviečių paminklai”

Lietuvių kapinės - 
meno galerija

“The Toronto Star” rugsėjo 
18 d. laidoje rašo, kad Missi- 
ssaugoje (arti Toronto) Šv. Jo
no lietuvių kapinės paverstos 
meno galerija, turint galvoje 
daug ir įvairių meniškos ver
tės paminklų. Esą įdomūs ir 
paminklų užrašai, kuriuose 
atsispindi tėvynės ilgesys. 
Toronte gyvena apie 15.000 lie
tuvių. Kapinėse palaidota arti 
2000. Kun. J. Staškevičius ko
respondentui pareiškęs, kad 
kapinių puošimas ir paminklų 
statymas yra lietuvių tradici
ja. Ta tradicija tęsiama ir šio
se kapinėse, nuo 1960 m., kai 
jos buvo įsteigtos kun. Petro 
Ažubalio.

Anapilio žinios
— Praeitų sekmadienį pamoks

lus sakė ir naujųsias Anapilio 
muziejaus archyvo patalpas šven
tino žymusis kovotojas už Lietu
vos religinę laisvę kun. Alfonsas 
Svarinskas.

— Pakrikštytas Ričardo ir Dalės 
(Pažerūnaitės) Petronių sūnus 
Ričardas-Antanas.

— Vaikučiai, kurie nori giedoti 
chore per 9.30 v.r. Mišias sekma
dieniais, prašomi susirinkti spa
lio 1, ateinantį sekmadienį, 9.30 
v.r. Mišioms ir po Mišių repetici
jai su muz. Nijole Benotiene.

— Maironio mokyklos iškilmin
gos mokslo metų pradžios Mišios 
bus mūsų šventovėje spalio 1, 
sekmadienį, 11 v.r. Mišių skaiti
nius skaitys ir aukas neš mokyk
los mokiniai.

— Vaikučiai, kurie šiais metais 
mūsų parapijoje priėjo Pirmosios 
Komunijos, prašomi susirinkti to
limesniems pokalbiams su sės. 
Palmira spalio 8 ir 15 sekmadie
niais, po 9.30 v.r. Mišių kleboni
joje.

— Tėvai, norintieji leisti savo 
vaikučius prie Pirmosios Komuni
jos ateinančiais metais, prašomi 
juos registruoti dabar parapijos 
raštinėje tel. 277-1270. Pamokas 
praves sės. Palmira.

— Anapilio sodyba gavo: $14,700 
iš a.a. K. Povilenskio palikimo; 
$3,891 iš a.a. B. Kovaliūnienės 
palikimo. Motinos Teresės lab
darai gauta $1,000 iš a.a. Marijos 
Pargaliauskienės palikimo.

— Aukojo Šv. Jono liet, kapi
nėms: $250 — H. Kantschat; $50 
— A. Petkevičienė; parapijai: 
$100 — dr. A. A. Valadkos; $50 — 
D. V. Paškai, V. V. Paškai, M. Ber
notienė (a.a. Antano Bernoto II 
mirties metinių proga).

— Mišios spalio 1, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Onų ir Juozų Ba- 
liūnus, 11.00 v.r. už parapijų. 
Wasagoje 11.00 v.r.už a.a. Jonų 
Valantiejų.

Anapilio sodyboje rugsėjo 
24, sekmadienį, 3 v.p.p. įvyko 
dvigubos iškilmės: Lietuvos 
kankinių prisiminimas — at
laidai ir Kanados lietuvių kul
tūros muziejaus atidarymas 
bei pašventinimas. Plačiau 
kitame “TŽ” numeryje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Yra išleistas naujas parapi

jos giesmynas, kurį paruošė 10.15 
v.r. Mišių giedojimo vadovė muz.
D. Viskontienė. Paskutiniame 
giesmyno puslapyje yra jos žodis 
ir padėka visiems, kurie jai pa
dėjo šį giesmynų paruošti. Gies
mynas išdėstytas šventovės suo
luose. Dėkojame D. Viskontienei 
ir jai padėjusiems sol. V. Veri- 
kaičiui, muz. J. Govėdui, V. Ba- 
liūnienei, R. Radžiūnaitei, S. Ši
leikienei ir J. B. Danaičių spaus
tuvei. Šio giesmyno mecenatai yra 
Marytė ir Bronius Genčiai, kurie 
šio leidinio išlaidas padengė, mi
nėdami savo 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

— Praėjusį sekmadienį per 10.15 
v.r. Mišias giedojo sol. Algis Si
manavičius.

— Praėjusį sekmadienį Parodų 
salėje vyko dail. R. Lankausko 
tapybos darbų paroda.

— Ruošiasi tuoktis Andrius 
Mykolas Sokolovas su Diana 
Devine.

— Susituokė Kęstutis Draud- 
vila ir Loreta A. Delkutė.

— Pakrikštyta Megan-Onutė, 
Broniaus ir Patricijos Ston- 
čių dukrelė.

— “Šatrijos” ir “Rambyno” skau
tų tuntai pradės savo naujų 
veiklos sezonų su 10.15 v.r. Mi- 
šiomis spalio 1, sekmadienį.

— Parapijai aukojo: $200 — A. 
Genys; $150 — K. Juknevičienė; 
$100 — J. Bernatavičienė, O. J. 
Gustainiai, S. V. Liuimos, J. H. 
Lasiai, O. Juodviršienė, S. Meš
kauskienė, E. L Sičiūnai, E. Wa- 
lenciej; $60 — B. P. Stončiai; 
$50 — V. M. Tamulaičiai, A. Šilei
ka; Šv. Kazimiero kolegijai Ro
moje: $100 — S. Meškauskienė.

— Mišios spalio 1, sekmadienį, 
8.30 v.r. — padėkos intencija, 
9.20 v.r. už a.a. Marijų Valiulie
nę, 10.15 v.r. — už a.a. Juozų Vai
nų, už a.a. Antanų ir Kotrynų Mar
gius, 11.30 v.r. — už parapijų, 7 v.v. 
— už a.a. Simonų Staškevičių.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $100 — Elena Jaškus. Iš vi
so statybos fonde yra $143,088.77. 
Aukos priimamos “Paramoje”, 
sųsk. nr. 8711, Prisikėlimo para
pijos kredito kooperatyve sųsk. 
155332.17 ir “Talkoje” sųsk. nr. 
4259. Aukos atleidžiamos nuo vals
tybinių mokesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 230 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: I. Alksnytė, A. Černytė,
E. Eringienė, A. Krosnovas, T. Laz- 
dutytė, K. R. Sauliai, S. A. Semaš
kai, B. Smalstienė, A. Tūbelis iš 
Vilniaus; R. Kazlovskis, D. Mockus
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įvyks Toronte 1989 m. spalio 17, antradienį, ir spalio 18, trečiadienį,
7.30 V.V., didžiojoje Anapilio salėje, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario

PROGRAMOJE: tautiniai šokiai, dainos, kanklių 
~ ir liaudies instrumentų muzika.
Ansamblio vadovas — Vidas Aleksandravičius.

Dalyvaukime ir pasigrožėkime jaunimu iš Lietuvos.

Visos vietos numeruotos. Kaina - $12, vaikams - $8. 
Bilietai gaunami - parapijose, pas J. Vingelienę tel. 
233-8108, G. Šimkienę tel. 766-8844.

Visus maloniai kviečia - Toronto “Gintaro” ansamblis
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Toronto Lietuvių namuose, Vytauto Didžiojo menėje,
1573 Bloor St.W., Toronto, Ont.

DIENOTVARKĖ
10 v.r. - Atidarymas, KLJS valdybos pranešimai, apylinkių Jaunimo 

sąjungos pranešimai, KLJS valdybos rinkimai

1 v.p.p. - Suvažiavimo tema - “Atgimsta Lietuva ir išeivija”; “Lietuva viešoje spaudoje” - 
kalbės prof. Romas Vaštokas, PLB ekologinės komisijos narys; “Dabartinių įvykių 
Lietuvoje reikšmė išeivijos jaunimui” - Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė; “Naujoji 
išeivijos lietuvių jaunimo veiklos kryptis” - Mirga Šaltmiraitė, PLJS vicepirmininkė

4 v.p.p. - Vaizdajuostė - “VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas - įspūdžiai”, aiškina
Viktoras Puodžiūnas, D. Britanijos atstovas 

8 v.v. - šokiai
Informacija: i
Loreta Stanulytė tel. 231 -4937,
Onutė Žukauskaitė tel. 924-2121

M MONTREAL
Kun. Alfonsas Svarinskas rugsė

jo 17 d. AV šventovėje laikė Mišias 
ir sakė įdomius pamokslus 10 ir 11 
vai. Po to salėje susirinko apie 
150 asmenų pasiklausyti ilgame
čio Sibiro kalinio pergyvenimų ir 
išgirsti apie Lietuvos ateities 
perspektyvas. Atsakymai į klausy
tojų klausimus pranešimų papil
dė. Pabaigoje AV parapijos komi
tetas visus pavaišino kava, užkan
džiais ir pyragais. Bandymas su
dominti didžiųjų Montrealio spau
dų nepavyko.

Rugsėjo 17 d. po pamaldų AV pa
rapijos choras įspūdingai sugie
dojo “Libera” už buvusio šio choro 
vadovo muz. Aleksandro Ambro- 
zaičio sielų.

Vilniaus universiteto dainų ir 
šokių ansamblis yra numatęs at
likti trumpų estradinę programų

priėmimo metu spalio 21 d. Se
kančių dienų, sekmadienį, 10 vai. 
Mišiose ansamblis giedos atitin
kamas giesmes AV šventovėje.

Tarptautinio rašytojų klubo 
(PEN) septyni žymūs Lietuvos ra
šytojai rugsėjo 30 d. AV parapijos 
salėje skaitys savo kūrybą. Mont
realio akademinis sambūris kvie
čia visus gausiai dalyvauti.

Už buvusio AV parapijos klebono 
kun. Jono Borevičiaus, SJ sielų 
šv. Mišios su “Libera” bus spalio 
1 d.

Roberto Valinsko (Romos ir Ze
nono Valinskų sūnaus) ir Cynthia 
Rombionti (Mrs ir Ronald Rom- 
bionti dukters) sutuoktuvių pa
laiminimas įvyko rugsėjo 16 d. St. 
Brendon šventovėje. Povestuvinis 
pokylis buvo gražiame Lionel Mar
quis restorane. B.S.

Greitais ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

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

Vilniaus universiteto dai
nų ir šokių ansamblio koncer
tai įvyks spalio 17, antradienį, 
ir spalio 18, trečiadienį, 7.30 
v.v. Anapilyje.

Šv. Jono lietuvių kapinių lan
kymas įvyks lapkričio 5, sek
madienį, 3 v.p.p. Bus pamal
dos kapinių koplyčioje. Lietu
vos kankinių parapijos katali
kių moterų skyrius ta proga 
ruošia meno parodą.

A. a. dail. Jokūbo Dagio pri
siminimui vietoje gėlių dail. 
Regina ir Jonas Žiūraičiai “Tė
viškės žiburiams” paauko
jo $30, dail. Juozas Bakis ir 
dail. Rokas Stepulaitis $50.

A.a. Jono Sadausko trejų me
tų mirties prisiminimui Aldo
na Falikauskienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A. a. Jono Sadausko, mylimo 
vyro, trejų metų mirties prisi
minimui Birutė Sadauskienė 
ir šeima “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $30.

Vincas Rutkauskas iš Kes
wick, Ont., lankėsi “Tėviškės 
žiburiuose” su giminėmis iš 
Lietuvos - Antanu Tūbelių ir 
Audrone Černyte iš Vilniaus. 
Ta proga paliko “Tėviškės ži
buriams” auką $20.

iš Kuršėnų; A. Kuolas iš Rokiškio; 
L. Karalienė iš Ukmergės; K. Pla
telis iš Druskininkų; Violeta Kir- 
šinaitė iš Tauragės; J. Sadauskas 
iš Biržų; M. Vitkauskienė iš Kal
varijos: A. Vitkauskas iš Alytaus; 
K. Ėringis iš Čikagos.

— LN valdybos posėdis — rugsė
jo 28, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— LN binge dar yra vietų korte
lių išnešiotojams-pardavėjams. 
Skambinti Teodorui Stanuliui 
tel. 532-3311.

— “Nepriklausomos Lietuvos” 
laikraščio naudai ruošiamas me
tinis vakaras spalio 21 d. Toron
to Lietuvių namuose. Jei kas no
rėtų kų nors paaukoti loterijai, 
galima palikti LN raštinėje. Į va
karų prašome atsilankyti ne tik 
rėmėjus, bet ir kitus, kuriems rū
pi lietuviška spauda.

DĖMESIO
Padėkos dienos savaitgalyje, spalio 8, sekmadienį, 
Toronto Lietuvių namuose nebus gaminami pietūs.

Svetainės “Lokys” bus atidaryta įprasta tvarka.
Vedėjas

A. a. Jono Sadausko, bran
gaus žento, trejų metų mirties 
prisiminimui Kazimiera Man- 
kauskienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

Punsko kultūros namų vajui 
aukojo: $200 - Lietuvos kanki
nių parapijos katalikių mote
rų draugijos skyrius; $100 - 
Prisikėlimo parapijos katali
kių moterų skyrius; $25 - Bro
nius Degutis. Nuoširdi padėka 
aukotojams. Vajus tęsiamas 
toliau, ir tik aukotojams pagei
daujant, bus išduodami pažy
mėjimai atleidimui nuo paja
mų mokesčių.

“Atžalynas” praneša
- Repeticijos prasidės spalio 1, 

sekmadienį, Toronto Lietuvių na
muose: mažųjų grupei — 12 v.p.p., 
vidurinei — 3 v.p.p., studentam — 
6 v.p.p.
- Tėvų komiteto posėdis - spalio 

1, sekmadienį, 1. v.p.p., Lietuvių 
namuose. Dėl informacijos kreip
tis į tėvų komiteto nares: J. Vit- 
kūnienę tel. 621-8671 arba V. Gren- 
ke tel. 535-8632.
- Veteranų šokėjų pirma repeti

cija - spalio 24, antradienį, 7 v.v., 
Lietuvių namuose; Kviečiami visi 
pirmos ir antros jaunystės šokėjai 
dalyvauti.

- Su pavasario ir vasaros saule 
atžalyniečiai skraidė ir šoko-jau
niai gastroliavo Kvebeke, šokta ka
ravane, studentų grupė lankėsi 
tėvynėje, koncertavo du kar
tus Vilniuje, Kauhe, Panevėžyje, 
Anykščiuose, Palangoje. Dainų 
slėnyje Vilniuje buvo per 5000 
žiūrovų. Dalyvavo “Baltijos ke
lyje”, pakeliui į namus šoko Hel
sinkyje. Vadovybė skatina jauni
mų įsijungti į šokėjų eiles, daly
vauti “Atžalyno” veikloje. Ypač 
kviečiamas jaunimas 5-15 metų 
amžiaus.
- Rugsėjo 23 d. studentų šokėjų 

grupė šoko “Grandies” koncerte 
Čikagoje su dideliu pasisekimu.
- Tėvų komitetas reiškia nuo

širdžia padėka mokytojams bei 
mokytojoms V. Vitkūnaitei, A. 
Zanderienei, M. Hurst-Gutauskai- 
tei, D. Krivaitei, A. Krakauskai- 
tei, J. Macijauskaitei, L. Daugi
nienei ir V. Dauginiui; muzikan
tams D. Pargauskaitei, E. Luko
šiui, M. Tarvydui ir A. Vaičiūnui.

-Ypatinga padėka visiems kelio
nių palydovams už kantrybę, iš
tvermę šeimyniškus patarimus, 
priežiūrų, I. Poškutei už puikų 
pranešimą, L. Nakrošienei už jo 
paruošimą; audėjoms: G. Balta
duonienei, H. Lasienei, A. Vai- 
tonienei ir A. Zanderienei už 
gražius tautinius drabužius, ku
riais žavėjosi visi tautiečiai Lie
tuvoje. Nuoširdus ačiū mūsų šau
niam jaunimui, pagarba už jų pa
sišventimą ir lietuviškų tradicijų 
tęsimą. Informacija

ATVYKUSI IŠ LIETUVOS 51 m. 
amžiaus, vidutinio ūgio, liekna, 
norėtų susirasti gyvenimo draugą 
Kanadoje. Rašyti “Tėviškės žibu
rių” adresu, pažymint ant voko 
“Jadvygai”.

IŠPARDUODAMAS ŠVIEŽIAS bi
čių medus. Skambinti tel. 534-6803 
Toronte.

IŠNUOMOJU Burlingtone kamba
rį su galimybe naudotis visu namu. 
Skambinkite tel. 332-0624 Burling- 
tone.

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

DAŽOM NAMUS iš vidaus ir lauko, 
dedam plyteles, aliuminijų, valom 
kilimus, dengiam stogus, iškertam 
medžius už prieinamą kainą. Skam
binti Pijui tel. 248-5064 Toronte.

SCARBOROUGH, netoli Kennedy 
požeminių traukinių stoties pri
vačiai parduodamas 2-jų miega
mųjų butas “condominium”. Nau
ji kilimai, didelė su visais įrengi
mais virtuvė, yra požeminė aikšte
lė automobiliui. Skambinti tel. 
266-1630, kalbėti tik angliškai.

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

ATPIGINTOS KAINOS.
Pilna kaina su persiuntimu į Lie
tuvą video magnetofonas Toshiba 
83 CZ - $395, video kamera Hitachi 
- $1,150. Palyginkite. SIUNČIAME 
ir VAISTUS. Romas Pūkštys, 
TRANSPAK, 2655 W. 69 St., Chi
cago, IL 60629. Įstaigos valandos: 
kasdien nuo 10-6 v.v., šeštadie
niais nuo 10-2 v.p.p. Tel. 312-436- 
7772; namų tel. 312-430-4145. Ra
šydami būtinai pažymėkite savo 
telefoną.

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.

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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 rpilijono. 
MOKA UŽ:

Certifikatus .............. ... 11’/4% Taupymo-special......... ....... 6 %
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr. ..........  53/4%

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

... 10 % 

.... 93/4%
Taupymo - kasdienines .......  5’/2%

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

60 d.-119 d. ... ....  9’/2% RRIF - RRSP - term............ 11’/2%
30 d. - 59 d. ... ....  9’/4% RRIF-RRSP-taup...... ....... 61/2%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 13 %, asmenines - nuo 13 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00-3.00 _____

Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00-7.00
Penktadieniais 10D0- 6.00 2.00-6.00

v LOW COST ELECTRONICS
110 V. arba 220 V. PAL-SECAM-NTSC

Naudojami Lietuvoje
Visi videomagnetofonai yra europietiškos voltažo sistemos.o 

Mes turime didžiulį elektroninės aparatūros pasirinkimą 
žemomis kainomis.

SONY CFS-W365S

JAMAHA
SINTEZATORIUS
lĮr_______________*

n m n m ii iiiii m n m

Pasiunčiame į Lietuvą ir kitus Europos kraštus.

NORTH AMERICA ELECTROMECHANIC
231 Robert Hicks Dr., Willowdale, Ont. Canada M2R 2R3 

Tel. (416) 663-9497 arba (416) 665-4250


