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Gresia praeitis?
Po II D. karo, kuriame buvo sunaikintas itališkasis 

fašizmas bei vokiškasis nacionalsocializmas, ir nugalė
tojai, ir nugalėtieji nukreipė savo akis į ateitį. Ją reikė
jo statyti ant praėjusio karo pelenu ir griuvėsių. Per 40 
metų šia linkme padaryta daug. Ir dabar netrūksta vadų, 
kurie stengiasi rasti naują tautų bei valstybių harmoni
ją, bet susiduria su žmonių grupėmis, kurios tebesirau- 
sia praeityje, tebegyvena kerštu, manydamos, kad ta liūd
na praeitis tebėra grėsminga, nesunaikinta ir pavojinga. 
Tai rodo pvz. po 40 metų suintensyvintas karo nusikal
tėlių jieškojimas, tapęs Š. Amerikoje savotiška histerija. 
Visiems kyla klausimas, kodėl tai daroma po 40 metų, 
kai tikrieji karo nusikaltėliai jau yra mirę arba pasiekę 
mirties slenkstį? Politiniai komentatoriai visaip aiškina 
tą reiškinį. Bene patikimiausias aiškinimas yra tas, ku
ris nurodo į holokausto grupes, kurstančias karo nusi
kaltėlių medžioklę, ir į tarptautinio komunizmo viršū
nes, siekiančias savo tikslų. Kremlius, siekdamas nuolat 
silpninti Ameriką iš vidaus, rado būdą nukreipti jos va
dų dėmesį į “apsivalymo” politiką, pateikė kaltinamą
ją medžiagą, liečiančią gana gausią Rytų Europos atei- 
viją, kuri rodo daugiausia opozicijos komunistinei siste
mai. Tuo būdu bandoma nuraminti šią opoziciją ir pri
dengti sovietinius nusikaltimus. Mat tas, kuris kaltina 
kitus, atrodo esąs nekaltas.

Pasaulio į vykiai
EKONOMINE SEPTYNIŲ VADŲ KONFERENCIJA V. VOKIE
TIJOJE pasibaigė be jokių konkrečių rezultatų. Netgi nebuvo 
sutarta būsimos prekybos konferencijos data, kurios JAV prez. 
R. Reaganas norėjo sekančiais metais. Problemą jam sudaro 
didėjantis JAV kongreso spaudimas imtis varžtų importui iš už
sienio, ypač Japonijos, kuri savo pigiais gaminiais užverčia pa
saulinę rinką. Neoficialiuose pokalbiuose vyravo dvi temos — 
prez. R. Reagano Bonnoje paskelbtas su Maskva flirtuojančios 
Nikaragvos prekybinis boikotas ir jo apsilankymas vokiečių 
karių kapinėse Bitburge. V. Vokietijos kancleris H. Kohlis įtam
pą dėl Bitburgo bandė sumažinti prieš A. Hitlerį nukreiptos 
opozicijos narių įjungimu. Kadangi jų nedaug tėra gyvų, dėme
sys nukrypo j vaikus. Staiga a___________________________________

TOKS vadovaujančių kraštų perdėtas dėmesio nu
kreipimas į praeitį yra žalingas dabarties ir atei
ties žmonijai. Nuolatinis rausimasis skausmingo
je praeityje blokuoja kelius į naują žmonijos harmoni

ją. Tai visais atžvilgiais nuostolinga ir pavojinga laikyse
na. Juk blogas yra tas ūkininkas, kuris radęs karo sprog
menų sunaikintą savo derlingą lauką, nuolat jieško li
kusių sviedinių skeveldrų, dejuoja dėl sunaikinto der
liaus, bet nesirūpina naujais pasėliais. Argi 40 metų dar 
neužteko pašalinti karo pasekmėms? Pavojingieji ele
mentai seniai pašalinti, dirva išvalyta ir belieka rūpin
tis nauju derliumi. Jeigu ir yra likusios dar nepastebė
tos kelios skeveldrėlės, jos nesudaro jokio pavojaus. Nei 
fašizmas, nei nacionalsocializmas šiandien nėra pavo
jingi. Jęigu ir yra likęs vienas kitas jų šalininkas, neturi 
jokios reikšmės. Tai visos žmonijos seniai pasmerkti da
lykai, verti užmaršties. Nuolat priminti, kad tai vaikščio
janti praeities grėsmė, reiškia nieko neįtikinti. Praei
tis tegu ir lieka praeitimi. Tegu ją tyrinėja istorikai, tegu 
ją pavaizduoja tokią, kokia iš tikro buvo, kad ateities kar
tos apie ją sužinotų, bet tegu dabarties politikai netapa
tina dabarties su praeitimi, tegu nenuodija dabarties 
dirbtinai pompuojamais praeities nuodais. Dabarties 
žmonijos vadovų užduotis — kurti naujos harmonijos 
pasaulį.,

Dar viena Klaipėdos perkėla

NAUJO gyvenimo kūrybai gresia ne sunaikinti pra
eities “izmai”, bet pagrindinis dabarties “izmas”, 
būtent komunizmas. Tai dar pavojingesnis totaliz- 
mas nei ką tik du minėtieji. Jis yra apžiojęs ne tijęRusi- 

ją, Rytų Europą, bet ir Kiniją, ir dalį kitų kraštų, o dabar 
keliakojąPTAmerikon. Pavojus visai žmonijai, rodos, 
toks akivaizdus, tačiau ne visi jį mato. Net ir spaudos 
žmonės dažnai rausiasi praeityje, jieškodami nacių nu
sikaltėlių, bet nemato dabarties nusikaltėlių, ir tai žy
miai pavojingesnių. Dėl to pažymėtinas išskirtinai blai
vus balsas, pasirodęs Kanados spaudoje. Tai žydų kilmės 
žurnalistė Barbara Amiel. Ji “Toronto Sun” dienraštyje 
išspausdino straipsnį “Medžiokite dabarties žvėris, o ne 
senus nacius”. Ten rašo ji: “Kaip gali būti civilizacija 
tokia nejautri, matydama šiandien gabenant tūkstančius 
į lagerius, ir taip pasipiktinusi nusikaltimais, padary
tais prieš 40 metų?” Esą teisingumo organai nieko ne
daro KGB leitenantams Otavoje arba Sov. Sąjungos am
basadoje, “kurie yra aiškūs kolaborantai, jeigu ne akty
vūs Gulago kančių bei pragaro dalyviai. Jie nori iškasti 
senus, bejėgius, drebančius nacius. Tam išleidžiami pi
nigai, sudaromos komisijos — ir kam?” Tai įsidėmėtinas 
balsas, primenantis nemalonią tiesą: mūsų politikai yra 
labai reiklūs nugalėtiem naciam, bet labai atlaidūs ir 
malonūs pavojingiem dabarties despotam.

Netikėti rinkinių rezultatai
Ontario provinciją nuo 1943 

m. rugpjūčio 17 d. valdo pažan
giųjų konservatorių partija. 
Konservatorių dinastiją tada 
pradėjo premjeras George 
Drew. Keitėsi vadai, bet val
džioje be jokios pertraukos li
ko ta pati partija. Parlamen
to rinkimuose praėjusią sa
vaitę daug kas tikėjosi dar vie
nos konservatorių pergalės 
su naujuoju vadu F. Milleriu, 
kuriam pasitraukiantis W. Da
vis paliko 72 parlamentarus, 
kai tuo tarpu liberalai tetu
rėjo 28 atstovus, socialistai 
— 22. Trys vietos buvo neužpil
dytos. F. Milleris drąsiai pra
našavo, kad naujame parla
mente konservatoriai turės 73 
atstovus, vienu daugiau nei W. 
Davis. Rinkimuose jis vadova
vosi ligšioline W. Daviso po
litika, nepasiūlydamas nieko 
naujo, netgi atsisakydamas vie
šų debatų su opozicinių par

tijų vadais: liberalų — D. Pe
tersonu, socialistų — B. Rae.

Viešosios nuomonės tyrėjai 
pastebėjo su F. Milleriu pra
sidedantį konservatorių popu
liarumo mažėjimą, bet niekas 
nenumatė tokio kritimo, kurį 
atnešė rinkimų rezultatai. At
rodė, kad tuščia viltimi gyve
na socialistų vadas B. Rae, šne
kėdamas apie 38 atstovus par
lamente. Beviltiškas atrodė ir 
liberalų vado D. Petersono ra
ginimas balsuoti už liberalus, 
nes tik jie gali sudaryti nau
ją vyriausybę. Visus nustebi
no beveik lygi kova tarp kon
servatorių ir liberalų. Tiesa, 
rinkimus su 52 atstovais lai
mėjo F. Millerio konservato
riai, tačiau D. Petersono libe
ralai parlamentan grįžo su 48 
atstovais, B. Rae socialistai
— su 25. Už liberalus balsavo 
38% rinkėjų, už konservatorius
— 37%, už socialistus — 24%.

Pavasarį pražydusios gėlės, daugelio širdžių skirtos motinoms pasveikinti bei pagerbti Ntr. V. Maco 

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

V. Vokietijos spaudoje ne
mažai rašoma apie Klaipėdą, 
tiksliau apie planus įrengti 
naują geležinkelio perkėlą, ku
ri sujungtų mūsų uostą su ku
riuo nors V. Vokietijos uostu.

Bonos vyriausybė balandžio 
16 d. įgaliojo transporto mi- 
nisterį Dolingerį pradėti de
rybas su Maskva dėl tokios ge
ležinkelio perkėlos. Derybose 
paaiškės, kokiame Šlezvigo 
Holšteino krašto uoste būtų 
įrengta perkėlos stotis. Spau
da spėja, kad veikiausiai tai 
bus ne Kylis, bet Travemiun- 
dė. Bonos vyriausybės atstovas 
Bionišas spaudos konferenci
joje visai atvirai pripažino, 
kad tiek krašto apsaugos, tiek 
vidaus reikalų ministerijos 
vis dar turi nemažai abejonių, 
ar planuojamoji geležinkelio 
perkėla nesukeltų didelių pa
vojų šalies saugumui. Tai ga
lėtų būti savotiškas Trojos ark
lys, kuriuo veikiai pasinau
dotų sovietinė žvalgyba.

Bonos vyriausybė, pavesda
ma transporto ministeriui ves
ti derybas, dar netarė galuti
nio žodžio dėl perkėlos įren
gimo. Pirmiausia reikia iš es-

Oficialiu laimėtojų su mažu
mos vyriausybe tapo F. Mille
ris, neoficialiu — tiek atstovų 
niekada nesitikėjęs gauti li
beralų vadas D. Petersonas. 
Atrodo, balsuotojai norėjo val
džios pakeitimo ir pakrypo li
beralų pusėn, jų atstovų skai-

(Nukelta į 8-tą psl.) 

mės susitarti dėl planų. Per
kėla turėtų būti statoma ko
merciniais pagrindais. Pirma
eilis tikslas esąs panaudoti 
geležinkelį prekių pervežimui, 
kuriam dabar daugiausia nau
dojami keliai.

Kitos Atlanto Sąjungos ša
lys į šį V. Vokietijos vidaus 
reikalą nesikiša. Vis dėlto ka
riniams sluoksniams rūpi, kad 
nebūtų sudarytos palankios 
sąlygos sovietiniam šnipinė
jimui išsiplėsti. Ypač karo 
laivynas nenorėtų, kad perkė
los stotis būtų Kylyje, nes čia 
yra svarbi V. Vokietijos laivy
no bazė. Todėl manoma, kad 
vokiečiai veikiausiai siūlys 
tokią stotį įrengti Travemiun- 
dėje. Bona taip pat pageidau
ja, kad traukinių ašys būtų kei
čiamos Klaipėdoje, ne V. Vo
kietijoje, kad dėl to nereikė
tų įsileisti tokį darbą atlie
kančios tarnybos. Be to, per
kėlos vokiškoje pusėje Sov. 
Sąjunga negalėtų turėti sa
vo nuosavybės, jos personalo 
skaičius būtų ribojamas. Vi
sos tos sąlygos išreiškia Bo
nos susirūpinimą, kad perkė
los stotis V. Vokietijoje nepa
sidarytų stambiu sovietinio 
šnipinėjimo centru. Pavyzdžiui, 
gerai žinoma, kad Antverpeno 
uoste, Belgijoje, veikianti so
vietinė tarnyba savo ekstrate- 
ritorines teises panaudoja 
šnipinėjimo tikslams. Kaip tik 
to V. Vokietija norėtų išvengti.

Tačiau netrūksta ir karštų 
projekto rėmėjų. Pirmiausia 

Šlezvigo Holšteino sritis ku
rią valdo kanclerio Kolio krikš
čionių demokratų partija. Kaip 
tik šioje srityje yra pats di
džiausias bedarbių skaičius — 
daugiau kaip 12%. Vyriausybė 
tikisi, kad perkėlos įrengimas 
ir išlaikymas padidintų įdarbi
nimo galimybes.

Bonos transporto ministeri
jai šis planas irgi patinka, nes 
padėtų dalį transporto nu
kreipti nuo kelių į geležinke
lius.

Perkėlos šalininkai aiškina, 
kad šnipinėjimo pavojai per 
daug išpučiami. Juk ir šiaip 
prie Kylio telkiasi sovieti
niai laivai su savo ypatingo
mis antenomis, nors čia dar 
nėra perkėlos stoties.

Perkėlos įrengimo priešinin
kus remia V. Vokietijos laivi
ninkystės bendrovės, kurios bi
jo galimos konkurencijos atei
tyje.

Be abejonės, Bonos vyriausy
bė, nuspręsdama pradėti de
rybas su Maskva dėl naujos 
perkėlos linijos su Klaipėda, 
turėjo atsižvelgti į visus čia 
suminėtus argumentus. Kaip 
tik dėl to derybos nebus leng
vos. Gali pasirodyti, kad ir 
Maskva dabar nebus taip labai 
susidomėjusi šiuo planu, kaip 
prieš penkerius metus.

Šiuo metu sparčiai vyksta 
Klaipėdos-Mukrano perkėlos 
statyba. Jau kitų metų pradžio
je šis geležinkelio ryšys tarp 
Sov. Sąjungos ir R. Vokietijos 
turėtų pradėti veikti. Lmb. 

buvo prisimintas A. Hitlerį pa
dėta bomba 1944 m. liepos 20 d. 
bandęs nužudyti invalidas ka
rininkas Claus von Stauffen- 
bergas. Jo sūnus pik. Berthol- 
das buvo pakviestas Bitbur- 
gan, bet kvietimą priėmė be 
jokio entuziazmo kaip tiesiogi
nį įsakymą. Kitas sūnus Fran- 
zas, parlamento narys, kvie
timą atsisakė priimti. Dėl aten
tato prieš A. Hitlerį ir planuo
to sukilimo tada buvo sunai
kinta apie 100 karininkų. Di
džioji jų šeimų dalis taip pat 
nesutiko atvykti į Bitburgo ka
pines, kur yra palaidotų SS na
rių. Bergen-Belsene prez. R. 
Reaganaš kalbėjo apie žydus 
ištikusį holokaustą, Bitburge 
— 40 metų trukusią taiką.

Dabartinis Bitburgas
Spaudoje daug buvo rašo

ma apie vokiečių karių kapi
nes Bitburge, bet jis pats be
veik nesusilaukė jokio dėme
sio. Bitburge yra didelė JAV 
karo aviacijos bazė, turinti 
11.000 vyrų, ir prancūzų bazė 
su 1.000 karių. Abiejų bazių 
vadai jau daug metų kartu su 
vokiečiais dalyvauja ten palai
dotų karių pagerbimo apeigo
se. Senieji Bitburgo gyvento
jai prisimena 1944 m. gruo
džio 24 d., kai miestelį prieš 
pat Kalėdąs nusiaubė sąjungi
ninkų bombonešiai. Žuvo be
veik 300 civilių gyventojų, ta
čiau praeitis jau seniai yra už
miršta. Tai liudija 6.000 ame
rikiečių lakūnų ir karių vedy
bų su vokietaitėmis. Atrodo, 
prez. R. Reagano patarėjai Bit- 
burgą pasirinko kaip tik dėl 
tos bazės, turinčios pakanka
mai ilgus pakilimo ir nusilei
dimo takus jo lėktuvui.

Nikaragvos boikotas
Prez. R. Reaganas Bonnoje 

paskelbė prekybinių ryšių nu
traukimą su sandinistų valdo
ma Nikaragva, kuri dabar yra 
visiškoje Sovietų Sąjungos ir 
Kubos įtakoje. Šį žingsnį pa
skatino JAV kongreso atmesta 
$14 milijonų parama dešinio
jo sparno sukilėliams Nikara
gvoje, jos prez. D. Ortegos ap
silankymas Maskvoje ir kitose 
komunistinėse šalyse Europo
je, naujojo kompartijos vado 
M. Gorbačiovo pažadas remti 
Maskvai tarnaujantį kairių
jų režimą. Spėjama, kad Nika
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ragvai dabar kasmet papildo
mai reikės $200 milijonų. Iš 
tikrųjų prekybiniai ryšiai 
tarp JAV ir Nikaragvos nebu
vo dideli. Nikaragva parduo
davo bananus bei kitus žemės 
ūkio gaminius, pirkdavo trą
šas, pramonės įrenginius. Per
nykštis importas į JAV siekė 
$57 milijonus, eksportas Nika- 
ragvon — $111,5 milijono.

Įtampa Lenkijoje
Gegužės pirmosios paradai 

atnešė naują įtampą Lenkijo
je. Gdanske buvo sulaikytas į 
oficialų paradą bandęs įsi
jungti L. Walensa. Poznanėje 
milicija išsklaidė 2.000 “So
lidarumo” unijos šalininkų, 
ėjusių į pamaldas. Varšuvoje 
rytinės pamaldos nužudyto 
kun. J. Popieliuškos šventovė
je sutraukė 15.000 dalyvių. Vė
liau tokio dydžio minia žygia
vo gatvėmis, protestuodama 
prieš maisto gaminių pabran- 
i:ni»rą ir politinius suėmimus. 
Komunistinis režimas ištrėmė 
du JAV diplomatus — ambasa
dos Varšuvoje I sekr. W. Har- 
woodą ir konsulą D. Hopperį 
Krokuvoje, apkaltintus įsivė
limu į “Solidarumo” unijos de
monstracijas. Vašingtonas at
silygino keturių lenkų diplo
matų ištrėmimu: vieno iš am
basados Vašingtone, trijų iš 
konsulato Čikagoje.

Pergalės dešimtmetis
1975 m. balandžio 30 d. Sai- 

goną užėmė Š. Vietnamo ka
riuomenės daliniai, užbaigę 
ilgai trukusį karą. Saigonas da
bar yra pavadintas Ho Či Minh 
miestu. Dešimtmečio proga ja
me buvo surengtas pergalės 
paradas, kuriame dalyvavo ka
riuomenė ir milicija, važiavo 
sovietiniai tankai, skraidė so
vietų "MIG-21” naikintuvai. 
Paradą priėmė aštuoni kom
partijos politbiuro nariai. 
Kalbėjo šio miesto komparti
jos vadovas N. V. Linh, prieš 
10 metų pasiektą laimėjimą 
pavadinęs didžiausiu šio šimt
mečio įvykiu. Pasak jo, Ameri
ka buvo patekusi į jokios švie
sos neturinti tunelį. L. D. Tho, 
vedęs taikos derybas Paryžiu
je su H. Kissingeriu, televizi
jai skirtame pokalbyje siūlė 
atstatyti normalius santykius 
tarp komunistinio Vietnamo 
ir JAV.
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® RENGIMAM! GHfflME
Nauji kardinolai buvo paskelb

ti Jono-Pauliaus II balandžio 
24 d. Jų oficialus pakėlimas 
įvyks gegužės 25 d. Skelbdamas 
naujuosius kardinolus. _popie- 
žius užsimipė^ir apie slaptąjį 
kardinolą, paskirtą 1979 m. Iš 
viso dabar paskirti 28 nauji kar
dinolai: penki italai — arkiv. 
Luigi Dadaglio, 70 m. amžiaus, 
apaštališkasis penitenciarijus; 
arkiv. Antonio Innocenti, 69 m. 
amžiaus apaštališkasis nuncijus 
Ispanijai; arkiv. Giacomo Bitti, 
56 m., Bolonijos arkivyskupas; 
mons. Pietro Pavan, 81 m., buvęs 
Laterano un-to profesorius. Pa
skirti du kanadiečiai: arkiv. 
Louis-Albert Vachon, 73 m., Kve
beko arkivyskupas ir Kanados 
primas; arkiv. Edouard Gagnon,
67 m., popiežiškos šeimų komisi
jos pirm.; du amerikiečiai: ar
kty. John O’Connor, 65 m., Niu
jorko arkivyskupas, arkiv. Ber
nard Law, 53 m., Bostono arki
vyskupas; du lenkai: arkiv. Hen
ryk R. Gulbinowicz, 56 m., Wroc- 
lawo arkivyskupas, arkiv. Andr
zej M. Deskur, 61 m., buvęs Va
tikano komunikacinių ryšių ko
misijos pirm.; du prancūzai: ar
kiv. Paul Poupard, 53 m., Vatika
no sekretoriato netikintiems 
pirmininkas, arkiv. Albert De- 
courtray, 62 m., Lijono arkivys
kupas; du vokiečiai: .arkiv. 
Friedrich Wetter, 67 m., Miun- 
cheno-Freisingo arkivyskupas, 
arkiv. Augustin Mayer, 73 m., 
sakramentų ir liturgijos kon
gregacijos vadovas; nikarag- 
vietis — arkiv. Miguel Obano 
Bravo, 59 m., Managvos arkivys
kupas; etiopietis arkiv. Paulos 
Tzadua, 63 m., Addis Ababa arki
vyskupas; ukrainietis arkiv. My- 
roslav I. Lubachivsky, 70 m., 
Lvovo arkivyskupas ir ukrainie
čių primas; slovakas arkiv. Jo- 
zef Tomko, 61 m., pasaulio vysku
pų sinodo gen. sekretorius, ku
ris dabar skiriamas Vatikano 
evangelizavimo kongregacijos 
vadovu; austras arkiv. Alfons 
Strickler, 75 m., Vatikano bib
liotekų ir archyvų vedėjas; bel
gas arkiv. Jean Jerome Hamer,
68 m., vienuolinių ir pasaulie
tinių įstaigų vadovas; čilietis 
arkiv. Juan Francisco Fresno 
Larrain, 70 m., Santiago arki
vyskupas; indietis arkiv. Simon 
D. Lourdusamy, 61 m., evangeli
zavimo kongregacijos sekreto
rius; olandas arkiv. Adrianus
J. Šimonis, 53 m., Utrechto ar
kivyskupas ir Olandijos primas; 
nigerietis arkiv. Francis A. Arin- 
ze, 42 m., Vatikano sekretoriato 
nekrikščionims vedėjas; filipi
nietis arkiv. Ricardo Vidai, 54 
m., Cebu arkivyskupas; ispanas 
arkiv. Angel Suquyia Giocoe- 
chea, 68 m., Madrido arkivys
kupas; venezuelietis arkiv. Ro- 
salio Jose Castillo Lara, 63 m.,
K. Bendrijos teisyno aiškinimo 
komisijos pirm.

Sir Alister Hardy, 89 m. am
žiaus žymus jūrų biologas, buvo 
paskelbtas 1985 m. Templetono 
premijos laimėtoju už pažangą 
religijoje. Po 50 metų moksli
nio darbo jūrų biologijoje Sir
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Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442 

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

Alister Hardy 1969 m. įsteigė 
Mančesterio kolegijoje, Oksfor
de, Religinių patirčių tyrinė
jimo centrą. Per tą laiką jis su
rinko daugybę dokumentacijos 
apie žmonių religinę patirtį ir 
jos reikšmę gyvenime. Jis tikisi 
sutelkti tokią religinės patir
ties duomenų masę, kad intelek
tualinio pasaulio dauguma pa
matytų, jog religinė patirtis yra 
gyvybinė žmogaus dalis. Jis yra 
išleidęs tris knygas, pabrėžian
čias religijos būtinimą žmogui: 
“Mokslas ir Dievo jieškojimas” 
(Science and the Quest for God), 
“Gyvoji srovė” (Living Stream) 
ir “Davsinė žmogaus prigimtis” 
(The Spiritual Nature of Man).

Arkiv. Dermot J. Ryan, 60 m. 
amžiaus, žmonijos evangeliza
vimo kongregacijos vadovas Va
tikane, staiga mirė nuo širdies 
priepuolio Romoje tuoj po savo 
lankymosi JAV-se. Laidotuvių 
Mišias Šv. Petro bazilikoje atna
šavo Šv. Tėvas Jonas-Paulius II.

Kun. Francis Filas, SJ, 69 m. 
amžiaus teologas ir žymus Tori
no drobės tyrinėtojas, mirė nuo 
širdies priepuolio Lojolos uni
versitete, Čikagoje. Daugelį me
tų jis rinko duomenis įrodymui, 
kad toji drobė su nukryžiuotojo 
atvaizdu esanti tikrai ta pati, į 
kurią Kristus buvo suvyniotas 
po nukryžiavimo.

“Opus Dei” draugija atidarys 
savo religinių studijų centrą 
Romoje. Tai pranešė Vatikano 
spaudos įstaigos vadovas dr. 
Joaquin Navarro-Valls, kuris 
ir pats yra tos draugijos narys. 
Leidimą tokio studijų centro 
Romoje steigimui davė Vatika
no katalikiškojo švietimo kon
gregacija. Numatyta studijų 
centre pirmiausia įsteigti teo
logijos ir K. Bendrijos teisių 
fakultetus, kurių akademiniai 
laipsniai būtų teikiami per 
“Opus Dei” vadovaujamą Na
varra universitetą Ispanijoje.

Kard. Frantisek Tomasek, 85 m. 
amžiaus Čekoslovakijos primas, 
savo laiške visoms krašto vysku
pijoms pakartojo K. Bendrijos 
nuostatą, kad kunigai negali 
priklausyti valstybinės valdžios 
žinioje esančioms draugijoms, 
tokioms kaip pvz. Čekoslovaki
jos “Pacem in Terris”. 1982 m. 
Vatikanas buvo išleidęs tokį do
kumentą, bet Čekoslovakijos val
džia tuo metu bandė stabdyti to 
dokumento paskelbimą. Pasiro
do, daugelis kunigų vis tiek su
žinojo ir iš tos draugijos išsto
jo. Kardinolas tikisi, kad su šiuo 
jo pareiškimu ta organizacija 
visiškai dings, o komunistinė 
valdžia deda visas pastangas, 
kad ji egzistuotų. Jau keli kuni
gai vien dėl to sėdi kalėjimuose.

Vysk. Pablo Antonio Vega, Ni
karagvos vyskupų konferenci
jos pirmininkas, pranešė ofi
cialiai, kad Nikaragvos valdžios 
vietas užimą kunigai yra suspen
duoti. Jie yra: kultūros ministe- 
ris Ernesto Cardenal, švietimo 
ministeris Fernando Cardenal 
ir užsienio reikalų ministeris 
Miguel D’Escoto. Kun. J. Stš.

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Automobilių vilkstinė
Priartėjo gražiausių auto

mobilių kolona. Ją vienas ame
rikiečių karininkas sustabdė. 
Automobiliuose sėdėjo aukš
tų laipsnių karininkai, gene
rolai. Kiekvienas vokiečių ka
rininkas nešiojo asmeninį 
ginklą — revolverį. Amerikie
tis karininkas įsakė jiems ati
duoti tuos ginklus. Vokiečiai 
nesipriešindami juos atidavi
nėjo. Kai kurie amerikiečių 
kariai numojo ranka ir ginklo 
neėmė iš vokiečių generolų. 
Priartėjo didelė graži mašina. 
Žmonės ėmė šaukti: “Frank, 
Frank!” Tai buvo protektorato 
ministerio automobilis. Šį au
tomobilį išėmė iš eilės ir, ly
dint amerikiečių džypui, buvo 
nuvairuotas į miesto centrą. 
Ten amerikiečių MP minister} 
Frank suėmė.

Pro šalį pražygiuodamas 
su savo kolona, vienas vokie
čių karininkas, norėdamas nu
sikratyti savo asmeniniu gink
lu, ištiesė ranką su revolve
riu į čia pat stovėjusį ameri
kiečių karį. Tačiau amerikie
tis numojo tik ranka ir ginklo 
neėmė, duodamas suprasti, 
kad jam palieka. Tuo tarpu iš 
minios, stovėjusios gatvėje, 
iššoko uniformuotas čekų kapi
tonas ir griebė už vokiečio ran
kos. Vokiečių karininkas mik
liai permetė savo ginklą į kitą 
ranką ir vis kišo amerikiečiui. 
Pagaliau, matydamas, kad če
kas gali iš jo ginklą atimti, tėš
kė tą revolverį į grindinį. Re
volveris iššovė, išgąsdinda
mas visus, aplinkoje esančius. 
Čekų kapitonas sukeikė “Boš” 
ir ginklą pasiėmė nuo žemės, 
o amerikietis kvatojo.

Šešios valandos
Mes čia išstovėjome 6 valan

das ir vis nebuvo galo bežy
giuojančios į nelaisvę pasi- 
davusios vokiečių kariuome
nės. Žmonės kalbėjo, kad per 
šį mažą 25,000 gyventojų mies
telį Rokycany turėjo pražy
giuoti daugiau kaip 50,000 vo
kiečių karių.

Aš ir kun. Petras džiaugė
mės vokiečių kapituliacija, 
karo pabaiga bei sėkminga 
mūsų numatyto plano eiga — 
patekti į vakariečių užimtą 
teritoriją.

Rokycany miestelyje mes, 
stebėdami išdidžios vokiečių 
tautos kapituliacinį paradą 
iki vėlyvos nakties, buvome 
ne mažiau pavargę ir suglumę, 
kaip ir tie, kurie kapituliavo. 
Prieš mūsų akis dar tiesėsi 
ilgas 8 km kelias pėstute į Bže- 
zenos kaimelį.

“Tikrieji išvaduotojai”
1945 m. gegužės 11 d. Bžeze- 

nos kaimelis vis dar nerimo. 
Entuziastinga nuotaika dėl ka
ro pabaigos ir Vokietijos di
dybės sužlugimo visus labai 
džiugino. Kaimelis buvo visą 
laiką išpuoštas čekiškomis ir 
komunistiškomis vėliavomis. 
Žmonės ėmė kalbėti, kad dar 
šiandieną atvyksianti “tikro
ji išvaduotojų armija”, t.y. ru
sų. Ji jau esanti tik 10 km nuo 
Bžezenos kaimelio. Nors jau 
buvo ir vėlyvas vakaras, bet 
tos “tikrosios išvaduotojos” 
vis dar nesimatė. Žmonės neri
mavo, kad jau ir gėlės ant 
jiems pastatytų triumfo vartų 
nuvyto.

Išaušo ir gegužės 12 d. rytas. 
Gyventojai dar vis tų “išvaduo
tojų” laukė. Ant tvorų ėmė raši
nėti ČSSR, atseit Čekijos So
cialistinė Sovietų Respublika.

Šiandieną apie vidudienį 
pas mūsų šeimininką Tunylą 
užsuko trys apiplyšę, buvę rau
donosios armijos kariai rusai. 
Jie karo metu pateko į vokie
čių nelaisvę. Vokiečiai be dar
bo nė vieno žmogaus nenorėjo 
maitinti, todėl ir belaisviai 
turėjo tarnauti karo mašinai. 
Dėl to šie raudonarmiečiai 
buvo įdarbinti Pilzeno Ško- 
dos fabrike. Vieną dieną šie 
trys rusai iš Škodos fabriko 
pabėgo ir iki šio laiko slaps
tėsi apylinkės miškuose, pa
laikydami ryšį su komunistuo
jančiais čekais, kurie juos glo
bojo ir maitino.

Mūsų šeimininkas ir kiti kai
mynai čekai vaišino kaip įma
nydami šiuos “didžiai” nusi
pelniusius “kankinius”, reikš

Didžiųjų karo audrose
A. a. kunigo Petro Ažubalio ir kitų tautiečių 
pergyvenimai bei nuotykiai II D. karo metu, 

jieškant kelių į laisvę

PETRAS VILUTIS

dami jiems didžiausią pagar
bą. Minėti “kankiniai” buvo 
gerai nusiganę, nes čekai slap
ta juos gerai maitino.

Dabar išdidūs karo “laimė
tojai” ėmė visus čia susirinku
sius “šviesti” apie “rojų”, kur 
viešpatauja brolybė, lygybė ir 
laisvė. Ten visi viskuo esą per
tekę, laimingi ir patenkinti. 
Ten nesą kapitalistinių turtuo
lių, visi žmonės lygiai turtin
gi. Tai girdėdami čekai tiesiog 
iš kailio nėrėsi. Jie taip žavė
josi tokiu “rojumi”, kad beveik 
unisonu kartojo: “Kad tik grei
čiau čia ateitų rusai”.

Dar nespėjus amerikiečiams 
atsikvėpti, po gana sunkių ko
vų su vokiečių kariuomene, iš
vaduojant šią Čekoslovakijos 
dalį, jau daug kur girdėjosi 
nepasitenkinimo balsų: “Ko
dėl amerikiečiai dar nepasi
traukia? Juk turi ateiti ‘tik
rieji išvaduotojai’, kurių če
kų tauta taip laukia”.

Pirmosios kregždės
Pagaliau Bžezenos kaimely

je vakare pasirodė ir du Rau
donosios armijos kariai — pir
mosios “tikrųjų išvaduotojų” 
kregždės. Vienas jų buvo leite
nantas. Jis buvo mažo ūgio, vil
kėjo žiemine uniforma, nors 
jau buvo gana šilta, avėjo il- 
gaauliais batais. Ant labai pla
čių antpečių švietė po komu
nistišką raudoną žvaigždutę. 
Jo žieminėje kepurėje raudo
navo žvaigždė su kūju ir pjau
tuvu. Antrasis buvo paprastas 
kareivėlis, irgi žiemine uni
forma. Jų abiejų drabužiai bu
vo sudulkėję ir stokojo švaros. 
Jie patys buvo pavargę ir su
prakaitavę, nes atėjo pėsti net 
nuo miestelio Bezdekov ir ke
liauja net į Radnice, kur esanti 
rusų kariuomenės bazė. Jie tei
ravosi, ar šiame kaimelyje nė
ra amerikiečių.

Atrodė, kad jie buvo rusų 
kariuomenės žvalgai, kurie 
tyrinėjo amerikiečių kariuo
menės judtiimą ir vietos gy
ventojų nuotaikas.

Kajmo gyventojai, išvydę 
tikruosius išvaduotojus, ap
spito juos, nešė valgyti, vai
šino, sveikino. Džiaugėsi, kad 
gali matyti raudonarmiečius, 
net iš paties “rojaus”. Tačiau 
tai buvo ir pirmasis čekų nu
sivylimas: “Kodėl jie pėsti? 
Gal neturi auto?” Čekai tikė
josi išvysti “tikruosius išva
duotojus” labai gražiai apsi
rėdžiusius, daug gražiau už 
amerikiečius, o pamatė var
guolius.

Atgal j Eipovice
1945 m. gegužės 13 d. kun. 

Petras man sako: “Jau laikas 
vėl mums pajudėti toliau į va
karus. Juk matai, kad jau čia 
raudonieji driskiai landžioja 
po amerikiečių užimtą zoną. 
Nors Vakarų sąjungininkai 
valdo beveik visą Europą, bet 
man vis dėlto neramu čia dėl 
Sovietų Sąjungos, kuri turi 
paėmusi beveik visą Čekoslo
vakiją į savo kietas reples, 
išskyrus šį mūsų vakarinį ruo
žą prie Pilzeno. Čekai gi kal
ba ir laukia greito amerikie
čiu pasitraukimo iš Čekoslova
kijos”.

Nusisamdėme porą arkliu
kų su geru vežimu. Atsisvei
kinome atsilyginę tautiečiui 
Ignui Tunylai ir jo šeimai už 
draugišką ir nuoširdų mūsų 
priėmimą. Vėl vykstame kaip 
čigonai su manta ir vaikų krū
va toliau į vakarus Eipovice 
miestelio link.

Pakeliui prie kaimelio Osek 
sutikome ištisas vokiečių ka
riuomenės kolonas, kurios žy
giavo su pilna ginkluote. Ši 
kariuomenė irgi traukėsi nuo 
rusų, norėdama būti nugink
luota amerikiečių karių.

Sunkvežimiai ir kitos auto 
mašinos buvo be galo perkrau
tos. Karių, lyg bičių, net ant 
ratų dangčių ir autobusų sto
gų. Jie visi skuba atsitolinti 
nuo bolševikų.

D'iena be galo karšta. Kelias 
paskendęs dulkėse. Keliauto
jai suprakaitavę, žemėti ir vos 
kojas velka. Yra ir civilių. Jie 
visi keliauja į lagerį Eipovi
ce miestelio laukuose. Dauge
lis civilių eina be batų, vien 
su kojinėmis, nes ilgas kelias 
nutrynė kojas. Maži vaikai vos 
velkasi.

Palei kelią stovi daugybė 
čekų, šios vietovės gyventojų.

Jie stebi pavargusius ir labai 
liūdnai atrodančius vokiečius. 
Kai kurie juokiasi iš tokių ne
laimingų keliautojų ir laido 
replikas: “Schnell, schnell, 
Herrenvolk”. O kitas klausia: 
“Ką neši lagamine, gal Hitle
rį?” Vokiečiai pasižiūri į be
sišaipančius ir nieko nesakę, 
keliauja toliau.

Belaisvių stovykla
Eipovice miestelis, turįs 

5000 gyventojų, buvo slėnyje. 
Pro jį eina geležinkelis į Pil
zeną.

Prie šio miestelio palei vieš
kelį Pilzen-Praha amerikiečiai 
įrengė didžiulę karo belaisvių 
stovyklą. Joje sutalpino apie 
30,000 vokiečių karių. Kas die
ną šių karių skaičius mažėjo, 
nes amerikiečiai juos ir atim
tą karo medžiagą gabeno į Vo
kietiją. Pirmomis dienomis pa
leido visus civilius ir kitų tau
tybių buvusius karius,

Pati stovykla buvo neaptver
ta, tik saugoma amerikiečių 
karių, kurie važinėjo aplinkui 
su džypais.

Belaisviai pasistatė karines 
palapines. Jose gyveno, mie
gojo ir maitinosi. Jie gavo ame
rikiečių kariuomenės maistą, 
taigi labai gerą. Amerikiečiai 
su belaisviais elgėsi džentel
meniškai.

Kadangi dienos buvo saulė
tos ir net karštos, tai kas die
ną jų ištisos kolonos buvo ve
damos į upelį Kalabava mau
dytis.

Prie šio karių lagerio buvo 
atskiras vokiečių kariuome
nės gailestingųjų seserų pa
lapinių kaimelis, kartu su me
dicinos centru. Kas dieną tų 
gailestingų seserų skaičius 
mažėjo, nes daugeliui buvo 
leista keliauti namo. Be to, ir 
pačiam pabėgti iš tos nelais
vės nebuvo sunku, nes ameri
kiečiai į tai žiūrėjo pro pirš
tus. Todėl jau antrą dieną po 
šios stovyklos įsteigimo 300 
SS vyrų dingo. Amerikiečiai 
jų nė nejieškojo — mažiau sto
vykloje liks, mažiau bus var
go ir nereikės maitinti.

Kapeliono patarimas
Mes Eipovice miestelyje 

gavome butą pas Černy Matej. 
Žmogus labai geras. Per jį ne 
tik vaikai, bet ir mes suaugę 
kas dieną gaudavome pieno. 
Dabar jau naujas valdžios se
niūnas mums išdavė be jokių 
maisto kortelių 24 kg mėsos kon
servų iš buvusių vokiečių ka
riuomenės sandėlių.

Miestelis pilnas amerikie
čių karių. Jie visur zuja, lan
džioja. Kariai jaunuoliai ma
lonūs, linksmi, gyvi. Dažnai 
čia ruošia šokius ir vakarėlius.

Sekmadieniais katalikų karo 
kapelionas laikydavo kariams 
Mišias. Šventovėje kariai ne
tilpdavo. Jie sekė pamaldas 
stovėdami aplink šventovę ir 
gatvėje. Kariai meldėsi, gie
dojo ir daugybė jų ėjo Komu
nijos. Vietiniai gyventojai tuo 
buvo sužavėti ir sujaudinti.

Po šitokių pamaldų kun. Pet
ras ir aš susipažinome su vie
nu amerikiečių kapelionu. 
Mums buvo labai svarbu ką 
nors sužinoti apie amerikie
čių kariuomenės pasitrauki
mą iš Čekoslovakijos ribų. Iš
sišnekėjome ir patyrėme, kad 
kariuomenės kapelionas gerai 
informuotas apie bolševikus/ 
Jis pats daug ką apie juos pa
pasakojo ir rusus pavadino 
dideliais barbarais. Jis mums 
patarė vykti į Vokietiją, nes 
Čekoslovakija būsianti nepri
klausoma valstybė ir greičiau
siai komunistinė.

Šiame miestelyje buvo maty
li daug komunistinių vėliavų, 
kabančių šalia čekiškųjų. 
Amerikietiškų ir angliškų vė
liavų visai nesimatė.

(Bus daugiau)

Mirus Čikagoje

AfA
LIUSEI LAZAUSKIENEI,

reiškiame nuoširdžią užuojautą jos seseriai Toronte 
TUSEI ZALESKIENEI, giminėms bei artimiesiems - 

Pr. Radzevičiūtė-Klimienė 
A. Šešelgis

AfA 
ONAI DUOBAITIENEI
išsiskyrus su šiuo pasauliu,

sūnų VALDĄ ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame -

J. E. Benečiai A A. E. Geidučiai

P. B. Markuškiai H. L. Sukauskai

S. Styrienė

AfA 
MAGDALENAI ŠIMKIENEI

Lietuvoje mirus,
jos sesutei ONAI MEŠKAUSKIENEI, jos vyrui
PRANUI ir visiems giminėms bei artimiesiems 

reiškiame giliausią užuojautą-
B. P. Balsai J. Gudinskas
A. J. Dainorai F. S. Janušoniai
M. A. Gverzdžiai K. P. Šukiai

M. S. Šetkai

AfA 
MAGDALENAI STANKUTEI- 

ŠIMKIENEI
Lietuvoje mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jos giminėms — vyrui 
ANTANUI ir jo šeimai Lietuvoje, seseriai ONAI MEŠ

KAUSKIENEI ir jos šeimai Kanadoje, jos broliams 
JONUI ir JUOZUI bei jų šeimoms Anglijoje -

P. ir T. Baronai A. ir E Kuraičiai
P. ir J. Gabrėnai a. ir A. Panumiai
J. ir P. Kaiainiai K. ir J. Stankai

AfA 
JUOZUI SMITUI

mirus,

mūsų mielą dainininkę jo žmoną ADELĘ, dukrą 
VIDĄ ir sūnų RIČARDĄ nuoširdžiai užjaučia

Vankuverio dainininkai -
A. Andersonienė O. Macijauskienė
A. Garansonienė V. Malerienė
A. Gumbelienė A. Vileitienė
L. Macijauskienė J. Sakalauskas

P. Skučas

PADĖKA
Mūsų mylimam tėvui, uošviui ir seneliui

a. a. PRANUI EIDUKAIČIUI
atsiskyrus su šiuo pasauliu, reiškiame gilią padėką 
klebonui kun. J. Staškui ir kun. K. Kaknevičiui už mal
das laidotuvių namuose, šventovėje ir kapinėse.

Ypatinga padėka dr. A. Lingytei už rūpesingą gy
dymą ligos metu.

Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams, giminėms 
ir draugams, kurie lankė velionį ligoninėje, dalyvavo 
maldose ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame už šv. Mišias ir gėles.

Duktė Danutė ir šeima

Canadian <Irt fElmiorialž Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

(prieš Lietuvių Namus) 

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

(contact lenses).

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg. 
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms 
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486 į



Kun. JUOZAS PREIKŠAS, teologijos licenciatas, Vilkaviškio dekanas, 
įšventintas vyskupu Kauno arkikatedroje-bazilikoje 1984.XII.2 ir pa
skirtas Kauno arkivyskupo Liudo Povilonio pagalbininku. Naujasis vysku
pas yra gimęs 1926.IX.22, kunigu įšventintas 1951.IX.23

Svarbiausias musų dabarties frontas
Pogrindžio “Aušra” 43-čiame numeryje apie lietuvių tautos religijų kaip stipriausių skydų 

likiminėje kovoje su raudonosios okupacijos kėslais

Moterų kova dėl teisių
Dvi kanadietės naujuose pašto ženkluose

Jau nuo senų laikų moteris 
neturėjo tokių teisių kaip vyras. 
Moteris visą laiką jautė tą nely
gybę ir pradėjo organizuotai rei
kalauti daugiau teisių.

Po I D. karo dauguma pasaulio 
valstybių davė moterims dau
giau teisių. Kai prasidėjo II D. 
karas, beveik visuose kraštuose 
moterims buvo duota balsavimo 
teisė, išskyrus šias valstybes: 
Prancūziją, Italiją, Japoniją ir 
Kiniją. Gen. Douglas MacArthur 
1945 m. išleido Japonijoje įsta
tymą, kuris davė moterims teisę 
balsuoti. (1946 m. ta teisė buvo 
įrašyta į Japonijos konstituciją). 
Prancūzijoje moterys pirmą kar
tą ėjo balsuoti tik 1945 m. Se
kančiais metais moterys jau bal
savo Italijoje ir 1948 m. — Ki
nijoje.

Tuo tarpu Lietuvoje moterys 
jau seniai buvo laikomos lygia
teisėmis su vyrais. Jos konsti
tucija 1920 m. skelbė, jog visi 
Lietuvos piliečiai — vyrai ir mo
terys yra lygūs prieš įstatymus.

Jungtinės Tautos 1975 m. pa
skelbė moterų dešimtmetį, kad 
būtų panaikinta pasaulyje mo
terų diskriminacija. Tas dešimt
metis baigiasi 1985 m. Kanada 
daug pažengė ta kryptimi, iškel
dama moters teises konstituci
nėje plotmėje. Kanados konsti
tucija, kurios XV skyriuje pa
brėžiama teisė į lygybę ir visas 
laisves, įsigaliojo 1985 m. ba
landžio 17 d. Kanadoje moterų 
teisėms ir laisvėms pasiekti 
daug pasidarbavo šios moterys: 
Therese Casgrain ir Emily Mur
phy. Kanados paštas joms pami
nėti balandžio 17 d. išleido du 
pašto ženklus.

Therese Casgrain gimė 1896 m. 
Montrealyje. Ji 1920 m. įsteigė 
Moterų teisių lygą, kuri daug 
prisidėjo, kad moterys gautų 
teisę balsuoti. Jai pavyko į Kve
beko liberalų partijos progra
mą įtraukti moters teisę balsuo
ti. Liberalai laimėjo provinci
nius rinkimus 1939 m. ir savo 
pažadą ištesėjo 1940 m. Vėliau 
— 1970 m. — T. Casgrain buvo 
paskirta į senatą. Mirė 1981 m.

Emily Murphy gimė 1868 m, 
Cooksville, Ont., mieste. Ji buvo 

Lygybės teisės
Kanados teisių ir laisvių chartos 15 straipsnis, įsigaliojęs 1985 metų 

balandžio 17 dienų, laiduoja visų kanadiečių lygybę ir draudžia 
diskriminaciją.

Parlamento narių komisija pradės apklausą, kad patirtų kurie 
federaciniai įstatymai turėtų būti pakeisti ir tuo būdu užtikrinta lygybė.

Jei norite dalyvauti arba gauti daugiau detalių, rašykite: 
Clerk, Committee on Equality Rights, House of Commons, 
Ottawa, Ontario KIA 0A6. Telefonas: (613) 996-1438

J. Patrick Boyer M.P. 
Chairman
Pauline Browes M.P.
Co-Vice Chairman

gerai žinoma kaip novelių ra
šytoja. 1916 m. buvo paskirta 
teisėja į Edmontono moterų teis
mą. Tokiu būdu ji tapo pirma 
moteris britų imperijoje užėmu
si teisėjos vietą. Tada britų 
įstatymai nepripažino moterims 
lygių teisių su vyrais. Vėliau 
E. Murphy ir keturios kitos mo
terys pareikalavo, kad tas įsta
tymas būtų išaiškintas. 1929 m. 
teismas nusprendė, jog moterys 
turi teisę užimti valdžios vie
tas.

Pašto ženkluose yra vaizduo
jama Tehrese Casgrain ir Emily 
Murphy. Fone parodyti svar
biausi jų veiklos momentai. Mu
riel Wood, talentinga portretų 
menininkė, sukūrė šiuos pašto 
ženklus, o Ralph Tibbles atliko 
visą meno ir tipografijos darbą.

Pašto ženklai yra 32 et. vertės. 
Jų yra išleista 20 milijonų — po 
10 mil. kiekvieno. Jie tinka ap
mokėti laiškams Kanadoje. 
Siunčiant laišką į JAV-bes, rei
kia pridėti dar 5 et. pašto ženk
lą, o siunčiant laišką oro paštu 
į Europą, Australiją, Afriką, 
Siaurės ir Pietų Ameriką, rei
kia dviejų 32 et. pašto ženklų.

K.K.

Naujieji Kanados pašto ženklai, pa
gerbiantys moteris, kovojusias už 
jų teises — Therese Casgrain ir 
Emily Murphy

CANADA

HOUSE OF COMMONS

Roger Clinch M.P.
Mary Collins M.P.
Sheila Finestone M.P.

P. SAVĖNAS

Svetimųjų okupacija lietu
vių tautai primetė primityvią, 
lėkštą ir siaurą ideologiją, 
savotišką valstybinę religiją, 
atitinkančią šiandieninės im
perialistinės Rusijos kėslus ir 
metodus, bet visiškai svetimą 
ir nepriimtiną mūsų tautai.

Ši svetima ideologija negai
lestingai smogė į dvasinį tau
tos gyvenimą ir ėmė triuškinti 
amžiais kurtas ir puoselėtas 
vertybes. Ji tapo priemone pa
laužti ir valdyti pavergtą tau
tą, paruošti ją galutinei oku
pacijai. Juk galutinai tauta 
pavergta tuomet, kai pavergia
ma pati tautos dvasia, kai 
dingsta noras priešintis, kai 
esama padėtis laikoma nor
malia. Tai paskutinė ir galu
tinė okupacijos fazė.

Nuo to, kaip lietuvių tautai 
pasisekė šiai pavergėjų ideo
logijai atsispirti, labiausiai 
priklausys visas tolesnis jos 
likimas.

Istorija pateikia pavyzdžių, 
kaip su atnešta ideologija, su 
nauja religija keitėsi ir etni
nė gyventojų sąmonė, pvz. su 
arabų pirštuoju islamu didžiu
liuose Šiaurės Afrikos ir Azi
jos plotuose išplito ir arabiz- 
mas.

Rusų carinės imperijos val
džia savo rusifikacinei poli
tikai stengėsi panaudoti sta
čiatikybę.

Pavojingas pakaitalas
Materialistinis komuniz

mas šiandieninėje bolševiki
nės Rusijos imperijoje yra irgi 
savotiškas religinis surogatas, 
pretenduojąs patenkinti visus 
dvasinius žmogaus poreikius. 
Jis jau gerokai yra deformavęs 
pačią rusų tautą, dvasiškai 
degradavęs daug “senųjų”, t.y. 
nuo pat revoliucijos laikų šioj 
imperijoj gyvenančių piliečių, 
ir kaip įrankis naudojamas 
“perauklėti” naujai pavergtom 
tautom. Įbrukę šią ideologiją, 
jas savotiškai niveliuoja, ar
tina prie suformuoto “tarybi
nio žmogaus” ir šitaip paruo
šia galutinę asimiliaciją rusų 
masėje. Tad gintis nuo mate
rialistinės komunizmo ideolo
gijos — tuo pačiu gintis ir nuo 
nutautimo.

Nors okupantų atnešta ideo
logija galinga banga užliejo 
visą tautą, bet ji čia nerado 
to dvasinio vakumo, į kurį be 
pasipriešinimo galėtų sutekėti 
ir susigerti. Priešingai, iš kar
to sutiko aiškų ir tvirtą pasi
priešinimą — rado kitą, giliai 
įsišaknijusią ir tvirtą ideolo
giją, pagrįstą amžinomis ir ne
kintamomis vertybėmis. Rado 
krikščionybę, katalikų tikėji
mą, gerai susitvarkiusią ir tau
tos branginamą Bažnyčią. Į šį 
pylimą atsimušė ir gerokai su
bliūško visa purvino ateizmo 
banga.

Bažnyčia — vienintelė insti
tucija, nė kiek neprisidėjusi 
prie naujosios okupanto religi
jos skleidimo, jos diegimo pa
vergtai tautai. Bažnyčia dabar
tinėmis sąlygomis — svarbiau
sia tautos savitumo, tautinės 
gyvybės, sąmoningumo gynėja. 
Kaip XIX a. kalbos gynimas 
buvo svarbiausias momentas 
ginant lietuvių tautos gyvy
bę, taip dabar juo tapo reli
gijos gynimas. Žūtbūtinėje 
tautos kovoje dėl savo egzis
tencijos svarbiausias frontas 
persimetė į religijos sritį. 
Kaip anksčiau daugeliu atve

Svend J. Robinson M.P.
Maurice Tremblay M.P. 
Co-Vice Chairman

jų gimtosios kalbos praradi
mas reiškė išsiskyrimą iš sa
vo tautos, taip dabar priėmi
mas naujos, materialistinės 
religijos reiškia perėjimą į 
kitą ideologinės barikados 
pusę, kurioje stovi mūsų pa
vergėjai. Tiesa, toks žmogus 
dar gali laikyti save tvirtu ir 
sąmoningu lietuviu, net ne
mėgti rusų, bet jis jau yra sve
timos, priešo ideologijos at
stovas. Dar gerai, jei jis vien 
pakeitė pasaulėžiūrą ir liko 
sąmoningu lietuviu. Bet jei 
šią pasaulėžiūrą ima brukti 
kitiems, ima griauti kitų įsi
tikinimus. Ar nevirs jis akty
viu pavergėjo talkininku? O 
kur nueis kiti, jo atversti nau
jos religijos išpažinėjai? Gal 
jie su komunistinės pažiūros 
meile ims mylėti okupantą ir 
nekęsti kitaip galvojančių sa
vo brolių?

O kiek jau dabar matome sa
vo tautiečių, kurie be jokių 
ceremonijų braujasi į svetimą 
sąžinę, puola kitų įsitikini
mus, įžeidinėja švenčiausius 
tikinčiųjų jausmus. Ar jie ne 
okupanto talkininkai, ne akty
vūs jo padėjėjai? Kaip galima 
pavadinti tuos mokytojus, ku
rie, paėmę į savo rankas jau
nimą, tą gležną tautos ateitį, 
deda visas pastangas apnuody
ti ateizmo nuodais? Ar jie nė
ra panašūs j tuos anų laikų 
parsidavėlius, kurie iš savo 
tautiečių stengėsi išplėšti 
gimtąją kalbą, kurie dangstė
si svetimomis plunksnomis ir 
niekino visa, kas. sava ir lie
tuviška?

Prarasti tikėjimą, pasida
ryti ateistu galima visais lai
kais ir visur. Tai sąžinės, vi
daus dalykas. Į tai niekas ne
turi teisės kištis... tol, kol 
pats ateistas nesikiša į kitaip 
manančių sąžinę, neįsijungia 
į prievartautojų armiją. Bet 
jei jis tampa “kovinguoju ateis
tu”, brukte bruka savo pažiū
ras visiems, jo kitaip nepava
dinsi šiandien, kaip tik oku
panto bernu, aktyviu talkinin
ku dvasinių tautos pavergėjų.

Gyvybinė pozicija
Ką ateizmas davė lietuvių 

tautai? Kokią baisią moralinę 
žalą jis padarė ir daro, šian
dien dar sunku įvertinti. Jo 
skaudžias pasekmes jausime 
gal dar daugelį dešimtmečių. 
(Dieve, saugok, kad iš viso ne
virstame moraliniais griuvė
siais!). Šio juodo darbo talki
ninkai turėtų įsidėmėti, kad 
tautos gyvenime būna spren
džiamų momentų, lemtingų ko
vų, gyvybinių pozicijų, nuo 
kurių priklauso tolimesnis 
tautos likimas. O viena tokia 
gyvybinė pozicija šiuo metu 
kaip tik ir yra tautos religija. 
Ne veltui ir priešas ją visų įnir
tingiausiai puola. Ar sugebė

PASAULIO LIETUVIŲ 
GYDYTOJŲ DRAUGIJOS 

suvažiavimas 

- š. m. gegužės 25-26 d.d. Klivlande 
(Harley Hotel, of Cleveland South, 5300 Rockside Rd., 
Independance, Ohio 44131, USA. Telefonas Ohio valstijo
je gyvenantiems (800) 362-2960, kitiems - (800) 321-2323 
Registruotis pas p. Maurutienę tel. (216) 256-1383.
Visus lietuvius gydytojus dalyvauti kviečia - Valdyba

Tarptautiniai 
jaunimo metai

1985 
Stovykla 

Neringoje
lietuviškai kalbantiems

i jaunuoliams
(nuo 17 metų ir studijuojantiems)

Kur 134C, R.F.D. 4, West Brattleboro, VT05301, USA 
(tel. 802-254-9819)

Kada Birželio 16-29
Kaina $80.00 JAV savaitei
Programa Krikščioniškumas, lietuviškumas, charakterio ugdymas. 

Pirmoje 1984 m. stovykloje per dvi savaites dainavom, pa
skaitų klausėm, diskutavom, iškylavom, tautodailės mokė
mės, vaizdajuostes projektavom ir filmavom, vaidinimus ren
gėm, sportavom, Vatikano radijui juostelių [kalbėjom, skaitėm 
lietuvių klasikų literatūrą, draugavom, valgėm ir miegojom!

Kreiptis smulkesnių informacijų
Neringa, ICC-RT 21, Putnam, CT 06260, USA

sime ją apginti taip, kaip prieš 
šimtą metų mūsų tėvai apgy
nė gimtosios kalbos pozici
jas?! Ar išsaugosime tas dva
sines ir moralines vertybes, 
tą dvasinį skydą, kuris mus 
saugo ir gina nuo galutinio 
įsiliejimo į rusišką tautų ly
dymo katilą ir ištirpimo be- 
teisiškoje Kremliaus vergų 
masėje — “tarybinėje liaudy
je”? Šis pasaulėžiūros barje
ras, ideologinė barikada šian
dien atlieka tą patį vaidme
nį, kokį prieš šimtą metų at
liko lietuvių kalba. Tik toks 
skirtumas, kad tuomet gimto
sios kalbos praradimas reikš
davo ryšio su savo tauta pra
radimo galutinę fazę, nutautė
jimo pabaigą, o dabar priešo 
ideologijos priėmimas reiškia 
nutautimo pradžia.

Komunistinė pasaulėžiūra 
šiandien yra viena svarbiau
sių priemonių pavergti tautą, 
pakirsti jos savarankišką mąs
tyseną, pasikasti po pačiais 
giliausiais tautinės sąmonės 
pamatais. Suniveliavus tautą 
dvasiškai, nesunku bus ją lik
viduoti ir istoriškai. (Neuž
mirštame, kad ir mūsų kalba 
puolama: vis labiau grūdama 
rusų kalba, siaurinamos lie
tuvių kalbos vartojimo sritys, 
peršamas dvikalbiškumas, vi
sos kultūrinio gyvenimo sri
tys pajungtos Maskvos kontro
lei ir 1.1.).

Tauta, kaip ir žmogus, yra 
gyvas organizmas su fiziniu 
ir dvasiniu pradu. Kaip žmo
gų, taip ir tautą galima suluo
šinti fiziškai ir dvasiškai. 
Ypač pavojingas dvasinis tau
tos suluošinimas. Fizinė tau
tos degeneracija paprastai 
prasideda po dvasinės dege
neracijos. O į dvasinę dege
neraciją veda daug kelių' — 
beteisiškumas, sumaterialė
jimas, svetimųjų priespauda, 
tačiau svarbiausia — religi
jos praradimas. Juo labiau 
nūdvasinta tauta (visiškai ne
tikinčių tautų nėra), juo pa
lankesnės sąlygos joje plisti 
kitom dvasinėm ir moralinėm 
blogybėm. Nureligėjimo neša
mas pavojus dar labiau padi
dėja, kai tauta svetimųjų pa
vergta, kai jai reikia sunkiai 
kovoti dėl savo egzistencijos, 
kai reikia neprarasti vilties, 
net kaupti jėgas, ruoštis ko
vai dėl savo teisių, laisvės ir 
savarankiškumo.

Prieš mus du keliai. Vienu 
ragina, verčia mus eiti rusiš
kasis pavergėjas, kitu — ska
tina žengti Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia. Pirmuoju eidami 
tapsime beteisiais rusų im
perijos vergais, prieisime tau
tinę mirtį; antrasis kelias ve
da į dvasinio savarankiškumo, 
žmogiško orumo išlaikymą, į 
tautinį gyvybingumą ir prisi
kėlimą laisvam gyvenimui!
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Žmogaus teisių konferencijoje Los Angeles mieste kalba "Amerikos balso” 
direktorius EUGENE PELL, toliau — estas AVO PIIRISILD, Baltiečių 
laisvės lygos veikėjas, ir LINAS KOJELIS — Baltųjų rūmų pareigūnas 
etninėm grupėm Nuotr. D. Mažeikienės

Vilniaus ateitį svarstant
K. BARONAS

Tai mano paskutinis atsa
kymas Petrui Žvilbai, nes ne
matau reikalo toliau tęsti dia
logą su žmogumi, kuris neper
gyveno lenkų okupacijos, ne
matė vilniečių Golgotos kelio 
ir dabar jiems daromų skriau
dų lietuviškoje Gudijos dalyje 
ar Suvalkų trikampyje. Gaila, 
P. Žvilba užmiršo ar “nematė” 
“TŽ” ar “Drauge” spausdintų 
žinių iš Gudijos lietuvių gy
venimo, kur lenkai kunigai, 
mokėdami lietuvių kalbą, ven
gė net Evangeliją jų kalba skai
tyti (Gervėčiai, Varanavas, 
Apsas, Vidžiai), kur įvairios 
Vesilevskos ar Savickajos, t.y. 
lenkės, staiga tapusios rusėm, 
draudė raštinėse kalbėti lietu
viškai. P. Žvilba “negirdėjo” 
apie sudegintą šventovę Suval
kų trikampyje, jis “negirdėjo” 
apie užsienyje egzistuojančias 
lenkų Vilniaus mylėtojų drau
gijas ir 1.1.

Paskutinis P. Žvilbos atsaky
mas neįtikino manęs lenkų 
mielaširdingumu (Vilnius liks 
Lietuvoje —cha!), nes gyvenda
mas okupuotame Vilniuje la
bai gerai pažinau mūsų pietų 
kaimynės tautos dvasią, jų 
mestą mesianizmo šūkį Rytų 
Europai, kviečiantį plėsti Žeč
pospolitos ribas nuo Baltijos 
iki Juodosios jūros.

Neužtenka lenkų tautą pa
žintį iš B. Prūso, H. Sienkie- 
vičiaus, Ožeškienės ar romap- 
tiko A. Mickevičiaus veikalų. 
Reikia su ja ilgiau pagyventi, 
pajusti joje tekantį kraują, 
kartu prisimenant žygius 
prieš Lietuvą ar net ukrainie
čių sostinės Kijevo trumpalai
kę okupaciją. Juk lenkų ten 
nebuvo, tad ko jieškojo J. Pil
sudskio legionai, ko jieškojo 
Želigovskis svetimose žemėse? 
Atlikti jiems tariamai Dievo 
skirtą Mesijo vaidmenį ar pa
tenkinti savo grobuoniškų ran
kų geidulį?!

Apie Kęstutį Drūtą galėčiau 
prirašyti ištisus puslapius, 
nes Vilniuje gyvenau tik per 
keletą šimtų metrų nuo jo ir 
ilgesnį laiką draugavau su jo 
seserim Aldona, supažindinau 
ją su būsimu gyvenimo draugu 
Lietuvos futbolo rinktinės žai
dėju a.a Vytautu Saunoriu. 
Nežinau kodėl, bet mano ir 
Drūto tėvai susitikdavo tik 
gatvėje, trumpai pakalbėdavo, 
bet namuose vieni kitų nelan
kydavo.

Kęstutis Drūtas buvo karje
ristas, jau gimnazijoje įsijun

rengiama GIDEONO KELIONIŲ AGENTŪROS 
923-7337

Kaina — $3,495.00 (kanadiškais) padengia:
• Kelionę lėktuvu iš Toronto ir atgal
• Pervežimus iš aerodromų į viešbučius ir atgal
• Kambarius geruose viešbučiuose ir maistą
• Įžymybių apžiūrėjimą bei išvykas. Angliškai kalbančių vadovų 
paslaugas. Aerodromų ir vizos mokesčius.

Labai [domi kelionė su kunigu Tomu Dove

Smulkesnių informacijų gausite užpildę ir atsiuntę šią atkarpą: 
GIDEON TRAVEL AGENCY, 60 St. Clair Ave. East
Toronto, Ont. M4T 1N5

Vardas, pavardė ......................................................... Tel.............

Adresas ..........................................................................................

gęs į komunistų organizaciją. 
Būdamas studentu lietuviška
me gyvenime beveik nedaly
vavo. Kiek prisimenu, Vil
niaus un-te susipažino su stu
dente Savickaite (vardo nepri
simenu), gyvenusia Paupio g. 
13 nr. Atrodo, kad ji buvo su
lenkėjusi lietuvaitė, nes jau
nesnės sesers vardas buvo Bi
rutė. Vokiečių okupacijos me
tu su žmona slapstėsi viename 
Žemaitijos ūkyje.

A. a. Vytautas Saunoris ir 
Kęstutis Drūtas (Lenkijoje 
Kiejstut Drūto) buvo stiprio
je žmonų įtakoje. Maskvos 
“Spartako” futbolo komanda 
jaunam žaidėjui Vytautui (jis 
buvo gimęs 1923 m.) tuoj po 
karo pasiūlė persikelt su ge
ru atlyginimu į Maskvą, tačiau 
Aldona Drūtaitė-Saunorienė 
globojo savo senus bei sergan
čius tėvus Vilniuje ir nuo ge
resnio gyvenimo Maskvoje at
sisakė.

K. Drūto žmona Savickaitė- 
Drūtienė matė karjerą Lenki
joje. Ten jis ją ir surado — 
Drūtas buvo paskirtas Lenki
jos ambasadorium Turkijoje.

Gyvendamas penktus metus 
Europoje, aplankiau daug vie
tovių. Belsen koncentracijos 
stovyklos vienoje lentoje yra 
šis įrašas: “Laikas praeina, 
bet prisiminimai lieka”. Vil
niaus lenkų okupacijos laikai 
su visais žiaurumais ir man 
paliks visam gyvenimui.

: n ■■■ ūOfJHimi!.
'>■ JSHį IR SgjfH-

Vilniaus lenkų XIX vidurinės mo
kyklos liaudies dainų bei šokių 
ansamblio “Wilenka” koncerto pla
katas, iškabintas Vilniuje
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Taikos ir laisvės ryžto žygis 
jau pasiekė kompartijos propa
gandistus Vilniuje. Komparti
jos oficiozas “Tiesa” balandžio 
11 d. laidoje atkirčiui panaudo
jo Kazio Bagdonavičius pamfle
tą “Vaiduokliu laivas arba šis 
tas apie vandenų švarą”. Jo įva
de “Tiesos” skaitytojams rašo
ma: “Užsienyje leidžiama bur
žuazinių nacionalistų spauda, 
diversinės radijo stotys pasta
ruoju metu smarkiai reklamuo
ja jų ruošiamą provokacinį pasi
plaukiojimą laivu Baltijos jū
roje. Tikslas aiškus — šmeižti 
Tarybų Lietuvą, atidirbti už im
perializmo specialiųjų tarnybų 
skiriamus pinigus”. Kaip jau 
įprasta gerai apmokamiems 
kompartijos propagandistams, jie 
viską matuoja pinigais. Tad ir 
šiam išeivijos jaunimo žygiui 
pinigų bus gauta iš “imperia
lizmo specialiųjų tarnybų”. K. 
Bagdonavičius negali nė įsivaiz
duoti, kad lėšas kelionei Bal
tijos jūra sutelks pats lietuvių, 
latvių ir estų jaunimas, jų tėvai, 
tautinės organizacijos, kad nie
kam nereikės “atidirbti už im
perializmo specialiųjų tarnybų 
skiriamus pinigus”. Pamflete 
prasitariama ir apie tarptauti
nį teismą, panašų į Niurnbergo, 
kuriame norima nuteisti visus 
bolševikus iš karto, atsilygin
ti už Jaltą, Potsdamą ir Helsin
kį. Atrodo, žinia apie jaunimo 
žygį šią vasarą jau plačiai pa
sklido sovietų okupuotoje Lietu
voje, jeigu iš jo bandoma šai
pytis pagrindiniame komparti
jos dienraštyje.

IŠGELBĖJO MERGAITĘ
Viktoras Armalis balandžio 

10 d. “Tiesoje” rašo apie vieno 
buto gaisrą Vilniuje. Atvykę ugia- 
gesiai ketvirtame aukšte jau 
rado išlaužtas buto duris, lauk 
virstančius aitrių dūmų kamuo
lius, kaimynus, kurie kibirais 
bandė gesinti prieškambaryje 
liepsnojančius drabužius, batus 
ir grindis. Tada kažkas prasi
tarė, kad bute turbūt yra vaikas. 
Ugniagesių vyr. Itn. Jonas Stak- 
nys, įsiveržęs kambarin, liepsnos 
dar nerado, tačiau dėl dūmų nie
ko negalėjo matyti. Teko pasi
lenkus apčiuopom grabinėti 
kiekvierto kambario metrą, kol 
pagaliau prie lovos rado gulin
tį vaiką. Tai buvo buto šeimi
ninkų jau nekvėpuojanti dukre
lė Aušra Jakorevičiūtė. Ugnia
gesiai ištisą pusvalandį šaukė
si greitosios pagalbos, bet pasta
roji nesirodė. Buvo imtasi dirb
tinio kvėpavimo. Mergaitė pama
žu ėmė atsipeikėti. Grįžo jos 
mama, išėjusi parduotuvėn ir 
dukrą palikusi be priežiūros. 
Atvykusi greitoji pagalba Auš
rą Jakorevičiūtę išgabeno ligo
ninėn. Ten ji atgavo sąmonę po 
keturiolikos valandų.

APSUPTI DARŽELIAI
“Tiesos” korespondentas Vy

gantas Guiga, apsilankęs Ukmer
gėje, balandžio 6 d. laidoje pa
skelbė spygliuotomis pastabo
mis pavadintą rašinį “Vaikų dar
želiai girtuoklių kaimynystė
je”. Rašo jis apie “Nykštuko” ir 
“Pasakos” darželius, kurių deši
nėje yra šašlykinė “Iešmas”, kai

AUDRA
Travel

Kviečia keliauti kartu!!!
1985 metų

KELIONĖS l LIETUVĄ
Išvyksta

Gegužės 24
Birželio 24
Liepos 12 (nėra vietų)

Rugpjūčio 12
Rugsėjo 3
Spalio 4
Gruodžio 20 

Kelionės į kitas pasaulio šalis
AUSTRALIJA- gruodžio 19 - sausio 11
BRAZILIJĄ, ARGENTINĄ - datos bus skelbiamos 

Mūsų įstaigoje
• Sutvarkomi dokumentai iškvietimams.
■ Tarpininkaujama suteikiant giminėms Lietuvoje labai nau
dingą finansinę paramą nuperkant automobilius, kooperati
nius butus bei tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

rėje — maisto parduotuvė su vy
no skyriumi. “Iešme” šašlikai 
nėra populiarūs. Ten pagrindi
nis dėmesys tenka parduoda
mam alui ir vynui, o kartais šie 
gėrimai atsinešam! iš namų. Per
nai pavasarį kitoje gatvės pu
sėje prieš abu vaikų darželius 
išdygo specializuota alkoho
linių gėrimų parduotuvė, atda
ra nuo 11 v. iki 23 v. Tėvai rašė 
miesto ir rajono vykdomiesiems 
komitetams, prašydami iškelti 
gėrimų parduotuvę, šašlykinę 
paversti valgykla. Buvo gautas 
atsakymas, kad girtuokliai ne
gali daryti blogos įtakos vai
kams, nes prie šašlykinės yra 
sanitariniai mazgai. Pasak V. 
Guigos, ne visi mėlynanosiai 
nueina iki tų “mazgų”. Aikšte
lę prie vaikų darželių užvaldė 
girtuokliai. Ypač nuo jų nuken
čia “Pasaka”, aptverta žema tvo
rele. “Pasakos” vedėja R. Kliuč- 
nikova skundėsi, kad jai teko 
matyti vyrus, susėdusius ant par
versto medinio garvežio, lei
džiančius ratu butelį vyno. Pa
vasarį beprasmiška sodinti dar
žoves vaikams maitinti, nes jos 
tampa užkanda girtuokliams. 
Nors yra sodas, obuoliai ir kriau
šės irgi tenka ne vaikams. Buvo 
atvejų, kai girtuokliai sustab
dė namo grįžtančius mažus vai
kus ir pareikalavo kapeikų, nors 
tie mažyliai dar nė kišenių ne
turėjo. Tokios išdaigos kelias
dešimt ukmergiškių tėvų ir moti
nų privertė kreiptis į “Tiesos" 
radakciją.

ATITAISĖ KLAIDĄ
Lietuvos pogrindžio “Aušra” 

1984 m. 42 nr. išspausdino pasta
bą, liečiančią Salomėjai Nėriai 
priskirtą eilėraštį “Sugrįžimas”, 
kuris buvo išspausdintas ir “TŽ”. 
Pastaboje sakoma: . . nesąži
ningo asmens suklaidinti, ‘Auš
ros’ 39 nr. publikavome eilė
raštį ‘Sugrįžimas’ kaip S. Nė
ries priešmirtinį kūrinį. Paaiš
kėjo, kad tikrasis minėto eilė
raščio autorius yra Antanas Va- 
lantinas. Eilėraštis buvo išspaus
dintas ‘Pranciškonų pasaulyje’ 
1938 m. 4 nr.”

TEATRAS KĖDAINIUOSE
Kėdainiškiai susilaukė nau

jo kino teatro “Kėdainiai”. Jis 
yra plačiaekranis, turi dvi 400 
ir 200 vietų sales, estradą, erd
vų priesalį, kuriame bus galima 
rengti parodėles. Projektą pa
ruošė Miestų statybos instituto 
Kauno skyriaus architektai.

PROPAGANDINĖS PREMIJOS
Vilniškės kompartijos cent

ro komitetas ir sovietinamos Lie
tuvos ministerių taryba įsteigė 
keturias vienkartines premi
jas — kiekvieną po 1.500 rublių 
paminėti Sovietų Sąjungos per
galės keturiasdešimtmečiui II D. 
kare. Laukiama “aukšto idėjinio 
ir meninio lygio literatūros ir 
meno kūrinių”, garbinančių tą 
dabartinių Lietuvos okupantų 
pergalę. Premijų komisijos va
dovu paskirtas kultūros “minis- 
teris” J. Bielinis. Kūriniai pre
mijoms gauti turės būti prista
tyti komisijai iki š. m. gruodžio 
1 d., o jos bus paskirtos 1986 m. 
vasario 23-sios išvakarėse, kai 
švenčiama sovietinės armijos ir 
karo laivyno diena. v. Kst.

Grįžta

Birželio 9
Liepos 10
Liepos 29 (Dainų šventė)
Rugpjūčio 28
Rugsėjo 11 ar 17
Spalio 20
Sausio 5

Kan. ALFONSAS JURKEVIČIUS Lenkijoje, netoli Vroclavo, lenkiškoje 
parapijoje 1984 m. pabaigoje atšventė savo gimimo 50 ir kunigystės 25-rių 
metų sukaktį. Nuotraukoje kunigai, atnašavę Mišias. Iš kairės: kun. 
ALFREDAS RŪKSTA, kan. A. JURKEVIČIUS ir neatpažintas kunigas

Hamilton, Ontario
CHORAS “AIDAS" minės savo 

veiklos 15-kos metų sukaktį kon
certu birželio 8 d., 7 v.v., Jauni
mo centre. Koncerte, šalia “Aido”, 
dalyvaus Klivlando jaunų vyrų 
dainos vienetas “Uždainuokim”, 
vad. muz. Algio Bielskaus, ir sol. 
V. Verikaitis, kuris su aidietėmis 
atliks dalį programos.

“Aidas” šia proga rengia didelę 
smulkių laimikių loteriją. Turin
tieji laimikių prašomi sekmadie
niais atnešti į Jaunimo centrą ir 
kavutės metu perduoti rėmėjų ko
miteto nariams arba paskambinti 
E. Ciparienei 389-5161 bei J. Plei- 
niui 549-5372, ir laimikiai pagal 
susitarimą bus paimti. Gauta $100 
auka iš nuoširdaus “Aido” rėmėjo 
p. J. Butkevičiaus. Jam nuoširdus 
ačiū.

“AIDAS”, vad. muz. J. Govėdo, 
gegužės 4 d., kartu su Otavos “Ra
munėlėmis” ir Montrealio mergai
čių choru “Pavasariu”, atliko “Pa
vasario” penkmečio koncerte me
ninę programą. Aidietės grįžo pil
nos gražiausių prisiminimų. J.P.

London, Ontario
MEDICINOS DAKTARAS An

tanas P. Janauskas, 63 m. amžiaus, 
mirė balandžio 22 d. Viktorijos 
ligoninėje, po kelis metus truku
sio širdies negalavimo. Dirbo 
Westminsterio ligoninėje; pali
ko liūdinčius — žmoną Sally ir 
sūnų Bruce Londone bei seserį 
Sofiją Lietuvoje. Palaidotas 
Woodland kapinėse, Londone, 
balandžio 25 d. iš Millard George 
laidotuvių namų.

METINĖ PARAPIJOS VAKA
RIENĖ buvo surengta balandžio 
27 d. parapijos salėje. Puikią me
ninę programą atliko muziko Sta
sio Sližio vadovaujamas Detroi
to moterų vokalinis kvartetas: 
B. Januškienė, i Č. Pliūrienė, N. 
Sližienė, A. Tamulionienė. Jos 
padainavo visą eilę tinkamai pa
rinktų dainų, kurių dalis — pa
ties vadovo St. Sližio sukurtos. 
Antroje dalyje jos atliko lietu
vių ir kitataučių kompozitorių 
kūrinių bei operinių ištraukų.

Vakarienės dalyviai, kurių tar
pe matėsi buvęs šios parapijos 
klebonas kun. J. Staškus, KLB 
krašto valdybos pirm. A. Pace- 
vičius ir eilė londoniečių svečių, 
nešykštėjo katučių dainininkėm 
ir jų vadovui, išprašydami priedo 
liaudies dainą “Stikliukėlis”. 
Nuoširdžią padėką išreiškė pa
rapijos klebonas kun. I. Mika
lauskas. Buvo įteikta puokštė gė
lių, kaspinu perrišta, pranešė
jai, vienai iš kvarteto narių. Puokš
tė keliavo, kol pagaliau papuo
šė vadovo-akompaniatoriaus pia
niną .. .

Detroito moterų kvartetas turi 
gražų repertuarą dainų ir mielai 
dalyvauja įvairiuose renginiuose. 
Kontaktui — tel. 1 (313) 278-2436. 
Pagirtina parapijos taryba, su
dariusi malonią kultūrinę atgai
vą.

Sekmadienį, pagrindinių Mišių 
metu, dalyvaujant detroitiečiams 
— vokalistėms ir muz. Sližiui, Lon
dono choras “Pašvaistė”, pagerb
dama atsilankiusį muziką St. Sli
žį, giedojo su juo surištas tris gies
mes: “Šv. Šiluvos Mergelei Mari
jai”, “Šventas" ir “Marija, skais
čiausia Marija”. P.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas"
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Calgary, Alta.
TAUTOS FONDUI paaukojo: 

$75 — J. T. Vyšniauskai; $50 — P. 
Gluoksnys, p. Stanevičius; $25 — 
A. B. Šlekiai; $20 — J. Bružas, L. 
Bružės, K. Dubauskas, KLB, kūrė- 
jas-savanoris Kvietys, p.p. Krausai, 
K. Slavinskas, p. Stankevičius; $10 
— V. Dubauskienė, Alg. Erelis, 
A. Karpa, J. S. Sinkevičiai, Al. Šu
kys, K. Vaitkūnas, Yore Yogy, J. 
Žemaitaitis; $5 — P. M., Vanda 
Skideen, R. Šukys, H. D. Šukys, 
Verutė; $2 — A. K. Condin. Iš vi
so — $467.

Nuoširdi padėka visiems auko
tojams- •

Tautos fondo atstovybė 
Kanadoje

Vancouver, B. C.
A. a. JUOZAS ŠMITAS mirė š. m. 

balandžio 11 d., sulaukęs 57 metų 
amžiaus. Paliko žmoną, dukterį, 
sūnų ir dvi vaikaites. Velionis bu
vo aktyvus Vankuverio Lietuvių 
Bendruomenės narys, daug metų 
buvęs valdyboje ir jos pirminin
ku. Jis taip pat priklausė medžio
tojų ir meškeriotojų klubui “Beb
ras” bei šachmatininkų klubui. 
Palaidotas, “Ocean View” mauzo
liejuje. Kor.

Sudbury, Ontario
KLB APYLINKĖS VALDYBA 

š. m. gegužės 11, šeštadienį, 6 v.v., 
210 Drinkwater St., Šv. Kazimie
ro parapijos salėje, rengia Moti
nos dienos minėjimą. Bus paskai
ta, meninė programa, bendra va
karienė ir kt. Kviečiamos moti
nos, vietos bei apylinkės lietu
viai ir svečiai minėjime dalyvau
ti. Įėjimas — $10. Valdyba

AfA
JULIJAI PLIKAITIENEI

i, ■!:< mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai JULIJAI

KOPERSKIENEI bei
* f Hf*

šeimai ir drauge su jais liūdime -

Hamilton, Ont.
Z. O. Stasiuliai

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “TAT IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALKA
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 21 MILIJONĄ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P C.A.) .............. 572% nekiln. turto pask........... 1072%
santaupas........................ 672% asmenines paskolas  1272%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas....................... 6% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m.............. 972% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m............... 10% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo............... 8% dydį iki $2.000.
90 dienų indėlius.............. 872% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $10.000.
Beg. pensijų 1 m..............  972%

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTŲ
JŲ KLUBO “Geležinis vilkas” me
tinis renginys įvyko Šv. Kazimie
ro parapijos (lenkų) salėje. P. 
Venskui sukalbėjus maldą prieš 
vakarienę, visi dalyviai vaišino
si klubo narių-šeimininkių ska
niai paruošta vakariene. Vakarie
nę ruošė: A. Albrechtienė, O. Po- 
derienė ir N. Paulaitienė. J. Ba- 
taitis, klubo iždininkas, visus da
lyvius supažindino su klubo val
dyba: pirm. Audra Albrechtiene, 
sekr. Juozu Paulaičiu ir pakvietė 
V. Bružą, buvusį 1984 m. klubo 
valdybos pirmininką, įteikti žyme
nis (taures) pasižymėjusiems na
riams už geriausią žvejybą. Žyme
nis gavo — Birutė Stankienė ir 
Onutė Poderienė. 1984 m. medžiok
lė buvo nesėkminga, todėl žyme
nų niekas ir negavo.

Meninę programa atliko “Sutar
tinės” akordeonistės, dainininkės 
— Danutė Pargauskaitė, Daina 
Gurklytė, Zita Gurklytė ir vado
vė Nijolė Benotienė. (Sesutės D. 
Z. Gurklytės yra gimusios Sudbu- 
ryje, bet prieš 13 metų išvykusios 
į Stayner, Ont., vėliau — į Missis- 
saugą).

Programą atliko puikiai, keletą 
kartų buvo įterpta ir humoristi
nių gabalėlių, k.a. vyrų kaklaraiš
čio rišimo lenktynės — kurias lai
mėjo J. Staškus. Vėliau įvyko lote
rija, veikė baras. Muziką tvarkė 
P. Tolvaišą. Dalyvavo svečių iš 
kaimyninių ir tolimesnių vieto
vių: OPP tarnautojas Gediminas 
Poderys su žmona Danute ir šeima 
iš Sault Ste. Marie, Petras ir Jani
na Gurkliai iš Mississaugos, Anta
nas ir Juoze Gataučiai, Salomė
ja Poderienė, p. Ramanauskienė 
iš Toronto. Parengimu dalyviai 
buvo labai patenkinti, ypatingai 
už puikią meninę programą.

J. Kručas

Sault Ste. Marle, Ont.
MŪSŲ TAUTIEČIAI džiaugia

si reto svečio kun. J. Staškaus 
priešvelykiniu apsilankymu ir jo 
vadovautomis rekolekcijomis. Ne
trukus po to jis ir vėl čia atvyko į 
a.a. Povilo Puteikio laidotuves. 
Po laidotuvių visi jų dalyviai bu
vo pavaišinti “Minelli" restora
ne. Velionis testamentu yra pali
kęs nemažai santaupų. Tikimasi, 
kad jų dalis bus panaudota ir 
bendriniams lietuvių reikalams 
išeivijoje. Kor.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. P. 
Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

e lietu™ pasaulyje
JA Valstybės

VLIKo tarybos posėdyje Či
kagoje balandžio 20 d. trejų me
tų laikotarpiui patvirtinta VLI
Ko valdyba: pirm. dr. K. Bobelis, 
pavaduotojas dr. D. Krivickas, 
nariai — dr. E. Armanienė, O. 
Baršketytė, inž. L. Grinius, V. 
Jokūbaitis, dr. K. Jurgėla, dr. 
J. Stikliorius, dr. J. Stukas ir 
J. Vitėnas. Pareigomis bus pasi
skirstyta valdybos posėdyje.

PLB visuomeninių reikalų 
komisija pakvietė Indianos uni
versiteto prof. dr. Julių Šmulkš
tį paruošti ir suredaguoti stu
diją apie vokiečių okupacijos 
metus Lietuvoje. Studija, para
šyta anglų kalba, bus atkirtis 
sovietų ir kitų kaltinimams, kad 
lietuvių tauta bendradarbiavo 
§u nacių valdoma Vokietija. 
Sutartį kovo 30 d. Čikagoje su 
prof. dr. J. Šmulkščiu pasira
šė PLB valdybos vicepirm. dr. 
T. Remeikis ir visuomeninių 
reikalų komisijos pirm. inž. A. 
Gečys. Studijos paruošimą fi
nansuos PLB, JAV LB ir Kana
dos LB valdybos. Jų sutelktos 
sumos dydžiu sutiko prisidėti 
JAV Lietuvių fondas, darbo pra
džiai jau paskyręs $1.000.

PLB atstovybę Ženevoje per
nai įsteigė Šveicarijoje viešėję 
valdybos pirm. V. Kamantas ir 
visuomeninių reikalų komisijos 
pirm. inž. A. Gečys. PLB atstovu 
sutiko būti Ženevoje gyvenantis 
Narcizas Prielaida, einantis 
Šveicarijos LB krašto valdybos 
pirmininko pareigas, turintis 
plačias pažintis su užsienio vals
tybių pareigūnais ir žurnalis
tais. PLB atstovo pareigas jis 
pradėjo pernai rudenį: rūpinosi 
iš Afganistano atvežtu ir Švei
carijoje internuotu lietuviu 
kariu Rimu Burba, sekė Žmo
gaus teisių komisijos pasėdžius 
1984 m. spalio 26 — lapkričio 
9 d.d., ir paskleidė dokumen
tų apie sovietų vykdomus žmo
gaus teisių pažeidimus Balti
jos šalyse. Tarptautinis Rau
donasis kryžius buvo painfor
muotas apie Viktorą Petkų. N. 
Prielaida taipgi sekė G. Shult- 
zo ir A. Gromyko pasitarimus, 
talkino Ženevon atvykusiai BA- 
TUNo delegacijai.

A. a. Marija Černeckytė-Sims, 
poetė, visuomenės veikėja, Tau
tinės lietuvių sąjungos garbės 
narė, balandžio 9 d. mirė Detroi
te, sulaukusi 78 metų amžiaus. 
Velionė gimė Lietuvoje, į JAV 
atvyko 1928 m. Buvo išleidusi 
poezijos rinkinius “Eilėraščiai 
iš užjūrio”, “Mano dainos”, rink
tinę poezijos, papildytą nau
jais eilėraščiais — “Ant kryž
kelių senų”. Velionės palaikai 
sudeginti ir nuvežti į Tautines 
lietuvių kapines Čikagoje, kur 
palaidotas jos vyras a.a. dr. Jo
nas Sims.

Australija
Pertho lietuvius vakarinėje 

Australijoje aplankė ir jiems 
rekolekcijas vedė vysk. P. Balta
kis. Juos jis rado be lietuvių 
kalbą pramokusio kroato kun. T. 
Tomič, ilgus metus atlikusio 
religines paslaugas, sergančio 
vėžiu ligoninėje. Vietinis arki
vyskupas prašė vysk. P. Baltakį 
Pertho lietuviams surasti lietu- 
vį kapelioną, kuris pakeistų 
kun. T. Tomič. Iš Pertho vysk. P 
Baltakis išskrido kovo 12 d., o 
kun. T. Tomič mirė balandžio 
15 d. “Mūsų pastogė” balandžio 
22 d. laidoje paskelbė vysk. P. 
Baltakio pranešimą Australijos 
lietuvių sielovados reikalu. Jis 
džiaugiasi, kad visi tikintieji 
yra aptarnaujami lietuvių kuni
gų, išskyrus tolimojo Pertho 
lietuvius. Susitarus su Pertho 
ir Adelaidės arkivyskupijomis, 
Pertho lietuvių sielovada buvo 
pavesta australų sielovadoje 
dirbusiam kun. dr. A. Savickui. 
Sprendimas padarytas dvejų 
metų laikotarpiui. Australijos 
imigracijos sekretoriate kun. 
dr. A. Savickas jau įregistruo
tas kaip lietuvių katalikų ka
pelionas.

Marija Butauskienė Adelaidė
je yra pirmoji lietuvė Australi
joje, š. m. kovo 13 d. susilaukusi 
šimto metų. Ji gavo sveikinimus 
iš karalienės Elzbietos, Austra
lijos vyriausybės ir vietinės val
džios, ją plačiai paminėjo aust
ralų spauda. Sukaktuvininkę 
sveikino ALB Adelaidės valdy
bos pirm. J. Stačiūnas, kun. J. 
Petraitis, kun. A. Spurgis, Ade
laidėje apsilankęs vysk. P. Balta
kis. M. Butauskienė, dar gana 
tvirta ir turinti gerą atmintį, 
jiems kalbėjo apie savo jaunys
tę Vilkaviškyje, kur jos tėvai 
buvo turtingi, rengdavo balius 
su uždegto konjako taurėmis 
rankose. Pokario metais M. Bu
tauskienė su dukra Gražina gy
veno Ravensburgo, Weilheimo, 
Schwaebisch Gmuendo stovyk
lose. Australijoje įsikūrė Mel
burne ir vėliau su dukra Gra

žina Firinauskiene, mirusia 
1969 m. birželio 15 d. persikė
lė Adelaidėn. Dabar ją globoja 
vaikaitė Marytė, mirusios Gra
žinos dukra. G. Firinauskiene 
pasižymėjo dailėje. Šv. Kazimie
ro šventovę Adelaidėje puošia 
jos sukurtos šv. Kazimiero ir Ši
luvos Marijos statulos, paveiks
las “Bėgimas į Egiptą”.
Argentina

Buenos Aires priemiestyje 
Temperley po ilgesnės pertrau
kos vėl atgijo senoji moterų Bi
rutės draugija, kovo 17 d. suren
gusi Juozapines. Mišias artimo
je koplyčioje atnašavo kun. A. 
Lubickas. Čia pasimelsta už bu
vusią pirm. M. Šantarienę ir 
draugijos narę J. Skurauskaitę. 
Lietuviškų giesmių giedojimui 
vadovavo S. Derenčius. Birutie- 
čių namuose buvo surengtos 
Juozapinių vaišės. Susilaukta 
tik vienos šio vardo atstovės 
— Juozės Brazaitienės, kuri 
buvo pasveikinta ir apdovano
ta. Po pietų dalyviai išbandė 
savo laimę gerų laimikių turė
jusioje loterijoje.

Izraelis
Jeruzalėje leidžiamas veikalas 

“Yad Vashem Studies”, kurio 
XVI tomas skaitytojus pasiekė 
1984 m. Jame išspausdinta ir 
Dov Levino studija apie Lietu
vos žydus “July 1944 — the Cru
cial Month for the Remnants of 
Lithuanian Jewry”. Tai tik da
lis platesnės šio autoriaus stu
dijos, kurią jis atlieka Jeruza
lės universiteto Dabarties žy- 
dijos institute. Minėtoji studi
ja (ištrauka) apima 28 puslapius, 
kuriuose lietuviams mažai sim
patijos, bet daug kaltinimų. Vie
name puslapyje pabrėžiama, 
kad “daugumą žudymų atliko 
lietuviai”.

Britanija
Lietuvių parapijos svetainėje 

įvyko DBLS pirmojo Londono 
skyriaus narių susirinkimas. 
Gausiu dalyvių skaičiumi pasi
džiaugė skyriaus valdybos pirm. 
Z. Juras. Atstovais į DBLS suva
žiavimą ir LN bendrovės susirin
kimą išrinkti V. Velička ir J. 
Baublys. Daugiausia diskusijų 
susilaukė senelių gyvenimo są
lygos Lietuvių sodyboje. Mat 
daug kas ruošiasi ten apsigy
venti. Sodybos direktorius B. 
Butrimas bandė atsakinėti į 
klausimus. Gyvenimo sąlygos 
bus plačiau diskutuojamos LN 
bendrovės susirinkime, kuris 
yra susietas su DBLS atstovų 
suvažiavimu. Pirm. Z. Juras pri
minė, kad Britanijon atvyks To
ronto vyrų choras “Aras”, kurio 
koncertas Londone bus rugpjū
čio 2 d. Londone taipgi viešės 
Anglijos lietuvių klubas iš Či
kagos. Svečių priėmimu rūpin
sis skyriaus valdyba. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos sovietinės 
45 metų okupacijos minėjimas 
įvyks Britanijos parlamento rū
muose.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
ja Londone gegužės 26, per Sek
mines, organizuoja tradicinę iš
vyką Lietuvių sodybon. Kelionė 
kainuos 4 svarus asmeniui. Ke
leivius registruoja parapijos 
tarybos nariai.

Šveicarija
Šveicarijos sostinėje Berne 

šaunų trijų gimimo sukakčių 
minėjimą kovo 30 d. surengė Ire
na Augevičiūtė-Kaestli. Kadan
gi ne visi yra gimę tuo pačiu lai
ku, šiai trigubai sukakčiai ji pa
sirinko savo gimtadienį. Jos mo
tina Lidija gegužės mėnesį su
lauks 95 metų amžiaus, o brolis 
medicinos dr. Kostas šį rudenį 
švęs amžiaus septyniasdešimt
metį. Triguba šventė susilaukė 
apie 30 dalyvių. Irena Augevi- 
čiūtė 1940 m., kai Lietuvą oku
pavo sovietai, ištekėjo už dr. F. 
Kaestli, Šveicarijos konsulo 
Kaune, kuris mirė Berne 1972 m.

Vokietija
A. a. Juozas Mackevičius ba

landžio 1 d. mirė Kielio mieste, 
ištiktas širdies smūgio. Velionis 
gimė suvalkiečio ūkininko šei
moje 1915 m. kovo 12 d. Karinę 
prievolę atliko pionierių bata
lione Kaune, išmoko staliaus 
amato. Pokario metais, kai vėl 
grįžo sovietai, dirbo stalių kom
binate Vilkaviškyje. V. Vokieti
jon atvyko 1959 m., apsigyveno 
Kielio mieste, iki pensijos dir
bo laivų statykloje. Išaugino 
tris dukras ir sūnų, skaitė lie
tuvišką spaudą, dalyvavo lietu
viškuose renginiuose. Palaido
tas balandžio 4 d. Elmschen/Ha- 
gen kapinėse. Religines apeigas 
atliko ir atsisveikinimo žodį 
tarė kun. V. Šarka. Laidotuvė
se dalyvavo gausus būrys lie
tuvių, net ir VLB Liubeko apy
linkės atstovai. Šeima visus da
lyvius pakvietė užkandžiams.
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Jaunų šeimų stovykla

Dabarties motinos veidas
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Mūsų vaizduotėje yra įsišak
nijęs motinos veidas, kurio tik
rovėje nėra. Tai Petro Rimšos 
skausme ir kančioje, akis pri
merkusi, suvytusi senutė, at
vaizduota jo skulptūroje. Jo 
“Motinos” portrete matome 
liūdnų akių moterį, apgaubtų 
balta skarele, su liūdesy nu
leistais lūpų kampučiais ir 
besirenkančiomis ašaromis 
akyse. Kitų tautų menininkai 
motinas vaizduoja linksmes
nes, dailiai pasipuošusias, 
apsuptas savo gražiai atrodan
čių vaikų. Taip jas tapė gar
susis anglas Reynolds, pran
cūzas Cassat, italas Bronzino.

Tiesa, lietuvė motina per 
keletą šimtmečių pakėlė dide
lę skausmų ir kančios naštą, 
lydėdama savo vaikus į sukili
mus, karus, partizanus, trem
tį. Bet kiekvienos motinos gy
venime yra ir daugybė didelės 
laimės momentų, kurių mes 
kažkaip nesugebame matyti. 
Ne vien vargas ir kančia yra 
motinos dalia, ne vien skaus
mas, liūdesys ir ašaros yra 
jos likiminė paskirtis. Moti
nos rankose yra kiekvienos 
tautos gyvybės tąsa ir pradžia, 
ir toji gyvybė beveik visada 
yra sutinkama su dideliu lai
mės jausmu, svajonėmis apie 
savo vaikų ateitį, pasididžia
vimu jų pasisekimais. Ir ne 
visada motinos yra tokios su
vargusios, gyvenimo iškankin
tos, kaip jos yra mums rodo
mos.

Kasdieniniame gyvenime, 
tiek lietuviškoje visuomenė
je, tiek už jos ribų, nuolat su
sitinku su motinomis. Tai ma
no bendradarbės tarnyboje, 
inteligentingos ekonomistės 
ir skaitytuvų specialistės. Lie
tuviškoje visuomenėje aš jas 
sutinku lituanistinėje mokyk
loje, kurioje jos arba mokyto
jauja, arba talkina tėvų komi
teto darbe. Klausausi aš jų 
paskaitų, skaitau jų raštus, 
lankau jų parodas... Mano 
akyse susidaro realus motinos 
veidas.

Ir mano pačios motina, ku
rią su giliu liūdesiu palydė
jau prieš keletą metų į amžino 
polisio vietą, iš Lietuvos at
sivežė savo portreto reproduk
ciją — jaunos, gražios, laimin
gos moters su rože tamsiose 
garbanose ir perlų virtinėle 
ant balto kaklo. Todėl šian
dieną, rengdami motinos die
nos minėjimus, neturėtume 
vaikams ir jaunimui rodyti 
lietuvės vargingos motinos 
paveikslų, nes jie mūsų jau
nimui liks svetimi, nesupran
tami, nepatrauklūs.

Ne “sengalvėlę” reikia gerb
ti šiandieną, nes ir pensinin
kių amžiaus sulaukusios moti
nos, kurių ne viena yra dauge
lį metų pašventusi savo pasi
rinktai profesijai ar talentui, 
tuo pakeldama šeimos intelek
tualinį ir finansinį lygį, ėjo 
su gyvenimu, nuo jo neatsilik- 
damos.

Juk tiesa, kad vaikai tėvams 
yra tik “paskolinti”. Suaugę, 
baigę mokslus, sukūrę šeimas, 
jie tampa nepriklausomais in
dividais, ant savo pečių pasi
imdami šeimos gyvenimo ir 
tautos tęstinumą. Kas tada lie
ka toms motinoms, kurios, su
prasdamos savo motiniškas pa
reigas grynai fiziškai, kaip 
namų šeimininkės, skalbėjos 
ir virėjos, — nepajėgė sukrau
ti sau pačioms dvasinių turtų? 
Tik baisi vienatvė ir noras to
liau vyrauti savo vaikų gyve
nime.

Pažvelkime į modernios mo
tinos gyvenimą realiai. Vai

kas, pradėjęs lankyti mokyklą, 
nebūna namie didesnę dienos 
dalį. Aukštesnėje mokykloje, 
prisidėjus sportui, lietuviš
kų organizacijų susirinki
mams, lituanistinėms mokyk
loms, šokių ar dainų repeti
cijoms, vaikų buvimas namie 
yra labai ribotas.

Kadaise buvo reikalaujama, 
kad motina neitų už namų ri
bų, nors su moderniais ruo
šos išradimais jos buvimas 
namie nėra reikalingas. Va
karais visi namie, o iš bet ku
rios tarnybos grįžusi motina 
visada paspėja ne tik paruoš
ti pietus, bet ir vežioti savo 
vaikus į repeticijas, dalyvauti 
visuomeniniame gyvenime. O 
šeimos šventės, Kūčios, vasa
ros atostogos yra tas laikas, 
kai šeimos nariai būna drauge.

Vaikai, grįžę iš stovyklų ar 
mokyklų, ne vien yra maisto ir 
švarių drabužių reikalingi. 
Jie randa motiną, kuri orien
tuojasi jų mokyklų programo
se, dienos įvykiuose, gali dis
kutuoti su jais paskutines po
litikos, sporto ar muzikos nau
jienas, tuo susiaurindama 
gentkarčių spragą, pajėgdama 
tapti savo vaikų pasaulio da
limi.

Užaugę vaikai nevertina 
savo motinų fizinio darbo, jų 
skalbimo, valymo ar siuvimo. 
Jie savo motiną prisimena 
daugiau iš dvasinės pusės — 
jos pamokymus, pasisakymus, 
kartais jų kūrybinius darbus. 
Mirus motinai, vartant jos laiš
kus, skaitant jos raštus, gėrin
tis jos menu, — išlieka laiko 
nesunaikinamos vertybės ir 
jos dvasios pėdsakai jos vai
kuose.

Tiesa, ne visos motinos yra 
profesionalės ar talentingos 
kūrėjos, bet visos yra žmogiš
kos asmenybės, kurių negali
ma vertinti, jas pagerbiant, 
vien dėl jų biologinės funk
cijos atlikimo. Motina turi bū
ti pirmoje eilėje pagerbta 
kaip žmogus, atsižvelgiant į 
jos skonį, pageidavimus ir no
rus. Ne sentimentalus eilė
raštis ar visos šeimos suvažia
vimas į savo motinos namus 
pietų, tuo jai sudarant dar 
pridėtinę darbų naštą, yra jos 
pagerbimas. Ta diena turėtų 
būti motinai visiška šventė, 
be jokių darbų ar įsipareigo
jimų. Kvietimas į suaugusių 
vaikų namus, į gerą restora
ną, operą ar teatrą būtų tik
ras malonumas, dovana ir 
džiaugsmas. Gėlių puokštė ar 
mažųjų rankų darbas yra taip 
pat didesnė dovana, negu 
krautuvėje su ne savo pinigais 
nupirktos šliuraitės .. .

Antra vertus, negalima sa
kyti, kad moderni motina ne
turi rūpesčių ir problemų. 
Dabartinis pasaulis mūsų jau
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nimui siūlo daugelį “malonu
mų”, kurie griauna charakterį 
ir moralines vertybes. O ir na
tūrali vaikų auginimo eiga tu
ri savo kasdieninių rūpesčių 
— netvarkingumas mokyklose, 
ligos ir kiti nemalonumai. Bet 
dabartinė moteris yra pasi
ruošusi nepaskęsti savo rū
pestyje, bet imtis konkrečių 
priemonių problemoms spręs
ti. Ji yra savarankiška savo 
galvojime ir sprendimuose, 
turi pasirinkimą profesiona
lų, kurie talkina mokyklose 
ir už jų ribų klystančio jau
nuolio elgesiui atitaisyti. 
Mokyklose yra patarėjai, psi
chologai, šeimos gydytojai ir 
1.1. Motina nėra viena.

Itin svarbu, kad vaikų au
ginimo našta nebūtų palikta 
jai vienai. Turi talkinti ir tė
vas, kuriam iki šiol nebuvo 
duotas pakankamai svarbus 
vaidmuo kaip auklėtojo. Tėvo 
autoritetas drauge su moti
nos širdies šiluma yra nepa
mainomas ir nuostabus geros 
šeimos tvarkymo junginys. 
Nėra geros motinos be gero 
tėvo ir atvirkščiai.

Šių dienų motinos veidas 
yra šviesus. Vieną vakarą ste
bėjau jaunutę motiną su trijų 
mėnesių kūdikėliu ant rankų, 
perimančią atsakingas vienos 
organizacijos pareigas. Pa
klausta, kodėl ji apsiėmusi 
tą naštą, būdama dviejų mažų 
vaikų motina, atsakė: “Mano 
motina dirbo daug metų fabri
ke, kad aš galėčiau siekti aukš
tojo mokslo. Bet ji vakarais 
mane mokė mūsų idealų ir ver
tybių. Aš noriu savo vaikams 
juos perduoti. Sėdėdama vien 
namuose aš to nepajėgsiu pa
daryti. Todėl dirbsiu savo or
ganizacijai, kad ji išliktų gy
va mano vaikams”.

Mūsų visuomenės veikėjos, 
profesionalės motinos įrodė, 
kad sėkmingas vaikų auklėji
mas yra taip pat ir gyvo pavyz
džio įtakojamas. Štai kita di
namiška motina, einanti įvai
riausias pareigas mūsų visuo
menėje, savo penkis vaikus 
yra taip paveikusį kad jie yra 
pavyzdingi lituanistinės mo
kyklos mokiniai, aktyvūs jau
nimo organizacijų nariai, šo
ka tautinius šokius, sportuo
ja, puikiai mokosi savo mokyk
lose ir beveik visur jaunimo 
gretose pirmauja.

Todėl laikas mums matyti 
tokį motinos veidą,, koks jis iš 
tikrųjų yra. Tai moteris, kuri, 
tapusi motina,'nenustoja būti 
žmogum ir savo Dievb~duqtus 
talentus-panaudoja visuome
nės bei tautos labui. Tuo bū
du yra išnaudojamas pilnas 
mūsų visuomenės kūrybinis 
potencialas ir praturtinamas 
kultūrinis mūsų gyvenimo 
aruodas.

Jau treti metai iš eilės Wa- 
sagos smėlynuose ir pušynuo
se ruošiama ypatinga atosto
ginė stovykla jaunus vaikus 
turinčiom šeimom. Suvažiuoja 
iki 20 šeimų ne tiktai iš Toron
to apylinkių, bet ir JAV-bių.

Daugelis mūsų didelę dalį 
savo vaikystės praleidome 
ateitininkų, skautų, mergai
čių, berniukų stovyklose. Dau
geliui vasaros stovyklose su
darytos pažintys bej draugys
tės dar ir dabar yra neišdil
doma mūsų gyvenimo dalis. 
Stovyklose buvo išmokta apie 
Lietuvą, lietuviškai dainuoti, 
šokti tautinius šokius, dirbti 
rankdarbius, susipažinta su 
lietuviškais papročiais, pa
justa lietuviška dvasia per 
įvairias diskusijas su bend
raamžiais ir panašiom proble
mom besirūpinančiais asme
nimis.

Svarbiausias pagalbinis 
vaidmuo, kurį atlieka vasa
ros metu stovyklavimas jau
nas šeimas auginantiems tė
vams, yra lietuvių kalbos var
tojimas platesniame ratelyje, 
negu savoje šeimoje. Geres
nio skatinimo kaip lietuvių 
kalbos vartojimas bendraam
žių tarpe negali būti. Vasaros 
stovykla ta prasme yra nepa
keičiama priemonė sudaryti: 
a. lietuvišką atmosferą savai
tės laikotarpiui, b. ją išgirsti 
bendraamžių tarpe, c. ją iš
girsti vyresniųjų ir visų sto
vyklaujančių tarpe.

Antra jaunų šeimų stovyklos 
paskirtis — tai proga lietuviš
kai šeimai paatostogauti kar
tu su kitomis lietuviškomis 
šeimomis. Šiandieninio gyve
nimo sąlygos bei gyvenimo 
būdas reikalauja, kad daugu
moje šeimų į darbą eitų ir tė
vas, ir motina. Todėl Wasagos 
šeimų stovykloje didelis dė
mesys kreipiamas į visos šei
mos dalyvavimą užsiėmimuo
se. Stovyklos paskirtis — ne 
atstumti šeimas, kurių sąly
gos teleidžia vienam tėvui ar 
motinai stovyklauti su vaikais, 
bet jas pritraukti. Siekiama, 
kad tėvai kartu su savo vai
kais dalyvautų įvairiose pro
gramos dalyse. Taigi, ypatin
gas dėmesys skiriamas vaka
rinėm programom, į kurias 
jungiasi visos šeimos.

Trečia šeimų stovyklos pa
skirtis — atostogos. Vasaros

Ateitininkų kongresui artėjant
MIELI ATEITININKAI

Š. m. rugpjūčio 30 — rugsėjo 
2 d.d. Čikagoje įvyks ateitinin
kų 75 metų sukakties kongre
sas, iš eilės Xl-tasis. Progra
moje numatomos paskaitos, 
svarstybos, religinės iškilmės, 
literatūros ir kūrybos vakaras, 
prieškongresinė jauninto sto
vykla. Kviečiamas į kongresą 
jaunimas ir iš tolimųjų kraštų 
— Australijos, Pietų Amerikos, 
Europos.

Susidarys nemažai išlaidų, 
ypač parėmimas jaunimo ke
lionių iš kitų kontinentų.

Ateitininkų kongreso ren
gėjų komitetas, vadovaujamas 
prof. dr. J. Meškausko, skel
bia platų lėšų vajų, kuriam va

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1985 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
KELIONĖ nr. 007 “OCTOBERFEST” rugsėjo 21 iki spalio 3 d.:
Liuksemburgas, Heidelbergas, Rotenburgas, Miunchenas, Inzellis, Fiusenas, Lucerna, Strasbourgas, 
Salzburgas, Insbruckas, Oberammergau. Priedai: laivu ekskursija Reino upe, Eagles Nest, Chiemsee; 
kasdieniniai pusryčiai, 9 pietūs, priešpiečiai (lunch) “Hofbraeuhaus” ir daug kitų priedų.

Pilna kaina iš Čikagos .................  $1,289.00
KELIONĖ nr. 2 liepos 15 iki liepos 31 d.

11 dienų Vilniuje, 1 diena Leningrade, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko .....................  $1,788.00
Iš Montrealio ................................... $2,225.00 kanadiškais

KELIONĖ nr. 3

KELIONĖ nr. 4 

Nakvojant dviese kambaryje, įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius ("Presidentti Hotel" 
Helsinkyje), maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė 
nr. 4 suderinta su grandioziniu Naujų metų sutikimo baliumi.
Tarpininkaujame perkantiems automobilius, kooperatinius butus, padedame sutvarkyti dokumentus 
iškvietimams. Informacijų ir visais kelionių reikalais kreiptis į:
G. T. INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 29163, CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA

TELEFONAI: (312) 471-1700 arba 471-1702 
KANADOJE (416) 534-3120 arba 767-4991 
Skrendame erdviais “FINNAIR" lėktuvais

metas skirtas žmogui pailsėti. 
Užtat stovyklos programos 
organizuota dalis skiriama 
vaikams, kuriems organizuo
tas laikas bendraamžių tarpe 
lygiai svarbus, kaip ir laisvas 
laikas. Rytais rengiami įvairūs 
užsiėmimai vaikams. Nuo pie
tų šeimos laisvos visą popietę 
praleisti prie puikaus Geor
gian įlankos ežero arba grįžti 
stovyklavietėn sportuoti. Po 
organizuotos vakarinės pro
gramos, kuri pirmoje eilėje 
taikoma vaikams, būna proga 
tėvams laisvai pabendrauti, 
pasidalinti vaikų auklėjimo 
problematika, lietuvių kal
bos klausimais, pasidžiaugti 
bendra lietuviška daina arba 
dirbti prie kasmet organizuo
jamo šeimos projekto, pvz. 
aitvarų, lėktuvėlių dirbimo 
konkursams.

Negalima paneigti stovyklų 
svarbos vaikams kurie jų lau
kia ištisus metus. Dažnai gir
dėti iš pačių vaikų, kurie tu
rėjo progos bent kartą daly
vauti šeimų stovykloje Wasa- 
goje, kad jie Kalėdoms praė
jus jau pradeda ruoštis vasa
ros stovyklai. Tuo atveju tė
vams tenka vaikui aiškinti, 
kad vasara dar toli ir reikės 
truputį palaukti iki vėl visi 
važiuosime į stovyklą. Pakal
bėjus su vaikais, išryškėja jų 
motyvacija: noras praleisti 
laiką su kitais vaikais smagio
je, atostoginėje nuotaikoje; 
noras praleisti laiką su savo 
tėvais, kurie stovyklos metu 
skiria savo dėmesį tik jiems 
per visą savaitę; noras pama
tyti degantį laužą ir išgirsti 
puikių lietuviškų pasakų prie 
to laužo. Kitaip sakant, vai
kai, dalyvavę stovykloje nuo 
pat mažens, jos patys laukia. 
O vaikai yra tiesiausi kritikai 
— užtat jų nuomonė labai 
brangi.

Ir šiais metais rengiame jau
nų šeimų stovyklą Wasagoje 
rugpjūčio 3-10 d.d. Šiais me
tais parinktos tokios dienos, 
kad stovykloje galėtų dalyvau
ti per ilgąjį rugpjūčio 3-5 d. 
savaitgalį tie, kurių darbo są
lygos neleidžia gauti tuo metu 
pilnos savaitės atostogų. Re
gistracijos blankai gaunami 
Toronto Prisikėlimo parapi
jos raštinėje, 1011 College St., 
Toronto, Ont. M6H 3B3.

Gabija

dovauti sudarytas centrinis 
komitetas Čikagoje.

Ateitininkai yra patys stam
bieji aukotojai bendrinėse or
ganizacijose. Šį kartą prašome 
didesnėmis aukomis paremti 
savąją organizaciją, kuri turi 
teisės iš jūsų to tikėtis, ypač 
jos 75 metų sukakties proga.

Vajaus komitetą sudaro: 
pirm. dr. Petras Kisielius, sekr. 
Jonas Žadeikis, ižd. Kazys Pa
bedinskas. Aukas siųsti iždi
ninko adresu: Kazys Pabedins
kas, 7151 S. California Ave., 
Chicago, IL 60629, USA. Tel. 
(312) 434-0211. Čekius rašyti: 
Ateitis Federation, Inc. vardui

Aukas JAV-se galima nurašy
ti nuo federacinių mokesčių.

Kongreso lėšoms telkti 
komitetas

rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 18 d.
11 dienų Vilniuje, 1 diena Leningrade, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko ...................................... $1,669.00
gruodžio 20 iki sausio 4 d.
11 dienų Vilniuje, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko ......................................  $1,467.00
Iš Montrealio ................................... $1,835.00 kanadiškais
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Lietuviška radijo programa “Gintariniai aidai" kas sekmadienį transliuo
jama iš McMasterio universiteto radijo stoties CFMU-FM 93.3. Kairėje - 
programos vedėja LIUDA STUNGEVIČIENĖ, svečias - kun. dr. V. CUKURAS

Išlydėjom veiklų tautietį
Buvęs girininkas a. a. Kazys Kvedaras

K. MILERIS

1985 m. kovo 28 d. Hendersono 
ligoninėj, beveik šešerius me
tus ligos iškankintas, mirė Lie
tuvos miškininkas, trijų sūnų tė
vas ir mokytojos Marijos Kveda
rienės vyras a.a. Kazys Kvedaras.

Velionis savo žemiškąją kelionę 
pradėjo prieš 84 metus, Panevė
žyje. Mokėsi gimnazijoj, miški
ninkystės kursuose, kuriuose ga
vo girininko laipsnį. Beveik vi
są savo tarnybos laiką dirbo Prie
nų miškų urėdijoj. 1926 m. rug
pjūčio 24 d. vedė mokyt. M. Žiūry- 
tę, su kuria susilaukė trijų sūnų. 
Belševikams į Lietuvą vėl sugrįž
tant, 1944 m. vasarą pasitraukė į 
Vokietiją. Karo pabaigą sutiko 
Kleinvvittensee miestelyje. I Ka
nadą su žemės ūkio darbininko su
tartim atvyko 1948 m. Gyveno Bur- 
forde, vėliau persikėlė į Hamil
toną. Čia gavo darbą ligoninėje, 
kur ir išsitarnavo pensiją.

1952 m. įsteigus Šalpos fondą, 
velionis buvo pirmuoju v-bos sek
retorium. Priklausė DLK Algirdo 
šaulių kuopai. Lietuvoje veikė 
Tautininkų sąjungoje ir jau nuo 
gimnazijos laikų buvo aktyviai 
įsijungęs į šaulių veiklą. Ten jis 
uoliai būrė tada dar neorgani
zuotą Lietuvos jaunimą į šaulių 
gretas. Marijampolėje ėjo šaulių 
būrio vado pareigas. Lietuvos vy
riausybė už nuopelnus jį apdova
nojo Gedimino ordinu, o Lietu
vos šaulių sąjunga — šaulių žvaigž
dės medaliu.

Buvo jis gilaus patriotizmo lie
tuvis. Toje gilioje patriotizmo 
dvasioje užaugino ir savo tris sū
nus: Rimantą, kuris, visiems bė

Jieškant karo nusikaltėlių
Rytų europiečių komitetas, kuriame dalyvauja ir lietuvių grupė

Deschenes komisija buvo fede
racinės Kanados valdžios įsteig
ta 1985 m. pavasarį. Komisijos 
tikslas — ištirti, ar Kanadoje yra 
nacių karo nusikaltėlių ir teigia
mu atveju paruošti vyriausybei 
rekomendacijas, kaip Kanada tu
rėtų tvarkyti minėtų nusikaltė
lių klausimą. Tas rekomendaci
jas Deschenes komisija turi pa
ruošti iki 1985 m. gruodžio 31 d.

Rytų europiečių darbo komite
tas iš savo pusės ruošia rekomen
dacijas, kaip Kanada turėtų šiuo 
atveju elgtis, nepažeisdama žmo
gaus teisių. Jam taip pat rūpi, 
kad naudojama kaltinamoji me
džiaga bei liudininkai prilygtų 
Kanados teismų lygiui bei reika

bimple elegance... by I- innish design 

gant, atsisakė vykti iš savo tėvy
nės ir Lietuvoje žuvo partizano 
mirtimi — čia gyvenančius Vytą ir 
dr. Vaidotą, kurie savo lietuviš
kąja veikla Kanadoje yra plačiai 
žinomi. Ne tik jo vaikai, bet ir jo 
vaikaičiai yra glaudžiai pritapę 
prie lietuviškojo kamieno. Visi 
jie priklauso liet, jaunimo orga
nizacijoms, lanko lituanistines 
mokyklas, kalba lietuviškai. Jis 
yra palikęs mums lyg ir pavyzdį: 
norint visa tai galima pasiekti.

A. a. Kazimiero mirtis nebuvo 
skausminga. Skausmingas buvo 
jos atėjimas. Jei jam reikėjo ko
kios atgailos, tai ją jis atkentėjo 
šioje žemėje. Su juo kentėjo taip 
pat ir jo 59-rių vedybinio gyveni
mo metų draugė Marija bei jo sū
nūs. Jis atsiskyrė nuo mūsų gy
venęs taurų, gero žmogaus ir di
delio lietuvio patrioto gyvenimą.

Du vakarus laidotuvių namuose 
už velionį buvo kalbamos maldos. 
Paskutinį vakarą prie mirusio 
garbės sargyboje stovėjo DLK Al
girdo kuopos šauliai. K. Mileris 
hamiltoniečių vardu tarė atsi
sveikinimo žodį. Balandžio 1 d. su 
šauliškom apeigom, klebono kun. 
J. Liaubos ir hamiltoniečių pa
lydėtas, jis buvo palaidotas lie
tuvių Šv. Jono kapinėse Mississau- 
goje.

Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas-lietuvis.
Telefonas 625-2412

P. O. Box 1343, Postal Station “B" 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

lavimams. Nenorima, kad Kanada 
pasektų pavyzdžiu JAV-ių, kur 
valdžia įsteigė “Office of Special 
Investigations” ir naudojasi so
vietų pateikta medžiaga bei liu
dininkais. Rytų europiečių tiks
las yra perduoti teisingumo insti
tucijoms tikruosius karo nusikal
tėlius, laikantis Kanados teismų 
taisyklių, respektuojant žmogaus 
teises. Rytų europiečių komitete 
dalyvauja ir lietuviai.

Minėtasis komitetas dirba kartu 
su JAV-ėse įsisteigusiomis pana
šiomis grupėmis (pvz. Americans 
for Due Process) ir kitomis etni
nėmis grupėmis Kanadoje. Toron
te dirbanti lietuvių grupė tikisi 
iki galo šios vasaros savo reko
mendacijas Deschenes komisijai 
įteikti raštu.

Šiuo metu Deschenes komisija 
keliauja po Kanadą, duodama pro
gą publikai dalyvauti ir pasireikš
ti viešoje apklausoje. Ji tokias 
apklausas jau turėjo Otavoje ir 
Toronte. Otavoje buvo duota spe-- 
ciali teisė apklausinėti liudinin
kus žydų “B’Nai Brith” organiza
cijos Žmogaus teisių lygai. Kana
dos spauda plačiai šį įvykį pami
nėjo. Balandžio 24 d. Toronte įvy
kusioje apklausoje dalyvavo įvai
rių grupių atstovai ir “B’nai 
Brith” Žmogaus teisių lygos penki 
advokatai. Toronto apklausoje 
speciali teisė buvo duota dar trim 
grupėm: Kanados žydų bendruo
menei (Canadian Jewish Cong
ress), Kanados ukrainiečių ko
mitetui (Ukrainian Canadian 
Committee) ir Pirmosios divizi
jos laisvosios Ukrainos kariuo
menės veteranams (Brotherhood 
of the Veterans of the First Di
vision of the Ukrainian National 
Army in Toronto). Veteranų vie
netas gavo šią teisę apklausinė
ti liudininkus ryšium tiktai su 
specifiniais reikalais, liečian
čiais pirmąją diviziją. Šis įvykis 
nesusilaukė plačiosios spaudos 
dėmesio.

Rytų europiečių darbo komisija 
planuoja prieš vasarą suorgani
zuoti specialią informacinę se
siją visuomenei. Taipgi bus pra
šoma finansinės paramos, kuri 
bus skubiai reikalinga ruošiant 
rekomendacijas Deschenes komi
sijai. Inf.
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Solistas ir chorvedys VACYS VERIKAITIS dainuoja jam surengtose pa- 
gerbtuvėse 60-jo gimtadienio proga balandžio 28 d. Toronto Prisikėlimo 
salėje, dalyvaujant gausiai publikai Nuotr. St. Dabkaus

Reikia vokiško leidinio apie Lietuvą

Mažoji dainų šventė
Plataus masto koncertas, surengtas Toronte 

solisto Vacio Verikaičio sukakties proga

Balandžio 28 d. popietėje 
Toronto Prisikėlimo parapi
jos salėje susirinko rekordi
nis tautiečių skaičius — per 
600. Rengėjams pritrūko bilie
tų, o salei — vietų. Mat visi no
rėjo dalyvauti populiaraus 
solisto ir chorvedžio Vacio 
Verikaičio, sulaukusio 60 me
tų amžiaus, pagerbtuvėse. 
Rengėjai, matyt, nesitikėjo 
tokios gausos, tad ir nejieš- 
kojo erdvesnės salės ir sce
nos.

O tuos gausius klausovus 
viliojo ne tik minėtoji sukak
tis, bet ir programos apimtis 
— joje dalyvavo keturi cho
rai, oktetas ir visas būrys mu
zikų. Štai jie (chorai): “Aras”, 
Aušros Vartų parapijos iš Ha
miltono, “Volungė”, Prisikė
limo, Toronto Lietuvių namų 
dainos vienetas; solistai bei 
muzikai: R. Strimaitis, St. Gai- 
levičius, J. Govėdas, L. Mar
cinkutė, A. Simanavičius, D. 
Deksnytė, A. Juodelė, A. Pakal
niškytė, S. Žiemelytė, D. Vis- 
kontienė, J. Sriubiškienė, P. 
Vytas. Tuo būdu sol. V. Veri
kaičio pagerbtuvės tapo mažą
ja dainų švente, kurion visi 
įnešė savo dalį.

Nors programos dalyvių bu
vo daug, vos tilpo scenoje, ta
čiau nebuvo įkyrių užtęsimų. 
Kiekvienas vienetas atliko po 
du kūrinius. Nebuvo užmirštas 
ir pats sukaktuvininkas V. Ve- 
rikaitis — jis su savo “Aru” 
padainavo amerikiečių dainą 
“Mano kaimas”, primenančią 
gimtinę Troškūnuose, su mote
rų oktetu — J. Bašinsko “Pa
lik tik dainą man”, su “Volun
ge” — J. Klovos Ūdrio ariją iš 
operos “Pilėnai”.

Programa buvo įvairi, gerai 
parinkta ir puikiai atlikta. 
Gausūs klausovai gėrėjosi ne 
tik balsine koncerto puse, bet 
ir gražiais vaizdais, kuriuo
se spindėjo chorų bei solistų- 
čių apranga. Matant dailiai 
uniformuotą chorą scenoje, iš
ryškėja grupės vieningumas, 
jos harmonija ir spalvingu
mas. Aiškiai matyti, kad tai 
nėra pripuolamai surankiota 
grupė, o darnus vienetas, iš 

KULTŪRINĖS VEIKLOS 
SEMINARAS

1985 metų gegužės 24,25 ir 26 dienomis Toronte, 
Nekaltai Pradėtosios Marijos vienuolijos

seselių namuose (57 Sylvan Ave.)

a. nagrinės lietuvių kultūros vertybes,
b. numatys būdus jom siekti,
c. nustatys gaires tolimesniam lietuviškos 

kultūros puoselėjimui.

Rengia KLB kultūros komisija ir visus tautiečius kviečia dalyvauti. 
Registruotis iš anksto iki gegužės 12 d. šiuo adresu: Rasa 
Kurienė, 40 Ferman Dr., Guelph, Ont. N1H 7E1; tel. (419) 
837-0780; arba: Judita Čuplinskienė, 62 Burnside Rd., Toronto, 
Ont. M6G 2M8; tel. (416) 533-7425

kurio sklinda harmoninga dai
na.

Išvengta ir įprastinių tokiom 
progom ilgų kalbų. Programos 
vadovė D. Viskontienė, pasi
naudodama tarpais vienetams 
besikeičiant ir besitvarkant 
scenoje, kalbėjo apie sukak
tuvininko nueitą kelią muziki
nėje srityje, įpindama ir leng
vo humoro. Kiek ilgesnį humo
ristinio pobūdžio dalyką pa
pasakojo Vyt. Pečiulis. (Paste
bėtina, kad tokiais atvejais 
geriau yra perskaityti sklan
džiai parašytą dalyką).

Sveikinimų ir dovanų taip 
pat netrūko — beveik visi svei
kinusieji įteikė ir dovanas. 
Sveikino daugiausia muziki
nės srities bei kultūros dar
buotojai. R. Karasiejienė — 
“Gintaro” vardu, J. Pleinys
— Hamiltono “Aido”, J. Krišto
laitis — Hamiltono Aušros 
Vartų choro, Rasa Kurienė — 
KLB kultūros komisijos, p. 
Zadurskis — “Aro”, J. Nešu- 
kaitis — Prisikėlimo choro, 
A. Jucienė — moterų okteto, 
D. Viskontienė — “Volungės”.

Paskutinį sveikinimo žodį 
tarė Tėvų pranciškonų pro
vincijolas ir Prisikėlimo par. 
klebonas kun. A. Simanavi
čius, OFM, primindamas, kad 
šių pagerbtuvių objektas bu
vo V. Verikaičio darbai, o jo 
amžius — tiktai proga. Išreiš
kęs padėką sukaktuvininkui, 
klebonas savo parapijos ir 
choro vardu įteikė dovaną — 
dail. Alfonso Dargio paveiks
lą “Teatras”.

Po šių apdovanojimų ir jau- 
dinačių “Ilgiausių metų” buvo 
laukta ir paties sukaktuvinin
ko žodžio. Deja, buvo nuspręs
ta, kad tas jo žodis buvo dai
na jau atliktoje programoje . . .

Prasminga buvo koncertinės 
programos užbaiga. Kai sceno
je išsirikiavo “Volungės” ir 
Prisikėlimo par. chorai, atėjo 
pats sukaktuvininkas V. Veri- 
kaitis ir visi ilgesingai giedo
jo išeivijoje populiarią J. Stro- 
lios giesmę “Parveski, Vieš
patie”. Joje skambėjo malda, 
prašanti Visagalį, parvesti 
mus, kaip paukščius, į namus
— tėvynę Lietuvą. Ds.

K. BARONAS

Pernai šio laikraščio pus
lapiuose rašiau apie skurdžią 
informaciją Lietuvos klausimu 
vokiečių kalba. Siūliau mūsų 
veiksniams paruošti bent vie
ną leidinį, kuriame atsispin
dėtų mūsų tėvynės politinis, 
kultūrinis, religinis, ekono
minis ir sportinis gyvenimas. 
Nurodžiau ir redaktorius, 
ypač gyvenančius V. Vokieti
joje ir Šveicarijoje. Deja, ma
no balsas liko tyruose šaukian
čio. Ii- toliau pasitenkinama 
senais, šių dienų dvasiai ne
tinkamais leidiniais arba stu
dijų ištraukom iš “Actą Balti- 
ca” (pvz. dr. A. Geručio), 
“Commentationes Baltica” (dr. 
K. Čeginsko), prof. dr. A. Hell- 
manno, dr. Z. Ivinskio ir kt.

Tad nėra ko stebėtis, kad 
šiandieninėje spaudoje, Vo
kietijos mokyklų vadovėliuose, 
televizijoje ir aplamai vokiš
koje viešumoje (net akademi
nėje visuomenėje) klaidingai 
interpretuojama šiandieninė 
Lietuvos būklė. Matyt, infor
macija gaunama iš sovietinio 
šaltinio. Tokiu pavyzdžiu gali 
būti propagandiniams tiks
lams 1980 m. APN leidyklos 
Maskvoje išleista kišeninio 
formato knygutė “Litauen”, 
“Vierhundert Jahre Universi- 
taet Vilnius” ir kt.

Malonu, kad Vokietijos LB 
krašto taryba ir krašto valdy
ba po ilgų (ir labai ilgų!) metų 
atkreipė dėmesį į šią apleistą 
sritį. Vokietijos LB informaci
jų 3-4 nr. rašoma, kad krašto 
tarybos suvažiavime referentu 
politiniams reikalams pakvies
tas Kostas Grodbergas, o Jonas 
Valiūnas pažadėjo paruošti 
leidinėlį vokiečių kalba apie 
Lietuvą. “Mein Gott” — sakytų 
vokietis! Juk tai ne vieno žmo
gaus darbas, nes, kaip minė
jau, leidinys turi apimti visas 
Lietuvos gyvenimo sritis. Ne
užtenka parašyti apie Lietuvos 
istoriją, šiandieninę okupaci
ją, tautos naikinimą ir pan. 
Leidinys turi būti akademinio 
lygio, galintis rasti vietą tur
tingose Vokietijos, Šveicarijos 
ar Austrijos bibliotekose.

O kad vokiškas leidinys apie 
Lietuvą jau seniai reikalingas, 
patyriau iš gaunamų laiškų. 
Štai paskutinis kovo 28 d. Inns- 
brucko “Praesent” savaitraš-, 
čio redaktorės prašymas: “gau
name Jūsų ‘Elta-Pressedienst’ 
ir prašome toliau ją mums 
siuntinėti. Artinasi Baltijos 
tautų okupacijos metinės. No
rėtume mūsų skaitytojus su
pažindinti su Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos likimu bei da
bartine šių valstybių būkle. 
Savo archyve turime parinkę 
eilę straipsnių, tačiau mielai 

Vergijos sukaktis ir kelionės

Z
Okupuotoj Lietuvoj Maskvos 
patikėtiniai šiais metais lie
pos mėn. rengia trijų dienų 
“respublikinę dainų ir šokių 
šventę”, skirtą, kaip jie sako: 

“Pergalės 40-mečiui ir Tarybų 
valdžios atkūrimo Lietuvoje 
45-mečiui paminėti”.

Tai yra sukaktis mūsų Tėvy
nės laisvės praradimo, mūsų 
Tėvynės pavergimo ir visų žmo
gaus principų ir teisių panei
gimo bei paniekinimo.

Todėl Amerikos lietuvių ta
ryba tautiškai susipratusią vi
suomenę kviečia atsispirti 
prieš Maskvos patikėtinių viso
kias propagandines užmačias 
ir prašo šiuo metu giminių lan
kymui keliones atidėti kitam 
laikui.

lauktume iš Jūsų ta tema leidi
nio.

Kiek galėjau, padėjau savait
raščio redakcijai, nes tai mū
sų bendras reikalas, tačiau 
gero leidinio taip ir neradau.

Mėnraštis apie Lietuvą
V. Vokietijos katalikų mėn

raštis “Der Fels” (Uola) balan
džio numeryje daug vietos pa
skyrė Lietuvos tikintiesiems — 
įdėjo kun. S. Tamkevičiaus 
laiškus iš lagerio, jo dvi nuo
traukas, pranešė apie kun. Jo
no Matulionio nuteisimą, Vla
do Lapienio suėmimą. Ryšium 
su Maldos diena už Baltijos 
tautas š. m. gegužės 12 d. “Der 
Fels” pateikė sąrašą leidinių 
— biuletenių, kuriuose galima 
rasti daugiau žinių apie tų 
kraštų tikinčiųjų būklę. Jos 
gali būti panaudotos pamoks
luose apie katalikų ir evange
likų kančias sovietinėje oku
pacijoje. Nurodomas ir vokiš
kai leidžiamos “Lietuvos ka
talikų Bažnyčios kronikos” ad
resas. Suinteresuoti Kanadoje 
bei JAV gali šį puikiai leidžia
mą leidinį gauti šiuo antrašu: 
Institutum Balticum, Bischof 
Kaller Str. 3, 8240 Koenigstein, 
W. Germany.

Taip pat “Der Fels” pranešė, 
kad Nijolės Sadūnaitės “Prisi
minimai (Die Erinnerungen 
von Nijole Sadunaite) su jos 
laiškais ir nuotraukom bus at
spausdinti dar prieš Maldos 
dieną. Leidyklos adresas: 
“Erinnerungen von Nijole Sa
dunaite”, Christian Verlag, 
8260 Stein am Rhein, Switzer
land. Kaina nepažymėta. Mo
kantiems vokiečių kalbą, pa
tartina užsisakyti “Der Fels” 
mėnraštį (“Der Fels”, Stahl- 
zwingerweg 12, 8400 Regens
burg, W. Germany). Straips
niai labai gilūs, nagrinėja įvai
rias šių dienų problemas. Me
tinė prenumerata — 24 markės.

Pažaislio vardas

Kiekvieną ankstyvą rytą 
klausau žinių ir gerų politi
nių komentarų iš Stuttgarto 
radijo stoties. Balandžio 9 d. 
išgirdau įdomų pasikalbėjimą 
pranešėjo su Hamm (Hesseno 
krašte) šventovės statybos ko
miteto pirmininku. Jis džiau
gėsi, kad šventovės sienose 
bus įmūryti iš 88 kraštų gauti 
akmenys. Minėdamas valsty
bes ir miestus, jis po Maskvos 
du kartus pakartojo gautą ak
menį iš “Pacaislis”. Aišku, tai 
mūsų Pažaislis. Pranešėjai pa
darė mažą klaidą, pavadinda
mi Pažaislio šventovę katedra.

Nemanau, kad vokiečiams 
žodis “Pacaislis” ką nors sako, 
nesuminėjus valstybės. Įdomu, 
betgi būtų žinoti, kaip staty
bos komitetas surado tą vie
nuolyno šventovę?

NeprisįdęĮęįmgjirie okupan
to plačiai skelbiamo tariamo 
“išlaisviąimp^propagandos!

Palaikant ryšius su giminė
mis, nors ir nežmoniškai su
varžytose aplinkybėse, reikia 
vadovautis savo tautiniu są
moningumu, vengiant bet ku
rių veiksmų, kurie galėtų pa
kenkti valstybiniam Lietuvos 
tęstinumui ar lietuvių tautos 
pastangoms išlikti ir išsilais
vinti iš okupacijos.

Amerikos lietuvių taryba

1985 metų gegužės 11, šeštadienį, Klivlando Lietuvių namuose, 
Čiurlionio ansamblio patalpose

(877 E. 185th Street, Cleveland, Ohio 44119, USA. Tel. 216-531-2131)

LIETUVIŲ MUZIKŲ IR 
MUZIKOS DARBUOTOJŲ

JA V Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos įgalioti iniciatoriai

SUVAŽIAVIMAS
Kviečiami dalyvauti visi chorvedžiai, solistai, instrumentalistai ir muzikos darbuotojai.
Darbotvarkėje: Lietuvių muzikų sąjungos steigimas ir Vll-sios JA V ir Kanados 

lietuvių dainų šventės reikalai. Pradžia — 9.30 vai. ryto.
Smulkesnių informacijų teirautis ir apie savo 
dalyvavimą pranešti Ritai Kliorienei telefonu 
(216) 531-6459.

Solisto ir chorvedžio VACIO VERIKAIČIO pagerbtuvėse 60-jo gimtadienio proga Toronto Prisikėlimo salėje 
1985.IV.28 gausūs dalyviai gieda “Ilgiausių metų”, o sukaktuvininkas, gavęs dovanų — dail. Alfonso Dargio pa
veikslų, žvelgia į teatrinius veidus Nuotr, St. Dabkaus

Tautinės linkmės "Naujoji viltis
Politikos ir kultūros žurnalas - 1984 metų 17 numeris

Šis retokai pasirodantis žur
nalas tebeliudija tautininkų 
srovės gyvastingumą.

Viršelyje dailiai atspaus
tas prez. A. Smetonos atvaiz
das. Vedamojo vietoj Vytautas 
Alantas (“Lietuva tarp laimė
jimų ir pralaimėjimų”) gra
žiais žodžiais, bet daug kartų 
girdėtomis mintimis grįžta į 
mūsų tautos bei valstybės pra
eitį. Rašo, jog “būtų didelė 
klaida manyti mūsų protėvius 
neturėjus savo kultūros”. Čia 
autoriaus' žodis kultūra yra 
vartojamas humanistine pras
me, nors kitu sakiniu jis kal
ba apie kultūrą kaip kulto tra
dicijas bei papročius. Tai jau 
siejasi su antropologine kul
tūros apibrėžtimi. Jo “kulto 
ramovės” kaip “kultūros židi
niai” vargiai ką nors konkre
taus pasako.

Dr. Bronius Nemickas, vie
nas iš redaktorių, parašė du 
dėmesio vertus straipsnius. 
Pirmasis — “Kolonijos ir/de- 
kolonizacija” — apžvelgia ko
lonijų kilimo ir žlugimo rai
dą. Nors ir paradoksiška, bet 
dekolonizacijai paspartinti 
skirtoji Jungtinių Tautų de
kolonizacijos deklaracija šu
nim šėką pjauna: Sovietų Są
jungos iniciatyva daugiau rū
pinasi sovietų kolonijų nelie
čiamybe nei jų panaikinimu.

Antrasis straipsnis išsamiau 
nagrinėja G. Orwellio romaną 
“1984”, kurio mįslūs pavadini
mo skaičiai gali rodyti (gali 
ir nerodyti) į 1984 m. Šią “di
džiojo brolio” siautėjimo ana
lizę galima buvo išplėsti į jo 
atbalsį konkrečioje Sovieti- 
joje. Komunistinė propaganda 
tikina, jog “1984” aprašo ne 
sovietų, bet Vakarų visuome
nės visuotinę “minčių kontro
lę”, nors tuo pačiu metu tenai 
už “1984” skaitymą baudžiama 
kalėjimu. Beje, abiejuose 
straipsniuose autorius sovie
tinę sistemą vadina diktatū
ra, kai būtų tiksliau ją vadinti 
totalitarizmu.

Kun. dr. Juozas Prunskis 
(“Gelbėjimas tremtinių iš 
Maskvos letenų”) dokumentuo
tai apžvelgia ALTos ir kitų 

veikėjų pastangas pokario pa
bėgėliams gelbėti. Panašiai 
Martynas Gelžinis (“Kaip na
ciai atplėšė Klaipėdą nuo Lie
tuvos”) aprašo Lietuvos — Vo
kietijos santykių raidą, nacių 
grasą bei ultimatinius komuni
katus, vedančius į Klaipėdos 
paglemžimą.

Man vertingiausias atrodo 
dr. K. Ėringio straipsnis: “Švie
timo sistemos esmė ir proble
mos okupuotoje Lietuvoje”. 
Autorius įžvalgiai palygina 
nepriklausomybės laikų ir da
bartinių vidurinių mokyklų 
(gimnazijų) sistemas, atskleis
damas viešus ir paslėptus oku
pantų siekius. Beje, teko pa
stebėti keletą sakinių, kurie 
nėra aiškūs: juose yra arba per 
daug žodžių, arba per daug 
minčių. Vieną jų apie gamybi
nę praktiką cituoju: “Visa tai 
pasėja pragaištingą okupanto 
sėklą destruktyvios pažiūros 
į darbą ir pareigą, svetimą 
tautos psichologijai” (70 p.).

Antanas Diržys (“Ordinai ir 
medaliai; nepriklausomos 
Lietuvos nuopelnų ir garbės 
ženklai”) pateikia 29 žymenų 
laipsnių sąrašą, jį aptaria ir 
iliustruoja.

Stasys Santvaras (“Du poe
tai, Sibiro tremtiniai, išėjo 
anapusėn”) konspektiškai pa
mini Kazio Inčiūros ir Antano 
Miškinio kūrybą. Jurgis Gliau
dą (“Religinių motyvų poezija 
Lietuvoje”) recenzuoja “Ka
talikų kalendorių — žinyną”, 
Lietuvos vyskupų konferenci
jos išleistą 1984 m., kur pa
skelbta ir religinių motyvų 
eilėraščių. Tokią poeziją 
Gliaudą palygina su tolstojiš- 
ka žole, gramdoma tarp akme
nų. Jurgis Jankus (“Barbory
tė”) pateikia nuotaikingus kai
mo moterėlės pergyvenimus 
pro vaiko akinius.

Emilija Čekienė veda pokal
bį su įžymiuoju mūsų tauto
sakininku (“Dr. Jonui Baliui 
75-ri metai amžiaus”). Beje, 
pokalbininke, iškeldama su
kaktuvininko nuopelnus, vis 
dėlto pamiršo vieną šio kul
tūrininko įnašą, būtent tūks

tantines dolerių aukas lietu
vių kultūros reikalams.

Eglė Juodvalkė (“Bejėgiai 
ginklai ir kalėjimai prieš lais
vės ilgesį”) apžvelgia pasta
rųjų metų pogrindžio spaudą 
okupuotoje Lietuvoje, paste
bėdama nuolatinę priespaudą 
ir sąžinės laisvės slopinimą.

Dr. Algirdas Budreckis blai
viai vertina gana kontrover
sinę atsiminimų knygą “Lais
vės besiekiant — Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungos įna
šas į antinacinę rezistenciją”, 
pasigesdamas atsakymų apie 
pačius laisvės kovotojus.

A. Rimtenis aptaria devin
tąjį Stasio Santvaro poezijos 
rinkinį “Buvimo pėdsakai”, 
priskirdamas jį maironinės 
poezijos tradicijai.

Anupras Tamulynas rašo 
apie Edmundo Jasiūno pa
ruoštą “Dariaus-Girėno albu
mą”, įvertindamas autoriaus 
triūsą renkant nuotraukas bei 
kitą medžiagą, kuri be šių pa
stangų galėjo būti pasmerkta 
žūti.

Red. Aleksas Laikūnas 
(“Prez. Antano Smetonos mir
ties sukakčiai”) pamini tragiš
ką prezidento mirtį prieš 40 
metų ir nevengia autoriteti
nės valdžios atstovo apologe
tikos. Juozas Jurevičius (“Sta
sys Lozoraitis, Lietuvos dip
lomatijos tarnybos šefas”) pri
simena neseniai mirusį diplo
matą Lozoraitį; ypač vertina jį 
už tai, kad VLIKo atžvilgiu “jo
kių nuolaidų nedarė”.

Pigios polemikos apstu ap
žvalginiame staipsnyje “Na
mie ir svetur”, pasirašytame 
J. B. inicialais. Apžvalginin
kas skelbia nebuvėles naujie
nas, jog “PLB valdyba preten
davo užimti VLIKo, o JAV LB 
valdyba ALTo pozicijas”. JAV 
LB jam “pretenzinga”, “vienos 
politinės grupės, frontinin
kų”, vadovaujama. Neaišku, 
kokias pretenzijas turi J. B.: 
gal kad rinkimų iš viso nebū
tų, gal kad išrinktieji nevado
vautų, gal J. B. nepatenkintas, 
kad rinkėjai nei jo, nei jo už
nugario tautininkų pakanka
mai neišrinko. O gal tai reži
minės praeities atrūgos: pasi
gendama, kad kas nors be rin
kimų juos pakviestų valdybon 
taip, kaip po perversmo A. 
Smetona, jų pačių gracingais 
žodžiais, “buvo pakviestas nau
jai kadencijai” (148 p.). Prasi
kiša vienašališka pažiūra į LB 
ir dvigubi standartai: LB-ei 
draudžiama veikti politinėje 
srityje, nes tai žeistų VLIKo 
neliečiamybę, o kai mažytė 
Bendruomenės atskala, pasi
vadinusi Reg. LB, sveikina 
tautininkų seimą (163 p.), tai 
akys užmerkiamos. (Tegu sau 
būna ardoma LB!).

Pateikiamos žinios apie aš
tuonioliktąjį ALTos seimą ir 
abu tautininkų pirmininkus — 
buvusį Vaclovą Mažeiką ir da
bartinį dr. Leoną Kriaučeliū- 
ną. Pabaigoje prabėgomis ap
žvelgiama okup. Lietuvoje 
spausdinama lietuvių klasiki
nė ir dabartinė literatūra.

Gramatikos ir korektūros 
klaidų negausu, tik visiškai 
trūksta 174 p. (bent mano eg
zemplioriuje), nors iš viso žur
nalas turi 192 p. A. Mst.



AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Motinai — pokarinė karta
Per miestus degančius mane nešei —- žarijos krito, biro 

pelenai,
per klanus, prisiglaudusius prie debesų, per vandenynus, 
šiapus saulėlydžio naujus namus man suradai, 
kautynių kruvinų garsams nurimus.

Bet tu girdi toli uždaromų gimtojo sodo vartų aidų, 
toli palikusius pavasarius sapne matai, 
matai tu savo motinos, iš Sibiro negrįžusios, malonų veidų, 
ir dar šypsotis man bandai, 
lyg nežinočiau skausmo tavo aš gilaus, 
kurį nuo kūdikio slėpei, 
kurį aš tavo akyse kasdien matau.

Tu man uola, kad aš per audrų atsiremčiau, 
tu man šaltinis, kad skausme paguodos pasisemčiau, 
tu man didžios genčių grandinės amžinas narys, 
tu mano širdžiai džiaugsmas, protui — išmintis. 
Aš — tavo tęsinys.

Ketvirtą dešimtmetį pradedant
Po 30 metų Toronto “Gintaras” ryžtingai žvelgia ateitin

Viktoras Garelis ir kiti veikėjai
Jurgio Gliaudos romane "Baltos vėliavos"

Č. SENKEVIČIUS

Vis minime gausias sukak
tis, ypač tas, kurios išsilieja 
toli už privatumo ribų. Viena 
tokių — Toronto “Gintaro” tris
dešimtmetis. Kiekviena su
kaktis turi savo reikšmę — ir 
džiaugiantis, ir liūdint tenka 
susimąstyti, juoba, kad kyla 
tuoj pat klausimai: kodėl taip 
atkakliai dirbta, kas padary
ta, kokie planai ateičiai, kas 
taisytina? Tokie ar panašūs 
klausimai šiandien krypsta ir 
į mūsų sukaktuvininką “Gin
tarą”.

Nėra abejonės, kad 40 metų 
senumo bendrinis išeivijos 
rūpestis išlaikyti lietuvybę 
vienodai įpareigoja visus lie
tuviškam gyvenimui vadovau
jančius, nes gi organizacijos 
ir sambūriai buvo steigiami 
pirmiausia lietuvybės reika
lams. Tačiau lietuviškumą 
puoselėti galimybės nebuvo 
ir nėra vienodos. Jos labai 
daug priklauso nuo tiesiogi
nių sambūrio tikslų, kurie 
skirstosi įvairiomis krypti
mis, nors veikia lietuvių var
du.

Kalbant šį kartą apie tauti
nių šokių grupes, minint “Gin
taro” ansamblio sukaktį, jo
kių kitokių išvadų nebūtų ga
lima padą^yti, kaip tik tas, kad 
tautinių šokių grupėms pir
miausia rūpi pats šokis: moky
tis, siekti, daug dirbti, kad 
šokių atlikimas koptų į vis 
aukštesnį meninį lygį. Tai sa
vaime suprantama. Reikia pri
pažinti ir džiaugtis, kad “Gin
taro” ilgametė praktika, jo 
vadovų Juozo ir Ritos Kara- 
siejų idealizmas ir nenuils
tamas darbas išvedė grupę į 
pirmaujančias vietas ne tik 
savųjų tarpe, bet ir tarptau
tinėse tautinių šokių šventė
se. Didesnės reikšmės laimė
jimais pagarsinamas lietuvių 
vardas, ir jei grupė drausmin
ga, laisvalaikiais ir viešbu
čiuose lietuvio vardui neken
kia.

Kalbant apie lietuviškumą, 
sunku būtų įsivaizduoti va
dovus, kad jie suspenduotų 
savo šokėjus dėl lietuvių kal
bos nevartojimo arba dėl ne
pakankamo tautinio sąmonin
gumo ar tų dalykų visiško ig
noravimo, neigiamo pavyz
džio, užkrečiančio draugus. 
Vadovams pirmiausia rūpi, 
kad būtų gerai šokama, kad 
drabužiai būtų tvarkingi. Tai 
lyg savotiška “išorinė lietu
vybė” ir jos palaikymas. Jei 
gerai sekasi, grupių nariuo
se atsiranda užtarnautas pa
sididžiavimas būti lietuviu, 
gal maždaug toks, kokį jaučia 
jaunuolis, užsivilkęs marški
nėlius su įrašų “Lithuanian 
Power”.

“Gintaro” dainos grupė, va
dovaujama mokytojos Giedrės 
Paulionienės, talkinama Rimo 
Paulionio, per eilę metų ugdė 
lietuviškos dainos meną. Tai 
ryškus ir labai naudingas “Gin
taro” papildinys, jo integrali
nė dalis. Žvelgiant į ateitį, 
ansambliui vertėtų siūlyti ir 
trečiąjį elementą — būtent, 
vaidybinį, kur lietuviškasis 

“Amerikos Balsas” 
(Voice of America) Washington, D. C.

visą laiką priima kvalifikuotus tarptautinius radijo darbuotojus, 
mokančius lietuvių kalbą. Atlyginimas — nuo $17,824 iki $26,381. 
“Amerikos Balso” (Voice of America) atstovai lankysis Toronte gegužės 
ir birželio mėnesį. Kandidatai, gerai mokantys lietuvių ir anglų kalbas, 
turintys patirties žurnalistikoje, vertime ir/arba akademinio tyrinėjimo 
srityje, galės gauti pasimatymą atsiuntę žinias apie save (resume): 
Voice of America, Recruitement and Placement Division, 
Room 1192 , 330 Independence Ave, SW, Washington, 
DC 20547, USA. “Amerikos Balsas” yra darbdavys, visiems teikiantis 
lygias galimybes.

žodis galėtų dar labiau smigti 
priaugančios kartos sąmonėn. 
Šokio, dainos ir vaidybinio 
žodžio junginys būtų naudin
gas visur ir visaip — ir repre
zentacijai, ir stipresniam tau
tiniam auklėjimui, gražiuose 
rėmuose įgalinantis stipres
nius tautybės išgyvenimo mo
mentus.

Pokalbyje su darbščiaisiais 
ansamblio vadovais sužinota, 
kad per 30 metų susituokė 26 
gintariečių poros. Tai bene 
pats įdomiausias reiškinys ir 
labai konkreti lietuvybės pra
tęsimo išeivijoje perspektyva.

Per 30 metų “Gintaras” tu
rėjo daugybę repeticijų, išvy
kų, laimėjimų ir visokeriopos 
veiklos Toronte ir už jo ribų. 
Visa toji veikla buvo žymus 
įnašas į lietuvišką gyvenimą. 
Sunku šiandien būtų įsivaiz
duoti Torontą be šokančio jau
nimo, kurio visada pilnos sce
nos įvairiausiomis progomis. 
Ansamblio reikšmėje, šalia 
visų kitų bendrybių, vertėtų 
pažymėti, kad ansamblis jun
gia lietuviškąjį jaunimą, jį 
moko tautinių šokių ir dainų, 
lavina fiziškai, ugdo solida
rumo ir laimėjimo dvasią, la
vina drausmingumą ir savi
tvardą, meno pajautimą ir at
sakomybę. Kas yra kada nors 
“Gintare” šokęs, lengvai pri
simena jausmą, kuris jį ar ją 
skatino būti geru šokėju-ja, 
neatsilikti, nesugadinti, pa
sitempti, atiduoti viską, ką 
gali geriausia. Be šokėjų 
įtemptų pastangų nebūtų bu
vę galima didžiuotis pirma
eiliais laimėjimais tarptau
tiniuose forumuose. Tačiau, 
galima tvirtinti, kad ansamb
lio vadovų ir vadovių pastan
gos visada buvo lemiamas ir 
pagrindinis veiksnys, siekiant 
aukštesnio meninio lygio.

Ketvirtą dešimtmetį prade
dant, reikia linkėti, kad tas 
šaunus idealistinis vadovų 
nusiteikimas būtų vieninte
lis patikimas takas, kuriuo 
galima vesti būrius lietuviš
ko jaunimo.

Atsiųsta paminėti
TĖVYNĖN. Venezuelos Lietu

vių Bendruomenės žiniaraštis, 
1985 m. 1 nr.

V. Utenis, VISI RYŽKIMĖS LIE
TUVAI! Aštuntasis Pietų Ameri
kos lietuvių kongresas. Atspaudas 
straipsnių, išspausdintų “Tėviš
kės žiburiuose”. Išleido Vene
zuelos Liptuvių Bendruomenė.

Jonas Sakas-Sakevičius, KUNI
GAS JUOZAS VAILOKAITIS. Žur
nalistinė, visuomeninė, politinė 
ir ekonominė veikla. Leidėjas — 
Popiežiaus Leono XIII literatū
ros fondas. Čikaga 1985 m., 279 psl. 
Kaina —$8.00 JAV.

KRIVŪLĖ. 1984 m. lapkritis nr. 2 
(40). Neperiodinis Vakarų Euro
pos lietuvių sielovados leidinys. 
Redaguoja kun. Br. Liubinas ir V. 
Natkevičius.

ALMA MATER, 4 nr., 1979 jubi
liejiniai metai, Vilnius. Lietuvos 
pogrindžio spauda 14 nr. Išleido 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
ir Pasaulio lietuvių jaunimo są
junga (5620 S. Claremont Ave., Chi
cago, IL 60636, USA). Leidinio kai
na — $6.00. Serijos prenumerata 
(6 leidiniai) — $25.00 JAV.

K. BARĖNAS

Po truputį pratinamos prie 
tokių savo prozininkų knygų, 
kurių veikėjai dar tebenešio
ja lietuviškas pavardes, bet 
lietuviškumo juose tėra gal 
tik už kokį sulūžusį centą. O 
tokie nusitautinę herojai, de
ja, būna dar ir ne svetur gyve
nančių lietuvių trečioji ar 
penktoji karta, bet pirmoji, iš 
mažens su tėvais dar gimtąja 
kalba palaikiusi ryšį. Iš tik
ro gal ir didžioji dalis jauni
mo, po paskutiniojo karo gi
musi svetur, nebemoka tėvų 
kalbos ir nebesinaudoja ja, 
nors dažnam jų tėvui ar moti
nai net nepasisekė kaip rei
kiant įsisavinti gyvenamojo 
krašto kalbos.

* * *
Tokį jau suamerikonėjusį 

jauną lietuviškos kilmės vy
rą Jurgis Gliaudą pasirinko 
savo romano “Baltos vėliavos” 
herojum. (Išleido “Nidos” kny
gų klubas Londone 1984 m., 
275 psl.; kaina 6 svarai, na
riams 4 sv.). Tasai romano he
rojus Viktoras Garolis ir pa
sakoja pats savo gyvenimo isto
riją.

Gimė jis Amerikoje iš Euro
pos atsikrausčiusių lietuvių 
tėvų. Mokslą baigė aštuonio
likos metų būdamas. Patogiai 
jis iriasi iki romano pabaigos. 
Tik viena kliūtis iš pradžių 
buvo iškilusi, kai pradėjo ei
ti į mokyklą: būrys padaužų 
pastodavo kelią ir persekio
davo jį. Tačiau Viktoras susi
griebė, kaip juos patvarkyti. 
Trylikametis mokykloje jau su
gebėdavo įsiteikti mokyto
jams, domėdamasis jų sveika
ta, kaip busimasis gydytojas. 
Kai susisiekimo nelaimėje žu
vo namų pardavimo agentams 
dirbęs tėvas, motina už gau
tąjį draudimą nusipirko dau
giabučius namus, kuriuose 
sūneliui davė kambarį ir pa
vedė jam pareigą prižiūrėti 
tą pelningą pirkinį. Kai mo
tina ištekėjo už laidotuvių 
namų savininko, namai buvo 
parduoti, ir tas kapitalas nu
ėjo į jos naujojo vyro verslą, 
o Viktorą patėvis pasamdė 
dirbti jo laidotuvinėje įmo
nėje. Vedęs turtingo skerdyk
los savininko lenko Vozniako 
dukterį, perėjo dirbti pas uoš
vį, paskui į mėsos darbininkų 
susivienijimą ir dar kadida- 
tavo į valstijos kongresą, nors 
ten ir nepasisekė laimėti.

* * *
Kas bus skaitęs Thomo Man

no “Felikso Krulio prisipaži
nimus”, gal pagalvos, kad ir 
Jurgis Gliaudą bus parašęs 
čia panašaus pobūdžio roma
ną, kuriame herojui gerai se
kasi, ypač vaiko ir paauglio 
metais, kai jis sugeba paro
dyti nemaža savarankiško iš
radingumo. Istorija čia, žino
ma, ne kruliška, nes Garolio 
gyvenime ir lietuvybė kažkur 
maišosi, ir įvykiai su Manno 
romanu nieko bendro neturi, 
bet tasai lengvas požiūris į 
gyvenimą, sugebėjimas visur 
prisitaikyti ir įtikti būdingi 
abiem herojam.

Kaip į smulkmenas ir deta
les linkęs Mannas, pasakoda
mas apie savo Krulį, taip ir 
mūsų Gliaudą. Tačiau Garolis 
nuo Krulio skiriasi labiausiai 
gal savo per dideliu sugebė
jimu sudėtingai ir vaizdingai 
galvoti. Tai vargu ar suderi
nama, pirmiausia, su jo išsi
lavinimu.

Mokyklą jis baigė aštuonio- 
likametis, taigi kokių nors 
aukštųjų mokslų neragavęs. O 
jo žinių bagažas ir sugebėji
mas sudėtingai mąstyti toksai, 
kokių reta. Apie viską jis gali 
sudėtingai ir vaizdingai mąsty
ti: pažįstama jam ir istorija, 
ir literatūra, ir menai.

Skaitydamas imi galvoti: jei
gu toks visažinis vyras pasi
suktų D. Britanijoje, galėtų 
gal ir net vienerius metus po
puliarioje televizijos progra
moje laimėti “mastermind” ti
tulą ir specialiai pagamintą 
didžiulę išgražintą stiklinę 
taurę. Tik vis užkliūdavo jo 
prasitarimai, kad pagrindinį 
dvasinį maistą sudarę detek
tyviniai romanai, kuriuose 
tikriausiai nieko nėra nei apie 
Sokratą, nei apie rašytoją Kon
radą, apie Dantę su jo Beatri
če, apie Cezario žudiką Brutų, 
Mahometo rojų, Hamleto mo
nologą, A. Mickevičiaus “Tri
jų Budrių” istoriją, Mona Li

zą ir jos šypseną bei kitus pa
našius dalykus. O jis tais var
dais operuoja nesivaržydamas, 
tarytum koks nemaža mokslų 
ragavęs šviesuolis. Kol dirbo 
patėvio laidotuvių namuose, 
jis pats ir kiti vis monaliziš- 
kai šypsodavosi, ir nuotaikos 
būdavo monaliziškos. Stebėtis 
tuo plačiu žinojimu verstų ne 
tik prisipažinimas, kas sudaro 
jo lektūrą, bet ir šūktelėjimas 
busimajam uošviui Vozniakui: 
“Aš nemoku studijuoti. Aš ne
moku mokytis. Aš tik moku pa
lengva stebėti gyvenimą, irtis 
šalia jo”.

Nuo Krulio jis skirtųsi ne 
tik sugebėjimu operuoti tais 
garsiais vardais, bet ir sudė
tingu mintijimu, kuris kasdie
niškam, paprastam žmogui bū
tų neprieinamas. Viktoras nuo
lat savo mintis štai kaip sudė
tingai reiškia: “Štai kada vi
sokių gėlių žydėjimų ir deflo
racijų kavalkada atakuoja ma
ne perbloškiančiu efektu!” 
“Lempos apyšviesy mačiau jos 
plaukus, nuo pakaušio užmes
tus į viršų, tarytum ji sustojo 
audros viršūnėje, kaip undinė 
ant bangos, ir kyla į dangų”. 
“Net ir sunku suprasti, kurią 
buities prasmę atranda moti
na, nuolatos stebėdama savo 
vaiko mitrumą pripildyti vys
tyklus”. “Jie žada man talkin
ti, diriguoti epizodus, iš mu
sės išperėti dramblį ir sukon
kretinti miražus. Čia susiker
ta kabinetiniai biurokratai 
ir polėkio strategai”. “Dešim
ta savo esybės jusle aš buvau 
tikras, kad polako kazuso aš 
su Norma neišaiškinsiu”. “Rei
kia tik sugebėti Visados atsar
giai apeiti tą prarają, kurioj 
palaidotos man tragiškos, o vi
sam pasauliui pikantiškos 
šmėklos”.

Romane šimtai panašių išsi
reiškimų, kurie, be abejonės, 
Viktorą daro kažkokį greičiau 
moksliškai negu poetiškai iš
protautą žmogų. Yra, žinoma, 
gudragalvių pasaulyje, bet Ga
rolis būtų tarp jų ypatinga iš
imtis.

Kai kurie kiti romano veikė
jai taip pat nesugeba kasdie
niškai mąstyti ir kalbėti.

* * *
Garolis sugeba gerai irtis ir 

prisitaikyti, bet vis kitų pa
stumiamas. Patėvis prikalbino 
jį ateiįi dirbti į laidotuvių 
namus. Uošvis patraukė į sker
dyklą. Mėsos darbininkų susi
vienijimas susižavėjo juo dėl 
paties nieko — kavos virduliu- 
kų įmonėse. Žodžiu, vis kiti 
padedi jam kilti. Pats jis įvy
kius ir žmones sugeba paironi- 
zuoti, bet niekada kritiškai 
nepasisako dėl savo apsimeti
nėjimo ir veidmainiavimo, 
ypač rinkiminio vajaus die
nomis.

Lietuvis iš jo visiškai šal
tas. Tėvų kalbos gal ir neužmir
šęs. Siunčiamąjį lietuvišką 
laikraštį apmoka, bet beveik 
didžiuojasi, kad neskaito jo. 

plačiai apsiskaitęs!
slapukasSakytume, kad jis 

kad kažkada kažkur dar domė
josi Mona Liza ir jos šypsena, 
bet gyrimasis, kad teskaitęs 
detektyvinius romanus, kelia 
abejones, ar galėjo tas jaunuo
lis iš jų pasirinkti garsenybių 
vardų, o ypač išmokti gudriai 
reikšti savo mintis.

Ši pavasario gėlė Tau, brangioji Mamyte! Nuotr. S. Škėmos

Ima ir lietuviškas knygas, ta
čiau ir jos stovi neliečiamos, 
o kai atsimenamos, tai tik, ro
dos, pasiskųsti, kad jų pavi
dalas skurdus. Po nesėkmingų 
rinkimų dėl pralaimėjimo net 
linkęs pakaltinti savo lietu
višką pavardę. Ir tai lėktuve 
sutiktai Birutei nepasiseka 
suartinti jo su lietuviais. Pats 
jautriausias prolietuviškas 
akimirksnis prasiveržia jam, 
kai atsitiktinai patenka į jo 
rankas knygelė apie paukščius, 
kurioje yra jo, tada dar tik de
šimtmečio, įrašas lietuvių 
kalba.

Su lenko Vozniako dukte
rim Norma suveda jį atsitik
tinumas. Jeigu jis kartą kaž
kaip prisimena A. Mickevi
čiaus “Trijų Budrių” istoriją, 
tai tik greičiau pasišaipyda
mas, o ne rimtai. Koks nors 
tautybių skirtumas jam nerū
pi. Tik mus galėtų sudominti, 
kad ir vėl vaizduojama lietu
vio giminystė su lenkais! Su
domintų dėl to, kad ir Alė Rū
ta savo naujausiame romane 
“Pirmieji svetur” net du šau
nius lietuvaičius suporavo 
su lenkaitėmis.

Gyvendamas tokiame krašte, 
kur nemaža lietuvių yra vedę 
aires, itales, angles, ukrainie
tes, graikes, vokietes, o tik la
bai retas kuris lenkę, nors len
kų mažuma jame sudarytų di
džiulę armiją, — beveik bū
čiau linkęs stebėtis tuo jogai- 
lišku lietuvių palinkimu Ame
rikoje susirasti sau Jadvygas. 
Šitaip, tiesa, vyksta romanuo
se, bet ir tie kūriniai juk ne 
iš piršto laužiami, greičiau
siai vis tiek yra šioks toks gy
venimo atspindys.

Žinoma, abiejuose čia mini
muose romanuose lietuviškus 
Jogailas ir lenkiškas Jadvy
gas į unijinę šeimos vienybę 
suveda socialinis artimumas. 
Štai ir J. Gliaudos romane Nor
ma Vozniakaitė ir Viktoras 
Garolis, kai susitiko, važinė
jo jau neblogais automobi
liais, abu buvo maždaug pana
šūs, visuomenėje aukščiau 
pakilę. 

* * ♦
Rašytojas pagaliau suranda 

progą pateisinti išpūstai mąs
tančio Viktoro gddrumą ir di
delį jo žinių bagažą. Kai gel
bėdamas veršelius mirė uošvis 
ir skerdyklą paveldėjo jo duk
tė, o Viktoro žmona Norma, 
vadinas, kai ir mūsų herojus 
iš samdinio perėjo į darbda
vius, — gydytojas pripažino, 
kad to Viktoro “galvasopiai” 
yra liaukemijos ženklai. Ši
tai pavaizduota paskutiniuose 
dviejuose romano puslapiuo
se, ir čia tarytum atskleidžia
ma iki šiol stropiai saugota 
paslaptis, iš kur visa ta pro
fesoriška Garolio gudrybė, 
tas sudėtingas mąstymas, jei
jis maitinosi vien detektyvi
niais romanėliais. Kalbėda
masis su mediku, Viktoras 
pats sau prataria, kad esąs
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Dail. Elena Kepalaitė balan

džio 10-28 d.d. dalyvavo metinė
je Amerikos dabartinio meno 
draugijos parodoje Niujorke. Le
ver House galerijoje. Ji buvo iš
stačius! vieną savo reljefą, už ku
rį susilaukė $100 premijos. Jai ir 
kitiems laimėtojams premijos 
įteiktos balandžio 14 d.

JAV LB kultūros taryba savo 
posėdyje š. m. kovo 28 d. 1984 m. 
teatro premiją paskyrė čikagie- 
čiui Dariui Lapinskui už jo reži
sūrinius darbus 1961-84 m. laiko
tarpyje. Jis tada paruošė scenai 
keliolikos muzikinių ir draminių 
veikalų spektaklius, atskleisda
mas režisiūrinįsavo talentą.

Dienraščio “Draugas” deiman
tinei sukakčiai skirtas koncertas 
įvyks gegužės 18 d. Čikagoje. Ma
rijos gimnazijos salėje. Programą 
atliks muz. D. Viskontienės vado
vaujamas “Volungės” choras iš To
ronto, torontietis akompaniato
rius muz. Jonas Govėdas, solistai 
— G. Čapkauskienė, sopranas iš 
Montrealio, ir čikagietis bosas 
Jonas Vaznelis.

Sol. Marytės Bizinkauskaitės, 
soprano, koncertas kovo 10 
d. įvyko Norwoodo, Ma.. gimnazi
jos salėje. Ji yra baigusi Bostono 
konservatoriją bakalaurės laips
niu 1983 m. Dabar siekia magist
rės laipsnio Curtis institute Fila
delfijoje, skina laurus įvairiuo
se konkursuose. Koncertą sol. M. 
Bizinkauskaitė pradėjo lietuvių 
kompozitorių dainomis: St. Šim
kaus — “Pavasario dienelė”, “Plau
kia sau laivelis”, “Kur bakūžė sa
manota”, K. V. Banaičio — “Už 
balto stalo”, Br. Budriūno — “Ty
kiai, tykiai”, J. Žilevičiaus — “Mo
čiute širdele”, kuri yra liaudies 
daina, harmonizuota su smuiko pa
lyda. Jai talkino Šv. Jurgio para
pijos klebonas kun. V. Valkavi- 
čius, grojęs smuiku. Toliau skam
bėjo R. Schumano, R. Strausso bei 
kitų kompozitorių dainos. Antro
ji koncerto dalis buvo skirta F. 
Leharo, J. Strausso operečių, A. 
Dvoržako, G. Puccinio operų ari
joms.

Dail. Romas Viesulas, grafikos 
profesorius Temple universitetui 
Filadelfijoje priklausančioje Ty- 
lerio meno mokykloje, paskirtas 
šio universiteto skyriaus vadovu 
Romoje. Liepos 1 d. jis pakeis 
tam skyriui nuo 1982 m. vadova
vusį antropologijos prof. dr. E. 
S. Millerį. Skyrius Romoje buvo 
įsteigtas 1966 m. Jo programos 
apima tapybą, grafiką ir archi
tektūrą trečiųjų metų studentams 
iš Temple bei kitų Amerikos uni
versitetų. Paskyrimas į šią pareiga- 
vietę Romoje yra trejiem metam. 
Dail. R. Viesulas 20 metų vado
vavo Tylerio meno mokyklos gra
fikos fakultetui. Po trejų metų 
jis žada išeiti pensijon ir atsidėti 
kūrybai. Tie metai Filadelfijoje 
būtų buvę skirti eiliniam darbui, 
o Romoje jo laukia nauji užmojai, 
programų praplėtimas, naujų kur
sų įvedimas. Romon jis išvyks su 
žmona Jūra, ruošiančia pedagogi
kos doktoratą Temple universite
te, sūnumis Romu ir Vytu, dukre
le Auste. Paskyrimo pranešime 
primenama, kad dail. R. Viesu
las tris kartus yra laimėjęs Guggen- 
heimo stipendiją, laimėjęs kitų 
premijų. Tarptautinio dėmesio su
silaukė Vatikanui jo sukurtas paš
to ženklas, skirtas šv. Kazimie
rui, Lietuvos globėjui.

Čikagos “Margutis” didžiojoje 
Jaunimo centro salėje kovo 17 d. 
surengė trijų instrumentalistų kon
certą: smuikininkų Danutės (Po- 
merancaitės) ir Jurijaus Mazur- 
kevičių, jaunos fleitistės Astos 
Šepetytės. D. J. Mazurkevičius 
“Margutis” Čikagon jau buvo pa
kvietęs 1976 m., o A. Šepetytei 
tai buvo pirmas pasirodymas. 
Akompanavo D. Lapinskas. Buvo 
atliekami trumpi klasikinių kom
pozitorių kūriniai. D. J. Mazur- 
kevičiai, anksčiau gyvenę Onta
rio Londone ir koncertavę Toron
to lietuviams, šiuo metu dirba 
Ilinojaus universitete Urbanoje. 
Sekančiais mokslo metais persi
kels į Bostoną, kur jiems teks dirb
ti Bostono universiteto muzikos 
mokykloje. J. Mazurkevičius ten 
yra pakviestas smuiko klasės va
dovu. D. Mazurkevičienė yra žy
maus kauniečio smuikininko Da
nieliaus Pomeranco dukra, kurią 
išgelbėjo ir augino Kipro Petraus
ko šeima. Gyvi išliko ir jos tėvai, 
nors D. Pomerancas buvo atsidū
ręs koncentracijos stovykloje. Jis 
mirė prieš trejus metus išeivijo
je, motina tebėra gyva ir gyvena 
Toronte. Viešint Australijoje, 
jautrus buvo susitikimas su dr. 
Liuku Petrausku ir Guoda Petraus
kaite, kurie Danutei yra kaip bro
lis ir sesuo.

Klaipėdoje pastatyta skulptū
ra “Neringa”, kurios autoriai yra 
skulptorė D. Matulaitė ir archi
tektas R. Buivydas. Dekoratyvi
nė bronzos kompozicija pateikia 
legendą apie Neringą, milžinę dar
bininkę, žvejų globėją. Prie skulp
tūros įruošti mediniai suoliukai, 
žemi šviestuvai, aikštė išklota 
granitinėmis trinkelėmis.

Vilniuje dešimt dienų viešėjo 
Lodzės mokslo populiarinimo 
filmų studijos grupė. Lenkai kine
matografininkai čia kūrė filmą 
“Mickevičius Vilniuje”. Jie nu
filmavo poeto Adomo Mickevi
čiaus namą Pilies skersgatvyje, 
kur jis sukūrė nemirtingus “Gra
žinos” posmus. Tame name dabar 
yra memorialinis A. Mickevičiaus 
muziejus. Lenkai taipgi nufilma
vo A. Mickevičiaus lankytą Vil
niaus universitetą, senamiesčio 
pastatus, aikšteles ir gatveles, ku
riomis daugiau kaip prieš 15(1 me
tų vaikščiojo A. Mickevičius.

Vilniaus jaunimo teatras žiū
rovus pakvietė į premjerinį spek
taklį “Pajūrio kurortas". Jam yra 
panaudota Balio Sruogos drama 
“Pajūrio kurortas", jo atsiminimų 
knyga "Dievų miškas" ir laiškai iš 
koncentracinės Štuthofo stovyk
los. Literatūrinės kompozicijos 
autorė ir režisierė — A. Ragaus
kaitė. Scenovaizdžius sukūrė dail. 
J. Malinauskaitė, muziką—kom- 
poz. O. Balakauskas, pagrindi
nius vaidmenis — E. Pleškytė, E. 
Žebertavičiūtė, A. Šurna, K. 
Dapkus.

Literatūros vakaras balandžio 
12 d. "Naujo ūkio" kolchozo kul
tūros namuose sutraukė nemažai 
Pakruojo rajono Titonių bei Bal
sių kaimų žemdirbių ir besimo
kančio jaunimo. Titoniuose yra 
gimęs rašytojas Juozas Paukšte
lis. “Naujo ūkio" kolchozas ir 
Pakruojo rajono knygos bičiuliai 
įsteigė jo vardo prizą kaimo žmo
gų bei jo darbą vaizduojantiems 
literatūros kūriniams. Pirmuo
ju J. Paukštelio prizo laureatu 
tapo rašytojas Algirdas Pocius, 
neseniai išleisdinęs apsakymų 
knygą “Liepos šešėlyje". Apie 
premijuotą autorių bei jo apsa
kymus kalbėjo literatūros kriti
kas B. Raguotis. A. Pocius skai
tė savo kūrinių ištraukas. Vaka
re žodį tarė ir V. Paukšte
lytė, J. Paukštelio dukra. Jo var
do prizas bus skiriamas kas dveji 
metai.

Ketvirtasis tarprespublikinis se
nosios muzikos ansamblių festi
valis Šiaulių kultūros rūmų salė
je buvo skirtas J. S. Bacho ir G. F. 
Haendelio 300 metų gimimo su
kaktims. Festivalyje skambėjo tik 
šių dviejų klasikų kūriniai. Šiau
lių aukštesniosios muzikos mokyk
los liaudies ansamblis “Polifoni
ja" atliko pastoralinę G. F. Haen
delio operą “Acts ir Galatėja". 
Lietuvai taipgi atstovavo kame
rinis Kompozitorių sąjungos an
samblis “Musica humana", Vil
niaus universiteto kamerinė miš
raus choro grupė, Vilniaus kon
servatorijos studentai. Iš Gudi
jos buvo atvykęs ansamblis “Can- 
tabile”, iš Rusijos — “Concerti
no”, iš Armėnijos — “Šarkan". 
Festivalio metu surengta II-ji mu
zikologų konferencija “Senoji 
muzika ir dabartis". Festivalio 
dalyviams įteikti šiauliečio skulp
toriaus A. Toleikio sukurti atmi
nimo medaliai.

Dail. Egidijaus Talmanto ke
ramikos darbų paroda neseniai 
buvo surengta vilniečiams Lietu
vos meno darbuotojų rūmuose. Jis 
yra baigęs Vilniaus dailės insti
tutą keramiko specialybe. Dirba 
Vilniujė, M. K. Čiurlionio meno 
mokykloje, dėstydamas piešimą ir 
keramikos meno pagrindus. Dail. 
E. Talmantas dalyvauja respubli
kinėse ir sąjunginėse parodose, 
jo keramikos darbai buvo rodomi 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje, R. 
Vokietijoje, Danijoje, Italijoje. 
Dail. E. Talmantas domisi seno
sios keramikos technologijomis. 
Jis pirmasis Lietuvoje ėmė nau
doti graikiško lako technologiją, 
įvairiais atspalviais praturtinda
mas antikinės juodosios molio 
glazūros spalvinę gamą. Indivi
dualiai savo parodai buvo sutel
kęs apie 50 darbų — indų, įvairių 
servizų, dekoratyvinių vazelių. 
Tie jo dirbiniai ne visada yra pri
taikyti buitinei keramikai. Daž
nai jie turi simbolinį bei šventinį 
pobūdį. Tokiais tenka laikyti: “Ser
vizą kavai" (1965), “Servizus ar
batai” (1973 ir 1981), “Penkių 
indų komplektą" ir “Puodą” (1985). 
Vyrauja pamėgta molio glazūra, 
kurioje dail. E. Talmantas suge
ba išgauti ne tik juodą, bet ir tam
siai rudą, rudai violetinę, raudo
ną, švelniai gelsvą spalvas. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8• 532-3414

AKTYVAI virš 27 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9-12.30 =

ANAPILYJE skyrius veikia

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius....... 81/<%
180-185 d. termin. ind............. 8‘/2%
term, indėlius 1 metų............. 83/4%
term, indėlius 2 metų............. 9 %
term, indėlius 3 metų............. 91/4%
pensijų s-tą............................ 10 %
spec. taup. s-tą...................... 71/2%
taupomąją s-tą ...................... 7 %
depozitų-čekių s-tą................ 6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo .....................  111/2%
mortgičius nuo........101/2% - 113/4%

sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS
, 2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 
Telefonas 762-7775

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Vaidotas (Vay) Jonynas
Telefonas (416) 864-2734

pataria ir padeda investacijose nuo aukso iki valstybinių 
lakštų. Jo atstovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų. MOSS, LAWSON & CO. LIMITED

48 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1G7

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

"TYPE MASTER GRAPHICS”
3317 Dloor Street V/est, Toronto, Ontario M8X 1E7

Telefonas: 236-1048
* Raidžių rinkimo bendrovė.
* Renka tekstus lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis.

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Šiaučiulienei

Agentas, kuris rūpinasi jumis
1. Jūsų namai yra svarbiausias mūsų 

rūpestis.

2. Pasirinkdami mus, jūs pasirenkate 
agentą, kuris rūpinasi jumis.

3. Skambinkite Antanui Geniui tel. 
231-2839, ir turėsite pirmos klasės 
patarnavimą.

Antanas Genys (416) 231-2839
[jp] Frank Barauskas Limited, Realtor, 3828 Bloor St. W„ Islington, Ont. M9B 1K8

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

/Illcfjltp Simpson’s, 176 Yonge St., 
ZTIIalClIO Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West,
Toronto, Ontario M6K2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College) Telef OnaS 531-1305

* Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
* Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
* taisymai. ★ Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
* GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PET1TT

sueiga. Iš kairės: “Geležinio vilko” tunto tuntininkas RIMAS PIEČAITIS, 
“Neringos” tuntininkė ASTA KLIČIŪTĖ-STAŠKEVIČIENĖ, LSS vyr. 
skautininke S. GEDGAUDIENĖ iš Klivlando, skaučių tunto adjutante 
RIMA JURKUTĖ-P1EČAITIENĖ Nuotr. R. Otto

Netikėti rinkimų rezultatai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

čių padidindami dviem dešim
tim, kurias prarado F. Mille- 
ris. B. Rae socialistai padidė
jo trim atstovais, bet užėmė 
strateginę poziciją. Nuo jų bal
sy parlamente priklauso prem
jero F. Millerio mažumos vy
riausybės likimas.

Mažumos vyriausybę du kar
tus turėjo ir premjeras W. Da
vis. 1975 m. rugsėjo 18 d. rin
kimuose jis liko tik su 51 at
stovu. Antron vieton tada su 38 
atstovais iškopė S. Lewis va
dovaujami socialistai, R. Nik- 
sono liberalus palikę trečio
je vietoje su 36 atstovais. Prem
jerui W. Davis nesėkmingi bu
vo rinkimai ir 1977 m. birže
lio 9 d., atstovų skaičių padi
dinę iki 58, kuriuos parlamen
te užgožė 34 liberalai ir 33 so
cialistai. Premjero W. Davis 
vyriausybė vėl turėjo taikytis 
prie opozicinių partijų reika
lavimų, jieškoti visiems pri
imtino kompromiso. Pilną jė
gą premjero W. Davis konser
vatoriai atgavo tik 1981 m. ko
vo 9 d. rinkimuose, parlamen- 
tan grįžę su 70 atstovų, vėliau 
susilaukę dar dviejų.

Abu opozicinių partijų va
dai dabar kalba apie bendra
darbiavimą su premjero F. 
Millerio konservatorių mažu
mos vyriausybe, tarnavimą rin
kėjų interesams. Rinkiminia
me vajuje ir D. Petersonas, ir 
B. Rae aiškiai siekė vyriau
sybės pakeitimo. Premjero F. 
Millerio konservatoriai val
džioje gali laikytis tik su B. 
Rae socialistų parama. Abi 
opozicinės partijos bendro
mis jėgomis bet kuriuo laiku 
gali nuversti mažumos vyriau
sybę. Tokią progą joms suda
rys premjero F. Millerio vy
riausybės dar nepaskelbtas 
biudžetas. Tada reikėtų skelb
ti naujus parlamento rinki
mus, kuriuos greičiausiai lai
mėtų liberalai su rinkiminia
me vajuje gerai pasirodžiu
siu naujuoju savo vadu D. Pe
tersonu.

Yra ir dar viena galimybė — 
naują vyriausybę, kurios rei
kalavo rinkėjai, be rinkimų 
gali sudaryti D. Petersono li
beralai drauge su B. Rae socia
listais, turintys didelę atsto
vų daugumą parlamente. Rei
kia tik viešo B. Rae įsiparei
gojimo parlamente remti ne 
konservatorius, bet libera
lus ir konservatorių vyriau
sybės pasitraukimo. Patirtis su 
dviem premjero W. Davis ma
žumos vyriausybėm rodo, kad 
bendradarbiavimas buvo nuo
stolingas opozicinėm partijom. 
Konservatoriai atsigavo, vėl 
užsitikrino daugumos vyriau
sybę. Opozicinės partijos pra
rado turėtą svorį.

Komentatoriams nelengva nu
statyti staigaus premjero F. 
Millerio ir jo konservatorių 
kritimo priežastis. Rinkimuo
se jis netgi neteko aštuonių

savo ministerių. Liberalas nu
sinešė ir buvusio premjero W. 
Davis rinkiminę apylinkę. Bu
vo jaučiamas staigus posūkis į 
liberalus, nes socialistų val
džios nenori rinkėjų dauguma. 
Be to, D. Petersonas, jaunes
nis už F. Millerį, iškilo kaip 
naujų vilčių duodantis vadas. 
Smūgio konservatoriams nega
lima teisinti vien anglikonų 
arkiv. L. Garnsworthy iškeltu 
erzeliu dėl buvusio premjero 
W. Davis įvedamos pilnos pa
ramos atskirosioms mokyk
loms. Tai paramai pritarė vi
si trys partijų vadai. Skirtu
mas buvo jaučiamas provinci
nėje OHIP sveikatos draudo- 
je. D. Petersonas ir B. Rae įsi
pareigojo sustabdyti kai ku
rių gydytojų iš pacientų rei
kalaujamą priedą. F. Milleris 
tokio įsipareigojimo nepada
rė, vengdamas susidūrimo su 
gydytojais. Jis taipgi žadėjo 
palikti dabartines draudos 
įmokas. D. Petersonas ir B. 
Rae yra linkę prie visiško tų 
įmokų panaikinimo, jų paden
gimo pajamų mokesčiais. Onta
rio gyventojų dabar laukia 
įdomus laikotarpis provinci
jos parlamente. Ten paaiškės, 
ar konservatoriai 1986 m. va
sarą pasieks naują išsilaiky
mo valdžioje rekordą Kana
doje. Ligšiolinis 43 metų re
kordas priklauso N. Škotijos 
liberalams, šią provinciją be 
pertraukos valdžiusiems 1882 
—1925 metais.

Naujasis Ontario parlamen
tas susirinks gegužės 21 d. Tuo 
tarpu visos trys partijos svars
to savo strategiją. Premjeras 
F. Milleris, manydamas, kad 
pažadas pratęsti finansavimą 
atskirųjų mokyklų iki XIII sky
riaus pakenkė jo partijai rin
kimuose, pareiškė norįs tą 
klausimą atidėti bei pradėtą 
procedūrą sustabdyti. Tokiu 
pareiškimu savo nusistebėji
mą išreiškė kard. G. E. Carte- 
ris ir liberalų vadas D. Peter
sonas.

SPORTAS

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

LINA KOJELĮ, laimėjusi Eugeni
jaus Kriaučeliūno vardo jaunimui 
skirtą premiją, sveikina VIDA JO- 
NUŠIENĖ-KRIAUČELIŪNAITĖ š. 
m. balandžio 13 d. Jaunimo centre 
Čikagoje

Birutė Grigaitytė-Spudienė, 
namų pirkimo ir pardavimo agentė

1280 Dundas Street West, 
(prie Dovercourt Rd.) 
Toronto, Ont. M6J 1X7

Įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas:445-9469

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

. * atlieku visus elektrinius darbus — namų, (staigų, įmonių
■ * parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
|| * įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus,
S duris, veidrodžius
r * atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 

padidinu namus, verandas
Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

Ateitininkų žinios
Stud. R. Prakapas ir moksleivis 

T. Slivinskas buvo išvykę į Čika
gą dalyvauti vasaros stovyklos 
vadovų kursuose.

Šią vasarą rengiamos ateitinin
kų stovyklos: Dainavoje mokslei
vių — birželio 23 — liepos 7; jau
nučių liepos 7-21; sendraugių lie
pos 21-28; Kennebunkporte sen
draugių — rugpjūčio 10-17.

Ateitininkų taryba rengia 5 die
nų pasitarimą Dainavoje, prieš 
pat kongresą, rugpjūčio 26-30 d.d.

L.U.

Skautų veikla
• Balandžio 28 d. Romuvos 

susirinkime išrinktoji valdyba 
pasiskirstė pareigoms: pirm. vyr. 
valt. S. Kuzmas, ižd. ps. A. Senkus, 
sekr. s. G. Kuzmienė, vandens sis
temos prižiūrėtojai — v.si. P. Pet
rauskas ir v. si. A. Gvildys. Darbų 
vedėju bus S. Kuzmas.

• Jūrų skautams-ėms rengia
ma vienos savaitės buriavimo ir 
vadovų lavinimo stovykla. Orga
nizuoja jūrų skautų-čių skyrius. 
Ji bus pritaikyta “Gintaro” ir 
“Ąžuolio” mokyklos reikalavi
mams. Stovykla įvyks liepos 6-13 
d.d. Ludington, Mich., prie Ham
lin ežero.

• Skautininkių ramovės su
eiga — gegužės 15 d., 7.30 v.v., pas 
sesę G. Stripinienę, 380 Michelle 
Row, Mississauga. Tel. 277-8230.

• Naujosios LSS seserijos skau
čių skyriaus pirmasis posėdis 
įvyko balandžio mėn. Dalyvavo ve
dėja s. R. Žilinskienė, padėjė
jos ps. R. Poškienė, ps. B. Paliu- 
lytė-Jogi, ps. D. Barzdžiūtė. Dė
kojam j.v.s. M. Vasiliauskienei už 
skautiškus patarimus.

D. Barzdžiūtė

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: =
8’/4% už 90 dienų term, indei. — 
8’/2% už 6 mėn. term, indėlius -
83/4% už 1 m. term, indėlius -
9 % už 2 m. term, indėlius ~
91/2% už 3 m. term, indėlius =

10 % už pensijų planą
91/j% už namų planą
7’/2%už specialią taup. s-tą S
7 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

už asmenines
paskolas nuo...........111/2%
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 103/4%
2 metų ..................111/4%
3 metų ................... 113/4%
(fixed rate)

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

AKTYVAI virš 43 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 1(1 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

‘“realtor

22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 
Telefonas 489-1543

Įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
Telefonas 773-6480

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6
Alfonsas Garbenis, jn. B. Econ. CRA. Kvalifikuotas įkainojimas 
nuosavybių dėl mortgičių. Patarnauja palikimų (Estates & Ca
pital Gains), investacijų ir kituose nekilnojamo turto reikaluose.

daiva t. dalinda, b.a. 
associate broker

4887 dundas st, west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999

renown realty ltd., realtor 
an Independent member broker

232-2322

GOLFO ŽINIOS
Pirmajame šio sezono Toronto 

lietuvių golfo klubo turnyre Horn
by Towers golfo laukuose balan
džio 27 d. dalyvavo 59 žaidėjai. Jų 
tarpe buvo gausus būrys naujų na
rių ir jaunučiai, pradedą pirmuo
sius žingsnius šioje sporto šakoje.

Turnyro laimėtoju su 78 smū
giais tapo Algis Simanavičius, II v. 
palikdamas brolį Augustiną, ku
rio pasekmė skyrėsi tik vienu taš
ku (79). Trečiuoju liko Antanas 
Stauskas su 80. Išlyginamųjų smū
gių klasėje Petras Augaitis tapo 
pirmuoju 68 (91), antruoju — Aloy
zas Kuolas — 68 (82). Moterų kla
sėje E. Kėkštienė pirmoje ir išly
ginamųjų grupėje tapo pirmąja su 
93 ir 76 (93). Sviedinį arčiausiai 
vėliavų primetė Petras Čiurlys, 
Mikas Slapšys ir Rimas Strimai
tis, o nepasisekusios skylės lai
mėtoja tapo Danutė Dargienė.

Turnyrą gerai tvarkė klubo 
pirm. J. Rusinavičius ir varžybų 
vadovas A. Stauskas.

Sekantis turnyras įvyks gegužės 
11 d. Pine Ridge golfo laukuose 
10 v.r. Čia bus pradedamas dvie
jų minusų tarpusavio turnyras, 
kuriame dalyvauti yra užsiregis
travę 32 golfininkai. Lentelės jau 
yra paruoštos, ir žaidėjai suskirs
tyti burtų keliu — kas su kuo pra
deda pirmuosius žaidimus.

Š. m. gegužės 18 d. Golf Haven 
Golfo laukuose įvyks sezono ati
darymo turnyras. Pagal nusisto
vėjusią tvarką, pagrinde bus var
žomasi dėl pereinamųjų taurių iš
lyginamųjų smūgių sistemoje. 
Valdybos nutarimu, senjorų kla
sė suskirstoma į dvi grupes: 55- 
65 m. amžiaus ir vyresni — pensi
ninkų grupė. Pastarajai pereina
mąją taurę pažadėjo Toronto lie
tuvių kredito kooperatyvas “Pa
rama”.

Š. m. rugpjūčio 31 ir rugsėjo 
1 d.d. Čikagos lietuvių golfo klu
bas rengia XX-sias Š. A. lietuvių 
golfo pirmenybes St. Joseph, 
Mich., maždaug 100 mylių nuo Či
kagos, netoli lietuviškų vasarvie
čių Beverly Shores ir Union Pier. 
Torontiškiams tikrai patogu, nes 
ši vietovė sutaupys 100 mylių ke
lionės. Viešbutis — “Holiday Inn”. 
Golfo kursas — 2 mylių atstume 
vienas nuo kito. Sąlygos bus la
bai prieinamos. Šių žaidynių or
ganizacinio komiteto pirminin
kas yra Edvardas Lapas. Sig. K.

HIGH-PARK - BLOOR, puikus 3 aukštų, 14 kambarių namas; 
privatus įvažiavimas, dvigubas garažas. Labai gražiai prižiūrėtas, 
$275,000.

ISLINGTON-DUNDAS — visas naujai atremontuotas namas, 
$179,000.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

PARKSIDE m-et

335 Roncesvalles Avė., _, , , — — — —
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

Dabar turime įvairių silkių pigia kaina: kibiras — $32.50 
arba $1.39 už svarą (kibire yra 25 svarai — 50-70 silkių) 

Turime įvairių rūkytų žuvų. Didelis pasirinkimas.
Gera kaina. Kviečiami atsilankyti.

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

A.P GOMES
Real Estates Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius rwaltoR

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

A & L Windows
66 Spadina Ave., Hamilton, Ont. L8M 2X1 
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai 
Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat (dedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) (vairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa- j

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida. Skambinti telefonu

(416) 545-6556 Hamiltone,
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect’



Lietuvių ir vokiečių koncertas
Anapilio salėje, Toronte- 

Mississaugoje, gegužės 5 d. įvy
ko naujo pobūdžio renginys — 
lietuvių vyrų choro “Aras” ir 
vokiečių vyrų choro “Harmo
nic” koncertas. Publikos susi
domėjimas buvo gana didelis 
— susirinko apie 400 klausovų 
iš Toronto-Mississaugos ir ki
tų vietovių. Atsilankė Missis- 
saugos burmistre H. McCal- 
lion, V. Vokietijos konsulas 
su žmona ir gen. Lietuvos kon
sulas dr. J. Žmuidzinas su p. H. 
Žmuidziniene.

Dėl burmistrės vėlavimo 
koncertas prasidėjo su 20 min. 
pavėlavimu. Visus pasveikino 
“Aro” vardu V. Zadurskis. Pir
miausia scenoje pasirodė vo
kiečių “Harmonie” — 33 vyrai 
su savo dirigentu G. Zadubanu. 
Jų pranešėjas anglų kalba pa
aiškino dainuosimų dainų turi
nį ir tuo būdu paruošė klau- 
sovus vokiškai dainai. Pirmo
je dalyje choras atliko šešias 
vokiškas ir vieną lietuvišką, 
būtent “Už aukštų kalnų” (A. 
Mikulskio). Už tai jie susilau
kė daug katučių. Antroje daly

je vokiečių choras atliko taip 
pat šešias dainas. Dainavo be 
pianino palydos, naudodamie
si tiktai dirigento kamertonu. 
Tuo būdu choro dainavimas la
biau išryškėjo, ypač niuansuo
se.

Lietuvių “Aras” — 52 vyrai 
išsirikiavo scenoje, imponuo
dami savo uniformomis ir 
drausmingumu. Diriguojami 
sol. V. Verikaičio ir akompa
nuojami muz. J. Govėdo, jie 
taip pat dviejose dalyse pa
dainavo po šešias dainas, dau
giausia lietuvių kompozito
rių. Vieną dainą (“Mano kai
mas”) atliko sol. V. Verikai- 
tis su choru, diriguojant ir 
akompanuojant J. Govėdui. Su
žavėta šia daina Mississaugos 
burmistre pirmoji pašoko nuo 
kėdės, ėmė ploti, o ja pasekė 
ir visi koncerto dalyviai.

Pabaigai abu chorai padai
navo “Eisim broliukai” lietu
viškai. Skambėjo stipriai ir 
įspūdingai. Sužavėta publika 
sustojusi ilgai plojo. Prane
šėjas T. Stanulis padėkojo sve-, 
čiams ir saviesiems, pažymė

damas, kad abiejų chorų bend
radarbiavimas, sėkmingai pra
dėtas, bus tęsiamas ir toliau. 
Išreiškė viltį, kad 1986 m. pa
vasarį toje pačioje salėje įvyks 
kitas abiejų chorų koncertas. 
“Aro” choristai prisegė po ro
žę dirigentams bei akompania
toriui ir tuo užbaigė koncertą.

Tai buvo graži pradžia. To
kio pobūdžio koncertai turėtų 
būti platesnio masto — jin rei
kėtų kviesti ne tik lietuvišką, 
bet ir kitataučių publiką per 
vietinę spaudą. Abu chorai 
verti tokio dėmesio. Kiekvie
nas jų turi savo veidą. “Har
monie’’ choras yra labiau sub
tilus, lyriškas, ypač tokiose 
dainose kaip “Heimat” (Tėviš
kė) E. Hauseno. Retai jis per
eina į pilną jėgos panaudoji
mą, stengiasi išreikšti dainos 
grožį. “Aras” pasižymi daini
ninkų gausumu, lengvu, sma
giu ritmu ir per dažnu visos 
jėgos naudojimu. Jo repertua
ras lengvas, keliantis ir visuo
menės mėgstamas. Stb.

• Viltis maitina mane, kaip ir 
pusę pasaulio. Visą gyvenimą ji bu
vo mano kaimyne. Ir kas bejos bū
tų buvę iš manęs? (Beethovenas)

ANTANAS LAURINAITIS, laimėjęs aukščiausią premiją "Baltpex VIII" 
parodoje Toronte. Parodą aplanke daug lietuvių ir kitataučių
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SKAITYTOJAI PASISAKO

Mums rūpi tokie, kuriem reikia 
pradinės pagalbos

Spring/Summer '85 the 
job 

book
Ontario Youth Corps

Mes turime gerų darbų. Darbų jauniem vyram ir moterim su maža patirtimi; darbų 
luošiem asmenim; darbų čiabuvių jaunimui.

| tuos darbus turite teisę, jeigu esate 15-24 metų amžiaus, nebaigę dvylikos skyrių, 
neinate mokyklon ir esate be darbo per pastarąsias 12 savaičių.

Jei norite apie juos daugiau sužinoti, įsigykite leidinį “The Job Book” vietiniame 
jaunimo įdarbinimo patarimų centre (Youth Employment Counselling Centre), savo 
apylinkės informacijos centre (Community Information Centre) arba YM/YWCA.

Taip pat galite paskambinti specialiu telefonu (Youth Hotline) 1-800-263-7777. 
Nesigailėsite.

Skambinkite karštąja jaunimo linija 
1-800-263-7777.

NIARIO
OJTH
OPPORTUNITIES

BILD
ONTARIO®
Youth_____
Secretariat

$100: L. Baltrėnas. M. E. Bumeis- 
teriai; $52: Ona Girdauskienė; 
$35: Pranas Basys; $30: Liucija 
Puskepalaitienė, Vytautas Aušro
tas; $27: Vincas Ignatavičius. Po
vilas Rožaitis; $25: kun. P. Dilys, 
dr. J. Sungaila, Juozas Vizgirda; 
$24: LŠST Maironio kuopa Sud- 
buryje; $22: Dalius Brazdžionis. 
Juozas Liaugminas.

$20: Mykolas Januška, Vincas 
Januška, Mrs. Rose Jatulis, Jonas 
Arštikaitis, Stasys Kiršinąs; $17: 
P. Pargauskas, Pr. Mickus. A. Ka- 
napka, V. Puodžiūnas; $15: K. 
Ražauskas; $14: J. Adomaitis; $12: 
Dresher Insurance Broker Ltd.. 
B. Rutkauskas, Albinas Melvydas.

$10: Vida Duliūnienė, J. Žalys, 
Balys Čižikas, Petras Pajaujis, P. 
Jucevičius, Irena Šatrienė, A. Su- 
vaizdis, Leonas Stosiūnas, A. 
Klemkienė; $9: S. Jankauskas.

$7: Juozas Rovas, Stasys Sant
varas, Pijus Lapinskas, K. Ražaus
kas, L. V. Petrušaitis, J. Baliūnas, 
S. Markus, J. Naruševičius, H. V. 
Vaitaitis, Petras Šukys, L. Gar- 
bačauskas, Aleksas Laikūnas, Ig. 
Girdzevičius, Balys Vileita, P. 
Viščinis, S. Dačkus, Jonas Juod- 
gudis, Vladas Zauka.

$6: T. Gaižauskas; $5: Kostas Dū
da, Petras Mikšys, M. Misullis, 
Jonas Keleris, Vytas Pelda, Vla
das Armalis, A. Janušonis, A. Vai
čiulaitis, S. Olekienė; $4: P. Ma- 
zaitis; $3: Jonas Stasiulis, J. Dagi
lienė, E. Sventickas, $?: Juzė To
mas, B. J. Kasias, L. Špokas, V. Bu- 
teikis, J. Baltrušaitis, T. Suba
čius, Irena Turūta, M. Žemaitie
nė, M. Zigaitienė, Mrs. E. Kincius,
L. Kerulis, Liuda Samuolis, T. 
Vainauskas, Adomas Viliušis, F. 
Mackevičius, J. Lukoševičius, J. 
Grikavičius, A. Jonelis, T. Janu- 
kėnas, A. Ubeikienė, J. Jurėnas, 
V. Kutkevičius, S. Bončkus, A. 
Ramanauskas, Romas Bulovas, C. 
Gutauskas, P. Kažemėkas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$70: V. Juodelis; $50: H. Gela- 

žnikas, R. Stepulaitis, Jonas Čial- 
ka; $45: A. Pilipavičius; $40: Kip
ras Bagdonavičius; $37: Leonar
das Kirkilis, A. Kubilinskas; $32:
M. Kudirka; $30: A. Laugalys, A. 
Batvinis, Jonas Mickevičius, V. 
Kuprevičius, Antanas Banaitis, 
Juozas Nevulis.

$27: kun. Jonas Znotinas, Jonas 
Aukštaitis, V. Jukna, Jurgis Gylys, 
J. Driaunevičius, J. Girulis, A. 
Raščius, R. Strikauskas, Petras 
Žemaitis, J. Žaldokas, Povilas 
Dunderas, Juozas Cibulskas, kun. 
P. Kairiūnas, Leonas Klevas, Kęs
tutis Kudirka, R. Kazlauskas, Vy
tautas Krasauskas, Stasė Preke- 
rienė.

$25: L. Pliura, Raimundas Paš- 
kauskas, Juozas ir Aida Rickai, 
Mrs. V. Renyi, Stasys Rukša, Vy
tas Siminkevičius, Juozas Valiu
lis, Mrs. Ona Yurka, Jonas Zabie- 
liauskas, Dalius Brazdžionis, L

Bubnys, V. Birštonas, V. Goldas, 
Ona Girdauskienė, A. Gudžiaus- 
kas, Eug. Jasin, E. Kersnauskas, 
K. Sinkevičius, A. Šeibienė, A. 
Vizgirda. J. Vingelienė. D Vildžiū
nienė. Vytautas ir Antonija Petru
liai, P. Grušas, A. Dapkus, Liudas 
Dovydėnas, Anatolijus Lakas, V. 
Lackus. Mrs. I. Moore, P. Spukas, 
P Spėtyla, B. Simonaitienė, dr. 
H. Solys. H. Zitikas, V. Augėnas, 
V. Levišauskas, L. Ringienė, G. 
Smolskis, Milda Žemeckienė, M. 
Trumpauskas, P. V. Urbutis, P. 
Volungė. V. Plečkaitis, J. Petro
nis, M. Gudjurgienė. Vi. Mockus, 
J. H. Marčiukaitienė, Liuda Stul- 
ginskienė, S. Sinkienė, V. Keršys, 
A. Grubis, J. Butkus, Kazys Rašy
tinis, Feliksas Barzdžius, Vytas 
Pelda. Jonas Lukša. M. Ilmonie- 
nė, Mrs. A. Gedris, E. Jokubilius, 
Ona Jurskienė, Algis Zubrickas, 
J. Zoštautas, A. Samušis, H. Stepo
naitis, V. Stanislovaitis, Pranas 
Basys, E. Docienė, kun. P. Dilys, 
Angelė Kulnienė, L. Kriaučiūnie
nė. Vytautas Kaveckas, Tony Ja
ne!, Elzė Jankutė, Jurgis Kalei- 
nikas, A. Bartkus, Petras Balsas, 
A. Bielskus, Z. Pulianauskas, V. 
Pečiulis, I. Pužas, Algis Čiužas, 
A. Vaičiūnas, Jonas Macijauskas, 
Stasys Kiršinąs, J. Riauka, V. Mei
lus, Juozas Morkūnas, Gus Radke, 
N. P. Puškorius, A. Bušma, A. An- 
kus, L. Adomavičius, A. Augūnas, 
Algis Dūda, Juozas Liaugminas, 
Mary-Anne Kušlikienė, Jonas Ka- 
reckas, G. Lingaitis, A. Mingėla, 
P. Zaranka.

Rėmėjo prenumeratą po $25 už 
septynerius metus atsiuntė K. 
Slyžys, už trejus metus — Dan Mar- 
tinkus, už dvejus metus — Jurgis 
Šleinius.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame vi
siems, kurie siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.

Šypsenos
Vedybinė dovana

Jaunas vyras ilgai rausėsi po 
lentynas dovanų krautuvėje, 
kažko jieškodamas.

—t Ar galiu kuo nors padėti? 
— paklausė krautuvės savinin
kas.

— Aš jieškau kokio nors daly
ko, tinkamo vestuvių dovanai.

— Aš jums patarčiau paimti 
šį gražų paveikslą. Jis pava
dintas— “Artėjanti audra”.

Pas gydytoją
— Sunku pasakyti, kokia liga 

tamsta sergi. Gali būti, kad 
čia kaltas alkoholis.

— Gerai, daktare, aš ateisiu, 
kai tamsta būsi blaivus.

Vyriška filosofija
— Jūs, moterys, daugiau pri

klausote nuo gyvulių pasau-

KUR KANADOS LIETUVIAI?
Jau senokai PLB valdyba ir PLB 

fondo taryba paskelbė spaudoje, 
kad nutarta 1985 metus paskelb
ti lituanistikos katedros metais 
ir kad lėšoms telkti kai kuriose 
valstybėse sudaryti komitetai. 
Tarp jų minima ir Kanada. Jau iš 
kai kurių Lietuvių Bendruomenių 
tų komitetų dėka lituanistikos 
katedrai pinigai plaukia, kaip 
pvz. Australijos, V. Vokietijos. 
Australijos LB krašto valdyba 
lituanistikos katedrai paaukojo 
$1.000. Apie Kanados komiteto 
veiklą nieko negirdėti.

Kanadoje yra nemažai pasitu
rinčių pavienių asmenų, yra ban
keliai. turtingi Toronto Lietuvių 
namai, Lietuvių fondas. Spaudo
je teko skaityti, kad Kanados lie
tuvių fondas paskyrė $15,000 sta
tyti paminklui viename mažame 
Toronto miesto parkelyje, kuris 
pavadintas "Lithuania". Teko pa
tirti, kad tai paprasta aikštelė, 
kokių kiekviename mieste yra šim
tai. Kokia gi Lietuvai nauda, jei 
vienoje iš tokių labai nežymių 
aikštelių galės vaikai laipioti 
ant paminklo? Mums reikia žmo
nių, kurie pažintų Lietuvą, rei
kia mokslinės institucijos, kuri 
sudarytų sąlygas lietuvybei skleis
ti, jei KL fondas to paminklo dar 
nepastatė, turėtų tą klaidą atitai
syti ir tuos pinigus paskirti moks
linei mūsų institucijai — lituanis
tikos katedrai, nes jai dar daug 
reikia pinigų, nors ir pradėjo 
veikti. P. K.

SIELOVADA IR MES
Su dideliu džiaugsmu perskai

čiau mane pasiekusį "Vyskupo 
informacijos" biuletenio 1 nr. ir 
staiga pajutau naują ryšį su lie
tuviškąja išeivijos sielovada, ku
rią iki šiol, kaip ir mūsų daugu
ma, sekiau tik iš tolo bendroje 
spaudoje, skaitydama žinutes ir 
pripuolamus reportažus. Simbo
liška 1985 m. vasario 16 data sa
votiškai jaudina, taip darniai 
jungianti religinį ir tautinį ele
mentus.

Pirmasis numeris gausus infor
macija, atsakantis j ištisą eilę 
klausimų, kurie buvo keliami nuo 
vysk. P. Baltakio paskyrimo die
nos. Jame paaiškėja gyvenamoji 
vyskupo vieta, pareigos, fondo 
klausimas, specialūs komitetai, 
vyskupo teisės ir jo pareigų apim
tis. įspūdingas vysk. P. Baltakio

Paramą daugiakultūrem or
ganizacijom padidino Onta
rio vyriausybė vienu milijonu 
dolerių. Prašymų datos: 1985 
m. birželio 1 d. iki 1986 m. ge
gužės 31 d. Prašymai rašomi: 
Ministry of Citizenship and 
Culture, 77 Bloor St. W., To
ronto, Ont. M7A 2R9. Prašymų 
blankai gaunami šios ministe
rijos skyriuose, veikiančiuo
se įvairiuose miestuose. Tele
fonas informacijai — (416) 965- 
0615.

vizitų ir kelionių sąrašas nuo Ha
vajų iki Australijos. Tai didžiulė 
našta, kuriai palengvinti turė
tume kiekvienas jausti pareigą.

Džiugu skaityti apie vysk. P. 
Baltakio vizitus Vatikane, lanky
mąsi pas įtakingus asmenis kon
krečiai prisidedant prie Lietu
vos laisvės šauksmo. Esu įsitiki
nusi, kad bet kuris asmuo, dva
siškis ar pasaulietis, kuris yra 
gyvas mūsų išeivijos visuomenės 
narys, gyvai jaučiantis tautinį 
įsipareigojimą, privalo išnaudo
ti kiekvieną progą, kad pasitar
nautų lietuviškam reikalui. Tik 
visų laisvojo pasaulio lietuvių 
vieningas balsas pasauliui ir vie
ninga malda Viešpačiui atneš 
mums tą stebuklą, kurio šaukia
si mūsų širdys — Lietuvos laisvės.

Aurelija Balašaitienė

PATIKSLINIMAS
“TŽ" 1985 m. 13 nr. pažymėta, 

kad Petras Pautienis, 89 m. tei
sininkas, mirė 1985.III.20, lietu
viškoje veikloje nedalyvavo. Jau
čiu pareigą patikslinti: velionis 
lietuviškoje veikloje reiškėsi Pet
ro Paulenio pavarde. Jis nuo 1949 
m. priklausė Lietuvos atgimimo są
jūdžio Toronto skyriui ir aktyviai 
jame dalyvavo, keletą kadencijų 
buvo LAS Kanados vietininkijos 
valdybos atsakingose pareigose.

Stepas Jakubickas,
LAS Kanados vietininkijos 

pirmininkas

GERBKIME TAUTOS HIMNĄ
įvairiomis progomis yra gieda

mas Lietuvos himnas išeivijoje, 
bet dažnai jis atliekamas nedar
niai: iškreipiama melodija, neiš
laikomas muzikinis taktas. Pagei
dautina geresnio žodžių tarimo ir 
kirčiavimo. Suprantama, kad him
no giedojimas priklauso nuo da
lyvių skaičiaus, jų amžiaus, bai
singumo ir kt. aplinkybių. Ypač 
blogai, net nepagarbiai Lietuvos 
himnas giedamas Naujųjų metų 
sutikime ir panašiomis progo
mis, kai veikia baras su alkoho
liniais gėrimais.

Vertėtų pasinaudoti kanadie
čių tradicija — himną gieda so
listas profesionalas. Kai progra
moje dalyvauja solistai arba cho
rai, reikia pasinauditi jų paslau
gomis.

Ta pati problemayra irsu patrio
tinių dainų, “Lietuva brangi", 
“Lietuviais esame mes gimę" ir 
kt. atlikimu. Siūlyčiau plačiau 
pasinaudoti moderniąja technika 
— Lietuvos himną, patriotines ir 
kitas populiarias lietuviškas dai
nas įrašyti j magnetofono juostą 
arba plokštelę. Manau, kad dau
gelis tautiečių su malonumu įsi- 
gys mėgstamų solistų arba chorų 
įdainuotą plokštelę ar juostelę, 
kurios namuose bus jaunimui mo
komąja priemone. Šiuos įrašus 
galima panaudoti įvairių šven
čių ir minėjimų metu salėse, ypač 
kur yra negausios lietuvių gru
pės. Geras himno giedojimas ir 
didingas skambėjimas pakeltų jo 
vertę, stiprintų žodžių prasmę. B.B.

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

2 Jane st., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor ir Jane gatvių kampas namų 248-9458

Juozos (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

Kingsway Real Estate Ltd. Realtor 
1 61 4- Bloor Street West 

(priešais Toronto Lietuvių namus)

.Telefonas 535-2331, namų 532-5893

CHOICE
ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD"
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Te I. 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 •

S ekskursijos
į VILNIŲ ir į kitus Europos miestus

3. Liepos 11-24 $1912.25
4. Rugpjūčio 21 -29 $1739.25
5. Rugsėjo 4-13 $1612.25

Rugsėjo 4-19 $1912.25
6. Spalio 3-11 $1421.25

Visos kainos - kana- 
diškais doleriais. į šias 
kainas įskaityta: lėktu
vas, viešbučiai, maistas, 
pervežimai, ekskursija į 
Kauną, mokesčiai ir 
drauda.

Grupes 1, 3 ir 5 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automo
bilius arba ir kitus reikmenis už dolerius.
Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam 
laikui. Kelionėms dokumentai sutvarkomi pavieniams ar 
grupėms į visus pasaulio kraštus. Šiais metais dirbsime 3 
žmonės. Smulkesnių žinių teirautis čia žemiau nurodytu adresu 
ar telefonu.

I EAC E N AS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

lio, — sako vyras žmonai. — Au
dinė, pavyzdžiui, atiduoda 
savo kailį jūsų apsiaustams, 
krokodilas savo odą — jūsų 
rankinukams, gyvatė — jūsų 
batukams, ir galų gale atsiran
da asilas, kuris už visa tai už-
moka . . .

Lietuvis ir vokietis
Kartą pietavo restorane lie

tuvis ir vokietis. Lietuvis val
gė silkę, o vokietis — lašinius. 
Pavalgęs lietuvis kreipėsi į 
padavėją:

—- Panele, atneškite vandens 
— silkė gerti nori.

Vokiečiui atrodė tai labai iš
mintinga, ir jis pavalgęs krei
pėsi į padavėją:

— Panele, atneškite van
dens, kiaulė gerti nori . . .

Parinko Pr. Alš.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

fe/. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

B.A. M.L.S. LL.B

3031 Bloor st.w., Suite 200 Telefonai:
prie Royal York įstaigos (416)231-4138
Toronto, Ontario M8X 1C5 namų 848-0234

TA D T C TT T7 D insurance & ĮJ 0 J j REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ Ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais -10 v.r. - 2 v.p.p.

Narys "Better Business"biuro

Greitas ir tikslus patarnavimas! 
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
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TORONTE B MONTREAL
Anapilio žinios

— Tradicinės gegužinės pamal
dos laikomos sekmadieniais po 
11 v.r. MišiŲ.

— Motinos dienos pietūs — ge
gužės 12, sekmadienį, 12.30 v.p.p.. 
Anapilio salėje. Pietus su menine 
programa rengia parapijos tary
bos jaunu šeimų sekcija, valgius 
su vynu ruošia J. Bubulienė.

— Pamaldos Sudburyje — gegu
žės 12, sekmadienį, 10.30 v.r., 
Kristaus karaliaus šventovėje. 
Išpažintys — nuo 9.30 v.r.

— Pavasarinis lietuviu kapi
nių lankymas — gegužės 26, sek
madienį. Mišios kapinėse—3 v.p.p.

— Paaukojo kapinėms $50 — F. 
Pawelko; $25 — G. Lastauskaitė, 
V. Anysienė; religinei Lietuvos 
šalpai $50 — F. Pawelko; parapi
jai $300 — S. Baltrušaitis; $100 
— F. Pawelko.

— Mišios gegužės 12, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Jonų Gatautį, 
11 v.r. — už a.a. Janiną Kaknevi- 
čienę, Burdulių ir Navickų miru
sius.

Išganytojo parapijos žinios
— Gegužės 12 d., 9.45 v.r., iškil

mingos pamaldos motinoms pa
gerbti. Giedos parapijos choras.

— Valerija Anysienė sveiksta 
po operacijos Toronto Western 
ligoninėje. Tel. 369-5388.

— Moterų draugija ruošia ba- 
zarą ir pyragų išpardavimą ge
gužės 11, per visą dieną. Bazarui 
skirtus daiktus prašoma atgabenti 
gegužės 10 d. nuo 6-9 v.v. arba šeš
tadienį iš ryto į šventovės salę.

Lietuvių namų žinios
— Buvo aplankyti šie ligoniai: 

J. Stanaitis, V. Stočkus, M. Pečiu
lienė, R. Medelis, M. Antanaitis, 
R. Pakalniškis, S. Miniotienė, E. 
Jankutė, J. Vaitkus, A. Baltrušai
tytė. Lankė —r J. Dambaras, L. Bal
sienė, A. Borkertas, A. Bričkus, 
A. Gačionis.

— LN poilsio stovykla — rugpjū
čiu 10-18 d.d. Registruoja ir infor
muoja V. Kulnys 769-1266.

A.a. generolas Stasys Rašti
kis, buvęs Lietuvos kariuome
nės vadas, mirė š. m. gegužės 3 
d. Los Angeles mieste. Palai
dotas gegužės 7 d. Ši žinia gau
ta telefonu. Smulkesnių žinių, 
ruošiant šį “TŽ” nr., dar nebu
vo.

A. a. Adomas Kuniutis, 80 m. 
amžiaus, mirė gegužės 6 d., 
10 v.r. Pašarvotas Turnerio- 
Porterio laidotuvių namuose, 
Roncesvalles gt. Laidojamas 
gegužės 9, ketvirtadienį, 10 v.r., 
iš Lietuvos kankinių šventovės. 
Maldos prie karsto — antra
dienį ir trečiadienį 8 v.v.

A. a. Julijos Plikaitienės at
minimui, užjausdami dukrą 
Julę su šeima, O. Žvirbliai 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $10.

Laima ir Justas Kriaučiūnai 
iš Stoney Creek, Ont., pa
gerbdami a.a. Juliją Plikaitie- 
nę, paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $25.

Staigiai mirusių a.a. Juozo 
ir Jadvygos Sakalų atminimui, 
užjausdami brolį Praną Saka
lą, jo šeimą ir artimuosius, Ma
rija ir Antanas Garkūnai pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$20.

A. a. Broniaus Norkaus at
minimui, užjausdami jo žmo
ną Mortą, dukrą Genutę ir jos 
šeimą, Elena ir Steponas Pus- 
vaškiai paaukojo klierikų fon
dui Šv. Kazimiero kolegijoje 
Romoje $25.

Nepaprastas talentas. “Gino 
Empry” agentūros pakviesti, 
Toronte lankėsi Zigmas Bra
zauskas ir Clarence Asham, 
aklas muzikas, iš Portage la 
Prairie, Man. Si agentūra yra 
susidomėjusi pastarojo gabu
mais muzikoje. Clarence 
Asham, kuris yra metisų kil
mės, gabumus pirmas paste
bėjo Zigmas Brazauskas, be
dirbdamas atsilikusių žmo
nių institucijoje. Jis ' pradė
jo su šiuo berniuku dirbti nuo 
1964 m. ir už dvejų metų Zig
mas su juo pradėjo jau viešus 
pasirodymus. Dabartiniu metu 
jis tik iš atminties gali atlik
ti įvairius kūrinius.

Lankydamiesi Toronte, jie
du turėjo progą pasirodyti To
ronto lietuvių namuose pietų 
metu gegužės 5 d. Ten jiedu at
liko įvairius kūrinius akordeo
nu bei pianinu, solo ir duetų.

Gegužės 3 d. jiedu atliko pro
gramą “Jingles” restorane, o 
gegužės 6 d. turėjo pokalbį 
su “Medical Post”, “Toronto 
Sun”, be to įrašė programą 
CBC radijo stotyje su P. Gzows,- 
kiu, CITY TV —su D. Petty. V.A.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pirmąją Komuniją gegužės 

5, sekmadienį, priėmė 10 vaikų. 
Pamaldų metu giedojo Maironio 
mokyklos choras, vadovaujamas 
D. Viskontienės. Vaikučius pa
ruošė N. Pr. Marijos seserys.

— Gegužinės pamaldos: sekma
dieniais — po 11.30 v. Mišių, šio
kiadieniais — 7 v.v., šeštadieniais 
— po 9 v.r. Mišių.

— Susituokė Rasa Saulėnaitė su 
Frank Aiello.

— Pakrikštyti: Rimas-Lukas, 
Rimo ir Lyse Raubų sūnus; Pau- 
lius-Aidas, Jono ir Danielės Didž- 
balių sūnus; Kristina-Ona, Jono 
ir Julijos Yčų dukrelė.

— Par. tarybos labdaros sek
cijos pirmininkei L. Kunnapuu 
pasitraukus, pirmininkės vietą 
užėmė dr. J. Cuplinskienė. Dra
bužių ir daiktų išpardavimas — 
gegužės 14, 16 ir 18 d. Daiktus 
pristatyti tiesiai į salę geg. 13, 15 
ir 17 d.d. po 9 v.r.

— Mišios vaikams — gegužės 25, 
šeštadienį, 5 v.p.p, šventovėje. 
Dalyvaus ir jaunos šeimos iš Kliv- 
lando. Informacijos — pas N. Sima- 
navičienę 239-7226.

— Parapijai aukojo: B. A. Ricke
vičiai $500, J. Duobaitis $300, O. 
Skėrienė $150, V. Žemaitis $110, R. 
Jokūbaitienė $100; po $50 — R. V. 
K. Šiaučiuliai, T. A. Žiliai, P. P. 
Remeikos, A. Lukošienė, M. Vil- 
čiauskaitė; novenai — V. N. Liačai 
$200, A. Domeika $100, J. Juodikai- 
tienė $100, a.a. Louis Macys (testa
mentu) $100, E. A. $100, R. O. Rim
kai $80, M. K. Juzumai $60, A. Kai
rienė $60; po $50 — I. Stasiuliėnė, 
S. Rakštienė, V. Mastis, B. Vilkus, 
M. Zabulionis, B. Narbutas, H. But
kevičius, A. Trumpickas, O. Tači- 
liauskienė, S. M. Jakubauskai, V. 
Demikis, A. J. Ramonai, J. J. Avi
žiai, O. Skėrienė; pranciškonų 
klierikų fondui —J. Juodikaitienė 
$50, R. Prociw $50; relig. Lietu
vos šalpai — M. Vilčiauskaitė $20.

— Mišios gegužės 12, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už Elzbietą ir 
Kazimierą Ašoklius, 9.30 v.r. — už 
Liuciją ir Juozą, 10.15 v.r. — už 
Mišių novenai pavestas motinas, 
Vincentiną Švelnienę, 11.30 v.r. — 
už parapiją, 7 v.v. — Padėkos in
tencija.

Buvę Kauno “Aušros” gimna
zijos auklėtiniai-ės kviečiami 
į pasitarimą dėl suvažiavimo 
Toronte, kuris numatomas 
1986 metais gegužės mėn. Pa
sitarimas įvyks š, m. gegužės 
14 d., 7 v.v., Lietuvių namuo
se. Visi dalyvaukime ir atnau
jinkime jaunystės pažintis.

Iniciatorių būrelis
KLK moterų dr-jos Lietuvos 

kankinių parapijos skyrius 
rengia išvyką į Montrealio Šv. 
Juozapo šventovę gegužės 18- 
19 d.d. Montrealio katalikių 
moterų dr-jos skyrius mielai 
sutiko mums šioje išvykoje pa
dėti. Mūsų dvasios vado kun. J. 
Staškaus pastangomis pasise
kė gegužės 18 d., 2 v.p.p., Šv. 
Juozapo šventovėje turėti lie
tuviškas pamaldas ir Kryžiaus 
kelius. Maldas skiriame už 
kenčiančią Lietuvą. Kviečia
me Montrealio tautiečius įsi
jungti į mūsų grupę ir kartu 
pasimelsti už mūsų persekio
jamus brolius bei seses tėvy
nėje. Be to, aplankysime ir ki
tas Montrealio žymesnes vie
toves, pabendrausime su ten 
gyvenančiais lietuviais, ypač 
su katalikių moterų dr-jos na
rėmis ir jų šeimomis. Valdyba

Anapilio moterų būrelis ka
pinių lankymo proga gegužės 
25 ir 26 d.d. rengia dail. Regi
nos Žiūraitienės meno parodą. 
Atidarymas — gegužės 25, šeš
tadienį, 4 v.p.p.

Prel. J„ Tadarauskas pado
vanojo N. Pr. Marijos vienuo
lijos seserų koplyčiai auksinę 
taurę savo tėvų atminimui. To
ronto skyriaus seserys jam 
reiškia nuoširdžią padėką.

Inž. Kostas Astravas, gyve
nęs Toronte, pastaruoju me
tu Kalgaryje, išvyko profesi
niam darbui į Libiją. Ten pa
siliks ilgesnį laiką, aplankys 
Iraną, Iraką ir parašys savo 
įspūdžius “Tėviškės žibu
riams”.

Kanados lietuvių fondo na
rių suvažiavimas įvyko gegu
žės 5, sekmadienį, 1 v.p.p., To
ronto Lietuvių namuose. Buvo 
išklausyti pareigūnų prane
šimai, apsvarstyti einamieji 
reikalai ir išrinkta nauja ta
ryba: P. Augaitis 205 balsais, 
H. Stepaitis 243, K. Lukošius 
239, E. Čuplinskas 166, dr. A. 
Pacevičius 226, J. Bersėnas 
232, L. Girinis-Norvaiša 218, 
V. Pacevičius 218, H. Lapas 
199, V. Dargis 259, E. Bersėnas 
247, V. Dauginis 236. Revizijos 
komisija: J. Dambaras, V. Skre- 
butėnas, L. Skripkutė.

MOTINOS DIENOS i

Motinos bus apdovanotos gėlėmis ir pavaišintos vynu. 
Ankstyvosios 75 gaus dovaną — Vandos Ivaškevičiūtės 
knygelę ‘‘Motinai ir tėvui". Veiks gėrimą bufetas.
Kviečiame mamytes, jų šeimas ir visuomenę atsilankyti.

Lietuvių namai ir Lietuvių namų vyrai

Š. m. birželio 20, sekmadienį, 3 valandą po pietų, 
Toronto Lietuvių namuose bus rodomas filmas

“LIETUVOS TRAGEDIJA”
filme rodoma Neringa, Nemunas, Kaunas, Vilnius, pamaldos Aušros Vartų koply
čioje, Lietuvos kariuomenė, valdžios atstovai, 1941 m. birželio mėnesio kankiniai. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Įėjimas — $4.00, studentams 
ir moksleiviams — $2.00.

Loretai Žilinskaitei, ištekan
čiai už Andriaus Dalindos, bu
vo surengtas mergvakaris ge
gužės 5 d. Toronto Lietuvių 
namuose. Dalyvavo per 400 
viešnių, kurios sudėjo jai pui
kų kraitį. Rengėjos paruošė 
labai gražų vaišių stalą. Vi
sas pobūvis buvo lietuviškas 
savo nuotaika ir kalba.

Lietuvių šeima, nupirkusi 
namus iš kitataučio savininko 
Toronte-Mississaugoje, rado 
paslėptą stambią pinigų sumą 
ir pranešė policijai. Pastaroji 
nustatė, kad tie pinigai pri
klauso buvusiam savininkui. 
Kadangi šis buvo miręs, pini
gai buvo perduoti velionies 
žmonai. Pastaroji per advo
katą atsiuntė $1000 radybų. 
Šis atvejis primena, kad pa
vojinga tokiu būdu slėpti pi
nigus — jie gali pražūti arba 
patekti į svetimas rankas.

Maironio mokykla bei litua
nistiniai kursai ir šiais metais 
išleisdino savo metraštį. Tai 
sukaktuvinis 35-rių metų leidi
nys. Jame prisimenamas aukš
tesniųjų lituanistinių kursų 
vedėjas a.a. Antanas Rinkū- 
nas, išspausdinti rašiniai apie 
praeitį, įdėta daug nuotraukų 
iš mokyklos ir kursų gyvenimo, 
nemažai vietos skirta mokinių 
rašiniams. Leidinyje yra 104 
didelio formato puslapiai. Dai
lus spalvotas viršelis — dail. 
Snaigės Šileikienės, nuotrau
kos— Rimo Pranaičio. Rinko — 
“Typemaster Graphics”, spaus
dino “Time Press Litho Ltd.” 
Redagavo — Giedrė Paulionie- 
nė, Ramūnė Jonaitienė, Stefa 
Bubelienė, Irena Ehlers, Vai
da Jay.

Aldona ir Petras Šimonėliai 
džiaugiasi sulaukę dukrytės, 
Justinukui — sesytės.

“The Toronto Star” 1985. IV. 
26 išspausdino informacinį 
straipsnį, parašytą Leslie 
Freeman, apie Indrės Baš
kauskaitės ir jos brolio žmo
nos Ilonos Paškauskienės 
įsteigtą bendrovę “Energe
tics Inc.” Indrė yra šokio bei 
gimnastikos specialistė, o Ilo
na — maisto dietos. Jos abi tei
kia patarimus savo klienčių 
namuose, nustato gimnastikos 
pobūdį bei diętą ir padeda 
vykdyti nustatytą programą. 
Už vienos valandos darbą ima 
$25, už 12-kos savaičių kursą 
— $400. Prie straipsnio pridė
ta ir abiejų lietuvaičių nuo
trauka.

Ontario ombudsmano įstai
goje Toronte dirba įvairių tau
tybių tarnautojai, galintys su
sikalbėti 24 kalbomis. Lietu
vių kalba nepažymėta. Iš bal- 
tiečių yra tiktai estų kalba. 
Centrinės įstaigos adresas: 
Office of the Ombudsman, 125 
Queen’s Park, Toronto, Ont. 
M5S 2C7. Tel. (416) 596-3300 
(24 valandos).

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju už man su
rengtą staigmeną belaukiant nau
jagimio. Tai buvo įvykis, kurio 
nesitikėjau. Didelis ačiū visoms, 
kurios prisidėjo ir atsilankė į šį 
pagerbimą. Ypatinga padėka ren
gėjoms ir jų padėjėjoms už suruo
šimą ir pravedimą vaišių. Jūsų vi
sų nuoširdumą labai vertinu ir jo 
niekad neužmiršiu. Dar kartą iš vi
sos širdies dėkoju. Ačiū!

Irena Pečiulienė 

gegužės 12, 
sekmadienį, 
12 - 4 v.p.p., 
karaliaus 
Mindaugo 
menėje.
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Rengia Lietuvių namų 
kultūrinė komisija

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visoms rengė

joms už man suruoštą puikų ir 
įspūdingą mergvakarį, mieloms 
viešnioms — už gausų dalyvavimą, 
gražų bei vertingą dovanų kraitį.

Ypatinga mano padėka vyriau
siai rengėjai - mano tetai Vandai 
Vaitkienei, kuri įdėjo tiek daug 
darbo į šį mano mergvakario pa
ruošimą. Nuoširdus ačiū Laimai 
Jagėlai- 
tei-Macienei už šio vakaro pravedi
mą ir sveikinimus, pamergėms — 
Kristinai Garbaliauskaitei, Mau
reen Buckenan už vaikystės prisi
minimus.

Ačiū poniai Staselei Jokūbinie- 
nei už svečių knygos įrašus, po
niai Valei Siminkevičienei už gė
les ir stalų papuošimą, Donatui 
Karosui — už nuotraukų darymą, 
Algiui Jagėlai — už filmavimą.

Už Jūsų nuoširdumą, laiką, dar
bą ir tokias vertingas dovanas aš 
irTim liekame labai dėkingi.

Lina Morkūnaitė 
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visoms ren
gėjoms ir viešnioms už taip gražų 
man suruoštą mergvakarį, už ver
tingas dovanas — bendras ir asme
niškas. Ypatingą padėką reiškiu 
vyriausiai rengėjai Lionei Vens- 
lovaitienei, kuri tiek daug darbo 
ir rūpesčio įdėjo, ir kitoms po
nioms už taip gražiai paruoštą vai- 
šių stalą. Dėkoju savo sesutei Bi
rutei Gaigalienei už pravedimą 
mano mergvakario ir gražius lin
kėjimus, man žengiant į naują gy
venimą. Taip pat dėkoju krikšto 
mamai Onai Dementavičienei, vi
soms tetoms, puseserėms, pamer
gėms ir jauniausiai palydovei Ra
munei Gaižutytei už dovanas. Jū
sų dovanotas kraitis ilgai primins 
jūsų visų meilę man.

Telaimina Dievas jus visas ir 
jūsų šeimas.

Su meile ir dėkingumu -
Vilija Gataveckaitė

Vyrų oktetas, vadovaujamas 
muz. A. Stankevičiaus, balandžio 
27 d. atliko meninę programą 
Hartfordo, Conn., lietuviams.

Irenos Lukoševičienės paskai
tos pasiklausyti balandžio 24 d. 
“Rūtos” klube susirinko per 50 
asmenų. Paskaita visų buvo su 
įdomumu išklausyta, nes lietė 
visiems rūpimus klausimus. Socia
linės globos specialistės pata
rimus buvo galima lengvai pri
sitaikyti kiekvienam klausyto
jui. Po kelių atsakymų j klausi
mus buvo pasivaišinta kava ir 
pyragais.

Joanos Kuraitės-Lasienės pra
nešimas AV parapijos salėje ba
landžio 28 d. buvo gyvai įvertin
tas klausytojų, kurių susirinko 
per 70. Pranešėja, būdama KLB vi
suomeninių reikalų komisijos 
pirmininkė, vaizdžiai išaiškino 
savo veiklos apimtį. Ji ragino vi
sus lietuvius aktyviai įsijungti 
į politinę krašto, provincinę bei 
savivaldybinę veiklą. Vėliau kal
bėjo apie Otavoje vykstančią Hel
sinkio akto ekspertų konferenci
ją ir apie komisiją karo nusikal
tėliams jieškoti. Pabaigoje visi 
buvo pavaišinti kava ir pyragai
čiais.

Gailei Naruševičiūtei, birželio 
1 d. ištekančiai už muz. A. Stan
kevičiaus, balandžio 28 d. Sese

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS . AUTOMOBILIAI . ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. H1X 1L7

11 IF AC* montrealio lietuvių 
till Am kredito unija
1475 DESEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UZ: DUODA
Certifikatus: min. $1,000.00 PASKOLAS:

1 metų ...................... 9.50%
Terminuotus indėlius: ; Nekilnojamo

1 metų ...................... 9.25% ; turto,
180-364 d................. 9 % asmenines ir
120-179 d................ 8.75% prekybines.
30-119d................ 8.25% . Paskolos

Trumpalaikius indėlius mirties
už $20,000 ar daugiau atveju

Taupomosios sąskaitos: draudžiamos
specialios.............. . 6.50% iki $10,000
su draudimu............. 6.25%
kasdieninis % ........... 6 %

Čekių sąsk......................... 5 %

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475DeSeve 3907A Rosemont
Pirm. antr. treč...............9.00 - 3.00
Ketvirtadieniais........... 12.00-8.00 4.00-8.00
Penktadieniais............ 10.00-6.00 2.00-6.00

Supažindinkite savo draugus bei 
pažįstamus su “TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIAIS”, pranešdami jų adresus 
“TŽ” administracijai. Keletą nu
merių jie gaus nemokamai.

PAGEIDAUJAMAS nuomoti vi
sai vasarai vasarnamis arba ka
bina Springhurst vasarvietėje Wa- 
sagoje. Skambinti tel. 252-4998 
Toronte.

K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti tel. 534-3882 Toronte.

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

BE ŠEIMOS PROBLEMŲ ir švel
naus būdo moteris reikalinga die
nos metu prižiūrėti senyvą moterį, 
aptvarkyti nedidelį butą, pasiga
minti sau ir dviem senjoram mais
tą. Norinčiai yra kambarys gyventi. 
Tel. 763-6498 Toronte.

ATLIEKU visokius namų remonto 
ir staliaus darbus, lauko ir vidaus 
dažymus, valau grindų kilimus ir 
sofas (steam cleaning) pigia kai
na. Skambinti po 7 vai. vakaro tel. 
532-3410 Toronte — J. Baliūnas.

DĖMESIO, Toronto ir apylinkių 
tautiečiai! Jei turite kilimus savo 
kambariuose ir norite juos turėti 
švarius, kreipkitės į “AU Season’s 
Carpet Cleaning”. Susitarus, atva
žiuoja į Jūsų namus, sąžiningai iš
valo Jūsų kilimus, sofas, minkštas 
kėdes su "steam cleaning” maši
nom už prieinamą kainą. Informa
cijų teirautis pas Juozą Baliūną 
tel. 532-3410 Toronte. 

lių namuose buvo suruošta prieš- 
vestuvinė staigmena. Busimoji 
jaunamartė buvo apdovanota 
praktiškomis dovanomis bei gra
žiai pasivaišinta. Staigmeną ren
gė dėdienės Regina ir Silvija Pie- 
čaitienės.

Kun. P. Daugintis, SJ, atvyko iš 
Čikagos padėti AV parapijoje.

Sol. Gina Čapkauskienė gegu
žės 18 d. Čikagoje atliks dalį pro
gramos “Draugo” 75 m. sukakties 
minėjime. Jai akompanuos muz. J. 
Govėdas. Programoje taip pat da
lyvaus sol. J. Vaznelis ir Toron
to “Volungės" choras, vadovauja
mas muz. D. Viskontienės. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Ket
virtą sekmadienį po Velykų Mi
šios buvo aukojamos už dvasinius 
pašaukimus. Gražų pamokslą apie 
tai pasakė klebonas kun. St. Ši
leika. — Kartą į savaitę parapi
jos moterys renkasi klebonijon ir 
ruošiasi parapijos bazarui, ku
ris įvyks rudenį. Rankdarbiai 
labiausiai perkami, todėl juos 
pradeda ruošti iš anksto. — Da
nos ir Petro Astrauskų namuose, 
St. Hillaire, Que., Aldonai Tušai- 
tei-Holland, laukiančiai kūdikio, 
suruoštas pobūvis. Dalyvavo per 
30 parapijos moterų, kurios bū
simą motiną apdovanojo vertin
gomis dovanomis. Sk.

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

JONAS KRIPAS suplanuoja, pa
rūpina leidimus, įdeda langus lubo
se ar stoguose, stato namų priesta
tus, garažus, prie namo grįstas aikš
teles (patio) ir atlieka kitokius sta
tybos darbus. Skambinti tel. (416) 
537-8140 Toronte.

DIDELĖ NUOLAIDA vertikali
nėms langų užuolaidoms. “The 
Stepping Stone”, 2465 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. Tel. 767-4286. Oak- 
villės apylinkėje, ir vakarais tel. 
827-3446.

NATŪRALAUS GYDYMO KLINI
KA mediciniškas pooperacinis gy
dymas. Patarimai asmeniniais ir 
šeimos reikalais. B. Naujalis, M.T. 
N.A.N.P. 460 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ont. Tel. (416) 533-8008.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles ir jas 
pristato vestuvėms, ligoniams, lai
dotuvėms, įvairiems parengimams. 
Skambinti tel. 763-6694,710 Annette 
St., Toronto, Ont. M6S 2E2.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, pa
rengimai namuose ir laidotuvių 
pusryčiai. Skambinti pirmadie
niais, antradieniais, trečiadieniais 
ir vakarais po 9 v.v. tel. 279-0256 
arba 279-6864 Toronte.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom pro
gom, parūpinama salė, muzika, gė
lės, sutvarkomi gėrimų (baro) reika
lai. Skambinti bet kuriuo laiku: 
Antanas Gataveckas tel. (416) 239- 
4496 Toronte.


