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Moterys veikloje
Pastaraisiais laikais pasulyje daug kas sparčiai kei

čiasi visose gyvenimo srityse. Nestovi vietoje nei moks
las, nei menas, nei religija, nei technika, nei ekonomi
ja, nei visuomeniniai papročiai.. . Daugybę pasikeiti
mų esame pergyvenę šiame šimtmetyje. Net ilgaamžės 
tradicijos, įsitvirtinusios religinėje ir kitose srityse, ima 
keistis. Teisingai tad sakė senovės graikų išminčius He
raklitas, kad viskas keičiasi — “panta rei”. Tame keiti
mosi vyksme šiuo metu stipriai iškyla ir moters vaidmuo 
visuomenėje. Istorijoje sakoma, kad kadaise įvairiuose 
kraštuose moteris vyravo ne tik šeimos, bet ir visuome
nės gyvenime. Dėl to tas laikotarpis yra vadinamas mat
riarchatu. Keičiantis gyvenimo sąlygom, keitėsi ir moters 
vaidmuo — visuomeniniame gyvenime iškilo vyras, palik
damas moteriai siauresnės apimties sritį, būtent šeimą 
ir jai artimas profesijas. Buvo kraštų (ii' dabar tebėra), 
kur moteris yra padaryta verge. Dabartiniais laikais vi
sa tai keičiasi — matyti ryškus moters iškilimas visose 
moderniojo gyvenimo srityse. Moteris nebepasitenkina 
šeimos vaidmeniu ir veržiasi į visuomeninį, politinį, pro
fesinį gyvenimą. Ji įrodė, kad gali būti ne tiktai karalie
ne, bet ir premjere, ir ministere, ir mokslininke, ir visuo
menės veikėja, ir politine kovotoja . . .

TlOKIA linkmė nėra svetima ir lietuvių išeivijos mo
teriai. Ji jau iš seno dalyvauja visuomeninėje jos 
veikloje, tačiau pastaraisiais metais pastebimas 
dar aktyvesnis jos dalyvavimas. Tai matyti ir vyresnėje, 

ir jaunesnėje kartoje. Kai būna moterų organizacijų su
važiavimai, išryškėja jų nuveikti darbai, kurie viešumai 
nėra plačiai žinomi. Iš jų matyti, kad moterų organiza
cijos yra ir gausesnės, ir veiklesnės. Pvz. Toronte įvyko 
metinis katalikių moterų atstovių suvažiavimas. Jame 
buvo aiškiai matyti gana plati ir budri veikla, su kuria 
vyrų organizacijos negali konkuruoti daugelyje sričių. 
Neseniai Toronte įvyko Šiaurės Amerikos lietuvių skau
tuos vadovų suvažiavimas. Jame vyravo moterys ir skai
čiumi, ir aktyvumu, ir domesiu veiklai. Panaši būklė ma- 

• tyti jaunimo tautinių šokių ir dainų ansambliuose. Juo
se vyrauja merginos. Sunku yra sudaryti jaunų vyrų dai
nos vienetą, bet žymiai lengviau suorganizuoti merginų 
chorą. Jaunimo organizacijose matyti daugiausia mer
ginos arba jaunos moterys, ypač valdybose. Ir ateitinin
kų, ir skautų veikloje taip pat vyrauja merginos. Vienin
telė sritis, kurioje pirmauja vyrai, yra sportas. Nors ja
me netrūksta merginų, tačiau jų reiškimasis sporto sri
tyje yra dar žymiai silpnesnis ir siauresnis. Lietuvių 
Bendruomenės veikloje moterų vaidmuo tolydžio stiprė
ja, o kai kur tampa vadovaujančiu.

KAD lietuvių išeivijos moterys vis stipriau reiškia
si visuomeninėje veikloje, tenka tik pasidžiaug- 

- ti, juoba, kai jos imasi praktinių ir tai plataus 
masto darbų. Neveltui sakoma: jei nori patarimo, kreip

kis į vyrą, jei nori akcijos, kreipkis į moterį. Mat mote
rys, pasiimdamos kurį nors uždavinį, stengiasi jį atlik
ti visa savo širdimi bei pajėgumu. Jos nebijo aukos ir 
nemiegotų naktų. Dėl to jų renginiai būna kruopščiai pa
ruošti, jaukūs, tvarkingi. Linkėtina, kad moterys ir toliau 
gyvai reikštųsi visuomeninėje veikloje ir taptų dinamiš
ka jėga, neleidžiančia apsnūsti mūsų organizacijom. Šiai 
moterų linkmei yra betgi vienas esminis pavojus: visuo
meninė veikla gali visai nustelbti motiną, t.y. moters 
vaidmenį šeimoje. Visuomeninė veikla reikalauja daug 
laiko ir energijos. Ir jeigu visuomenės veikėja, plušda- 
ma savai visuomenei, palieka šeimą arba jos atsisako, 
stato pavojun ne tik šeimą, bet ir visuomenę, kuriai dir
ba. Šeimoje moters pakeisti niekas negali. Jei neteksi
me motinų, sunyks ir pati mūsų visuomenė. Taigi moder
nioji linkmė, traukianti moterį iš šeimos į plačius van
denis, stato pavojun pačią visuomenę. Juk kai ima nykti 
pagrindinė ląstelė šeima, nesulaikomai atsiliepa į visu
mą. Dėl to moters veikla turėtų būti harmoningai dvilypė 
— ir šeiminė, ir visuomeninė. Taip, tai dviguba našta, bet 
kartu ir iškelianti moterį iki heroiško lygio.

KANADOS ĮVYKIAI

Trūksta pigių butų

PčlSclLlliO į\7V/l<icli
JAV AGENTŪRA “NASA”, TVARKANTI AMERIKIEČIŲ SKRY
DŽIUS Į ERDVES, paskelbė pagrindinius duomenis apie sep
tynių astronautų žuvimą erdvių lėktuvo “Challenger” pakilime 
š. m. sausio 28 d., praėjus vos 73 skrydžio sekundėms. Jau anks
čiau buvo nustatyta, kad sprogimą sukėlė pagalbinė dešinioji 
raketa, kai prasiveržiančių dujų spaudimo neatlaikė raketą jun
giantys žiedai žemutinėje jos dalyje. Ta raketos dalis atsipalai
davo nuo pagrindinio tanko, turėjusio skysto deguonies ir van
denilio kurą paties “Challengerio” varikliams. Viršutinė rake
tos dalis, staiga pajudėjusi, pramušė pagrindinį kuro tanką. Pra
mušimas sujungė kuro tanke atskirtą deguonį su vandeniliu. 
Abiejų skysčių susijungimas atnešė sprogimą, kuris sunaikino

Dienraštis “The Toronto Star” 
savo atliktais tyrimais atsklei
džia butų trūkumą Toronto gy
ventojams, turintiems mažas 
pajamas. Dėl to ypač kenčia 
asmenys ir šeimos, gaunančios 
socialinės gerovės pašalpas, 
pensininkai, mažus atlygini
mus turintys torontiečiai. Kri
zę atnešė neproporcingai di
delis butų ir namų pabrangi
mas. Ištisus dešimtmečius To
ronte sparčiai augo didieji 
pastatai su prabangiais bu
tais, kurie prieinami tik gerą 
atlyginimą gaunantiems gyven
tojams. Niekas nesirūpino pi- 
gensių namų statyba, išskyrus 
patį miestą ir Ontario vyriau
sybę. Deja, tokių butų, pasta
tytų su finansine provincijos 
ir miesto parama, nepakanka 
neturtingiems torontiečiams, 
net ir tiems, kurie gyvena iš 
socialinės gerovės pašalpų. 
Sekančiame diešimtmetyje To
rontu! reikės bent 70.000 pi

gesnių butų. Pastarajame 
penkmetyje net 9.000 pigesnių 
nuomojamų namų ir butų buvo 
pertvarkyta turtingesniųjų po
reikiams. Jie buvo išjungti iš 
pasiūlos neturtingiesiems. Pa
sak dienraščio “The Toronto 
Star”, šiandien beveik 100.000 
torontiečių ir jų šeimų sun
kiai grumiasi su nepakeliamos 
nuomos problemomis.

Buvo laikai, kai savaitinė ge
ro kambario nuoma Toronte kai
nuodavo tik $10, o dabar už ne
didelį kambariuką rūsyje rei
kalaujama mėnesinės $260 
nuomos. Už mažą butelį vien
gungiui kas mėnesį reikia mo
kėti $347, už butą su vienu mie
gamuoju — $419, su dviem mie
gamaisiais — $489, su trim mie
gamaisiais — $566. Mėnesinė 
socialinės gerovės pašalpa 
vienam asmeniui tėra $394, 
invalidui — $551 su provinci
jos priedu, tėvui ar motinai su 

(Nukeltą į 8-tą psl.)

“Lietuva, tėvyne mūsą . . .” JAV-bių Lietuvią fondo vadovybė XXIII suvažiavime Čikagoje. Iš kairės: Pelno skirs
tymo komisijos pirm. STASYS BARAS, valdybos pirm. dr. ANTANAS RAZMA, tarybos narė MILDA LENKAUS
KIENĖ, tarybos pirm. POVILAS KILIUS, Dailiojo meno instituto pirm. dr. GEDIMINAS BALUKAS, (statų komi
sijos pirm. dr. JONAS VALAITIS Nuotr. J. Tamulaičio

Rytų europiečiai j aučiasi apvilti
Žymus Kanados žurnalistas apie valdančios partijos pažadus rinkimų metu ir dabartinę tikrovę

Kanadoje yra plačiai žino
mas žurnalistas Peter Wor
thington, dvejetą metų gyve
nęs Maskvoje, buvęs vyriausiu 
redaktoriumi dienraščio “The 
Toronto Sun”, kandidatavęs į 
Kanados parlamentą, dabar 
bendradarbiaujantis laikraš
tyje “The Financial Post”. Jis 
gerai pažįsta Rytų Europos 
kraštų ateivius Kanadoje, ne 
kartą yra kalbėjęs jų susirin
kimuose. Savo straipsniuose 
jis drąsiai pasisako opiais 
klausimais, nors dėl to susi
laukia nemalonios reakcijos 
konservatorių partijoje, ku
rioje jis bandė veikti, bet 
nesėkmingai.

Už konservatorius
Gana įtakingas “The Finan

cial Post” 1986 m. balandžio 12 
d. laidoje išspausdino minėto 
P. Worthingtono straipsnį “Ry
tų europiečiai jaučiasi apvil
ti”. Jame rašo, esą konserva
torių partija 1984 m. laimėjo 
rinkimus dar ir dėl to, kad su
gebėjo patraukti savo pusėn 
Rytų europiečių bendruome
nes. Kanadiečiai iš pavergtų 
Rytų Europos kraštų paprastai 
yra linkę balsuoti už konser
vatorius, nes mano, kad kon
servatoriai nėra tokie minkšti 
sovietams, kaip liberalai ar 
socialistai. Tokį galvojimą 
sustiprino buvusio ministerio 
pirmininko P.E. Trudeau poli
tika tarptautinėje plotmėje.

1984 m. buvo įsteigta Rytų

Kanados lietuvių 
dienos

Jau kuris laikas XXXI Kana
dos lietuvių dienų komitetas 
veikia. Dabar skelbiame komi
teto sudėtį. Pirmininkas — 
Arūnas Staškevičius, komisi
jų pirmininkai: Vinco Krėvės 
literatūros premijos įteikimo
— R. Piečaitienė, “Vaivorykš
tės” parodos — L Lukoševičie
nė, sporto rungtynių — R. Pie- 
čaitis ir A. Gustainis, baliaus
— G. Nagys, pamaldų — kun. St. 
Šileika, koncerto — J. Piečai- 
tis, jaunimo atsisveikinimo — 
D. Piečaitytė, garbės svečių 
priėmimo — L. Staškevičius, 
finansų — K. Toliušis, leidi
nio — J. Šiaučiulis, informaci
jos — B. Nagienė, nakvynių — 
M. Danytė ir K. Bernotas, sek
retorė — S. Staškevičienė. Vi
sais reikalais kreiptis į Arūną: 
namų tel. 1-347-0583, darbo 
878-1962, ext. 2508. B. S. 

europiečių konservatorių są
junga, kurion įsirašė estų, 
latvių, lietuvių, vengrų, lenkų, 
čekoslovakų ir ukrainiečių 
grupės. Jų ryšininku su par
tija tapo M. Wilsonas, dabar
tinis finansų ministeris. Rin
kimų metu į parlamentą iš kon
servatorių pusės buvo pažadė
ta, kad laisvės klausimas ne
bus užmirštas. Rytų europie
čiai buvo patenkinti pagaliau 
suradę partiją, kuri supranta 
jų troškimus.

Tokia nuotaika neilgai tru
ko. Dabar ji yra visai pasikei
tusi, nes Rytų europiečiai nu
sivylė konservatorių vyriausy
bės politika. Juos ypač suer
zino Deschenes komisijos 
įsteigimas. Ir tai ne dėl to, kad 
jie būtų priešingi karo nusi
kaltėlių baudimui, bet dėl to, 
kad ta komisija domisi tiktai 
nacių karo nusikaltėliais, ki
lusiais iš Rytų Europos, ir yra 
nusprendusi priimti Sov. Są
jungos dokumentaciją kaip pa
tikimą medžiagą.

Baltiečių nusistatymas
Straipsnio autorius P. Wor- 

thingtonas pabrėžia baltiečių 
nusistatymą. Esą Baltijos kraš
tų gyventojai primena: kai so
vietai buvo Hitlerio sąjungi
ninkai, padarė karinių nusi
kaltimų baltiečiams. Kai atėjo 
naciai, darė tą patį okupuo
tuose Baltijos kraštuose. O 
kai vėl sugrįžo sovietai, pra
rijo Estiją, Latviją ir Lietuvą, 
nugramzdino Raudonojon im
perijon, sustiprino persekio
jimus, pradėjo masinius gy
ventojų trėmimus, įvedė baus
mes ir siuntė gyventojus į Gu
lagą.

Deschenes komisijos spren
dimas priimti sovietinę doku
mentaciją, liečiančią karo nu
sikaltimus, meta įtarimą Rytų 
Europos išeivijai, kad ji esan
ti pronaciška.

Baltiečiai esą stebisi konser
vatorių vyriausybės laikysena: 
ji protestuojanti prieš “nele
galią” P. Afrikos okupaciją 
Namibijoje, bet tyli apie “ne
legalią” Sov. Sąjungos okupa
ciją Baltijos kraštuose.

Kanados baltiečių federaci
jos valdyba rėmusi užsienio 
reikalų ministerio J. Clarko 
opoziciją sovietinei Afganis
tano okupacijai ir skatinusi 
jį pritaikyti tą patį principą 
Baltijos kraštams, bet iš jo ga
vo lygiai tokį patį raštą, kokį 
prieš keletą metų buvo para
šęs liberalų užsienio reikalų 
ministeris Allan MacEachen. 

Iš to baltiečiai padarę išva
dą, kad dabartinis ministeris 
J. Clarkas neturi savos poli
tikos.

Neištesėti pažadai
Rinkiminiame vajuje kon

servatoriai žadėję įvesti Pa
vergtų tautų savaitę, bet atė
ję valdžion to pažado neištesė
jo, nes privengia Sov. Sąjun
gos.

Taip pat konservatoriai 
pažadėję stipriai ginti žmo
gaus teises, bet Helsinkio ak
to peržiūros konferencijoje 
Otavoje Kanada parėmė sovie
tų reikalavimą išjungti spau
dos žmones iš posėdžių ir ne
palaikė JAV-bių priešingos 
nuomonės. Tai irgi buvęs nuo
laidžiavimas Kremliui.

Baltiečiai esą tvirtina, kad 
Sinclair Stevens, Flora Mac
Donald ir Mike Wilson pažadė
ję Baltijos valstybių konsulus 
įrašyti diplomatų sąrašan ir 
tuo būdu simboliškai parodyti, 
kad tų kraštų laisvė buvusi 
sunaikinta, bet pažado neiš
tesėję. Tik Lietuvos konsulas 
tebesąs tame sąraše, bet kai 
dabartinis jos generalinis kon
sulas Jonas Žmuidzinas mirs, 
esą ir Lietuva iš to sąrašo iš
kris. Kanada pripažįstanti so
vietinę Baltijos kraštų okupa
ciją “de facto”, bet ne “de ju
re”. Kanados vyriausybė neno
rinti erzinti Kremliaus.

Suerzinęs baltiečius vienos 
estės neįleidimas Kanadon, 
nes amerikiniame jos pase bu
vę pažymėta gimimo data Esti
joje, o ne Sov. Sąjungoje. Ji 
buvo gimusi Estijoje dar prieš 
sovietinę okupaciją. Buvo 
kreiptasi į Otavą, bet iš ten 
gauti atsakymai buvę migloti.

Neįsipareigoti vienai partijai
Baigdamas savo straipsnį, 

P. Worthingtonas sako: “Minė
jau daugiausia baltiečius, bet 
nusivylimas, netgi apgavimo 
jausmas, yra labai ryškus vi
suose Rytų europiečiuose Ka
nadoje. Aš, atjausdamas bei 
remdamas jų rūpesčius, įžiū
riu toje būklėje ironiją. Pra
ėjusiame rinkimų vajuje, ku
riame buvau konservatorių 
kandidatu, kalbėjau įvairiuo
se Rytų europiečių susirinki
muose ir perspėjau būti ap
dairiems ir neįsipareigoti nė 
vienai politinei partijai, nes 
tuo atveju bus laikomi savais 
žmonėmis, kuriuos galima pa
naudoti ir užmiršti. Atrodo, 
kad mano nuogąstavimas išsi
pildė”. M. 

tanką ir prie jo pritvirtintą 
“Challenger” lėktuvą. Kabi
na su astronautais buvo išmes- 
į viršų du kilometrus dar ne- 
sudužusi ir nukrito į Atlanto 
dugną 30 metrų gylyje. Sprogi
mą atlaikiusią kabiną sunaikino 
atsitrenkimas į vandenį. Spė
jama, kad tada astronautai jau 
buvo žuvę nuo staigaus su
spausto oro išsiveržimo iš 
kabinos, žemės traukos pakili
mo iki 56,2 kg kvadratiniame 
kabinos centimetre. Ta spro
gimo šimteriopai padidinta že
mės trauka yra nepakeliama 
žmogaus gyvybei. Gydytojai 
peržiūrėjo sumaišytas astro
nautų palaikų liekanas, su
skirstė ir grąžino šeimoms. To
limesni erdvių lėktuvo skry
džiai yra sustabdyti. Inžinie
riai turės pakeisti tvirtesniais 
žiedus, kurie jungia pagal
binių raketų dalis. Žiedų silp
numas buvo pastebėtas jau 
ankstesniuose skrydžiuose, bet 
niekas tada nesustabdė skry
džių, kol neįvyko skaudi ne
laimė, pareikalavusi septynių 
astronautų gyvybės.

Varžovai Europoje
“NASA” agentūra, atrodo, 

turėjo skaitytis su Europos 
“Arianespace” bendrove, sate
litus orbiton aplink Žemę [sta
tančia prancūzų “Ariane-1” ra
keta, kuri į erdves gali nuga
benti du satelitus. Šiuo metu 
yra suplanuota keturiolika tos 
raketos skrydžių 1987-88 m. Ne
tikėtu varžovu gali tapti ir Bri
tanija, jau suprojektavusi erd
vių lėktuvą “Hotol”, kuris ne 
tik nusileis, bet ir pakils kaip 
paprastas lėktuvas, išvystyda
mas penkis kartus didesnį grei
tį už garsą, orbitą aplink Že
mės rutulį pasiekdamas per 
devynias minutes. “Hotol” lėk
tuvas neturės astronautų įgu
los: automatiškai pakils, auto
matiškai atliks savo užduotį 
erdvėse, automatiškai nusi
leis. Skrydžius į erdves, kai
nuosiančius tik $3,6 milijono, 
numatoma pradėti 1997 m. Lig
šiolinis JAV erdvių lėktuvo 
skrydis kainuodavo $18 mili
jonų.

Sankcijos Libijai
Europos bendruomenės ša

lių užsienio reikalų ministe
rial paskelbė sankcijas Libi
jos atstovybėms, apribojan
čias atstovų skaičių, suvar
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žančias jų keliones. Ministe
rial taipgi nutarė sumažinti 
ir savo ambasadas bei konsu
latus Libijoje. Sankcijoms 
pritarė, bet vėliau jų atsisakė 
Graikijos premjeras A. Papan
dreou. Pasak jo, prez. R. Rea- 
gano mesti kaltinimai pik. M. 
Gadaffio vyriausybei, kad Li
bija remia ir kursto teroriz
mą, neturi pakankamų įrody
mų. A. Papandreou savo nuo
laidomis pik. M. Gadaffiui 
Graikiją nori apsaugoti nuo 
teroro veiksmų. Žingsnis pa
vėluotas, nes sprogimai Atė
nuose jau sustabdė amerikie
čių turistų antplūdį. V. Vokie
tija ištrėmė 22 Libijos amba
sados narius, palikdama tik 
19, kuriem dabar tebus leista 
važinėti Bonnoje ir pasiekti 
Bonnos-Kiolno orauostį. Bri
tanija suėmė ir ištrėmė 23 Li
bijos piliečius, daugiausia 
studentus, apkaltintus nele
galia revoliucine veikla. Stu
dijos buvo nutrauktos 320 stu
dentų, kurie iš Libijos buvo 
atsiųsti tapti lakūnais ir lėk
tuvų mechanikais. Jie bus grą
žinti Libijon, kai pasibaigs vi
zų galiojimas. Prancūzija, ko
vodama su teroristais, nutarė 
atidaryti 2.600 naujų policijos 
punktų. Libija atsilygino be
veik visų užsieniečių žurna
listų ištrėmimu, pradėdama 
amerikiečiais, atstovais iš Eu
ropos bendruomenės šalių, o 
vėliau įjungdama ir kitus. Iš 
spaudos pranešimų paaiškėjo, 
kad JAV “F-lll” bombonešiai 
iš Britanijos bombarduoti Li
bijos skrido per Prancūziją ir 
Ispaniją virš Pirėnų kalnų.

Vadų konferencija
Ekonominė JA Valstybių, 

Kanados, Japonijos, V. Vokie
tijos, Britanijos, Prancūzijos 
ir Italijos vadų konferencija 
įvyks gegužės 4-6 d.d. Tokijo 
mieste. Spėjama, kad pagrindi
nis dėmesys teks prez. R. Rea- 
gano paskelbtai kovai su Libi
jos pik. M. Gadaffio kurstomu 
terorizmu. Artėjant konferen
cijos išvakarėms, jis kvietė 
šion kovon įsijungti ne tik 
Amerikos sąjungininkus, bet 
ir arabų valstybes. Pasak prez. 
R. Reagano, jos neturėtų už
miršti, kad pik. M. Gadaffio re
žimą Libijoje remia sovietai, 
naikinantys mahometonus 
okupuotame Afganistane.
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Tolimieji rytai lietuvio akimis
Japonijoje ir Singapūre

Ir deimantus pralenkęs
Vyskupui Antanui Deksniui aštuoniasdešimt metu

KUN. »R; -I GUTAUSKAS

Lietuvos universiteto įstei
gimas Steigiamojo seimo aktu 
1922 m. palietė ir Kauno kuni
gų seminariją. Pastaroji caro 
valdžios įsakymu buvo atkelta 
iš Varnių į Kauną 1864 m. Ligi 
1926 m. ji vadinosi Žemaičių 
kunigų seminarija. 1926 m., 
įsteigus bažnytinę Lietuvos 
provinciją, ji pavadinta Kau
no metropolijos kunigų semi
narija. 1938 m., pertvarkant 
jos vadovavimą, kaip tarnau
janti trim vyskupijom, ruo
šianti joms kunigus (Kauno 
arkivyskupijai, Panevėžio ir 
Kaišiadorių vyskupijoms), ga
vo Tarpdiecezinės kunigų se
minarijos vardą. Nuo 1926 m. 
iki 1940 m. joje mokėsi 3078 
auklėtiniai. Bendras metinis 
vidurkis — 205. Palaipsniui 
augdama, 1932-1933 m. ji pasie
kė didžiausią klierikų skai
čių — 262. Po to kas metai auk
lėtinių skaičius mažėjo —1938- 
1939 m. jų tebuvo 145.

Vieni jų mokėsi licėjiniuose 
kursuose, kur baigė gimnaziją, 
o kiti teologijos-filosofijos 
fakultete, teologijos skyriuje. 
Jame reikėjo studijuoti 4 me
tus. Išlaikęs valstybinius eg
zaminus, studentas gaudavo 
aukštojo mokslo baigimo dip
lomą. Toks kunigų seminarijos 
sujungimas su universitetu bu
vo labai naudingas — žymiai 
pakėlė dvasiškių išsimokslini
mą. Gabesnieji studentai, dar 
būdami seminarijoje, galėjo 
išklausyti specialų kursą li
cenciato laipsniui gauti. Pa
rašę patvirtintos temos dar
bą bei jį apgynę, išlaikę egza
minus, gaudavo licenciato 
laipsnį. Tam dar reikėjo moky
tis hebrajų ir graikij kalbų.

Į tokią seminariją 1926 m. ru
denį įstojo Rokiškio gimnazi
ją baigęs Antanas Deksnys, bu
simasis vyskupas. Jam, kaip ir 
kitiem abiturientam, teko stu
dijuoti filosofinius ir teolo
ginius dalykus penkerius me
tus.

Jis buvo gimęs 1906 m. gegu
žės 9 d. Butėniškio vienkiemy. 
Rokiškio aps., Onuškio parapi
joje. Tos parapijos šventovė
je buvo pakrikštytas ir priėmė 
pirmąją Komuniją.

Mokslas jam gerai sekėsi. 
Mokėsi gerai tiek gimnazijoje, 
tiek ir kun. seminarijoje. Bu
vo veiklus saviveiklos sambū
riuose. Išlaikęs diplominius 
egzaminus “eum įaudė”, 1931 
m. baigė Vytauto Didžiojo uni
versiteto teologijos-filosofi
jos fakulteto teologijos sky
rių. Kunigystės šventimus su
teikė arkivyskupas metropoli
tas Juozapas Skvireckas 1931 
m. gegužės 30 d. Kauno arki
katedroj e-bazilikoje. Priklau
sė Panevėžio vyskupijai, nes 
jos teritorijoj buvo gimęs.

Vysk. Kazimieras Paltaro
kas jį paskyrė savo katedros 
vikaru. Į tą vietą paprastai 
skirdavo gabesnius kunigus, 
turinčius gerą balsą. Dažnai 
jiems tekdavo sakyti pamoks
lus vyskupo akivaizdoje, nes 
jis dalyvaudavo 11 v. pamal
dose. Vėliau kun. A. Deksnys 
buvo perkeltas vikaro parei
goms į Biržus. Ten pusė gyven
tojų buvo katalikai, o kita 
pusė — evangelikai-reforma- 
tai. Čia labai tiko taktiškas, 
uolus kun. A. Deksnys.

Vysk K. Paltarokas sunkiai 
duodavo leidimą savo kuni
gams gilinti studijas užsieny
je. Vyskupijoj trūko kunigų. 
Ne kartą prašantiems tokio 
leidimo pasakydavo: “Man rei
kalingi darbininkai, o ne moks
lų daktarai”. Tačiau kun. A. 
Deksniui buvo padaryta išim
tis.

1936-1940 m. kun. A. Deksnys 
studijavo Šveicarijos Fribur
ge pedagogiką, psichologiją ir 
socialinius mokslus. Čia gavo 
filosofijos daktaro laipsnį. 
Sovietams okupavus Lietuvą, 
negalėjo grįžti į savo kraštą, 
todėl 1941 m. išvyko į JAV-bes 
ir dirbo lietuvių sielovadoje, 
rašė spaudoje. Pasibaigus ka
rui, jis daug kam padėjo at
vykti į Ameriką.

1943 m. buvo paskirtas Ne
kalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijos E. St. Louis klebo
nu. Čia atgaivino parapiją, 
pastatė lietuviško stiliaus 
šventovę (architekto J. Mulo- 
ko projektas), salę, atnauji
no mokyklos pastatą.

Popiežius Jonas XXIII 1963 
m. jam suteikė prelato titulą, 
o popiežius Paulius VI pasky
rė vyskupu, pavesdamas jam 
rūpintis Vakarų Europos lie
tuvių dvasiniais reikalais. 
Konsekruotas tituliniu Lave- 
lum vyskupu 1969 m. birželio 
15 d. Padedamas Augsburgo 
vysk. dr. J. Stimpfle, apsigy
veno Bad Woerishofene, kur 
įsteigė sielovados centrą. 
Lankė didesnes ir mažesnes 
lietuvių gyvenvietes Europo
je. Atvykdavo į reikšmingus 
renginius Amerikoje ir Kana
doje.

Dėkingomis širdimis mini
me Ganytojo 80-jį gimtadie
nį. Jis bus paminėtas iškil
mingomis pamaldomis Memin- 
geno Marijos į dangų paėmi
mo šventovėje 1986 m. gegu
žės 8 d. Pamokslą sakys vysk, 
dr. J. Stimpfle. Dievo palai
ma, gera sveikata telydi vys
kupą A. Deksnį dar ilgus me
tus.

• Meilės niekus negali atstoti - 
nei maldos, nei išmalda, nei pasnin
kas. Be meilės kitos dorybės - tai 
riešutas be branduolio.

K. PALTAROKAS

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pajūriu
Sekančią dieną iš pat ryto 

važiuojam iš Tokijo į Kamaku- 
rą, esančią už 55 km., lankyti 
kitų budistų ir šintoistų šven
tyklų. Mat Japonijoje tos dvi 
religijos yra pirmaujančios, 
budistai sudaro 75%, šintois- 
tai 24%, o krikščionys 1%. Va
dovas sako, kad visos religijos 
leidžiamos laisvai išpažinti, 
bet japonai labai sunkiai kei
čia religiją, ir todėl toks ma
žas krikščionių skaičius — ma
žai konvertitų.

Įmantriai išpintais keliais 
ir tiltais perskrodę miesto ju
dėjimą, atsiduriam pajūryje, 
kur jūra daužosi į krantus. 
Nors saulė šviečia, bet stiprus 
vėjas siaučia, o jūroje daugy
bė ant bangų lentų grumiasi su 
bangom. Kurį laiką važiuojam 
pajūriu. Pravažiuojame ir pro 
kairėje matomą Jiwoshima sa
lą. kuri buvo naudojama olim
piados vandens sporto žai
dynėm.

Vienoje pajūrio vietovėje, 
apsodintoje pušelių gyvatvore, 
sustojame dėl susikimšusio ju
dėjimo. Tarp pušaičių pajūrio 
keliukuose matyti su automo
biliais daug jaunimo, pasiruo- 
šusio jūros bangų sportui. Nu
stebina mus čia mėšlynas, ne
švarumas, kiek čia visko pri
mėtyta ant žemės ir tarp pušai
čių. Vadovas paaiškina, kad 
tie jaunuoliai, kurie čia susto
ja, nepripažįsta jokios tvar
kos. Jiems patinka tokia nešva
ri aplinka, o vyresnieji dėl to 
šiukšlyno čia neapsistoja. Ir 
Japonijoje ne visur tvarka bei 
švara.

Į kalnus
Nuo jūros pasisukęs kelias 

staigiai pradeda kilti aukštyn 
ir pradeda vingiuoti kalnų šlai
tais. Slėniuose matosi gražiai 
išdirbti maži žaliuojančių dar
žovių sklypeliai. Prasideda 
staigūs posūkiai, o kelias gan 
siauras, ant tokių staigių po
sūkių veidrodžiai įmontuoti, 
kad matytų judėjimą.

Neilgai pavingiavę pasie
kiam Kamakura miestą ir pasu
kame per parką į budistų šven
tyklą Katobuin, kur bronzinė 
Budos statula yra 11 m. aukš
čio ir sveria 9.5 tonos. Ši sta
tula dominuoja visą aplinką ir 
vadinama “Great Buda”. Į šven
tyklą įeinant tenka batus nu
siauti ir palikti už durų. Daug 
japonų lanko šią statulą ir su
stoję prieš ją giliai nusilenk
dami smilko kvepiančius paga
liukus, kurie degdami sklei
džia malonų kvapą. Tačiau jų 
šventykloje nėra rimties bei 
susikaupimo. '■“s.

Lietus kalnuose
Iš čia vėl pasukam kalnų 

link ir vingiuojame aukštyn. 
Pasiekiam Rakome National 
parko ribas, nes parkas didžiu
lis, užimąs 950 kv. km. Šio par
ko ribose yra pagarsėjęs Fu- 
ži kalnas, kurio snieguotą vir
šūnę kiekvienas stengiasi pa
matyti. Kalnų pašlaitėse augi
nami citrininiai vaisiai irgi 
labai mažuose sklypeliuose. 
Tik įvažiavus į parką dingsta 
saulė ir pradeda lyti. Kalnų 
keteros paskendusios rūke ir 
išgarsinto kalno visai nema
tyti. O kelias beprotiškai pra
deda kalnų šlaitais vingiuoti 
vis kildamas aukštyn. Kalnai 
tirštai apaugę įvairiais me
džiais, retai kur kyšo plikos 
uolos. Pakylam virš vieno ki
lometro nuo jūros lygio, ir de
besys slenka ne tik kalnų ke
terom, bet ir po mūsų kojom.

Lietui siaučiant atvykstame 
į “Hakone” viešbutį pietums.

Viešbutis stovi ant Hakone 
ežero kranto, kur žiūrini pro 
langą rūkas kamuoliais draiko
si vandens paviršium. Beval
gant retkarčiais rūkas išsi
sklaido ir vėl tiršta mase ap
dengia visą ežero paviršių, 
paslėpdamas laiveliuose sė
dinčius. Išėjus į lauką šioje 
aukštumoje vėjui su lietumi 
siaučiant, pasidaro šalta, ir 
skubam atgal į autobusą.

Turėjome po šį ežerą laivu 
paplaukioti ir kalnų vagonėliu 
pasiekti kalno Komagatake ke
terą, iš kur matomas Fuži kal
nas, bet dėl lietaus ir didelio 
automobilių bei autobusų už
sikimšimo šiam siauram kal
nų kelyje į laivą pavėlavom. 
Pats ežeras gan didelis, esąs 
vulkano kraterio viduryje 20 
km. ilgio ir turi 45 m. gylio. 
Po jį plaukioja dideli laivai 
su lankytojais. Mes kol ežero 
pakrante privingiavom prie 
prieplaukos, tik išplaukian
čio laivo uodegą pamatėm — 
pavėlavom.

Prasidėjo kelionė atgal per 
kalnus tik kita kalno puse Ata- 
mi miesto link. Šioje kalnų 
pusėje auga milžiniško dydžio 
pušys, kurių storiausios pa
naudojamos budistų šventyk
lų kolonoms. Taip lietui siau
čiant staigiais vingiais nusi
leidžiam prie Atami miesto. 
Nuvažiavus pakalnėn, dingsta 
lietus, rūkas ir pasitinka sau
lė.

Greitasis traukinys
Atami mieste veža mus per 

pagrindines gatves, rodydami 
žymesnes vietas, ir išlaipina 
prie geležinkelio stoties. Mat 
iš čia turėsime kelionę grei
tuoju traukiniu vadinamu 
“bullet train” į Kyoto miestą 
už 300 km. Saulei besileidžiant 
dar būriu pasileidžiam į neto
liese esantį turgų, kur parda
vinėjami vaisiai, daržovės, 
įvairios mėsos ir žuvys. Čia 
pat mažose krosnelėse verda
mi ir kepami japoniški patie
kalai. Moterys pabando kai ku
riuos, daugiausia tuos sal- 

\ džius, nes kiti nematyti, tad 
bijo pirkti, u

Jau sutemus grįžtame į stotį 
laukti traukinio. Išeiname į 
peroną pasiruošę lipti į va
gonus. Taip belaukiant atūžia 
traukinys, kaip patrakęs, vi
sai nestodamas nušniokščia to
lyn, patraukdamas oro srovę 
kartu, kuri, atrodo, pagriebs 
ir tave šalia stovintį. Trauki
nys eina labai greit — apie 140 
km per valandą, mažai kur sto
damas keliom minutėm, kol ke
leiviai sulipa. Yra pirma ir 
turistinė klasė, kur numeruo
tos vietos sėdėti ir reikia iš 
anksto rezervuoti. Vagonų for
ma panaši į kulipką apvaliai 
nusmaugtu .priešakiu, kad 
lengviau nugalėtų oro pasi
priešinimą. Traukinys lekia 
varomas kelių elektrinių mo
torų, kurie išdėstyti per visą 
sąstatą kas kelintas vagonas.

Punktualiai paskirtu laiku 
pasirodo tolumoje artėjanti 
lempų šviesa, ir traukinys ma
žina greitį. Pamažu bėga pro 
akis vagonų numeriai, kol pa
galiau pamatom savąjį, o trau
kinys vis dar pamažu slenka. 
Paskubomis neriam į vagoną 
tempdami su savim lagaminus, 
nes į Tokijo jau nebegrįšim. 
Susikemšam siaurame korido
riuje, o traukinys, dar mums 
nepasiekus paskirtų vietų, 
pradeda greitėti. Iš karto, 
kaip ant sparnų, pakyla, be
maž nesigirdi ratų dundėjimo, 
tik kažkoks duslus lyg gumi
nis garsas. Pro langus švys
čioja namų ir gatvių šviesos, 
kurios akimirksniu lieka už
pakalyje.

Susirandame savo vietas, 
sukrauname lagaminus į pa
skirtas vietas. Sėdame į minkš
tas sėdynes ir stebime tamso
je paskendusius laukus. Lai
kas nuo laiko traukinys pra
lekia pro stotis, nespėji per
skaityti nė pavadinimo. Po ge
ros valandos, kai traukinys 
stabteli, matom Nagoya pava
dinimą. Tai jau didesnė kelio 
pusė atlikta. Per vagonus per
eina tarnautojai, stumdami 
vežimėlius su gėrimais ir su
muštiniais. Daugelis iš mūsų 
čia išbandom “sake" vyną ir ja
poniško stiliaus tualetą, ku
ris yra gerokai skirtingas . ..

Netrukus praneša, kad artė
jam prie Kyoto miesto ir susto
jam prie durų greitesniam iš
sikraustymui. Stabtelėjus, kū
liais virstame laukan, nes trau
kinys, dar pilnai nespėjus iš
lipti, pradeda judėti. 300 km 
kelionė užtruko greituoju trau
kiniu 2,5 vai. Prie stoties jau 
laukė autobusas, kuris nuvežė 
į viešbutį “Kyoto Tokyu”.

Senoji sostinė
Japonai labai motorizuoti, 

miestuose pilnos gatvės auto
mobilių, judėjimas vyksta kai
re puse. Miestuose 4 žmonėm 
tenka vienas automobilis, o 
provincijoj — trim. Miestuose 
kiek mažiau todėl, kad žemė 
labai brangi ir nėra vietos 
automobiliams pastatyti. Kyo
to miestas yra buvusi senoji 
imperijos sostinė, nes dabar
tinė sostinė Tokijo miestan 
perkelta tik prieš šimtą metų 
dabartinio imperatoriaus se
nelio. Todėl šiame mieste 
daugybė šinto ir budistų šven
tyklų. Kaip vadovas aiškino, 
vien Kyoto mieste yra keletas 
tūkstančių šventyklų.

Iš pat ryto važiuojame į Na
ra miestą apie 50 km į Todaiji 
šventyklą. Pakelėse į šį mies
tą daugybė pramonės pastatų, 
bet kur tik laisvas tarpelis 
žemės, panaudojamas daržo
vių auginimui. Užmiestyje yra 
ir didesnių plotų gražiai pri
žiūrimų tokių daržovių laukų. 
Jie yra dirbtinai drėkinami 
arba atvestas vanduo kana
lais.

Prie Todaiji budistų šventyk
los pilnas parkas autobusų, ku
rie atveža daugiausia mokykli
nio amžiaus vaikų ekskursijas. 
Šventykla didžiulė su milži
niška bronzine Budos statula, 
kurios veidas paauksuotas. 
Statula išlieta prieš 1200 me
tų ir japonų labai gerbiama, 
todėl daugybės ekskursijų lan
koma. Tai esanti seniausia Ja
ponijoje budistų šventykla, 
pastatyta 752 m. po Kristaus.

Iš čia važiuojame į kitą ne
toliese esančią budistų Kasu- 
ga šventyklą, pastatytą stir
nų parke. Ten laisvai vaikš
čioja tūkstančiai stirnų, ku
rios visai nebijo žmonių, nes 
yra iš rankų maitinamos. Pa
gal padavimą tos stirnos lai
komos Dievo pasiuntinėmis, 
todėl globojamos, maitinamos 
ir mėsai nepjaunamos. Jos 
vaikščioja tarp žmonių, baks- 
nodamos kaktomis ir prašy
damos sausainių.

Ta šventykla yra panaši į ki
tas matytas su didele Budos 
statula, prieš kurią japonai 
giliai lenkiasi ir smilko me
džio pagaliukus. Be to, prieš 
šventyklą yra bėgančio van
dens baseinas, prie kurio lan
kytojai plauna rankas, veidą ir 
tik po to eina prie Budos sta
tulos atiduoti pagarbos.

(Bus daugiau)

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

Furniture Company Ltd.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
Įvairūs kilimai

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomosios mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.
137 RONCESVALLES AVĖ.

Tel. 537-1442
Krautuvė atidaryta ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 
valandos ryto iki 8 valandos vakaro. Kitomis dienomis nuo ?

9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro.
Politinių studijų savaitgalyje Los Angelese. Iš kairės: dr. K. AMBROZAITIS (kalba), svarstybų pirmininkas dr. 
V. DAMBRAVA, L MEDŽIUKAS, V. SKIRIUS, R. K. VIDŽIŪNIENĖ Nuotr. D. Mažeikienės

AfA
MARIJAI LABANAUSKAITEI- 

NORKIENEI
mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą velionės vyrui 
ANTANUI, dukroms, sūnui, sesei LIUDAI ir jos vyrui 
PETRUI JURĖNAMS, broliams - VYTAUTUI ir POVILUI 
LABANAUSKAMS-

Scholastika ir Vytautas Stelmokai
Pompano Beach, Florida

AfA 
AGUTEI HEIKIENEI

mirus,
jos vyrą EDVINĄ, bei visus gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame-

Babeckai ir sūnus
J. A. Lapavičiai

Jonaitienė ir duktė su šeima
stayner, Ont. Stanevičiai

AfA 
JUOZUI KLIMUI 

mirus,
jo dukrą JOANĄ KURIENĘ ir jos šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame bei kartu liūdime -

Detroito ir Windsoro Lietuvių 
fronto bičiuliai

AfA 
JUOZUI KLIMUI

pabaigus žemiškąją kelionę, 
liūdinčias dukras - JOANĄ KURIENĘ, ELENĄ 

ŽULIENĘ bei jų šeimas giliai užjaučiame -

E. B. Barisai V. A. Tautkevičiai
D. S. Naikauskai O. G. Vindašiai
S. E. Zatorskiai E. Pakauskienė

s AfA 
JUOZUI KLIMUI

iškeliavus [amžinybės uostą,
jo dukteriai JOANAI ir dr. Č. KURAMS bei šeimos 
nariams reiškiame gilią bičiulišką užuojautą -

Vytautas, Emilija, Vaidutis ir 
Jūratė Barisai

Mielam tėveliui
AfA 

JUOZUI KLIMUI
mirus,

dukras-JOANĄ KURIENĘ, ELENUTĘ ŽULIENĘ, 
jų šeimas, sūnų SIGITĄ Lietuvoje nuoširdžiausiai 
užjaučiame -

Angelė ir Juozas Lukošiūnai
Margarita ir Antanas Kiškiai

AfA 
JUOZUI KLIMUI 

mirus,
dukras JOANĄ, ALĘ ir sūnų SIGITĄ Lietuvoje, 
seserį p. ANDRIUKAITIENĘ Hamiltone, žentus ir 
vaikaičius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

E. Jasiūnienė
P. Stepanauskas A. V. Poškaičiai
H. V. G u maus kai p. M. Juozaičiai

Krikšto duktė Joana Juozaitytė-Valius

Canainan Srt eniorialš Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUISTEMPORALE - 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 visų meniškų darbų 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529
Atstovas - St. Prakapas. | 

Tel.233-4486



Rašytojo, visuomenės veikėjo ir kan. JUOZO TUMO-VAIŽGANTO memo
rialinė lenta Kaune prie namo, kuriame jis gyveno Nuotr. V. Čiplio

Iš ginčo į nuoširdų dialogą
Dvi svarbios nuomonės lietuvių-žydų santykių klausimu

GAUTA IŠ LIETUVOS

Moterialistinis nužmoginimas m
PRANAS VYTĖNAS

Materializmas, neigdamas 
Dievo buvimą, atmeta kaip an- 
timokslinę ir nemirtingos žmo
gaus sielos bei pomirtinio jos 
gyvenimo idėją. Visuose mark
sistinės filosofijos vadovėliuo
se yra kartojama, kad sąmonė 
yra “labai išvystytos materi
jos — žmogaus smegenų funk
cija”, “visuomeninės žmogaus 
būties atspindys”. Žmogaus 
sąmonė, pagal marksizmą, yra 
apspręsta, iš vienos pusės, 
genetiškai — gamtiškai, iš ki
tos — visuomeniškai, vadinasi, 
vien horizontaliais šio pasau
lio parametrais ir neturi jo
kio vertikalaus, pakylančio 
virš šio pasaulio parametro. 
Žmogaus atsiradimas yra aiški
namas kaip rezultatas aklos ir 
atsitiktinės gamtos jėgų evo
liucijos, kuri truko milijonus 
metų ir tam tikrame savo eta
pe virto socialine evoliucija.

Šitokį žmogaus supratimą 
marksistai laiko vieninteliu 
teisingu ir tvirtina, kad jo 
teisingumą neginčijamai rodo 
mokslas. Teigiama, kad ma
terialistinį sąmonės aiškini
mą patvirtina šiuolaikinė sme
genų fiziologija, kuri žmogaus 
smegenyse nesuranda sielos 
pėdsakų, o . natūralią, savai
minę žmogaus kilmę patvirti
na gausūs paleontropologijos 
radiniai. Bet visai nutylima, 
kad šiuolaikinis mokslas ne
turi neginčijamai priimtos 
teorijos, paaiškinančios sa
vaiminį žmogaus atsiradimą. 
Nenorima skaitytis su tuo fak
tu, kad šiuolaikinis mokslas 
tik iškelia įvairias, viena nuo 
kitos besiskiriančias hipote
zes, kurios mėgina struktūriš
kų tyrimų keliu paaiškinti žmo
gaus atsiradimą. Besiplečiant 
tyrimams, skirtingų hipotezių 
ne mažėja, bet daugėja. Mate
rialistinis žmogaus sąmonės ir 
jo kilmės aiškinimas taip pat 
yra ne daugiau, kaip viena iš 
tokių hipotezių, kuri negali 
būti pilnutinai moksliškai įro
dyta, tačiau kuri, tapusi ko
munistinės valstybės ideologi
jos dalimi, yra palaikoma ir 
propaguojama su mokslu nie
ko bendro neturinčiais meto
dais.

Materialistinis teiginys, kad 
mokslo pažanga anksčiau ar 
vėliau išaiškins visas žmogaus 
sąmonės ir jo kilmės mįsles, 
šiandien, elektronikos ir kos
minių skrydžių laikais, nėra 
toks savaime aiškus ir patrauk
lus, koks jis daug kam atrodė 
bent prieš šimtmetį, mokslinės 
techninės revoliucijos pra
džioje.

Juk mokslas, būdamas ištiki
mas sau, savo struktūriškiems, 
kiekybiškiems metodams, ne
apima visų žmogaus dvasios 
apraiškų. Mokslas nieko nega
li pasakyti apie tokius dvasi
nio gyvenimo faktus, kurių ne
įmanoma konstatuoti standar
tiškais mokslinio tyrimo bū
dais, bet kurie atsiranda re

liginio tikėjimo dėka, kaip mis
tiniai išgyvenimai, stigmos, 
stebuklingieji pagijimai ir 
kita.

Šių dvasinių reiškinių ne
įmanoma pakartoti ir patikrin
ti eksperimentiškai, jų nega
lima įsprausti į esamas mokslo 
teorijas. Jie kyla iš aukštes
nio dvasinio pasaulio, kuris 
nėra matomas nei kasdieninia
me žmonių suvokime, nei 
įprastinėse mokslo procedū
rose.

Materialistiniai filosofai ir 
kai kurie jiems pritariantys 
mokslininkai nepaaiškinamų 
dvasinių reiškinių buvimą 
nutyli arba paprasčiausiai 
stengiasi paneigti. Vadovau
jamasi senu visokių konserva
torių metodu — nepripažinti 
arba nutylėti tai, kas neside
rina su oficialiai skelbiamo
mis pažiūromis.

Šitaip elgiasi ir kai kurie 
žinomi dabartiniai Lietuvos 
profesoriai ir akademikai, 
įsitraukusieji į ateistinę 
propagandą. Kartodami žino
mus marksistinius teiginius, 
paimtus iš oficialiojo mark
sizmo, jie padrikai operuoja 
ir mokslo duomenimis, tačiau 
iš esmės negali mokslo vardu 
iškelti prieš religiją jokių 
įtikinančių argumentų.

Visiškai nesiskaitoma su 
nuomone tų garsių mokslinin
kų, kurie yra daug nuveikę ty
rinėdami žmogaus sąmonę ar
ba jos atsiradimą, tačiau 
mokslo duomenų neaiškina 
materialistiškai ateistiškai. 
Daug žymių mokslininkų pa
žymi, kad žmogaus sąmonė 
yra kažkas nepalyginamai la
biau mįslingo ir didingo, ne
gu visuomeninės būties at
spindys fiziologiniame sme
genų judėjime.

Daugumai blaiviau mąstan
čių žmonių, jų tarpe ir moks
lininkų, marksistinis mate
rializmas yra nepriimtinas 
dėl to, kad tikrovę aiškina 
ją suprastindamas, suvesda- 
mas tik į tai, kas žmogui yra 
iš principo tiesiogiai priei
nama. Tai rodo klasikinis, Le
nino suformuluotas materijos 
apibrėžimas, pagal kurį mate
rija yra visa tai, kas yra ar ga
lėtų būti žmogaus jutimiškai 
suvokiama, kas yra objektyvu, 
išoriška žmogaus sąmonei. 
Tuo pačiu ir tikrovė, pagal 
marksistinį materializmą, yra 
tik tai, kas yra iš principo ju
timiškai suvokiama bei moks
liškai, struktūriškai paaiški
nama.

Toks pat esąs ir žmogus — tik 
biologinė-socialinė struktūra. 
Visa, kas nesutelpa į šiuos rė
mus, materialistai atmeta, lai
ko tik “idealistų prasimany
mu”. Šiuo pagrindu yra atmeta
mos ir dvasinės būties, žmo
gaus sielos buvimas. Taigi tas 
būdas, kuriuo naudodamiesi 
materialistai neigia nemirtin
gos sielos buvimą, yra supras
tintas, ištisai “horizontinis” 
pasaulio tikrovės aiškinimas.

DR. BKONIS KASLAS
Labai daug buvo ir vis dar 

yra rašoma lietuvių emigraci
jos spaudoje lietuvių-žydų 
santykių klausimu. Daugumo
je tų raštų buvo kaltinama ar
ba teisinama. Kaip paprastai, 
diskusijos labai retai ginčą 
išsprendžia, ir abi pusės pa
silieka prie savo nuomonių.

Neteko girdėti, kad spaudos 
žmonės iš vienos ii- kitos pu
sės būtų bandę sueiti į kontak
tą ir nuoširdžiai, atvirai išsi
kalbėti. Man iš tolimos pro
vincijos žiūrint atrodo, kad 
lietuvių emigracijos veiksniai 
bei organizacijos nėra rimtai 
bandę sueiti į kontaktą su Lie
tuvos žydų emigracijos organi
zacijomis užsienyje ar Izraely
je. Nebuvo taip pat rimtų pa
stangų kviesti pavienius žydus 
emigrantus pastoviai dalyvau
ti lietuvių organizacijose ar 
veikloje.

To viso rezultatas yra tas, 
kad abi tautybės-religijos, per 
amžius taikingai gyvenusios 
Lietuvos žemėje, II D. karo 
meto žmogžudiško nacizmo 
smūgio išblokštos iš tradici
nės istorinės taikingo sugy
venimo vagos, turi sunkumų 
vėl sugrįžti į gražaus sugy
venimo kelią.

Skausmingi abiejų šalių ka
ro meto prisiminimai ir jau 
po 45 metų jieškojimas emigra
cijoj kaltų bei užmojis vykdyti 
“teisingumą” vis dar neleidžia 
abiejų tautybių ir religijų 
žmonėms emigracijoj kalbėti 
atvira širdimi. Lietuvoje šis 
klausimas jau yra užmirštas 
ir paliktas istorijos lapuose. 
Ten abi tautybės vėl gražiai 
santykiauja, siekdamos gra
žesnio rytojaus.

Reikia pereiti iš diskusijų 
bei ginčų į rimtą ir gilų klau
simo supratimą. Siūlau įsigi
linti į Lietuvos filosofo išmin
tį, nes istorijoj visos tautos 
jieškojo svarbių sprendimų sa
vo išminčių idėjose. Savo ar
chyvuose suradau žydų-lietu- 
vių santykių klausimu Vytauto 
Didžiojo universiteto rekto
riaus filosofijos profesoriaus 
Stasio Šalkauskio išreikštą, 
sakyčiau, lietuvių tautos nu
sistatymą žydų klausimu. Jo 
nuomonė buvo pareikšta tuo 
momentu (1939 m. lapkričio 
mėnesį), kai viena labai ma
ža grupelė manė, kad Lietu
vą gali išgelbėti tik Vokieti
ja. Tad čia pateikiama skai
tytojams St. Šalkauskio nuo
monė ištisai, kaip buvo iš
spausdinta to meto “Studentų 
dienose”, kur rektorius išsi
šokėliams daro rimtą pastabą.

VDU Rektoriaus žodis 
apie aktualiuosius 

akademinio gyvenimo 
klausimus

VDU Rektorius prof. St. Šalkaus
kis suteikė žurnalistams pasi
kalbėjimą, kuriame palietė aktua
liuosius universiteto klausimus, 
rūpimus plačiajai visuomenei ir 
studentijai. Čia spausdiname tą 
pasikalbėjimo dalį, kuri liečia pa
čiam akademiniam jaunimui arti
mesnius klausimus.

— Kaip žiūrėti į išsišokimus 
prieš žydus mūsų universitete 
ir ar bus studentams žydams 
atskiri suolai?

— Atsakymą į šitą klausimą 
noriai jungiu su mūsų studen
tų auklėjimosi klausimu. Sun
kus ir painus žydų klausimas 
yra tikras dorinio bei visuome
ninio išsiauklėjimo egzaminas. 
Per šitą egzaminą labai leng
va nustoti aiškios sąmonės, 
ypač jei susilpsta dorinis jaus
mas ar teisingumo pajautimas.

Reikia pripažinti, kad ta anti
semitizmo banga, kuri per kele
rius paskutinius metus plačiai 
paplūdo pasaulyje, rado šiokį 
tokį atgarsį ir pas mus. Iš vie
nos pusės nekritiškas pasidavi
mas mados sąjūdžiui, o iš antros 
pusės ateinanti iš svetur, bet 
stropiai užmaskuota propagan
da nuteikė antisemitiškai kai 
kuriuos silpniau susipratusius 
mūsų visuomenės elementus ir 
pastūmė juos į pavojingus bei 
kenksmingus išsišokimus prieš 
žydus. Labai liūdna, kad ir tarp 
studentų atsirado negausi ne
susipratėlių grupė, kuri eina 
agresyvaus antisemitizmo link
me.

Antisemitizmas lengvai randa 
gražių progų savo išsišokimams 
ir pateisina juos kilniais tiks
lais ir aukštais interesais. Bet 
iš tikrųjų už šitų gražių žodžių 
ir šūkių slepiasi pliki zoologi
niai instinktai, pagrįsti anar- 
chiniais polinkiais. Nelaikau 
žydų tautos nei idealia, nei 

ypatingai išsiauklėjusia, nei 
sugebančia būti ypatingai ma
loni tiems, su kuriais jai tenka 
gyventi. Bet, kai tuo laiku, ka
da daromi išsišokimai prieš žy
dus ir nukreipiami prieš juos 
prievartos veiksmai, atsiran
da grupė lietuvių studentų, ku
rie skelbia studentus žydus pir
maisiais agresoriais ir smurto 
vykdytojais, elementarinis tei
singumo jausmas negali nepro
testuoti prieš tokį nesąžiningą 
vaidmenų sukeitimą. Čia turime 
reikalą ne su drausmės, bet su 
anarchijos apraiška, ne su gar
bės pajautimu, bet su zoologi
niu instinktu; ne su tautos in
teresų gynimu, bet su kenkimu 
tautos interesams. Galiu pri
leisti, kad studentai žydai gali 
kartais netinkamai pasielgti, ir 
kad vienas kitas iš jų gali pada
ryti universitete netoleruojamą 
nusižengimą, bet tai nereiškia, 
kad studentams lietuviams pri
klauso masinio teismo ir ma
sinės egzekucijos teisė. Tokia 
uzurpacija universitete negali 
būti toleruojama.

Labai reikšminga šiuo atveju, 
kaip ir visais kitais panašiais 
atvejais, kad antisemitizmo vyk
dytojai pateisina savo žygius 
lietuvių tautos gerove. Tuo tar
pu šitokiame pasiteisinime yra 
fatalus nesusipratimas: joks 
agresyvus antisemitizmas nėra 
atnešęs naudos tai tautai, ku
rios vardu jis buvo vykdomas. 
Tai yra patyrusios net didžio
sios tautos, brangiai moraliai 
bei materialiai apmokėjusios 
savo neapykantą ir žiaurumą žy
dams; o ką besakyti apie mažą
ją lietuvių tautą, turinčią pas 
save žymiai didesnį žydų nuo
šimtį. Tik nesusipratėliai ar
ba užsislėpę lietuvių tautos prie
šai gali drįsti įžiebti antise
mitizmo ugnį mūsų visuomenėje 
ir mūsų jaunuomenėje.

Tačiau nenorėčiau plačiau 
įrodinėti šitos tezės, pagrįstos 
utilitariniu motyvu: esu labiau 
linkęs apeliuoti į jaunąjį aka
deminės mūsų jaunuomenės 
idealizmą, kuris yra neišsen
kamas taurių užsimojimų ir kil
nių jausmų šaltinis. Didžiau
sia mūsų akademinės jaunuo
menės dauguma, esu tikras, ras 
šitame idealizme geriausių sa
vo tradicijų pateisinimą ir mo
ralinį pasmerkimą tiems negau
siems išsišokėliams, kurie taip 
nelemtai buvo pasinešę kompro
mituoti gražų ir brangų studen
to vardą. Tikiu, kad giedrioje 
mūsų studentų daugumos nuo
taikoje nejučiomis sutirps at
siradę mūsų padangėje atskiri 
debesys, ir vėl įsiviešpataus 
darnus visuotinis draugiškumas.

Akyvaizdoje pareiškiamų čia 
pažiūrų negaliu prileisti, kad 
mūsų universitete galėtų atsi
rasti atskiri suolai studentams 
žydams. Mano giliu įsitikinimu, 
toks “getto” pažeistų ne tik vie
ną mūsų studentijos dalį, bet ir 
viso mūsų universiteto garbę ir 
net tą garbę visų pirma. Tačiau 
per daug pasitikiu mūsų studen
tų sveiku protu ir doriniu pajau
timu, kad galėčiau manyti, jog 
kokia nors mūsų studentijos gru
pė rimtai galėtų kelti klausimą 
apie atskirus suolus studentams 
žydams. (“Studentų dienos” 
1939. XI. 15).

Tautos atsakomybė už 
nusikaltimus

Visos tautos atsakomybės 
principas už padarytus jos kai 
kurių tautiečių arba jos vyriau
sybės nusikaltimus yra visuoti
nai atmestas. Kartas nuo karto 
aš spaudoje pastebėjau, kad 
kai kurie Lietuvoje karo me
tu nukentėję kaltina, esą visa 
lietuvių tauta esanti atsakinga 
už padarytus kai kurių lietu
vių nusikaltimus karo metu. 
Aš tokių kaltinimų nesu girdė
jęs ir tam neturiu jokių šal
tinių, bet jei tokių kaltinimų 
yra, tai jie nepagrįsti nei fak
tais, nei etiniais principais.

Jau senieji romėnai žinojo 
principą “vox populi — vox 
Dei” — žmonių balsas yra Die
vo balsas. Tautos atsakingumo 
klausime yra ypatingai vertin
gas balsas tų žmonių, kurie ka
ro metu nukentėjo, bet išliko, 
kad paliudytų tiesą apie di
džiuosius įvykius. Juos liki

Devenių kultūros fondo leidiniai
Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 
IBERŲ PUSIASALYJE, $15.00, JAV
Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV
Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00, JAV

2.
3.
4. J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782, 

St. Petersburg, FL 33733, USA.
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mas išgelbėjo ne tik jų asme
niškai laimei gyventi, bet ir to 
meto istorijai rašyti.

Vienas tų retų žmonių, kurio 
balsą galėtume laikyti Dievo 
balsu, yra Aronas Muleris, ku
ris su savo žmona Šifrą, ištrū
kę iš karo pražūties nasrų, at
vyko į Ameriką pasakyti tiesos. 
Atrodo, kad Arono šeimos tra
gedija dar nebuvo čia, laisvė
je, pasibaigusi, nes žavi jo Šif
rą, pakirsta pavojingos ligos, 
neseniai atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Bet Aronas, nors ir pats 
nusilpęs nuo gyvenimo smū
gių, kantriai laukia atvykstant 
savo sūnaus ir jaunos jo šei
mos, skaito lietuvišką spaudą, 
remia BALFą ir seka savo gim
tojoj kalboj žydų spaudą.

Neseniai pastebėjęs Niu
jorko žydų laikraštyje “For
ward” Girsono Landorseno 
straipsnį, kaltinantį vokiečių 
tautą, štai ką tame laikrašty
je 1986. III. 7 rašė: (pateikiu 
vertimą):
“Negalima kaltinti visos tautos” 
Gerbiamas Redaktoriau,

Jei man leisite, tai aš atsa
kysiu į Jūsų nuolatinio skai
tytojo Girsono Landorseno 
straipsnį apie žydus Vokie
tijoje.

Aš esu gimęs Lietuvoje ir iš
likau tik vienas iš labai dide
lės šeimos, kuri susidėjo iš 
daugiau kaip 50 asmenų. Aš 
buvau Kauno gete, Slabotkėje- 
Viliampolėje. Aš pergyvenau 
visus pogromus ir akcijas, bet 
negaliu kaltinti visos lietuvių 
tautos ir bendrai visų kitų 
tautų.

Leiskite man Jums pasakyti, 
kad keturis kartus mano gyvy
bę išgelbėjo lietuviai, ir jei 
aš šiandien gyvas, tai gerų, 
tvirto charakterio lietuvių dė
ka, nes jie užstojo jaunuolį 
žydą.

Aš esu Amerikoj jau dveji 
metai. Aš skaitau “The For
ward” su dideliu malonumu ir 
dėmesiu. Aron Muleris,

Wilkes-Barre, Pa.

Aš Aroną Mulerį paklausiau, 
ar jis galėtų išvardinti lietu
vius, kurie jį išgelbėjo. Jis tai 
mielai padarė, pareikšdamas, 
kad tie žmonės turi būti isto
rijoj paminėti: 1. Vitas Labur- 
da, iš Kauno miesto, žydų dar
bų prižiūrėtojas. 2. Puskari
ninkis Bronius Paulauskas, iš 
Palangos, Aronui pranešė ka
da bus žydų šaudymai. 3. Juo
zas Aleksynas, iš Marvelės, 
slėpė Aroną pas save dvi savai
tes, kol baigėsi šaudymai. 
4. Marytė ir Kazys Palkauskai, 
jų senutė uošvė Albina, iš Ei
gulių, Aroną slėpė ir maitino 
pas save šešias savaites, kol 
atėjo išlaisvinimas.

Pastaruoju metu man teko 
maloni proga susitikti su dau
geliu Lietuvoj gimusių žydų. 
Jie dabar yra arba Ameriko
je, Europoje, arba Izraelyje. 
Aš esu sužavėtas jų aukštu iš
silavinimu, kultūringumu, 
lietuviškumu ir ypatingai ge
ru lietuvių kalbos vartojimu. 
Jie susirašinėja daugiausia 
lietuvių kalba, kuri yra labai 
gera, malonaus stiliaus, kuris 
pamažu jau slysta iš lietuvių 
emigracijos kalbos.

Aš manyčiau, kad mūsų or
ganizacijų susidomėjimas Lie
tuvos žydais būtų mums viso
keriopai naudingas. Iš jų mes 
galėtume daug ką sužinoti ir 
net pasimokyti. Jie mielai da
lyvautų mūsų organizacijose 
ir būtų naudingi mums savo 
patarimais, patarnautų mūsų 
tradicinių gerų santykių at
naujinimui tarp abiejų tautų.

Taip pat mes turėtume atsi
minti ir mūsų jaunimui pri
minti, kad žydų tautos masi
niai kapai yra taip pat ir Lie
tuvoje, kur jie buvo masinės 
aukos naujųjų amžių politinio 
teroro ir barbarizmo Vakarų 
kultūros didžiausios krizės ir 
dehumanizacijos. Tie kapai 
užsitarnauja mūsų gilaus su
simąstymo, respekto ir mal
dos.
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Politinių studijų savaitgalyje Los Angeles mieste po posėdžių — rašytoja 
ALĖ RŪTA ir MILDA LENKAUSKIENĖ Nuotr. D. Mažeikienės

Apie dialogą su lenkais
A U R E LIJ A B A L A ŠA ITIE N Ė

Išeivijoje pokarinė mūsų 
visuomenė egzistuoja jau virš 
trijų dešimčių metų ir per tą 
laikotarpį išgyveno įvairius 
rūpesčius bei konfliktus. Tiek 
kultūrinė, tiek politinė veik
la nukreipta į Lietuvos lais
vės atgavimą ir užsienyje gy
venančios tautos šakos lietu
vybės išlaikymą. Mūsų veiks
nių pastangos paprastai nu
kreipiamos, nors ir ne visada 
sėkmingai, į įtakingiausius 
politinius sluoksnius, kurių 
pagalba galima judinti Balti
jos kraštų bylą. Kad paverg
tųjų tautų frontas būtų plates
nis ir stipresnis, daugelyje 
vietovių pavergtų tautų bend
ruomenės jungiasi į vieną or
ganizaciją. Pvz. Klivlande tu
rime tautybių centrą, bendrau
jame su latviais ir estais, rė- 
mėme lenkus jų solidarumo 
unijos Lenkijoje kritiškais 
momentais. Sibirinių trėmi
mų minėjimo demonstracijose 
ir ekumeninėse pamaldose 
matome daugelio kraštų vė
liavas, kurių jau nebėra Jung
tinių Tautų sąrašuose. Los An
gelėse veikia Amerikos baltie- 
čių laisvės lyga, veiksmingai 
veda propagandą, gindama 
tautiečių teises abipus van
denyno. Atrodo, galima būtų 
daug pasiekti, jungiant pa
vergtų tautų jėgas į kovą už 
laisvės atgavimą. Bet.. .

Dialogas su lenkais jau ke
lia visiškai naują aspektą: ku
ri iš išeivijos bendruomenių 
yra kompetentinga kalbėti 
ateities teritoriniais klau
simais ir savo nuomonę laiky
ti busimųjų laisvų kraštų pa
grindu bei teisiniu įsiparei
gojimu? Dabar, bendraudami 
laisvuose kraštuose, mes te
galime veikti kaip bendros 
nelaimės draugai, visas savo 
jėgas telkdami pavergtųjų 
kraštų laisvės atstatymui. 
Tame darbe dialogas nėra rei
kalingas, o tik sutartinė veikla, 
todėl su Jono Prunskio straips
nio (“TŽ” balandžio 8) mintimi, 
kad rimtų dialogų dabar vesti 
negalima, pilnai sutinku.

Tačiau tolimesniame savo 
minčių dėstyme gerb. J. Pruns- 
kis jau polemizuoja (kas ir yra 
dialogo esminė savybė), kad 
Lenkija esanti Lietuvai “ne
pavojinga”, bandydamas savo 
teigimus remti nepagrįstais 
spėliojimais, esą ateityje len
kai karo su Lietuva nenorės. 
Niekas nežino, kas, kada ir 
su kuo kariaus, ir tokios prie
laidos neturi jokio logiško pa
grindo. Tą pats gyvenimas ro
do, kad tiek karų paskelbime, 
tiek sąjungininkų pasirinki
me istorijoje niekada nebuvo 
jokio dėsningumo, kuris leis
tų istorijos žinovams prana
šauti ateitį, kaip kad astrono
mai iš anksto nustato saulės 
ir mėnulio užtemimus ar me
teorologai pranašauja rytdie
nos orą.

Jei kruopščiai paseksime 
įvykius, straipsnius, įtakin
gų aukštose pozicijose esan
čių lenkų pasisakymus ir mos
tus, aiškiai pamatysime, kad 
jų “apetitas” Vilniui nėra nei 
pasikeitęs, nei sumažėjęs. Ko
dėl niekas nekelia reikalo ar
timiau draugauti su mūsų arti
miausiais kaimynais estais ir 
latviais? Su jais esame ir isto
riškai, ir politiškai, ir geogra
fiškai surišti; su jais neturė
jome konfliktų, o vis dėlto į 
juos kreipiame labai mažą dė
mesį. Kas iš mūsų inteligenti
jos šiandieną tiek žino apie lat
vių ir estų kultūrą, kiek apie 
Sinkevičių, Adomą Mickevi
čių, Kraševskį, Moniušką ir ki

tus? Mums nereikėjo kovoti 
prieš “sulatvinimą”, ar “su- 
estinimą”, kaip reikėjo ir ilgai 
reikės kovoti prieš lenkinimą. 
Mūsų ateitis yra susijusi su 
broliais baltiečiais. Užuot 
jieškoję naujų priešų, iš anks
to spėliodami apie gudų pavo
jų Lietuvai, geriau padarytu
me užmegzdami artimesnius 
ryšius su mūsų tikraisiais bro
liais. Gudija niekad neturėjo 
savo valstybės, nors 1918 m. 
kovo 25 d. gudai Minske paskel
bė savo nepriklausomybę kaip 
nauja respublika, kurios trum
pas gyvavimas buvo užgniauž
tas 1919 m. komunistinio su
kilimo. Pažymėtina, kad Lietu
vos respublika buvo pirmoji 
pripažinusi naują Gudijos 
valstybę. Kaune gyveno jos 
pirmieji ministerial, o Lietu
vos kariuomenėje buvo gudų 
daliniai ir dalyvavo mūsų ne
priklausomybės kovose (LE 
VIII, 37). Su Gudija mes netu
rėjome problemų, ir ne gudai 
sulaužė Suvalkų sutartį. Pir
mame susitarime su Gudijos 
respublika Lietuvai buvo pri
pažinta ir Gardino sritis.

Gudai, kaip ir ukrainiečiai, 
per daugelį šimtmečių kovoja 
už savo egzistenciją ir toje 
kovoje neranda užtarėjų. Gudi
ja pagaliau liko padalinta tarp 
Lenkijos ir Rusijos. Galimas 
dalykas, kad lietuviams Gudi
joje ne pyragai, bet kuriame 
pavergtame krašte yra patai
kaujama mažumoms? Nežinia 
kaip būtų buvę, jei Gudijai 
būtų pavykę išsilaikyti kaip 
valstybei ir, pagal sudarytą 
sutartį, jei Gardinas būtų bu
vęs Lietuvos teritorijos dalimi.

Sutinku, kad išeivijoje turi
me jieškoti draugų ir “vesti 
dialogus individualiai”, kaip 
minėtame straipsnyje siūloma, 
tačiau nėra nei teisinga, nei 
tikslu jieškoti naujų priešų. 
Lenkai mums savo nedraugiš
kumą įrodė neginčijamais is
toriniais faktais, bet Gudija 
jau ir Algirdo laikais buvo Lie
tuvos teritorijos dalis. Argi 
gudai to nežino? Gal ir jie no
ri jaustis šeimininkais, per
žvelgę savo istorinę praeitį. 
Jei gudai daro nemalonumų 
lietuviams Gardine, tai dar ne
reiškia, kad jie prilygsta lie
tuvių persekiojimui Vilniuje, 
sulaužius Suvalkų sutartį. 
Jeigu jau spėlioti apie atei
ties karus, tai gudai, vis dar 
nesukūrę savo valstybės, vargu 
turės tokią kariuomenę, kaip 
Lenkija, kuri etnografiškai eg
zistuoja jau daugelį šimtų me
tų ir savo lenkiškų ambicijų 
bei aspiracijų neatsižada.

Metinė "TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata — $20, JAV-se — $20 
amerikietiškų. Naujam skaityto
jui — $15.00.
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® PAVERGTOJE TEVMJE O LIETUVIAI PASAULYJE
SPEKULIAVO SIDABRU

Algis Strumskis “Tiesos” ko
vo 23 d. laidoje skaitytojus su
pažindina su plataus masto spe
kuliacija pramoniniu aukštos 
prabos anodiniu sidabru, kurio 
nėra mažmeninėje prekyboje. 
Sidabras buvo vagiamas iš ga
myklų, parduodamas užsienyje, 
mainomas į tokius užsienio ga
minius, kaip kasetės vaizda
juosčių aparatams, rankiniai 
laikrodžiai vyrams ir moterims. 
Kaltinamųjų suole atsidūrė pra
moninio sidabro vagys ir speku
liantai: Romualdas Knizelis, jau 
1984 m. pavasarį Kaune iš vieno 
laikrodininko nupirkęs 20 kg 
anodinio sidabro, “Žalgirio” 
sporto draugijos Kauno jacht
klubo viršininkas Rimantas Ga- 
siūnas, Lietuvos kooperatyvų 
sąjungos Vilniaus autobazės 
sandėlio vedėjas Regimantas 
Stauga, matematikos mokslų 
kandidatas Eugenijus Tinfavi- 
čius, dirbęs vyr. dėstytoju Vil
niaus universitete, naftos ba
zės kranininkas Klaipėdoje Anta
nas V. Arnotas, klaipėdietis Ba
lys Užkurėlis, radijo mechani
kas Klaipėdos “Signalo” įmonė
je. Už supirkto sidabro kontra
bandą užsienin buvo teisiami 
jūrininkai — Vitalijus Orešinas, 
Valentinas Kazmirčiukas, Juri
jus Šnepstas, Aleksejus Koki
nas ir Viktoras Moločinskis. Di
džioji jų dalis dirbo Latvijos 
laivuose, nors pavardės liudija, 
kad jie yra rusai. Užsienin iš
vežamas pramoninis sidabras 
buvo perlydytas į specialios for
mos luitus, kad juos lengviau 
būtų atnešti į laivą Klaipėdoje 
ir paslėpti. Tam tikslui speku
liantai netgi turėjo specialiai 
pasigamintus diržus su kišenė
mis.

TEISMO SPRENDIMAS
Aukščiausiojo teismo baudžia

mųjų bylų posėdžiui pirmininka
vo Genadijus Slauta, kiek vie
nam kaltinamajam leidęs tarti 
paskutinį žodį. Tada paaiškėjo, 
kad teisiamieji yra vyrai pa
čiame jėgų žydėjime — nuo 25 
iki 40 metų amžiaus. Siekdami 
mažesnės bausmės, jie prisimi
nė sąžiningą ir dorą gyvenimą, 
šeimas, padarytą žalą valdžiai 
ir visuomenei. Išsisukinėti ban
dė tik Balys Užkurėlis, jau anks
čiau teistas tris kartus už netei
sėtą šaunamojo ginklo laikymą 
ir valiutos taisyklių pažeidi
mus. Kaltinamieji nuteisti: V. 
Orešinas — laisvės atėmimu vie
nuolikai metų, A. V. Arnotas ir 
B. Užkurėlis — dešimčiai, R. 
Knizelis ir R. Stauga — devyne- 
riems, E. Tinfavičius, V. Kazmir
čiukas, J. Šnepstas ir V. Molo
činskis — šešeriems, R. Gasiū- 
nas ir A. Kokinas — penkeriems 
metams. Teismas taipgi konfis
kavo nuteistiesiems priklau
santį turtą ir nusikalstamu bū
du įgytus pinigus bei kitas ver
tybes. Bendroji suma siekė ke
lis šimtus tūkstnčių rublių. Jū
rininkai turės atsilyginti už už
sienin išvežtą 343.000 rublių 
vertės pramoninį sidabrą. Jo 
kontrabandai daugiausia buvo 
panaudotas Klaipėdon atplau
kiantis Latvijos tanklaivis “Bal- 
done”. Anodinis sidabras bū
davo pristatomas “Record” par
duotuvės savininkui, kai tank
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nuo 7 iki 23 dienų. Ilgiausias laikas Lietuvoje -11 dienų!!! 
į kelionių kainas įskaityta skridimai patogiomis oro linijomis, aplankant 
gražiausius Europos miestus; viešbučiai, transportas, maistas, ekskur
sijos bei kiti patarnavimai.

Išvykimo datos:
Gegužės 13 Liepos 10 Rugsėjo 3, Kviečiame
Gegužės 28 Liepos 16, Spalio 2, teirautis
Liepos 3 Rugpjūčio 14 Gruodžio 26 smulkesnių 

Informacijų

GERIAUSIOS ATOSTOGOS KANADOJE “ EXPO 86”!
Rugpjūčio 8 d. organizuojama aštuonių dienų ekskursija į šį nepakarto
jamą renginį. KAINA: $836.00 kan. Vietų liko nedaug - skubėkite užsisakyti.

EGZOTIŠKA KELIONĖ į AUSTRALIJĄ,
aplankant Havajų salas, Fidži, Naująją Zelandiją. Išvyksta spalio 10 — 
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laivis “Baldone” atplaukdavo 
Roterdaman. Olandas savinin
kas už pramoninį sidabrą atsi
lygindavo elektroniniais ranki
niais laikrodžiais, brangio
mis grandinėlėmis. Tanklaiviu 
“Preili” sidabras pasiekdavo 
ir Belgijos uostą Antverpeną. 
Čia J. Šnepstas už du kilogra
mus pramoninio sidabro gavo 
200 sidabrinių grandinėlių ir 
50 moteriškų rankinių laikrodė
lių. Vogtą sidabrą į Roterdamą 
ir Hamburgą, paslėptą mašinų 
skyriuje, gabendavo ir Latvijos 
tanklaivis “Eižen Berg”. Teismo 
aprašymą Algirdas Strumskis 
baigia perspėjimu spekulian
tams: “Šiandien, kada pasauly
je vyksta aštri ideologinė kova, 
kapitalistinių šalių specialios 
tarnybos iš kailio neriasi, mė
gindamos įvilioti į savo tinklus 
tokius, kaip A. V. Arnotas, V. 
Orešinas ir panašius į juos. Ir čia 
neapsiribojama jau tik gryna 
komercija. Sandėriai su užsie
nio šalių makleriais veda į dar 
sunkesnius nusikaltimus, į kito
kias paslaugas klasiniam prie
šui, kuris to tik ir laukia. Apie 
tai turėjo rimtai pagalvoti ir tie 
vienuolika vyrų. Dabar jau nu
teistieji ...”

KULTŪROS NAMAI
Centrinėje “Gimtosios žemės” 

kolchozo gyvenvietėje Viešin
tuose, Anykščių rajone, atida
ryti nauji zoniniai kultūros 
namai, turintys ir sporto salę, 
pastatyti tarpkolchozinės sta
tybos organizacijos. Spaudoje 
teigiama, kad Anykščių rajone 
dabar veikia 28 kultūros namai, 
jungiantys 6.000 saviveiklinin
kų, pasiskirsčiusių į 400 grupių.

AUGANTYS KURORTAI
“Spalio” sanatorija Birštone 

susilaukė naujo miegamojo pa
stato, kuriame galės apsigyven
ti 100 žmonių, su profsąjungų 
kelialapiais atvykusių gydytis 
lėtinių susirgimų. Profsąjungų 
kurortų valdymo taryba šiuo me
tu Birštone stato naują vandens 
ir purvo gydyklą, kuri turės apie 
80 vonių ir apie 50 purvo kuše
čių. Plečiamas ir sanatorinis 
gydymas Palangos kurorte. Mies
to pakraštyje, pakeliui į Vana- 
gupę, greta jau veikiančios nau
jos purvo gydyklos, statoma po- 
liklinka ir vandens gydykla. At
naujinami ir praplečiami “Gin
taro” poilsio namai. Druskinin
kų kurorte kyla dar vienas nau
jas “Vilniaus” sanatorijos 152 
miegamasis pastatas.

UŽMIRŠTA STOTIS
Vida Bielskytė, apsilankiusi 

Rokiškyje, džiaugiasi dailiais 
pastatais miesto centre, istori
niais paminklais, bet stebisi vi
sų užmiršta ir apleista geležin
kelio stotimi, nors daug kelei
vių iš jos susidaro pirmą įspūdį 
apie Rokiškio miestą. “Tiesos” 
36 nr. V. Bielskytė pasakoja: 
“Kam kada nors teko lūkuriuo
ti traukinio Rokiškio geležin
kelio stotyje, tam laukimas ma
lonumo nesuteikia. Pastatas ne
prastas, bet patalpos primena 
senais daiktais užgriozdintą san
dėlį. Nejauku ir bufete, kuria
me kvepia viskuo, tik ne arbata. 
Keli šimtai per dieną čia apsi
lankančių žmonių verti didesnio 
jaukumo ...” V. Kst.

Tėviškės žiburių spaudos vakare prie jaunimo stalo — rimti ir linksmi veidai. Viduryje — “Jaunimo žiburiu" 
skyriaus redaktorė RŪTA GIRDAUSKAITĖ Nuotr. St. Dabkaus

Hamilton, Ontario
KLB HAMILTONO APYLINKĖS 

RINKIMINĖ KOMISIJA, suside
danti iš pirm. A. Patamsio ir na
rių — P. Kanopos, K. Milerio, A. 
Pleinytės, V. Sako ir St. Daliaus 
praneša, kad yra pasiūlyti šie 
kandidatai į apylinkės valdybą: 
Kairienė Genė, Kochanka Tomas, 
Krivinskaitė Angelė, Liaukus An
tanas, Lukos Albias ir Mačys Ber
nardas.

Į apylinkės revizijos komisiją 
yra pasiūlyti šie kandidatai: Gar- 
kūnas Antanas, Pakalniškis Ba
lys ir Stanius Juozas.

Kadangi gauta tik tiek kandida
tų, kiek reikia išrinkti, tai visi pa
siūlytieji aklamacijos būdu yra 
laikomi išrinktais ir šiuo skelbia
ma Hamiltono lietuviams.

KLB Hamiltono apyl. rinkiminė 
komisija

TORONTO VYRŲ CHORAS 
“ARAS” su solistais R. Strimaičiu 
ir V. Verikaičiu balandžio 20 d. 
hamiltoniečius pradžiugino įdo
miu koncertu. Toronto daininin
kus čia pasikvietė vietos Šalpos 
fondas, dabar telkiantis lėšas Va
sario 16 gimnazijai Vokietijoj. Į 
koncertą prisirinko apie trys šim
tai tautiečių iš Hamiltono ir apy
linkių. Torontiškiai atsivežė ga
na plačią ir įvairią savo koncer
to programą, kurios solo atliko 
sol. R. Strimaitis, duetus — sol. 
R. Strimaitis su sol. V. Verikai
čiu. Apie 20 dainų padainavo “Aro” 
choras, vad. V. Verikaičio. Cho
re šeši dainininkai yra iš Hamil
tono. Visų pairodymams virtuoziš
kai akompanavo muz. J. Govėdas. 
Tai buvo pasigėrėtinas dainų va
karas. “Aras” yra visų mėgstamas 
choras dėl savo galingo ir melo
dingo skambesio. Jis savo kon
certams atidžiai parenka reper
tuarą. “Aro” choras prie savo pla
taus repertuaro kasmet prideda 
naujų dainų. Visos jų dainos yra 
populiarios ir nesenstančios. Juo 
daugiau kartų išgirsti jas dainuo
jant, juo daugiau jas pamėgsti. 
Dainos, kaip “Mano kaimas” ar 
“Kaip aras pašautas” yra tokie 
choriniai deimančiukai, kurie 
niekad nenusibos. Per du išėji
mus sol. R. Strimaitis savo lyriš
kai skambančiu tenoru padaina
vo serenadų ir arijų iš operų. Due
tuose mūsų geriem solistam ne
išeina taip, kaip Lietuvos Kuo
džiui ir Girijotui. Jeigu balsas 
gali turėti ir spalvą, tai čia tos 
spalvos nelabai eina viena su ki
ta. Laikas pradeda vis daugiau 
priberti sidabro į dainininkų gal
vas. Daugumas jų yra šio choro 
veteranai. Jų skaičius pradeda 
po truputį nubyrėti. Matyti ne
mažai ir jaunesnių veidų. Tad rei
kia linkėti, kad mūsų Kanados 
lietuviškasis “Aras” dar ilgai mums 
dainuotų ir džiugintų savo galin
gom patriotinėm dainom. K. M.

Edmonton, Alberta
RITA BURBULEVIČIŪTĖ ir 

Aotos Koski sukeitė vedybinius 
žiedus Holy Spirit liuteronų šven
tovėje š. m. kovo 29 d. Po apeigų 
jaunieji kviestus svečius pavai
šino gerais pietumis bei gėrimais 
puošniame “Yeoman's” restorane. 
Algis Dudaravičius sveikino KLB 
Edmontono apylinkės lietuvių var
du ir palinkėjo jaunavedžiams 
laimingo vedybinio gyvenimo. 
Rita yra veikli Edmontono apy
linkės valdybos narė. Suomių kil
mės Aotos (Otto) yra palankus lie
tuvių reikalams, darbuojasi naf
tos pramonėje.

KEIČIANTIS SĄLYGOMS bei 
aplinkybėms, keičiasi kai kurių 
šeimų darbai bei gyvenamos vie
tos. Š. m. kovo mėnesį mūsų ko
loniją paliko Algirdas ir Dalia 
Mitalai su dviem jaunais sūnumis 
bei dukra, ir Romas bei Silvija

(vedu 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 

Kasper. Algis buvo darbovietės 
perkeltas į didžiulės elektrinės 
jėgainės statybą šiaurinėje Ma- 
ntioboje, netoli Thompsono vieto
vės. Edmontono lietuviai pasiges 
šios malonios šeimos. Mūsų jau
noji karta gerai prisimena Da
lią mokant juos tautinių šokių ar 
lietuviškų dainų prieš gerą de- 
sėtką metų. Romas Kasperas, bu
vęs vienu metu Lietuvių namų pir
mininku, persikėlė su žmona Sil
vija į Kalgarį, arčiau prie inves
tuotų didesnių nuosavybių. Silvi
ja, advokatė, gavo taip pat ten dar
bą vienoje bendrovėje. Edmonto
no lietuviai yra dėkingi ypač Da
liai ir Romui už nuveiktus darbus 
mūsų bendruomenėje ir linki 
abiem šeimom geriausios sėkmės 
naujuose darbuose.

TORONTO "GINTARAS” ir Mont- 
realio “Vaivorykštė” lankysis Ed- 
montone š. m. rugpjūčio 21-24 d.d. 
Tikimasi, kad iki to laiko bus pil
nai užbaigti Lietuvių namų viršu
tinės auditorijos ir prieangio re
monto darbai. Numatoma, kad to
mis dienomis “Gintaras” atliks 
trumpas programas prie miesto ro
tušės ir “West Edmonton Mall”, o 
paskutinę viešnagės dieną abi 
grupės pasirodys Lietuvių namuo
se, kur įvyks ir susipažinimo va
karas.

EDMONTONO TAUTYBIŲ FES
TIVALYJE (Heritage Days), ku
ris įvyks š. m. rugpjūčio 2-4 d.d. lie
tuvių paviljono nebus. Dėl turi
mų įvairių kitų darbų bei numa
tomo gintariečių ir “Vaivorykš
tės” atsilankymo valdybai būtų 
sunkiai įmanoma visur suspėti ir 
tinkamai darbus atlikti. Numa
toma tautybių,festivalyje vėl da
lyvauti ateinančiais metais. Haw- 
relako parke, kur vyksta festiva
liai, šiemet bus atidarytas nau
jas amfiteatras, kainavęs daugiau 
milijoną dolerių.

LIETUVIŲ NAMŲ REMONTO 
DARBAI, vadovaujant A. Dudara- 
vičiui ir Br. Žilinskui, vyksta pil

MOTINOS DIENA RODNEY, ONTARIO \

KLB Rodney apylinkės valdyba rengia

minėjimą
gegužės 4, sekmadienį, 5 valandą po pietų,
Rodney Lietuvių namuose ir kviečia visus : 
apylinkės bei tolimesnių vietų tautiečius dalyvauti. ;

Paskaitą skaitys kun. Ignas Mikalauskas, OFM, ; 
meninę dalį atliks smuikininkė Regina Bankienė. Į 
Iki pasimatymo minėjime! Rengėjai ;

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125

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

AKTYVAI PER 23 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 5% nekiln. turto pask...........1O'/2%
santaupas........................... 7% asmenines paskolas 121/4%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas....................61/z% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m............. 9% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m............91/«% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo.............  8% dydį iki $2.000.
90 dienų Indėlius............ 81/2% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $25.000.
Reg. pensijų 1 m.................  9%

nu tempu. Darbai, daugiausia 
talkos būdu, atliekami savaitga
liais. Kai kurie profesionalai — 
elektrikai ar vandentiekio spe
cialistai dirba ir kitomis dieno
mis. Specialiems darbams samdy
ti rangovai pradės darbą vėliau 
— antroje remonto stadijoje. Sma
gu būti talkoje ir matyti su entu
ziazmu dirbančius tautiečius; ma
lonu girdėti vieno ar kito niūnuo- 
jančią lietuvišką melodiją ar pa
sakytą humorą pertraukos metu ... 
Tačiau talkoje daugiausia vis tie 
patys 8 ar 9 vyrai, o juk turime dau
giau — viengungių ar vedusių, ku
rių ir šeimos užaugintos, ir savi 
namai seniai jau įsigyti. Atrodo, 
tie pasyvieji laiko turi. . . Būtų 
malonu, kad bent atsilankymu pa
drąsintų dirbančius. Juk taisoma, 
puošiama, kuriama visiem dabar
ties ir ateities kartoms, kad šie 
Lietuvių namai, tas mūsų židinys, 
būtų jaukesni ir mielesni.

Kol kas darbai sklandžiai eina, 
ir norintieji prisidėti kviečiami 
atvykti šeštadieniais apie 9 v.r. 
11629-83 St. Dobilas

Delhi, Ontario
MOTINOS DIENOS MINĖJI

MĄ gegužės 11, sekmadienį, 1 v. 
p.p., rengia šeštadieninė mokykla 
vokiečių salėje “German Hali”. 
Meninę programą atliks mokyk
los mokiniai ir tautinių šokių gru
pė “Atžalynas” iš Toronto. Po me
ninės programos — vaišės. Kai
na — $6 suaugusiems, $3 — vai
kams iki 4 metų amžiaus. Vietos 
rezervuojamos iš anksto, skam
binant K. Stonkienei (519) 875- 
2405 arba I. Lukošienei (519) 875- 
2473. Visi kviečiami dalyvauti. I. L.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

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

JA Valstybės
Lietuvių sodyba, išaugusi Wil

loughby vietovėje, devynios my
lios į rytus nuo Klivlando, pir
muosius gyventojus priėmė prieš 
pusantrų metų. Sodyba yra JAV 
LB socialinio skyriaus institu
cija, pastatyta su federacinės 
valdžios finansine parama. Pil
na JAV LB socialinio skyriaus 
nuosavybe ji taps atsilyginus 
už gautą paskolą. Sodybos direk- 
toriatą sudaro: pirm. dr. A. But
kus, vicepirm. dr. H. Brazaitis, 
sekr. R. Sirvaitytė, ižd. V. Staš- 
kus, direktoriai — Aleksandra 
Sagienė ir Vytenis Čiurlionis. 
Administraciniams reikalams va
dovauja Dana Čipkienė. Lietu
vių sodybos šešių aukštų pasta
tas turi 82 butus, kuriuose šiuo 
metu gyvena tik 24 lietuviai pen
sininkai, sudarantys gyventojų 
mažumą. Lietuvių galėjo būti ge
rokai daugiau. Jie betgi nesku
bėjo registruotis, atidėlioji' ap
sisprendimą. Federacinės val
džios nuostatai reikalauja, kad 
Lietuvių sodybon būtų priimami 
visi asmenys, atitinkantys jiems 
statomus reikalavimus. Dabar 
norinčių čia gyventi lietuvių 
skaičius didėja, tačiau reikia 
laukti, kol atsiras tuščių butų. 
Norintys apsigyventi prašomi 
kreiptis į administratorę D. Čip- 
kienę, 34251 Ridge Rd., Willough
by, Ohio 44094. Tel. (216) 944-6305.

Lietuvių sodyboje Willough
by organizuojami bendri rengi
niai visiems gyventojams ir at
skiri renginiai lietuvių mažu
mai. Į bendrinių renginių są
rašą buvo įrikiuotas 1986 m. su
tikimas, kiekvieną mėnesį su
rengiamas bendras gimtadienis 
tiems gyventojams, kurie yra gi
mę tą mėnesį, du kartus per sa
vaitę vykstantys bingo lošimai. 
Taip pat dukart per savaitę yra 
rankdarbių pamokos, Albinos 
Ožinskienės vadovaujama mankš
ta. Sodyba turi žemės sklypelių 
daržams, kuriuose gyventojai 
gali auginti daržoves ir gėles. 
Lietuviai turi savo atskirus mė
nesinius susirinkimus, vadovau
jamus medicinos sesers Kazės 
Vaičeliūnienės. Pasikalbama 
sveikatos reikalais, patikrina
mas kraujospūdis, pasivaišina
ma kava ir pyragaičiais. Lietu
vės šeimininkės paruošė Kūčias, 
susilaukusias 32 dalyvių. Mat, be 
lietuvių, buvo pakviesti ir keli 
kitų tautybių gyventojai, netu
rintys artimųjų. Apie Kūčių tra
diciją Lietuvoje kalbėjo admi
nistratorė D. Čipkienė. Sodybą 
prieš Kalėdas aplankė Ona Ži
linskienė ir visus gyventojus mo
kė pasigaminti lietuviškų šiau
dinukų kalėdinei eglutei pa
puošti. Lietuvišką veiklą būtų 
galima gerokai sustiprinti, jei
gu čia apsigyventų daugiau lie
tuvių. Jie galėtų užimti svetim
taučių paliktus tuščius butus, 
užsiregistruodami pas administ
ratorę D. Čipkienę, iš anksto at
likdami nustatytus formalumus.

Brazilija
X-ji kultūrinė ateivių paroda 

Sao Paulo mieste tapo bendra 
60 tautinių grupių švente. Sve
tainę su tautiniais lietuvių rū
diniais įrengė Lietuvių muzie
jaus ir archyvo komisija, vado
vaujama Aldonos Valavičienės. 
Svetainės lankytojai buvo vaiši
nami šaltu brazilišku alumi, 
lietuvišku kugeliu, raugintais 
kopūstais, stikliuku lietuviško 
krupniko. Svetainėje taipgi bu
vo natūralaus dydžio Laisvės 
statulos maketas. Laisvės sta
tula, užkelta ant 6 metrų pje
destalo, neseniai buvo atideng
ta Sao Paule, Lietuvos respubli
kos aikštėje. Lietuviai gražiai 
pasirodė ir meniniuose parodos 
renginiuose. Parodos atidary
me, giedant Lietuvos himną, 
spalvingan jaunimo fonan buvo 
įjungta keturias kartas turin
ti Šimonių šeima. Kitose progra
mose dalyvavo ansambliai — 
“Rūtelė”, “Nemunas” ir “Volun
gė”. įspūdingai buvo atliktas 
šokis, suk, suk ratelį”, dainuo
jant “Volungės” ansambliui, šo- 
kin įjungiant 40 porų šokėjų.

Argentina
Prašymus vykti į Vasario 16 

gimnaziją yra padavę keturi kan
didatai — A. Rastauskaitė, A. 
Gaidimauskaitė, C. Janulionytė 
ir A. Katinas. Lietuviškoj gimna
zijoj jie nori mokytis vienerius 
metus.

Argentinos lietuviai laukia 
Onos Razutienės vadovaujamo 
ansamblio “Spindulys” iš Kali
fornijos, Los Angeles miesto. 
Argentinoje “Spindulys” žada 
viešėti liepos 9-17 d.d. Ansamb
liečius priglaus ir globos vieti
niai lietuviai, žadantys surengti 
porą koncertų.

Australija
Šeštasis pasaulio lietuvių jau

nimo kongresas Australijoje pra
sidės prieš pat 1987 m. Kalėdas. 

Kongreso reikalam aptarti ren. 
gėjų komiteto posėdis, vadovai? 
jamas pirm. Henriko Antanai^ 
įvyko vasario 15-16 d.d. MelbąJ 
no lietuvių klube. Dalyvavo nt 
tik melburniškiai, sudarantį 
didžiausią grupę rengėjų komi 
tete, bet ir atstovai iš Sydnėjam 
bei Adelaidės — apie 20 jauniu 
lių. Kongreso atidarymas, atstu 
vų ir svečių susipažinimas įvyį 
Sydnėjuje, studijų dienos d 
Australijos sostinėje Kanbera, 
je. Svečiams tada bus organi
zuojamos ekskursijos, geguži, 
nės, įdomesnių vietų apžiūros 
Iš Kanberos bus persikelta Ade- 
laidėn, kur kongreso atstovi) 
lauks stovykla. Adelaidėn atva
žiuos ir kongreso svečiai. Čij 
visi pasidžiaugs gražiais pajū
riais, kartu sutiks N. metus 
Kongreso uždarymui pasirinktas 
Melburnas. Visa programa bai
giama ruošti ir bus paskelbta 
dar šių metų viduryje. Iš rengė- 
jų komiteto pasitraukė finansi
nių reikalų vadovas Zigmas Jo
kūbaitis, pasiųstas Britanijon i 
vadovauti savo darbovietės sky 
riui. Jį pakeitė Jonas Mašanaus- 
kas, sn., dirbęs ruošos komiteto 
spaudos ir informacijos skyriu
je. Kongreso uždarymo rengi
niams Melburne vadovaus Brigi
ta Karazijienė. Lėšoms telkti 
įvairius renginius organizuo
ja Australijos lietuvių jauninu 
sąjunga. Čia ypač daug nusipel
nė moterų trijulė “Svajonės", '■ 
pernai su kongresu aplankiusi 
Australijos lietuvių kolonijas, i 
išleidusi dabar jau išparduotu 
savo plokštelę. “Svajonės” dai-, 
nininkės ruošia naują repertua
rą antrajai koncertinei išvykai, 
1986 m. pabaigoje “Svajonės" 
koncertai numatomi Amerikoje 
ir Kanadoje.

Britanija
Šv. Kazimiero lietuvių para

pija Londone gegužės 25 d. 31- 
mą kartą rengia metinę išvyką 
Lietuvių sodybon. Išvykos daly 
viams bus pasamdytas autobu
sas. Tą dieną Lietuvių sodybo
je įvyks nepaprastas tautiečiu 
sąskrydis, nes jame pirmą kartą 
dalyvaus ir Mišias atnašaus j 
vysk. Paulius Baltakis, OFM.

Naują valdybą Lietuvių mote 
rų draugija Nottinghame išrin
ko kovo 2 d. Ją dabar sudaro: 
pirm. F. Damošęvičienė, vice
pirm. A. Važgauskienė, ižd. B. 
Drulienė ir sekr. T. Gudliaus- 
kienė. Kandidatėm liko G. Alek
navičienė, O. Jasevičiūtė ir B. 
Bishop.

Vokietija
Vasario 16 gimnazija praėju

siais mokslo metais turėjo 82 mo
kinius, kurių eilėse buvo sep
tyni abiturientai. Jie pirmą kar
tą abitūros egzaminus laikė 
Hesseno krašte, kartu su vokie
čių Heppenheimo gimnazija, pa
siekdami geriausią pažymių vi
durkį Hessene. Šiuos mokslo me
tus Vasario 16 gimnazija pra
dėjo su 93 mokiniais, o dabar 
yra 86 mokiniai iš aštuonių vals
tybių: 54 - iš V. Vokietijos, 24- 
iš JAV, trys iš Australijos, po vie 
na — iš Argentinos, Dominikos 
respublikos, Kanados, Malio ir 
Urugvajaus. Šiemetinė gimna
zijos ir bendrabučio sąmata pa
siekė 1.800.000 DM, o sekančiais 
mokslo metais peržengs 2.000.000 
DM. Vasario 16 gimnazijos per
sonalas dabar gauna tokias pat 
algas, kaip ir dirbantieji vokie 
čių gimnazijose. Veikia ateiti
ninkai ir skautai, tautinių šo
kių grupė, choras, orkestras, 
krepšinio komanda, neblogų re
zultatų yra pasiekę stalo teni
sininkai.

Abitūros egzaminus šiemet 
laiko penki Vasario 16 gimnazi
jos abiturientai — Inga Bitau- 
taitė, Daiva Korintaitė, Arvy
das Herbstas, Steponas Kairys 
ir Akselis Tydeksas. Rašto dar
bus egzaminams jie turėjo va
sario 21, 24-26 d.d. Žodiniai eg
zaminai bus laikomi gegužės 21- 
22 d.d. Praėjusiais metais abitu
rientai ne tik gerai išlaikė egza
minus, bet ir visi buvo priimti 
pasirinktoms studijoms univer
sitetuose. Tikimasi, kad tokia 
pat sėkmė lydės ir dabartinius 
abiturientus.

Priešvelykines rekolekcijas 
Vasario 16 gimnazijos moki
niams kovo 11-13 d.d. vedė iš Ro
mos atvykęs jaunas kun. Edis 
Putrimas. Jis turėjo pokalbius su 
mokiniais gimnazijos klasėse 
arba Tėvo Delpo centre. Vaka
rais pamaldas laikė ir pamoks
lus sakė nedidelėje Švč. Jėzaus 
Širdies šventovėje. Velykų atos
togas gimnazija turėjo kovo 22 
— balandžio 6 d.d. Pamokos bu
vo pradėtos balandžio 7 d. Šių 
metų vasaros atostogos bus pra
dėtos liepos 5 d. Naujiems moks
lo metams mokiniai į bendrabu
tį turės suvažiuoti rugpjūčio 
31 d. Pamokos prasidės rugsėjo 
1d.



VLIKo pirm. dr. K. BOBELIS ir A. KLIMAITIS Šveicarijos Berne, kur 
rūpinosi Lietuvos reikalais, posėdžiaujant tarptautinei žmogaus teisių 
konferencijai. Šalia jos vyko ir pavergtų tautų konferencija

Dvi konferencijos Šveicarijoje
Europos saugumo bei bendradarbiavimo konferencija, kurioje 

dalyvauja ir sovietų atstovai, ir tarptautinė rezistencijos 
konferencija, kurioje dalyvauja pavergtų tautų atstovai
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Š. m. balandžio 15 d. “Belle- 
vue-Palace” patalpose, Berne, 
Šveicarijoje, prasidėjo Euro
pos saugumo ir bendradarbia
vimo (ESB) ekspertu konferen
cija, svarstanti žmonių ryšių 
klausimus. Konferencijų ati
darė Šveicarijos prezidentas 
Alphonse Ėgli. Dalyvauja VLI
Ko pirm. dr. K. Bobelis, Algis 
Bobelis (JAV), Algis Klimaitis 
(Šveicarija), inž. Adolfas Vens- 
kus ir Birutė Venskuvienė (Pa
ryžius). Visiems duotas NGO 
(nevyriausybinių organizacijų) 
dalyvių statusas.

Jau š. m. kovo mėnesį 27 vals
tybių užsienio reikalų minis- 
teriams išsiuntinėtas VLIKo 
memorandumas apie “žmonių 
ryšius sovietų okupuotoje Lie
tuvoje” vėl buvo išdalintas ESB 
konferencijos delegatams bei 
kita informacinė medžiaga 
apie Lietuvą.

Dalyvaujantys NGO atstovai 
nevaržomi (varžomi buvo 1985 
m. Otavos konferencijoje). Švei
carai atvykusius labai malo
niai priėmė.

Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos pro
ga Berne surengta ir “kontra- 
konferencija”, pasivadinusi 
“Resistance International” var
du. Joje dalyvauja sovietų už
imtų kraštų tautybių atstovai. 
Šios konferencijos iniciatoriai 
— Andrei Sakharov institutas, 
Vladimir Bukovsky (JAV) ir ki
ti. Susirinkimai vyksta “Bur
ger House” viešbutyje. Balan
džio 14 d. “Resistance Inter
national” pradėjo savo konfe
renciją, kurioje JAV ambasa
dorė Šveicarijoje Faith R. 
Whittlesey padarė pareiškimą 
ir perskaitė prezidento Rea- 
gano telegramą — sveikinimą. 
Vakare dr. K. Bobelis su lie
tuvių delegacija dalyvavo am
basadorės Whittlesey suruoš
tame priėmime.

Balandžio 15 d., prieš prasi- 
dendant oficialiajai ESB kon
ferencijai, “Resistance Inter
national” susirinkime tauty
bių atstovai padarė savo pa
reiškimus. Lietuvių vardu kal

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTos ir radijo žinios 
nesulaikomai skleidžia informacijas įvairiuose kraštuose apie 
Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas centas artina 
Lietuvai laisvės aušrą. Aukas ar palikimus siųskime:

Tautos fondo Toronto apylinkės atstovybė
(Lithuanian National Foundation Ine.)
53 Armadale Ave., Toronto, Ont. M6S 3W9

Rengiatės L Lietuvą 
arba Europą?

Reikia jums voltažo keitiklio (convertor) arba pritai
kytojo (adaptor) bet kurioje pasaulio vietovėje?

Kreipkitės į “House Of 220”. Jame rasite 
visokių rūšių keitiklių, transformatorių, pritaikytojų 
ir 220 voltų prietaisų. Mes taip pat pakeičiame prie
taisus iš 220 voltų į 110 voltų ir atvirkščiai.

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

bėjo dr. K. Bobelis, estams 
atstovavo Maido Kari (JAV), 
latviams — dr. Linards Lukss 
(Kanada).

Balandžio 16 d. įvyko Baltie- 
čių pasaulinės santalkos spau
dos konferencija, kurioje Bal
tijos tautų atstovai davė spau
dai savo pareiškimus ir atsakė 
į spaudos atstovų klausimus.

Didžiausias katalikų dien
raštis Šveicarijoje “Die Ost- 
schweitz” balandžio 12 d. įdė
jo straipsnį apie informacinį 
VLIKo biurą Berne. “Nord- 
Deutsch Rundfunk" panaudo
jo A. Klimaičio paruoštą spau
dos pranešimą apie VLIKo da
lyvavimą Berno konferenci
joje.

Iš Šveicarijos dr. K. Bobelis 
vyks į Londoną pasitarimams 
su Britanijos lietuvių sąjun
ga apie lapkričio mėn. VLIKo 
organizuojamą kelionę į Vie
nos konferenciją bei VLIKo 
Seimą Londone.

Pagerbtas lietuvių bičiulis
Š. m. balandžio 9 d. Tampos 

universitetas, Tampa, Fla., su
teikė Otto von Habsburgui tei
sės mokslų garbės doktoratą 
už jo tarptautinę politinę veik
lą — išleistas 24 knygas, savai
tinį politinį vedamąjį Europos 
laikraščiuose ir kt. Šia proga 
pasakytoje savo kalboje dr. von 
Habsburgas paminėjo, kad 
Europa nepritarė Amerikos 
akcijai prieš Gaddaffi, nes jis 
yra grynai Sovietų Sąjungos 
įrankis, terorizmas ir jo plana
vimas ateina iš Sovietų Sąjun
gos, kuri išnaudojanti despe
ratiškus arabų laisvės sieki
mus. Von Habsburgas pagyrė 
Ameriką už jos konkretų apsi
sprendimą ir žygį Grenadon, 
atstačiusį jos autoritetą ir 
prestižą pasaulio akyse.

Po iškilmių, VLIKo pirm. dr. 
K. Bobelis susitiko su dr. von 
Habsburgu ir turėjo išsamų ir 
labai pozityvų pasikalbėjimą. 
Von Habsburgas užtikrino dr. 
Bobelį, kad Baltijos kraštų 
klausimas Europoje yra gyvas 
ir bus išlaikytas gyvu. Elta

E. KRIKŠČIŪNIENĖ

Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugijos skyrių atsto
vių suvažiavimas 1986 m. ba
landžio 19-20 d.d. praėjo dar
bingoje ir pakilioje nuotaiko
je. Skyrių atstovių suvažiavi
mą šaukia centro valdyba, ku
rios pagrindinis veiklos užda
vinys yra ryšių palaikymas su 
skyriais ir “Moters” žurnalo 
leidimas. Suvažiavimo tikslas 
— išrinkti naują valdybą seno
sios kadencijai pasibaigus ir 
pasidžiaugti nuveiktais dar
bais, pasidalinti rūpesčiais 
ir naujais veiklos sumanymais.

Suvažiavimą, kuriame daly
vavo per 50 atstovių, atidarė 
centro valdybos pirmininkė 
dr. 0. Gustainienė, pirminin
kavo Montrealio atstovė D. 
Staškevičienė, sekretoriavo E. 
Krikščiūnienė. Invokaciją at
liko centro valdybos dvasios 
vadas kun. Eugenijus Jurgutis, 
OFM. Susikaupimo minute pa
gerbtos paskutinių penkių me
tų laikotarpy mirusios narės. 
Žodžiu suvažiavimą sveikino 
Lietuvos kankinių parapijos 
klebonas kun. J. Staškevičius, 
KLK centro pirm. V. Bireta, 
KLB krašto valdybos pirm. A. 
Pacevičius, Išganytojo para
pijos moterų draugijos pirm.
M. Dambarienė. Sveikinimai 
raštu gauti iš vyskupo P. Bal
takio, vyskupo Brizgio, Prisi
kėlimo parapijos klebono kun. 
A. Simanavičiaus, OFM, gen. 
konsulo dr. J. Žmuidzino, se
selės Augustos, dr. A. Užupie- 
nės-Lukienės, “Tėviškės žibu
rių” redaktoriaus kun. Pr. Gai
dos.

Centro valdybos pranešimą 
padarė pirm. O. Gustainienė, 
trumpai nušvietusi nuo pasku
tinio suvažiavimo, įvykusio 
Montrealy 1980 m., nuveiktus 
darbus. Ji skatino atstoves 
įsijungti į sąmoningo tikėji
mo metus per savo skyrių 
veiklą.

Centro valdybos revizijos 
komisijos pranešimą padarė 
L. Murauskienė.

“Moters” žurnalo redaktorė
N. Kulpavičienė apgailėjo vie
nos iš žurnalo Kanadoje stei
gėjos ir ilgametės jo adminis
tratorės Bronės Pabedinskie- 
nės mirtį. Ji pabrėžė, kad 
bendradarbių gretoms retė- 
jant ir pašto išlaidoms didė
jant reikalingas dar didesnis 
bendradarbiavimas ir parama 
žurnalo leidimui. Žurnalo ad
ministratorė L. Senkevičienė 
davė smulkią praėjusių metų 
apyskaitą.

Ryto posėdžiam pasibaigus, 
atstovės dalyvavo šv. Mišio
se, kurias atnašavo kun. E. Jur
gutis. Po Mišių buvo pietūs, 
skaniai paruošti ponios Gen- 
čiuvienės.

Popietinės sesijos pradžio
je suvažiavimą pasveikino Ha
miltono klebonas kun. Juvena
lis Liauba, 0FM( iškeldamas 
moterų reikalingumą K. Bend
rijai ir tautai.

Skyrių veiklos pranešimus 
padarė — p. Ratavičienė iš 
Delhi, p. Vaitonienė iš Hamil
tono, p. Staškevičienė iš Mont
realio, p. Trinkienė iš Mis- 
sissaugos (Lietuvos kankinių 

parapijos) ir p. Vaidilienė iš 
Toronto (Prisikėlimo parapi
jos). Iš skyrių pranešimų iš
ryškėjo nuveiktų darbų gausy
bė religinėje, kultūrinėje ir 
socialinėje srityse. Rengia
mos metinės rekolekcijos, pa
dedama parapijoms, rengia
mos paskaitos, kultūriniai pa
rengimai, meno parodos, ski
riamos aukos vargan pateku
siems, lankomi ligoniai, remia
ma spauda, siunčiami siunti
niai į Suvalkų trikampį, veda
mi vajai politinių kalinių ir 
kenčiančios Lietuvos tikintie
siems šelpti. Didžiausias drau
gijos rūpestis — naujų narių 
telkimas. Šių metų uždavinys 
— įsijungti į sąmoningo tikė
jimo metus ir prisidėti prie 
Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties pasiruošimo.

Sekmadienį narės organi
zuotai su vėliavomis dalyva
vo šv. Mišiose, kurias atna
šavo vyskupas P. Baltakis su 
kun. L. Januška ir kun. B. Pa- 
cevičiumi. Savo pamoksle vys
kupas iškėlė dvasinių pašau
kimų stoką ir nurodė jos prie
žastis: sumaterialėjusią šių 
dienų visuomenę, stoką aukš
tesnių vertybių pajautimo ir

Per dabartį į ateitį
Sukaktuvinė ateitininkų stovykla ir nepaprastoji konferencija

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

1986 m. ateitininkai baigs 
sukaktuvinius savo sąjūdžio 
metus stovykla ir nepaprasta 
konferencija. Ateitininkų is
torijoje nepaprastos konfe
rencijos nebuvo dažnos. Jos 
rengiamos, kai reikia daryti 
specialius sprendimus. Atei
tininkų federacijos valdybos 
nuomone, stovime prie tam tik
ros sankryžos ir reikės spe
cialių reformų ateities veik
lai. Tai bus daroma 1986 m. 
dviejuose suvažiavimuose.

Ateitininkų federacijos val
dyba posėdžiauja kas mėnesį, 
o kartais ir dažniau, svarsto 
sukaktuvinės stovyklos ir ne
paprastosios konferencijos 
planus. Ateitininkų kongrese 
(1985 m.) išrinktas federaci
jos vadas Juozas Polikaitis ir 
federacijos valdyba Čikagoje 
koordinuoja planus. Valdybai 
į talką ateina komitetai To
ronte ir Detroite. Ateitinin
kai yra raginami atvykti į šiuos 
svarbius suvažiavimus.

Sukaktuvinė stovykla bus 
Dainavoje rugpjūčio 10-14 d.d. 
Nepaprastoji konferencija 
prasidės Toronte rugpjūčio 14 
ir baigsis rugpjūčio 17 d.

Stovykloje numatoma aptar
ti įvairias temas paskaitomis, 
svarstybomis ir diskusijomis. 
Temos liečia ateitininkus kaip 
asmenis ir kaip sąjūdžio na
rius. Pirmadienį numatomos 
svarstybos tema “Tautinis są
moningumas už Lietuvos ribų 
— jo svarba ir pasireiškimo 
būdai”. Paskaita — tema “Mes 
bendroje kovoje su tauta dėl 
tikėjimo, asmeninės bei vals
tybinės laisvės”. Antradienį 
paskaita “Socialinis atsakin
gumas krikščionybės šviesoje” 
ir svarstybos “Ateitininkija 
po II Vatikano sąntarybos va

tėvų pritarimo. Po Mišių vys
kupas pasveikino Parodų salė
je gausiai susirinkusias na
res ir svečius, perduodamas 
Pietų Amerikos prašymą bend
radarbiauti su jais kultūrinė
je srityje, pasiunčiant paskai
tų įrašų.

Dr. O. Gustainienė supažin
dino susirinkusias su paskai
tininke A. Skirmantaite-Liu- 
levičiene, “Draugo” kultūri
nio priedo redaktore, gimu
sia Lietuvoje, bet užaugusia 
išeivijoj. Paskaitos tema: “Lie
tuvos krikšto 600 metų sukak
tis ir dabartiniai mūsų rūpes
čiai Katalikų Bažnyčios švie
soje”. Paskaitininke visus ža
vėjo savo gražia lietuvių kal
ba, giliu paskaitos turiniu ir 
pajėgumu įžvelgti į krikščio
niškos minties raidą istorijo
je. Suvažiavimas baigtas vai
šėmis ir pasidalinimū įspū
džiais.

Senajai valdybai atsistaty
dinus, naują valdybą sudaro: 
dr. O. Gustainienė, B. Danai- 
tienė, E. Krikščiūnienė, B. Sa- 
pijonienė, N. Budrienė, S. Pet- 
raitienė. Revizijos komisiją: 
L. Murauskienė, L Vadauskie- 
nė ir D. Bražienė.

kar, šiandien ir rytoj”. Trečia
dienį svarstybos “Ateitinin
kas — lietuviškos visuomenės 
narys” ir “Ateitininkas — pa
saulinės politikos arenoje”. 
Ketvirtadienį svarstybos “Šei
mos svarba, moralė, paskir
tis — Dievui, tautai, žmogui”.

Stovykloje dalyviai svarstys 
idėjas, o nepaprastoji konfe
rencija — ateities veiklą. Kon
ferencijoje bus sudaromos iš 
anksto sukviestos sekcijų ko
misijos: programinė, konstitu
cijos peržiūrėjimo, akademi
kų veiklos bei paskirties, kū
rybos iniciatyvos ir pan. Ko
misijos darys pranešimus kon
ferencijos metu. Konferencijo
je bus bendri posėdžiai, komi
sijų pranešimai, paskaitos. 
Pagrindinę nepaprastos kon
ferencijos temą galima aptarti 
taip: “Ateitininkijos prasmė 
ir paskirtis šių dienų perspek
tyvoje”.

Ateitininkų federacijos val
dyba ir visi talkininkai nuo
širdžiai ragina visus ateiti
ninkus dalyvauti šiuose pasita
rimuose, posėdžiuose, kad bū
tų galima tęsti ateitininkų 
kongrese pradėtus darbus. Te
gul kongrese parodytas entu
ziazmas tampa konkrečiais 
planais ir darbais, įprasmi
nančiais ateitininkijos sąjū
dį, žengiantį į paskutinį savo 
veiklos šimtmečio ketvirtį.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

AfA
MIELĄ MARYTĘ 
PRISIMENANT

Velionė Marytė Norkienė savo gyvenime tik vieno 
dalyko nepasiekė — nesuspėjo parodyti savo nuoširdu
mo kiekvienam žmogui. Jei visa žmonija būtų Dievo 
apdovanota tokiom motinom ir žmonom, kaip velionė 
Marytė, tai vedybinis tėvų gyvenimas tikrai būtų dan
guje sukurtas. Geresnio pavyzdžio mes nematėm. Tik 
per jos nepaprastą nuoširdumą išmokom meilės ir tiesos.

Dažnai atsiskyrimas būna sunkus, nes pasilikęs vis 
galvoja, kad iškeliavusiam galėjo daugiau atsilyginti už 
žemiškus patarnavimus. Žinome tačiau, kad velionė mus 
suprato ir savo širdyje jautė, kad mes jai davėm, ką ga
lėjom.

Velionė sąžiningai atliko žemišką savo uždavinį — 
sukūrė šeimą, augino vaikus, mokė juos ir linkėjo laimės. 
Ji išleido gyveniman naują kartą ir iškeliavo amžinybėn 
paruošti vietos ir mums. Kelionės atveju draugai, broliai, 
seserys, tėvai turi laikinai atsiskirti, bet po kelionės vėl 
visi susirenka į žemiškus namus. Susirinksim ir mes lai
kui atėjus. O tuo tarpu mes liūdėt turėsim, jei pamiršim 
visa gera, ko velionė mus mokė.

Paskutinis atsisveikinimas suspaudė širdį, bet atei
ties viltis gaivina, gausios užuojautos stiprina.

Nuoširdžiausia padėka parapijos kunigams, kurie 
mokė Kristaus Evangelijos, guodė, paruošė velionę 
amžinai kelionei ir dalyvavo iškilmingame išlydėjime. 
Dėkojame visoms parapijos ir lietuvių organizacijoms, 
ypač katalikėms moterims, kurios velionę taip mylėjo, 
dažnai lankė ją ligoninėje, lengvino jos skausmus ir su 
žvakėmis palydėjo į paskutinę kelionę. Dėkojame solistei 
Lindai Marcinkutei už giedojimą, šeimininkėms už gražius 
pietus, visoms ponioms už skanėstus. Dėkojame Lietuvos 
kankinių parapijos vadovybei ir Šv. Jono lietuvių kapi
nių administracijai, kurių dėka galėjome rasti vietą prie 
savo artimų žmonių. Dėkojame draugams — jauniems ir 
seniems, kurie parodė didelį nuoširdumą velionei ją lan
kydami, atsiųsdami gėles, užprašydami šv. Mišias, auko
dami lietuvių organizacijoms, Vėžio tyrimų draugijai. 
Dėkojame giminėms, kurie velionę dažnai lankė, guo
dė, lengvino jos kančias bei atsiskyrimą. Ypatinga pa
dėka broliams, kurie iš taip toli važinėdavo lankyti ve
lionės, seseriai Liudai, kuri angelišku savo pasišventimu 
padėjo velionei ir mūsų šeimai. Dėkojame jos šeimai, 
kuri galėjo mums tiek daug laiko pašvęsti.

Augdami sudarom draugystes, kurios nuolat, kaip 
. saulės spinduliai, apšviečia bei šildo mūsų dienas. 

Duok Dieve, kad mes galėtume Jums atsilyginti už ne
paprastą nuoširdumą bei pagalbą skaudžiose atsisky
rimo valandose.

Maryte, mūsų Širdele, džiaukis savo darbščiu, sąži
ningu bei krikščionišku gyvenimu užtarnauta Dangaus 
karalyste.

Norkų šeima

AfA 
STEFAI DONVIL

mirus Belgijoje,

jos dukrą VALDEREZĄ LENKTAITYTĘ, seserį 
DANUTĘ RUKŠIENĘ su šeima nuoširdžiai 

užjaučiame -

1444 Gerrard St. E., Toronto 
(41 6)------ 461 -2602

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

G. V. Balsiai G. E. Kuchalskiai

V. V. Balsiai J. Pacevičienė

D. V. Dargiai A. Valienė

A. S. Grigaliūnai A. A. Valadkos

G. S. Krašauskai L. J. Yčai
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Milijoninio fondo parama lietuviškajai veiklai

Dirbti, k&ntėti jaunajai kartai
Lietuvių skautų sąjungos skautininkių-kų sąskrydis Toronte

v.s. L. EIMANTAS

Š. m. balandžio 12-13 d.d. įvy
ko išeivijos lietuviu skautinin- 
kių-skautininkų sąskrydis To
ronto Prisikėlimo parapijos Pa
rodų salėje.

Sąskrydyje dalyvavo gražus 
būrys skautininkų iš JAV-bių 
ir Kanados — iš viso 75.

Malonu buvo turėti savo tarpe 
vyriausius vadovus — tarybos 
pirmijos pirmininką v.s. fil. Pet
rą Molį, vyriausią skautininkų 
v.s. Stefą Gedgaudienę, abiejų 
vyriausių skautininkų pavaduo
tojus — v.s. M. Vasiliauskienę 
ir ps. A. Senkų.

Po iškilmingo sąskrydžio ati
darymo labai gilių ir prasmin
gų minčių maldą sukalbėjo s. ev. 
kun. A. Žilinskas. Sąskrydį nuo
širdžiai sveikino vysk. P. Baltakis 
ir nemažai skautininkų, nega
lėjusių dėl svarbių priežasčių 
dalyvauti sąskrydyje.

Tikrai malonu pastebėti, kad 
didelę sąskrydžio dalį sudarė 
sesės skautininkės: 49 iš bend
ro 75 dalyvių skaičiaus. Ir pir
moji sąskrydžio programos tema 
buvo — “Seserijos veidas veid
rodyje”. Nemažiau įdomi tema 
buvo ir “Brolijos veiklos laikas”.

Po pietų buvo simpoziumas — 
“Tobulėjimo jieškant”. Vėl visų 
dalyvių dėmesį patraukė, nes 
išeivijos gyvenimo tėkmė juk 
reikalauja atsižvelgti į naujus 
laiko vingius. Todėl ir lietuviš
ką skautišką veiklą reikia nuo
lat derinti. Simpoziumui dera
mai vadovavo skautininkės J. 
Taorienė, B. Prasauskienė, G. 
Matonienė, R. Žilinskienė ir D. 
Bylaitienė. Buvo atvirai apžvelg
tos mūsų tarpe pasitaikiančios 
negerovės ir jieškota geriausių 
išeičių bei naujų būdų veiklai 
gyvinti. Sąskrydžio dalyviai gy
vai atsiliepė į mūsų šiuolaikinio 
skautavimo sėkmes ir nesėkmes 
ir kėlė gerų pasiūlymų bei pa
tarimų.

Tarybos pirmijos pirminin
kas v.s. fil. P. Molis savo kruopš
čiai paruoštame pranešime pa
teikė mums kelis artimoje atei
tyje būtinus dalykus.

1. Numatomi papildyti bei pa
taisyti nuostatai, liečiantieji 
nusipelnusių skautų apdovano
jimus ir pakėlimus į aukštes
nius laipsnius. 2. Tautinė sto
vykla bus prie Klivelando esan
čioje stovyklavietėje 1988 m. 
rugpjūčio mėn. Stovyklavimo 
kaina dar galutinai nenustaty
ta. Reiktų skautus-tes apdraus
ti visiems skautiškiems užsiėmi
mams; kaina — apie $2 asmeniui.
3. Mūsų s-gos žurnalui “Skautų 
aidas” reikia daugiau aktualios 
medžiagos. Dabartinis redakto
rius laukia daugiau bendradar- 
bbių, kad “Sk. aidas” lankytų 
kiekvieną šeimą, kur yra skau
tų. 4. Kitais metais bus mūsų 
s-gos korespondencinis suva
žiavimas. 5. Galop pirmininkas 
priminė mums į skaudžią padė
tį patekusį v.s. Kazį Palčiauską, 
kuriam būtinai reikalinga mūsų 
moralinė ir piniginė parama.

Skautininkės L. Milukienė ir 
A. Šilėnienė aptarė mūsų archy
vinės medžiagos saugojimą. Rei
kia tą medžiagą surinkti. Ji rei
kalinga ir mūsų s-gos istorijai. 
Medžiagos daug turi mūsų senes
nio amžiaus vadovai.

Besvarstant visus mums rū
pimus reikalus, šeštadienis nu
slinko vakarop, tačiau progra
ma tai dienai dar nebuvo išsem-

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). 

ta. Po gerų užkandžių vėl susi- 
telkėm, bet jau linksmajai vaka
ronei. Nuotaikos vis kilo gra
žioms mūsų dainoms aidint. Įvai

rūs “pasirodymai”, (be repetici
jų) viens už kitą geriau praei
davo ir rankos paskausdavo nuo 
griausmingų katučių.

Sekamdienį jau nuo 8 v.r. vėl 
atvykom salėn. Mat šeštadienį 
sudaryta komisija paruošė nuta
rimų projektą ir pateikė svars
tymui.

Pradžioje pareiškėm nuošir
džią padėką vysk. P. Baltakiui 
už sveikinimus ir linkėjimus. 
Taip pat padėkojom visiems 
mus sveikinusiems. Pasiūlytus 
nutarimus nuodugniai apsvars
tėm ir priėmėm šia tvarka: 1. Rei
kia peržiūrėti s-gos statuto nuo
status, liečiančius rajonų vadus.
2. Reikalingi peržiūrėjimo ir pa
kėlimų bei apdovanojimų nuo
statai. 3. Skautininkų skyriai bei 
ramovės turi palaikyti glaudžius 
ryšius su visais s-gos vienetais.
4. Raginti skautų tėvus padėti ir 
įsijungti į mūsų veiklą. 5. Skau
tininkai vienetuose renka ir 
tvarko archyvinę medžiagą. 6. 
Būtinai reikia paįvairinti, kad 

DARBŲ PABAIGAI - AČIŪ
Šv. Kazimiero 500 m. mirties sukakties paminėjimo centriniam 

komitetui baigus darbus, dėkoju ALRK Federacijai ir jos pirmininkui 
S. Kupriui už pasitikėjimą komiteto nariams, šį uždavinį pavedant. 
Daug pagalbos susilaukėme iš arkivyskupo P. Marcinkaus, vysk. V. 
Brizgio, vysk. A. Deksnio. Iškilmės Vatikane — prel. L. Tulabos, prel. 
A. Bačkio, prel. A. Bartkaus bei Romos komiteto triūso vaisius. Be 
“Grandinėlės ”, be jos vadovų Sagių ir be dirigentės Kliorienės minė
tos iškilmės nebūtų turėjusios patrauklaus spalvingumo. Kun. G. Ki- 
jausko dėmesys ir pagalba palengvino sukaupti “Grandinėlės" ke
lionei lėšas. Nepamirštamas yra Kanados lietuvių pasišventimas, 
organizuojant Toronte Religinį pasaulio lietuvių Katalikų kongre
są, ypač daug pasiaukojant kun. Pr. Gaidai, dr. J. Sungailai, V. Bire- 
tai. Lygiai yra brangus visų vietinių komitetų darbas, rengiant šv. 
Kazimiero minėjimus atskirose vietovėse.

Esu dėkingas kūrėjams ir autoriams: dailininkams — R. Viesu
lui, P. Vaškiui ir N. Palubinskienei, muz. D. Lapinskui, poetui K. Bra- 
dūnui, a. a. S. Sužiedėliui, P. Skabeikiui, A. Sešplaukiui, V. Dambra- 
vai, kun. Pr. Gavėnui, vertėjams į vokiečių ir italų kalbas, a.a. kun. 
L. Budreckui, P. Jurkui, dokumentinio leidinio redaktoriui B. Raugui.

Skausme prisimename, kad vykstant darbams mus paliko prof, 
kun. St. Yla, komiteto narys, prof. S. Sužiedėlis, leidinio apie šv. Kazi
mierą lietuvių kalba autorius, ir kun. L. Budreckas, giesmyno re
daktorius.

Nuoširdžiai dėkoju kun. K. Pugevičiui ne vien už rūpesčius komi
tete, bet ir už jo įstaigos pagalbą mūsų reikaluose. Neįkainojama 
kun. V. Dabušio ištvermė, kaupiant lėšas ir tvarkant visus finansus. 
Dėkoju visiems komiteto nariams — V. Biretai, P. Jurkui, dr. C. Ma- 
saičiui, M. Skabeikienei, P. Skabeikiui, dr. J. Sungailai, Br. Vaškai- 
čiui. Darnumas ir sutarimas buvo maloniausi mūsų darbo bruožai. 
Reiškiu didelę pagarbą visiems aukotojams. Ypač daug prisidėjo di
doka mūsų dvasiškijos dalis.

Nors komiteto darbai yra baigti, tačiau visuomenės dar nepasie
kė su šv. Kazimieru besirišančių meno kūrinių albumas, kurį savo 
lėšomis baigia atspausti Tėvai marijonai. Albumas bus gaunamas 
“Drauge". Pakely iš Romos j JAV yra “Giesmynas". Užtruko kun. 
prof. P. Rabikausko šv. Kazimiero monografija, kurią išleis ir platins 
Tėvai pranciškonai.

Uždaviniams kryptį davė trys ženklai: Dievas, Lietuvos valstybin
gumas ir lietuvių tauta. Pagrindinės kliūtys buvo mūsų riboti sugebėji
mai ir nepakankamas pajėgumas.

Vytautas Volertas,
(buvęs) pirmininkas

GINKIME LIETUVIŲ TEISES!
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.’’) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Ave.,

Chicago, Illinois 60636, USA

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui.......US $...............................

Pavardė, vardas ..................................................................................

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

Kaziuko mugės būtų įdomios ir 
visuomenei.

Išreiškėme gilią ir nuoširdžią 
padėką sąskrydžio surengėjams, 
ypač Toronto skautininkams už 
taip malonų priėmimą ir iš to
liau atvykusių globojimą.

10.15 v.r. gražiomis eilėmis 
ėjome į Prisikėlimo parapijos 
šventovę pamaldoms. Prisikėli
mo parapijos kunigija atkreipė 
visų parapiječių dėmesį į skau
tininkų sąskrydį. Skautija juk 
ruošia mūsų jaunąją kartą skais
tesnei lietuvybės ateičiai.

Po dvasinio atsigaivinimo 
šventovėje sugrįžom salėn po
sėdžio. Malonu pastebėti są
skrydžio dalyvę skautininkę 
Aureliją Balašaitienę — rašy
toją ir žurnalistę. Ji per visą 
sąskrydžio eigą sumaniai reiš
kėsi, o pabaigai paskaitė savo 
specialiai sukurtą eilėraštį, 
tiesiog poemą, apie mūsų visų 
reiškimąsi sąskrydyje. Buvo jos 
kūrinėlyje ir malonaus humo
ro. Dėkojom jai plodami. Vėl, 
kaip ir per vakaronę, suskam
bo dainos dainužės, išlydinčius 
mus į namus dirbti, krutėti jau
najai kartai ir brangiai Tėvy
nei Lietuvai. ..

A. JUODVALKIS

JAV lietuvių fondo 23-čias narių 
metinis suvažiavimas įvyko 1986 
m. balandžio 12 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje. Dalyvavo 153 nariai su 
8644 balsais iš galimų 21.958 balsų. 
Pagal įstatų §8 vienas narys gali 
turėti nedaugiau 3% registruotų 
balsų skaičiaus, o §17 leidžia vie
nam asmeniui turėti su įgalioji
mais 5% balsų. Tokiu būdu vienas 
narys galėjo turėti savo 659 bal
sus, o su įgaliojimais — 1098 bal
sus. Šiame suvažiavime narių, ku
rie būtų pateikę didesnį skaičių 
balsų, kaip reikalauja įstatai, ne
buvo.

Mirusių pagerbimas
Lietuvių fondas suvažiavimų 

metu pagerbia mirusius narius. 
Mirusių narių knyga padedama 
pagarbioje vietoje, papuošta gė
lėmis. Nuo pat LF pradžios miru
sių narių pavardes knygoje kali
grafiškai įrašo Kazys Bartašius.

Suvažiavimą pradėjo tarybos 
pirm. P. Kilius ir mirusių pager
bimui pravesti pakvietė tarybos 
narę M. Remienę. Žvakę uždegė vi
suomenininke M. Macevičienė. 
Praėjusiais metais 108 mirusių
jų sąrašą perskaitė M. Remienė, 
išskirtinai pažymėdama Aliciją 
Rūgytę, Kazį Barzduką, Antaną 
Kareivą ir Stasį Juškėną. Šie na
riai daug prisidėjo prie Lietuvių 
fondo augimo įnašais ir darbu. 
Pagerbiant visus mirusius, suva
žiavimo dalyviai sugiedojo Mari
jos giesmę. Maldą sukalbėjo kun.
J. Prunskis.

Komisijų sudarymas
Suvažiavimui pirmininkauti 

buvo pakviesti: M. Lenkauskienė 
iš Klivlando, J. Činga iš Los An
geles, Vyt. Kamantas iš Grand 
Rapids, F. Kaunas iš Cicero, o 
sekretoriauti — D. Kojelytė iš Či
kagos.

Pirmininkavimą pradėjo M. Len
kauskienė. Suvažiavimą žodžiu 
sveikino gen. garbės konsulas 
V. Kleiza, PLB valdybos pirm. 
Vyt. Kamantas, padėkojęs už gau
tą paramą $60.000 Lituanistikos 
katedrai ir paprašęs dar $40.000, 
JAV LB krašto valdybos vicepirm. 
Br. Juodelis, padėkojęs už rėmi
mą gyvosios lietuvybės. Raštu 
sveikino JAV LB kultūros tary
bos pirm. I. Bublienė.

Sudarytos šios komisijos, pir
mininkaujamos tarybos narių: a. 
mandatų-registracijos — dr. J. 
Račkauskas, b. nominacijų — dr.
K. Ambrozaitis, c. balsų skaičia
vimo — J. Vaznelis, d. nutarimų 
— dr. T. Remeikis, e. spaudos — A. 
Juodvalkis, f. organizacinė — K. 
Dočkus.

Pareigūnų pranešimai
Tarybos pirm. Povilas Kilius 

trumpai apžvelgė Lietuvių fondo 
1985 m. veiklą. Į LF įstojo 124 nauji 
nariai, pasiekė 5684 narių šeimą. 
Gauta $211.800 naujų įnašų. Pa
grindinis kapitalas pasiekė 
$3.314.100. Lituanistinio švietimo, 
kultūros ir jaunimo paramai pra
šymų gaunama pusei milijono dol., 
o paskirstyti galima tik $200.000. 
Prašė didinti LF kapitalą, kad 
gaunamų pajamų užtektų pagrįs
tiems projektams finansuoti.

Valdybos pirm. dr. Antanas Raz
ma supažindino su praėjusių me
tų valdybą sudariusiais nariais: 
pirm, pavad. M. Remiene, vice
pirm. St. Baru, dr. J. Račkausku, 
sekretore A. Steponavičiene, įvai
riems reikalams nariais — O. 
Baršketyte, K. Dočkum (šiais me
tais perėmęs iždininko pareigas), 
R. Juškiene, dr. A. G. Razma, A. 
Juodvalkiu. Baigiant praėjusius 
metus, mirė ilgametis LF ižd. K. 
Barzdukas. Šių metų valdybą su
daro tie patys asmenys be dr. J. 
Račkausko, perėmusio JAV LB 
švietimo tarybos pirmininko pa
reigas. Valdyba posėdžiavo kas 
mėnesį. Ji siekia surinkti 5 mi
lijonus dol., kad gautų pajamų 
užtektų pagrįstiems prašymams 
patenkinti.

M. Remienė kalbėjo apie vyk
domus vajus ir ryšius su įgalio
tiniais, ižd. K. Dočkus plačiau 
paaiškino administracines išlai
das, o reikalų vedėja-sekretorė 
A. Steponavičienė — apie kompli
kuotą raštinės darbą.

Turto tvarkymas
Svarbi yra finansų komisija, 

vadovaujama J. Vaznelio. Ją su
daro tarybos nariai: St. Baras, 
K. Dočkus, F. Kaunas, P. Kilius, 
A. Razma, J. Valaitis ir J. Vazne
lis (pirm.). LF dalį kapitalo tie
siogiai administruoja LF per fi
nansų komisiją, o kitą dalį yra 
pavedęs specialistų įstaigai — R. 
Graybill investavimo firmai. Fi
nansų komisija investuoja ir tvar
ko $1.666.400 (grynus pinigus), o 
Graybill firmai pavesta tvarkyti 
akcijas ir obligacijas — $1.264.600. 
Šių investavimų rinkos vertė XII. 
31 siekė $1.430.900, o jau kovo 31 
d. — 1.612.400. Taigi, akcijų vertei 
kylant, šioje srityje LF investavi
mai yra labai gerame stovyje. 
Trumpalaikiai indėliai — certifi- 
katai taip pat tebeduoda daugiau 
10% palūkanų.

LF turimas kapitalas laikomas 
grynais pinigais — certifikatais 
— 63%, valdžios obligacijomis —

JAV lietuvių fondo 23-čias narių

7%, korporacijų bonais — 14%, 
bendrovių akcijomis — 16%. Toks 
balansuotas investavimas duoda 
pastovesnes pajamas iryra saugus.

Parama veiklai
Didžiausio dėmesio sulaukė 

Pelno skirstymo komisijos pir
mininkaujamos St. Baro prane
šimas. Kaip įstatų §35 nustato, 
LF pelnui skirstyti sudaroma pel
no skirstymo komisija iš 6 narių, 
kurių tris skiria LF taryba ir ki
tus tris — JAV LB krašto valdyba. 
Sprendimai daromi balsų daugu
ma. 1985 m. LF pelno skirstymo 
komisiją sudarė: LF skirti nariai
— St. Baras (pirm.), G. Balukas 
ir M. Remienė, antrininkas M. 
Drunga ir JAV LB krašto valdybos 
deleguoti — Br. Juodelis (sekr.), 
Vyt. Kutkus ir L Pemkienė, ant
rininkė D. Gotceitienė. Stipendi
joms skirti buvo sudaryta pata
riamoji komisija — St. Baras, I. 
Pemkienė, V. Traškaitė, A. Liule- 
vičius, M. Drunga.

Tarybai leidus, buvo paskirsty
ta $181.000 šiems tikslams: litua
nistiniam švietimui $91.000 arba 
50,3% (jų tarpe stipendijoms 
$36.000 dol.), kultūriniams reika
lams $54.500 arba 30,1%, visuo
meniniams— $35.400 arba 19,6%.

Įvairiems projektams paremti 
buvo gauta 115 prašymų $580.000 
sumai ir 53 stipendijų prašymai 
nenurodytai sumai. Dalinai pa
tenkinti 86 įvairių projektų ir 40 
stipendijų prašymai. Prieš skirs
tant paramą ir stipendijas, komi
sija apklausinėjo projektų auto
rius ir institucijų atstovus, rin
ko duomenis, nustatė projektų 
pirmumą, išklausė ekspertų nuo
mones ir tik tada skirstė paramą. 
PSK turėjo penkis posėdžius. Ga
lima suprasti komisijos darbo 
sunkumą ir atsakingumą, kai (atė
mus stipendijas) galėjo patenkinti 
tik 25% prašomos sumos. Posė
džiuose dalyvavo LF tarybos ir val
dybos pirmininkai be balsavimo 
teisės.

Palikimų komisijos pirm. dr. K. 
Ambrozaitis pranešė, kad buvo ju
dinami uždelsti palikimai ir per 
teisinius patarėjus skubinama jų 
eiga. Išleista sąlanką, raginanti 
narius ir visus lietuvius sudaryti 
testamentus. 1985 m. palikimais 
gauta $43.900, o nuo LF pradžios
— $854.800.

Įstatais numatytus pranešimus 
užsklendė informacijos komisijos 
pirm. A. Juodvalkis. Lietuviškieji 
laikraščiai gyvai diskutavo LF 
paskirtį, pelno skirstymą ir veik
lą. Buvo paskelbti pasikalbėjimai 
su LF vadovais — P. Kilium, A. 
Razma ir S. Baru, išsiuntinėtos 
magnetofoninės juostos radijo va
landėlių vedėjams su “kiškio py
ragu", atsiliepta į žurnalistų pa
skleistas netikslias žinias, po
puliarintas LF vardas.

Daugiausia paklausimų sulau
kė pelno skirstymo komisija. Į 
paklausimus atsakinėjo pirm. 
St. Baras ir kiti. Visi pranešimai 
ir apyskaita vienbalsiai buvo pri
imti.

Kinkiniai
Kad balsams skaičiuoti komisi

ja, pirmininkaujama J. Vaznelio, 
turėtų daugiau laiko, buvo įvyk
dyti rinkimai. Kiekvienais metais 
renkamas trečdalis tarybos narių 
ir kontrolės komisija. Šiais metais 
trejų metų kadenciją baigė šeši 
tarybos nariai, visi kandidatavo 
naujam terminui ir buvo perrink
ti, nes nominacijų komisija dau
giau kandidatų nepateikė, o susi
rinkimas nepasiūlė. Į tarybą tre
jų metų terminui išrinkti: St. Ba
ras, K. Dočkus, A. Juodvalkis, Vyt. 
Kamantas, F. Kaunas ir M. Len
kauskienė. Į kontrolės komisiją 
vieneriems metams išrinkti: A. 
Markelis, J. Rimkevičius, J. Žy- 
gas. Buvęs kontrolės komisijos 
pirm. Vaclovas Kleiza, paskirtas 
Lietuvos garbės gen. konsulu, 
kandidatuoti atsisakė.

Pageidavimai
Iš tolimesnių vietovių prane

šimus padarė: J. Činga iš Los An
geles, A. Makaras iš Hot Springs, 
įteikęs asmeninę auką $1000, M. 
Lenkauskienė iš Klivlando ir Vyt. 
Kutkus iš Detroito.

J. Činga pageidavo, kad pelno 
skirstyme turėtų balsą ir įgalio
tiniai. Įstatai to nenumato, bet 
PS komisija, rinkdama žinias apie 
paramos prašančiuosius, gali atsi
klausti jų nuomonės kaip gerai 
pažįstančių savo apylinkės gyven
tojų poreikius ir padėtį. Taip pat 
pageidavo išleisti platų lietuvių- 
anglų ir anglų-lietuvių kalbų žo
dynus, nes esantieji nebepatenki- 
na, ypač jaunesniųjų. Pasiūlymas 
svarstytinas, bet yra ne vienerių 
metų darbas, reikalaujantis stam
bių išlaidų.

Meno institutas
Apie Lietuvių dailiojo meno 

instituto (LDMI) veiklą pranešė 
pirm. dr. G. Balukas. Institutas 
yra įregistruotas Ilinojaus vals
tijoje ir turi nuo mokesčių atlei
dimą. Instituto veiklą prižiūri 9 
narių taryba, kurių 6 skiria LF, o 
3 renka narių suvažiavimas. Šiuo 
metu Instituto tarybai pirminin
kauja dr. J. Račkauskas. Visus 
bėgamuosius reikalus tvarko vai

si ažiavimas Čikagoje

dyba, vadovaujama dr. G. Baluko. 
Meno reikalams spręsti veikia ko
misija, sudaryta iš šių dailinin
kų: M. Ambrazaitienės, V. Balu 
kienės, J. Kelečiaus, P. Lapės, 
1. Vainorienės ir R. Viesulo.

Institutas turi įsigijęs dail. Pra
no Domšaičio, V. Dobužinskio ir 
V. Petravičiaus darbų rinkinius.

Institutas 1985. V. 8-13 dalyvavo 
EXPO parodoje Čikagoje su Dom
šaičio ir Petravičiaus paveiks
lais. Taip pat buvo surengta pa
roda Klivlande (1985. IV. 13-14). 
Kartu su Čiurlionio galerija insti
tutas surengė dail. P. Kiaulėno 
sėkmingą parodą, 1985. XI. 23-30. 
Instituto iniciatyva įsteigtas lie
tuvių dailės muziejus, šiuo metu 
veikiantis Čiurlionio galerijoje. 
Muziejaus steigėjai: Lietuvių dai
liojo meno institutas, Čiurlionio 
galerija ir Lietuvių tautodailės 
instituto Čikagos skyrius. Renka
mos aukos. Pagrindinis kapitalas 
bus užšaldytas, o naudojamos tik 
palūkanos. Muziejus atstovaus 
lietuvių menui ir kitataučių tarpe.

Klausimai ir sumanymai
Labiausiai užkliuvo dail. P. 

Domšaitis ii- žemės ūkis, įsigytas 
1980 m. Greta gyvosios lietuvybės 
išlaikymo, remiant lit. švietimą, 
knygų leidimą, kultūrinius rengi
nius, teikiant studentams stipen
dijas, reikia rūpintis menu ir mu
zika, nes tai yra dalis mūsų kultū
ros, kalbančios tarptautine kalba. 
Žemės ūkis yra įsigytas apsaugoti 
LF kapitalui nuo tuo laiku buvu
sios didelės infliacijos. Tai yra 
ilgalaikis investavimas, ir jo reikš
mė galės paaiškėti tik po 10 ar dau
giau metų.

Laiškas iš Lietuvos
Gavome Jūsų sausio ir vasario 

mėnesiais laiškus. Labai įdomūs, 
nes esate savi lietuviai ir bend
raujate su tautiečiais. Dėkojam 
už kavą ir arbatą, kuri primena 
Jūsų draugystę mums.

Kažko naujo ir negali įvykti mū
sų mažoj tėvynėj, ko nežinotumė
te, bet meilė savo kraštui bran
gesnė už viską. Praėjusią žiemą 
vasario mėnesį pastoviai šalo be 
atodrėkių, daug giedrų dienų ir 
naktų buvo. Turėtų būti gera va
sara — giedra ir šilta — to visi 
laukiame. Kovo mėnuo parodė iš 
karto pavasarį, sparčiai leido snie
gą, patvino upės, bet antrą savai
tę atšalo ir tik šiandien 13.III vėl 
tirpsta sniegas vidudienį, nebe
daug jo beliko, upelis susiaurėjo 
iki vasaros lygio, net ledų neišva
rė potvynis. Mačiau tik atskridu
sius pavienius kovus, linksmiau 
gieda zylės, kitų dar nepastebėjau.

Per dvi savaites žiūrėjom Mask
voj partiečių ir svečių pasirody
mus, tik jų kalbomis užpildė laik
raščius. Lenkų Jaruzelkis su savo 
delegacija apžiūrėjo Vilnių, pa
sidžiaugė šiltu lietuvių priėmi
mu, nes seniau buvom priešai dėl 
Vilniaus. Dabar yra 100 mokyklų 
lenkiškai kalbantiems. Visos vei
kiančios Vilniuje bažnyčios, iš
skyrus šv. Mikalojaus, turi len
kiškas pamaldas. Gal palankesni 
tapo ir jie lietuviams, gyvenan
tiems Lenkijoje. Inteligentus jie 
atsiėmė, o liaudis jų krašte ma
žiau aprūpinta kaip pas mus.

Gavėnios rekolekcijos kaimų 
parapijose nedaug žmonių tesu- 
kviečia, nes reikia fermose dirb
ti kasdien, senukai atvažiuoja 
dar, o jaunimas miestuose šoka, 
dainuoja, sportuoja, atpratinti 
nuo senų papročių. Jie mėgsta 
triukšmingą muziką, estradinę 
dainą, labai judrūs pasirodymams 
sporte, matom kasdieniniuose pra
nešimuose. Turbūt krepšinį “Žal- 
griui” žaidžiant nėra nė vieno, kas 
nesektų ir nesijaudintų laimint 
ar pralaimint. Myli “Dainų dai
nelių” laidas sekmadieniais, iš 
kelių rajonų rinktiniai vaikai dai
nuoja apie valandą vis naujas dai
nas. Tai paskatinimas kompzito- 
riams kurti, o atlikėjams pasiro
dyti Vilniaus televizijoj. Tik dai-

“Tėviškes žiburių” administratorė SALOMĖJA ANDRULIENĖ veda finan
sines derybas su Montrealio lietuvių vyrų okteto seniūnu RYČIU BULOTA 
spaudos vakare Anapilio salėje Nuotr. St. Dabkaus

Lietuvos Kronikos s-gos pirm, 
kun. K. Kuzminskas kalbėjo apie 
knygomis leidžiamą 4 kalbomis 
"LKB kroniką" ir prašė paramos 
iš LF, o taip pat ir iš visų kitų, nes 
išlaidos labai didelės.

Pasiaiškinus visus klausimus ir 
priėmus nutarimus, kuriuos per
skaitė dr. T. Remeikis, susirin
kimą baigė pirm. Milda Lenkaus
kienė lakiu poeto žodžiu, visiem 
sugiedojus Lietuvos himną.

Užsklandai
Suvažiavimas buvo gausus na

riais, pakankamai ramus ir dar
bingas. Nariai pradeda suprasti, 
kad LF nėra eilinė organizacija, 
bet visuomeninė-finansinė insti
tucija. Vadovybėje turi būti nu
sivokiantieji finansuose ir visuo
meniniame darbe žmonės. Nuo
gąstavimas, kad penketas tų pa
čių veidų matomas vienose ar kito
se pareigose, nėra nusikaltimas 
nei įstatams, nei gyvenimiškai 
patirčiai, nes yra organizacijų, 
kurioms dešimtmečiais vadovauja 
tie patys asmenys ir dėl to per 
daug nesijaudinama. LF įstatai 
neleidžia pirmininko pareigose 
būti ilgiau 3 metų ir to griežtai 
laikomasi. Reikia džiaugtis, kad 
LF iki šiol netrūko išmanančių 
ir pasišventusių vadovų, nes jie 
visi dirba be atlyginimo ir auko
ja savo laiką bendriems lietuvy
bės išlaikymo darbams. Vadovauti 
LF bei tvarkyti 3.5 milijonus do
lerių reikia išminties ir sugebė
jimo. Džiaukimės, kad turime to
kių žmonių!

LF kapitalo didinimas ir toliau 
lieka pagrindiniu tikslu. Tik vy
resniosios kartos pasiaukojimu 
ir įnašais buvo įsteigtas ir išau
gintas šis fondas. Padėka ir garbė 
jiems!

nai linkę vaikai ar muzikai atran
da būsimą savo pašaukimą. Mums, 
vyrensiems, rūpi lietuvių ateitis: 
kokią kultūrą jie sukurs.

Suprantu, kad turite daug lite
ratūros pas save, bet lietuvis sa
vo kalbos negali užmiršti, nes ta
da žus savo tautai, paskęs sveti
mų kalbų tvane. Mes primenam 
Jums tai. ko labiausiai ilgitės. Tė
viškės dainos ir dabar kuriamos 
yra brangios, mielai klausomos, 
kelia susižavėjimą ir džiaugsmą. 
Jei tėvynės meilė užgęsta, žmo
gus lieka našlaitis, be dalios, be 
vilčių, neįdomus nei sau, nei ki
tiems. Nedaug randu knygų, man 
tinkamų pasiskaityti, o dauguma 
žmonių beveik visai nenori skai
tyti, neranda kuo reiktų domėtis, 
pasitenkina tuo, ką turi. Matyti 
polinkis, niekuo nesidomėti, tik 
prastumti laiką veltui.

Šiandien žiūrėjom krepšinį - 
“Žalgirio” komandos žaidimą Ispa
nijoj su “Realo” komanda. Bai
gėsi lietuvių pergale 91:94. Tai 
buvo superfinalo rungtynės dėl 
Europos čempijono. Dar vienos 
rungtynės bus IV.4 su Jugoslavi
jos komanda, prieš kurią Kaune 
"Žalgiris” pralaimėjo.

Jau netoli pavasario šventė Ve
lykos, su atgyjančiu pavasariu 
naujomis viltimis pradedam vi
sus darbus laukuose, kad būtų 
gražu ir gera kūriniams ir žmo
gui. Su džiugia nuotaika gamto
je eiliuoja poetai, kuria meni
ninkai, pluša visur žmonės. Links
mos paukščių giesmės, žydinčios 
pievos ir sodai linksmai paveikia 
artoją, o gal ir miesto darbinin
ką naujiems laimėjimams.

Linkime ir Jums mielieji daug 
džiaugsmo ir pasisekimo atėjus 
“Pavasario linksmybėms", gau
džiant Velykų varpams, aleliuja

X. Y

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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



Naujoji muzikos bei dainos trijulė, koncertavusi “Laisvės varpo” vakare 
Bostone. Iš kairės: smuikininkė REGINA BANKIENĖ, solistė SLAVA 
ŽIEMELYTĖ, pianistas JONAS GOVĖDAS Nuotr. K. Daugėlos

Naujos trijulės koncertas Bostone
Reportažiniai įspūdžiai apie kanadiečių koncertą

Kritiški žvilgsniai į savąją veiklą
Vl-sios Australijos lietuvių studijų dienos Adelaidėje 1986 m. kovo 28-29 dienomis

J. V. SŪDUVAS

Džiaugiamės, kai kaimyninės 
Kanados lietuviškų kolonijų me
nininkai, nepabūgdami tolimos 
kelionės, aplanko bostoniškius, 
Per eilę metų Lietuvių klubo 
auditorijoje ne vienų kartų yra 
gastroliavęs su dideliu pasise
kimu Hamiltono lietuvių rež. E. 
Kudabienės vadovaujamas dra
mos sambūris “Aukuras”, Toronto 
vyrų choras “Aras”, solistai, 
Montrealio dainos vienetai. Visi 
jie buvo amerikiečių-lietuvių 
svetingai sutikti ir paliko ma
lonius prisiminimus.

Iš visų tačiau išsiskyrė savo 
originalia, gerai paruošta ir 
subtiliai atlikta dainos ir instru- 
mentalinės muzikos programa 
Toronto menininkų trijulė — sol. 
Slava Žiemelytė — kontraltas, 
Regina Bankienė — smuikininkė 
ir Jonas Govėdas — pianistas. 
Jie š. m. balandžio 6 d. Bostono 
lietuvių klubo auditorijoje ra
dijo valandos “Laisvės varpas” 
sukaktuviniame ir pavasarinia
me renginyje atliko pasigėrėti
nų koncertų. Programa buvo su
daryta iš pasaulinių ir lietuvių 
kompozitorių kūrinių — Brahmso, 
Mocarto, Kreislerio, Glinkos, 
Čaikovskio, Rimskyj-Korsakovo, 
Dvariono, Žilevičiaus, Balsio, 
Šimkaus ir kitų. Pasirinktų kū
rinių dauguma buvo klasikinio- 
romantinio pobūdžio. Gal dėl to 
jie ir buvo mieliau priimti vyres
niojo amžiaus publikos, kuri su
darė daugumų.

Koncertų pradėjo smuikininkė 
R. Bankienė Brahmso “Scherzo”, 
pianinu palydint J. Govėdui. Po 
jos solistė S. Žiemelytė padai
navo arijų iš operos “Karaliaus 
gyvenimas” (muzika Glinkos), 
akompanuojant J. Govėdui. Antra
me išėjime smuikininkė R. Ban
kienė su pianistu J. Govėdu at
liko Mocarto-Kreislerio “Rondd” 
ir “Ispaniškų šokį”. S. Žiemely
tė padainavo jausmingus “Čigonų 
prisiminimus” (muz. Stone), akom
panuojant J. Govėdui. Pirmos da

Baltistikos studijų konferencija
Ji įvyks 1986 m. gegužės 29-31 d.d. Wisconsino-Madisono universitete

Dešimtoji baltistikos studijų 
konferencija rengiama 1986 m. 
gegužės 29-31 d. Wisconsino- 
Madisono universitete. Daly
vių registracija jau prasidėjo. 
Prof. dr. John O. Holzhueter 
skaitys pagrindinę paskaitą 
apie baltiečių imigraciją Wis- 
consino valstijon. Paskaiti
ninkas yra žinomas imigraci
jos istorikas ir istorinių lei
dinių pagalbinis redaktorius.

Šeštadienį per iškilmingą 
vakarienę bus pagerbti Bal
tistikos studijų fondo auko
tojai bei rėmėjai. Šiam fon
dui yra paskirta finansinė 
amerikiečių parama su sąlyga, 
jeigu fondas sutelks savo jė
gomis trigubai didesnę sumą. 
Dabar tam fondui telkiamos 
aukos.

Konferencijos metu bus trys 
parodos. Vienoje jų matysime 
leidinius apie baltistiką Wis- 
consino universiteto bibliote
kose, antroje - įvaro Ivasko 
grafiką bei nuotraukas, tre
čioje - baltiečių imigracijos 
istoriją iš Wisconsine buvusių 
lietuvių parapijų.

Konferencija baigsis iškil
mingu pokyliu “Madison Civic 
Center”. Dalyviai galės nakvo
ti universiteto bendrabučiuo
se arba viešbučiuose. Regist
racija ir paskaitos bus “Wis
consin Center" (702 Langdon 
St.).

Konferenciją rengia Baltis
tikos studijų draugija (Asso

lies pabaigai solistė ir smuikinin
kė, pianinu palydint J. Govėdui, 
atliko romantiškų Čaikovskio 
“Vieniša širdis”.

Publikai karštai plojant, pro
gramos vedėjas P. Viščinis pa
skelbė dešimties minučių pertrau
kų. Klausytojai pasklido po salę 
dalintis koncerto įspūdžiais.

Antrųjų programos dalį sudarė 
daugiausia lietuviškos kompozi
cijos. S. Žiemelytė, akompanuo
jant J. Govėdui, padainavo iš 
Rimskyj-Korsakovo operos “Snie
guolė” piemenuko arijų ir Malaš- 
kino “Kad galėčiau”. Gūdžiai ir 
iškilmingai skambėjo mitologinės 
lietuvių raudos motyvais sukurta 
komp. Balsio “Rauda”, kurių atli
ko smuikininkė R. Bankienė, pia
ninu palydint J. Govėdui.

S. Žiemelytė su giliu įsijautimu 
padainavo J. Žilevičiaus “Pas mo
tulę augau” (liaudies daina), Dva
riono “Gintarėliai” (žodžiai poe
tės Degutytės) ir Stankūno “Pava
sario saulė” (žodžiai Maironio) 
akompanuojant J. Govėdui.

Programų visi trys menininkai 
baigė svetur taip visų mėgstama 
kupina patriotinės nostalgijos 
daina “Kur bakūžė samanota” (mu
zika Šimkaus, smuiko akompani
mentas — J. Govėdo). Daina publi
koje sukėlė nesibaigiančias aud
ringai ovacijas. Menihinkai pa
kartotinai vis buvo kviečiami į 
scenų. Visi trys bostoniškių po
nių apdovanoti gėlių puokštėmis. 
Priedo atliko romantiškų Schu- 
berto serenadų: “Tyliai plaukia 
mano dainos” ir Franz Leharo val
sų iš operetės “Linksmoji našlė”.

“Laisvės varpo” vedėjas P. Viš
činis savo ir klausytojų vardu 
padėkojo Toronto menininkams 
už puikias dainas ir muzikų, 
visus pakviesdamas prie vaišių 
stalo.

“Laisvės varpo” kultūriniai ren
giniai publikos aukštai vertina
mi kaip gerai organizuoti, pasi
žymi rinktiniais menininkais. 
Šiuo pavasariniu koncertu radijo 
valanda “Laisvės varpas” paminė
jo savo kultūrinės veiklos ir ra
dijo darbo 32-rųjų sukaktį.

ciation for the Advancement 
of Baltic Studies) ir Wiscon- 
sino baltistikos studijų cent
ras. Registracijos anketos ir 
programos gaunamos šiuo ad
resu: Baltic studies Center, 
818 Van Rise Hall, 1220 Lin
den Dr., Madison, WI 53706, 
USA. Tel. (608 262-2192.

Konferencijos programoje 
įrašyta ir visa eilė lietuvių. 
Štai jų pavardės: Vilius-Lu- 
kas Dundzila, Dana Račiūnas, 
Rimvydas Šilbajoris, Diana 
Bieliauskas, Eglė-Viktorija Žy- 
gas, Ričardas Vidutis, Julius 
Slavėnas, Milda Danys, Janina 
Rėklaitis, Violeta Kelertienė, 
Vytautas Kavolis, Kęstutis Keb- 
lys, Dalia Kučėnienė, Jūratė 
Izokaitytė-Avižėnienė, Aud
ronė Barūnaitė-Willeke, Ilo
na Gražytė-Maziliauskienė, Jur
gis Blekaitis, Tomas Venclova, 
Bronius Vaškelis, Leonardas 
J. Šimutis, Jonas Račkauskas, 
V. J. Vardys, Algis Norvilas, 

-Augustinas Idzelis, Mykolas
Drunga.

Rengėjai tikisi, kad šioje 
sukaktuvinėje konferencijoje 
gausiai dalyvaus ir lietuviai, 
ypač iš JAV ir Kanados. Inf.

• Kalba yra laidininkas, ku
riuo teka į mus tautos kūryba: jos 
dainos ir pasakos, jos epas ir lyri
ka, jos drama, jos filosofija ir net 
jos mokslas. A. MACEINA

ISOLDA I. POŽELAITĖ- 
DAVIS

Vl-tųjų Studijų dienų temos 
lietė vyresnės ir jaunesnės 
kartos bendradarbiavimą ir 
tarpbęndruomeninį kultūri
nių ryšių pagyvinimą. Girdė
jome taip pat paskaitą apie 
tautinius lietuvių drabužius, 
ALJS atstovų pasisakymus 
apie lietuvių kalbos kursų 
reikalingumą jaunimui ir ži
nias apie ateinantį PLJS ruo
šiamą kongresą Australijoje 
1987 m. Temos sukėlė gyvų dis
kusijų ir dalyviai, kurių buvo 
apie 100, nepabijojo net dide
lių karščių atvykti į Lietuvių 
namus Norwoode pasiklausyti 
paskaitų, pamatyti tautodai
lės parodos ir pasigrožėti tau
tosakos vakaru.

Janinai Vabolienei, ALB 
krašto valdybos narei kultū
ros ir švietimo reikalams, ir 
Jonui Stačiūnui, ALB Adelai
dės apylinkės valdybos pirmi
ninkui pasveikinus susirinku
sius, atidarymo žodį tarė Vy
tautas Neverauskas, ALB kraš
to valdybos pirmininkas.

Kultūra ir jaunimas
Po oficialiosios dalies, kuri 

buvo trumpa ir į temą, girdėjo
me dvi paskaitas, per kurias 
Danutė Baltutienė (Melbur
nas) ir Leonas Gerulaitis (Ade
laidė), nagrinėjo tą pačią te
mą iš dviejų skirtingų išeities 
taškų, būtent: “Australijos 
lietuvių kultūrinis gyvenimas 
ir jaunosios kartos veikla mū
sų bendruomenėse”. Pirmi
ninkavo Isolda L Davis. Abu 
paskaitininkai iškėlė priežas
tis, dėl kurių netekome vidu
riniosios kartos — Australijos 
asimiliacijos politika, austra
lų tolerancijos stoka etninėm 
ir svetimom kalbom, toliai, vy
resnės kartos nesutarimai, su
siskaldymas, blogas pavyzdys, 
neprisiauginimas įpėdinių 
bendruomenės vadovybėje ir 
patriotizmo sąvokos stoka Aus
tralijoje (kaip mes, netekę tė
vynės, suprantame patriotiz
mą). Buvo pateikta ir eilė pa
siūlymų nutautimui pristabdy
ti, būtent:

Morališkai ir finansiškai pa
dėti jaunimui surengti Vl-tąjį 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresą, sustiprinti lietuvių kal
bos mokėjimą, siunčiant jauni
mą į Vasario 16-tos gimnaziją 
bei kitas lietuviškas mokslo 
įstaigas; rengti trumpus lie
tuvių kalbos kursus primiršu- 
siems kalbą ir pradedantiems; 
puoselėti pasididžiavimą lie
tuvybe ir nesipriešinti jaunuo
lių apsilankymams Lietuvoje, 
nes tai išeina jiems į naudą, 
kai jie patys pamato Lietuvo
je esamą priespaudą.

Taip pat buvo stipriai pa
brėžta jaunimo iniciatyva leis
ti savo laikraštėlį “Jaužinias” 
ir entuziastiška Vl-tojo PLJS 
kongreso ruoša. Tai gražūs 
pragiedruliai mūsų padangėje.

Politinė veikla
Po pietų girdėjome irgi du 

paskaitininkus, kurie nagri
nėjo “Vyresniosios ir jaunes
niosios kartos politinę veik
lą”. Paskaitininkas — Albinas 
Pocius (Adelaidė) ir Jonas Ma- 
šanauskas jn. (Melburnas), 
pirmininkas — Andrius Vaitie
kūnas, iš Melburno. Paskaito
se pasigirdo panašios mintys: 
būti vieningiems ir jungti po
litinę veiklą su kitom paverg
tų tautų bendruomenėm; 
bendrauti su krašto vyriausy
be; įstoti į politines partijas 
ir kitas organizacijas; remti 
“Baltic News” bei kitus Baltic 
Council užsimojimus; kelti 
Lietuvos bylą Jungtinėse Tau
tose. Be to, jaunosios kartos 
atstovas pabrėžė, kad norint 
sudominti jaunimą Lietuvos 
laisvinimo reikalais, reikėtų 
vyresniajai kartai atsisakyti 
kategorinių pareiškimų ir ban
dyti vesti diskusijas demokra
tiška forma; taip pat siūlė 
leisti jaunimui lankytis Lie
tuvoje, kad jie pamatytų “savo 
akimis kas ten darosi”. Disku
sijų metu buvo siūlyta prisi
dėti prie liberalų partijos ruo
šiamų eitynių “Peace through 
Security”; plačiu mastu organi
zuoti atvirukų ir laiškų rašy
mą kaliniams Sovietų Sąjun
goje; kelti viešumon “OSI” rei
kalą. (Atrodo, kad ir mūsų kon
tinentą pasiekė jos veikla, bet 
nežinia kaip vyriausybė rea
guos į ją).

Tautiniai drabužiai
Kovo 29 d., Didįjį šeštadienį, 

dr. Genovaitė Kazokienė (Syd- 

nejus) skaitė paskaitą apie 
“Tautinius lietuvių drabu
žius”. Ji stengėsi paaiškinti 
klausytojams, kas nėra lietu
viška, nors ir buvo surasta 
liaudies moterų skryniose ar 
net ir antkapiuose. Pabrėžda
ma tautinių drabužių autentiš
kumą, ji iškėlė įsibrovusias 
ir tebesibraunančias negero
ves. Iš negerovių ypatingai 
krinta į akį okupuotoje Lie
tuvoje praktikuojama “tauti- 
nė-sceninė” apranga. Dažnai 
visokie saviveiklos būreliai 
ir net ansambliai smarkiai 
nukrypsta nuo lietuviškų tau
tinių drabužių svarbiausių 
elementų: raštų, spalvų sude
rinimo ir medžiagos pasirin
kimo srityse.

Jaunimo kongresas
Po to kalbėjo Birutė Prašmu- 

taitė, ALJS pirmininkė (Mel
burnas), Jonas Mockūnas (Ade
laidė) ir kiti atstovai iš Syd- 
nėjaus, Melburno ir Adelai
dės. Jie informavo susirinku
sius apie VI PLJ kongreso veik
lą, atliktus darbus ir naujų 
ruošą bei lėšų telkimo klausi
mą. Galime pasidžiaugti, kad 
jaunimas tvarkosi labai suma
niai šiuo klausimu. Birutė 
Prašmutaitė taip pat perdavė 
ALJS prašymą padėti jiems su
rengti trumpus lietuvių kalbos 
kursus jaunimui ir pateikė pro
jektą. Studijų dienų dalyviai 
šį jaunimo pagalbos prašymą 
labai rimtai svarstė ir, Danu
tei Baltutienei pasiūlius, bu
vo priimtas nutarimas:

1986 metų Australijos Lie
tuvių dienų Adelaidėje daly
viai pageidauja, kad ALB kraš
to valdyba drauge su Adelai
dės, Melburno ir Sydnėjaus 
apylinkių valdybomis sureng
tų trumpus lietuvių kalbos 
kursus lietuvių jaunimui vie- 
nerių metų laikotarpyje, pa
rinktų atitinkamą laiką, vie
tą, kursų programą, mokyto
jus ir sutelktų lėšas šių kur
sų išlaidoms padengti.

Tikrai būtų gaila, jei šiam 
nuoširdžiam jaunimo šauks
mui leistume paskęsti neryžto 
jūroj. Mūsų jaunimui reikia 
pagelbėti ir įrodyti, kad ne 
tik karštus žodžius mokame lie
ti patriotizmo temomiš.

Dr. G. Kazokienėš ir šių pa
skaitų bei pranešimų pirmi
ninke buvo Elena Varnienė 
(Adelaidė).

Kultūrinė veikla
Tą pačią dieną po pietų bu

vo dvi paskaitos apie “Tarp- 
bendruomeninių kultūrinių 
ryšių pagyvinimą”. Paskaiti
ninkai — Birutė Radzivanie- 
nė (Perth), viduriniosios kar
tos atstovė, ir Algis Šimkus 
(Melburnas), taip pat iš tos kar
tos. Pirmininkavo Martynas 
Pocius (Adelaidė). Abu paskai
tininkai iškėlė daug įdomių 
minčių ir nepabijojo paminėti 
bendruomenės mąstysenoje 
įsibrovusių negerovių bei ne
gatyvumo. Radzivanienė pa
brėžė, kad mes prisimename 
tradicijas ir tradicines apei
gas daugiausiai tik didžiųjų 
švenčių progomis. Ji klausė, 
kiek branginame savąją kul
tūrą, nes nuo to priklauso jos 
perdavimas jaunimui ir ki
toms lietuvių bendruome
nėms: “Ar mes mėgstam ją, ar 
suprantam, ar norime jos, ar 
ji mums būtina, ar skleidžia
me ją, ar dalinamės su kitais 
(mūsų bendruomenėse ir aus
tralų visuomenėje), ar didžiuo
jamės ja, ar tik nusispjauna
me ir paliekame kitiems ja 
rūpintis?”

Ji taip pat klausė, kokios 
kultūrinės naudos turime mes 
(ir jaunimas!) iš mūsų laik
raščių, tautinių švenčių, po

JOLANTA VAIČAITYTĖ ir smuikininkė estė koncertuoja 1986 m. kovo 
21 d. Paryžiuje organizacijos “Amnesty International” surengtame vakare. 
Jos atliko 7 estų ir 13 lietuviškų dainų. Vakaro dalyvių tarpe buvo A. Vah- 
tra, buvęs sovietinės Estijos kultūros ministerijos pareigūnas, pabėgęs 
prieš trejus metus, ir lenkų “Solidarumo” radijo atstovas J. Piotrowski

būvių ir t.t. Ji, kaip ir Algis 
Šimkus, pabrėžė vieną svarbų 
punktą: ką darome, darykime 
gerai. Tada galėsime pritrauk
ti ir plačiąją visuomenę ir mū
sų jaunimą, kuriam pasiteisi
nimai “mūsų sąlygom negali
ma geriau” ir nostalgiškas 
praeities kartojimas nesuda
ro didelio įspūdžio. Algis Šim
kus, taip pat, labai konkre
čiai kėlė klausimus: L Ko no
rime pasiekti kultūrinių ap
raiškų pagyvinimu? 2. Ar mū
sų bandymai siekia užsibrėžto 
tikslo? (kurią kartą norime 
pasiekti). 3. Ar susidarančios 
išlaidos pateisina užmojus? 
Panagrinėjęs klausimus, pri
ėjo sekančias išvadas:

1. Kultūrinių ryšių pagyvi
nimas tarpbendruomeninėje 
plotmėje yra būtinas, gyvybi
nis reikalas mūsų bendruome
nėje (jei norime išlaikyti lie
tuvybės tęstinumą). 2. Tarp- 
bendruomeninių kultūrinių 
ryšių pagyvinimas turi turė
ti gerai nustatytus tikslus. 3. 
Kultūriniai parengimai turi 
būti gerai paruošti, aukščiau
sio lygio, pagal sugebėjimus, 
nes kitaip nepritrauksime 
publikos. Mes niekuomet ne
turėtume pasitenkinti pasi
ruošimu, kuris nėra pats ge
riausias esamose sąlygose, 
ir to siekdami turėtume pa
aukoti pakankamai laiko ir 
darbo. 4. Mes turime nusikra
tyti savo asmeniškų ambicijų, 
inhibicijų, asmeninių dogma
tiškų įsitikinimų, pasireiškian
čių kritikos forma ir t.t. Tu
rime būti tolerantiški, taktiški, 
objektyviai įvertinti veiklos 
formas, būti konstruktyvūs 
savo kritikoje (ypač jaunimo 
atžvilgiu) ir turime statyti 
bendruomeninius bei tauti
nius tikslus aukščiau savo 
ašmeninių dogmų bei ambici
jų. 5. Tarpbendruomeninia- 
me kultūrinių ryšių pagyvi
nime, kiek įmanoma, turėtų 
būti “šeimyniškas” bendravi
mas — apsilankymas vienų pas 
kitus, ne viešbučiuose, nes 
tai suartins vienus su kitais 
ir atneš daugiau tautinės nau
dos.

Stipri Studijų dienų užsklan
da privers ne vieną susimąsty
ti! Jei tik dalis išreikštų min
čių ras gerą dirvą, būsime 
daug pasiekę.

Studijų dienų paskaitos bu
vo intensyvios, pareikalavu
sios iš klausytojų susikaupi
mo ir savotiškos sąžinės sąskai
tos. Tačiau jos davė ateičiai 
naujų gairių ir atvėrė šiokių 
tokių pragiedrulių mums opia
me nutautimo klausime.

Atgaivos vakarai
Studijų dienų metu turėjo

me ir atgaivos momentų: pa
rodą ir tautosakos vakarą. Da
lyvavusieji turėjo progos pa
matyti religinių paveikslų, 
audinių ir drožinių rinkinį 
— kryžių, rūpintojėlių, koplyt
stulpių ir tarp jų žvakučių raš
tuotuose stiklinių indeliuose 
rodirfius. Prie jų šliejosi ver
bos ir kačiukai, o ant stalų pūp
sėjo avižų želmenys ir margu
čiai, virš jų kabėjo mokyklos 
vaikų piešti velykiniai pa^ 
veiksliukai. Parodai vadovavo 
skulptorė Jieva Pocienė.

D. penktadienio vakarą gro
žėjomės ir didžiavomės savo 
tautos tarmių ir dainų loby
nais. Programoje girdėjome A. 
Šerelio ištrauką iš aukštaičių 
kaimo gyvenimo. Melburno 
meninis ansamblis, kuriam 
vadovauja Alena Karazijienė, 
sumaniai parodė žemaitiško 
kaimo vaizdą ir priminė mums 
kaimo išmintį. Salėje sėdėję 
lietuviai turėjo gerai įtemp- 

(Nukelta į 9-tą psl.)
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□ KULTMEJE VEIKLOJE
Elenos Ciplijauskienės stipen

dijų fondą prie Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos savo motinos 
atminimui yra įsteigusi prof. dr. 
Birutė Ciplijauskaitė. Ta metinė 
$1.500 stipendija skiriama studen
tei ar studentui, ruošiantiems 
doktoratą iš Lietuvos istorijos. 
Studentai, norintys gauti stipen
diją, prašomi kreiptis į Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos cent
ro valdybą. Piazza della Pilotą 4, 
00187 Roma, Italy.

Velykoms skirtą dailės darbų pa
rodą "Royal Easter Show” Aust
ralijos Sydnėjaus didmiestyje va
sario 28 d. atidarė New South 
Wales valstijos švietimo minis- 
teris R. M. Cavalier. Pasidžiau
gęs aukštu šio parodos lygiu, jis 
įteikė parodos dalyviams paskir
tas premijas. Paroda buvo labai 
sėkminga dail. Jolantai Janavi
čienei, keramikei, kuri už vieną 
savo 60 cm diametro naujo sti
liaus lėkštę, dekoruotą ryškiom 
glazūrom, laimėjo I premiją kera
mikų grupėje, specialią “CESCO'*’ 
premiją ir Andersono prizą.

XXXIII-ji Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė šiemet įvyks Aust
rijoje, Salzburgo mieste, liepos 
26 — rugpjūčio 3 d.d. Savaitei yra 
išnuomoti erdvūs Dailės namai, 
laikomi kultūros centru, apsupti 
didžiulio parko. Juose galės apsi
gyventi 112 savaitės dalyvių, o ki
tiems bus galima gauti kambarių 
artimoje kaimynystėje. Kultūros 
centre yra 76 kambariai su visais 
patogumais ir pilnu išlaikymu. 
Kambariai kiekvienam asmeniui 
kainuos: viengubi — po 480 aust
riškų šilingų (apie 19 britiškų sva
rų), dvigubi — po 430 šilingų (apie 
17 svarų). Registracijos mokes
tis dalyviui — 65 DM (apie 18 sva
rų), nedirbančiam jaunuoliui — 
25 DM (apie 7 svarus). Savaitė
je jau sutiko dalyvauti sol. Gina 
Čapkauskienė iš Montrealio, Ire
nos Smieliauskienės vadovauja
mas tautinių šokių ansamblis 
“Grandis” iš Čikagos. Savaitės da
lyvius registruoja ir informacijas 
teikia: Dr. Irene Joerg, Wenns 
6473, Pitztal, Tirol, Austria.

Poezijos vakarą “Moters pasau
lėjauta” kovo 15 d. Čikagos ir apy- 
linkų lietuviams Jaunimo centre 
surengė Nekaltai Pr. Marijos se
selių rėmėjos, vadovaujamos pir
mininkės Salomėjos Endrijonie- 
nės. Visus pasveikino vakaro or
ganizatorė Marija Remienė, pra
nešdama, kad programai negalės 
vadovauti rašytoja Nijolė Jankutė- 
Užubalienė, nusilaužusi koją ir 
galinti vaikščioti tik su ramentais. 
Ji salėn buvo atsivežusi įvadinį 
žodį, kurį perskaitė Andronė Ki- 
žytė. Savo eilėraščius poezijos 
vakare skaitė penkios poetės — 
Danguolė Sadūnaitė, Vitalija Bo- 
gutaitė, Ona Mikailaitė, Julija 
Svabaitė ir Liūne Sutema. Skai
tovės Audronė Kižytė, Laima Su- 
laitytė-Day ir Daina Antanaitytė- 
Valasquez dviejų eilėraščių pos
mais programon įjungė tris Lietu
vos ir tris išeivijos poetes. Lietu
vai atstovavo Janina Degutytė, Ju
dita Vaičiūnaitė ir Onė Baliuko- 
nytė, išeivijai — Edita Nazaraitė 
Kanadoje, Eglė Juodvalkė V. Vo
kietijoje, Lidija Šimkutė Austra
lijoje. Padėkos žodį tarė S. Endri- 
jonienė. Vakaras buvo savotiškai 
originalus, nes jį ir suorganizavo, 
ir jame savo kūrybą skaitė moterys.

Penkių jaunų dailininkių paro
dą “Bruožai” kovo 7-16 d.d. Čika
gos Jaunimo centre, M. K. Čiur
lionio galerijoje, surengė Aušros 
Vartų tunto vyresniųjų skaučių 
Gražinos būrelis. Parodon su 48 
kūriniais įsijungė JAV 1952-65 
m. laikotarpyje gimusios dailinin
kės — Jonė Karužaitė-Arceno, 
Daiva Karužaitė-Gogola, Diana 
Kizlauskienė, Dana Plepytė ir Ra
sa Sutkutė. Rengėjų vardu parodą 
atidarė Irena Šerelienė, apie,, dai
lininkes kalbėjo ir jų kūrybą api
būdino dail. Vanda Balukienė. 
Dail. D. Kizlauskienės piešiniuo
se ji užtiko čiurlioniško mistišku
mo dvidešimties paveikslų cikle 
“Elementai”. Dail. D. Karužaitė 
parodon įsijungė su kolažine skulp
tūra “Kryžius”, sulipdyta iš kau
lų, paukščio plunksnų, virvės, siū
lų, ir penkiais akriliniais paveiks
lais, alsuojančiais suabstraktinto- 
mis formomis. Dail. J. Karužai- 
tei taipgi atstovavo šeši jos kūri
niai, spalvomis išgaunantys žais
mingą nuotaiką. Dail. D. Plepytės 
aštuoniuose paveiksluose vyravo 
geometrinės formos — kvadratai, 
trikampiai, aštrūs kampai, apskri
timai. Dail. R. Sutkutė, jauniau
sioji parodos dalyvė, yra pasižy
mėjusi žmogaus piešiniais. Jos še
ši paveikslai buvo skirti moterų 
veidams ir figūroms.

Kompoz. Juliaus Juzeliūno 
kūrinių koncertai jo amžiaus sep
tyniasdešimtmečiui paminėti su
rengti Žeimelyje, Linkuvoje ir 
Pakruojyje. Programon buvo 
įtrauktas “Styginių kvartetas 4 nr.”, 
“Koncertas klarnetui ir styginių 
kvartetui”, kantata balsui ir sty
ginių kvartetui “Gėlių kalbėji
mas”. Koncertuose dalyvavo Vil
niaus filharmonijos sol. R. Ma
ciūtė, sopranas, klarnetistas A. 
Budrys ir styginis Vilniaus kvar
tetas. Programą komentavo muzi
kologė O. Narbutienė.

Daugelio miestų ir rajonų kraš
totyrininkai pernai paruošė nuo
traukų rinkinius, kuriuose užfik
suoti XIX š. pabaigos ir XX š. pra
džios pramoninės architektūros ir 
technikos objektai. Klaipėdiečiai 
surinko žinių apie gamyklas, ma
lūnus, geležinkelio stotį, elekt
rines, uosto statybos dirbtuves. 
Širvintų rajono kraštotyrininkai 
paruošė rinkinį apie 38 technikos 
paminklus. Jin yra įtrauktas se
niausias vandens malūnas, sta
tytas XIX š. pabaigoje Musnin- 
kėlų kaime. Įdomus ir Čiobiškio 
malūnas, 1900 m. liudytojas, su 
jame išlikusiais senais įrenginiais. 
XX š. pradžią primena dviejų 
aukštų ledainė Šešuolėlių kaime.

Kaune įsteigtas liaudies instru
mentų muziejus penktadienių va
karais pradėjo rengti liaudies mu
zikos koncertus. Jų pradžiai dzū
kiškų dainų programą paruošė 
Veronika Povilionienė. Ji ne tik 
dainavo, bet ir supažindino vaka
ro dalyvius su dzūkiškų dainų is
torija. V. Povilionienė, kilusi iš 
Dzūkijos, nuo mažens nesiskiria 
su daina. Jai teko dainuoti etno
grafiniame Vilniaus universiteto 
ansamblyje. V. Povilionienei dzū
kų dainomis ir pasakojimais tal
kina — Bronė Bogušienė, Anelė 
Čepukienė, Marija Mačionienė, 
Antanina Rutkauskienė ir Anta
nina Sabaliauskienė. Liaudies 
instrumentų muziejui vadovau
jantis Vaidotas Stulga į penkta
dienių koncertus žada įjungti folk
lorinius ansamblius bei kitus pa
našius vienetus ir atlikėjus.

Petronėlė Zaniauskaitė, lyrinis 
sopranas, buvusi Lietuvos ope
ros dainininkė, mirė Vilniuje, pa
laidota Antakalnio kapinėse. Ve
lionė gimė 1910 m. birželio 13 d. 
Medsėdžiuose, Žemaitijoje. 1936 
m. Kauno konservatorijoje baigė 
O. Marinio dainavimo klasę. Kau
no operos teatre dainavo 1936- 
44 m., Vilniaus operoje — 1944- 
57 m. Sukūrė daug įsidėmėtinų 
vaidmenų: Tatjaną P. Čaikovskio 
“Eugenijuje Onegine”, Dezdemo
ną G. Verdžio “Otele”, Margari
tą Ch. Gounod “Fauste”, Ramunę 
J. Karnavičiaus “Gražinoje”, Da
nutę St. Šimkaus “Pagirėnuose”. 
Bene ilgiausiai visiems atminty
je išliko P. Zaniauskaitės atlik
tas pagrindinis vaidmuo G. Pucci- 
nio operoje “Madame Butterfly”. 
Dėl ligos iš operų pasaulio pasi
traukė 1965 m., scenai atidavusi 
tik dvidešimt vienerius metus. Net 
ir būdama pensininke, dirbo res
publikinėje Vilniaus biblioteko
je, kartais surengdama koncertus.

Trys koncertai Vilniaus sporto 
salėje, surengti kovo pradžioje, 
buvo skirti pirmajam saviveikli
nių autorių estradinių dainų kon
kursui “Debiutai-86”. Kompoz. 
M. Noviko vadovaujama vertinto
jų komisija iš 158 konkursui pa
teiktų estradinių dainų atrinko 
18, “Debiutų-86” laureatais pa
skelbdama jas sukūrusius kompo
zitorius. Dainoms daugiausia bu
vo panaudoti jau žinomų poetų 
eilėraščiai. Vertintojų komisija 
konkurso laureatų vardus sutei
kė tik dviem mėgėjam poetam — 
biržiečiui R. Klimčiauskui ir Drus
kininkuose gyvenančiam V. Va- 
lentukevičiui. Aštuoniolika dai
nų autorių po paskutinio koncer
to gavo laureatų diplomus ir me
dalius, o pirmasis dešimtukas — 
ir pinigines premijas. Koncertams 
vadovavo V. Kernagis. Žiūrovai 
buvo supažindinami su konkurse 
dalyvaujančiais saviveiklinių est
radinių dainų kūrėjais. Kai kurie 
autoriai patys atliko savo dainas, 
kiti naudojosi estradoj pripažin
tais atlikėjais. E. Kučinskas pats 
padainavo savo “Jūros pasaką”, R. 
Puodžiukynaitė — “Tėvynės at
mintį”. Konkurso aprašyme mini
mos estradinės dainos: J. Siurbio 
“Rudens melodija”, R. Dubinsko 
“Jūreivio sugrįžimas”, A. Gry
bausko “Nežiūrėk, nežibėk”, G. 
Gudo “Saulėti lietūs”, V. Gražio 
“Truputis tylos”. Balandžio 4-5 
d. d. keturi “Debiutų-86” laurea
tų koncertai buvo surengti Kauno 
sporto halėje. V. Kst.



Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas

Prie Toronto Lietuvių namų moterų būrelio paruošto velykinio stalo su 
puošniais kepiniais — Herta Gailevičienė ir inuz. Stasys Gailevičius, 
dalyvavę velykiniuose pietuose Nuotr. B. Tarvydo

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

AfA 
JUOZUI KLIMUI 

mirus,
dukrom JOANAI ir ALEI, sūnui SIGITUI Lietuvoje ir 
jų šeimoms šioje skausmo valandoje gilią užuojautą 
reiškia -

Stepas ir Stasė Smalinskai

AfA 
MORTAI SIMANAVIČIENEI

mirus,

jos vyrui VLADUI, dukrom - DALIAI ir LAIMAI 
bei giminėms reiškiame gilią užuojautą-

Toronto Prisikėlimo parapijos choras

Kanados (vykiai

8 psi. • Tėviškės žiburiai • 1986. IV. 29 — Nr. 18 (1889)

999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš29 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS:

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

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius........... 81/2%
180-185 d. termin. ind...................83/4%
term, indėlius 1 metų.................. 9 %
term, indėlius 2 metų.................. 9 %
term, indėlius 3 metų.................. 9 %
pensijų s-tą................................. 91/2%
spec. taup. s-tą.......................... 71/2%
taupomąją s-tą ............................7 %
kasd. taupymo s-tą .....................7 %
depozitų-čekių s-tą..................... 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ........................  H %
mortgičius nuo........... 10 % -12 %

ANAPILYJE skyrius veikia 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

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West. • 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. M0SSj LAWSON & CO. LIMITED

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

’TYPE MASTER GRAPHICS"
3425 Dundas Street West, Toronto, Ont. M6S 2S4 

Telefonas: (416) 769-5411
* Raidžių rinkimo bendrovė.
* Renka tekstus lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis.

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Šiaučiulienei

NEMOKAMA Skambinkite 
šiandieną!

valdžios
knygelė

"Plans, Permits
and Payments"

ONTARIO MINISTRY of 
MUNICIPAL AFFAIRS A
AND HOUSING “

įsigykite nemokamą 
egzempliorių!

239-3991

ANTANAS GENYS

“R6MK

==r inc. Realtor 
•t

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 pa tarną vimas!

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

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

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

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
vienu vaiku — $732, su dviem 
vaikais — $842, su trim vaikais 
— $947, įskaitant provincinius 
priedus. Paties Toronto pašal
pa yra gerokai mažesnė. Liūto 
dalis iš mėnesinės sumos ten
ka buto nuomai, mėnesinės lie
kanos nepakanka pragyveni
mui. Dėl to Toronte labai pa
gausėjo šeimos, jieškančios 
paramos maisto gaminiais. 
Liūdniausia, kad j tokių gre
tas įsirikiuoja ne tik gaunan
tieji socialinės gerovės pašal
pas, bet ir dirbantieji už val
džios nustatytų minimalų atly
ginimų. Padengus nuomos iš
laidas, jiems taip pat nelie
ka pakankamai pinigų pragy
venimui.

Tokiose aplinkybėse keistai 
atrodo turtingesnius Toronto 
sluoksnius apėmusi karštligė 
susilaukti uždengto stadiono, 
kuris daugiausia bus naudoja
mas beisbolo rungtynėms. Se
niau buvo skaičiuojama, kad 
tokiam stadionui pastatyti 
reikės $150 milijonų. Dabar 
ta kaina jau pakilo beveik iki 
$235 milijonų. Kalbama apie 
to uždengto stadiono pasta
tymų privačiomis bendrovių ir 
asmenų aukomis, tačiau jau 
dabar į kainų Torontas yra įsi
pareigojęs įjungti $30 milijo
nų, Ontario valdžia — taip pat 
$30 milijonų. Bendromis jėgo
mis už tuos $60 milijonų būtų 
galima pastatyti daug piges
nių butų neturtingiems toron- 
tiečiams bei jų šeimoms. Tur
tingesnieji betgi nori stadio
no, ne bet kokio — uždaro, kad 
ant galvos lietus nelytų, nors 
tokio stadiono neturi už Toron
tą gerokai didesnis Niujorkas, 
kuriame beisbolas iš tikrųjų 
yra tautinis sportas. Toronte 
palyginti dar neseniai buvo su
daryta “Blue Jays” komanda. 
Jai nebuvo rasta kanadiečių 
žaidėjų, visus teko už aukštų 
atlyginimų prisivilioti iš Ame
rikos. Žiemą jie kaip paukš
čiai grįžta Amerikon, jieško- 

AUTO RITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West,
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 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 PETITT

ti šiltesnių vietų Floridoje ar
ba Kalifornijoje ir praleisti iš 
Kanados parsivežtų dolerių. 
Metinės tų importuotų žaidė
jų algos siekia kelis šimtus 
tūkstančių dolerių, kai kurių 
— net milijoną dolerių.

Tokio profesinio amerikiečių 
sporto mėgėjai ilgas valandas 
praleidžia gurkšnodami alų 
prie televizorių arba taip pat 
su alum rankose stebėdami 
rungtynes stadionuose. Visi 
patenkinti, ypač alaus daryk
los, kurių dauguma turi ryšius 
su beisbolo komandomis. Nie
kas nesuka galvos, kad tai ne- 
kanadiškas, o amerikietiškas 
sportas. Amerikietiškų beis
bolo rungtynių transliacijos 
savo tautiniais Kanados varž
tais netrukdo net ir televizi
jos bei radijo komisija, šiaip 
jau reikalaujanti kanadiškų 
programų Kanados kultūrai 
apsaugoti. Dėl alaus kartais 
įvyksta neramumų stadionuo
se. Neseniai Toronte įsilinks
minę žiūrovai, “Blue Jays” 
beisbolininkų garbintojai, 
įsiveržė į stadiono aikštę, su
stabdydami rungtynes. Nesusi
pratimai tvarkomi draugiškai. 
Beisbolo rungtynių stebėto
jams žadama pagaminti ir par
davinėti mažiau alkoholio tu
rintį alų. Lig šiol betgi niekas 
neprasitaria, kad alų gerti ga
lima ir po atviru dangumi — už
daras stadionas nėra būtinas, 
ypač kai torontiečiams reikia 
pigesnių butų ir namų.

Pokario metais Toronte ge
rų namų galėjai nusipirkti už 
$15.000, o dabar toks namas 
kainuoja $150.000 ar dar dau
giau. Jaunoms šeimoms, no
rinčiom įsigyti namus, lieka 
tik tuščia svajonė arba sun
kus įsiskolinimas beveik iki 
amžiaus galo. Geriau nebent 
toms, kurių tėvai jau turi ka
daise pigiai pirktus, dabar pa
sakiškai pabrangusius namus, 
ir juos po mirties paliks savo 
vaikams.

Skautų veikla
• V. Vokietijoje gyvuoja “Auš

ros” tuntas, įsteigtas 1946 m. See- 
dorfe. Šiuo metu jis veikia Vasa
rio 16 gimnazijoje. Vadovauja 
Meilė Mickienė. Tunto 40 metų 
sukakčiai paminėti ruošiamas 
leidinys, kuriame išsamiai ap
rašoma tunto istorija. Bus 400 
nuotraukų. Leidėjai — buvę Kau
no aušrokai. Pelnas skiriamas 
“Aušros” tuntui. Norintieji už
sisakyti tą leidinį prašomi kreip
tis į Br. Čepulevičių (Kamptnerstr. 
31, 8940 Memmingen, W. Germany). 
Aukas ir prenumeratas siųsti lė
šų komisijai: Dr. Regina Maerkel, 
Aušra, Kari Valentinstr. 17, 8047 
Karlsfeld, W. Germany. Leidinio 
kaina — $25 JAV arba 50 DM. B. Č.

• Sveikiname jūros skautę 
Danutę Kuzmaitę sutuoktuvių 
proga.

• Lina Mockutė, patyrusi skau
tė, Loretto Abbey mokinė, Ontario 
prancūzų kalbos konkurse laimė
jo antrą vietą savo grupėje. J. Bt.

S PORTAS
GOLFAS

Toronto lietuvių golfo klubo 
turnyras — gegužės 3, šeštadienį, 
10 v.r., Thunderbird aikštėje, Whit
by, Ont.

“VYČIO” ŽINIOS
Buvusiam “Vyčio” sporto klubo 

pirmininkui Kostui Lukošiui, se
seriai Bronei Pabedinskienei mi
rus, reiškiame gilią užuojautą.

Krepšininkai York lygos pir
menybėse pasiekė baigminius žai
dimus ir laimėjo pirmas rungty
nes pasekme 84:56. Daugiausia 
krepšių įmetė T. Karpis — 30. Š. 
Amerikos žaidynėse, rengiamo
se gegužės 3-4 d.d. Hamiltone, 
dalyvaus dvi “Vyčio” vyrų koman
dos — A ir B klasėse. Ypatingai 
gausi yra vyrų B komanda, kurio
je žaidžia net 24 žaidėjai. Sekci
ja išleido “Krepšininkų naujie
nas”, kuriose humoristine forma 
apžvelgia sekcijos nuotykius krep
šinio aikštėje ir už jos ribų.

Susitikimų vakarą balandžio 
mėn. 11d. Toronte suruošė krep
šinio sekcija. Atsilankė daug bu
vusių “Vyčio” krepšininkų. Gautas 
pelnas skiriamas krepšininkų iš
vykai į Australijoje rengiamas 
IlI-sias pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes.

Mūsų rėmėjams — Juozui Čir- 
vinskui ir Pranui Gulbinskui nuo
širdžiai dėkojame. A. S.

“AUŠROS” ŽINIOS
GEORG HARVEY gimnazijos 

patalpose York lygos vyrų krep
šinio pirmenybių rungtynėse 
“Aušros” vyrų komanda laimėjo 
trejas rungtynes ir pateko į baig
mines (Playoff) žaidynes. Balan
džio 2 d. laimėjo prieš G.M.C.C. 
komandą 71:60 (27:19), balandžio 
16 d. — prieš “Suns” komandą 96:84 
(51:44), balandžio 23 d. — prieš 
“Vytį” 75:68 (33:26).

“Aušros” komandoje žaidė: R. 
Sysak 16, 28, 18, S. Arlauskas 19,19, 
22, A. Saplys 10, 16, 4, A. Baziliaus- 
kas 3, 12, 4, R. Underys 1, 4, V. Ga- 
taveckas 11, 4, 16, K. Bartusevičius 
2, 5, A. Valickas 7, 2, 2, V. Demen- 
tavičius 9, 2, 5, R. Golakowski 2.

Nuo krepšininkų vyrų neatsi
liko ir tiklinio moterų komanda, 
kuri žaidžia Ontario Volleyball 
Association lygoje. Ji laimėjo 
dvejas paskutines rungtynes ir 
pateko į baigmines žaidynes (Play
off). “Aušros” komandoje žaidžia: 
Dana Radžiūnaitė, Karen Drei- 
mans, Janet Kriščiūnienė, Laura 
Jasytė, Vida Vitkūnaitė, Gina 
O’Flanagan, Kristina Norkutė, Ni
jolė Andrulienė, Adelė Gatavec- 
kienė, Esther Lem, Betty Young. 
Komandos vadovai — Arūnas Ga- 
taveckas ir Kristina Norkutė.

Metinėse Šiaurės Amerikos lie
tuvių sporto žaidynėse š. m. ge
gužės 2, 3, 4 d. d. Hamiltone “Auš
ros” sporto klubas dalyvaus su ke
turiomis krepšinio ir trimis tinkli
nio komandomis. K. Š.

Winnipeg, Manitoba
MIRUSIŲ MINĖJIMAS. 1986 m. 

balandžio 12 d., 11 v., Manitobos 
lietuvių klubo valdyba sukvietė 
mirusių klubo narių artimuosius 
į Šv. Kazimiero šventovę pamal
doms. Mišias už mirusius klubo 
narius laikė prel. J. Bertašius, 
Šv. Rašto ištraukas skaitė K. Stri- 
kaitis. Po pamaldų dalyviai bu
vo pakviesti parapijos salėn pus
ryčiams. Klubo pirm. Valteris 
Staponas, trumpu žodžiu primin
damas klubo mirusius, pasakė: 
“Mes esame dabar tokie, kaip jie 
buvo anksčiau, o vėliau mes bū
sime tokie, kaip jie yra dabar. Mes 
čia esame susirinkę daugiausia 
mirusių šeimų nariai, bet klube 
buvo daug viengungių mirusių. Jų 
pagerbti niekas neatėjo. Pagerbi
mui visų klubo mirusių narių pra
šau atsisoti”.

Po minėjimo šeimininkai daly
vius pavaišino gėrimais, o pirmi
ninko vaikaitis Greg Stapon aprū
pino visus keptais viščiukais ir 
dalyvius paklausė, ar patenkinti 
jo restorano viščiukais? Visi da
lyviai jam gerai paplojo.

Pirmininkas dar paaiškino, kad 
dabartinę Manitobos lietuvių klu
bo valdybą sudaro: pirm. Valter 
Stapon, vicepirm. Norman Stapon, 
ižd. Erni Samulaitis ir sekr. Vik
torija Daubaraitė. Dalyvis

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

8 % už 90 dienų term, indei.
8 % už 6 mėn. term, indėlius 
8'/4% už 1 m. term, indėlius 
8’/2% už 2 m. term, indėlius 
8’/z% už 3 m. term, indėlius
9 % už pensijų planą
71/2% už specialią taup. s-tą
7 % už taupymo s-tas

6-8 % kasd. palūkanų sąskaita
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines

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

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ..................10'/2%
2 metų ..................103/4%
3 metų ..................11 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .........10 %
(variable rate)

AKTYVAI virš 51 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $65,000 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 10 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

R 532-1149 M6P1A6

ALFONSAS GARBENIS, sn. (tėvas), ALFONSAS GARBENIS, jn. (sūnus), 
sueina į vieną įstaigą. Po 35 metų veiklos ir toliau ji tarnaus tautiečiams 

Toronte nekilnojamo turto reikaluose.

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 4Y3. 

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Namų (kainojimo skyrius

HURONIA PROPERTIES APPRAISALS LIMITED
77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.

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

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

renown realty ltd., realtor 
an Independent member broker

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

■

232-2322

ETOBICOKE - trijų miegamųjų vienaaukštis - $159,900.
BABY POINT - dvibutis (dupleksas) - $249,900.
BLOOR WEST VILLAGE - dviejų aukštų namas - $149,900.
AVENUE RD. - 9 kambarių namas - $179,900.
KLNGSWAY -8 kambarių namas-$319,900.
PALACE PIER - Condominium - $355,000.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

AJ? GOMES
Real Estate* Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

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 & 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 įdedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa- j

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

(416) 545-6556 Hamiltone,
T oronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect



Pensija dirbusiems Vokietijoje
Turimomis žiniomis, V. Vo

kietija moka pensijas asme
nims, gyvenusiems bei dirbu
siems Vokietijoje bent penke
rius metus ir sulaukusiems 
pensijos amžiaus, t.y. 65 me
tų. Tą pensiją gali gauti ir ki
tataučiai, jeigu atitinka nusta
tytas sąlygas ir turi reikalau
jamus pažymėjimus — gimimo 
metrikus ir pažymėjimus iš 
darboviečių, kuriose dirbo. 
Turintieji 70 ir daugiau metų, 
gali gauti pensiją ir už praėju
sius metus, skaitant nuo 65 am
žiaus metų. Pensija išmokama 
ir asmenims, gyvenantiems 
užsieniuose (Šiaurės ir Pietų 
Amerikoje, Australijoje).

Kai kuriose Š. Amerikos vie
tovėse veikia agentai, kurie už 
pagalbą gauti minėtą pensiją 
ima didelius atlyginimus. Ge
riausia pasiteirauti patiems 
V. Vokietijos įstaigose. Į jas 
kreipiantis, reikia nurodyti 
vardą, pavardę, gimimo datą, 
vietą, darbovietės adresą V. 
Vokietijoje, draudos koretelę 
(Angestellten oder Arbeiter- 
versicherungskarte).

Čia pateikiame adresus įstai
gų, į kurias galima kreiptis. 
Pagrindinė įstaiga yra Berly
ne: Bundesversicherungsan- 
stalt fuer Angestellte, Berlin- 
Wilmersdorf, Ruhrstrasse 2, 
Postfach 1000 Berlin 88, W. 
Germany.

Kiti adresai (prie jų reikia 
pridėti įstaigos pavadinimą 
Bundesversicherungsanstalt 
fuer Angestellte):

Kleine Grottenau 1 
8900 Augsburg 11 
Poststrasse 19-21 
5300 Bonn
Martinistrasse 3 
2800 Bremen 1 
Florianstrasse 1/AM Kaiserhain 
4600 Dortmund
Karlstrasse 123-127 
4000 Duesseldorf 
Lindenallee 6-8 
Eingang Kaiserhof Passage 
4300 Essen
Theaterplatz 2
6000 Frankfurt a.M. 1
Friedrichring 1
7800 Freiburg i. Br.
Jungfernstieg 7 
Alsterarkaden

2000 Hamburg 36 
Georgstrasse 38 
3000 Hannover 1 
Wilhelmsstrasse 6 
3500 Kassel 
Hohenzollernring 67-69 
Am Friesenplatz 
5000 Koeln 1
Markt 19-29/Am Dorn 
6500 Mainz 1
P7, 16-17
Aufden Planken 
6800 Mannheim 
Gollierstrasse 4 
Theresienhoehe 
8000 Muenchen2 
Ludgeriplatz 11-13 
4400 Muenster
Am Plarrer27 
8500 Nuernberg 70 
Haidplatz 7 
"Goldenes Kreuz" 
8400 Regensburg 
Koenigsrasse 16 
7000 Stuttgart 1
Barbarossaplatz 5-7
Eingang Haugerpfarrgasse 
8700 Wuerzburg inf.

Kritiški žvilgsniai...
(Atkelta iš 7-to psi.) 

ti ausis, kad suprastų, ką tie 
žemaičiai "porino” scenoje. 
Daug katučių susilaukė ir jau
nas piršlys Andrius Vaitiekū
nas, perskaitęs "piršlio testa
mentą”, bei Alena Karazijie
nė, sąmojinga pasakorė, mums 
perdavusi liaudies išminties 
pluoštą bendrine kalba.

Tautosakos vakaro kulmina
cinis punktas vis dėlto buvo 
Adelaidės moterų oktetas ir 
solistė — chorvedė Genovaitė 
Vasiliauskienė. Kaip maloniai 
paglostė širdies stygas seno
sios zanavykų dainos, kurias 
Genovaitė “rado” savo motinos 
dainų skrynioje. Be muzikos 
instrumentų palydos, papras
tai, bet nuotaikingai skambė
jo dainos ir sutartinės. Jei 
šviesos efektai būtų buvę dau
giau prislopinti, būtume pasi
jutę Lietuvoje. Ačiū Genovai
tei ir okteto dainininkėm už 
tokią puikią staigmeną. Ačiū 
taip pat ALB krašto valdybai 
už prasmingas ir sėkmingas 
Studijų dienas Adelaidėje.

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

REŽMKK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius” l-me aukšte.

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

J&L SULIMIERSKI and ASSOC,

INCOME iML =•"
( TRO

10% nuolaida dešimtmečio sukakties proga 
“Tėviškės žiburių” skaitytojams

Taxtronix” firma parūpina mokesčių specialistus ir garantuoja:

• draugišką, patikimą pagalbą sudėtingais ir paprastais mokesčių atvejais
• labai prieinama kaina už ištisų metų paslaugą (mes atstovausime 

jums “Revenue Canada" įstaigoje, jei reikės)
• tuoj pat pateikiami rezultatai skaitytuvu (kompiuteriu)
• mūsų skaitytuvo programa sudaryta taip, kad gautumėte 

palankiausius rezultatus ir pilną priklausomą grąžą
• patogios vietos ir valandos: kasdien 10-6

Centrinė įstaiga: 2290 Bloor W (prie Durie) 769-4558

CHOICE
ALL THE

MASKELL INSURANCE vvorld-
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Velykų senelė (Laima Mačionienė) su dovanomis vaikams velykinio pobūvio metu Toronto Lietuvių namuose, 
kur dalyvavo gausus būrys tautiečių Nuotr. B. Tarvydo

Mažosios Lietuvos fondas
Jisai steigiamas rinkti medžiagai apie Mažąją 

Lietuvą ir paruoštom knygom išleisti
Gerbiamieji Mažosios Lietu

vos fondo steigimo rėmėjai, 
nariai ir mecenatai!

Prieš šimtą su viršum metų, 
kai Vokietijos valdžia sąmo
ningai vokietino Mažąją Lie
tuvą, drausdama lietuvių kal
bos pamokas mokyklose ir viso
kiais būdais slopino bet kokį 
lietuvininkų judėjimą, atsira
do entuziastų rinkti ir saugo
ti visą tai, kas lietuviška. Prof, 
dr. A. Bezzenbergerio, Karaliau
čiaus universiteto rektoriaus, 
archeologo ir baltisto dėka su
siformavo “Lietuvių literatų 
draugija” su tikslu išlaikyti 
mokslui lietuvių kalbą ir lietu
vių dvasinį-kultūrinį palikimą. 
Kad tasai mokslui nežūtų pri
tarė ir kiti pasaulio ir lietuvių 
mokslo žymūnai, įsijungdami sa
vo materialiniais ir kūrybiniais 
įnašais į “Lietuvių literatų drau
giją”, kaip dr. J. Basanavičius, 
K. Būga, Aug. Janulaitis, dr. V. 
Gaigalaitis, A. Kuršaitis, dr. J. 
Šliūpas, dr. V. Storosta-Vydū- 
nas, E. Volteris, Fr. Brugmann, 
Beaudouin de Courtenay, F. F. 
Fortunatoff, R. Gauthiot, Her
mann Hirt, August Leskien, J. J. 
Mikkola, M. Niedermann, De 
Saussure, V. Thomsen ir kiti. Jų 
pastangomis paskelbta daug ver
tingos lituanistinės medžiagos, 
kuri ir šiandien mokslininkų ci
tuojama ir naudojama. Jų dar
bai liks neišdildoma dokumen
tacija. kad Mažoji Lietuva sa
vo dvasiniu turtu suaugusi su 
visa lietuvių tauta ir prisidė
jo prie lietuvių tautos forma
vimosi.

Šiandien nebėra tos draugi
jos, kaupiančios ir skelbiančios 
Mažosios Lietuvos lietuvių kal
bos tyrinėjimus, tautos sakmes, 
mitus, tarmes ir kitą svarbią 
kultūrinę medžiagą. Nebeliko ir 
žmonių krašte, o užsienyje likę 
baigia ištirpti ir išnykti kartu 
su savo praeities pažinimu ir at
siminimais.

Bet dar ne vėlu. Dar yra gyvų 
mūsų praeities liudininkų ir ži
novų. Yra jau ir sukauptos ne
įkainojamos rašytinės medžia
gos, laukiančios leidėjų. Taip 
pat yra entuziastų, raginančių 
skelbti tą medžiagą, kad išlik
tų ateities kartoms ir ateities 
kovoms dėl Lietuvos laisvės.

Mažosios Lietuvos rezistenci
jos sąjūdis, suprasdamas šią pa
dėtį, savo suvažiavime 1985 m. 
rugsėjo 1 d. Čikagoje įsteigė 
MAŽOSIOS LIETUVOS FONDĄ 
su uždaviniu leisti ir skleisti 
studijas bei knygas, liečiančias

Mažosios Lietuvos gyvenimą, is
toriją, kalbą, etnografiją, kad 
išliktų dokumentacija, kuria 
bus galima naudotis ir remtis 
Lietuvos bei Mažosios Lietu
vos išlaisvinimo žygyje ateityje.

Norėdami šį kilnų tikslą pa
siekti, įsijunkime visi į MAŽO
SIOS LIETUVOS FONDĄ: a. RĖ
MĖJAIS, remdami FONDĄ bet 
kuriuo būdu ir bet kokia suma; 
6. NARIAIS, sutikdami mokėti 
metinį šimto dolerių mokestį 
arba vienkartinę tūkstančio 
dolerių sumą; c. MECENATAIS, 
įnešdami daugiau kaip penkio
lika šimtų dolerių, d. STEIGĖ
JAIS, pasižadėdami įnešti tris 
tūkstančius ir daugiau dolerių 
iki 1986 m. gegužės 1 d. ir tą pa
žadą įvykdyti iki 1986 m. rug
sėjo 1 d.

Tapdami Mažosios Lietuvos 
fondo tikraisiais NARIAIS, ME
CENATAIS ar STEIGĖJAIS, 
gausime nemokamai atitinka
mus meniškai paruoštus pažy
mėjimus, visas fondo išleistas 
knygas, kur mūsų pavardės bus 
įrašytos į visas fondo leidžia
mas knygas. Jnešę daugiau trijų 
tūkstančių dolerių auką, turė
sime privilegiją pasirinkti kny
gą, kurioje bus įrašytos mūsų 
pavardės atskirame knygos titu
liniame lape.

Kuo MAŽOSIOS LIETUVOS 
FONDAS skiriasi nuo kitų vei
kiančių fondų? Ogi štai kuo: 1. 
mūsų įnašais bus kaupiama Ma
žosios Lietuvos dokumentacija, 
rodanti to krašto lietuviškumą; 
2. mūsų įnašais bus leidžiamos 
knygos, susijusios su Mažąja 
Lietuva lietuvių, anglų ir vokie
čių kalbomis; 3. mūsų įnašais 
bus skleidžiamos knygutės ir 
brošiūros, liečiančios Mažąją 
Lietuvą ir Prūsiją.

Visų mūsų užsimojimas yra 
sutelkti ŠIMTĄ TŪKSTANČIŲ 
dolerių per keletą metų ir iš
leisti bent dešimt ar daugiau 
knygų. O kokių knygų? Štai kele
tas pavyzdžių: M. Gelžinis, The 
Problems of Lithuania Minor; 
E. Simonaitis, monografija; A. 
Lymantas, Elzės Jankutės atsi
minimai; V. Pėteraitis, Mažoji 
Lietuva vandenvardžių švieso
je; M. Purvinas, Klaipėdos kraš
to lietuvių mokyklos — Mokyklų 
draugijos istorija; dr. J. Sauer- 
veinas, monografija; J. Užpur- 
vis, Saugų tarmė (vokiečių kal
ba); A. Puskepalaitis, monogra
fija; A. Lymantas, Mažosios Lie
tuvos dailininkas ir veikėjas 
Adomas Brakas, monografija.

MAŽOSIOS LIETUVOS FON
DO valdyba žino, kad Tamstoms 
taip pat rūpi Mažosios Lietuvos 
ateitis. Mes esame tikri, kad Jūs 
parodysite savo pritarimą mūsų 
vajui ir išrašysite čekį arba paš
to perlaidą (money order) LI
THUANIAN MINOR FOUNDA
TION vardu ir pasiųsite šiuo 
adresu: Ramūnas Buntinas, 908 
Rob Roy Place, Downers Grove, 
Ill. 60516, USA, arba: Ieva Ado
mavičienė, 18 Gracemount Cr., 
Scarborough, Ont. MIG 1K3, Ca
nada.

Su pagarba ir padėka,
MAŽOSIOS LIETUVOS 

FONDO VALDYBA 
A. Lymantas, pirmininkas 

V. Pėteraitis, vicepirmininkas 
Montrealis, 1986 m. sausio 15 d.

TORONTO
Hamiltono lietuvių teatras 

“Aukuras”, talkinamas toron- 
tiečių aktorių, balandžio 27 d. 
Prisikėlimo salėje suvaidino 
K. Inčiūros lyrinę pasaką “Eg
lė žalčių karalienė”. Vaidini
mas buvo gerai paruoštas, su 
įspūdingom dekoracijom, tin
kamas ir mokykliniam jauni
mui. Žiūrovų galėjo būti dau
giau. Plačiau apie šį vaidini
mą bus parašyta vėliau.

Danutė Skukauskaitė, studi
javusi Otavoje sovietologiją ir 
žurnalistiką penkerius metus, 
baigė studijas dviem bakalau- 
rės laipsniais ir pradėjo dirb
ti Toronte savo pasiruošimui 
artimoje srityje. Ji yra rašiu
si straipsnių ir “Tėviškės ži
buriuose”, aktyviai dalyvavusi 
ateitininkų veikloje.

“Litho-Art Ltd.” spaustuvė 
Toronte atspausdino moky
tojos Alės Paškevičienės kny
gą “Saujelė trupinių”, skirtą 
vaikams ir paaugliams. Tai 
trumpi vaidinimai įvairiom 
progom, eiliuotos pasakėčios, 
eilėraščiai. Knyga gražiai 
iliustruota J. Reginaitės. Gau
nama pas leidėją A. Vilniškį 
(659 Alesther St., Ottawa, Ont. 
K1K 1H8). Kaina — $8 (be per
siuntimo).

Svečias iš Australijos med. 
dr. Jurgis Mikalajūnas, lydi
mas J. Plečkaitienės ir V. Kara- 
sevičiaus, aplankė lietuvių 
įstaigas Toronte, Mississaugo- 
je, domėjosi “Tėviškės žibu
riais” ir vietinių gydytojų pro
fesiniu susiorganizavimu.

• Užsakykite "Tėviškės žibu
rius" kaip dovaną jaunavedžiams, 
draugams, pažįstamiems.

EKSKURSIJOS
[VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS
1. Liepos 2-11 3. Rugpjūčio 20-29 5. Spalio 8-17
2. Liepos 16-30 4. Rugsėjo 3-17

Grupes 3 ir 5 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automobilius arba ir kitus reikmenis už 
dolerius. Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam laikui.
Kelionės dokumentai sutvarkomi pavieniams ir grupėms į visus pasaulio kraštus.
Dėl smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu ir telefonu.

Y I M I S AS
All Seasons Travel, B.D.

1 573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6 

Registration No. 0009239

Visais kelionių 
reikalais kreiptis: 
V. BAČĖNAS 
tel. 533-3531 
nuo pirmadienio iki 
penktadienio 3 v.p.p.-7 v.v. 
tel. 245-9990 
nuo pirmadienio iki 
šeštadienio nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p.
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Mylimai Mamytei

a. a. MARIJAI KARALIŪNIENEI
Lietuvoje mirus,

sūnų JONĄ su šeima, Lietuvoje brolį ir seseris su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame liūdesio 

valandoje -

R. V. Bartninkai R. J. Pleiniai
A. V. Kėžinaičiai G. V. Stabingiai

A. Muliolis

AfA 
JONUI LECHAVIČIUI

mirus Lietuvoje,

jo seserį KAZĘ ir vyrą PETRĄ ŠUK[ nuoširdžiai 
užjaučiame bei kartu liūdime -

B. P. Balsai
A. J. Dainorai
M. A. Gverzdžiai
J. Gudinskas

F. S. Janušoniai
O. P. Meškauskai
V. A. Paulioniai
M. S. Šetkai

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303
Toronto, Ontario M6S 4W3
Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonai:
įstaigos (416)762-7393

namų 248-9458

ADVOKATAS A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę į

3425 Dundas St. W., Suite 200,
(prie Jone St. ), Toronto, Ont. AA6S 2S4

Telefonas (416) 7č>3-33<52

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS

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

3425 Dundas St. W., Suite 201 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-4319
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 848-0234

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

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

Gražina Raškauskienė, B.Sc.

ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4141 Dixie Rd., Rockwood Mall, Mississauga

624-6336 namų 624-2199

DRESHER INSURANCE & 
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

Patarnavimas — greitas ir tikslus!
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480
Lilija Pacevičienė - tel.(416) 846-7301, namų (519)853-3652

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

DRA ( f)A — Z7VSURA
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Pirmąją Komuniją balandžio 
27 d. priėmė: Loreta Astrauskai- 
tė-Kazlauskytė, Mikas Astraus- 
kas-Kazlauskis, Paulius Daily- 
dė, Lina Kaleinikaitė, Indrė Ra
manauskaitė, Lukas Sodhi, Kris
tina Steponaitytė. Per 11 v.r. pa
maldas giedojo Maironio mokyk
los choras, vad. D. Viskontienės, 
duetą — Vaiva Underytė, Indrė 
Viskontaitė.

— “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tai savo globėjo šv. Jurgio šven
tės proga balandžio 27 d. dalyva
vo 11 v.r. pamaldose uniformuoti 
ir su vėliavomis. Po pamaldų tu
rėjo sueigą Anapilio salėje.

— Š. m. balandžio 22 d. lietuvių 
kapinėse palaidotas a.a. Jonas 
Maskelis, 86 m. amžiaus.

— Motinos dienos pietūs — ge
gužės 11, sekmadienį, 12.30 v.p.p., 
Anapilio salėje, su menine pro
grama. Bilietai gaunami parapi
jos salėje sekmadieniais po pa
maldų. Rengia — parapijos tary
bos jaunų šeimų sekcija.

— Gintariečiai Motinos dienos 
proga gegužės 11 d. parapijos sa
lėje pardavinės rožes.

— Wasagoje pamaldos ir Moti
nos dienos minėjimas — gegužės 
4, sekmadieni, U v.r.

— Religinei Lietuvos šalpai 
paaukojo $200 O. Lapinskienė. 
Iki šiol Lietuvos kankinių para
pijoje tam tikslui surinkta 
$10,903.00. Parapijai paaukojo 
$300 — P. E. Žuliai; $50 — V. Ku
bilienė.

— Mišios gegužės 4, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Bronę, Viktorą 
ir Joną, 11 v.r. — už a.a. Adomą 
Kuniutį ir Šeflerių intencija; Wa
sagoje 11 v.r. — už a.a. Raimundą 
Laurinavičių.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos gegužės 4 d. — 11.15 

v.r.
— Balandžio 22 d. palaidota a.a. 

Agutė Heike, 85 m. amžiaus; mirė 
balandžio 19 d. Liko vyras Edvi
nas Heike, sesuo Morta Pleinienė 
ir kiti giminės. Agutės Heike pa
gerbimui jos vyras Edvinas pa
aukojo parapijai $300, o vietoj gė
lių buvo surinkta $122.

— Balandžio 19 d. šventovėje pa
krikštyti Elena Tayre, Jurgio ir 
Shirley Federavičių dukrelė, ir 
Adrian-Karl Peter Vitas, Viktoro 
ir Elkės Juknių sūnus.

— Gegužės 10 d., 2 v.p.p., bus 
ekumeninės dėkingumo pamaldos 
katalikų Šv. Mykolo katedroje, 
200 Church St., Toronto, Ont., pa
minėti Ukrainos 1000 metų krikš
čionybės sukaktį. Giedos 3 cho
rai. Bus atstovaujamos lietuvių 
evangelikų liuteronų ir lietuvių 
evangelikų reformatų Bendrijos 
išeivijoje, o taip pat lietuvių evan
gelikų taryba.

— Adelė Dauginienė, Jurgio 
Dauginio žmona ir Valterio Dau
ginio motina, gydoma Šv. Juozapo 
ligoninėje.

— Iš parapijiečių surinkta $424 
Vasario 16 proga lietuvių gimna
zijai V. Vokietijoje.

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdyje ba

landžio 24 d. priimti nauji nariai: 
J. Norkus ir I. Meiklejohn-Šernai- 
tė. Narių teisės pripažintos J. Po- 
vilaitiėnei ir Z. Barančiukienei.

— LN valdyba savo pirmame po
sėdyje pasiskirstė pareigomis: 
V. Dauginis — pirmininkas, E. Bir- 
giolas — valdybos pirmininkas 
(chairman of the board) ir bingo 
reikalų komiteto narys, A. Jan- 
kaitienė — vicepirmininkė, visuo
meninės veiklos ir švietimo kom. 
narė, J. Slivinskas — iždininkas 
ir statybos kom. narys, J. V. Šim
kus — sekretorius ir švietimo kom. 
narys, V. Kulnys — visuomeninės 
ir socialinių reikalų kom. narys, 
O. Delkus — statybos ir švietimo 
kom. narys, T. Stanulis — švieti
mo komisijos narys, E. Pamataitis 
— švietimo ir bingo kom. narys, 
B. Jackus — statybos kom. narys, 
J. Norkus — visuomeninės veiklos 
ir socialinių reikalų kom. narys.

— LN Vytauto menėje balandžio 
27 d. LN vyrų būrelio rūpesčiu bu
vo pakviestas K. Karvelis paskai
tai “Partizanų laisvės kovos po
kario Lietuvoje”. Buvęs LN vyrų 
būrelio pirm. J. V. Šimkus supa
žindino su paskaitininku, kuris 
labai įdomią ir kruopščiai pa
ruoštą paskaitą perdavė klausy
tojams, kurių buvo apie 150. Jiems 
ir paskaitininkui K. Karveliui 
padėkojo LN vyrų būrelio pirmi
ninkas H. Chvedukas.

— Lietuvių filatelistų draugija 
balandžio 26 ir 27 d.d. surengė 
pašto ženklų parodą, kurioje da
lyvavo ir svečiai su savo rinki
niais, pinigais ir kitais rodiniais. 
Paroda buvo gausiai lankoma.

JIEŠKOME VASARNAMIO išsi
nuomoti visam sezonui Wasagoje, 
lietuvių rajone. Skambinti Linai tel. 
769-3217 dienomis ir 763-1919 vaka
rais Toronte.

GAMINU namuose pagal užsaky
mus vištienos arba anties susuk
tus kepsnius. Skambinti Irenai 
vakarais: tel. 535-3847 Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužinės pamaldos — kas

dien 7 v.v., šeštadieniais litani
ja kalbama po 9 v. Mišių, o sekma
dieniais litaniją gieda choras po
11.30 v. Mišių.

— Ateinantis penktadienis — 
mėnesio pirmasis. Gegužinės pa
maldos ir Mišios — 7 v.v. Ligoniai 
ir seneliai lankomi namuose ir 
prieglaudose iš anksto susitarus. 
Pirmąjį mėn. šeštadienį — Gyvojo 
Rožinio dr-jos Mišios 11 v.r. Po 
Mišių — narių susirinkimas muzi
kos studijoje. Pensininkų namuo
se “Vilnius” Mišios — 5 v.p.p.

— Pirmosios Komunijos iškil
mės — gegužės 4 d. per 10.15 v. Mi
šias. Giedos D. Viskontienės va
dovaujamas vaikų choras.

— Pakrikštyti: Matas, Arūno ir 
Andrės Kalinauskų sūnus; Alek- 
sas-Kęstutis, Birutės ir Kęstučio 
Bartusevičių sūnus; Renee-Chris- 
tine, Danos ir Roberto Karauskų 
dukrelė.

— Balandžio 29 d. palaidota 
a.a. Morta Simanavičienė, 56 m. 
amžiaus.

— “Atsinaujinimas dvasioje” 
seminaras — kiekvieną trečia
dienį 7.30 v.v. Išpažinčių klauso
ma nuo 6 v.v.

— Sąmoningo tikėjimo savaitga
lis, kuriam vadovavo sės. Igne 
Stripinių patalpose Loretto, Ont., 
baigėsi sekmadienį Mišiomis, ku
rias atnašavo kun. A. Simanavi
čius. Tą savaitgalį surengė moks
leiviai ateitininkai ir turėjo 20 
dalyvių.

— Parapijai aukojo: P. Lėverie- 
nė $200; $100: A. Kuliešius, J. G. 
Dičpetriai, J. Marčiukaitienė, O. 
Pranckūnienė; $75: dr. K. Ambro- 
zaitis; $50: J. T. Kiškūnai; vysku
po fondui $100: E. J. Dvilaičiai, 
E. K. Šlekiai, prel. J. Tadaraus- 
kas; “Share Life” $50: J. O. Gus- 
tainiai, P. Skrupskas, D. Zulonie- 
nė; Motinos dienos novenai $100: 
Z. R. Rimšos; $50: R. I. Kymantai, 
J. Avižius, J. Viečerinskas.

— Mišios gegužės 4, sekmadienį,
8.30 v.r. —- už a.a. Stasį Barančiu- 
ką, 9.20 v.r. — už a.a. Joną ir Mo
niką Daukantus, 10.15 v.r. — už gy
vas ir mirusias motinas, pirmosios 
Komunijos vaikučių intencija, už 
a.a. Joną Lėverį, 11.30 v.r. — už 
parapiją, 7 v.v. — už a.a. Agotą 
ir Petronėlę.

Televizinis filmas “Agents 
of Deception” (Apgaulės agen
tai) bus rodomas CTV tinklo ge
gužės 4, sekmadienį, 8-9 v.v. Ja
me vaizduojama slapta sovie
tinės organizacijos veikla. Ta 
organizacija pavadinta “Inter
national Department”, turi 
15.000 tarnautojų, dirbančių 
visame pasaulyje. Filme at
skleidžiama žalinga jos veik
la.

Gauta žinia telefonu, kad š. 
m. balandžio 25 d. Hot Springs, 
AR, vietovėje mirė a.a. kun. 
Petras Patlaba, 77 metų am
žiaus. Velionis buvo artimas 
p.p. Rinkūnų šeimos bičiulis.

A. a. Juozo Klimo atminimui, 
D. Zulonienė paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $20.

A. a. Jono Maskelio atmini
mui, užjausdamas jo šeimų, 
Bronius Bagdonas paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $25.

A. a. Konstancijos Bačėnie- 
nės atminimui, užjausdama 
jos šeimų, Genė Šniokaitienė 
iš Detroito paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $20.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visom ren

gėjom už didelį rūpestį, man su- 
ruošiant puikų bei įspūdingą merg
vakarį. Dėkoju visoms viešnioms, 
kurios atvykote praleisti su ma
nimi to vakaro. Taip pat dėkoju 
visom viešniom, kurios prisidėjo, 
bet negalėjo atsilankyti.

Ypatingą padėką reiškiu vyriau
siai pamergei ir pobūvio organi
zatorei Vidai Šiaučiulienei. Dė
koju Linai Kuliavienei, kuri taip 
pat padėjo ruošoje, Dariaus tetai 
Stefanijai Mašalaitei-Davidson 
už jos darbą, Rūtai Juzukonytei- 
Jaglowitz, kuri taip gražiai ir įdo
miai pravedė šį vakarą.

Dėkoju Audrai Danaitytei už 
gražius žodžius rengėjų vardu. 
Ritai Karasiejienei, kalbėjusiai 
“Gintaro” vardu, Giedrai Paulio- 
nienei — “Gintaro” dainos viene
to vardu, Bernadetai Abromaitytei 
ir Danai Dirmantaitei — daininin
kių vardu.

Taip pat dėkoju Irenai Vitkie
nei už įrašymus į viešnių knygą 
ir Gretai Baltaduonienei už gra
žiai išaustą knygos užvalkalą.

Už jūsų visų parodytą meilę, 
ruošiant man mergvakarį, ir už 
brangias dovanas mudu su Darium 
jums visoms dėkojame.

Jūsų nuoširdumas ir rūpestin
gumas bus mums labai malonus 
prisiminimas mūsų gyvenime.

Jums dėkingi -
Žibutė Šilininkaitė-Mašalienė 

ir Darius Mašalas

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS “ARAS” 
maloniai

UŽBAIGIMO ii
1986 m. gegužės 4, sekmadieni, 5 v.p.p., Lietuvių namuose, 

1573 Bloor St. W., (Bloor-Dundas)

Programoje: “ARAS", vadovaujamas solisto muziko VACIO 
VERIKAIČIO, akompanuojamas muziko JONO GOVĖDO, 
dalyvaujant jaunam solistui JONUI VAŠKEVIČIUI. Nepra
leiskite progos išgirsti negirdėtas “ARO” dainas.

Bilietai iš anksto — $5.00, prie 
(ėjimo — $6.00. Galima užsi
sakyti pas “ARO” choristus.

“Aro” valdyba

J Lietuvos kankinių parapijos jaunų šeimų sekcija 
į maloniai kviečia Jus atsilankyti į ,

------  m gegUZes / JT , 
sekmadienį, 12.30 v.p.p., ANAPILIO SALĖJE

“European Catering" paruoštas šiltas maistas su vynu 
(domi jaunimo programa

Stalas šeimai - nuo 8 iki 10 asmenų, (ėjimas suaugusiems: $12.00, pensininkams ir 
studentams $11.00, vaikams nuo 12-14 m. $6.00, vaikams nuo 7-12 m. $3.00, žemiau 
7 m. — nemokamai. Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų. 
Rengėjai maloniai kviečia visus gausiai dalyvauti ir pagerbti savo motinas

0
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Motinos bus apdovanotos gėlėmis ir pavaišintos vynu. 
Veiks gėrimų bufetas. Kviečiame mamytes, jų šeimas 
ir visuomenę atsilankyti.

Lietuvių namai ir Lietuvių namų vyrai

Mokyklos paroda. Š. m. ge
gužės 4, sekmadienį, 9 v.r. — 
12.30 v.p.p., įvyks Maironio 
mokyklos švietimo paroda su 
konkurso darbais Prisikėlimo 
parapijos salėje. Paroda bus 
pakartota gegužės 11 d. Lietu
vos kankinių parapijos salė
je. Gegužės 24 d., 6.30 v.v., Lie
tuvių namuose įvyks iškilmin
gas Maironio mokyklos ir litua
nistinių kursų abiturientų po
kylis. Visi kviečiami dalyvauti. 
Bilietai gaunami šeštadieniais 
mokykloje arba paskambinant 
tėvų komiteto pirmininkei B. 
Batraks 271-1640.

“Karasaga” — Mississaugos 
miesto tautybių savaitgalis pir
mą kartą rengiamas š. m. gegu
žės 9 ir 10 (penktadienį ir šeš
tadienį). Lietuvių paviljonas 
bus įrengtas Anapilio salėje. 
Meninę programų atliks “Gin
taro” ansamblis, veiks lietu
viškų valgių ir gėrimų bufetas. 
Miesto autobusais bus galima 
aplankyti kitų tautybių pavil
jonus, kurių bus 11. Lietuviai 
kviečiami susidomėti šiuo pla
čiu renginiu ir jame aktyviai 
dalyvauti.

A. a. prof. Antano Ramūno- 
Paplausko mirties metinės — 
gegužės 12, pirmadienį. Velio
nis bus prisimintas Mišiomis 
tą dieną 7.30 v. r. Lietuvos kan
kinių šventovėje.

Lietuvių pensininkų klubas 
rengia išvyką autobusu į Tul
pių festivalį “Cullen Gardens” 
Whitby, Ont, gegužės 14, tre
čiadienį. Kaina — $9 (kelionė 
ir festivalis). Išvykstama 9 v.r. 
nuo “Vilniaus” rūmų, grįžtama 
4 v.p.p. Registruotis iki gegu
žės 7 d. pas L. Balsienę tel. 766- 
7724.

“Gintaro” ansamblis ruošiasi 
savo koncertui “Per gyvenimą 
keliauja žmogus” gegužės 25 d. 
Lietuvių namuose. Programą 
atliks visos gintaro šokėjų gru
pės, sol. R. Paulionis ir nau
jas mergaičių dainos vienetas. 
Bilietai gaunami sekmadie
niais prie šventovių arba pas 
J. Vingelienę tel. 233-8108, G. 
Šimkienę tel. 766-8844. Taip 
pat gintariečiai platina savo 
loterijos bilietus. Bus galima 
laimėti vaizdajuostinį rekor
derį (VHS), dail. V. Balsienės 
keramiką, telefono aparatą ir 
nešiojamą radijo priimtuvą. 
Motinos dienos proga ginta
riečiai pardavinės rožes prie 
Prisikėlimo ir Lietuvos kan
kinių šventovių.

Nuoširdi padėka G. Paulio- 
nienei, kuri su “Gintaro” dai-

Gegužės 4, sekmadienį, 1 v. p. p., 
Toronto Lietuvių namų 
pensininkų kambaryje šaukiamas

visuotinis LN moterų būrelio 

susirinkimas
Narės ir viešnios prašomos dalyvauti. Valdyba

Advokatė

JOANA E. KURAS, ll b. 
atidarė savo raštinę

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

Telefonas (41 6) 763-3362

nos vienetu dirbo daugiau 
kaip 10 metų ir išleido plokš
telę, jau baigiamą išparduoti. 
Šiuo metu yra sudarytas nau
jas “Gintaro” dainos vienetas 
iš jaunesnių mergaičių, ku
riam vadovauja Rūta Meikle- 
john-Stauskienė. Į šį vienetą 
yra priimamos ir kviečiamos 
mergaitės nuo 13 m. amžiaus, 
kurios ir nepriklauso “Ginta
ro” ansambliui. Šis vienetas 
pirmą kartą pasirodys metinia
me “Gintaro” koncerte. Dėl 
repeticijų ir smulkesnių in
formacijų skambinti Rūtai 
Stauskienei tel. 272-4316 ar
ba Ritai Karasiejienei tel. 
279-9079.

Nuoširdi padėka rėmėjams 
už aukas: Prisikėlimo para
pijos bankeliui, LN moterų 
būreliui, P. Gulbinskui, B. 
Romeikienei ir J. Venclovai- 
čiui.

Visuotinis Kanados gyven
tojų surašymas bus 1986 m. bir
želio 3 d. Valdžios įstaiga “Sta
tistics Canada” ragina visus 
užpildyti surašymo blankus ir 
atsakyti į pateiktus klausimus. 
Kiekvieno piliečio įrašymas 
yra svarbus daugeliu atžvil
gių. Federacinė vyriausybė 
skirsto mokestines sumas pro
vincijoms pagal gyventojų 
skaičių (maždaug po $600). Lie
tuviam ir kitom tautybėm la
bai svarbu, kad visi būtų įra

Ž
i

sekmadienį, 
11.30 v.r.- 
4 v.p.p., 
karaliaus 
Mindaugo 
menėje.

šyti lietuviais, nes pagal tai 
vyriausybė skirsto finansinę 
paramą jų veiklai. Be to, su
rašymo duomenys yra svarbūs 
įvairiom institucijom, kurios 
planuoja tarnybų, verslų, par
duotuvių steigimą ir 1.1.

A. a. Bronės Pabedinskienės 
atminimui A. S. Grigaliūnai 
paaukojo Kanados lietuvių 
fondui $10.

Kanados daugiakultūrinių 
reikalų ministeris Otto Jeli
nek atsiuntė laišką “Tėviškės 
žiburiams”, kuriame išreiškia 
pasitenkinimą įvykusia dau- 
giakultūre konferencija To
ronte, gausiu dalyvių skaičiu
mi ir domesiu konferencijos 
temai “Daugiakultūriškumas 
ir ekonominis gyvenimas”. Tai 
esąs naujas posūkis, kuris 
reiškia jau esamų programų 
papildymą, bet ne panaikini
mą. Būsiąs įsteigtas naujas 
vienetas, kuris rūpinsis et
ninių grupių dalyvavimu eko
nominiame Kanados gyveni
me. Tuo reikalu jis tarsis su 
etninių bendruomenių vado
vais ir provincinių vyriausy
bių atstovais birželio ir rug
sėjo mėnesiais. Be to, minis
teris pageidauja sugestijų jam 
rūpimais klausimais ir prašo 
rašyti šiuo adresu: Hon. O. Je
linek, c/o House of Commons, 
Ottawa, Ont. KIA 0A6.

Metinis “Lito” narių susirinki
mas įvyko balandžio 19 d. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Pirmi
ninkavo “Lito” valdybos pirm. A. 
Kličius, sekretoriavo valdybos 
sekr. A. Drešerienė. Dalyvavo 
198 pilnateisiai nariai, bet su pa
vėlavusiais susidarė apie 250 as
menų. Pranešimus padarė valdy
bos pirmininkas, vedėjas ir komi
sijos. Nariai vedėjo pranešimą, 
rodantį, kad "Lito” kapitalas per 
metus paaugo 3.5 mil. dolerių, 
sutiko rankų plojimu. Š. m. sau
sio 31 d. “Litas” aktyve turėjo 17.5 
mil. dolerių. Per metus narių skai
čius paaugo visa šimtine ir dabar 
yra 1978 nariai, iš jų apie 300 yra 
svetimtaučių — pagalbinių narių.

J narių klausimus atsakinėjo val
dybos pirmininkas arba vedėjas. 
Be to, pirmininkas pranešė, kad 
1973 m. priimtas "Lito” statutas 
kiek senstelėjo. Prieš kurį laiką 
sudaryta statuto komisija yra pa
ruošusi valdybai statuto pakeiti
mus. Netolimoje ateityje bus su
šauktas specialus susirinkimas 
pataisytam statutui priimti.

Į valdybos dviejų narių, baigu
sių savo kadenciją, vietą kandi

Greitas ir tikslus patarnavimas!

1475 DeSeve

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. H1X 1L7

LITAS
MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8 

Tel. 766-5827; 766-5830

Skyriai: 39O7A Rosemont Blvd, ir 

Šv. Kazimiero parapijoje

KASOS VALANDOS:

Pirm., antr., treč. 9.00-3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00
Penktadieniais
Sekmadieniais

10.00- 6.00 
10.30-12.30

Atliekame visus bankinius patarnavimus

Aktyvas - virš $17,000,000. rezervas - $600,000.
Dabartinių palūkanų informacija “LITE”

Aukojo lituanistikos 
katedrai

$1000: A. Kantvydas; $200: 
Kanados lietuvių medikų drau
gija, J. Starke (papildė iki $600); 
$100: V. Paulionis, S. Šalkaus
kas; $50: K. Gaputis, M. ir V. 
Tamulaičiai, P. Pekarskienė, 
A. Stankus.

Komitetas nuoširdžiai dėko
ja už aukas. Vajus tęsiamas to
liau. Čekius rašyti: Lituanis
tikos katedra ir siųsti Lėšom 
telkti komitetui, 1011 College 
St. Toronto, Ont. M6H 1A8.

Moterų žurnale “Woman’s 
World”, kuriuo domisi toron- 
tietės, bendradarbiauja ir Jo
seph Gustaitis, Ph. D. Š. m. 16 
nr. jis rašo apie muziką kaip 
vaistą, raminantį nervus ir ska
tinantį žmogaus kūrybiškumą. 
Šis savaitinis žurnalas yra lei
džiamas JAV-se.

Ryšium su daugiakultūre 
konferencija, skirta aktyves
niam etninių grupių dalyvavi
mui verslo srityje, spaudoje 
pasirodė nepalankių nuomo
nių — toks federacinės vyriau
sybės posūkis esąs nukrypi
mas nuo kultūrinio kelio. Tarp 
nepalankių nuomonių “The 
Globe a. Mail” 1986. IV. 11 mini 
ir prof. Daivą Stasiulytę iš 
Carltono un-to Otavoje, kur ji 
dėstanti kursą apie rasinius 
ir etninius santykius. Kana
dos daugiakultūrių reikalų 
min. O. Jelinek betgi pareiš
kė, kad daugiakultūre politi
ka praplečiama į ekonominę 
sritį, neskriaudžiant kitų pro
gramų. Tai esąs daugiakultū- 
riškumo stiprinimas, o ne silp
ninimas.
MIKOLA INIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar- . 
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024, Toronte. 

datavo trys asmenys. Buvo per
rinktas H. Dauderis ir naujai iš
rinktas A. Gustainis. Į kredito ko
misiją aklamacijos būdu perrink
tas V. Piečaitis, į revizijos komi
siją irgi aklamacijos būdu išrink
tas V. Lukošius. Tuo būdu dabar 
“Lito" valdybą sudaro: Juozas Ber
notas, Bruno Bulota, Henry Dau
deris, Alma Drešerienė, Andrius 
Gustainis, Algis Kličius ir Rūta 
Pocauskaitė-Rudinskienė; kredito 
komisiją: Jonas Adomonis, Jus
tas Kibirkštis ir Vincas Piečai
tis; revizijos komisiją: Robertas 
Bernotas, Viktoras Lukošius ir 
Juozas Šiaučiulis.

Po susirinkimo visi dalyviai 
buvo pavaišinti puikia vakarie
ne.

“Nidos” žvejotojų-medžiotojų 
klubo susirinkimas įvyko balan
džio 20 d. AV parapijos salėje. 
Buvo pasitarta einamaisiais klu
bo reikalais. Pabaigoje pasivai
šinta.

Krikštai. Gilles ir Nicoles Bu
lotų sūnus pakrikštytas Vincen- 
to-Vinco vardais. Veronikos (Bu
lotaitės) ir Daniel Terrault sūnus 
pakrikštytas Simonu. B.S.

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

3907A Rosemont šv. Kazimiero per.

4.00-8.00 ---------
2.00-6.00 ---------

--------- 10.30-12.30

REIKALINGA PAJĖGI MOTERIS 
priežiūrai senyvos moters High 
Park rajone. Darbo laikas pagal pa
sirinkimą. Skambinti te). 763-6498 
Toronte. ,

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.

ESU NAŠLĖ, pasiturinti, pensi
ninkė, neseniai apsigyvenusi Ka
nadoje. Noriu susipažinti su pen
sininko amžiaus vyru vedybų tiks
lu. Rašyti “Tėviškės žiburių” adre
su, pažymint ant voko “Pranei”.

NUSIBODO man vienai gyventi. 
Esu pensininkė, našlė. Noriu su
rasti gyvenimo draugą. Rašyti “Tė
viškės žiburių” adresu, pažymint 
ant voko “Reginai”.

JIEŠKAU kultūringo, gero būdo 
ir jaunos dvasios lietuvio, 35-65 
metų amžiaus. Turiu gana įdomų gy
venimą ir norėčiau juo dalintis su 
juo. Rašyti “Tėviškės žiburių” adre
su, pažymint ant voko "Gintarei”.

ONTARIO LONDONE parduoda
mi ką tik iš Lietuvos gauti nauji, 
gražūs tautiniai drabužiai mote
riai. Kaina - $200. Tel. 439-7510.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 239-4496 
Toronte.


