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Nepakeičiamas žmogus
Motina savo prigimtimi ir paskirtimi yra tarsi dvily

pis žmogus — motina gimdytoja ir motina auklėtoja. To
kios sampratos motinai kasmet yra skiriama pagerbimo 
ir prisiminimo diena. Tai reikšminga šventė — padėkos, 
džiaugsmo ir maldos sutartinė, puikiausia proga vaikams 
ir vaikaičiams regimu būdu išreikšti savo meilę, prisi
rišimą ir neužmarštį. Tačiau visa tai negali likti iškilmin
ga romantika, pasibaigianti su ta pačia diena. Motinos 
yra vertos kasdieninio prisiminimo, nuolatinės meilės 
ir pagarbos. O tam reikia gilesnio įsisąmoninimo, stipres
nio jausmo ir tikrojo motinos supratimo. Kai kalbame 
apie motiną, bent mums, lietuviams, praeities pavyzdžiai, 
dailininkų tapyba, reprodukcijos prieš akis atskleidžia 
skarele apsigaubusią, nuvargusio veido, gerų akių senu
tę. O vaizdas, ir tai jau visai tobulas, iškyla tada, kai re
gime ant kelių pasodintą mažutėlį, žiūrintį į pirštu rodo
mą knygą. Tai vaizdas motinos gimdytojos ir motinos auk
lėtojos, kuriai skiriamos tos kasmetinės pagarbos ir pri
siminimo dienos.

Ir vis dėlto šių dienų vertybes maišančioji jėga per 
naujus lygybės ir vadinamojo išsilaisvinimo sąjūdžius 
paliečia ir tą tikrąją, nekaltą motiną, bando savaip aiš
kinti prigimtį ir paskirtį arba į tai visai nebesigilinti. 
Tasai mylimas ir gerbiamas ligšiolinis motinos paveiks
las pradedamas apibraukyti ne visiems suprantamais 
brūkšniais, ne visiems priimtinom spalvom. Ir kaip tik 
šioje vietoje motinų pagerbimo ir prisiminimo šventė, 
kaip pavasario giedra, pridengiama klausimais ir abe
jonėmis, net nusivylimo debesėliais.

Motina gimdytoja jau dažnai nebegali būti motina 
auklėtoja. Profesinių ar ekonominių uždavinių verpe
tuose dingsta auklėtoja. Vaikai auga pasamdytų prižiū
rėtojų aplinkoje, darželiuose, kaimynų ar močiučių glo
boje. Jie nuo pat mažens praktiškai jau nebeturi moti
nos. Negalima būtų teigti, kad pasamdyti prižiūrėtojai 
neatliktų savo pareigų, negalima neigti močiučių mei
lės savo vaikaičiams, bet kas gi atstos motinos įtaką ir 
meilę, kuriai pasireikšti bepaliekami laiko trupinėliai? 
Kokį atoliepį į visa tai jaučia vaikas? Ar tai nebus pra
džia visų tolimesnių visuomeninių, socialinių, religinių 
ir tautinių problemų?

Motina gimdytoja dažnai jau nebebūna nė gimdytoja. 
Reikalaujama teisė apsispręsti už negimusių kūdikių žu
dymą tėra tik formalus paviršutiniškumas, pridengian
tis motinystės pašaukimą bei reiškiantis moralinį nuo
smukį. Kaip ir kas visa tai mėgintų aiškinti, viena yra 
tikra: įvairių rūšių laisvių skelbėjams ir dabartinės gene
racijos legalizuotiems pataikūnams tėra skirtas ribo
tas plotas, už kurio prasideda dalykai, nebepriklausą 
žmogui. O noras peržengti ribą visada pavirsta nelai
mėmis, geriausiu atveju — niekais.

Išeivijoje net ir trečiosios kartos lietuvių motinų dau
guma išlieka dar nesužalotos mylimą motinos paveiks
lą pjaustančių smūgių. Ar tai nėra šviesūs atspindžiai 
mūsų protėvių ir savo pašaukimui ištikimų motinų, ku
rios ir numirusios šviečia, mums kalba, mus moko? Tik 
toks išsaugotas motinos paveikslas gali turėti nuoširdžios 
pagarbos ir jautrių prisiminimų vertę. Niekas žmogui 
negali atstoti motinos. Taipgi niekas negali jos nė pa
keisti, nors vadintųsi tuo pačiu motinos vardu ir tikėtų
si vienodo dėmesio.

Motinystė plačiąja prasme yra gyvybės atskleidimo 
ir jos vystymo regima, natūrali ir nepamainoma išraiška 
— visa, kas tampa gyva, priklauso jos sričiai. Ir todėl bū
tų klaidinga ją kitaip suprasti ir aiškinti. Tai visumai 
priklauso ir žmogiškoji motina. Į visa tai giliau pažvel
gus, sąmoninga pagarba, tikra meilė ir dėkingumas už gy
vybę nebegali būti nei proginis, nei praeinantis.

Lietuvė motina auklėtoja šiandien mums nemažiau 
reikalinga, negu būdavo praeityje. Šeimos gyvenime ji 
negali būti kuo nors kitu pakeičiama, kai stiprinami re
liginiai, moraliniai ir tautiniai pagrindai. Pasaulio ir 
mūsų tautos ateitis priklauso nuo šeimų apsisprendimo 
ir pajėgumo. O šeimų stiprybė pirmiausia priklauso nuo 
motinų, kurios supranta savo tiesioginę paskirtį. Jų iš
jungimas iš tos paskirties pasaulį veda į bauginančią 
nežinią. o .C. Senkevičius

Pfisfi Lilio j vyki o i
PAVOJINGAS RADIOAKTYVIOS MEDŽIAGOS IŠSIVERŽIMAS 
įvyko atominėje sovietų elektros jėgainėje Černobilyje, Ukrai
noje, apie 130 km į šiaurę nuo jos sostinės Kijevo. Radiacija stai
ga padidėjo nuo 5 iki 10 kartų Švedijoje, Norvegijoje, Suomijo
je ir Danijoje. Švedai netgi įtarė, kad kaltė tenka jų atominei 
Forsmarko jėgainei prie Stockholmo. Ji tuojau buvo sustabdy
ta, išgabenti darbininkai. Vėliau betgi paaiškėjo, kad radiacija 
kyla ne tik Forsmarke, bet ir kitose Švedijos vietovėse, net ir kai
myninėse valstybėse. Sovietinė “Tasso” agentūra tik tada pra
nešė pasauliui vieno atominio reaktoriaus užsidegimą Černo
bilyje, kur yra keturi reaktoriai, apsupti iš grafito pagamintu 
bloku, kontroliuojančiu radiaktyvios medžiagos temperatūrą.

KANADOS ĮVYKIAI

Komisija tebelaukia atsakymų
Teisėjo J. Deschenes vado

vaujama komisija, jieškanti 
karo nusikaltėlių Kanadoje, 
greičiausiai nesuskubs pa
siųsti savo advokatų į užsie
nio šalis susipažinti su archy
vine medžiaga. Komisija savo 
rekomendaciją Kanados vy
riausybei turi paruošti prieš 
birželio 30 d. Specialūs raštai 
buvo pasiųsti Sovietų Sąjun
gai, Lenkijai, Olandijai, Bri
tanijai ir JA Valstybėms, pra
šantys garantijos, kad komisi
jos advokatams bus parodyti 
archyvuose laikomų vokiškų 
dokumentų originalai, parū
pinti patikimi vertėjai, lei
džiamas liudininkų apklausi
nėjimas pagal Kanados nuosta
tus, to apklausinėjimo įrašy
mas vaizdajuostėje. Visos pen
kios valstybės ne tik neatsiun
tė oficialaus sutikimo, bet ir 
iš viso neatsiliepė į J. Desche
nes komisijos atsiųstą prašy

mą. Iki birželio 30 d. liko du 
nepilni mėnesiai, per mažai 
laiko advokatų apsilankymui 
ir susipažinimui su kaltina
mąja medžiaga archyvuose. Et
ninės grupės iš R. Europos ša
lių jau kreipėsi į federacinį 
Kanados teismą, reikalauda
mos sustabdyti J. Deschenes 
advokatų kelionę Sovietų Są- 
jungon ir Lenkijon, jeigu ten 
nebus įsileisti ir tų grupių 
advokatai.

Gallupo instituto paskelbti 
viešosios nuomonės tyrimo 
duomenys liudija vis menkes
nį kanadiečių pasitikėjimą 
Kanados paštu. 1954 m. Kana
dos pašto paslaugas geromis 
pripažino du trečdaliai ap
klaustų kanadiečių, nepaten
kinti buvo tik 5%. 1974 m. pa
tenkintų kanadiečių skaičius 
sumažėjo iki 52%, nepatenkin-

(Nukeltą į 8-tą psl.)

Kanados [taitiečių vakare parlamento rūmuose Otavoje 1986 m. balandžio 24 d. Kairėje — Kanados Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos pirmininkas advokatas ALGIS PACEVIČIUS, dešinėje — JAV ambasadorius Kanadai 
THOMAS NILES, pasakęs pagrindinę kalbą Nuotr. D. Skukauskaitės

Baltiečių vakaras parlamento rūmuose
Keturioliktasis estų, latvių ir lietuvių vakaras Kanados parlamento rūmuose

Vakaras š. m. balandžio 24 d. 
buvo pradėtas Kanados him
nu, kurį fortepijonu paskambi
no Loreta Lukšaitė. Įvadinį 
žodį tarė Baltiečių vakaro par
lamentarų komiteto kopirmi- 
ninkas sen. dr. S. Haidasz, pri
mindamas, jog tai jau keturio
liktasis toks vakaras parlamen
to rūmuose. Jis pristatė ir eilę 
iškilesnių vakaro svečių: Vati
kano pronuncijų arkiv. Angelo 
Palmas, Kanados ambasado
rių Portugalijai Lloyd Fran
ces, Australijos ambasadorių 
R. Laurie, JAV ambasadorių 
Thomas Niles, Norvegijos am
basadorių P. Olberg, V. Vokie
tijos atstovą A. Van Seller, Ka
nados užsienio reikalų minis
terijos viršininką Rytų Eu
ropos reikalams, Esti
jos konsulą I. Heinsoo, Latvi
jos konsulą dr. E. Upenieks, 
minister} veteranų reikalams 
George Hees, finansų ministe- 
rį Michael Wilson ir JAV estų 
centrinės tarybos pirmininką 
Johann Simonson.

Invokaciją bei vakarienės 
maldą sukalbėjo arkiv. A. Pal
mas, o taurę už karalienę pa
kelti pasiūlė Kanados baltie
čių federacijos pirmininkas 
dr. G. Silinš. Tada visi sėdosi 
valgyti skanios vakarienės ir 
kalbėtis su savo kaimynais 
įvairiais baltiečius liečian
čiais reikalais. Parlamentarų 
vakare buvo apie 51, o iš viso 
prie stalų sėdinčių dalyvių — 
210, jų tarpe ir keletas žurna
listų. Kadangi parlamentarai, 
kaip ir visuomet, išsklaidyti 
tarp baltiečių, tai buvo gera 
proga pateikti jiems turimas 
informacijas.

Ministerio kalba
Po vakarienės žodį tarė ki

tas Baltiečių vakaro parlamen
tarų komiteto kopirmininkas 
ir finansų ministeris Michael 
Wilson. Pirmiausia jis perda
vė daugiakultūrių reikalų mi
nisterio Otto Jelinek apgai
lestavimą, kad negali šį vaka
rą dalyvauti dėl staiga užklu
pusių savo tiesioginio darbo 
reikalų. M. Wilson ta proga 
padėkojo rengėjams, kad šio 
vakaro datą specialiai atidėjo 
jam patogiai dienai, nes anks
čiau ir jis nebūtų galėjęs da
lyvauti dėl naujo biudžeto 
pateikimo parlamentui. Jis pa
sidžiaugė baltiečių ryžtingu
mu kovoje už savo tautų laisvę, 
nors tai dažnai yra užmiršta
ma viešosios spaudos. Tai 
esanti garbinga kova už savo 
kraštą, už tiesą ir už teisę. 
Jis taipgi perdavė Kanados mi-

Kanados finansų ministeris MI
CHAEL WILSON kalba Baltiečių 
vakare parlamento rūmuose

Nuotr. D. Skukauskaitės

nisterio pirmininko Brian Mul
roney linkėjimus ir atsiprašy
mą, kad šį kartą negali daly
vauti, nes ruošiasi svarbiems 
pasitarimams Japonijoje, To
kijo mieste. Wilsonas užbaigė 
savo žodį, nurodydamas, kad 
įsteigta Kanadoje komisija 
žmogaus teisių pažeidimams 
tirti įvairiuose kraštuose.

Meninei vakaro programai 
vadovauti dr. Silinš pakvietė 
latvę dr. Vairą Vikis-Frei- 
bergs. Meninė dalis buvo su
skirstyta į tris dalis, kad pa
įvairintų kalbų monotoniją. 
Pirmąją dalį atliko estas pia
nistas Armas Maiste, paskam
bindamas F. Chopino kūrinį ir 
savo paties paruoštą estų dai
nų improvizacinę pynę.

Profesoriaus žodis
Po to kalbėjo Kanados es

tų centrinės tarybos atstovas 
ir McGill universiteto profe
sorius M. Puhvel. Jis trumpai 
perbėgo baltiečių tautų istori
ją ir priminė dabartinę jų pa
dėtį atolydžio politikos aki
vaizdoje. Toliau užsiminė apie 
buvusio Kanados ministerio 
pirmininko Diefenbakerio pa
stangas kovoje už baltiečių 
pripažinimą tarptautinėje 
arenoje ir pareiškė, kad da
bartinė Kanados valdžia turė
tų rūpintis Baltijos valstybių 
diplomatų teisių sulyginimu 
su kitų kraštų diplomatais ir 
diplomatinių pareigų tęstinu
mu. Tuo būsianti oficialiai 
pripažįstama šių trijų tautų 
teisė į laisvę.

Užsiminė prof. Puhvel ir dis
harmoniją, kuri Kanados pilie

čių tarpan įnešta Deschenes 
komisijos įsteigimu. Jo many
mu bet kokie ryšiai tos komi
sijos su Sov. Sąjunga automa
tiškai būsią ryšiai su KGB ir 
todėl atmestini. Atmestinas 
todėl ir tos komisijos vykimas 
į Sov. Sąjungą rinkti dokumen
tacijos apie tariamuosius karo 
nusikaltėlius. Toks vykimas 
nepriimtinas jau vien dėl to, 
kad komisija turėtų vykti į oku
puotus Baltijos kraštus ir tuo 
būdu norom nenorom oficia
liai pripažinti tos okupacijos 
teisėtumą.

“Ramunėlės”
Po šios kalbos antroje me

ninės programos dalyje pasiro
dė Otavos lietuvaičių grupė 
“Ramunėlės”. Tai aštuonios 
jaunos mergaitės, kurių dai
noms vadovauja Rūta Kličie- 
nė, akompanuoja Loreta Luk
šaitė. Jos padainavo dvi lie
tuvių kompozitorių dainas — 
“Nemunėli, Nemunėli” ir “De
vynbalsė”, L. Lukšaitės pa
ruoštą liaudies dainų pynę 
ir dvi nelietuvių kompozito
rių dainas — “Obels žiedai” 
ir “Lėlė”. Mergaitės visus tik
rai sužavėjo savo jaunumu, 
grakštumu ir puikiu dainų at
likimu.

Pagrindinė kalba
Pagrindinį vakaro žodį tarė 

JAV ambasadorius Thomas 
Niles. Jis priminė, kad JAV 
visada palaikė Baltijos kraš
tų nepriklausomybę, o pasku
tiniuoju metu JAV kongrese 
priimta rezoliucija, kuri skel
bia birželio 14 d. Baltiečių 
laisvės diena. Toliau jis aiš
kino, jog JAV daugelį metų 
bando su sovietais nustatyti 
tam tikras gaires tautų lais
vėjimui. Jis pats, išgyvenęs 
6 metus Sov. Sąjungoje ir jos 
galvoseną pažinęs, sakėsi ne
matąs šioje srityje staigių 
prošvaisčių, nors prez. Rea- 
gano vadovavimo metas ir esąs 
geriausias tokiems prover
žiams.

Savo kalbą jis baigė pami
nėdamas atsitikimą iš savo 
lankymosi 1968 m. Baltijos 
kraštuose. Nurodė, kad tuos 
kraštus lankęs kaip turistas, 
o ne diplomatas, nes Baltijos 
kraštų JAV nepripažįsta kaip 
Sov. Sąjungos dalies. Išlipęs 
jis tada iš lėktuvo Vilniaus 
orauostyje su kitais turistais. 
Juos pasitikę oficialūs komu
nistų valdininkai. Vienas tu
ristas pareiškė valdininkams: 
“Džiaugiamės atvykę Sovietų 
Rusijon”. O vienas valdinin-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Pirmos nuotraukos buvo gau
tos iš JAV erdvių satelito. Jo
se matyti vienas teberūkstan
tis reaktorius, sugriuvęs sto
gas, apdegusios sienos. Vakarų 
pasaulyje grafito apsaugos 
atominėse jėgainėse jau seniai 
buvo atsisakyta, nes grafitas, 
sulaikantis karščio prasiver
žimą, taip pat yra deganti me
džiaga, kurią sunku užgesinti. 
Buvo padaryta išvada, kad so
vietiniame reaktoriuje įvyko 
sprogimas, užsidegė ne tik ap
sauginis grafito blokas, bet ir 
dėl karščio išsiliejęs urani- 
jus. Radioktyvinė radiacija 
debesimis pakilo į erdves, iš 
jų pasiekdama žemę. Per dide
lė radiacijos dozė žmogui ga
li atnešti staigią arba gerokai 
vėlesnę mirtį, dažniausiai su
sietą su vėžiu bei kitais kūno 
sutrikimais.

Pavojinga tyla
Didžiausia įtampa kilo kai

myninėse užsienio šalyse, kur 
buvo plačiai skleidžiamos ži
nios apie plintantį pavojų. So
vietų Sąjungoje pavojus buvo 
ignoruojamas. Gegužės pirmo
sios proga televizija rodė tra
dicinį paradą Maskvos Raudo
nojoje aikštėje, Kijevo gat
vėse šokantį jaunimą. Buvo pa
darytas daugiausia užsieniui 
skirtas trumpas pranešimas, 
kad Černobilyje žuvo du asme
nys, buvo sužeisti 197, kurių 
eilėse tik 18 susilaukė sunkes
nio sužeidimo. Debesys su ra
dioaktyviomis medžiagomis, pa
sikeitus vėjui, pasuko į pie
tus. Pavojaus zona tapo Čekos
lovakija, Lenkija, Austrija, 
Vengrija, Rumunija, Bulgari
ja, Jugoslavija ir netgi Italija. 
Lenkijoje vaikams buvo parū
pinta jodo kovai su radiacija. 
Kitur buvo sustabdytas lauke 
besiganančių karvių pieno tie
kimas vartotojams, įsakyta 
plauti lauko daržoves. Kom
partija vis dar laikėsi tylos po
litikos. Jos vadas M. Gorbačio
vas, vėl siūlydamas sustabdy
ti branduolinių ginklų bandy
mus pasaulyje, net neužsimi
nė apie nelaimę Černobilyje.

Du pranešimai
Užsieniečius raminti ban

dė į JAV kongreso komitetą 
atsiųstas sovietų ambasados 
Vašingtone II sekr. V. Chur
kinas ir į V. Vokietijos komu
nistų kongresą atsiųstas Mask
vos partinio komiteto pirm. B. 
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Rašytojo Jurgio Gliaudos knyga, išversta anglų kalbon

Jeltsinas. Ilgoką tylą V. Chur
kinas aiškino konkrečių išva
dų stoka, pabrėždamas, kad 
pavojus dar nėra visiškai pra
ėjęs. Daugiau žinių pateikė 
B. Jeltsinas. Pasak jo, nelai
mė Černobilye įvyko dėl žmo
gaus padarytos klaidos. Ato
minės jėgainės yra saugios, jų 
nereikės uždaryti. Nukentėjo 
tik vienas atominis reaktorius, 
bet teko išjungti ir tris kitus. 
Buvo evakuota apie 50.000 žmo
nių, kurie ilgesnį laiką nega
lės grįžti į savo gyvenvietes. 
Evakuotoje 30 km zonoje ap
link Černo.bilį dabar yra likę 
tik specialia apranga aprūpin
ti kariai ir milicininkai, pri
žiūrintys paliktas nuosavybes. 
Černobilio srityje lankėsi 
premjeras N. Ryžkovas ir polit- 
biurio narys J. Ligačevas, su
sitikę su evakuotais gyvento
jais, susipažinę su padarytais 
nuostoliais, iš tos srities eva
kuotiems gyventojams reika
linga pagalba.

Kritikavo užsienį
B. Jeltsinas pasmerkė užsie

nyje iki tūkstančių išpūstus 
klaidingus aukų duomenis. Jis 
pakartojo kompartijos pa
skelbtą dviejų asmenų žuvi
mą ir 197 sužeidimą. Sunkiau 
sužeistų gali būti apie 30-40 
asmenų, bet tikrai ne tūkstan
čiai, kaip spėjama Vakaruose. 
Žemėlapiai laikraščiuose liu
dija, kad radiacijos buvo pa
liesta ir Lietuva, kai debesys 
su radioaktyvia medžiaga slin
ko Skandinavijon ir vėliau per 
Lietuvą veržėsi į pietus, šia 
proga prisimintina, kad Snieč
kaus mieste prie Ignalinos jau 
veikia sovietų pastatyta atomi
nė elektros jėgainė. Sovietų 
Sąjunga dabar jau turi 51 ato
minę elektros jėgainę, paden
giančią 11% visos elektros pa
klausos. Atominių jėgainių 
skaičių planuojama padvigu
binti iki 1990 m., nors Vakarų 
pasaulyje į jas žiūrima kritiš
kiau dėl vis dar pilnai neužtik
rinto saugumo. Atominėmis jė
gainėmis sutaupyta sovietinė 
nafta už dolerius parduodama 
užsieniui. Sovietų Sąjunga da
bar kasdien parūpina 12 mili
jonų statinių naftos, kurios ne
maža dalis atsiduria užsieny
je. Už ją gaunama Kremliaus 
vadams labai reikalinga užsie
nio valiuta.
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Tolimieji rytai lietuvio akimis
Japonijoje, Singapūre, Malezijoje

Q RELIGINIAME GWMMF
Arkivyskupas Liudas Povilonis, 

Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų 
apaštalinis administratorius, lan
kėsi Romoje, kur dalyvavo Euro
pos kunigų tarybų sauvažiavime 
ir balandžio 14 d. buvo priimtas 
Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II. Arkiv. 
L. Povilonis supažindino Šv. Tė
vų su pasiruošimais Lietuvoje 
krikščionybės sukakčiai 1987 m. 
Paaiškėjo, kad centrinis sukak
ties minėjimas įvyks 1987 m. bir
želio 28 d. Vilniuje, kur buvo 
pradėtas masinis lietuviu krikš
tas 1387 m. Tarptautiniu mastu 
ši sukaktis bus paminėta Ro
moje, Šv. Petro bazilikoje, 1987 
m. birželio 14 d. Šv. Tėvas iš
reiškė viltį, kad minėtoji Lie
tuvos krikšto sukaktis bus pa
minėta ir visuotinės K. Bendri
jos, panašiai kaip buvo pami
nėta šv. Kazimiero 500 metų mir
ties sukaktis. Pokalbio metu taip 
pat paaiškėjo galimybė, kad 
arkiv. Jurgis Matulaitis 1987 m. 
bus paskelbtas palaimintuoju, 
nes jo gyvenimo tyrinėjimo byla 
baigta. Arkiv. L. Povilonis Šv. 
Tėvui ir jo bendradarbiams įtei
kė dovaną — po gintarinį Roži
nį, atvežtą iš Lietuvos. Šioje 
audiencijoje Šv. Tėvas gyvai do
mėjosi okupuotos Lietuvos rei
kalais, ypač K. Bendrijos būkle.

Vysk. A. Vaičius, apaštalinis 
Telšių vyskupijos administrato
rius, 1986 m. Velygų proga para
šė ganytojinį laišką tikintie
siems apie skaistumo dorybę bei 
jos pažeidimus, primindamas, 
kad seksualinis ištvirkimas tau
tai yra pražūtingas.

Iš okupuotos Liętuvos gautame 
laiške rašoma: “Mūsų padangėje 
liūdnos naujienos — vasario 
19 d. mirė Petras Paulaitis, žmo
gus senyvo amžiaus; skundėsi 
šlubuojančia širdimi ir mirė nuo 
širdies infarkto. Laidotuvės bu
vo labai gražios, buvo daug žmo
nių; palaidotas su visomis kata
likiškomis apeigomis Kretingoje 
kur gyveno.” Velionis buvo tvir
to tikėjimo lietuvis, ilgametis 
kalinys, kentėjęs už religinę ir 
patriotinę veiklą. Savo laiku 
apie jį daug rašė pogrindžio 
spauda.

Kardinolas J. Ratzingeris, Ti
kėjimo doktrinos kongregacijos 
prefektas Vatikane, 1986 m ba
landžio 14 d. skaitė paskaitą To
ronto “Varsity Arena” patalpo
se, kur telpa 6000 asmenų. Pa
skaitą rengė Toronto universi
teto Šv. Mykolo kolegija. Susi
domėjimas buvo didelis dar ir 
dėl to kad anksčiau Toronto uni
versitete skaitė paskaitas žy
mus teologas H. Kiung, garsė
jantis nukrypimais nuo katali
kų teologijos ir dėl to nebelai
komas katalikų teologu. Kar. J. 
Ratzingerio paskaita buvo netie
sioginis atkirtis Kiungo idėjoms. 
Kard. J. Ratzingeris nuosekliai 
ir pozityviai ryškino mintį, kad 
tikroji Kristaus Evangelijos 
skelbėja yra K. Bendrija, o teo
logams tenka tiktai pagalbinis 
uždavinys. Teologai gimsta ir 
miršta, o “Viešpats Kristus, pri
sikėlęs iš numirusių, niekad ne
miršta. Jis pasilieka, kaip ir ti

kėjimas į Jį, o to tikėjimo skel
bimas yra nesikeičiantis Bendri
jos uždavinys”. Teologai turi mo
kyti žmones ne savo teorijų, o 
krikščioniškojo tikėjimo, pa
remto Apreiškimu ir tradicija. 
K. Bendrijai rūpi išsaugoti pa
prastų žmonių tikėjimą, kad jis 
nebūtų iškraipytas ir klaidina
mas. Tikėjimo išsaugojimas “vi
suomet turi būti svarbesnis da
lykas už baimę sankirčio su ga
linguoju”. Šioje kardinolo pa
skaitoje dalyvavo ir nemažas 
būrys lietuvių iš Mississaugos 
ir Toronto.

Kanados užsienio reikalų ini- 
nisterio Joe Clarko žmona Mau
reen McTeer (mergautinė pavar
dė), praktikuojanti katalikė, pri
ėmė kvietimą tapti garbės direk
tore Kanadiečių lygos už teisę 
daryti abortus. Spaudai pareiš
kė niekad nedarysianti abortų 
sau, bet pripažįstanti teisę ki
tom moterim elgtis, kaip joms 
patinka. Ta jos laikysena susi
domėjo vietos vyskupas Adolphe 
Prouex, pakvietęs ateiti į vys
kupijos būstinę ir paaiškinti sa
vo dalyvavimą abortų šalinin
kių sąjūdyje. Atrodo, vyskupas 
norėtų, kad ji, kaip iškili mo
teris, pasitrauktų iš minėto są
jūdžio, kuris yra nesuderinamas 
su K. Bendrijos nusistatymu.

Informacijos įstaiga “Keston 
News Service”, veikianti Angli
joje, Kestono kolegijoje, savo 
žiniaraštyje 1986 m. kovo 6 d. 
rašo apie reportažą “Izvestijo- 
se” 1986.1.17, kuriame jo auto
rius rašo apie religijos laisvę 
Sov. Sąjungoje. Jis aplankęs Lie
tuvą ir keletą Sov. Sąjungos sri
čių ir surinkęs kai kurių dvasiš
kių bei pasauliečių pareiškimus. 
Juose visi patvirtina, kad reli
gija Sov. Sąjungoje nevaržoma. 
Lietuvoje korespondentas kal
bėjęs su kun. Jonu Žemaičiu, 
Rumšiškių klebonu. Šis pareiš
kęs, kad neatsimena jokių pro
blemų su vietiniais pareigūnais. 
Angiškasis žiniaraštis primena 
“LKB kroniką”, kuri pateikia 
daug faktų apie tikinčiųjų per
sekiojimą. Be to, minėtasis kun. 
J. Žemaitis, buvęs dėstytojas 
kunigų seminarijoje, dėkojęs 
ateistų kalbėtojui už paskaitą, 
kurioje jis puolęs popiežius Pi
jų XI ir Pijų XII už tariamą Hit
lerio rėmimą. Pasaulietis Algir
das Sadauskas Rumšiškėse pa
reiškęs Maskvos koresponden
tui apie religijos būklę Lietu
voje: “Tegu atvažiuoja vakarie
čiai patys ir pasižiūri”. Kaip ir 
kitose srityse, sovietai bando 
pridengti religijos persekioji
mą prievartiniu melu.

JAV susilaukė pirmojo indėno 
vyskupo. Tai kun. Donald Pelot- 
te, 40 m. amžiaus Švč. Sakramen
to vienuolijos provincijolas. Jis 
yra kilęs iš Abenaki indėnų gen
ties.

Kostarikos vyskupų konferen
cija pasmerkė Nikaragvos val
džios veiksmus prieš to krašto 
Katalikų Bendriją, pavadino tai 
Bendrijos persekiojimu ir iš
reiškė savo solidarumą su Nika
ragvos vyskupais bei jų vadovu 
kard. Miguel Obano Bravo.

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Po pietų restorane grįžtam į 
Kyoto miestą, kur lankom Kin- 
kakuji šventyklą labai gražia
me parke. Šiame parke priso
dinta daug vyšnių, kurios da
bar be lapų, bet pavasario me
tu žydint turėtų būti labai gra
ži aplinka. Parkas išvedžiotas 
tvenkiniais, kuriuose spalvoti 
karpiai atplaukia prie kranto 
pas žmones, laukdami maisto. 
Šventyklos parko takeliai la
bai prižiūrimi, lapai nušluo
ti, nėra jokios šiukšlelės. Vi
sam šventyklos rajone yra už
drausta rūkyti. Ir čia daugy
bė ekskursijų, ypač uniformuo
to mokyklų jaunimo.

Dar aplankom keletą kitų 
budistų ir šintoistų šventyk
lų, kurios mums atrodo visos 
vienodos, laužytai išlenktais 
stogais su medinėm kolonom 
ir didžiausiom Budos statu
lom.

Samurajų programoje
Vakare dalyvaujame samu

rajų programoje vienoje pily
je. Čia parodė japoniškas ves
tuves, kuriom jaunąjį ir jau
nąją paėmė iš publikos ir ap
rėdė japoniškais tradiciniais 
vestuvių drabužiais. Buvo gra
žaus juoko, kai jaunuoju buvo 
pašauktas vienas iš mūsų gru
pės žilagalvių “jaunuolių” ... 
Jis susikaupęs atliko tą vaid
menį ir už tai gavo tų apeigų 
nuotrauką. Dar buvo pašoktas 
geišų šokis, parodytas ritua
las arbatos paruošimo sve
čiams, vyrai pasišvaistė kar
dais ir pademonstravo karate 
sportą.

Šis vakaras buvo paskuti
nis Japonijoje, nes sekančią 
dieną jau skrendame į Singa
pūrą. Todėl ši diena buvo la
bai užimta, turistinis autobu
sas išvežė 8 v.r., o grįžom tik 
6 v.v. Kai kuriuos ši diena ge
rokai išVargino net į vakaro 
programą nebevažiavo. Vado
vas vakare papasakojo, kad 
Japonijoje maistas yra labai 
brangus, pvz. mėsa perkama 
tik po 100 gramų, nes jautie
nos kg. kainuoja iki 20 dol. Mū
sų viešbutyje pusryčiai kai
nuoja 8 dol., o už vieną JAV 
dolerį gauni 201 japonų jeną.

Sekančią dieną atsisveiki
nam su šventyklų miestu ir 
autobusu išvažiuojam į Osa
ka miestą. Pravažiuojame bam
bukų miškelius ir pralendame 
pro kelis tunelius, nes šiam 
rajone kraštas kalnuotas. Osa
ka miestas turi 2,7 mil. gyven
tojų, bet per jį pervažiuojam 
nesustodami tiesiai į orauostį.
Singapūro miestas ir respublika

Lėktuvas išskrenda iš Osa
kos 1 v.p.p. ir pasiekia Singa
pūrą 7.30 v.v. Lėktuvui pakilus, 
saulei šviečiant, gražiai matė
si pajūrio kalnų grandinė, ku
rių viršūnėse baltavo sniegas. 
Deja, saulė tuojau pranyko ir 
teko skristi per storus debesų 
klodus žemės nematant. Tar
pais lėktuvą gerokai purtė. 
Tiktai prieš nusileidžiant Sin
gapūre pasimatė žemė ir van
duo, taip pat tropikinis žalu
mas. Išlipus pasitinka drėg
mė ir šiluma, nes temperatū
ra 83°F. Pasijunti vasaros 
krašte atsidūręs.

Singapūras to pat vardo 
miestas ir demokratinė res
publika anksčiau valdyta bri
tų, turi labai mažą plotą — vos 
618 kv. kilometrų, kur gyvena 
apie 2,3 mil. gyventojų, kurių 
80% yra kiniečiai. Nuo 1965 m. 
nepriklausoma respublika, 
prieš tai keletą metų buvo fe
deracijoje su Malezija. Singa

pūras yra maža sala pačiame 
Malajų pusiasalio gale, su
jungtas tik vienu keliu su 
Malezija.

Pasitikęs vadovas papasako
ja tuos faktus ir nurodo, kaip 
šioje respublikoje elgtis. Pir
miausia negalima mesti po
piergalių ar net cigarečių nuo
rūkų ant žemės — bauda 100 
dol.; perėjimas skersai gatvės 
tik skirtose vietose, nesilai
kantiems bauda 100 dol.; viešoj 
vietoj nusispjovimas irgi bau
džiamas 100 dol. Prašo laiky
tis tų nuostatų, kad nebūtume 
nubausti.

Nuveža mus į Orchard gatvės 
gražų “Ming Court” viešbutį ša
lia didelių krautuvių. Mote
rims tai labai patinka, nes ne
reikia toli jieškoti. Mano kam
bario gyventojas vis dar negau
na savo lagaminų, nes per klai
dą vietoj Singapūro atsidūrė 
Korėjoje.

Dangoraižių miške
Iš ryto — Singapūro miesto 

apžiūrėjimas. Miestas pasken
dęs dangoraižių miške, kur 
žvelgsi, vis aukšti pastatai ir 
vis nauji statomi. Gatvėse di
delis judėjimas kaire puse ir 
sankryžose. Didelis rajonas 
vien kiniečių su jų krautuvė
mis, verslais, valgyklomis, 
šventyklomis ir visa aplinka.

Čia mus išlaipina iš autobu
so ir paleidžia pasivaikščioti. 
Užrašai ir skelbimai kinietiš- 
ki, kur ne kur angliški. Viso
kios mažos kiniečių dirbtuvė
lės dirba, kaukši, kala. Bedar
bių labai mažai —vos 2%. Dar
bininkai uždirba iki 600-700 
dol. per mėnesį. Valdžia ska
tina mažų įmonių statybą ir 
darbo parūpinimą. Nedarbo 
pašalpų, kad ir pažangus kraš
tas, neturi, tad visi priversti 
darbo jieškoti. Dalis darbinin
kų yra iš aplinkinių valstybių.

Aplankėme vieną tokių įmo
nių kompleksą, pastatytą val
džios. Tai keli blokai 6-8 aukš
tų pastatų, kur kiekviename 
aukšte įsikūrusi vis kita įmo
nė ar dirbtuvė. Mums aprodė 
papuošalų ir žaislų dirbtuvę, 
odos dirbinių ir brangiųjų ak
menų šlifavimo. Dirbtuvės ne
didelės, po keliasdešimt ar 
keliolika darbininkų, daug 
dalykų tik rankomis atlieka, 
nes darbo rankų netrūksta.

Iš tų dirbtuvių turistinis au
tobusas nuveža į kultūrinį teat
rą, kur atliekama trumpa visos 
Azijos programa. Čia turime 
progos pamatyti meniškai at
liekamus kiniečių, indiečių, 
arabų šokius ir dainas. Pabai
gai dar gyvačių žavėtojas pa
demonstruoja, kaip barškuo
les gyvates su švilpyne gro
damas iššaukia iš pintinės. 
Neilga apie valandą užtruku
si programa buvo tikrai geras 
susipažinimas su šio miesto 
gyventojų įvairiaspalve kul
tūra.

Be matytos kiniečių rajone 
senos jų šventyklos, apžiūri
me spalvingą indiečių šventyk
lą su daugybe gatvės pusėje 
statulų. Ši šventykla yra pa
statyta 1827 m. ir labai mėgs
tama fotografuoti dėl gražiai 
dekoruoto priešakinio bokšto. 
Aplankėm mahometonų meče
tę bei katalikų šventovę, pa
statytą 1846 m.

Vakaro vaizdai
Singapūras išsistatęs gale 

Malajų pusiasalio, apsuptas iš 
visų pusių vandenų ir turi la
bai gerą uostą, tačiau gėlo van
dens trūksta. Jis yra taupomas 
net ir pirmos klasės viešbu
čiuose. Vanduo importuoja
mas vamzdžiais iš Malezijos.

Pavakary turėjom išvyką 
kiniečių “junka” po Singapūro

įlanką ir aplink miestą. Grį
žome jau vakare sutemus, kai 
visas miestas skendo žiburių 
jūroje. Ten pat turėjom ir pui
kią vakarienę su malajų mais
to bufetu. Labai gražų vaizdą 
sudarė vakare šimtai stovin
čių jūroje apšviestų laivų, nes 
yra didelis laivų susikimši
mas. Daug laivų stovi atviro
je jūroje, laukdami eilės į uos
tą.

Mūsų keliauninkų grupės 
žmonės po savaitės kelionės 
pasidarė vieni kitiem artimes
ni. Netrūksta juokų ir linksmų 
pasakojimų, o taip pat pašai
pos adatėlių, ypač vėluojan
tiems arba vis ką nors pamirš- 
tantiems ir priverčiantiems 
kitus laukti.

Pigios prekės
Singapūre buvome tik dvi 

dienas. Paskutinė buvo palikta 
laisva. Dauguma rūpinosi pir
kiniais, nes Singapūras tam 
esanti geresnė vieta, negu iš
garsintas Hong Kongas. Čia la
bai daug “duty free” krautu
vių, parduodančių elektroni
kos, foto, filmų aparatų, laik
rodžių. Mūsų grupės keliaunin
kai, ypač kai kurios moterys, 
labai daug perka, ypač žiedus, 
auskarus ir kitus papuošalus, 
išleisdamos daugiau negu pati 
kelionė kainuoja.

Aplamai Singapūras daro la
bai kultūringo, pažangaus 
krašto įspūdį. Tai didžiulis 
prekybos centras, žmonių, ra
sių ir kultūrų mišinys. Pažan
gos ir ekonomijos atžvilgiu sto
vi po Japonijos pirmoje vieto
je.

Malezija — 
mahometonų kraštas
Po pusryčių viešbutyje su 

visais lagaminais kraustomės 
į autobusą kelionei po Malajų 
pusiasalį beveik iki Tailan- 
dijos sienos. Neilgai tenka 
važiuoti — vos keletas kilo
metrų ir jau Malezijos siena. 
Gan griežta pasienio kontrolė 
— visus lagaminus tenka iškro
vus iš autobuso neštis į muiti
nę. Moterys vargsta, tempda
mos gerokai pirkiniais papil
dytus lagaminus. Nėra kam ir 
pagelbėti, nes visų rankos už
imtos savais ryšuliais. Nuo 
Singapūro muitinės dar geras 
tarpas iki Malezijos muitinės, 
kur pėsčiomis turime eiti ir 
vilkti lagaminus, o atėjus sto
ti į eilę, nes daug vietinių 
eina į tą pusę. Reikia ilgokai 
pastovėti eilėje, kol suštam- 
puoja pasą ir priima užpildy
tą kortelę. Gerai, kad nerei
kalauja atidaryti lagaminus.

Bauda už nuorūką
Pagaliau atsiduriam netoli 

autobuso ir pradedam kraus
tyti lagaminus atgal į autobu
są. Už manęs eina mano kam
bario gyventojas Terry, kurio 
dantyse cigaretė, nes yra stip
rus rūkorius, o rankos užimtos 
ryšuliais. Įlipu į autobusą, bet 
atsisukęs jo nematau. Visi su
lipant į vidų, bet Terry ir vado
vas dingo. Laukiam. Po kiek 
laiko abudu atsiranda. Terry 
gerokai susinervinęs paaiški
na, kad buvo policijos sulai
kytas, nes prieš lipdamas į au
tobusą turimą dantyse cigare
tę išspjovė į kanalizaciją. Ne
toli stovėjęs policininkas, ma
tyt, stebėjo ir tuojau griebė. 
Su vadovo pagalba nuo aukš
čiausios pabaudos išsisuko, 
bet buvo nubaustas 30 dol. ir 
turėjo tą sumą vietoje sumo
kėti. Jam nesiseka: dar neat
gavo praganytų lagaminų, o da
bar ir pabaudą gavo už ciga
retės išmetimą ant žemės.

(Bus daugiau)

Tradiciniame Baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose š. m. balan
džio 24 d. latvių veikėja dr. VAIRA VIKIS-FREIBERGS ir parlamento 
Baltiečių vakaro globos komiteto pirmininkas dr. STANLEY IIAIDASZ, 
pasakęs atidaromąją kalbą Nuotr. D. Skukauskaitės

Baltiečių vakaras parlamento rūmuose
(Atkelta iš 1-mo psl.).

kas ar vietinė vadovė atsakė: 
“Čia ne Rusija, o Lietuva!”

Paskutinę meninės progra
mos dalį atliko latvis sakso
fonistas Janis Steprans. Jis 
pagrojo Paul Creston parašy
tą sonatą saksofonui iš trijų 
dalių.

Pagerbti pareigūnai
Po koncerto buvo paskelbti 

naujieji Baltiečių vakaro gar
bės nariai: min. Otto Jelinek ir 
sen. Joan Neiman. Abiem turė
jo būti įteikti specialūs raš
tai, tačiau nė vieno jų nebuvo. 
O Jelinek buvo užimtas svar
biais reikalais, o J. Nieman 
sirgo. Tad buvo pasitenkinta 
perskaitymu jiems paruoštų 
garbės raštų. Pagrindiniam 
vakaro kalbėtojui T. Niles bu
vo įteiktas sukaktuvinis X Bal

tiečių vakaro medalis. Taipgi 
buvo pagerbtos dviejų parla
mentarų žmonos: min. Michael 
Wilson žmona ir sen. Paul Yu- 
zik žmona, įteikiant joms po 
gėlių puokštę.

Baigiamąjį žodį tarė Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkas 
adv. Algis Pacevičius. Jis pa
dėkojo visiems šio vakaro ren
gėjams bei programos atlikė
jams ir kreipėsi į parlamenta
rus, prašydamas, kad jų pirma
sis žingsnis šiuo metu baltie
čių reikalais būtų įrašymas 
Latvijos ir Estijos konsulų į 
oficialų diplomatų sąrašą, 
kaip kad įrašytas Lietuvos 
konsulas.

Toliau buvo vaišintas! lie
tuviškuoju raguoliu, kava ir 
estiškuoju likeriu “Muraka”.

Stš.

AfA 
MORTAI SIMANAVIČIENEI

mirus, 

jos vyrą VLADĄ, dukteris - DALIĄ ir LAIMĄ, visus gimi
nes bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

J. I. Mickevičiai

AfA 
JUOZUI KLIMUI 

mirus,
dukrai JOANAI KURIENEI, žentui dr. Č. KURUI, jų 
šeimos nariams ir giminėms nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia -

KLB Windsoro apylinkės valdyba

AfA
BRONEI PABEDINSKIENEI 

mirus,
broliams - VACIUI ir KOSTUI reiškiu nuošir
džią užuojautą, drauge liūdėdamas su jais ir 
jų artimaisiais -

J. Žaliaduonis, 
New York, NY

<anaiiian &rt fHeinorialž Utb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486 £ Dalis lietuvių, dalyvavusių Baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose 1986 m. balandžio 24 d. Iš kairės: Rūta 
Girdauskaitė, Algis Juzukonis, prof. Romas Vaštokas, Joana Vaštokienė Nuotr. D. Skukauskaitės d

IJJDDLI'ZA
Furniture Company Ltd.

PILNAS NAMU 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.



Pirmieji vaiko žvilgsniai ir žingsniai jaunos motinos globoje okupuotoje Lietuvoje. Nuotrauka R. Rakausko iš 
1985 metų kalendoriaus, išleisto Vilniuje. Išeivijos lietuviai gegužės mėnesį pagerbia visas lietuves motinas

Praeities ir dabarties motina

Šviesus kryžius virš Lietuvos
Velykų proga bavare mokytoja 

seselė Michaelė Baumann išsiun
tinėjo savo laiškų “Nijolės” gru
pės nariams. Pateikiame jo verti
mų. RED.

MIELI BIČIULIAI,
Kai Didžiųjų savaitę nepri

klausomoje Lietuvoje nusileis
davo saulė, virš tuometinės sos
tinės Kauno suspindėdavo milži
niškas kryžius, iliuminuotas ant 
radiofono siųstuvo bokšto. Deja, 
tai, kų matome senoje nuotrau
koje, jau seniai nebėra. Bet jei
gu kas tikėjimo akimis ir jaut
ria meile žvelgia į tų mažą šalį 
prie Baltijos, žinodamas, jog 
ten kenčia broliai ir seserys, 
argi jis vis dėlto nemato virš 
Lietuvos iškilusio didžiulio 
kryžiaus — persekiojimų, dau
geriopos skriaudos kryžiaus, 
diskriminavimo ir pasityčioji
mo kryžiaus?

Grynai žmogiškai žiūrint, jis 
visiškai nespindi, bet sunkiai 
slegia. Bet ar jis iš tikrųjų ne
šviečia daug kartų šviesiau už 
anuometinį kryžių ant siųstuvo 
bokšto ir ar nešviečia plačiai 
virš šalies, nes jis skleidžia 
mūsų bendraminčių kriščionių 
tvirtą Velykų tikėjimą, kad Di
dysis penktadienis — ne pabai
ga?

Argi tai ne mūsų persekiojami 
broliai ir seserys čia ir visame 
pasaulyje savo ištikimybe ir iš
tverme leidžia ir mums praregė
ti, kas įvyko per Velykas: Jėzus 
nugalėjo kryžių ir mirtį. Su Juo 
ir mes jau laimėjome ir esame 
įjungti į Jo gyvenimą. Mes jiems 
dėkojame už tą šviečiantį tikė
jimo liudijimą.

Šių paslaptingųjų sąryšių 
niekados nesuprasime, bet mes, 
kaip ir persekiojimą kenčian
tys krikščionys, norime savo 
gyvenime vadovautis tuo, ką Jė
zus, aiškindamas Emauso moki
niams, sakė: “Argi Kristus ne
turėjo viso to iškentėti ir įžengti 
į savo garbę?!” Tai mano Vely
kų linkėjimas mums visiems: 
tegu mūsų gyvenimą grūdina ti
kėjimas mūsų nukryžiuotuoju ir 
prisikėlusiu Viešpačiu. “Mes 
skelbiame, Viešpatie, Tavo mir
tį ir išpažįstame Tavo prisikė
limą, laukdami Tavęs ateinant.”

Dabar mielai norėčiau jums 
pranešti, kad mūsų mylimai Ni
jolei, kuri mus suvedė, gerai 
klojasi. Tačiau aš neturiu jokių 
naujienų apie ją. Neseniai ji 
man paskambino. Aš tuoj pat at
pažinau jos balsą ragelyje — 
sapnavau! Noras vėl su ja susi
siekti vis dar, deja, gali tik sap
ne įvykti. Tačiau jūs matote, 
kaip ir aš, kad jos “Atsiminimai” 
keliauja. Džiaugiausi kritiško
mis pastabomis žurnale “Welt- 
bild”, kuris pradėjo skelbti Ni
jolės knygos ištraukas. Panašų 
pranešimą tęsiniais paskelbs ir 
leidinys “Pro fratribus”. Mei
liai suskambėjo Nijolės “Atsimi
nimų” pavadinimas prancūziš
kame vertime: “Sourire au Gou- 
lag” — šypsena gulage. Žurnalo 
“Chretiens de Test” redakcija 
šią knygelę skaitytojams taip 
apibūdino:

“Perskaitę šiuos puslapius, 
jūs niekad nepamiršite tos ne
paprastos ir nežmoniškų sovieti
nių kalėjimų bei gulagų pasauly
je nesuprantamos šypsenos. 
Skaitydami šiuos slaptais ke
liais Europą pasiekusius lietu
vės krikščionės atsiminimus, 
mes suprantame, kas darosi šir
dyje tų nesuskaičiuojamų tikin
čiųjų, kurie kenčia už savo tikė
jimą ir Kristų. Lydėdami Nijolę 
Sadūnaitę iš tardymo į tardymą, 
iš kalėjimo į kalėjimą, iš lage

rio į lagerį, matome, kad niekas 
nesustabdo marksistinės-ateis- 
tinės mašinos, pasiryžusios “nu
žudyti” Dievą. Tačiau šis nepa
prastas tikėjimo liudijimas mu
myse nesukelia nusiminimo ar 
liūdesio, bet mus atgaivina. Toji 
šypsena yra meilės ir tiesos per
galė prieš neapykantą ir melą.”

Nijolė kalba visiems gyvento
jų sluoksniams — nuo paprastos 
moters, kuri už ją kalba Roži
nį, ligi universiteto profesorių 
(Osnabruecko universitetas iš 
mūsų paprašė vieno egzemplio
riaus), netgi ligi Vakarų Vokie
tijos kanclerio Kohlio. Viena 
mūsų bičiulių rateliui priklau
santi ponia, iš kurios galima 
pasimokyti išminties ir inicia
tyvos, kai reikia paremti gerą 
reikalą, pasiuntė kancleriui 
Sadūnaitės knygelę kaip padė
ką už tai, kad jis pasmerkė No
belio taikos premiją rusui gy
dytojui, kuris savo mokslo ne
panaudoja žmoniškumui ir tai
kai. Jūs prisiminsite atitinka
mus spaudos pranešimus. Ir da
bar — gal kiek per drąsu man 
apie tai kalbėti — jau būtų lai
kas Nijolės atsiminimų antra
jam tomeliui, nes nuo pirmojo 
jau prabėgo šešeri metai. Esu 
tikra, jog tai būtų nemažiau pri
sisunkusi tikėjimo šlovės gies
mė Dievo apvaizdai.

Ištikimai lydėkime ją savo 
malda, kurios iš mūsų laukia, 
nes ji kiekvieną akimirką yra 
pavojuje. Dabartinis jos gyve
nimas tam tikra prasme yra pa
vojingesnis, negu anuomet Bo- 
gučanuose. Ar toks likimas lau
kia ir Juliaus Sasnausko? Jau 
tik kelios savaitės beliko ligi 
jo laukiamo grįžimo iš tremties. 
Kiekvieną savaitę eidami savo 
“kryžiaus kelius”, mes visuomet 
ir apie jį galvodavom, ir apie 
persekiojamus jo tautiečius.

Kandangi “LKB kronikos” 68- 
sis numeris ilgai užtruko ir ne
sulaukiamas kelia baimę — mes 
beveik nieko nežinome apie ka
linamus kunigus. Tik spaudoje 
pasirodė žinia apie staigią ku
nigo Zdebskio mirtį. Sakoma, 
kad jis žuvo automobilio nelai
mėje. Kunigas Juozas Zdebskis 
buvo vienas iš penkių Lietuvos 
“Tikinčiųjų teisėms ginti kata
likų komiteto” steigėjų. Tas 
komitetas po kunigų Svarinsko 
ir Tamkevičiaus nuteisimo bu
vo priverstas pereiti į pogrindį.

Ir apie Jadvygą Bieliauskie
nę neturime jokios žinios, bet 
viliamės, kad mūsų ir jūsų laiš
kai jai bei kitoms kalinėms da
ro savo. Mūsų maldų ratelyje ki
lo mintis visus turimus doku
mentus apie moterų lagerį Mor- 
dovijoje perduoti žurnalistui 
Gerhardui Loewenthaliui, kad 
jis galėtų juos panaudoti savo 
televizijos programoje. Pamaty
sime! Kitą girtiną iniciatyvą 

didžiausias lietuvių restoranas Čikagoje.
Tradiciniai lietuviški valgiai. Aplankykite!

Veikia kasdien nuo 8 v.r. iki 8 v.v. 
2632 W. 71 Street, Chicago, IL 60629, USA

Tel. (312) 476-9026 
Savininkai — Marius ir Emilija Kiela

parodė austrų jaunuoliai Se- 
ckau mieste (jie surinko savo 
parapijoje 400 parašų ir juos 
pasiuntė Gorbačiovui kalinamos 
fizikės Irinos Ratušinskajos 
gimtadienio proga, prašydami 
ją paleisti).

Vis iš naujo pasirodo, kad mei
lė yra išradinga! Šiek tiek vaiz
duotės irgi reikia, kai vėl ren
giamės “Maldos dienai už perse
kiojamą Bendriją”. Vokietijos 
vyskupai šiemet ją paskyrė gegu
žės 4. Kur veikia maldos būre
liai, nebus sunku tą dieną pami
nėti. Jeigu neturite bendramin
čių, galėtumėt daug nuveikti, 
paprašydami savo kunigą ar jam 
padedami surengti pamaldas. 
“Vargo Bendrijos” įstaiga Miun
chene siūlo įvairios informaci
jos. Pas mus Donauwoerthe mal
dų dieną pravęs kunigas Jorda
nas Fenzlis. Bet jau anksčiau, 
balandžio 21, “Nijolės” grupės 
iniciatyva įvyks ekumeninis su
sitikimas, kuriame kalbės apie 
žmogaus kančią ir Dievo apvaiz
dą rumunų ortodoksų kunigas 
Georghe Calciu, už tikėjimą iš
kalėjęs 22 metus.

Mane vis iš naujo tyliai džiu
gina, kad persekiojami krikščio
nys suveda mus su mūsų miesto 
broliais ir seserim evangelikais 
ir padeda bent kiek artėti prie 
vienybės, kurios mums trūksta.

Pagaliau norėčiau jums per
duoti Lietuvos vyskupo Julijo
no Steponavičiaus, kuriam pa
tikėta Vilniaus arkivyskupija, 
adresą. Kodėl? Dėl trijų prie
žasčių norėčiau paprašyti jam 
porą gerų žodžių parašyti: 1. šie
met sukako 25 metai, kai jis bu
vo ištremtas į tolimą provinciją 
ir jam neleidžiama eiti savo pa
reigų; 2. birželio 21 jis švenčia 
auksinę savo kunigystės sukaktį; 
3. spalio 18 jam sukanka 75-ri me
tai amžiaus. 1980 m. jam buvo 
leista Vilniuje paminėti savo 
vyskupavimo 25-sias metines. 
Aišku, vyskupo šventovėje nebu
vo iškilmių, nes katedra seniai 
paversta paveikslų galerija ir 
“neveikia” kaip Dievo namai.

Prašau pasižymėti šias sukak
tis ir pradžiuginti ištikimą Ga
nytoją, kurį Šv. Tėvas pagyrė dėl 
tvirto tikėjimo ir parinko kar
dinolu “in pectore”. Rašyti: So
vietų Sąjunga, Lietuvos TSR, Jo
niškio rajonas, 235647 Žagarė, 
Ždanovo 5-2.

Dabar beliko vietos tik mano 
geriausiems linkėjimams, ir 
nuoširdžiausiems sveikini
mams, manajam “Vergelt’s Gott” 
(Tegu Dievas atlygina) už visus 
bendrus rūpesčius, jūsų dova
nas. Tesaugo jus Dievas!

Jūsų sesuo Michaelė 
su “Nijolės” grupe

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

AURELIJA BALAŠAITIENĖ
Kasmet gegužės mėnesį 

švenčiame Motinos dieną, pa
gerbdami savo gyvas ir miru
sias motinas. Minėjimų rengė
jai renka Motinos dienai pri
taikytą poeziją, šeimose vai
kai ruošia savo motinoms do
vanas. Džiaugiasi gėlininkai, 
nes bus parduodama daug gė
lių, o restoranai turės dides
nį lankytojų skaičių, nes daug 
kas jais pasinaudos pavaišinti 
savo motinas. Ir taip per minė
jimus, dovanas, paskaitas ir 
vaišes paviršutiniškai praeina 
dar vienas renginys, nepali
kęs gilesnių pėdsakų rytojui, 
nors motina yra motina kiek
vieną dieną, kiekvieną savo 
gyvenimo minutę.

Gaila, kad vis dar kartoja
me suidealintą nuvargusios 
motinos simbolį, ją vaizduo
dami kaip namų ruošos specia
listę, vystančią moterį, tegy
venančią savo biologinės funk
cijos rate. Moters vaidmuo pa
sikeitė, jai įsijungus į visas 
viešojo gyvenimo sritis. Tra
giškai žuvusi Indira Gandhi sa
vo vietoje paliko puikiai po
litiniam gyvenimui paruoštą 
sūnų, kuris eina jos pėdomis, 
vargu begalvodamas apie savo 
motinos sugebėjimą gerai virti 
ar adyti kojines. Moderni mo
teris kojinių nebeado, drabu
žių nesiuva, rankomis nebe
skalbia. Anglijos premjerė 
Margaret Thatcher yra motina. 
Taip pat yra motina buvusi 
kandidatė į Amerikos vicepre
zidentus — Geraldine Ferraro. 
Tokių žymių ir savo asmeninį 
įnašą į bendrą gyvenimo aruo
dą davusių ar tebeduodančių 
motinų yra daug. Jų vaikai se
ka savo motinų pavyzdžiu, jo
mis didžiuojasi, jas remia.

Todėl gal vertėtų šių dienų 
motiną vertinti dar iš kito 
taško — kaip asmenybę, kuri 
išplaukia į gyvenimo jūrą, 
aukštai iškėlusi bures. Jei 
kadaise užteko motinos buvi
mo namuose, jos virtuvinės 
ruošos ir rankų darbo, tai 
šiandieną iš jos yra žymiai 
daugiau reikalaujama. Namų 
ruoša, palengvinta naujausių 
išradimų, nebėra moters židi
nio centras. Ji yra išlaisvinta, 
kad ir jos intelektas bei talen
tai galėtų pasirėikšti. Talen
tų niekad nėra per daug, o švel
nesnė moters prigimtis, jai pa
siekus įtakingų vietų, galėtų 
žymiai prisidėti prie gyveni
mo pagerinimo mūsų teroro ir 
nesantaikos kankinamoje pla
netoje.

Dabar iš motinos-moters 
yra reikalaujama ne tik būti 
aktyvia savosios visuomenės 
nare, bet ir palaikyti savo iš
vaizdą, sekti gyvenimo aktua
lijas, dalyvauti kultūriniame, 
politiniame ir komerciniame 
pasaulyje. Tarp dabartinės 
motinos ir jos vaikų genera
cijų spraga yra žymiai mažes
nė, negu anksčiau, kai didelis 
skirtumas tarp pasiekto moks
lo, išsilavinimo ir interesų 
tolino vieną kartą nuo kitos. 
Motinos uždavinys šiais lai
kais yra žymiai sunkesnis ir 
komplikuotesnis, negu seniau, 
kai jos funkcija šeimoje ir vie
šumoje buvo griežtai apribota. 
Moteris-motina dabar aktyviai 
dalyvauja kovoje už būtį, už sa
vo vaikų gerovę, materialinį 
šeimos pajėgumą mokslinti 
vaikus, sudaryti šeimai pato
gias gyvenimo sąlygas.

Keičiasi moters veidas, jos 
būklė, reikalavimai, tik nesi

Rengiatės t Lietuvą
arba Europą?

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

Kreipkitės i “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

HOUSE OF 220 
1-444 Gerrard St. E., Toronto 

(41 6)------461 -2602

keičia vienas pagrindinis ele
mentas: būtent moteris, tapusi 
motina, ja visada bus. Jos mei
lė savo vaikams, rūpinimasis 
jų gerove, ateitimi, dvasios 
ir kūno sveikata visada liks 
svarbiausiu jos gyvenimo užda
viniu. Tačiau tam uždaviniui 
atlikti metodai pasikeitė. 
Šiandieną motiną reikia pa
gerbti ypač už jos pasiryžimą 
ant savo pečių pasiimti dides
nę realaus gyvenimo naštą, ne
sitenkinant buvimu namuose. 
Pastaruoju metu pradeda 
reikštis būdingas šeiminio 
gyvenimo sudemokratinimas: 
daugelis jaunų šeimų prisi
pažįsta, kad namų ruošos dar
bų našta yra dalinamasi vie
nodai tarp žmonos ir vyro, jei 
žmona yra profesionalė, dir
banti už namų sienų ar atlie
kanti kūrybinį darbą savo na
mų aplinkoje. Einama prie to, 
kad ir tėvas turėtų vaidmenį 
namuose, neliktų vien pajamų 
nešėju ir įsakymų davėju. Tė
vas, kaip ir motina, turi būti 
su savo šeima ir vaikais, pa
laikyti tam tikrą intymų ir ma
tomą ryšį, nelikti vien simbo
line figūra.

Motinai mes priskiriame 
intuityvią meilės simboliką, 
pamiršdami, kad ir tėvas pa
našia meile pasižymi. Iš vie
nos pusės mes iškeliame moti
nos garbę, čia pat ją nustum
dami į namų ruošos ir sargo 
vaidmenį; iš kitos pusės nuže
miname tėvo vaidmenį, kaip 
būtino asmens, be kurio vai
kas nebūtų galėjęs gimti ir be 
kurio vaikas neauga laimin
gas. Ne poezijoje yra motinos 
pagerbimas, bet jos pripažini
mas kaip asmens, kuris turi 
savyje pilnutinės Dievo duo
tos žmogiškosios asmenybės 
turtus: protą, intelektą, ta
lentą ir asmeninius siekius, 
kurių vaisiais gali džiaugtis 
ir kiti. Jeigu jau seniai pa
miršta Marie Skladowska-Cu- 
rie, savo talentu ir išradin
gumu nepaprastai prisidėjusi 
prie medicinos mokslo pažan
gos, tai kiek talentų žuvo 
negrįžtamai, kai moteris ne
turėjo savo talentams palan
kios dirvos? Juk turime sutikti, 
kad talentus rašyti, tapyti ir 
kurti visose srityse turi tiek 
vyrai, tiek moterys.

Motinos dieną pagerbkime 
nemarią motiną, kuri savo as
menyje yra sukaupusi ateinan
čių kartų lobius, nenustojanti 
intuityvios motinos meilės, bet 
ją skleidžianti naujų, moder
nių metodų šviesoje. Motina 
rašytoja, motina skulptorė, 
motina gydytoja nėra mažiau 
motina, negu toji, kuri spau
dos draudimo metu prie varps
telio mokė savo vaikus lietu
viško rašto, ar toji, kuri bal
tas drobeles ausdama, linelius 
raudama, sūnelį į karą lydė
dama, — tyliai raudojo, kad 
vėliau būtų apdainuota liau
dies dainose. Motina tapusi 
moteris lieka nemaria motina 
savo vaikams, lieka pagrindi
ne tautos gyvybės nešėja, jos 
dvasinių jėgų šaltiniu, jos in
telekto saugotoja ir jos rea
laus gyvenimo kūrėja.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

RIMAS BAGDONAS

Apie meilę motinai aš čia 
norėčiau papasakoti. Ne mano 
čia kūryba, bet tikras atsiti
kimas, kurį man vienas bičiu
lis papasakojo. Jis jau ir tos 
vietos pavadinimo neprisime
na, ir žmonių pavardes pamir
šo, bet pasakojimas yra sukre
čiantis ir ilgai išliekantis at
mintyje.

Pasigirdo laisvas lietuviškas 
žodis, bet pati Lietuva dar ken
tė rusų jungą. Caras tebevieš
patavo. Vakaruose sudundėjo 
patrankos, pasigirdo šūviai. 
Karas... Perėjo per Lietu
vos sodžius “uriadnikai” ir su
rinko vyrus, pajėgius šautuvą 
rankose laikyti.

Neaplenkė jie nei Daniulio. 
Gyveno jis sau ramiai Žemaiti
jos kampelyje, tarnavo pas ūki
ninkus, dėjo sunkiai uždirbtą 
kapeiką prie kapeikos ir nusi
pirko žemės sklypelį. Po kurio 
laiko kartu su Būdvyčio Anele 
nuėjo į šventovę, susituokė ir 
abu ramiai gyveno.

Po metų ir kitų Dievas ir po 
sūnelį dovanojo. Augo abu vai
kiščiai: Antanukas guvus, o 
Andriukas lėtas, bet galvočius.

Keturioliktųjų metų rudenį 
atsisveikino Daniulis su žmo
na, pabučiavo sūnus ir iš
ėjo ... į karą.

Sunku buvo Daniulienei 
verstis, bet kentė. Nuo pat 
ankstyvo ryto iki vėlyvo vaka
ro sukosi moterėlė, žiūrėda
ma, kad abu jos bambliai val
gyti ir apsirengti turėtų. Klau
sinėdavo berniukai mamą, ka
da jų tėtis grįš; toji apsiaša
rodavo, prispausdavo vaikus 
prie krūtinės ir guosdavo juos, 
kad jau greit. ..

Užėjo vokiečiai, ir naujas 
ponas nauju batu dar daugiau 
spaudė žmones. Vieną dieną 
Daniulienė gavo žinią, kad 
Daniulis, patekęs vokiečių 
nelaisvėn, mirė .. .

Neberaudojo daugiau Da
niulienė, nes jau visos aša
ros buvo išverktos. O vaikams, 
apie tėtį paklausta, sakyda
vo: “Dabar tėtis ten, iš aukš
tai, jus visą laiką mato”. At
siguldavo abu berniukai ant 
žolės ir spoksodavo į dangaus 
mėlynę: “Jei tėtis mus mato, 
tai gal mes ir jį pamatysime!”
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Dainos vieneto “Ramunėlės” merginos dainuoja Baltiečių vakare, kuris 
buvo surengtas 1986 m. balandžio 24 d. Kanados parlamento rūmuose 
Otavoje. Dalyvavo 210 asmenų Nuotr. D. Skukauskaitės

Motinos kailinukai
Vienos šeimos istorija, girdėta iš senų žmonių

Atėjo ir septynioliktieji me
tai. Antanukas jau septynerius 
metus baigė, o Andriukas dar 
šeštuosius kopė. Po karštos 
vasaros atslinko šlapias ru
duo. Daniulienės tvartelyje 
tik ožka beliko. Šieno nedaug 
buvo ... Tad Daniuliukai tos 
ožkelės pienu taip ir laikėsi. 
Daniulienė, avies kailio kaili
nukus užsimetusi, vis triūsė — 
ir namuose, ir pas stambes
nius ūkininkus.

Po visų nelaimių krašte pa
plito šiltinės epidemija. Ne
žinojo žmonės kas tai buvo, tik 
karštlige ją vadino. Krito žmo
nės kaip muselės, nes nei vais
tų buvo, nei gydytojo pasiekti 
galėjo. Neaplenkė ji nei turtin
gų, nei vargšų. Nespėdavo nė 
mirusiųjų žeme užpilti, nes vis 
naujus kūnus atveždavo.

Artėjo Kalėdos. Žemę jau 
dengė sniegas ir naktimis stū
gavo šiaurys.

Vieną rytą atsibudo berniu
kai, bet mamytė dar tebemie
gojo. Antanukas užmetė žabų 
ant teberusenančių žarijų, ir 
trobelėje vėl šilta pasidarė.

Jau sutemus, nebematyda
mas jų langelyje šviesos, už
ėjo vienas iš kaimynų. Pama
tęs mirusią Daniulienę, par
sivedė vaikiščius pas save.

Kitą dieną kapinaitėse iš
kasė duobę, įdėjo Daniulie
nę į senų lentų karstą ir nu
leido ją į žemę. Matė berniu
kai, kad visi raudojo, tai ir 
jie, suspaustomis širdelėmis, 
pravirko.

Grįždamas pas kaimyną, An
tanukas staiga prisiminė, kad 
jo mamytę į karstą be kailinu
kų įdėjo. Ir apėmė vaiką bai
mė, kad mamytė sušals . ..

Po vakarienės pasigedo abie
jų berniukų. Jieškojo jų tvar
te, klojime, bet niekur nera
do. Ir senąją Daniulienės tro
belę išžiūrinėjo, bet berniu
kų nė ženklo nebuvo.

Tik kitą dieną, kai vėl vie
ną mirusiųjų į kapinaites nu
vežė, atrado juos ...

Atidarytame karste, šalia 
mirusios motinos, gulėjo du 
sustingę berniukų kūneliai... 
Daniulienės veide, sako, ir 
meilią šypseną buvo galima 
įžiūrėti... Jos krūtinę dengė 
padėvėti avies kailio kailinu
kai ...

Su olandų vokalinio vieneto “Daina” nare MARGA GROOFF Klivlande 
kun. G. KIJAUSKAS, SJ, ir M. LENKAUSKIENĖ Nuotr. V. Bacevičiaus
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® PAVERGTOJE TEVHl II
PRIMINĖ VELYKAS

Klaipėdietės Dana Mockuvie- 
nė ir Stasė Nedzveckienė, š. m. 
kovo 30 d. su grupele klaipė
diečių apsilankiusios Vilniaus 
“Užupio” valgykloje, “Komjau
nimo tiesos” redakcijai balan
džio 12 d. laidoje skundžiasi: 
“Buvome be galo nustebinti val
gyklos šeimininkės, kuri triū
sė ir prie maisto išdavimo, ir 
prie kasos, elgesiu. Nors buvo
me beveik vieni lankytojai, šei
mininkė nuolat ragino greičiau 
suktis. Ne visos kopūstų sriu
bos lėkštės buvo paskanintos 
grietine. Paprašėme ir likome 
apstulbinti, jog grietinę reikia 
turėti atsinešus pačiam ...” Jas 
betgi labiausiai suerzino šeimi
ninkės pastaba jaunai porelei, 
paprašiusiai antrųjų, patieka
lų: “Antri patiekalai baigėsi, 
ir pietus per Velykas reikia ga
mintis namie patiems, o ne vaikš
čioti po viešojo maitinimo įstai
gas ...” Kaip matome, Velykos 
rašomos mažąja raide, lyg kad 
jos visiškai neegzistuotų, nors 
kovo 30-jų visame pasaulyje bu
vo pirmoji Velykų diena. Abi 
klaipėdietės, nepatenkintos taik
lia valgyklos šeimininkės pasta
ba, jai atsilygina papildomais 
kaltinimais — už tuos pačius pa
tiekalus buvo išmušamos skirtin
gos kainos, į lėkštelę metamą 
grąžą reikėjo rankioti nuo grin
dų, šeimininkė atėmė skundų 
knygą, pareiškdama, jog “gir
toms neduos knygos teršti”. Iš 
tikrųjų tas visas triukšmas, at
rodo, kilo dėl Velykų, kurių ne
pripažįsta sovietinės kompar
tijos ideologai ir, kaip maži vai
kai, tiki, kad Velykos dings, jei
gu bus rašomos mažąja raide.

SVIESTUOTI STEBUKLAI
“Tiesos” 25 nr. jos korespon

dentas Sigitas Blėda rašo apie 
sviestuotus stebuklus Šiaulių 
pieno kombinato sandėlyje, ku
riam vadovavo išradingoji G. 
Dzengeliauskienė, ekspedito
riui S. Adomavičiui sušnibždė
jusi ausin: “Yra 20 dėžių ‘Vals
tiečių’ sviesto be dokumentų — 
reikia jį realizuoti. Man 900 rub
lių, o kas liks — už paslaugą ..
S. Adomavičius sandėrin įjungė 
kroviką A. Kelpšą ir vairuotoją 
E. Barauską, pieno gaminius 
pristatančius miesto parduotu
vėn. Netrukus sunkvežimis su 
400 kilogramų “nefaktūrinio” 
sviesto išvažiavo pro kombinato 
vartus. Niekas netikrino nei iš
vežamų prekių, nei jas lydinčių 
dokumentų. Sandėrin įsijungė ir 
dar pagiringas antrasis ekspe
ditorius A. Vaitkevičius. Nors 
vairuotojo keliaraštyje buvo pa
žymėtas Šiaulių miestas, sunkve
žimis laimingai atvažiavo prie 
“Žibutės” pieno gaminių par
duotuvės Radviliškyje. Atvykė
liai jos vedėjai R. Liutkutei pa
siūlė: “Mums 1.130 rublių, o kas 
liks — jums už paslaugą ..Ji 
su pardavėjomis greit sumetė, 
kad jos irgi sau pelnys 230 rub
lių. Nedelsdamos sviestą atvežu- 
siems vyrams iš kasos atskaitė 
jų “dalį”. Pastarieji 900 rublių 
atidavė sandėlio vedėjai G. Dzen- 
geliauskienei, o likutį pasidali
no. “Žibutės” parduotuvę Radvi
liškyje užgriuvo netikėta revizi
ja, atliekama kooperatyvo bu
halterės R. Masiliūnienės. “Ži

“AUDRA” TRAVEL
CORPORA T! O N 1986

įdomios kelionės į LIETUVĄ, 
pigiausia kaina tik $1,400.00!!! Kelionių ilgis

nuo 7 iki 23 dienų. Ilgiausias laikas Lietuvoje — 11 dienų!!!
I kelionių kainas įskaityta skridimai patogiomis oro linijomis, aplankant 
gražiausius Europos miestus; viešbučiai, transportas, maistas, ekskur
sijos bei kiti patarnavimai.

Išvykimo datos:
Gegužės 13
Gegužės 28
Liepos 3

Liepos 10
Liepos 16, 
Rugpjūčio 14 

GERIAUSIOS ATOSTOGOS KANADOJE “EXPO 86”!!! 
Rugpjūčio 8 d. organizuojama astuonių 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 — 
grįžta lapkričio 2,23 dienų kelionės kaina tik $3895 kan., įskaitant skri
dimus iš Toronto ir atgal, puikius viešbučius, maistą, ekskursijas, perva
žiavimus ir daug kitų dalykų apie kuriuos teiraukitės mūsų biure.

Musų biuras:
• Pageidaujantiems paruošia individualias keliones į Lietuvą ir į kitas šalis.
• Sutvarko vizas bei dokumentus iškvietimams.
• Priima užsakymus vertimams į kitas kalbas.
• Tarpininkauja suteikiant giminėms Lietuvoje labai naudingą finansinę 

paramą, nuperkant dovanas, automobilius, tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ, JŪRATĖ ir kiti darbuotojai adresu:

1576 Bloor St. West, Toronto, Ontario, Canada, M6P 1A4
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

butė” lig šiol gaudavo tik fasuo
tą sviestą. Dėžėmis gautas svies
tas buvo neišaiškinamas, bet bu
halterė R. Masiliūnienė pažadė
jo vedėjai R. Liutkutei padaryti 
stebuklą — inventorizacijos ak
te ji tą sviestą “pavertė” fasuo
tu. Nusikaltimas vis dėlto buvo 
susektas, nusikaltėliai nubaus
ti, tačiau sviestuotas stebuklas 
nesibaigė. Tardymo organų rei
kalavimu G. Dzengeliauskienės 
vadovaujamam sandėly kruopš
tų dokumentinį patikrinimą at
liko ministerijos revizoriai, ja
me neaptikę jokių materialinių 
vertybių trūkumo. Kombinato 
vadovai džiūgavo, teisman net 
neatvyko įmonės atstovas, grobs
tytajam turėjęs parūpinti civi
linį jieškinį už valdžiai pada
rytą žalą. Kokia gali būti kalba 
apie civilį jieškinį, jeigu nėra 
trūkumo ...

LIETUVIŠKI AUDINIAI
Juodupės miestelis prie Ro

kiškio turi vilnos audyklą “Ne
munas”, kuri šiemet pradėjo 
austi naujus apsiaustams skir
tus audinius — “Šiluva”, “Du
bingiai”, “Nemenčinė” ir “Vei
veriai”. Juodupiečiai dabar au
džia penkiolikos pavadinimų 
audinius, kasmet atnaujindami 
80% savo gaminių. Įmonė sten
giasi taupiai naudoti medžia
gas ir žaliavas. Gerą paklausą 
turi “Nemuno” įmonės plataus 
vartojimo gaminiai — verpalai 
iš vilnonių siūlų atliekų.

STUDENTŲ LAIKRAŠTIS
Vilniaus universitete leidžia

mas laikraštis “Tarybinis stu
dentas”. Jo trūkumus “Komjau
nimo tiesoj” kovo 26 d. aptaria 
studentas Žygintas Kačanaus- 
kas. Naują numerį palyginti 
greit išgraibsto tiksliųjų moks
lų studentai, bet pro lėtai ma
žėjančią krūvelę abejingai pra
eina humanitarai. Net ir nuola
tiniai laikraščio skaitytojai 
apie jį kalba be ypatingo entu
ziazmo. Ž. Kačanauskas klausia: 
“Ką sako apie jį skaitytojai? 
Ogi štai ką: daug standartinių, 
neįdomių rašinių. Laikraštis 
neturi ‘savo veido’. Kartais vie
nas numeris labai skiriasi nuo 
kito. Per daug vienodi, akade
miški straipsniai. O jaunimas 
kaip tik mėgsta išmonę, pro- 
blemiškumą, aktualumą. Šven
tės, įvairūs renginiai yra labiau
siai įsimintini ir įdomiausi da
lykai studijų metais. Todėl pa
grįstai reportažai apie juos už
ima nemažai vietos laikraštyje. 
Visa bėda, kad ir šie nelabai 
įdomūs. Aprašant šventes, stip
riai įsigalėjęs savotiškas štam
pas. Toks, kad pakeitus fakul
teto pavadinimą ir veikėjų pa
vardes, reportažą galima taiky
ti visur...” Laikraštis turi 
nuolatinį literatūrinį puslapį 
“Prologas”, paruošiamą univer
siteto literatūros būrelio. Ret
karčiais spausdinamos recenzi
jos apie fotografijos parodas, 
Vilniaus universiteto kiemo 
teatro spektaklius. Dažnai to
kie rašiniai yra atsitiktinio 
pobūdžio, retoki. Ž. Kačanaus- 
ko nuomone, studentus galbūt 
reikėtų supažindinti su Vilniu
je vykstančiom parodom, nau
jais spektakliais, knygomis.

V. Kst.

Rugsėjo 3, 
Spalio 2, 
Gruodžio 26

Kviečiame 
teirautis 
smulkesnių 
informacijų

Toronto “Atžalyno” veteranų grupė, dalyvavusi sukaktuviniame 15 metų koncerte Nuotr. B. Tarvydo

Hamilton, Ontario
“ONTARIO WELCOME HOUSE ”, 

provincijos naujiesiems ateiviams 
pagelbėti įstaigą, jau turi ir Ha
miltonas. Torontas ąu savo didžiai
siais priemiesčiais tokias įstaigas 
turi net tris. Balandžio 21 d. pati 
pilietiškumo ir kultūros ministe- 
rė hamiltonietė Lily Munro su di
delėm iškilmėm oficialiai atidarė 
šią įstaigą (2 King St. W., Lloyd D. 
Jackson pastate). Ministerė savo 
atidarymo žodyje pareiškė, kad 
Hamiltonas yra daugiakultūris 
miestas. Daug ateivių Hamiltoną 
pasirenka kaip savo gyvenvietę. 
Šioje įstaigoje naujieji krašto 
ateiviai galės gauti sau reikiamos 
informacijos, patarimų bei nuro
dymų. Čia dirbs keturi tarnauto
jai ir bus galima susikalbėti 38 
kalbomis. Tokios įstaigos ypatin
gai reikėjo ateiviams iš Azijos 
kraštų, kurie čia neturi savo kon
sulatų.

Iškilmėse dalyvavo burmistras 
Bob Morrow su miesto tarybos na
riais, pilietybės teismo teisėja, 
daugiakultūrės tarybos atstovai 
ir laikraščių, radijo bei televi
zijos žmonės. “Ontario Welcome 
House” yra valdžios įstaiga. Mū
sų čia turimi daugiakultūriai cent
rai yra etninių bendruomenių 
įkurtos institucijos, kurios taip 
pat gauna valdžios paramą.

MOTINOS DIENA bus pami
nėta gegužės 11, sekmadienį. Tą 
dieną AV par. šventovėje motinų 
intencija bus Mišios. Po pamal
dų Jaunimo centro salėje Vysk. 
Valančiaus mokykla atliks mamy
tėms paruoštą programą.

“VILNIAUS” ŠAULIŲ RINKTI
NĖS KANADOJE suvažiavimas bu
vo baigtas Jaunimo centre įspū
dingu koncertu, pokyliu ir šokiais. 
Koncertą atliko AV par. choras, 
vad. D. Deksnytės-Powell, ir sol. 
A. Laugalienės. Solistė padaina
vo keturis gražiai nuskambėju
sius solo kūrinius. Choras padai
navo devynias dainas, kurių vieną 
dainavo vieni vyrai, kitą —vien tik 
moterys, ir vieną, gražiąją kompoz.
K. Kavecko “Susitikt tave norė
čiau” dainą — visas choras su sol. 
A. Laugaliene. Visos dainos publi
kos buvo dėmesingai išklausytos ir 
gausiais plojimais palydėtos. Pub
likai prašant daugiau dainų, teko 
pora jų dar pakartoti. AV par. cho
ras turi per 30 entuziastingų gies
mininkų ir gerą išbalansuotą bal
sų skambėjimą. Chorui vadovauja 
Toronte gyvenanti jauna ir daug 
žadanti muzikė Darija Deksnytė- 
Powell. Sekmadienį šauliai orga
nizuotai dalyvavo A V šventovėje 
pamaldose. Buvo pasimelsta už 
mirusius šaulius ir visus kritu
sius kovose dėl Lietuvos laisvės. 
Klebonas kun. J. Liauba ta proga 
pasakė gilaus patriotinio turinio 
pamokslą. K. M.

ATVELYKIO ŠEŠTADIENIO ry
tą turėjo atvykti į mūsų mokyklos 
patalpas ilgai lauktas iš Čikagos
L. Lapinskienės lėlių teatras. De
ja, tą rytą gauta žinia iš vieneto, 
kad neatvyskta dėl nuovargio. 
Vysk. M. Valančiaus mokykla ap
gailestauja ir labai atsiprašo mo
kinius ir visus tuos, kurie, nežiū
rint tą dieną blogo oro, atvyko net 
iš Londono.

Vysk. M. Valančiaus 
lituanistinė mokykla

Windsor, Ontario
KLB WINDSORO APYLINKĖS 

VALDYBOS narės ir veiklios vi- 
suomenininkės Joanos Kurienės 
tėveliui mirus, vietoj gėlių auko
jo KL Bendruomenei: $50 — S. ir D. 
Naikauskai; $20 — J. Rastapkevi- 
čius; $15 — E. ir Z. Zatorskiai; $10 
— M. ir Y. Kiziai; $5 — A. Juškaus- 
kas, Linkevičienė, L. Leparskas, J. 
ir O. Giedriūnai, M. Šilinskas, B. 
Balaišis,, Baltrušiūnas; $3 — P. 
Eidukas. Iš viso $133. M. K.

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 1

(Esu “Union Gas” /ą) 
atstovas) gj

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

St. Catharines, Ont.
MOTINOS DIENA bus švenčia

ma gegužės 11, sekmadienį, 10 v.r. 
iškilmingos pamaldos, po jų — 
motinų pagerbimas. Su paskaita 
iš Toronto avyksta sesuo Marga
rita. Maloniai kviečiami dalyvau
ti visi lietuviai iš viso Niagaros 
pusiasalio ir iš Aemrikos pusės!

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ minėji
mas — birželio 14, šeštadienį; 11 
v.r. bus ekumeninės pamaldos St. 
Catharines katalikų katedroje, 
dalyvaujant pavergtų tautų atsto
vams bei visuomenei. Tuoj po pa
maldų bus einama prie čia pat 
esančios miesto rotušės, kur įvyks 
pavergtų tautų priešsovietinė de
monstracija su vėliavom, plakatais 
bei atsišaukimais. Vėliau bus dau
giau informacijų apie šį renginį, 
bet dabar svarbu visiems lietu
viams įsidėmėti šią datą ir iš anks
to jai pasiruošti, nes šiame vieša
me politiniame pasirodyme bus la
bai svarbu kiekvieno lietuvio-lie- 
tuvės dalyvavimas. Šiais laikais 
nėra lengva ką nors didesnio su
organizuoti, todėl kiekvieno tau
tiečio parama bus nuoširdžiai ver
tinama.

LYGIAI 20 TAUTIEČIŲ iš mūsų 
bendruomenės dalyvavo kunigo 
Igno Mikalausko deimantinio am
žiaus pagerbime Londone, Ont, š. 
m. balandžio 20 d. Programa buvo 
labai gerai sudaryta ir sklandžiai 
pravesta: Gražų įspūdį paliko 
smuikininkė Regina Bankienė, 
solistės Anita Pakalniškytė ir Sla
va Žiemelytė. Kor.

Delhi, Ontario
MIRUS a. a. STEPONUI JAKU- 

BICKUI vienam iš pirmųjų Kana
dos lietuvių fondo nariui, drau
gai, artimieji ir pažįstami auko
jo KL fondui: $50 — V. Ignaitis, P. 
Kaziukonis, J. O. Macijauskai: $20 
— P. Z. Linkevičiai, A. Z. Vaičeliū- 
nai; $15 — A. Deksnienė; $10 — P. 
Augaitis, S. Beržinis, B. Čeika, D. 
Bartulienė, A. Lach, B. Rudokie
nė, V. Galeckas, J. Jurėnas, B. Stan
kus, I. Lukšys, V. M. Ratensper- 
ger, P. Kanopa, M. Rudokienė, P. 
Pekarskienė, B. Gudinskas. KLF 
nuoširdžiai užjaučia velionies šei
mą — žmoną ir sūnų, o taip pat ir 
draugus. Nuoširdi padėka aukoju
siems. KLF

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:
indėlius (P.C.A.) ................. 5%
santaupas.............................7%
kasdienines palūkanas 
už santaupas.................... 6’/2%
term, indėlius 1 m................. 9%
term, indėlius 3 m............ 9’/<%
reg. pensijų fondo.............. 8%
90 dienų indėlius.............8’/2%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m.................. 9%

St. Petersburg, Florida
LIETUVIŲ KLUBO ŽINIARAŠ

TIS “Lietuvių žinios” su 120 nume
riu paminėjo savo veiklos dešimt
metį. Jo pradininku ir pirmuoju 
redakcinio kolektyvo sudaryto
ju buvo torontietis Kęstutis Gri
gaitis. Dabar žiniaraštį redaguo
ja klubo valdyba.

ATSISVEIKINIMO VAKARAS su 
čia žiemojusiais šiauriečiais įvy
ko balandžio 20 d. Buvo suruošta 
vakarienė su menine programa. 
Vadovavo ir atsisveikinimo žodį 
tarė klubo pirm. A. Karnius.

SUDARYTA JAUNIMO tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
Kristinos Grabnickaitės-Šilingai- 
tienės ir Lindos Jurgėlaitės. Pir
mą kartą* ji pasirodė vaidintojų 
grupės “Žibintas” surengtoje po
pietėje. Ją pasveikino veteranų 
šokėjų grupės “Audra” vadovė 
Angelė Kamiene.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
Floridos apygardos suvažiavi
mas įvyko balandžio 16-17 d.d. 
Lietuvių klubo patalpose. Nutar
ta suregistruoti Floridos lietu
vius, organizuoti naujas apylin
kes, stipriau veikti amerikiečių 
partijose, rengti Floridos lietu
vių dienas, įtraukti veiklon dau
giau jaunimo. Pokylio metu pa
gerbta Viktorija Jacobson, pasi- 
žymėjsui lietuviška veikla. Vai
dintojų būrelis atliko linksmą 
komediją “Aš numiriau”. Suvažia
vime paskaitą skaitė R. Česonis.

DAIL. RIMGAILĖS ZOTOVIE- 
NĖS paveikslų paroda buvo su
rengta balandžio 16-17 d.d. Lietu
vių klube. Ją aplankė LB suvažia
vimo dalyviai ir vietiniai tautie
čiai.

VYRŲ DAINOS VIENETAS, va
dovaujamas muziko A. Mateikos, 
balandžio 2 d. surengė koncertą. 
Kadangi šis vienetas gieda ir per 
lietuvių pamaldas, Šv. Kazimiero 
misijos komitetas vieneto nariams 
suruošė vaišes.

KOSTAS VAIČAITIS, visuome
nės veikėjas ir Lietuvių klubo 
valdybos vicepirmininkas, at
šventė deimantinę savo amžiaus 
sukaktį klubo salėje, dalyvau
jant gausiam būriui tautiečių ir 
sūnui dr. R. Vaičaičiui su šeima 
iš Niujorko. L. Ž.

AMSTEL BREWERY
CANADA LIMITED

Burlington St. E.
Hamilton, 

Ontario L8L 4H2

Telephone 
(416) 523-1400 

Telex: 
061-8335

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask...........101/2%
asmenines paskolas.... 121/«%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

LIETUVIAI PASAULYJE■■ ■■

JA Valstybės
Havajuose yra nemažas būre

lis lietuvių, daugiausia gyve
nančių sostinėje Honolulu. Apie 
50 jų susitelkė Vasario 16 minė
jimui. Kukliai programai vado
vavo Elena Bradūnaitė-Aglins- 
kienė, kalbėjusi apie garbingą 
Lietuvos praeitį, dabartines jos 
problemas sovietinėje vergijo
je. Minėjimo dalyviai parašė 
laiškelius sovietiniuose kalė
jimuose ir stovyklose uždary
tiems lietuviams. Havajuose vie
šėjusi bostonietė Ona Gailiū- 
nienė, daug kartų apsilankiusi 
Lietuvoje, dalijosi savo kelio
nių įspūdžiais, humorą papildy
dama praktiškais patarimais ten 
keliaujantiems. Lietuvių susiti
kimas Havajuose baigtas bend
romis suneštinėmis vaišėmis. 
Visi pageidavo dažnesnių su
ėjimų, kuriuos skatintų geres
nis susiorganizavimas. Pradžia 
galėtų būti padaryta JAV LB 
apylinkės įsteigimu Havajuose.

Lietuvių Šv. Kazimiero para
pija Patersone, N. J., savo dei
mantinę sukaktį švęs š. m. spalio 
12 d. Medžiagą sukaktuviniam 
leidiniui renka parapijos ad
ministratorius kun. Antanas 
Bertašius, prašantis parapijie
čius atsiųsti senų nuotraukų, 
renginių programų, bilietų, pla
katų, istorinių dokumentų. No
rima, kad tas leidinys apimtų 
ne tik parapijos sukaktį, bet ir 
visą Patersono lietuvių istori
ją. Būtų gera gauti medžiagos 
ir apie buvusį Patersono lietu
vių klubą Lafayette ir Summer 
gatvių kampe, kur jis smarkiai 
apdegė ir dabar yra juodosios 
rasės nuosavybė. Medžiagą Šv. 
Kazimiero parapijos sukakčiai 
ir Patersono lietuvių istorijai 
prašoma siųsti šiuo adresu: Rev. 
Antanas Bertašius, St. Casimir 
Lithuanian Church, 147 Montgo
mery Place, Paterson, N. J. 07501.

Jungtinio baltiečių komite
to vadovų pasitarimas Vašing
tone įvyko vasario 1 d. ALTai 
jame atstovavo dr. J. Valaitis. 
Komiteto vadovybė keičiama ro
tacine tvarka. Šiemet pirminin
ko pareigas perėmė Teodoras 
Blinstrubas, kurį komiteto rei
kaluose Vašingtone pavaduos dr. 
J. Genys. Jungtinis baltiečių 
komitetas šiemet švęs sidabrinę 
savo veiklos sukaktį. Vadovy
bės posėdyje aptartas sukakties 
minėjimas, pastangos praplėsti 
“Laisvės” radijo programoms. 
Komiteto 1985 m. veiklą atsklei
džia specialus leidinys.

Tradicinė ateitininkų stovykla 
Kennebunkporte, Tėvų pranciš
konų stovyklavietėje, šiemet 
rengiama rugpjūčio 9-16 d.d. 
Kiekviena diena bus pradėta 
rytmetinėmis pamaldomis, už
baigta vakarine programa — li
teratūros vakaru, koncertais, 
paskaitomis, kurios bus skir
tos dviem sukaktim — ateitinin
kų deimantinio jubiliejaus už
baigai ir įžangai į Lietuvos krikš
to 600 metų minėjimą. Savaitėn 
galės įsijungti ateitininkai bei 
jų artimieji, užsisakę kamba
rius iki š. m. birželio 15 d. šiuo 
adresu: Guest House, Francis
can Fathers, Kennebunkport, 
ME 04046, USA.

Brazilija
Lituanistinę mokyklėlę Sao 

Paulo mieste atgaivino BLB val
dyba, vadovaujama pirm. J. Tata- 
rūno. Užsiregistravo 53 moki
niai, kurie buvo paskirstyti į 
penkias grupes. Pamokos vyksta 
Vila Zelinoje, Jaunimo namuo
se. Kiekvienai grupei gauti mo
kytojai. Lietuvių kalbą bei kul
tūrą dėsto prel. P. Ragažinskas 
ir M. Vinkšnaitienė.

Australija
Melburno lietuviai susilaukė 

dai' vieno jauno lietuvio advo
kato Andriaus Žilinsko, pernai 
baigusio Monasho universite
tą. Vienerių metų praktiką jis 
atliko pas advokatą J. Lukaitį, 
gavo pilnas teises ir balandžio 
3 d. buvo prisaikdintas verstis 
laisva praktika.

JA Valstybių ambasada Aust
ralijoje paprašė užsienio reika
lų ministeriją adreso vieno as
mens su lietuvišku vardu ir pa
varde. Ambasadai buvo patarta 
šiuo reikalu tiesiog kreiptis į 
federacinę Australijos polici
ją. Pastaroji 1985 m. liepos 25 d. 
pranešė, kad pajieškomas asmuo 
mirė 1968 m. Pajieškojimo prie
žastis neatskleidžiama. Vytenis 
Šliogeris “Mūsų pastogės” kovo 
31 d. laidoje spėlioja, kad OSI 
agentūra, ko gero, pradeda do
mėtis nacių karo nusikaltėliais 
ir už JAV ribų.

Britanija
Tradicinį velykinį pobūvį ant

rą Velykų dieną Boltono lietu
viai pradėjo kan. V. Kamaičio 
atnašautomis Mišiomis ir pasa

kytu pamokslu Šv. Patriko šven
tovėje. Velykinės vaišės buvo 
surengtos Boltono ukrainiečių 
salėje. Velykiškai atrodė sta
lai su įvairiais patiekalais, pa
puošti pavasario gėlėmis. Kan. 
V. Kamaitis, apibūdinęs Vely
kų reikšmę, kalbėjo apie atei
ties planus, susietus su vysk. P. 
Baltakio, OFM, apsilankymu 
Mančesteryje, artėjančia Lie
tuvos krikšto 600 metų sukakti
mi. DBLS Boltono skyriaus pirm. 
H. Vaineikis padėkojo kan. V. 
Kamaičiui už atlaikytas valyki- 
nes pamaldas, atvykimą į vaišes, 
šeimininkėms — už jų surengi
mą. Pobūvyje dalyvavo nemažas 
lietuvių ir jų pasikviestų sve
čių būrelis. Pirmą Velykų die
ną keli boltoniškiai lietuviškoms 
Mišioms buvo nuvykę Mančeste- 
rin ir dalyvavo vaišėse, kurias 
ten surengė Mančesterio lietu
vių klubas.

XXXVIII-sis metinis DBLS na
rių suvažiavimas įvyko balan
džio 19-20 d.d. Londone, Lietu
vių namuose. Pagrindinius pra
nešimus padarė šios organiza
cijos centro valdybos nariai. 
Pirm. J. Alkis, darydamas veik
los pranešimą, pabrėžė, kad DBL 
sąjunga šiuo metu vis dar turi 
19 skyrių su 711 narių. Skyriai 
apima visas Britanijos lietuvių 
kolonijas, vadovauja jų veik
lai. Nors narių skaičius nema
žėja, veikla mažesnėse koloni
jose darosi sunkesnė, trūksta 
vadovaujančių asmenų. J. Alkiui 
atrodo, kad mažesnieji skyriai 
turėtų jungtis prie didesniųjų, 
tuo būdu sustiprindami ir pagy
vindami bendrą veiklą. Dideliu 
praėjusių metų įvykiu tapo To
ronto vyrų choro “Aras” koncer
tai Škotijoje, Nottinghame ir 
Londone. Vis dėlto koncertams 
reikėjo finansinės paramos. 
DBLS koncertus parėmė 1.056 
svarais, Škotijos lietuvių orga
nizacijos — 200 svarų. Koncer
tų vertė ir nauda viršijo bet ko
kias išlaidas. Britanijos lietu
vių jaunimo sąjunga tęsia jau
nimo telkimą. Pernai, telkiant 
naujus narius, buvo aplankytos 
Bradfordo ir Stoke-on-Trent ko
lonijos. Šiemet jaunimo telki
mas bus vykdomas Mančesteryje 
bei jo apylinkėse. Jaunimo są
jungos atstovai dalyvauja DBLS 
centro valdybos posėdžiuose, 
reiškiasi Baltijos sąjungoje, 
Baltiečių taryboje, Europos ry
šių palaikymo grupėje. Britani
jos lietuvių jaunimo sąjungos 
pirm. Romas Juozelskis išvyks ir 
apsigyvens JA Valstybėse. Pir
mininko pareigas perėmė Ge
rardas Jakimavičius. Londone 
ir apylinkėse didelį vaidmenį 
atlieka jaunimo rengiamos vaka
ronės, stiprindamos lietuvių 
jaunimo ryšius kultūrinėje ir li
tuanistinėje srityse. Tradici
niu renginiu tapo jaunimo semi
narai Lietuvių sodyboje. Organi
zuojami ir bendri baltiečių jau
nimo savaitgaliai. DBLS centro 
valdyba Britanijos lietuvių jau
nimo sąjungai paremti kasmet 
paskiria 450 svarų. Jaunimas ir 
pats stengiasi įvairiais būdais 
telkti lėšas, kad jo atstovai ga
lėtų dalyvauti pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese Australijoje 
1987 m. pabaigoje, DBLS-gos tais 
metais laukia keturiasdešimt
mečio sukaktis. Ji buvo įsteig
ta prieš 40 metų Britanijoje. Pa
sak centro valdybos pirm. J. Al
kio, ši sukaktis yra brangi ir 
prasminga, nors kartu ir liūdna, 
liudijanti ilgus metus, praleis
tus toli nuo tėvynės. Sukaktį ža
dama tinkamai paminėti.

Vokietija
VLB krašto tarybos suvažiavi

me buvo svarstomas Romuvo
je rengiamų vaikų vasaros sto
vyklų klausimas. Jos kasmet su
silaukia vis mažiau vaikų. Kilo 
mintis kartu su vaikais į tas sto
vyklas įjungti ir jų tėvus arba pa
didinti stovyklautojų amžių nuo 
14 iki 16 metų. Sprendimas nebu
vo padarytas. Dar sunkiau įgy
vendinamas atrodė kitas pasiū
lymas — vaikų stovyklas sujung
ti su skautų stovykla, kad pasta
riesiems nereikėtų važiuoti į to
kią stovyklą Lietuvių sodyboje, 
Britanijoje. Minties atsisakyta 
dėl labai skirtingų prbgramų 
stovyklaujantiems vaikams ir 
skautams.

Atstatomoje senojoje pilyje, 
priklausančioje Vasario 16 gim
nazijai, bus įrengta koplyčia. 
Nutarimas padarytas metiniame 
VLB tarybos narių suvažiavime 
š . m. kovo 1 d. Patalpų koply-„ 
čiai netrūko, bet kai kuriem ta
rybos nariam ji atrodė nereika
linga. Klausimas išspręstas bal
savimu: už koplyčią pasisakė 13 
tarybos narių, prieš — tik vienas. 
Tada paaiškėjo, kad koplyčiai 
įrengti jau gauta 6.000 DM aukų 
ir jų tikimasi susilaukti dau
giau. Koplyčiai nereikės lėšų, 
skirtų bendram pilies atstatymui.



Etninės spaudos darbuotoju klubo vakarienėje Toronte 1986 m. balandžio 18 d. Iš kairės: Ontario gamtiniu ištek
lių ministerijos pareigūne M. VUCAJNK, televizijos direktorius M. ZLAMAL, Kanados daugiakultūriu reikalų 
min. O. JELINEK, K. RAUDYS. Vakarienės metu ministeris pasakė kalba apie etninę spauda

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Prievartinė sovietų pilietybė švedams

Skautijos vadų problemos suvažiavime ir jaunų talentų popietė

AURELIJA BALAŠAITIENĖ
Keliaujant automobiliu iš Kliv- 

lando į šiaurę dalyvauti Lietu
vių skautų sąjungos vadovų są
skrydyje, apsiniaukęs Pensilva
nijos dangus stipria liūtimi 
laistė greitkelius, o Niujorko pa
dangėje stambūs šlapio sniego 
dribsniai plakė automobilį. Artė
jant prie Kanados pasienio, to
lumoje prašviesėjęs dangus žadė
jo giedrą. Pasiekusi Torontą, at
sidūriau tikro pavasario saulė
je. Šeštadienį, balandžio 12 d. 
rytą, Prisikėlimo parapijos sa
lėje vaišingoji Toronto skautija 
buvo pasiruošusi sutikti gausų 
skautininkių ir skautininkų bū
rį. Ji stebino svečius ir viešnias 
puotą primenančiu pusryčių stalu.

Nauja vadovų karta
Lietuviškoji skautija, kurią iš 

nepriklausomos Lietuvos atsi
vežė vyresnioji karta, nežiūrint 
įsikūrimo problemų laisvojo pa
saulio kraštuose, sugebėjo jungti 
visuose žemynuose gyvenantį 
skautišką lietuvių jaunimą, jį auk
lėti Dievo, tėvynės ir artimo tar
nybos idealų šviesoje. Demokrati
niu balsavimu renkama vadovybė 
per keturis dešimtmečius pajėgė 
tęsti skautiškas tradicijas, iš
laikyti veiklą ir, kas svarbiausia, 
priauginti naują vadovų ir vado
vių kartą. Jei tradicinės Kaziuko 
mugės ir vasaros stovyklos yra 
konkretūs veiklos rezultatai, tai 
pastoviai organizuojami vadovų 
sąskrydžiai yra būtini, tobulinant 
skautavimo metodus, sprendžiant 
laiko ir aplinkos iškeltas proble
mas, diskutuojant gyvybinius veik
los klausimus.

Keisti veidą, ne veidrodį
Šeštadienį visą dieną vykę 

bendri ir atskiri Seserijos ir 
Brolijos posėdžiai pasižymėjo 
konkrečiu pasiruošimu, ne “de
besėlius gaudant” su melodrama
tiškais ar poetiškais pasisaky
mais, bet kruopščiu veiklos svars
tymu, jieškant praktiško derinio 
tarp idealų ir realybės.

Seserijos posėdis, apibūdin
tas kaip “apvaliojo stalo disku
sijos”, nusakytas vyriausios skau- 
tininkės Stefos Gedgaudienės te
moje “Veido veidrodis”, apėmė 
penkis diskusijų elementus. Me
tus žvilgsnį į realią dabartį, 
esamas sąlygas ir turimas gali
mybes, ji siūlė ne “veidrodį, bet 
veidą keisti”.

Dvi jaunosios kartos atstovės 
iš Klivlando — Laimutė Kormos ir 
Julija Taorienė analizavo mora
linio įsipareigojimo ir organi
zacinės struktūros klausimus, 
apimančius plačią veiklos dir
vą. Abi kalbėtojos išryškino sėk
mingo darbo principus, iškėlė tal
kos, reprezentacijos, tarpusa
vio pagarbos ir komunikacijos 
klausimus.

Vyr. skautininkės pavaduotoja 
Marytė Vasiliauskienė kalbėjo 
apie įsipareigojimą, kuris nėra 
apribojamas amžiumi, kiekvienai 
skautininkei, pagal talentą ir gy
venimo sąlygas, rasti būdų, kad 
jaunosios vadovės jaustų stiprų 
užnugarį. Aurelija Balašaitienė 
konkrečiai siūlė įsteigti “alum- 
nų” fondą, kuris įgalintų vado
vėms palengvinti jų darbo naštą, 
aukojant skautijai savo talentus 
ir laiką, bet nereikalaujant, kad 
jos ir finansiškai nukentėtų.

Buvo keliama mintis pradėti 
telkti archyvinę medžiagą ir pla
nuoti skautijos muziejaus steigi
mą. Vladas Bacevičius pranešė, 
kad skautų fondas turi pakanka
mai išteklių, todėl apie tokį pro
jektą galima būtų svajoti, bet nu
siskundė, kad neišnaudojamos 
progos tam fondui didinti.

Reikalingos reformos
Tarybos pirmininkas Petras 

Molis padarė ilgą ir išsamų pra
nešimą apie konkrečias realaus 
gyvenimo problemas, pirmoje vie

toje paminėdamas naują JAV įsta
tymą, kuris reikalauja, kad visos 
stovyklavietės ir jų dalyviai bū
tų apdrausti. Buvo gyvai diskutuo
jamas lėšų klausimas ir stebimasi, 
kad tėvai bei rėmėjai baidosi net 
menkiausio mokesčio pakėlimo 
už stovyklas, grasindami nelei
sią savo vaikų.

Skautiškos spaudos klausimas 
dalyvius nuteikė kiek pesimis
tiškai. Ne vien lėšų, bet ir medžia
gos stoka vargina redaktorių, ku
ris nepajėgia išleisti įdomaus 
numerio, nes vietovės neinformuo
ja apie savo veiklą ir nesiunčia 
nuotraukų, kurios džiugintų jau
nuosius.

Tradicinės Kaziuko mugės, su
traukiančios dideles lankytojų 
mases, taip pat esančios reika
lingos reformų, nes plačioji vi
suomenė nebevertina skautų dar
bų, kuriais jie pelnosi pinigus 
savo stovykloms, bet reikalauja 
meniško lygio ir pasitenkina pie
tų pavalgymu bei įvairių skanės
tų nusipirkimu. Buvo pasiūlymų 
mugėse koncentruotis į jaunųjų 
talentų pasirodymą, kūrybinį ska
tinimą, menines programas.

Prieauglis ir tėvai
Tiek Seserija, tiek Brolija gali 

džiaugtis jaunų “vadovų prieaug
liu, bet jaučia reikalą atkreipti 
didesnį dėmesį į jų paruošimą ir 
ryšių bei komunikacijos palaiky
mą. Praplėtimas santykių su visuo
mene ir artimas ryšių palaikymas 
yra vienas iš svarbiausių išori
nės veiklos uždavinių. Atrodo, 
kad pastaruoju metu stinga or
ganizacijai prieauglio, nes, anot 
vieno skautininko, tėvai “nema
to naudos” ir mažai tepažįsta 
skautiškų idealų esmę.

Atsižvelgiant į šių dienų gyve
nimo pagundas jaunimui, vietinė 
JAV skautų veikla yra plačiai pa
plitusi. Ir tai yra vienintelė 
organizacija, kuriai leidžiama 
veikti tiek viešųjų, tiek privačių 
ir katalikiškų mokyklų ribose. 
JAV prezidentui dalyvaujant tra
giškai žuvusių Amerikos astro
nautų pagerbime, prezidentas R. 
Reaganas su pasigėrėjimu pami
nėjo žuvusią mokytoją McAuliffe 
ir havajietį astronautą kaip ak
tyvius, su jaunimu dirbusius skau
tų vadovus.

Gyvenimas rodo, kad tėvai, at
vežę savo vaikus į sueigas, mažai 
tesidomi tuo, ką jose jų vaikai 
išmoksta, kuo save praturtina. 
Vadovams statomi reikalavimai 
yra dideli, bet talka paprastai 
ribojasi kelių pasišventusių mo
tinų darbais, kai tuo tarpu dau
guma lieka abejinga.

Viltingos išvados
Darant išvadą, išklausius vi

sos sąskrydžio programos, tenka 
. nusiteikti pozityviai. Konkretus 
žvilgsnis į gyvenimo problemas, 

Ar jau atidavei savo auką 
Lituanistikos katedrai 
Ilinojaus universitete paremti?
Jeigu dar neatidavei, tai prašome Jūsų 
aukos. Čekius rašyti ir juos siųsti sekančiu 
adresu:

Lituanistikos katedros fondas, 
7 07 7 College Street, 
Toronto, Ontario M6H 1A8.

Už aukas, nemažesnes kaip $25.00, bus išduodami 
kvitai atleidimui nuo pajamų mokesčių.

Lėšoms telkti komitetas Kanadoje

pasiryžimas jas spręsti, jaunų 
vadovų prieauglis ir pačios or
ganizacijos idealistinis nusitei
kimas, taip stipriai parodytas su
važiavime, teikia vilčių ateičiai. 
Toronto skautiškų vienetų vaišin
gumas, puikus sąskrydžio organi
zavimas svečius iš toli ir iš arti 
maloniai stebino ir džiugino. O 
skaidri pavasario saulutė kėlė 
nuotaikas ir tų, kurie yra linkę 
orientuotis pagal oro pasikeiti
mus.

Jaunieji talentai
Sekmadienį, atlikus visas skau

tiškas pareigas, turėjau progą ap
silankyti Mississaugos Anapilyje 
ir pasimatyti su “Tėviškės žibu
rių” redaktoriumi. Įdomus pokal
bis truko apie valandą. Po to re
daktorius pakvietė į parapijos sa
lėje vykstančią jaunųjų talentų 
popietę. Kaip paprastai, tokie 
renginiai nesutraukia daug pub
likos, nors jos buvimas būtų di
delė paskata mūsų jauniausiom 
atžalom, į viešumą žengiančiom 
pirmuosius žingsnius su viltimi 
kada nors pasiekti ir platesnę 
publiką. Buvo įdomu klausytis ir 
visiškai pradedančių pianino mo
kinių, kurie, nežiūrint kompozi
cijos kategorijos, buvo programai 
rimtai pasiruošę. Net ir iš visai 
pradedančių nesunku spręsti apie 
jų muzikinį talentą, veikalo pa
jautimą ar net bandymą jį inter
pretuoti.

Šalia pianistų, buvusi Vasario 
16 gimnazijos mokinė Marytė Ba- 
laišytė pasirodė net dviejose 
skirtingose meno srityse: tempe
ramentingai ir beveik virtuoziš
kai pagrojo tautinių šokių moty
vais akordeonu ir pasirodė kaip 
dailiojo žodžio interpretuotoja 
su dviem eilėraščiais. Paskutinę 
koncerto dalį pianinu atliko Dai
va Baršauskaitė, kurios talento, 
jautrumo ir technikos negalima 
buvo neįvertinti.

Po koncerto įvykusios vaišės 
davė progą susitikti su populia
riuoju, abipus sienos pažįstamu 
muziku Jonu Govėdu ir pasigar
džiuoti šeimininkių paruoštais 
skanėstais. Įdomu buvo pastebėti, 
kad tokią meninę popietę rengė 
ne kuri nors mūsų didžioji orga
nizacija, bet Lietuvos kankinių 
parapijos tarybos kultūrinė sek
cija, vadovaujama sol. S. Žieme- 
lytės. Džiugu, kad parapijos ta
ryba nesiriboja vien parapijos 
reikalais, bet savo dėmesį krei
pia ir į kultūrinę veiklą. Tokia 
jaunųjų talentų popietė buvo ma
loni atgaiva po darbingo ir daug 
įtampos bei dėmesio pareikalavu
sio skautų vadovų suvažiavimo.

Atsisveikinus su vaišinguoju 
Torontu, dar ilgą kelionės dalį 
lydėjo pavasario saulutė. Savait
galis Toronte buvo visapusiškai 
įdomus, turiningas ir nuotaikin
gas.

Švedo Hanso-Goerano Myr- 
dalio straipsnis Stockholmo 
laikraštyje “Dagens Nyheter” 
apie skandalingą sovietinės 
pilietybės primetimą Švedijos 
piliečiams rado stiprų atgar
sį visuomenėje ir spaudoje. 
Tame pačiame laikraštyje pa
sirodė daugiau žinių šiuo klau
simu.

Švedijos užsienio reikalų 
ministerijos teisės žinovas 
Hansas Corellis koresponden
tui pareiškė, kad šis klausimas 
nesąs naujas. Jau daug kartų 
jis buvo keliamas bei svarsto
mas Švedijos ir Sov. Sąjungos 
susitikimuose. Tai faktas, kad 
Sov. Sąjunga savo piliečiais 
laiko visus, kurie iki 1940 m. 
rugsėjo 7 d. buvo Estijos, Lat
vijos ar Lietuvos piliečiai. Šis 
pilietybės turėjimas, be to, 
laikomas paveldimu. Tai reiš
kia, kad Sov. Sąjunga laiko so
vietiniais piliečiais visus šve
dus, kurių tėvai, seneliai tuo 
metu gyveno Baltijos valsty
bėse.

Kaip tik apie tai ir buvo pla
čiai kalbama minėtame Myr- 
dalio straipsnyje. Myrdalis 
rašė: “Yra žinoma, kad Sov. Są
junga dešimtis tūkstančių šve
dų laiko savo piliečiais. Irgi 
žinoma, kad sovietinės amba
sados nuolat papildo turimus 
sovietinių piliečių sąrašus. 
Tačiau nežinoma, kas faktiškai 
į tuos sąrašus pakliūva. Dauge
lis užregistruotųjų piliečių to 
net nežino.”

Didelis skaičius baltiečių 
kilmės švedų kreipėsi į “Da
gens Nyheter” redakciją, pra
šydami padėti jiems sužinoti, 
ar jie laikomi sovietiniais pi
liečiais prieš savo norą.

Užsienio reikalų ministeri
jos teisės žinovas Corellis tei
gė, kad ši dviguba pilietybė ne
turinti jokios praktiškos reikš
mės. “Drįstu teigti, — sakė jis, 
— kad tai jokia problema prak
tikoje. Man nežinomas joks at
vejis, kad sovietiniai organai 
būtų darę kokių nors sunku
mų Sov. Sąjungoje besilankan
tiems Švedijos piliečiams, net 
jei ir laikomi, sovietiniais pi
liečiais”. Pasak jo, sunkumai 
veikiau kyla iš to, kad prieš 
savo valią sovietiniais pilie
čiais laikomi asmenys jaučiasi 
nepatenkinti. Tai “jausmo re
akcija”, kaip išsireiškė diplo
matas, nes juk esą galima 
kreiptis į sovietines įstaigas 
ir prašyti atleidimo nuo sovie
tinės pilietybės. Stockholmo 
dienraštis pažymi, kad užsie
nio reikalų ministerijos teisi
ninkas per lengvai žiūri į visą 
reikalą. Jau minėtame Myrda- 
lio straipsnyje buvo nurody
tos kelios priežastys, dėl ku
rių daugeliui visiškai nepri
imtinas toks sprendimas.

Liberalų partijos atstovas 
Kadaras Carsas, keldamas šį 
klausimą Švedijos parlamen
te, irgi pabrėžė, jog kiekvie
nas, prašydamas atleidimo 
nuo sovietinės pilietybės, tu
ri užpildyti smulkų formulia
rą ir atsakyti į daugybę klau
simų. Reikalaujama suteikti 
žinių ne tik apie save ir savo 
gimines, bet ir kokiomis ap
linkybėmis pasitraukė iš kraš
to, kur ir kokioje kariuomenė
je asmuo tarnavo ir panašiai. 
Dalis tų klausimų tiesiog lie
čia Švedijos valstybės paslap
tis. Todėl minėtas švedų parla
mentaras mano, kad ministe
ris pirmininkas Ingvaras Carls- 
sonas, lankydamasis Maskvoje, 
būtinai turi iškelti šį klausi

Spaudos darbuotojai JAV Lietuvių fondo narių suvažiavime Čikagoje. Iš kairės: Balys Brazdžionis, Apolinaras 
Bagdonas, Juozas Žemaitis, Juozas Žygas, kun. dr. Juozas Prunskis, Antanas Juodvalkis Nuotr. J. Tamulaičio

mą savo pokalbiuose su Mask
va. “Švedija turi mėginti susi
tarti su Sov. Sąjunga, kad visi 
Švedijos piliečiai būtų atlei
džiami nuo sovietinės piliety
bės, jeigu jie to prašo”, reika
lauja švedų parlamentaras.

Rašytojas Andres Kuengas, 
gimęs Švedijos estų šeimoje, 
pareiškė, kad jis visiškai ne
ketina prašyti atleidimo. “Dėl 
kelių priežasčių, — sako jis. 
— Pirmiausia nenoriu prašyti 
mane atleisti nuo to, ko nie
kad neprašiau turėti. Antra, 
atsikratymas sovietinės pilie
tybės — brangus dalykas, neno
riu išleisti pinigų tokiam da
lykui. Trečia, nenoriu atsaki
nėti į klausimus apie save bei 
savo gimines, laužyti Švedijos 
įstatymą, kuris draudžia at
skleisti karines paslaptis. Ket
virta, nėra užtikrinimo, kad 
sovietinės įstaigos iš viso teik
sis atsakyti į mano prašymą”.

“Dagens Nyheter” patyrė, 
kad Švedijos ministeris pir
mininkas Carlssonas yra gerai 
susipažinęs su šiuo reikalu, 
tačiau vyriausybės sluoksniai 
atsisakė iš anksto pareikšti, 
kokius klausimus premjeras 
ketina kelti būdamas Maskvo
je. Lmb.

Lietuvių ir lenkų 
tautos

Prisimenant a.a. prof. Stasį Ylą

Prašau išspausdinti “TŽ” šias 
originalias prof. St. Ylos mintis, 
kurios yra paimtos iš jo knygos 
“Žmonės ir žvėrys”. Štai ką jis ra
šo mums labai įdomia tema, būtent 
“Sena unijos žaizda”. Jo mintys yra 
aktualios ir po 40 metų.

“Dviejų skirtingų tautų, kul
tūrų ir charakterių niekad ne
sujungsi. Lenkų galvojimas 
per daug sustingęs praeities 
tradicijoj; jie kažkaip apsvai
gę buvusia savo didybe. Gal 
čia kaltas per didelis unijos 
liaupsinimas jų mokyklose, gal 
kalta jų literatūra, nelaimei 
stipriausia istoriniais Lenki
jos-Lietuvos laikotarpio kūri
niais, kalti gal ir tie žymiau
sieji lietuviškos kilmės rašy
tojai, kariai ir politikai, ku
rie Lenkijos gyvenime suvaidi
no įtakingiausį vaidmenį.

Atrodo, kad Lenkija, apimta 
kažkokios menkavertiškumo 
būsenos, instinktyviai jieško 
stipresnės dvasinės atramos 
lietuvių tautoje. Lenkų tauta, 
iš tikro, yra dramatiška ir tra
giška. Ji verda savo viduje, 
nerimsta, blaškosi, veržiasi į 
aukštį ir vėl krenta į prarają. 
Net eiliniai lenkai blaškosi 
tarp didybės ir menkystės, 
tarp šventumo ir niekšybės. 
Jie nepajėgia surasti laimin
go, realaus, paprasto ir žmo
giško vidurio.

Mūsų tauta, palyginti su len
kais, turi labai sveiką tikro
vės ir pusiausvyros pajautimą. 
Ji pajėgė nusikratyti tais is
toriniais unijos laikų suroga
tais. Ji išaugo sveika, realiai 
galvojanti ūkininkų, kaimie
čių tauta, kuriai pagrindiniai 
dalykai yra darbas, kūryba, ti
kėjimas, gyva tautinė tradicija 
ir laisvė. Ji nenori ir niekad 
nenorės jungtis su Lenkija, 
nes ji jaučia, kad lenkiškos 
dramos jos neišves iki laimin
go galo, priešingai — pati pa
teks į tragišką sūkurį. Lietu
viai norėtų matyti Lenkijos 
galvoseną ir jauseną realią, 
blaivią, santūrią ir kitus su
prantančią”. J. S.
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Montrealio lietuvių vyrų oktetas, vadovaujamas A. STANKEVIČIAUS, 
koncertuoja “Tėviškės žiburių” spaudos vakare Nuotr. St. Dabkaus

Tautinė ar kartų problema?
EDITA NAZARAITĖ

Išeivijos santykiai su oku
puota Lietuva tikrai labai su
dėtingi, ne mažiau komplikuo
ti jie yra ir su naujai atvyku
siais emigrantais. Savo straips
nyje “Kuriuo keliu?” A. Bala
šaitienė įdomiai palietė 
aktualią temą. Norisi pridėti 
keletą žodžių iš naujo ateivio 
pozicijų.

Nesmagu prisipažinti, bet 
dar gyvenant Lietuvoje, teko 
girdėti atsiliepimų, jog dabar 
išeivija nebe tokia draugiška 
kaip kadaise, jog sunku yra 
pačiam ant plyno lauko išsi
kovoti vietą po saule . . . Tai
gi, kai viena solidi poniutė 
mane paklausė: “Tai, manau, 
neturėjai iliuzijų?”, aš jai 
ramiai atsakiau: “O, taip, ne
turėjau”.

Ir vis dėlto sentimentai trau
kia prie savo tautiečių — sve
timame krašte jų jieškai. 
Straipsnio autorė nusiskundė, 
kad naujuosius atvykėlius ne
sugebėta įtraukti į visuome
ninį gyvenimą, dauguma pasi
traukė į savo profesinį darbą, 
užsidarė. Kodėl?

Atsakymo labai toli jieškoti 
nereikia. Dauguma atvykusių, 
kaip autorė minėjo, jau išsi
mokslinę žmonės, dažno išsi
lavinimą pripažįsta vietiniai 
universitetai, daugelis moka 
anglų kalbą. Tad natūralu, 
kad toks žmogus nori tęsti sa
vo darbą, tobulintis savo pro
fesijoje. Tai pradėti nėra leng
va, be to, naujakurį užgriūna 
aibės kitokio pobūdžio proble
mų ir sunkumų — taip buvo vi
siems. Tokiu laikotarpiu žmo
gui reikia jei ne konkrečios 
paramos, tai jau tikrai — mo
ralinės paspirties.

Dažnas ateivis susiduria su 
labai keistos rūšies paguoda, 
kuri yra jam ne tik nereikalin
ga, bet dar ir žalinga. Deja, 
ne vieno profesionalo ateivio 
praktikoje pasitaikė tokio ti
po guodėjų, kurie postringavo: 
“Girdi, tas ir anas buvo profe
soriais, o visą gyvenimą fabri
ke šlavė”. (Įdomi detalė: kaip 
taisyklė — tūlas guodėjas pats 
nėra rankose tos šluotos lai
kęs). Sveikas protas sako, kad 
tokiais pavyzdžiais žarstytis 
visai netinka, tai nedaro gar
bės nei tam profesoriui, nei 
mums patiems (šluojančių pro
fesorių tauta?). Tokio lygio 
paguoda panaši į tą, kai kran
te stovintis ramina skęstantį 
tokiu pavyzdžiu: “Žinai, mano 

kaimynas irgi paskendo, kai 
įkrito į upę, na ir ką padary
si?” Aišku, po tokios “narko
zės” dažnas, jei dar neturi men
kavertiškumo komplekso, tai 
nesunkiai galės jį pajusti. 
Suprantama, kad su tokiais 
“išminčiais” nebenori dau
giau turėti nieko bendro.

Labai įdomu, kad su pana
šiais dalykais susiduria ne tik 
naujieji lietuvių ateiviai, bet 
ir kitų tautų emigrantai. Matyt, 
problema yra ne tiek tautinė, 
kiek tarptautinė ir, gal labiau 
— kartų problema. Vyresnioji 
karta paprastai nori, kad jau
nieji besąlygiškai perimtų jų 
gyvenimo stilių ir sampratą, 
tad dvi kartos dažnai neberan
da bendros kalbos, juo labiau 
su gimusiais ir išaugusiais 
okup. Lietuvoje. Dėl to kyla 
tas nelemtas nepasitikėjimas, 
niekam jokios naudos neatne
šantis, nei ką vertingo apsau
goj antis.

Niekas taip neužgauna, kaip 
nepagrįstas nepasitikėjimas. 
Ar darbas lituanistinėse mo
kyklose, redakcijose yra koks 
slaptas karinis objektas, kur 
reikia “užsitarnauti” ypatin
gą patikimumą? Juk kiekvienu 
momentu nepatikimą asmenį 
galima atšaukti nuo patikėtų 
pareigų, bet kiekvienas įta
rimas turi turėti pagrindą. 
Pravartu būtų nors akimirkai 
atidėti į šalį provincialų 
mąstymą ir į klausimą pažvelg
ti filosofiškiau: kas pasėjo tas 
gajas nepasitikėjimo sėklas 
ir ką jų išaugimas gali džiu
ginti? “Mūsų pastogės” redak
torės pavyzdys nėra unikalus, 
panašus atvejis yra buvęs ir 
lenkų išeivijos periodikos “vir
tuvėje”. Neretai susidaro įspū
dis, kad po “nepasitikėjimo” 
skraiste dangstomas tik smul
kus žmogiškas pavydas, kova 
dėl šiltesnės vietelės.

Taigi, neradus bendros kal
bos, tenka atsitraukti. Juo 
labiau, kai yra kur atsitraukti, 
nes dažnai su kitos tautybės 
bendraamžiais atsiranda dau
giau bendro, negu skirtingo. 
Ir atsitraukti tenka jaunes
niems, dar neįsišaknijusiems.

Kartų problema yra sena 
kaip pasaulis, bet ateitis vi
sada priklausė jauniems. Abi
pusis supratimas, pakantumas 
neišvengiamiem skirtumam 
tarp dviejų kartų, geranoriš
kumas, pasitikėjimas naujais 
ir taip retais ateiviais at
neštų neabejotinos naudos 
visiems.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Funeral Home

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



Iš Australijos padangės
Pagyvėjęs kultūrinis ir visuomeninis lietuvių gyvenimas
Savo laiku kiek apsnūdęs 

Adelaidės lietuviu gyvenimas 
šiuo metu rodo atgijimo ženk
lų. Ilgų laiką merdėję Bend 
ruomenės susirinkimai, ku
riuose atsilankydavo vos ke
lios dešimtys tautiečių, pasta
ruoju metu pagyvėjo. Prieš po
rą metų metiniame Bendruo
menės susirinkime dalyvavo 
apie du šimtai asmenų, pasta
rajame (kovo 16) atvyko 115 as
menų, su mokėjusių solidarumo 
įnašą po 5 dol. Buvo ir tokių, 
kurie šio įnašo išvengė.

Susirinkimas praėjo labai 
tvarkingai ir sklandžiai. Se
noji apylinkės valdyba patei
kė darbų apyskaitą ir finansi
nę atskaitomybę. Be sunkumų 
buvo išrinkta nauja valdyba 
dvejiem metam.

Netrūksta Adelaidėje ir kū
rybinių apraiškų. Neseniai į 
Lietuvių namus sugužėjo gra
žus būrys literatūros mėgėjų 
susipažinti su naujos autorės 
Bronės Mockūnienės literatū
riniu pirmagimiu “Saulėly
dis”. Ši knyga 1977 m. laimėjo 
Akademinio skautų sąjūdžio 
Adelaidės skyriaus 500 dole
rių premiją. Tačiau ją atspaus
dino ir išleido tik 1985 m. ga
le Akademinės skautijos lei
dykla Čikagoje.

Su naujuoju leidiniu supa
žindino Tadas Žurauskas, pa
daręs bendrą jo apžvalgą, be 
pretenzijų į literatūros kriti
kus. Tikimės gilesnį šios kny
gos aptarimą išvysti spaudoje. 
Eilinio skaitytojo akimis kny
gos techniškasis ir meninis 
apipavidalinimas be priekaiš
tų. Geras popierius, akiai ma
lonus ir aiškus šriftas gundo 
šią knygą atskleisti ir susipa
žinti su jos turiniu, kurį suda
ro lietuvių šeimos ir jų artimų
jų išgyvenimai šiame tolima
me kontinente. Autorė, įsijau
tusį į vienos šeimos buitį, ku
rioje turbūt netrūksta ir auto
biografinių bruožų, supažindi
na skaitytoją su jos materiali
ne ir emocine aplinka, vargais 
ir džiaugsmais. Knyga ne tik 
maloni paimti į rankas, bet ir 
verta perskaityti nuo pradžios 
iki galo.

Ištraukas iš knygos skaitė J. 
Vabolienė ir L. Gerulaitis. V. 
Ratkevičius paskaitė ištrauką 
rankraščio būsimajai knygai. 
Tai rodo, kad autorei netrūks
ta kūrybinio polėkio ir ji ne
galvoja su pirmąja knyga už
baigti savo literatūrinę veiklą.

Bronė Mockūnienė tai jau 
trečia adelaidiškė kelių pa
starųjų metų laikotarpyje atė
jusi į lietuvių išeivijos litera-

jfonlmtf
217 Bedbrook Avė., 

Montreal-West, Que., 
Canada H4X 1S2

Įsijunkime į 
Mažosios Lietuvos fondą 

ŠIANDIEN TAPDAMI:
RĖMĖJAIS - $10.00 (gausite vi

sus aplinkraščius ir nuolatinę 
informaciją);

NARIAIS — $100 metinis arba 
$1000 vienkartinis mokestis 
(gausite viską kaip aukščiau 
minėta, menišką pažymėjimą, 
visas Fondo išleistas knygas 
su nario pavarde);

MECENATAIS — $1001 ir dau
giau (gausite viską kaip aukš
čiau minėta su privilegija pa
sirinkti knygą finansavimui);

STEIGĖJAIS — $3000 (gausite 
kaip aukščiau minėta su nuo
trauka vienoj pasirinktoj kny
goj).
□ Noriu įsijungti
□ Pridedu čekį sumoje 
O Atsiųsiu čekį

Data:

Vardas ir pavardė

Miestas, prov./steitas

Kodonr. Telefonas

Devenių kultūros fondo leidiniai
i.
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Jūratė Statkutė de Rosales, E'ALTŲ 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 10782,1 &

St. Petersburg, FL 33733, USA. 0

turą. Prieš kelis metus Lidija 
Pocienė pagrečiui išleido du 
poezijos rinkinius. Neseniai 
Valė Marcinkonytė-Neveraus- 
kienė pasirodė su apysaka 
“Tiltas per Nerį”. Ir dabar vėl 
Mockūnienės “Saulėlydis”.

Adelaidės lietuviai pasižymi 
aktyvumu. Ši ne iš didžiųjų 
kolonijų sugebėjo savo užsi
spyrimu ir kantrybe įsigyti 
du tautinius centrus, turi vi
są eilę dvigubų institucijų, 
leido du vietinius laikraščius, 
o dabar atsirado ir trečias. 
Katalikų centras leidžia 
“Šventadienio balsą”, Adelai
dės lietuvių s-ga — “Adelaidės 
lietuvių žinias”, pensininkai
— mėnesinį “Bičiulį”. Visos 
trys organizacijos yra įsigiju- 
sios modernius daugintuvus.

Beveik po 40 metų sunkaus 
ir ištvermingo darbo lietuviai 
su šeimom ar viengungiai įsi
gijo vertingo nekilnojamo tur
to, kurio anapus nenusineš. 
Per spaudą ir gyvu žodžiu 
buvo raginama surašyti testa
mentus. Ne visi tai padarė, ir 
po jų mirties turtas atiteko 
valdžiai. Bet sąmoningesnieji 
tautiečiai tokius testamentus 
yra padarę, neužmiršę viso sa
vo turto ar jo dalies palikti 
tautinėm institucijom. Tokių 
palikimų yra gavę Katalikų 
centras, Lietuvių namai ir kai 
kurios kitos organizacijos. 
Stambesnių palikimų yra pa
veldėjęs ir Australijos lietu
vių fondas, kurio pagrindinis 
kapitalas yra prašokęs 200.000 
dolerių. B.S.

Kultūrinės premijos
JAV LB kultūros tarybos 

sudaryta komisija įvertinti 
1983-85 m. išleistiem veikalam 
mokslinėm temom paskyrė 
$3,000.00 premiją Broniui Kvik
liui už lituanistinės tematikos 
humanitarinio turinio knygą: 
Lietuvos bažnyčių serijos “Vil
niaus arkivyskupija”. Ši knyga 
buvo išleista 1985 m. Amerikos 
lietuvių bibliotekos leidyklos. 
Premijos komisija iš viso buvo 
gavusi per 20 mokslinių darbų.

Komisiją sudarė: pirm. dr. 
Augustinas Idzelis, dr. Romas 
Šležas, dr. Danguolė Tamulio- 
nytė, dr. Br. Kazėnas ir rašy
tojas Algis Rukšėnas. Premija 
bus įteikta Br. Kvikliui š. m. 
gegužės 17 d. Bostone kultūros 
tarybos ruošiamoje premijų 
šventėje. Premijos mecenatas
— JAV LB krašto valdyba.

JAV LB kultūros tarybos 
( sudarytoji vertintojų komi
sija iš muzikų — Ritos Klio- 
rienės, Dalios Viskontienės, 
Viktoro Ralio, Juozo Kreivė
no ir Kazimiero Skaisgirio 
1985 metų muzikos premiją pa
skyrė kompozitoriui, dirigen
tui Broniui Budriūnui iš Kali
fornijos. Muzikas Br. Budriū- 
nas mūsų visuomenėje reiškia
si nuostabiai įvairiai, ilga 
muzikine ir visuomenine veik
la, kuri neatskiriamai susijusi 
su mūsų kultūros istorija. Ši 
premija skiriama muz. Br. Bud
riūnui kaip padėkos ir pagar
bos išraiška. Premija bus įteik
ta premijų šventėje gegužės 17 
d. Bostone. Premijos mecena
tas— Lietuvių fondas. Inf.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Mano dienos sovietiniame laive
Nusikalstama žvejyba Kanados artumoje ir kitur

A. ŠIŠKUS

Kai dirbau sovietiniame 
Klaipėdos žvejybos laivyne 
1969-1972 m. mačiau kaip buvo 
naikinama daugybė tonų žu
vies, ir išpompuojama daug 
tonų naftos į vandenyną. Nors 
jau praėjo nemažai laiko, bet 
tie dalykai man giliai įstrigo 
atmintin.

Prie Maroko krantų
Kartą žvejojome prie Maro

ko krantų. Vieno perplaukime 
metu iš vieno rajono į kitą ant 
echogramos pastebėjome ge
rus ženklus, t. y., didelius žu
vų telkinius. Tuč tuojau nulei
dome tralą (maišo formos tink
lus) ir po keliolikos minučių 
iškėlėme apie 20 tonų labai 
smulkios skumbrės (mackerel). 
Nors ta žuvytė buvo tinkama 
tiktai žuvies miltams, bet lai
vo administracija nutarė dar 
keletą kartų nuleisti tralą. 
Užvertėme tom žuvytėm visą 
žuvies apdirbimo cechą ir de
nį. Tas mūsų perplaukimas bu
vo labai trumpas, o miltų ma
limo įrengimai mažo galingu
mo, dėl to didesnė pusė tų žu
vyčių buvo išmesta į vandeny
ną, nes greitai sugavome ge
ros žuvies.

Žvejybos metodai
Kai 1979 m. pradėjau dirbti 

Kaliningrado žvejybos laivyne 
(buvo praėję bemaž 10 metų 
nuo tarnybos Klaipėdoje), įsiti
kinau, kad sovietinio žvejoji
mo metodai nepasikeitę. Apie 
tuos darbo metodus, kaip yra 
sunaikinama šimtai tonų žuvų, 
kaip išpompuojama daugybė 
tonų naftos ir jos atliekų į van
denyną, aš noriu papasakoti. 
Aš laikau tokius darbo ir žūk
lės metodus didžiausiu nusi
kaltimu.

Apie 1970 m. Škotijos jūroje, 
netoli St. Georgio salos buvo 
atrasti dideli žuvų telkiniai. 
Buvo pasiųstas didžiulis lai
vynas iš visų Sov. Sąjungos žve
jybos bazių. Visi laivai iš to 
rajono grįždavo su daugybe to
nų sugautos žuvies ir geru už
darbiu. Bet nepraėjo nė 5 me
tai, ši žuvis šiame rajone iš
nyko, nes žvejybos metodai bu
vo tokie pat, kaip jau minėjau. 
Žuvų galvos ir didelis kiekis 
žuvų buvo išmetama į jūrą.

Vandenyno teršimas
Vienoje kelionėje vyr. me

chanikas skaitė paskaitą apie 
vandenyno teršimą ir tarp kit
ko paminėjo apie žvejybos pa
sekmes šiame rajone. Jis dirbo 
tame rajone jau po to, kai ten 
išnyko žuvys (nototenija). Kiek
vieną kartą iškėlus tralą, jame 
būdavo daugybė žuvų galvų ir 
nugaišusių žuvų, nors po di
džiosios “žūklės” jau buvo pra
ėję keletas metų. Vyr. mecha
nikas sakė: “Kiekviena žuvis 
jieško sau šviežio maisto, o tai, 
ką mes kažkada tai išmėtėme į 
vandenyną, nugula į dugną, 
kur guli ir teršia, o žuvys tą 
rajoną palieka, jieškodamos 
švaraus vandens ir dugno”.

Toks pat masinis žuvų naiki
nimas vyko prie Argentinos 
krantų, kol Argentina neįve
dė 200 mylių zonos ir nesuėmė 
kelių sovietinių žvejybos lai
vų. Apie 1969-1971 m. Šiaurės 
jūroje buvo sunaikintos pikšės 
(haddock). Dar anksčiau buvo 
sunaikintos silkės (herring).

Masinis naikinimas
Dabartiniu metu vyksta ma

sinis naikinimas stavridės 
(taip vadinamos smulkmenos 
3-os grupės) prie Namibijos 
krantų, nes ten žuvelės labai 

smulkios ir yra gaudamos tik 
žuvies miltams (fishmeal) ir 
gyvulių maitinimui. Įžūliai 
niokojami Mauritanijos ir An
golos teritoriniai vandenys 
bei žuvų atsargos.

Jau daug metų naikinama 
moiva (capelin) Barencevo 
jūroje. Aš dirbau ir šiame ra
jone. Šios žuvelės yra labai 
smulkios ir kol kas dar jų su
gaunama labai daug. O, kaip 
jau minėjau, kur sugaunama 
daug, pusė jų išmetama į van
denyną — sunaikinama. Išpi
lant šias žuveles į apdirbimo 
cechą, jos per įvairius plyšius 
išbėga į vandenį, bet daugiau
sia būna nuplaunamos su van
deniu nuo laivo, nes ilgai gu- 
lėdamos sugenda. Labai daž
nai nuo didelio žuvų kiekio 
plyšta tralai, ir jau negyvos 
žuvys dešimtimis tonų eina į 
dugną, dažnai visiškai nutrūks
ta tralų maišai ir 40-50 tonų 
žuvų maiše lieka gulėti jūros 
dugne.

Vienoje kelionėje vyr. tralų 
meistras ir pasakojo: “Mes pra
eitoje išvykoje sugavome 6000 
tonų maivos (capelin), bet jei
gu paskaičiuoti, kiek jos buvo 
išmesta į vandenį, tai bus dau
giau kaip 10.000”. Ir jis tikrą 
tiesą pasakė.

Prie Farerų salų
Dirbant viename Farerų 

salų rajone ir rytų-vakarų ra
jone nuo Airijos krantų, buvo 
atrasti labai dideli telkiniai 
putasų (blue whiting). Ten dir
bą laivai sėmė tos žuvies, kiek 
norėjo. Apie pusę jos buvo su
naikinta, daug buvo palikta 
maišuose, nes jie dažnai nu
trūkdavo.

Dažnai sovietiniai žvejai 
taip daro: kai pritraukia pil
ną maišą (codent) prie laivo ir 
mato, kad visų žuvų ant denio 
neiškeis, tada ant virvės per 
tralą nusileidžia žmogus, daž
niausiai tai būna vyr. tralų 
meistras, prapjauna trale sky
lę taip kad maiše pasiliktų 15- 
20 t. žuvų, o visa kita (dažnai 
daugiau kaip lieka maiše) iš
leidžiama į vandenį ir lieka 
plaukioti vandens paviršiuje, 
palaipsniui skęsdamos į dug
ną. O kad nereikėtų kitą kartą 
tos skylės pjauti, ją užsiuva 
plonais siūlais ir kai žuvys per
pildo tralą, tie siūlai trūksta, 
ir jau negyvos žuvys taip pat 
lieka vandens paviršiuje.

Tokiomis “skylėmis”, vadi
namais vožtuvais, naudojasi 
visi laivai, kur yra dideli žu
vų telkiniai, nežiūrint į tai, 
ar yra žvejojama užsienio teri
toriniuose vandeniuose, ar 
neutraliuose.

Kanados zonoje
Dirbdamas Kaliningrado lai

vyne, aš išvykose dirbau ekono
minėje Kanados zonoje. Žvejo
jant heką (silver hake), 1979- 
1981 m., kartu su heku į tralus 
papuldavo daug kalmarų 
(squid). Pagal sutartį, jeigu 
priegaudis, t. y. kalmaras, pik- 
ša (haddock) ir kita, sudaro di
desnį leidžiamą nuošimtį, tai 
laivas turi keisti žūklės rajo
ną. Norint to išvengti, kalma
rai surenkami į pintines, ir jei
gu ant laivo nėra Kanados pri
žiūrėtojo, iškart išmetami į jū
rą, o jeigu yra prižiūrėtojas, 
tai — darbo pamainos gale. 
Prie kiekvienų durų pastato
mas žmogus, ir jeigu pasirodo 
Kanados prižiūrėtojas sutar
tais signalais priegaudžio iš
metimas būna sustabdomas. O 
priegaudžio kiekis būna sušal
dytas tik toks, kuris neviršija 
nustatytos normos. Kai laive 

nėra prižiūrėtojo, tai į vande
nyną eina viskas, kas gali vir
šyti leidžiamą kiekį. Dažnai 
daromi specialūs metaliniai 
takeliai, kuriais upeliu nu
slenka žuvys į jūrą.

Jeigu kartais pasirodo hori
zonte Kanados inspekcijos lai
vas, tai visas darbas sustabdo
mas, valomas cechas, išmeta
mas priegaudis (by-catch).

Per mažai inspektorių
Aš nežinau kodėl, bet labai 

daug laivų, dirbančių Kana
dos zonoje, dirba be prižiū
rėtojų. Mano nuomone, sovie
tiniams žvejams negalima leis
ti dirbti nė vienos dienos be 
prižiūrėtojo. Būtų dar geriau, 
jeigu jų būtų keletas, nes vie
nas žmogus negali visko su
kontroliuoti.

Taip pat nežinau kodėl, anks
tyvesniais metais būdavo 3-4 
inspekcijų patikrinimai, o pas- 
kutinioje mano išvykoje buvo 
tiktai vienas. Juo mažiau komi
sijų, juo daugiau sovietiniai 
žvejai sukčiauja.

1984 m. Seiblo salos rajone 
žūklė pablogėjo ir visas laivy
nas perplaukė toliau į vaka
rus, kur buvo išstatyti kana
diečių vėžių spąstai (lobster 
traps). Dirbant tame rajone, 
mūsų laivas (tai darė visi lai
vai) su tralu pakeldavo tuos 
spąstus, čia pat nupjaudavo ir 
skandindavo, darydami didžiu
lę žalą Kanados žvejams. Kai 
atėjo Kanados pareigūnai pa
tikrinti, buvo sulaikytas tik
tai vienas Murmansko traleris 
“A. Bredov”. Buvo teismas, ir 
Sov. Sąjunga sumokėjo 250.000 
dol. baudos.

Kiti laivai
Buvo kalti visi ten žvejoję 

laivai. Nežinau kaip išsisuko 
kiti laivai, o mano “Polujano- 
vas” padarė didelį darbą. Visi 
kapitono padėjėjai — šturma
nai vieną parą nemiegojo — 
perrašė visą laivo žurnalą. 
Atėjus patikrinimui, pas mus 
viskas buvo kuo geriausiai.

Mano paskutinės išvykos me
tu, t. y. 1985 m. vasarą, tame 
pačiame Seiblo rajone buvo 
sulaikytas ir nuvestas į Hali- 
faksą patikrinti traleris “P. 
Miring”. Pas jį, iškraunant žu
vis ir žuvų miltus, buvo likę 
keletas maišų atliekamų mil
tų. Tokiu atveju galima sulai
kyti kiekvieną laivą. Toje iš
vykoje, kai mes nuplaukėme 
nuo transportinio laivo “Ost- 
rov Litke”, technologas apsi
žiūrėjo, kad mes pridavėme 15 
maišų, t. y. 600 kg. žuvies mil
tų daugiau, negu buvo užrašy
ta dokumentuose. Per radijo 
telefoną buvo ištaisyti doku
mentai.

(Bus daugiau)

Jaunieji muzikai ir muzikės dalyvavę jaunų talentų popietėje Anapilio salėje, Misssissaugoje, 1986 m. balandžio
13 d. Popietę surengė Lietuvos kankinių parapijos tarybos kultūrinė sekcija Nuotr. B. Tarvydo

GAUTA IŠ LIETUVOS

Materialistinis nužmoginimas IV
PRANAS VYTĖNAS

Silpniausia materialistinės 
filosofijos vieta yra žmogaus 
būties klausimai, nuo seno lai
komi pačiais svarbiausiais. Vi
sų laikų mąstytojai daug svars
tė ir rašė apie tai, kas yra žmo
gus, ką gali jo protas ir valia, 
kaip jam tvarkytis pasaulyje, 
kaip išvengti blogio.

Šie dalykai yra labai aktua
lūs XX-ojo amžiaus žmonėms, 
pergyvenusiems katastrofiš
kus karus ir atsidūrusiems 
grėsmingos ateities perspek
tyvoje.

Bet ne tik visos žmonijos 
ateitis kelia nerimą dabarti
nei žmonių kartai. Svarbu yra 
tinkamai nušviesti šiuolaiki
nio konkretaus ir gyvo, vargs
tančio bei kenčiančio žmogaus 
gyvenimą. Bet apie konkretaus 
žmogaus, žmogaus kaip as
mens problemas materializ
mas mažiausiai gali ką nors 
tikrai turiningo pasakyti. In
divido, asmens klausimai 
marksistinio materializmo 
sistemoje neranda sau dera
mos vietos. Kitaip ir negali 
būti, abejingumas žmogui ky
la iš pagrindinių materializ
mo tezių.

Jau pirmuose straipsniuose 
buvo kalbėta, kad materializ
mas tikrovę aiškina suprastin
tai, redukuodamas ją tik į ju
timais konstatuojamų reiški
nių kokybę. Labai suprastin
tai yra aiškinamas ir žmogus. 
Laikydamasis tezės, kad mate
rija yra pirminė, o sąmonė ant
rinė, materializmas ir žmoguje 
jieško pirmiausia materijos, 
objektyvių gamtinių ir visuo
meninių jo būties determinan- 
čių.

Sąmonė yra laikoma antri
niu, nuo tų determinančių pri
klausomu dalyku. Marksistinė
je filosofijoje yra nurodoma, 
kad žmogus yra pirmiausia vi
suomeninė būtybė. Kartais ši 
mintis patikslinama pasakant, 
kad žmogus yra biologinė-so- 
cialįnė būtybė. Bet kuriame 
marksizmo lenininzmo vado
vėlyje galima perskaityti, kad 
žmogus savo esme yra “visuo
meninių santykių visuma”. Tai 
reiškia, kad žmogus, kaip są
moninga, mąstanti būtybė yra 
apsprendžiamas visuomeni
nių sąlygų. Kiekvienas žmo
gus yra toks, kokia yra visuo
menė, kurioje jis gyvena, visas 
jo sąmonės turinys esąs gauna
mas tik iš visuomenės. Bet ka
dangi visuomenės gyvenimą, 
kaip teigia marksizmas, į prie
kį varo materialinė gamyba 
arba ekonomika, o taip pat po
litinė ekonomikos apraiška — 
klasių kova, tad ir žmogus, pa
gal marksistinę logiką, pasi
daro nuo pradžios iki galo ap
sprendžiamas ekonomikos ir 
politikos. Visų žmogaus norų 
ir troškimų priežastys galiau
siai esančios materialinės, 
jos slypi ne kur kitur, o eko
nomikoje ir biologijoje, nors 
dauguma žmonių gali šito ir ne
suprasti.

Kaip matome, žmogų su jo in
teresais ir tikslais materia
listai aiškina labai suprastin
tai — vien ekonominių, biolo
ginių ir klasinių, politinių 
priežasčių požiūriu. Šitaip aiš
kindami, jie visiškai paneigia 
dvasinių, jų tarpe ir religinių, 
žmogaus poreikių autonomiš
kumą.

Religinis tikėjimas, mark
sistinio ateizmo teigimu, yra 
sunkaus žmonių gyvenimo iliu
zinis atspindys arba, kaip tei
gė Marksas, “laudies opijus”. 
Bet žmonių gyvenimas yra sun
kus dėl klasinių, ekonominių 
priežasčių, dėl to, kad vieni 
žmonės ekonomiškai išnaudo

ja kitus. Dėl to panaikinus 
išnaudotojų klases ir visiems 
žmonėms susilyginus ekono
miškai, turėtų savaime išnykti 
ir religinio tikėjimo poreikis. 
Bet gyvenimo praktika rodo, 
kad šitaip nėra. Patys mark
sistai negali paaiškinti, ko
dėl religija gyvuoja, kai kur 
netgi stiprėja komunistų val
domų šalių gyventojų tarpe, 
nors tose šalyse yra sunaikin
tos išnaudotojų klasės ir, kaip 
skelbia komunistinė propa
ganda, yra tvirtai įsigalėjęs 
socializmas.

Ateistai negali paaiškinti 
ir religijos stiprėjimo Lietu
vos gyventojų tarpe. Jie šį fak
tą arba nutyli, arba skelbia, 
jog tai yra buržuazinės propa
gandos poveikis. Bet toks tei
gimas yra labai toli nuo tiesos. 
Marksistai iš tikrųjų neranda 
b ū d ų įtikinamai paaiškinti 
dabartinių žmonių religingu
mo, nes jie neteisingai aiškina 
religiją, neteisingai, supras
tintai apibūdina ir žmogų.

Tiesa, jaunesnės kartos 
marksistai Lietuvoje, gerai 
suprasdami ortodoksiško 
marksizmo lėkštumą, kelia 
mintį, kad žmogus iš esmės 
yra kūrybiška būtybė. Žemiš
kasis žmogaus išganymas, pa
gal juos, yra kūrybiška veik
la — menas, moksliniai tyri
nėjimai. Tačiau jie yra privers
ti pripažinti, kad ir savo kū
ryboje žmogus negali išsiva
duoti iš ekonominio, klasinio 
determinuotumo. Šiandien 
matome, kad komunistinėje 
visuomenėje kūryba darosi tik 
“visuomeninio užsakymo” vyk
dymas, o užsakovas yra visuo
menės vardu besidangstančios 
partija ir vyriausybė.

Pagal krikščionybės požiū
rį, apibūdinant žmogiškąją 
būtį, būtina eiti prie vispusiš
kos žmogaus gyvenimo apim
ties, parodyti jo dvasinių ir 
materialinių pusių harmoniją. 
Katalikų teologai ir Bažnyčios 
vadovai yra daug kartų plačiai 
aiškinę, kad kūniškieji bei so
cialiniai žmogaus poreikiai 
užima harmoningą vietą šalia 
dvasinių jo poreikių. Kiek mes 
besigilintume į medžiagines 
žmogaus būties sąlygas ir kaip 
plačiai jas bepažintume, tai 
neduoda jokio pagrindo at
mesti dvasinių poreikių buvi
mą ar paneigti jų autonomiš
kumą. Apie tai, kad dvasiniai 
žmogaus poreikiai, o ypatingai 
religinis tikėjimas, iš esmės 
nepriklauso nuo medžiaginės 
žmogaus būties, bet kyla iš 
aukštesnių dvasinių šaltinių, 
liudija šventųjų ir palaimin
tųjų gyvenimo faktai, visų ti
kinčiųjų religinis patyrimas.

Apibrėždami žmogų tik so
cialinio ir gamtinio determi
nizmo požiūriu, materialistai 
sumenkina žmogiškojo asmens 
vertę ir faktiškai paneigia 
jos moralinės atsakomybės bei 
laisvės galimybę.

Šitokia filosofija negali 
pasakyti nieko vertingo šių 
dienų žmogui, kuris yra var
ginamas dabartinio gyvenimo 
spartos, dažnai pasimetęs ir 
nusivylęs, bet trokšta dvasi
nių vertybių ir jieško į jas 
kelio.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu
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Feljetonas

Pirmoji aušroko meilė

Lietuvos agonija ^LGiRpAŠ^GusTArns^
Rašytojo Jurgio Gliaudos knyga anglų kalba “The Agony”

ANDRIUS NORIMAS

Žinote, visada būdavau atla
paširdis, o ypač labai lengvai 
mergaites “įsikliopindavau”, 
kaip “šancovska” tarmė bylo
ja. Jau geroku varliamušiu 
būdamas lankiau “Aušros” 
berniukų gimnazijos trečiąją 
klasę, bet jaučiausi “mand- 
resnis” už kitus savo draugus. 
Dar ūsų neželdinantiems ir 
smūksantiems klasėje nerūpė
davo gražioji lytis, tik futbo
las, peštynės ir išdykavimai. 
O aš jau buvau nužiūrėjęs vie
ną ir gerokai dūsaudavau ją 
matydamas savo draugių būre
lyje. Ji buvo ketvirtokė, iš 
veiduko “nešpėtna” blondinu- 
kė ir, žinoma, bent metais už 
mane vyresnė. Žinojau ją lan
kant baleto studiją, o sykį su 
tėvais atsilankęs Valstybės 
teatre atpažinau ją šokant su 
kitomis šokėjomis.

Iš skaitytų romanų jau žino
jau, jog amžiaus skirtumas 
nesvarbu, jeigu užsidegi karš
ta meilės liepsna. Tik visa bė
da, kad ji ne tik nekreipė į ma
ne dėmesio, bet ir visai neži
nojo, kad trečiajame gimnazi
jos aukšte, lygiai ties jos kla
se antrajame, dūsauja Verte- 
rio kančias iš plaučių iškvėp
damas toksai vėpla, kaip aš . ..

Ką gi, reikia man pačiam ap
sireikšti ir pasisakyti apie 
savo širdies jausmus! Pagalvo
jau — būtų labai prašmatnu 
pasiųsti jai meilės laiškelį. 
Nežinojau kur ji gyvena, nei 
jos adreso. Sužinojau tik jos 
vardą ir pavardę — Zosė Zapa- 
rackaitė.

Šitaip dūmodamas ir dūsau
damas, atsisėdau per didžiąją 
pertrauką ant palangės ir žiū
rėjau į išsirikiavusius apa
čioje, prie Kanto gatvės ker
tės vežikus. Langas atdaras 
klasei pravėdinti, nes tokia 
didelė “chebra” per pilną pa
moką iškvėpuoja visą deguonį 
ir reikia jo vėl įsileisti, kad 
neužtrokštume nuobodžių pa
mokų dėstymo klausydami. ..

Dažnai iš mūsų trečiojo 
aukšto kuris nors šančiškis 
mano bendraklasis rusiškai 
pašiepiamai juos užkabinda
vo: “Ei! Vežike, aplink stulpą 
be pasukimo! Valiai!”

Staiga lyg kirvapenčiu kas 
stukteltų — toptelėjo galvon 
tokia pasiutusi mintis! Juk 
savo Zosei galiu pasiųsti laiš
kelį! Taip, meilės laiškelį! Ir 
net “oro paštu”!

Sumanyta — padaryta! Iš 
kažkurio klasės “bachūro” pa
vyko iškaulyti ilgoką virvutę, 
jo gal nukniauktą aitvarui pa
sigaminti. Išplėšiau iš sąsiu
vinio lapą ir skubiai parašiau:

“Brangi Zose! Aš tave myliu 
jau seniai...”

Svarsčiau ką daugiau parašy
ti. Aha! Juk reikia iš karto ir 
pasimatymą paskirti. Todėl 
pridėjau:

“Noriu tave matyti. Ateik 
po pamokų į miesto sodą. Lauk
siu tavęs notoli teatro. Tavo 
amžinai.. .”

Pasirašiau pilnu vardu ir pil
niausia pavarde. Juk mano gra
žuolė turi žinoti kas toks ją 
myli! Pagalvojęs dar pridėjau: 
“Trečia klasė”. Atseit, jei rei
kėtų mane susirasti...

Sulanksčiau tą savo telegra
mą į keturias dalis, norėjau 
dar pabučiuoti laimingai ke
lionei iki mano širdies damos, 
bet klasėje slankiojo keli ma
no draugai. Aprišau vieną vir

vutės galą apie šį meilės per
gamentą, priėjau prie atdaro 
lango ir nuleidau į gatvę ties 
žemutinės mergaičių klasės at
daru langu. Mačiau kaišioja
mas mergaičių rankas, rodan
čias kažką gatvėje. Kai virvu
tė pasiekė jų aukšto lygį, pa
jutau, kad kažkas įtempė ir aš 
paleidau savąjį galą.

Širdis suspurdėjo. “Jau!” — 
tariau sau. — “Mergaitės pa
čiupo laišką! Turės perduoti 
Zosei, nes jos pavardę ir var
dą užrašiau ant sulankstyto 
popieriaus ... Žinoma, būtų 
mandagiau į voką įdėti ir už
klijuoti .. . Bet tiek to!”

Mergaičių rankos pranyko, 
jų balsai nuščiuvo, nes po 
skambučio ir į mūsų klasę ėmė 
rinktis bendraklasiai. Susi
mąstęs kiūtinau į savo suolą.

Staiga į klasę įėjo inspek
torius Kaunas. Visa klasė nu
stebo, nes jis dėstė matemati
ką aukštesnėse klasėse. Vi
siems tuoj nurimus, inspekto
rius akimis kažko jieškojo. Kai 
mane pamatė, jo panosėje ūse
liai kiek kilstelėjo. Pamojo 
man pirštu į save. Visas nutir
pęs iš baimės prieš “valdžią” 
priėjau, o jis atkišo popie
riaus lapą ir atskleidė pasau
liui mano meilės prisipažini
mo turinį.

— Ar tu rašei? — Ir toks šai
pokas jo veide. — Ar tu nulei
dai pro langą tą raštelį?

Tylėjau it stulpas. O inspek
torius tikriausiai nusprendė, 
jog tyla gera byla. Atseit, pri
sipažįstu. Bet spyriuotis ne
buvo tikslo, nes juk pasirašiau, 
lyg tikras riteris .. .

Inspektorius pagriebė “rite
rio” ausį ir patempė į save.

— Eikš! Pasikalbėsim . . .
Visas iškaitęs iš gėdos ir ap

sipylęs raudoniu kėbždinau iš 
klasės mokytojo tempiamas.

■ Tuščiame koridoriuje inspek
torius paleido savo žnyples, 
išlaisvindamas paraudusią 
mano ausį.

— Dar per jaunas esi savo 
meilę apsakinėti! Kad man ši
taip daugiau nepasikartotų! 
Snarglius dar esi, ir pienas 
tau nuo lūpų nenudžiūvęs ... 
Na, bėk į savo klasę ...

Apskritas inspektoriaus vei
das nerodė jokio pykčio. Savo 
įpročiu kažką grabaliojo kel
nių kišenėje, o kita ranka iš 
viršaus žemyn glostė savo 
smakrą. Buvau labai laimingas 
išvengęs daug griežtesnės 
bausmės už savo išdaigą. Tik 
po šio įvykio jau iš tolo ven
giau ketvirtosios mergaičių 
klasės, o pamatęs Laisvės alė
ja einant į gimnaziją Zaparac- 
kaitę, pereidavau į kitą gat
vės pusę, nedrįsdamas į ją net 
pažvelgti.

O ilgainiui toji meilė visai 
išgaravo. Tik niekad nesužino
jau, kaip inspektorius Kaunas 
galėjo taip greit pagauti mano 
laišką!

• Dienai rašyti užtenka rašalo, 
šimtmečiams rašyti — reikia ašarų.

J. ERETAS

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).

Dabar jau žvelgiame pra
eitin, tarsi istorinėn perspek- 
tyvon, į 1940 metus, kai Sov. 
Sąjunga sunaikino Lietuvos 
nepriklausomybę. Apie tą tra
gediją turėtų kalbėti pasauliui 
užsieniuose gyvenantys lietu
viai, ypač gyvieji jos liudinin
kai.

Rašytojas Jurgis Gliaudą ir 
buvo vienas tų, kuris prabilo 
apie tą tragediją savo knyga 
“Agonija” 1970 m. Ją išleido 
“Viltis” Ohio Klivlande. Pir
moji laida išpirkta, reikėtų 
antros.

Autorius teisingai galvojo, 
kad reikia prabilti ir plates
niu mastu. Bet kas tokią knygą 
išvers į anglų kalbą, plačiau
siai pasklidusią pasaulyje? 
Sutiko to darbo imtis a.a. ra
šytojas Stepas Zobarskas. De
ja, ankstyva mirtis nusinešė 
jį drauge su jo knygų leidykla.

Išverstas tekstas, netgi su
rinktas spaustuvėje, buvo li
kęs be priežiūros. Ilgomis, 
vargingomis pastangomis pa
vyko Lietuvos šaulių sąjungai 
tremtyje viską surasti, išly
ginti piniginius sunkumus ir 
1985 m. išleisti. Iš Niujorko 
viskas buvo pervežta į Čikagą, 
atspausdinta. To didelio, keb
laus, sunkaus knygos “atgaivi
nimo” pagrindinioji ašis buvo 
šaulių vadas Karolis Milkovai- 
tis, taip pat žinomas kaip poe
tas, parašęs stambesnių lite
ratūrinių kūrinių, kurie, tikė
kime, bus išspausdinti. Išleis
ti “The Agony” K. Milkovaičiui 
daug talkino Niujorko šauliai.

Lietuvių kalba “Agonija” 
buvo paruošta istoriniu pa
grindu, naudojantis daugeliu 
šaltinių, kurių sąrašas pa
skelbtas 407-408 psl. Kiek ži
nau, papildomų duomenų au
torius teiravosi pas atitinka
mus asmenis. Nenorėdamas 
apsisunkinti kietu istoriniu 
veikalu, lietuviškajai laidai 
davė romano pavadinimą. Ra
šytojui, matyt, buvo patogiau 
turėti daugiau laisvės, neno
rėjo istorinių rėmų.

Angliškoje “The Agony” lai
doje žanro aptarime nėra žo
džio “romanas”, o tik “Litera
ry Approach to History”. Nuo 
lietuvių k. išleistos “Agoni
jos” iki angliškos laidos pra
ėjo 15 metų. Per tą laiką, ma- 
nytina, autoriui paaiškėjo, kad 
jo veikalas turi daugiau ir stip-

Atsiųsta paminėti
Marijus Blynas, TIKROJI PRA

EITIS. Politinių, kultūrinių, isto
rinių straipsnių rinkinys II. “Lais
vosios Lietuvos” knygų leidykla 
1985 m., 224 psl. Kaina — $6.00.

PORTUGALŲ NOVELĖ. Suda
rė Povilas Gaučys, išleido Lietu
viškos knygos klubas. Viršelis ir 
aplankas dail. V. O. Virkau. Čika
ga 1985 m. 416 psl. Kaina — $12.00.

PENSININKAS, 1986 m. kovas. 
Leidėjas — JAV Lietuvių Bend
ruomenės socialinių reikalų ta
rybos Čikagos skyrius. Redaguoja 
Karolis Milkovaitis. Adresas: 
2711 W. 71st Street, Chicago, IL 
40429, USA.

LIETUVA,filatelistų draugijos 
biuletenis, 1986 m. 1 (199) nr. Gau
namas šiuo adresu: A. Žakas, 5723 
Merrimao Ave., Chicago, IL 60638, 
USA. Metinė prenumerata — $5.

ŠVIETIMO GAIRĖS, lietuviš
kojo ugdymo žurnalas mokyklai 
ir šeimai, 1985 m. 34 nr. Redak
torė — Stafanija Stasienė (18112 
Windward Rd., Cleveland, OH 
44119, USA, administratorius — 
Juozas Plačas (3206 W. 65th Pl., 
Chicago, IL USA). Žurnalas išeina 
du kartus per metus. Prenumerata
— $4.00.

THE OBSERVER, March 1986. 
Mėnraštis anglų kalba, leidžiamas 
Amerikos lietuvių katalikų fede
racijos, redaguojamas Jono Kur- 
pio ir kolektyvo. Adresas: Obser
ver, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 
60629, USA. Metinė prenumerata
— $10.00. Tai iliustruotas, pato
gaus formato, aktualios informa
cijos ir straipsnių mėnraštis, tin
kamas ne tik angliškai kalban
tiems lietuviams, bet ir kitatau
čiams.

LITUANUS, the Lithuanian 
quarterly, 1986, Volume 32, No. 
1. Editor Jonas Zdanys. Editorial 
and Business address: Lituanus, 
6621 S. Troy, Chicago, IL 60629, 
USA. Subscriptions: institutional
— $15, others — $10 per year.
SOVIET EVIDENCE IN NORTH 
AMERICAN COURTS. An Analysis 
of Problems and Concerns with 
Reliance on Communist Source 
Evidence in Alleged War Crimi
nals Trials. S. Paul Zumbakis. Pub
lished in the United States by Ame
ricans for Due Process. Chicago, 
IL 1986, p. 168. 

resnių istorinių pagrindų nei 
romaninių. Tai teisingas nuo
sprendis.

Angliškame įvade skaitome, 
kad Lietuva, Latvija, Estija 
sužlugdytos sovietinės jėgos, 
tapo pavyzdžiu tolesnio sovie
tų dominavimo ne vien Euro
poje, bet ir likusiame pasau
lyje. Įvykiai Korėjoj, Vietna
me, Afganistane, Afrikoj, Cent
rinėj Amerikoj, Viduriniuose 
Rytuose yra pavyzdžiai, rodan
tieji brutalią Sovietų Sąjun
gos jėgą, kuri lieja kraują ta
riamam gyvenimo palengvini
mui (VII psl.).

Tegu mūsų jaunimas, vado
vaujančios organizacijos ar 
turtingesnieji įduoda “The 
Agony” knygą “taikos” siekian
tiems, tepasiunčia į biblio
tekas, studentų organizaci
jas, dvasininkų įstaigas. Ko
dėl gi svetimieji neįtraukia 
lietuviškos tematikos į savuo
sius siekius, išskyrus paski
rus atvejus? Kodėl lietuvių 
tautos gelbėjimas svetimie
siems yra tarsi tabu, nors gi
na kitokius?!

Vertimą sklandžiai atliko 
Jonas Zdanys. Kondensuojant 
tekstą, kai kurie skyriai su
jungti. Taip padaryta su 25- 
tuoju. Yra kitokių praleidimų, 
kurie anglų k. knygai neken
kia. Pabaigoje duotas kitoks 
nuorodų sąrašas. Lietuvių k. 
knyga turi 408 psl., anglų k. 
— 288 psl. Anglų k. didesnis 
puslapių formatas.

Vienu kartu galima susipa
žinti su abiem knygom, naudo
jantis lietuvišku tekstu. Ste
bina rusų-komunistų elgsena, 
tariantis su Lietuvos respub
likos atstovais. Tai nebuvo 
diplomatiniai pasitarimai, o 
kremliečių daužymasis vėzdu. 
Rusai neturėjo jokių duome
nų, tiktai piktus, melagingus 
kaltinimus. Bolševikai, prieš 
sėsdami prie “pasitarimų” sta
lo, buvo nutarę tragedijos ei
gą, nesvarbu, kaip išaiškins 
Lietuvos atstovai, nesvarbu 
dokumentiniai faktai, netgi 

AURELIJA BALAŠAITIE1VĖ

Mirusiai motinai
Mamyt,

Tavęs nėra, bet aš rašau Tau laišką. 
Jis ašarom suvilgytas, neaiškus, 
kaip skęstanti pavasario migla, 
kaip ta tamsi rudens diena, 
kai po aušros negrįžta saulė tolima.
Tavęs nėra . . .
Bet noriu viską Tau aš išsakyti, 
ko būnant Tau gyvai neišsakiau, 
ko nemokėjau parašyti.
Tu klausdavai manęs, ko aš liūdna, 
bet aš tylėjau, nes maniau, kad aš tvirta, 
kaip vandenyno pakraščio uola.
Maniau, kad aš gyvenimo audras pakelsiu 
be skundo ir be Tavo mylinčio peties . . . 
Aš ryt prie Tavo kapo pasimelsiu, 
ir aš jausiu švelnutę Tavo ranką;
ji kaip rasa manas akis palies . . .
Gal Tau tada manęs reikėjo, 
kad Tavo liūdesį savajame matyčiau?
Bet motina buvai, ir Tu tyliai kentėjai . . . 
Ir liko žodžiai nebeišsakyti, 
ir liko ašaros be žodžių, be paguodos . . .

Rašau Tau laišką, Mama, 
bet Tu jau jo nebeskaitysi . . .
Aš siųsčiau jį su balto angelo sparnu, 
su ryto saulės spinduliu pirmu . . . 
Bet kada nors, anapus žemės vargo, 
anapus vakaro saulėleidžių
Tave nežemiškoj šviesoj aš pamatysiu.

Los Angeles lietuvių tautinių šokių grupė “Spindulys” tradiciniame savo 
vakare. Jis rengiasi išvykai į Pietų Ameriką, kur aplankys lietuvių kolonijas

rusų patvirtinti. Sovietų Są
junga buvo nutarusi pradėti 
Lietuvos okupaciją.

Puslapį po puslapio skaitai 
stebėdamasis, kaip Sovietų 
Sąjunga galėjo taip begėdiš
kai meluoti. Betgi prisiminus, 
kad tuo paremta jos egzisten
cija, belieka liūdnai galva 
palinguoti. Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių sunaikini
mas nepravėrė akių JAV-ėms, 
Anglijai — jos ir toliau rėmė 
Sovietų Sąjungą, jai dovanojo 
bilijonines sumas laivais, gink
lais, autovežimiais, įvairiu 
maistu. Tada jie nematė artė
jančios bolševizmo grėsmės.

Ar Lietuvos agonija bus per
spėjimas Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms, parodys atei
tis. Jos pasitarimuose nutyli 
Lietuvą, tarsi tai būtų sovie
tų reikalas, pradeda primiršti 
ir Afganistaną. Kas toliau? Ar 
nuvyta virvė nepakibs ant par
davinėtojo?

“The Agony” apžvelgia poli
tinį sovietų galvojimą, jų ver
žimąsi į jėgą ir viešpatavimą, 
aiškiai perspėjant, kokio gyve
nimo ir nepastovumų pasauly
je lauktina. Toksai įvadas rei
kalingas anglų kalba, jo nėra 
lietuviškoje laidoje.

Jurgio Gliaudos “The Ago
ny” yra vertingas, dokumenti
nis leidinys, ryškiai nurodan
tis Sovietų Sąjungos politinės 
linijos pagrindus, kurių tiesi
mo vienas pirmųjų takų buvo 
laisve, nepriklausomybe spin
duliuojanti Lietuva. Knyga 
verta plataus dėmesio.

Leidinio kaina nenurodyta. 
Platina ne tik svarbesni spau
dos prekybininkai, bet ir už
sienyje veikiantieji šaulių vie
netai. Ja ypač turėtų domėtis 
jaunesnioji lietuvių karta, ne
pergyvenusi sovietinio siaubo. 
Jų svetimieji bičiuliai, jei 
nėra visiškai pasimetę, taip 
pat džiaugsis patyrę daugiau 
tiesos apie šiuolaikinę isto
rinę eigą, vis artėjančią prie 
jų krašto.
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O KULTMEJE VEIKLOJE
Dariaus Lapinsko ir Kazio Bra- 

dūno šv. Kazimiero gyvenimą 
vaizduojanti opera “Dux Magnus” 
čikagiečiams bus suvaidinta ma
žojoje “Lyric” operos rūmų salė
je gegužės 31, šeštadieni, 7.30 
v.v. Premjerinis naujosios ope
ros spaktaklis įvyko Toronte 1984 
m., kai buvo minima šv. Kazimie
ro 500 metų mirties sukaktis.

“Vaidilutės” teatro grupė Čika
goje pernai prieš Kalėdas buvo 
įsteigta dr. Petro Kisieliaus ini
ciatyva. Saviveiklininkų grupei 
vadovauja: pirm. dr. Petras Kisie
lius, vicepirm. Kazė Brazdžionytė, 
ižd. Irena Tiknienė ir reikalų ve
dėja Pranciška Šlutienė. Debiuti
niam grupės pasirodymui tada bu
vo pasirinkta Juozo Grušo “Ginta
rinė vila”. Ji, matyt, buvo pakeis
ta lengvesne vieno veiksmo kome
dija “Uošvė į namus — tylos ne- 
bebus”t kurią 1923 m. Vilniuje iš
leido “Švyturio” bendrovė. Repe
ticijos vyksta dr. J. Adomavičiaus 
vadovaujamoje Lietuvių sodybo
je. Spektaklį ruošia rež. M. Smil- 
gaitė su aktoriais — L. Šulaityte- 
Day, V. Olšausku, K. Brazdžiony- 
te, E. Šulaičiu ir A. Kižyte. Šei
mos gyvenimą vaizduojanti kome
dija “Uošvė į namus — tylos nebe
bus” čikagiečiams bus suvaidinta 
gegužės 18, sekmadienį, 3 v.p.p., 
Jaunimo centre.

Dešimtoji baltistikos studijų 
konferencija š. m. gegužės 29-31 
d. d. įvyks Wisconsino universi
tete Madisone. Konferencijos te
ma — “Baltiečiai už Pabaltijo ri
bų”. Jai yra pasirinktas Wiscon
sino centro pastatas Mendotos 
ežero pakrantėje. Dviem paskai
tas tvarkantiem konferencijos po
skyriam vadovauja lietuviai: lite
ratūros-Violeta Kelertienė, socia
linių ir politinių mokslų - Augusti
nas Idzelis. Paskaitas papildys pa
rodos, susitikimai su vietinės val
džios atstovais. Konferencija bus 
užbaigta iškilmingu pokyliu su 
menine programa. Numatytos ir 
prieškonferencinės svarstybos 
“Kultūrinė, politinė, psicholo
ginė ir socialinė dinamika tarp 
tėvynės ir išeivijos: tyrinėjimų 
problemos ir parametrai”. Daly
viai galės nakvoti universiteto 
bendrabučiuose, viešbutyje arba 
vietiniuose viešbučiuose. Madi- 
sonas yra 160 mylių į šiaurės va
karus nuo Čikagos. Tarp Čikagos 
orauosčio ir Wisconsino univer
siteto dažnai važiuoja specialus 
autobusas. Konferenciją rengia 
Draugija baltistikos studijoms 
puoselėti ir Winsconsino univer
siteto baltistikos studijų centras. 
Adresas: Baltic Studies Center, 
818 Van Hise Hall, 1220 Linden 
Drive, Madison, WI 53706, USA. 
Tel. (608) 262-2192.

Pomirtinė fotografo Kastyčio 
Izokaičio (1935—1985) nuotrau
kų paroda, globojama Dr. Stasio 
Budrio lietuvių foto archyvo, ba
landžio 4-13 d.d. įvyko Čikagos 
Jaunimo centre, M. K. Čiurlionio 
galerijoje. Archyvo vadovas A. 
Kezys, SJ, pirmuosius parodos 
lankytojus supažindino su K. Izo
kaičio gyvenimu ir kūryba. Velio
nis gimė Lietuvoje 1935 m., karo 
bangos su tėvais buvo išblokštas 
Vokietijon. Pradžios mokyklą bai
gė Kempteno stovykloje. Gimna
ziją, tėvams atvykus į Braziliją, 
teko baigti Sao Paulo mieste. Fo
tografuoti pradėjo trylikos metų 
amžiaus, iš tėvo gavęs lemtingą 
dovaną—foto aparatą. Sao Paule 
K. Izokaitis gavo darbelį pas vie
tinį fotografą, kuris darydavo 
nuotraukas “Čruseiro” žurnalui. 
Pramoko fotografuoti, pats iliust
ruodavo žurnalą, kai išvykdavo 
jam darbą parūpinęs fotografas. 
Į JA Valstybes atvyko 1958 m. Ir 
čia pradėjo dirbti pas fotografus. 
Pašauktas kariuomenėn, pateko 
informacijos dalinin, darydavo 
nuotraukas JAV kariuomenės žur
nalams. 1967 m. Čikagoje atidarė 
savo foto studiją, gavo komerci
nių užsakymų iš didžiųjų bendro
vių. Su jais teko lankytis ne tik 
JAV miestuose, bet ir Europos, 
pasiekti net Etiopiją, kur 1970 m. 
fotografavo karalienės Sabos sti
liaus moterų drabužius. Ateities 
planus nutraukė ankstyva mirtis 
1985 m. gegužės 24 d. Buvo sukū
ręs lietuvišką šeimą su Adele Ra- 
davičiūte 1960 m., susilaukė duk
relių Viktorijos ir Kristinos. Po
mirtinėje parodoje buvo išstatyta 
apie 70 nuotraukų, išaiškintų ir 
pagamintų paties K. Izokaičio. Vy
ravo portretai, drabužių mode
liuotojai ir modeliuotojos, gami
nių reklamos, straipsnių ir knygų 
iliustracijos, gamtos ir miesto 
vaizdai. Parodos nuotraukos savo 
įtkinamumu, panaudota technika 
liudijo K. Izokaičio pasiektas pro
fesines aukštumas.

Kauno dramos teatras prieš 
daugiau kaip 20 metų žiūrovus bu
vo pakvietęs į Juozo Grušo trage
dijos “Herkus Mantas” premje
rą. Vyresnieji žiūrovai ir dabar 
dar atsimena šio istorinio veika
lo spektaklius. Jaunesniems žiū
rovams naują “Herkaus Manto” 
premjerą dabar paruošė jaunas 
rež. V. Balsys. Pagrindinius vaid
menis sukūrė jaunieji šio teatro 
aktoriai. Herkų Mantą vaidina R. 
Sabulis ir A. Lebeliūnas, Kristi
ną— J. Onaitytė ir I. Dapkūnaitė.

Pirmoji baltiečių dailininkų me
dalių paroda kovo 27 d. atidaryta 
Vilniaus dailės parodų rūmuose. 
Apie medalių kūrimo tradicijas 
kalbėjo Lietuvos dailininkų są
jungos valdybos pirm. K. Bogda
nas. Parodai apie 450 medalių su
kūrė 27 Estijos, 22 Latvijos ir 33 
Lietuvos dailininkai. Nemažai me
dalių atspindėjo istorines datas, 
mokslo ir meno veikėjų atminimą, 
taikos siekius, žmogaus proveržį 
į erdves, gamtosaugos temas. To
kia baltiečių dailininkų medalių 
paroda bus rengiama kas treji 
metai.

Antrąją Belgijoje gyvenančio 
Eduardo Cinzo knygą 20.000 eg
zempliorių tiražu išleido “Vaga” 
Vilniuje. Knygon įjungti du šio 
išeivijos lietuvių rašytojo roma
nai — “Raudonojo arklio vasara” 
ir “Trys liūdesio dienos (Mona)”. 
įvadinį straipsnį “Keli žodžiai 
apie E. Cinzo kūrybą” parašė lite
ratūros kritikas B. Raguotis. Pir
mąja knyga 1981 m. buvo išleistas 
E. Cinzo apsakymų rinkinys 
“Spąstai”.

Vilniaus medicinos darbuotojų 
klubas turi saviveiklinę lenkų 
dramos teatro grupę, sulaukusią 
sidabrinės savo darbo sukakties. 
Iki 1984 m. tam lenkų teatrui va
dovavo gydytoja Janina Stuža- 
kovska, o dabar vadovauja Zbigne
vas Matijevskis. Režisūra lenkų 
grupei daug metų talkino Kazimie
ra Kymantaitė ir Vladas Sipaitis. 
Grupės repertuare yra L. Kruč- 
kovskio “Vokiečiai”, Moljero 
“Tartiufas”, Žemaitės “Trys myli
mos”, N. Pežynskio “Franio lai
mė”, A. Griciaus “Buvo buvo kaip 
nebuvo”, K. Sajos “Maniakas”, A. 
Fredos “Du randai”.

Lietuvos televizijos ir radijo 
choras, vadovaujamas Povilo Gy
lio, klausytojams daugiausia pa
žįstamas iš radijo ir televizijos 
programų. Atskiri jo koncertai 
klausytojams retai terengiami. 
Toks retas dviejų dalių koncertas 
neseniai įvyko Vilniaus filharmo
nijos salėje. Pirmoje dalyje ka
merinė choro grupė (24 daininin
kai) atliko šešis W. A. Mozarto 
noktiurnus, kelis prancūzų kom
pozitorių kūrinius. Antroje daly
je skambėjo lietuvių kompozitorių 
dainos: J. Tamulionio “Kupolio 
kupolėlio”, J. Juozapaičio “Už 
jūrelių, už marelių”, “Tūtai lylio”, 
“Minagaučių lylio”, V. Bagdono 
“Buvo mandri pelėda”, V. Klovos 
“Iš kur teka saulytė”, T. Makači- 
no “Šienpjovių dainos”.

Karo metu smarkiai nukentėjo 
pietinė Klaipėdos senamiesčio da
lis buvusiame Friedricho priemies
tyje. Seniausios žinios apie jį sie
kia XVI š. Intensyvi statyba čia bu
vo pradėta XVIII š. pradžioje, pil
no perimetrinio užstatymo vaizdo 
šis kvartalas susilaukė XIX š. Po
kario metais tuščiose vietose atsi
rado laikino pobūdžio menkaver
čių pastatų. Buvo paskelbtas kon
kursas atstatyti senamiesčio kvar
talui tarp Daržų, Aukštosios, Šalt
kalvių gatvių ir Turgaus aikštės. 
Architektams buvo pasiūlyta su
griautą senamiestį praturtinti da
bartine architektūra: prie Daržų 
gatvės suprojektuoti gyvenamuo
sius namus, o tuščiame Turgaus 
aikštės ir Aukštosios gatvės kampe 
—- parduotuvę. Vertintojų komisi
ja gavo septynis projektus, dėl sa
vo įvairumo susilaukusius labai 
gyvų diskusijų. J. Glemžos vado
vaujama komisija, atsižvelgdama 
į visuose projektuose rastus trū
kumus, nutarė pirmosios premijos 
neskirti. Dvi antrosios premijos 
teko “Komprojekto” Klaipėdos 
skyriaus architektėms R. Staške- 
vičiūtei ir N. Piekautienei, Vil
niaus miestų statybos instituto 
architektams R. Jarmalavičiui ir 
G. Počiuipai, trečioji premija — 
Paminklų apsaugos instituto Klai
pėdos skyriaus architektei M. Ra
manauskienei. Paskatinamoji pre
mija paskirta vilniečiams architek
tams— A. Bučui, V. Kormilcevui, 
R. Valeckui, dirbantiems Pamink
lų apsaugos institute. Konkurse 
dalyvavo įvairių projektavimo or
ganizacijų atstovai, premijomis 
buvo įvertinti jaunų architektų 
darbai. y. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas

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). Neimamo mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairios sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

999 College St, 
M6H 1A8

Toronto, Ont. • Telefonai: 
•

532-3400
532-3414

AKTYVAI virš 29 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: _

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

ANAPILYJE skyrius veikia

MOKA UŽ:
90 dienų termln. Indėlius............8 %
180-185d.termln.ind...................8 %
term. Indėlius 1 metų..................8’/«%
term, indėlius 2 metų.................81/z%
term. Indėlius 3 metų..................81/z%
pensijų s-tą.................................. 9 %
spec. taup. s-tą............................7'/2%
taupomąją s-tą ............................. 7 %
kasd. taupymo s-tą....................... 7 %
depozitų-čekių s-tą..............  6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo .......................... 11 %
mortgičius nuo............. 10 %-12 %

i sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p. Jaunų talentų popietėje Anapilio salėje muzikas JONAS GOVĖDAS ir 
mokinys LINAS UNDERYS Nuotr. B. Tarvydo

Kanados įvykiai

Ateitininkų žinios
Metinė ateitininkų šventė įvyks 

birželio 7-8 d.d. Vakarienė ir prof. 
Stasio Šalkauskio minėjimas, ku
rį ruošia moksleivių kuopa, bus 
birželio 7, šeštadienį, Lietuvių 
namų Gedimino menėje. Birželio 
8, sekmadienį, 11 v.r., Mišios ir 
įžodžio iškilmės — Lietuvos kan
kinių šventovėje. Po Mišių visi 
renkamės į Anapilio Parodų salę 
agapei.

Nepaprastoji konferencija bus 
Toronte rugpjūčio 15-17 d.d. Jo
je bus planuojama ateitininkijos 
tolimesnės veiklos metodika ir 
ateitis. Centrinė konferencijos 
tema — “Ateitininkijos prasmė ir 
paskirtis šių dienų perspektyvo
je”. Visų kuopų nariai ir sendrau
giai kviečiami tą savaitgalį re
zervuoti ir konferencijoje gausiai 
dalyvauti. Rinkti atstovai kon
ferencijoje dalyvauja sprendžia
muoju balsu. Visi ateitininkai yra 
laukiami dalyvauti patariamuoju 
balsu. Konferencijai organizuo
ti Toronte yra sudaromas specia
lus komitetas. Smulkesnės žinios 
bus skelbiamos “Tėviškės žibu
riuose”. O. G.

==============.............
Taupyk ir skolinkis

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8 % už 90 dienų term, indėl.
8 % už 6 mėn. term, indėlius 
81/4% už 1 m. term, indėlius 
81/2% už 2 m. term, indėlius 
81/2% už 3 m. term, indėlius
9 % už pensijų planą
7'/2% už specialią taup. s-tą
7 % už taupymo s-tas

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

AKTYVAI virš 51

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

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

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

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

"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 Kuliavienel arba Vidai Šiaučiulienei

NEMOKAMA Skambinkite 
šiandieną!

valdžios 
knygelė

"Plans, Permits 
and Payments"

ONTARIO MINISTRY of 
MUNICIPAL AFFAIRS jltf 
AND HOUSING

Įsigykite nemokamą -w‘ 
egzempliorių!

239-3991

ANTANAS GENYS

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
tų padidėjo iki 13%. Dabar paš
to paslaugas geromis pripa
žįsta tik 25% apklaustų kana
diečių, jomis nusivylusių yra 
36%. Valdinė pašto bendrovė 
net 58% pritariančių jos pastan
goms turi Kvebeke, mažiausiai 
Ontario provincijoje — vos 
11%. Valdinė Kanados pašto 
bendrovė, turinti metinę $3 
bilijonų apyvartą, turės atsi
kratyti metinio deficito, ku
ris vis dar siekia $243 milijo
nus, iki 1988 m. kovo 31 d.

Kanados paštininkų unija 
ketvirtą kartą savo vadu trejų 
metų laikotarpiui perrinko ka
daise dažnais streikais pasižy
mėjusį J. C. Parrotą. Kaltę dėl 
dabartinių Kanados pašto 
bendrovės negerovių jis su
verčia verslo sluoksniams, no
rintiems, kad paštas taptų pri
vačia bendrove. Esą tie sluoks
niai privačiai bendrovei nori 
atiduoti pelningą pašto paslau
gų dalį, o nuostolingą siuntų 
pristatymą kaimo vietovėse pa
linkti valdinei pašto daliai su 
finansine valdžios parama de
ficitui padengti. J. C. Parro- 
tas savo paštininkų unijon no
ri įjungti kitas septynias maž
esnes pašto darbuotojų unijas. 
Šiam sumanymui įgyvendinti 
paštininkų unija, turinti 23.- 
000 narių, yra pasiruošusi iš
leisti $3 milijonus.

Brangesnis benzinas Kana
doje kamuoja ne tik automo
bilių savininkus. Dėl jo kenčia 
ir orinio susisiekimo bendro
vės “Air Canada” ir “CP Air”. 
Specialus kuras lėktuvams taip 
pat yra brangesnis nei Ameri
koje ar kai kuriose kitose už
sienio šalyse. Kuras sudaro 
20% visų orinio susisiekimo 
bendrovių išlaidų. 1985 m. 
“Air Canada” bendrovei kuras 
lėktuvams kainavo $565 mili
jonus, “CP Air” bendrovei — 
$300 milijonų. Kuras lėktu
vams Amerikoje yra 20% piges
nis negu Kanadoje. “Lockheed 
1011” lėktuvui iš Toronto nu
skristi Floridon reikia 20.000

litrų kuro. Lakūnai ten už ge
rokai pigesnę kainą nusiperka 
45.000 litrų kuro, kurio užten
ka ir sekančiam skrydžiui Flo
ridon. Mažesnių lėktuvų savi
ninkai, skrendantys Amerikon, 
Toronte nusiperka tik tiek ku
ro, kad su juo saugiai galėtų 
pasiekti Buffalo orauostį. Ten 
pigesnio kuro prisipila pilną 
tanką. Panašiai elgiasi ir JAV 
orinio susisiekimo bendrovės, 
kurių lėktuvai skrenda Ka- 
nadon. Stengiamasi kuru ap
sirūpinti Amerikoje, kad jo 
beveik nereikėtų pirkti Ka
nadoje.

Kanados konservatorių atsto
vas B. Dommas buvo pasiūlęs 
privatų įstatymą grąžinti mir
ties bausmę žmogžudžiams, iš 
anksto suplanavusiems žmog
žudystę. Įstatymas buvo pa
teiktas parlamentarų balsavi
mui, bet jį dabar sustabdė par
lamento komitetas, įsikišus 
ministeriui pirm. B. Mulro- 
niui ir teisingumo ministe
riui J. Crosbiui. Jiedu yra nu
sistatę prieš mirties bausmę. 
Ministeris pirm. B. Mulroney 
pakartojo ankstesnį pažadą, 
kad parlamentarams dar prieš 
sekančius rinkimus bus leis
tas laisvas balsavimas be par
tinių varžtų mirties bausmės 
klausimu. Tokio balsavimo 
pradėjo reikalauti ir dienraš
čio “The Toronto Sun” žydų kil
mės leidėjas P. Godfrey, kai 
Pitsburge buvo nužudytas ten 
nuvykęs ortodoksinis Toronto 
rabinas N. Rosenblumas. Ka
nados kalėjimuose dabar yra 
uždaryti 305 žmogžudžiai, nu
teisti kalėti iki gyvos galvos 
už planuotą pirmo laipsnio 
žmogžudystę. Iki bausmės do
vanojimo jie turi kalėti 25 me
tus. Tokie žmogžudžiai yra pa
vojingi kalėjimų sargams. Ne
sitikėdami sulaukti išėjimo 
laisvėn, jie gali ryžtis dar vie
nai žmogžudystei, norėdami 
pabėgti iš kalėjimo. Mirties 
bausmės grąžinimą skatina ir 
sparčiai gausėjantys pareigas 
atliekančių policininkų nu
žudymai.

Skautų veikla
• “Šatrijos” skaučių tuntas dė

koja O. Indrelienei už $100 auką. 
Nuoširdus skautiškas ačiū “Pa
ramai” už finansinę pagalbą Ro
muvos stovyklai ir “Rambyno” 
tuntui.

• Registracija jau vyksta Romu
vos stovyklai. Stovyklos datos — 
liepos 26 — rugpjūčio 4 d.d. Iki 
birželio 15 d. prašome užsiregist
ruoti pas draugininkus. Prie re
gistracijos lapų pridėti registra
cijos mokestį $30, kuris įeis į sto
vyklos mokestį. Kaina iš šeimos 
vienam asmeniui — $110, dviem 
— $190, trim — $270. Po birželio 
15 d. lapus su mokesčiu siųsti re
gistratorei vyr. sk. si. G. Šaltmirai- 
tei, 8 Kennedy Ave., Toronto, Ont. 
M6S 2X5. Tel. 762-0667. J. D. B.

SPORTAS
GOLFAS

Toronto lietuvių golfo klubo 
pirmas turnyras įvyko balandžio 
26 d. Hornby Towers aikštėje. Da
lyvavo 48 golfininkai. Turnyro 
laimėtojas, įveikęs kursą 76 smū
giais — Antanas Stauskas, antroj 
vietoj su 79 smūgiais liko Romas 
Šimkus ir Edis Sudeikis. Kitų re
zultatai: dr. R. Saplys ir V. Kakne
vičius po 81, P. Stauskas 82, D. Lau
rinavičius ir Aug. Simanavičius po 
83, M. Ignatavičius 84, A. Banelis 
87. Su išlyginamais smūgiais: E. 
Makauskas 63, D. Laurinavičius ir 
A. Paulionis po 65, A. Stauskas 66, 
dr. R. Saplys ir P. Stauskas po 68, 
R. Šimkus, E. Sudeikis ir dr. S. 
Kazlauskas po 69, V. Kaknevičius, 
R. Kakneviųčius, M. Ignatavičius 
ir A. Jonikas po 70. Moterų klasė
je abiejose kategorijose laimėto
ja buvo E. Kėkštienė, antroj vie
toj — I. Kymantienė. Arčiausiai 
vėliavėlės vienu smūgiu primetė 
sviedinuką A. Stauskas ir R. Kak
nevičius, o arčiausiai dviem smū
giais ant paskirtos iš anksto sky
lės užmetė M. Iganatvičius.

Sekantis turnyras — gegužės 17 
d., 11 v. r., Golf Haven aikštėje.

Toronto lietuvių golfo klubas 
turi per 100 narių. Jo reikalus tvar
ko klubo valdyba, pirmininkauja
ma J. Rusinavičiaus (416) 270-4681.

PARAMA
IMA:

X už asmenines
S paskolas nuo.......11 %
Z už nekilnojamo turto
= paskolas (mortgages):
S su nekeičiamu nuošimčiu
= įmetu .................... 1O’/2%
Z 2 metų ...................103A%
S 3 metų ...................11 %
Z (fixed rate)

Z su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .........10 %

= (variable rate)

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 pietę (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 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. GARDENS REAL ESTATE INC.
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 4Y3.

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Namų įkainojimo 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

RE^HKK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

4887 dundas st, west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999 232-2322

^^professionals 
tV inc. Realtor 
A ~

Ar pateksime į Kanados statistiką?
Daugiakultūriai gyventojai ir jų surašymas

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. msw 3R3 Telefonas 252-8863

Greitas ir tikslus pa tarn a vimas!

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

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

ZlIlCfSltt) Simpson's, 176 Yonge St.,
f"IHDlUlu Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)'

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ _ _
(Tarp Dundas ir College) I elefOOSS 531-

* 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

Kanada jau seniai įsileidžia 
imigrantus iš įvairių kultūrų 
kraštų. Kultūrinė Kanados gy
ventojų sudėtis yra svarbi kiek
vienam, kuris nori pažinti ir 
suprasti krašto įvairumą. Kaip 
praeityje, taip ir šiais metais 
Statistikos departamentas 
stengiasi kad nė vienas iš et
ninės grupės surašymo dieną 
— 1986 m. birželio 3 nebūtų 
išleistas.

1981 m. surašymo duomenys 
rodė, kad astuoni milijonai 
Kanados gyventojų nėra nei 
anglų, nei prancūzų kilmės. Iš 
jų 300.000 nesupranta mūsų 
valstybės dviejų oficialių kal
bų. Bus stengiamasi padėti 
naujiems kanadiečiams su
prasti gyventojų surašymo 
svarbą. Surašymo metu tele
foninė pagalbos tarnyba (TAS) 
atsakys į paklausimus ir pa
dės užpildyti blankus. Dides
nėse vietovėse, kur yra etni
nių bendruomenių, bus patar
naujama įvairiomis kalbomis. 
TAS telefonų numeriai yra su
žymėti surašymo blankuose.

Imtasi ir kitų priemonių. 
Asmenims, nemokantiems ofi
cialios kalbos, Statistikos įstai
ga parūpino tarnautojus, mo
kančius kelias kalbas. Jie pa
dės žmonėms išaiškinti ir iš
versti surašymo klausimus.

Parapijų patalpose ir bend
ruomenių būstinėse bus įreng
ti pagalbos centrai. Asmenys, 
kurie nei skaito, nei rašo ang
liškai arba prancūziškai, ga

lės eiti į tuos centrus užpildyti 
blankų.

Surašymo klausimai ir pa
aiškinimai, kodėl jie pateikia
mi, yra išversti į 30 kalbų. Ver
timų šiais metais yra dvigubai 
daugiau, negu buvo 1981 m. su
rašyme. Baltiečių kalbų jų tar
pe nėra.

Vertimai palengvins nau
jiems kanadiečiams užpildyti 
blankus. Šeimas, kurios nemo
ka oficialios kalbos ir jų drau
gai ar kaimynai nepajėgia 
joms padėti, lankys surašymo 
tarnautojai su reikiamu ver
timu ir padės tiksliai bei pil
nai atsakyti į klausimus.

Visus kanadiečius surašy
mo dieną — birželio 3 reikia 
įtraukti į sąrašus. Žinios, su
rinktos surašymo metu, bus 
panaudotos socialinėm pro
gramom planuoti ir vykdyti, 
įskaitant įvairių valdžios 
sluoksnių vykdomas daugia- 
kultūrio pobūdžio programas.

Visi surašymo atsakymai yra 
laikomi griežtoje paslaptyje, 
ir tarnautojai yra prisaikdinti 
išlaikyti paslaptį. Statistikos 
įstaiga tvirtina, kad nė vienas 
iki šiol nebuvo kaltinamas pa
slapties išdavimu. (Canadian 
Scene)

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

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

London, Ontario
DIDĖLĖ ŠVENTĖ. Š. m. balan

džio 20 d. Šiluvos Marijos švento
vėje vos tilpo gausūs dalyviai. Mat 
lankėsi vysk. P. Baltakis, OFM, be 
to, buvo paminėtos klebono kun. 
Igno B. Mikalausko, OFM, sukak
tys: 75 m. amžiaus, 50 m. vienuoli
nio gyvenimo, 40 m. darbuotės Š. 
Amerikoje. Šventė pradėta iškil
mingomis pamaldomis. Koncele- 
bracines padėkos Mišias atnaša
vo pats kun. I. B. Mikalauskas, 
OFM, koncelebruojant vysk. P. 
Baltakiui, kun. Placidui Bariui, 
OFM, kun. J. Staškui, kun. A. Si
manavičiui, OFM, kun. K. Butkui, 
OFM, kun. Pr. Gaidai. Pamokslą 
pasakė vysk. P. Baltakis, primin
damas didelį kunigų trukumą ir 
dar didesnį jų reikalingumą. Pa
grindinė jo mintis: gyvename ne
įprastai sunkius ir nepastovius 
laikus ir dėl to dar labiau pasi
gendame kunigo, kurio vaidmuo 
šiame šimtmetyje yra ypatingai 
svarbus, kai dvasinės vertybės 
daugelio nebežavi, kai visos blo
gybės lengvai priimamos, kai me
las pateikiamas kaip tiesa. Vysku
pas pastebėjo didelį pasikeitimą 
ir šeimose: anksčiau tėvai skatin
davo vaikus į kunigystę, o dabar 
kai kurie tėvai nuo to net atkalbi
nėja. Vyskupas taip pat iškėlė su
kaktuvininko nuveiktus darbus.

Pamaldų metu giedojo solistės 
Slava Žiemelytė, Anita Pakalniš
kytė ir “Pašvaistės” choras, vargo
navo muz. Andrius Petrašiūnas, jn.

Tolimesnė programa vyko gra
žioje “Marconi” klubo salėje. Įva
dinį žodį tarė V. Gudelis, parapi
jos tarybos pirmininkas, pasvei
kindamas susirinkusius ir pa
kviesdamas programai vadovauti 
E. Petrauską. Po to sekė KLB Lon
dono apyl. pirmininko ir parapi
jos tarybos nario A. Petrašiūno 
žodis. Meninėje dalyje išgirdome 
kontraltą Slavą Žiemelytę, sopra-

(Nukelta į 9-tą psl.)

ETOBICOKE - trijų rrrę ?imųjų vienaaukštis - $159,900. 
BABY POINT - d’-^Qis (dupleksas) - $249,9^ S’ 
BLOOR WES^jvVuLAGE - dviejų aukštu Q.ias - $149,900. 
AVENUE^ v. - 9 kambarių namas - ^5^,900.
KINGSWAY -8 kambarių nania^ ^319,900.

*NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

A.P GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario 

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

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

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

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



<& SKAITYTOJAI PASISAKO
TIKTAI RUSAI

Alex Fradis, gimęs ir išsimoks
linęs Sovietų Sąjungoje, dabar 
gyvenantis Hamiltone, Ont, rašo 
politiniais klausimais kaip lais
vas laikraštininkas. 1986 m. ko
vo 25 d. “Spectator” dienraštyje 
jo straipsnis “Soviet hierarchy 
still resists major change” nagri
nėja ką tik pasibaigusį kompar
tijos kongresą Maskvoje. Esą so
vietų biurokratai priešinasi di
desnėm reformom, todėl M. Gorba
čiovas pravedęs tik mažas, ne
reikšmingas reformas. Be to, ir 
naujai išrinktame centro komi
teto sekretoriate daugumą sudaro 
ne M. Gorbačiovo žmonės (5 
prieš 4).

Štai ką jis rašo apie jo “val
dančiųjų elitą” skirsnyje “Only 
Russians”: “Tiktai penki iš 19 bal
suojančių (tikrų narių) ir antri
ninkų (nebalsuojančių) yra neru- 
sų kilmės. Nėra nė vieno uzbeko, 
azerbaidžaniečio ar gruzino pir
mųjų sekretorių politbiure kaip 
būdavo anksčiau. Tiktai rusai su
daro galingąjį centro komiteto 
sekretoriatą. Tai aiškus smūgis 
nerusų kilmės delegatams, kurių 
buvo per 2000 XXVII kongrese. 
Viena moteris — Aleksandra Bi- 
riukova buvo išrinkta iš 1352 mo
terų delegačių, kurios atstovau
ja 5 milijonam komunisčių”.

Į centro komiteto sekretoriatą 
išrinkti 307. Politbiuro narių 1981 
m. amžiaus vidurkis buvo 70 metų, 
dabar — 64 m. Septyni nariai ne
turi balsavimo teisės (antrinin
kai). Senesnio amžiaus nariai yra 
antrininkai, o jaunesni — pilni 
nariai.

Rusai išstumia visus nerusus iš 
aukštųjų pareigų. Kitos tautybės, 
išskyrus retkarčiais gudus (A. Gro
myko, gimęs netoli Minsko kaime) 
ir ukrainiečius, neturi jokio bal
so valstybės valdyme. Net savų 
respublikų reikaluose kitos tau
tybės yra stipriai prižiūrimos 
atsiųstų iš Maskvos neoficialių 
gubernatorių, kurie paskirti ant
raisiais partijos sekretoriais. 
Lietuvoje tokiu yra Dybenka.

R. Bulovas, 
Hagersville, Ont.

VIS TAS BENDRAVIMAS 
SU LIETUVA

Kai kurie sako: jei palikai sa
vo tėvynę, protestuodamas prieš 
jos okupaciją ar gelbėdamas savo 
gyvybę, tai kam tada pradėti drau
giškus ryšius bei flirtą su ja? 
Tėvynė yra pavergta, -ir jos žmo
nės neturi teisių draugiškai išsi
kalbėti su bėgliais.

Mes girdim iš anapus ateinan
čius lietuvių kalba posakius, jog 
esam nudžiūvusi šaka. Kai kas sa
ko, kad yra būtina palaikyti ryšį 
su tėvyne, jei nenorime visai nu
džiūti. Bet kaip toli eisime dėl 
tų ryšių, kad “nenudžiūtume”? 
Atrodo, abi pusės turi tiesos. Ta
čiau šis klausimas nėra lengvai 
išsprendžiamas. Jis mūsų spaudo
je gan dažnai kartojamas. Kaip 
sakoma, kiek galvų, tiek nuomo
nių.

Jei kas nukrypsta į didesnę bi
čiulystę su pavergtu kraštu, ap
šaukiamas išdaviku, priešingu at
veju — fanatišku patriotu. Kai 
kas siūlo kultūrinius bei kitokius 
ryšius su tėvyne. Sako, mes esam

vieni kitiem reikalingi. Bet kaip 
toli eisime? Jei įsitrauksime į 
platesnius santykius su kraštu, 
nenorom turėsim užsidėti antsnu
kius ir ten, ir čia. Būsime tylūs, 
neprotestuojantys, kad neužrūs
tintume “didžiojo brolio”. Kai 
įsibėgėsime į tokį bendravimą, 
ar išdrįsime išsižioti ir pasaky
ti, kad Lietuva yra pavergta? Grei
čiau žengia nauju keliu. Be to, 
ir svetimtaučiai pasakytų: jūs 
verkiat dėl savo tėvynės tragedi
jos, o dabar giedat vieną ir tą 
pačią giesmę.

Kai norėsime suteikti jiems 
malonumo lietuviškomis daino
mis, Ateis atgarsis iš ten, kad 
ne visos dainos yra “košer”. Mes 
jų cenzūruoti negalėsime. Taip, 
tas bendravimas įgaus “vienos 
gatvės” kryptį.

Kai'mūsų menininkai nuvyksta 
į Lietuvą pasirodyti su savo su
gebėjimais, tai jie įvertinami tik 
kaip savamoksliai.

Atvyksta menininkai bei kul
tūrininkai iš Lietuvos ne mūsų 
pradžiuginti kultūriniais lobiais 
bei užmegzti glaudesnius ryšius 
su mumis, bet atlikti “vyresniojo 
brolio” planų — skaldyti išeivi
ją, kuri yra rakštis Maskvai.

Jokie veiksniai negali nustaty
ti, kaip suaugęs tautietis turi 
elgtis nuvykęs į Lietuvą. Jei ku
ris lengvabūdiškai negerbia savo 
tėvynės ir pataikauja okupantui, 
jokie lietuviški “10 įsakymų” ne
padės, nors jis ir būtų davęs prie
saiką.

Mūsų tautiečiai, prieš vykdami 
iš okupuotos Lietuvos į Vakarus, 
turi perskaityti brošiūrą ir pa
sirašyti, kad suprato kaip turi elg
tis svetur, kad nepakenktų savo 
“tėvynei”. Sankcijos bus vėliau. 
Mes to padaryti negalime, nes 
praktikuotume diktatūrinius me
todus.

A. Paulius, 
Hamilton, Ont.

Šypsenos
“Trakas”

Šio poezijos rinkinio auto
rius yra Leonas Lėtas (Vytau
tas Adamkevičius). Štai jo kū
rybos pavyzdys:

“Lūpos, lūpos, lūpos, lūpos;
Lūpos,
Klūpo”.

“Draugo” liter, priedas
1984. VILI

Laimingesnis gyvenimas
Prancūzų rašytojas Honore 

de Balžac labai mėgdavo gerus 
dalykus, ir kai šykštusis dėdė 
mirdamas paliko jam stambo
ką suirtą pinigų, jis iš to džiaugs 
mo parašė laiškus savo drau
gams šiais žodžiais: “Vakar 
penktą valandą ryto mano dė
dė ir aš perėjome į laiminges
nį gyvenimą”.

Tikslus nurodymas
—Norėčiau padovanoti vie

ną savo kūrybos paveikslą ku
riai nors labdaros įstaigai. 
Patarkite kuriai?

— Neregių prieglaudai. . .
Parinko Pr. AIš.

Lietuvių skautininkų-kių suvažiavime Toronte v.s. Č. SENKEVIČIUS ir 
v.s. S. JELIONIENĖ pokalbyje apie “Skautų aidą” Nuotr. V. Bacevičiaus

TORONTO
Mažosios Lietuvos fondui, 

vajui tik prasidėjus, aukojo: 
$500 — L. L. Balsiai; $200 — 
Prisikėlimo parapija; $150 — 
Mažosios Lietuvos moterų 
draugija; $60 — Elena Delkus; 
$50 — Izidorius Mališka; $30 — 
Dresher Insurance Brokers 
Ltd. Nuoširdžiai dėkojame 
už paramą. Vajus tęsiamas. 
Fondo s-ta “Paramoje” nr. 
8032.

I. Adomavičienė
“Tėviškės žiburių” spaudos 

vakaro proga paaukojo šiam 
savaitraščiui $100: E. ir M. Bu- 
meisteriai, H. ir G. Lapai; $50: 
dr. J. ir A. Sungailos; $40: A. 
ir A. Vaičiūnai; $25: kun. P. Di
lys; $20: St. Paketuras, S. Vai
tiekūnienė. Visa eilė tautiečių 
parėmė spaudos vakarą vertin
gais laimikiais loterijai. Vi
siems tariame nuoširdų ačiū.

“Paramos” valdybos posė
dyje š. m. balandžio 28 d. pa
siskirstyta pareigomis naujai 
kadencijai. Pirmininku išrink
tas Dainius Vaidila, vicepirm. 
— Herbertas Stepaitis, ižd. 
Vytautas Aušrotas, sekr. Eimu
tis J. Birgiolas, nariu — Osval
das Delkus.

Yra padidėjęs paskolų na
mams pareikalavimas. Šių pa
skolų palūkanos vėl yra suma- 
žėjusios. “Parama” už keičia
mo nuošimčio namų paskolas 
šiuo metu ima tik 10%. Naujai 
įvesta kasdieninių palūkanų 
sąskaita greitai auga, ir kovo 
mėn. gale pasiekė $785.000.

Patenkinti Mažosios Lietu
vos fondo ir filatelistų pra
šymai. Nutarta ir šiemet ap
mokėti vieno mokinio kelio-

Sūnų ir dukterų klubas, ku
riame telkiasi senosios atei- 
vijos komunistinio nusistaty
mo lietuviai, š.m. kovo 5 d. tu
rėjo susirinkimą. Pranešimus 
padarė pirm. J. Yla ir sekr.J. 
Morkis. Pasak jų, klubas turi 
146 narius. Dabar planuoja 
parduoti turimą salę Claire- 
mont gatvėje. Pastatas buvo 
pirktas 1940 m. už $6000. Pir
kimą anuomet parėmė 260 as
menų. Iš jų tebėra gyvi — 40. 
Salė buvo padidinta 1957 m. 
Nemokamai prie jos dirbo 60 
narių 2,861 valandą.

“Women’s College” ligoni
nėje, laukiamajame kambary
je, buvo rastas Sov. Sąjungos 
ambasados biuletenis, šmei
žiantis Lietuvą. Ten tuo rei
kalu pasiteiravusiam KLB To
ronto apylinkės valdybos pir
mininkui A. Vaičiūnui buvo 
paaiškinta, kad tai padaryta 
be ligoninės vadovybės žinios. 
Atitinkamą raštą tuo reikalu 
parašė ir KLB krašto valdy
bos pirm. adv. A. Pacevičius.

“Toronto Star” 1986. V. 2 iš
spausdino prof. R. Vaštoko 
straipsnį “Sovietų tyla sustab
dė nacių pajieškas”. Jame au
torius nurodo, kad Kremlius, 
gavęs Deschenes komisijos 
prašymą ir jos sąlygas, atsi
dūrė keblioje būklėje: kana-, 
diečių sąlygos daug griežtes
nės ir nesiderina su amerikie
čių sąlygomis. Jei sovietai su
tiktų su kanadiečių sąlygomis, 
suirtų pasirašytas susitarimas 
su amerikiečių OSI. Desche
nes komisijos terminas — 1986 
m. birželio 30 d.

Ontario pilietiškumo ir kul
tūros ministerija paskyrė dau- 
giakultūrėm organizacijom 
$385,000. Pvz. prancūzai gavo 
$107,027, italai — $38,300 (vi
suotiniam suvažiavimui), ai
riai — $25,000 (knygai išleis
ti), kiniečiai — $35,000 (isto
rinei knygai apie moteris), ko
rėjiečiai — $8,110 (semina
rams, festivaliui). Sąraše nėra 
nė vienos baltiečių organiza
cijos. Ministerijos adresas: 
Ministry of Citizenship and 
Culture, 77 Bloor St. W., To
ronto, Ont. M7A 2R9.
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London, Ontario
(Atkelta iš 8-to psl.)

ną Anitą Pakalniškytę, smuikinin
kę Reginą Bankienę ir “Pašvais
tės” chorą, atliekant lietuvių ir 
kitataučių kompozicijas. Joms ir 
chorui akompanavo muz. Andrius 
Petrašiūnas, jn. Programa įvai
ri: solo, duetai (solisčių, solistės 
ir smuiko) ir t.t. Meninės progra
mos pranešėja buvo G. Petraus
kienė.

Parapijos tarybos pirm. V. Gu
delis vyskupui įteikė parapijos do
vaną. Tarybos narys P. Jokšas įtei
kė sukaktuvininkui par. tarybos 
dovaną — auksinį laikrodį. Sukak
tuvininką taip pat sveikino ir įtei
kė jam dovaną pensininkų vardu 
L. Radzevičienė.

Vaišės pradėtos pranciškonų 
povincijolo kun. P. Bariaus invo- 
kacija. Vakarienės pabaigoje su
kaktuvininką kun. I. Mikalauską 
sveikino Toronto Prisikėlimo par. 
klebonas kun. A. Simanavičius, 
OFM, Lietuvos kankinių par. kle
bonas kun. J. Staškus, St. Catha
rines apylinkės lietuvių vardu — 
S. Šetkus, Rodney apylinkės — J. 
Statkevičius, St. Catharines skau
tų ir veteranų “Ramovės” vardu — 
A. Šetikas, Londono “Pašvaistės” 
vardu — seniūnas A. J. Švilpa, 
“Tauro” vardu — E. Daniliūnas. V. 
Gudelis įteikė sukaktuvininkui 
meniškai paruoštą ir visų pasira
šytą padėkos adresą. Raštu svei
kino LKM akademijos architek
tūros ir meno sekcijos vardu —

archit. A Kulpavičius. Sveikini
mai baigti “Ilgiausių metų” lin
kėjimais.

Sveikinimo kalbose pirmaeilis 
dėmesys teko kunigų trūkumui, iš
reiškiant pageidavimą susirūpin
ti tuo svarbiu pašaukimu, sten
giantis jam surasti kandidatus. 
Londono kalbėtojai stengėsi įti
kinti pranciškonų vadovybę, kad 
kun. Ignas turi likti Londone, kol 
jo sveikata leis. Tai ypač pabrė
žė Šiluvos Marijos parap. tarybos 
pirm. V. Gudelis.

Šį kartą daug svečių buvo su
laukta iš St. Catharines apylin
kės, kurioje kun. Ignas ilgokai dar
bavosi. Jie suminėjo ir jo nuveik
tus toje apylinkėje darbus. Taip 
pat daug atvyko iš Rodney-West 
Lomės apylinkės, kurią aptarnau
ja kun. Ignas.

Londono mastu ši buvo ne tik 
graži, bet ir didelė šventė. Ne
skaitant Lietuvių dienų ir didžių
jų vestuvių, daugiau dalyvių bu
vo tik Šiluvos Marijos šventovės 
šventinime. Tada šventovė buvo 
iš pagrindų atremontuota pagal 
architekto dr. A. Kulpavičiaus 
projektą. Jis su mumis buvo ir šį 
kartą kartu su žmona, “Moters” 
žurnalo redaktore.

Klebono pagerbimą suorganiza
vo parapijos taryba.

Sveikatos ir ištvermės, mielas 
sukaktuvininke! D. E.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata — $20, JAV-se — $20 
amerikietiškų. Naujam skaityto
jui —$15.00.

namų pirkimo Ir pardavimo agentė

Birutė Grigaitytė-Spudienė,

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

Įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas :445-9469

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius” l-me aukšte

Juozos (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

R&Ž14KK 
west realty inc., realtor 

an Independent member broker

“AiitHE

nę į Vasario 16 gimnaziją Vo
kietijoje.

Metinis lietuvių vyrų cho
ro “Aras” koncertas įvyko ge
gužės 4 d. didžiojoje Lietuvių 
namų salėje, kuri buvo pilnu
tėlė. Tai aštuntas'metinis šio 
choro koncertas (choras įsi
steigė 1978 m.), kurio progra
mą atliko 42 vyrai, diriguoja
mi V. Verikaičio, akompanuo
jami J. Govėdo. Žymi dalis pro
gramos buvo visai nauja. Nau
jas mūsų visuomenei buvo ir 
solisto baritono Jono Vaške
vičiaus platesnis pasirodymas. 
Publika jį labai šiltai sutiko. 
Koncerto programa buvo gerai 
parinkta ir pasigėrėtinai at
likta.

Ukrainistikos katedra To
ronto universitete š. m. stipen
diją $5000 paskyrė doktorantui 
T. M. Prymak. Stipendija pava
dinta Edward Schreyer vardu. 
Ją sutelkia ukrainistikai rem
ti fondas.

CHOICE

MASKELL INSURANCE WORLD
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 231-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814, 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 ' 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ • ’

AfA 
AGUTEI HEIKIENEI 
iškeliavus amžinybėn,

jos vyrą EDVINĄ nuoširdžiai užjaučiame -

KLB Wasagos-Staynerio apylinkės valdyba 
ir Kanados lietuvių fondo įgaliotinis

AfA
VLADUI RUSINAVIČIUI

'r
mirus,

jo žmoną KLEMENTINĄ, sūnų GERALDĄ su žmona 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

B. J. Tamulioniai
C. R. Tamulioniai
D. A. Nausėdų šeimą

Toronto miestas
Speciali komisija peržiūrėti 
savivaldybinių rinkimų 
procedūrai

Miesto taryba sudarė specialią komisiją peržiūrėti savival
dybinių rinkimų procedūrai bei jai patobulinti, kad balsuotų dides
nis skaičius gyventoją ir kad balsavimas būtų lengvesnis. Komi
sija pageidauja iš visuomenės pasiūlymų. Tam tikslui šaukiamas
susirinkimas 1986 metų gegužės 8 dieną,

7.30 vai. vakaro
miesto rotušėje, Committee Room 4.

Pageidaujami ir rašytiniai pasiūlymai. Jie turėtų būti įteikti 
minėtos komisijos sekretorei (Task Force Secretary Office of the 
City Clerk, Second Floor, East Tower, City Hall, Toronto, Ont. 
M5H 2N2). Visi suinteresuoti yra kviečiami dalyvauti susirinkime 
1986 metų gegužės 8, ketvirtadienį, 7.30 v.v. Smulkesnių infor
macijų teirautis telefonu 392-7022.

X EKSKURSIJOS
į 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. »■«■■■■■

V BABESIAS
All Seasons Travel, B.D.

d 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.

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

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

ADVOKATAS A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę i

3425 Dundas St. W., Suite 200,
(prie Jone St. ), Toronto, Ont. M6S 25<4

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS 

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

3425 Dundas St. W., Suite 201 
prie Windermere Ave.
Toronto, Ontario M6S 2S4

Telefonai:
įstaigos (416)763-4319

namų 848-0234

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

* atlieku visus elektrinius darbus — namų, ištaigų, 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
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į Lietuvos kankinių parapijos jaunų šeimų sekcija 
į maloniai kviečia Jus atsilankyti į _.. MONTREALTORONTO

Anapilio žinios
— Gegužinės pamaldos laiko

mos sekmadieniais — po 11 v.r. Mi
šių. Choras ir visi dalyviai gieda 
gegužinių pamaldų giesmes.

— Paskaita iš serijos “Tikėji
mo pagrindai” bus gegužės 25, 
sekmadienį, po 11 v.r. Mišių Ana
pilio salėje.

— Motinos dienos pietūs su me
nine programa — gegužės 11, sek
madienį, 12.30 v.p.p., Anapilio 
salėje. Gintariečiai parapijos 
salėje pardavinės rožes.

— Mišios Wasagoje — gegužės 
18, Sekminių sekmadienį, 11 v.r.

— Pirmosios Komunijos iškil
mėje balandžio 27 d. giedojo ne 
tik Maironio mokyklos choras, 
bet ir keturiukė — Vaiva Unde- 
rytė, Indrė Viskontaitė, Adria
na Karkaitė ir Vitas Šipelis (fleita).

— Anapilio moterų būrelis pri
ima drabužius Suvalkų trikam
pio lietuviams. Atvežti į dra
bužinę parapijos salėje.

— Paaukojo religinei Lietuvos 
šalpai $100 — L. N. Bates, (iki šiol 
suaukota $11,003); lietuvių kapi
nėms: $50 — B. Skvereckas; $25 I. 
Luomanas; parapijai: $50 — J. R. 
Kuprevičiai, H. P. Steponaičiai, 
T. M. Subačiai.

— Mišios gegužės 11, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Eleną ir Leoną 
Gotceitus, 11 v.r. — už a.a. Vero
niką Šeflerienę ir Prancišką Žake
vičienę, a.a. Antaną ir Uršulę Go- 
vėdus.

Išganytojo parapijos žinios
— Gegužės 11 d., 11.15 v.r., iškil

mingos Motinos dienos pamaldos. 
Bus pagerbtos visos moterys. Gie
dos parapijos choras.

— Kun. P. Dilys, kaip lietuvių 
evangelikų atstovas, dalyvaus 
ukrainiečių tautos krikšto sukak
ties pamaldose Šv. Mykolo kata
likų katedroje š. m. gegužės 10 d., 
2 v.p.p. Kun. P. Dilys taip pat da
lyvavo Holokausto pamaldose Šv. 
Gabrieliaus šventovėje, kur buvo 
meldžiamasi už nukankintus as
menis įvairiuose kraštuose. Pa
mokslą sakė anglikonų vyskupas.

Lietuvių namų žinios
— Gegužės 4 d. LN moterų bū

relis turėjo narių susirinkimą ir 
popietę. Perrinkta ta pati valdyba 
kuriai pirmininkauja A. Jucienė.

— Lietuvių namų svetainei "Lo
kys” reikalingas tarnautojas-a. 
Darbas — pagal susitarimą: gali 
būti nuo 16 iki 40 vai. per savaitę 
popietinėje pamainoje (6 v.v. — 
1.30 v.r.). Kreiptis į A. Vaičiūną 
tel. 532-3311.

Kanados užsienio reikalų 
ministerija rūpinasi afganis
taniečių pusėn atbėgusių ke
lių sovietinių karių išlaisvi
nimu. Šis klausimas buvo iškel
tas ir parlamente. Turimomis 
žiniomis, minėti pabėgėliai 
yra ukrainiečiai.

Naujos knygos apie Kanados 
lietuvius sutiktuvės buvo su- 
rengos Prisikėlimo parapijos 
Parodų salėje balandžio 30 
d. Ta knyga vadinasi “DP Li
thuanian Immigration to Ca
nada After World War II”. Jos 
autorė — dr. Milda Danytė, 
gyvenanti Montrealyje. Ji sė
dėjo prie stalo ir pasirašinė
jo knygą pirkėjams. Su pus
valandžio pavėlavimu leidėjų 
“Ontario Multicultural His
tory Society” atstovė prof. 
Jean Burnet tarė įvadinį žodį 
anglų kalba ir pakvietė KLB 
krašto valdybos kultūros ko
misijos pirmininkę Rasą Ku- 
rienę sveikinimo žodžiui. Ji 
abiem kalbom išreiškė 
džiaugsmą ir dėkojo autorei 
už tokį stambų darbą. Supa
žindinimą su nauju leidiniu 
atliko kun. Pr. Gaida, kuriam 
teko redaguoti 1961 m. išleis
tą knygą “Lithuanians in Ca
nada”. Jis pareiškė, kad pas
taroji jau nebegaunama (at
spausdinta 2.500 egz.). Po 20 
metų ateina naujas leidinys, 
kuriame sutelkta daug medžia
gos apie lietuvius karo pabė
gėlius, keliavusius Kanadon 
per išvietintų asmenų stovyk
las Vokietijoje. Joje riboja
mas! asmenų pergyvenimais ir 
Kanados valdžios pareigūnų 
veikla imigracijos srityje. Kal
bėtojas, apibūdinęs pozityvią
sias leidinio savybes, kėlė 
reikalą paruošti antrą tomą ir 
užpildyti likusias spragas, 
kurios atsirado trumpinant 
veikalą pagal leidyklos rei
kalavimus. Autorė dr. M. Dany
tė visiem padėkojo ir pareiš
kė viltį, kad ateityje pavyks 
išlyginti likusias spragas. Su
tiktuvių proga daug kas įsigi
jo knygą ir vaišinosi vynu bei 
užkandžiais. Knyga gaunama 
pas leidėjus, lietuvius pla
tintojus ir pas J. V. Danį (1681 
Ainsley Dr., Ottawa, Ont. K2C 
0S8). Kaina — $15, kietais vir
šeliais— $20.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pirmąją Komuniją gegužės 

4 d. priėmė 11 vaikų. Per 10.15 v. 
Mišias giedojo vaikų choras, va
dovaujamas D. Viskontienės. Ko
munijai paruošė sės. Margarita.

— 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.

— Susituokė Ramona Muraus
kaitė su Robertu S. Bell.

— Balandžio 30 d. palaidotas 
a.a. Albinas Starkus, 63 m. am
žiaus.

— Kun. B. Pacevičiaus 50-ties 
metų kunigystės sukakties pami
nėjimui bilietai-pakvietimai gau
nami po Mišių salėje.

— Lietuviškai kalbančių vaikų 
stovyklos vadovai prašo registruo
ti vaikus kuo greičiau, nes tai 
yra labai svarbu ruošiant stovyk
los programą ir vadovus. Stovyk
la bus liepos 20 — rugpjūčio 2 d.d.

— “Atsinaujinimas dvasioje” se
minaras — kiekvieną trečiadienį 
iki po Sekminių, 7.30 v.v.

— Vartotų drabužių ir daiktų 
išpardavimas davė $4.000 paja- • 
mų. Labdaros sekcija naudoja 
šias lėšas siuntinių persiuntimui 
lietuviams Lenkijoje.

— Parapijai aukojo: O. Staku- 
vienė $250, V. Sinkevičius $100, 
R. D. Karauskai $80; $50: E. K. Šie- . 
kiai, V. I. Biskiai, E. J. Sičiū- 
nai, K. B. Bartusevičiai; vyskupo 
fondui: V. Sinkevičius $100; pran
ciškonų klierikų fondui: V. Sin
kevičius $100; relig. Lietuvos šal
pai: A. J. Rakauskas $50, O. Gai- 
iiūnaitė $25; siuntinių į Suvalkų 
trik, pasiuntimui: M. Jasaitytė 
ir seserys $50; Motinos dienos 
Mišių novenai: Br. Narbutas $100, 
E. Dubininkas $60; $50: D. Zulo- 
nienė, J. M. Vaseriai, S. L. Bar- 
čaičiai, S. Šergalis, V. V. Staškū- 
nai, P. M. Juozaičiai, I. Girdze- 
vičius, M. Jasaitytė ir seserys, 
O. Tačilauskienė, A. Ambrozaitis, 
J. Lapavičius, A. Butkevičius.

— Mišios gegužės 11, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Joną ir Oną 
Ališauskus, 9.20 v.r. — padėkos in
tencija, 10.15 v.r. — už gyvas ir 
mirusias motinas, už Mickų miru
sius, 11.30 v.r. — už parapiją, 7 
v.v. — už a.a. Marcijoną Domei
kienę.

Prisiminkite nukentėjusius
Maloniai kviečiu visus lie

tuvius krikščioniško solidaru
mo ženklan jungtis prie ukrai
niečių vyskupų organizuoja
mų viešų ir privačių maldų už 
žuvusius bei sužeistus atomi
nės jėgainės nelaimėje Ukrai
noje. Nėra žinoma kiek žmo
nių, tų tarpe ir lietuvių, yra 
paliestų atominės radiacijos, 
kurios pasekmės išryškės tik 
ateityje.

Klebonai yra prašomi vienu 
ar kitu būdu įjungti šią inten
ciją ir į sekmadienių liturgiją.

Arkivyskupui metropolitui 
Steponui Sulyk, ukrainiečių 
vyskupų pirmininkui, yra pa
siųsta užuojautos telegrama.
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

KLB apylinkės valdybos po
sėdyje gegužės 1 d. buvo aptar
ti einamieji reikalai ir atei
ties darbai. Bendruomenė yra 
įsipareigojusi dalyvauti Kara
vane su “Vilniaus” paviljonu. 
Tam reikalui K. Raudžio suda
rytas komitetas jau seniai 
smarkiai darbuojasi. Jam tal
kina prityręs Karavano dar
buotojas R. Budnikas. Specia
lus posėdis Karavano reika
lais šaukiamas gegužės 18 d. 
Pernai Karavane darbavosi 
per 100 talkininkų. Tikimasi, 
kad ir šiemet talkininkų skai
čius nesumažės, nes darbo 
daug. Pasidalintas darbas 
tampa džiaugsmu bendruome
ninėje talkoje.

Birželio 3 d., 7 v.v., šaukia
mas KLB Toronto apylinkės ta
rybos posėdis LN Gedimino 
menėje. Šiuo metu nėra galu
tinai suplanuotas sibirinių iš
vežimų minėjimas. Jis įvyks 
LN Mindaugo menėje birželio 
15 d.

Atitaisymas. Lituanistikos 
katedrai Stasys Šalkauskas 
paaukojo 1000 dol. (ne 100 dol., 
kaip buvo skelbta). Atsipra
šome.

Lėšoms telkti komitetas

Vengristikos katedra, įsteig
ta Toronto universitete 1978 
m., rengia mokslinius suvažia
vimus kas treji metai. Toks su
važiavimas įvyks ir 1986 m., 
nes sueina 100 metų vengrų 
imigracijos Kanadoje. Numa
tyta plati programa. Vadovau
ja katedros vedėjas prof. G. 
Bisztray. Talkina ir akademi
nė vengrų organizacija “Hun
garian Studies Association of 
Canada”.

- ~ J Ugg m gegužės 11 ,
sekmadienį, 12.30 v.p.p., ANAPILIO SALĖJE

“European Catering" paruoštas šiltas maistas su vynu 
įdomi 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

S kuri įvyks š. m. gegužės 24, šeštadienį, 6.30 v.v., 
į Lietuvių namų salėje. Maironio mokykla
S______ _____________________________________________

X W W W W W W W X
|| Toronto Lietuvių narnai rengia tradicinius j 

| MOTINOS DIENOS | 
gegužės 11, J 
sekmadienį, <& 
11.30 v.r.- g 

4 v.p.p., &
karaliaus <$ 
Mindaugo If 
menėje.

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

Lietuvių namai ir Lietuvių namų vyrai

maloniai kviečia Jus dalyvauti

IŠKILMINGAME UŽBAIGIMO
AKTE ir VAKARIENĖJE

Maloniai kviečiame jus atsilankyti į metinį “Gintaro” ansamblio

1986 metų 
gegužės 25, sekmadienį, 

5.30 v. v., Toronto Lietuvių namuose. 
Programoje: visos Gintaro” grupės ir solistas Rimas Paulionis, loterija, kava ir skanėstai. 
Bilietų kaina — $6.00. Stalai numeruoti. Rezervuokite, skambindami J. Vingelienei tel. 233-8108 
arba G. Šimkienei tel. 766-8844 tik vakarais. “Gintaro" tėvų komitetas

Tautybių savaitgalis Missis- 
saugoje — “Karasaga” bus ge
gužės 9 ir 10 d.d. Lietuvių pa
viljonas bus įrengtas Anapilio 
salėje. Veiks lietuviškų valgių 
ir gėrimų bufetas. Meninę pro
gramą atliks “Gintaras”, kurio 
vadovai gyvena Mississaugoje. 
Tautiečiai kviečiami gausiai 
dalyvauti ir paremti rengėjų 
pastangas. Kitų tautybių pavil
jonus bus galima aplankyti pa
sinaudojant miesto autobu
sais, kurie vežios lankytojus.

Ontario provincijos polici
jos savaitė — gegužės 11-17 
d.d. Jos metu rengiami polici
jos pasirodymai, demonstruo
jami policinės veiklos reikme
nys. Savaitės tikslas — saugu
mas ir kova su nusikaltimais, 
bendradarbiaujant su visuo
mene.

Pavasarinio lietuvių kapi
nių lankymo diena — gegužės 
25, sekmadienis. Pamaldos ka
pinėse — 3 v.p.p. Specialus 
autobusas nuo Islingtono po
žeminio stoties išvažiuos Ana- 
pilin 2.30 v.p.p. ir grįš 6 v.v.

“Multicultural Health Coali
tion” — tai nauja organizacija, 
kuri rūpinasi etninių grupių 
sveikata. Jos pirmininku iš
rinktas dr. Ralph Masi. Ši or
ganizacija rengia spaudos 
konferenciją gegužės 8, ket
virtadienį, 11.30 — 1 v.p.p. To
ronto un-to pedagogikos fakul
teto 240 kambaryje. Organiza
cijos adresas: MHC, Suite 407, 
1017 Wilson Ave., Downsview, 
Ont. Tel. (416) 630-8835.

A. a. Vlado Rusinavičiaus 
atminimui vietoje gėlių J. M. 
V. Ikasalos paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $20.

A. a. mokytojos Julijos Ge
čienės atminimui Sofija Sku
čienė paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $10.

Toronto Lietuvių namų

POILSIO STOVYKLA 
rengiama Tėvų pranciškonų stovyklavietėje, 

Wasagoje š. m. rugpjūčio 9-17 d.d.
Platesnę informaciją teikia ir registraciją tvarko V. Kulnys, 

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6. 

Tel. 416-769-1266.

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

Sibiro kankinio a.a. Petro 
Paulaičio atminimui Stasė 
Paulaitienė paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $20.

A. a. Albino Starkaus atmi
nimui vietoje gėlių Elzbieta 
Rasokienė, Katarina ir Juozas 
Jauneikos paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” po $10.

A. a. Juozo Klimo, a.a. Kotry
nos Grajauskienės ir Konstan
cijos Bačėnienės atminimui 
Monika Povilaitienė paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $30.

Petras ir Eleonora Deveniai 
iš Kalgario, lydimi p. Tarvy
dienės, lankėsi “Tėviškės ži
buriuose” ir papasakojo apie 
tenykštį lietuvių gyvenimą, 
pasiruošimus sutikti torontiš
kį “Atžalyną”. KLB Kalgario 
apylinkei pirmininkauja inž.

k

Bilietai gaunami 
mokykloje arba 
pas B. Batraks 
tel. 271-1640.

J. Vyšniauskas. Veikia ir šeš
tadieninė mokykla. P. Devenis 
vienu metu yra pirmininkavęs 
KLB Kalgario apylinkės valdy
bai. Dabar yra išėjęs pensijon.

PADĖKA
Reiškiu padėką p. p. D. Regi- 

nienei ir P. Melnykienei, ku
rios pradėjo mano mergvakario 
ruošą. Nuoširdžiai dėkoju visoms 
ponioms-rengėjoms, kurios įdė
jote tiek daug darbo. Jūs pada
rėt tą popietę man nepamiršta
mą. Ačiū už sveikinimus, gražų 
albumą, korsažus ir visas vertin
gas dovanas. Jos man primins jus 
visas. Ačiū ponioms ir panelėms, 
kad nepagailėjote sekmadienio 
popietės praleisti drauge su ma
nim. Dėkoju visoms kuo nors pri
sidėjusioms prie mano mergva
kario.

Su pagarba Jūsų —
Ramona Murauskaitė

Baltiečių rengtame vakare-su- 
sitikime su parlamentarais ba
landžio 24 d. Otavoje iš Montrea- 
lio dalyvavo sol. Gina Čapkaus- 
kienė, KLB Montrealio apylinkės 
valdybos pirm. Arūnas Staškevi
čius su žmona ir KL Jaunimo są
jungos pirm. Daiva Piečaitytė bei 
vicepirm. Marija Adamonytė.

Kanados lietuvių dienų, kurios 
įvyks Padėkos savaitgalį Mont
realyje, koncertui ruošti komi
teto narys Juozas Piečaitis ir sol. 
Gina Čapkauskienė balandžio 27 
d. lankėsi Toronte. Jie susitiko 
su lietuvių meninių vienetų vado
vais pasitarti, kas ir kaip galės 
dalyvauti programoje.

Gegužinės pamaldos — Mišios, li
tanija ir palaiminimas — vyksta 
kiekvieną vakarą 7 v. AV švento
vėje. Šeštadieniais tų pamaldų ne
būna, o sekmadieniais — po 11 v. 
Mišių.

Dr. Milda Danytė supažindins 
montrealiečius su savo ką tik iš
ėjusia knyga “DP: Lithuanian 
Immigration to Canada” gegužės 
8, ketvirtadienį, 7.30 v.v. Seselių

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ
K

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:
3907A Rosemont1475 DeSeve

Pirm., antr., treč. 9.00-3.00 
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 
Penktadieniais 10.00- 6.00 
Sekmadieniais 10.30-12.30

Atliekame visus bankinius patarnavimus

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

Gautas laiškas iš V. Vokie
tijos Audrutei Ivanauskaitei, 
neseniai persikėlusiai iš Čika
gos į Kanadą. Atsiimti “TŽ” 
administracijoje.

Toronto armėnai 1986 m. ba
landžio 27 d. Scarborough prie
miestyje atidengė paminklą 
pagerbti savo tautos kanki
niams, kurie buvo sunaikinti 
(apie 1,5 milijono) Turkijos 
1915 m. Tai buvusi pirmoji to
kio masto tautžudystė istori
joje. Turkija tai neigia. Pa
minklą pašventino armėnų 
vysk. V. Kešišian. Prie pamink
lo yra seniau įsteigtas Armė
nų kultūros centras. Numato
ma ten statyti ir naują šven
tovę.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024, Toronte.
PARDUODAMAS AUTOMOBILIS, 
1984 metų “Renault Encore LS”, 
33,000 mylių, A/C, automatiškas, 
AM/FM radijas, dar su fabriko garan
tija. Prašoma kaina $6.900. Skam
binti tel. 782-5461 Toronte.

FOTOGRAFAS
Darau nuotraukas vestuvių ir ki
tom progom. Skambinkite - JAU
NIUS BAKEVIČIUS tel. 766-1498 
Toronte.

PARDUODAMI NAMAI ETOBI
COKE: 1. Prie Royal York gatvės, 
3 minutės ėjimo iki autobuso; 1984 
m. naujai pertvarkytas dviejų mie
gamųjų namas, 50x140 pėdų me
džiais apsodintas sklypas, $129,000. 
— 2. Arti Kiplingo požeminio sto
ties; trys miegamieji, nauja virtu
vė, gero dydžio sklypas, prie “green
belt” valdžios nuosavybės, $139,000.

BARAUSKO IŠTAIGA 233-4741

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

namuose. Visi kviečiami daly
vauti.

Sibirinių trėmimų minėjimas 
bus birželio 17, antradienį, Do
minion Square. Bus padėtas vaini
kas prie Kanados žuvusiems ka
riams paminklo ir po to — ekume
ninės pamaldos čia pat esančio
je katedroje. Pagrindinis kalbė
tojas bus parlamento narys G. 
Chartrand, atstovaująs Verduno 
ir Ville Emard apylnkei.

A. a. Petronėlė Grigaitienė, 73 m. 
amžiaus, mirė balandžio 24 d. Ota
voje. Ji gyveno netoli Montrealio 
— Ste. Therese. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Į kle
bono skelbimą, jieškantį Lietuvių 
enciklopedijos, atsiliepė Teodora 
Čipkienė, kuri, švęsdama savo var
do dieną balandžio 1, padovanojo 
klebonui kun. St. Šileikai visą 
enciklopediją. — Iš New Jersey 
Wegard šeima — Lillian, Victor, 
Jeffrey, Martin, Nancy ir Dorothy 
paaukojo Šv. Kazimiero parapijai 
$200, atminimui Juozo Gečiaus, mi
rusio 1986 m. vasario 4 d., ir Ju
lijos Gečienės, mirusios 1978 m. 
liepos 4 d. Montrealyje. Skč.

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

šv. Kazimiero par.

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 tel. 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. SIMINKEVIČIENĖ, 
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.


