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Tarp naujų vėjų
Didžioji spauda ir televizija pilna vaizdų bei infor

macijų apie pasikeitimus Sovietų Sąjungoje. Linksniuo
jamas rusiškas žodis “glasnost”, reiškiąs naujas refor
mas demokratizacijos bei atvirumo linkme. Taipgi lais
vąjį pasaulį pasiekė žinios, kad paleista iš kalėjimų bei 
lagerių apie 300 politinių ir sąžinės kalinių. Jų tarpe mi
nimos pavardės A. Terlecko, VI. Lapienio, J. Bieliaus
kienės, H. Jaškūno, Vyt. Skuodžio. Daug kalinių paleista 
pagal A. Sacharovo pateiktą sąrašą. Iš okupuotos Lietu
vos gaunamos sovietinės spaudos taip pat matyti, kad 
ligšiolinis stalininio pobūdžio tonas keičiasi. Privačiuo
se laiškuose iš Lietuvos rašoma apie girdėtas reformas, 
bet praktiniame gyvenime esą jų dar nematyti. Taigi iš 
visų turimų ženklų galima spręsti, kad ir Sov. Sąjungoje, 
ir jos okupuotoje Lietuvoje vyksta vienoki ar kitokį pasi
keitimai, tačiau niekas nežino ką jie reiškia. Toronte 
Vasario 16 iškilmėje kalbėjęs Linas Kojelis, JAV prezi
dento R. Reagano asistentas visuomeniniams ryšiams, 
pareiškė, kad nei didžiosios spaudos komentatoriai, nei 
Vašingtono politikai dar nežino ką visa tai reiškia. Ga
limas dalykas, tai reiškia naują atolydį, atėjusį drauge 
su nauju imperijos valdytoju. Bet kol kas tai tik spėjimas. 
MINĖTŲ apraiškų prasmė paaiškės tiktai vėliau, 

kai susirinks pakankamai duomenų. Kol kas da
bartines apraiškas Sov. Sąjungoje vieni aiškina 

kaip švelnėjimo politiką, bandymą pralaužti sustingu
sią sistemą, ją atgaivinti bei padaryti humaniškesnę, ki
ti naujose apraiškose įžiūri tik paviršutinišką mostą, 
nežadantį jokių esminių reformų. Pasak jų, rusiškasis 
žodis “glasnost” reiškia ne atvirumą, o garsumą. Dabar
tinės sovietinės propagandos taktika bando švelniu bū
du paskleisti klaidinančią informaciją, siekiančią už
liūliuoti Vakarus. Esą taip buvo ir Churščiovui įkėlus 
koją Kremliun: buvo tikėtasi esminių reformų, bet jų ne
buvo, išskyrus neesminius pakeitimus. Stalino kultas 
buvo pasmerktas, bet stalinizmas pasiliko, o Brežnevo 
laikais įsitvirtino, tebegyvuoja ir dabar, keisdamas savo 
pavidalus, bet esmėje pasilikdamas toks pat, būtent so
vietinis totalizmas. Galimas dalykas, kad Gorbačiovui 
pavyks įvesti kai kuriuos pakeitimus, sudaryti politinio 
atolydžio atmosferą ir įtikinti vakariečius, kad Sov. Są
junga yra taikingas kraštas, niekam nepavojingas, res
pektuojąs žmogaus teises, religijos laisvę. Tuomet vaka
riečiams beliktų džiaugsmingai paploti sovietams, nusi
ginkluoti, ramiai bei patogiai gyventi.

JEIGU dabartinės naujos apraiškos veda ta linkme, tai 
iš tikro jos nėra naujos - tai tik vienas žingsnis atgal, 
kad vėliau būtų galima žengti du žingsnius pirmyn.

Kad taip yra, verčia manyti visa Sov. Sąjungos praeitis ir 
jos komunistinės sistemos prigimtis. Kremlius niekad 
nesibijojo daryti nuolaidų tais atvejais, kai reikėjo lai
mėti vakariečių pasitikėjimą arba jų finansinę paramą. 
Bet tai nereiškė, kad Kremlius atsižadėjo savo principų. 
Kai II D. karo metu prireikė ir visuomenės pagalbos, Sta
linas pažadėjo lengvatas ir tikintiesiems, apeliavo į pat
riotinius rusų tautos jausmus. Praėjus krizei, pažadai 
dingo, grįžo komunizmas su visu savo smarkumu. O ir da
bar sovietinis totalizmas, įklimpęs Afganistane, susidū
ręs su stipriu laisvojo pasaulio pasipriešinimu pradėtai 
ekspansijai, pamatė, kad senoji taktika nebėra sėkminga, 
kad vakariečiai pasidarė per daug budrūs, kad krašto 
ekonomija reikalinga didesnės laisvojo pasaulio pagal
bos. Dėl to jis nusprendė keisti taktiką ne vakariečių, 
o savo naudai. Tai anaiptol nereiškia, kad pradeda keis
tis sovietinė sistema iš esmės, kad rodosi demokratijos 
ženklai. Nauji sovietiniai vėjai kol kas neša ne laisvę 
pavergtiesiems sovietų imperijoje, ne naujos eros pava
sarį, o tik sau naudingą atolydį.

PašaLilio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

Nauji mokesčiai
Naująjį Kanados biudžetą fi

nansų ministeris M. Wilsonas 
pateikė be ypatingų staigme
nų. 1987-88 m. biudžetiniais 
metais numatomas turėti $93,2 
bilijono pajamų, o išlaidų — 
$122,6 bilijono. Kalbama apie 
$29,3 bilijono deficitą. Per
nykščiame biudžete taip pat 
buvo kalbėta apie deficito su
mažinimą nuo $34,4 bilijono iki 
$29,5 bilijono. Dabar tą 1986- 
87 m. biudžetą š. m. kovo 31 d. 
tikimasi užbaigti su $32 bili
jonų deficitu. Prieš porą metų 
biudžetiniam Kanados defici
tui teko 7,4% visų krašto ūkio 
pajamų, o JAV — tik 4,6%. Ta
da buvo daroma pagrįstu prie
kaištų, kad biudžetiniai Ka
nados deficitai proporciniu 
požiūriu yra didesni už Ame
rikos. Dėl jų buvo prasidėjęs 
chroniškas Kanados dolerio 
vertės kritimas. 1987-88 m. 
biudžete numatoma, kad ir 
JAV, ir Kanados deficitas sieks 
apie 5% visų krašto ūkio pa
jamų. Spėjama, kad šįkart M. 
Wilsonui bus lengviau pasiek
ti numatomą $29,3 bilijono de
ficitą ir kad bus galima išveng

ti jo padidinimo, nes dabar di
desnę vertę turi Kanados do
leris.

Tradicinis mokesčių padidi
nimas 4% pradedamas rūka
lais. Už 25 cigaretes dabar rei
kės mokėti 3 centais daugiau. 
Litras benzino ir dizelinio ku
ro pabranginamas vienu cen
tu. Didžiausios staigmenos nuo 
š. m. liepos 1 d. susilauks vai
kai ir paaugliai su smulkia už
kanda. Prekybos mokestis jau 
anksčiau buvo įvestas saldai
niams ir šokoladui, o dabar 
12% federacinio mokesčio bus 
susilaukta bulvinėm džiuve- 
noms, sprogintiems kukurū
zams, šokoladą primenantiems 
žemės riešutų ir grūdų gami
niams, įvairių rūšių ledams. 
Federacinis mokestis nuo š. 
m. gegužės 1 d. padidinamas 
keturiais doleriais už orinio 
susisiekimo skrydžių bilietus 
Kanadoje, o nuo š.m. rugpjū
čio 1 d. — ir tarptautinių skry
džių. Tačiau abiem atvejais pa
liekama maksimali šio federa
cinio mokesčio $50 suma. Nuo 
1988 m. sausio 1 d. didžiosios

(Nukelta (8-tą psl.)

Lietuvos nepriklausomybės šventės iškilmėje 1987 m. vasario 15 d. Anapilio salėje. Viršuje: Lietuvos kariuome
nės kūrėjai-savanoriai VL. KAZLAUSKAS ir L. VAŠTOKAS, vyrą choras “Aras”, diriguojamas V. VERIKAIČIO. 
akompanuojamas J. GOVĖDO; apačioje: pagrindinis kalbėtojas L. KOJELIS iš Vašingtono, dalis klausytojų, 
kurių šioje iškilmėje buvo apie tūkstantį Nuotr. K. Raudžio

Laisvės giesmė nemari...
Lietuvos nepriklausomybės šventė Toronte ir jos renginiai

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 69-sios meti
nės Toronte pradėtos kita
taučiams skirtu vakaru vasa
rio 13 d. Prisikėlimo parapi
jos salėje. Gausūs įvairių tau
tybių svečiai pradžioje vaiši
nosi lietuvaičių paruoštais 
užkandžiais, gaivinosi gėri
mais ir dalinosi mintimis, 
liečiančiomis pavergtų tautų 
būklę.

Šiais metais vakaro progra
ma prasidėjo menine dalimi, 
kurią labai įspūdingai atliko 
pianistė Leokadija Paulaus- 
kaitė-Kanovičienė ir sol. Ani
ta Pakalniškytė. Pianistė su 
dideliu subtilumu, meistriš
kumu ir energija atliko kele
tą Čiurlionio ir Šopeno kūri
nių, o solistė su giliu įsijau
timu padainavo Jakubėno, 
Gruodžio ir kitų kompozito
rių dainų bei arijų. Abi su
laukė garsios klausytojų pa
dėkos, išreikštos stipriais 
plojimais.

Apie Lietuvą
Trumpą, kondensuotą kalbą 

angliškai pasakė KLB pirm, 
adv. A. Pacevičius, paliesda
mas Lietuvos praeitį, dabartį 
ir ateities lūkesčius, primin
damas ir Lietuvos krikščiony
bės 600 metų sukaktį bei jos 
iškilmes laisvajame pasaulyje.

Sveikinimo žodį tarė Estijos 
konsulas I. Heinsoo, o gen. 
Lietuvos konsulo dr. J. Žmui- 
dzino sveikinimą perdavė šio 
vakaro programos vadovė adv. 
J. Kuraitė-Lasienė.

Politikų žodis
Kanados vyriausybės atsto

vas parlamentaras A. Witer 
perskaitė min. pirmininko B. 
Mulronio sveikinimą ir pra
nešė apie savo pareiškimą, 
padarytą Kanados parlamente 
vasario 12 d. Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga. 
Jis išreiškė nusistebėjimą 
pastangomis steigti Sov. Są
jungos — Kanados parlamenta
rų draugiją, nes Sov. Sąjun
goje demokratinio parlamento 
nėra. Taip pat išreiškė ne
pasitenkinimą Raudonosios 
armijos choro gastrolėmis Ka
nadoje. Gyventojai turėtų 
prieš tai protestuoti. Kai vy
riausybė gauna 10 asmeninių 

laiškų kuriuo nors klausimu, 
atkreipia dėmesį, nes mano, 
kad vienas laiškas išreiškia 
5000 asmenų nuomonę.

Sveikinimo kalbas pasakė 
Kanados parlamento narė Ni
cholson ir Ontario vyriausy
bės ministeris T. Ruprecht. 
Pastarasis perskaitė Ontario 
premjero sveikinimą ir jį įtei
kė KLB pirmininkui A. Pacevi- 
čiui.

Ontario parlamento narys 
Y. Shymko, pasveikinęs lie
tuvius šventės proga, kalbė
jo apie politikų dviveidišku
mą ir mažėjantį gyventojų pa
sitikėjimą. Iš vienos pusės 
jie sveikina sovietų paverg
tas tautas jų švenčių progo
mis, iš kitos — globoja sovie
tinę programą Kanadoje “Ren- 
dez-vous 87”, kurioje dalyvau
ja raudonarmiečių choras ir 
sovietų ledo ritulio žaidėjai.

Toronto miesto burmistro ir 
tarybos vardu sveikino W. 
Boytchuk, o Kanados baltie- 
čių federacijos — jos pirmi
ninkas dr. G. Silinš.

Dalyviai
Programos vadovė išvardino 

įvairių tautybių svečius — 
atstovus: estų, latvių, lenkų, 
ukrainiečių, slovėnų, afganis
taniečių, vietnamiečių, filipi
niečių ... Iš viso jų buvo 
apie 50, atstovaujančių įvai
riom organizacijom. Lietuvių 
dalyvių buvo gera šimtinė. Va
karą surengė KLB krašto val
dyba.

Tarp daugelio svečių matėsi 
ir vyr. “Latvija-Amerika” red. 
A. Kundrats. Ir šiais metais 
jis atėjo į lietuvių renginį, 
su savo laikraščiu, kurio pir
mame puslapyje išspausdintas 
A. Vilks straipsnis apie Lie
tuvos kelią į nepriklausomy
bę, jos laimėjimus laisvės lai
kais ir lietuvių tautos ryžtą 
atgauti prarastą nepriklauso
mybę. Prie straipsnio pridėta 
dail. J. Juodžio paveikslo nuo
trauka, vaizduojanti Lietuvos 
prisikėlimą. Be to, red. Kund
rats privačiai pareiškė, kad 
Vasario 16 proga ant latvių 
organizacijų pastatų Toronte 
plevėsavo ir Lietuvos vėlia
vos. Tai gražus mostas. Atei
tyje Baltijos valstybių ne

priklausomybės šventėse visų 
trijų vėliavos turėtų plevė
suoti ant baltiečių organiza
cijų pastatų.

Vėliavos ir pamaldos
Vasario 14, šeštadienį, Lie

tuvos trispalvė buvo iškelta 
prie Toronto rotušės. Nors 
buvo šalta diena, susirinko 
per šimtą lietuvių. Šį kartą 
iškilmėje negalėjo dalyvauti 
Maironio mokyklos mokiniai 
dėl jų mokytojos vyro a.a. 
adv. A. Puterio laidotuvių. 
Atitinkamas kalbas pasakė 
Toronto apylinkės pirm. A. 
Vaičiūnas ir miesto savival
dybės atstovas W. Boytchuk.

Vasario 15, sekmadienį, 
12.30 v.p.p., Lietuvos vėliava 
buvo iškelta prie naujosios 
Mississaugos miesto rotušės, 
dalyvaujant burmistrei H. 
McCallion ir porai šimtų lie
tuvių. Kalbas pasakė burmist
re, KLB pirm. A. Pacevičius ir 
apylinkės pirm. A. Vaičiūnas.

Visose trijose lietuvių šven
tovėse vasario 15 d. buvo atlai
kytos specialios pamaldos, da
lyvaujant organizacijoms su 
vėliavomis. Specialią progra
mą transliavo radijo progra
ma “Tėvynės prisiminimai”.

Anapilio salėje
Pagrindinis dėmesys šioje 

šventėje teko minėjimui Ana
pilio salėje, kurion suvažiavo 
tūkstantinė tautiečių.

Įnešus organizacijų vėlia
vas, “Aro” choras sugiedojo 
Kanados himną, o kun. Pr. Gai
da atliko invokaciją. Įvadinį 
žodį tarė KLB Toronto apylin
kės valdybos pirm. A. Vaičiū
nas angliškai ir lietuviškai. 
Gėlėmis buvo pagerbti kūrė
jai-savanoriai L. Vaštokas ir 
VI. Kazlauskas. Gen. Lietuvos 
konsului dr. J. Žmuidzinui ta
rus abiem kalbom sveikinimo 
žodį, H. Lapas supažindino iš
kilmės dalyvius su pagrindi
niu kalbėtoju Linu Kojelių, 
JAV prezidento R. Reagano 
asistentu visuomeniniams ry
šiams.

Politikai besikeičiant
L. Kojelis, atskridęs iš 

Vašingtono, lietuviškai ir ang
liškai kalbėjo apie Lietuvos ir

(Nukelta (3-čią psl.)

KOMPARTIJOS VADAS M. GORBAČIOVAS SAVO POZICIJĄ 
pačioje Sovietų Sąjungoje ir užsienyje bandė sustiprinti tris 
dienas trukusia taikos konferencija Kremliaus suvažiavimų rū
muose. Konferencijoje dalyvavo apie 500 Sovietų Sąjungos at
stovų ir apie 1.000 iš užsienio sukviestų svečių, palankių sovie
tinės taikos idėjoms ar bent norinčių pasinaudoti oficialiu kvie
timu ir šiltu priėmimu Maskvoje. Svečių eilėse buvo rašytojai 
Norman Mailer, Graham Green, keli filmų aktoriai, ekonomis
tas J. K. Galbraith, prez. D. Eisenhowerio vaikaitė Susan Eisen
hower, buvęs liberalų vadas ir Kanados ministeris pirm. P. E. 
Trudeau, neatsisakantis Kremliaus vadų apmokamų viešnagių 
Sovietų Sąjungoje. Didžiausio dėmesio vakariečių tarpe susi
laukė iš tremties Gorkyje Mask
von sugrįžęs sovietinės vande
nilio bombos tėvu laikomas dr. 
A. Sacharovas, laimėjęs 1975 
m. Nobelio taikos premiją. Jo 
kalbos konferencijoje netrans
liavo Maskvos televizija, pa
grindinį savo dėmesį skyrusi 
vėliau kalbėjusiam M. Gorba
čiovui. Dr. A. Sacharovas ska
tino sumažinti branduolinių 
ginklų pavojų pasaulyje, bet 
priminė, kad pirmiausia rei
kia sustiprinti pasaulio pasi
tikėjimą žmogaus teisių ger
bimu Sovietų Sąjungoje, ten 
pradėtomis demokratinėmis 
reformomis. M. Gorbačiovas 
branduolinius ginklus pava
dinto atomine giljotina, ku
rią reikia sunaikinti, kad dėl 
jos nenukentėtų bilijonui ne
kaltų žmonių. Jis pabartojo 
Islandijoje padarytą pasiūly
mą siekti visų branduolinių 
ginklų panaikinimo iki 2000 
metų ir vėl puolė JAV prez. R. 
Reagano gynybinių ginklų įve
dimą erdvėse puolamosioms 
raketoms sustabdyti. Komen
tuodamas M. Gorbačiovo kal
bą, dr. A. Sacharovas teisin
gai pastebėjo, kad ji buvo ge
ra, bet neturėjo nieko naujo.

Taline ir Rygoje
Po taikos konferencijos M. 

Gorbačiovas lankėsi Baltijos 
respublikose, garsindamas sa
vo pradėtas reformas ir ginda
mas jų reikalingumą. Vakarie
čių žurnalistų pranešimuose 
iš Maskvos visiškai nutylimas 
Vilnius, pasakojama tik apie 
M. Gorbačiovo kalbas Taline ir 
Rygoje. Mat jas transliavo Mask
vos radijas ir aprašė sovieti
nė spauda Maskvoje. Iš tokių 
pranešimų susidaro įspūdis, 
kad M. Gorbačiovas lankėsi tik 
Taline ir Rygoje, o Vilniun ne
buvo atvykęs. Savo kalbose jis 
prisipažino, kad ne visi supran
ta pradėtas reformas, skati
nančias pasitikėjimą, bet jos 
yra būtinos dabartinėms prob
lemomis išspręsti. M. Gorbačio
vas pakartojo jau Maskvoje 
duotą pažadą įvesti laisvesnį 
vietinių kompartijos pareigū
nų rinkimą su kelių kandida
tų pasirinkimu. Šiuo reikalu 
sprendimas bus padarytas 
kompartijos suvažiavime Mask
voje.

Sustabdė kovas
Mahometoniškų grupių ko

vas V. Beirute sustabdė Siri
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Tarp naujų vėjų
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Vasario 16 renginiai ir pagrindinės kalbėtojų mintys 
Lietuvio prelato kalba Vienoje

Prel. A. Bačkis - Vatikano delegacijos vadovas tarpt, konferencijoj 
Sovietinio kalinio atsiminimai

Vlado Lapienio ir prokuroro kalbos, teismo nuosprendis 
Mūsų tikėjimas - skaidriausia šviesa

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems Gavėnios proga 
Moterų lygybės ir paskirties klausimu

Tęsiant diskusijas moterų ir vyrų lygybės klausimu 
Kovojant su vėžio liga

Filmų aktorė Nausėdaitė-Jillian apie savo kovą su ta liga
Argentinos lietuvių jaunimas Brazilijoje 

Pirmoji išvyka iš Berisso per 55 veiklos metus 
Pasakoja rašytojas iš sovietinės Lietuvos

Saulius-Tomas Kondrotas menininkų klubo susirinkime 
“Ugnies daina”

Anatolijaus Kairio drama Romo Kalantos tema

jos atsiųsti tankai ir keli tūks
tančiai karių, kariuos Sirija 
buvo atitraukusi, kai Izraelio 
kariuomenė įsiveržė 1982 m. 
Kovos dėl V. Beiruto kontro
lės vyko tarp Amalio šiitų, va
dovaujamų N. Berrio, ir drūzų 
grupės su jų vadovu W. Jum- 
blattu. Prieš šiitus ginklus 
buvo pakėlę ir Maskvą remian
tys mahometonų komunistai. 
Šiitų milicininkai buvo apsu
pę PLO kontrolėje esančias 
palestiniečių stovyklas Bei
rute ir kitose Libano dalyse. 
Palestiniečiams ilgam laikui 
buvo nutrauktas maisto tieki
mas, privertęs valgyti šunis, 
kates ir netgi žiurkes. Šiitai 
puolė stovyklas ginančius PLO 
vyrus, nenorėdami, kad ši J. 
Arafato organizacija vėl at
gautų jėgą Libane. Palestinie
čių stovyklas kelis kartus bom
bardavo ir Izraelio lėktuvai, 
netiesiogiai remdami šiitus, 
kurie dabar tapo pagrindiniais 
Izraelio priešais. Dabar į pa
lestiniečių stovyklas įleistos 
pirmosios maisto siuntos.

Teismas Jeruzalėje
Jeruzalėje buvo pradėta 

iš JAV ištremto ukrainiečio J. 
Demjaniuko byla. Jis kaltina
mas žydų kankinimu ir žudy
mu dujomis nacių Treblinkos 
stovykloje. Kaltinamąjį gina 
du advokatai — amerikietis 
Mark O’Connor ir izraelitas 
J. Šeftel. J. Demjaniukas va
dinamas Ivanu Žiauriuoju, 
nors jis teigia, kad tai yra ki
tas asmuo, kuris buvo nužudy
tas kalinių sukilime 1943 m. 
rugpjūčio 2 d. Abu advokatai 
pareikalavo, kad teismas atsi
sakytų su Treblinkos stovykla 
susijusio holokausto nagrinė
jimo, nes nacių vykdytas žydų 
žudymas jau yra tapęs pakan
kamai įrodytu istoriniu faktu. 
Esą teismui belieka įrodyti, 
kad J. Demjaniukas dalyvavo 
žydų žudymo veiksmuose arba 
jį pripažinti nekaltu. Teisė
jai šį reikalavimą atmetė, nes 
nutarta visą bylą filmuoti, įra
šyti į vaizdajuostes ir rodyti 
vaikams Izraelio mokyklose 
apie nacių holokausto žiauru
mus. Net ir Izraelio advoka
tas J. Šeftelis pasmerkė tokią 
taktiką, kuri teismą paverčia 
propagandiniu spektakliu, jam 
primenančiu viešuosius teis
mus Maskvoje Stalino metais.
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Lietuvio prelato kalba Vienoje
Vatikano delegacijos vadovo prel. A. Bačkio kalba, pasakyta 

Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje

Vienoje 1987. I. 30 kalbėjo 
Šv. Sosto delegacijos vadovas 
Vatikano viešųjų reikalų ta
rybos sekretoriaus pavaduo
tojas prel. Audrys Bačkis. Ta 
konferencija Austrijos sos
tinėje prasidėjo 1986 m. lap
kričio 4 d. ir truko iki lapkri
čio 19 d. Po švenčių pertrau
kos jos darbai tęsiami nuo sau
sio 27 d. Jau nuo konferenci
jos pradžios beveik visų 35 
valstybių delegacijos plačiai 
išreiškė savo įsitikinimus re
liginės laisvės klausimu. Va
tikano delegacijos vardu vie
šųjų reikalų tarybos sekreto
rius arkiv. Silvestrini savo 
kalboje lapkričio 4 d. pabrėžė 
visų Helsinkio konferencijos 
baigiamąjį aktą 1975 m. pasi
rašiusių valstybių įsiparei
gojimą gerbti tikinčiųjų ir 
religinių bendruomenių lais
vę. Tęsiant konferencijos dar
bus, religinės laisvės pro
blema vėl atsidūrė delegacijų 
dėmesio centre. Austrijos de
legacija jau pateikė konfe
rencijai konkretų projektą 
apie religinę laisvę ir jos 
poreikius.

Šv. Sosto delegacijos pirm, 
prel. Audrys Bačkis, įvertin
damas susidariusią atviro dia
logo atmosferą ir remdamasis 
Helsinkio konferencijos susi
tarimais bei Madrido konfe
rencijos baigiamuoju doku
mentu, pateikė pasiūlymą, 
susidedantį iš dešimties 
punktų. Juose yra iškelia
mos tos pagrindinės laisvės, 
be kurių negali būti kalbos 
apie tikrą ir konkretų reli
ginės laisvės įgyvendinimą. 
Tai jau buvo pažymėta baigia
majame Madrido konferenci
jos dokumente, kuriame yra 
sakoma: “Konferencijoje da
lyvaujančios valstybės ... įsi
pareigoja imtis reikiamų 
veiksmų, kad asmeniui būtų 
garantuojama laisvė išpažinti 
ir praktikuoti atskirai ar 
drauge su kitais vienokią ar 
kitokią religiją arba tikėjimą 
pagal savo sąžinės poreikius”.

Štai tie dešimt punktų, ku
riuos savo kalboje išdėstė Šv. 
Sosto delegacijos pirm. prel. 
Audrys Bačkis. Juose yra nu
rodytos pagrindinės laisvės, 
kurios, šalia kitų laisvių, 
sudaro sąlygas pasinaudoti 
teise į minties, sąžinės, reli
gijos ir įsitikinimų laisvę.

1. Laisvė tėvam perteikti savo 
vaikam asmeniškai ar su bendruo
menės pagalba savus religinius 
įsitikinimus.

2. Laisvė šeimom pasirinkti auk
lėjimo aplinką, kurioje būtų pa
gerbiami religiniai jų vaikų įsi
tikinimai.

3. Laisvė kiekvienam asmeniui 
asmeniškai, bendrai ar bendruo
menės rėmuose gauti religinį mo
kymą.

4. Laisvė kiekvienai tikinčiųjų 
bendruomenei organizuotis pagal 
savo hierarchinę ir institucinę 
struktūrą.

5. Laisvė kiekvienai tikinčiųjų 
bendruomenei pasirinkti ir savo 
institucijose auklėti būsimus 

—-------- -----------------------------------------------------------------

AfA 
TEODORUI FALKAUSKUI

mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai JOANAI, 
dukrai VIOLETAI ir sūnui JONUI su šeimomis -

A. J. Asmenavičiai 
J. Z. Didžbaliai 
A. A. Erštikaičiai 
A. G. Skaisčiai

kulto pareigūnus, juos paskirti 
ir perkelti pagal realius tikinčiųjų 
poreikius.

6. Laisvė kiekvienai tikinčiųjų 
bendruomenei atidaryti, statyti 
kulto pastatus bei vietas ir jais 
naudotis pagal realius savo ir sa
vo narių poreikius.

7. Laisvė kiekvienai tikinčiųjų 
bendruomenei pasikeisti informa
cijomis, leisti, įsigyti, gauti 
religines knygas bei kitus leidi
nius ir kitą religinę medžiagą, 
liečiančią religijos ir įsitikini
mų išpažinimą bei praktikavimą.

8. Laisvė kiekvienai tikinčiųjų 
bendruomenei turėti savas komu
nikacijos priemones ir, reikalui 
esant, pasinaudoti religiniam 
tikslam viešomis priemonėmis.

9. Laisvė asmenim ir tikinčiųjų 
bendruomenėm bendrauti su tikin
čiaisiais savame krašte ir užsie
nyje, įskaitant bendrus susirin
kimus bei maldingas keliones.

10. Laisvė kiekvienam tikinčia
jam naudotis pilna lygybe san
tykiuose su kitais piliečiais viso
se civilinio, ekonominio, sociali
nio ir kultūrinio gyvenimo sri
tyse, nebijant diskriminacijos.

Austrijos pasiūlymas
Austrijos delegacija Euro

pos saugumo ir bendradarbia
vimo konferencijoje Vienoje 
pateiks konferencijai pasiū
lymą religinės laisvės apsau
gos reikalu. Tai pranešė Aust
rijos delegacijos vadovas am
basadorius Torovvski katalikų 
žinių agentūrai “Kathpress”.

Ambasadorius pažymėjo, jog 
Austrijai ypatingu būdu rū
pi, kad religinė laisvė būtų 
užtikrinta Rytų Europos kraš
tuose, kur ji yra pastoviai 
pažeidžiama. Austrijos dele
gacija trokšta padėti tiem 
savo broliam ir seserim, su 
kuriais ją jungia glaudūs re
liginiai ryšiai.

Ambasadorius Torowski 
pažymėjo, kad austrų delega
cijos pasiūlyme bus raginama 
pilnai įgyvendinti tuos Hel
sinkio baigiamojo akto nuo
status, kurie nebuvo įgyven
dinti socialistiniuose kraš
tuose. Bus konkrečiai reika
laujama, kad, pavyzdžiui, tė
vai turėtų teisę religiškai auk
lėti savo vaikus, kad būtų lei
džiama spausdinti ir platinti 
religinę literatūrą, kad tikin
tiesiem būtų leidžiama nevar
žomai santykiauti su savo 
bendraminčiais užsienyje, kad 
nepriklausomai nuo valdžios 
galėtų būti skiriami vysku
pai ir kunigai.

Austrijos ambasadorius pa
stebėjo, esą nepriimtina, kad 
pvz. Čekoslovakijoje iš tryli
kos esančių vyskupijų tiktai 
trys turi savo vyskupus ir kad 
iš viso yra netoleruotina, 
kad komunistų valdomuose 
kraštuose yra pastoviai pa
žeidžiama teisė nevaržomai 
išpažinti savo religinį tikė
jimą. Mes esame pasiryžę, pa
žymėjo Austrijos ambasado
rius, kad ir mažais žingsniais 
siekti, kad religinė laisvė 
būtų įgyvendinta visur, kur ji 
tebėra pažeidžiama.

Sovietinio
VLADAS LAPIENIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Ištraukos iš knygų
Štai keli fragmentai iš 

ateistinių knygų apie religiją.
Knygoje “Pasikalbėjimai 

apie religiją ir mokslą” (Vil
nius, 1963) rašoma: “Tarybų 
Sąjungos komunistų partijos 
tikslas yra komunistinės vi
suomenės sukūrimas (. ..) Ko
munistinę visuomenę neįma
noma kurti neįveikus religi
nių prietarų” (p. 286); “Komu
nizmas ir religija nesutaiko
mi” (p. 212). J. Galickaja “Min
tys apie religiją” (Vilnius, 1963 
m.): “Negalima būti pamaldžiu 
žmogumi ir valstybiniu žmogu
mi, tikinčiu žmogumi ir geru 
piliečiu, tai yra dorybingu 
žmogumi” (p. 137); “Moralė bai
giasi ten, kur prasideda reli
gija” (p. 140); “Romos popie
žiai — didžiausi iš šarlatanų, 
kada nors išnaudojusių religi
ją” (p. 157); “Romos ‘Kristaus 
vietininkai’ dvylika šimtme
čių iš eilės dievo vardu darė 
siaubingiausius nusikaltimus 
ir šlykščiausias begėdystes” 
(p. 167); “Daugelis mokslinin
kų laikėsi idėjos apie tris ap
gavikus: Mozę, Kristų ir Maho- 
medą” (p. 234).

Taigi keik, plūsk Dievą, Baž
nyčią, popiežių, smerk dvasi
ninkus, tikinčiuosius, vesk 
propagandą prieš bet kokią re
ligiją — partija ir vyriausybė 
dar pagirs už tai. Bet, gink Die
ve, nė žodelio prieš bedievius! 
Nebandyk gintis nuo ateistų 
išpuolių! Kitaip — pasodins 
už grotų, nubaus kaip pada
riusį nusikaltimą, numatytą 
Lietuvos TSR BK 68 str. arba 
199-1 str., t. y. kaip sistemin
gai vedantį antitarybinę agi
taciją ir propagandą, arba už 
skleidimą žinomai melagingų 
prasimanymų ... Tai štai tau 
ir sąžinės laisvė!

Tai pasityčiojimas iš tikin
čiųjų, tai pasityčiojimas iš 
pačio žmogiškumo! — sušuktų 
kiekvienas kito krašto pilie
tis, susipažinęs su mūsų “są
žinės laisve”. ,

Kova už tikėjimą
Be pareigų valstybei, aš kaip 

katalikas, turiu pareigų religi
jai ir Bažnyčiai, įpareigojan
čių mano sąžinę. Ginti tikin
čiųjų ir Bažnyčios teises yra 
ne politika, o kiekvieno kata
liko šventa pareiga.

Kai nebus tikinčiųjų perse
kiojimo, diskriminacijos, ta
da nebus kas sukelia nepasi
tenkinimą bei pasipriešini
mą, o tuo pačiu nebus ir “LKB 
kronikos”.

Laikas, praleistas už grotų 
ginant žmogaus teises, nėra 
prarastas, o gražiausiai pasi
tarnauja dvasiniam atgimi
mui. Visada praėjus persekio
jimo siausmui, kankiniai iš
kyla šviesiais didvyriais, o 
persekiotojai ir kankintojai 
— pasmerkiami.

Mes, Lietuvos katalikai, 
esame pasiryžę kovoti už sa
vo tikėjimą, tikrą lygybę, už 
savo teises, kurios būtų garan
tuotos ne tik žodžiais popie
riuje, bet ir kasdieniniame 
gyvenime.

Būti nuteistam už savo parei
gų ėjimą man ne tik ne gėda, 
bet net garbė. Aš atsistoju ša
lia Amžinosios Tiesos, kuris 
pasakė: “Palaiminti, kurie 
persekiojami dėl teisybės: jų 
yra dangaus karalystė. Palai
minti jūs, kai dėl manęs jus 
niekina ir persekioja bei me
luodami visaip šmeižia. Būki
te linksmi ir džiūgaukite, nes 
jūsų laukia gausus atlygis dan
guje.” (Mt 5,10-12). “Dievo 
reikia labiau klausyti, negu 
žmonių” (Apd 5,29).

Antitarybiškumas
Tenka stebėtis, kad žmones 

suima, uždaro kalėjiman, ap
kaltina siekimu susilpninti 
Tarybų valdžią sistemingu ve
dimu antitarybinės agitacijos 
ir propagandos ir pan., tačiau 
niekas iš teisėtvarkos darbuo
tojų nesistengia žmogui išaiš
kinti, kur riba, kurią peržen
gus, prasideda antitarybišku
mas, ir visa tai pagrįsti faktais, 
įvairiais argumentais. Tardy
tojai gi iš pirmųjų suėmimo 
dienų yra priešiškai nusistatę 
ir pilnai “įsitikinę” suimtų
jų kaltumu.

Tam, kad objektyviai būtų 
vertinamas tas ar kitas raši
nys, pavyzdžiui, rastas kratos 
metu, būtina kruopščiai ištirti 
ir nustatyti, kiek jame tiesos 
ir kiek piktavališkai iškrai
pytų faktų, melo. Ir tik nuo
dugniai visa ištyrus, galima 
taip tvirtinti.

kalinio atsiminimai
Saugumo darbuotojai bei kai 

kurie kiti valdžios pareigūnai 
ar nepajėgia, ar sąmoningai 
nenori suprasti sąvokos “anti- 
tarybiškas” esmės ir tuo žo
džiu švaistosi, kur tik pano
ri. Šį žodį rašo į apklausos 
protokolus ir į nutarimus pa
traukti kaltinamąjį baudžia
mojon atsakomybėn, į kalti
namąsias išvadas ir į teismo 
nuosprendžius. Labai dažnai 
be jokio pagrindo daugelį ki
taip galvojančių vadina anti
tarybiniais veikėjais, anti- 
tarybiškai nusiteikusiais žmo
geliais, šmeižiančiais savo 
tėvynę, savo liaudį, atvirais 
socializmo priešais ir pan. Di
džiausias pastangas jie deda 
įtikinti kaltinamąjį, kad jis 
padarė itin pavojingus vals
tybei nusikaltimus. Teisėtvar
kos darbuotojai vienok nepa
aiškina kaltinamajam, kur gi 
čia nusikaltimo įvykis, nusi
kaltimo sudėtis, kiek, pavyz
džiui, tame rašinyje yra melo 
ir kiek tiesos. Jie tik skuba 
apkaltinti antitarybiškumu, 
šmeižimu be įrodymų.

Neištirtos aplinkybės
Ir šią bylą tirdami jie nesi

ėmė visų įstatymo numatytų 
priemonių, kad būtų pilnai, 
visapusiškai ir objektyviai 
ištiriamos aplinkybės kaip 
reikalauja LTSR BPK 18 str., 
bet aiškino tik kaltinamąjį 
kaltinančias aplinkybes ir ne
aiškino lengvinančių ir teisi
nančių aplinkybių. Jei jau pa
tekai į saugumiečių rankas, 
tai, pagal jų logiką, esi ir 
kaltas. Jie būtinai tave ap
kaltins ir nuteis. Žmogus, 
išdrįsęs dėl kai kurių saugu
miečių1 padarytų klaidų para
šyti skundus prokuratūrai ar 
partijai, būtinai taps kaltu, 
pateks už grotų kaip už sąmo
ningai daromus veiksmus, ku
riems taikomi LTSR BK 68 str. 
arba 199-1 str. Juk saugumie
čiai “neklysta”, jie tik trau
kia atsakomybėn klystančius, 
t. y. “socializmo priešus”. Tei
singai rusų rašytojas F. Dosto
jevskis savo veikale “Pasmerk
tieji ir nuskriaustieji” rašo: 
“Esu linkęs įtarti bloga pir
miau, negu gera — nelaimin
gas bruožas, būdingas šaltai 
širdžiai” (p. 1315.

Stalino asmenybės kulto lai
kais buvo masinės represijos. 
Tada bloga buvo įtariama pir
miau, negu gera. Labai nesino
rėtų, kad, anot Dostojevskio, 
nepasitikėjimas ir net įtaru
mas klestėtų ir mūsų visuome
nėje. Tai tik pagilintų bend
rąją socializmo krizę, kuri ga
lų gale baigtųsi katastrofa. 
Menka socializmui puošmena 
gausiai pripildyti šalies ka
lėjimai ir lageriai kaliniais. 
Būtų galima daug gero padary
ti visuomenei, jeigu valdžiai 
rūpėtų ne kerštas, o teisybė.

Prokuroro kalba
Po šios mano kalbos, kurią 

pavadinau paskutinuoju žo
džiu, buvo apklausti liudyto
jai, o po jų labai ilgai kalbė
jo valstybinis kaltintojas pro
kuroras Bakučionis. Jis mane 
kaltino tokiais nusikaltimais, 
kurių ne tik nepadariau, bet 
net nė sapnavau apie juos. Tik
riausiai jis norėjo parodyti, 
kad aš esu labai didelis nusi
kaltėlis, užkietėjęs antitary- 
bininkas, padaręs, jo žodžiais 
tariant, itin pavojingus vals
tybinius nusikaltimus, o tary
binis teismas, būdamas labai 
humaniškas, už tokius sunkius 
nusikaltimus skiria labai švel
nią bausmę . .. Kaip liaudies 
išmintis sako, jis iš degtuko 
priskaldė visą vežimą . .. Kai 
kurie žmonės, klausydami Ba- 
kučionio kalbos, galvojo, kad 
už tokius nusikaltimus ir pen
kiolikos metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo bus permaža. Didžio
ji jo kalbos dalis išliko mano 
atmintyje, bet ar verta čia ją 
minėti? Joje labai daug netie
sos. Pagaliau jis paprašė teis
mą nuteisti mane laisvės at
ėmimu penkeriem metam ir 
pridėti penkerius metus trem
ties. Prokuroro Bakučionio 
žodžiais tariant, VI. Lapienis 
į nusikalstamą veiklą įtraukė 
A. Ruzgienę ir K. J. Matulionį.

1977 m. liepos 25 d., t. y. pas
kutinę teismo dieną (padarę 
smulkią kratą, kaip ir pirmąją 
bei antrąją teismo dieną) mus 
vėl atvežė į Aukšč. teismo rū
mus. Ir šią dieną pradžioje 
taip pat neleido žmonių į teis
mo posėdžių salę, bet V. Pet
kui pastūmus duris, jos atsi
darė. Tada teismo salėje sė
dintis čekistas prie durų sto
vinčiam saugumiečiui liepė 

leisti žmones į salę, nes kal
bėti liko tik prokurorui ir 
paskelbti teismo nuosprendį. 
Pranckūnaitė ir Matulionis 
paskutiniojo žodžio atsisakė.

Teisėjas, prieš išeidamas iš 
teismo posėdžių salės pasi
tarimui dėl nuosprendžio, ma
ne paklausė, ko aš prašau iš 
teismo. Aš paprašiau teisėjo 
objektyviai išnagrinėti bylos 
medžiagą ir priimti teisingą, 
t. y. juridiškai pagrįstą nuo
sprendį.

Teisminio tardymo metu 
sekretorė sąmoningai ar 
nesąmoningai kai kurias ma
no kalbos vietas užrašė ne
teisingai, užrašė tai, ko aš 
teisminio tardymo metu ne
sakiau.

Toliau VI. Lapienio atsimini
muose įdėtas bylos nuorašas 
“Baudžiamoji byla nr. 8-5, 1977 m.” 
Ten surašyti formalūs kaltinimai 
Vladui Lapieniui, Kastyčiui-Jo- 
nui Matulioniui, Onai Pranckūnai- 
tei ir sovietinio teismo spren
dimas nubausti V. Lapienį trejiem 
metam laisvės atėmimu ir dvejiem 
metam tremties, K. J. Matulionį — 
dvejiem metam laisvės atėmimu, O. 
Pranckūnaitę — dvejiem metam 
laisvės atėmimu. Sprendimą pasi
rašė pirmininkaujantis teisėjas 
S. Raziūnas, tarėjai — V. Buroke- 
vičienė, B. Kilius. Tą atsiminimų 
dalį praleidžiame ir tęsiame nuo 
poteisminių įvykių. RED.

Po teismo nuosprendžio
Perskaičius teismo nuo-, 

sprendį, mane iš Aukščiausio
jo teismo rūmų ginkluoti karei
viai vėl nuvežė į Saugumo tar
dyminį kalėjimą ir patalpino 
jau ne toje pačioje kameroje, 
iš kurios rytą išvežė, bet kito
je — vienutėje. Tikriausiai 
nenorėjo, kad Henrikas Jaškū- 
nas sužinotų, kokia bausmė 
man paskirta. Mano dubenėlį, 
puoduką ir kitus daiktus pri
žiūrėtojas atnešė į šią kamerą.

Rytojaus dieną į mano ka
merą patalpino du kriminali
nius kalinius. Jie buvo taip 
pat nuteisti. Vienas sakėsi 
esąs inžinierius iš Kauno. 
Nuteistas trejiems metams 
konclagerio (pataisos darbų 
kolonijos) bendrojo režimo. 
Jis sakė, kad jį nubaudė už 
technikinių pasų padarymą 
automobiliams, surinktiems 
iš dalių ir už pagaminimą 
antspaudo tiems techniki
niams pasams. Sakėsi turįs 
Kaune žmoną ir nedidelę duk
relę. Drauge su juo baudžia
mojon atsakomybėn buvo pa
traukti ir kiti žmonės, ku
rie pardavinėję automobilius. 
Kiti jo bendrabyliai sėdėjo 
Lukiškių kalėjime.

Antrasis kalinys buvo jau
nas vyrukas iš Klaipėdos. Nu
teistas už žmogaus apiplėši
mą. Jis sakė, kad areštavus 
Klaipėdoje, jį labai mušę mi
licininkai. Mušę taip, kad su
žaloję net inkstus, kurie da
bar visą laiką labai skaudė
jo. Jis gavęs taip pat trejus 
metus bendro režimo koncla- 
geryje.

Abu tikėjosi sulauksią am
nestijos. Iš tikrųjų tais me
tais (1977) kriminaliniams ka
liniams buvo amnestija.

Su šiais kriminaliniais ka
liniais vienoje kameroje teko 
gyventi nuo 1977 m. liepos 26 d. 
iki tų pat metų rugpjūčio 25 d., 
t. y. liki mane išvežė į koncla- 
gerį.

Čekistai, patalpindami mane 
vienoje kameroje su nuteistais 
kriminaliniais kaliniais, pa
žeidė LTSR BPK 454 str.

Kad nuosprendis būtų be 
trūkumų, reikia jį pagrįsti įro
dymais, kurie išnagrinėti tei
siamajame posėdyje, nes 
LTSR BPK 339 str. skelbia: 
“Apkaltinamasis nuosprendis 
negali būti grindžiamas spė
jimais. Jis priimamas tik ta 
sąlyga, jeigu teisminio nagri
nėjimo eigoje teisiamojo kal
tumas nusikaltimo padarymu 
yra įrodytas”.

Pagal TSRS ir sąjunginių 
respublikų BP pagrindų 43 str. 
“Apkaltinamasis nuosprendis 
negali būti pagrįstas prielai
domis. Todėl teismai turi va
dovautis tuo, kad apkaltina
masis nuosprendis būtų pa
grįstas neginčijamais įrody
mais, ištyrus visas iškilusias 
byloje versijas, o esančius 
prieštaravimus išaiškinus bei 
įvertinus. Visi abejojimai, ar 
kaltinimas įrodytas, jeigu nėra 
galimybės jų pašalinti, aiški
nami teisiamojo naudai...” 
(LTSR BPK p. 328-329).

(Bus daugiau)

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata - oro paštu 70 dolerių 
visuose laisvojo pasaulio kraštuose.

MIELAS ALGI PUTERI!
Rašau šį laišką, skrisdamas į Tavo laidotuves. 

Norisi su Tavimi atsisveikinti ir žodžiu.
Mūsų tikėjimas sako, kad dvasia amžina, nors 

kūnas miršta. Net tą kūną amžių gale atgausime, 
tobulą ir sveiką.

Buvome geri draugai, dalinomės džiaugsmais 
ir skausmais. Žinau, kad man atleidi nusikaltimus 
draugystei, kaip ir aš Tau.

Susipažinome Šv. Mykolo gimnazijoje. Per Tave 
pripažinau savo lietuvybę. Vingiuotu keliu, kuris 
prasidėjo Tavo draugyste, susipažinau su savo gy
venimo drauge.

Per daug nebandysiu atsiminti. Sakoma, kad 
vyram netinka verkti, o žinau, draugystės smulk
menas prisimindamas, verkčiau.

Ačiū, kad aplankydavai, kai būdavai Čikagoje. 
Man tiek metų Toronte negyvenus, lengva Tau būtų 
buvę nesiteirauti, nesirodyti. Ačiū.

Žinau, kad savo gyvenimo nesigaili. Buvai prin
cipo žmogus, bet tuo pačiu buvai praktiškas. Tokie 
ir turėtų būti advokatai, ar ne?

Mes visi, Tavo šeima bei draugai, Tavęs pasi- 
gesime. Pirmas grįžęs namo, globok mus iš tolo, už
tark mus pas Tėvą.

Su meile,
algis stankus-saulaitis

AfA
ALGIUI PUTERIUI

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame mūsų bendradarbę mielą 
mokytoją DONATĄ, netekusią savo vyro, ir dukreles - 
LIDIJĄ, RIMĄ ir LAURĄ, taip anksti gyvenime likusias 
be tėvelio. Tesuteikia Jums Dievas stiprybės skausmo 
dienose ir vilties šviesesnių dienų sulaukti.

Kartu liūdintys —

Toronto Maironio mokyklos mokytojai, 
mokiniai ir tėvų komitetas

AfA
Advokatui

ALGIUI PUTERIUI
iškeliavus amžinybėn,

♦

jo žmoną DONATĄ, dukreles - LIDIJĄ, 
RIMĄ, LAURĄ, tėvus ir brolį su žmona giliai 
užjaučiame bei kartu liūdime -

Lietuvių kredito kooperatyvo 
"Parama” valdyba ir 
bendradarbiai

AfA 
ALGIUI PUTERIUI

mirus,

žmoną DONATĄ, dukreles - LIDIJĄ, RIMĄ ir 
LAURĄ, tėvus ANELĘ ir JONĄ, brolį ROMĄ su 
žmona DAINA ir gimines nuoširdžiai užjaučiame 

bei kartu liūdime-

E. Jaškus ir sūnūs
K. O. Kudirkos
A. Mašalaitienė
A. G. Sodoniai ir sūnus

M. Sodonytė
V. Urbonas ir Antanas
M. G. Valaičiai
B. K. Žūtautai

Canatiian £trt jfJIemoriate Itb.
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.

fel.233-4486



Dail. ANTASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS austas kilimas “Mortos krikš
tas”. Morta buvo vienintelė Lietuvos karalienė, karaliaus Mindaugo žmo
na, drauge su juo priėmusi krikštą 1251 metais

Musų tikėjimas - skaidriausia šviesa
Trečiasis Lietuvos vyskupų ir vyskupijų valdytojų žodis tikintiesiems krikšto jubiliejų minint

Komunizmo krizė ir pavergtieji
JUOZAS JURKUS

Mūsų pavergtos tautos bal
sas tik retai prasiveržia kan
kinių lūpomis, drąsių vyrų šuo
liais į laisvę, tikinčiųjų peti
cijomis, kankinamų lietuvių 
patriotų skundais bei pa
smerktųjų reikalavimais lais
vės Lietuvai sovietinių teis
mų salėse. Jau seniai nutilo 
tūkstančių mūsų partizanų 
ginklai. Todėl mūsų pareiga 
šiandien yra kalbėti jų vardu. 
Mūsų pareiga apeliuoti į žmo
nijos sąžinę ir reikalauti 
laisvės mūsų tėvynei. Tai iš
eivių misija.

Šio šimtmečio laisvojo pa
saulio priešas, išžudęs mili
jonus nekaltų žmonių, badu iš
marinęs 7 milijonus ukrainie
čių, sunaikino Baltijos vals
tybių laisvę. Per milijoną lie
tuvių, latvių ir estų ištrėmus 
į Sibirą vergų darbams, naiki
nęs nekaltus baltiečius kalėji
muose, psichiatrinėse ligoni
nėse, šiandien jau graso pa
vergti likusį laisvą pasaulį.

Mūsų ir mūsų brolių latvių 
bei estų tautų dvasia tebėra 
stipri. Tai įspūdingai liudi
ja pogrindžio spauda. Mūsų 
laisvinimo veiksniai su ne- 
menkėjančiu atkaklumu tęsia 
kovą, informuodami laisvąjį 
pasaulį apie padėtį okupuo
toje Lietuvoje, laimėdami 
naujų draugų bei rėmėjų.

Neseniai pasaulis buvo nu
stebintas garsaus rusų rašy
tojo A. Solženicino drąsa, 
kuris, rizikuodamas savo gy
vybe ir šeimos likimu, ati
dengė pasauliui savo knygo
je “Gulago salynas” baisius 
Lenino ir Stalino laikų nusi
kaltimus, kurie ir šiandien 
tebėra tęsiami. Jeigu ne Va
karų spauda, jis būtų jau se
niai nutildytas, kaip ir šim
tas kitų. Šis drąsus vyras ir 
visa eilė kitų Rusijos, Uk
rainos, Baltijos kraštų ir kitų 
pavergtų tautų intelektualų 
pradėjo reikalauti laisvės. 
Tai padrąsinimas visiems, 
siekiantiems laisvės komu
nistų pavergtuose kraštuose 
ir paraginimas mums išeivi
joje suaktyvinti savo veiklą.

Šiandien jau matome, kaip 
pavergtos tautos pradėjo drą
siau ir atkakliau reikalauti 
laisvės. Galbūt gražiausias 
pavyzdys — Afganistano parti
zanų kova už laisvę prieš so
vietinį imperializmą.

Prieš 20 metų N. Chruščio
vas pranašavo, kad Sov. Są
junga pasivys Ameriką. Kaip 
matome, ji ne tik kad nepasi
vijo, bet dar toliau atsiliko. 
Komunistiniai kraštai negali 
konkuruoti su demokratinėmis 
valstybėmis. Marksizmas-leni- 
nizmas netinka modernios 
pramonės visuomenėje. Jų sis
tema, neigianti laisvą inicia
tyvą, yra atgyvenusi. Gorba
čiovas ir R. Kinijos vadai jau 
jieško išeities iš ekonominės 
krizės, kuri reiškiasi ir komu
nistų ideologijoje ir kultūro

je. Komunistinė sistema yra 
krizėje. Jos negalima pašalin
ti pasenusiu marksizmo re
ceptu.

Žiauri komunistų valdžia 
jau pradeda pamažu nukrypti 
nuo marksizmo-leninizmo pri
mestos ūkinės sistemos. Kini
joje, kaip ir Lenkijoje, jau 
išardyti kolchozai. Net 90% 
kaimiečių dirba ūkiuose, ku
rie jiems yra nuomojami val
džios ilgam laikui. Naujieji 
jų vadai jau pasisako už pri
vačią nuosavybę ir laisvą rin
ką. Jos dėka kiniečių ūkinin
kai pradėjo gaminti net 3 kar
tus daugiau ūkio gaminių, ku
riuos pradėjo eksportuoti Sov. 
Sąjungon.

Tačiau, atleidę vadžias, Ki
nijos komunistų vadai išsigan
do ir pradėjo stabdyti refor
mas, kurios sukėlė 40,000 stu
dentų demonstracijas. Studen
tai išėjo į gatves, reikalau
dami daugiau laisvės ne tik 
ekonomijoje, bet ir visame 
krašto gyvenime.

Ne tik Kinijoje ir Lenki
joje, bet ir Jugoslavijoje, 
Vengrijoje, net Bulgarijoje, 
duodama daugiau laisvės pri
vačiai iniciatyvai. Stipriau
sius posūkius matome Afriko
je. kur ekonominė krizė ver
čia marksistus duoti daugiau 
laisvės privačiai iniciaty
vai. Gvinėja panaikino kolek
tyvinius ūkius. Angola, Mo
zambikas jieško kapitalistų 
investacijų. Afrikiečiai nu
sivylė rusais, nes jie su savo 
ginklais atnešė badą. Net Sov. 
Sąjungoje 12% įmonių gavo ri
botą autonomiją.

Ekonomiškai atsilikusios 
Afrikos ir Azijos šalys pa
mažu krypsta į kapitalizmą. 
Tai gąsdina sovietus — pa
našios reformos gali būti 
įvestos ir Sov. Sąjungoje. 
Iki šiol sovietai lengvai gau
davo žemiausiu nuošimčiu iš 
Amerikos ir V. Europos vals
tybių paskolas, kviečius. Ga
vo arba išvogė jų technolo
giją. Padėtis labai greitai 
pasikeistų, jeigu Vakarai nu
stotų rėmę sovietų vergų im
periją.

Jaunesnioji karta rusų pa
vergtuose kraštuose pradeda 
reikalauti daugiau laisvės. 
Žuvus mūsų partizanams, ku
rių net 100.000 kovojo prieš 
antrą sovietų invaziją, mūsų 
jaunesnioji karta tęsia jų ko
vą per pogrindžio spaudą, rei
kalaudami pagrindinių žmo
gaus teisių.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 

optometrists
1551 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1 A5 

(prie Lieluvių namų)
Priima pacientus pagal 

susitarimą
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais

BRANGŪS MŪSŲ TIKINTIEJI 
IR BROLIAI KUNIGAI!

Švęsdami Lietuvos krikšto 
600 metų jubiliejų, šiuos 1987 
metus esame paskelbę Gyvo
sios krikščioniškos dvasios 
metais. Ko tuo siekiame? Ogi 
norime, kad mūsų tikintieji 
nebūtų tik metrikiniai kata
likai, prisimenantys tikėjimą 
vien jų kūdikių Krikšto ir 
mirusių artimųjų laidotuvių 
progomis. Norime, kad mūsų 
katalikai nebūtų reti svečiai 
pamaldose, aplankantys baž
nyčią tik per Kalėdas, Vely
kas ir atlaidus. Norime turėti 
kuo daugiau sąmoningų , gyvų 
katalikų, kurie ištikimai da
lyvautų Bažnyčios gyvenime ir 
kurių kasdienis, asmeninis, 
šeimos ir darbo gyvenimas bū
tų gaivinamas tikėjimo ir Die
vo malonės. Norime, galiau
siai, kad mūsų kunigai ir uo
lieji katalikai nebūtų sustin
gę ir užsidarę, bet kūrybingi 
ir spinduliuojantys aplinkai.

Kad to pasiektume, kviečia
me visus atkreipti dėmesį į 
kai kurias labai svarbias mū
sų tikėjimo tiesas ir jomis 
grįsti savo pažiūras, mintis, 
elgesį.

1. Mes — Dievo vaikai. Visa
galis Dievas sukūrė neaprė
piamą visatą su milijardais 
milžiniškų liepsnojančių ir 
gęstančių kūnų, bet už visą jų 
didybę Dievui mielesnis žmo
gus, nemirtingoje sieloje ne
šiojantis jo būties atspindį, 
jo paveikslą.

Ir dar daugiau. Begalinės 
visatos Kūrėjas panorėjo su
teikti mums ne tik prigimtinę, 
bet ir antgamtinę, dievišką 
gyvybę. Gimdami iš savo tėvų, 
mes tampame žmonių vaikais, 
o per Krikštą — Dievo vaikais, 
dieviškosios prigimties dali
ninkais. Tai padaro mus pa
šventinanti Dievo dovana — 
pašvenčiamoji malonė. Ji buvo 
duota pirmiesiems žmonėms, o 
kai jie ir jų palikuonys nuo
dėme tą dieviškąją gyvybę sa
vyje nužudė, Dievas ją atkūrė 
per savo Amžinąjį Sūnų Jėzų 
Kristų.

Pasaulį kuriant, užteko vie
no Dievo noro — žodžio “Te
esie!”, atsirado žvaigždynai 
ir Žemė su visu savo puošnu
mu. Atkurti dieviškajai mūsų 
sielų gyvybei prireikė žmogu
mi tapusio Dievo Sūnaus mir
ties.

Dieviškosios gyvybės prad
muo — pašvenčiamoji malonė 
— dabar suteikiama mums per 
Krikštą, ir mes su pasitikėji
mu tariame: “Tėve mūsų, kuris 
esi danguje”.

Todėl, Brangieji Broliai ir 
Seserys, didžiuokimės, dėkoki
me, pakelkime galvas! Mūsų ti
kėjimas — ne tamsuma, o 
skaidriausia šviesa. Mūsų mal
da — ne į tuštumą beriami žo
džiai, o žavus bendravimas su 
dangiškuoju Tėvu. Mūsų gyve
nimo prasmė — nušviesti že
mę dangaus atspindžiais. Mū
sų paskirtis — amžinojo Tėvo 
namai!

2. Sergėkime, ugdykime sa
vyje dieviškąją gyvybę. “Pa
žink, krikščioni, savo garbin
gumą ir žemu elgesiu jo ne
prarask”, — ragino tikinčiuo
sius Šv. Tėvas Leonas Didysis.

Žmonijos istorijos pradžio
je ką tik gautą dieviškąją gy
vybę nužudė pirmųjų tėvų nuo
dėmė, jų neklusnumas Kūrė
jui. Ir dabar mūsų dieviškoji 
gyvybė žūva per kiekvieną sun
kią nuodėmę. Tai mūsų trage
dija, kurią Tautos dainius ei
lėmis apraudojo: “Ir kūno silp
nybė, ir žemės puikybė, ir pra
garo juodo dvasia į prapultį 

stumia žmonijos daugumą ir 
žudo galybe tamsia . ..”

Iš širdies šaukiame Jums, 
Broliai Seserys: šiais Gyvo
sios Krikščioniškos dvasios 
metais išmokime branginti 
savo sielų dieviškąją gyvybę! 
Nelaikykime nuodėmės maž
možiu, nors ji taptų ir madin
ga. Priešinkimės kiekvienai 
sunkiai nuodėmei, o ypač 
toms, kurios graso visokeriopa 
pražūtimi tautai ir visuo
menei. Tai girtavimas, alko
holizmas ir dar baisesnė už 
jį narkomanija; tai negimusių 
kūdikių žudymas ir dirbtinis 
šeimų gausėjimo ribojimas; 
santuokinės neištikimybės ir 
visoks palaidumas; tai dvasi
nių vertybių užmiršimas ir 
pasinėrimas į medžiaginę ge
rovę; tai neapykanta, pavydas, 
vienas kito skandinimas; tai 
gamtinės aplinkos niekojimas, 
žmonių ir visuomenės turto 
grobstymas bei naikinimas.

Mūsų sielų dvasinei gyvybei 
gresia ir tiesioginis krikš
čioniškųjų vertybių nebran
ginimas; religinių pareigų 
apleidimas dėl nerūpestingu
mo ar pramogų, turto kaupimo 
ar karjeros sumetimais; tai 
ir nesirūpinimas savo vaikų 
religiniu auklėjimu, savo pa
čių religine savišvieta; tai 
kunigų ir tikinčiųjų vienybės 
skaldymas įtarinėjimais, 
smerkimais, šmeižtais; tai nu
siminimas, šventos vilties ir 
meilės netekimas, tikėjimo iš
sižadėjimas ar praradimas.

Brangieji! Per šią Gavėnią 
stropesniu darbu ir malda, 
Kryžiaus kelio bei Graudžių 
verksmų pamaldomis atsipra
šykime Viešpatį Dievą už sa
vo ir tautiečių nuodėmes, ypač 
už Dievo ir artimo meilės trū
kumą. Velykinę išpažintį at
likime su rimtu pasiryžimu 
taisyti gyvenimą.

3. Tegul klesti dieviškoji 
gyvybė, tegul duoda vaisius. 
Mūsų fizinei gyvybei palaikyti 
reikia tyro oro, dieviškajai, 
dvasinei gyvybei reikia mal
dos, susimąstymo. Gyvosios 
Krikščioniškos dvasios metais 
išmokime melstis kūrybingai, 
savo mintimis širdimi, p 
melsdamiesi kasdien aukoki
me Dievui save ir savuosius, 
savo darbą, džiaugsmą ir 
skausmą.

Fizinei gyvybei palaikyti ir 
ugdyti reikia tinkamo maisto, 
o dieviškajai gyvybei stiprinti 
reikia dieviško maisto — šven
tosios Komunijos. Gyvosios

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti

Lietuvos 600 metų krikščionybės 
sukakties iškilmėse Romoje 

1987 m. birželio 24 - liepos 21 dienomis
PROGRAMA: Lietuvių audiencija pas popiežių Joną-Paulių II 

Šv. Tėvo Mišios sekmadienį ir 
arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacija 
Mišios Šv. Jono Laterano bazilikoje 
Mišios 12 apaštalų bazilikoje 
Lietuvių chorų pasirodymas 
Lietuvių akademija 
Bufetas Saint' Angelo pilyje

KAINA: (iš Čikagos asmeniui) “Hilton" ................................. $1530.00
“Sheraton-Boston” ..............................  $1375.00
“Polo" ................................................... $1310.00
“Michelangelo-Grand” ......................... $1255.00
“Nordland”............................................ $1090.00

Skrendant iš Los Angeles - pridėti $150.00 prie pagrindinės kainos. 
Skrendant iš Bostono, Niujorko ir Toronto — nuimti $50.00 nuo pagrin
dinės kainos. Į šią kainą neįeina $13.00 aerouosto mokestis. Kainos gali 
keistis pagal dolerio vertę.
| šią kainą įeina: lėktuvo bilietas. 7 naktys viešbutyje (nakvojant dviese 
kambaryje), (Continental) pusryčiai kasdieną, “Hospitality Desk”, 
lagaminų nešiojimas, visos susisiekimo išlaidos pagal planą, bilietas 
į butelines vaišes Sant' Angelo pilyje.
Informacijų teiraukitės:
Regina Krutulytė
(312) 436-5566 arba 
“toll-free" 1-800-331-3903 
arba artimiausiam agentui:
Audronė-Jūratė
c/o Audra Travel Corp.
1573 Bloor St. West, Toronto, 
Ont. M6P 1A4 Canada
(416) 532-8772

Romas Kezys
c/o Vytis International
2129 Knapp St., 
Brooklyn, NY 11229
(718) 769-3300

Romas Kezys siūlo vienos savaitės ekskursiją per Vokietiją 
ir Šveicarija. Alex Lauraitis siūlo dviejų savaičių ekskursijas į 
Vokietiją ir Šveicariją, (Austriją, Budapeštą ir Jugoslaviją, vienos 
savaitės ekskursiją Italijoje.

Krikščioniškos dvasios metais 
kviečiame prie Dievo stalo ti
kinčiuosius, ilgą laiką ar dar 
niekad Komunijos nepriėmu
sius.

Mūsų sielai reikia ir minties 
peno; jo gausime skaitydami 
Šventąjį Raštą arba klausyda
miesi jo skaitymo ar aiškini
mo šv. Mišių žodžio liturgijoje. 
Šventosios Mišios — tai mūsų 
gyvas susitikimas su Kristaus 
žodžiu ir Kristaus auka. La
bai jas branginkime! Kas myli 
Mišias, išsaugo tikėjimą ir iš
moksta gyventi su Dievu.

Mūsų, kaip Dievo vaikų, veik
la į aplinką — tai įvairiausi 
geri darbai, įkvėpti meilės 
žmonėms. Užuojauta, padrąsi
nimas, kuklus įspėjimas, naš
tų pasidalijimas, rūpinimasis, 
kad ne tik man būtų gera. 
Dosni širdis, dosni ranka, drą
sa stoti už tiesą bei nuskriaus
tuosius, už padorumą ir žmo
niškumą, už taiką su visais ge
ros valios žmonėmis. O pir
miausia — kunigų ir tikinčių
jų vienybė, “kad tarpusavio 
meilė būtų tvirtesnis gyveni
mo dėsnis už bet kurį kitą dės
nį” (St. Šalkauskis).

♦ * ♦
Šį laišką Mieliems Lietuvos 

Tikintiesiems ir Kunigams 
baigdami, norime pareikšti 
savo džiaugsmą dėl daugelio 
gražių mūsų religinio gyve
nimo apraiškų, ir viltį, jog 
jų dar pagausės .. .

Džiaugiamės, kad daugėja 
subrendusių ir jaunų žmonių, 
aiškiai ir gražiai išpažįstan
čių savo šventąjį tikėjimą, 
kad nemaža pavėlavusiųjų at
eina prie Krikšto, Sutvirtini
mo, Santuokos, Atgailos ir 
Švenčiausiojo Sakramento; 
nuoširdžiai, maldingai ir gau
siai lankomos Dievo Motinos 
šventovės; kad daug yra pamal
džių, darbščių kunigų ir įvai
riais būdais padėti pasirengu
sių tikinčiųjų. Ypatingą pa
guodą mums, Bažnyčios vado
vams, teikia ir gražias viltis 
žadina sąmoningos, doros ir 
vieningos jaunos katalikiškos 
šeimos. Visiems geriesiems 
mūsų žmonėms ir jų šeimoms 
Lietuvos krikšto jubiliejaus 
proga reiškiame didelę meilę 
bei dėkingumą ir gražiausius 
linkėjimus.

Visagalio Dievo malonė ir 
ramybė tesaugo ir teugdo visų 
mūsų širdis, mintis bei dar
bus Jėzuje Kristuje! (Fil 4,7).

Lietuvos vyskupai 
ir vyskupijų valdytojai

Alex Lauraitis 
c/o American Travel Service 
9727 S. Western Ave., 
Chicago, IL 60643
(312) 238-9787

Danguolė Majauskas 
c/o Comtraage, Inc.
9265 Overdale Lane 
Brighton, Ml 48116
(313) 229-6024
Mrs. Zalatoris 
c/o Travel Advisors, Inc., 
1515 N. Harlem Ave., 
Suite 110, 
Oak Park, IL 60302 
(312) 524-2244
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Iškeliant Lietuvos vėliavą prie Mississaugos rotušės Vasario 16 šventės 
proga. Iš kairės: KLB pirm. adv. A. PACEVIČIUS, miesto burmistre H. 
McCALLION, KLB Toronto-Mississaugos apylinkės pirm. A. VAIČIŪNAS, 
kurie pasakė atitinkamas kalbas Nuotr. M. Pranevičiaus

Laisvės giesmė nemari.
(Atkelta iš 1-mo psl.)

kitų Baltijos valstybių lais
vinimo taktiką keičiantis po
litiniams vėjams. Esą svarbu 
sekti didžiųjų politikos eigą 
ir lanksčiu būdu rasti vis nau
jas galimybes kelti Lietuvos 
laisvės klausimą. Dabartiniu 
metu vyksta pasikeitimai Sov. 
Sąjungoje. Ką jie reiškia, dar 
nėra aišku. Galimas dalykas, 
kad bus pasikeitimų ir JAV- 
se. Kiekvienoje situacijoje 
būna galimybių ir Lietuvos 
bylai kelti. Mums svarbu da
lyvauti demokratiniame pro
cese, kuriame daromi poli
tiniai sprendimai. Pvz., kai 
iškilo sumanymas konferen
cijos, kurioje dalyvautų JAV 
ir Sov. Sąjungos piliečiai Lat
vijos Jūrmaloje, abejota, ar tai 
nepakenks okupacijos nepri
pažinimo politikai. JAV latvių 
vadovybė betgi pareiškė, kad 
tokios viešos konferencijos 
surengimas Jūrmaloje iškels 
Latvijos ir kitų Baltijos vals
tybių okupaciją į pasaulinę 
viešumą. Tai esą bus naudinga 
visiem baltiečiam. JAV-bių 
atstovai dalyvavo toje konfe
rencijoje, pareiškė Baltijos 
valstybių okupacijos nepripa
žinimą, kurį girdėjo visa Lat
vija, rašė ir didžioji spauda. 
Renginio rezultatai esą buvo 
vakariečių politikos laimėji
mas.

Galimybės Lietuvos bylai 
kelti keičiasi. Vienokios ga
limybės buvo vadinamojo 
“containment” laikotarpyje, 
kitokios — atolydžio metais 
ir prez. Reagano politikoje. 
Jos geriausios buvo Reagano 
metais, tačiau keičiantis so
vietų veidui, gali keistis ir 
Reagano politika. Tam turime 
būti pasiruošę.

Visokios politikos atvejais 
lietuviai bei kiti baltiečiai 
turi būti pasiruošę kelti savo 
balsą demokratiniuose kraš
tuose, dalyvauti politiniame 
gyvenime. Turime žiūrėti į 
ateitį realistiškai — stebėti 
okupanto taktiką ir pagal ją 
orientuoti savo veiklą. Sovie
tinis okupantas nėra visagalis 
— turi ir silpnybių, kurias rei
kia išnaudoti pavergtų tautų 
laisvinimui.

Angliškoje savo kalbos daly
je L. Kojelis ryškino maždaug 
tas pačias mintis, pabrėžda
mas lietuvių ir kitų pavergtų 
tautų aktyvų dalyvavimą de
mokratiniame procese, kuria
me daromi sprendimai. Pvz. 
JAV radijas “Amerikos bal
sas” skiria kasdien 1.15 min. 
lietuviškai programai. Ji ga

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkimešio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

Testamentines  jr kitas aukas sjųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!”

lėtų būti ilgesnė, jeigu lie
tuviškoji visuomenė būtų ak
tyvesnė toje srityje.

Svečių kalbos
Nemažai aktualių minčių 

pareiškė lietuvius sveikinu
sieji kitataučiai svečiai bei 
viešnios: Mississaugos bur
mistre H. McCallion, Kanados 
parlamento narys P. Boyer, On
tario vyriausybės atstovas par
lamento narys S. Ofer, Kana
dos parlamento narys D. Blen- 
karn, Ontario parlamento na
rys Y. Shymko, Estijos konsu
las I. Heinsoo, Latvijos kon
sulas dr. E. Upenieks.

S. Ofer perskaitė Ontario 
premjero D. Petersono sveiki
nimą, D. Blenkarn — Kanados 
min. pirmininko B. Mulronio, 
primindamas, kad laisvės gies
mė yra nemari — miršta tiktai 
giesmininkai.

Aktualių minčių pabėrė Y. 
Shymko, ukrainiečių kilmės 
mokytojas, parlamentaras. Jis 
pažymėjo, kad Vasario 16-sios 
niekas negali ištrinti nei iš 
Lietuvos, nei iš pasaulio isto
rijos. pasak jo, rusiškas žodis 
“glasnost” klaidingai verčia
mas į “openness". Angliškai 
jis reiškia “loudness”. Gorba
čiovo propaganda turinti būti 
skardi, stipriai girdima.

Dr. E. Upenieks pažymėjo, 
kad latvių kompozitorius sa
vo kūrinyje “Gloria”, kuriame 
išreikšta baltiečių tragedija, 
panaudojo Jadvygos Bieliaus
kienės laišką iš Sibiro.

Rezoliuciją, skirtą Kanados 
min. pirmininkui, perskaitė 
K. Raudys. Joje prašoma kelti 
pavergtos Lietuvos bylą tarp
tautiniuose forumuose, reika
lauti Sov. Sąjungą respektuoti 
žmogaus teises okupuotoje 
Lietuvoje, grąžinti religijos 
laisvę Lietuvos krikščionybės 
sukakties metais.

Meninę dalį atliko sol. R. 
Strimaitis, akompanuojamas 
J. Govėdo, tautinių šokių gru
pė “Atžalynas” ir vyrų choras 
“Aras”, diriguojamas V. Veri- 
kaičio, akompanuojamas taip 
pat J. Govėdo.

Baigiamąjį iškilmės žodį ta
rė KLB pirm. A. Pacevičius, 
išreikšdamas padėką visiems 
programos atlikėjams. Iškil
mė baigta Lietuvos himnu ir 
vėliavų išnešimu.

Visą programa gražiai pra
nešinėjo Zita Gurklytė.

Šis minėjimas truko tris va
landas, nors rengėjai buvo 
planavę programą dviem va
landom. Daug laiko teko pa
skaitai ir gausiem sveikinto
jam. 1)1.
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® PAVERGTOJE TEVYHEJE
RYGOS ĮLANKOJE

Vilniškėje spaudoje plačiai 
nuskambėjo š. m. sausio 25 d. įvy
kęs didžiulės ledo lyties atski
limas nuo kranto Rygos įlangoje 
prie Jūrmalos su daugiau kaip 
tūkstančiu meškeriotojų. Išsa
miausių duomenų pateikė “Tie
sos” korespondentas Rimvydas 
Valatka, remdamasis pasikalbė
jimu su vilniečiu Juozu Čepu
lių, patekusiu ant tos atskilu
sios ledo lyties. Daug meške
riotojų tą sekmadienį ant Rygos 
įlankos prie Jūramlos sutraukė 
poledinė stintų žūklė. Jie atvy
ko ne tik iš Rygos, Liepojos, bet 
ir Skuodo, Mažeikių, net ir kai 
kurių Gudijos miestų. Išvakarė
se buvo aštuoniolika laipsnių 
šalčio, o sekmadienio rytą nuo 
stogų jau lašėjo vanduo, įlan
kos ledas buvo apdrėbtas šlapiu 
sniegu. J. Čepulis su bičiuliais 
eketes išsigręžė apie tris kilo
metrus nuo kranto, bet stintos 
nekibo. Buvo meškeriotojų, ku
rie nuo kranto nuėjo apie septy
nis kilometrus iki ledo galo ir 
atviroje jūroje bandė gaudyti 
menkes. Staiga nuo kranto at
sklido perspėjimas: “Žvejai, 
grįžkite į krantą, nes atskilo 
lytis!” Vėliau skambėjo prane
šimai, kad Asarės stoties rajone 
lytis nunešė 100, Vaivarės — 50, 
Jaunkemierės — 400 žmonių. J. 
Čepulis su savo bičiuliais nuta
rė grįžti krantan. Pakeliui jie 
pasiėmė su rogutėmis rastą ber
niuką. Lytis jau buvo nutolusi 
nuo kranto beveik vieną metrą, 
kai jie krantan išmetė berniuką 
ir patys peršoko. Vėliau ta spra
ga pasidarė per didelė tokiem 
šuoliam. Baltijos jūron ant ly
ties nešamus meškeriotojus teko 
gelbėti malūnsparniais, laive
liais ir atplaukusiu ledlaužiu 
“Kapitonas Melechovas”. Kai ku
rie buvo ištraukti šlapi iš šal
to įlankos vandens. Vėliau pa
aiškėjo, kad nuskendo vyras ir 
berniukas, krantą bandę pasiek
ti šokinėdami nuo lyties ant ly
ties. Žurnalistas R. Valatka pri
mena “Tiesos” skaitytojams, kad 
tokios ar dar skaudesnės nelai
mės galima susilaukti ir Lietu
voje, kur daug meškeriotojų su
sirenka ant ledo Kuršių mariose.

PARAMA OSI ĮSTAIGAI
“Gimtojo krašto” 5 nr. skyriu

je “Lietuva spaudos veidrodyje” 
pateikiama duomenų apie sovie
tų okupuotos Lietuvos tardymo 
ir prokuratūros organų pagalbą 
Vašingtone 1979 m. įsteigtai 
OSI įstaigai. Esą jai buvo parū
pinta medžiagos, lietusios be
veik 80 asmenų, padariusių nusi
kaltimus vokiečių okupacijos 
metais, o rezultatai buvo men
ki: “Pagal visą Lietuvos teisin
gumo organų pateiktą medžiagą 
JAV teismai priėmė sprendimus 
tik dėl 5 asmenų. Atėmė pilie
tybę buvusiam Kauno burmist
rui Palčiauskui, buvusiam Uk
mergės saugumo viršininkui Paš
kevičiui, masinių žudymų Kra
žiuose dalyviui Kaminskui, bu
vusiam Treblinkos mirties sto
vyklos sargybos viršininkui Kai
riui ir masinių žudynių Kėdai
niuose organizatoriui Kun- 
giui . ..” Taip apie juos skyriu
je “Lietuva spaudos veidrody
je”, remdamasis vyr. prokuroro 
padėjėjo Jurgio Bakučionio pa

“AUDRA” TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ
1 98 ~T

12 dienų lietuvių kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo liepos 6-22 - kaina $1979 kan.

❖
Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:

Gegužės 8
Gegužės 21
Gegužės 22
Birželio 8 

Birželio 29
Liepos 9
Liepos 17
Rugpjūčio 6

Oro linijos - “Air France”, “Aeroflot”,
Šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga -3,4,5 dienos, 

Kaunas -2,3 dienos, Panevėžys - 1 diena 
Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai 

pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

Kelionė į Romą - birželio 24 - liepos 2
Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:

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

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

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

reiškimais “Tiesos” 15 nr., rašo 
L.A., nusivylęs per menkomis 
OSI paslaugomis. Toks sovieti
nių įstaigų masinis kaltinamo
sios medžiagos siuntimas JAV 
įstaigai OSI rodo jų norą sunie
kinti kuo daugiau lietuvių išei
vių. Dėl tos medžiagos patiki
mumo JAV ir Kanados spaudoje 
pasigirsta rimtų abejonių.

PALANGIŠKIŲ SĄSKRYDIS
Žurnalistas Leonas Kiaulei- 

kis “Tiesos” sausio 9 d. laidoje 
rašo apie 1986 m. pabaigoje įvy
kusį buvusių palangiškių są
skrydį Palangoje. Pasak jo, isto
rikai vis dar negali susitarti 
dėl Palangos įsikūrimo datos. 
Spėjama, kad Palangos amžius 
turėtų būti apie 800 metų. Są
skrydžio dalyviai susipažino 
su dabartinėmis Palangos pro
blemomis ir ateities planais. 
Su jomis buvusius palangiškius 
supažindino vykdomojo komite
to pirm. D. Puodžius. Apie bu
vusių palangiškių paramą gim
tajam miestui kalbėjo Vilniaus 
inžinerinio statybos instituto 
docentas V. Stauskis, pats savo 
inciatyva paruošęs originalų 
koncertinės estrados projektą 
Šventojoje. Ta estrada jau sta
toma ir bus užbaigta 1987 m. vi
duryje, kai prasidės naujas va
saros sezonas. Mintimis dalijo
si ir kiti svečiai. Dabartinių ir 
buvusių palangiškių susitikimai 
įvyko “Lino” ir “Jūratės” susi
vienijimuose, dailininkų kūry
bos namuose bei kitose vietose. 
Koncertas buvo surengtas “Jū
ratės” kultūros namuose. Jame 
dalyvavo Vilniaus operos bari
tonas K. Šilgalis, Lietuvos kino 
studijos rež. P. Puikys bei kiti 
iš Palangos ar jos apylinkių kilę 
menininkai.

TVIRTINAMI KRANTAI
Kuršių marių bangos kasmet 

po truputį ardo Ventės rago 
krantus, kuriuos dabar tvirtina 
melioracijos statybos ir mon
tavimo valdybos darbininkai, 
įrengdami buna vadinamą smė
lio pylimą. Jam po ledu suka
lami gelžbetoniniai poliai, ku
riuos vėliaū sujungs iš betono 
išlieta 240 metrų ilgio bunos 
užtvara. Ji trukdys vandens sro
vėms ardyti krantus, taps užuo
vėja valtims ir laivams. Kuršių 
neriją 1987 m. sausio mėnesį 
dengė 50 centimetrų sniego 
sluoksnis — storiausias visoje 
Lietuvoje. Žemaitijoje sniego 
buvo tik 10 centimetrų mažiau. 
Lietuvoje tada smarkiai snigo, 
siautė pūga.

GYTARIAI ŠIAULIUOSE
Pietvakariniame Šiaulių pa

kraštyje pradedamas statyti nau
jas gyvenamasis rajonas — Gyta- 
riai. Jam numatytas daugiau 
kaip pusantro šimto hektarų 
plotas, kuriame bus statomi 
įvairaus aukščio surenkamieji, 
mūriniai ir monolitiniai namai. 
Gytariuose bus keturi mikro
rajonai, kuriuos vieną nuo ki
to skirs plati žalioji juosta su 
pėsčiųjų takais, poilsio zono
mis. Butus gaus apie 36.000 šau- 
liečių, kurių Gytariuose lauks 
kultūros ir sporto centras, du 
prekybos centrai, keturios vidu
rinės mokyklos, devyni vaikų 
lopšeliai-darželiai.

V. Kst.

Rugsėjo 6
Rugsėjo 3
Rugsėjo 17 
Spalio 26

“JAT”, “Finnair”.

Argentinos lietuviu “Dobilo” grupė atlieka sceninį šokį “Duktė viena 
namie liko”. Iš kairės: RIMAS KAIRELIS, PAULĖ BALLESTEROS (duk
tė), ARIEL DUMŠĖ (tėvas). Grupei vadovauja OSVALDAS LEVANAVI-
ČIUS

Hamilton, Ontario
ADV. A. PACEVIČIAUS paskai

ta apie valdžios įstatymo pakei
timus ir palikimus giminėms Lie
tuvoje iš kovo 15 d. (kaip buvo 
skelbta) nukeliama į kovo 22 d.

KLK moterų dr-jos 
Hamiltono sk. valdyba 

Tillsonburg, Ont.
A. a. MARIJOS SVILIENĖS at

minimui Birutė Lukošienė paau
kojo Kanados lietuvių fondui $100.

Winnipeg, Man.
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS Šv. 

Kazimiero šventovėje bus kovo 
4-8 d.d. Pamaldos, pamokslai ir 
išpažintys ketvirtadienį ir penk
tadienį - 7.45 v.v., šeštadienį - 
11 v.r. ir 7.45 v. vakaro, sekmadienį 
- įprasta tvarka. Rekolekcijų ve
dėjas - kun. J. Staškus - Kanados 
liet. kat. kunigų vienybės pirmi
ninkas ir Lietuvos kankinių par. 
klebonas Mississaugoje. Kor.

Edmonton, Alta.
GAVĖNIOS REKOLEKCIJAS 

šiais metais ves kun. Jonas Staš
kus, Kanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės valdybos pirmi
ninkas ir Lietuvos kankinių pa
rapijos klebonas iš Ontario Mis- 
sissaugos. Rekolekcijų pamoks
lai ir išpažintys bus kovo 13 ir 
14 d. vakarais, o kovo 15, sekma
dienį, 10 v. ryto Lietuvių namuo
se. Po sekmadienio Mišių bus pa
bendravimas su misijonieriumi 
Lietuvių namų salėje. Visi tautie
čiai kviečiami dalyvauti rekolek
cijose. Inf.

Calgary, Alberta
VISI TAUTIEČIAI kviečiami 

dalyvauti lietuviškose pamaldo
se š. m. kovo 15, sekmadienį, 5 v. 
p.p. (šventovė bus nurodyta vie
tos pareigūnų). Pamaldas laikys 
ir pamokslą sakys Kanados lietu
vių katalikų kunigų vienybės val
dybos pirmininkas ir Lietuvos kan
kinių parapijos klebonas iš Onta
rio Mississaugos kun. Jonas Staš
kus. Prieš Mišias misijonierius 
klausys išpažinčių. Informacijų 
teirautis pas apylinkės pirminin
ką R. Kuzmicką. Minėtose pamal
dose visi kviečiami dalyvauti. Po 
pamaldų bus vaišės salėje. Inf.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS paskelbimo sukakties minė
jimas vasario 14 d. buvo rimtai 
paruoštas. KLB Kalgario apylin
kės valdyba (pirm. R. Kuzmickas) 
gavo ukrainiečių ortodoksų kul
tūros centro salę, pakvietė kal
bėtojus: Rasą Kurienę — KLB 
krašto valdybos narę iš Toronto 
ir Kanados parlamento atstovą 
A. Kindy. K. Dubauskas abu kal
bėtojus pakvietė padaryti prane
šimus.

Parlamento nario A. Kindy kal
ba buvo trumpa, bet aiški ir ak
tuali. Jo pasisakymai spaudoje 
lietuvių yra sekami. Jis supran
ta ateivių siekimus. A. Kindy kal
ba dalyvių buvo sutikta su dide
liu pritarimu.

Kanados Lietuvių Bendruome
nės krašto valdybos vardu R. Ku- 
rienė pasveikino šventės dalyvius, 
lietuvių ir anglų kalbomis supran
tamai išryškino dabartinius lie-
tuvių senosios ir naujosios kar
tos uždavinius. Pasitraukiant se
najai kartai iš gyvenimo, jaunimui 
tenka perimti organizacinius dar
bus. Suvažiavimai, kongresai, mi
nėjimai, šventės, spauda yra tie 
ramsčiai, be kurių nebebūtų Lie
tuvos kovotojų pasaulinėje are
noje. Humaniškumo idealai, gy
venamasis laikas įpareigoja vi
sus aukotis, remti ir dirbti savo 
kilmės tautiečių gerovei, kur jie 
begyventų.

Ryšį su gimtuoju kraštu atgai
vino iš Lietuvos atvykęs ir gavęs 
prieglaudą Kanadoje V. Povilo
nis, gabus muzikas, geras pramo
gų organizatorius ir dainininkas. 
Jam vadovaujant, visa salė su
dainavo “Lietuva brangi .. 
Daina, sportas ir tautiniai šokiai 
padeda lietuviams išsilaikyti 
savo tėvynėje prieš rusiškos oku
pacijos priespaudą.

Tautos fondui aukas rinko P. 
Gluoksnys.

Loterija ir gėlėmis buvo pa
gerbtos moterys. Dr. J. Zubis fil
mavo šokančius. Bus proga kada 
nors pamatyti save ir prisiminti 
šią šventę. Gražus oras, rimta pro
grama ir valdybos dėmesys šventei 
padėjo suburti svečius ir 
vietos lietuvius į bendrą minė
jimą. Kor.

Nuotr. D. Blauzdžiūnaitė-Deveikienė

Jaunimo vakaras 
Argentinoje

Susivienijimo Lietuvių Argen
tinoje klubo salėje Buenos Aires 
mieste 1986 m. lapkričio 30 d. gau
siai atsilankiusi publika dalyva
vo jaunimo veiklos sezono užda
ryme.

Trečios kartos jaunimo šokių 
ir dainų grupė “Dobilas”, turin
tis 24 jaunuolius ir net 30 vaikų 
tarp 2,5 ir 10 metų amžiaus. Va
dovaujama Osvaldo Levanavi- 
čiaus, į talką pasikvietė J. Macai- 
tytę, S. Jasiulytę-Vežbickienę 
ir N. Zavickaitę-Mahne progra
mai atlikti.

Mažesnieji pašoko keletą tau
tinių šokių, paskui atliko gėlytėm 
papuoštą scenovaizdį patys ma
žiausi dalyviai. Jie dainuodami 
“Berneli mūsų, nekraipyk ūsų .. .” 
šoko su mediniais grėbliais, žirk
lėm ir šluotom. Netrūko ir ašarų, 
kai pats mažiausias dalyvis Danie
lius Deveikis metė savo šluotą ir 
susipešė už raudonas žirkles, pub
likai besijuokiant.

Programą tęsė jaunuolių tauti
nių šokių grupė, o jaunučiai ste
bėjo atisėdę ant scenos krašto. 
Juozo Lingio sukurtas šokis “Duk
tė viena namie liko”, originaliai 
paruoštas vadovo O. Levanavi- 
čiaus. sužavėjo publiką. Jaunimo 
entuziazmas visus užkrėtė. Gau
siai plojo spektaklio dalyviams 
bei rengėjams ir padėkos žodį tarė 
SL Argentinoje pirmininkas Anta
nas Mikučionis.

Dana Blauzdžiūnaitė- 
Deveikienė

St. Petersburg, Fla.
NAUJUOSIUS METUS šios vie

tovės tautiečiai sutiko su pakilia 
’Nuotaika, prie kurios daug prisi
dėjo dainos vienetas iš Otavos “Ra
munėlės”, atlikusios gražią pro
gramą. Vienetui vadovauja Rūta 
Šiūlytė-Kličienė. Jos dainininkės 
kai kurias daina^ turėjo kartoti 
gausios publikos prašomos.

VAIDINTOJŲ GRUPĖ “ŽIBIN
TAS” kovo 18 d. Lietuvių klubo 
salėje suvaindins Romualdo Gied- 
raičio-Spalio 2-jų veiksmų kome
diją “Batai”. Veikalą režisuoja 
Algis Ulbinas. Dekoracijos — dail. 
V. Vaitiekūno, grimas — S. Ilgūno. 
Vaidina: Aldona Čėsnaitė, Linda 
Jurgelaitė, Bronius Ginčiauskas, 
Aleksas Kusinskis, Irena Kusins- 
kienė, Dana Mažeikienė, Algis 
Ulbinas ir Stasys Vaškys. Pradžia 
— 6 v.v. Įėjimo auka $5.00. Bilie
tai bus gaunami pas platintojus ir 
prie įėjimo. Po spaktaklio — ka- 
vutė- (Nukelta į 8-tą psl.)

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

nuo 1987 metų vasario 1 dienos 
perkėlė savo raštinę į.

20 Hughson St. South, Suite 1003 Telefonas
(Union Gas Building)
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT A T V A 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 5% nekiln. turto pask........... 9.25%
santaupas...................... 5.25% asmenines paskolas ... 11.75%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
"r" indXSs

term, indėlius 3 m.........  8.75% Nemokama narių gyvybės
reg. pensijų fondo........ 6.75% drauda pagal santaupų
90 dienų indėlius..........6.75% dydiikl $2 000.
(minimum $5.000) Nemokama asmeninių
Reg. pensijų 1 m................  8% paskolų drauda iki $25.000.

Rodney, Ontario
LIETUVOS ŠVENTĖ. Vasario 

15, sekmadienį, ši 20-ties šeimų 
bendruomenė gražiai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės šven
tę. Prasidėjo pamaldomis už Lie
tuvą. Mišias atnašavo kun. Ignas 
Mikalauskas, OFM, kuris pa
sakė tai progai pritaikytą pa
mokslą.

Po pamaldų visi nuvyko į lietu
vių klubą, kur įvyko oficialioji 
minėjimo dalis. Zigmas Mockus 
trumpu žodžiu pradėjo minėji
mą, pakviesdamas kleboną sukal
bėti invokaciją ir tarti žodį.

Meninė dalis buvo išpildyta sa
vomis jėgomis. Gražius eilėraš
čius paskaitė Marta Jocienė ir 
Liudvika Mockienė. Stasys Pake- 
tūras vargonėliais pagrojo daug 
lietuviškų liaudies dainų, nuteik
damas klausytojus patriotine 
nuotaika. L. Mockienė gražiu sa
vo balsu prisidėjo prie kai kurių 
dainų.

Iškilmė baigta bendra vakarie
ne. Prie gražiai papuošto stalo vi
si dalinosi praeities ir dabarties 
įspūdžiais. Dalyvis

St. Catharines, Ont.
ĮSPŪDINGAI ATŠVŲSTA VA

SARIO 16. Pas mus ši šventė truko 
beveik visą savaitę, nes pagrindi
nė programa prasidėjo vasario 8, 
sekmadienį, pamaldomis vėliavų 
įnešimu, gėlių pašventinimu bei 
jų padėjimu ant mūsų Laisvės pa
minklo. Per pamaldas giedojo so
listai V. A. Paulioniai, reikšmin
gą pamokslą pasakė klebonas kun. 
Kęstutis Butkus.

Po pamaldų buvo pristatyta vi
suomenei mūsų šių metų “Miss 
Lithuanian Community” Loreta 
Mačytė. Karūną jai uždėjo pra
ėjusių metų iškilioji lietuvaitė 
Tone Labuckaitė. Ji atstovaus 
lietuviams 35 kitų tautybių tar
pe “Folk Arts” festivalyje.

Meninę programą atliko dainos 
trijulė, kurios du tautiečiai, ne
seniai atvykę iš pavergtos Lietu
vos, o trečias iš Lenkijos. Dainose 
dvelkė klaiki šių laikų mūsų tėvy
nės tragedija, žiauri tikrovė. Ypač 
jautriai skambėjo grupės vadovo 
muziko Vaclovo Povilonio dainos, 
pritariamos gitara arba akordeo
nu. Kiti grupės nariai — Valdas 
Samonis-Samulevičius ir Vytas 
Spudulis.

Malonus dalykas šioje šventė
je buvo gausus lietuvių dalyvavi
mas iš viso Niagaros pusiasalio 
ir net iš Buffalo miesto.

Vasario 13 d. vietos kanadie
čių dienraštis “The St. Catha
rines Standard” įdėjo platoką 
straipsnį apie Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę, 1940 metų 
sovietų Rusijos okupaciją, besi
tęsiančią iki šių laikų, ir taip pat 
apie Niagaros pusiasalio lietu
vius.

Vasario 16 d. Lietuvos vėliava 
buvo iškelta prie miesto rotušės, 
dalyvaujant miesto burmistrui ir 
kitiem pareigūnam bei pavergtų 
tautų atsovams. Kor.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Pedagoginis lituanistikos insti
tutas Čikagoje sausio 17 d. gy- 
veniman išleido 23 absolventus. 
Dvylika gavo tik diplomus, o vie
nuolika — ir teisę mokytojauti 
pradinėse lietuvių mokyklose. 
Diplomų įteikimo iškilmei va
dovavo rektorius dr. Jonas Rač
kauskas, direktorė Stasė Peter
sonienė ir lektorių tarybos sekr. 
Birutė Tamulynaitė. Scenon bu
vo iškviesti pasižymėję Peda
goginio lituanistikos instituto 
rėmėjai. Absolventų vardu atsi
sveikino Renata Variakojytė. 
Oficialioji dalis užbaigta Tau
tos himnu.

ALTos valdybos posėdyje sau
sio 16 d. buvo prisimintas ir pa
gerbtas amžiaus aštuoniasde
šimtmečio sulaukęs pirm. Teo
doras Blinstrubas. Visų vardu 
jį pasveikino generalinis sekre
torius inž. Grožvydas Lazaus
kas, įteikdamas menišką žyme
nį su įgraviruotais sveikinimais 
ir linkėjimais. Posėdžio daly
viai sugiedojo “Ilgiausių metų”. 
Buvo planuotas plataus masto 
minėjimas, bet jo griežtai atsi
sakė sukaktuvininkas.

Sidbarinę sukaktį atšventė 
St. Petersburgo lietuvių klu
bas Floridoje, išaugęs iš Kazi
miero Štaupo 1956 m. suorgani
zuoto “Dailės” choro. Klubo su
kaktis paminėta pernai dviem 
koncertais: pianisto Andriaus 
Kuprevičiaus — lapkričio 15 d., 
klubo choro, tautinių šokių gru
pės ir kamerinio orkestro — lap
kričio 29 d. Klubas nuo pradi
nių 40 narių išaugo iki 476. Daug 
narių ir atostogautojų sutraukia 
sekmadieniniai pietūs, paįvai
rinti kultūrinėmis programomis. 
Klubas turi lietuvišką biblio
teką, jame repetuoja choras, vai
dintojai, tautinių šokių grupė. 
Sukakčiai skirtame koncerte 
programą atliko Angelės Kar- 
nienės vadovaujama tautinių šo
kių veteranų grupė “Audra”, klu
bo choras su savo vadovu Petru 
Armonu ir jo vadovaujamas ka
merinis Bay srities amerikie
čių orkestras, atlikęs kai kurias 
G. F. Haendelio, P. Čaikovskio, 
E. Griego, B. Britteno, N. Rims- 
kio-Korsakovo kompozicijas. 
Įspūdingai nuskambėjo klubo 
choro su orkestru atlikti lietu
vių kompozitorių kūriniai,: J. 
Dambrausko “Malda”, A. Bra
žinsko “Pavasario žagrelės”, St. 
Gailevičiaus “Oi toli’’, B. Bud- 
riūno “Dainuojam visada”. Klu
bo pirm. Albinas Karnius padė
kojo programos atlikėjams ir 
sukaktuvinio koncerto daly
viams. Mažojoje klubo salėje 
buvo surengta iš Juno Beach at
vykusios Irenos Manomaitienės 
gamtovaizdžių, natiurmortų ir 
portretų paroda.

Argentina
Penktasis R. Europos tautinių 

šokių festivalis buvo sureng
tas 1986 m. lapkričio 9 d. Bue
nos Aires “Coliseo” teatre. Jin 
įsijungė kroatų, lenkų, lietuvių, 
vengrų ir ukrainiečių ansamb
liai. Lietuvių centrui atstova
vo senųjų šokėjų grupė ir jaunų
jų ansamblis “Inkaras”, kuriam 
vadovauja Juozas Pulikas. Lietu
vių centras, 1986 m. šventęs veik
los šešiasdešimtmetį, turi ir ma
žųjų grupę “Gintarėlis”, kuri ne 
tik šoka, bet ir dainuoja, vado
vaujama Aidos Čikštaitės. Ma
žieji festivalyje nedalyvavo, 
tačiau ir be jų lietuviai ten bu
vo atsiuntę daugiausia šokėjų. 
Žiūrovai šilčiausiai sutiko pro
fesinio lygio ukrainiečių šo
kėjus.

Australija
“Mūsų pastogė” praneša, kad 

Sydnėjuje užsidarė “Palangos” 
kelionių agentūra ir “Lito” bend
rovė dėl nesutarimų su sovietų 
“Aeroflotu”. Pernai kovo mėne
sį pusiau oficialų susitarimą 
su “Aeroflotu” buvo padaręs 
“Lito” direktorius Romas Ci
bas. 1986 m. birželio 24 d. “Aero
floto” direktorius Australijo
je L. Seliverstovas pranešė R. 
Cibui, kad susitarimas nebus 
vykdomas. “Palanga” ir “Litas” 
kreipėsi į teismą. Už pažado su
laužymą iš “Aerofloto” buvo pa
reikalauta 42,6 milijono. “Aero
flotas” savo ruožtu reikalauja 
$600.000 iš “Palangos” kelionių 
agentūros. Pasak advokato G. 
Lewis, “Aeroflotas” neturėjo 
jokio susitarimo su investavi
mo bendrove “Litas”. Teismas 
prasidės š. m. vsasario 23 d. Dėl 
jo užsidarė “Palangos” ir “Lito” 
skyriai visuose Australijos mies
tuose-- “Palangos” agentūra or
ganizavo Australijos lietuvių 
keliones sovietų okupuoton Lie
tuvon. Ginčas, matyt, vyksta dėl 
skrydžių “Aerofloto” lėktuvais.

Australijos lietuvių dienų me
tu įvyksta ir jose dalyvaujančių 
lietuvių kunigų pasitarimas. 

1986 m. gruodžio 27 d. jie susi
tiko Sydnėjuje, “Christian Bro
thers” vienuolyne, kur gyvena 
prel. P. Butkus. Į pasitarimą at
vyko prel. P. Vaseris, kun. P. 
Martūzas ir kun. J. Petraitis, 
MIC. Pirmiausia buvo aptarti pa
siruošimai Lietuvos 600 metų 
krikšto sutarties minėjimams 
Australijoje. Melburne pagrin
diniu Mišių celebrantu yra pa
kviestas arkiv. F. Little. Mišios 
bus laikomos Šv. Patriko kated
roje kovo 1 d. Sydnėjuje krikš
čionybės sukaktis bus minima 
rugsėjo 6 d. kartu su Tautos šven
te Šv. Joakimo šventovėje, ku
rioje laikomos reguliariai pa
maldos lietuviams. Krikščiony
bės sukakties pamaldos Adelai
dėje lapkričio 22 d. bus susietos 
su Kristaus Karaliaus švente ir 
Lietuvių katalikų centro pašven
tinimo metinėmis. Iškilmingos 
Mišios bus laikomos Šv. Kazimie
ro lietuvių šventovėje. Reko
lekcijoms nutarta pakviesti Šv. 
Kazimiero kolegijos rektorių 
prel. A. Bartkų. Jis atvyktų lap
kričio mėnesį, vestų rekolekci
jas iki Kalėdų ir lietuvių jauni
mo kongrese kalbėtų jaunimui 
pašaukimų tema.

Britanija
DBLS tarybos posėdis su pasi

kviestais svečiais buvo sušauk
tas Nottinghame, Lietuvių židi
nyje, sausio 10 d. Posėdį pradėjo 
tarybos pirm. K. Bivainis, prezi- 
diuman pakviesdamas dr. S. 
Kuzminską. Centro valdybos 
pirm. J. Alkis kalbėjo apie Wie- 
senthalio komisijos kaltinimus. 
Šiuo klausimu aplinkraštį yra 
išleidusi Baltiečių taryba, duo
dama konkrečių atsakymų į bal- 
tiečiams metamus klausimus. 
V. Dargis, kalbėjęs centro val
dybos vardu, patarė, dalį DBLS 
turimų Lietuvių namų akcijų 
parduoti tautiniams lietuvių 
fondams, kad būtų užtikrintas 
šios nuosavybės išlikimas lie
tuvių rankose. Lietuvių namų 
bendrovė Londone turėtų iš
leisti daugiau akcijų, kurios 
sustiprintų jos pajamas ir pa
didintų paramą lietuviškai veik
lai. DBLS šiemet švenčia 40 me
tų veiklos sukaktį. Didesnio mas
to minėjimai numatomi Londo
ne, Nottinghame ir Wolverhamp- 
tone. Kultūrinės komisijos pirm. 
V. Gasperienė pranešė, kad atsi
randa vis daugiau lietuvių kil
mės jaunuolių, jieškančių žinių 
apie savo tėvų kraštą. Jiems rei
kėtų sutelkti daugiau knygų ang
lų kalba apie Lietuvą DBLS sky
rių bibliotekose. Skyriai tokius 
jaunuolius turėtų įjungti į sa
vo veiklą. Britanijos lietuvių 
jaunimo sąjungos pirm. G. Jaki
mavičius kalbėjo apie šešis at
stovus, dalyvausiančius Vl-jame 
Pasaulio lietuvių jaunimo kong
rese Australijoje 1987 m. pabai
goje. Lietuvių skautų sąjungos 
Europos rajono vadas S. Vaitke
vičius džiaugėsi didėjančiomis 
skautų eilėmis. Britanijoje da
bar yra trys draugovės: “Gele
žinio vilko” — pietinėje Angli
joje, “Aušros Vartų” — viduri
nėje Anglijoje ir Vytauto Didžio
jo — Škotijoje. DBLS Nottingha- 
mo skyriaus vicepirm. P. Anužis 
kalbėjo apie galimybes įsigyti 
Lietuvių klubą vidurinėje Angli
joje. Posėdis baigtas Tautos 
himnu.

Vokietija
Baltiečių draugija Vokietijo

je (Baltische Gesellschaft in 
Deutschland), įsteigta 1955 m., 
turi tris sekcijas: estų-vokiečių, 
latvių-vokiečių ir lietuvių-vo
kiečių, jungiančias tų tautybių 
žmones. Draugijos steigėjai ma
nė, kad atskirų sekcijų veikla 
bus sustiprinti lietuvių, latvių 
ir estų santykiai su vokiečiais. 
Pagal draugijos statutą kiekvie
na sekcija sudaro atskirą val
dybą, išsirenka du pirmininkus. 
Vienas jų yra vokietis, o kitas 
— sekciją sudarančios tautybės 
baltietis. Vokiečių-lietuvių sek
cijai dabar vadovauja pirminin
kai prof. dr. Hermann-JosefDah- 
men ir dr. Jonas Norkaitis. Drau
gijos bendro prezidiumo pir
mininko pareigas eina Miunche
ne gyvenantis estas dr. Olgred 
Aule. Praktika rodo, kad savo 
valdybas turinčios sekcijos at
skiros veiklos neišvystė. Veik
la vyksta bendru visos Baltie
čių draugijos Vokietijoje mas
tu. Vokiškąją draugijos narių 
dalį daugiasia sudaro vokiečiai, 
kuriems teko gyventi trijose 
Baltijos valstybėse — Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje arba susi
pažinti su jomis karo bei poka
rio metais. Yra ir tokių vokie
čių, kurie Baltijos kraštuose 
niekada nebuvo, bet jiems dabar 
teikia moralinę paramą sovieti
nėje priespaudoje. Draugija lei
džia kas trys mėnesiai pasiro
dantį žurnaliuką “Mitteilungen 
aus baltischem Leben”.
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Moterų lygybės ir paskirties klausimu
Atsakant į Č. Senkevičiaus atsakymus

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

“TŽ” bendradarbis Č. Senke
vičius vis dar grįžta į motery 
emancipacijos temą, skelbda
mas savo įsitikinimą, kad mo
teris tiktai tada yra morali, 
kai ji pasirenka tapti motina, 
nes tai yra “didysis, garbin
giausias ir reikalingiausias 
darbas bei pašaukimas —mo
tinystė, darbas šeimoje (?) ir 
savo vaikų auklėjimas”. Jis 
taip pat piktinasi moterų pa
stangomis gauti VIENODĄ AT
LYGINIMĄ UŽ VIENODĄ 
DARBĄ ir mato UŽ VIENODĄ 
ATLYGINIMĄ “viešųjų darbų 
grupėje su vėliavėle stovint 
moterį pravažiuojantiems 
tvarkyti, ... o vyrai nešioja 
sunkius pabėgius ir kasa duo
bės”. Ar jis žino, kas toji mo
teris? Gal tai vyro pamesta ar 
jo neradusi vieniša moteris, 
neturinti jokios profesijos ir 
taip užsidirbanti pragyveni
mą? Be to, manau kad ir Kana
doje, lygiai kaip ir JAV, vie
šųjų darbų tarnautojai pri
klauso unijoms, kurios nusta
to atlyginimus pagal stfažą 
(seniority), darbo rūšį ir kla
sifikavimą bei kategoriją, ku
rių kai kurios unijos turi dau
giau kelias .dešimtis. Kalbant 
apie fizinį darbą, mes nebe- 
statome Cheopso piramidžių ir 
vergų raumenis yra pakeitu
sios galingos, įmantrios maši
nos, kurios mygtuko paspaudi
mu lengvai kilnoja milžiniš
kas sunkenybes, mygtuko val
dytojui sėdint jaukioje šildo
moje ar vėsinamoje šoferio 
kabinoje.

Aš pati esu patyrusi didelę 
skriaudą, tarnaudama viena
me iš didžiausių Ohio valsti
jos bankų. Baigusi to banko 
specialią mokyklą, buvau pa
skirta vyriausia vieno skyriaus 
kasininke. Pamėgusi tą darbo 
sritį ir norėdama pažengti pir
myn, kelerius metus vakarais 
vietiniame universitete lan
kiau bankų institutą (Ameri
can Institute of Banking) ir 
jį baigusi su pagyrimu gavau 
naujų tarnautojų treniravimo 
pareigas šalia savo tiesiogi
nio darbo, už tai negaudama 
papildomo atlyginimo, tik di
desnę atsakomybę. Netrukus 
patyriau, kad mano mokinys, 
be jokio patyrimo ar stažo, 
tame pačiame skyriuje gavo 
eilinio kasininko darbą su 
20% aukštesniu atlyginimu, 
negu mano. Pasiteiravusi per-
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ŠMIGELSKIAMS 
mirus,

dukrai LORETAI, vyrui PETRUI ir vaikaitėms su 
savo vyrais reiškiame nuoširdžią užuojautą-

L. E. Vaštokai
M. Girčienė 
B. Kerulienė

m .....

sonalo skyriuje, gavau tokį 
atsakymą: “Jūs esate moteris, 
tik papildanti savo šeimos iž
dą. Fredas yra vedęs ir turi iš
laikyti žmoną”. Kitaip sakant, 
atlyginimas buvo nustatomas 
ne pagal sugebėjimą ir pro
duktyvumą banke, bet .. . pa
gal lytį ir atsakomybę namie ...

Kalbant apie praktišką mo
tinystę, atmerkime akis ir pri
siminkime plačiai žinomas sta
tistikas apie šimtus tūkstan
čių jaunų mergaičių, vos per
žengusių brendimo amžiaus ri
bą, tampančių motinomis. Ar 
tai yra aukšto “pašaukimo” 
idėjos sampratos rezultatas, 
ar vyriškos lyties neturėjimas 
visiško atsakomybės jausmo, 
jos nemoralus elgesys ir visiš
ka nepagarba priešingai ly
čiai? Biologinė aksioma yra, 
kad moteris be vyriškio negali 
tapti motina. Taigi ir vyras 
tampa tėvu, bet jo buvimas že
mėje nėra apsprendžiamas tė
viškumu . . .

Kaip ir kiekvienoje gyveni
mo srityje, taip ir motinystėje 
turime puikių pavyzdžių, neiš
skiriant nei daugumos mūsų 
pačių motinų. Tačiau taip pat 
pažįstame moteris, kurių 
“svarbiausias pašaukimas” ne
buvo “motinystė”, bet jos yra 
žinomos kaip nuostabiausio 
žmogiško pasiaukojimo ir 
šventumo pavyzdys ir žmogiš
kosios (ne vien moteriškos) 
asmenybės idealas, kaip pvz. 
garsioji Nobelio premijos lau
reatė Motina Teresė, savo gy
venimą pašventusi Indijos 
vargšų gerovei. Taip pat yra 
daugybė moterų, kurios dėl 
grynai biologinių priežasčių 
negali tapti motinomis arba 
kurios pasirenka dvasinį gy
venimą, stodamos į vienuoly
nus, ar skiria savo gyvenimą 
pasirinktai profesijai, įneš- 
damos į bendrą žmonijos loby
ną ne vien fizinį, bet ir dvasi
nį įnašą.

Motinystė, kaip ir kiekvie
nas kitas pašaukimas, gali bū
ti išvystyta į labai aukštą gy
venimo idealą, kurio negalima 
žeminti, jį ribojant “šeimos 
darbais”. Nejaugi motinos 
idealas pasireiškia vien sė
dėjimu namie, siuvimu, skal
bimu, virimu ir valymu? Šiais 
moderniais laikais namų ruo
šos darbai yra atliekami leng
vai, greitai, be dėmesio duo
nos kepimui, kopūstų žiemai 
rauginimui, malkų skaldymui 
ar vandens iš šulinio atneši
mui. Fizinis moters darbas, 
kartais viršijantis jos jėgas, 
buvo reikalingas, kai tai buvo 
patogu vyrams. Lietuvos kaimo 
rugių rišėjos ar bulvių kasė
jos laužė savo nugaras laukuo
se, o paskui skubėjo į namus 
atlikti “moteriškų” darbų, pa
ruošti maisto vyrams, sutvar
kyti jų guolių, megzti, austi 

ar verpti. Vienintelis lietuvės 
moters atlyginimas buvo grau
džios liaudies dainos, apdai
nuojančios sunkią jos dalią, 
greičiausiai jų pačių sukur
tos.

Pasekime praktiškai išeivi
jos lietuviškų šeimų gyvenimą. 
Jau ir priešmokyklinio am
žiaus vaikas išeina iš namų į 
darželį, o nuo pirmojo sky
riaus jis didesnę dienos dalį 
praleidžia ne namuose. Vėliau 
įsijungia į jaunimo organizaci
jas, lanko lituanistinę mokyk
lą, repeticijas, sueigas. Motina 
tampa šeimos šoferiu. Vaka
rais ir savaitgaliais šeima su
sirenka, nebent vyras išvyksta 
į posėdžius ar išlaiko pelnin
gus mūsų barus. Lankantis vie
tiniuose Lietuvių namuose, ne
teko matyti prie baro sėdin
čios nė vienos motinos, bet iš
tisą eilę tėvų . . .

Statistika ir žinomų psicho
logų pasisakymai rodo, kad 
dirbančių motinų vaikai yra 
žvalesni, ambicingesni, geriau 
mokosi, geriau sunaudoja savo 
laiką, turi didesnį atsakomy
bės jausmą, įsijungdami į kas
dieninius patarnavimus na
muose, kieme ar garaže. Taip 
pat tokioje šeimoje mažėja ka
daise buvusi gili kartų spra
ga, nes už namų sienų išėjusi 
motina turi progą susipažinti 
su jos augančius vaikus supan
čiu pasauliu, jo negerovėmis, 
pagundomis ir pozityviomis 
apraiškomis, tuo tapdama di
desniu autoritetu, negu išli
kusi “housewife”. Vaikai ne
vertina motinos fizinių dar
bų, nesirūpina, kaip ji kepa 
ar verda, bet atminty išlieka 
jų dvasiai padaryta įtaka, rea
lios gyvenimo gairės ir gyve
nimo reikalavimų supratimas.

Diskutuojant autoriui nepri
imtinus moters paskirties pa
sikeitimus, būtų tikslu ir lo
giška toje pačioje dvasioje 
padiskutuoti ir vyro, kaip bio
loginės funkcijos pagrindinio 
atlikėjo, pašaukimą tėvišku
mui. Jei būsime teisingi, ra
sime daug panašumų. Įsigili
nus į moterų emancipacijos 
priešų argumentus, aiškėja, 
kad juose slypi konkurenci
jos baimė ir nenoras nustoti 
moteriai primestų tradicinių 
patarnavimų (“Paduok man 
šlepes, Elaiza”, savo talentin
gai mokinei sako profesorius 
Higgins iš garsiojo “Pygmalio- 
no” atkurtoje operetėje “My 
Fair Lady”).

Jei nesutapdiname vyrų su 
tėvo sąvoka, tai laikas nustoti 
į moterį žiūrėti kaip į motiną 
ar žmoną (kitaip sakant, virė
ją, valytoją, skalbėją, slaugę, 
šlepių padavėją .. .). Juk mie
las kolega nenuginčys, kad is
toriją rašė ir gyvenimo tradi
cijas pagal savo patogumą nu
statė vyrai ir kai kurie jų tai 
vis dar tebetęsia.

Viename lietuviškame laik
raštyje yra minimi įvairūs 1987 
metų garsūs sukaktuvininkai, 
jų tarpe nė vienos moters, nors 
šiais metais sukanka 100 metų 
nuo Sofijos Kymantaitės-Čiur- 
lionienės mirties, kurios “Kup
rotą oželį” pažįsta net ir menki 
literatūros žinovai. Jei taip 
bus tęsiama ir toliau, tai ir iš
eivijos iškilios moterys su lai
ku liks užmarštyje, net nepa
stačius “nežinomai lietuvei 
žmonai ir motinai” paminklo.

Tikiuosi, kad ir Regina Var- 
navičiūtė-Haggo savo argu
mentais parems mano teigi
mus.

Kovojant su vėžio liga 
Jūratė Nausėdaitė pasakoja savo pergyvenimus. Santrauka J. 
Wintz, OFM, pasikalbėjimo su Ann Jullian-Jūrate Nausėdaite, 

išspausdinto “Catholic Digest” 1987 m. vasario nr.

Straipsnio pradžioje įdėta 
spalvota Jūratės nuotrauka ir 
toks įrašas: “Ann Jillian, gi
musi Ann Jure Nausėda, auk
lėta lietuvių katalikų šeimo
je, vaidina nuo ketverių me
tų amžiaus”.

1985.III.25 ji pajuto neregu
liarumą dešinėje krūtyje. Anks
čiau gydytojas buvo pastebė
jęs mažą auglį kairioje krūty
je, bet manė, kad tai nepiktybi
nis. Patarė jai vėl pasitikrin
ti po kelių mėnesių. Dabar ji 
labiau bijojo, negu anksčiau. 
Sulaukusi 35 metų amžiaus, ji 
džiaugėsi sėkminga filmų kar
jera. Galima įsivaizduoti bai
mę, kurią pergyveno jinai ir 
jos vyras Andy Murcia, buvęs 
policijos pareigūnas. Jūratė 
susitarė su savo gydytoju dėl 
pakartotinio patikrinimo. Ko
vo 28, dieną prieš priėmimą 
pas gydytoją, ji užėjo į savo 
parapijos Šv. Pranciškaus Sa
leziečio šventovę. Virš įėjimo 
buvo įrašyta malda, kurios ji 
anksčiau nebuvo pastebėjusi. 
Kai ji skaitė ją, taika atėjo į 

■J J* IBI
Filmų aktorė JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ
- ANN JULLIAN Ntr. A. Gustaičio
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jos sielą: “Tas pats amžinas 
Dievas, kuris rūpinasi tavimi 
šiandieną, rūpinsis rytoj ir 
kiekvieną dieną. Dievas arba 
apsaugos tave nuo kančios, ar
ba suteiks neišsenkamą stipry
bę pakelti ją. Tada būki ramus, 
pašalink visas nerimo mintis ir 
sivaizdavimus?”

Malda iš tikrųjų padėjo jai 
— pakeitė jos pažiūrą į viską. 
Dabar ji galvojo, kad viskas 
yra Dievo rankose, kad Dievas 
nori jai padėti. Turi nešti kry
žių, bet Dievas padės jai iki 
galo.

Sekančią dieną gydytojo 
žinia nebuvo gera. Buvo atlik
tos krūčių ir kitos rentgeno 
nuotraukos, pasitarta su kitu 
specialistu ir chirurgu. Prieš 
operaciją ji ir jos vyras pri
ėmė Komuniją. Ji, žiūrėdama 
į Jėzaus paveikslą, sakė: “Tu 
kentėjai ir aš kenčiu, jeigu 
reikia kentėti, bet prašau Tave 
neleisk man dabar numirti”.

Praslinkus vienuolikai die
nų, ji grįžo į darbą televizi
jos filme “Alice in Wonder
land”. Po pusantrų metų jos 
sveikata sustiprėjo, neliko jo
kių vėžio ženklų. Kovo 20 d. 
prezidentas Reaganas įteikė 
jai Amerikos Vėžio draugijos 
žymenį už drąsą.

Šiuo metu ruošiamas filmas 
“Ann Jillian Story”, kurioje 
vaidina ji pati. Šis filmas pa
drąsins milijonus žmonių pa
saulyje. Filme rodoma meilės 
istorija, bet joje yra jautri da
lis — kova su vėžiu. Ši liga iš
tinka vieną iš vienuolikos mo
terų JAV-se. Jūratė nori, kad 
šis filmas įkvėptų žiūrovėms 
pasitikėjimą, o ne baimę, kad 
visi mylėtų vienas kitą, kaip 
Dievas nori, ir kad moterys tu
rėtų geresnį supratimą apie sa
vo sveikatos apsaugą.

Apie save Jūratė sako, buvu
si gera katalikė prieš ligos su
sekimą. Esą norinti būti gera 
katalike, reikia stengtis tokia 
būti ir nešti mažą savo kryžių.

Jūratė nėra įžymi kino žvaigž
dė, bet jaučiasi patenkinta, nes 
žiūrovai myli ją, o ji myli juos. 
Taip pat ji didžiuojasi tuo, kad

Tai mano namai...
O, KANADA

Canada

kaip atkorė niekuomet nebuvo 
apsinuoginusi. Jeigu vaidmuo 
reikalauja nuogybės, keiksmų 
ir keturių raidžių žodžių, visa 
tai ne jai. Žinoma, ji gali pra
rasti kaikuriuos darbus, ir gal
būt niekuomet nebus didelė 
filmų žvaigždė, bet atkakliai 
laikosi savo užimtos pozici
jos. Priverstinis apsinuogini
mas daugumoje filmų, kuriuo
se dalyvauja kai kurios geres

AfA 
ALFONSUI ŠMIGELSKIUI 

iškeliavus amžinybėn,
jo dukrą LORETĄ, žentą PETRĄ MURAUSKUS, vai
kaites su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame -

F. V. Urbonai 
S. J. Andruliai

AfA 
ANGELEI ir ALFONSUI 

ŠMIGELSKIAMS 
mirus,

dukrai LORETAI bei žentui PETRUI MURAUSKAMS, 
vaikaitėms su vyrais reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime -

T. V. Babėnai ir vaikai su šeimomis

AfA

ALFONSUI ŠMIGELSKIUI
mirus,

jo dukrą LORETĄ ir PETRĄ MURAUSKUS, 
vaikaites — RAMONĄ IR DALIĄ bei jų vyrus 

nuoširdžiai užjaučiame -

E. A. Pūkai J. p. ir V. Melnykai
G. D. Rocca O. Z. Girdauskai

J. Maniuška
A. Kanapka

Aanada yra mūsų namai. 
Mes turime galimybę 
puoselėti daugelį savo 
kultūrinių paveldu ir 
pilnai dalyvauti kanadiečiu 
gyvenime. Mūsų įvairumas 
įjungia Kanadą į globalinę 
bendruomenę. Bendras mūsų, kaip 
kanadiečių ryšys, daro mūsų šalį 
vis stipresnę ir didesnę.

nės aktorės, turėtų būti su
stabdytas. Ji didžiuojasi savo 
darbu televizijoje, kur niekas 
neprašė jos daryti tai, kas ne
padoru.

Moterims, kurios pergyvena 
panašią būklę, Jūratė pataria 
pamatyti filmą “Ann Jillian 
Story”, skaityti viską apie krū
ties vėžį, ir dirbti Amerikos 
Vėžio draugijoje, padedant ki
tiem. Paruošė J. Str.

1
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Aukokime Lietuvių kultūros 
muziejaus statybai

Vyresnioji mūsų karta turi daug savo pergyveni
mus bei atsiminimus primenančių užrašų, nuotraukų, 
dokumentų ir kitokių tremtį bei išeiviją nušviečian
čių kūrybos ir meno rinkinių. Ne visi jaunosios kartos 
nariai tą savo tėvų palikimą moka vertinti, ne visi atei
tyje turės ir tinkamas sąlygas tokios medžiagos prie
žiūrai. Be to, ateities istorikams ir visiems savo sene
lių ir prosenelių praeitimi besidomintiems asmenims 
jau dabar parūpintina viena aiški tos medžiagos 
vieta.

Kanados Lietuvių Bendruomenė tokią vietą pa
rinko Anapilio sodyboje, Mississaugoje, ir ten šiais 
metais bus pastatytas KANADOS LIETUVIŲ KULTŪ
ROS MUZIEJUS.

Šiam tikslui dabar telkiamos lėšos. Kreipiamės į 
jus, prašydami šį svarbų reikalą paremti kiek galint 
didesne auka. Aukas siųsti ir čekius rašyti šiuo vardu 
bei adresu:

KL BENDR UOMENĖ - MUZIEJ US, 
1011 College Street, Toronto, 
Ontario M6H1A8, Canada

Už aukas, nemažesnes kaip $20.00, bus išduodami 
pakvitavimai atleidimui nuo pajamų mokesčių. Paau
koję $1000.00 ar daugiau bus įrašyti į garbės lentą 
muziejaus pastate. Kanados lietuvių kultūros muziejaus 

lėšoms telkti komitetas

KANADOS LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUI

paremti siunčiu $

Vardas, pavardė

Adresas

Parašas

Kiekvienais metais Nekaltai 
Pradėtosios Mergelės Marijos vie
nuolijos seserys sausio 27 d. arti
miausią sekmadienį rengia savo 
steigėjo arkiv. Jurgio Matulaičio 
mirties metinių ir maldos dieną.

Joje dalyvauti kviečiami vienuo
lijos rėmėjai, geradariai, drau
gai iš netolimų apylinkių.

Šiais metais paminėta 60-toji 
arkivyskupo mirties sukaktis, 
susikaupta ir pasiruošta dide
liems ir svarbiems metų įvykiams. 
Visa dienos tema — arkiv. Jurgis 
Matulaitis, žmogus ir Dievo tarnas.

Sausio 25 d. programa pradėta 
10 v., rėmėjų CV pirm. dr. Č. Ma- 
saičio žodžiu ir kapeliono kun. dr. 
V. Cukuro malda. “Apvaizdos ke
liu” montažą skaidrėse iš J. Matu
laičio gyvenimo parodė sės. M. Do
lores, o sės. Onutė kiekvieną vaiz
dą giliai ir jautriai apibūdino. 
Dar šiais metais montažas bus pa
pildytas iki šiol nematytomis 
nuotraukomis. Tų pačių seselių 
pernai buvo paruoštas montažas 
“Stebėtinu keliu” iš seselių 50 
metų gyvenimo JAV-se.

Vėliau koplyčioje buvo klauso
ma išpažinčių. Mišias koncele- 
bravo kun. V. Cukuras, prel. V. Bal
čiūnas, kun. A. Petraitis, kun. R. 
Krasauskas, kun. J. Ruokis ir kun. 
A. Grigaitis. Pamokslą pasakė 
kun. V. Cukuras. Mišių metu ir ki
tose programos dalyse, seselėms 
vadovaujant, giedojo visi dalyviai. 
Beveik visos giesmės buvo gautos 
iš Lietuvos.

SKAITYTOJAI PASISAKO

AfA 
ALGIUI PUTERIUI

mirus,

jo žmoną, dukreles ir kitus šeimos artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame - ' ...io-

Viktoras ir Rita Navickai

Brangiam Tėveliui - , -AfA
VILIUI ŽALKAUSKUI

JAV-se mirus,
jo dukrą ADĄ MONTSVILIENĘ su vyru nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Birutė ir Antanas Matulaičiai

AfA 
ALFONSUI ŠMIGELSKIUI 

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai LORETAI ir 
PETRUI MURAUSKAMS, vaikaitei RAMONAI su vyru 
ROBERTU BELL bei kitiems artimiesiems ir kartu su 
jais liūdime- . , .

Birutė ir Jonas Lapinskai

AfA 
ANGELEI ir ALFONSUI 

ŠMIGELSKIAMS 
mirus,

dukrą LORETĄ MURAUSKIENĘ su vyru, vaikai
tes - RAMONĄ ir DALIĄ su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame bei kartu liūdime -

P. J. Dovidaičiai, Mississauga 
V. N. Kaveckai, Čikaga

AfA 

ALFONSUI ŠMIGELSKIUI 
mirus;

dukrą LORETĄ su šeima, gimines bei artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame-

E. Čepienė J-I. Nacevičiai

J. Valiukienė J. M. Zubrickai

MUZIEJUS IR SENELIAI
Š. m. vasario 3 d. “TŽ” radau 

straipsnį apie muziejaus statybą. 
Labai gerai sugalvota, bet kyla 
klausimas, ar nebūtų svarbiau pa
sirūpinti senelių prieglaudos sta
tyba. Jai ir valdžia duoda para
mą. Be to, kai kurie seneliai turi 
santaupų ir nejudomo turto. Iš jų 
galima tikėtis palikimo. Seneliai 
silpnėja, neturi kur pasidėti, o 
muziejus dar galėtų laukti.

P. Žaliauskas
Red. pastaba. Dar velionies kun. 

P. Ažubalio laikais buvo numaty
ta senelių prieglaudos statyba Ana
pilyje, bet nepastatyta. Po jo mir
ties atsirado pensininkų namai 
“Vilnius Manor” Toronte. Šiuo 
metu senelių prieglaudos-slaugos 
namų statyba Toronte rūpinasi 
Lietuvių namai. Muziejaus sta
tybos uždavinys KLB-nės prašymu 
teko Anapiliui. Delsti ir šioje 
srityje nebegalima — prieš iške
liaudami amžinybėn seneliai ga
lės perduoti kultūrines vertybes, 
kurios bus saugomos ateinančiom 
kartom. Jau daug kultūrinių-isto- 
rinių vertybių sunaikinta, nes 
mažai kas rūpinosi jų saugojimu.

SILPNAS DALYVAVIMAS
1986 m. "TŽ" 51-52 nr. buvo iš

spausdintas Stp. Varankos apra
šymas ABN - antibolševikinio tau
tų bloko konferencijos Toronte. 
Tai ukrainiečių įsteigta organi
zacija. kuri gana plačiai ir sėk
mingai veikia. Apgailėtinas labai 
silpnas lietuvių dalyvavimas toje 
konferencijoje. Ukrainiečiai, lat
viai, estai, bulgarai, kroatai ir 
kiti turėjo informacinius savo sta
lus su atitinkama literatūra. Lie
tuviai gi nieko neturėjo, net ir jų 
vėliava atsirado tik po kelių va
landų. Stp. Varanka buvo nuvykęs 
tiktai kaip spaudos atstovas ir 
buvo klausiamas kur lietuvių at
stovai. Reikia stebėtis, kad To
ronte, kur gyvena per 8000 lietu
vių. nebuvo sudaryta atitinkama 
delegacija. Atsakingi, žinoma, ne 
tie tūkstančiai, bet jų vadovybė. 
Su ukrainiečiais reikėtų palaiky
ti glaudesnį ryšį ir jų neapvilti, 
kaip tai įvyko ABN konferencijos 
metu. Ukrainiečių draugystė mums 
ateityje bus labai svarbi.

St. Aukštaitis

NEVARTOTINAS ŽODIS?
Labai gaila, kad 1987 m. pradė

jome su novena ir špyga. Net skau
du skaityti, kai “iš Lietuvos” su
rinkta smulkiomis raidėmis, o "no
vena” ir “špyga” stambiomis. Argi 
niekas iš redakcijos narių nežino 
“špygos" reikšmės? Špygos nėra 
mūsų žodynuose, bet prisimenu, 
kad Lietuvoje tą žodį visi varto
jo. Atrodo, kad jis dar ir dabar 
labai madoj ten. Bet aš labai ge
rai prisimenu, kad mokytojai ir 
tėvai mums drausdavo, kad nero
dytume liežuvių ir kad nesibady- 
tume špygomis, nes tai negražu ir 
nepadoru.

Nepasirašęs čikagietis
Red. pastaba. Minėtame laiške 

iš Lietuvos buvo rašyta apie krep
šinio komandos “Žalgiris" rung
tynes su rusais. Lietuviai, norin
tys “Žalgirio" laimėjimo, vieni 
meldžiasi, kiti reiškia panieką 
Lietuvą pavergusios valstybės 
krepšinio komandai. Laiške iš 
Lietuvos minimi žodžiai tėra vaiz
dingas tos minties išreiškimas, 
“Dabartinės lietuvių kalbos žo
dyne”, išleistame 1972 m., žodis 
špyga apibūdinamas kaip "pasity
čiojimo, paniekinimo ženklas”.

Pietų metu pabendrauta ir po 
jų dar liko laiko apžiūrėti knygų, 
spaudos ir kitokių lietuviškų daik
tų krautuvėlę bei šį tą įsigyti, pa
sikalbėti, pasitarti kelionių Ro
mon reikalais.

Napaisant labai šaltos žiemos ir 
sniego, susirinko gana sveiki žmo
nės — be slogų, kosulių, čiaudu
lių. Pirmoje programos dalyje 
šventovėje ir ypač salėje sės. Onu
tės paskaitos metu buvo nepa
prasta tyla, lyg salė tuščia būtų. 
Tačiau salėje buvo apie 90 žmo
nių!

Sės. Onutė (Ona Mikailaitė) ne 
tik gera kalbėtoja, bet ir stipriau
sia žiniomis apie arkiv. Jurgį Ma
tulaitį. Ji ne vien kalbėjo apie 
tai, kaip kiti jį matė, suprato, gal
vojo apie jį. Pasirinkus paskaitai 
arkivyskupo dienoraštį, laiškus ir 
įvairius raštus, leido jam pačiam 
“kalbėti”.

Kryžiaus kelių maldos taip pat 
buvo specialiai paruoštos arkiv. 
Jurgio Matulaičio dienai.

Didelės žvakės, degančios kop
lyčioje ir salėse po vieną, ne vie
nam priminė arkiv. Jurgio prašy
mą: “Duok, Viešpatie, kad sudeg
čiau kaip ta žvakė ant altoriaus 
nuo darbo kaitros ir meilės ugnies 
Tau ir Tavo Bažnyčiai”.

Žinome, kad žvakės dalis nuo 
darbo kaitros sudegė 1927 m. sau
sio 27 d., bet neužgeso . . .

O, Viešpaties Tarne, pažvelk iš 
dangaus į savuosius . .. Meldžia 
Lietuvoj, meldžiame ir mes ne 
Lietuvoj. Albina Lipčienė

TRŪKSTA SPORTO
Nuoširdus ačiū už įdomų ir ge

rą laikraštį “TŽ”, tik, kaip ir anks
čiau jhu buvau rašęs, labai ir la
bai trūksta gero ir įdomaus lie
tuviško sporto skyriaus.

A. Laukaitis, Australija

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

laidotuvių namai 
ir koplyčia 

Telefonas: 528-6303 
HAMILTON, Ontario

ONTARIO VASAROS DARBŲ PROGRAMA

Darbdaviai
Mes mokėsime jums $1.25 už valanda^ 
jeigu pasamdysite jaunatžmogų 
naujam darbui šiac vasara^.
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TORONTE SKAMBINTI 585-7399

© Ontario Ministry of Slcills Development
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Argentinos lietuvių jaunimas Brazilijoje
Mindaugo draugijos ansamblio kelionė ir koncertas Sao Paulo mieste

PROF. VALENTINA
BUKAUSKAS DE PERSICO

Mindaugo draugija, veikian
ti Argentinos Berisso mieste 
nuo 1931 m., turi lietuvių dai
nos ir tautinių šokių ansamblį 
su orkestru. Jis pirmą kartą 
per 55 draugijos veiklos me
tus ryžosi pasirodyti Brazili
jos lietuviams Sao Paulo 
mieste.

1987 m. sausio 5 d., 6 v.v., min- 
daugiečiai sėdo į autobusą 
ir išvyko Brazilijos link. Juos 
išlydėjo tėvai, giminės, drau
gai. Atsisveikinimo momentas 
buvo jaudinantis, nes leido
mės ilgon ir tolimon kelionėn.

Sao Paulo miestą, Parque de 
Mooca, pasiekėm sausio 7 d., 

8 v.v. Keliavome ilgai, bet ne- 
nuobodžiavom — skambėjo 
dainos ir jaunatviškas juokas. 
Mus pasitiko labai gausus Bra
zilijos lietuvių jaunimo bū
rys. Visi berisiečiai buvo iš
skirstyti po šeimas ir išvažia
vo pailsėti.

Sausio 10 visą dieną repeta- 
vom, ruošėmės koncertui, susi
pažinom su scena, viską su- 
tvarkėm, kad nieko netrūktų 
per koncertą. Diena buvo la
bai karšta, bet visi rimtai 
dirbo.

Sausio 11, sekmadienį, da
lyvavome Mišiose. Mūsų jauni
mas giedojo. Po Mišių turėjo
me malonią progą susipažinti 
su vietos lietuviais.

Po pietų 4 v. mindaugiečių 
ansamblis pradėjo savo kon

certą Villa Zelina vietovėje, 
San Miguel Arcangel mokyk
los salėje. Diena buvo nepa
prastai karšta — per koncertą 
jaunimas išgėrė 26 1. vandens, 
bet visi smagiai šoko, daina
vo, grojo.

Programa buvo sudaryta iš 
dviejų dalių, derinant or
kestrą, šokius ir dainas. Pro
gramos pranešėju buvo Luis 
Lemberis, savo pareigą gra
žiai atlikęs portugalų kalba. 
Orkestrui, dainos ir šokių 
vienetui vadovavo Alejandro 
Šaulys, visam ansambliui — 
Jorge Persico Bukauskas, 
“Gintarėlių” vienetui — Per
sico Bukauskas Persico.

Ta proga kalbas pasakė Bra
zilijos Lietuvių Bendruome
nės pirm. Vytautas Bacevičius 
ir Mindaugo draugijos pirmi
ninkė prof. Valentina Bukaus
kas de Persico. P. Banys pada
rė vaizdajuostę ir padovano
jo berisiečiams. Tai buvo labai 
vertinga dovana. Buvo ir kito
kių dovanų, kuriomis pasikei
tė abi pusės.

Baigiant programą, Brazi
lijos lietuvių jaunimas labai 
gražiai padainavo “Bravo, bra- 
vissimo”, o visa salė tiek plo
jo, kad sunku buvo sulaikyti 
ašaras. Mums visiems buvo la
bai malonu pajusti tokį jau
dinantį įvertinimą mūsų pa
stangų. Daug dirbom, daug va
landų repetavome daug plana
vom, kad viskas gerai pavyk
tų. Tikrai buvome patenkinti, 
kad viskas gerai pasisekė. Da
bar pradėjom naujus metus, 
planus ir darbus busimiem 
pasirodymam.

Savo viešnagės metu Sao 
Paulo mieste mindaugiečiai 
turėjo progų aplankyti mies
to įžymybes, “Lituanikos” 
stovyklavietę ir baseiną, 
įrengtą gražioje vietoje tarp 
kalnų ir upių. Ten galėjome 
maloniai pabendrauti su vie
tos lietuviais, kurie paruošė 
mums karališkus pietus. Jų 
prašomas mūsų dainos viene
tas “Gintarėliai” padainavo 
lietuviškų dainų. Po to aplan
kėm Guaruya salą, matėm kal
nus, jūrą ir nepaprastai gra
žią gamtą.

Sausio 14 d. sukrovėm savo 
lagaminus ir 7 v.v. atsisveiki
nom su maloniais Brazilijos 
lietuviais. Jie savo automo
biliais lydėjo mūsų autobusą 
pusantros valandos, sustabdė 
jį, atėjo pas mus ir dar kartą 
atsisveikino su mumis. Jie grį
žo į savo namus, o mes kelia
vom atgal į Argentiną.

Viešnagės metu Brazilijoje 
visą laiką buvome labai užimti
— dienos metu ruoša progra
mai, vakarais susirinkimai, 
vakarienės, dainos ir šokiai. 
Tai buvo auksinės dienos Ar
gentinos ir Brazilijos lietu
vių jaunimui.

Su mumis kaip palydovai va
žiavo Elena C. de Perotti, Ire
na ir Viktoras Meškinis, Elena 
ir Leonas Šaulys, Luis Lembe
ris, Nelva M. de Martines, Va
lentina Bukauskas de Persico
— Mindaugo draugijos pirmi
ninkė.

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).
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Pasakoja rašytojas iš sovietinės Lietuvos
Los Angeles lietuvių dailiųjų menų klubo susirinkime dalyvavo Saulius-Tomas Kondrotas

Danai Mitkienei pirminin
kaujant, Los Angeles lietuvių 
dailiųjų menų klubo susirinki
mas įvyko Mitkų namuose 1987 
m. vasario 4 d. Be narių, daly
vavo ir svečių, kurių svarbiau
sias buvo Saulius-Tomas Kond
rotas, tik prieš keletą savai
čių pasitraukęs iš sovietų 
okupuotos Lietuvos Vakarų 
Vokietijoje. Iš tenai atvyko 
į JAV-bes. Gyvena Vašingtone.

Pranas Visvydas skaitė ir 
gyvu žodžiu kalbėjo apie Sau
liaus T. Kondroto kūrybą, 
1953 m. gimusio Kaune, buvu
sio sovietinės lietuviškosios 
enciklopedijos vienu iš redak
torių, marksizmą dėsčiusį Vil
niaus universitete. Okup. Lie
tuvoje išspausdintos jo kny
gos turėjo pasisekimą, tačiau 
jų autorius nenorėjo gyventi 
sovietiniam režime. Kaip ne
seniai girdėjome Saulių kal
bant prieš keletą dienų Los 
Angeles mieste, jis okupuo
toje Lietuvoje nuolatos jautė 
netikrumą, slėgimą, stoką 
laisvės, žinių, duomenų, in
formacijos.

Okup. Lietuvoje kritika sten
giasi sukaustyti rašytojų kū
rybą, kabinėjasi prie laisves
nių išsireiškimų ar senoviškes- 
nių žodžių. Daugiau laisvumo 
įnešama vertimuose. Tokiuose 
raštuose lengviau panaudoti 
norimus žodžius.

Pr. Visvydas supažindino su 
Sauliaus T. Kondroto kygomis, 
kai ką paskaitė, komentavo. 
Užsienio lietuviams Kondroto 
knygos beveik nežinomos, nes 
jas sunku gauti.

Pr. Visvydas ir keletas ki
tų kalbėjusių S.T. Kondrotui 
pažėrė eilę klausimų. Jų ne
kartoju, pateikiu tik jo atsa
kymus.

Visų pirma Saulius-Tomas 
Kondrotas dėkojo kalbėjusiam 
už dėmesį jo kūrybai, platoką 
pasisakymą. Jis yra 1 m 86 cm 
ūgio. Tai aukštokas, bet žemu
kas žaisti dabartinėje krep
šininkų rinktinėje. Jam krep
šinis, kaip sportas, patinka, 
bet neturėjo krepšininko ga
bumų.

Sovietinėje Lietuvoje daž
nai, spausdinamos knygos pra
leidžiant spaudos lanką, k'ūrišj 
sakoma, spaustuvėje iškritęs, 
o gal nebuvo atspausdintas, 
kaip ir jo knygoje, kurią Vis-
vydas paminėjo.

Kodėl toks keistas knygos 
formatas? Todėl, kad spausdi
no ant popieriaus likučių, ku
rie netiko parinktom knygom. 
Spaustuvės dažnai panaudoja 
net skirtingų spalvų popierių, 
nes trūksta vienokio popie
riaus.

Ar Lietuvoje turėjo sugal
vojęs kokią temą knygai, ku
rios tenai negalėtų spausdin
ti? Ne, tokios knygos neturėjo 
mintyje. Jei ateina mintis ką 
rašyti, tai parašo ir baigta, 
tarsi klozeto vandenį nulei
džia ir laukia iki vėl naujo 
pribėgs.

Sovietų Lietuvoje popierių 
nustato miško kiekiu, paskiria 
tiek medienos. Ją apdirbus, 
galima popieriumi naudotis 
kaip norima. Popieriaus rei
kia daugeliui dalykų; prau
syklai, pieno maišeliams, ba
tų dėžutėms, knygų viršeliams, 
įvairiems įpokavimams. Kny
gų spausdinimui ne tiek daug 
lieka. Leidyklos, spaustuvės

“Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva” 
Sukurtu knatu tu, kuri luis u t lik tu Montrealyje minint Lietuvos 

krikščionybės sukaktį š.m. gegužės 23 dieną
S. ŠILEIKA

“Kas užkops į Viešpaties kai 
na”, - klausia 23-oji psalmė. 
Atsakymas: “Žmogus, kurio 
širdis tyra ir rankos nekaltos”.

Lietuvos krikščionybės su
kakties metai — dvasinio paki
limo metai. Savo įvairiose ap
raiškose Lietuvoje ir išeivijo
je šie metai atrodo kaip įspū
dingas kūrybos ir dorybių kal
nynas su savo slėniais, šlaitais 
ir viršūnėm. Kalnynus nustato 
aukščiausios viršūnės ir jų 
paprastai nėra daug.

Viena iš aukštųjų, gana anks
ti iškilusių viršūnių Lietuvos 
krikšto sukakties programoje 
yra Montrealio lietuvių visuo
menės įgyvendinta kantata 
“Kryžių ir Rūpintojėlių Lie
tuva”. Ją sukūrė visiems gerai 
žinomi poetas H. Nagys ir mu
zikas A. Stankevičius. Dabar 
ji yra spausdinama ir repetuo
jama. Orkestras, chorai, solis
tai ir visos geriausios Mont
realio lietuvių muzikinės pa

įvairiai kombinuoja, stengia
si spausdinti kiek galint dau
giau. Ne visas spausdinamas 
knygas leidėjai patys pasi
renka.

Ar tikrai tokie dideli kny
gų, žurnalų tiražai. Taip, tik
rai. Geresnių knygų ar neįvel- 
tų į komunistines painiavas 
net sunku gauti. Knygynai da
lį gaunamų platinimui knygų 
stengiasi kiek užlaikyti, bet 
tai ne visada pavyksta. Jam, 
kaip autoriui, davė tik de
šimt knygų, kurias iškart iš
dalino giminėms, draugams. 
Jis bandė nusipirkti savo kny
gų, bet sunku gauti, nes grei
tai būna išparduodamos, nors 
spausdina po keletą dešimčių 
tūkstančių. Savo knygų reikia 
turėti daugiau, nes norisi do
vanoti recenzentui ar vertėjui.

Anksčiau Lietuvoje labai do
mėtasi Pietų Amerikos rašyto
jais, manyta juos esant gero
kai išprususius, įgudusiai ra
šančius.

S. T. Kondrotas buvo Lietu
voje jaunųjų rašytojų sekcijo
je ir rašytojų sąjungos narys. 
Į rašytojų sąjungą kviečiama 
įstoti paprastai išleisdinus 
dvi knygas. Kartais užtrunka 
ilgiau, reikia net kelių knygų. 
Dabar Lietuvoje kas dešimt- 
mėtį leidžiamos rašytojų bio
grafijų knygos. Kažin kuriai 
jis parašė savąją, kažin ar 
spausdins, nes jis pasitrau-
kė į užsienį.

Ar rašytojų sąjungos nariai 
gauna didesnį honorarą, ne
žino. Ankstesnis rašytojų s-gos 
pirm. Mieželaitis perėjo į 
aukštesnę vietą, Maldonis yra 
komunistas, gal partijos pa
siūlytas. Išrinkta rašytojų 
valdyba pasiskirsto pareigo
mis. Priklausantieji rašyto
jų sąjungai turi teisę gauti 
butą. Paprastu būdu gauti bu
tą beveik neįmanoma. Rašyto
jų s-gos nariai turi galimy
bių nuvažiuoti į Kultūros na
mus, esančius įvairiose So
vietų Sąjungos vietovėse. Te
nai gana neblogai, galima ra
šyti. Rašytojų sąjungos nariai 
gali gauti leidimą automobi
liui pirkti.

Lietuvoje yra ir rusų rašy
tųjų. Jie visi moka lietuviškai, 
kai kurie visai gerai, net lie
tuviškai eilėraščius rašo. Jie 
turi savo susirinkimus. Kuria 
kalba ten kalbasi, jis nežino.

Koks nuošimtis komunistų 
partijai priklausančių yra 
lietuvių rašytojų sąjungoje, 
nežino, gal trečdalis. Vė
liau pasisakymuose pareikš
ta, kad 1976 m. tokių buvę 
bent du trečdaliai.

Apie ką kalbama rašytojų 
sąjungos susirinkimuose? 
Kartais apie literatūrą ar 
kokią sukaktį, kartais grį
žusieji iš užsienio papasa
koja įspūdžių. Priimti už- 
planavimai subyrėdavo, nes 
neatsirasdavo gerų vykdyto
jų. Panašiai su minėjimais.

Dabar Lietuvoje yra geras 
rašytojų prieauglis. Gyveni
me jaučiamas kartų skirtumas.

Kaip gyvens Amerikoje, dar 
nežino. Ką galvoja rašyti? 
Dabar sukasi dvi temos: arba 
kokios baisenybės romaną 
(horror), arba politinio sar
kazmo. Tolimesnių planų ar 
kokių užplanavimų kol kas 
neturi.

Dailiųjų menų klubas pa

jėgos susijungs į vieną sutar
tinę didžiajam įvykiui. Kan
tatos centre bus iškilmingai 
atliktas kelių lietuvių kūdi
kių krikštas.

Kviečiami dalyvauti iškilmė
je vyskupai, įvairių tautybių 
bei konfesijų kunigai, Kana
dos ir Kvebeko valdžios atsto
vai, jaunimas, tautiečiai iš šio 
didmiesčio ir iš kitur.

Kantata bus atlikta š. m. ge
gužės 23, šeštadienį, 3 v.p.p., Šv. 
Kazimiero šentovėje. Po kanta
tos bus bendras priėmimas pa
rapijos salėje.

Š. m. kovo 15, sekmadienį, po 
pamaldų, įvyks Aušros Vartų 
parapijos salėje susipažini
mo pobūvis su kantata. Jos au
toriams bus įteikta premija. 
Šis parengimas patenkins tei
sėtą montrealiečių norą kuo 
greičiau susipažinti su tuo kū
riniu, už kurį jie jau yra su
aukoję 5.000 dolerių ir ryžtasi 
pakelti iki šešių, ar, reikalui 
esant, net daugiau. 

linkėjo Sauliui T. Kondrotui 
Amerikoje pasiekti tai, ko 
negalėjo okupuotoje Lietu
voje.

Bernardas Brazdžionis pa
gerbtas jo 80 metų amžiaus 
sukaktyje (gimęs 1907 m. va
sario 2 d. Lietuvoje). Pirmi
ninkaujanti Dana Mitkienė 
įteikė gražų kūrinį padarytą 
Suvalkų trikampio lietuvių, 
prisegė raudoną rožę ir visų 
pasirašytą puošnų sveikini
mą. Jo artimiausia gyvenimo 
talkininkė Aldona Brazdžio
nienė pagerbta raudona or
chidėja. Raudona rožė priseg
ta ir Sauliui-Tomui Kondro
tui.

Nauja dailiųjų menų klubo 
pirmininke bus dr. Elena Tu- 
mienė.

Vaišių metu B. Brazdžioniui 
buvo atneštas kvapus, skanus 
tortas, išpuoštas degančiomis 
žvakutėmis, kurias reikia už
pūsti. Betgi trys žvakutės ne
gęsta, nors tu kažin ką. Jau 
užpučia, užgęsta, jau rodos 
baigta, bet po truputį vėl už
sidega. Taip keletą kartų. Vi
siems buvo gražaus juoko. Pa
sirodo tokias naujos rūšies 
neužpučiamas žvakutes užtiko 
ponia Plukienė. Maloni staig
mena. Metr.

“Ugnies daina ” DALILA MACKIALIENĖ

Anatolijaus Kairio trijų veiksmų drama su prologu ir epilogu

1987 m. gegužės 14 d. sueina 
15 metų, kai negailestinga mir
tis tragiškiausiomis aplinky
bėmis pašaukė į Amžinąją Tė
vynę Romą Kalantą — tauru 
jaunuolį, didelį patriotą, 
atidavusį savo jauną gyveni
mą, reikalaudamas “Laisvės 
Lietuvai!” Ši baisi žinia šiur
pia neganda perbėgo pasaulio 
lietuvių širdis ir spaudos 
puslapius. Prabilo ir kai ku
rie kitataučių laikraščiai.

Po šio tragiško įvykio Kau
no jaunimas susiorganizavo 
demonstracijoms, kurių metu 
daug jaunuolių buvo suimta, 
tardyta, įkalinta. Dalis jų 
dar tebelaikomi kalėjimuose 
ar darbo stovyklose. Kiti din
go be žinios.

Išeivijoje Romo Kalantos 
atminimui rengiamos paskai
tos, minėjimai, jaunosios
kartos supažindinimas su šiuo 
tautos didvyriu, paaukojusiu 
savo gyvybę, kad atkreiptų 
pasaulio dėmesį, nes tuo metu 
Amerikos prezidentas Nikso- 
nas lankėsi Maskvoje ir buvo 
tikėtasi, kad jis primins Krem
liaus vadams apie kenčiantį 
pavergtą kraštą — Lietuvą. 
Deja, taip neįvyko ir mūsų 
Lietuva liko ir toliau uždengta 
kruvinu rūku, pro kurį pasau
lis mažai begalėjo įžvelgti.

Šios 15 metų graudžios su
kakties paminėjimui rašyto
jas bei dramaturgas Anatoli
jus Kairys parašė dramą “Ug
nies daina”, kurioje mėginta 
pavaizduoti Romo Kalantos 
paskutinės gyvenimo dienos 
Kaune.

Gaila, kad drama sukapota 
į trumpučius gabaliukus: pro
logą, tris veiksmus ir epilogą, 
kuriose vaizduojami įvykiai 
penkiose skirtingose vietose.

Prologe, trunkančiame ne 
daugiau kaip penketą minu
čių, aprašoma, kaip jaunuo
lis ir mergaitė, šiai atsistojus 
ant vyruko pečių, keitinėja 
gatvės vardo užrašą: iš Pane
rių į Kalantos. Vos jiems pa
sišalinus, du milicininkai pa
keičia lenteles į pirmykščius 
pavadinimus. Jiems nuėjus, 
jaunuoliai vėl pakeičia visas 
trijų sankryžų lenteles, o mi
licininkai atstato senus pava
dinimus. Vienam milicininkui 
nesupratus, kas ir kodėl čia 
taip vyksta, antrasis siūlosi 
papasakoti, kas čia atsitiko 
prieš porą metų.

Per sekančius tris trumpu
čius veiksmus, kur įvykiai rutu
liojasi vis kitoje vietoje, at
skleidžiami jaunuolių sampro
tavimai ir svarstymai, kaip at
kreipti dėmesį Amerikos pre
zidento, praskrendančio Lietu
vos erdve į Maskvą. Siūlymai 
vaikiški, lėkšti, nerealūs: “Ant 
aukšto kalno dangoraižį! Šim
to aukštų dangoraižį! Ant dan
goraižio trispalvė — Amerika 
susižavės ir ateis mums padė
ti” (22 psl). Tokių jaunuoliški! 
svaičiojimų gerokai apstu pir
mame dramos veiksme.

Nutarta, kad ir maža ugnis 
gali būti pastebėta viso pasau
lio, atkreipti dėmesį žmonių” 
(23 psl.). Sau pavyzdžiu laiko

Neseniai okupuotą Lietuvą palikęs rašytojas SAULIUS-TOMAS KOND
ROTAS, gyvenantis JAV-bių sostinėje Vašingtone Nuotr. A. Gustaičio

šv. Kazimierą ir čekų tautos 
didvyrį Palachą, kuris suside
gino, protestuodamas prieš če
kų tautos pavergimą: “Į dangų 
iškilo ugnis, drebėjo žmoni
jos širdis! Žmogus suliepsno
jo, nurimo rauda, bet žemė jau 
liko kita” (26 psl.). Trys jau
nuoliai, kurių vienas iš jų tu
rės mirti liepsnose, traukia 
burtą. Trumpiausias šapelis — 
liepsna. Jį ištraukia Romas. 
Užsklendžiant pirmąjį veiks
mą, Romo Kalantos likimas iš
spręstas.

Antras veiksmas vyksta Ro
mo tėvų kiemelyje. Čia Romas 
sueina į konfliktą su savo bro
liu, įsitikinusiu komunistu. 
Brolis pykčio proveržyje iš
vadina Romą reakcijonieriuni? 
nes jis nedalyvavo Gegužės pir
mosios parade, išstojo iš kom
jaunuolių, buvo pašalintas iš
mokyklos ir tokiu elgesiu už
traukė nemalonę tėvams bei 
visai šeimai. Mėgina net pri
verstinai nukirpti ilgus Romo 
plaukus, nes jie per daug at
kreipia valdančiųjų sluoksnių 
dėmesį. Ilgi Romo plaukai esąs 
simbolis, lyg uniforma visų tų, 
kurie priklauso patriotiškai 
nusiteikusio jaunimo sąjū
džiui. Tai esanti lyg apsauga 
nuo milicijos, nes ilgaplaukiai 
baudžiami daug lengvesnėmis 
bausmėmis, negu kiti.

Trečiame veiksme įvykiai 
rutuliojasi Kauno miesto so
delyje, priešais teatrą. Čia iš- 
vyniojamas plakatas su įrašu 
“Laisvės Lietuvai” ir mergai
tei patikimas jo iškėlimas. “Kai 
pamatysi ugnies stulpą, iškelk 
aukštai, labai aukštai . . . Ant 
suolo atsistok ir kelk, kelk . . . 
O tada bėk, kiek kojos neša” 
(53 psl.). Už pažadėtą gitarą 
jaunesnysis brolis atneša ben
zino baką, aiškiai žinodamas, 
ką yra sumanęs Romas. Tai pa
našu į brolžudystę, bet jis dėl 
to nesijaudina, nes jis jau vy
tis, ir tai jo pareiga. Priedo 
— dar gauna gitarą . . . Romas 
atsiveikina savo mergaitę, sva
jodamas apie laisvą gyvenimą 
Anapus. Apsipila benzinu, 
įžiebia degtuką ir, iškilus ug
nies stulpui, mergaitė iškelia 
plakatą “Laisvės Lietuvai”.

Epiloge milicija suiminėja 
į teatro sodelį susirinkusius, 
giedančius žmones. Į suside
ginimo vietą “iš kažkur, lyg iš 
viršaus, atlekia strėlė ir įsi
beda į saugomą vietą — strėlės 
viršūnėje baltas gėlės žiedas” 
(58 ps.). Paskui lekia kitos strė
lės, vienos su gėlėmis, kitos su 
trispalvėm vėliavėlėm. Strėlių 
toks didelis antplūdis, kad net 
milicininkai nežino ką daryti 
ir nustoja jas rinkę.

Čia nusileidžia uždanga, pa
slėpdama susideginimo vietą 
teatro sodelyje.

Drama suskirstyta į tarps
nius, kurie vaizduoja įvykius 
maždaug vienos savaitės laiko
tarpyje. Šiame trumpiau negu 
valandą trunkančiame veika
lėlyje reikia keturių sceno
vaizdžių, nes prologas, trys 
veiksmai ir epilogas vyksta 
skirtingose vietose. Toks de
koracijų keitinėjimas padaro

šį veikaliuką neprieinamą šių 
dienų išeivijos teatrui. Dialo
gai vietomis lyg mėginta suei
liuoti, sukapoti trumpomis ei
lutėmis po du, tris, rečiau po 
daugiau žodžių. Jaunųjų pokal
biuose sunku įžvelgti rimtesnę 
prasmę, gal tik vienas Romas 
kalba santūresne kalba. Jo 
trumpų sakinių užuominose 
galima įžvelgti jo kančią ir 
sielvartą dėl pavergtos tėvynės.

Visiškai neįtikėtinas, net 
nerealus ilgaplaukių jaunuo
lių važinėjimas motociklais 
su gitaromis ant pečių. Nete
ko apie tai girdėti, kad tokie 
dalykai būtų įmanomi Lietuvo
je. Man rodos, čia autorius su
maišė su Amerikos jaunuoliais. 
Mdtbčiklistų įvedimas į sceną 
yra šokiruojantis atributas, 
neįgyvendinamas ir nereika
lingas. Kokia mergina norės
užšokti ant motociklo, lekian
čio per sceną? .. . Tekstas sa
ko, kad “veiksmas vyksta parke 
už miesto”, bet šitai perkelti 
scenon — utopija!

Yra kelios prošvaistės, ku
rios įneša šiek tiek lyrišku
mo ir jaunatviškos nostalgijos, 
būtent vieno ar kito jaunuolio 
padainavimas pritariant gita
ra. Nors dainų tekstai nėra la
bai vykę, bet, kaip pačių jau
nuolių kūryba, atlaidžiai pri
imtini.

Šiaip daug bereikšmių, ne
reikalingų žodžių ir nukrypi
mų nuo pagrindinės temos. 
Charakterių nėra. Žinoma, ne
galima ir reikalauti kad to
kio trumpo sukirpimo dramu- 
kėje viskas sutilptų.

Romo Kalantos 15 metų tra
giškai mirčiai pažymėti norė
tųsi veikalo, kuris suvirpin
tų ir aktorius, ir žiūrovus. Šis 
veikaliukas, net išpildžius vi
sus autoriaus nurodymus, ne
pasieks širdies nei aktoriaus, 
nei žiūrovo ir nesudarys įspū
džio, kad tai begalinio pasiau
kojimo drama.

Anatolijus Kairys, UGNIES 
DAINA. Trijų veiksmų dra
ma su prologu ir epilogu. Iš
leido Lietuvos šaulių Sąjunga 
tremtyje. 61 psl. Kaina - $4.00.

Atsiųsta paminėti
ELTA-I’RESSEDIENST, vokiš

koji laida, 1987 m. 1 nr. Adresas: 
6806 Viernheim, Franconvillestr. 
16, W. Germany.

METMENYS, 1986 m., 52 nr., kū
ryba ir analizė. Redaguoja Vytau
tas Kavolis, administruoja Marija 
Paškevičienė (3308 West 62nd 
Place, Chicago, IL 60629, USA). 
Metinė prenumerata — $10.00.

I LAISVĘ, rezistencinės min
ties ir politikos žurnalas, 1986 m. 
98 (135) nr. Redaktorius — Juozas 
Baužys, administratorius — Jonas 
Prakapas (14 Thelma Dr., Bakers
field, CA 93305, USA). Metinė pre
numerata — $10.00, Europoje ir P. 
Amerikoje — $7.00.

MOTERIS, lietuvių moterų žur
nalas, 1986 m. 6 nr. Redaktorė - 
NORA KULPAVIČIENĖ, admi
nistratorė - L. Senkevičienė. lei
dėja - Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugija. Adresas: 1011 
College St.. Toronto, Ont. M6II 1A8, 
Canada. Prenumerata — $10.00, 
garbės — $15.00.
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C KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Lietuvos krikšto 600 metų su

kakties proga mecenatas kun. 
dr. Juozas Prunskis įsteigė nuola
tinę metinę premiją laikraščiui, 
kuris labiausiai pasitarnaus krikš
čioniškos kultūros ugdymui lietu
vių eilėse. Metinei premijai bus 
panaudotos palūkanos, kurias 
Lietuvių religinė šalpa gaus už 
jai kun. dr. J. Prunskio parūpin
tą indėlį.

Didelio dėmesio Australijos 
lietuvių dienose susilaukė Geno
vaitės Kazokienės suorganizuota 
dailės ir tautodailės paroda Banks- 
tovvno rotušės centre. Ji buvo ati
daryta 1986 m. gruodžio 27 d. sim
boliškai vartus atvėrusiu prof. dr. 
Vytauto Danielos žodžiu. Paro- 
don įsijungė būrys profesinių dai
lininkų, mėgėjų ir tautodailės kū
rėjų. Dvi sales užpildė tapybos ir 
skulptūros kūriniai. Tapyboje vy
ravo plataus pripažinimo susilau
kusių dailininkų darbai: Vlado 
Meškausko portretai, Leono Ur
bono galaktiniai abstraktai, Ja- 
sonijos Palaitienės australiški 
gamtovaizdžiai, Brigitos Rėdery- 
tės, viešnios iš Italijos, europie- 
tiškom nuotaikom dvelkiantys kū
riniai. Skulptūrų grupėje išsisky
rė du žmogaus dydžio Ievos Po
cienės lietuviški mediniai koplyt
stulpiai, jauno Tasmanijos skulp
toriaus Lino Vaičiulevičiaus bron
ziniai darbai, kurių pavadinimuo
se užmaskuotos gilios mintys. 
“Natiurmorte” matyti sulaužyta 
kėdė ir ant jos užmestas kulkų 
sudraskytas drabužis. Kitoje 
skulptūroje “Juodai juoda” ma
tyti kankinio biustas, savuoju 
skausmu panašus į lietuvišką Rū
pintojėlį. Grafikoje vyravo jau
nimo atstovai. Jų eilėse šilko gra
fikos darbais išsiskyrė Rimas Ka- 
baila, knygų iliustracijomis — Ire
na Pauliukonytė ir Elena Zdanė. 
Keramikai atstovavo keturios mo
terys — Jolanta Janavičienė, Aud
ronė Jurkšaitienė, Vilija Dun- 
dienė ir Danutė Karpavičienė. 
Tautodailininkų grupėje didžiau
sio dėmesio susilaukė Stasio Ei
mučio kanklės, skudučiai ir bir
bynės, Petrės Čerakavičienės ir 
Gražinos Katauskienės tautinės 
juostos. Parodą savo meninėm 
nuotraukom papildė Arūnas Klup- 
šas, Ugnė Kazokaitė, Karolis ir 
Alinis Podėnai — tėvas ir sūnus.

A. a. Rytas Babickas po sunkios 
ligos mirė š. m. sausio 5 d. naktį 
Klivlande, ten palikęs gilius savo 
gyvenimo ir darbo pėdsakus. Ve
lionis gimė 1930 m. spalio 15 d. 
Kaune, mokytojos Mortos ir kū- 
rėjo-savanorio pik. Itn. Kazio 
Babickų šeimoje. Lietuvių gim
naziją pokario metais baigė Ha
nau stovykloje, elektros inžine
rijos studijas — 1955 m. Ilinojaus 
universitete Urbanoje. Tais pa
čiais metais gavo darbą Klivlande 
ir ten persikėlė iš Čikagos. Po
linkis muzikai pasireiškė dar vai
kystėje. pradėjus skambinti pia
ninu. Čikagoje fortepijono ir har
monijos studijas pradėjo pas kom- 
poz. Vladą Jakubėną, smuiko — 
pas Algį Šimkų. Klivlande jas tę
sė pas prof. Andrių Kuprevičių. 
Velionis taipgi reiškėsi sporte 
kaip tinklinio komandų treneris 
ir vadovas. Muzikai atidavė vi
sus savo gyvenimo laisvalaikius. 
1956-83 m. jam teko būti M. K. 
Čiurlionio ansamblio chormeiste
riu, 1983-86 m. — dirigentu ir 
meno vadovu, pakeitusiu velionį 
Alfonsą Mikulskį, nuo 1975 m. iki 
mirties — Šv. Jurgio parapijos 
choro vadovu. Išeivijos muzikos 
istorijon a.a. R. Babickas vis dėl
to greičiausiai įeis kaip Klivlan- 
do lietuvių vyrų okteto įsteigė
jas 1959 m. ir jo vadovas iki mir
ties. Tas vyrų oktetas su jį papil
dančia sol. Irena Grigaliūnaite 
yra apkeliavęs visas.didžiąsias Ka
nados ir Amerikos lietuvių koloni
jas, sėkmingai gastroliavęs Austra
lijos lietuviams 1984 m. gruodžio 
22 — 1985 m. sausio 14 d.d. Ve- 
lionies vadovaujamas oktetas iš
leido tris plokšteles, per 27 me
tus surengė apie 200 koncertų. Ve
lioniui teko sunkus uždavinys pa
keisti 1983 m. spalio 14 d. mirusį 
M. K. Čiurlionio ansamblio įstei
gėją bei ilgametį vadovą Alfonsą 
Mikulskį. Iš populiarios estradi
nės muzikos reikėjo pereiti į liau
dies dainas ir su jomis susijusias 
A. Mikulskio kompozicijas. M. K. 
Čiurlionio ansamblis surengė kelis 
sėkmingus koncertus a.a. R. Ba
bicko vadovybėje. Deja, gražiai 
pradėtą darbą nutraukė sustiprė
jusi vėžio liga ir mirtis. Velionis 
palaidotas 1986 m. sausio 8 d. 
Klivlande, Visų sielų kapinėse. 
A.a. R. Babicko darbą su M. K. 
Čiurlionio ansambliu tęs nauja
sis vadovas muz. dr. Bronius Ka
zėnas.

Muzikinis Kauno teatras 1986 
metus užbaigė G. Puccinio ope
ros “Madame Butterfly” premjera 
gruodžio 27 d. Naują šios operos 
libreto vertimą atliko poetė R. 
Skučaitė. Premjerinį spektaklį 
paruošė dirigentas S. Čepinskis, 
rež. A. Ragauskaitė, chormeiste
riai K. Plančiūnas ir J. Vilnonis, 
scenovaizdžių autorius dail. L. 
Truikys, drabužių autorė dail. G. 
Riškutė, pagrindinį soprano vaid
menį — solistės S. Garbatavičiū- 
tė, K. Krukauskaitė ir I. Vorob
jovą.

Dail. Irena Vabalienė savo ki
limuose atiduoda meilę ir pagarbą 
linui — kukliam Lietuvos laukų 
augalėliui. Vilniečiams sureng
toje parodoje jos dideli, siuvinė
jimo technika atlikti sieniniai ki
limai atskleidžia neregėtas lino 
spalvas, jo taurų grožį. Dail. I. 
Vabalienė, derindama liną su ki
tais plouoštais, sukūrė kilimus M. 
K. Čiurlionio atminimui, Vilniaus 
universiteto sukakčiai ir netgi lie
tuvių literatūros klasikų portre
tus. Ji taipgi kuria ir drabužius 
koncertams, dainų šventėms, kino 
bei televizijos filmams.

M. K. Čiurlionio dailės muzie
jus kauniečius pakvietė į pirmą 
respublikinę parodą “Lietuviškos 
juostos: tradicija ir dabartis”, lan
kytojus supažindinančią su juostų 
istorijos raida nuo seniausių lai
kų iki dabartinių dienų. Paroda 
pradedama VII-VIII š. ir vėlesnio 
laikotarpio juostomis, kurias dė
vėjo mūsų protėviai ir kuriomis 
jie puošė savo žirgus. įdomūs yra 
miniatiūriniai XII-XIII š. juostų 
pynimo įrankiai iš plokštinio Grie
žės kapinyno Mažeikių rajone. Et
nografinį bei techninį lietuviškų 
juostų įvairumą atskleidžia XIX 
š. ir XX š. pirmosios pusės rūdi
niai: vytinės, pintinės, austinės, 
rinktinės, kaišytinės, megztinės 
juostos iš Aukštaitijos, Dzūkijos, 
Suvalkijos ir Žemaitijos. Dabar
tinėmis juostomis parodą papildė 
Lietuvos liaudies meno draugijos 
susivienijimo “Dovana” įmonės.

Kauno istorijos muziejus savo 
skyriuje Perkūno namuose suren
gė parodą “Iš Balio Buračo kūry
binio palikimo”. Paroda, skirta 
kraštotyrininko ir fotografo B. 
Buračo 90 metų gimimo sukakčiai, 
veiks iki kovo 1 d. Jai buvo su
telkta 60 velionies darytų nuo
traukų. B. Buračas su fotoapara
tu apkeliavo visą Lietuvą, tą ke
lionę pradėdamas I D. karo me
tais ir tęsdamas iki mirties 1972 
m. liepos 28 d. Kūrybinį B. Bura
čo palikimą sudaro beveik 20.000 
negatyvų ir 30.000 nuotraukų, 
atskleidžiančių Lietuvos istoriją. 
Tai labai vertinga medžiaga isto
rikams, nes prie nuotraukų jis 
pridėjo ir jų aprašymus. Nema
žai nuotraukų sudaro tokius cik
lus, kaip “Liaudiški žaidimai ir 
apeigos”, “Lietuvių liaudies pa
pročiai”, “Kupiškėnų vestuvės”, 
“Vaikų žaidimai”.

Liaudies operos teatras prieš 
30 metų buvo įsteigtas Klaipėdo
je P. Čaikovskio “Eugenijaus One
gino” spektakliu, kurį paruošė di
rigentas A. Pozdnejevas ir rež. 
B. Juškevičius. Teatrui ilgus me
tus vadovavo K. Kšanas. Savi
veiklinio operos teatro veiklos 
trisdešimtmetis paminėtas 1986 
m. lapkričio 23 d. dviem viena
veiksmėm lietuvių kompozitorių 
operom — klaipėdiečio A. Reme- 
sos “Pakeisti širdį širdimi” ir kau
niečio G. Kuprevičiaus “Ten, vi
duje”. A. Remesa savo operai pa
naudojo J. Mačiukevičiaus libre
tą. Premjerinį spektaklį paruošė 
dirigentas Ž. Čmeliauskas, rež. 
S. Petkus ir dail. V. Gedminas. 
Opera “Pakeisti širdį širdimi" yra 
naujausias jauno kompozitoriaus 
A. Remesos kūrinys, atspindin
tis savito stiliaus jieškojimus, 
individualų muzikinių vaizdų pa
saulį. G. Kuprevičius savo operą 
"Ten. viduje” pagal M. Maeter- 
lincko to paties pavadinimo dra
mą yra sukūręs jau 1977 m. Pir
moji šios operos premjera įvyko 
Kauno dirbtinio pluošto gamyk
los kultūros rūmų studijoje. Ope
roje keliama žmonių susvetimė
jimo, abejingumo problema, sa
vanaudiška pažiūra į juos supan
tį pasaulį, svarstoma žmogaus vie
ta pasaulyje. Spektaklį Klaipė
doje paruošė operos žanre debiu
tavęs jaunas dirigentas V. Kons
tantinovas, rež. S. Petkus ir dail. 
V. Gedminas. Klaipėdos liaudies 
operos teatras su trisdešimtme
čio sukaktimi užbaigė saviveik
linę savo veiklą ir į 1987 m. įžen
gė jau kaip profesinis teatras. 
Pirmuosius profesinio darbo vai
sius klaipėdiečiams jis parodys 
1987 m. pabaigoje. y. Rstt
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8 _______ •_________ 532-3414

AKTYVAĮvIrš
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 9.30-3.30
Antradieniais 9.30-3.30
Trečiadieniais 9.30-3.30
Ketvirtadieniais 9.30-8
Penktadieniais 9.30-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9-12.30

32 milijonų dolerių
MOKA UŽ:

90-179 d. termin. ind...............  61h%
180-364 d. termin. ind.................63/4%
term, indėlius 1 metų............... 71/z%
term, indėlius 2 metų............... 73/4%
term, indėlius 3 metų................ 73/4%
GIC-1 m.-(met. pal.)............. 8 %
GIC -1 m. - (mėn. pal.)............. 73/4%
RRSP ir RRIF (pensijos) .......... 73/4%
RRSP1 metų term....................  8 %
spec. taup. s-tą........................ 61/4%
taupomąją s-tą ........................  6 %
taupymo kasd. palūkanų sąsk.. 6 % 
čekių kasd. palūkanų sąsk. ... 3-6 % 
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo .....................  101/2%
mortgičius nuo........... 91/4% - 12 %

ANAPILYJE skyrius 
veikia sekmadieniais 
9.30 v.r. -1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75f ’( 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 įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS

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

AP GOMES
Real Estate* InsuranceLM. _

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

“Bache Securities” registruotas atstovas

VILIUS SERGAUTIS, b.sc.,
“TREASURY BILLS” - mokami aukščiausi nuošimčiai už 30 d., 

60 d., 90 d. ir vienerų metų investavimus.
Mielai jums patarnaus Tel. 860-3280
šėrų, lakštų, pelningo 18 King St. E.
investavimo reikaluose. Toronto, Ont., M5C 1E3

KASfRf/NKf f r: 
s \( -
su 

patyrusiu atstovu 
>1' sąžiningu patarnavimu

asmeniniu patarimu ANTANAS GENYS

RF/PIIX professionals inc. Realtor
1 east mall crescent 232-9000
etobicoke. Ontario M9B 6GB_____ r»: 231-2839

an independent member broker

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

Gražina Račkauskienė, B.Sc.

624-6336 namų 897-0068
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4141 Dixie Rd., Rockwood Mall, Mississauga

Tiiiiiilflllll
| allan BROWN
■iiiiiir i

Greitas ir tikslus pu tumu rimus!

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

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

Zlllctoto Simpson's, 176 Yonge St.,
zlllolCllC Toronto, Ont., M5C 21.7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

darbovietės turės greičiau per
duoti valdžiai iš dirbančiųjų 
surenkamą pajamų mokestį, 
įmokas nedarbo draudai ir Ka
nados pensijai. Seniau tuos pi
nigus reikėdavo pasiųsti kar
tą per mėnesį, o dabar reikės 
atiduoti du kartus per mėne
sį. Šios reformos dėka Kana
dos iždas susilauks $1,2 bili
jono papildomų pajamų biu
džetiniais metais. Tokia per 
paskutines dvi biudžetinių me
tų savaites surinkta suma se
niau iždą pasiekdavo jau nau
jam biudžetui priklausiančia 
data.

Iniciatorių grupė pasiūlė 
įsteigti Kanados—Sovietų Są
jungos parlamentarų draugiją, 
kuri skatintų metinį keitimą
si abiejų šalių parlamentarų 
apsilankymais. Inciatyvos ėmė
si grupė Kanados parlamento 
ir senato narių, kurių eilėse 
yra devyni konservatoriai, še
ši liberalai ir vienas socialis
tas. Jie pasirašė atsišaukimą, 
kviečiantį įsijungti senato
rius ir parlamentarus. Esą par
lamentarų draugijos nori 
Augščiausiasis sovietas ir tau
tybių taryba Maskvoje. Du pa
grindiniai iniciatoriai Kana
doje yra konservatorių sena
torius Heath Macquarrie ir li
beralų senatorius Bud Olson, 
kuriems 1965 m. su Kanados 
parlamento delegacija teko 
lankytis Sovietų Sąjungoje. 
Atsišaukime teigiama, kad So
vietų Sąjunga yra viena di
džiausių šalių pasaulyje, tu
rinti turtingą kultūrinį krai
tį. Ji dabar esanti didelė eko
nominė galybė, Kanados užsie
nio prekyboje užimanti IV vie
tą. Esą Kanadai būtų naudin
gas parlamentinis suartėjimas, 
vedantis į geresnį viens kito 
pažinimą. Tada pagal savo tra
diciją Kanada galėtų skatinti 
artimesnius JAV ir Sovietų Są
jungos ryšius, nepažeisdama 
savo įsipareigojimų Atlanto 
sąjungai.

Liūdnai atrodo iniciatorių 
nesusigaudymas ne tik užsie
nio politikoje, bet ir kruvino
je Sovietų Sąjungos istorijoje. 
Jie, matyt, negirdėjo, kad so
vietų kompartija remi&si griež
ta diktatūra, kalėjime laikan
ti pasiglemžtas tautas, ple
čianti savo imperiją ne tik Eu
ropoje, bet ir Azijoje, kur da
bar savo replėse laiko Afganis
taną. Liberalas senatorius B. 
Olsonas, priklausantis inicia
torių grupei, ramia sąžine at
stovams pareiškė: “Sovietų Są
jungos negalima stumdyti Af
ganistano įvykiuose, nes jos 
boikotavimas taptų mulkio žai
dimu . . .” Iš tikrųjų į mulkių 
eiles įsirikiuoja patys parla
mentarų draugijos organizato
riai, Kanados parlamentą suly
ginantys su diktatūriniu aukš
čiausiuoju sovietu Maskvoje. 
Kanados parlamentą renka vi
si kanadiečiai, o" aukščiausią
jį sovietą — tik kompartija, 
paruošianti ir patvirtinanti 
kandidatų sąrašą. Jame tėra 
tiek kandidatų, kiek aukščiau
siajam sovietui reikia atsto
vų. Rinkiniai tampa tik farsu. 
Kompartija dar nė karto ne
pralaimėjo tokių “rinkimų”. 
Ji visada lieka valdžioje, kai 
tuo tarpu Kanados parlamen
te keičiasi kraštą valdančios 
partijos.

Humoristiškai tariant, pa
našumo esama tik tarp Kanados 
senato ir maskvinio aukščiau
siojo sovieto. Pastarojo na
rius paskiria kompartija, o Ka
nados senato — valdanti parti
ja. Tačiau ir šiuo atveju nėra 
visiško vienodumo: komparti
jos niekas nerenka, o senato
rius tegali paskirti visų kana
diečių išrinkta partija, val
danti Kanadą. Įsteigimas Ka
nados—Sovietų Sąjungos par
lamentarų draugijos būtų vi
siškas Kanados parlamento 
nuvertihimas, netgi nepatei
sinamas išniekinimas, kurio 
dabar siekia šešiolika par
lamentarų, darančių gėdą de
mokratinei Kanados sistemai. 
Lig šiol tvirtesnį protestą prieš 
draugijos iniciatorių kvailio
jimą pareiškė tik Toronte iš
rinktas konservatorių atsto
vas Andrew Witer, pasmerk
damas nelegalią sovietinę Af
ganistano okupaciją.

Hamburgo policija perspėjo 
Kanados ambasadą, kad vėl 
yra planuojamas nelegalus 
apie 250 tamilų iš V. Vokieti
jos atplukdymas Kanadon. Per
nai vasarą savo nedideliu lai
vu “Aurigae” 155 tamilus iš V. 
Vokietijos atgabeno ir valtyse 
prie Niufaundlandijos krantų 
paleido kapitonas W. Bindelis. 
Tie tamilai sakėsi esą politi
niai pabėgėliai iš Šri Lankos 
(buvusio Ceilono). Tik vėliau 
jie prisipažino, kad Kanadon 
atplaukė ne iš Šri Lankos, o iš 
V. Vokietijos, kiekvienas už 
nelegalią kelionę išnuomotu 
laivu sumokėjęs apie $3.500. 
Jiems buvo leista pasilikti ir 
dirbti Kanadoje. Hamburgo 
policija dabar praneša, kad 
V. Vokietijoje ir V. Europo
je esantys kai kurie tamilai 
pradėjo pardavinėti auksą bei 
kitas brangenybes. Daroma iš
vada, kad jie ruošiasi antrai 
nelegaliai kelionei Kanadon, 
paskatinti pirmosios grupės 
įsileidimo. Esą kelionės orga
nizatoriai vėl renka dolerius. 
Hamburgo policija pažadėjo 
sustiprinti laivų sekimą V. 
Vokietijos uostuose, tačiau 
toks laivas su tamilais gali 
išplaukti ne iš V. Vokietijos, 
o iš kurio nors Olandijos uosto.

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533- 7954

I
 Devenių kultūros fondo leidiniai 'į

1. Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI j
IBERŲ PUSIASAL YJE, $15.00, JAV |

2. Motiejus Karaša, G YVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV j

3. Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00, JAV

4. J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV įUžsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782, i
z St. Petersburg, FL 33733, USA.

®ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss»

J&L

10% nuolaida “Tėviškės žiburių” skaitytojams

Neima atlyginimo, jei klientas nepatenkintas

Didžiausia etniška pajamų mokesčių firma “Taxtronix” garantuoja:
• Visas galimas mokestines nuolaidas
• Konkurencines pigias kainas visiems
• Greitą, be klaidų kompiuterinį apskaičiavimą
• Profesinę pagalbą paprastais (T4) ir sudėtingesniais (verslo) atvejais
• Patogi įstaigų vieta; atidaryta kasdien nuo 10 v.r. iki 6 v.v.

1. Advance Real Estate, 1055 Bloor St. W.
2. Garczynska Travel, 163 Roncesvalles Ave.
3. PAGRINDINĖ ĮSTAIGA: 2290 Bloor St. W. (prie Runnymede).

Tel. 769-4558

Svarbus pranešimas 
jaunimui

Visas lietuvių jaunimas 18-30 
metų amžiaus, norintis atstovau
ti Kanados lietuvių jaunimui VI- 
ajame Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese Australijoje, kviečia
mas nedelsiant raštu pareikšti no
rą kandidatuoti į atstovus KL.JS- 
gos valdybai, atsakant į sekančius 
klausimus: 1. Ko tikiesi iš šio VI- 
ojo PLJK? 2. Ką jis tau reiškia? 3. 
Kaip ruošiesi atstovauti savo kraš
to lietuvių jaunimui?

Atsakoma lietuvių kalba. Atsaky
mai kuo greičiau turėtų būti per
siunčiami KLJS-gos valdybos vice
pirmininkei Marytei Adamonytei: 
6470 Jalobert Ave., Montreal, P.Q. 
HIM 1K9. Telefonas: (514) 256-5355.

Atsakymai bus peržiūrėti ir tada 
atskirų miestų kandidatų sąrašai 
bus surašyti. Balsavimai numatyti 
kovo 8 d. Inf.

Ateitininkų žinios
A. a. Algiui Puteriui mirus, už

jaučiame žmoną Donatą, dukreles, 
brolį Romą, tėvelius, gimines ir 
artimuosius. Toronto ateitininkai 
drauge liūdi ir meldžia Dievą pa
guodos gyviesiems, o Algio vėlę 
paveda Jo gailestingumui.

Jaunučių ir jaunių sekantis su
sirinkimas bus vasario 28, šeš
tadienį.

Moksleiviai dalyvauja Toronto 
Lietuvių namų rengiamame karna
vale vasario 28, šeštadienį. Kar
navalo pradžia — 1 v.p.p.

Studentų susirinkimas — vasa
rio 28, šeštadienį, 5 v.p.p. O. Dauk
šienės namuose. Pokalbį praves 
kun. A. Saulaitis, SJ. Linas Dauk
ša painformuos dalyvius apie fo
tografijų išaiškinimą, o Vytas 
Čuplinskas kalbės apie meną.

Studentai kviečia visus tęsti 
laiškų rašymą sąžinės kaliniams. 
Kas antrą sekmadienį Prisikė
limo parapijos salėje yra paruo
šiama medžiaga laiškams para
šyti. Vasario 22 d. buvo rašoma 
Vytauti Skuodžiui, o kovo 8 rašy
sime Čekanavičiui. Rašydami 
šiems didvyriams, parodysime, 
kad jų neužmirštame, kad jun
giamės su jais į bendrą kovą prieš 
žmogaus teisių pažeidimą, už tikė
jimo laisvę. O.G.

Skautų veikla
• Kaziuko mugė - šį sekma

dienį, kovo 1, Prisikėlimo para
pijos salėse. Ją atidarys seseri
jos ir brolijos vyriausieji skau
tininkai v.s. S. Gedgaudienė ir 
v.s. K. Matonis 9.45 v.r. Tai pirmas 
toks įvykis Toronto skautijai. Mu
gėje bus įvairių rankdarbių ir 
skanių pyragų. Taip pat bus gali
ma skaniai papietauti tėvų komi
teto gamintais lietuviškais val
giais. Maloniai kviečiame atvykti 
visus iš visur į tradicinę mugę ir 
paremti skautišką jaunimą.

Tuntų vadovai

“AUŠROS” ŽINIOS
Rungtynės. Š. m. vasario 16 d. 

George Harvey gimnazijos patal
pose įvyko York lygos vyrų krep
šinio rungtynės “Aušra” - “Hec
tors”. Laimėjo “Aušros” komanda 
86:64 (41:36). “Aušros” komandoje 
žaidė: S. Žulys 26, V. Gataveckas 
20, R. Underys 8. V. Dementavi- 
čius 4, K. Bartusevičius 12, G. Simp
son 4, A. Pylypiu 12. K. Š.

Kingston, Ontario
MIRUS a.a. JUOZUI MAŽEI

KAI, jn., Venezueloje, jį įrašė į 
Kanados lietuvių fondo narių ei
les su $100 įnašu Anastazija Tamo
šaitienė. KLF

St. Petersburg, Florida
(Atkelta iš 4-to psl.)

LIETUVIŲ KLUBO CHORO VA
DOVAS muz. Petras Armonas pa
gerbtas sausio 18 d. jo 80 metų 
amžiaus sukakties proga. Sugie
dota “Ilgiausių metų”. A. Karnius 
perskaitė biografinius sukaktu
vininko bruožus, paruoštus S. 
Vaškio. Choro nariai — K. Gim
žauskas, M. Gineitienė, S. Vaš
kienė, S. Vaškys suvaidino S. Vaš
kio humoristinį scenos vaizdelį 
“Balsų patikrinimas”. Sukaktuvi
ninkas visiems gražiai padėkojo.

Klubo choras savo vadovą P. Ar- 
moną pagerbė atskiru pobūviu, ku
ris buvo pradėtas jautrai ev. ku
nigo dr. E. Gerulio malda. Sukak
tuvininkui įteikta dovana drauge 
su geriausios sėkmės linkėjimais.

KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVA
DAVIMO sukaktis paminėta sau
sio 14 d. Lietuvių klubo salėje šau
lių kuopos “Palanga” rūpesčiu. 
Invokaciją sukalbėjo kun. V. Za
karas, mjr. L. Virbickas įžiebė švy
turio šviesą. Paskaitą skaitė inž. 
V. Gruzdys. Meninę programą atli
ko muz. A. Mateikos vad. vyrų okte
tas, eilėraščių deklamatoriai — E. 
Praninskas ir St. Vaškys. Minėji
mui vadovavo šaulių kuopos vice- 
pirm. inž. A. Šūkis. Mišios už žu
vusius Klaipėdos vaduotojus buvo 
atnašaujamos sausio 18 d. Šv. Var
do šventovėje. Šauliai ir Lietu
vos vyčiai jose dalyvavo organizuo
tai su vėliavomis. L. Ž.

MOKA:
6'/4% už 90 dienų term, indei.
63A»% už 6 mėn. term, indėlius
7’/2% už 1 m. term, indėlius
73/4% už 2 m. term, indėlius
73/«% už 3 m. term, indėlius
8 % už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
73/4% už pensijų planą

(variable rate)
81/«% už 1 m. term, pensijų planą
73/<% už pensijų fondą - RRIF

(variable rate)
61/4% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas
53/«-6% kasd. palūkanų sąskaita
53/«% už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....11 %
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 93A%
2 metų ...................10 %
3 metų.....................10'/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2ar3metų ....... 91/«%
(variable rate)
Asmenines paskolas duo

dame iki $65,000 ir mortgi- 
čius iki 75% įkainoto turto. 
Kitos paskolos: (Line of Cre
dit) ir antrieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 58 milijonų dolerių
■ ■ ■' ■ 1 ................

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

Telefonai: 532-8723 ir 532-1149

ALFONSAS GARBENIS, sn. (tėvas), ALFONSAS GARBENIS, jn. (sūnus), 
sueina į vieną ištaigą. Po 35 metų veiklos ir toliau ji tarnaus tautiečiams Toronte 
nekilnojamo turto reikaluose. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju.

A. W. GARBENS 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
25 Pineneedle Dr. P.O. 174, Aurora, Ontario L4G 3H3 

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

daiva t. dalinda, b.a. 
associate broker

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

232-2322
i. -i ’ _ Iv

1. BLOOR WEST VILLAGE - gražiai išremontuotas keturių 
miegamųjų namas. Kaina - $269,900.

2. BLOOR WEST VILLAGE-erdvus keturių miegamųjų namas 
su privačiu įvažiavimu. Kaina - $245,000.

3. ETOBICOKE - vienaaukštis dviejų miegamųjų, išremon
tuotas. Kaina - $149,900.

*NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

pataria ir padeda investacijose nuo aukso iki valstybinių 
lakštų. Jo atstovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų. M0SS, LAWSON & CO. LIMITED

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas: 
sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ------------------“---- —---- —------------------------
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata nuo 1987 m. sausio 1 d. - 
$22 doleriai, (naujam skaitytojui
- $18), rėmėjo prenumerata - $25, 
garbės - $30. Prenumerata JAV-se
— amerikietiškais doleriais.

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

telefonas 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.
Savininkas J. Tamošiūnas
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Kanados lietuvių katalikų 

centro suvažiavimas — vasa
rio 28, šeštadienį, Anapilyje, 
parapijos salėje. Kviečiami 
dalyvauti parapijų ir misijų 
klebonai bei vadovai, vienuo
lynų atstovai, organizacijų 
atstovai, parapijų tarybų na
riai. Šis suvažiavimas skirtas 
Lietuvos krikščionybės sukak
čiai bei’jos renginiams. Pra
nešimus padarys vysk. P. Bal
takis ir centrinio komiteto 
pirm. J. Kavaliūnas. Apie 12 v. 
bus Mišios Lietuvos kankinių 
šventovėje. Pamokslą pasakys 
vysk. P. Baltakis.

Tikinčiosios Lietuvos diena 
— kovo 1, sekmadienį. Viso
se lietuvių katalikų šventovė
se tą dieną meldžiamasi už 
persekiojamus Lietuvos tikin
čiuosius, daromos rinkliavos 
jų paramai.

KLK moterų dr-jos Lietuvos 
kankinių parapijos skyriaus 
narių susirinkimas — 1987 m. 
kovo 1, sekmadienį po pamal
dų, Anapilio Parodų salėje. 
Paskaitą apie akis skaitys dak
tarė optometristė Gina J. Gin- 
čauskaitė. Bus pranešimai ir 
pasitarimai dėl tolimesnės 
skyriaus veiklos. Visas nares 
su šeimomis ir viešnias kvie
čiame dalyvauti. Valdyba

“Parama” primena nariams, 
studijuojantiems pirmus me
tus universitete, kad jau lai
kas paduoti prašymus gauti 
“Paramos” stipendijai (iki 
$1000). Stipendijų prašymai 
priimami iki 1987 kovo 1 d.

Vedėjas
Paskaitų seriją apie krikš

čionybę Lietuvoje ryšium su 
600 metų sukaktimi pradės is
torikas dr. Algirdas Budrec- 
kis š. m. kovo 8, sekmadienį, 
2.30 v.p.p., Toronto Lietuvių 
namų Mindaugo salėje. Pa
skaitas rengia ir visus tautie
čius dalyvauti kviečia Lietu
vos krikščionybės sukakties 
komiteto Kanadoje paskaitų 
komisija.

Vilniaus krašto lietuvių są
jungos centro valdybos posė
dis — š. m. kovo 21 d., 1 v.p.p., 
Kanadoje, Paris, Ont. Bus svars
tomi einamieji sąjungos reika-" 
lai, ateinančio sąskrydžio rū
pesčiai, vilniečių prisidėjimas 
prie Lietuvos krikščionybės 
sukakties minėjimo.

Albertas Misiūnas, 
pirmininkas 

Religinės šalpos popietę kovo 
22, sekmadienį, parapijos re
kolekcijų užbaigimo proga, 
Anapilio salėje rengia KLK 
moterų dr-jos Lietuvos kan
kinių par. skyrius. Meninę 
programą atliks pianistas Vy
tautas Pacevičius ir poetė Al
dona Totoraitienp. Pietus pa
ruoš J. Bubulienė.

Kai kurie “TŽ” skaitytojai 
savo adresų pakeitimus ir če
kius siunčia į Lewistono paštą. 
Ši procedūra būna ilga. Geriau 
visa tai siųsti tiesiai “TŽ” 
administracijai (2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont. 
L5C 1T3, Canada).

Nauja mokesčių ištaiga ati
daroma Mississaugoje. Kol bus 
rastos tinkamos patalpos, ji 
veikia Toronto apylinkės pa
talpose Adelaide St. E. Kreip
tis šiais telefonais: informa
cijų (416) 869-1500, mokestinių 
blankų (416) 865-9469, permo
kų grąžinimo (416) 368-7431.

A. a. Angelei ir Alfonsui Šmi- 
gelskiams iškeliavus amžiny
bėn, užjausdami dukrą Loretą, 
žentą Petrą ir vaikaites su šei
momis, dr. Gailius ir Marytė 
Skrinskai, Jonas Arštikaitis 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $50.

A. a. Alfonso Šilinskio atmi
nimui paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $25: Alfonsas ir Van
da Balniai, Genė ir Eugenijus 
Kuchalskiai, Bronė Sapijonie- 
nė, Alvina ir Vladas Rama
nauskai; $20: Bronius ir Da
nutė Vaidilos, Zina ir Kostas 
Beržanskiai.

A. a. Alfonso Šmigelskio at
minimui, užjausdami velio- 
nies dukrą Loretą bei jos šei
mą, paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20 T.A.N. Benotai.

Pagerbdami a.a. Angelę ir 
Alfonsą Šmigelskius, vietoje 
gėlių laidotuvėm paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $50 — O. 
Z. Girdauskai; $20 — J. Vinge- 
lienė.

A. a. Alfonso Šmigelskio at
minimui paaukojo Tautos fon
dui: $50 — W. V. Dauginis, Mu
rauskų šeima; $30 — A. D. L. 
Keršiai; $20 — T. V. Gražuliai, 
V. V. Paskųs, A. A. Vaičiūnai; 
$10 — B. D. Vaidilos, S. Vait
kus.

KLB Toronto apylinkės nau
jai sudarytos tarybos posėdis 
įvyko vasario 17 d. Lietuvių 
namuose. Pirmininkavo adv. J. 
Kuraitė-Lasienė. Buvo kelia
mas naujosios tarybos išrin
kimo teisėtumo klausimas, 
kuris perduotas KLB garbės 
teismui. Iš buvusios valdybos 
rotacine tvarka išėjo A. Vai
čiūnas, kun. J. Staškus, M. Ab
romaitis, D. Garbaliauskienė. 
Pasiliko valdyboje naujai ka
dencijai: K. Raudys, V. Kulnys, 
K. Budrevičius, V. Bačėnas. 
Įėjo valdybon nauji nariai: 
R. Jasienė, L. Radzevičius, 
R. Strimaitis. Pareigomis bus 
pasiskirstyta pirmajame po
sėdyje.

KLB Toronto apylinkės revi
zijos komisijon išrinkti: D. 
Keršienė, F. Mockus, Br. Sap- 
lys, kun. J. Staškus.

Lėšų telkimo vajus Kanados 
lietuvių kultūros muziejui jau 
pradėtas. Tam reikalui sudary
tas vajaus komitetas: A. Pace
vičius — KLB krašto valdybos 
pirmininkas, R. Lukoševičiū- 
tė-Kurienė — KLB kultūros ko
misijos pirmininkė, J. Andru
lis — Anapilio sodybos korpo
racijos pirmininkas. KLB apy
linkių pirmininkai: Edmonto- 
no — A. Dudaravičius, Thun
der Bay — dr. E. Jasevičiūtė, 
Windsoro — M. Kizis, Otavos — 
R. Kličius, Kalgario — R. Kuz
mickas, Hamiltono — B. Ma
čys, Wasagos-Staynerio — J. 
Mažeika, Londono — A. Petra- 
šiūnas, Vankuverio — dr. J. 
Sakalauskas; St. Catharines 
— A. Šetikas, Montrealio — A. 
Staškevičius, Sudburio — J. 
Staškus, Winnipego — M. Tim- 
mermanas, Toronto — A. Vai
čiūnas, Sault Ste. Marie — V. 
Vainutis, Delhi — B. Vytienė, 
Oakvillės — J. Žiūraitis.

Atitaisymas. “TŽ” 1987 m. 1 nr. 
paskelbtame Kanados lietuvių 
fondo naujų narių sąraše vieto
je Juozas Piečaitis turėjo būti 
Jonas. — Ten pat vietoje Andriuš
kevičius Kostas ir Jieva turėjo 
būti Andruškevičius. KLF atsi
prašo už klaidas.

a. Lietuviški suvenyrai 
(staltiesės, rankšluosčiai, 
gintaras, lino gaminiai)

Toronto miestas

Evelina Petrauskaitė, madų 
agentūros “International Top 
Models” Toronte modeliuotoja, 
š. m. sausio 10 d. išvyko Ispa
nijon. Dirbs savo srityje Mad
ride ir Barcelonoje. 1985 m. ke
letą mėnesiu dirbo Japonijos 
Tokijo ir Osakos madų cent
ruose. Evelina Ispanijoje pra
leis tris mėnesius su tarpi
niais įsipareigojimais Maroke. 
Kanadoje Evelinos trys dviejų 
pilnų lapų formato nuotraukos 
įdėtos žurnalo “Canadian Li
ving” 1987 m. sausio 24 d. lai
doje.

Ontario kultūros ir pilietiš
kumo ministerija, ruošianti 
naujus planus daugiakultūrės 
veiklos srityje, š. m. balandžio 
pabaigoje organizuos viešus 
susirinkimus 25-se vietovėse. 
Juose kviečiami dalyvauti visi 
suinteresuoti daugiakultūre 
veikla ir pateikti savo pagei
davimus bei pasiūlymus. Pa
grindu svarstyboms tarnaus 
vyriausybės paruoštas pro
jektas, kurį bus galima gauti 
Ontario kultūros ir pilietiš
kumo ministerijos įstaigose. 
Toronte jos įstaiga — 10 St. 
Mary St. Tel. 965-6597.
• Užsakykite “Tėviškės žiburius” 

kaip dovaną jaunavedžiams.

Svarbus pranešimas 
Toronto miesto nejudomo 
turto mokesčių mokėtojams
Jau dabar turėjote būti gavę 1987 m. laikiną nejudomo turto 
mokesčių sąskaitą. Jeigu dar nesate jos gavę, skambinkite 
tel. 392-7115 arba rašykite mokesčių rinkėjui (Tax Collector), 
City Hall, Toronto M5H 2N2, arba užeikite informacijos įstai
gon (Tax Information Counter), Main Floor, City Hall, kaip galint 
greičiau.

Atminkite, jeigu ir nesate gavę sąskaitos, vistiek turite 
mokėti nejudomo turto mokesčius. Pirmieji keturi mokėjimai 
už 1987 m. yra mokami vasario 16, kovo 16, balandžio 15 ir 
gegužės 15.

Šie 1987 metų mokėjimai yra nustatyti pagal praėjusių 
metų mokesčių pusę sumos. Gegužės mėnesį jūs gausite 
sąskaitą 1987 metų nejudomo turto mokesčių likusiai sumai, 
kuri turės būti apmokėta ir vėl keturiais mokėjimais.

G. H. Clarke,
miesto iždininkas

Š. m. vasario 28, šeštadienį, nuo 1 1 v.r. iki 4 v.p.p. 
"Audra. Travel Corporation” patalpose 

(1576 Bloor St. West, Toronto, Ontario) 

parduotuvės AMBER HOUSE
IŠPARDAVIMAS

b. Knygos (meno, istorinės, 
grožinės)

c. Labai geros kokybės, 
[vairių raštų šilko audiniai

d. Įstaigos baldai (stalai, 
kėdės, vitrinos įrengimai), 
paveikslai

Skubėkite! Išpardavimas — tik vienų dieną!!!

RRSP
Vienas iš dar likusių galimų būdų suma
žinti savo pajamų mokesčius yra RRSP. 
Kovo 2 yra paskutinė diena tai pa
daryti už 1986 metus. Per RRSP ne tik 
sutaupysite pinigų, kuriuos reiktų mo
kėti už savo uždarbį, bet ir taupysite 
savo ateičiai.
Paskambinkite arba užeikite

Registruotas pensijų 
taupymo planas 

“PARAMOS” kredito 
kooperatyvas pasirengęs 
jums patarnauti.
"Parama” dabar turi du planus: 
taupymo arba garantuotų indėlių 
(certifikatų).

į “PARAMĄ” ligi kovo 2 dienos
ir įdėkite atitinkamą sumą į RRSP sąskaitą.

PRANEŠIMAS JAUNIMUI
Toronto lietuvių namų švietimo fondo “Labdara” (sutrumpintai “Fondas”) 

stipendijų paskirstymo komisija paskyrė stipendijas-premijas jaunimui
TIKSLAS
Remti stipendijomis studijuojantį jaunimą, 

skatinti premijomis lietuvių kalbos ir kultūros 
pažinimą, ugdyti jaunosios kartos dalyvavimą 
visuomeninėje-kultūrinėje veikloje ir remti visa 
tai, kas tarnauja lietuvių išeivijos siekiams.

KVALIFIKACIJOS
Komisija, skirstydama stipendijas-premijas, 

atsižvelgs į šias sąlygas: a. turi būti lietuviai 
arba lietuvių kilmės, b. studijuojantieji aukš
tesniosiose mokslo institucijose, c. Vasario 16 
gimnazijos Vokietijoje mokiniai, d. lituanistinių 
kursų ar institucijų studentai, e. lituanistinių 
mokyklų mokytojai bei studentai, studijuojantys 
lietuvių kalbą ir jos dėstymo metodiką, f. TLN 
nariai arba jų šeimos nariai (turi pirmenybės

privilegijas). Neatsiradus tinkamų kandidatų, 
likusieji pinigai bus perkelti į sekančių metų 
sąskaitą arba paskirti premijomis už konkursinius 
rašinius. Prašymą rašant, svarbu duoti kuo 
daugiau žinių apie save, studijas ir pažymius, 
lietuvišką veiklą bei dalyvavimą lietuviškose 
organizacijose. Dėl smulkesnių informacijų 
skambinti T. Stanuliui 231-4937 Toronte. Pra
šymus siųsti: Švietimo fondas, 1573 Bloor St. 
West, Toronto M6P 1A6, Canada arba palikti 
LN raštinėje ne vėliau kaip kovo 10 d.

Stipendijos bus įteiktos metiniame Toronto 
Lietuvių namų susirinkime kovo 29 d. Jei yra 
neįmanoma jame dalyvauti, prašoma raštiškai 
įgalioti kitą asmenį.

TLN švietimo fondo "Labdara” komisija

TORONTO LIETUVIŲ NAMAMS 
reikalingas vedėjas-a (manager). 
Metinis atlyginimas. Skambinti dienos metu:

A. Jankaitienė tel. 762-9183 arba tel. 762-3838 
ir J. V. Šimkus tel. 965-2885

Organizuojama lietuvių jaunimo 

slidinėjimo išvyks 
autobusu į Mount St. Louis

Moonstone Ski Resort 
kovo 7, šeštadienį. 

Išvykstama nuo 
Toronto Lietuvių namų 

7 valandą ryto. 
Kaina-28.00

Registruotis pas Joną Ažubalį tel. 766-7040 arba pas 
L. Garbaliauskątel. 277-3351.

Išvyką rengia Toronto lietuvių namų jaunimo 
ir vyrų būreliai

EKSKURSIJOS
į VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

1. Balandžio 20-29 3. Birželio 25 - liepos 14 5. Rugsėjo 2-16
2. Gegužės 13-27 4. Rugpjūčio 17-28 6. Spalio 5-16
Grupes: gegužės 13, birželio 25 ir rugsėjo 2 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automobilius 
arba ir kitus reikmenis. 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.

\ BAČĖNAS
All Seasons Travel, B.D.

1 57*3 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1 A6 

Registration No. 0009239

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B
2 Jane St., Suite 500 Telefonai:
Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416) 762-7393

< Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

3425 Dundas St.W., Suite 201 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-4319
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 621-2136

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD., REALTOR, 
1614 Bloor St. West, Toronto, M6P1A7 

(Art! Toronto Lietuvių namų)

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KOKIĄ 
NEKILNOJAMĄ NUOSA VYBĘ, VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 

DRAUGIŠKAI PA TARNAUS

STASYS JOKŪBAITIS.
30 metų patirtis vakarų Toronto Ir High Parko rajonuose.

KINGSWAY NATIONAL _ Te 1 ‘ ^5-2331
THE SIGN OF DIST IN( T ION arba 537-2869

“All THE_____
CHOICE SE5S3Į IN THE tt&Sa 

vvnm rr 
MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

Juozas (Joseph)
NarRus

B namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

769-16161700 bloor Street west 
toronto. Ontario M6P 4C3

RE^IKK 
west realty Inc., realtor 

an independent member broker

TA 13 17 C TTT? I) insurances.
| 7 JA T J kJ JLL-Ej II REAL ESTATE BROKERS 

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8 

Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ ir 
RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 10 v.r. - 2 v.p.p.
Narys "Better Business” biuro

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(41 6) 533-1 1 21
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Paskaitų serija
“Krikščionybė
Lietuvoje ”

Pirmoji paskaita istoriko dr. Algirdo Budreckio:
“Senovės lietuvių tikėjimas ir jų 

priešinimasis krikščionybei ”
kovo 8, sekmadienį, 2.30 vai. po pietų, 
Toronto Lietuvių namų Mindaugo salėje 
Visus kviečiame dalyvauti!

Lietuvos krikščionybės sukakties komiteto Kanadoje 
paskaitų komisija

KAZIUKO MUGĖ ®
Prisikėlimo salėse kovo 1, sekmadienį 
Mugės tema: Lietuvos krikščionybės sukaktis 

ffl Skautiškos veiklos paroda 
® Tėvų komiteto valgykla 
9 Draugovių paviljonai

Proga susitikti visiems su visais 

Pradžia — 9.30 valandą ryto Rengia ir kviečia
Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai

B MONTREAL

TORONTO Mažosios Lietuvos
moterų draugijos L1 utllLllllo

DR. ALGIRDAS BUDRECKIS, 
istorinių leidinių autorius bei re
daktorius, skaitys paskaitų tema 
“Senasis lietuvių tikėjimas ir jų 
priešinimasis krikščionybei” 1987 
m. kovo 8, sekmadienį, 2.30 v.p.p., 
Toronto Lietuvių namuose, Mindau
go salėje. Paskaitų rengia Lietu
vos krikščionybės sukakties komi
teto paskaitų komisija. Pakviesta
sis paskaitininkas yra jaunosios 
kartos istorikas, aktyviai dalyvau
jantis lietuvių veikloje JAV-se, 
daug rašantis apie lietuvius bei 
Lietuvų anglų ir lietuvių kalbomis

Anapilio žinios
— Tikinčiosios Lietuvos diena 

atšvęsta vasario 22, sekmadienį. 
Pamokslus ta tema sakė klebonas 
kun. J. Staškus. Giedojo parapijos 
choras, vad. J. Govėdo. Liturgi
nius skaitymus atliko Edvardas 
Pečiulis ir Daina Kalendraitė. 
Simbolines Mišių aukas atnešė 
jaunimo atstovai. Padaryta rink
liava Lietuvos tikintiesiems.

— Lietuvos nepriklausomybės 
iškilmių pamaldose vasario 15, 
sekmadienį, su savo vėliavomis 
dalyvavo VI. Pūtvio kuopos šau
liai, kat. moterų draugijos sky
rius ir skautų tuntas “Rambynas”. 
Mišių aukas atnešė ir skaitymus 
atliko Maironio mokyklos moki
niai.

— Pakrikštytas Tony ir Joanos 
(Daržinskaitės) Macoretta sūnus 
Danielius-Jokūbas (James).

— Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktis Wasagoje 
paminėta vasario 22, sekmadie
nį, pamaldomis, kurias laikė kun. 
K. Kaknevičius, ir akademine 
dalimi.

— Jaunų talentų popietė — kovo 
8, sekmadienį, 12.30 v.p.p. Ana
pilio salėje.

— Gavėnios rekolekcijos — ko
vo 19-22 d.d. Vedėjas — kun. V. 
Pikturna.

— Religinės šalpos popietė — 
kovo 22, sekmadienį, po 11 v.r. 
Mišių, Anapilio salėje. Meninę 
programų atliks pianistas Vyt. 
Pacevičius ir poetė Aldona To- 
toraitienė. Pietus paruoš J. Bu- 
bulienė. Rengia — KLK moterų 
dr-jos Lietuvos kankinių par. 
skyrius.

— Kanados lietuvių kultūros 
muziejui paaukojo $1000 P. L. 
Murauskai Alfonso ir Angelės 
Šmigelskių atminimui.

— Paaukojo: a.a. kun. St. Kulbio, 
SJ, paminklui $100 — Algis Čiužas; 
religinei Lietuvos šalpai $200 — 
P. Ščepavičius; $100 — P. V. Dalin- 
dos; parapijai $400 — P. Ščepavi
čius.

— Ateinantį sekmadienį, kovo 1, 
maldininkai jau galės papietauti 
parapijos salėje ir po 9.30 v.r., 
ir po 11 v.r. Mišių. Autobusas po 
pamaldų tų sekmadienį iš Anapi
lio išvažiuos 12.45 v.p.p.

— Mišios kovo 1, sekmadienį, 
9.30 v.r. — už a.a. Tomų Užupį, 11 
v.r. — už a.a. Antanų Jakimavičių; 
Wasagoje 11 v.r. — už a.a. Elenų 
Jagučanskienę.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamų kainų. Skambinti 
tel. 769-5024, Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Tikinčiosios Lietuvos diena

— šį sekmadienį, kovo 1. Per visas 
Mišias antroji rinkliava skiriama 
religinei Lietuvos šalpai. Pamoks
lus sakys kun. A. Saulaitis, SJ, iš 
Čikagos.

— Vasario 20 d. palaidotas a.a. 
Juozas Kairys, 79 m.; vasario 21 d.
— a.a. Ona Venskaitienė, 95 m.

— Religinis dešimties sesijų se
minaras prasidės kovo 11 d., 7.30 
v.v., Prisikėlimo šventovėje.

— Maldos savaitė prasidėjo va
sario 23 d. nuo 12 v. vidurnakčio 
ir tęsis iki kovo 1 d., 12 v.v. Visų 
tų savaitę melsimės 24 valandas 
kasdien už dvasinį mūsų tautos 
atgimimų, už savo šeimas, už per
sekiojamus lietuvius ir už tuos, 
kurie yra nutolę nuo Kristaus.

— Bilietai į parapijos vakarie
nę platinami salėje po Mišių.

— Parapijai aukojo: $500 —- L. G. 
Matukai; $250 — E. Matijošaitie- 
nė; $200 — C. B. Joniai; $100 — A. 
B. Petryla, J. A. Puteriai, L. P. 
Murauskai, S. Tumosienė; relig. 
šalpai $20— St. Šergalienė.

— Mišios kovo 1, sekmadienį,
8.30 v.r. — už Kartavičių šeimos 
mirusius, 9.20 v. r. už a.a. Ginev- 
rų ir Riccardo Bordignon, 10.15 
v.r. — už a.a. Jonų Vasiukevičių,
11.30 v.r. — už parapijų, 7 v.v. — 
už Ročių ir Batakių šeimų miru
sius.

Išganytojo parapijos žinios
— Vasario 22 d. pamaldose bu

vo prisiminti Jurgis Gavėnia, mi
ręs 1987. II. 20 Tauragėje, Morta 
Amantienė, mirusi 1984 m., ir Jo
nas Liola, miręs 1986 m.

— Vasario 21 d. buvo pakrikšty
tas Bryan Stephen Jones, Elzės 
Kenčiuvienės provaikaitis.

— Pamaldas kovo 1 ir 8 d.d. — 
9.45 v.r. laikys kun. P. Dilys.

— Moterų draugijos susirinki
mas — kovo 8 d. po pamaldų E. 
Juknienės namuose (22 Indian 
Trail, tel. 537-3262).

— Parapijos choras renkasi re
peticijoms kovo 9, 16 ir 23 d.d.,
7.30 v.v., parapijos salėje.

— Tradicinis šiupinys —- kovo 
3 d., 7 v.v., Prisikėlimo parapijos 
salėje. Mažosios Lietuvos moterų 
draugija kviečia dalyvauti.

Lietuvių namų žinios
— Užgavėnių karnavalas — va

sario 28 d. Organizacijų paviljonai 
ir jaunimo popietė 1 v.p.p. — 5 
v.p.p. Kaukių vakaras nuo 7 v.v. iki 
1 v.r. Aprangų ir kaukių premijų 
vertintojais pakviesti — Andrew 
Witer MP ir ministeris Tony Rup
recht MPP. Bilietai gaunami LN 
arba prie įėjimo.

— “Atžalyno” renginys “Monte 
Carlo — Las Vegas Fiesta” susi
laukė daug jaunimo ir vyresniųjų, 
mėgstančių ne tik šokti, bet ir 
pakortuoti. Programų atliko N. 
Benotienės vadovaujama “Sutar
tinė”.

— LN nariai, pakeitę adresus, 
prašomi pranešti tel. 532-3311 
arba užrašius pakeitimų įmesti 
į LN dėžutę prie raštinės durų.

— LN valdybos posėdis — kovo 
12 d., 7.30 v.v.

— Valdybos patvirtintos naujos 
narės: Valerija Čeponytė, Diana 
Balaišytė.

— Vasario 22 d. koncerto pro
gramoje buvo sutikę dalyvauti 
menininkai iš Vokietijos. Neti
kėtai susirgus sol. Vilijai Mo- 
zūraitytei, visų koncerto progra
mų atliko smuikininkas Mykolas 
Kollars ir pianistė Raminta Lamp- 
satytė. Visi 250 klausytojų šiltai 
sutiko menininkus. Koncertų glo
bojo kultūrinė LN komisija.

“Audra Travel Corporation” 
1987 m. kovo 1 d. išsikelia į nau
jas patalpas — 2100 Bloor St. 
W. (tarp High Park ir Runney- 
mede Rd ), Toronto, Ont. Sklb.

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.

kovo 3, antradienį, 7 valandą vakaro,
Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

Įėjimas— 
$12.00 /■>
(vakarienė į Y 
su vynu). V
Įdomi P
programa, Irt
turtinga y
loterija. ĮP
Visus V*c
dalyvauti j
maloniai įį į
kviečia — V c
RENGĖJOS Z

kovo 8, 
sekmadienį, 12.30 v.p.p.

Programoje - per 20 įvairių meno šakų talentų. įėjimas - laisva auka. 

Rengia ir visus dalyvauti kviečia -
Lietuvos kankinių parapijos tarybos kultūrinė sekcija

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS praneša, kad

metinis narių susirinkimas

į

įvyks 1987 m. kovo 8 dieną, sekmadienį, 4 valandą po pietų, 
parapijos salėje, 1021 College St., Toronto, Ontario.

Ta pačia proga primename, kad 
norint gauti atleidimą nuo 1986 metų 
pajamų mokesčių už įnašus į pensijų 
sąskaitas (RRSP), juos reikia įnešti 
iki š. m. kovo 2 dienos.

Nuo 1986 m. lapkričio 1 dienos

mūsų kooperatyvas perėmė iš “Coo
perative Trust Company of Canada” 
pensijų administravimą ir todėl pakvi
tavimus mokesčiams atleisti išduoda 
tuoj pat kooperatyvo raštinė.

Valdyba

!
n

'i y. A

I’ A D Ė K A
Reiškiame nuoširdžių padėkų 

visiems, kurie pagerbė mus mūsų 
20 metų vedybinės sukakties pro
ga. Ačiū rengėjoms Natalijai Ka- 
leinikienei ir Aldonai Stungurie- 
nei. Dėkingi esame visiems, kurie 
atvyko į mūsų namus ir kartu pra
leido smagų vakarų mūsų pasto
gėje. Visa tai, kas įvyko dviejų 
dienų laikotarpyje, liks mums vi
suomet atmintyje.

Irena ir Vytautas Pečiuliai

PARDUODAMAS Bayview ir Hwy 7 
labai didelis liuksusinis 5 metų 
senumo namas. 3559 kv pėdos, 5 
miegamieji, 3 prausyklos, biblio
teka, šeimos kambarys ir daug ki
tų patogumų. Kaina - $387,000. 
Skambinkite: Birutė Spudas, 
RE/MAX Homecentre Inc., tel. 
535-2500 arba 445-9469.

SHANNON FLORIST LTD. 
gėlių krautuvė

Savininkė LINDA MacDONALD 
357 Jane Street, Toronto, Ontario 
M5S 3Z3. Tel. 766-2367

REIKALINGA PRIEŽIŪRA trims 
broliukams - 5 mėnesių, 5 metų ir 
8 metų nuo pirmadienio iki penk
tadienio 7 v.r. - 5.30 v.v. Burnham- 
thorpe ir Dixie rajone Mississau- 
goje. Suinteresuoti prašome skam
binti tel. 625-8964 Mississauga.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ.
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles ir jas 
pristato vestuvėms, ligoniams, lai
dotuvėms, (vairiems parengimams. 
Skambinti tel. 767-9372.

Šv. Kazimiero šventė ir Tikin
čiosios Lietuvos diena bus iškil
mingai paminėta kovo 8, sekma
dienį, 11 v.r. pamaldomis šven
tovėje. Po to bus meninė progra
ma parapijos salėje, šilti pietūs, 
baras ir loterija. Gros lietuviš
ka muzika. Kaziams ir Kazėms bus 
prisegta po rožę. Meninę progra
mų atliks Montrealio lietuvių vy
rų oktetas. A.Š.

Kantatos popietė. Š. m. kovo 15, 
sekmadienį tuoj po Sumos, Aušros 
Vartų parapijos salėje rengiamas 
susipažinimas su kantata ir premi
jų įteikimas jos autoriams. Pirmų 
kartų naujausių savo kūrinį skai
tys pats poetas dr. H. Nagys. Iš 
kantatos muzikines ištraukas pa
skambins muzikas A. Stankevi
čius. Bus įvairūs šalti užkandžiai, 
baras, turtinga loterija. Kviečia
mi visi Montrealio lietuviai. Bi
lietai jau platinami. Susidarius 
10-čiai amenų, bus rezervuojami 
stalai. Tuo reikalu skambinti 366- 
1963 A. Blauzdžiūnienei. Pelnas 
skiriamas kantatos atlikimui. Au
ka — $5.00.

Lietuvos krikščionybės sukakties 
komitetas Montrealyje

Bendrasis Vasario 16 minėjimas 
prasidėjo iškilmingomis pamal-. 
domis AV šventovėje vasario 15 d. 
Pamaldoms įėjo iškilminga proce
sija: vainikas žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės, organizacijų vėlia
vos, Šv. Onos dr-jos narės, Mišių 
skaitytojai — Alb. Blauzdžiūnas, 
dr. J. Mališka ir kunigai. Mišias 
laikė kun. Ant. Saulaitis ir kun. 
Iz. Sadauskas. Pamaldų metu gie
dojo AV parapijos choras, vad. 
muz. Mme M. Roch. Šiai progai 
labai tinkamų pamokslų pasakė 
kun. Ant. Saulaitis.

St. Henri Polyvalente mokyk
los auditorijoje 3 v.p.p. įvyko 
sekanti šios šventės minėjimo 
dalis, paruošta KLB Montrealio 
apylinkės valdybos. 20° šaltis at
baidė dalį šios šventės lankytojų. 
Minėjimų pradėjo pranešėja Dai
va Piečaitytė, pasveikindama vi
sus dalyvius ir pranešdama, kad 
vakar visiems trims Montrealy
je gyvenantiems kūrėjams-sava- 
noriams — Česlovui Januškevi
čiui, Domui Jurkui ir Jonui Vi- 
liušiui buvo pasiųstos gėlės; 
šiame minėjime esančiam vie
nam iš jų — Domui Jurkui buvo 
sukeltos ovacijos. Įnešus vėlia
vas ir sugiedojus Kanados him
nų, tylos minute buvo pagerbti 
visi žuvusieji dėl Lietuvos lais
vės.

Visuomenininke iš Toronto adv. 
Joana Kuraitė-Lasienė savo pa
skaitoje gvildeno šių dienų mū
sų uždavinius, 1986 m. rudenį 
prasidėjusių Vienos konferenci
jų ir kitas aktualijas.

Šiais metais valdžios atstovai 
minėjime nedalyvavo, tik atsiun
tė sveikinimus raštu. Žodžiu svei
kino Kanados baltiečių federaci
jos Montrealio skyriaus, latvių, 
estų, vengrų, ukrainiečių ir len
kų atstovai.

Po trumpos pertraukos pasi
rodė visa eilė Montrealio dainos 
vienetų su savo dainomis: vyrų 
oktetas ir vyrų choras, vad. Mme 
M. Roch, “Gintaro” ansamblio dai
nininkai, vadovaujami Mildos Bi- 
levičiūtės-Ruffo, “Pavasario” 
mergaičių choras, diriguojamas 
Ingridos Tark ir akompanuojamas 
J. Fisher, lituanistinės mokyk
los vaikučiai, vadovaujami Mary
tės Adamonytės.

Programai pasibaigus, apylin
kės valdybos pirm. Arūnas Staš
kevičius padėkojo visiems daly
viams ir programos atlikėjams.

Gale J. Kuraitė-Lasienė pranešė, 
kad šiais metais KLB krašto val
dybos kultūros komisijos premija 
už pašymėtinų veiklų skautuose, 
“Gintare” ir sporte yra skiriama 
Rimui Piečaičui, kuriam čekį įtei
kė Kanados lietuvių fondo įgalio
tinis Br. Staškevičius.

Tautos himnu ir vėliavų išneši
mu baigtas minėjimas, trukęs tris 
valandas.

Lituanistinė mokykla paminėjo 
Vasario 16-ųjų vasario 14 d. Pra
nešėja buvo Vilė Išganaitytė. Ka
nados lietuvių jaunimo sųjungos 
pirm. Daiva Piečaitytė supažin
dino su jos vadovaujama organi
zacija. Vėliau kiekvienas skyrius 
padeklamavo po eilėraštį, visi 
mokiniai padainavo ir pašoko 
“Kalvelį”. Mokytojos St Mikola- 
jūnaitės grupė suvaidino “Jūra
tės dilemų”. Kartu vyko Emilijos 
Petrovienės gintaro dirbinių pa
rodėlė. Iškilmėje dalyvavo ir 
Montreal} lankęs lietuvių jėzui
tų provinciolas kun. Ant. Saulai
tis, Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. St. Šileika, seselė 
Palmira ir kiti svečiai.

“Rūtos” klube kovo 11 d., 1 v.p.p., 
inž. Algis Kličius rodys skaidres 
su paaiškinimais iš savo kelionių 
po tolimus kraštus. Kviečiami na
riai ir svečiai.

Metinis “Lito” susirinkimas 
numatomas balandžio 25 d. AV 
parapijos salėje.

Metinis “Rūtos” klubo susirin
kimas įvyko vasario 4 d. Dalyvavo 
65 nariai. Klubo pirmininkas 
priminė, kad 1986 m. buvo suruoš
ta dr. Ilonos Gražytės-Maziliaus- 
kienės paskaita, Užgavėnių po
pietė Su Birutės Nagienės tos die
nos papročių paaiškinimais, ke
turių dienų išvyka į Putnamų, vie
nos dienos ekskursija į 1000 salų 
ir dešimtmečio minėjimas su kon
certine dalimi, dail. Ad. Galdi
ko paveikslų paroda. Iš iždininko 
pranešimo paaiškėjo, kad, taupiai 
gyvenant, per metus iždas paaugo 
1800 dol.

Dviem valdybos nariam baigus 
savo kadencijų, perrinkta Petro
nėlė Juškevičienė ir naujai iš
rinktas anksčiau buvęs klubo 
pirm. Jonas Adomaitis. Naujų 
valdybų sudaro: seselė Palmira, 
P. Juškevičienė, J.Adomaitis, 
Julius Jurėnas ir Br. Staškevi
čius. Į revizijos komisijų, vieton 
vieno nario, baigusio savo ka
dencijų, išrinktas Vincas Kačer- 
gius. Šių komisijų dabar sudaro 
Joana Kęsgailienė, V. Kačergius 
ir Kostas Toliušis. Artimiausiu 
laiku valdyba Ir rev. komisija 
pasiskirstys pareigomis.

Po susirinkimo Stasė Baršaus
kienė ir Marija Girdžiuvienė su 
talkininkėmis visus pavaišino 
šiltais užkandžiais, vynu, pyra
gais ir kava.

Jono Adomaičio 85 m. amžiaus 
sukaktis paminėta vasario 7 d. 
Seselių namuose. Sukaktuvinin
kas yra pasižymėjus savo nuosta
biu taktu bei aktyvia veikla įvai
riose lietuviškose organizacijo
se, todėl ir sveikinimų nestigo: 
žodžiu sveikino giminės iš Bos
tono ir Hamiltono, Montrealio 
AV parapijos, Lietuvių Bendruo
menės, “Rūtos” klubo, “N. Lietu
vos” atstovai ir privatūs asme
nys. Šiame minėjime dalyvavo 
apie 70 asmenų, bet dėl ribotos 
vietos visi norintys negalėjo 
pakliūti. Renginį kruopščiai 
suorganizavo Joana Kęsgailienė 
ir pravedė dr. Petras Lukoše
vičius. Sukaktuvininkui buvo 
įteikta bendra dovana — spal
votas televizorius. B.S.

Š. m. kovo 7, šeštadienį, 7 v.v. 
Toronto Lietuvių namuose 

istorikas dr. Algirdas Budreckis skaitys

“Istoriografiniai veikalai anglų kalba apie 
Lietuvą ir lietuvius”.

Bus galima įsigyti dr. A. Budreckio parašytą 
trumpą Lietuvos istoriją angliškai “An Introduction 
to the Lithuanian History”.

Tai tinkama dovana angliškai kalbantiems, 
įėjimas nemokamas. Visi kviečiami dalyvauti.

Rengia - Kultūrinė Lietuvių namų komisija

reikalinga tarnautoja
arba tarnautojas-

Pirmenybė turintiems patyrimo banke ar buhalterijos 
darbe, kalbantiems lietuviškai ir angliškai. Kreiptis į 
vedėją tel. 532-1149 arba 532-8723.

Greitas ir tiks lūs patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

i C? MONTREALIO LIETUVIŲ
L.I I KREDITO UNIJA

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

Skyriai: 3907A Rosemont Blvd, ir Šv. Kazimiero parapija

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $19,000,000; REZERVAS - VIRŠ $600,000.

MOKA UŽ:
Certifikatus .............. .... 73/4% Taupymo - special............ .... 5’/?%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........ .... 5'/4%

1 metų .............. ....7'/z% Taupymo-kasdienines .... .... 43/4%
180 d. - 364 d. ... ....  7 % Einamos sąsk.................... .... 41/2%
120d. - 179d. ... .... 63/4% Pensijų - RRSP - term...... .... 81/4%
30d. - 119d. ... .... 6'/2% Pensijų- RRSP-taup...... .... 6 %

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 9’/z%, asmenines - nuo 10'/z%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS

1475 DeSeve Rosemont Šv. Kazimiero
Pirm. antr. treč.......... 9.00 - 3.00 --------- ---------
Ketvirtadieniais ....... 12.00- 8.00 4.00-8.00 ---------
Penktadieniais ........ 10.00- 6.00 2.00-6.00 ---------
Sekmadieniais ........ 10.30-12.30 --------- 10.30- 12.30


