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Išbandykime meilės jėgą
Šiais sukaktuviniais krikščionybės metais judama vi

saip ir visomis kryptimis. Iškilmės Romoje, minėjimai viso
se išeivijos kolonijose, koncertai, kantatos, oratorijos, pa
skaitos, seminarai, specialūs leidiniai, Lietuvos vyskupų 
atsišaukimai į tautą — visa tai juk yra ryškūs sukaktuviniai 
ženklai, kalbantys apie ypatinguosius metus, per kuriuos 
norima eiti su didesniu garsu, pasiekiančiu viso pasaulio 
šalis, kurių dėmesys visada yra svarbus ir pačiai okupuotos 
Lietuvos bylai.

Tačiau tie metai netrukus pasibaigs. Ateis kiti, gal vėl 
su kokiom svarbiom sukaktim, išjudinančiom platesnius 
savos visuomenės sluoksnius. Ir yra labai svarbu, kad visi 
tie išjudėjimai nesustotų, pasibaigus iškilmėms ir dingus 
ryškiesiems minėjimų ženklams. Labai ir labai svarbu, kad 
kas nors po viso to pasiliktų. Kitaip gi visi tie didieji už
mojai, pareikalaują iš rengėjų daug darbo ir lėšų, taptų 
tartum kokiais blykstelėjimais nuobodžioje pilkumoje.

Krikščionybės sukaktuviniai renginiai turėtų būti už
degančios žiežirbos. Po 600 metų mums jau būtų pats laikas 
krikščionybės nebelaikyti uždarytose šventovėse. Laikas 
ją išvesti už šventoriaus sienų. Šiandien į ją nebegalime 
žiūrėti vien tik kaip į religiją, vienokia ar kitokia konfesine 
forma pasireiškiančią. Krikščionybė reikalingaLgyvenimui. 
Kiekvienam žmogui ji tūri tapti gyvenimo būdu. Platesnėj 
apimty ji turėtų būti tam tikra sistema, kurios atmetimas 
pasaulį veda į krikščionišką pagonybę, daug žalingesnę, 
negu buvusi stabmeldystė, nes pasislėpusi po tuo pačiu 
krikščionybės vardo stogu, susiformalinusi, apsidangsčiu- 
si, bet jau praradusi savo tikrąją paskirtį.

Ir okupuotos Lietuvos valdytojai šiandien labiausiai 
bijo krikščionybės išvedimo į viešumą. Ją sąmoningai lai
ko uždarę šventovėse, kurios yra tapusios tikinčiųjų kon
centracinėmis stovyklomis. Bet koks prasiveržimas laiko
mas kišimusi į valstybės reikalus ir dažnai baudžiamas. 
Nesunku tai paaiškinti žinant, kad ateizmas yra neatski
riama komunistinės ideologijos dalis. Sunkiau čia suprasti 
laisvuosius Vakarus, sunkiai krypstančius krikščionėjimo 
linkme. Dar vis idealizuojama medžiaginė gerovė, kadaise 
buvusi viena iš ryškiausių emigracijos tikslų. Dar vis nau
dojamos klaidihgos žmogaus įvertinimo matuoklės, kur 
viskas nusveriama ne to “koks tu esi’’, bet “kiek tu turi*’. 
Suliberalėjusi kapitalistinė struktūra, taip idealizuojanti 
medžiaginį gyvenimą, neriboto visokeriopo laisvėjimo sie
kiais leidžia kiekvienam individui, net jau nuo pat vaikys
tės, apsispręsti už vienokį ar kitokį gyvenimo būdą. Sunku 
tad ir čia pasukti krikščionėjimo linkme, kur gyvenimo ke
lias nurodomas, o ne pasirenkamas.

Žmogaus ir žemės garbinimo įsibėgėjime visų tų sun
kumų kažkaip ir nebejaučiama, nes stengiamasi visose sri
tyse atsipalaiduoti nuo bet kokių varžtų, nors jie yra būti
ni žmogaus dvasiai. Taigi būtinas yra ir sukrikščionėjimas. 
Tai pati reikalingiausia pažanga, be kurios vargu ar bus 
kada išpręstas žmogaus laimės, socialinių rūpesčių ir gy
venimo tikslo klausimas. Kol kas dar niekas nenurodė ge
resnio pakaitalo, nors buvo ir yra bandoma ką nors prieš 
pastatyti. Ir kai iš tikrųjų žmonija laukia naujų posūkių, 
prasiveržią visuomenės ir pasaulio keitimo sąjūdžiai gana 
greitai patraukia, ypač jaunesniąsias kartas, aiškiai visuo
met pasisakančias už pažangą. Tai suprantama. Tačiau at
mintinas tik vienas dalykas: pažangėjimas nereiškia grio
vimo bei atsisakymo to, ką dabar turime. Pozityvus ir šian
dien pasauliui labiausiai reikalingas pažangėjimas yra 

(esamų dalykų gerinimas ir pritaikymas laiko reikalavi
mams. Tad ir krikščionybei pakaitalo nereikia. Reikia tik 
jos praktiškesnio pritaikymo, ir tai gana plačioje skalėje 
— nuo šeimos iki parlamento rūmų . . .

Jau buvo visais laikais išbandytos ir dabar dar bando
mos įvairiaformės smurto, pavydo ir neapykantos jėgos, 
sukėlusios karus, terorus, okupacijas, nekaltų žmonių žu
dymus. Vieną kartą reikėtų pasukti kita linkme ir išban
dyti meilės jėgą, kuri tegali būti visų painių ir kasdieninių 
problemų patikimiausia sprendėja. Žingsnis po žingsnio 
visiems reikia eiti prie jos. Č. Senkevičius

KANADOS ĮVYKIAI

Nesėkminga konferencija

Pasaulio įvykiai
VAKARŲ PASAULIO DĖMESYS PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ 
nukrypo į penkias dienas trukusią Britanijos premjerės M. That
cher viešnagę Maskvoje. Neoficialiai jai teko pakeisti JAV prez. 
R. Reaganą, kurio tiesioginius pokalbius su M. Gorbačiovu nu
traukė nesėkmingai pasibaigęs abiejų vadų susitikimas Islan
dijos sostinėje Reikjavike. Politinį prez. R. Reagano svorį su
menkino vidinės problemos, atneštos nelegalaus ginklų pardavi
mo Iranui įkaitais laikomiems amerikiečiams išlaisvinti, dalies 
gautų pinigų nukreipimas Nikaragvos partizanams. Premjerė M. 
Thatcher lankėsi ortodoksų vienuolyne Zagorske, susitiko su 
dviem išlaisvintais disidentais — žydų veikėju J. Begunu ir žmo
gaus teisių gynėju dr. A. Sacharovu. Pastarasis, padėkojęs Bri

Pirminių Kanados gyventojų 
teisių klausimas svarstomas 
nuo 1982 m. Eskimai, indėnai ir 
metisai nori, kad jų teisės būtų 
aiškai įjungtos naujojon Kana
dos konstitucijon. Dabartinė 
konstitucija pripažįsta specia
lias teises pirminių Kanados 
gyventojų atstovams, bet jos 
nėra oficialiai apibūdintos. 
Šį klausimą turėjo išspręsti 
ketvirtoji Kanados ministe- 
rio pirmininko, provincijų 
premjerų, eskimų, indėnų ir 
metisų atstovų konferencija 
Otavoje. Konferencijoje pa
aiškėjo, kad šios trys grupės 
nori turėti konstitucijon įra
šytą savivaldos teisę. Minis- 
teris pirm. B. Mulroney sun
kiai beišsprendžiamą klausi
mą bandė gelbėti kompromisi
niu pasiūlymu įjungti savival
dos teisę konstitucijon su pa
staba, kad savivalda pirmiau
sia turi būti sutarta su Kana
dos ir provincijų vyriausybė
mis. Indėnai, eskimai ir meti
sai savivaldai norėjo turėti 

laisvas rankas, kurių įjungi
mui Kanados konstitucijon ne
pritarė Britų Kolumbijos, Al
bertos, Saskačevano ir Niu- 
faundlandijos premjerai. Kons
titucijai pakeisti reikia Kana
dos vyriausybės ir septynių 
provincinių vyriausybių suti
kimo. Tos septynios vyriausy
bės turi atstovauti pusei visų 
Kanados gyventojų. Iš karto 
buvo susidurta su neįveikiama 
kliūtimi, juo labiau, kad kon
ferencijoje nedalyvavo gyven
tojais gausi Kvebeko provinci
ja, kuri taip pat nėra išspren
dusi konstitucinių savo pro
blemų.

Atstovų daugumą turintys 
konservatoriai Kanados par
lamente patvirtino ministerio 
pirm. B. Mulronio siekiamą 
laisvą prekybą tarp Kanados 
ir JAV. Derybos šiuo klausimu 
yra padariusios nemažą pa
žangą. Ministeris pirm. B. Mul
roney teigė, kad laisvos preky
bos dėka Kanadoje atsirastų

(Nukelta į 8-tą psl.)

Švenčiame Lietuvos krikščionybės sukaktį skaudančia širdimi: prieš akis uždarytoji Vilniaus katedra - Lietuvos 
krikščionybės lopšio žaizda Iš A. Kezio “Lithuania Through the Wall”

Baltiečių vakaras Kanados parlamente
Penkioliktasis btaltiečių va

karas Kanados parlamento rū
muose Otavoje įvyko š. m. ba
landžio 1 d. Jau ankstų rytą 
vyko įvairūs baltiečių pasima
tymai bei pasitarimai su Ka
nados valdžios asmenimis. _ 
Vienas svarbesniųjų pasima
tymų buvo su Kanados užsie
nio reikalų pareigūnais Rytų 
Europai. Dalyvavo iš viso apie 
12 asmenų, jų tarpe trys lietu
viai: adv. Algis Pacevičius, 
adv. Joana Kuraitė-Lasienė ir 
inž. Juozas V. Danys. Antras 
taipgi labai svarbus pasimaty
mas buvo su Kanados teisingu
mo ministeriu R. J. Hnatyshyn 
Deschenes komisijos reikalais. 
Tame pasimatyme dalyvavo: 
Latvių federacijos Kanadoje 
ir taipgi dabartinis Baltų fe
deracijos pirmininkas dr. Gun
tis Silins, Estų centrinės tary
bos Kanadoje pirmininkas Laas 
Leivat ir KLB krašto valdybos 
pirmininkas Algis Pacevičius.

Vakare ištisą valandą prieš 
vakarienę parlamentarai su 
baltiečiais šnekučiavosi. Dau
gelis atnaujino prieš metus ar 
net keliolika metų užmegztas 
pažintis. Tiesiog galima bu
vo jausti, kad juo toliau, juo 
stipriau baltiečiai įsitvirtina 
Kanados parlamentarų tarpe.

Vakarą atidarė vienas iš to 
vakaro parlamentarų globos 
komiteto pirmininkų — Kana
dos finansų ministeris Michael 
Wilson. Vakarienės maldą su
kalbėti jis pakvietė Vatikano 
pronuncijų Kanadai arkiv. An
gelo Palmas. Po maldos min. M. 
Wilson vaišių dalyviams pri
statė iškilius užsienio svečius, 
atstovaujančius savo kraštams 
Kanadoje. Tai buvo šie asme
nys: Vatikano atstovas arkiv. 
Angelo Palmas, Švedijos am
basadorius O. Ullesten, V. Vo
kietijos ministeris-tarėjas dr. 
N. Klinger, Australijos aukšto
jo komisionieriaus pareigas ei
nąs R. G. Crick, JAV ambasados 
tarėjas J. P. Becker, D. Britani
jos aukštasis komisionierius ir 
vicekancleris M. Connor, Bel
gijos ambasados tarėjas R. 
Nijskens, Olandijos ambasa
dos tarėjas Th. E. The ir Turki
jos ambasados tarėjas T. Tane. 
Taipgi buvo pristatytas Kana
dos užsienio reikalų ministe
rijos direktorius Rytų Europos 
reikalams dr. T. Fraser, to sky
riaus viršininkas R. Halpin ir 
Estijos bei Latvijos konsulai 
Kanadai su apgailestavimu, 
kad Lietuvos konsulas Kanadai 
dr. J. Žmuidzinas negalėjo da
lyvauti.

Toliau savo žodyje M. Wilson 
užsiminė apie Deschenes ko
misiją, kurios darbas padė

jęs prasklaidyti susidariusią 
blogą nuotaiką nepagrįstų kal
tinimų kai kurių tautybių aki
vaizdoje. flo siūlymas - visiems 
atkakliai darbuotis už laisvę, 
kuria ir Kanados siekiai pa
remti.

Vėliau prancūziškai ir angliš
kai kalbėjo antrasis šio par
lamentarų globos komiteto 
pirmininkas senatorius dr. 
Stanley Haidasz. Jis pabrėžė 
buvusio Kanados min. pirmi
ninko P. E. Trudeau daugia- 
kultūriškumo programą, kuri 
baltiečiams Kanadoje sutei
kusi daug iki tol neturėtų pri
vilegijų. Jis taipgi pranešė, 
jog šio vakaro pagrindiniu kal
bėtoju bus Kanados ministerio 
pirmininko pavaduotojas D. 
Mazankowski. Jis taipgi pri
dūrė, kad šio vakaro pagrindi
niai rengėjai bei darbuotojai 
yra estas W. Pent, latvis S. 
Anderson ir lietuvis Juozas V. 
Danys. Baigdamas savo žodį, jis 
prisiminė praeitais metais mi
rusį sen. Paul Yuzyk kaip šio 
Baltiečių vakaro parlamento 
rūmuos pradininką. Ta proga 
buvo pagerbta jo našlė gėlių 
puokštės įteikimu. Taipgi gė
lių puokštė buvo įteikta lat
vei p. Parups, kurios miręs vy
ras anksčiau buvo pagrindinis 
iš latvių pusės Baltiečių va
karo rengėjas.

Po skanios vakarienės šiais 
metais taurę už karalienę pa
siūlė pakelti KLB krašto val
dybos pirm. Algis Pacevičius. 
Paskui vakaro vadovas latvis 
P. Aruvald pravedė meninę 
programą.

Pirmoje dalyje pasirodė trys 
latvaitės. Daina, fleita, kank
lėmis bei žodžiu jos atskleidė 
Latvijos tautinę nuotaiką, at- 
likdamos J. Beloglazovso muzi
kinę “Pažado ir paguodos” ap
žvalgą. Tada kalbėjo Baltiečių 
federacijos pirmininkas dr. 
Guntis Silins, kuris buvo ap
sirengęs latvių tautiniais dra
bužiais. Savo kalbą jis pradėjo 
skaitydamas tariamą Gorba
čiovo laišką, kuriame palaips
niui paaiškėjo, kad sovietų pa
vergtiesiems kraštams sutei
kiamos ne tik visokios laisvės 
bei privilegijos, bet duodama 
ir teisė demokratiškai išsi
rinkti savo valdžią bei nepri
klausomai tvarkytis. Tik to ta
riamo Gorbačiovo laiško pa
baigoje daugumui paaiškėjo, 
jog tai kalbėtojo kūryba, ati
tolusi nuo tikrovės. Šiuo 
“laišku” kalbėtojas taikliai 
pavaizdavo baltiečių troški
mus ir tą laikyseną, kurios So
vietų Sąjunga turėtų imtis, jei 
tikrai norėtų pasaulio taikos 
bei gerovės. Baigdamas kalbą, 
jis padėkojo Kanados atstovui 

Vienoje už drąsų žodį, ginantį 
Baltijos tautų reikalus.

Po jo kalbos lietuviškąją 
meninės programos dalį atliko 
pianistė Leokadija Paulaus
kaitė - Kanovičienė, paskam
bindama M. K. Čiurlionio pre
liudą ir F. Chopino fanta
ziją impromptu. Ji susilaukė 
gausaus plojimo.

Tada į susirinkusius prabilo 
Kanados transporto ministeris 
bei ministerio pirmininko pa
vaduotojas Don Mazankowski. 
Jis pasisakė esąs lenkas, gi
męs Kanadoje. Kalbą jis pra
dėjo nurodydamas Kanados 
karinius įsipareigojimus Va
karų gynybos sistemoje ir 
pastangas dabartiniu metu 
ginkluotis vis geresniais gink
lais. Jis pareiškė, jog neteisy
bė, kurioje skęsta daugelis tau
tų, negalinti būti pradedama 
vadinti teisingumu vien dėl to, 
kad toji padėtis ilgus metus tę
siasi. Todėl ir Kanada Balti
jos tautas pripažįstanti tik 
kaip nepriklausomas valstybes 
ir jose gimusių asmenų vieto
ves įrašanti ne “Sovietų Sąjun
ga”, bet “Estija”, “Latvija” 
arba “Lietuva”. Jis priminė, 
kad tikro teisingumo laikyda
masi, Deschenes komisija at
metusi tautybių apkaltinimą 
karo nusikaltimais, o dabar
tinė vyriausybė pasisakiusi 
už apkaltintųjų asmenų tei
simą Kanadoje, o ne atidavimą 
kraštams, kurių teisingumu 
negalima pasitikėti. Jis už
baigė mintimi, jog Kanada be 
kompromisų stovinti ūžta r p- 
t a u tinę talEąbei visų ta u t ų 
laisvę. _

Po šios kalbos susirinku
siems buvo pristatyti kiti šia
me vakare dalyvaujantys Ka
nados ministeriu kabineto na
riai: veteranų reikalų minis- 

(Nukelta į 2-rą psl.) 

Finansų ministeris MICHAEL WIL
SON, Baltiečių vakaro parlamenta
rų globos komiteto pirmininkas, 
šių metų balandžio 1 d. vaišėse 
Kanados parlamento rūmuose Ota
voje Nuotr. J. V. Danio

tanijai už jam teiktą paramą 
tremties metais Gorkyje, pata
rė remti dabartines M. Gorba
čiovo pastangas, kurių dėka 
jau buvo paleista apie porą 
šimtų politinių kalinių. Atviri 
premjerės M. Thatcher pokal
biai su M. Gorbačiovu truko 
beveik dvylika valandų. Ji 
priminė M. Gorbačiovui, kad 
Sovietų Sąjungos santykius su 
Vakarų valstybėmis labiausiai 
galėtų pagerinti pagarba žmo
gaus teisėms ir okupacinių ka
riuomenės dalinių atitrauki
mas iš Afganistano. Vakarų pa
saulio demokratinės valstybės 
savo sistemos nebando prie
varta užkrauti kitoms šalims, 
kai tuo tarpu sovietinis komu
nizmas kalba apie jo peršamo 
socializmo pergalę visame pa
saulyje, keldamas nuolatinį rū
pestį taikos norinčioje žmoni
joje. ..Taikos apsauga

M. Gorbačiovas pritarė žmo
gaus teisių užtikrinimui. Jis 
betgi nori, kad tokie pokalbiai 
būtų tarptautinio masto, ga
rantuojantys žmogaus teises į 
darbą, pastogę, diskriminaci
jos pašalinimą Vakarų pasau
lyje. Premjerė M. Thatcher pri
tarė branduolinio nusiginkla
vimo pastangoms, bet ji atme
tė Maskvos peršamą visų bran
duolinių ginklų panaikinimą 
iki 2000 metų. Pasak jos, isto
rija rodo, kad branduoliniai 
ginklai tapo geriausia taikos 
apsauga, pasaulį atbaidančia 
nuo karo. Jai esąs nesupranta
mas M. Gorbačiovo reikalavi
mas atsisakyti visų branduoli
nių ginklų, jeigu iš tikrųjų sie
kiama taikos, kuri jau daug 
dešimtmečių buvo užtikrinta 
tų ginklų dėka.

Popiežiaus kelionė
Jonas-Paulius II 33-čiajai 

savo kelionei užsienin pasirin
ko Urugvajų, Čilę ir Argenti
ną. Oficialiai ši kelionė buvo 
susieta su Čilės ir Argentinos 
1985 m. pasirašyta taikos su
tartimi, užbaigusia ginčą dėl 
Beagle kanalo. Ginčą sutarti
mi padėjo užbaigti Vatikano 
tarpininkai. Iš tikrųjų Jonui- 
Pauliui II rūpėjo demokrati
jos sugrąžinimas Čilei, kurią 
jau 13 metų valdo diktatūri
nis gen. A. Pinocheto režimas. 
Dar skrisdamas lėktuvu, popie
žius Jonas-Paulius II prasita
rė jį lydėjusiems žurnalistams, 
kad Katlikų Bendrija Čilėje 
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Edita Nazaraitė apie vyrų ir moterų lygybę 
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Reikalingas leidinys, bet sunku jį išleisti 
Garsusis vienuolis architektas

Pasižymėjęs XVIII šimtmečio architektas Tomas Žebrauskas

Filipinų pavyzdžiu turi siek
ti gen. A. Pinocheto režimo pa
šalinimo taikiu būdu. Kitokios 
nuomonės buvo gen. A. Pino
cheto priešų eilėse esantys 
marksistai ir komunistai, pra
dėję organizuoti įnirčio kupi
nas demonstracijas. Savo poli
tiniams siekiams jie netgi pa
naudojo popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II laikomas susitaikymo 
Mišias Santiago parke, susi
laukusias 600.000 dalyvių. Stai
ga tik 50 metrų nuotolyje nuo 
Mišioms skirtos plaformos tvar
ką prižiūrėjusius policinin
kus pradėjo pulti lazdomis, 
lentgaliais ir akmenimis gink
luoti demonstrantai, parkan 
atėję ne melstis, o smurtu at
kreipti pasaulio dėmesį.

Kovos prie altoriaus
Prasidėjo kovos netoli al

toriaus, už kurio netgi bandė 
slėptis kai kurie netikėtai už
klupti policininkai. Popiežius 
Jonas-Paulius II sutrumpino 
pradėtą pamokslą, kad galė
tų greičiau užbaigti Mišias. 
Jį apsupo iš Vatikano atsivež
ti saugotojai, o raminti minios 
nuo altoriaus buvo pasiųsti 
dvasiškiai. Policininkai mas
kuotų demonstrantų pradė
tas riaušes sustabdė šūviais, 
ašarinėmis dujomis, vandens 
čiurkšlėmis. Ašarinės dujos 
pasiekė ir šiaip nenukentė
jusį Joną-Paulių Il ant susi
taikymo'Mišioms skirtos plat
formos, kitus aukštuosius dva
siškius, arti buvusius maldi
ninkus, kurių eilėse buvo mo
terų su vaikais. Vėliau paaiš
kėjo, kad kairiųjų pradėtose 
riaušėse sužeista daugiau kaip 
200 civilių ir policininkų, vie
nas kunigas ir du žurnalistai, 
atsiųsti aprašyti seselės Tere
sės iš Andų paskelbimo palai
mintąja. Riaušes popiežius Jo
nas-Paulius II pasmerkė, kal
bėdamas 30.000 maldininkų 
miniai Punta Arenas vietovė
je, kuri yra pietiniame Čilės 
iškyšulyje. Valdžios pakeiti
mo jis skatino siekti taikiomis 
priemonėmis, atsisakant smur
to metodų, nuo kurių nuken
čia nekaltos aukos. Jonas-Pau
lius II apgailestavo, kad Čilė
je yra žmonių, susigundančių 
nekrikščionišku žiaurumu. Tai
kius pokalbius politiniuose 
sprendimuose jie pakeičia jė
ga. Jonas-Paulius II susitiko su 
policijos apdeginta C. Quintana.

<



2 psi. * Tėviškės žiburiai « 1987. IV. 7 — Nr. 15 (1938)

j^TEVlSKES ŽIBURIAI
z7 THE. LIGHTS OF HOMELAND

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada 
Telefonas (416) 275-4672 USPS 740-550
Leidėjas: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai” 
Redaguoja: kun. dr. Pr. Gaida ir Vyt. Kastytis. Metinė prenumerata - 

$22. pusmetinė - $12, rėmėjo - $25. garbės - $30 
(Amerikoj - JAV doleriais). Pavieniai numeriai - 50 et.

Adresų keitimo reikalu kreiptis tiesiai į “TŽ” administracijų
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc “Žiburiai”, Inc. 
Subscription rates: $22.00 per year, $12.00 per 6 months. Deadline for 
advertisements - Thursday. Second class mail registration number 0509. 
U.S.A. Second class postage paid at Lewiston, N.Y. U.S. Post master send 
address changes to P.O. Box 1195 Lewiston, N.Y. 14092. Printed in Canada 
weekly except 4th week in December and 1st and 2nd week of August

“Teisingiesiems vietos nebuvo”
Paryžiaus lenkų knygų lei

dykla “Spotkania” neseniai 
išleido Nijolės Sadūnaitės 
knygą “Pamiętnik” (Dienoraš
tis). Šią knygą 1985 m. lietuvių 
kalba išleido Čikagos leidyk
la “Ateitis” ir pavadino “KGB 
akiratyje”. Ryšium su tuo Pa
ryžiaus rusų savaitraštis “Rus- 
kaja Mysl” kovo 13 d. laidoje 
šiai knygai ir jos autorei pa
šventė visą puslapį. Čia buvo 
pateikta informacija apie au
torę ir išversti į rusų kalbą 
du šios knygos skyriai: “Senu
tė Tania” ir “Pravoslavės kan
kinės”. Apie autorę “R.M.” 
rašo:

“Nijolė Sadūnaitė gimė 1938 
m. Dotnuvoje, 1955 m. baigė 
sovietišką mokyklą. Kadangi 
buvo religinga ir to neslėpė, 
negalėjo siekti aukštojo išsi
lavinimo ir tapo medicinos 
seserimi. Nuo 1970 m., kai Ni
jolė surado kun. Antanui Šeš
kevičiui, kuris buvo teisiamas 
už vaikų tikybos mokymą, ad
vokatą, ji tapo intensyvaus 
KGB sekimo objektu. 1975 m. 
Nijolė buvo suimta. Ji buvo 
teisiama už LKB kronikos pa
ruošimą ir platinimą (kas bu
vo laikoma “priešsovietiška 
propaganda ir agitacija”! ir 
nubausta trimis metais griežto 
režimo stovykla ir trimis me
tais tremties. Nijolė buvo ka
linama Mordovijos lageryje ir 
tremties bausmę atliko Kras
nojarsko krašte... Po su
grįžimo iš tremties ji buvo 
vėl persekiojama, kas žiauru 
— persekiojimo auka tapo ir 
jos brolis Jonas su šeima. Ga
lų gale Nijolė pasitraukė į po
grindį.

Madrido dienraštis “El Pais” 
kovo 6 d. laidoje rašo: “Šiau
rės Amerikos lietuvių kilmės 
arkivyskupas P. Marcinkus, po
piežiaus banko prezidentas, 
kuris iki šiol tylėjo, bet, kai 
Milano teisėjai įsakė jį suimti 
ryšium su Roberto Calvi vado
vaujamo “Banco Ambrosiano” 
bankrotavimu, nutraukė savo 
tylėjimą. Marcinkus žurnalui 
“Oggi” pareiškė, kad jis yra 
Calvi machinacijų auka”.

Tuo pačiu klausimu Winni- 
pego lenkų savaitraštis “Czas” 
kovo 14 d. laidoje rašo: “Vati
kanas išreiškė savo nusistebė
jimą, kad Milano teismo orga

Baltiečių vakaras Kanados parlamente
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

teris George Hees, viešųjų dar
bų ministeris S. Mclnnes ir 
mokslų bei technologijos mi
nisteris F. Oberle. Tada pasku
tiniąją meninės programos da
lį atliko estas bosas-barito- 
nas Andres Raudsepp, o jam 
akompanavo Helgi Fatovic. 
Jis padainavo dvi estų kompo
zitorių dainas, o pabaigai, pats 
sau akomponuodamas gitara, 
padainavo visą eilę estiškų 
liaudies dainų, vienon įjung
damas ir visą publiką.

Po meninės programos dr. 
G. Silins įteikė Baltijos garbės 
nario žymenį senatorei J. Nei
man, kuriai ta garbė buvo su
teikta praeitais metais, tik jos 
tais metais nebuvo ir žymuo 
nebuvo įteikta. Šių metų gar
bės nario žymuo buvo suteik
tas ne, kaip įprasta, parlamen
tarui, bet diplomatui - amba
sadoriui W. Bauer, Kanados 
delegacijos vadovui Helsin
kio akto peržiūros konferen
cijoje. Jis šį vakarę negalėjo 
dalyvauti, nes dar tebėra Vie
noje ir dalyvauja besitęsian
čiuose tos konferencijos dar
buose. Žymuo jam buvo suteik
tas įvertinant jo darbą šioje 
konferencijoje baltiečių nau
dai. Žymenį jo vardu priėmė 
Kanados užsienio reikalų mi
nisterijos direktorius Rytų 

«Europos reikalams dr. T. Fra
ser ir perskaitė jam atsiųstą 
ambasadoriaus Bauer raštą, 

nai taip ilgai po banko bank- 
rotavimo išleido arešto įsaky
mą. Vatikanas paneigia, kad 
arkiv. Marcinkus atsisakė 
bendradarbiauti su tardyto
jais. Jis ne tik parodė toli 
siekiantį bendradarbiavimą, 
bet ir pateikė valdžiai daug 
šią bylą liečiančių dokumen
tų”.

Krokuvos kurijos leidžia
mas savaitraštis “Tygodnik 
Powszechny” kovo 10 d. laidoje 
išspausdino ilgą Stanislaw 
Stomma straipsnį: “Teisingie
siems vietos nebuvo”. Straips
nyje yra nagrinėjami lietuvių- 
lenkų santykiai tautinio atgi
mimo metais, bažnytiniai lie
tuvių-lenkų kivirčai, nepri
klausomybės kovos.

Straipsnio tikslas — parody
ti kokiose sąlygose ir aplin
kybėse dirbo Vilniaus vysku
pas Jurgis Matulaitis. Tarp 
kitko S. Stomma rašo: “Kun. 
Jan Bukowicz, autorius trum
pų užrašų apie kunigą ir vys
kupą Matulevičių, pastebėjo, 
kad kai būsimas vyskupas dar 
jaunuoliu būdamas dirbo ūky
je, ant plūgo turėjo pasikabi
nęs Rožinį, kurį ardamas že
mę kalbėdavo. Iš to matyti, 
koks buvo šio jaunuolio dva
sinis pasaulis ir koks gilus 
buvo jo pašaukimas... Poli
tika jam buvo svetima ir jis 
ja nesidomėjo. Užimti Vil
niaus vyskupijos sostą jis bu
vo pakviestas nuncijaus Ratti 
sprendimu kaip puikus ganyto
jas ir pamaldus dvasininkas. 
Kun. Matulevičius, sakė nun
cijus Ratti, iš kuklumo neno
rėjo priimti vyskupo pareigų, 
bet tai yra įrodymas, kad gerai 
pasirinkome ... Lenkų val
džios atstovai, kurie reikala
vo vyskupo Matulevičiaus at
šaukimo, pabrėždavo, kad jis 
kaip žmogus ir dvasininkas 
yra be priekaištų, bet... jis 
turi atsisakyti”.

Ryšium su arkiv. Jurgio 
Matulaičio besiartinančia bea
tifikacijos data, lenkų spau
doje yra daug apie jį rašo
ma, bet niekur neginčijamas 
jo lietuviškumas. Taip pat len
kų spauda neslepia, kad vysku
po originali pavardė yra Matu
laitis ir tik vėliau buvo pa
keista į Matulewicz. J.B.

kuriame jis aiškina, jog dar
buojasi dėl taikos, teisingumo 
ir laisvės visiems. Jo rūpestis 
konferencijoje buvęs ginti 
kiekvienos tautos kalbą, kiek
vieno asmens religiją bei visas 
kitas žmogaus teises, o taipgi 
teisę bei galimybę Baltijos tau
toms laisvai reikštis savo kaip 
tautinių vienetų bei savaran
kiškų valstybių tapatybe.

Paprastai kiekvienais metais 
Baltiečių vakare parlamento 
rūmuose pagerbiamos iškilios 
moterys ir įteikiamos joms 
puokštės gėlių. Šiais metais 
tokias gėles gavo senatorė J. 
Neiman ir finansų ministerio 
M. Wilsono žmona. Vakaro už
daromąjį žodį tarė Estų cent
rinės tarybos primininkas Laas 
Leivat. Jis padėkojo ministe
rio pirmininko pavaduotojui 
D. Mazankowski už vakaro pa
grindinę kalbą, Baltiečių va
karo parlamentarų globos ko
miteto pirmininkams: senato
riui dr. S. Haidasz bei minis- 
teriui W. Wilson ir visiems pro
gramos atlikėjams. Tada vi
siems buvo pasiūlyta eiti pasi
gardžiuoti lietuviškais raguo
liais bei pyragais ir estišku 
“Muraka” likeriu.

Vakaras buvo tikrai gerai pa
sisekęs. Dalyvavo 9 užsienio 
kraštų diplomatai, 56 parla
mento nariai, 11 senatorių ir 5 
Kanados krašto ministerial. 
Viso vakare buvo apie 112 bal
tiečių ir 120 kitataučių. K.J.S.

Vokalinis trio gieda Toronto Lietuvių namuose pradedant paskaitų serijų “Krikščionybė Lietuvoje”. Iš kairės:
D. KUŠLIKYTĖ, D. VISKONTIENĖ, S. STRIMAITYTĖ Nuotr. St. Dabkaus

Sovietinio kalinio atsiminimai

Mielam tėveliui

AfA
VINCUI JUODVALKIUI

Klivlande mirus,

dukrą vyr. skautininkę STEFUTĘ GEDGAU
DIENĘ ir jos vyrą nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto “Šatrijos”skaučių tuntas

VLADAS LAPIENIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Treji metai
Šiuose namuose išbuvau tre

jus metus. Visko juose mačiau, 
pergyvenau. Jeigu pats juose 
nebūčiau pagyvenęs, apie visa 
tai nebūčiau turėjęs nė ma
žiausio supratimo.

Kai tik įžengiau į konclage- 
rio baraką, mane kaliniai klau
sė: “Kakoj arok?” (Kiek metų 
esu nubaustas?). Atsakiau - 
jiems, kad nubaustas trejiem 
metam griežtojo režimo konc- 
lagerio ir dvejiem metam nu- 
trėmimo. Jie man atsakė: “Eto 
dėtskij srok”. (Tai vaikiška 
bausmė). “Dvadcat piat, pet- 
nadeat pri sovetskoj vlasti — 
normalno . ..” (dvidešimt pen- 
keri, penkiolika prie Tarybų 
valdžios — normalu). Jie mane 
tikino, kad aš per trejus me
tus nepažinsiąs gerai tarybi
nio kalinio gyvenimo.

Kaliniai, kurie čia buvo pa
tekę už veiksmus, padarytus 
karo metu, mažai kalbėjo. Be
je, ir smalsauti nebuvo mados. 
Nebent tik šiaip prorečiais ką 
nors pašneka iš neturėjimo ko 
veikti.

Vienas iš sunkiausių man da
lykų yra tai, kad per visą ka
linimo laiką nė valandos nega
lėjau pabūti vienas. Ar darbe, 
ar gyvenamoje patalpoje rei
kėjo būti tarp daugelio žmo
nių.

Dauguma žmonių čia pamo
kyti, raštingi; nemažai yra 
ir su aukštuoju išsilavinimu, 
bet širdyse daug neapykantos, 
niūrūs, pavydūs, greiti įsižeis
ti. Buvo ir tokių, kuriems ka
linio vardas buvo tarsi koks 
garbės titulas. Jie tuo net di
džiavosi. Nežinau, ar bent vie
nas kalinių širdyje jautėsi ne
teisus.

Po darbo, vakare susėsdavo 
kaliniai lošti domino, “čertei”, 
šaškėmis ar šachmatais. Beloš
dami dažnai susipykdavo, 
viens kitą plūsdavo. Vaidai 
tarp kalinių — neretas reiš
kinys.

Dauguma kalinių dirbdavo 
tik verčiami, todėl ir dirbo 
prastar, buvo tingūs. Prievar
tiniai darbai kalinius darė 
dar blogesniais. Pusę darbo 
užmokesčio atskaitydavo konc- 
lagerių administracijai išlai
kyti. O iš likusios pusės dar
bo užmokesčio atskaitydavo 
už maistą, drabužius, avalynę.

Bendra nuotaika konclagery- 
je — lyg į pamazgų duobę bū
tum patekęs ar pragaro prie
angyje atsidūręs...

Ligoninėje
Mane kaip senyvo amžiaus 

(įkopusį į aštuntąją dešimtį) 
ir silpnos sveikatos, visą ru
denį į darbą nevarė. Tačiau 
1977 m. gruodžio pradžioje nu
siuntė į kalinių ligoninę. 
Prieš siųsdami į ligoninę, nuo
dugniai iškratė, leido pasiim
ti tik aliuminį dubenėlį, puo
duką ir aliuminį šaukštą. Ten 
manęs gydytojas nė neapžiūrė
jo, o tik paklausė už ką esu 
nubaustas, kiek metų paskyrė 
kalėti, iš kokios respublikos, 
kokios tautybės ir šį tą apie 
sveikatos stovį. Iš viso gydy
tojo kabinete užtrukau tik ke
lias minutes.

Nors konclagerio ligoninėje 
manęs beveik negydė, bet joje 
susitikau su kaliniais inte
lektualais, atvežtais iš spec, 
konclagerio ir iš 19-to lagerio, 
esančio Zubo-Poliansko raj., 

gyvenvietėje Lesnoj. Vienas 
iš speclagerio — tai gana iš
mintingas ukrainietis Dasiv, 
prieš areštą dėstęs vienoje 
Ukrainos aukštojoje mokyk
loje. Pažinau Rusijos vokietį 
iš 19-to konclagerio. Už tai, 
kad jis labai norėjęs ir daręs 
pastangų išvykti į Vokietiją, 
netekęs laisvės 25-eriems me
tams. Kitas ukrainietis gy
vena nelaisvėje jau daugiau 
kaip 20 metų. Jo brolis gyve
na Kanadoje ir stengiasi jį 
išvaduoti. Stalino laikais šis 
kalinys sėdėjo su kun. Račiū
nu vienoje kameroje. Daugiau
sia susidraugavome su prak
tikuojančiu kataliku ukrai
niečiu mokytoju. Su juo kalbė
davomės religinėmis temomis. 
Jis sakė: “Gerasis Dieve, tik 
dabar supratau, kad leidai tą 
vargą, tą panieką, tą kančią 
tam, kad aš dvasiškai sutvir
tėčiau ir tapčiau kilnesniu”.

Konclagerio darbuotojai pa
sakojo, kad jiems griežtai už
drausta pasakoti apie gyveni
mą konclagery’e net ir namiš
kiams, nebent tik iš geros pu
sės. Panašiai rašė ir Balys 
Sruoga: “Pagrindinis visų kon
centracijos lagerių veiklos 
dėsnis — rūpintis, kad niekas 
pasaulyje nesužinotų, kas ir 
kaip vyksta už spygliuotų už
tvarų” (Raštai, V t., 21 p., 1957).

Tremtis
Norint turėti aiškesnį su

pratimą apie tremtį (ištrėmi
mą, nutrėmimą), tenka šiek 
tiek nukrypti nuo temos ir pa
pasakoti nors labai glaustai 
“Gulago salyno” žodžiais, ku
rie paimti iš senųjų Rusijos 
istorijos šaltinių.

Kaip ir kitose šalyse, trem
tis Rusijoje nepavėlavo.

Rusijos imperijoj jau prie 
Aleksiejaus Michailovičiaus 
1648 m. Visuotinio susirinki
mo nuostatais (Sobornym Ulo- 
ženijem) tremtis buvo įstaty
mu įteisinta. O Petras I jau 
trėmė tūkstančius žmonių. 
Valdant carienei Elzbietai, 
mirties bausmė būdavo pakei
čiama nutrėmimu ilgiems me
tams arba net tremtimi iki 
mirties. Vėliau Rusijoj trem
tis buvo pradėta suprasti ne 
tik ištrėmimu iš gimtojo kraš
to į Sibirą, bet ir sunkiems 
darbams, vadinamiems kator
ga. 1822 m. vadinamu Alek
sandro “ustavu” (nutarimu) 
siuntimas į Sibirą sunkiems 
darbams — katorgai buvo įtei
sintas įstatymu kaip tremtis.

1863 m. pradėjo žmones 
tremti į atskirtą nuo žemyno 
vandeniu Sachalyno salą, jos 
dykumas. Ir taip Rusijoj kiek
vienais metais vis daugiau 
žmonių buvo tremiama. Vėliau 
pradėjo ištremti žmones iš Ru
sijos imperijos į užsienį.

Čechovas rašo, kad caro val
dymo laikais žmonėms, kurie 
tremtyje gerai elgdavosi, trem
ties laiką sutrumpindavo ir jie 
tapdavo visai laisvi. Telikdavo 
vienas apribojimas: negalėda
vo grįžti į tą vietovę, kurioje 
gyveno prieš ištremiant.

Paskutiniame šimtmetyje 
tremties bausmę skirdavo teis
mas arba buvo tremiami admi
nistracijos.

Tremties sąlygos keisdavosi: 
tai sunkėdavo, tai lengvėdavo. 
Iš P. F. Jakubovičiaus ir Levo 
Tolstojaus žinome, kad su žmo
nėmis, vežamais į tremtį už 
politinius nusikaltimus, kon- 
vojininkai ir persiunčiamųjų 
kalėjimų administracija elg

davosi negarbiai. Net ir su 
kriminaliniais kaliniais, ku
rie būdavo vežami drauge su 
politiniais kaliniais, etapo 
konvojaus komanda elgdavosi 
pagarbiau, todėl kriminali
niai nusikaltėliai politinius 
tremtinius gerbė.

XX š. pradžioje tremtis už 
politinius įsitikinimus ski
riama administracijos, tapo 
tuščiu formalumu (Gučkovas). 
Nuo 1906 m. Stolypinas ėmėsi 
priemonių visiškai ją likvi
duoti. Tik bolševikai, paėmę 
valdžią į savo rankas, tremtį 
vėl Rusijoje atgaivino, išplė
tė, sustiprino.

Politiniams kaliniams
Kas tai buvo caro laikais 

tremtis, vaizdžiai parodo Ra- 
diščevo tremtis. Ust Ilimsko 
gyvenvietėje jis nusipirko 
dviejų aukštų medinį namą 
(tarp kitko — už 10 rb.) ir gy
veno su savo mažamečiais vai
kais ir giminaite. Jis gyveno 
taip, kaip jam patiko, be jokių 
varžymų, niekas jo nekontro
liavo. Jis galėjo laisvai va
žinėti po visą Ilimsko sritį. 
Dirbti jo niekas nevertė.

O tarybų valdžia, kuri smer
kia caro režimą kaip žiaurų ir 
nežmonišką, ir pati skelbiasi 
esanti humaniška, mane už po
litinius įsitikinimus 1979 m. 
nutrėmė į Severo-Jeniseisko 
rajono Tėjos gyvenvietę (apie 
700 km nuo Krasnojarsko į 
šiaurę) ir per prievartą ap
gyvendino TEMS bendrabuty
je, kur gyventojai dažnai gir
taudavo, o pasigėrę triukš
maudavo. Aš dėl to negalėda
vau ramiai pailsėti. Vietos 
gyventojai sutiko mane priimti 
gyventi pas save, bet milicija 
neleido. Milicija visą laiką 
liepė man įsidarbinti, nors 
niekas manęs į darbą nepri
ėmė, nes turėjau 73 metus am
žiaus ir buvau antros grupės 
invalidas. Labai dažnai sirg- 
davau, sunku buvo priprasti 
prie atšiauraus šiaurės kli
mato, kur temperatūra žiemos 
metu siekdavo iki 60 laipsnių 
šalčio. Be to, milicija man 
uždraudė be jos leidimo nė 
žingsnio nežengti iš Tėjos 
gyvenvietės. Net į Severo- 
Jeniseisko rajoną, kuriam 
priklausė ši gyvenvietė, be 
milicijos leidimo aš neturė
jau teisės nuvykti.

Tremtį Puškino Michailovs- 
ke įsivaizduoja daugelis 
ten pabuvojusių ekskursantų. 
Panaši tremtis buvo ir dauge
lio carinės Rusijos rašytojų 
ir veikėjų: Turgenevo, Spas- 
ko-Lutovicko, Aksakovo, Tru- 
beckojaus ir kitų.

Omsko laikraščiai, ypač 
“Stepių kraštas”, atspausdin
davo tokius tremtinių straips
nius, kokių Rusijos cenzūra 
niekados nepraleistų. Netgi 
Ziotousto sukilėlius Omsko 
tremtiniai aprūpindavo savo 
laikraščiu. Tremtinių dėka 
Krasnojarskas tapo radika
liu miestu.

(Bus daugiau)

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists

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

(prie Lietuvių namų)
Priima pacientus pagal > 

susitarimą 
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais

PADĖKA
Mūsų mielam tėveliui

AfA
JUOZUI PUTRIMUI

Lietuvoje mirus,

nuoširdžią padėką reiškiame kunigui klebonui J. 
Staškui už atnašautas šv. Mišias. Dėkojame gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems už užprašytas šv. 
Mišias, pareikštas užuojautas raštu bei žodžiu ir at
siųstas gėles.

Liekam Jums visiems dėkingi —
Mageliona Laurinavičienė 
Kliaudija Jakucevičienė 
Mindaugas Putrimas 
su šeimomis

Mylimos žmonos

a. a. AGUTĖS HEIKIENĖS
vienerių metų mirties sukaktis įvyks:

Lietuvos kankinių šventovėje šv. Mišiomis balan
džio 20, pirmadienį, 8 valandą ryto.

Prisikėlimo parapijos šentovėje šv. Mišios 
gegužės 3, trečiadienį, 10.15 valandą ryto.

Išganytojo liuteronų parapijoje pamaldos, 
balandžio 19, Velykų sekmadienį, 9.45 valandą 
ryto. —..... tr! ii i t

Prašau gimines, draugus bei pažįstamus da
lyvauti Mišiose ar pamaldose ir drauge pasimelsti 
už jos vėlę.

E. Heikis

PADĖKA
AfA 

dr. NORA VILHELMINA 
MARIJA ŠIMKUTĖ

mirė 1987 m. kovo 11 d., Afrikos kalnuose, 
Mackinders stovykloje, Mount Kenya.

Palaidota iš Lietuvos kankinių šventovės 
lietuvių kapinėse Mississaugoje, Ontario.

Nuoširdžiai dėkojame visiems pagerbusiems velionę 
savo atsilankymu laidotuvių namuose, atsiuntusiems gėles 
prie jos krašto, aukojusiems šv. Mišias už jos vėlę, palydė- 
jusiems į amžino poilsio vietą ir pareiškusiems užuojautą 
žodžiu, raštu ir spaudoje.

Ačiū kun. J. Staškui už maldas ir rožinį laidotuvių na
muose, atnašavimą šv. Mišių laidotuvių dieną ir palydėjimą 
(kapines.

Ačiū kun. K. Kaknevičiui už maldas ir rožinį laidotuvių 
namuose ir B. Mackevičiui už giedojimą.

Ačiū solistui V. Verikaičiui už vargonų muziką ir gies
mes pamaldų metu ir kapinėse.

Dėkingi tėvai - Angelė ir Jonas-Vytas Šimkai

Canabian SIrt fHrinorinls LtU
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H1G4
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.
f ei.233-4486

r k



Laiškas iš Lietuvos

Dabar baliai pigiai kainuoja...
Žinotum mums, Lietuvoje 

gyvenantiems geriems žmo
nėms, visus balius pagadino, 
išleido “sausą” įstatymą, t. 
y. pas mus “šnapselio” nė pa
ragauti nebegausite net iš už
sienio atvažiavę. Pas mus to
kia tvarka — sykį valdžia tarė 
savo žodį, tai ir viskas. Da
bar pas mus baliai be galo pi
giai kainuoja. Nusipirkai ke
letą kilogramų mėsos, pasida
rei dešrų ir su bulvytėm kirsk 
kiek tik sveikata leidžia, o už
pilti stipresnio skysčio — už
miršk. Mano vardo diena kai
navo tik 4 rublius. Kitais me
tais, kaip įstatymas, kainuo
davo po 400 rublių ...

Pas mus užsieniniai konja
kai beprotiškai brangūs: vie
nas butelis traukia iki 75 rub
lių. Tai varduvininką taip nu
skusdavo, kad rytmetyje pini
ginėje bebūdavo likę tik sidab- 
rinukai, o popieriai buvo iš
ėję į karčiamą, kuri laiko 
šnapsus, konjakus, šampanus 
ir kitus gerus dalykučius. O 
dabar sudiev linksmos diene
lės, kad ir vardadieniai nie
kuo nesiskiria nuo eilinio 
penktadienio.

Šventasis Tėvas pasninkus 
panaikino, Gorbačiovas Snap
są, taip kad pas mus iš karto 
grįžo Vyskupo Valančiaus lai
kai — nublaivinta Lietuva, ne 
tik Lietuva, bet visa plačioji 
Rusijos teritorija, kuri nema
žiau buvo šnapse nuskendusi 
už Lietuvą .,..

Kas daugiau pas mus naujo? 
Kas amerikonams būtų įdo
mu? Panaikinus Snapsą be ga
lo pradžiugino moterų pasau
lį, mat vyrai vakare grįžta 
laiku į namus niekur nebeuž- 
eina pailsėti po dienos darbų 
— nebėra reikalo kur užeiti, 
nes visur sausra, o samagoną 
kol kas bijo daryti, mat ir jam 
uždėtas apynasris. Pas ką ras 
samagoną darant, tuoj teis
mas vietoje ir kalėjimas su 
turto konfiskacija. To dau
giausia visi bijo — konfiska
cijos.

Dabar mes gyvename ramiai, 
be šokių ir dainų kaimuose 
ft- miestuose. Nutilo viskas, 
kas tik padarydavo šiokį tokį 
gyvumą mūsų kaimuose ir nau
josiose gyvenvietėse. Pas mus 
senųjų kaimų nebėra, o yra tik 
gyvenvietės didesnės už buvu
sius kaimus, nes į vieną gy
venvietę suvaryti keli kai
mai, ir jai duotas naujas pa
vadinimas. Taip kad sugrįžęs 
į savo kaimą nesurasi, kur

stovėjo Tavo tėvelio grįčia, 
klojimas ir daržinė, nes jų ten 
nebėra. Ten plyti tik gryni 
Lietuvos laukai su visai nau
jais rubežiais, o soduose sken
dinčių kaimo sodybų nebėra, 
mums pripratusiems prie lie
tuviškų kaimų, šiandien tos 
pačios mūsų kaimų vietovės 
atrodo nykiai, skurdžiai ir, 
svarbiausia, ten nebėra pri
važiavimui kelių, nebėra ta
kelių, kuriais ūkininkai vaikš
čiodavo pas vienas kitą ar į 
vieškelį bei bažnyčią, turgų, 
jomarką ar kitą susibuvimo 
vietą. Žodžiu, liko kaip vys
kupo Baranausko aprašytas 
Anykščių šilelis: “Kalnai kel
muoti pakalnės nuplikę, kas 
jūsų grožiui senobiniam ti
ki” ...

Aš, grįžęs iš užpoliarinių 
atostogų į savo gimtą kaimą 
po penkiolikos jo nematytų 
metų, paklydau. Mat buvo nak
tis, ir prie pat mūsų kieman 
sukamo keliuko stovėjo senas 
pakrypęs kryžius, kurių daug 
kur prie kelių buvo: vieni 
gražesni, kiti menkesni.. . 
Kryžius nuverstas ir jo vielo
je neliko jokio ženklo, kad čia 
stovėjo kada tai kryžius. Jis 
buvo religinės Žemaitijos gy
ventojų nuotaikos reiškėjas 
ir naktį orientiras sukimui 
į mūsų sodybą. Jį panaikinus, 
naktį nesusigaudžiau kurioje 
vietoje reikės sukti į savo 
gimtą namą .. .

Buvau blaiviausias, jau 10 
metų neragavęs jokio stipres
nio gėrimo kvapo, nematęs jo 
net tuščio indo. Parėjęs į sa
vo gimtą kiemą, neatpažįstu 
namų; pastatų buvo daugiau, 
liko mažiau, ir tie patys at
rodo keistai.

Bet pajutau aiškų savo gim
tinės kvapą ir prižadinau sal
džiai miegantį brolį. Aiškinu, 
kaip tu taip greitai nusigy
venai, kad ir pastatai išnykę . . . 
Tada jis man išaiškino, kad 
pas juos, vedant kolektyviza
ciją, daug pastatų nugriovė 
ir suvežė į atskiras vietas, 
statė didelius kolūkiui pri
taikytus namus, t. y. pasta
tus .. .N.N.

Bookbinding Studio 
“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

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 
įbufetines vaišes Sant’ Angelo pilyje.
Informacijų teiraukitės:
Regina Krutulytė 
(312) 436-5566 arba 
“toll-free” 1-800-331-3903 
arba artimiausiam agentui:

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

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 
ir Šveicariją. 
Vokietiją ir S
savaitės ekskursiją Italijoje.

Danguolė Majauskas 
c/o Comtraage, Ine. 
9265 Overdale Lane 
Brighton, Ml 48116 
(313) 229-6024 
Birutė Zalatorienė 
c/o Travel Advisers, Inc. 
1515 N. Harlem Ave., 
Suite 110, 
Oak Park, IL 60302 
(312) 524-2244

siūlo vienos savaitės ekskursiją per Vokietiją
Alex Lauraitis siūlo dviejų savaičių ekskursijas į

veicariją, i Austriją, Budapeštą ir Jugoslaviją, vienos

Lietuvių tautodailės paroda 1946 m. liepos 1 d. Hamiltono mieste, kuris tada minėjo savo įsteigimo 100 metų su
kaktį. Iš kairės: M. Daukienė, J. Jokūbynaitė, p. Frenzelienė, O. Indrelienė, neatpažinta, E. Ivask

Sovietinis ateizmas stumia į pražūtį
DR. JUOZAS GAILIUS

Prof. Broniaus Genzelio 
straipsnis “Lietuvių kultūra 
ir ateizmas neatskiriami”, pa
skelbtas š. m. sausio 21 d. 
“Tiesoje”, reikalingas bent 
kelių būtinų patikslinimų. 
Gerbdami kiekvieno žmogaus 
pilnutinę laisvę, gerbiame ir 
jo pasaulėžiūrą, kokia ji be
būtų, su sąlyga tačiau, kad ji 
būtų laisvai pasirinkta. Vis 
prisimenu pokario pirmosios 
septynių Lietuvos “katalikų” 
grupės apsilankymą Romoje 
1958 m. vasaro 3 d. ir gana 
liūdnai pasibaigusią jų “Uni
verse” viešbutyje sekančią 
dieną suruoštą spaudos kon
ferenciją. Delegacija, vado
vaujama Martinaičio, prisi
statė stropioje sovietų amba
sados politrukų priežiūroje 
ir prabilo rusiškai. Jau tas 
faktas, kad Lietuvos-“katali
kai”, priversti kalbėti rusiš
kai, neigiamai nuteikė italų 
žurnalistus. Prie to dar prisi
dėjo ruso vertėjo labai menkas 
italų kalbos mokėjimas. Bet 
įvadinė konferencijos dalis, 
kurioje “katalikų” delegacija, 
prakaituodama, ketino pavaiz
duoti “religijos laisvę” Lie
tuvoje, šiaip taip praslinko. 
Prie visuotinio Lietuvos “ka
talikų” pasimetimo ir sumiši
mo buvo prieita, kai italų žur
nalistai pradėjo duoti klausi
mus. Šalia manęs sėdėjęs li
beralų laikraščio korespon
dentas pareiškė: “Mes irgi esa
me už bažnyčios atskyrimą 
nuo valstybės ir mokyklos nuo 
bažnyčios. Bet ar dabar Lie
tuvos mokyklose yra palieka
ma pilna laisvė vaikui for
muoti savo pasaulėžiūrą, tėvų 
kontrolėje, ar vietoje paša
lintos tikybos buvo prievarta 
įbruktas sovietinis ateizmas?” 
Lietuvos “katalikai”, aišku, 
nedrįso paneigti visiems žino
mo primestojo sovietinio 
ateizmo fakto, ir jiems žurna
listas atrėžė, kad net fašistai 
taip neprievartavo vaikų. Vi
sai suglumę ir labai mažai in
formuoti pasirodė Lietuvos 
“katalikai” ir atsakymuose 
apie uždarytas bažnyčias, vie
nuolynus, kunigų seminari
jas, apie nubaustus kunigus, 
tikinčiųjų persekiojimą, apie 
valdžios grubų kišimąsi į baž
nyčios vidaus reikalus, trum
pai kalbant, apie baisią prie
vartą ir smurtą, kurių dėka 
sovietinis režimas laikosi 
Lietuvoje.

O kaip tik čia ir slypi neiš
matuojama praraja tarp sovie
tinio ateizmo, kuris yra tik vie

nas iš Rusijos imperialistinės 
ir kolonijinės politikos Lietu
voje instrumentų, ir švietėjiš
kos, liberalinės bei patrioti
nės lietuvių laisvamanybės, 
gynusios iš visų jėgų visų lie
tuvių, jų tarpe ir katalikų, pa
žeidžiamas teises. S. Daukan
to, J. Šliūpo, V. Kudirkos, J. 
Basanavičiaus ir kitų laisva- 
maniškumas iš tiesų buvo tvir
tai atsirėmęs į senąją lietu
vių kultūrą ir jo tikslas buvo 
lietuvių tautos laisvė, jos kul
tūrinis savarankiškumas ir 
ekonominė gerovė. Sovietinis 
ateizmas tuo tarpu-yra ne tik 
visai svetimas lietuvių tautai, 
bet ir nesuderinamai priešin
gas jos gyvybiniams intere
sams, nes atlieka maždaug to
kį pat vaidmenį, koks carinės 
okupacijos laikais buvo pati
kėtas pravoslavybei.

Greičiausiai nerasime nieko 
kilnesnio ir gražesnio už V. 
Kudirkos parašytąjį valstybės 
himną “Lietuva, tėvyne mūsų”. 
Jame išreikštas siektinas tau
tos gerovės ir garbės idealas, 
einant vien dorybės takais ir 
ugdant tėvynės, meilę, Skatini
mas dirbti Lietuvos nauda^ ir 
žmonių gėrybei, bei linkėji
mas, kad šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius lydėtų, yra tauri 
humanistinių švietėjų idealų 
sintezė. Jame nėra nė vieno 
pikto žodelio kitų tautų at
žvilgiu. Nėra nė Dievo vardo. 
Ir bent tai turėjo paskatinti 
dabartinius Lietuvos ateistus 
ryžtingai ginti šį Kudirkos 
kūrinį. Bet kaip jis buvo ne
pakenčiamas caro žandarams, 
kurie, lyg patamsių gaivalai, 
įsakė nakties metu iš Kudir
kos antkapio iškirsti jo him
no žodžius, taip ir dabarti
niai Lietuvos okupantai pirma 
jį pavertė “Tautine giesme”, o 
paskui visai uždraudė, nes kil
nios jame išdėstytos mintys 
jiems akis svilino.

J. Šliūpas per visą savo gy
venimą pasižymėjo nepalau
žiama ir nuolatine kova prieš 
Lietuvos pavergėjus, prieš lie
tuvių nutautintojus, prieš ku
nigijos unijines pastangas. 
Niujorke jis telkė vietos lie
tuvius, padėjo jiems steigti 
parapiją, su jų atstovais vyko 
pas vietos vyskupą. Sovietinio 
ateizmo apaštalai Lietuvoje 
tuo tarpu su neapsakorųu leng
vapėdiškumu, kaip visuomet 
nusistatę aklai tenkinti kiek
vieną, kad ir kvailiausią, 
rusiškojo okupanto užgaidą, 
pasiskubino uždaryti Vilniaus 
katedrą. Jiems visai nesvarbu, 
kad ji nėra tik paprastas mūsų 
dienų kulto pastatas, o, kaip

dokumentuotai N.
A. Lisanka ir S. 
“Kultūros Baruo- 
yra ir Mindaugo

jau buvo ankščiau spėjama ir 
kaip dabar 
Kitkauskas, 
Lasavickas 
se” įrodė,
laikų katedra, ir mūrinė Per
kūno šventykla, ir pagaliau 
pagrindinis pagoniškosios Lie
tuvos religinis centras. Ir 
kaip tokia, ji tik paskutinioji 
visoje Lietuvoje galėjo būti 
uždaryta.

Norėtųsi taip pat Lietuvos 
ateistų paklausti, kodėl vie
nintelė Latvijos kunigų semi
narija yra Rygoje, o Lietuvos 
— Kaune, o ne sostinėje Vil
niuje? Biauru darosi skaitant 
apie jų vykdomą mažų vaikų 
terorizavimą, apie siautėji
mą prieš vargšus ir beteisius 
kunigus. Bet kur iš tikrųjų 
jie būtų turėję parodyti savo 
“galią”, nustatydami, pavyz
džiui, kad ir Lietuvos kunigų 
seminarija turi būti sostinėje 
Vilniuje, o ne Kaune, ten, at 
rodof išgaravo visas jų “nar
sumas”.

Šaipotės, kad “lenkų reakci
nei emigracijai Vakaruose 
neatimajnos viltys Vilnių susi
grąžinti”. Bet ištremdami Vil
niaus arkivyskupijos Apaštali
nį administratorių, vyskupą 
Julijoną Steponavičių, jūs su
teikėte tikrai neįkainojamą 
paslaugą ir rusams ir lenkams, 
kurių antilietuviški kėslai be
maž visuomet sutampa.

Ir galop argi nejaučiat, kad 
Lietuvos globėjo Šv. Kazimie
ro bažnyčios pavertimas ateiz
mo muziejumi yra šlykštus ru
sų pasityčiojimas iš visos lie
tuvių tautos, taigi ir iš jūsų? 
Tad jei dar turit bent trupi
nėlį tautinės savigarbos ir ne
sat visiški okupanto pastumdė
liai, danginkit kur nors kitur 
tą “muziejų”.

Nežinau, Profesoriau, ar 
Jums bus leista paskaityti šį 
mano atsiliepimą į Jūsų 
straipsnį ir ar galėsite pasi
sakyti čia iškeltais klausi
mais. Kiekvienu atveju manau, 
kad ir Jūs sutiksit su manim, 
jog tarp švietėjiškos ir patrio
tinės lietuvių laisvamanybės 
ir sovietinio ateizmo nėra ir 
negali būti nieko bendro. Ir 
užtat negražu ir nekorektiška 
panaudoti taurių lietuvių pa
triotų pavardes, bandant 
dangstyti ir teisinti žiauriąją 
sovietinės Rusijos okupaciją 
Lietuvoje.
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Apie lygybę, nelygybę i 
truputį lygesnius č

EDITA NAZARAITĖ
Visi žmonės lygūs, bet vyrai 

truputį lygesni, ar ne taip, mie
li skaitytojai? Žinoma, kad 
taip. O kodėl? O todėl, kad bai
giasi raide “L”. Ilga istorija 
— nusidriekia į tamsius akme
nų ir mamutų amžius, brrr. Ar 
toli pažengėm? Labai toli: ma
mutų nebėra, akmenimis nebe- 
sisvaidom — pasisvaidymui tu
rim šiek tiek impozantiškes- 
nių įrankių. Skraidom lėktu
vais, raketom ir t.t. Ačiū pa
tiems sau ir technikai, kad 
taip toli nuėjom, buities jun
gą nusimetėm, išsilaisvinom. 
Daugiau laiko savišvietai, 
mokslams, kūrybai ir riete
noms. Kad dar tokį guliveriš- 
ką šuolį būtume sugebėję pa
daryti savo mąstysenoje, tai 
pasaulis šiandien būtų nepa
lyginamai šviesesnis. Deja, 
senos, suplėkusios problemos 
tebedvokia iš amžių glūdumų
ir gūdumų.

Moterų emancipacija yra iš
sivadavimas iš priespaudos, 
iš prietarų, iš visko, kas yra 
pasenę, konservatyvu. Taip 
jau aiškina žodynai. Emanci
pacijos oponentai suplaka 
motinos ir žmonos prievoles 
į vieną krūvą, nežinia tik, ty
čia ar dėl nesusigaudymo skir
tingose sąvokose. Fizinė mo
tinystės prievolė apsiriboja 
nėštumu, gimdymu, maitinimu 
krūtimi. Viskas. Toliau vaiko 
auginime ir auklėjime yra kiti 
reikalavimai, kuriuos labai 
sėkmingai gali atlikti abu tė
vai. Istorinis darbų pasidali
nimas atgyveno, tačiau mote
riai kažkokiu būdu namų apy
vokos darbai peraugo į neva 
kažkokį net pašaukimą, žiūrėk 
tu man! Taip ir regiu jaunas 
paneleą dangiškos spalvos 
suknelėmis besvajojant tris
kart per dieną virti, kepti, 
indus plauti, valyti kambarius, 
šveisti unitazus, siūti, siuvi
nėti, skalbti, lyginti. Ir taip 
— visą gyvenimėlį. Tai hori
zontai, tai perspektyvos!

Aplamai vedybinės 
morfozės vertos 
plunksnos.
iki vedybų 
žiūri kaip 
draugę, tai 
kaip į savo gyvenimo tarnai- 
tę, kurios pašaukimas yra ap
kuopti ne tik jLpatį, bet ir 
jo vaikus. Skyrybos tapo ma- 
sisku~reiškiniu ne dėl to, kad 
moterys atsisakė motinystės 
(vaikai sėkmingai gimsta ir 
toliau), bet dėl to, kad vyrai 
nerodo jokio noro dalintis dar
bu ir atsakomybe šeimoje. Bet 
tuo istorija nesibaigia.

meta- 
komikų

Jeiįfu jaunuolis 
į savo 
į savo
po santuokos —

išrinktąją 
gyvenimo

Tad ko gi nori emancipuotos 
moterys? Kokios lygybės? Vėl
gi, oponentai tuoj nusitveria 
žodį “lygybė” ir vėl (įtariu — 
tyčia ir piktybiškai) sumala į 
vieną krūvą teisių lygybę su 
fizine lygybe, ir tuoj pat pasta
to nelaimingą maištininkę su 
kastuvu prie griovio: kask, 
bjaurybe, tai žinosi, kaip esi 
lygi. Tokia liūdna lygumo da
lia ištiko moteris “pažangiau
sioje pasaulio šalyje”. Ten mo
terys kasa griovius, o vyrai tuo 
metu rūko, medituoja. Teko 
pabuvoti pieno kombinate. 
Prie automatinės linijos, kur 
buvo plaunami pieno buteliai, 
o vėliau supilamas pienas, 
dirbo vien moterys. Nes ten — 
pragariškas triukšmas. Prie 
konvejerio su polietileno mai- t 
šeliuose supiltu pienu dirbo

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).

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

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

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

išimtinai vyrai — šviežučiai 
kaip vasaros agurkėliai, nes 
ten — tylu lyg ligonio palatoje.

Panašių pavyzdžių ir Kana
dos fabrikuose nereikia su ži
buriu ieškoti. Pavyzdžių be
galės, begalės. Viso “Tėviškės 
žiburių” numerio išvardinti 
neužtektų, kur ten. Tomai pri
sirašytų.

Lietuvos spaudoje buvo pa
žymėta, kad aukštosiose mo
kyklose mokosi daugiau mer
ginų nei vaikinų. Šaunu! O kas 
toliau? Toliau — vien direk
toriai, vedėjai, sekretoriai, 
redaktoriai, profesoriai, do
centai, specialistai... O kur
gi išsimokslinusios moterys? 
Ar jos prapuolė kasdienybės 
bangose dėl to, kad buvo ne
gabesnės, mažiau išprususios? 
Nieko panašaus. Jei istoriniai 
faktai byloja moters nenaudai, 
tai rodo ne jos intelektualinį 
ribotumą, bet šimtmečius tru
kusią jos priespaudą, diskri-
minavimą, ignoravimą, panie
kinimą. Prieš visa tai ir kovoja 
šiuolaikinės pažangios mote
rys. O kad ta kova ryškiausia 
Amerikoje, tai visai natūralu 
ir dėsninga. Amerikoje tie są
jūdžiai vyksta ne dėl to, kad 
Amerika būtų kokia pasileidi
mo citadelė, o todėl, kad tai 
techniškai labiausiai išsivys
čiusi ir pažengusi demokrati
nė valstybė su praktikoje eg
zistuojančiomis laisvėmis. 
Tas išvadavo ne tik vyrus nuo 
sunkių fizinių darbų, bet ir 
moteris nuo alinančios kasdie
ninės ruošos. Užuot nuo auš
ros iki sutemos besiplūkusi 
po namus, moteris gali atsi
kvošėti ir pažvelgti į save 
kaip į žmogų.

Labai sunkiai, labai pamažu 
moterys prasiskina kelią pro 
didžiulę pasipriešinimo už
tvarą į pilnateisį visuomeninį 
gyvenimą. Gaila, kad taip sun
kiai, taip lėtai. Gal tuomet 
žmonijos istorijoje būtų buvę 
mažiau karų, prievartavimų, 
žudymo ir kitokių baisenybių. 
Kas žino?

Tačiau mąstymo inercija yra 
galinga jėga. Ir moterų diskri
minavimas tebėra aktuali pro
blema šiandien visose pasau
lio šalyse. Juk net kaikurio- 
se labai plačiai paplitusiose 
religijose moteris neįsilei1 
džiama į šventoves. Ta proga, 
grįžtant prie Adomo šonkaulio, 
ką galime pasakyti apie visuo
meninę sąmonę ir pasąmonę, 
jei staiga paklaustume save: o 
kurioje gi iš pagrindinių žmo
nijos religijų Dievas yra įkūny
tas į moterį, ne į vyrą? Klausi
mas, regis, iškalbingesnis už 
bet kokį atsakymą.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

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

p*.

Priėmime kongreso rūmuose Vašingtone “LKB kronikos” 15 metų sukakties minėjimo proga. Iš kairės: LIC skyriaus 
vedėjas V. NAKAS, kongresmanas FEIGHAM iš Ohio, Lietuvių katalikų religinės šalpos iždininkė M. SKABEIKIENĖ

Gerry Lougheed 
Funeral Home
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PAVERGTOJE TEVYNEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
IŠGELBĖJO NERIJĄ?

Tėvynėje ir išeivijoje plačiai 
nuskambėjo “Tiesoj” 1986 m. 
spalio 29 d. paskelbtas Teresės 
Kezienės pasikalbėjimas su Lie
tuvos mokslų akademijos vice- 
prez. Vytautu Statulevičiumi 
“Neriją sukūrė gamta, išsaugo
ti privalo žmonės”. Pagrindi
nės jo mintys buvo pateiktos ir 
šioje “TŽ” 1986 m. gruodžio 2 d. 
laidos skiltyje. V. Statulevičius 
susirūpinęs pasakojo, kad Balti
jos jūroje yra surastas naftos 
telkinys “D-6”, nuo Kuršių neri
jos krantų nutolęs tik 22 kilo
metrus. Ten jau statoma pirmoji 
naftos gavybos platforma, pla
nuojamos dar trys, nors lig šiol 
nėra užtikrintų priemonių Kur
šių nerijai apsaugoti nuo išsi
liejusios naftos. V. Statulevi
čius priminė naftos gavybos pla
nuotojams 1981 m. Klaipėdos 
uoste audros perlaužtą britų 
tanklaivį “Globe Ašimi”. Iš jo 
išsiliejęs mazutas tada užteršė 
platų pajūrio ruožą, kopas, Pa
langos paplūdimį ir netgi pa
siekė Liepoją. Dar didesnio naf
tos išsiliejimo galima susilauk
ti jos gavybos platformose, o nuo 
jo žiauriai nukentėtų ir šiaip jau 
trapi Kuršių nerijos gamta, atsi
rėmusi į miškininkų ir gamto
saugininkų rankas. Į V. Statu- 
levičiaus pradėtą protestą Kur
šių nerijai gelbėti tada įsijun
gė ir kiti Lietuvos mokslininkai, 
menininkai, kultūrininkai bei 
gamtos mylėtojai.

PROTESTO REZULTATAI
“Tiesos” korespondentė Te

resė Kezienė vėl kreipėsi į Lie
tuvos mokslų akademijos vice- 
prez. Vytautą Statulevičių, no
rėdama susipažinti su jo pra
dėto protesto rezultatais. Pasak 
V. Statulevičiaus, net kelios ko
misijos tyrė naftos gavybą šioje 
Baltijos vietovėje, susipažino su 
numatytų gamtosaugos priemo
nių projektu. J komisijas įsijun
gė ne tik Lietuvos, bet ir kitų 
respublikų mokslininkai, Sovie
tų Sąjungos mokslų akademijos 
atstovai, V. Statulevičius ypač 
yra dėkingas objektyvioms Uk
rainos mokslų akademijos E. 
Patono elektros suvirinimo insti
tuto ir Azerbaidžano mokslų 
akademijos giluminių naftos du
jų verslovių instituto darbuo
tojų pastangoms. Apie protes
tais atneštus tyrimų rezultatus 
V. Statulevičius pasakoja: “Ko
misijos padarė preliminarinę iš
vadą, kad projektas neatitinka 
šiuolaikinių reikalavimų. Šiuo 
metu nuspręsta jūroje pastatytą 
naftos gavybos platformos atra
minį bloką naudoti kitiems tiks
lams. Jis bus paverstas stotimi, 
kuri tirs Baltijos jūros hidro
meteorologines ir geologines są
lygas bei jūrų platformų metali
nių konstrukcijų apkrovas”.

SPALIO REVOLIUCIJAI
Lietuvos teatrai šiemet turės 

atiduoti propagandinę duoklę 
sovietinės Spalio revoliucijos 
septyniasdešimtmečiui. Apie ją 
vilniškės kompartijos centro 
komitete buvo painformuoti vy
riausieji Lietuvos teatrų reži
sieriai ir meno vadovai. Teatrų 
repertuarus jiems teks papildy
ti revoliucinės tematikos kūri

“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 Birželio 29 Rugsėjo 6
Gegužės 21 Liepos 9 Rugsėjo 3
Gegužės 28 Liepos 17 Rugsėjo 17
Birželio 8 Rugpjūčio 6 Spalio 26

Oro linijos - “Air France”, “Aeroflot”, “JAT”, “Finnair”. 
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:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7 

Tel. (416) 769-2500 arba (416) 769-8077
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ A T V A 
KREDITO KOOPERATYVAS 1AL11A
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%
santaupas....................... 5.25% asmenines paskolas ... 11.25%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas................. .... 5 4 čekl patarnavimas.
term, indėlius 1 m.......... 7.25%
term, indėlius 3 m.......... 8.50% Nemokama narių gyvybės
reg. pensijų fondo...............% g9"“""""“'
90 dienų indėlius...............  6% dyd<iki »2 000-
(minimum $5.000) Nemokama asmeninių
Reg. pensijų 1 m............ 7.25% paskolų drauda Iki $25.000.

niais, atspindinčiais sovieti
nės liaudies gyvenimą. Vilniaus 
operos ir baleto teatras jau ruo
šia naują Algio Bražinsko operą 
“Vareikis”, kuriai libretą pa
rašė Antanas Drilinga. Atrodo, 
ton operon įjungta revoliucinė 
Juozo Vareikio veikla. Jis gimė 
1894 m. spalio 18 d. Pavinkšnė- 
je, anuometinėje Kauno guber
nijoje, dalyvavo revoliucijoje, 
kompartijai ištikimai tarnavo 
Maskvoje bei kituose Rusijos 
miestuose, iškopdamas netgi į 
centrinio kompartijos komite
to narius 1930-39 m. J. Vareikis, 
dabar laikomas J. Stalino siau
tėjimo auka, buvo sušaudytas 
Maskvoje 1939 m. Klaipėdos dra
mos teatras duoklę propagandai 
atiduos publicistine M. Šatrovo 
pjese "Sąžinės diktatūra”, Kau
no dramos teatras — Č. Aitmato- 
vo romano “Ešafotas” insceni
zacija. Visuose Lietuvos teat
ruose bus surengti šventiniai 
koncertai, o Panevėžyje — So
vietų Sąjungos dramaturgijos 
festivalis. Ciklą vakarų, skirtų 
sovietinės Spalio revoliucijos 
septyniasdešimtmečiui, kovo 10 
d. Maskvoje pradėjo ten nusiųs
tas dainų ir šokių ansamblis 
“Lietuva”, žiūrovus sveikinęs 
Panevėžio dramos teatro akto
rius D. Banionis, rusų ir lietu
vių liaudies dainas atlikęs sol. 
V. Noreika, pučiamųjų orkestras 
“Trimitas”. Koncertą transliavo 
centrinė Maskvos televizija.

BEGEMOTŲ ĮPĖDINIS
Kauno zoologijos sode š. m. 

sausio 4 d. įpėdinio susilaukė 
begemotai (hipopotamai) — pa
telė Šešė ir patinas Klopsas. 
Šešė Kaunan atkeliavo iš Ciuri
cho zoologijos sodo, o Klopsas 
— iš Poznanės zoologijos sodo. 
Begemotai poromis negyvena. 
Zoologijos sodo darbuotojams 
teko rūpintis tik begemotuko 
laukusia Šeše, kai jos patalpo
je šiluma nukrito ikų8° Celsi
jaus. Ją šildymo lempomis te
ko padidinti iki 20°. Juodas, kaip 
Afrikos naktis, begemotukas 
sveria 5 kg. Jis ir jo tėvai pri
klauso nykštukinių begemotų 
veislei. Jų svoris siekia 200- 
250 kg. Begemotukas, pavadin
tas Džiudi vardu, maudosi de
šimties litrų dubenyje, nes mo
tinos Šešės baseine žiemą nėra 
vandens, kad jr neperšaltų.

TŪKSTANČIAI KATINŲ
Provizorė Vanda Kavaliaus

kienė, tarprajoninės farmaci
jos kontoros vedėja Šiauliuose, 
turi įdomų 10.000 katinų rinki
nį, išdėstytą trijuose kamba
riuose. Tą rinkinį sudaro profe
sinių dailininkų ir liaudies 
meistrų paveikslai, knygženk- 
liai, kalendoriai, atvirukai, sie
niniai laikrodžiai, auskarai, 
kosmetikos reikmenys, puodu
kai, pieštukai, ženkliukai ir 
žaislai iš daugelio pasaulio ša
lių, kuriuose pagrindinis hero
jus yra katinas. Kai V. Kavaliaus
kienė savo katinų muziejaus lan
kytojus pavaišina kava, ji pilsto
ma į puodelius, ant kurių matyti 
patogiai susiraitęs katinas. Toks 
pat ir kavinukas. Iš servetėlių ir 
šeimininkės prijuostės irgi šyp
sosi linksmas katinas. Langų už
uolaidos, net ir svetainės švies
tuvai — su katinais. v. Kst.

«) Sudburio lietuvių žuklautojų ir medžiotojų klubas “Geležinis vilkas”, (& 
Ž) š. m. balandžio 25, šeštadienį, lenkų salėje, (212 Frood Road), rengia 

iitradicinę va k tiri encjr
C &
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Programą atliks Toronto "Sutartinė", vadovaujama N. Benotienės.
Šiltą vakarienę paruoš mūsų šeimininkės. Bus loterija, veiks baras, o norin- 

įV tieji galės ir pasišokti. Pradžia 6 v.v., vakarienė 7 v.v. Kviečiame klubo narius
ir visus Sudburio ir apylinkės lietuvius su svečiais gausiai dalyvauti. Valdyba

“Batai” scenoje
Romualdo Spalio 2-jų veiksmų komedija, pastatyta 

1987 m., kovo 18 d. St. Petersburgo Lietuvių klubo salėje
Retas ir džiaugsmingas 

spektaklis buvo suruoštas vie
tinės teatro vaidintojų grupės 
“Žibintas”, kuris vis dar užpila 
alyvos, kad “Žibintas” stipriau 
liepsnotų. Šiuo laiku Florido
je lankosi daug turistų. Jų tar
pe nemažai ir lietuvių iš įvai
rių Amerikos vietovių. Ir jiems 
šis spektaklis buvo maloni pro
švaistė tarp pasivartymo šilta
me smėlyje ir plaukiojimo 
melsvumu nuspalvintose lagū
nose.

Suruošti vaidinimą nėra 
lengva. Tik pasišventėlių dė
ka St. Petersburgo lietuvių 
klubo scenoje pasirodė K. Spa
lio komedija “Batai”. Ji buvo 
parašyta dar anais laikais, 
kai pirmieji “dipukai” išvyko 
į svetimus kraštus pradėti 
naują gyvenimą. “Batuose” 
siužetas remiasi trijų vien
gungių vyrų, svajojančių 
apie idilišką šeimyninį gy
venimą nostalgiškais senti
mentais ir merginų “medžio
jimu”.

Komedijoje natūralių ko
miškų situacijų nėra. Jos 
visos “padarytos”. Režiso- 
riui ir aktoriams teko sunkus 
uždavinys, kaip nors padaryti 
komediją juokinga. Komišku
mo pamušalui sutvirtinti, 
griebtasi šaržo. Vieniems 
tai pavyko geriau, kitiems 
— netaip gerai. Publika turė
jo gražaus juoko, kai vienas 
viengungėljs, norėdamas iš
spręsti merginų trūkumą, pats 
persirengė mergina ir mėgino 
perteikti moteriškas manieras.

Vedusio vyro vaidmuo, kurį 
vaidino Bronius Ginčauskas, 

Il-jo veiksmo scena iš R. Spalio komedijos “Batai”, pastatytos kovo 18 d., 
St. Petersburge, Floridoje. Iš kairės: A. KUSINSKIS, D. MAŽEIKIENĖ, S. 
VAŠKYS, L KUSINSKIENĖ, B. GINČAUSKAS ir Al. ULBINAS (režisierius)

Advokatas

AUDRIUS A. STONKUS 
nuo 1987 metų vasario 1 dienos 

perkėlė savo raštinę į.
20 Hughson St. South, Suite 1003 To|ofnnac 
(Union Gas Building) 1 eieTonas
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

buvo spalvingas, gal kiek per- 
saržuotas “pasisendinant” be 
reikalo, kas lėtino visą pir
mojo veiksmo slinktį. Jo žmo
na Morta, kurios rolė teko Ire
nai Kusinskienei, už vyro “pa
laidumą” apkapoja jį su skė
čiu, o paskui, supratusi klaidą, 
vėl kaip karvelis glaustosi 
ir burkuoja. Vienas viengun
gių, Juozas Kapsnis (Aleksas 
Kusinskis) buvo iš visų kome
dijos vaidintojų pats natūra
liausias. Sceniškos išvaizdos, 
labai vykusiai nugrimuotas. 
Visų grimas — Stasio Ilgūno iš 
Ročesterio.

Viengungio Petro Adomėno 
vaidmenį atliko pats režiso- 
rius Algis Ulbinas. Jis yra stip
rus aktorius, turįs ilgų metų 
sceninio darbo — vaidybos pa
tyrimą.

Visos šios komedijos ašis 
buvo jauna mergina. Tai Biru
tė, kurios vaidmuo teko Da
nai Mažeikienei. Jos skoninga 
apranga, šukuosena, ir visa as
menybė įnešė į sceną daug 
žmogiškos šilumos. Savo nusi
vylime ir naujai rastoje mei
lėje ji buvo labai natūrali, 
labai miela ir šiai rolei labai 
tiko.

Šios komedijos sceninį api
pavidalinimą sukūrė dail. VI. 
Vaitiekūnas. Jo buitinio sti
liaus scenovaizdis buvo spal
vingas, įdomus. Ateityje gal 
reĮkėt-ų . tąrtią. su dailininku 
ir dekoracijų'klausimą spręsti 
kiek kitaip, kai dekoracijos 
užima daug vietos, jos suma-
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žiną ir taip jau nepaprastai 
mažą klubo salės sceną. Akto
riai tada vaikšto, stengda
miesi visokiais būdais iš
vengti susidūrimo. O kai su
ėjo visi aštuoni iš karto, tai 
neliko vietos net kaip sustoti. 
Tai jau didelis minusas spek
takliui, nes prarasta erdvė 
ir susigrūdimas scenoje, ne
malonus nei pačiam aktoriui 
nei žiūrovui. Žinoma, ši kal
tė nepriskiriama nei dailinin
kui, nei režisieriui, nei ak
toriams. Bet tai skubiai tvar
kytinas reikalas, kuriuo tu
rėtų susirūpinti atitinkami 
asmenys, jeigu norima kad ant
roje savo didumu lietuvių ko
lonijoje išsilaikytų teatras 
“Žibintas”.

Dalila Mackialienė

St. Catharines, Ont.
MIRĖ TAURUS LIETUVIS a. a. 

Kostas Jonušas, 85 m. amžiaus. 
Velionis aktyviai dalyvavo lietu
viškoje veikloje iki pat savo am
žiaus galo. Tai buvo nuostabus 
žmogus. Didžiausi šalčiai, o jis 
negausiame būrelyje kitų lietu
vių dalyvauja vėliavos iškėlimo 
iškilmėse prie miesto rotušės. 
Didžiausi karščiai, o jis demonst
racijoje stovi su lietuvišku pla
katu vidury aikštės svilinamas 
saulės. Velionis buvo mandagus, 
malonus bei paslaugus ir visuo
met pasiruošęs visiems ir visada 
padėti. Netrumpas buvo kelias 
nuo namų iki šventovės, bet Kos
tas Jonušas visada, nežiūrint oro 
sąlygų, dalyvavo lietuviškose pa
maldose, čia semdamasis religinės 
ir tautinės stiprybės. Laidotu
vių namai skyrė papildomą kam
barį, kad galėtų atsiveikinimui 
sutalpinti žmones.. Šermenyse 
dalyvavo iš visur. Iš Kalifornijos 
atskrido duktė su vyru, o iš Čika
gos - sūnus. Velionis priklausė 
Ramovės organizacijai, tai jos na
riai prie karsto stovėjo sargybo
je. Religines apeigas, atliko kun.
K. Butkus, OFM. Palaidotas Lietu
vių kapinėse, Mississaugoje.

REKOLEKCIJOS ĮVYKO balan
džio 3-5 d. d. Jas gražiai ve
dė kun. dr. Viktoras Skilandžiū- 
nas iš Otavos. Kor.

Aylmer, Ontario
PAGERBDAMI a. a. Gediminą 

Sutkaitį, mirusį 1987 m. kovo 9 d., 
artimieji draugai bei pažįstami 
aukojo laidotuvių išlaidoms: $50: 
V. Stanaitienė, A. Bartkus, M. Ki
sielius; $40: A. G. Senkai, J. Ribys, 
M. Gutovsky; $30: V. Galeckas, 
G. J. Raškauskai, J. A. Raškauskai; 
$20: B. L. Rutkauskai, A. Gutovs
ky, A. Mikulskis, G. Rugienius, J. 
Mačiulis, J. Jurėnas , M. Mickevi
čienė, S. E. Labuckai, S. Beržinis, 
A. V. Čiuprinskai, O. Hermann, VI. 
Vindašius, A. J. Vieraičiai, S. Ole
ka, V. H. Radauskai, E. Stanaitie
nė, M Raškauskienė, O. Leveris, J. 
Level is; $15: E. Rasokienė; $10:
L. Namūra, P. Styra, A. Aleliūnas,
A. Skuodienė, S. Augustinavičius,
B. Rudokienė, J. Grigaitis, J. Jau- 
neika, W. Hoyer, L. J. Vitai, E. Fa
ma, R. Augustinavičienė, J. Kamai- 
tis, T. Kartavičius, A. Lapenas, K. 
Ratavičius. Iš viso $915.00.

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū. J. Vitas

Aukos Bendruomenei
Kanados lietuvių muziejui auko

jo: $1,000 — K. Lukošius, J. Jurė
nas, E. Jasevičienė, M. S. Petru
lis; $200 — L. L. Balsiai; $100 — P. 
S. Jucevičius; $50 — S. V. Kneitas; 
$40 — J. Jakubauskas; $20 — R. Bu
lovas.

KL Bendruomenei aukojo: $300
— N.N.; $50 — P. Kaziukonis; $30
— kun. P. Gaida; $20 — P. Sereji- 
mas; $10 — A. Masiulis.

KLB valdyba nuoširdžiai dėkoja 
už visas aukas ir laukia jų daugiau. 
Išduodami pakvitavimai atleidi
mui nuo pajamų mokesčio auko- 
jantiems $15 ar daugiau.

KLB iždininkas

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas” //h
atstovas) €5

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
Lituanistikos seminaras šie

met įvyks liepos 18-31 d.d. nau
jose patalpose Lemonte prie Či
kagos. PLB valdybos vicepirm. 
Birutė Jasaitienė praneša, kad 
XHI-sis lituanistikos semina
ras 1986 m. vasarą negalėjo įvyk
ti dėl nepalankių sąlygų. Šiemet 
sudaryta nauja seminaro direk
torių taryba, surasta pigesnė ir 
patogesnė vieta. Dabar tik rei
kia sutelkti didesnį būrį semi
naro dalyvių. Pilnas seminaro 
mokestis — $280 asmeniui, įskai
tant maistą ir atskirą kambarį. 
Lituanistikos seminaran kvie
čiami jaunimo atstovai, litua
nistinių mokyklų mokytojai bei 
kiti asmenys, norintys pagerin
ti lietuvių kalbos mokėjimą. Re
gistruotis ir daugiau žinių tei
rautis šiuo adresu: Lituanisti
kos seminaras, 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, IL 60632, 
USA.

ALTos valdyba, vadovaujama 
pirm. Teodoro Blinstrubo, kovo 
6 d. buvo susirinkusi posėdžio 
savo būstinėje Čikagoje. Jo me
tu buvo gautas telefoninis pra
nešimas, kad sovietinis reži
mas Vytautui Skuodžiui su šei
ma leidžia emigruoti Amerikon. 
Pirm. T. Blinstrubas pranešė, 
kad ALTa apmokės kelionės iš
laidas, globos juos čia atvyku
sius ir padės įsikurti. Apie tai 
jis specialia telegrama pain
formavo JAV valstybės departa
mentą. T. Blinstrubas valdybai 
įteikė raštą, pranešantį, kad 
dėl susidėjusių aplinkybių š. 
m. balandžio 16 d. jis pasitrau
kia iš valdybos pirmininko pa
reigų ir pačios valdybos. ALTai 
jis yra atidavęs ilgus darbo me
tus: 1950-60 m. reiškėsi ALTos Či
kagos skyriuje, o nuo 1958 m. AL
Tos centro valdyboje. Jon nauja 
reikalų vedėja dabar priimta 
Nijolė Gierštikienė.

Jaunimo centre Čikagoje va
sario 1 d. paminėta dviguba su
kaktis: statytojo ir steigėjo kun. 
Broniaus Krištanavičiaus, SJ, 
mirties dešimtmetis ir jo vardo 
fondo penkmetis. Mišias koply
čioje laikė ir velioniui skirtą 
pamokslą sakė jam talkinęs kun. 
Vaclovas Gutauskas, SJ. Oficia
lioji dalis įvyko apatinėje Jau
nimo centro salėje. Apie kun. B. 
Krištanavičių ir jo veiklą kal
bėjo kun. V. Gutauskas, SJ, apie 
kun. B. Krištanavičiaus fondą, 
įsteigtą 1982 m. vasario 10 d., 
žodį tarė fondo tarybos pirm. 
Robertas Vitas. Pamatai Jauni
mo centrui buvo prakasti 1956 
m., o po metų jame jau prisiglau
dė lituanistinės mokyklos. Tad 
šiemet taip pat minimas ir Jau
nimo centro trisdešimtmetis. 
Jis dabar yra tapęs kultūriniu 
Čikagos lietuvių centru. B. Kriš
tanavičiaus, SJ, fondas buvo 
įsteigtas užtikrinti Lituanisti
kos tyrimo ir. studijų centro atei
čiai, bet dabar rūpinasi ir kito
mis Jaunimo centre susitelku
siomis institucijomis. Fondo ta
rybos pirm. Robertas Vitas pa
skelbė naują lėšų telkimo vajų 
užbaigti pradėtam milijonui. 
Tikimasi, kad šį užmojį bus ga
lima įgyvendinti per sekantį de
šimtmetį iki 1997 m. Iš turimų 
lėšų $7.200 įteikta Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centrui, $2.000 
Tėvams jėzuitams, $600 — įvesti 
naujai telefono sistemai Jauni
mo centre, $250 — Laisvės pa
minklo atnaujinimo komitetui. 
Meninę programą atliko Lietu
vos vyčių choras, vadovaujamas 
muz. Fausto Strolios, ir sol. Al
girdas Brazis.

Brazilija
Metinis Brazilijos lietuvių są

jungos narių susirinkimas Sao 
Paule įvyko š. m. sausio 25 d. Są
jungos valdybos veiklą aptarė 
pirm. Aleksandras Bumblis, fi
nansinį pranešimą padarė ižd. 
Albina Ambrozevičienė, revizi
jos komisijos — Jaroslavas Ara- 
dzenka. Tada pagrindinis visų 
dalyvių dėmesys nukrypo į nau
jos valdybos rinkimus 1987-88 m. 
laikotarpiui. Dėl atostogų me
to ir siautusios liūties susirin
kimas nepasižymėjo narių gau
sumu. Rinkimams buvo paruoš
tas tik vienas bendras kandida
tų sąrašas, nesusilaukęs jokios 
opozicijos. Sąrašas priimtas be 
balsavimo. Naująją valdybą su
darė: pirm. Aleksandras Bum
blis, vicepirm. Jonas Valavičius, 
I sekr. Algimantas Saldys, II 
sekr. Bronius Šukevičius, ižd. 
Albina Ambrozevičienė, turto 
globėjas Vytas Tumas, knygyno 
— Jaroslavas Aradzenka; revi
zijos komisiją — dr. Antanas 
Šaulys, Norbertas Stasiulionis 
ir Jonas Bratkauskas.

Australija
Lietuvių kalbos kursai Melbur

ne veikia nuo 1971 m. Jų lanky
tojams nuo 1974 m. į australiškų 
gimnazijų brandos atestatą įra

šomas ir lietuvių kalbos pažy. 
mys, kartais palengvinantis įsto- 
jimą į kai kuriuos universitetų 
fakultetus. Pernai kursai turėjo 
tris klases: pradedančiųjų (7.5 
metų amžiaus), pažengusiųjų (g. 
10įlietų) ir vyresniųjų (11-12me
tų). Pirmon klasėn užsiregist
ravo 10 mokinių, antron — 14, 
trečion — 10. Abitūros egzami
nus laikė trys mokiniai. 1983 m. 
dr. K. Brazaitienės iniciatyva 
buvo įsteigta dar viena klasė ne
mokantiems lietuvių kalbos at 
menkai kalbantiems lietuviškai. 
Ją ketverius metus lankė beveik 
vieni svetimtaučiai. Šiemet šių 
klasę teko panaikinti dėl nepa- 
kankamo lankytojų skaičiaus. 
Švietimo ministerija reikalau
ja, kad kiekvieną klasę šešta
dieniais lankytų nemažiau kaip 
10 mokinių. Naujieji mokslo me
tai pradėti š. m. vasario 7 d. Mel
burno universiteto gimnazijos 
patalpose.

Pranciškonė seselė Pranciška 
Gaidamavičiūtė Sydnėjuje, “Out 
Laidy of Consolation” senelių 
namuose, šiemet kovo 1 d. sulau
kė amžiaus devyniasdešimtme 
čio, o kovo 19 d. — vienuolinio 
gyvenimo 65 metų sukakties. Ji 
yra pusseserė “TŽ” red. kun. dr 
Prano Gaidos, kilusi iš Rubiko- 
nių kaimo Širvintų valsčiuje. 
Pranciškonių vienuolijon įstojo 
1920 m. Italijoje, o iš ten buvo 
išsiųsta misioniere į Kiniją, kur 
jai teko dirbti pradžios mokyklo
je ir ligoninėje. Kai komunisti 
nis režimas 1953 m. vienuoles iš
trėmė iš Kinijos, seselė P. Gaida
mavičiūtė 1954 m. atvyko Sydnė- 
jun ir iš jo po poros metų persi
kėlė į Melburną, kur skaitė “Tė
viškės aidus”, stengėsi susitik
ti su lietuviais. Pranciškonių vie
nuolyne jai teko zakristijonės 
pareigos. Vienuolyno sodelyje 
turėjo kelis krūmelius lietuviš
kų rūtų, kuriomis papuošdavo 
koplytėlę.

Britanija
Lietuviškos šeimos židinį su 

kūrė du jaunuoliai — Algis Ku 
liukas, laimėjęs IX-ją Eugeni
jaus Kriaučeliūno premijų, ir 
“Lietuvos” tautinių šokių gru
pės narė Lesley Kukštaitė. Jų 
santuoką Šv. Juozapo švento
vėje Hindheade, netoli Lietu 
vių sodybos, palaimino kun. dr. 
S. Matulis^-JWIC,.,Abu jaunieji 
buvo pasipuošę ^utiniais dra
bužiais. Vestuvinės vaišės įvy
ko Lietuvių sodyboje. Tautiniais 
šokiais programon įsijungė “Lie
tuvos” grupė, piršlį suvaidino 
Vincentas O’Brien. Šia proga 
prisimintina, kad Algis Kuliu 
kas yra mišrios šeimos vaikas 
(motina — vokiečių-rumunų kil
mės), ilgus metus nekalbėjęs 
lietuviškai ir nesidomėjęs lie
tuviais. Persilaužimas įvyko 
1983-84 m., kai jis, jieškodamas 
lietuviškų savo šaknų, du kar
tus lankėsi Vilniuje. E. Kriauče- 
liūno premija jam paskirta už or
ganizacinę 1985 m. veiklų, su
sietą su Taikos ir laisvės ryžto 
žygiu Baltijos jūroje.

Šv. Kazimiero šventei kovo 1 
d. skirtas Mišias Škotijos lie
tuviams Šv. Luko šventovėje 
Glasgove atnašavo jų kapeliu 
nas kun. J. Andriušius. Pamal 
dose dalyvavo skautai su savo 
vadovu Matu Juliumi. Giedojo vi
si dalyviai, vargonais grojo muz. 
P. Dzidolikas. Po Mišių visi su
sirinko Šv. Luko parapijos salė
je, kur šeimininkės buvo paruo- 
šusios bendrus pietus, o jauni 
mas atliko koncertinę progra
mėlę. Rašinį apie šv. Kazimie
rą lietuviškai skaitė Markus 
Potney, Maironio eilėraščius 
— Maureen Dunsmius. Gražiom 
dainom visus pradžiugino muz. 
P. Dzidoliko vadovaujamas seks
tetas. Škotijos lietuviai džiau
giasi vienuolikmečiu “Aušros’ 
grupės šokėju S. Daubalevičiu- 
mi-Double, laimėjusiu pirmų 
vietą Škotijos jaunimo šachma
tų turnyre.

Vokietija
Mažesnio masto Vasario 16 mi

nėjimas įvyko vasario 28 d. Ra 
statte, kur suvažiavo apie 80lie
tuvių ir iš kaimyninių vietovių. 
Minėjimas pradėtas bendromis 
katalikų ir evangelikų pamal
domis Dvylikos apaštalų švento
vėje: Mišias laikė kun. A. Berna
tonis, o kun. Fr. Skėrys sakė pa
mokslą “Tautos nepriklausomy
bė religine prasme”. Oficialio
je dalyje parapijos salėje ren
gėjų vardu visus pasveikino VLB 
Rastatto apylinkės valdybos 
pirm. Povilas Gustainis. Ev. kun 
Fr. Skėrys lietuviškai ir vokiš
kai kalbėjo apie Lietuvos nepri
klausomybės kovas, jos laikotar
pyje pasiektus laimėjimus, da
bartines kančias sovietinėje ver
gijoje. Programėlę atliko iš Va
sario 16 gimnazijos autobusiuku 
atvykęs keturiolikos moksleiviu 
būrelis, suorganizuotas ir P> 
ruoštas Bronės Lipšienės.
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Toronto Išganytojo parapijos choras, vadovaujamas PETRO ŠTURMO, Prisikėlimo par. salėje 1987 m. kovo 29 d. 
atlieka religinio pobūdžio įžangą trečioje serijinių paskaitų “Krikščionybė Lietuvoje” popietėje Stp. Varanka

“Reformacija Lietuvoje ir jos pėdsakai”
Iš paskaitų serijos “Krikščionybė Lietuvoje”

PASAULIETES MINTYS

Mirtis, gyvenimas ir Gavėnia
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

“Laidotuvės yra pačios ge
riausios rekolekcijos” — sako 
man viena bičiulė, susitikusi 
populiaraus lietuvio šermeny
se. Išklausėme kalbas apie ve- 
lionies nuopelnus, jo malonų 
būdų, nuveiktus darbus, įnašų 
j mūsų visuomenės gyvenimų. 
Ir liūdna, ir graudu pagalvo
jus apie gyvenimo paradoksus. 
Juk taip neseniai tas žmogus 
beveik niekam nerūpėjo, jo li
ga ir gyvenimo sunkumai krito 
ant šeimos pečių. Paskutinis 
atsisveikinimas lyg ir padeda 
atmerkti akis ir matyti tai, 
ko nematėme ar nenorėjome 
matyti. Lyg savotiško sąži- 
nės graužimo skatinami, ren
kamės dideliais būriais į lai
dotuvių namus, dažnai į am
žino poilsio vietų išlydėdami 
ir mažai pažįstamų asmenį.

Vyresnės kartos gretoms re- 
tėjant, vis dažniau ir daž
niau lankomės laidotuvių na
muose, o spaudos puslapiuose 
vyrauja nekrologai. Tarsi iš 
Panemunės miglos, vėjeliui 
papūtus, velionis iškyla kaip 
tobulos asmenybės pavyzdys, 
klausantis organizacijų atsto
vų gražių žodžių;* graudžių ei- - 
lių, sentimerithlių prisimini
mų. Jaučiamės savo pareigų at
likę ir grįžtame į namus pa
lengvėjusia širdimi.

O vis dėlto nenoromis pri
pažįstame, kad velionis buvo 
asmuo, kuriam gyvam esant jo
nuopelnų nematėme ar bent 
pripažinti nenorėjome. Žmo
gus, kuris pasireiškia prin
cipingumu, yra negailestingai 
klasifikuojamas kaip “kontro
versiškas”, o taktiškas ir švel
nesnis yra apibūdinamas kaip 
“be stuburkaulio”. Keli de
šimtmečiai gyvenimo laisvėje 
dar į daugumos dvasią nepra
siskverbė pačiu gražiausiu 
demokratijos sampratos as
pektu: gerbimo skirtingos 
nuomonės. Todėl ir mūsų vi
suomenėje smulkesni ar stam
besni kivirčai retai tepasižy- 
mi diskusijomis apie princi
pus, bet kyla iš asmeniškumų: 
noro vyrauti, pasirodyti svar
besniais už kitus, skirtingai 
galvojančius ar skirtingom 
ideologijom atstovaujančius. 
Savo “grupės” interesai, dau
giausia pagrįsti asmeniniais 
ryšiais, tampa svarbesniais 
už bendros gerovės intere
sus... Tik, kai susitinkame 
laidotuvėse, tada visi tampa 
lygūs, geri, naudingi ir malo
nūs, o širdies gilumoje kartais 
apgailestaujame savo elgesį su 
mirusiu.

Prasidėjus Gavėniai, esa
me skatinami susikaupti savy
je, susimąstyti, jieškoti di
džiųjų žmogiškų vertybių, ki
taip sakant, išeiti iš savo 
siaurojo “aš” ir pažvelgti į 
kitus žmones kaip į pagarbos 
vertus Dievo kūrinius, su to
kiais pat troškiniais, viltimis, 
rūpesčiais, kaip ir mes patys. 
Vienuma reikalauja draugys
tės. Rūpestis, liga, nelaimė 
yra reikalingi dėmesio ir kon
krečios pagalbos. Liūdesys 
reikalauja paguodos, draugiš
ko rankos paspaudimo.

Visuomenininkas, kaip ir 
kiekvienas mirtingasis, kar
tais padaro klaidų, bet jis ei
na į viešumą su tam tikra mi
sija, aukodamas savo laiką, 
dažnai lėšas. Kūrėjas, rašy
tojas, poetas, dailininkas ar 
dramaturgas atskleidžia savo 
sielos turtus, dalinasi savo 
talento vaisiais. Betgi daž
nai pagarbos jie susilaukia 
tik po mirties, ir tada jiems 
yra statomi paminklai, jie 

įtraukiami į enciklopedijas, 
jų kūrybos vertė pakyla . . .

O kaip su kasdienų sutinka
mais eiliniais tautiečiais? 
Jų tarpe yra spaudos platin
tojų, aukų rinkėjų, įvairių 
renginių ir projektų kuklių 
rėmėjų ... Tai asmenys, ku
rių nuotraukų neužtinkame 
spaudoje, bet be kurių jokia 
veikla ir joks projektas ne
galėtų įvykti. Jie, kaip ne
įveikiamos pilies akmenys, 
atlaikę kryžiuočių puolimus, 
istorijoje tik suteikė progų 
įamžinti karžygių, kunigaikš
čių ir valdovų vardus. Bet tai 
ne akmenys, o gyvi, kvėpuojan
tys, jaučiantys ir protaujan
tys žmonės, nuostabūs Dievo 
padarai, gamtos paslapčių at
radėjai, ją priverčiantys tar
nauti savo patogumui žemėje. 
Deja, dažnai savasis “aš” taip 
išbujoja, kad užtemdo visa 
tai, kas gyvenimų padaro tu
riningą, gražų ir vertingą.

Kas yra gyvenimas? Tai, tarp 
kitų aspektų, įvairių laipsnių 
bendravimas su kitais žmonė
mis ir iš to bendravimo kylan
tis rezultatas. Tokia gyveni
mo samprata tinka tiek pavie
niam asmeniui, tiek ištisoms 
taųtpiDS*; vąlsįybėrųs J r. jų va
dams. Jei pvz. komunistas, lik
damas prie savo įsitikinimų, 
gerbtų savo draugą, giliai ti
kintį ir praktikuojantį savo 
religiją, nebūtų persekiojimo, 
koncentracijos stovyklų ir 
“psichiatrinių” ligoninių. Ne

Pagrindinės kvalifikacijos
geresnei ateičiai

© Ontario
Minister, Hon. Gregory Sorbara 
Premier, Hon. David Peterson

AfA 
STASEI JURGELIENEI

mirus Lietuvoje,

jos dukrą ROMUTĘ NOVOGRODSKIENĘ, velio
nės seserį JOZEFINĄ PLIOPLIENĘ ir jų šeimas 
bei gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Vida Juozaitytė
P. M. Juozaičiai

1
1. Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 

IBERŲ PUSIASAL YJE, $15.00, JAV
2. Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV
3. Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00, JAV

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

Jeigu jūs ar kuris jūsų pažįstamas nori pradėti Ontario 
pagrindinių kvalifikacijų programą, tesusisiekia su 
Ontario pagrindinių kvalifikacijų įstaiga savo apylinkės 
bendruomeninėje kolegijoje arba teskambina nieko 
nekainuojančia GREITĄJA LINIJA žemiau paduoto 
telefono numeriu.
Stokojantiems teikiama parama vaikų priežiūrai,
transportacijai ir apsigyvenimui. Kreiptis gali 
kiekvienas Ontario gyventojas virš

25 m. amžiaus ir turintis

Ji gali būti naudinga visiems. teisę dirb,i šioje ~ provincijoje.
GREITOSIOS LINIJOS tel. 1-800-387-5656 
(Informaciją teikiama angliškai ir prancūziškai.)

santaikos ir karai yra tarpu
savio nesugyvenimo išdava, 
kai viena grupė nori kitai pri
mesti savo įsitikinimus.

Kasdieniniame gyvenime, 
savo šeimos, draugų ir pažįsta
mų tarpe yra būtina tarpusa
vio santykius apspręsti abi
pusės pagarbos matikliu. Jei 
nenorime, kad kas kėsintųsi į 
mūsų įsitikinimus, privalome 
patys nesikėsinti, nepulti ki
taip galvojančių. Kitaip sa
kant, Gavėnios laikotarpis, 
išplaukiant iš krikščioniškos 
meilės idealo, raginančio net 
savo priešą mylėti, turėtų bū
ti pašvęstas mūsų tarpusavio 
santykių pagerinimui, lietu
vio lietuviui meilės sustipri
nimui, jieškant ne skirtumų, 
bet mus vienijančių gyvenimo 
^elementų. O jų turime daug: 
savo tautai laisvės troški
mą, dabartinės okupuotos 
Lietuvos tikinčiųjų perse
kiojimo sustabdymą, išeivi
jos lietuvybės išlaikymą ... 
Sąrašas būtų ilgas ...

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont M6P1 AT1' " : 

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

STEPAS VARANKA
Trečioji serijinė paskaita 

įvyko 1987 m. kovo29d.,5v.p.p., 
didžiojoje Prisikėlimo parapi
jos salėje. Nežiūrint tą dieną 
vykusių Toronte kitų parengi
mų, į popietę susirinko apie 250 
klausytojų.

Popietę atidarė ir jai pirmi
ninkavo paskaitų komisijos na
rys Stepas Varanka. Įžanginia
me žodyje pažymėjo, kad žmo
nės pagiria komisijos darbus, 
nes ji pakvietė žymius asme
nis skaityti paskaitų svarbio
mis temomis. Taip pat sakė, 
kad tekę spaudoje skaityti, 
jog virš 50 paskaitų liečian
čių Lietuvos krikštą yra numa
tyta skaityti Lenkijoje. Ap
gailestavo, kad tokių paskai
tų nėra Lietuvoje, nes jos drau
džiamos.

Vietoj invokacijos paskaitų 
rengėjai nutarė įvesti muziki
nę įžangą. Šioje popietėje to
kią įžangą atliko Toronto evan
gelikų-liuteronų Išganytojo pa
rapijos choras, vadovaujamas 
Petro Šturmo. Giedojo tris gies
mes: “Jei Dievo ramybė”, “Ten 
už žvaigždyno” ir “Jo malonės 
gerumas”.

Su paskaitininku prof. Ju
lium Slavėnu supažindino Čes
lovas Senkevičius. Profesorius 
gimė 1932 m. Biržuose. Ten ir 
mokėsi pradžios mokykloje. 
Vidurinį ir aukštesnį mokslą 
baigė JAV-se. Daktaro laipsnį 
įsigijo 1970 m., parašydamas 
disertaciją tema: “The Klaipė
da - Memel Controversy 1919- 
1939”. Šiuo metu Niujorko uni
versiteto Buffalo kolegijoje 
dėsto Vokietijos, Sovietų Są
jungos ir Pabaltijo valstybių is
toriją. Aktyviai reiškiasi lie
tuvių bendruomenėje, yra Li
tuanistinio instituto narys, 
“Encyclopedia Lituanica” ir 
žurnalo “Lituanus” bendradar
bis. Jis yra apkeliavęs Vakarų 
ir Rytų Vokietiją, Sovietų Są
jungą, Lenkiją. Baltistikos ins
titute Stockholme skaitė pa
skaitą “Evangelikai reformatai 
Lietuvoje kaip mažuma”. Ku
boje atstovavo lietuvių ėvan- 
gelikų-reformatų.bendrijai paJ 
sauliniame “World Alliance of 
Reformed Churches” atstovų 
suvažiavime.

Paskaitoje “Reformacija ir 
jos pėdsakai" profesorius ryš
kino reformacijos įtaką Vaka

Daugiausia reikalingiems lavybos dažnai trūksta 
pagrindinių kvalifikacijų pradžiai. Ontario pagrindinių 
kvalifikacijų programa paruošia suaugusius geresnei 
ateičiai Ontario darbo rinkoje. Trijose svarbiose 
srityse nemokamus kursus teikia dauguma 
bendruomeninių kolegijų, o kartais tie kursai 

prieinami ir per darbdavių draugijas 
bei darbo unijas.
RUOŠA 
LAVYBAI: 
Patarėjai padeda kandidatams 
pasirinkti tinkamą darbo rūšį bei 
tam darbui atitinkamą pasiruošimą.

AKADEMINIS PASITOBULINIMAS:
Lavybos kursai iki 12 skyriaus lygio teikiami skaityboj, 
rašyboj, matematikoj, tiksliuose moksluose bei 
skaitytuvų (kompiuterių) vartojimo srityje.
DARBO PAJIEŠKA: Teikiamos pamokos kaip 
parašyti savo kvalifikacijų santrauką, užpildyti 
prašymo lapą, tinkamai prisistatyti darbdaviui ir 
sekti darbo gavimo galimybes. Taipgi mokoma kaip 
rungtyniauti sunkioje šiandienos darbo rinkoje.

rų Europos kultūrai, tuo pačiu 
ir Lietuvai. Reformacija rūpi
nosi švietimu ir kėlė mokslo 
svarbą. Nemažas skaičius lie
tuvių reformatų, baigusių aukš
tuosius mokslus, paliko žymius 
pėdsakus lietuvių kultūrinia
me ir politiniame gyvenime.

Kodėl protestantizmas buvo 
beįsigalįs Lietuvoje? Viena iš 
svarbiausių priežasčių buvo, 
kad atvykę lenkų katalikų ku
nigai nemokėjo lietuviškai ir 
negalėjo tinkamai atlikti sa
vo pareigų. Jėzuitai, tai supra
tę, griebėsi naujos panašios į 
reformatų taktikos: steigė mo
kyklas, rūpinosi liaudies švie
timu, ir jų kunigai turėjo mokė
ti lietuvių kalbą. Dėl šių ir ki
tų priežasčių reformacija ne
įsigalėjo Lietuvoje, tačiau ji 
pristabdė lenkinimą.

Prof. J. Slavėnas pabrėžė, 
kad nepriklausomos Lietuvos 
konstitucija nevaržė Lietuvo
je plėstis bet kokiai religijai, 
kuri nesikėsino prieš Lietuvos 
nepriklausomybę. Religijos at
žvilgiu Lietuvos konstitucija 
buvo labai tolerantiška.

Po paskaitos popietei pirmi
ninkaujantis nuoširdžiai padė
kojo prof. dr. J. Slavėnui, Išga
nytojo parapijos chorui bei jo 
vadovui ir visiems dalyviams.

Prisikėlimo parapijos salėje 1987 m. 
kovo 29 d. kalba prof. JULIUS SLA
VĖNAS tema: “Reformacija Lietu
voje' ir jos pėdsakai" Stp. Varanka

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.
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Ontario kultūros ministerė LILY MUNRO (kairėje) ir Kanados ryšių 
ministerė FLORA MacDONALD, kurių ministerijos paskyrė 50 milijonų 
dolerių stiprinti tautinio palikimo ir kitai kultūrinei veiklai

Jaunimas neteko energingos vadovės
Palaidota a.a. Ona Razutienė Los Angeles mieste

ALGIRDAS GUSTAITIS

Žymioji Kalifornijos lietu
viško jaunimo auklėtoja moky
toja Ona Razutienė, gimusi 
1908 m. gegužės 18 d. Lietuvo
je, mirė Los Angeles, mieste 
1987 m. vasario 28 d. Šv. Kazi
miero parapijos salėje, sma
giai diriguodama “Spindulio” 
ansambliui. Mirė gražaus Kali
fornijos jaunimo akivaizdoje, 
iki paskutinės savo gyvenimo 
minutės skleisdama lietuviš
kų šokių grožį ir meilę lietu
viškai dainai. Geresnio, įspū- 
dingesnio testamento niekas 
negalėtų palikti.

Velionė daugelį metų mokė 
savo suorganizuotą jaunimą 
lietuviškų šokių, dainų. Daug 
metų mokytojavo Los Angeles 
lietuviškoje mokykloje. Ji iš
augino keletą jaunimo kartų, 
puikiai kalbančių, gražiai lie
tuviškai veikiančių. Su savo 
tautinių šokių ir dainų an
sambliu apkeliavo pagrindi
nes lietuvių kolonijas ne vien 
Š. Amerikos žemyne, bet ir Eu
ropoje, Australijoje, Pietų 
Amerikoje. Ona Razutienė bu
vo nepakartojamas lietuviškos 
veiklos pavyzdys.

Teisingai Velionės garbei 
pamaldose kovo 3 d. iš*sakyk- 
los kalbėjęs tos parapijos pa
grindinis statytojas pasakė, 
kad jo pastangomis pastatyti 
Šv. Kazimieno parapijai pri
klausantys pastatai, salė, šven
tovė, o juos lietuviška dvasia 
užpildė Ona Razutienė savo 
nepaprastu atkaklumu, ištver
mingumu, sugebėjimu, noru 
prieiti prie lietuvių jaunimo, 
juos sudominti lietuvių kal
ba ir kultūra. Prel. Jonas Ku
čingis gaudavo iš užsienio 
lietuvių kunigų laiškų, ku
riuose stebėdavosi Kaliforni
jos jaunųjų lietuvių, lietuvai
čių puikiais lietuviškais tau
tiniais šokiais, puikiai apsi
rėdžiusiais gražiais lietuvių 
tautiniais drabužiais. Jie vaka
rais šokdavo, lietuviškai links
mindavosi salėse, o sekmadie
nio rytą giedodavo šventovėje 
lietuviškas giesmes. Taip ko
vojančios tautos jaunimas ne
gali žūti.

Onos Razutienės amžinam 
atminimui reikėtų parašyti 
dokumentinę knygą. Prelatas 
J. Kučingis tikisi, kad taip 
bus padaryta. Pradžiai tokios 
knygos žadėjo paaukoti vieną 
tūkstantį dolerių. Esą nebūtų 
sunkumo surinkti reikalingą 
pinigų sumą, nebūtų sunku 
tokią knygą parduoti.

Prie velionės Onos Razutie
nės karsto garbės sargyboje 
stovėjo pamainomis lietuviš
kas jaunimas ir šaulės, šau
liai. Ona Razutienė Tauragės 

apylinkėse buvo pavyzdinga 
šaulė, pavyzdinga šaule buvo 
ir Juozo Daumanto šaulių kuo
poje Los Angeles mieste.

Jaunimo vardu kalbėjęs 
Bandziulis iškėlė nepapras
tus Onos Razutienės nuopel
nus lietuviškam jaunimui.

Šventovė buvo pilnutėlė, 
daugelis neturėjo kur atsisės
ti, teko stovėti.

Kovo 4 d. rytą Šv. Kazimie
ro šventovėje Los Angeles 
mieste prel. J. Kučingis lai
kė gedulines Mišias. Gražiai 
giedojo choras. Garbės sar
gyba stovėjo prie velionės 
karsto, apdengto Lietuvos vė
liava. Tautiniais drabužiais 
apsirėdęs lietuvių jaunimas 
nešė Mišių aukas.

Didžiulė virtinė automobi
lių palydėjo velionės karstą 
į kapines. Prieš tai jos kars
tas buvo pravežtas pro ligo
ninę, kur labai sunkiai serga 
jos vyras Antanas Razutis. Lai
dotuvėse dalyvavo velionės 
duktė Danguolė Razutytė-Var- 
nienė su savo vyru ir šeimy
nėle, taip pat velionės sū
nus Aloyzas Razutis.

Atskirai pasidžiaugtina, 
kad O. Razutienė su A. Razu- 
čiu sugebėjo taip puikiai iš
auklėti savo dukrą Danguolę, 
kuri mielai talkino mamytei 
mokant lietuvišką jaunimą 
tautinių šokių, dainų. Atro
do, kad Danguolė Razutytė- 
Varnienė perims “Spindulio’” 
ansamblio vadovavimą. Tam ji 
yra puikiai pasiruošusi.

O. Razutienė priklausė pa
grindinėms lietuvių organi
zacijoms. Visi ją labai gražiai 
prisimena. Kapinėse pasakyta 
daug gražių kalbų, po to per
sikelta į Šv. Kazimiero para
pijos salę, kur vaišintasi, 
gražiais žodžiais prisiminta 
velionė.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954



6 psi. • Tėviškės žiburiai • 1987. IV. 7 — Nr. 15 (1938)

Jaunimo kongreso žinios
Informacija teikia: Jūratė Ulec- 

kaitė, Toronte, tel. (416) 928-9353 
— registracijos ir bendri kongreso 
klausimai; Bernadeta Abromaity
tė, Toronte, tel. (416) 767-0867 — 
kelionė į Australiją; Ramunė ir 
Aušra Pleinytės, Hamiltone, tel. 
(416) 549-5372 — bendri kongreso 
reikalai.

Velykiniai jaunimo šokiai, kaip 
ir anksčiau, bus rengiami ir šiais 
metais Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Pelnas skiriamas vykstan
tiems atstovams į Jaunimo kong
resą. Prašoma kuo gausiau daly
vauti ir paremti važiuojančius.

Kelionės į Australiją bilietais 
jau laikas susirūpinti. Jaunimo 
kongresas įvyks kalėdiniu laiko
tarpiu — tuo laiku paprastai oro 
linijos yra labai užimtos. Be to, 
australiečiai tuo pačiu laiku šven
čia 200 m. baltąją įsikūrimo Aust
ralijoje sukaktį. Ypač bus sunku 
gauti bilietus, norint patekti gruo
džio 20 d. į kongreso atidarymą 
Sydnėjuje. Tai žinodama PLJ są
jungos valdyba, kuriai pirminin
kauja Gintaras Grušas iš Los Ange
les, užsakė tam tikrą vietą skai- 
čią. Iki balandžio 30 d. kelionės 
kaina iš Los Angeles į Sydnėją ir 
atgal iš Melburno kainuos $1200 
amerikietiškais. Norint užsitik
rinti, reikia iki balandžio 30 d. 
įmokėti $250. Informaciją kelionės 
reikalais Kanadoje teikia B. Abro
maitytė Toronte, tel. (416) 767-0867; 
JAV-se — Alė Zalatoriūtė, Čikaga, 
tel. (316) 788-9071.

Kongreso galutiniai registraci
jos blankai bus išsiuntinėti į kraš
tus balandžio pradžioje. Tuos blan
kus gegužės pradžioje Kanadoje 
bus galima gauti pas Jūratę Ulec- 
kaitę, 12 Glen Edith Drive, Toron
to, Ont. Canada M4V 2V7. Tel. (416) 
928-9353.

Buvusią kongresą dalyvią, gy
venančią Kanadoje, susitikimas. 
Tuo rūpinasi Paulius Kuras, 
Guelph, Ontario. Tel. (519) 837- 
0780. Buvusieji kongresą atsto
vai ar dalyviai prašomi kreiptis 
į jį. Susitikimo tikslas — atnau
jinti pažintis, pajieškoti finan
sinės paramos ir sužadinti prisi
minimus. Pažymėtina, kad pirmas 
Jaunimo kongresas įvyko 1966 m. 
Čikagoje ir Dainavoje prieš 21 
metus.

Studiją dienos. Jose privalo iš 
Kanados dalyvauti 20 atstovą. Per 
Studiją dienas yra nustatomi veik
los planai, kuriuos įvykdyti yra 
įpareigota nauja PLJ sąjurifebs 
vąldyba. Kpngręso, atstovai turi 
būti iš anksto susipažinę su Stu
diją dienu programa ir rimtai pa
siruošę. Jaunimo kongreso šūkis: 
“Tautos likimas — mūsą atsakomy
bė" paskelbė Studiją dieną orga
nizacinis komitetas, vadovauja
mas dr. Antano Stepano Australi
joje.

Pirmosios gruodžio 21-22 dienos 
Sydnėjuje yra skirtos Jaunimo 
sąjungos organizaciniams reika
lams. Pirmoje sesijoje bus nusta
tytos taisyklės, pagal kurias bus 
pravedami pasisakymai ir diskusi
jos, taip pat bus sudarytas prezi
diumas, sekretoriatas ir mandatą 
komisija. Bus PLJS valdybos pir
mininko, PLB pirmininko ir revizi
jos bei kraštą LJS skyrią prane
šimai, pasiūlyti kandidatai į nau
ją PLJS valdybą. Simpoziume “PL 
Jaunijno I-V kongresą apžvalga" 
bus kalbama apie praeities jauni
mo kongresus, ryškinama lietuvią 
veikla išeivijoje. Atskiruose bū
reliuose bus diskutuojami iš kraš
tą atsivežti projektai.

Gruodžio 23 d. tema — "Tautinė 
atsakomybė - tautos išlikimo bū
tina sąlyga". Toliau ši tema bus 
gvildenama simpoziume “Kodėl 
man rūpi lietuvią tautos likimas?" 
Popietinėse sesijose svarstoma 
kita tema “Gilesnis lietuvią kal
bos pažinimas - būtina sąlyga išei
vijos kultūrinei veiklai”. Studiją 
dienas pertrauks Kūčią ir Kalėdą 
šventės. Kūčios bus bendros vi
siems atvykusioms iš kitą kraštą 
su vietiniais Lietuvią klube Syd
nėjuje. Kalėdos praleidžiamos 
šeimose. Po Kalėdą, kai kiti užsi

ims turistinėmis išvykomis, kong
reso atstovai John XXIII kolegijos 

' patalpose, Kamberoje, tęs studi
ją dienas. Paskaitos tema — “Lie
tuviškai nekalbančiąją vieta lie
tuviškoje veikloje”. Simpoziumas 
— “Lietuviška veikla be lietuvią 
kalbos”. Paskaita — “Mišrią šei
mą vaidmuo lietuviškoje veik
loje". Atskiruose būreliuose bus 
padarytos išvados.

Gruodžio 27 d. pavadinta “Tau
tos atramos diena”. Paskaitos: 
“Religijos vaidmuo dabartinėje 
Lietuvoje”, “Ryškesni tautinio, 
socialinio ir religinio protesto 
pasireiškimai Lietuvoje per pasta
ruosius du dešimtmečius”, “Pagal
ba tautiečiams Lietuvoje — sve- 
timtaučią informavimas, asmeni
nė parama ir ko jie tikisi iš mū
są”. Simpoziumas — “Lietuvos jau
nimas — interesai, vertybės, nuo
taikos bei pasipriešinimo galimy
bės”, Taip pat bus diskutuojama: 
“Resistencija Lietuvoje”.

Gruodžio 28 d. svarstoma Lietu
vos ateities perspektyvos ir ry- 
šią su kraštu palaikymas. Paskai
tos: “Tautos išlikimo perspekty
vos, rusifikacija ir komunizmo 
grėsmė Lietuvoje", "Tautai nau
dinga politinė veikla išeivijoje”. 
Simpoziume bus svarstomi ypač 
ryšią palaikymo su Lietuva klau
simai.

Gruodžio 29 d. tema — “Tautos 
išlaikymo išeivijoje strategija 
ir "Lietuva bei lietuviai kitatau- 
čią akyse”. Paskaitos: “Tautos iš
laikymo išeivijoje būtini elemen
tai”, “Išeivijos lietuvią reputa
cija gyvenamame krašte". Simpo
ziumai: “Lietuviškumas išeivią 
meninėje kūryboje”, “Lietuviškos 
veiklos reikšmingi ir nereikšmin
gi elementai”, “Sovietą disinfor- 
macija”, “Atkirtis nepagrįstiems 
kaltinimams lietuvią tautai”. Bū
reliuose vėl bus padarytos išvados.

Gruodžio 30 — paskutinioji Stu
diją diena, skirta ateities svars
tymui, tema — "Ateitis jaunimo 
rankose”. Paskaita — “PLJS ir 
PLJK ateities perspektyvos”; sim
poziumas — “PLJS veiklos tobuli
nimas kraštuose”. Gale pristatomi 
veiklos projektai, kurie turės bū
ti įvykdyti PLJS valdybos ir kraš
tą skyrią.

Gruodžio 31 d. Naująją metą 
išvakarėse planuojama demonst
racija prie Sovietą ambasados. 
Ruošiamasi kelionei į Adelaidę 
kongreso uždarymui.

Kongreso stovykla įvyks Adelai
dėje sausio l;7.d.d. Roseworthy 
College patalpose (valandą kelio 
nuo Adelaidės). Stovyklos progra
ma suskirstyta sekančia tvarka: 
sausio pirmą — susipažinimo die
na, antrą — etninė, trečią — parti
zaną ir sąžinės kalinią, ketvirtą 
— Lietuvos, penktą — politinė išei
vijos jaunimo, šeštą — įvertinimo, 
septintą — atsisveikinimo. Veiks 
užsiėmimo būreliai, kuriuose bus 
lavinamas! ir svarstomi įvairūs 
klausimai; religija ir pašaukimai, 
Suvaiką trikampio lietuvią pro
blemos, lietuvią kalba, jos nemo
kantiems, lietuvią kalba ir jos 
tarmės, "LKB kronika", lietuvią 
tradicijos ir papročiai, liaudies 
menas, šiaudinukai, drožinėjimas, 
juostą audimas, margučiai, liau
dies dainos, mišrią šeimą proble
ma, kelionės į Lietuvą ir kiti. Sto
vyklos viršininkas — Algis Šimkus, 
buvęs PLJ kongreso atstovas Aust
ralijai. Programos komisija: Bi
rutė Prašmutaitė, Elena Karazi
jienė, Rasa Statkuvienė, Vida Že
maitytė ir Mikas Katilius. Stovyk
loje planuojamos įdomios progra
mos: rimtesnė ir laužą. Sausio 
pirmą — susipažinimo šokiai, 
kraštą pasirodymai ir dainos; 
antrą — tarmiškos pasakos, vestu- 
vią apeigą inscenizavimai ir kt.; 
sausio trečią — eisena į “Kryžią 
kalną" su savo darbo kryžiais, Mi
šios, rimtesnio pobūdžio lau
žas; sausio ketvirtą — skaidrės 
apie Lietuvą, filmai, pasakojimai 
apie Lietuvą ten buvusiąją, lietu
viškas “O! Disko!”; penktą — lais
vas vakaras; šeštą — Čiurlionio 
skaidrės ir muzika, atsiveikinimo 
su stovykla laužas. Gabija

Jaunimo sąjungos Vašingtono skyriaus nariai, susirinkę Baltąją rūmą spaudos kambaryje su L. KOJELIŲ 
(pirmas iš dešinės), specialiu JAV prezidento asistentu

Susipažinkime su Baltiečių jaunimo sandrauga
1980 m. Amerikos latvių jau

nimo kongrese susirinkusi jau
nimo grupė nutarė įsteigti or
ganizaciją, kurioje latvių jau
nimas galėtų susitikti ir susi
pažinti su kitais pabaltiečiais 
— estais ir lietuviais, jų kul
tūromis, papročiais, istorija 
ir veikla. Latvių jaunimo vei
kėjai pakvietė estus su lietu
viais ir įsteigė Baltiečių jauni
mo sandraugą (BYC - Baltic 
Youth Congress), kurios cent
ras šiuo metu yra Amerikos ry
tinis pakraštys, nes čia gy
vena pirmininkas.

Pirmasis Sandraugos tikslas 
buvo tarpusavio susipažini
mas. 1982 m. estų stovyk
lavietėje Middle Island, Long 
Island, NY, įvyko pirmoji San
draugos stovykla. Stovykla bu
vo tokia smagi ir įdomi, kad ji 
vienbalsiu sutarimu virto kas
metiniu Sandraugos susibūri
mu. Iki šiol stovyklos vyko 
Dainavoje, Michigane, latvių 
stovyklavietėje, Piesaulėje, 
New Hampshire ir Toronte, 
Kanadoje. 1987 m. stovykla 
yra planuojama birželio 11-14 
dienomis vėl Piesaulėje, ne
toli Concord, NH.

Stovyklose programos yrą 
įvairios. Kasmet ruošiami 
laužai su vaidinimėliais, 
dainomis ir pasakomis. Taip 
pat kasmet rengiami šokiai, 
grojant pabaltiečių jaunimo 
muzikinėms grupėms, pvz., 
Akacis — latvių jaunimo 
“punk rock” grupė.

Dienos metu programos 
būna rimtesnės. Kalbama 
apie politiką, ir pabaltiečių 
veiklą. Susipažįstama su 
visų trijų tautų, ne tik lie
tuvių, bet ir latvių bei estų 
sąžinės kalinių vardais ir pa
dėtimi. Vertinami aktualūs 
įvykiai, kaip Taikos žygis ir 
Kopenhagos tribunolas. Vie
nais metais latvė profesorė 
su savo amerikiečiu vyru kal
bėjo apie jų pastangas auginti 
savo vaikus latviškai nusi
teikusius mišrioje šeimoje. 
Kitais metais mokėmės visų 
tautų tautinių šokių.

Šių metų programoje numa
tomos tokios svarstybų temos: 
branduolinė energija — Čer- 
nobilius, Ignalina ir “nu
clear free zone”; Office of 
Special Investigations (OSI) 
— kas lainjėta, kas pralaimė
ta, kas toliau darytina; kri
tiškas žvilgsnis į pabaltiečių 
veiklą — kas atsiekta per pas
kutinius metus. Programa, aiš

ku, gali keistis, prisitaikant 
prie aktualių įvykių.

Svarstybų vadovais kviečia
me įdomius iškalbingus žmo
nes, įvairių sričių specialis
tus. Mūsų stovyklose yra kalbė
ję prof. dr. A. Klimas, prof. dr. 
J. Dreifelds, estų veikėja M. 
Rikken, estų humoristas ir 
inžinierius NASA organizaci
joje J. Kork, prof. T. Parming, 
rašytojas prof. R. Taggepera, 
rašytojas W. Hough ir kiti.

Kita Sandraugos veikimo sri
tis yra suorganizavimas me
tinio banketo, kurio metu yra 
pagerbiami visų trijų tautų 
asmenys, pasižymėję savo 
bendruomenine veikla ir para
ma jaunimui. Iki šiol įvyko 
du tokie pagerbimai: vienas 
Niujorko mieste Estų tauti
niuose namuose, kitas Lietu
vių kultūros židiny. Pagerbti 
lietuviai buvo: kun. Kazimie
ras Pugevičius, Rasa Razgai- 
tienė, Jadvyga Matulaitienė 
ir Gintė Damušytė.

Šių metų banketas įvyko ba
landžio 4 d. latvių bažnyčios 
salėje, Rockville, MD, prie 
Wašingtono. Buvo vakarienė ir 
šokiai. Grojo latvių grupė An- 
dele iŠ 'Filadė'inj'ės. Kalbėjo 
L'ds Angeles korespondentas 
Robert Gillette, kuris yra ne
mažai rašęs apie Pabaltį ir 
OSI reikalus.

Nors Sandrauga yra negausi 
grupė, bet veikli. Ji stengiasi 
supažindinti ir sudominti Pa
baltijo žmones su šių tautų 
kultūromis, kalbomis bei jų 
problemomis. Ji suteikia gali
mybę praplėsti pažintis ir aki
ratį šioje srityje. Joje pasi
juntam ne vieni prieš pasaulį, 
o didesnė ir stipresnė grupė 
žmonių, kurie dalinasi su mu
mis panašia praeitimi ir yra 
mūsų bičiuliai.

Tarptautiniuose sluoksniuo
se dažnai mes visos trys ma
žos tautos prie Baltijos jū
ros kranto esam suplakami į 
vieną vienetą. Gindami savo 
reikalus, turėtume daugiau 
svorio, jei galėtume kalbėti 
vienu balsu. Gal ir reikšmin
ga, kad skaičiumi mažiausia 
grupė — ėstai geriausiai su
pranta ir įvertina Sandraugos 
potencialą, skirdami jai iš 
savo bendruomenės iždo lėšų. 
Lietuviai, gausiausia grupė, 
iki šiol mažiausiai pabaltie
čių grupuotėmis domėjosi. 
Bet ar ne laikas ir mums at
kreipti dėmesį į tai, kad mus 
pralenkia ir palieka įvykiai, 
kaip Kopenhagos tribunolas, 
Chatauqua konferencija? Ar 
ne laikas ir mums stoti į drau
gišką vienybę su broliais es
tais ir latviais?

R. V. Šilėnas

Dėmesio nuomininkams ir savininkams

Toronto miesto gyvenvietes liečiančių 
įstatų pakeitimai gali paliesti jus

Langų užkabos
Kad vaikučiai neiškristų per langą, nuo 1987 m. gegužės 5 d. 
apartamentinių butų langai virš trečiojo aukšto turės būti su 
užkabom, neleidžiančiom pilnai atverti langą. Šios užkabos 
turės būti naudojamos tik gavus raštišką nuomininko 
pageidavimą.

Susižinojimo tinklai
Dabar apartamentiniai narnai su dešimčia ar daugiau butų 
privalo turėti garsinįsusižinojimo tinklą tarp butų ir su pagrindinio 
įėjimo į pastatą centrine. Kiekvienas butas taipgi privalo turėti 
pastato centrinių durų atrakinimo mechanizmą.

Dėl platesnių informacijų apie šių įstatų pakeitimus prašome 
skambinti tel. 392-7960.

H Building A Better Toronto
Department of Buildingsand Inspections
City of Tbronto

Plastikiniai pinigai
Vieniems patogumas, kitiems didelė nelaimė

DR. S. ČEPAS
Vis daugiau ir daugiau šio 

krašto gyventojų, užuot mokė
ję grynais pinigais ar čekiais, 
pradėjo naudotis kredito kor
telėmis. Kadangi kortelės pa
gamintos iš plastikos, tai daž
nai sakoma, kad mokama plas
tikiniais pinigais. Labai leng
va ir patogu perkant ką nors 
krautuvėje ar apmokant kokią 
sąskaitą paduoti kredito kor
telę. Nereikia nešiotis pini
gų kišenėje, kuriuos gali pa
mesti, arba kas nors gali juos 
pavogti bei atimti. Patogu, sau
gu — skelbia korteles išduo
dančios institucijos. Ir tikrai 
patogu.

Tačiau tas patogumas kai ku
riems tampa didele pagunda. 
Kodėl šiandien ką nors ne
pirkti, kai nereikia mokėti 
grynais pinigais? Kol ateis 
sąskaita iš kredito kortelę 
išdavusios įstaigos, praeis 
gal kelios savaitės. Gal tada 
iš kur nors atsiras ir pinigų 
jai apmokėti. Didelė pagunda, 
ypač tiems, kurie nejaučia fi
nansinės atsakomybės, ir ne
laimė tiems, kurie prisisko
lina tiek daug, kad gavę sąskai
tas nepajėgia jų iš karto ap
mokėti.

Prekybininkai ir įstaigos iš
duodančios kredito korteles 
žmonių silpnybes žino labai 
gerai. Prekybininkai žino, 
kad, priimdami mokėjimą už 
prekes kredito kortelėmis, 
galės lengviau ir daugiau par
duoti. Korteles išduodančios 
įstaigos, siūlančios patogu
mą bei saugumą, žino, kad pa
darys daug pelno. Pirmiausia 
šios įstaigos gauna tam tikrą 
nuošimtį iš prekybininkų pri
siuntusių joms sąskaitas. Dau
gumas iš jų ima taip pat mokes

tį iš savo klientų — metinį 
mėnesinį, ar tai už kiekvieni 
per jas apmokamą sąskaitą 
Pagaliau jos tikisi, kad, klien 
tas negalės iš karto jos apmo 
keti ir galės iš jo imti palu 
kanas. Tos palūkanos gali būt 
kartais labai aukštos — 16-189! 
trust bendrovėse bei bankuosi 
ir iki 28.8% kai kurių krautu 
vių, alyvos bendrovių ir kiti, 
institucijų.

Dėl tokių aukštų nuošimčii, 
pasipiktinusi kanadiečių vi 
suomenė vis daugiau ir dau 
giau ima protestuoti per radi 
ją, televiziją ir spaudą. Pasi 
girsta balsų siūlančių valdžiai 
sutvarkyti tokį plėšikavimą 
Neatrodo, kad valdžia bandys 
kištis, tačiau sukelta nepalan
ki propaganda gal būt ir pri
vers daugelį šių instituciją 
bent kiek sumažinti nuošimčius

Mums Kanados lietuviams 
nereikėtų mokėti tokius aukš
tus nuošimčius kredito korte
les išduodančioms instituci
joms. Turime net 4 lietuviš
kus kredito kooperatyvus, kur 
paskolas lengvai galima gauti 
daug žemesniais nuošimčiais. 
Ypač rekomenduotinos sutar
ties paskolos (contract loans). 
Padavus pareiškimą ir gavus 
šią paskolą, galima ją mokėti 
pagal susitarimą dalimis arba 
visą iš karto. Paskolą galima 
atnaujinti arba, dalį atmokė
jus, padidinti be naujo pareiš
kimo. Ir tai galima daryti daug 
kartų.

Taigi, kam mokėti aukštus 
nuošimčius už kredito kortelių 
skolas? Kodėl nepasinaudoti 
savos lietuviškos institucijos 
patarnavimais, kur ir patar
navimas daug geresnis ir nuo
šimčiai už paskolas daug že
mesni.

AfA
ONAI MALINAUSKIENEI

Suvalkų trikampyje mirus,
-on ico '••oi ąi y (H . y! Misvw

dukrą ELEONORĄ BALTRUŠAITIENĘ
nuoširdžiai užjaučiame —

U. L. Balaišiai

A. V. Dobilai

G. Baliūnienė

M. J. Pargauskai

P. J. Ivanauskai
I. J. Žiurinskai

Lietuvią studentą ateitininkų sąjungos 1986-87 m. žiemos stovyklos “Rock 
Opera” dalyviai Vermonto “Neringoje” Nuotr. Lino Daukšos

Pasaulio Lietuviu, Jaunimo Sąjunga 
Lithuanian World Youth Association

Australija laukia Jūsų!
Visi važiuokime į VI pasaulio lietuvių jaunimo kongresą

1987 m. gruodžio 19-1988 sausio 10 d.d.
1. Per RAMŲJĮ VANDENYNĄ į Australiją išvykstam iš Los Angeles į Sydnėjų -

gruodžio 15,16,17,19, 25, iš San Francisko į Sydnėjų - gruodžio 16, 20 d.d. 
grįžtam - iš Melburno į Los Angeles sausio 3, 7, 8, 9,10,12,13,15.

Kaina: $1365 (amerikietiškais). Organizuojamos grupės.
Norint gauti papigintą kelionę, reikia įmokėti $250 

iki 1987 m. balandžio 30 dienos.
2. Per ATLANTĄ, HELSINKĮ ir tolimuosius rytus

Išvykstam - iš Toronto pagal asmenų pageidavimus, 
sustojant Helsinkyje ir Singapore.

Bernadetą Abromaitytę tel. (416) 767-0867.

paremti siunčiu $

Vardas, pavardė

Adresas

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, nevisi 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 - MUZIEJUS, 
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

Parašas



Klivlando dainos-muzikos vienetas “Uždainuokim!”, vadovaujamas ALGIRDO BIELSKAUS (pirmas kairėje), 
atliks (domi? program? “Tėviškės žiburių” spaudos vakare,kuris įvyks 1987 m. balandžio 25 d. Anapilio salėje

Nuotr. VI. Bacvičiaus

Garsusis vienuolis architektas
XVIII šimtmečio pasižymėjęs architektas, vienuolis, 

lietuvis Tomas Žebrauskas
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□ KULTŪRltt VEIKLOJE

Bibliografinio leidinio reikalu
KLEMENSAS JŪRA, Brazilija

Artinamės prie pusės šimt
mečio tremtyje (ar išeivijoje?). 
Gausiai reiškėmės kultūri
niais užmojais. Nepalankiose, 
sąlygose spausdinome ir sklei- 
dėme tūkstančius įvairaus tu
rinio ir nelygaus vertingumo 
spaudinių — gal milijoninio 
bendro tiražo apimtimi! O kur 
jie? Ką apie tuos leidinius 
dar žinome?

Pradžioje juos labai kruopš
čiai registravo, net “Knygų 
lentynoje” rūpestingai apra
šinėjo mūsų pasišventėlis bi
bliografas Aleksandras Ruža- 
niec-Ružancovas. Jis — men
kai remiamas — darbštusis 
senelis, virš 70 metų naštos 
slegiamas, didžiai varganose 
sąlygose prirašinėjo ir pats 
savo rankomis “spausdino” 
varganą “Knygų lentynos” lei
dinėlį. Jau 21 metai, kai nu
tilo tauraus lietuviško gudo 
širdis. Ir po jo dar šį didžiai 
svarbų darbą tęsė per ilgus 
metus Šveicarijoje gyvenęs dr. 
Albertas Gerutis, nors mūsų 
gausioji išeivija, ypačiai or
ganizacijų vadovai šaltai abe
jingi bibliografinio darbo rei
kalingumui. Tiesa, būta mėgi
nimų registruoti VISUS poka
rio metu atspausdintus leidi
nius, net kai kam tie užmojai 
įjeveik pavyko. Vis tiek dar ne
turime platdšhės-dpimtiek vei
kalo, aptariančio laisvame pa
saulyje po Antrojo pasaulinio 
karo išleistas knygas ir perio
dinius leidinius, kurių jau 
daugelis užgeso, o pelenus iš
austė plačių kontinentų vė
jai...

Esu girdėjęs, kad kažką pa
našaus per daugelį metų ren
gia Kalifornijoje gyvenąs bi
čiulis poetas Alf. Giedraitis. 
Tik . .. atrodo, jo platus darbo 
užmojis vargu susilauks leidė
jo. O tokio veikalo reikalingu
mas daugiau negu būtinas! Net 
jau dabar mes sunkiai susigau- 
dome kas, kur ir kada buvo at
spausdinta. O kuo besirems 
busimųjų dienų istoriografai, 
rausdamiesi po plačius konti
nentus išblaškytus dar šen bei 
ten beišlikusius spaudinius? 
Man žinoma, kad jų daugelis 
neatsekamai išnyko — žuvo 
gamtos nelaimėse, gaisruose, 
potvyniuose, besikilnojant iš 
vieno miesto į kitą, iš vienos 
šalies į kurią nors kitą tolimą 
šalį. (Mano asmeniškam “ar
chyve” Sao Paulo mieste potvy
nio metu sumirko ir žuvo per 
3000 retų spaudinių, kurių da
lis niekur nebuvo užregistruo
ti ir neatsekamai išnyko!

Tiesa, mūsų laikraščiai dar 
neva atlieka šiokį tokį atmeta
mą bibliografinį darbelį, sky
reliuose “Atsiųsta paminėti”. 
Paskelbia knygos pavadinimą, 
autoriaus pavardę, kartais 
puslapių skaičių ir pažymi 
leidyklą. Dažnai tos “leidyk
los” yra patys autoriai, norin
tieji bent spaudos leidiniu at
žymėti savo būties dienas. 
Dažnai atsitinka, kad paskaitę 
tą “bibliografinę žinutę” ne- 
pragudrėjam. Norėdami įsigy
ti paskelbtą leidinį, turime 
rašyti laikraščio redakcijai, 
klausdami autoriaus ar leidė
jo adreso ... Vėliau, rašyti, 
klausiant leidinio kainos ir ga
limo atsiskaitymo būdo, ka
dangi, kaip visiems žinoma, iš 
daugelio P. Amerikos kraštų 
pinigų išsiuntimas nėra įma
nomas.

Kyla klausimas: ar verta 
siuntinėti redakcijoms PA
MINĖJIMUI naujus leidinius, 
kad būtų nežymiai aptarti 
dviem-trim eilutėm? Redakci
jos beveik NEPRISIDEDA, 
kad leidinys būtų plačiau 
paskleistas tarp dar vis paskai- 

tančios lietuvijos laisvuose 
pasaulio kraštuose. Tikrai! Ta 
nežymiai įsprausta menkutė 
poros eilučių žinelė dažnai 
skaitytojų lieka nepastebėta.

Pašto susisiekimas nuosta
biai ištobulėjo ir vis dar “pro
gresuoja”. Spaudinys ar laiš
kas iš mūsų krašto į Lietuvą 
ar Šiaurės Ameriką ar vice 
versa, švilpdamas vėju nu
skrieja vos per 4-6 mėnesius. 
Gi oro paštu siunčiama knyga, 
pagal svorį vertinama laiško 
kaina ir dažnai kelis kartus 
perviršija knygos vertę. Siun
tinėti oro paštu PAMINĖJI
MUI bent 30 laikraščių ir žur
nalų — sunkiai pakeliama iš
laidų našta.

Dar menu — prieškariniais 
laikais iš Sao Paulo oro paš
tu išsiųstas laiškas ar spau
dinys pasiekdavo Kauną per 
tris, ilgiausiai per penkias 
dienas. Paprastu paštu truk
davo iki 30 dienų. Tai buvo 
1937 metais! Dabar— 1987 me
tais korespondencija oro paš
tu pasiekia Kauną (jeigu pa
siekia!), žinoma, per Maskvą, 
per vieną ar net du mėnesius. 
O paprastu paštu toks pats žo
džiais neapsakomas greitis, 
kaip ir į Šiaurės Ameriką!

Kas drįstų sakyti, kad ma
žai progresavom per 50 metų! 
Štai dabar parsinešiau iš paš
to dar šiltus “Darbininką”, 

/.“Syaugą”., “Eglutę”, “Pasaulio 
lietuvį”! Visi naujutėliai, 
net kvepia dažais. Tiesa, bent 
kiek apiplyšę, sulamdyti, ne
švarūs ... ir visi tik . . . praėju
sių metų rugpjūčio mėnesio! 
O esam 1987 m. vasario 5 die
noje! Penki ar šeši mėnesiai 
— visai normali spaudinių ke
lionė. Tai dar gerai, bet daž
nai atsitinka, kad nuo spaudi
nio nusidrasko adresas ir tada 
lauk — nesulauksi .. .

Kita bėda — pašto susisie
kimo brangumas su doleri
niais kraštais — sunkiai su- 
gromuliuojamas. Ypačiai esant 
pensininku! Dažno pensinin
ko “alga” neviršija vieno do
lerio dienai! Sunkiai beužten
ka sriubai ir bananų košelei! 
Tai kur tu čia, žmogeli, daug 
besidomėsi dolerinių kraštų 
spauda, knygomis, kai dažnai 
turi svarstyti, ar šiandien 
pirkti vietos dienraštį?

Žinau, kad tokios mintys 
labai “nemadingos” broliams 
šiauramerikiečiams! Dar vie
na bėda — spaudos homoni
mai! Atsitinka, kad knygų au
toriai, krikštydami savo vei
kalus, visai nesidomi, kad jų 
pasirinktas vardas jau buvo 
kito rašėjo panaudotas. Atsi
tinka net to paties žanro lei
diniuose. Tai ar mūsų kalba 
tokia varguolė, kad mes pri- 
trūkstam vardų knygų pavadi
nimams? Stveriam keli auto
riai, įsikimbam į vardą: “Aš 
buvau pirmesnis!” “Ne, aš pir
mas tą vardą sugalvojau!” At
simenu, 1935 m. Kaune du au
toriai “pešėmės” dėl “Skeveld
rų” pavadinimo, o išeivijoje 
atsirado dar viena “skeveld- 
rininkė”! Tolimesniame poka
ryje vėl du nepajėgia pasida
linti “Dienų mozaikos”! Da
bar.. . skaitau ir stebiuosi: 
“Tėviškės žiburiai” 1987. I. 6 
nr. 2, skyrelyje “Atsiųsta pa
minėti” tarp kitų leidinių skel
bia (atrodo kaliforniečio) poe
to K. Žukausko-Vabalėlio eilė
raščių rinkinį “Baltija šaukia”. 
Žmogus skaitai ir stebiesi: 
bent poetui būtų pravartu ži
noti išeivijoje išleistų poezi
jos knygų pavadinimus. “Balti
ja šaukia” — tai poeto Prano 
Lemberto antroji lyrikos kny
ga, kuri su mano techniška tal
ka buvo atspausdinta neįpras
tu poezijai 2000 tiražu 1947 m. 
Tokiu tiražu poezijos knyga 
turėjo pasiekti manau ir Kali

forniją, kur, be to, poetas 
Pranas Lembertas gyveno iki 
mirties 1967 m. Žinoma, vieno 
leidinio pasirodymą viešumo
je nuo kito skiria 40 metų tar
pas. Aišku, to neatsitiktų, jei
gu turėtume vienoje knygoje 
sukauptą visų išeivijos leidi
nių vardyną.

Tik... kas beužsiims tokiu 
skaudžiai nepelningu darbu? 
Išeivijoje augusiai kartai nė
ra įdomu žinoti kas, kada ir ką 
spausdino, o senųjų skaityto
jų “šeima” tirpsta kartu su pa
vasario sniegu. Patys jaunieji 
net iš tolo baidosi lietuviško 
leidinio, bent čia, šitoje pa
laimintoje braziliškoje šilu
mėlėje .. .

Solistė RASA BOBELYTĖ- 
BRITTAIN, sopranas, dainuos “Tė
viškės žiburių” spaudos vakare 
1987 m. balandžio 25 d. Anapilio 
salėje. (Ji priklauso dainos-muzi- 
kos vienetui “Uždainuokim!”)

JUOZAS-ALMIS JŪRA GIS 

Renku pajūryje kriaukles 
Renku pajūryje kriaukles, 
Bangas spalvingas, patrauklias. 
Baltumą smėlio, jūros vėją. 
Man saulė siunčia šypsnį šiltą, 
Einu taku, bangą supiltu, 
Kaip tūkstančiai čia ėjo . . .

Neieškau dingusią pėdą, 
Kaip vasaros puikią žiedą 
Nebandome ieškoti žiemos 

karste.
Ne gintarą - mintis renku 
Čia, kur praėjusią takus 
Audrą sparnai užžarstė . . .

Tie žmonės prie bangą ribos, 
Užburti vandeną kalbos, 
Ragavo grožio mirksnį jauką, 
Ne Žemei buvo jie skirti, 
Ir juos nusinešė mirtis, 
Kai amžinybė šaukė . . .

Renku pajūryje kriaukles, 
Bangas spalvingas, 

patrauklias.
Širdin deduos padangią skaistį. 
Renku ir valandas būties, 
Geros Didžiosios Išminties 
Čia atvestas trumpai pažaisti. 

Kol Žemės valdose vieši, 
Širdie, vien padėką neši. 
Kad Dievas skyrė tau tiek gėrio! 
Minty Kūrėjo gyvenai, 
Kai augo pamario kalnai, 
Kai Jis pajūrį šitą tvėrė . ..

Visiems čia einantiems, 
visiems

Ramybės vandenio pasems 
Gera Ranka. Išnyks

laukimas. . .
Čia Veidą Viešpaties mačiau 
Už saulę spindintį skaisčiau. 
Ei n u į Jį - ir vis arčia u 
Šviesus susitikimas.
O koks susitikimas!------

Atsiųsta paminėti
Bronius Kviklys, LIETUVOS 

BAŽNYČIOS, V tomas. Vilniaus 
arkivyskupija II. Amerikos lietu
vių bibliotekos leidykla Čikaga, 
1986 m., 592 psl.

LIETUVA, Filatelistų draugi
jos biuletenis, 1986 m. nr. 3 - 201. 
Šį numerį paruošė spaudai J. Ado
mėnas, A. Beleška, J. Masilionis. 
Viršelis - L. Kairio. Iždininko 
adresas: Aleksas Žakas, 5723 S. 
Merrrimac Ave., Chicago, IL 60638, 
USA.

ARCHIT. EDMUNDAS ARBAS

Negaliu praeiti nepasidali
nęs žiniomis su skaitytojais 
apie šį žymų XVIII š. lietuvį 
vienuolį, žymų architektą, pa
likusį daugelį architektūri
nių paminklų, išlikusių iki šių 
dienų.

Pirmasis T. Žebrausko, kaip 
architekto bei statytojo, dar
bas minimas 1746 m., tęsiant 
Bobruisko jėzuitų šventovės 
statybą, užbaigiant šventovės 
skliautus ir choro tribūną. 
Taip pat jo projektas — Po
locko jėzuitų šventovės bokš
tų kupolai (viršūnės) 1745 m. 
ir Minsko šventovės bokštų 
rekonstrukcija. 1740-50 m. re
konstravo Šv. Ignoto šventovę 
Vilniuje. 1754 m. birželio 2 d. 
Unkštoje T. Žebrausko projek
tuotai šventovei buvo padėtas 
kertinis akmuo. Tais pačiais 
metais liepos 22 d. savo rėmė
jui vyskupui Sapiegai sukūrė 
puošnų mauzoliejų.

1752 m. grįžęs į Vilnių, T. 
Žebrauskas suprojektavo 
astronomijos observatoriją, 
susidedančią iš dviejų salių 
su trim pagalbinėm patalpom. 
1753 m. buvo išvykęs Varšuvon 
kaip ekspertas prie jėzuitų 
kilmingųjų kolegijos statybos. 
Po jo mirties observatorijos 
statybos darbus užbaigė ar- 
chit. M. Počobutas su M. Knak- 
fusu.

1756 m. gruodžio 4 d. T. Žeb
rauskas Rochačevo seniūnui 
L. Pociejui suprojektavo rū
mus Valkininkuose. Be pami
nėtų šventovių jis suprojek
tavo Oginskio rūmus Hanutoje 
1750-58 m., pagal lenkų roko
ko stilių. 1756-58 T. Žebraus
kas buvo ir Vilniaus universi
teto statybų vedėjas. Taip pat 
jo yra sukurta nemaža progi
nių vidaus dekoracijų; pažy
mėtinas Vilniaus vyskupo J. 
Sapiegos mauzoliejus Vilniaus 
katedroj baroko stiliaus. 1754 
m. Žebrausko projektuose vy
ravo vėlyvasis baroko stilius.

Architektūros kritikai žavė
josi neįprastai aukštais Vil
niaus šventovių, frontanais ir 
daugiatarpsniais bokštais, 
kurie išreiškė savitą Vilniaus 
architektūrą pagal vietines 
tradicijas ir aplinką. T. Žeb
rauskas, kaip kronikininkai 
pastebi, buvo labai talentin
gas ir darbštus. Dirbo ne vien 
tik kaip architektas, projek
tuodamas šventoves ir pamink
lus, bet buvo ir matematikos 
profesoriumi, teologijos fa
kulteto asistentu, muziejaus 
ir matematikos bibliotekos 
vedėju, observatorijos staty
bos vedėju. Jis pirmas nustatė 
tikslią geografinę Vilniaus 
padėtį.

Spėjama, kad nuo persidir-

Naujai atkasti senosios Vilniaus katedros laiptai. Manoma, kad pirmoji 
katedra buvo pastatyta Lietuvos karaliaus Mindaugo

Jurgis Gliaudą, GANYTOJAS IR 
VILKAI. Istorinis romanas. “Ni
dos” knygų klubo leidinys nr. 110 
(Nida Press, 2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT, England), 1986 
m. Kaina - 9 dol. JAV.

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
600 METŲ JUBILIEJAUS GIES
MĖS CHORAMS. Išleido Lietuvių 
krikščionybės jubiliejaus komi
tetas. Paruošė Lietuvių muzikos 
sąjungos muzikinė komisija. Vir
šelis Snaigės Šileikienės. Čikaga 
1986 m., 48 psl. Kaina - $5.00. 

bimo ir įtampos talentingas 
mokslininkas ir architektas 
1758 m. kovo 18 d., po trumpos 
ligos, sulaukęs vos 44 metų, 
mirė neįgyvendinęs visų pla
nuotų sumanymų.

T. Žebrauskas, kaip pedago
gas, mokslininkas ir archi
tektas, tų laikų aukštuome
nės buvo labai vertinamas ir 
gerbiamas. Jo gabumai menui 
ir mokslui išryškėjo jau ko
legijos klasėse. T. Žebraus
kas gimė 1714 m. lapkričio 24 
d. Nėra žinoma kur. Buvo kilęs 
iš kilmingos šeimos. Vidurinį 
mokslą išėjo Naugarduko jė
zuitų kolegijoje ir 1732 m. 
rugpjūčio 6 d. įstojo į jėzuitų 
ordiną. Noviciatą atliko prie 
Šv. Ignoto šventovės Vilniuje 
1732-34 m. Kunigo šventimus 
gavo 1743 m. birželio 4 d., Vil
niaus katedroje, Šv. Kazimiero 
koplyčioje.

Paišybos, braižybos ir sta
tybos mokslų pradmenis gavo 
Šv. Ignoto šventovės dirbtu
vėse. 1735-38 m. studijavo Vil
niaus universitete filosofijos 
fakultete. 1738-39 m., grįžęs į 
Kauno kolegiją, T. Žebrauskas 
dirbo prie jėzuitų šventovės ir 
kolegijos statybos darbų.

Studijavo ir teologiją. 1737 
m. po gaisro buvo rekonstruo
jama Šv. Jono šventovė (fasa
das, altoriai ir bokštai). Čia 
jis irgi turėjo progos susipa
žinti su architekto ir statybi
ninkų darbais.

1750 m. universitetas pasiun
tė T. Žebrauską į Vieną ir Pra
hą — Karolio Ferdinando Uni
versitete studijuoti matemati
ką ir architektūrą. Po studijų 
Prahoje 1752-53 m. Vilniaus 
universitete dėstė matemati
ką, projektavo ir pradėjo Vil
niaus observatorijos statybą, 
kurią finansavo Mstislavo kaš
telione E. Oginskaitė-Puzinie- 
nė, Vilniaus vyskupas J. Sapie
ga. Po jo mirties 1754 m. Vil
niaus vaivada Mikalojus Kazi
mieras Radvila — “Žuvelė” bu
vo vienas iš įtakingiausių T. 
Žebrausko idėjų rėmėjų.

Apie šį architektą yra Lie
tuvoje išleista archit. V. Zuba- 
vo redaguota knyga, 306 pusla
pių. Išleido “Mokslas” 1986 m. 
Vilniuje. Į leidinį autorius 
sudėjo visą medžiagą, kuri bu
vo prieinama lietuviškuose ir 
lenkiškuose šaltiniuose. Daug 
nereikalingų citatų ir faktų 
pasikartojimo. Knyga stokoja 
literatūrinio plano ir apipa
vidalinimo. Neabejoju, kad 
autoriui buvo nelengva su
rinkti istorinius bei kroni
kinius duomenis. Vis dėlto 
autorius didžiai pasitarnavo, 
iškeldamas į viešumą atskiru 
leidiniu XVIII š. mokslininką, 
matematiką, teologą, vienuolį, 
genialų lietuvį architektą To
mą Žebrauską.

Bale Vaivorytė, DOMUKO TĖ
VYNĖ. Apsakymėliai vaikams. 
Jaunimo bibliotekos leidinys 35 
nr. Iliustravo J. Kiburas. Tiražas 
- 500 egz. Saleziečių spaustuvė. 
Roma 1986 m., 47 psl.

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
600 METŲ JUBILIEJAUS GIES
MĖS BENDRAM GIEDOJIMUI. 
Išleido Lietuvių krikščionybės 
jubiliejaus komitetas. Paruošė 
Lietuvių muzikos sąjungos muzi
kinė komisija. Viršelis Snaigės 
Šileikienės. Čikaga 1986 m., 36 psl. 
Kaina - $1.00.

Novelių XXV-jam “Dirvos” 
konkursui bus laukiama iki š. m. 
birželio 15 d. Novelės turinį ir 
pobūdį pasirenka patys autoriai. 
Ji betgi turi būti ne trumpesnė 
kaip 15 mašinraščio puslapių su 
dvigubu tarpu tarp eilučių. Nove
lė pasirašoma slapyvardžiu, auto
riaus vardą, pavardę, adresą ir 
telefoną pridedant užklijuotame 
vokelyje. Laimėtojui vertintojų 
komisija paskirs $600 premiją iš 
velionies Simo Kašelionio paliki
mo, kurį tvarko korporacija “Neo- 
Lituania”. Noveles siųsti šiuo 
adresu: “Dirva”, novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, Cleveland, 
Ohio 44103, USA.

“Laisvės varpo” radijo valan
dėlė, kurios klauso Bostono ir 
apylinkių lietuviai, vasario 1 d. 
buvo skirta poetui Leonardui 
Andriekui, OFM, laimėjusiam 
Ateitininkų federacijos paskelb
tą religinės poezijos rinkinio kon
kursą Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties proga. Vertintojų komi
sija jam paskyrė pirmąją $1.500 
premiją už rankraštį religinės poe
zijos rinkinio “Balsai iš anapus”. 
1985 m. L. Andriekus yra išleisdi- 
nęs poezijos rinkinį “Atmink ma
ne, Rūpintojėli”. “Laisvės varpo” 
vedėjas Petras Viščinis poeto L. 
Andrieko kūrybai aptarti pasi
kvietė Algirdą T. Antanaitį iš Či
kagos. Klausytojus jis išsamiai 
supažindino su visais L. Andrie- 
kaus poezijos rinkiniais, jo poe
zijos stiliumi, jam tenkančia vie
ta mūsų literatūroje, savo teigi
nius remdamas Antano Vaičiulai
čio ir Kazio Bradūno pasisakymų 
ištraukomis.

Susipažinimą su Marijos Tūbe- 
lytės-Kuhlman novelių knyga 
“įsibrovėlė” sausio 9 d. Jaunimo 
centro kavinėje surengė Lietuvių 
moterų federacijos Čikagos klubo 
valdyba. Vakaronę įvadiniu žo
džiu pradėjo valdybos pirm. Kere- 
lienė. Apie autorę ir jos “įsibro
vėlę” kalbėjo D. Kučėnienė, ku
riai su M. Tūbelyte-Kuhlman teko 
susitikti ir susipažinti Taipajaus 
orauostyje Taivane, buvusioje 
Formozoje. Novelėse vaizduoja
mos miestietės moters gyvenimo 
akimirkos. Ištrauką iš knygos 
“įsibrovėlė” skaitė Gailė Eidu- 
kaitė. Vakaronėn keliomis asme
ninėmis detalėmis įsijungė ir no
velių rinkinio autorė M. Tūbely- 
tė-Kuhlman.

Čikagos lietuvių opera savo 
XXXI-jam sezonui pasirinko tauti
nės čekų muzikos pradininko B. 
Smetanos trijų veiksmų operą “Par
duotoji nuotaka”. Numatyti du 
spektakliai: balandžio 25, šešta
dienį, 7.30 v.v., ir balandžio 26, 
sekmadienį, 3 v.p.p., Morton East 
gimnazijos salėje (Cicero, 2524 So. 
Austin Blvd.). Operos libretą lie
tuvių kalbon vertė Stasys Santva
ras. Dirigentu pakviestas A. Ka
minskas, režisieriumi — North
western universiteto prof. P. Ams- 
ter, chormeisteriais — A. Gaižiū- 
nienė ir A. Gečas, akompaniato
riumi — R. Mockus. Vaidmenis at
liks solistai: Algirdas Brazis, Eg
lė Rūkštelytė, Daiva Mongirdai- 
tė, Gražina Stauskaitė, Bronius 
Kazėnas, Julius Savrimas, Audro
nė Gaižiūnienė, D. Rowader ir 
Greg Frank. Baletą paruoš choreo
grafė Violeta Karosaitė, pasitel
kusi 14 šokėjų. Gros simfoninio 
orkestro nariai.

Lietuvių moterų federacijos 
Niujorko klubo vasario 1 d. su
rengta popiete Kultūros židinyje 
Bruklyne buvo pagerbtas dail. 
Juozas Bagdonas, sulaukęs dei
mantinės amžiaus sukakties ir 
taipgi minintis kūrybinio darbo 
55 metų sukaktį. Apie sukaktuvi
ninko gyvenimą ir kūrybą kalbė
jo Paulius Jurkus. Dail. J. Bag
donas studijavo tapybą Kauno 
meno mokykloje, bet taipgi ne
mažą dėmesį skyrė skulptūrai ir 
keramikai. Pokariniais metais iš 
V. Vokietijos atvyko Kolumbi- 
jon, kur buvo atidaręs savo ke
ramikos studiją, dirbo dėstytoju 
aukštesnėse mokyklose. Ten jis su
sidomėjo abstraktiniu menu, nors 
anksčiau buvo atsidavęs realisti
niam menui. į JAV atvyko 1958 m. 
pabaigoje. Pradžioje apsistojo ir 
meno galeriją atidarė Vašingtone, 
bet 1964 m. persikėlė Niujorkan ir 
dabar gyvena Woodhavene. Pager
bimo popietės metu buvo iškabin
ta 20 sukaktuvininko darbų. Pla
tesnį dail. J. Bagdono kūryt>os ke
lią atskleidė Liudo Tamošaičio nu
fotografuotų apie 100 kūrinių ek
rane rodytos skaidrės. Pasak dail. 
J. Bagdono, kūrinių spalvos skaid
rėse beveik atitiko originalų spal
vas. Sukaktuvininkui perpjovus 
tortą, popietės dalyviai sugiedo
jo “Ilgiausių metų".

Skulptorius Gediminas Jokū- 
bonis š. m. kovo 8 d. sulaukė am
žiaus šešiasdešimtmečio, paminė
to spaudoje. Skaitytojams prime
nama jo sukurta Pirčiupiu “Mo
tina”, paminklai Adomui Mickevi
čiui ir Kiprui Petrauskui Vilniu
je, Maironiui — Kaune. Sukaktu
vininkas šiuo metu baigia kurti 
poeto Antano Vienažindžio skulp
tūrą. Jis taipgi yra sukūręs pa
minklus V. Leninui Panevėžyje ir 
Klaipėdoje, sovietiniam karve
džiui V. Putnai — Molėtuose. 
Pastarasis sušaudytas Maskvoje 
stalininio teroro metais.

Vilniaus pedagoginio instituto 
kraštotyrininkai pernai vasarą 
dalyvavo respublikinėje kalbos 
faktų rinkimo ekspedicijoje Plun
gės rajone bei kitose literatūri
nės medžiagos rinkimo ekspedici
jose. Grupė instituto studentų Pa
nevėžio rajone surinko naujos me
džiagos apie J. Lindę-Dobilą, J. 
Tumą-Vaižgantąir knygnešius. Ki
ta studentų grupė Zarasų rajone 
rinko medžiagą apie P. Širvį ir 
išeivijoje mirusį poetą Faustą 
Kiršą.

Vilniečių akordeonistų kvin
tetas “Koncertino”, vadovauja
mas R. Sviackevičiaus, lankėsi 
Maskvoje su birbynininku Antanu 
Smolskumi, kelių sąjunginių kon
kursų laureatu. Koncertuose skam
bėjo A. Kačanausko, E. Balsio, V. 
Bagdono, J. Juozapaičio kūri
niai, papildyti užsieniečių kom
pozicijomis. Klausytojai ypač ža
vėjosi A. Smolskaus muzikavimu, 
išraiškingu jo birbynės tembru. 
Koncertus įsirašė sąjunginis ra
dijas ir televizija.

Geriausių skaitovų konkursą 
“Ramygalos plūgo” premijai 
laimėti antrą kartą surengė “Nau
jų knygų” redakcija. Baigminis 
skaitovų vakaras įvyko jiems pre
miją įsteigusio Ramygalos kol
chozo kultūros namuose. 1987 m. 
skaitovų konkurso laureatu tapo 
Vilniaus dramos teatro aktorius 
A. Rosenas, diplomantais — ak
toriai R. Staliliūnaitė, T. Vai
sietas ir A. Grašys. Vilties prizą 
laimėjo Vilniaus konservatorijos 
aktoriaus meistriškumo katedros 
studentas D. Meškauskas.

Kauno paveikslų galerija suren
gė dailininkių Veronikos Šleivy- 
tės, Danutės Danytės-Varnaus- 
kienės ir Tiju Vaivadienės darbų 
parodą. Jos gyvena ir kuria Kau
ne. Grafikė ir tapytoja V. Šlei- 
vytė, švenčianti amžiaus aštuo- 
niadešimtmetį, parodai pateikė 
ne tik žinomas savo kompozici
jas, bet ir daug gamtos bei jūros 
vaizdų. Skulptorė D. Varnaus- 
kienė parodon įsijungė kultūros 
darbuotojų portretais. T. Vaiva- 
dienė yra pagarsėjusi metalo plas
tikos kompozicijomis, kurios puo
šia gamybinį “Litekso” susivieni
jimą, P. Jašinsko kliniką. Paro
dai ji pateikė spalvintus plasti
kos darbus “Saulėtekis”, “Šerkš
nas” ir jūros peizažus.

Žymusis smuikininkas Raimun
das Katilius su pianiste Larisa 
Lobkova užbaigė koncertų ciklą 
“Sonatos smuikui ir fortepijonui 
raida”. Šešių vakarų šešiose skir
tingose programose buvo apimta 
visa šio muzikos žanro raida nuo 
XVII š. iki dabartinių dienų. So
natų ciklas užbaigtas š. m. sausio 
mėnesį šeštuoju vakaru, kuriame 
skambėjo lietuvių kompozitorių 
— J. Gruodžio, J. Juzeliūno, P. 
Dikčiaus, F. Latėno, Z. Virkšo 
ir F. Bajoro sonatos. Pasak R.. 
Katiliaus, klasikais tenka laiky
ti J. Gruodį ir J. Juzeliūną, nes 
jie turėjo didelės įtakos sonatos 
žanro raidai Lietuvoje. Šešto va
karo programon buvo įjungta 
premjerinė Z. Virkšo sonata “į 
kylančią paukštę”, techniškai 
sunki, bet skambanti labai skaid
riai.

į Vilniaus dramos teatrą vėl 
grįžo V. Šekspyro tragedija “Ham
letas”, kurio premjerinį spektaklį 
šį kartą paruošė rež. L Bučienė, 
dail. V. Idzelytė ir kompoz. V. 
Bartulis. Pagrindinius vaidmenis 
sukūrė po du aktorius: Hamleto — 
R. Ramanauskas ir R. Abukevi- 
čius, Klaudijaus — H. Kurauskas 
ir A. Chadaravičius, Polonijaus 
— L. Noreika ir M. Smagurauskas, 
Gertrūdos — E. Gabrėnaitė ir A. 
Janušauskaitė, Ofelijos — E. Če- 
kuolytė ir R. Jakučionytė. Tai yra 
jau trečioji “Hamleto” premjera 
profesiniame Lietuvos dramos 
teatre. 1932 m. Kauno dramos 
teatre V. Šekspyro “Hamiltoną" 
pastatė rusas rež. M. Čechovas, 
pagrindinį vaidmenį atliko A. Ole
ka-Žilinskas, 1959 m. Vilniaus 
dramos teatre — rež. I. Rudzins- 
kas, o Hamiltoną vaidino H. Ku
rauskas. V. Kst.



8 DS1. • Tėviškės žiburiai • 1987. IV. 7 — Nr. 15 (1938) Kanados įvykiai

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

AKTYVAI virš 34 milijonų dolerių

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

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

MOKA UŽ:

90-179 d. termin. ind................. 6 %
180-364 d. termin. ind................. 61/2%
term, indėlius 1 metų................ 7 %
term, indėlius 2 metų................ 7 %
term, indėlius 3 metų..................71/4%
GIC -1 m. - (met. pal.).............. 71/2%
GIC -1 m. - (mėn. pal.)............. 71/4%
RRSP ir RRIF (pensijos) .............71/?%
RRSP 1 metų term.......................71/z%
spec. taup. s-tą........................... 61/4%
taupomąją s-tą ........................... 6 %
taupymo kasd. palūkanų sąsk. . 6 % 
čekių kasd. palūkanų sąsk. iki . 53/4% 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ........................ 1O’/2%
mortgičius nuo............83/4% - 10 %

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS 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 (ISSKYRUS CIGARETES)

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

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

A.PG0MES
. Real Estates Insurance Ud.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar 'pardubdant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

• •• .Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

“Bache Securities” registruotas atstovas

VILIUS SERG AUTIS, 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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
daugiau darbų, nes bendra 
rinka apimty visą Š. Ameriką. 
Laisvai rinkai pritaria ir li
beralų parlamentas D. Johns- 
tonas, tačiau partijos vadas J. 
Turneris rengia viešo įsiparei
gojimo, iš kurio naudos galėtų 
susilaukti konservatorių vy
riausybė. Ministeris pirm. B. 
Mulroney gyvena viltimi, kad 
laisvos prekybos sutartis su 
JAV būtų didžiausias jo laimė
jimas, atstatantis kritusį val
džios populiarumą. Socialistų 
vadas E. Broadbentas yra lais
vosios prekybos priešas, nes jo 
partija remiasi darbo unijo
mis, kurioms terūpi geras sa
vo narių uždarbis. Unijos ne
nori kanadiečių varžybų su 
amerikiečiais laisvoje rinko
je. Mat jas laimėtų pigesni ga
miniai, pasiekiami spartesne 
gamyba ir kartais netgi mažes
niu uždarbiu. Gallupo institu
to duomenimis, laisvai preky
bai su JAV pritaria 43% ap
klaustų kanadiečių, o ją atme
ta 36%. Daugiausia laisvos pre
kybos rėmėjų yra Britų Kolum
bijoje — 51%. Neapsisprendu- 
sių visoje Kanadoje yra 21%.

Krašto apsaugos ministeris 
P. Beatty pranešė, kad penkio
se Kanados šiaurės vietovė
se — Inuvike, Yellowknife, Iqa- 
luite, Rankin Inlete ir Kuujuaųe 
bus įrengti pakilimo ir nusi
leidimo takai už garsą greites
niems Kanados “CF-18” naikin
tuvams. Naujoji radaro siste
ma į tas vietas galės nusiųs
ti Š. Amerikos gynybai priklau
sančius Kanados ar JAV nai
kintuvus sutikti kartais toli
moje Kanados šiaurėje apsau
gos sistemą bandančių sovie
tinių bombonešių. Nusileidi
mo bei pakilimo takai naikin
tuvams bus įrengti bendro
mis Kanados ir JAV lėšomis. 
Jie neturės ten nuolatos gy
venančio personalo, bet lakū
nai galės pasipildyti kurą.

Daug kanadiečių žiemos mė
nesiais saulės ir šilumos įieš
ko Floridoje, nors dabar kana- 
diški doleriai ten turi gerokai 
menkesnę vertę už amerikie
tiškus. Prieš gerą dešimtį me
tų prie Kanados norėjo prisi
jungti dvi Britanijai priklau
sančios Turks ir Caicos salos 
Karibų jūroje. Dabar šią mintį 
vėl žada judinti iš jų Kanadon 
atvyksianti delegacija. Tos ne
didelės salelės turi tik 8.000 
gyventojų. Joms reikia finansi
nės paramos, kurią atneštų ry
šiai su Kanada. Salelės galėtų 
tapti Kanados vasarviete žie
mos mėnesiais.

Laisvos prekybos idėjas gali 
išjudinti verslininkų įsteigta 
Kanados prekybos galimybių 
sąjunga, kurios pirmininkais 
išrinkti du politikai — libe
ralas D. Macdonaldas ir kon
servatorius P. Lougheedas.

Pirmajam teko būti Kanados 
finansų ministeriu liberalų 
vyriausybėje ir vadovauti ka
rališkajai komisijai, tyrusiai 
ekonomines Kanados proble
mas. Jo komisija pasisakė už 
laisvą prekybą su JAV. P. Loug
heedas ilgus metus sėkmingai 
valdė Albertos provinciją. 
Steigiamajame pareiškime jie
du Kanados prekybos galimy
bių sąjungos vardu žadėjo ko
voti už laisvą prekybą su JAV. 
Tai esąs per daug svarbus klau
simas, kuriame negalima vado
vautis vien tik politiniais sa
vo partijos motyvais. Mat vie
no kanadiečio iš keturių dar
bas yra tiesiogiai susietas su 
Kanados gaminių eksportu. 
Kanados pramonei reikia už
sienio rinkos, kurią atneštų 
laisva prekyba su JAV.

©^SPORTĄS
“AUŠROS” ŽINIOS

Kovo 27-29 d.d. Vincent Massey, 
Silverthorne, Burnhamthorpe, 
Martingrove ir Lakeshore (Colle
giate) gimnazijos patalpose įvyko 
Molson Golden Ball 16 komandų 
krepšinio turnyras, į kurį buvo 
pakviesta ir “Aušros” vyrų ko
manda. Toks kviestinių komandų 
turnyras vyksta kas metai. Jį 
finansuoja Molsonas, Adidas, 
Chrysleris, Coca-Cola ir Dial 
Soap bendrovės. Kovo 27 d. Vin
cent Massey gimnazijos patalpo
se “Aušros” vyrų komanda pralai
mėjo “Kenmore” komandai 76:73 
(41:34). Kovo 28 d. tose pačiose 
patalpose “Aušros” komanda lai
mėjo dvejas krepšinio rungtynes: 
prieš Detroito “Pistons” 102:95 
(43:51) ir prieš Mississauga 107:90 
(44:55). Kovo 29 d. baigminėse 
rungtynėse “Aušra” B pralaimėjo 
“Queensbury Arms” 107:91 (53:42). 
“Aušros” komandoje žaidė ir taš
kus pelnė (4 rungtynių taškai):
R. Kaknevičius 102, R. Sysak 75,
S. Arlauskas 53, V. Gataveckas 
46, R. Underys 31, V. Nycz 28, 
V. Dementavičius 20, G. Simpson 
10, K. Bartusevičius 8. Šiame 
turnyre dėl susidėjusių aplin
kybių negalėjo žaisti “Aušros” 
pagrindinis centro žaidėjas S. 
Žulys, ir komandoje jautėsi di
delė spraga. K. Š.

Ateitininkų žinios
Jaunučių ir jaunių sekančio 

susirinkimo data bus pranešta 
visiems telefonu.

Moksleiviai, kurie duos įžodį 
šį pavasarį, renkasi ateitininkų 
kambaryje balandžio 12, sekma
dienį, po 10.15 v. Mišių. Apie 
įžodžio reikšmę kalbės V. Koly- 
čius.

Moksleivių bendras susirinki
mas buvo kovo 7. Kiekvienas 
moksleivis pasirinko vieną sąži
nės kalinį, kuriam rašys laišką 
per kiekvieną susirinkimą. Taip 
pat buvo parašytas laiškas K. A. 
Skrupskeliams, kurie yra pareiš
kę norą palaikyti glaudžius ryšius 
su Toronto moksleivių kuopa. Ki
tame susirinkime B. Jonienė kal
bėjo tema “Žvilgsnis į save: ko 
mes trokštame ir siekiame”, o E. 
Čuplinskas painformavo apie OSI 
veiklą.

Kovo 8 buvo pyragų išpardavi
mas. Gautas pelnas skiriamas 
rekolekcijų išlaidoms padengti. 
Tą sekmadienį iš Hamiltono at
vykę A. Stulginskio kuopos na
riai įdomia montažo forma kal
bėjo apie antrąjį Lietuvos pre
zidentą A. Stulginskį.

Kovo 29-tos susirinkime apie 
moksleivių ateitininkų veiklą 
Lietuvoje pasakojo M. Povilai- 
tienė.

Moksleivių rekolekcijos įvyks 
balandžio 24-26 d.d.

Nuoširdžiai užjaučiame Aušrą 
Karkienę, mirus jos tėveliui a. a. 
J. Gyliui Čikagoje. O.G.

Skautų veikla
• “Romuvos” stovyklavietę 

apžiūrėti, patikrinti bei pasiruošti 
remonto darbams balandžio 4 d. 
buvo nuvykę L. ir D. Garbaliaus- 
kai, N. Liačienė ir K. Batūra. Ki
tas toks išvykimas bus balandžio 
25 d. J.D.B.

• Šv. Jurgio minėjimą “Ramby- 
no” ir “Šatrijos” tuntai ruošia 
balandžio 26 d. Prisikėlimo pa
rapijoje. Pradžia 10.15 v.r. daly
vaujant organizuotai šv. Mišiose. 
Po pamaldų Parodų salėje — su
eiga. Programoje įžodis, apdo
vanojimai, sveikinimai ir laužas. 
Iš anksto kviečiame tėvelius ir 
visus, kurie tik gali pabuvoti 
skautų-čių tarpe. Tuntų vadovai

• Romuvos 25 metų sukakties 
stovykla įvyks rugpjūčio 1-15 d.d. 
Stovyklos ženklo konkursą laimė
jo sk. Gintaras Karasiejus. Jam 
skiriama savaitė nemokamo sto
vyklavimo.

J&L SULIMIERSKI and assoc

INCOM Elm
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

— - - . . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
6 % už 90 dienų term, indei. 
6Vz% už 6 mėn. term, indėlius
7 % už 1 m. term, indėlius 
7 % už 2 m. term, indėlius 
71A% už 3 m. term, indėlius 
7’/2% už GIC 1 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai 
71/2% už pensijų planą

(variable rate)
7'/z% už 1 m. term, pensijų planą 
71/2% už pensijų fondą - RRIF 

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

IMA:
už asmenines

paskolas nuo.......KP/ą
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................. 9’Ą%
2 metų .................. 93/4%
3 metų ................... 10 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ....... 83A%
(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

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 M6P1A6

Telefonai: 532-8723 ir 532-1149

sueina į vieną įstaigą. Po 35 metų veiklos ir toliau ji tarnaus tautiečiams Toronte 
nekilnojamo turto reikaluose. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atvejo.

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, investacijų. (V. Day Capital 
Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

asmeniniu patarimu ANTANAS GENYS

an independent member broker

inc. Realtor

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

232-9000
res: 231-2839

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

Justinas Raškauskas

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

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

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

ZlIlctutO Simpson's, 176 Yonge St., zlIlOlalC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)
Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

KRAKUS SUPERSAM
Mėsa ir skanėstai

1570 BlOOr Street West. tel. 534-2023 (pusė bloko į vakarus nuo Dundas St. W.). 
Priešais lietuvių kredito kooperatyvą “Parama”

Mes gaminame 100 rūšių mėsos gaminių, Pirmad.-trečiad. 8-6, ketvirf. 8-8, penktad. 8-9, šeštad. 8-6
turime gerai paruoštus europiečius mėsininkus, 
prižiūrimus savininko (3-člns kartos mėsos gamyboje) -TA i\t 3S
Neužmiršk užsisakyti . MŪSŲ ŠŪKIS' maistas —

m? ’

MM OP* ■ 5™"“
■ ATSIMINKITE: . Perogi. Etc.

-_— “Pirkinių skaičius neribotas” jūsų patogumui
V Specialūs gaminiai

nuo 1987 m. balandžio 6, pirmadienio iki balandžio 18, šeštadienio.

KIELBASA

2.99 ‘ >“.‘o 
OUR OWN PRODUCTION

• VIRGINIA
HAMS

3.89 “ S
OUR OWN PRODUCTION

ROAST BEEF Al
• INSIDE • OUTSIDE

• SIRLOIN TIP

2.99b loo
ONTARIO FARMS

• T-BONE
• SIRLOIN or 

• ROUND STEAK

3.89 mo
OUR OWN PRODUCTION

VEAL CHOPS 
Al

J.uD 2.30
ONTARIO FARMS

FRESH 
BACK RIBS

2.49 £
ONTARIO PORK

CAPICOLA 
(BALERON)

2.99lb i žo
OUR OWN PRODUCTION

FRESH PORK 
SIDE RIBS

1.69b i žo
ONTARIO PORK

ROAST BEEF
Ready to Eat

3.99 ,b 2.50
OUR OWN PRODUCTION

DEBRECYNA 
SAUSAGE

SAVE2.69 i-oo

OUR OWN PRODUCTION

BEEF TRIPE 
Ready to Eat 

1.89 - 2jo

OUR OWN PRODUCTION

FRIED BACON 
Ready to Eat 

2.89 a 
OUR OWN PRODUCTION

MEAT PATE
• HERB • COGNAC

• CHICKEN • MUSHROOM
SAVE1.89,b too 

OUR OWN PRODUCTION

HUNTER’S DRY 
KIELBASA

3.99 S
OUR OWN PRODUCTION

CABBAGE ROLLS 
Frozen

1 Container 

2.80 ’-7’r 
OUR OWN PRODUCTION

HOMEMADE 
BIGOS 

1.29,b 80c
OUR OWN PRODUCTION

HOMEMADE 
PEROGI • Meat

• Potatoes & Cheese
• Sauerkraut with Mushrooms

One Dozen
OUR OWN PRODUCTION

SALTED SMALZ 
HERRINGS

.99Each l oo
OUR OWN PRODUCTION

SAUERKRAUT
IN WINE

OQ 796 ml- ,MI■ C/Jr Tin 60C

POUSH IMPORT

KRAKUS JAM
• Raspberry • Morello Cherry
• Strawberry • Plum Butter

• Black Currant aįJĮJ 375 ml. Jar 
EUROPEAN IMPORT

28 9-80 8 KROKUS 
SOUP MIXES

Red Borsch • White Borsch 
• Mushroom a f Pkg • Barley

EUROPEAN IMPORT

INKA NATURAL 
INSTANT COFFEE

1.65^ -e
EUROPEAN IMPORT

JELLY IN 
CHOCOLATE 

1.89b i™o
EUROPEAN IMPORT

WEDEL BITTER 
MILK CHOCOLATE 

Tax Included 
AA 100 9 M,e.99 Pk« 8oc

EUROPEAN IMPORT

MILK CHOCOLATE 
with Hazel Nuts

Tax Included

į. į Bar I .ZU
EUROPEAN IMPORT

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

^^kdaiva t. dalinda, b.a.
jį associate broker

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

232-2322

PRINCE EDWARD ir BLOOR - trijų miegamųjų, puikiai 
išremontuotas, vienaaugštis namas. Kaina - $249,900.

LAKESHORE ir KIPLING - labai gražus, dviejų miegamą-
jų butas, pietų pusėj. Kaina - $89.900.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

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

48 Yonge St., Toronto, Ont. M5E1G7

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

telefonas 279-4371
Važiuoti (vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymui
Savininkas J. Tamošiūnas

The SAUSAGE BOUTIQUE 
parduoda geriausią mėsą, dešras, sūrius bei 

rūkytas dešras ir sūrius pagamintus 
pagal bendrovės 

CZECHOWSKI 
80 metų senumo receptu*- 

Taip pat galima gauti ir kitų produktą-
(4 blokai į rytus nuo Royal York Road) tel. 252 ’ 4567 

650 THE QUEENSWAY — TORONTO
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ATMATŲ IŠVEŽIMO 
TVARKARAŠTIS

Didysis penktadienis -1987 m. balandžio 17
Velykų pirmadienis -1987 m. balandžio 20 

yra šventės savivaldybių tarnautojams.
Tomis dienomis atmatos nebus išvežamos.

Atmatų išvežimas balandžio 13-tos ir 20-tos savaitėmis bus 
sekančia tvarka:
BALANDŽIO 13-TOS SAVAITĖJE
Pastaba: ketvirtadienio ir penktadienio išvežimai 

bus viena diena anksčiau
PIRMADIENį balandžio 13-tą- reguliarus išvežimas.
ANTRADIENį balandžio 14-tą- reguliarus išvežimas.
KETVIRTADIENIO balandžio 16-tos - išvežimas bus 
TREČIADIENI-balandžio 15-tą.
PENKTADIENIO balandžio 17-tos - išvežimas bus 
KETVIRTADIENI-balandžio 16-tą.

BALANDŽIO 20-TOS SAVAITĖJE
• Pastaba: pirmadienio ir atradienio išvežimai bus 

viena diena vėliau.
PIRMADIENIO balandžio 20-tos - išvežimas bus
ANTRADIENį- balandžio 21 -ą
ANTRADIENIO balandžio 21 -os - išvežimas bus
TREČIADIENį- balandžio 22-rą
KETVlRTADIENį balandžio 23-čią- reguliarus išvežimas.
PENKTADIENį balandžio 24-tą- reguliarus išvežimas.

Balandžio 15, trečiadienį ir balandžio 22, trečiadienį, nebus iš
vežami nei laikraščiai, nei kiti sunkūs daiktai. Reguliarus laikraš
čių ir sunkių daiktų išvežimas bus atliktas balandžio 29, trečia
dienį.

Būsime dėkingi už jūsų dėmesį ir pristatymą atmatų išvežimui 
nustatytą dieną.

Pastaba. Toronte yra 18 sandėlių stiklo ir metalo indams. 1987 m. 
sausio mėnesį buvo surinkta 328 tonos laikraščių, 45 tonos stiklo ir 
4 tonos skardinių. Smulkesnių informacijų teiraukitės telefonu 392-7742.
Prašome nedėti stiklinių šukių ar kitokių aštrių daiktų į plas
tikinius maišus. R. m. Bremner, P. Eng., F.I.C.E.

viešųjų darbų viršininkas

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1 M7 

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

Paskaitų serijos “Krikščio
nybė Lietuvoje” pabaigtuvės 
įvyko balandžio 5 d., 5 v.p.p., 
Prisikėlimo didžiojoje salėje, 
kuri buvo užpildyta gausiais 
klausytojais. Po įžanginio po
pietės vadovės A. Sungailie- 
nės žodžio pradėta muziki
ne dalimi. Tris giesmes jaut
riai ir gražiai atliko torontie- 
čiams pažįstama vokalinė tri
julė — D. Viskontienė, D. Kuš- 
likytė ir L. Dambrauskaitė, 
akompanuojant S. Freima- 
nienei. Toliau V. Bireta klau
sytojus supažindino su kalbė
toju dr. Vyt. Vardžiu, politi
nių mokslų profesoriumi Okla- 
homos universitete. Paskaiti
ninko tema “Krikščionybė lie
tuvių tautos gyvenime” buvo 
tarsi apibendrinimas prieš tai 
skaitytų paskaitų. Nuo istori
nės tolumos iki pat šių dienų 
krikščionybės samprata, įtaka 
ir sociologinės reikšmės inter
pretacijos buvo pailiustruotos 
įdomiai parinktais pavyzdžiais 
ir citatomis. Pabrėžtas evan- 
gelikų-reformatų bažnyčios 
tautiškumas, taipgi tautos są
moningumą anuomet stabdęs 
lenkinimas per katalikų baž
nyčias. Krikščionybė kaip vie
netas išsilaikiusi per visas 
valstybės ir tautos gyvenimo 
formas ir okupacijas. Ji kaip 
tokia išlaikiusi savo tęsti
numą per 600 metų ir dabar 
esanti labai reikšminga tau
tos solidarumo ir kovos už 
savo teises jungtis.

Popietės pabaigai padėką 
kalbėtojams ir kitaip prisi
dėjusioms, taipgi ir viltį 
apie stiprėjančią krikščio
nybę išreiškė paskaitų komi
sijos pirm. kun. Povilas Di
lys. Kanados lietuvių katali
kų centro valdybos pirm. V. 
Bireta padėkojo paskaitų ko
misijai, prelegentams, muzi
kinės dalies atlikėjams, tal
kininkams ir gausiems klau
sytojams už sėkmingą įnašą 
sukaktuvinių metų pradžiai. 
Po to kavinėje pasidalyta 
įspūdžiais, susitikta, pasi-

kalbėta, o svarbiausia — pasi
džiaugta retesniu tokių pa
skaitų renginiu.

Kanados slovėnų taryba su
ruošė slovėnų spaudos ir dai
lės parodą 1987 kovo 28-29 d.d. 
Slovėnų namuose (Pape St, To
ronte). Nemaža salė buvo gau
siai užpildyta ant stalų išdės
tytais slovėnų leidiniais, kurie 
buvo spausdinti už Jugoslavi
jos ribų. Gražūs meno paveiks
lai ir medžio skulptūros buvo 
įdomios, bet jų išdėstymui bu
vo labai mažai vietos. V.M.

Pasaulio rašytojų sąjungos 
“International P.E.N.” Kana
dos skyrius (angliškasis) at
siuntė raštą “TŽ” redakcijai, 
kuriuo praneša apie rašytojo 
Antano Terlecko paleidimą iš 
sovietinės tremties. Esą ši or
ganizacija rūpinosi jo palei
dimu nuo 1985 m. Ypač ener
gingai pradėta juo rūpintis 
1986 m. rudenį. Tada Kanados 
vyriausybė esą iškėlė A. Ter
lecko klausimą Vienos konfe
rencijoje. Jis buvęs apkaltin
tas nelegalių leidinių spaus
dinimu 1980 m., nuteistas tre- 
jiem metam lagerio ir penke- 
riem metam tremties. Jis rašęs 
straipsnius apie katalikybę 
Lietuvoje ir žmogaus teises. 
P.E.N. klubo Kanados skyrius 
esą džiaugiasi jo išlaisvini
mu ir stengsis sudaryti sąly
gas, kad jis galėtų dalyvauti 
tarptautiniame P.E.N. suvažia
vime Toronte 1989 m. kaip gar
bės svečias.

Vaizdajuostė apie Vatikaną 
“On this Rock... A Look In
side the Vatican”, 28 min. il
gumo, yra pagaminta JAV-se ir 
platinama Cineco-Centrill Me
dia Productions bendrovės. 
Toronte šią vaizdajuostę pla
tina Daughters of St. Paul 
Book and Audio-Visual Centre, 
3022 Dufferin St. Vaizdajuos
tė yra VHS ir Beta rūšių, o jos 
kaina — $49.95. Tai gera susi
pažinimo priemonė su Kat. 
Bendrijos centru, Vatikano 
diplomatine veikla, meno tun
tais ir plačiuoju Vatikano ra
dijo tinklu.

IK

VENEZUELON
Kelionė lėktuvu ir viešbutis 

nuo $479.00

iBAVARO BEACH
Kelionė lėktuvu, viešbutis su pusryčiais 
bei vakariene nuo $699.00

ANGLIJON
$399.00Kelionė lėktuvu

Ekskursija po GRAIKŲ SALAS
4 dienos laivu, 3 dienos Atėnuo'se, 7 dienos Rhodes 
Kelionė lėktuvu, laivu ir viešbutis nuo $1,299.00

Kelionės į KARIBŲ SALAS
BARBADŲ SALAS, KOLUMBIJĄ, JAMAIKĄ,

I

MEKSIKĄ ir DOMININKONŲ RESPUBLIKĄ

MARLIN kelionių įstaiga praneša, kad visais kelionių reikalais, 
patarnaus RAIMUNDAS VALADKA tel. 279-4235 
Teiraukitės dabar ir apie ekskursijas į Havajų salas 1988 metų vasarą

2959 Bloor St. W. (prie Swiss Chalet arti Royal York gatvės) tel. 231-1 061

MarlinTravel Marlin Travel MarlinTravel MarlinTravel MarlinTravel

BALF’o direktorių metinis 
suvažiavimas įvyksta 1987 m. 
spalio 3 ir 4 d.d. Nekalto pra
sidėjimo seserų vienuolyno 
patalpose, Putnam, CT.

Baltiečių veteranų sąjungos 
Kanadoje 9-sis suvažiavimas 
įvyko 1987 m. balandžio 4 To
ronto Lietuvių namuose. Suva
žiavimą atidarė ir jį pravedė 
sąjungos pirmininkas St. Jokū
baitis. Invokaciją sukalbėjo 
kun. A. Simanavičius, OFM. 
Suvažiavusius sveikino fede
racinės, provincijos ir miesto 
valdžios atstovai ir kiti. Po 
iškilmingosios dalies ir pietų 
veteranai aptarė organizaci
nius reikalus.

Laiške iš Lietuvos rašo, 
kad 1987 m. kovo 8 d. Kaune 
su šiuo pasauliu atsiskyrė dr. 
Bronislava Galkutė Bylienė, 
gydytoja, 102 m. amžiaus.

Ji yra labai daug nusipel- 
nusi nepriklausomą Lietuvą 
atstatant. Grįžusi po karo iš 
Petrapilio, jauna gydytoja 
energingai pradėjo dirbti sa
vo srityje. Ji pirmoji suorga
nizavo Kauno geležinkelių 
ruožo ambulatoriją ir ilgai 
dirbo ligonių kasoje, ligo
ninėse bei kitose organizaci
jose. Buvo aukštųjų mokyklų 
poliklinikos vyr. gydytoja ir 
vėliau Kauno miesto darbo 
ekspertizės komisijos pirmi
ninkė.

Jos vyras Jurgis Byla, Kau
no apygardos teismo prokuro
ras ir nuo 1933 m. vyr. tribu
nolo teisėjas, buvo komunistų 
išvežtas ir prie Minsko sušau
dytas.

Ji buvo mylima draugė mū
sų šeimos. Reiškiu gilią už
uojautą likusiems giminėms.

Valerija Anysienė

Aukojo Tautos fondui
Vasario 16 minėjimo proga Kal- 

gario apylinkė aukojo: $1000 — 
Tony Janel; $50 — S. Zaldokas, 
P. Gluoksnys; $20 — Ali. Šukys, 
Ron. Šukys, Kari P. Lederis, K. Sla
vinskas, A. Astravas, A. K. Kaziū- 
nas, L. Brūzga, L. Bruzgytė, K. Du
bauskas, A. G. Klimavičius; $10 — 
J. Žemaitis, A. Karpa, K. Vaitkū- 
nas, J. Stankevičius, J. Brūzga, A. 
Erelis, A. Candon, A. Dubauskie- 
nė, J. S. Sinkevičiai, V. Grigienė; 
$5 — A. V. Tarvydas, Henry Šu
kys, A. Dibulskis; $3 — A. Sarpa- 
lienė'. ”• ..................... • ■ • ■ •

Rodney-West Lome apylinkė: $50 
— K. Gaputis; $40 — V. Andriu
lionis; $30 — P. Jocius; $25 — V. 
O. Naruševičiai; $20 — S. J. Pake- 
turai, J. T. Rastapkevičiai, V. Bu- 
kata, V. Jokūbaitis, S. Mockus, A. 
Grigas, J. Statkevičius; $10 — J. 
Ciparis, P. Gaidauskas.

Winnipego apylinkė: $20 — prel. 
J. Bertašius, A. Balčiūnas, B. Gra- 
bienė, L. Stanius, M. Šarauskas, V. 
Zavedskienė; $10 — O. Demerec- 
kienė, E. Fedaras, A. Kuncaitis, E. 
Kalasauskas, V. Kriščiūnas, A. Ma- 
laškienė, V. Rutkauskas, J. Tim
merman, P. Žiminskas; $5 — M. 
Bagdonienė, E. Fedaras, H. Kaz
lauskienė, A. Lingė, J. Mališaus
kas, J. Rauba, A. Razmienė, V. 
Urniežius.

Aukos iš kitų vietovių: $100 — 
J. Marčiukaitienė Laimučio atmi
nimui, Pembroke, Ona Šarūnienė, 
Hamilton; $50 — A. P. Navada, 
Calgary; $30 — J. Rutkauskas, 
Peterborough.

A.a. A. Šilinskio atminimui auko
jo: $50 — O. B. Vengriai; $20 — 
dr. A. ir Aldona Gailiai.

Nuoširdi padėka visiems auko
tojams, kurie prisidėjo prie Lie
tuvos laisvinimo, o taip pat Pr. 
Gluoksniui, T. Statkevičiui, T. 
Timmerman ir Bendruomenės 
apylinkių valdyboms už aukų rin
kimą.

A. Patamsis, 
Tautos fondo atstovybės 

pirmininkas Kanadoje

Aštuntoji laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventė 
skubiai artėja. Nors aukų 
gaunama, bet jau pats laikas 
susirūpinti didesniu jų telki
mu. Tam yra numatytos įvai
rios sekcijos. Šventės komi
teto vadovas praneša, kad to
kiom sekcijom pirmininkauti 
sutiko šie asmenys: dr. S. Če
pas — aukų telkimas, Alf. Juo
zapavičius — loterijos organi
zavimas ir jos pravedimas, J. 
Stankus — bilietai, R. Sakalas 
— iždo reikalai. Pašalpos gavi
mu iš valdžios rūpinasi R. Lu- 
koševičiūtė-Kurienė, KLB val
dybos atstovė. Lėšų reikalais 
rašyti: J. Krištolaitis, 830 
Main St. E., Hamilton, Ont. 
L8M 1L6.

Kanados ryšių (Commu
nications) ministerė Flora 
MacDonald ir Ontario piliety
bės ir kultūros ministerė Lily 
Munro 1987 kovo 27 Elgin/Win- 
ter Garden teatre viešai pra
nešė, kad Kanados ministerė 
skiria $5,000,000, o Ontario 
ministerė — $6,000,000 Onta
rio Heritage Foundation at
naujinti Elgin/Winter Garden 
teatrus (189 Yonge St., To
ronte). Pilnas pastato atnau
jinimas kainuos apie $19,000,- 
000. Likusius pinigus prašo 
visuomenę suaukoti. Teatruo
se bus 1,500 ir 1,000 sėdimų 
vietų. Planuojama šiuos teat
rus išlaikyti aukštos kokybės, 
kad jie tarnautų visai Kana
dai ir sudomintų turistus. V.M.

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 Carlmgview Dr., Unit 5, Rexd?le, 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, M6P 1A7 

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL Tue|. $35-2331
THE SIGN OF DISTINCTION arba 537-zooy

"AU. THE

MASKELL INSURANCE WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

Juozas (Joseph)

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius” l-me aukšte.

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

RF/VIKK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

1700 bloor street west 
toronto. Ontario M6P 4C3

EKSKURSIJOS
[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.

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

RDEQULR INSURANCE &
Į 7 O n 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

769-1616

xae- • \ visais kelionių

BACENAS VJBAČĖNAS

All Seasons Travel, B.D. f
\ penktadienio 3 v.p.p.-7 v. v.

1 573 Bloor Street West, / fe| 245-9990 
Toronto, Ontario M6P 1A6 į nuo pirmadienio iki

Registration No. 0009239 > 1 šeštadienio nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p.

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-11Ž1 (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 
(416) 533-1121
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/^spaudos vakaras
/ B balandžio 25, Atvelykio šeštadieni, didžiojoje Anapilio salėje.

Dalyvaukime visi ir paremkime lietuviškąją savo spaudą!

SS MONTREAL

MENINĖJE PROGRAMOJE išgirsite savo 
dainomis pagarsėjusį Klivlando dainos ir 
muzikos vienetą - “UŽDAINUOKIM!”

PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasi
džiaugti smagia orkestro “Les & The Music 
Masters" šokių muzika.

DALYVAUSITE dviejose loterijose — 
didžiojoje ir mažojoje (su Įėjimo bilietais). 

PASIVAIŠINSITE žymiosios kulinarės 
J. Bubulienės gamintais valgiais ir Įvairiais 
baro gėrimais.

Stalai (po 10 asmenų) bei vietos užsakomi iš 
anksto šiokiadieniais “TŽ” administracijoje 
tel. 275-4672 arba parapijose po pamaldų 
sekmadieniais. Bilieto kaina - $7 asmeniui, 
studentams $3 (balkone).

Vakaro pradžia - 6.30 v.v., 
meninės programos — 7 v.v.

Visus dalyvauti kviečia — Tėviškės žiburių” leidėjai

TORONTO"
Anapilio žinios

- Vasario šešioliktosios gim
nazijai mūsų parapijos salėje ren
kamos aukos šiandieną ir ateinan
tį sekmadienį.

- Eucharistijos bičiulių būrelis 
praneša, kad bendros Rožinio mal
dos mūsų šventovėje bus balan
džio 12, ateinantį sekmadienį, 
10.10 v.r.

- Kun. K. Kaknevičius ateinantį 
savaitgalį bus išvykęs vesti Ga
vėnios rekolekcijų Montrealin.

— Mūsų parapijos KLK moterų 
draugijos skyrius puoš švento
vės altorius Velykoms gėlėmis. 
Norintieji prisidėti aukomis prie 
puošimo prašomi skambinti A. Au- 
gaitienei tel. 231-7416.

- Atvelykio sekmadienį, balan
džio 26, parapijos parengimų sek
cija, vadovaujama Viktoro Na- 
rušio, Anapilio salėje rengia Ve
lykų stalą su tradiciniais lietu
viškais valgiais. Maistą gamins 
Joana Bubulienė. Bilietai jau pla
tinami parapijos salėje sekma
dieniais.

- Religinei Lietuvos šalpai Sud- 
buryje surinkta $509. Stambesnes 
sumas aukojo: $120 - P. Venskus; 
$50 - K. Ramonas, P. Mazaitis; $40 
- J. Stankus; $30 - L. Kulnys; $20 - 
M. Kriaučeliūnas, J. Petrėnas, K. 
Šviežikas, L. Baltutis, J. Bataitis.

- Mūsų parapijoje Religinei 
Lietuvos šalpai aukojo: $50 - M. 
Povilaitienė.
- Anapilio muziejui aukojo: 

$100-P.S. Morkūnai.
- Romos lietuvių klierikų fon

dui aukojo: $50 P. Mazaitis iš Sud- 
burio.
- Kaimynystėje esančios Šv. 

Andriejaus (United Church) para
pijos choras giedojo per Lietu
vos krikščionybės sukakties iškil
mes prel. J. Bertašiaus vadovau
jamoje Šv. Kazimiero parapijoje, 
Winnipege. Šventės metu tas cho
ras, sužiojęs apie steigiamą lie
tuvių muziejų Anapilyje, paauko
jo $25. Tai gražus įvertinimas lie
tuviško užmojo iš svetimtaučių 
pusės.
- Parapijos skoloms numokėti 

aukojo: $200 - Č. Pšezdzieckis; 
$100 - E.R. Stravinskai, St. Jaku
bauskas.
- Balandžio 12 d. Mišios 9.30 v.r. 

už a.a. Oną Kanapkienę (IV mirties 
metinės), 11.00 v.r. už a.a. Anas
taziją Ščepavičienę

Lietuvių namų žinios
— Valdyba pirmame savo po

sėdyje balandžio 3 d. pasiskirs
tė pareigomis sekančiai: pirm. J. 
V. Šimkus, vicepirm. A. Jankai- 
tienė, posėdžių pirm. J. Norkus, 
ižd. J. Slivinskas, sekr. E. Pama
taitis. Visuomeninės veiklos komi
sija: pirm. A. Jankaitienė, vice
pirm. S. Vaštokas, narys K. Rau
dys. Statybos ir remontų komisi
ja: pirm. O. Delkus, nariai — B. 
Jackus, J. Norkus. “Labdaros” 
švietimo fondo komisija: pirm. 
T. Stanulis, nariai O. Delkus, A. 
Jankaitienė, E. Pamataitis, S. Vaš
tokas. Socialinių reikalų komisi
ja: pirm. V. Kulnys ir talkininkai. 
Revizijos komisija: pirm. M. Abro
maitis, sekr. A. Sukauskas, na
rys A. Jucys.

— LN karaliaus Mindaugo me
nėje balandžio 26 d., sekmadienį, 
1 v.p.p., ruošiamas tradicinis Ve
lykų stalas; įvairiausias velyki
nis maistas, programoje vyrų trio, 
jaunieji pianistai, Velykų senelė. 
Bilietai gaunami LN raštinėje ar
ba popietės metu sekmadieniais, 
stalai numeruoti. Kviečiame visus.

— Sekantis LN valdybos posėdis 
balandžio 23, 7.30 v.v.
- “Atžalynas” gegužės-^, šešta

dienį, rengia savo tradicinį me
tinį koncertą-balių-šokius, ska
tina visuomenę atsilankyti.

— LN socialinių reikalų komisi
jos talkininkai Velykų švenčių 
proga stengiasi aplankyti visus 
sergančius tautiečius namuose, 
ligoninėse arba prieglaudose. Li
gonių lankytojai renkasi LN pa
sitarimui balandžio 22, trečia
dienį, 8 v. v.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rekolekcijų tvarka: šiokia

dieniais 9.30 v.r. ir 7.30 v. v.; šeš
tadienį 10.30 v.r. ir 5 v.p.p.; sek
madienį pamokslai per visas Mi
šias. Rekolekcijas veda T. Tomas 
Žiūraitis, OP. Išpažinčių klauso
ma prieš kiekvienas Mišias.

— Vaikų Mišios balandžio 12 d.,
12.30 v.p.p., šventovėje. Pamokslo 
tema — Gavėnia. Po Mišių Parodų 
salėje vaikai bus pavaišinti.

— Metinis parapijos susirinki
mas įvyks gegužės 3, sekmadienį, 
po 11.30 v. Mišių parapijos salėje.

— KLK moterų mūsų parapijos 
skyriaus susirinkimas įvyks ba
landžio 12, sekmadienį, po 11.30 
v. Mišių muzikos studijoje. Susi
rinkimo metu bus “Moters” žur
nalui paremti loterija ir apta
riami organizacijos reikalai.

— Velykinių margučių margini
mas bus demonstruojamas ir žiū
rovai patys galės margučius mar
ginti, balandžio 12, sekmadienį, 
po 10.15 v. Mišių, didžiosios sa
lės scenoje.

— Vasaros stovyklos mūsų sto
vyklavietėje “Kretinga” Wasago- 
je jau suplanuotos ir vaikai re
gistruojami. Pirmoji stovykla 
bus lietuviškai kalbantiems vai
kams nuo liepos 5 iki 18 d., o lie
tuviškai nekalbantiems lietuvių 
kilmės vaikams — nuo liepos 19 
iki rugpjūčio 1 d. Dėl smulkes
nių informacijų skambinti L. 
Kuliavienei (416) 766-2996 ar R. 
Jaglowitz (416) 622-9919.

— Sekantis jaunų šeimų sekci
jos posėdis įvyks balandžio 27 
d. 7.30 v.v. D. Puterienės namuose. 
Sekcijos valdybos visi nariai 
prašomi dalyvauti.

— Jaunų šeimų išvyka į Toronto 
salas organizuojama gegužės 23 
d., šeštadienį. Tikimasi svečių iš 
Otavos bei Klivlando. Šeštadienio 
vakarą (8.30 v.) Second City teatre 
yra rezervuotas tam tikras vietų 
skaičus vakarienei. Informaciją 
teikia: Jūra Bušinskienė tel. 842- 
6524 ir Mary Anne Kušlikienė 769- 
2321.

— Parapijai aukojo: $500 — A. B. 
Rickevičiai; $200 — V. Dunderie- 
nė; $100 — V. Kulikauskas, B. Sta- 
lioraitienė; $50 — S. Vaitekūnie- 
nė. Šventovės stogui: $100 — P. 
Barbatavičius, A. Kairienė; $50 
— O. Beniušienė. Klierikų fondui: 
$500 — J. Žakas; $100 — E. Matu- 
šaitienė; $50 — B. Stalioraitienė, 
S. Vaitekūnienė. Vyskupo fondui: 
$200 — I. Ehlers; $50 — B. Stalio
raitienė. Relig. šalpai; $400 — 
dr. J. Uleckas; $100 — J. Vitkū- 
nas, M. Gečienė, M. Andriulevičie- 
nė, B. Stalioraitienė; $50 — J. 
Kondrotienė, A. R. Ulbos, S. Vai
tekūnienė, B. K. Žutautai. Var
gonų vajui: $100 — O. Beniušie
nė, P. S. Morkūnai, E. Raudienė.

— Mišios balandžio 12, sekma
dienį, 8.30 v.r. už a.a. Balį Radze
vičių, 9.20 v.r. už a.a. Boleslovą 
Domeiką, 10.15 v.r. — už a.a. Jo
ną Rėvą, a.a. Joną Povilenskį,
11.30 v.r. už parapiją, 7 v.v. už a.a. 
Vladą Balaišį.

Išganytojo parapijos žinios
— Gavėnios apmąstymo vakaras 

su specialiu parapijos choro pa
sirodymu bus balandžio 11, šeš
tadienį, šventovėje. Vakarą pra
ves parapijos moterų draugija. 
Pradžia 7 v.v.

— Balandžio 12, Verbų sekma
dienį, pamaldos įprastu laiku — 
9.45 v.r. Laikys kun. P. Dilys.

— Balandžio 17, D. penktadie
nį, pamaldos su Šv. Vakariene 
9.45 v.r. Laikys kunigai Jukka 
Saarinen (angliškoji dalis) ir Po
vilas Dilys (lietuviškoji dalis). 
Giedos parapijos choras. Pamal
dų tvarka bus atspausdinta.

— Pirmąją Velykų dieną iškil
mingos pamaldos 9.45 v.r. Išpa
žinsime Nikėjos tikėjimą. Giedos 
parapijos choras. Pamaldas lai
kys kun. P. Dilys. Pamaldų metu 
prisiminsime Agutę Heikę, miru
sią 1986 m. balandžio 19 d. Jos vy
ras Edvinas Heike žmonos prisi
minimui paaukojo parapijai $350.

Ryšium su Lietuvos krikščionybės sukaktimi
š.m. balandžio 12, sekmadienį, 1.30 valandą po pietų, Ž
Anapilio 7-t (į

*
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rengiamas KONCERTAS
PROGRAMOJE:------------------------- smuikininkė Regina Bankienė,

solistė Marytė Bizinkauskaitė, fleitistas Tomas Regina,
solistė Slava Žiemelytė, akompaniatorius Jonas Govėdas.

Įėjimas - $6.00. Po koncerto - kavutė. Pelnas skiriamas Religinei Lietuvos šalpai.
Koncertą rengia ir visus dalyvauti kviečia - Anapilio parapijos tarybos kultūrinė sekcija

Ingrida Pavilonytė gruodžio 
mėnesį baigė elektros inžineri
jos studijas “Rensselaer Poli- 
technic Institute”, Troy, NY. In
grida yra jauniausia duktė gerai 
žinomų dr. Irenos ir dr. Vytau
to Pavilonių.

Italų kultūrinė-religinė orga
nizacija kovo 21 d. atšventė ke
turių metų savo veiklos sukaktį 
“Buffet Riviera” patalpose. Mūsų 
solistė Gina Čapkauskienė šiame 
minėjime atliko eilę giesmių ir 
dainų. Svečių tarpe buvo ir Ita
lijos konsulas Massimo Gaiani.

Daivai Piečaitytei, aktyviai da
lyvaujančiai lietuviškoje veik
loje, kovo 29 d. seselių namuose 
buvo surengtas mergvakaris, į ku
rį atsilankė apie šešiasdešimt 
moterų. Daiva gegužės 9 d. išteka 
už torontiškio Ričardo Lapo, ku
ris su savo motina ta proga irgi 
lankėsi Montrealyje.

Montrealio lietuvių žvejotojų- 
medžiotojų klubas “Nida” kovo 
29 d. turėjo metinį susirinkimą 
AV parapijos salėje. Susirinki
mui pirmininkavo Albertas Jone
lis ir sekretoriavo Petras Gab
rys. Pranešimus padarė klubo 
pirm. Juozas Šiaučiulis, ižd. 
Antanas Kačinskas ir revizijos 
komisijos pirm. Kostas Toliušis. 
Po diskusijų sekė naujos klubo 
valdybos rinkimai dvejų metų 
terminui. “Nidos” pirmininku 
išrinktas A. Jonelis, o valdybos 
nariais, kurie pareigomis pasi
skirstys vėliau, išrinkti: Balys 
Kasperavičius, A. Kačinskas, An-

tanas Žiūkas, Petras Ražanas. 
Bronius Kirstukas, Augustas My. 
lė ir kandidatu — Stasys Rimeikis. 
Revizijos komisija pasiliko tj 
pati: K. Toliušis, Albertas Rusi- 
nas ir Vytautas Murauskas. Po su. 
sirinkimo visi vaišinosi Magda 
tės ir B. Kasperavičių puikiai 
paruoštais pietumis.

Allan ir Violetos (Bytautai^ 
Portwine dukrelė pakrikštyta 
Kristin-Michelle vardais. B.S.

Solistas ANTANAS KEBLYS, daug 
prisidedantis prie kantatos “Kry 
žiu ir Rūpintėjėlių Lietuva” pa 
ruošimo Montrealyje

r Visi maloniai
kviečiami dalyvauti

Baltiečių moterų f įjzJ i/f f/7 ’f/’ f f/'
organizacijos

š. m. balandžio 26, sekmadienį, 4 valandą po pietų, 
Prisikėlimo parapijos salėje.

Popietės metu kalbės federalinės valdžios atstovė M.P. Pauline Browes.
Muzikinė programa, estų, latvių ir lietuvių tautinių rūbų demonstravimas. 
Kavutė ir užkandžiai. -v

n Įėjimas $10.00. Baltiečių moterų lietuvių skyrius

Greitas ir tikslus 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

|T/^ MONTREALIO LIETUVIŲLI 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 $21,000,000; REZERVAS - virš $600,000.

TORONTO APYLINKĖS JAU
NIMO KONGRESO ATSTOVŲ 
RINKIMAI įvyks balandžio 12, 
sekmadienį, Prisikėlimo ir Ana
pilio parapijų salėse nuo 10 v.r. 
iki 12 v.p.p.

Kandidatai:
Abromaitytė, Bernadeta 
Balaišytė, Marytė 
Čuplinskaitė, Indrė 
Čuplinskas, Rimas 
Čuplinskas, Vytas 
Kalendraitė, Daina 
Kalendra, Ričardas 
Rudaitytė, Rita 
Rudytė, Marytė 
Šaltmiraitė, Mirga 
Spūdaitė, Monika 
Stanulytė, Loreta

Reikia išrinkti 10 atstovų. Gali 
balsuoti visas jaunimas 16-30 m. 
amžiaus.

Kanados Lietuvių jaunimo 
sąjungos valdyba

Kultūrinė popietė, kurią ren
gia Kanados lietuvių žurna
listų sąjunga, įvyks š. m. ba
landžio 12, sekmadienį, 3.30 
v.p.p., Toronto Lietuvių na
muose. Prof. dr. R. Vaštokas 
supažindins visuomenę su 
“The Chosen People” (Išrink
toji tauta, žvilgsnis į praeitį) 
knyga, o KLB krašto valdybos 
pirm. adv. A. Pacevičius pa
darys aktualų pranešimą apie 
Deschenes komisijos reko
mendacijų išvadas.

Plačios apimties koncertas 
įvyks balandžio 12, sekmadie
nį, 1.30 v.p.p., Anapilio salė
je. Programą atliks: sol. M. Bi- 
zinkauskaitė, sol. S. Žiemely- 
tė, smuikininkė R. Bankienė, 
fleitistas T. Regina, akompa
niatorius J. Govėdas. Bus due
tai iš operų, instrumentalistų 
trio ir t.t. Koncertą rengia Lie
tuvos kankinių parapijos tary
bos kultūrinė sekcija.

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas praneša, kad 
balandžio 17, D. penktadienį ir 
balandžio 19, Velykų sekma
dienį bus uždarytas. Vedėjas

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas ruošia 1987 m. balan
džio 29, trečiadienį, “Vilnius 
Manor” III aukšto salėje dešre
lių ir kopūstų vakarienę su 
kava ir skanėstais. Pradžia 
4 v.p.p., kaina — $5.00 asme
niui. Bilietai gaunami pas S. 
Dervinienę, tel. 767-5518 ir 
J. Gustainį tel. 769-1599.

namų POILSIO STOVYKLA 
rengiama Tėvų pranciškonų stovyklavietėje Wasagoje, 
atidaroma rugpjūčio 8, šeštadienį, 12 v. 
uždaroma rugpjūčio 1 6, sekmadienį 1 2 v. 
Patalpų kainos 8 dienom vienam asmeniui 45 dol., šeimai 75 dol. 
Veiks virtuvė. Numatytos Įvairios programos. Informaciją teikia ir 
registraciją veda V. Kulnys tel. 1-416-769-1266, 1573 Bloor

Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

MOKA UŽ:
Certifikatus ............... ....  71/2% Taupymo - special........... . .... 574%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr......... .... 5 %

1 metų ............... ....  7’/4% Taupymo-kasdienines .... .... 47z%
180 d.-364 d. ... ....  63/4% Einamos sąsk...................... .... 472%
120d. - 179 d. ... ....  672% Pensijų - R RSP - term...... .... 874%
30d. - 119d. ... ..... 674% Pensijų - RRSP-taup...... .... 6 %

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 974%, asmenines - nuo 1072%

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

Tiek nuošimčių daugelis mokate 
už kredito kortelių paskolas.

Kodėl nepaimti sutarties paskolos (Contract Loan) iš savo 
kredito kooperatyvo?

Šią paskolą bus galima automatiškai pervesti kiekvieną 
kartą, kai tik pritrūks pinigų Jūsų čekių sąskaitoje. Ją 
bus galima pakartoti daugeli kartų be naujo prašymo 
paskolai.

Ją atmokėti galima pagal susitarimą dalimis arba visą iš karto.
Nuošimčiai imami už šią paskolą yra tokie pat kaip ir už 

reguliarią asmeninę paskolą (žiūrėk mūsų skelbimą).
Taupyk ir skolinkis savam kredito kooperatyve, bet ne

mokėk plėšikiškų nuošimčių svetimiesiems.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas

Tradicinis “TŽ” spaudos ba
lius — balandžio 25, Atvely
kio šeštadienį, Anapilio salė
je. Bus jaunatviška meninė 
programa, gausi laimikiais 
loterija, lietuviški valgiai, 
geras orkestras, šokiai. Bilie
tai jau gaunami administraci
joje ir po pamaldų Anapilio 
ir Prįsikėlmo parapijų salėse.

Baltiečių moterų organizaci
ja 35 metų jubiliejaus proga 
rengia popietę 1987 m. balan
džio 26, sekmadienį, 4 v.p.p. 
Popietėje kalbės federacinės 
valdžios parlamentarė Pau
line Browes. Įdomi programa, 
tautinių drabužių demonstra
vimas, kavutė ir užkandžiai. 
Visi kviečiami į Prisikėlimo 
parapijos salę balandžio 26 
dieną! Baltietės moterys

A. a. Povilo Dundero atmi
nimui K. Mileris “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A. a. Klemenso Liutkaus at
minimui Jonas Arštikaitis “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Agutės Heikienės vie- 
nerių metų mirties prisi
minimui E. Heikis “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

Prisimindama a.a. Antano Rin
ktino dvejų metų mirties su
kaktį, J. Rinkūnienė paaukojo 
$50 Toronto Maironio mokyk
lai ir $50 velionies švietimo 
fondui.

Vilniaus krašto lietuvių są
junga reiškia nuoširdžią pa
dėką dr. Juozui Uleckui už 
$250 dovaną vilniečių veiklai 
paremti Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už tokį gra

žų bei įspūdingą mergvakarį, su
rengtą kovo 15 d., Prisikėlimo pa
rapijos salėje.

Dėkoju visoms rengėjoms, šeimi
ninkėms, mano draugėms ir pa
mergėms, prisidėjusioms darbu 
bei praturtinusioms stalus suneš
tais skanumynais

Ačiū visoms mane sveikinusioms 
— M. Pabedinskaitei, G. Paulio- 
nienei, Z. Prakapaitei, L. Zarins; 
programą atlikusioms — A. Sen- 
džikaitei ir L. Vaitonytei, taip 
pat gražiai programą pravedusiai 
M. Šaltmiraitei. Dėkoju viešnioms 
už gausų dalyvavimą ir vertingas 
dovanas.

Negaliu užmiršti gražių gėlių, 
kurios taip gražiai puošė salę ir 
stalus — ačiū mano brolienei Al
donai ir jos sesutei G. Ignaitytei.

Pagaliau ačiū krikšto mamai — 
tetai A. Abromaitienei ir tetai V. 
Jasinevičienei subūrusioms šio 
pobūvio dalyves.

Kartu su Arūnu ilgai prisimin
sime šį pobūvį ir jūsų visų nuo
širdumą.

Dėkinga - Danutė Čepaitė

Čikagoj Daužvardžio fondo 
valdyba kovo 22 d. posėdyje 
paskyrė penkias 1986 m. pasi- 
reiškusiems jauniems lietu
vių spaudos bendradarbiams 
premijas. I-ji premija ($200) 
teko Agnei Katališkytei, II-ji — 
($150) Ritai Linkanderytei, 
IlI-ji ($100) Marytei Balaišytei 
Toronte, o dvi ketvirtosios (po 
$75) Jonui Algiui Mašankaus- 
kui ir Danutei Račiūnaitei. 
M. Balaišytei premija bus 
įteikta balandžio 25, per “TŽ” 
vakarą, o kitiems — per “Mar
gučio” koncertą Čikagoje. 
Daužvardžio fondą įsteigė Lie
tuvių žurnalistų sąjunga.

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

EINU DAŽYTI NAMUS iš lauko ir 
vidaus. Darbą atlieku greitai ir są
žiningai. Skambinti tel. 763-3711 
Toronte.

MOTERIS, gyvenanti rytiniame 
Amerikos pakraštyje, nori susi
rašinėti su vyriškiu 60-65 meti 
amžiaus, draugystės tikslu. Rašyti 
“Tėviškės žiburiams”, pažymint 
and voko Audrei.

SHANNON FLORIST LTD. 
gėlių krautuvė

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA 
P. Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3171

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom progom 
parūpinama salė, muzika, gėles 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 239-441* 
Toronte.


