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Stovykloms artėjant
Vasaros stovyklos yra gana mėgstamos, ypač organizuo

to jaunimo. Jos priklauso sričiai, kurioje ugdymas perduo
damas specialiu būdu, jungiant užsiėmimus, poilsį ir pra
mogavimus į vieną bendrą programinį derinį, koks tik sto
vyklose tegali tinkamai reikštis. Bet svarbiausia, kad jose 
jaunimui yra nepamainoma galimybė nors porą savaičių 
pabūti drauge. Tasai pabuvimas virsta bendravimu, iš ku
rio vystosi ir pastovesnės draugystės. Taip palaipsniui for
muojasi ir savito bendruomeninio gyvenimo užuomazgos, 
labai reikalingos atviram tautinės tapatybės išpažinimui 
ir būtinų išeivijos uždavinių tęstinimui.

K
ANADOJE didesnės stovyklautojų grupės telkiasi 
Montrealio “Baltijoj”, Toronto Tėvų pranciškonų 
“Kretingoj” ir skautų “Romuvoj". Per visas tas sto
vyklavietes liepos-rugpjūčio mėnesiais kasmet pereina 

šimtai lietuviško jaunimo. Nėra abejonės, kad visos jos yra 
dar labai reikalingos. Kaskart vis pamatome jau ir trečio
sios kartos atžalėlių, kurioms tas stovyklavietes steigė jų 
seneliai. Tai tikrai dėmesio vertas reiškinys, akivaizdi tęsti
numo iliustracija, blaškanti ir kai kurių pesimistų nuogąs
tavimus, kad priartėjome prie “liepto galo”... Tiesa, ta tre
čioji karta daug kuo skiriasi nuo pirmosios. Bet kaip kitaip 
galėjo būti? Juk ir ta pirmoji kadaise labai skyrėsi nuo ca
rinės Rusijos sistemoje išauklėtų savo senelių. Taigi, vi
sada bus bereikalingų galvosūkių, jei nesugebėsime tų 
skirtingumų priskirti atitinkamiems laikotarpiams, kitaip 
sakant, padėti juos ten, kur jie priklauso.

T
ĖVAMS, kurie savo vaikus leidžia į sovyklas, pirmiau
sia rūpi, ką tenai jų vaikai veiks, kiek ir ko pasimo
kys, kokios auklėjimo naudos gaus. Taigi, rūpi pro
grama, nuo kurios ir stovyklų pasisekimas priklauso. Todėl 

programų organizatoriai kasmet posėdžiauja, planuoja, 
jieško naujų įdomesnių, stovyklautojų amžiams taikomų 
užsiėmimų, skaito specialią lieteratūrą, ruošia priemo
nes ir, žinoma, tikisi gero pasisekimo. Kai kurių stovyklų 
vadovai, taikydamiesi prie stovyklautojų kalbinio pajėgu
mo, organizuoja stovyklas lietuviškai nebekalbantiems 
vaikams. Atrodo, kad kandidatų toms stovykloms netrūks
ta. Tai geras ženklas, bet kartu skelbiantis ir tam tikrą su
sirūpinimą. Pirmiausia tokios stovyklos labai naudingos 
tautiškai mišrių šeimų vaikams, kuriems gal buvo sunkiau 
pramokti lietuvių kalbos. Jos ir turėtų būti skirtos tokių 
šeimų vaikams. Visi kiti, nors ir silpniau lietuviškai kalba, 
turėtų stovyklauti su lietuviškai kalbančiaisiais. Regist
ruojant kandidatus, tikslesnė atranka ir apdairumas čia la
bai reikalingi, nes laisvai leidžiant pasirinkti, kandidatas 
visada nesunkiai “įrodys” kalbos nemokėjimą, ir tuo būdu 
per anksti ir visai dar be reikalo pradėsime savąją kalbą 
stumti iš stovyklų. Čia ir jaunesnieji vadovai, kuriems ge
riau sekasi kalbėti gyvenamojo krašto kalba, turėtų pasi
tempti ir suprasti lietuvių kalbos reikšmę lituanistinio auk
lėjimo ir tautinio nusiteikimo siekimuose. Šiais metais 
kreiptinas dėmesys ir j 600 metų krikščionybės sukaktį. Rei
kia manyti, kad stovyklų planuotojai tylomis nepraeis pro 
šią sukaktį. Išradingesni vadovai suras būdų, kaip po atviru 
dangumi, stovyklinių sąlygų ribose, galima įdomiai ir kitaip 
tokią sukaktį paminėti. O nuosavose stovyklavietėse ga
lėtų būti pastatyti sukaktuviniai kryžiai ar koplytėlės.

Č. Senkevičius

Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

Smūgis unijų vadams
Aukščiausiasis Kanados teis

mas 4:2 balsų rezultatu nuta
rė, kad Kanados konstitucija 
nėra suteikusi teisės darbo 
unijoms streikuoti ir siekti 
atlyginimų didinimo kolekty
viniu būdu. Bylas šiuo klausi
mu laimėjo Kanados, Albertos 
ir Saskačevano vyriausybės, 
uždraudusios streikus kai ku
riems savo darbininkams, pri- 
vertusios unijas priimti tarpi
ninko nustatytą atlyginimą ir 
netgi iš anksto paskelbusios 
ribą atlyginimų didinimui. 
Teisėjai sprendimą padarė va
dovaudamiesi Kanados konsti
tucijos skyriumi 2(d), kuris 
užtikrina teises draugijoms. 
Unijų veikėjai lig šiol galvo
jo, kad jų unijos, remdamo- 
sios šiuo konstitucijos sky
riumi, gali streikuoti ir kovo
ti už atlyginimų didinimą ko
lektyviniu būdu. Teisėjai nu
statė, kad draugijoms laisvę 
suteikiančiame skyriuje strei
kas nėra paminėtas, nutylėtos 
ir kolektyvinės derybos. Kons
titucija negali ginti teisių, 
kurios nėra įtrauktos į jos pa
ragrafus. Esą kolektyvinės de
rybos ir streikas teliečia darb
davio bei dirbančiųjų santy
kius, nieko bendro neturinčius 
su pagrindinėmis žmogaus tei
sėmis.

Tokj teismo sprendimą kri
tiškai sutiko Kanados darbo 

kongreso pirmininkė Shirley 
Carr, susirūpinusi, kad jis ga
li tapti smūgiu unijų veiklai 
Kanadoje. Juo betgi džiaugiasi 
verslininkų organizacijos, ypač 
tos, kurios daug kentėdavo 
nuo paštininkų streiko. Seniau 
streikininkai tik retais atve
jais parlamento sprendimu 
būdavo grąžinami darban. Pri
verstinis grąžinimas palies
davo tik viešam gyvenimui 
reikšmingus tarnautojus ir 
darbininkus. Dabar streiki
ninkų grįžimo darban turės 
teisę reikalauti kiekvienas 
darbdavys, kuriam streikas 
neša nuostolį. Unijos negalės 
jieškoti pagalbos Kanados 
konstitucijoje, nes ji streikų 
neįrikiuoja į pagrindines žmo
gaus teises. Darbo unijoms lie
ka tik viena išeitis — siekti 
pakeitimų Kanados konstituci
joje, kad ir streikas taptų jos 
užtikrinama teise kanadie
čiams.

Audrą Suomijoje sukėlė Ka
nados užsienio reikalų minis- 
terio J. Clarko 1986 m. pabai
goje padarytas pranešimas už
daryti Kanados ambasadas 
Suomijoje, Ekvadore ir Jungti
niame arabų emirate, konsula
tus — Filadelfijoje, Hamburge, 
Prancūzijos Marseilles mieste 
ir Australijos Perthe. Užda
rymo priežastimi buvo nurody-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Vaizdai iš XV Baitiečių vakaro. įvykusio 1987 m. balandžio 1 d. parlamento rūmuose Otavoje. Viršuje iš kaires: 
Latvių B-nės pirm. T. Kronbergs. parlamento narys A. Witer, KI.B pirm. A. Pacevičius, Ukrainiečių B-nės Otavos 
apylinkės pirm. A. Kryworuchko, ministerio pirm, pavaduotojas D. Mazankowski. Latvių tarybos atstovė. Apa
čioje Lietuvių B-nės atstovai: kun. J. Staškus, V. Radžiuvienė, V. Badžius, L. Skripkutė, L. Radzevičius (Toronto
apyl. pirm.), O. Radzevičienė, J. V. Danys

PRANEŠIMASIS EUROPOS

Spindulėlis pro durų plyšį
Lietuvos katalikų reikalai sovietų spaudos konferencijoj Vienoj

Sovietinė ambasada Vienoje 
kovo 30 surengė spaudos kon
ferenciją tema “Lietuvos kata
likų Bažnyčia ir religijos 
laisvė”. Ją pravedė ambasa
dos pareigūnai, bet pagrindi
niai veikėjai buvo du vilnie
čiai: kunigas Stasys Lidys ir 
filosofijos dėstytojas Justi
nas Karosas. Konferencijos 
eigą gana plačiai ir kritiškai 
aprašė šveicarų dienraštis 
“Neue Zuericher Zeitung” ba
landžio 2 laidoje.

Jau iš anksto buvo aišku, 
kad spaudos atstovai sukviesti 
ne tam, kad išgirstų kokią 
nors sovietinės valdžios kri
tiką. Renginio tikslas buvo 
veikiau paneigti pranešimus 
apie nesiliaujantį rusinimą 
ir tikybos slopinimą Lietuvo
je. Ir vis dėlto konferencija 
padėjo kiek nušviesti padėtį 
tame Baltijos krašte, kuris 
geriausiai išsaugojo savo sa
varankumą pažymėjo NZZ ko
respondentas.

J. Karosas pateikė duome
nų apie Lietuvos studentų 
tautinę sudėtį. Dvylikoje 
aukštųjų mokyklų lietuviai 
sudaro 85% studentų, rusai 
apie 8% ir lenkai 5%. Dėsto
moji kalba lietuvių, nors vei
kia rusų ir lenkų kalbų sky
riai. Ypač plačiai dėstoma 
literatūra. Leidinių lietuvių 
kalba tiražai milijoniniai. 
Tad kalbos srityje nesą rusi
nimo. Tačiau NZZ korespon
dentas atkreipė dėmesį į tai, 
kad Karosas neatsakė kitų jam 
pateiktų klausimų: ar lietu
viai gali gilintis į savo istori
ją savitai ar verčiami laikytis 
tarybinės versijos? Ar bent 
dalis lietuvių literatūros 
vaizduoja istorinę ir dabar
tinę Lietuvos tikrovę?

Kunigas Stasys Lidys patei
kė skaičių apie Lietuvos Baž
nyčią: septyni vyskupai, 440 
kunigų, kurie aptarnauja 634 
parapijas. Jo paties parapi
jos ribose gyvena apie 200.000 
žmonių, iš jų apie 140.000 yra 
katalikai. Pernai pakrikštyta 
1.400, palaiminta 600 santuo
kų, aplankyta 1.200 ligonių. 
Didelis skaičius einančių prie 
Pirmosios komunijos. Tikybos 
negalima mokyti nei mokyk
lose, nei bažnyčioje, nes Baž

nyčia atskirta nuo valstybės 
ir mokyklos. Pirmajai komuni
jai rengiamasi namie. Kunigas 
Lidys nieko nepasakė, iš ko
kių knygų tėvai gali mokyti 
vaikus tikybos, kai jau keturi 
dešimtmečiai religinės litera
tūros beveik nėra. Net kalen
doriaus — žinyno kasmet iš
leidžiama tiek mažai, kad ku
nigas jį gali tik paskolinti.

Korespondentai kėlė daug 
nesmagių klausimų, nes pasi
rodo, kad tikroji padėtis už
sienyje neblogai žinoma. 
Ypač taiklūs buvo Krikščio
nių solidarumo internaciona
lo (Christian Solidarity Inter
national) atstovų klausimai. 
Buvo nurodyta, kad Lenkijoje 
Nova Hutos parapiją Krokuvo
je aptarnauja 14 kunigų, kai 
tokio pat dydžio parapijoje 
darbuojasi tik vienas kunigas 
Lidys, talkinamas 80 metų pra- 
kopusio senelio kunigo. Lidys 
savo bažnyčioje tikėjimo tiesų 
mokymą sieja su pamaldomis. 
Penktadieniais moksleivius 
po pamokų jis moko lietuviš
kai, šeštadieniais lenkiškai, 
nes parapija mišri.

Korespondentus labiausiai 
domino, ar popiežius aplan
kys Lietuvą. Lietuvos vysku
pai kvietė popiežių ir tuo 
reikalu kreipėsi į valdžią. 
Iš Maskvos gautas neigiamas 
atsakymas, tačiau tikimasi 
kad popiežiaus atstovui bū
sią leidžima atvykti. Page
rėjusios galimybės keliauti 
į užsienį, laukiama daugiau 
palengvinimų.

CSI atstovas pažymėjo, kad 
šiemet kovo 3 Lietuvos vysku
pai ir vyskupijų valdytojai 
paprašė valdžią leisti Vil
niaus vyskupui Julijonui Ste
ponavičiui jubiliejaus proga 
sugrįžti iš tremties. Kovo 11 
kitu raštu jie paprašė paleisti 
kunigus Matulionį, Svarinską 
ir Tamkevičių.

Kunigas Lidys papasakojo, 
kad prieš mėnesį jis aplankęs 
vyskupą Steponavičių ir nuve
žęs jam spalvoto vaizdo tele
vizorių. Tremtinys vyskupas 
paprašęs popiežių atleisti jį 
iš pareigų dėl amžiaus, bet Va
tikanas dar neatsakęs.

NZZ korespondentas paste

Nuotraukos. J. V. Danio ir L. Giriūno

bėjo, kad “nepageidaujami” 
klausimai apie Lietuvos už
darytąsias bažnyčias, apie 
vyskupo Steponavičiaus liki
mą labiau jaudino tarybinius 
pareigūnus negu lietuvį kuni
gą. Niekas neneigė, kad Vil
niuje veikia tik 10 katalikų 
bažnyčių ir 23 uždarytos. Bu
vo kalbama ir apie liūdną 
Klaipėdos bažnyčios likimą. 
Esą padaryta daug neteisybių, 
kurias dabar reikia žingsnis 
po žingsnio atitaisyti. Trem
tinys Vilniaus vyskupas ne
sąs izoliuotas. Bažnyčios rei
kalais su juo tariamasi. Apie 
kitamanius kunigas Lidys sa
kė, kad asmeniškai jis juos 
gerbia, nors jų veiksmų nesi
ima ginti.

Nesulaukė atsakymų klau
simai: ar naujoji sovietinių 
pertvarkymų politika leis 
veikti uždarytiems vienuoly
nams ir bažnyčioms? Ar bus 
atidarytos trys uždarytosios 
kunigų seminarijos ir Vil
niaus universiteto teologijos 
fakultetas? Ar bus grąžinami 
į darbą dėl tikėjimo atleistieji 
mokytojai? Jei Bažnyčia at
skirta nuo valstybės, kokiu 
būdu valdžia, visų pirma, Re
ligijų reikalų taryba viską le
mia?

Baigdamas savo pranešimą 
laikraščio NZZ koresponden
tas pažymėjo, kad abu lietu
viai Lidys ir Karosas savo 
pasirodymu sovietinėje spau
dos konferencijoje priminė 
tolimą, bet su Vidurio Euro
pa susijusį kraštą. Viešumas, 
kurį Maskva suteikė Lietuvai, 
tėra tik šviesos spindulys 
pro durų plyšį. Kas tas duris 
pravers, galės susidaryti vi
daus vaizdą.

Kestono kolegija Londone 
pranešė, kad kovo 19 Maskvo
je lankėsi Lietuvos katalikų 
delegacija, kuri nuvežė raštą 
generaliniam sekretoriui Gor
bačiovui, Religijų reikalų ta
rybai ir kitiems. Raštą pasi
rašė 15 žymių Lietuvos katali
kų. Jie prašo paleisti jau 27- 
sius metus neteisėtai tremtyje 
laikomą Vilniaus vyskupą. De
legacija aplankė akademiką 
Sacharovą ir jam įteikė rašto 
nuorašą. Lmb.

VELYKŲ IŠVAKARĖSE SU DAUG VILTIES TEIKIANČIAIS 
kompartijos vado M. Gorbačiovo pasiūlymais iš Maskvos grįžo 
JAV valstybės sekr. G. Shultzas. Jis parsivežė M. Gorbačiovo pri
tarimą susitikimui su prez. R. Reaganu, jeigu bus paruošta pa
sirašyti vidutinio nuotolio raketas iš Europos pašalinanti su
tartis, pasiektas susitarimas, liečiantis antiraketinių JAV 
ginklų bandymus erdvėse. Galutinių derybų pagrindu vėl pa
likta Reikjavike sutarta formulė, leidžianti abiem pusėm pasi
likti dalį vidutinio nuotolio raketų su šimtu branduolinių už
taisų už Europos ribų. Staigmena tapo M. Gorbačiovo pasiūly
tas visiškas trumpų nuotolių raketų panaikinimas. Tos branduo
linės sovietų raketos daugiausia buvo sutelktos Čekoslovakijoje 
ir R. Vokietijoje. Karo atvejui 
jos gali būti panaudotos tik 
prieš vietinio pobūdžio taiki
nius fronto linijoje ir netoli
moje užfrontėje. Atlanto Są
junga nereikalavo trumpų nuo
tolių branduolinių raketų pa
naikinimo, tik jų skaičiaus ap
ribojimo. Tokio tipo amerikie
tiškų raketų dabar nėra V. Eu
ropoje. Yra tik paprastų rake
tų su dinamito užtaisais, ku
riuos galima pakeisti branduo
liniais. Atlanto sąjunga siekė 
tų mažųjų sovietinių raketų 
skaičiaus sumažinimo ir tokio 
pat skaičiaus amerikietiškų ra
ketų įvedimo V. Europon. So
vietų Sąjunga su savo sateli
tais turi gerokai daugiau ka
rių, tankų, artilerijos pabūk
lų ir lėktuvų už Atlanto sąjun
gai priklausančias šalis. V. 
Europą nuo normaliais gink
lais siekiamos sovietinės oku
pacijos tegalėtų išgelbėti Var
šuvos sąjungos karinių dalinių 
proveržio sustabdymas ma
žaisiais branduoliniais gink
lais. Mažosios trumpų nuoto
lių raketos nesudaro grėsmės 
didiesiems gyventojų cent
rams, bet jos tampa reikšmin
ga atsvara staigiems norma
laus karo smūgiams. Nenuosta
bu, kad Atlanto sąjungos užsie
nio reikalų ministerial Briuse
lyje su dideliu įtarimu sutiko 
M. Gorbačiovo pasiūlytą mažų
jų branduolinių raketų panai
kinimą.

Mikrofonai sienose?
Spaudos konferencijoje 

Maskvoje G. Shultzas prisipa
žino, kad pokalbiuose su M. 
Gorbačiovu nieko nebuvo pa
siekta apsaugoti JAV amba
sadai Maskvoje nuo sovietinio 
špionažo veiksmų. Spaudoje 
plačiai nuskambėjo ambasa
dą saugojusių marinių suėmi
mas už KGB agentų įsileidi
mą į ambasados pastatą. Jiems 
galvą apsuko KGB parūpintos 
moterys. Dabar niekas nežino, 
kokių staigmenų paliko amba
sadoje apsilankę KGB špiona
žo meistrai. G. Shultzas slap
tiems pokalbiams su ambasa
dos pareigūnais lėktuvu atsi
gabeno visiškai izoliuotą ne
didelį sunkvežimį. Po poros 
metų Maskvoje bus baigti sta
tyti naujieji JAV ambasados 
rūmai. Statybai jau išleista 
beveik S200 milijonų, bet da
bar susirūpinta to pastato ap
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Prel. dr. J. Tadarauskas švenčia 50 metų kunigystės sukaktį
Pirmoji religinė lietuvių kantata Kanadoje 

Lietuvos krikščionybės 600 m. sukakties minėjime Montrealyje
Mintys “Domuko jotynę” perskaičius

J. Medžiukas aptaria Petronėlės Orintaitės naują vaikams knygą 
Istoriniai veikalai apie Lietuvą anglų kalba

Seniausia istorinė knyga apie Lietuvą, išleista 1702 m. Anglijoje

sauga nuo špionažo. Statybą at
lieka sovietų darbininkai, pa
naudodami fabrike pagamin
tas sienų dalis. Kilo rimtas 
įtarimas, kad jose gali būti 
paslėptų mikrofonų bei kito
kių sekimo prietaisų. Manoma, 
kad dalį pastato teks perstaty
ti patiem amerikiečiam. Ofi
cialiai pareikšta, kad JAV am
basada nepersikels į naujus 
rūmus, kol nebus užtikrintas 
jos darbo saugumas. Ligi to 
laiko į naujus rūmus Vašing
tone nebus leista persikelti ir 
Sovietų Sąjungos ambasadai.

Kristaus pėdsakais
Velykų švenčių proga popie
žius Jonas-Paulius II Šv. Petro 
bazilikoje 1979 m. pradėjo nau
ją tradiciją pats išklausyti 
grupelės maldininkų išpažin
tis. Šiemet išpažinčiai pas jį 
iš maldininkų minios buvo at
rinkti septyni italai, austra
las, pabėgėlis iš Etiopijos ir 
vietnamietis seminaristas. Je
ruzalėje tūkstančiai piligri
mų žengė Kristaus paliktais 
pėdsakais jo skausmo Via Do
lorosa kelyje į Kalvarijos kal
ną. Maldininkus senosios Jeru
zalės gatvėse saugojo automa
tais ginkluoti Izraelio kariai. 
Jeruzalėje buvo užimti visi 
viešbučiai, turintys 7.000 kam
barių. Mat šiemet Velykų sa
vaitė sutapo su didžiąja žydų 
išsivadavimo iš Egipto vergi
jos švente. Burmistro T. Kol- 
leko duomenimis, savaitės lai
kotarpyje Jeruzalė susilaukė 
70.000 turistų, 20.000 daugiau 
negu 1986 m.

Judėja irSamarija?
Karingoji Heruto partija, 

priklausanti Likudo blokui, 
savo vadu išsirinko dabarti
nį Izraelio premjerą J. Šami- 
rą. Jis tuojau užtikrino par
tijos atstovus, kad Izraelis nie
kada arabams negrąžins Gazos 
juostos ir vakarinės Jordano 
pakrantės. Pastarąją J. Šami- 
ras, kaip ir anksčiau M. Begi
nąs, laiko žydams kadaise pri
klausiusiomis Judėjos ir Sa- 
marijos sritimis. Arabų žemė
se premjeras J. Šamiras žada 
steigti dar daugiau žydiškų 
kaimų, nors dėl jų vyksta nuo
latinė įtampa tarp žydų ir ara
bų, pareikalaujanti gyvybės 
aukų abiejose pusėse. Prieš 
Velykas vėl prasidėjo nauja 
įtampa tarp žydų ir arabų.
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Sovietinio kalinio atsiminimai

“Redemptoris Mater” (Atpir
kėjo Motina) yra nauja apie Ma
riją parašytoji Jono Pauliaus II 
enciklika. Ją kovo 25 d. Apreiš
kimo Marijai šventėje spaudai 
paskelbė kard. J. Ratzinger. Jis 
nurodė, kad enciklika susideda 
iš trijų dalių, kurios apta
ria: 1. Marijos vietą Kristaus 
atpirkimo paslaptyje, 2. Marijos 
vietą per istorijos amžius keliau
jančioje Bendrijoje, 3. Marijos 
motiniškąjį tarpininkavimą.

Pagrindinė enciklikos gija 
ryškėja sugretinus dvi Šv. Rašto 
vietas: pirmosios (Pradžios) kny
gos trečiąjį skyrių su paskutinio
sios (Apreiškimų) knygos dvylik
tuoju skyriumi. Apreiškimų kny
goje kalbama apie ženklą Mo
ters, kuri tam tikru istorijos me
tu iškilsianti virš istorijos sutai
kymui dangaus su žeme. To Mo
ters ženklo kilmė užtinkama jau 
žmonijos istorijos pradžioje, 
kai po Gimtosios nuodėmės Die
vas taria gundytojai-gyvatei: 
“Aš sukelsiu nesantaiką tarp 
tavęs ir moteries, tarp tavo atža
los ir jos palikuonio. Jis sutrins 
tau galvą, o tu tykosi jo kulno” 
(Prad 3,15). Marijos atėjimas 
istorijon kaip tik ir esąs to paža
do išsipildymas, nurodantis, 
kad Dievo nuosprendis yra stip
resnis už piktąjį ir nuodėmę. 
Šioje perspektyvoje popiežius 
paskelbęs it Marijos metus. Tai 
rodo popiežiaus norą puoselėti 
Mtoters ženklą dabartiniame 
istorijos laikotarpyje kaip pa
grindinį mūsų meto ženklą kely
je į Kristų.

Marijos tarpininkavimo vaid
muo nurodomas kaip pavaldus 
Kristui. Aiškiai pabrėžiamas 
Kristaus tarpininkavimo išimti- 
numas, tačiau nurodoma, jog šio
ji tarpininkystė nesanti “užda
ra”, bet savin įjungianti viso
kiais būdais įvairiausią kitų 
dalyvavimą. Tai esą aišku iš mū
sų pačių gyvenimo. Juk nė vie
nas nepasiekiame tikėjimo sava
rankiškai: jį gaunam dėka tarpi
ninkavimo kitų, nors jie tos tikė
jimo suteikimo galios patys sa
vyje neturi. Toji galia ateinan
ti bendrystėje su Kristumi - 
tikruoju Tarpininku. Tad Mari
jos tarpininkavimas esąs “daly
vinis tarpininkavimas”, kuris 
remiasi Kristaus tarpininka
vimu ir yra užtariamojo pobū

<anabian Srt jUleinorials Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 
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džio. Toks tarpininkavimas pri
skiriamas ne tik Marijai, bet 
ir visiems šventiesiems.

Marija išsiskirianti savo tarpi
ninkavimo būdo nepaprastumu 
ir nepakartojamumu, nes jos 
tarpininkavimas - motiniškasis 
užtarimas, nukreiptas į nuolat 
atgimstantį Kristų pasaulyje. 
Analogija išvedama tarp Jėzaus 
įsikūnijimo Šv. Dvasios galia 
Marijoje ir Marijos dalyvavimo 
Bendrijos gimime Sekminėse 
tos pačios Šv. Dvasios galia. 
Tiltu tarp šių įvykių esanti Ma
rija. Jai Kristus ištaręs testa
mentinius žodžius nuo kryžiaus: 
“Moterie, štai tavo sūnus”, o 
apaštalui Jonui: “Štai tavo mo
tina”. Taip Marijai buvęs suteik
tas ypatingas vaidmuo Bendri
joje. Velykinėje paslaptyje Ma
rija žmonijai pristatoma kaip 
jos Motina. Tai asmeniškas kiek
vieno Kristaus mokinio ryšys su 
Marija. Ją kiekvienas turi į save 
priimti kaip Motiną, kad taptų 
tikru Kristaus mokiniu. Nuro
doma, kad Marijos metų paskel
bimas nesąs vien priminimui 
apie Mariją, bet ir pasiruošimui 
istorinei ateičiai. Enciklikos 
pabaigoje cituojama sena Ad
vento giesmė, kurios pabrėžia
mąją mintį puikiai išreiškia 
lietuvių giedamos giesmės žo
džiai: "... nupuolančius stiprink 
ir vesk”.

„Marijos metus popiežius yra 
nutaręs pradėti Rožinio malda, 
kuri televizijos tikiu jungties 
dėka tuo pačiu metu su po
piežiumi bus kalbama dvylikoje 
pasaulinio garso Marijos švento
vių penkiuose žemynuose. Po
piežius Rožinį kalbės per tele
viziją birželio 7 d., Sekminėse, 
šešiomis kalbomis iš Maria 
Maggiore bazilikos Romoje. Tai 
seniausia Marijos vardo šven
tovė pasaulyje. Televizija su
jungs šia malda visus žemynus 
Vatikano pasiektu ryšių prie
monių komisijos pirmininko 
arkiv. John Foley susitarimu 
su televizijos programų koordi
navimo firma “Global Media Ltd."

Kun. J. Stš.

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

VLADAS LAPIENIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Nutrėmimas
1978 m. spalio 18 d. mane 

iš Mordovijos 19-to konclage- 
rio Zubo-Poliansko rajone, 
Lesnoj gyvenvietės prižiūrė
tojai nuvedė į “voronoką” — 
“juodvarnį” — mašiną kali
niams vežioti. Viduje “juod
varnis” gali būti paprastas 
metalinis kėbulas — tuščias 
aptvaras. Gali jis turėti suo
lus apie visas sienas. Tai ne 
patogumas, bet dar blogiau, 
nes grūda tiek žmonių, kiek 
tik telpa stačiomis, vieną 
prie kito, kaip silkes statinė
je. Gali “voronokai” turėti bok
są — siaurą metalinę spintą 
vienam žmogui. Gali būti vi
sas “voronokas” padalytas 
vien tik boksais, t. y. deši
nėje ir kairėje “voronoko” 
vienutės (boksai), tarsi spin
tos. Jos užrakinamos kaip ka
meros, o koridoriuje sėdi sar
gybiniai su vilkiniais šuni
mis.

Kai kareiviai varo kalinius 
į “voronoką”, garsiai šaukia: 
“Greičiau lipkit! Greičiau lip
kit! Paskubėkit!” Jie ragina 
tam, kad kaliniai negalėtų 
žvalgytis, galvoti apie pabė
gimą. Jie kalinius grūda taip, 
kad jie beskubėdami su savo 
maišais įstringa duryse, net 
galvas užsigauna į staktą. Pa
skutiniam lipant į “voronoką”, 
užtrenkia grotuotas vidines 
geležines duris ir išorines 
duris.

“Voronoku” veža ne tik kele
tą, bet ir keliolika valandų. 
Pvz. A. Terlecką vežė Magada
no srityje net 18 valandų. Kai 
mus vežė iš Javaso į 19-tą konc- 
lagerį arba iš jo į Javasą per 
duobes ir medžių šaknis, tai 
taip mėtė, kad kaliniai galvas 
susitrankė į lubas ir gerokai 
aplamdė šonus. Teko ne kartą 
pagalvoti, kad “stolypine” (ka
linių vagone) daug geriau va
žiuoti. Ne kartą mačiau, kaip 
“voronoko” blatnieji atimdavo 
iš kitų kalinių geresnius ša
likus, pirštines, kepures ar 
kitus daiktus. O jeigu kuris 
pasipriešina, nenori duoti, tai 
gauna mušti ir vis tiek turi 
atiduoti. Kartais veždavo mus 
taip suspaustus, kad nutirp
davo rankos ir kojos.

Nesuprantu, kodėl blatnie- 
siems kalėjimų administraci
ja bei konvojininkai taip nuo
laidūs, kodėl jų nesudraudžia? 
Ar jų bijo? Ar nori, kad kali
niai būtų skriaudžiami? Kali
niai sako, kad blatnieji vals
tybei yra artimesni, negu kiti 
kaliniai, todėl jų savivaliavi
mus toleruoja ir net gina.

Keliaujame
Javase mums liepė išlipti 

iš “voronoko” ir bėgte bėgti į 
“stolypiną”. Iš Javaso mus nu
vežė į Potmos “peresilką”. Čia 
per visą didelę kamerą ištisi- 
nai mediniai dviejų aukštų 
gultai (narai). Kamera apytam
sė, dieną naktį prieblanda. 
Davė neva čiužinius, o iš tik
rųjų ten buvo ne čiužiniai, o 
tik maišai su keletu saujų su- 
sitrynusių medžio drožlių. 
Maistas Potmoje labai prastas. 
Gerai, kad šiame kalėjime tik 
keletą parų teko mums būti.

Iš Potmos vėl į geležinkelio 
stotį, į “stolypiną” su krimi
naliniais kaliniais.

Kaliniai sėdėjo patamsyje 
suspausti ir kai kurie valgė 
duoną, kramsnojo duonos žiau
berėles ... Kai kurie kaliniai, 
nusipirkę iš konvojininkų po 
5 rb. pokelį (50 gr.) arbatos, 
ją vagone virdavo ir dar rūky
davo, todėl visas vagonas pa
skęsdavo dūmuose, atrodė lyg 
degame.

Kelionė kalinių vagonais 
buvo ilga. Juos prikabindavo 
prie pašto vagonų. Kaliniai 
skiriasi nuo kitų traukinio 
keleivių dar ir tuo, kad jie 
nežino kur eina traukinys ir 
kokioje stotyje jiems reikės 
išlipti, nes bilietų jie neturi 
ir maršruto lentelių ant vago
nų jie nemato.

Kai kada juos laiko taip toli 
nuo perono, kad dargi ir vieti
niai nesusigaudo kur randasi. 
Keletą valandų sėdi “užnikai” 
(kaliniai) kamšatyje ir laukia 
manevruojančio garvežio, lau
kia iki nuveš kalinių vagoną 
prie suformuoto sąstato.

Jei vagonų langai uždaryti, 
tai garsiakalbių nesigirdi. 
Kai konvojininkai griežtai lai
kosi įstatymų, tai iš jų nieko 
nesužinosi apie traukinio 
maršrutą. Pervargęs palįsda- 
vau po suolu ir užmigdavau, 

nors čia garsiau bildėdavo 
ratai. Antrą ir trečią aukštą 
paprastai užimdavo blatnieji. 
Kai pradaro langą, tai nuo vi
durinės lentynos pro grotas ir 
koridoriaus grotas bei langą 
kai kada matosi stotys ir ma
žas plotelis dangaus. Kai kada 
įlipa koks nors kalinys, kurį 
veža į teismą ir jis pasako ko
kia kryptimi važiuoja trauki
nys. Neretai ir iš jo mažai ką 
sužinai, nes persiunčiamuose 
kalėjimuose gali kalinį pa
kreipti visai į kitą pusę.

Carų laikais
Štai kaip rašo P. F. Jakule- 

vičius apie 1900-tuosius metus. 
(Knygą išleido norėdami pa
rodyti anuos tamsius carizmo 
laikus ...): “Aš bijau ir pagal
voti, ką man būtų tekę pergy
venti, jei būčiau atsidūręs 
bendroje kalinių kameroje su 
kriminaliniais kaliniais arba 
“voronoke” su jais. Konvojaus 
ir etapo karininkai elgėsi su 
manimi ir su mano draugais 
ypatingai mandagiai... Bū
damas politinis, aš keliavau 
į katorgą tiesiog komforte — 
etape naudojausi atskira nuo 
kriminalistų patalpa, turėjau 
vežimą, ir pūdas bagažo buvo 
vežamas bagažu ...”

Štai, kokie buvo laikai — 
maišyti politinius kalinius 
su kriminaliniais atrodė be
veik nusikaltimas! Politinių 
kalinių iš bendro katilo ir 
nemaitino, o duodavo jiems 
maistpinigius ir maistą atneš
davo iš valgyklos. Bolševikas 
Olminskis (1899 m.) dargi ne
norėjo priimti ligonio davinio 
— jam atrodė netinkamas. O 
dabar mūsų šalyje, kur anot ta
rybinės konstitucijos “sukur
tos galingos gamybinės jėgos, 
pažangus mokslas ir kultūra, 
kurioje nuolat kyla liaudies 
gerovė, susidaro palankesnės 
sąlygos asmenybei visapusiš
kai vystytis”, kiekvienam ka
liniui duodama, neatsižvel
giant ar jis politinis, ar kri
minalinis, parai po kepaliuką 
prastos forminės duonos, po 
saują labai sūrių silkių arba 
sūrių žuvų ir po 20 gr. cukraus. 
Tai vadinamas sausas davinys.

Carizmo laikąis Butyrkuose 
kalėjimo viršininkas atsipra
šė už “nadziratelį”, kam šis 
kreipėsi į politinį kalinį — bol
ševiką Olminskį “tu”: “.., pas 
mus retai būna politiniai, 
“nadziratelis” nežinojo ...” 
Taip rašė Jakulevičius.

Komunistų laikais
Skirti politinius kalinius 

nuo kriminalinių reiškia gerb
ti juos kaip lygius varžovus, 
reiškia pripažinti, kad žmonės 
gali būti skirtingų pažiūrų.

“Pas mus visi kriminaliniai, 
politinių kalinių nėra” — aiš
kino man dar būnant Saugumo 
tardymo kambariuose saugu
miečiai tardytojai ir proku
roras Bakučionis.

Nors man nuo pat suėmimo 
dienos buvo pareikštas kal
tinimas, jog esu traukiamas 
baudžiamojon atsakomybėn 
pagal Lietuvos TSR BK 68 str. 
(agitacija ir propaganda, ku
ria siekiama pakirsti ar su
silpninti tarybų valdžią), t. y. 
iš pat pradžių buvau apifor
mintas kaip politinis kalinys, 
tačiau mane laikė drauge su 
kriminaliniu kaliniu Luckum 
jau Saugumo tardyminiame 
izoliatoriuje daugiau negu mė
nesį ir tuoj po teismo nuo 1977 
m. liepos 25 d. iki rugpjūčio 
25 d. mane patalpino Saugumo 
rūsyje su dviem jau nuteistais 
kriminaliniais kaliniais.

Taigi jau Saugumo rūsyje pa
tyriau šį žeminantį sulygini
mą su kriminaliniais kaliniais, 
vėliau beveik visuose etapų 
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vagonuose bei persiunčiamų
jų kalėjimų kamerose teko bū
ti su jais drauge, taip pat 
“voronokuose” bei didžiuliuo
se Gorkio, Jaroslavlio kalė
jimuose.

Juk 10 mėnesių mane vargi
no, niekino tik mėlynkepuriai. 
Aš maniau, kad visi mano prie
šai ir niekintojai liko anapus 
grotų ir spygliuotų vielų, lais
vėje, o šitoje pusėje grotų, — 
tik bendros nelaimės draugai. 
Tačiau pasirodė, kad klydau.

Kai tik mane įlaipino į kali
nių vagoną, blatnieji paklau
sė: “Otiec, za što tebe pasadi- 
li?” Atsakiau: “Za politiku”. 
— “Skolko ubili komunistov?” 
Atsakiau: “Ni odnovo”. Tada 
sekė mano politikos įvertini
mas: “Eto politika gav ...” 
Reiškia žmogžudžiai, plėšikai 
savo politiką grindžia tik sa
vavališka prievarta. Labai no
rėtųsi, kad ir komunistai nesi
vadovautų piktumu, neapykan
ta, kerštu. Dažnai ir jie sie
kia, jei ne sunaikinti kitaip 
galvojantį žmogų, tai nors apri
boti jo laisvę arba prievarta 
primesti jam savo įsitikini
mus, kurie iš esmės priešta
rauja laisvės įgyvendinimui.

Blatnieji “stolypine” tuo
jau mane paklausė, ar aš ne
turiu ko nors valgyti, ar ne
turiu arbatos... Jie žiūri į 
tave kaip voras į musę, pateku
sią į voratinklį. Jų voratink
lis — grotos, už kurių pate
kai ...

Butavikai
Vadinami “butavikai” daž

niausiai guli ant viršutinių 
“lentynų” ir planuoja politi
nių kalinių apiplėšimus. Jų 
kūnai totuiruoti, dauguma ka
lėjime nepatyrė nualinimo, 
nebent nuo kokios ligos ar daž
nai vartojamų narkotikų. Jie 
iš manęs pavogė viršutinius 
baltinius, pirštines, batus... 
Į lagerį nuvykau tik su tapkė- 
mis. Kailinę liemenę ir maisto 
produktus aš pats jiems atida
viau. Jie aiškino, kad lageryje 
daiktus vis tiek atimsią.

Kai Gorkio kalėjime vienas 
“butavikas” norėjo iš manęs 
atimti paskutinius daiktus, 
tai drauge su manimi vykstan
tieji į Mordovijos konclage- 
rius “butavikai” neleido jam 
tai padaryti. Tikriausiai 
Mordovijos “butavikai” patys 
vėliau norėjo tuos daiktus 
iš manęs atimti, todėl anam 
vagiui neleido.

“Butavikai” tarp savęs kal
bėdavo kalėjimų bei lagerių 
žargonu. Neįpratusiam labai 
sunku suvokti, ką jie tarp 
savęs kalba. Kai kurie tarp 
savęs kalbėdavo savo nacio
naline kalba, tačiau keikda
vosi beveik visada rusiškai.

Su normaliais žmonėmis ga
lima pasikalbėti, galima juos 
įtikinti ar nesutikti su jų 
nuomone. Tačiau užkietėję 
“butavikai” nepaiso nei pra
šymų, nei įsakymų, nei dėkin
gumo, nei žmoniškumo. Pas 
juos patekęs pamatai, kad 
daugelis dalykų yra anapus 
žmogiško bendravimo normų. 
Jų tarpe tarsi pranyksta visi 
žmogiško bendravimo dėsniai. 
Užkietėjusiems “butavikams” 
negalima nei paaiškinti, nei 
paprašyti, nei atsisakyti, nei 
prieštarauti, nei uždrausti. 
Jei esi drąsus ir stiprus, gali 
nedelsdamas gintis nuo užpuo
liko kumščiais. Jeigu juos nu
galėsi, jie nuo tavęs pasi
trauks. Bet dažniausiai “bu- 
tavikų” būna keli arba kelio
lika. Argi visus juos nugalė
si? Kriminaliniai kaliniai 
gali tave sumušti, sunkiai su
žaloti panaudodami net peilį, 
ir už tai jiems nieko nesako.

(Bus daugiau)

AfA 
MAGDALENAI ŠVILPIENEI

mirus,
vyrą STASį, dukrą DANĄ ADAMS, sūnus - ALGI
MANTĄ ir STASį bei jų šeimas nuoširdžiai už
jaučiame -

Viktorija ir Viktoras Staškūnai
Elė ir Rudy Vilembrektai

PADĖKA
a. a. GEDIMINAS SUTKAITIS

po sunkios ligos iškeliavo amžinybėn, 
1987 metų kovo 9 dieną.

Nuoširdus ačiū visiems bičiuliams ir kaimynams, 
taip gausiai dalyvavusiems laidotuvėse ir maldas už 
jo vėlę.

Nuoširdi padėka kun. L. Kemešiui už paskutinį 
patarnavimą bei laidotuvių apeigas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems mus užjautusiems 
ir visokiaropią pagalbą.

Su gilia padėka-
žmona Marija, sūnūs ir dukros, 

Aylmer, Ont. seserys bei jų šeimos

Brangiai mamytei

AfA
JIEVAI VAIČIULIENEI

iškeliavus amžinybėn,

dukras - ONUTĘ AŽUBALIENĘ su šeima Toron
te, ANELĘ, IRENĄ, sūnų SIGITĄ su šeimomis 
Punske, vaikaičius ir kitus gimines bei artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

M Daukšienė
J. P. Gurkliai
K. Juknevičienė
O. P. Derliūnai

O. Juodišienė
O. S. Kiršinai
E. S. Tolvaišos
O. V. Marcinkevičiai

Mylimai mamytei

AfA 

JIEVAI VAIČIULIENEI

mirus,

jos dukrą ONUTĘ AŽUBALIENĘ, vaikaičius bei 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

T. L. Bražukai
N. J. Kaleinikai
I. V. Pečiuliai
A. K. Pajaujai

B. L. Raginskai
A. A. Stunguriai
I. V. Spuduliai
S. A. Zimnickai

B. Degutis

PADĖKA
Mūsų mylimam tėveliui ir seneliui

AfA 
KOSTUI JONUŠUI

mirus, nuoširdžiai dėkojame kun. K. Butkui, OFM, už lietu
viškas šermenis, atnašautas šv. Mišias, laidotuvių pamoks
lą ir palydėjimą į amžino poilsio vietą - Šv. Jono kapines, 
Mississaugoje.

Dėkojame buvusiam St. Catharines parapijos klebonui 
kun. J. Liaubai, OFM, už atsilankymą į laidotuvių namus. 
Nuoširdi padėka solistams A. V. Paulionams už įspūdingą 
giedojimą ir vargonavimą, karsto nešėjams: J. Dervaičiui, 
J. Karaliūnui, A. Panumiui, P. Polgrimui, J. Skeivalui ir J. 
Vyšniauskui. Dėkojame Niagaros pusiasalio Ramovėnams 
už garbės sargybą prie karsto laidotuvių namuose.

Nuoširdus ačiū A. Šetikui, J. Vyšniauskui ir P. Polgri
mui už atsisveikinimo žodžius tartus kapinėse, lietuvių Bend
ruomenės St. Catharines apylinkė, Ramovėnų ir SLA kuopos 
vardu. Tai organizacijos, kurioms velionis priklausė.

Ypatinga padėka priklauso J. K. Dervaičiams. Jų nuo
širdumą ir pagalbą mes niekados neužmiršime.

Dėkojame giminėms, draugams, pažįstamiems ir orga
nizacijoms už gražias gėles, gausiai užprašytas šv. Mišias, 
pareikštas užuojautas, gausų atsilankymą į šermenis, pa
maldas ir laidotuves. Taip pat dėkojame J. Bubulienei už 
paruoštus pusryčius ir St. Catharines ponioms už skanius 
pyragus.

Nuliūdę - sūnus Virgaudas, duktė Ramona, 
marti, žentas, vaikaičiai ir provaikaičiai



“Krikščionybė lietuvių tautos gyvenime”
Ketvirtoji ir paskutinioji serijinė paskaita Toronte
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Moters vaidmenį svarstant
STEPAS VARANKA

Paskaitos popietė įvyko 
1987 m. kovo 5 Toronto lietuvių 
Prisikėlimo parapijos didžio
joje salėje. Nors diena buvo 
lietinga, į paskaitų susirinko 
apie 300 tautiečių.

Vietoje išvykusio “Tėviškės 
žiburių” redaktoriaus kun. dr. 
Pr. Gaidos, kuris turėjo šiai 
popietei pirmininkauti, jį pa
vadavo paskaitų komisijos 
narė Angelika Sungailienė. 
Pasveikinusi susirinkusius, 
pažymėjo, kad klausant pa
skaitų, pro mūsų akis praslin
ko virtinė šimtmečių lietuvių 
tautos religinio gyvenimo. 
Matėme lietuvius senovėje, 
girdėjome apie pirmąsias 
krikščionybės proveržas, po
litines sąlygas ir kryžiuočių 
intrygas. Matėme jos plėtimąsi 
kunigaikščių laikais , girdė
jome apie reformaciją ir jos 
apraiškas.

Toliau pirmininkaujanti pa
kvietė vokalinį vienetą trio, 
kuris gražiai sugiedojo tris 
giesmes. Šį vienetą sudaro 
D. Viskontienė, D. Kušlikytė, 
L. Dambrauskaitė ir akompa- 
niatorė S. Freimanienė.

V. Bireta supažindino su 
paskaitininku. Dr. V. Vardys 
gimė Žemaitijoje, mokėsi Pa
langos gimnazijoje, Telšių, 
Vilniaus, Eichstato kunigų 
seminarijoje. Toliau studijas 
tęsė Tiubingeno universitete. 
Atvykęs į JAV 1951 m. Carroll 
College įsigijo bakalauro 
laipsnį, o 1953 Wisconsino 
universitete magistro ir 1958 
tame pačiame universitete po
litinių mokslų daktaro laips
nį. Šiuo metu yra Oklahoma 
universiteto profesorius ir 
politinių mokslų skyriaus ve
dėjas. Dr. V. Vardys dirba 
mokslinį darbą, o kartu yra

Baltiečią vakaras parlamento rūmuose. Iš kairės: J. KRIŠTOLAITIS, 
parlamento narys D. BLENKARN (Mississauga) ir kun. J. STAŠKUS

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti

Lietuvos 600 metų krikščionybės 
sukakties iškilmėse Romoje 

1987^ m. birželio 24 - liepos 2/ 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 (eina: lėktuvo bilietas, 7 naktys viešbutyje (nakvojant dviese 
kambaryje), (Continental) pusryčiai kasdieną, “Hospitality Desk", 
lagaminų nešiojimas, visos susisiekimo išlaidos pagal planą, bilietas 
į butelines vaišes Sant' Angelo pilyje.
Informacijų teiraukitės:
Regina Krutulytė
(312) 436-5566 arba
“toll-free” 1-800-331-3903
arba artimiausiam agentui:
Audronė-Jūratė 
c/o Audra Travel Corp. 
1573 Bloor St. West, Toronto, 
Ont. M6P 1A4 Canada 
(416) 532-8772
Romas Kezys 
c/o Vytis International 
2129 Knapp St., 
Brooklyn, NY 11229 
(718) 769-3300 

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

visuomenininkas ir daugelio 
laikraščių bendradarbis. Yra 
parašęs mokslinių knygų ir 
šiuo metu ruošia kolektyvinį 
veikalą “Krikščionybė Lietu
voje”, kuris bus išleistas lie
tuvių ir anglų kalbomis.

Dr. V. Vardžio paskaita lyg 
ir buvo skaitytų paskaitų api
bendrinimas. Krikščionybė 
Lietuvoje kaip institucija iš
silaikė nuo įvedimo pradžios 
iki šių dienų, nors jai teko iš
gyventi dramatiškų momentų. 
Vienu laiku buvo Lietuvoje 
beįsigalinti reformacija. Vil
niuje 1555-1557 buvo pastaty
ta lietuvių evangelikų-refor- 
matų šventovė “Unitas Litua- 
nia”. Naujos mintys plačiai 
plito, nes jos buvo skelbia
mos lietuvių kalba. Pamatę 
katalikai savo klaidą, atsi
kvietė jėzuitus, pradėjo rūpin
tis švietimu ir kunigus ruošti 
mokančius lietuvių kalbą. 
Tokiu būdu buvo pristabdytas 
lenkinimas ir sustiprintas lie
tuvių tautos sąmoningumas. Ir 
šiandien krikščionybė stipri
na tautinį solidarumą paverg
toje tėvynėje.

Po paskaitos buvo išreikštos 
padėkos. Popietei pirminin
kaujanti nuoširdžiai dėkojo 
kalbėtojui už turiningą paskai
tą ir atvykimą. Paskaitų komi
sijos pirm. kun. P. Dilys pri
minė, kad paskaitų serija baig
ta, kurios tikslas buvo mūsų 
širdyse pagilinti krikščioniš
ką tikėjimą. Jis dėkojo visiems 
paskaitininkams, muzikiniams 
vienetams, komisijos nariams, 
talkininkams ir gausiems žiū
rovams. Padėkojo visiems ir V. 
Bireta, Lietuvos krikščiony
bės sukakties organizacinio 
komiteto Kanadoje pirminin
kas.

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

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

Paskaitų serijos “Krikščionybė Lietuvoje” pabaigtuvių popietė Toronto Prisikėlimo parapijoje. Iš kairės: popie
tės pirm. A. SUNGAILIENĖ, organizacinio komiteto pirm. V. BIRETA, paskaitininkas dr. V. VARDYS, paskaitų 
komisijos pirm. kun. P. DILYS Nuotr. Stp. Varankos

Ketvirtasis Lietuvos Ganytojų žodis
Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus proga (1987 metų Atvelykiui)

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS 
-MIELI TIKINTIEJI!

“Aš atėjau, kad žmonės tu
rėtų gyvenimą, kad apsčiai jo 
turėtų” (Jn 10,10).

Su mūsų garbingųjų protė
vių Krikštu, kurio jubiliejų 
šiemet minime, atėjo į mūsų 
žemę nauja laisvės, taikos ir 
meilės dvasia ir ji giliai įsisun
kė į mūsų žmonių mąstyseną ir 
būdą. Lietuvių taikingumą, 
darbštumą, sugebėjimą atleis
ti, tą drovumą yra pastebėję 
ir kitų tautų žmonės. Dabar 
mūsų uždavinys: toliau išlai
kyti bei ugdyti tą krikšto dva
sią, būti gyvos krikščioniškos 
dvasios žmonėmis.

1. KAS YRA TA 
KRIKŠČIONIŠKA DVASIA?
Į klausimą, kas yra gyva dva

sia, lengviausia atsakyti, nu
rodant jos priešingybę. Gyvai 
dvasiai yra priešinga viskam 
abejinga, sustingusi, nerangi 
dvasia. Gyvos dvasios žmogus 
tas, kuris sugeba užsidegti 
idealinių vertybių meile ir jų 
siekti, kuris turi užmojo bei 
iniciatyvos ir sugeba įvertinti 
bei palaikyti kitų gerą inicia
tyvą. Negyva dvasia — šalta, sa
vanaudė, užsiskleidusi savo ri
botame pasaulėlyje, smulkių 
kasdienių rūpesčių ar ambici
jų rate. O gyvos dvasios žmo
gus žvelgia plačiai, visada yra 
pasirengęs atsiliepti į kito 
žmogaus šauksmą, kad ir ty
liausią, moka suprasti kitą ir 
taip į jį prabilti, kad pats 
būtų suprastas.

Gyva krikščioniškoji dvasia 
— tiesos ir meilės dvasia, kuk
lumo, atlaidumo ir broliškumo 
dvasia. Tai Kristaus bei Jo 
Evangelijos dvasia. Dieviška
sis mokytojas Jėzus Kristus ją 
nubrėžė kalno pamoksle palai
minimais, parodymais, jog tik
rai laimingi ir Dievui mieli 
yra tie, kurie nevergauja tur
tui, kurie alksta ir trokšta 
teisybės, kurie yra tyros šir
dies ir skleidžia ramybę, kurie 
nenusimena, bet yra linksmi ir 
džiūgauja, kai gauna nukentėti 
už Dievo teisybę (plg. Mt 5,3-12).

2. GYVOS KRIKŠČIONIŠKOS 
DVASIOS ĮKVĖPĖJA — 

ŠVENTOJI DVASIA
Šventasis Raštas sako, kad 

mes, įvairių tautų vaikai, visi 
buvome pakrikštyti vienoje 
Šventoje Dvasioje, kad sudary
tume vieną kūną — Bažnyčią 
(Plg. 1 Kor 12,13); kad visi esa
me “vienas kūnas ir viena dva
sia, kaip ir esame pašaukti į 
vieną savo pašaukimo viltį (Ef 
4,4), o viltis neapgauna, nes 
Dievo meilė yra išlieta mūsų 
širdyse Šventosios Dvasios, 
kuri mums duota” (Rom 5,5).

Taigi gyvą krikščionišką 
dvasią įkvepia ir gaivina per 
pirmąsias Sekmines žemėn nu
žengusi ir Bažnyčioje pasilie
kanti Šventoji Dvasia. Ji šven
tina, stiprina, guodžia, gydo, 
uždega, veda. Kai leidžiamės 
Šventosios Dvasios vadovauja
mi, patiriame palaimingų jos 
veikimo vaisių. O “Dvasios vai
siai yra meilė, džiaugsmas, 
taika, kantrybė, malonumas, 
gerumas, ištikimybė, romu
mas, susivaldymas” (Gal 5,22- 
23).

Taigi mūsų uždavinys — atsi
verti Šventosios Dvasios veiki
mui. Budriai klausytis mūsų 
sieloje kylančių šventų įkvė
pimų, paskatinimų ir įspėji
mų, o kartu tikrinti savo su
manymus bei sprendimus pa
gal neklaidingą Bažnyčios va
dovavimą įsigyventi į evange- 
linius Kristaus nusistatymus: 
“Mokykitės iš manęs, nes aš 
romus ir nuolankios širdies, 
ir jūs rasite savo sieloms at
gaivą” (Mt 11,25).

Mūsų tautietis, kandidatas 
į šventuosius arkivyskupas 

Jurgis Matulaitis-Matulevi- 
čius (1871-1927) iš savo pa
tirties rašo: “Tik tada žmogus 
tikrai Dievo sūnų laisvę įgy
ja, kada išsinėręs iš savimy
los kailio, apsisiaučia Kris
taus dvasios malonės rūbu .. . 
Kaip tada pasidaro protas aiš
kus, dvasia laisva, širdis plati 
ir atvira! Kada Dievo meilė į 
mūsų širdį įžengusi, ją praple
čia, tada joje pasidaro taip 
erdvu, kad visi žmonės be jo
kių skirtumų, ar tai luomų, 
ar tautos, į ją sutelpa” (Užra
šai 1910, 11.11).

3. GYVOJI DVASIA 
KRIKŠČIONIŲ 

BENDRUOMENĖJE
Kristaus ir didžiųjų jo sekė

jų mintys nubrėžė mums gyvos 
krikščioniškos dvasios silue
tą. O kiek artima ji mums, kaip 
ji galėtų reikštis šiandieni
niame Lietuvos katalikų gyve
nime?

Pirmiausia pastebėkime, 
kad nuo seno ryškus mūsų tau
toje gyvos dvasios pasiilgimas. 
Tautos dainiai nuo Maironio ir 
Baranausko iki šiandienių tie
siog laiko dvasios gyvybės ža
dinimą tikruoju savo pašauki
mu:
Į darbą broliai, vyrs į vyrą, šarvuoti 

mokslu įstabiu.
Paimsim arklą, knygą, lyrą ir eisim 
j, . Lietuvos kgliu...,.

Į darbą, į kovą, kaįp Dievaą įsakė, 
su tekančios saulės viltim.

(Maironis)
Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio 

grūdą
ir dirvos n'apleiski. (V Kudirka)
Tik Tu, kurs laukus šilku, o kainus 

sidabru apdalini,
kurio žodžiu ligoniai gyja ir numirę 

kelia —
tik tarki žodį iš tenai... nežūsime, 

Tavy vėl būsime gyvi, gyvi 
(Brazdžionis)

Nuo poetų neatsilieka mūsų 
filosofai: Pranas Kuraitis, Sta
sys Šalkauskis, Antanas Ma
ceina, Juozas Girnius. Prof. 
Šalkauskis (1886-1941) prieš 
pusę amžiaus šaukte šaukė 
Lietuvos katalikus būti gyvos 
dvasios krikščionimis; nusi
mesti sustingimą, visokį for
malizmą bei susigūžimą, atvi
rai žengti į gyvenimą su meile 
ir tiesa, su širdies laisve ir 
drąsa. Dvasios gyvybės rodik
liu jis laikė kilnių idealų 
meilę, ypač būdingą jaunoms 
širdims, ir ragino tą savaimi
nę kilnumo meilę įtvirtinti 
kaip pastovią dvasinę būse
ną, kaip niekad nesenstančią 
sielos jaunatvę.

Baltiečių vakare parlamento rūmuose Otavoje Lietuvių Bendruomenės 
atstovės (kairėje) J. KURAITĖ-LASIENĖ, RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ- 
KURIENĖ ir jų vidury parlamento narys W. VVINEGARD J. V. Danys

Devenių kultūros fondo leidiniai \
1. Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 

IBERŲPUSIASALYJE, $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
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782, 

St. Petersburg, FL 33733, USA.

Mums, šiandieniams Lie
tuvos katalikams ir dvasinin
kijai ypač aktualu, tvirtai lai
kantis amžinųjų krikščioniš
kųjų principų, derinti senus 
ir naujus apaštalavimo būdus; 
ugdyti tarpusavio supratimą 
ir pakantumą; įvertinti bei 
priimti visa, kas pozityvaus 
daroma ir kuriama kitaip negu 
mes manančiųjų, o kartu ne
užmiršti, kad “Dievo reikia 
labiau klausyti negu žmonių” 
(ApD 4,19). Atviras, nesava
naudiškas tarnavimas tiesai 
ir gėriui, gražiausias kiek
vieno kataliko įnašas į tautos 
visuomenės lobyną.

Visi gaivinkime ir palaiky
kime kilnius krikščioniškus 
papročius: bendrą maldą šei
mose, religinį bažnytinį ir 
asmeninių švenčių šventimą, 
bendruomenišką dvasią para
pijose, prasmingą ir dorą lais
valaikį, dalijimąsi broliška 
pagalba su aplinkos žmonėmis.

* * ♦
Visiems, ką tik pasieks šis 

mūsų žodis, visiems, kas tik 
supranta išganingą krikščio
nybės poveikį žmonių kultūrai 
ir dvasiai — visiems, kas tik 
nori, kad krikščionybė ir ka
talikybė mūsų šalelėje toliau 
gyvuotų, mes tariame: reikia 
ir jūsų įnašo! Teprabunda są
žinė ir tepasako: negaliu sto
vėti nuošaly! Kaip man, taip 
mano brangiesiems reikia gy
vos maldos ir sakramentų ry
šio su Kristumi ir Bažnyčia: 
Neturiu palikti švenčiausio 
darbo — Kristaus Karalystės 
kūrimo — kažkam kitam ar ki
tiems, — turiu įnešti ir savo 
dalį, kiek tik sugebu!

Melskimės ir darbuokimės, 
kad apie mus, Lietuvos kata
likus, šiemet atšventusius 
Krikšto 600 metų jubiliejų, 
būtų galima ii- po daugelio 
metų ištarti, ką šv. Paulius 
yra sakęs apie savo tikinčiuo
sius: “Evangelijos tiesos žo
dis pasiekė jus ir kaip visame 
pasaulyje, taip ir pas jus ne
ša vaisių ir auga nuo pat tos 
dienos kada išgirdote ir tei
singai pažinote Dievo malonę” 
(Kol 1,6). Amen.

Lietuvos vyskupai 
ir vyskupijų valdytojai

• Neturėkime dvejopos sąžinės: 
vienos katalikiškos asmens gyveni
me, antros pagoniškos visuomeni
niuose ir valstybiniuose reikaluo
se. Skaudu žiūrėti, kaip kartais tė
vynės vaikai stoja vienas prieš kitą.

Vysk. K. Paltarokas

Č. SENKEVIČIUS

Gerai, kad galima ir per 
laikraščius pasikalbėti. Taipgi 
reikia manyti, kad tie laikraš
tiniai pokalbiai sudomina ir 
kai kuriuos skaitytojus, kai 
nuomonių pareiškimai atiduo
dami viešumai, kur dažniau
siai atsiranda natūralaus pa
siskirstymo: už ir prieš. O 
tai kaip tik dar daugiau iš
judina diskusijų dalyvius.

Reikia grįžti vėl prie tos 
pačios temos apie moteris, są
jūdžius ir motinas. Žinoma, tai 
labai platūs dalykai, ir juos 
aprėpti diskusiniais rašiniais 
periodikoje yra sunku. Jieš- 
kant naujų argumentų ar ir už
uominos proga šakojantis į ša
lutines temas, dažnai nuklys
tama nuo pagrindinės. Tie nu
klydimai kartais ima maišyti 
dalykus. Panašiai įvyko ir šį 
kartą. Mano buvo pradėta kal
bėti apie žalingus sąjūdžių 
kraštutinumus, kenkiančius 
rimtesnei orientacijai, apie 
tas ryškėjančias Š. Ameriko
je negeroves. Bediskutuojant 
nukeliauta į platesnius lau
kus. Visa tai — nieko blogo.

Kiek blogiau, kai tuose iš
platėjimuose atsiranda teigi
mų, per neapdairumą ar sąmo
ningai priskiriamų oponentui, 
tokio teigimo niekada ir nie
kur nesakiusiam. Štai “TŽ” 
1987 m. 9 nr. mano pašnekovė 
A. Balašaitienė, atsakydama į 
mano atsakymus, rašo: “... vis 
dar grįžta į moterų emancipa
cijos temą, skelbdamas savo 
įsitikinimą, kad moteris tiktai 
tada yra morali, kai ji pasiren
ka tapti motina”. (Mano pabr.). 
Tokios keistenybės nesu nie
kur ir niekada skelbęs. Taipgi 
sunku būtų patikėti, kad auto
rė šitą išgalvotą ir tiesiai 
aiškiai paskelbtą teigimą no
rėtų piršti kokio šūkio vietoj 
— moterys, žiūrėkit, ką jis apie 
jus rašo! Vargu ar to reikėtų 
šio klausimo diskusijoms, ku
riose ramumas daugiau lai
mėtų, o išgalvojimai papras
tai silpnina argumentaciją.

Jau ir po tiekos pasisakymų 
vis dar jaučiuosi nesuprastas 
“moterų priešas”. O manau, 
kad esu jų draugas ir ginu jų 
teises, nes nepripažįstu mo
ters numoterėjimo. Gal čia ir 
yra ta vieta, kur sunku susi
kalbėti? Grupės laisvėjančių 
ir kovingų moterų dėl savo pa
dėties visą kaltę bando suvers
ti vyrams. Atseit, jei reikia 
kovoti, turi būti ir priešas. 
O man atrodo, kad socialinis 
susitvarkymas, namų tradici
jos, pasiskirstymas pareigo
mis ir darbais per ilgus šimt
mečius vystėsi savaime pagal 
religijos išpažinimo, pažan
gos, ekonominio lygmens, kul
tūros bei civilizacijos laips
nių poreikius, dėl kurių vargu 
ar būtų teisinga ką nors girti, 
ką smerkti ar pulti. Viskas, 
kas sukurta, padaryta ir pada
roma — yra visos žmonijos 
nuopelnas, ne vyrų ar moterų 
atskirai. Gimęs genijus vyras 
savaime jau yra dalis ir moti
nos, kurios įtaka sūnui lėmė 
gal ne vieną posūkį. Šv. Au
gustino motinos pavyzdys ne
buvo nei pirmas, nei paskuti
nis. Didžiųjų vyrų atsiliepi
mai apie savo motinas verti 
ypatingo dėmesio.

Pašnekovė rašo apie tūks
tančius jaunų mergaičių, tam
pančių motinomis be jokios 
įžvalgos į motinystę, gal prieš 
savo valią ar palaidesnio gy
venimo įtakoje. Tai tikrai liūd
nas ir jau kone visuotinis reiš
kinys. Bet būtų neteisinga dėl 
to kaltinti vien tiktai vyrus, 
nebejaučiančius jokios atsa
komybės. Manau, kad ir antro
ji pusė neturėtų būti atpalai
duota nuo tos pačios atsako
mybės. Esu įsitikinęs, kad tie 
jaunieji gimdytojai (ne moti
nos ir tėvai čia kalbama pras
me) yra aukos šių dienų pasi
metimo vertybėse, tampamos 
kenksmingų naujovių, kurių 
užtarėjai plačiai skelbia me
todus, kaip geriausiai apsi
saugoti nuo baisiosios AIDS 
ligos, užuot skatinę grįžti į 
moralinę savitvardą; prote
guoja abortų klinikas, remia 
sutrafaretintą sekso auklėji
mą mokyklose, kai tuo tarpu 
priėjimai su tokiais dalykais 
sėkmingi gali būti tik indi
vidualiu metodu. Prisiminti
na ir tai, kad motina nėra 
vien tik gimdytoja. Motina 
yra savo vaikų auklėtoja (ži
noma, ir tėvas, jei apie jį kal

bėtume), motina yra meilės 
skiepytoja, religijos ir mora
lės pagrindų statytoja. Did
miesčių verpetuose mes ma
tome ir apgailėtinų pavyz
džių, bet visa tai negali užgožti 
teisingo požiūrio ir didžiosios 
visumos.

Savaime suprantama, kad 
moterys ne visos gali ar nori 
tapti motinomis. Nėra šių dis
kusijų tikslas skirstyti jas 
į kokias kategorijas. Yra ei
linių žmonių, yra į aukštumas, 
net šventumą, pakilusių: ir 
moterų, ir vyrų. Čia jie visi 
ir visos vienodi, nes aukštu
mų pasiekimas priklauso ne 
nuo lyties, ne nuo šeiminės 
ar socialinės padėties, bet 
pirmiausia — nuo didžiadva
siškumo.

Kalbėdama apie vyro ir mo
ters skirtumus ir fizinį pajė
gumą, autorė teisingai pastebi, 
kad šiandien jau niekas Che
opso piramidžių nebestato. 
Tai tiesa, bet juk statom dau
giaaukščius namus, kasyklose 
kasame auksą ir anglis, ker
tame milžiniškus miškų plo
tus .. Ir bent man neteko gir
dėti, kad į tas darbo sritis 
veržtųsi moterys. Taip, dar 
daug pasaulyje turime darbų, 
reikalaujančių fizinio pajė
gumo ir ištvermės. Kartais į 
tas sritis dėl vaizdo įkišama 
viena kita moteris, kad galima 
būtų išvengti to populiaraus 
diskriminacinio priekaišto. 
Bet kas iš to — fiziškai sun
kesnius ir su didesniais pa
vojais surištus darbus kol kas 
dar atlieka vyrai. Dar nega
lima įsivaizduoti mišrių ka
riuomenės divizijų kovos lau
ke, nebent kada nors bus ka
riaujama, spaudant mygtukus 
švairiose raštinėse ...

Dėl moterų įsidarbinimo 
autorė rašo: “Statistika ir 
žinomų psichologų pasisaky
mai rodo, kad dirbančių moti
nų vaikai yra žvalesni, am
bicingesni, geriau mokosi, ge
riau sunaudoja savo laiką, 
turi didesnį atsakomybės jaus
mą, įsijungdami į kasdieni
nius patarnavimus namuose, 
kieme ar garaže”. Sunku būtų 
su visais tais teigimais su
tikti, matant aplinkui ir kito
kių pavyzdžių, priešingų šiom 
statistikom. Ir man atrodo, 
kad ne pats tas motinos išėji
mas iš namų į darbą padaro 
vaikus geresnius, bet suradi
mas laiko jiems, jų auklėjimas 
tiesioginiu sąlyčiu ir įtaka, 
pridėjus dar gerą abiejų tėvų 
sugyvenimą, jų panašias pa
žiūras ir gerus pavyzdžius. Kai 
abu tėvai, dargi kartais pamai
nomis, išeina į darbą, kiek ir 
kuriam belieka laiko savo vai
kams? O be tinkamo ir pasto
vesnio bendravimo su jais argi 
gali būti įmanomas auklėjT- 
mas? Liūdni pavyzdžiai rodo, 
kad dėl to bendravimo stokos 
grynai lietuviškų šeimų vaikai 
jau net savo tėvų kalbos ne- 
beišmoksta.

Autorės asmeninio pergyve
nimo banke pavyzdys ilius
truoja skriaudą gerai darbą 
atliekančiai ir tam darbui pa
siruošusiai moteriai. Tai tik
rai apgailėtinas reiškinys. 
Tačiau yra taipgi pavyzdžių, 
kur moterys dėl kurių nors 
priežasčių savo viršininkų 
yra šališkai proteguojamos. 
Yra taip pat darboviečių, 
kuriose “bosauja” moterys, 
nevengdamos šališkumų. Taigi 
yra ir tokių, ir kitokių, nors 
įprasta pagal vieną spręsti 
apie visus. Kalbant vėl apie 
tą moterį su vėliavėle viešų
jų darbų grupėje, iš tikrųjų 
nekyla klausimas kaip ir kodėl 
ji čia atsirado: vyro pamesta 
ar pati nuo jo pabėgusi. Ne
kyla klausimas nė apie vyrus, 
kodėl jie čia, o ne kur kitur 
dirba. Klausimas tik kyla, ko
dėl toje pačioje srityje, visais 
atžvilgiais unijų kontroliuo
jamoje, nedirbama pasikei
čiant — vieną dieną su vėlia
vėle, kitą — su kastuvu, ir 
taip iš eilės, kad būtų toji 
lygybė ryški ir teisinga.

Kaip jau minėjau šių pasta
bų pradžioje, tema yra tiek 
šakota ir plati, kad vargiai 
ar bus įmanoma viską aptarti, 
juoba, prieiti kokių nors iš
vadų. Esu tik laimingas, ga
lėdamas tvirai pareikšti sa
vo nuomonę pagal įsitikini
mus, patirtį ir, dar pridėsiu, 
pagal tas “senąsias” pažiūras, 
kurias įdiegti pradėjo pirmo
sios mano mokytojos — mote
rys.
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® PAVERGTOJE TETOEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
APLEISTA RUSNĖ

“Literatūros ir meno” redak
cija kovo 14 d. laidoje paskelbė 
laišką “Susirūpinkime Rusne", 
pasirašytą Lietuvos mokslą aka
demijos geografijos skyriaus va
dovo prof. dr. Vytauto Gudelio, 
poeto Eugenijaus Matuzevičiaus, 
Rusnės žuvininkystės ūkio vyr. 
ekonomisto Kazimiero Banio ir 
Rusnės mokyklos mokytojo Mo
desto Virkečio. Jie primena 
skaitytojams, kad Rusnė yra se
niausia bei unikaliausia Nemu
no deltos gyvenvietė, įsikūru
si Rusnės saloje, Skirvytės ir 
Atmatos tarpušakyje. Rusnė pir
mą kartą dokumentuose pami
nėta 1366 m. Vorusnės vardu. 
Salos teritorija dabar priklau
so Rusnės žuvininkystės ūkiui, 
kuris ne tik verčiasi žuvininkys
te tvenkiniuose, Nemuno del
toje, Kuršių mariose, bet ir že
mės ūkio gaminiais — žolės mil
tais, pienu, mėsa. Gaunamu pel
nu Rusnės žuvininkystės ūkis 
pralenkia daugelį panašių ūkių, 
tačiau nesirūpina centrine gy
venviete tapusiu Rusnės mieste
liu: "Daugelis senųjų pastatų, 
laiko ir pamario permainingų 
orų veikiami, sparčiai yra. Ne
maža šių statinių dalis — ver
tingas mūsų žvejų architektū
ros palikimas. Dvidešimties so
dybų Žvejų gatvė (dalis buvusio 
Skirvytėlės kaimo) pripažinta 
respublikinės reikšmės archi
tektūros paminklu, nors jo būk
lė taip pat kelia rimtą susirūpi
nimą. Pats seniausias ir vertin
giausias senosios Rusnės kultū
ros palikimas — tai buvusi evan
gelikų bažnyčia, statyta XIX a. 
pradžioje. Ji taip pat pripažin
ta respublikinės reikšmės archi
tektūros paminklu. Šis pastatas 
dabar priskirtas Rusnės pagal
binei internatinei mokyklai. 
Daugelį metų buvusi bažnyčia 
naudota kaip sporto salė. Jos 
priekinėje dalyje buvo įrengta 
tos mokyklos katilinė. Neremon
tuojamo pastato medinės stogo 
konstrukcijos daug kur stipriai 
(puvusios, ir todėl pastato būk
lė yra avarinė. Dėl to buvo už
drausta jį naudoti kaip sporto 
salę, ir jis atlieka vien katili
nės funkcijas..."

KRAŠTOTYROS MUZIEJUS?
Vilniškės aukščiausiosios ta

rybos prezidiumas jau 1985 m. 
kovo 27 d. įsakė Šilutės rajono 
vykdomajam komitetui ir Lietu
vos žuvininkystės valdybai iš
samiai sutvarkyti Rusnę, tačiau 
lig šiol tepadaryta kukli pra
džia. Keliolika metų atidėlio
jus, imtasi centrinės gyvenvie
tės nutekamųjų vandenų valymo 
įrenginių statybos, stabdžiu
sios Rusnės miestelio plėtimo ir 
atnaujinimo darbus. Laiško au
toriai ragina nedelsiant imtis 
senosios šventovės sutvarkymo. 
Pirmiausia iš jos į naujas pa
talpas reikia perkelti pagalbi
nės mokyklos katilinę, o tada bu
vusiai XIX š. pradžios švento
vei, tapusiai sporto sale, suras
ti kitą paskirtį. Jie nė nebando 
siūlyti, kad šiam pastatui būtų 
grąžinta istorinė šventovės pa
skirtis. Kalba tik apie dvi gali
mybes: evangelikų šventovės pa
vertimą koncertų sale arba Ne
muno deltos kraštotyros muzie
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jumi. Keturiem siūlytojam la
biau patinka antrasis varian
tas. Esą Šilutės kraštotyros mu
ziejus, turintis gausius pama
rio krašto rinkinius, stokoja 
tinkamų patalpų, o Rusnė yra 
visos Nemuno deltos sostinė, 
jos kultūros centras.

PALAIDOJO MANIUŠĮ
Kovo 17 d. Vilniuje mirė so

vietinės kompartijos veikėjas 
Juozas Maniušis, gimęs 1910 m. 
gruodžio 12 d. Gudijos Mogilio
vo srityje. 1932-38 m. mokėsi Le
ningrado Kuibyševo autokelių 
institute, dirbo inžinieriumi 
Ukrainoje ir Leningrade. Lie
tuvon buvo atsiųstas 1944 m. Jam 
teko dirbti Kauno ir Vilniaus 
komitetuose, kompartijos cent
ro komitete, vadovauti ministe- 
rių tarybai 1967-81 m. Savo kar
jerą užbaigė kaip “sąjunginės 
reikšmės personalinis pensinin
kas”, apdovanotas dviem Lenino 
ordinais, vienu Spalio revoliu
cijos ordinu, net trim “Darbo 
raudonosios vėliavos" ordinais. 
Su Lietuva nieko bendro netu
rėjo iki 1944 m. Velionies pa
laikai buvo pašarvoti Vilniaus 
įgulos karininkų namuose, pa
laidoti Antakalnio kapinėse ko
vo 20 d.

"KALVARATU” MEISTRAS
Vladas Vertelis “Komjaunimo 

tiesos” sausio 24 d. laidoje skai
tytojams primena kadaise “kal- 
varatais” vadintus verpimo ra
telius, dabar jau tampančius mu
ziejų rūdiniais. Mažai liko ir jų 
senųjų gamintojų. Tik Šiaulių 
rajono Paežerių sovchozo Puše
lių kaime tebėra likęs senie
siems Paežerių, Juozapavos gy
ventojams gerai žinomas "kalva
ratu” meistras Jonas Rimeikis. 
Jaunystėje jis vertėsi dailidės 
amatu prie statybų, kol išmoko 
gaminti verpimo ratelius ir pra
dėjo priiminėti užsakymus. Se
nuko sodyba dabar jau nugriau
ta, vaikai išėję savų lizdų kur
ti. Jonas Rimeikis su žmona gy
vena geltonai nudažytoje nedi
delėje trobelėje prie vieškelio, 
kur jį vis dar kartais aplanko 
moterys su senaisiais verpimo 
rateliais ir prašo juos pataisy
ti. Senukas sąžiningai sutvar
ko senuosius verpimo ratelius, 
tik dabar toks darbas trunka ge
rokai ilgiau nei jaunystės die
nomis. J. Rimeikis turi ir ka
daise pasigamintą mažytį trak
toriuką su ąžuoliniais ratų sti
pinais, kuriuo lauko keliukais 
nuvažiuoja ganyklon gyvulio 
perkelti ar šieno parsivežti.

NAUJA PASLAUGA
Buitinio gyventojų aptarna

vimo kombinatas “Paslauga” 
Vilniuje įsteigė kooperatyvą, 
jin pasikvietęs vaizdajuosčių 
entuziastus su jų turima apara
tūra. Kooperatyvo nariai pagal 
vilniečių užsakymus vaizdajuos
tėse įamžins vestuvių, vardynų 
bei sukakčių akimirkas. Tai bus 
nauja paslauga Vilniaus gyven
tojams. Jon kooperaciniais prin
cipais įjungiami specialistai, 
pensininkai ir studentai. Bui
tininkai, steigdami gyventojų 
kooperatyvus, tikisi gerokai 
praplėsti paslaugų skaičių, kai 
š. m. gegužės 1 d. įsigalios įsta
tymas, leidžiantis individua
lią darbinę veiklą. V. Kst.
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Hamiltono lietuvių pensininkų klubas rengia 

pavasarinį pokylį-viešnagę 
gegužės 3, sekmadienį, Jaunimo centro salėje

Meninę programą atliks: E. Dauguvietytė-Kudabienė, 
instrumentalistas A. Dudonis, solistė A. Laugalienė, pen
sininkų choras vadovaujamas A. Matulicz, akomp. D. Deks- 
nytė-Powell, taip pat akordeonistas-V. Remesat, kanklėmis 
- A. Matulicz. Po meninės dalies — šilta vakarienė su vynu.0

%

@ HAMILTON
IŠKENTĘ ŽIEMOS ŠALČIUS 

Hamiltono lietuviai pensininkai 
pasiryžo linksmai ir iškilmingai 
sutikti pavasarį. Š. m. gegužės 3 d., 
4 v.p.p. Jaunimo centro salėje ruo
šia linksmą sekmadienio popietę 
su įdomia programa, kurią atliks 
klubo dainos vienetas. Pasirodys: 
A. Matulicz, E. Kudabienė; instru
mentalistai: A. Dudonis, V. Reme
sat; solistė - A. Laugalienė, akom
panuojant D. Deksnytei-Powell. 
Po meninės dalies šilta vakarie
nė su vynu ir loterija. Bilietai 6 
dol. asmeniui. Jauni ir vyresni, iš 
arti ir toli kviečiami gausiai daly
vauti. Bilietus įsigyti iki gegužės 
1 dienos.

Hamiltono lietuvių pensininkų 
klubas

PARAPIJOS CHORAS dalyvavo 
Hamiltono etninių grupių chorų 
pasirodyme Scott Park gimnazi
jos salėje balandžio 5 d. Choras 
padainavo penkias lietuvių kom
pozitorių dainas. Nors choras ir 
nebuvo pilname sąstate, nes keli 
choristai sirgo, visas dainas at
liko gerai diriguojant Darijai 
Deksnytei.

SERGANTYS CHORISTAI: Fe
liksas Urbaitis, B. Grajauskas, A.
A. Lukas; Aleksas Paulius, dar da
bar yra ligoninėje, kiti sveiksta 
namuose. Choras linki visiems 
sveikatos ir prašo grįžti į dai
nuojančių ir giedančių eiles. Cho
ras repetuoja ketvirtadieniais 
7.30 vai. vak.

NORINTIEJI DALYVAUTI prel. 
J. Tadarausko pagerbimo renginy
je, birželio 7 d. Jaunimo centro 
salėje, proašomi įsigyti pakvieti
mus iš A. Petkevičiaus - parapi
jos knygynėlyje. Visos vietos bus 
rezervuotos. Įėjimas - $15.00 as
meniui. Pagerbimo vaišes organi
zuoja parapijos taryba ir laukia 
svečių iš kaimyninių parapijų. J. K.

St. Catharines, Ont.
SUGRĮŽO Virginija ir Juozas 

Žemaičiai, praleidę žiemos atosto
gas Kalifornijoje. Virginija yra 
viena veikliausių kolonijos na
rių, šiais metais priklauso KLB 
apylinkės valdybai. Kor.

London, Ontario
PRIEŠVELYKINIS SUSIKAUPI

MAS Šiluvos Marijos parapijoje 
įvyko balandžio 3, 4 ir 5 d.d. Jį su 
pasišventimu pravedė kun. Stasys 
Šileika, SJ, Šv. Kazimiero para
pijos Montrealyje klebonas. Lon
dono ir apylinkių lietuviai yra 
jam dėkinga už paliktas mintis ir 
ypač už vaizdingą supažindinimą 
su arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
gyvenimu, kuris buvo pašvęstas 
Dievo garbei ir žmonių gerovei. 
Pamaldų metu giedojo "Pašvais
tės” choras, vadovaujamas Ritos 
Vilienės. D. E,

Windsor, Ontario
AUKOS TAUTOS FONDUI. Vasa

rio 16 proga tautiečiai Windsore 
dosniai aukojo Lietuvos laisvini
mo reikalams: $70 - A. Juškaus- 
kas; $55 - V. Ignatavičius; $45 - 
dr. D. ir S. Naikauskai; $40 - S. E. 
Zatorskiai; $30 - V. G. Baltrušiū- 
nai, L. Leparskas, M. ir A. Tautke- 
vičiai, E. Pakauskienė: $25 - J. 
Beldavs, O. J. Giedriūnai; $20 - 
J. M. Kiziai, B. E. Kudzmavičiai, 
S. Pakauskas, jn.. M. W. Stechy- 
shyn, O. G. Vindašiai, J. ir J. Bari- 
sai; $15 - B. Januškienė; $10 - B. 
Januškaitė, kun. K. Simaitis, M. Ši- 
linskas, K. Vilkauskas, S. S. Sma- 
linskai (Dėt.) p. Garliauskas (Dėt.); 
$5-B. Balaišis.O. M. Abariai(Det), 
S. Petrauskas (Dėt.), O. J. Ribins- 
kai (DeL), M. J. Sajauskai (Dėt.),
B. G. Valiukėnas(DeL). Viso-$605.

Visiems aukojusiems nuošir
di padėka. g pakauskienė

Norite susipažinti su savaitraščiu 
"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI"? Atsiųs
kite savo adresą ir gausite keletą 
numerių nemokamai.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k 

(Esu "Union Gas" /bD
atstovas) 85

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$500: Prisikėlimo parapijos 

kredito kooperatyvas; $70: V. Stan
kūnas, dr. J. Sungaila, $50: KLK 
moterų Prisikėlimo parapijos sky
rius, A. Dvarionas-Miklovaitis, V. 
Ignatavičius, kun. P. Rosettis; 
$47: A. Laurinaitis; $25: M. Trum- 
pauskas, E. Undraitis; $22: L. Bazi- 
liauskas; $20: Pr. Žaliauskas, K. 
Dalinda, A. Pleškys, O. Dementa- 
vičienė; $17: S. Kneitas, St. Povi- 
lenskis; $16: A. Poškus: $10: Z. Ceč- 
kauskas, H. Žitkus, V. Stanislo- 
vaitis, V. Aukštinaitis, A. Latvai- 
tis, A. Balnis, L. Garbačauskas, N. 
Berškys, B. Vileita; $8: E. Gumbe- 
lis; $7: V. Skrebutėnas, J. Adomai
tis, A. Šiškus, V. Gražulis, S. Bile- 
vičienė; $6: S. Jankauskas, K. 
Daunys; $5: T. Tarvydas, J. Sinke
vičius, Pr. Gluoksnys, E. Filek, T. 
Vainauskas; $4: J. Kvederys, G. 
Karsokienė; $3: J. Maskelis, L. 
Brūzga; $2: A. Garbas, K. Galdi
kas, J. A. Kartis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$27: J. Keleris, J. Adomaitis, 

J. Žaldokas, .Br. Jakutis, S. Žvirb- 
lys, A. Rūkas, A. Paulėnas, B. Gir- 
niuvienė, E. Dirsė, E. Bartminas, 
L. Baumgard; $26: N. Preibys, T. 
Dabulskis; $25: J. Juodikis, V. 
Jančiukas, K. Sudeikat, V. Du- 
bauskienė, J. Vidmantas, P. Kri- 
pas, T. Bogušas, A. Brazys, Z. Tu- 
mosa, Z. Brazauskas, St. Garliaus
kas, E. Gantautas, R. Šarūnas, B. 
Rukšlelė, R. Miliūnas, B. Budzi- 
nauskas, O. Rutkauskas, K. Ga- 
liauskas, A. Masionis, M. Galinaus- 
kas, J. Vaškevičius, V. Gečas, L. 
Gečas, V. Melnykas, J. Ališaus
kas, E. Vaičiulis, J. Budnikienė, 
T. Ereminas, V. Kuprys, J. Miko- 
nis, J. Miglinas, A. Lukšytė-Mei- 
liūnienė, J. Bernotaitis, A. Bru- 
žėnas, P. Vitas, fr’Judzentis, Vin. 
Akelaitis; V. Bakūnas, P. Puido
kas, B. Kupcikas, A. Lukas, M. 
Trumpauskas, A. Tumas, K. Dalin
da, K. Beržanskis, R. Cleverdon, 
St. Starkutis, O. Mašalienė, S. 
Gampp, R. Zubas, P. Šidlauskas, 
V. Mamaitis, J. Adomaitis, K. Kuk- 
leris, J. Dransutavičius, M. Stan
kaitis, G. Patupis, S. Rygelis, K. 
Batūra, V. Poškus, A. Statulevi- 
čius, J. Masiokas, VI. Juodis, P.

KLB Rodney apylinkės valdyba rengia

š.m. gegužės 3, sekmadienį, 5 valandą po pietų,

Rodney Lietuvių namuose
Paskaitą skaitys kun. J. Staškus. 
Meninę dalį atliks Toronto "Sutartinė”, 
vadovaujama N. Benotienės.
Visi kviečiami iš arti ir toli.

Rengėjai

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręsnuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ ((T A T U A 
KREDITO KOOPERATYVAS 1ALKA
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

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask.................. 9%
asmenines paskolas ... 11.25%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda Iki $25.000.

MOKAME UŽ:
Indėlius (P.C.A.) ........... ....  5%
santaupas .................. 5.25%
kasdienines palūkanas 
už santaupas................ ...... 5%
term, indėlius 1 m......... .. 7.25%
term. Indėlius 3 m.......... 8.50%
r eg. pensijų fondo........ ......6%
90 dienų Indėlius................  6%
(minimum $5.000) 
Reg. pensijų 1 m............ . 7.25%

Pradžia 4 vai. po pietų, 
įėjimas 6 dol. asmeniui. 
Bilietus prašoma įsigyti iš 
anksto Jaunimo centro sa
lėje sekmadieniais ir vaka
rais pas L. Klevą, telefonu 
528-1327 iki gegužės 1 d.

Klubo valdyba

I. 
(

Paliulionis, L. Valevičienė, L. 
Plečkaitis, J. Klipčius, A. Šiukšta, 
V. Kličienė, V. Stalioraitis, L. 
Pilipavičius, V. Bakūnas, J. D. 
Didžbalis, V. Genčius, J. Poška, 
H. Radėnas, E. Dapšienė, Br. 
Pakštas, B. J. Sriubiškis, L. Vyš
niauskas, V. Bliuvas, P. Česnulis, 
A. Dudonis, L. G. Matukas, A. Matu- 
liūnas, A. Kazanavičius, J. Stan
kūnas, kun. P. Rosettis, R. Pranai
tis, P. Pranaitis, G. Paltarokas, 
S. Remeikaitė, S. Ramanauskas, R. 
Pilipavičius, L. Pevcevičius, E. 
Norkus, V. Ruzgas, J. Rukša, M. 
Lembertas, D. Ramelis, V. Stanai
tis, J. Dobilas, V. Danyla, S. 
Grikenienė, J. Bendoraitis, J. 
Birštonas, G. Carrathers, P. Čeč- 
kus, R. Bendikas, S. Augaitis, K. 
Čerškus, E. Čuplinskas, L Vasi
liauskas, R. L. Underys, J. Vieče- 
rinskas, V. Abramavičius, T. Kli
mas, A. Artičkonis.

Garbės prenumeratą atsiuntė
$60: L S. Šatras-Kabaila; $50: 

A. Dvarionas-Miklovaitis, S. Rakš
tys, A. B., dr. S. V. Dubickas, D. 
Balsienė, dr. A. D. Dickson; $47: 
Alf. Pivoriūnas; $40: M. Andriuš
kevičius; $35: J. Mockevičius, 
$32: V. Turūta; $30: P. Žaliauskas, 
G. Miglinas, K. Budrevičius, dr. J. 
Sungaila, St. Latviūnas, L. Mede
lis, V. Stankūnas, A. Budzilas, V. 
K. Dailydė, M. Putrimas, Vyt. Ge
čas, Vai. Gečas, Pr. Baltuonis, Alf. 
Lukošius, V. Urbonas, dr. S. Če
pas, A. Gafkūnas, kun. B. Jurkšas, 
A. Plioplys, A. Antanavičius, A. 
Vaučiūnas, dr. H. Šolys, L. Ras- 
lavičius, V. Vaitkus, dr. J. Zaran- 
ka, A. Ledas, J. Šiugžda, L Anta
naitis, S. Kneitas, R. Kazlauskas, 
V. Birštonas, V. Kačergius, K. Čin- 
čikas, kun. J. K. Butkus, OFM, L. 
Rickevičius, P. Frakas, J. Ramas, 
V. Pilkauskas, Br. Putna, J. Liui- 
ma, V. Pečiulis, A. Damušis, M. 
Zubi-ickas, P. Bigauskas, S. Bace
vičius, dr. E. Birgiolas.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame visiems, 
kurie siųsdami reguliarią prenu
meratą prideda ir auką. Taip pat 
dėkojame atsiunčiantiems už lote
rijos bilietėlius didesnes sumas.

A

JA Valstybės
Saulius-Edmundas Cibas, lie

tuviškoje veikloje pasižymėjęs 
kaip bostonietis pianistas, da
bar Bostonan sugrįžta kaip gy
dytojas patologas. Harvardo uni
versitete jis 1978 m. baigė che
mijos studijas, o 1982 m. — medi
cinos, pagrindine specialybe pa
sirinkęs patologiją. Ketvertų 
metų praktiką atliko Bostone ir 
Niujorke, ginekologinėje pato
logijoje tobulinosi Vašingtone, 
JAV kariuomenės patologijos 
institute. Dr. Saulius Cibas jau 
yra gavęs pastovų darbą vieno
je Bostono ligoninėje.

Beveik negirdėti spaudoje lig 
šiol buvo negausūs lietuviai Rič- 
monde, Virginijoje, kuriuos ten 
surado ir aplankė gydytojas dr. 
Saulius Jankauskas. Tą saujelę 
lietuvių ten sudaro ilgamečiai 
vietiniai gyventojai ir pokari
niai ateiviai. Prieš trejus me
tus lietuviai įsijungė į Ričmon- 
de rengiamą tautybių festivalį. 
1986 m. festivalyje lietuviai tu
rėjo lietuvišką svetainę su Lie
tuvos vėliava, lietuviška staltie
se papuoštu stalu. Net ir langai 
buvo su lietuviškom užuolaidom. 
Sienas puošė M. K. Čiurlionio 
kūrinių reprodukcijos. Lenty
nose buvo sutelktos knygos ir 
gintaro dirbiniai. Kitame kam
baryje buvo įrengta krautuvėlė 
vadovaujama Živilės Rudienės. 
Lankytojai čia galėjo įsigyti gin
taro dirbinių, lietuviškų margu
čių, juostų, kalėdinių žaisliu
kų. Festivalio komitete Ričmon- 
do lietuviams atstovavo — Lai
ma Kazkaitytė-Ghatak, Danguo
lė Jonynaite-Whitehead ir Ži
vilė Rudienė. Trūko tik lietu
viškos programos. Į sekančius 
festivalius galvojama pasikvies
ti tautinių šokių grupę iš kurios 
nors artimesnės lietuvių kolo
nijos.
Australija

Lietuvių delegacija, vadovau
jama Adelaidės lietuvių klebo
no kun. J. Petraičio, MIC, Lie
tuvos krikšto 600 metų sukak
ties reikalais lankėsi pas Ade
laidės arkiv. L. Faulknerį. Pasta
rasis pažadėjo birželio 28-tąją 
visose savo arkivyskupijos para
pijose paskelbti Maldos dieną 
už Lietuvoje persekiojamą Ka
talikų Bendriją. Tą dieną Lie
tuvos krikšto 600 metų sukak
tis bus minima Vilniuje ir Ro
moje. Vietiniam minėjimo reika
lam Adelaidėje sudarytan ruo
šos komitetan įsijungė: pirm, 
kun. J. Petraitis, MIC, koordi
natorius V. Baltutis, sekr. A. 
Kubilius, ižd. V. Janulis, atsto
vas spaudai P. Pusdešris, rengi
nių komisijos nariai — V. Opuls- 
kis, S. Pusdešrienė, B. Budrie
nė ir E. Varnienė. Lietuviams 
skirtas minėjimas Adelaidėje 
birželio 27 d. bus pradėtas spe
cialia radijo valanda. Birželio 
28 d. Lietuvių katalikų centre 
bus atidaryta “Lietuvio gyvo 
tikėjimo” paroda, surengta pa
rapijos archyvo. Po iškilmingų 
Mišių Šv. Kazimiero šventovėje 
įvyks arkiv. J. Matulaičio beati
fikacijai skirta akademija Lie
tuvių katalikų centro salėje ir 
pietūs; Antroji minėjimo dalis 
bus lapkričio 21-22 d.d. Ji pra
dedama pamaldomis Šv. Kazi
miero šventovėje, Pr. Pusdešrio 
vaidinimu “Vardan Dievo” Lie
tuvių katalikų centro salėje. 
Lapkričio 22, sekmadienį, bus 
iškilmingos Mišios Šv. Pranciš
kaus Ksavero katedroje. Jas at
našaus ir pamokslą sakys mons. 
R. Aitkenas, pakeisiantis dėl ki
tų įsipareigojimų negalėsian
tį dalyvauti arkiv. L. Faulkne
rį. Pastarasis įsijungs į jubi
liejinius pietus Lietuvių kata
likų centro salėje, kur taipgi 
bus ir meninė programa.

Britanija
Prof. dr. Romas Vaštokas, Ka

nados lietuvis, lankėsi Britani
joje. Jis skaitė paskaitą “Pri
verstinė repatriacija po II D. 
karo” tarptautinėse svarstybo- 
se Oksforde, o kovo 24 d. su uk
rainiečių kilmės kanadiečiu 
prof. L. Y. Luciuku Londono 
ukrainiečių klube kalbėjo apie 
karo nusikaltėlių pajieškas Ka
nadoje. Kovo 28, šeštadienį, 
prof. dr. R. Vaštokas buvo pa
kviestas pokalbiui į Lietuvių 
namus.
Italija

A. a. Vincenta Matulaitytė- 
Lozoraitienė, Lietuvos diploma
tijos šefo Stasio Lozoraičio naš
lė, mirė kovo 24 d. Romoje, kur 
ją globojo sūnūs Stasys ir Kazys 
Lozoraičiai. Velionė gimė 1896 
m. liepos 19 d. Domeikiuose prie 
Vilkaviškio. 1914 m. Petrapilyje 
baigė Šv. Kotrynos gimnaziją, 
1917 m. — prancūzų kalbos kur
sus. Grįžusi Lietuvon 1918 m., 
dirbo Lietuvos taryboje Vilniu
je, centriniame lietuvių komite
te. Persikėlusi Kaunan 1919 m., 

įsijungė užsienio reikalų minis- 
terijon. 1923 m. ištekėjo už Sta
sio Lozoraičio ir su juo išvyko 
Berlynan, o 1929 m. persikėlė Ro
mon. Lietuvoje gyveno 1933-39 
m., kai vyras buvo tapęs užsie
nio reikalų ministeriu. Velionė 
vadovavo Lietuvos moterų tary
bai, atstovavo Lietuvos moterims 
užsienio kongresuose, reiškėsi 
moterų spaudoje. Likusias savo 
gyvenimo dienas nuo 1939 m. pra
leido Romoje. Palaidota Romos 
Campo Verano kapinėse šalia 
1983 m. gruodžio 24 d. mirusio 
savo vyro.

Vokietija
Naujoji VLB krašto taryba bu

vo išrinkta 1986 m. lapkričio 22 
d. Jon įsijungė 15 narių, gavusių 
daugiausia balsų, o septyni liko 
kandidatais. Naujoji VLB tary
ba savo posėdį turėjo š. m. kovo 
7 d. Hiutenfelde. Posėdyje daly
vavo dvylika tarybos narių, rin
kimų komisija, garbės teismas, 
kontrolės komisija ir eilė stebė
tojų. Pirmiausia trejų metų lai
kotarpiui buvo sudarytas VLB 
tarybos prezidiumas, kurin įsi
jungė: pirm. kun. Alfonsas Ber
natonis, vicepirm. dr. Vilius Lė- 
nertas ir sekr. Alina Grinienė. 
Naujon VLB valdybon išrinkti: 
pirm. Juozas Sabas, vicepirm. 
Vincas Bartusevičius, sekr. Ele
na Tesnau, ižd. Antanas Šiugž- 
dinis, jn., narys statybos reika
lams Andrius Šmitas. Kontrolės 
komisiją sudarė: Jonas Vitkus, 
Ričardas Tendzegolskis ir An
tanas Veršelis, garbės teismą 
— pirm. Justinas Lukošius, vi
cepirm. dr. V. Lėnertas, nariai 
dr. Saulius Girnius ir Vingau- 
das Damijonaitis. Posėdyje pa
tvirtintas 1986 m. gruodžio 31 
d. aktyvo ir pasyvo balansas 
1.120.656,47 DM, 1986 m. pajamų 
ir išlaidų apyskaita 125.025,29 
DM. Taryba priėmė naują VLB 
statutą, pakeitusį tą, kuriuo rė
mėsi 1967 m. įregistruota VLB. 
Naujan statutan yra įjungti ta
rybos nario teisininko Justino 
Lukošiaus ir VLB valdybos pada
ryti pakeitimai, liečiantys sta
tuto pritaikymą prie pasikeitu
sių sąlygų. VLB nariais ir to
liau galės tapti Vokietijoje gy
venantys lietuviai, iš Lietuvos 
kilę asmenys bei jų šeimos. Tik
rieji kitataučiai į VLB nebus įsi
leidžiami, nors tokius jau pri
ima Prancūzijos Lietuvių Bend
ruomenė.

VLB nariams yra nustatytas 
solidarumo mokestis: dirban
tiems— 24 DM, nedirbantiems — 
12 DM. Jį betgi ne visi nariai su
moka, nors suma tikrai nėra di
delė. VLB statutas leidžia soli
darumo mokestį pakeisti atitin
kama auka. Daug išlaidų parei
kalaus apdegusios senosios pi
lies “Romuvoje” atstatymas. 
Draudos bendrovė paskyrė 3 mi
lijonus DM, bet papildomai rei
kės dar 3,5 milijono. Mat piliai 
reikia išsamaus remonto, ne tik 
gaisro atneštos žalos panaiki
nimo. Federacinė V. Vokietijos 
valdžia remontui pažadėjo 1,5 
milijono DM, Hesseno ir Baden- 
Wuerttembergo vyriausybės — 
po 500.000 DM. Ir vėl patiems 
lietuviams reikės surinkti pusę 
milijono markių. Dabar atlieka
mi tik tie darbai, kuriuos pa
dengia drauda. Berniukų bend
rabučio statybą, kainuosiančią 
3,5 milijono DM, tikimasi už
baigti šią vasarą. Lietuviams 
numatyta 500.000 DM suma dar 
nėra pilnai sutelkta, bet spar
čiai auga. Didelėmis aukomis 
pagalbon atėjo ne tik V. Vokie
tijos, bet ir Britanijos, Švedi
jos lietuviai. Iš valdžios gau
tais pinigais jau nupirkti bal
dai ir naujam, ir senam bendra
bučiui. Aukos aplamai nesuma
žėjo, tik sumenkėjo jų vertė, kri
tus JAV dolerio vertei.

Lenkija
Lietuvos krikščionybės 600 me

tų sukaktis kovo 7, šeštadienį, 
iškilmingai paminėta garsio
sios Čenstakavos šventovėje, 
dalyvaujant keliems šimtams 
lietuvių bei jų bičiulių. Jų su
telkimu rūpinosi lietuvis kun. 
A. Jurkevičius, lietuvių kolo
nijoms Lenkijoje ir paskiriems 
lietuviams išsiuntinėjęs biule
tenį. papuoštą Vyčiu, Gedimino 
stulpais ir popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II nuotrauka. Biuleteny
je atspausdintame laiške visi 
buvo kviečiami kovo 7 d. atvyk
ti Čenstakavon ir 12 vai. daly
vauti Lietuvos krikšto sukak
čiai skirtose Mišiose stebuk
lingoje Švč. Mergelės koplyčio
je. Mišias lietuvių kalba ten at
našavo penki kunigai su prel. I. 
Dzermeika, lietuvišką pamokslą 
sakė kun. Alfredas Rūkšta iš 
Vroclavo. Kalbėjo ir kiti kuni
gai. Lenkiškai lietuvius pasvei
kino vienuolyno vyresnysis. Mi
šių dalyviai giedojo lietuviškas 
giesmes.



Auksinė sukaktis
Prelatas dr. Juozas Tadarauskas 50 m. Dievo ir žmogaus tarnyboje

Prelatas dr. J. TADARAUSKAS, 
kuris 1948 metais įsteigė Aušros 

Vartų parapiją Hamiltone

Lietuvių enciklopedijoje skai
tome: sukaktuvininkas gimė 
1913 metų spalio 23 dieną Vil
niuje. Mokėsi Pašilės pradžios 
mokykloje, Ukmergės ir Jėzui
tą gimnazijoje Kaune, Telšią 
kunigų seminarijoje. Kunigu 
įšventintas 1937 m. Toliau stu
dijas tęsė Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto teologi
jos - filosofijos fakultete, 
įsigydamas licenciato, o iš
eivijoje Otavos universitete 
teologijos daktaro laipsnį. 
Prelatu pakeltas 1963 m. Tai 
rėmai be paveikslo. Bandyki
me tuos rėmus užpildyti.

Pirmą paskyrimą kun. J. Ta
darauskas gavo Ylakių parapi
joje — ten trumpai vikaravo. 
Studijuodamas Kaune kartu 
ėjo ir VDU studenčių bendra
bučio kapeliono pareigas. Po 
studijų trumpai buvo Telšių 
katedros vikaru, vėliau Mažei
kių gimnazijos kapelionu, o 
1942 m. iškeltas į Vilnių. Čia 
Birutės gimnazijoje dėstė tiky
bą, buvo Pedagoginio institu
to lektorius, o taip pat paskir
tas Jėzaus širdies parapijos 
klebonu. Šalia tų keliariopų 
pareigų, energingas kunigas 
dar rado laiko parašyti ir iš
leisti suaugusiems maldakny
gę “Motina garbingoji”.

Antrą kartą Lietuvą užplū
dus sovietams, 1944 m. pasi
traukė į Švediją. Čia būdamas 
aptarnavo ir Danijoje bei Nor
vegijoje , atsidūrusius tautie-.i 
čius...Išeivių reikalams Švedi
joje leido ir redagavo laikraš
tį “Spinduliai”. Tai buvo dau
giau religinio pobūdžio laik
raštis, tačiau spausdino ir ki
tais klausimais straipsnius, 
turėjo ir vaikų skyrių. Buvo 
išleisti 23 numeriai ir susto
jo, kai jo redaktorius išvyko 
į Kanadą. Švedijoje išleisdino 
iliustruotą vaikams malda
knygę “Eik prie Jėzaus”.

Kun. D. Tadarauskas Kana
doje atsirado 1947 m. ir 1948 
m pavasarį įsteigė Hamiltono 
lietuvių Aušros Vartų parapi
ją. Čia mūsų sukaktuvininkui 
atsivėrė platūs darbo ir veik
los horizontai.

Naujieji ateiviai, baigę su
tartis kasyklose, miškuose, 
ligoninėse, dairėsi pastovios 
vietos nuolatiniam įsikūrimui. 
Viena iš tokių vietų buvo Ha
miltonas, nes čia buvo stipri 
plieno ir tekstilės pramonė, 
reikalinga jaunos ir stiprios 
darbo jėgos. Tokia jėga buvo 
jauni pokariniai ateiviai. To
dėl ir lietuviai kėlėsi į Ha
miltoną.

Kai kun. J. Tadarauskas at
vyko į Hamiltoną, ten jau šalia 
prieškarinių imigrantų (jų bu
vo nedaug) rado būrį ir naujų 
ateivių, kurie lietuvį kunigą 
sutiko su dideliu džiaugsmu. 
Jis sustojo pas vengrų kilmės 
vienuoles, kurios savo patal
pose leido lietuviams laikyti 
pamaldas. Vienose tokiose pa
maldose (1948 m. birželio 10 
d.), kurios buvo laikomos vie
nuolyno sode, dalyvavo ir Ha
miltono vyskupas J. E. Ryan. 
Vyskupas, pamatęs lietuvių 
entuziazmą ir norą melstis 
savųjų tarpe, nutarė jiems pa
gelbėti, atiduodamas seną ap

leistą koplyčią, kuria kadaise 
naudojosi ūkininkai. Tai buvo 
šis tas. Jaunas klebonas net 
pats fiziškai griebėsi koply
čios remontavimo. Pamatę pa
rapijiečiai savo klfebono uo
lumą, skubėjo į talką. Taip 
parapijiečių rankomis buvo 
atremontuotos patalpos, ku
riose buvo įmanoma melstis. 
Tačiau augant parapijiečių 
skaičiui, koplytėlė darėsi 
per ankšta. Tada klebonas, 
sudaręs statybos komitetą iš 
J. Kšivickio, J. Mikšio, P. 
Juodikio, E. Lengvino ir J. 
Valaičio, ryžosi naujai staty
bai. Taip buvo perstatyta, 
geriau, pastatyta nauja, jauki 
šventovė ir po ja salė. Daly
vaujant trims vyskupams, dau
gybei parapijiečių ir svečių, 
1953 m. buvo pašventinta nau
joji šventovė. Klebonas dar 
ilgesnį laiką gyveno skurdžia
me namelyje. Bet 1960 m. pa
statė modernią kleboniją.

Po sėkmingų statybų ryžosi 
dar vienam šuoliui — 1963 m. 
išaugo erdvūs Jaunimo centro 
pastatai, kurie priglaudė Ha
miltono lietuvių kolonijos re
liginę, visuomeninę ir kultū
rinę veiklą. Tokiu būdu Auš
ros Vartų parapija tapo ne tik 
religinės, bet visos Hamilto
no lietuvių kolonijos veiklos 
centru. Tais metais klebonas 
popiežiaus buvo pakeltas pre
latu.

Hamiltono lietuvių parapija 
ir kolonija augo ir stiprėjo 
dar ir dėl to, kad klebonas 
rūpinosi savo parapijiečių ir 
visų - tautiečių socialine 
gerove. Turbūt sunku rasti 
Hamiltone lietuvį, kuris ne
būtų pasinaudojęs klebono pa
tarnavimais. Jis turėjo gerus 
ryšius su įmonių vadovybėm, 
kuriom sugebėdavo įpiršti 
lietuvius kaip tų įmonių tar
nautojus ir darbininkus. Jis 
padėdavo žmonėms, kai juos 
užplūsdavo ir kitos bėdos: 
išsiaiškinimas valdžios įstai
gose, patekus kokion nelai
mėn ar užpuolus vargui. Tai 
žinojo plačių apylinkių lietu
viai • ir mielai keldavosi ■ gy-• 
venti į Hamiltoną. Tokiu bū
du klebonas prisidėjo prie 
stiprios lietuvių kolonijos 
išaugimo.

Dar nebuvo užsiminta dva- 
sinė-sielovados sritis. Para
pijiečiai ilgus metus naudojo
si jo dvasiniais-religiniais 
patarnavimais. Kolonijoje 
stipriai veikia skautų, ateiti
ninkų, katalikių moterų, šau
lių, sporto ir kitos organiza
cijos. Jis buvo jų dvasios va
das ir rėmėjas.

Prelato rūpesčiu viena iš pir
mųjų buvo įsteigta Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinė mo
kykla, kurią globojo iki kle
bonavimo pabaigos. Tiesiogiai 
buvo įsijungęs ir į Lietuvių 
Bendruomenės judėjimą, il
gesnį laiką būdamas krašto 
tarybos nariu. Keletą metų 
pirmininkavo Kunigų vienybės 
valdybai. Taigi, prelatas J. 
Tadarauskas daug pasiekė, ir 
yra dideli jo nuopelnai. Ha
miltono lietuviams ir, aplamai, 
Lietuvių Bendruomenei atliko 
išliekantį, istorinės vertės 
patarnavimą.

Parapijai vadovavo iki 1982 
m. Po ilgų, sunkių ir produk- 
tingų darbo metų užsitarnavo 
poilsio — išėjo pensijon. Dė
kingi hamiltoniečiai savo pa
rapijos steigėjui ir ilgamečiui 
klebonui birželio 7 d. jo paties 
statytoje šventovėje ir Jauni
mo centre rengia iškilmes — 
garbingą 50 metų kunigystės 
sukakties minėjimą.

J. Andrulis

Užsakykite “TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS”
kaip dovaną jaunavedžiams, stu
dentams, mokslus baigusiems,
jauniems profesionalams, nauja
kuriams, vienišiems tautiečiams. 
Metinė prenumerata naujam skai
tytojui - $18, reguliari prenume
rata - $22, rėmėjo - $25, garbės -
$30. JAV-se prenumerata skaičiuo
jama amerikietiškais doleriais.

Hamiltone, statyta prel.drJ.Tadarausko

JAV Lietuvių fondo 24-to narių suvažiavimo, įvykusio 1987 m. kovo 28 d. Jaunimo centre, Čikagoje, spaudos at
stovai. Iš kairės: B. Brazdžionis, B. Juodelis, J. Žemaitis, A. Bagdonas, J. Šlajus, J. Žygas, kun. (dabar prelatas) J. 
Prunskis ir A. Juodvalkis Nuotr. J. Tamulaičio

JAV Lietuvių fondo suvažiavimas
Lietuvių veiklai paskyrė 255,000 dolerių

J. ŠLAJUS

JAV Lietuvių fondo 24-sis 
metinis suvažiavimas įvyko 
kovo 28 Jaunimo centre, Čika
goje. Į suvažiavimą atvyko iš 
tolimų Amerikos valstijų, Či
kagos bei užmiesčio. Dalyvavo 
144 nariai turintys 8727 bal
sus. Suvažiavimą pradėjo LF 
tarybos pirm. Povilas Kilius, 
sveikindamas suvažiavusius 
fondo narius ir svečius, pasi
džiaugdamas jo augimu. Pami
nėjo ir fondo pradininką dr. 
Antaną Razmą ir kitus fondo 
steigėjus. Kun. dr. Juozas 
Prunskis sukalbėjo maldą. 
Rūta Juškienė perskaitė mi
rusiųjų narių pavardes, Ka
zimieras Bertašius uždegė 
prisiminimui žvakę, prie ant 
stalo padėtos mirusiųjų kny
gos. Suvažiavimui pirminin
kavo dr. Tomas Remeikis, dr. 
Kazys Ambrozaitis ir Mykolas 
Drunga; sekretoriavo adv. D. 
Kojelytė.

Suvažiavimą sveikino PLB 
valdybos pirm. V. Kamantas, 
dėkodamas už 25-rių metų rė
mimą lituanistinio švietimo, 
kultūrinės bei kitos veiklos 
ir kartu linkėdamas geriau
sios sėkmės fondo darbuose. 
JAV LB krašto valdybos vardu 
sveikino vicepirm. Bronius 
Juodelis. Raštu sveikino LB 
JAV krašto valdybos kultūros 
vicepirm. I. Bublienė ir Vasa- 
riė 16-sios lietuvii) gimnazi
jos vadovybė Vokietijoje, 1986 
m. rašytą protokolą skaitė D. 
Kojelytė.

Po darbo komisijų sudarymo 
vyko pranešimai. LF tarybos 
pirm. P. Kilius pasidžiaugė, 
kad viltys išsipildė ir užsi
brėžtas 3.5 milijono kapita
las pasiektas. Iš tikrųjų 1986 
metų gale fonde jau buvo 3.6 
mil. dolerių. Kadangi šie me
tai yra sukaktuviniai, tai tiki
masi iki rudens baliaus pa
siekti ir 4-jį milijoną.

Per 1986 metus įstojo 115 
naujų narių, o iš viso yra 
5799 nariai, ir kapitalas pri
augo $316,724. Visas kapita
las yra saugiai investuotas ir 
duoda geras palūkanas. LF va
dovybė galėjo paskirstyti 
255,000 dol. lietuvybės išlai
kymui. LF taryboje dirbo: K. 
Ambrozaitis, G. Balukas, St. 
Baras, K. Dočkus, M. Drunga, 
A. Juodvalkis, V. Kamantas, 
F. Kaunas, P. Kisielius, D. 
Kojelytė, V. Kutkus, M. Len
kauskienė, A. Razma, T. Re
meikis, M. Remienė, J. Valai
tis, J. Vaznelis ir P. Kilius. 
Kontrolės kom. — A. Markelis, 
J. Rimkevičius ir J. Žygas.

Baigusiam kadenciją valdy
bos pirmininkui ir LF steigimo 
idėjos pradininkui dr. Razmai 
išreiškė tarybos vardu padėką 
už jo atliktą didelį trejų me
tų kadencijos darbą. Naujai 
pirmininkei M. Remienei ir 
valdybai linkėjo sėkmingai 
įvykdyti užsimotus planus. 
Dėkojo visiems dirbusiems, 
o ypač raštinės vedėjai A. 
Steponavičienei.

Dr. A. Razma plačiau apžvel
gė savo trejų metų kadencijos 
veiklą. Pirmiausia pažymėjo, 
kad į fondą suplaukia didelės 
aukos bei testamentiniai pali
kimai dar ir dėl to, kad žmo
nėms patinka fondo konstituci
nis susitvarkymas: kapitalas 
nėra liečiamas, o skirstomos 
tik palūkanos. Svarbią rolę 
vaidina Bendruomenės apy
linkės, kuriose pravedami 
fondo vajai. Paskutinieji me
tai buvo pasididžiavimo me
tai, nes visuomenė buvo dosni 
ir fondas labai greitai augo. 
Į fondą ateina aukų net iš ki
tų kraštų: Europos, Australi
jos, Pietų Amerikos ir Kana
dos. Padėkojo fondo tarybos 
pirm. P. Kiliui už kompeten
tingą tarybai vadovavimą, o 
taip pat ir visiems fondo dar
buotojams.

Dabartinė LF valdybos pirm. 
Marija Remienė pasveikinusi 
fondo narių suvažiavimą, pa
kvietė scenon tjf' steigėją dr. 
Antaną Razmą, kuriam už nuo
pelnus fondui buvo įteikta 
speciali LF emblema.

LF pelno skirstymo komisi
jos pirm. St. Baras pareiškė, 
kad fondo vadovybės svajonė, 
paskirstyti bent ketvirtį milijo
no dol. per metus švietimui, kul
tūrai ir įvairiem lietuviškiem 
reikalam, išsipildė. 1986 m.

buvo paskirstyta 255,000 dol. 
Pridėjus likutį paskirstyta 
265,000 dol. Įvairiai paramai 
buvo gauta 101 prašymų 588,000 
dol. sumai. Dėl lėšų stokos te
galėjo patenkinti 37.4%. Pa
skirstyta taip: lituanistiniam 
švietimui $79,150 — 30%, stu
dentų stipendijom $45,400 — 
17%, kultūriniams reikalams 
$77,000 — 29% ir visuomeni
niams reikalams $63,650 — 
24%. Pelno skirstymo komisi
ją lygiomis balsavimo teisė
mis sudaro trys LF atstovai 
ir trys LB krašto valdybos 
paskirti atstovai.

LF palikimų k-jos pirm. D. 
Kojelytė pranešė, kad 1986 m. 
buvo gauta dešimt palikimų — 
$98,031. Nuo fondo pradžios 
palikimų yra gauta 952,799 dol.

Finansų k-jos pirm. J. Vaz
nelis kalbėjo apie investavi
mą. Svarbu tinkamai investuo
ti ir gauti kuo daugiau palū
kanų, nes nuo jų priklauso di
desnė ar mažesnė parama lie
tuvių veiklai. LF informaci
jos k-jos pirm. A. Juodvalkis, 
kuris informuoja ir populiari
na LF darbą per spaudą ir ra
diją, padėkojo talkininkams.

Trejų metų kadencijai iš
rinkti į LF tarybą (vienas 
trečdalis kasmet): dr. K. Amb
rozaitis, M. Remienė, P. Ki
lius. J. Vaznelis, M. Drunga 
ir R. Juškienė. Rev. komisijon 
—; Merkelis, Rimkevičius ir Žy
gas.

Po pranešimų vyko gyvos dis
kusijos. Buvo priimta ir naujų 
nutarimų. Pačiame suvažiavi
me suaukota $12,000. Tikrai 
verta pagalvoti, kas taip stip
riai galėtų paremti lietuvių 
veiklą, jei nebūtų Lietuvių 
fondo?

JAV Lietuvių fondo 24-to suvažiavimo metu pagerbtas steigėjas dr. ANTA
NAS RAZMA už jo nepailstamą 25-rių metų sėkmingą darbą. Dovaną įtei
kia tarybos pirm. POVILAS KILIUS Nuotr. J. Tamulaičio
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Kanados lietuvių fondui 25 metai
Šiais metais KL fondas 

švenčia 25 metų veiklos sukak
tį. Įsteigimo data laikoma 1962 
m. rugsėjo 16 d. KL fondas fe
deracinės valdžios įstaigoje 
buvo įregistruotas (gautas čar- 
teris) ir įsigyta šalpos organi
zacijos teisė 1967 m. birželio 
26 d.

Kaip matome, šiais metais 
sueina 25 metai nuo fondo įsi- 
steigimo ir 20 metų nuo juridi
nio įsiteisinimo. Ir taip nuo 
to laiko kaskartėmis vartyda
mi lietuviškos spaudos pusla
pius, pastebime KL fondan 
įstojančių narių sąrašus. Daž
nas iš mūsų, žinodamas KL 
fondo tikslus ir paskirtį, ne- 
beužverčiame lapo neperskai
tę pavardes tautiečių, kurie 
prie pavardės pažymi didesnę 
ar mažesnę dolerių skaitlinę. 
Juo daugiau pavardžių ran
dame, juo labiau jaučiame, 
kad KL fondo narių gretos au
ga, o siekiamas tikslas stip
rėja. Kartu parodo, kad fondan 
įstojantieji nariai žino, juk 
jie jungiasi į bendrąjį suta
rimą, bendromis medžiaginė
mis bei dvasinėmis pastango
mis siekti aukščiausiųjų tau
tinių tikslų, kurie dabartiniu 
metu yra Lietuvos laisvinimas 
iš okupacinio jungo ir tauti
nio gyvastingumo išlaikymas 
išeivijoje.

Trumpai peržvelgiant fondo 
darbų eigą matosi, kad pradžia 
nebuvo lengva. KLB krašto val
dyba buvo norėjusi KL fondą 
padaryti Bendruomenės pada
liniu, deja, pagal Kanados 
korporacijų aktą KL fondas 
negali priklausyti kitai or
ganizacijai, t. y., negali būti 
Bendruomenės padaliniu. 
Fondas įgavo žymų populiaru
mą ir gausiai stiprėjo, kai 
KL fondo tarybos įgalioti dr. 
A. Pacevičius, inž. P. Lelis 
ir inž. V. Balsys pasirašė fe
deracinės valdžios čarterį. 
Narių skaičius ir jų įnašai gau
sėjo. Stambiausieji įnašai: 
Augustino Juzeliūno $123.000,

Jurgio Strazdo $110.000, Koje- 
laičių stipendijų fondo 
$100.000.

Prisilaikant KL fondo sta
tuto taryba renkama iš 12 na
rių. Keturi skiriami iš KLB. Iš 
tarybos narių išrenkama pen
kių narių valdyba. Šiuo metu 
tarybai pirmininkauja inž. H. 
Lapas, sekretoriauja J. Nor- 
vaiša-Girinis. Valdybon išrink
ti: pirm. H. Stepaitis, vice
pirm. dr. A. Pacevičius, sekr. 
K. Lukošius, ižd. A. Bersėnas, 
narys V. Pacevičius.

Investavimų komisija: inž. V. 
Dargis, A. Bersėnas, V. Pace
vičius.

Pelno skirstymo komisija: 
kun. J. Staškus, inž. H. Lapas, 
adv. A. Pacevičius.

Kanados didesnėse lietuvių 
kolonijose veikia KL fondo 
įgaliotiniai. Šios tarybos 
dvejų metų kadencijos laiko
tarpyje fondas paaugo: 1985 
m. — $54.300 ir 1986 m. — 
$134.900.

Iš viso fondas paaugo 189.200 
dol. Tai yra gražias viltis su
keliantis rekordas. KL fondas 
švęsdamas savo 25 metų su
kaktį, kasoje turi virš $800.000 
kapitalo. Jis yra neliečiamas. 
Gaunamos metinės palūkanos 
skirstomos lietuviškoms mo
kykloms, jaunimo organizaci
joms, tautinei kultūrai, spor
tui, studentijai ir šalpai. 
Nors ir nedidelis tautiečių 
skaičius, tik 1377 nariai, sa
vo įneštu kapitalu sugebėjo 
aukščiau minėtiems tikslams 
paskirstyti $425.000. Tai svar
bus ir didelis įnašas.

Šių metų gegužės 3 dieną 
įvyksta visuotinis KL fondo 
narių susirinkimas, kuriame 
bus renkama KL fondo taryba 
ir valdyba. Bus aptarti aktua
lūs šių dienų rūpesč;ii ir r< 
kalai.

Reikia tikėti, kad naujieji 
vykdomieji organai dirbs to
liau su tuo pačiu pasiryžimu 
ir KL fondas taps milijoniniu 
fondu. L.G. ir A.P.

Kanados lietuviu fondas

Australija laukia Jūsų!

Pasaulio Lietuviu,Jaunimo Sąjunga 
Lithuanian World Youth Association

NAUJI NARIA1:--
1294. Svilienės Marijos 

atm........................... $ 100
1354. Viskontienės Darijos test.

palikimas ......................... 2000
1355. Steponavičius Bronius ir

Aleksandra ....................... 100
1356. Rakščių S. ir S. 50 m.

vedyb. sukak, proga .......  1330
1357. Bersėnas Pranas ir

Elena................................... 100
1358. Sidaras Petras................. 1000
1359. Gaurio Antano atm...........  470
1360. Mažeikos Juozo atm..........  100
1361. Gaputienė Vilma .............  100
1362. Gaputis Paulius................ 100
1363. Sakus Gedas ...................... 100
1364. Sakus Dana........................ 100
1365. Sakus Rita ......................... 100
1366. Sakus Kristina .................. 100
1367. Sakus Indrė....................... 100
1368. Piečaitytė Daiva ............... 100
1369. Maniuška Jonas................ 100
1370. Norkus Juozas .................. 100
1371. Grikietis V.......................... 200
1372. Matuliūnas Adolfas ........  100
1373. Kratauskienės D. atm....... 200
1374. Kauliaus Adomo atm........ 185
1375. Gudinskas J........................ 100
1376. Janušonis S. ir F................ 100
PRADINIAI ĮNAŠAI:

Dargienė G........................... 50
Urbantas St..........................  40
Kliorikaitis G....................... 20
Juozaičio Juozo atm............ 80
Čerkėsaitė A......................... 50

ĮNAŠUS PAPILDĖ:
20. Paškevičius Albinas ir

Alė ............................ iki $ 900
23. KLB Ottavos apyl........... 9000
34. Mališka Izidorius ..........  300
72. Lukošius Kostas ............. 600
73. Kojelaitis Aleksas ir

Teodora......................... 65,100
77. Hamiltono kredito 

kooperatyvas "Talka" .. 2900 
109. Balsys Leopoldas.............  850
142. Bersėnas Eugenijus .......  500
161. Baranausko Beno atm...... 565
180. Bersėnaitė Zita................. 200
198. Karbūno Leono atm........ 1700
217. Poderio Kazimiero atm. .. 720

234. Šilinskio Alfonso atm....... 620
241. Strazdo'Jurgio test.

palikimas ....................  50,805
289. Šulma Vladas dr............. 1,800
354. Vitkūnas Jonas.............. 3,300
374. Stasevičius Albinas .....  1,000
381. Lietuvių karių veteranų

sąjunga "Ramovė” ........... 200
383. Kardelio Jono atm............. 500
433. Kardelienė Elzbieta........  500
596. Čepo Stasio atm.................  855
655. Tumosa Zenonas .............  500
718. Agurkis Vitoldas ir

Genovaitė ....................... 1,000
766. Toronto Lietuvių

namai .............................. 6,300
767. Baltuonis Pranas ir

Jadvyga.............................. 225
813. Anapilio moterų

būrelis .........................   200
851. Januškevičius Čes......... 1,000
988. Bersėnaitė Vida ...............  300

1098. Regina Petras ................... 400
1110. Andriuškevičienė M......... 800
1148. Piečaitis Vincas ir

Silvija ............................ $ 300
1303. Ralio D. test.palik. .....  32,000
1232. Nagių Augustino ir

Antaninos atm................... 200
1310. Fredas Stephen................. 400
1329. Grajauskienės Petronėlės

atm....................................... 280
1330. Stočkaus V. atm................. 304
1331. Sitkausko Kazimiero

atm....................................... 605

Širdingai sveikiname naujus na
rius ir dėkojame visiems papil- 
džiusiems savo įnašus! Ačiū vi
siem, kuriem rūpi mūsų brangi 
Tėvynė Lietuva, o čia mūsų jauni
mo ateitis - junkimės į Kanados 
Lietuvių fondo narius - tai yra mū
sų visų pareiga.

Įnašus priima visi lietuvių kre
dito kooperatyvai: Hamiltone, Mont- 
realyje ir Toronte, arba siųsti au
kas tiesiogiai: Kanados Lietuvių 
fondas, 1573 Bloor St.W., Toronto, 
Ontario M6P 1A6.

Mieli nariai, pakeitę adresus 
prašome pranešti naujus. KLF

Visi važiuokime į VI pasaulio lietuvių jaunimo kongresą
1987 m. gruodžio 19-1988 sausio 10 d.d.

1. Išvykstam Australijon per Ramųjį vandenyną 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.

Dėl informacijų ir registracijos Kanadoje kreiptis į 
, Bernadetą Abromaitytę tel. (416) 767-0867.

>1

JAV Lietuvių fondo 24-to suvažiavimo prezidiumas. Iš kairės: dr. T. RE
MEIKIS, dr. K. AMBROZAITIS ir M. DRUNGA Nuotr. J. Tamulaičio



Lietuvos krikščionybės sukakties minėjimo komitetas ir kantatos “Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva” autoriai 
Montrealyje. Iš kairės: E. Krasowski, M. Maliene, A. Blauzdžiūnas, sol. G. Čepkauskienė. kun. St. Šileika (pirmi
ninkas), E. Tanonienė, sės. M. Palmira, J. Lukoševičius, sol. A. Keblys ir A. Norkeliūnas; sėdi poetas H. Nagys ir 
muzikas A. Stankevičius Nuotr. A. Mickaus
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Pirmoji religinė lietuvių kantata Kanadoje
Poeto H. Nagio ir muz. A. Stankevičiaus “Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva”, 

skirta 600 m. Lietuvos krikščionybės sukakčiai Montrealyje paminėti
įvadas

Jau 1985 m. Aušros Vartų 
parapijos taryboje kilo mintis 
suruošti 600 m. Lietuvos krikš
čionybės sukaktuves, tautiniai 
religiniais motyvais pagrįstu 
muzikiniu veikalu. Sės. M. 
Palmira ir sol. A. Keblys pa
tys pirmieji pasisakė, kad tai 
turi būti išreikšta kantatos 
formoje. Tuo reikalu buvo 
kreiptasi į montrealietį poetą 
H. Nagį ir “užsakyta” parašyti 
libretą — ir jis sutiko. Tas pats 
buvo ir su muz. A. Stankevi
čium. Paprašytas — sutiko su
kurti muziką. Pasirodė pirmo
sios žinios vietinėje lietuvių 
spaudoje, nes pradžia jau bu
vo padaryta.

Statant namą būtų galima 
išsiaiškinti viską dar prieš 
pradedant, gi su šiuo buvo 
daug sudėtingiau. Poetui ne
buvo už ko užsikabinti. Truko 
daug laiko, daug rūpesčio, 
bandymų ir kantrybės. Bet, 
nugalėjęs visus sunkumus, 
kantatą parašė — 1986 m. gruo
džio 14 d. gauta gera naujie
na, kad libretas jau baigtas. 
Tada muz. A. Stankevičius 
pradėjo savo darbą. Jaunas, 
energingas, gerai žinantis 
savo dalyką, dienomis ir nak
timis, padedant žmonai Gai
lai, rašė gaidas chorams, 
solistams, orkestrui. 1987 
metų vasario viduryje pasi
girdo ir muzika.

Supažindinimas
Kovo 15 d. Aušros Vartų pa

rapijos salėje buvo supažin
dinimas su kantata. Klausyto
jų prisirinko pilna salė. Sce
ną puošė trispalvė su užrašu 
“Kryžių ir Rūpintojėlių Lie
tuva”. Buvo apibūdintas kan
tatos kūrimas, kuris buvo at
liktas kruopščiai ir spalvin- 
gai — paprastu stiliumi supin
ta pynė mums labai brangių 
ir reikšmingų žodžių. Pabrė
žiamas gana stipriai tautos 
istorinis kelias ir likimas, 
Kristaus ir visos tautos pri
sikėlimas ir pabaigoje perga
lė (viso 9 eilėraščiai).

Po to poetas scenoje pats 
skaitė savo naujausią kūry
bą. pridėdamas ir atitinkamus 
paaiškinimus. Klausytojai la
bai šiltai įvertino ir atsistoję 
labai ilgai plojo.

Po to buvo supažindinta su 
muz. A. Stankevičium, kuris pats 
apibūdino savąjį darbą ir pa
demonstravo vieną ištrauką 
(kasete). Įspūdingai skamban
tys akordai labai patiko ir bu
vo nuoširdžiai priimti.

Premijos

Kantatos “Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva" popietė ir premijų įteikimas 
Montrealyje. Kun. ST. ŠILEIKA (kairėje) įteikia $1000 premiją muzikui 
A. STANKEVIČIUI; vidury tokią pat premiją gavęs poetas H. NAGYS

du autorius premijuoti vie
noda $1000 premija. Ir 
čia jiems buvo įteikti vokai, 
meniniai žymenys ir priseg
tos gėlės.

Po to sekė vaišės, — švediš
kas bufetas su vynu. Buvo ir 
loterija.

Atlikimas
"Kryžių ir Rūpintojėlių Lie

tuva" bus atlikta gegužės 23 d., 
3 v.p.p. Šv. Kazimiero švento
vėje, 3426 Partenais St, Mont
realyje. Ją atliks Montrealio 
AV parapijos mišrus choras, 
Šv. Kazimiero parapijos miš
rus choras, mergaičių choras 
“Pavasaris”, “Gintaro” an
samblio dainininkai ir Otavos 
mergaičių choras “Ramunė
lės”. Dalyvaus sol. G. Čap- 
kauskienė, sol. S. Žiemelytė 
ir sol. V. Verikaitis, abu iš 
Toronto, bei sol. A. Keblys. 
Palydės simfoninis orkestras, 
vargonais — Mme. M. Roch. 
Vyriausias dirigentas — kom
pozitorius A. Stankevičius. 
Įėjimas asmeniui $10.

Leidžiamas trimis kalbomis 
leidinys su gaidomis, atlikė
jų ir kitomis fotografijomis, 
mecenatų, rėmėjų ir aukotojų 
sąrašais. Viršelį paruošė dail. 
R. Bukauskas, surinko ir pa
ruošė spaudai Birutė Nagienė. 
Leidinys turės apie 100 pus
lapių. Jo kaina —$5.00.

Lėšos
Nuo 1986 m. pavasario bu

vo renkamos aukos. Ir šian
dien dar galima aukoti. Aukas 
priima sąskaita nr. 3660 “Li
te" ir kiekvienas komiteto na
rys. Jau turime keturis mece
natus, paaukojusius $1000 ar

Aukos Lietuvių Bendruomenei
$300 - dr. M. Uleckas; $200 - Iz. 

Girdzijauskas; $100 - A. Brazys; 
$20- K. Girnys iš Ingersoll.

Delhi-Tillsonburg apylinkės 
valdyba prisiuntė $465 suaukota 
Vasario 16-tos proga. Aukojo: $40
- P. Lapienis; $35 - J. Lukšys; $30
- P. Augaitis, E. Vindašienė; $25 
V. Vindašius; $20 — A. Aleliūnas, 
S. Beržinis, A. Budreika, B. Caika, 
B. Cvirka. V. Čiuprinskas, V. Ga- 
leckas. V. Garnelis, E. Jokubilie- 
nė. J. Jurėnas. A. Klemkienė, A. 
Lapenas, J. Mačiulis, B. Rudokie
nė, B. Stonkus, S. Styra, J. Vitas, 
V. Vytas; $15 - B. Gudinskas.

Muziejaus statybos fondui E. 
Vindašius aukojo - $100.

KLB valdyba duoda pakvitavi
mus atleidimui nuo pajamų mo
kesčių kultūros ir šalpos reika
lams; taip pat organizacijoms, ku
rios veikia Kanados lietuvių Bend
ruomenės ribose ir už aukas viso- 

daugiau: E. ir J. Paunksniai, 
D. ir J. Mozūraičiai, J. Skučas 
ir Kanados lietuvių fondas. 
Taip pat yra daug organiza- 
cijų-rėmėjų ir aukotojų, kurie 
nori, kad Montrealyje “gimęs” 
kūrinys, tikrai gerai būtų at
liktas. (Būtų labai gerai, jei 
pasižadėjusieji raštu ar žodžiu 
atsilieptumėte).

A. Blauzdžiūnas

PADĖKA
Pirmiausia nuoširdžiausia pa

dėka libreto autoriui H. Nagiui 
ir muz. A. Stankevičiui už sukur
tą pirmą Kanados lietuvių istori
joje religinę kantatą. Nuošir
dus ačiū daii. R. Bukauskui už taip 
gražiai paruoštą leidinio viršelį 
- ir veltui, A. Staškevičiui už verti
mą į anglų kalbą. R. Bulotai į pran
cūzų. Visiems mecenatams, rėmė
jams ir aukotojams didelė padėka. 
Visoms ponioms, kurios prisidėjo 
maistu, ir loterijos laimikiais. 
Visai darbo tarnybai (kurie taip 
nuoširdžiai dirbo — ypač virtu
vėje) supažindinimo popietėje. 
AV parapijos klebonui kun. J. 
Aranauskui už prieinamą nuomą. 
NL redaktorei Birutei Nagienei 
ir redakcijos nariams už duotą 
vietą laikraštyje'rašiniams^ir 
informacijai, “Tėviškės žibu
riams” už įdėtas nuotraukas ir 
straipsnius. Repetuojantiems 
mūsų chorams ir chorvedžiams 
didelis ačiū. Šv. Kazimiero pa
rapijos k-to nariams už pagalbą, 
taip pat ir Aušros Vartų k-to 
esantiems ir buvusiems nariams.

Labai dėkojame visiems atsi
lankiusiems kovo 15 dienos po
pietėje. Nei vienas parengimas 
nebūna be klaidų. Buvo ir čia. 
Už nesklandumus ir nesusipra
timus atsiprašau.

Sukaktuvinio komiteto vardu
A. Blauzdžiūnas

keriopai krašto valdybos veiklai 
paremti. Pakvitavimai neišduoda
mi už solidarumo mokestį ar už iš
laidas susidariusias ruošiant ren
ginius. Valdyba dėkoja visiems 
aukojusiems, kurie remia Lietu
vos ir lietuvių garbės gynimą, kul
tūrinį, švietimo ir šalpos darbą. 
Jūsų išrinktieji valdybos nariai 
dirba ir aukoja savo laiką, negau
dami ar neimdami net už važinėji
mo išlaidas. Prašome aukomis pri
sidėti visus.

Kaip žinome Kanados lietuvių 
reikalai yra geresnėje padėtyje 
nei JAV. Mes mokame geriau atsi
ginti nuo puolimų. Tik reikėtų 
labiau susirūpinti, kad kanadie- 
čių-lietuvių rankose liktų dau
giau pinigų, kurių tiek daug rei
kia mūsų pačių veiklai. Nemažin
kime, bet didinkime Bendruome
nės iždą.

J. Krištolaitis,
KLB iždininkas

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tų. kurį 

Jis mums duoda "

Gerry Lougheed 
Funeral Home

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 
Telefonas: (705) 673-9595
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Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynės
Kaip jau anksčiau buvo skelbta, 

XXXVII-sios Š. Amerikos lietu
vių sporto žaidynės vykdomos 
dvejose vietovėse:

1987 m. gegužės 9 d. Toronte bus 
pravestos 1987 m. ŠA lietuvių ledo 
ritulio, kėgliavimo (bowling) ir 
stalo teniso pirmenybės.

1987 m. gegužės 16-17 d.d., Niu
jorke įvyks 1987 m. ŠA lietuvių 
krepšinio, tinklinio, šachmatų, 
raketbolo ir plaukimo pirmeny
bės. Plaukimas vyks gegužės 16, 
šeštadienį 2 v.p.p. State Univer
sity, College at Old Westbury, 
Old Westbury, N. Y. Registraci- 
ja-apšilimas nuo 12.30 v.p.p.

Žaidynės Toronte
ŠALFASS-gos centro valdybos 

pavedimu, Toronte vykstančias 
žaidynes vykdo Toronto lietuvių 
ledo ritulio klubas. Varžybų ko
ordinatorius — Rimas Kuliavas.

Visi žaidynių dalyviai, tiek klu
bai, tiek ir žaidėjai, privalo būti 
atlikę 1987 m. metinę ŠALFASS- 
gos narių registraciją.

Smulkios informacijos dėl visų 
3-jų sporto šakų yra praneštos 
visiems sporto klubams ir kaiku- 
riems pavieniams žaidėjams (kėg- 
liuotojams ir stalo tenisistams), 
jei jų adresai yra žinomi. Suin
teresuotieji prašomi kreiptis į 
bet kurį sporto klubą: tiesiogiai 
į atitinkamos sporto šakos var
žybų vadovą ar žaidynių koordi
natorių Rimą Kuliavą.

Ledo ritulio pirmenybės bus 
pravedamos tik vienoje vyrų kla
sėje, amžius neapribotas. Varžy
bos vyks Westwood Arena, Hwy 27, 

Be mokyklos, 
be darbo, 

žemiau 25 metų,
C 7- "1 e J ®  ■; • -■ ■ o dirbti nori

Susiriškite su
FUTURES

Skambinkit nemokamu tel. 1-800-387-0777
• “FU TURES" padės įsigyti kvalifikacijas 

darbo gavimui.
• Iki 52 savaičių mokės algat už atliekama^ 

apmokymą bei praktiką^ darbe.

Jeigu jūs įsipareigosite ateičiai, 
Ontario įsipareigos jums.

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

Ministry of Skills Development

Toronto, Ont. Komandų skaičius 
neribojamas, atviras visiems ŠA 
lietuvių klubams ir žaidėjams, 
attikusiems 1987 m. metinę ŠAL
FASS-gos narių registraciją.

Ledo ritulio varžybų registra
cija atliekama iki 1987 m. ba
landžio 25 d., pas ledo ritulio 
pirmenybių vadovą Rimą Kuliavą, 
297 Kennedy, Toronto, Ont., M6P 
3C4, tel. (416) 766-2996.

Kėgliavimo (bowling) pirmeny
bės — individualinės ir koman
dinės.

Individualinės kėgliavimo pir
menybės bus pravedamos vyrų ir 
moterų klasėse, neapriboto am
žiaus, be “handicap”. Dalyvių 
skaičius neapribojamas.

Komandinėse kėgliavimo pir
menybėse, komandą sudaro 4 miš
rios lyties žaidėjai-jos. Pav. 3 
vyrai ir viena moteris; 2 vyrai ir 
2 moterys ar 3 moterys ir vienas 
vyras.

Varžybose gali dalyvauti ne
daugiau kai 24 pirmiausia užsire
gistravusios komandos.

Kėgliavimo varžybos vyks Plan
tation Bowlerama, 5429 Dundas 
St. W., Toronto, Ont. (apatiniame 
aukšte), tel. (416) 239-3536.

Kėgliavimo varžybų tvarka: 
gegužės 9 d., 10.30 v.r. — dalyvių 
registracija, 11.00 v.r. — koman
dinės varžybos, 2.00 v.p.p. — indi
vidualinės varžybos.

Kėgliavimo pirmenybių dalyvių 
registracija atliekama iki 1987 
m. balandžio 30 d., pas kėgliavi
mo varžybų vadovę Audrą Danai- 
tytę, 425 Mill Rd. No. 10, Etobi
coke, Ont. M9C 1Z2, tel. (416) 626- 

8994 namų, (416) 252-4659 darbo.
Stalo teniso pirmenybės vyks 

Toronto Table Tennis Club, 60 
Apex Ave., Toronto, Ont. (vienas 
blokas į šiaurę nuo Dufferin ir 
Lawrence sankryžos).

Programa: Vienetai — vyrų, mo
terų, vyrų senjorų (1937 m. gimimo 
ir vyresnių), jaunių (1968 m. gim. ir 
jaunesnių) ir mergaičių (1968 m. 
gim. ir jaunesnių).

Dvejetai — vyrų, moterų ir miš
rus. Komandinės — vyrų ir mo
terų.

Vyrų komandą sudaro 3 vieneto 
žaidėjai. Moterų — 2 vieneto žai
dėjos ir vienas dvejetas.

Varžybų pradžia: gegužės 9, šeš
tadienį, 10.00 v.r., visoms klasėms. 
Žaidėjų registracija — 9.00 v.r.

Visi lietuviai stalo teniso žai
dėjai kviečiami dalyvauti. Daly
vių registracija iki balandžio 30 d., 
pas stalo teniso varžybų vadovą 
Joną Nešukaitį, šiuo adresu: Jo
nas Nešukaitis, 255 Silver Birch 
Ave., Toronto. Ont. M4E 3L6., tel. 
(416) 691-7798.

Žaidynės Niujorke
XXXVII-ju Š.A. lietuvių sporto 

žaidynių II-ją dalį vykdo Niujor
ko Lietuvių atletų klubas, ŠAL- 
FASS centro valdybos pavestas, 
1987 m. gegužės 16-17 d.d., Niujor
ke. Šios žaidynės skiriamos pami
nėti 50 metų sukakčiai nuo Lietu
vos vyrų krepšinio rinktinės lai
mėjimo Europos krepšinio pir
menybių 1937 m. Rygoje.

Žaidynių programoje 1987 m. Š. 
A. — lietuvių krepšinio, tinkli
nio, šachmatų, raketbolo ir plau
kimo pirmenybės. Plaukime kartu 

vyks ir Š. A. baltiečių pirmeny
bės.

Žaidynių vykdytojas Niujorko 
LAK, pirmininkaujamas Antano 
Mičiulio, sudarė organizacinį 
komitetą, kuriam vadovauti pa
kviestas Pranas Gvildys. Varžy- 
binio komiteto pirmininkas — Al
gis Jankauskas, tel. (718) 849- 
2260.

Krepšinio ir tinklinio pirmeny
bių programos nustatytos atsi
žvelgiant į preliminarinės regis
tracijos duomenis. Krepšinis vyks 
šiose klasėse: vyrų A, vyrų B. jau
nių A, jaunių B ir jaunių C; tink
linis — vyrų, moterų, mergaičių A 
ir mergaičių B klasėse. Krepšiny- 
je ir tinklinyje prieauglio A kla
sei priklauso gimę 1968 m. ir jau
nesni, B klasei — gimę 1970 m. ir 
jaunesni ir C kl. — gimę 1972 m. ir 
jaunesni.

Krepšinio varžybų vadovas — 
Vidmantas Matušaitis, tel. (201) 
944-1229, tinklinio — dr. Rimas 
Vaičaitis, tel.(914) 634-8923.

Raketbolo pirmenybių progra
ma: vyrų vienetas (neriboto am
žiaus), moterų vienetas (neriboto 
amžiaus), vyrų senjorų (gim. 1942 
m. ir vyresnių) vienetas, dveje
tas (vienoje grupėje vyrams ir 
moterims). Užsiregistravus pa
kankamai žaidėjų, vyrų (neriboto 
amžiaus) klasė kvalifikaciniu bū
du bus padalinta į 2 ar daugiau 
grupes pagal patyrimą. Galutinė 
žaidėjų klasifikacija ir varžybų 
pravedimo sistema bus nustatyta 
pasibaigus dalyvių registracijai. 
Varžybų vadovas — Vincas Dūlys, 
tel. (301) 987-5275. Raketbolo

(Nukelta į 8-tą psl.)



Mintys “Domuko jotynę” perskaičius
IGNAS MEDŽIUKAS

Dailiojo žodžio kūrėja Pet
ronėlė Orintaitė Balės Vaivo- 
rytės ar Balės Voveraitės sla
pyvardžiais yra parašiusi ne
mažai knygelių vaikams ir jau
nimui: eilėmis, scenos veikalė
lių ir beletristine forma. Ji 
1986 m. parašė ir išleido ilius
truotą vaikams skaitymų kny
gelę “Domuko jotynė”.

Knygelės siužetas paprastas 
— iš kasdieninės aplinkos, 
pritaikytas vaiko psichologi
jai. Čia nuosekliai, meniškai 
apipavidalinant, pavaizduoti 
vasaros malonumai, kuriuos 
patiria Lietuvos kaimo vaikai. 
Jie stebi paukštelius, laukia 
prinokstančių vaisių, kartais 
pamėgina paragauti žalią
rūkštų obuoliuką.

Tokią ramią vienodą eigą 
pertraukia žinia: iš Vilniaus 
atvyksta dėdė ir dėdienė. Su
silaukti svečių — vaikams di
delis džiaugsmas, nes žino, 
kad atveš jiems lauktuvių. Mo
tina pamoko, kad su svečiais 
būtų mandagūs ir gražiai pasi
sveikintų. Ir tikrai, atvykę 
svečiai juos apdalina gardu
mynais ir įvairiais žaisliukais. 
Dargi dėdė Adomas apdovano
ja juos pinigais, o dėdienė, 
dvelkianti lelijų kvapais, pa
tapnojusi mažiukų suveltas 
galvutes, paglosčiusi mergy
čių kasutes, apdovanoja mels
vais nosinukais.

Baigiantis svečių viešnagei, 
motina primena vaikučiams, 
kad jie turėtų kuo nors sve
čius palinksminti. Tai buvo 
jiems galvosūkis, sukėlęs daug 
ginčų. Tik pasikvietę Riman
tą, kuris buvo jau pusbernis, 
radę išeitį, baigia ginčus. 
Kai vieną dieną visi buvo so
čiai prisivalgę skanių pietų, 
staiga Domukas, nusilenkda
mas prieš sėdinčius, prakal
ba, sveikindamas dėdę ir dė
dienę, sakydamas, jog jie už jų 
gerumą atsilygindami irgi no
rį ką nors parodyti. Pirmiau
sia Domukas pakviečia pačią 
mažiausią sesutę Augutę. Pra
dėjusi nedrąsiai, ji deklamuo
ja eiles laibu balseliu, bet 
Murklė, besiraivydama po 
suolu, ją išblaško ir ji užsi
miršta toliau eilėraštį tęsti. 
Toks nemalonus jausmas ap
ima mažąją, jog ji nė nepa
junta besėdinti dėdienės 
sterblėje. Toliau dainuoja 
Valytė, tik jai besistengiant 
sodriau dainuoti, surinka gai
dys ir sukliudo dainavimą. 
Paauglys Kastelis visus nu
stebina besivartydamas kiemo 
pievelėje, atsispirdamas tik 
rankų ir kojų galais. Įdomiau
sią dalyką sugalvoja Domukas. 
Jis užsėda veršelį, kuris,

VYTA LITAS KASTYTIS

Pro skausmo vielas
(Lietuvą, tėviškę mylimą. 
Mūs mintys pavasariu veržias. 
Tenai tenudžius mūsų ašaros 

karčios,
Ten nuostabią šilimą 
Širdis tepajus!

Pro skausmo spygliuotas 
vielas -

Troškimų. svajonių ir laisvės 
dangus.

Pavasariai, vasaros žydi 
Pro skausmo vielas.

Dangau.
Kodėl taip saulėtas esi?
Troškimai, svajonės, kam 

gundote mus.
Kai jaunos krūtinės giliam 

ilgesy.
Netekusios tėvo namų? . . .
Trondheimas, Norvegija, 
1945 m. birželio 26 d. 

Klivlando dainos-muzikos vienetas “Uždainuokim!”, kuris balandžio 25, šeštadienį, Anapilyje “TŽ” spaudos vakare at
liks meninę programą. Iš kairės: Vitas Gyvas, Paulius Nasvytis, Rytas Urbaitis, Gytis Motiejūnas, jn., Jonas Mulionis, 
Paulius Žiedonis, Edas KŲauskas, Marius Tatarūnas, Algis Zylė ir vidury Mirga Bankaitytė Nuotr. V. Bacevičiaus

nepakęsdamas ant savo nuga
ros jojiko, tartum laukinis 
ima bėgioti, norėdamas juo 
nusikratyti. Tik įšokęs į gė
lių darželį, ištrypęs gėles ir 
aplaužęs diemedžio krūmą, su
klumpa; tada nuslysta nuo jo 
nugaros ir jojikas.

Autorė savo kūrinėliu “Do
muko jotynė” praturtino ne
gausią vaikų literatūrą lietu
vių kalba šiame krašte. Ji pa
rodė Lietuvos kaimą, koks jis 
buvo nepriklausomybės laiko
tarpyje. Pavaizdavo lietuvio 
inteligento, gyvenančio mies
te, santykius su kaimu, iš ku
rio jis kilęs. Tas inteligentas 
neatitrūkęs nuo gimtinės, ne-

langą ar užsienio kurortus; Istoriniai veikalai apie Lietuvą anglų kalba 
bet grįžta pas savo gimines
į nuošalų kaimą, kuriame ran
da ramią aplinką, sveiką mais
tą ir natūralų dvasios poilsį.

Autorė pavaizduoja tikrą 
Lietuvos kaimo gyvenimą, 
koks buvo prieš užimant kraš
tą Raudonajai armijai. Tas 
gyvenimas iš pagrindų buvo 
pakeistas Lietuvą susovieti- 
nus. Jaunimas, gimęs šiame 
krašte, kuriam skiriama ši 
knygelė, ją skaitydamas tu
rės progos susipažinti su sa
vo kilmės krašto kaimu; jis 
nuvykęs į šių dienų ok. Lie
tuvą tokio jau neras, nes vie
toj individualių ūkių tenai 
dabar yra kolektyviniai. Au
torė parodė kultūringą kai
mo vaizdą, Bervainių šeimos 
atžalyno sumanumą ir sugebė
jimus. Vaivorytės kaimo vai
kelis, tai nėra Valančiaus lai
kų vaikelis, kuris neprilygs
ta net miesto veršeliui. Lie
tuvių kilmės vaikai, gimę ir 
augę mistuose, retas yra ma
tęs gyvą veršelį, nebent tele
vizijoje. Autorė įpindama į 
pagrindinę sceną veršelio mė
ginimą nusikratyti jojiku, pra
linksmina žiūrovus ir sudomi
na skaitytojus. Vaizdelis šiek 
tiek primena toreodorą, tik 
ispaniškasis toreodoras yra 
žiaurios scenos veikėjas, o 
lietuviško jojiko tikslas — 
tik nustebinti ir prajuokinti 
žiūrovus.

Autorės stilius lengvas, pri
taikytas vaiko galvojimui. Kal
ba labai sklandi, žodinga. Vai
kas gimęs kad ir lietuvių šei
moje, kur namuose vartojama 
lietuvių kalba, susidurs su 
daugeliu nesuprantamų žo
džių, bet tai bus proga jam 
praplėsti savo žodyną. Knyge
lės viršelis skoningai apipa
vidalintas, estetiškas, impo
nuojantis. Tekstas paįvairin
tas spalvotomis iliustracijo
mis, atspausdintas gerame po
pieriuje. Knygelė tinka litua
nistinių mokyklų knygynė
liams ir šiaip įvairiomis pro-
gomis kaip vertinga dovanėlė 
vaikams.

Bale Vaivorytė. DOMUKO JO
TYNĖ. Jaunimo bibliotekos 
leidinys. Autorės lėšomis. 
Iliustravo J. Kiburas. 48 psl. 
Roma 1986. Kaina nepažymėta.

Atsiųsta paminėti
TAUTOS GYVYBĖ nr. 2 (15). Po

litinis, literatūrinis tautinio są
moningumo žurnalas. Redakto
rė - Birutė Kemežaitė.

AIDAI, kultūros žurnalas, 1986 
m. 4 nr. Straipsniai: Vytautas Vo- 
lertas, Ne krikšto kaltė, Valde
maras M. Cukuras, Išlaisvinimo 
teologija, Antanas Rubšys, Isla
mas ir jo vaidmuo. Skyriai: Iš min
ties ir gyvenimo, knygos. Eilėraš
čiai — Kazio Bradūno, novelė 
“Juanita” — Jurgio Jankaus, iliust
racijos — dail. Romo Viesulo. Re
daktorius — Leonardas Andriekus, 
OFM, administratorius — Benve- 
nutas Ramanauskas, OFM (361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207, USA).

JAV Lietuvių Bendruomenės kultūros tarybos VII premijų šventė Čikagoje. Laimėtojai, rengėjai ir rėmėjai iš 
kairės: muz. F. Strolia - muzikos premija, dr. J. Prunskis-žurnalistikos, JAV LB valdybos pirm. A. Gečys, JAV LB 
kultūros tarybos pirm. L Bublienė, poetas B. Brazdžionis- LB literatūros premija, LF valdybos pirm. M. Reinienė, 
LF tarybos pirm. P. Kilius, aktorius J. Blekaitis - teatro premija, dail. A. Elskus - dailės premija J.Tamulaitis

ALGIRDAS BUDRECKIS
Pats pirmas anglų veikalas 

apie lietuvius buvo keliaunin
ko Vulfstano aprašymas apie 
prūsus 901 m. anglosaksų kal
ba karaliui Alfredui.

Yra ir kitų nuotrupų iš ke
lionių aprašymų, kuriuos su
rinko ir perspausdino garsioji 
Huykluto draugija savo rinki
nyje apie keliones ir naujų 
kraštų atradimus.

Seniausia angliška knyga, 
kuri turi reikšmės istorikui, 
yra H. Rhodes suredaguota 
“A New Account of Poland 
and Lithuania, describing 
their governments, palati
nates, provinces, religion, 
language, habits”. Šis veika
las buvo išspausdintas Lon
done 1702 m. Įdomu, kad re
daktorius kalba apie skirtin
gas valdžias Lenkijoje ir Lie
tuvoje. Atseit, čia buvo ap
rašomos dvi skirtingos vals
tybės.

Pirma knyga apie Lietuvą 
anglų kalba Amerikoje buvo 
išspausdinta Bostono Carter 
& Hardee spaustuvėje dviem 
tomais 1832 ir 1833 m. Tai 
buvo sukilėlio Juozapo Hor- 
dynskio “History of the Late 
Polish Revolution and the 
Events of the Campaign in 
Lithuania”. Įvado vietoje 
buvo Chodzkos Lietuvos is
torijos santrauka, išversta 
išprancūzų kalbos'"

Mano žiniomis, yra 74 lei
diniai apie Lietuvą bei lie
tuvius anglų kalba. Juos ga
lima skirstyti į grupes.

Pirma grupė — bendros Lie
tuvos istorijos. Į šią grupę 
įeina tik 9 veikalai, būtent: 
dr. Jono Šliūpo, “Lithuania in 
Retrospect and Prospect”, 
1915; Antano Jusaičio, “The 
History of the Lithuanian 
Nation and its Present Na
tional Aspiration”, 1918; 
Joseph Hertmanowicz, “The 
Lithuanians”, 1920; Thomas 
Chase, “The Story of Lithua
nia”, 1946; Adolfas Šapoka, 
“Lithuania through the Ages”, 
1948; Constantine Jurgėla, 
“History of the Lithuanian 
Nation”, 1948; Alberto Geru
čio suredaguota “Lithuania 
700 Years”, 1969; kun. Juozo 
Končiaus, “History of Lithua
nia”, 1972; Algirdo Budreckio, 
“An Introduction to the His
tory of Lithuania”, 1984.

Pirmosios 3 istorijos at
sirado ryšium su lietuvių pa
stangomis atkurti Lietuvos 
valstybę I D. karo metu. Jų 
tikslas buvo supažindinti ame
rikiečius su Lietuvos praei
timi ir siekimais. Liūdna, nors 
įdomu, kad dar turėjo praeiti 
26 metai, kol vėl pasirodė 3 
istorijos po II D. karo. Šios 
istorijos buvo pilnesnės, tu
rėjo šaltinių nuorodas. Popu
liariausias veikalas buvo 
Kosto Jurgėlos, tačiau ame-

rikiečių mokslininkai jį lai
ko tęiidencingu dėl jo aiškaus 
priešvokiško", priešlenkiško 
ir priešrusiško nusistatymo. 
Na, vėl praėjo 20 metų, kai 
pasirodė dr. Alberto Geručio 
suredaguotas kolektyvinis 
veikalas. Jis iš karto tapo 
populiariu. Jo devinta laida 
pasirodė 1985 m. Kan. J. Kon
čius paruošė populiarią isto- 
rijėlę 1972 m., kurią ir da
bar naudoja mūsų politiniai 
veiksniai. Dar praėjo tuzinas 
metų, kai A. Budreckis para
šė apžvalginį Lietuvos istori
jos įvadą 1984 m. Pats veika
las buvo išspausdintas tik po 
metų.

Antra istorijų grupė yra 
monografijos apie tam tikrus 
istorinius laikotarpius, įvy
kius, asmenis. Tokių veikalų 
yra 25. Jų autoriai buvo Bac
kus, Benedictsenas, Budrys 
su Paprocku, Cantons-Kon- 
tautas, Gimbutienė, Harriso- 
nas, Jurgėla-Gečys-Sužiedė- 
lis, Kasulaitis, Klimas, Kon
čius, Lithuanian Information 
Bureau, Mačiuika, Norem, 
Page, Pick, Royal Institute of 
International Affairs, Savasis, 
Senn, Simutis, Stukas, Taru- 
lis, Urban ir Vardys.

Panašūs veikalai yra apie 
II D. karą ir jo pasekmes. 
Nors daug tokių knygų buvo 
parašytos politiniu, net pro
pagandiniu požiūriu, arba 
buvo naujų įvykių įvertinimai. 
Ilgainiui tos knygos įgijo 
istorinės reikšmės. Atseit, 
tapo naujausių laikų istori
jomis. Tokių veikalų yra 20. 
Autoriai yra Audėnas, Budrec
kis, Daumantas (J. Lukša), Har
rison, Kasias, Manning, Pakš
tas, Pėlekis, Petruitis, Re- 
meikis, Swethenham, Tarulis, 
Tauras (A. Landsbergis), Tra
kiškis, Vardys.

Trečia grupė yra regioninės 
monografijos, kurių yra 4 ang
lų kalba. M. Brako suredaguo
ta “Lithuania Minor” apie Ry
tų prūsus. Taipgi yra 3 veika
lai apie Vilnių ir Vilniaus 
kraštą: A. Šapokos “Vilnius 
in the Life of Lithuania” (1962), 
P. Česnulio atsiminimai apie 
lenkų okupaciją “In the Sha
dow of the White Eagle” (1983), 
ir A. Budreckio suredaguota ir 
išversta “Eastern Lithuania” 
(1985).

Ketvirtą grupę sudaro 4 kny
gos apie lietuvius išeivius. 
Pirma tokia studija apie JAV 
lietuvius buvo čeko sociologo 
Joseph Roučeko “American 
Lithuanians” (1939). Praėjus 
37-riems metams, pasirodė 
Antano Kučo “Lithuanians in 
America” (1975) ir Algirdo 
Budreckio “Lithuanians in 
America, 1651-1975” (1976). 
Kun. Pranas Gaida suredagavo 
kolektyvinį leidinį “Lithua
nians in Canada”, kurį pavyko 
įterpti į oficialią “Canada 
Ethnica” seriją 1967 m.

Prie šios grupės taipgi bū
tų galima priskirti Amerikos 
vietovių bei parapijų ir or
ganizacijų monografijas, ku
rių yra 5. Jų autoriai — Ka
therine Burton, David Fain- 
hauz, Antanas Kučas ir kun. 
William Wolkovich (Vincentas 
Valkavičius).

Kitokiai grupei priklauso 
veikalai, kurie garbės nedaro 
Lietuvai ar lietuviams ir kurie 
nušviečia Lietuvos istoriją 
tamsiomis spalvomis. Tokių 
knygų yra keturios. Amerikos 
latvio komunisto “Gregory 
Mėiksinš knygpalaikė “The 
Baltic Riddle: Finland, Esto
nia, Latvia, Lithuania”, kuri 
pasirodė 1943 m. kaip Balti
jos valstybių sovietizacijos 
apologija, bandė karo metu 
įpiršti Sovietų Sąjungos do
minavimą. Mūsiškio prof. Leo
no Sabaliūno “Lithuania in 
Crisis” (1972) mums nedaro 
jokios garbės. Jo tezė yra, 

kad Lietuvos respublika buvo 
nevykusi visose srityse. Dar 
blogiau — veikalą išspausdi
no Indianos universiteto 
spaustuvė, neigiamą pratar
mę parašė žydas profesorius 
Charles Leonard Lundin, ku
ris išveda, kad mažos valsty
bės negali egzistuoti ir dar 
dėkoja prof. Sabaliūnui už 
puikų įrodymą.

Panašiai galima kritikuoti 
amerikiečio istoriko William 
Urban, kilusio iš Teksaso, dvi 
knygas “The Baltic Crusade” 
ir “Prussian Crusade”. “Isto
rikas” Urban yra tiek prisisė- 
męs Treitschkės, Voigto ir ki
tų kryžiuočių ordino liaupsin- 
tojų dvasios, kad jo veikalai 
yra itin tendencingi. Baltie- 
čiai pas jį yra atsilikę tam
suoliai, o kryžiuočiai yra tikri 
krikščonys kultūrnešiai. Pa
rafrazuojant teksiečių kau
bojų posakį “The only good 
Indian is a dead Indian”, ga
lima kaubojaus William Ur
ban lūpomis tarti: “The only 
good Balt is a dead Balt!”

Pagaliau yra “absurdo teat
ro” ar metaistorijos katego
rija. Deja, pas mus atsirado 
du fantastai, kurie rašė neva 
lietuviškas istorijas anglų 
kalba. Tokios istorijos netu
ri jokios mokslinės vertės ir 
lietuvius išjuokia svetimų 
mokslininkų akyse. Numizma- 
tiko Aleksandro Račkaus 
“Guthones (The Goths) Kins
men of the Lithuanian People” 
(1927) buvo pirmas toks leidi
nys. Naudodamas liaudies eti- 
lomogizavimą ir pseudoling- 
vistiką, Račkus išvedė, kad 
gotų karaliai ir užkariautojai 
iš tikro buvo lietuviai.

1975 m. pasirodė “Samogi- 
tia”, kurios autorius yra 
Charles L. Thourot Pichel. 
Pirmu žvilgsniu manytum, kad 
jis prancūzas "Pišel”. Nieko 
panašaus! Jis yra buvęs Scran- 
tono policijos kapitonas 
Karolis Pikielis. “Samogi- 
tijoje” Pikielis fantazuoja, 
kad žemaičiai yra kilę iš egip
tiečių karalaičių “Saulės 
ženklo” šeimos, kad jie nėra 
lietuviai, vėliau sumušė mon
golus ir kryžiuočius. Kažkodėl 
jis nukerpa lietuvių valdovų 
vardų galūnes. Na, pagaliau jis 
teigia, kad prezidentas Smeto
na okupavo Žemaitiją ir išva
rė teisėtą Žemaičių kunigaikš
tį Jokūbą, kuris, pasirodo, bus 
Pikielio senelis. Autorius net 
giriasi ordinu, kurį jis pats 
sugalvojo ir sau dovanojo! To
kių istorijų mums lietuviams 
tikrai nereikia, ypač anglų 
kalba!

Nagrinėjant veikalų sąrašą, 
jį dar galima surūšiuoti kitaip, 
pagal autorių tautybę bei lei
dyklos kilmę.

Iš tų 74 surašytų istorinių 
veikalų: 1. lietuvių parašyta 
ir lietuvių spaustuvių išspaus
dinta 43; 2. lietuvių parašyta 
ir universitetų ar svetimųjų 
leidyklų išleista — 11; 3. buvo 
ir nelietuvių parašytų veikalų 
— 19.

Čia įsidėmėtina, kad iš ne
lietuvių spaustuvių buvęs 
Austrijos žydas Frederick A. 
Praeger Niujorke turėjo gar
sią leidyklą, kuri spausdin
davo iki 1967 m. nemaža moks
linių veikalų iš Rytų Europos 
istorijos ir politikos.

Žinoma aukščiausią presti
žą mokslininkų tarpe turi 
universitetų leidyklos. Deja, 
gana mažai jų teikėsi išleisti 
Lietuvos istorijos veikalų. 
Galima jas prabėgomis sumi
nėti: Olandijos Leidenas, In
dianos universitetas, Niujor
ko Columbia University, Uni
versity of Kansas, Harvardo 
universitetas, University of 
Chicago, University of Notre 
Dame ir Catholic University 
of America. Iš viso 8 univer
sitetai.
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C1 KlJLTLf MIKĖJ E VEIKLOJE
Montrealiečio dr. Henriko Na- 

gio poezijos rinkinį anglų kalba 
ruošia eilėraščių vertimais pasi
žymėjęs Jonas Zdanys, dirbantis 
Yale universitete. Jo išverstų dr. 
H. Nagio eilėraščių yra antolo
gijose “Selected Post-War Poetry 
(1979) ir “Contemporary East 
European Poetry” (1983). Trys J. 
Zdanio versti dr. H. Nagio eilė
raščiai bus ir žurnalo “Crosscur
rents” ruošiamoje antologijoje 
“Literary Olympians”, kuri skai
tytojus pasieks dar prieš 1988 m. 
žiemos olimpiadų Kanados Kal- 
garyje.

Dail. Vytauto O. Virkau dar
bų parodą š. m. sausio 18 — vasa
rio 18 d.d. surengė North Central 
kolegija Napetville vietovėje, Ili
nojaus valstijoje. Toje kolegijoje 
jis dėsto dailę nuo 1986 m. pava
sario. Parodai dail. V. O. Virkau 
parūpino pluoštų knygženklių, pa
pildytų akrilikos technika atlik
tais tapybos darbais. Parodos pro
ga pasikalbėjimų su dail. V. O. 
Virkau paskelbė “Naperville Sun” 
laikraštis, leisdamas jam pasisa
kyti apie knygženklius ir akrilinius 
darbus. Dail. V. O. Virkau knyg- 
ženkliais susidomėjo tik 1970 m. 
Juos studijavo, atlikimo technikų 
tobulino Londone ir Paryžiuje, 
pradėjo dalyvauti tarptautinėse 
knygženklių parodose. Savo akri
linius tapybos darbus dail. V. O. 
Virkau laiko perkeistos gamtos 
abstraktais. Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties proga Vatikanas šį 
pavasarį išleis dail. V. O. Virkau 
sukurtų pašto ženklų.

“Vyriausybės žinių” komplekto 
išleidimas aptartas Čikagoje va
sario 11 d. įvykusiame Lietuvių 
istorijos draugijos narių posėdy
je. Pagrindinį pranešimų padarė 
šios minties iniciatorius Jonas 
Sakas. Jam buvo sunku surinkti 
pilnų “Vyriausybės žinių” komp
lektų, kurio neturėjo nei Lietuvos 
atstovybė Vašingtone, nei Lietu
vos konsulatai. Kai ši kliūtis bu
vo įveikta, iškilo finansinė pro
blema: jokia lietuvių organiza
cija nesutiko imtis finansinės at
sakomybės. Pagrindinė našta teko 
ekonomistui, Jonui Sakui, kuris 
leidybos reikalus aptarė su kun. 
Vytautu Bagdanavičiumi, dr. Juo
zu Meškausku ir atspaudus suti
kusiu tvarkingai įrišti Liudu Kai
riu. Spaustuvėse paaiškėjo, kad 
vieno puslapio atspausdinimas kai
nuotų $16-18, o komplektas turi 
daugiau kaip 9.000 puslapių. Tad 
buvo pasirinktas pigesnis būdas 
“Xerox” daugintuvu paruošti pen
kis pilnus komplektus. “Xerox” 
daugintuvu nemokamai leido nau
dotis dail. VI. Vijeikis. Kitoms 
išlaidoms padengti paramos bu
vo susilaukta iš inž. K. Pabedins
ko, dr. L. Kriaučeliūno ir JAV 
lietuvių fondo. Pilnų komplektų 
sudaro 21 knyga. Keturi komplek
tai buvo gražiai įrišti. Neįrištas 
liko tik pentasis komplektas, ati
duotas Pasaulio lietuvių archyvui, 
kur lengvai bus galima pasidaryti 
reikiamų puslapių kopijas “Xe
rox” daugintuvu. Pirmieji 37 nu
meriai, leisti nuo 1918 m. gruodžio 
29 d. iki 1920 m. gruodžio 28 d., 
vadinosi “Laikinosios vyriausy
bės žiniomis”, o vėliau — “Vyriau
sybės žiniomis”.

Kompozitorius Julius Gaidelis 
mirė Bostone 1983 m. sausio 6 d. 
Jo mirties metines specialia pro
grama pamini Bostono bei apy
linkių lietuviams skirta radijo 
valandėlė “Laisvės varpas”, va
dovaujama Petro Viščinio. Pasta
rasis rūpinasi J. Gaidelio paliktų 
kūrinių išsaugojimu. Juos Austra
lijon išsivežė ten gyvenantis ve- 
lionies sūnus Garsas Gaidelis, su 
kuriuo susirašinėja P. Viščinis. 
Iš jo sužinome, kad G. Gaidelis 
nori įsteigti plokštelių firmą sa
vo tėvo kūriniams leisti. Pirmiau
sia būtų išleistos populiarios mu
zikos plokštelės, o iš jų gautas 
pelnas būtų panaudotas kitiems J. 
Gaidelio muzikos kūriniams skleis
ti. Tai esąs ilgas ir sunkus kelias. 
Šiemet turėtų paaiškėti, ar tokią 
mintį bus galima įgyvendinti. P. 
Viščinis Juliaus Gaidelio kūrinių 
išsaugojimo ir paskleidimo reika
lais taipgi susirašinėja su JAV lie
tuvių fondo vadovybe, JAV LB 
kultūros taryba, Juozo Žilevičiaus 
ir Juozo Kreivėno lietuviškos mu
zikos archyvu Čikagoje. Pomirti
nį Juliaus Gaidelio palikimą ga
lėtų apsaugoti jo kūrinių nuko- 
pijavimas ir atidavimas minėtam 
lietuviškos muzikos archyvui. 
Bostone taipgi buvo bandyta ir 
vėl bandoma sudaryti specialų 
komitetą Juliaus Gaidelio kūri
niams leisti. Būtų laikas pajudėti, 
nes 1988 m. sausio 6 d. minėsime 
penktąsias jo mirties metines.

Kompozitoriaus Antano Bud- 
riūno (1902—1966) atminimą me
tiniu jo vardo konkursu su 300 
rublių premija nutarė įamžinti 
Lietuvos kompozitorių sąjunga ir 
Pabiržės kolchozas. Konkurse 
kviečiami dalyvauti profesiniai 
kompozitoriai su liaudies dainos 
išdaila saviveikliniam chorui. 
Konkursui reikia atsiųsti ne ele
mentariai subalsuotų, bet išplė
totą dainą su palyda arba be jos, 
skirtą lygių balsų ar mišriam cho
rui.

Vilniaus operos ir baleto teat
ras savo repertuaran įjungė ko
miškų prancūzų kompoz. L. He
roldo baletų “Tuščias atsargumas”. 
Premjerinį spektaklį paruošė Le
ningrado S. Kirovo operos ir ba
leto teatro vyr. baletmeisteris 
O. Vinogradovas, vilnietis diri
gentas A. Šulčys, leningradiečiai 
dailininkai S. Pastuchas ir G. So
lovjovą. Pagrindinius vaidmenis 
sukūrė Vilniaus baleto teatro so
listai— V. Kudžma, L. Bartusevi
čiūtė, S. Masaniova, V. Chlebins- 
kas, J. Katakinas ir A. Semiono- 
vas. Pirmų kartų Vilniuje L. He
roldo “Tuščių atsargumų” daugiau 
kaip prieš šimtų metų atliko gast
roliuojanti grupė. 1926 m. šį ba
letų pastatė Kauno teatras, be
veik po penkių dešimtmečių — 
muzikinis Kauno teatras.

Miško verslų muziejų organi
zuoja Ignalinos kraštotyrininkai, 
jam radę tinkamų seno kaimo so
dybų Tautinio parko teritorijoje. 
Kraštotyrininkai renka dokumen
tinę medžiagų ir atsiminimus apie 
miško verslus, talkinami istori
kų, miškininkų bei aplinkinių gy
ventojų.

Vilniaus jaunimo teatras pasku
tinei savo premjerai pasirinko 
dabartinio P. Afrikos respubli
kos dramaturgo A. Fugardo pjesę 
"Čia gyvena žmonės”, kurių reži
savo Vilniaus dramos teatro rež.
R. Tuminas. Scenovaizdžius su
kūrė jaunas dail. V. Lingys, mu
zikų — kompoz. F. Lapenas. Pa
grindinius vaidmenis atlieka Vil
niaus jaunimo teatro aktoriai — 
E. Žebertavičiūtė, E. Pleškytė,
S. Bareikis, G. Žalėnas ir D. Kuo
dytė. o

Literatūrinę Juozo Paukštelio 
premiją jo atminimui įamžinti 
prieš trejetą metų įsteigė “Naujo 
ūkio” kolchozas su Lietuvos kny
gos bičiulių draugijos Pakruojo 
rajono valdyba. Pirmuoju šios 
premijos laureatu prieš porų me
tų tapo Algirdas Pocius, o antro
ji premija dabar paskirta Romual
dui Granauskui už apysaką “Gyve
nimas po klevu”. Juozo Paukštelio 
premija skiriama už geriausius 
prozos kūrinius, vaizduojančius 
kaimiškų gyvenimų bei jo proble
mas.

Specialia konferencija Lietu
vos mokslų akademijos filosofi
jos, socialogijos ir teisės institu
te paminėtos šimtosios filosofo 
Ramūno Bytauto (1886—1915) gi
mimo metinės. Jis laikomas pir
muoju profesinio lygio lietuvių 
filosofu, studijas su aukso meda
liu baigusiu Maskvos universite
te 1912 m., rašiusiu lietuvių kal
ba. Pradžioje eilėraščius rašė ru
siškai, 1906 m. Lietuvių studen
tų draugijon įsijungė menkai te
mokėdamas lietuvių kalbų, bet vė
liau pradėjo rašyti lietuviškai. 
Paliko filosofinius straipsnius 
“Argi?” (1911), “Tauta ir tautiš
ka sąmonė” (1912), kalbinius — 
“Šis tas iš lietuvių kalbos filoso
fijos” (1908), “Lietuvių raštkal- 
bės klausimu" (1908), “Kaip tarti 
ir rašyti svetimžodžius (1912). Mi
rė kaulų džiova 1915 m. birželio 
22 d. Šveicarijoje. Konferencijo
je Ramūno Bytauto gyvenimą bei 
jo darbus aptarė prof. B. Genze
lis, prof. A. Gučas, J. Tumelis, 
V. Bagdonavičius, V. Navickas ir 
G. Mikelaitis.

Klaipėdiečiai jiems surengta
me koncerte susipažino su nau
jais kompozitorių A. Remesos ir 
Z. Virkšo kūriniais. Ž. Čmieliaus- 
ko vadovaujamas ansamblis su val
tornistu Z. Augaičiu atliko A. Re
mesos “Romantinį koncertą" sty- 
riniams ir valtornai. Koncerte 
taipgi skambėjo penktoji A. Re
mesos “Paprasto requiem” da
lis “Benedictus”. Z. Virkšo kon
certą kameriniam chorui ir inst
rumentiniam ansambliui “Palai
mink žodį, viltį ir žolę” (žodžiai 
J. Degutytės) atliko R. Varno va
dovaujamas Vilniaus konserva
torijos Klaipėdos fakultetų cho
ras, pritariant instrumentiniam 
ansambliui. Koncertą Z. Virkšo 
sonata smuikui ir fortepijonui 
“Į kylančią paukštę” papildė smui
kininkas R. Katilius ir pianistė 
L. Lobkova. V. Kst.
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KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 8.00 v. v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto Iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto Iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416)532-3400 ir532-3414

6 % 
6'/a%
7 % 
7 % 
7’/4% 
771% 
7’/4%
772% 
7'/j% 
6’/4% 
6 %

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo......................... 1072%
Sutarties paskolas

nuo......................... 1072%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų................... 9’/2%
2 metų................... 93/<%
3 metų................... 10 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų..........874%

Draudžiame asmenines Ir sutar
ties paskolas Iki $10,000 Ir narių 
gyvybe iki $2,000 už santaupas 
laikomas Mrų, čekių Ir taupymo 
sąskaitose.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......

180-364 d. term. Ind.......
1 metų term. Indėlius ....
2 metų term. Indėlius ....
3 metų term. Indėlius ....
1 metų GlC-met. palūk. . 
1 metų GlC-mėn. palūk. 
RRSP Ir RRIF (pensijos) 
RRSP-1 metų term. Ind. 
Specialią taup. s-tą .......
Taupomąją sąskaitą .....
Kasd. pal. taupymo sąsk....6 % 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki.......53/4%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 Ir morgičlus iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neima me mokesčio už /irs
tytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 34 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

A.BGOMES
Rad Estate* bwaancelM .

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mopsl.)

tas užsienio reikalų ministeri
jos metinių išlaidų sumažini
mas $10 milijonų. Didžiausias 
protestas kilo Suomijoje dėl 
numatyto Kanados ambasados 
uždarymo Helsinkyje. Pirmiau
sia reagavo Helsinkio burmist
ras R. Ilkaskivis, atšaukęs sa
vo apsilankymų šį rudenį Ota
voje ir sekančiais metais Ed- 
montone. Aštrių priekaištų Ka
nadai pažėrė Helsinkio spau
da, primindama, kad Helsinky
je buvo pasirašyta Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
sutartis. Baigminį Helsinkio 
aktų pasirašė ir Kanada, o da
bar, lengvai numodama ranka, 
nori uždaryti savo ambasadų 
dėl nepilno milijono dolerių. 
Ambasados išlaikymas 1985 m. 
su penkiolika vietinių tarnau
tojų kainavo tik $582.570, ne
įskaitant ambasadoriaus ir 
kitų kanadiečių algų. Suomius 
ypač suerzino faktas, kad 200.- 
000 Kanados piliečių yra suo
mių kilmės. Apsikeitimas pa
slaugom bei gaminiais tarp Ka
nados ir Suomijos pernai sie

kė $365 milijonus. Pas gimines 
ir turistais Kanadon kasmet 
atvyksta apie 30.000 suomių. 
Savo skyrius Kanadoje turi 40 
Suomijos įmonių, parūpinan
čių darbų beveik 5.000 kana
diečių. Suomijos orinio susi
siekimo bendrovė turi tiesio
ginius skrydžius Kanadon. Be 
to, Suomija yra paskutinė Va
karų demokratijos tvirtovė 
šiauriniame Sovietų Sųjungos 
pasienyje. Ambasados uždary
mas taptų politiniu Kanados 
nusisukimu nuo Suomijos, ku
riai reikia moralinės Vakarų 
pasaulio atsparos sovietinio 
milžino kontrolei sumažinti.

Minėtieji Kanados konsula
tai ir ambasados darbų plana
vo užbaigti š. m. kovo 31 d. Suo
mių protestas, atrodo, turėjo 
įtakos užsienio reikalų minis- 
teriui J. Clarkui, prieš šių da
tų paskelbusiam, kad ambasa
dos uždarymas Helsinkyje esųs 
atidėtas. Šis incidentas pri
mena ankstesnę J. Clarko klai
dų užsienio reikaluose, kai 
jam trumpų laikų teko būti 
Kanados ministeriu pirminin-

Klivlando skautų Kaziuko mugėje š. m. kovo 29 d. ps. J. TAORIENĖ taria 
atidarymo žodį Nuotr. V. Bacevičiaus

(0S SPORTAS
Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynės

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

“Bache Securities” registruotas atstovas

VILIUS S ERGĄ UTIS, 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

PASfRIXKf f I<
SAU ^AMA - 

c 

su
Tjt patyrusiu atstovu 

& sąžiningu patarnavimu

asmeniniu patarimu ANTANAS GENYS

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

telefonas 2!79-4371
Važiuoti i vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

pirmųjų šviesų ((pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechanlikus pataisymus.
Savininkas J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 6-to psl.) 
varžybos vyks State University 
College at Old Westbury, Old West
bury, N.Y. Raketbolo turnyro pra
džia gegužės 16, šeštadienį. 9 v.r. 
visoms klasėms.

Šachmatų pirmenybės .vyks Insti
tute of Technology, Old Westbury, 
N.Y. Šachmatų turnyro vadovas — 
Edvardas Staknys, tel. (718) 523- 
8517. Šachmatų varžybos bus pra
vestos 5-kių ratų šveicarų siste
ma. Laiko riba — 40 ėjimų per 90 
min. Trys ratai vykdomi pirmų die
nų ir du — antrų. Pirmojo rato 
pradžia — gegužės 16. šeštadienį. 
10 v.r. Registracija — 9 v.r.

Esant pakankamai dalyvių, var
žybos bus vykdomos A ir B klasė
se, pagal žaidėjų pajėgumų. Taipo
gi bus išvedama ir jaunių klasė 
(žemiau 20 m.). Dalyvių skaičius 
neribotas. A klasės laimėtojui 
teks dr. Algirdo Nasvyčio pereina
moji taurė, įsteigta 1982 m. Taipo
gi numatomos piniginės premijos: 
nemažiau $50 už pirmų vietų, $30 — 
už antrų ir $20 — už trečių. Premi
jas skiria privatūs aukotojai.

Plaukimo pirmenybės vyks Š. 
A. baltiečių pirmenybių rėmuo
se; lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš baltiečių varžybų pa
sekmių. Varžybos vykdomos šiose 
klasėse: vyrų bei moterų atviroje 
(15 m. ir vyresnių), senjorų — 
“Masters” (25 m. ir vyresnių), 
jaunių bei mergaičių 13-14 m.. 
11-12 m., 9-10 m. ir žemiau 9 m. 
Programa apima visus plaukimo 
stilius. Plaukimo varžybų vado
vas — Arvydas Barzdukas. tel. 
(703) 560-1410 namų; 703-241-2500 
darbo.

Visi žaidynių dalyviai, tiek klu
bai, tiek ir asmenys, privalo būti 
atlikę 1987 m. ŠALFASS metinę 
narių registracijų savo sporto 
apygardose ar ŠALFASS centro 
valdyboje. Dalyvių registracija 
krepšiniui ir tinkliniui privalo 
būti atlikta iki balandžio 30 d., 
o šachmatų, raketbolo ir plauki
mo — iki gegužės 9 d. šiuo adresu: 
Pranas Gvildys, 93 Wheeling Ave., 
Staten Island, NY 10309. tel. (718) 
356-7871 namų; (212) 839-2722 dar
bo.

Informacijas dėl motelių, paren
gimų. adresų, tvarkaraščių ir dėl

Greitas ir tikslus pu t urna rimas!

DRA. IDA

Bookbinding Studio 
“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

P. O. Box 1343, Postal Stalon "B" 
Mlaalasauga, Ontario L4Y 4B6

tolimesnės žaidynių eigos praneša 
žaidynių vykdytojai. Reikalui 
esant, kreipkitės į Pranų Gvildį.

Visos žaidynės vyks Old West
bury. rytiniame Niujorko prie
miestyje. apie 16 mylių nuo Niu
jorko...... ŠALFASS centro valdyba

"Žalgiris” vėl laimėjo 
čempionatą

Kauno “Žalgirio” krepšininkai 
šių metų sezone vėl pasižymėjo.

Po Sabonio susižeidimo Argen
tinoje. (čia “Žalgiris” tapo klu
biniu čempionu), “Žalgiriui” pra
dėjo nesisekti. “Čempionų taurės” 
turnyre Europoje pasiliko tik šeš
taisiais, kai praėjusiais metais 
kovojo baigminėse žaidynėse.

Sovietų Sųjungos krepšinio 
pirmenybėse pajėgė vos tik iš
sikovoti teisę varžytis dėl meis
terio vardo. Todėl atrodė, kad 
Maskvos CASK (kariuomenės klu
bas) jau gali tapti Sovietų Sų
jungos čempionu.

Baigminiai žaidimai (trys lai
mėjimai iš dviejų susitikimų) 
pradėti kovo 22 d. Kaune. Sabo
nis su nepilnai sugijusia koja 
nedrįso žaisti, todėl nenuostabu, 
kad Maskva pasiekė 11 taškų per
galę.

Lemiamoms rungtynėms, į 
Maskvų suvažiavo net 8.000 kau
niečių — “Žalgirio” gerbėjų. Aikš
tėje pasirodė vidurio puolėjas 
A. Sabonis ir “Žalgiris” sunkio
je kovoje laimėjo 3-jų taškų per
svarų. Tačiau Saboniui ilsintis 
ant suolo. Maskvos CASK krepši
ninkai smarkiai atsigriebė ir re
zultatas 41:22 maskviečių naudai. 
Toliau žalgiriečiams atkakliai 
kovojant antro kėlinio gale per
svara pakrypsta jų naudai.

(tempimo šiai atkakliai kovai 
netrūko — paskutinę sekundę 
tolimu metimu Maskva išlygino 
83:83!

Žaidimai pratęsiami ir “Žalgi
ris” išsikovojo pergalę 93:83, o 
su ja jau trečių kartų iš eilės 
Sovietų Sųjungos čempiono titulų!

Taškus pelnė šie žalgiriečiai: 
A. Sabonis 28. V. Chomičius 20 
(4 tritaškiai), S. Jovaiša 17 (4), 
R. Kurtinaitis 14. Krapikas 10, 
R. Civilis 2 ir A. Brazys 2.

A. Sabonis pasižymėjo baudų 
metime, įmesdamas 11 iš 11! Var
gu ar profesionalas vidurio puo
lėjas tai pakartotų?

A. Sabonis buvo išrinktas iški
liausiu šio čempionato žaidėju. 
Galima spėti, kad tai žino ir 
Portland Blazers profesionalų 
komandos vadovybė, jau anksčiau 
įrašiusi Sabonį į savo kandidatų

Juozas Balsys

ku. Rinkiminiame parlamento 
vajuje, viliodamas žydų kil
mės kanadiečių balsus, jis 
buvo užsinėręs kilpų ant kak
lo pažadu Kanados ambasadų 
iš Tel Avivo perkelti Jeruza
lėn. Tada jam teko šauktis se
no konservatorių politiko R. 
Stanfieldo pagalbos šiam pa
žadui atšaukti, arabų triukš
mui nutildyti. Ir šį kartų ne
pasakoma aiškiai, kad Kana
dos ambasada Helsinkyje ne
bus uždaryta. Kalbama tik apie 
uždarymo atidėjimų, jeigu bus 
surasta lėšų. Tokiu atveju 
ambasada bus palikta, bet už
darymo neišvengs su ja susiju
sios kitos raštinės.

Liberalų premjero D. Peter
sono valdoma Ontario provin
cija atidarė savo atstovybę 
Kvebeko mieste. Ji teiks infor
macijų kvebekiečiams apie 
provincinius Ontario įstaty
mus, provincinį pajamų mo
kestį, verslo ryšius, prancūzų 
kalbos paslaugas. Atstovybė, 
atidaryta netoli Kvebeko par
lamento, turi du nuolatinius 
tarnautojus. Jos metinėms iš
laidoms padengti reikės $120.- 
000.

Ateitininkų žinios
Moksleivių rekolekcijos bus 

balandžio 24-26 d.d. Loretto slidi
nėjimo vietovėje. Rekolekcijom 
vadovaus seselė Igne Marijošiūtė. 
Kviečiami Toronto, Hamiltono ir 
kitų apylinkių moksleiviai šiose 
rekolekcijose dalyvauti.

Moksleiviai jau renka medžiagų 
laikraštėliui “Pirmyn,* jaunime” 
Tai didelis darbas. Redakcinė 
komisija kviečia visus į šį darbų 
įsijungti.

Studentų studijų dienos įvyks 
gegužės 29-31 d.d. “Kretingos” 
stovyklavietėje. Į šias studijų die
nas yra kviečiami Kanados ir JAV 
lietuviai studentai. Norint tvar
kingai ir sklandžiai studijų die
nas suorganizuoti ir pravesti, 
reikia būtinai iš anksto žinoti 
dalyvaujančių skaičių. Todėl rei
kia apie dalyvavimų pranešti bet 
kuriam Toronto studentų valdybos 
nariui ne vėliau kaip gegužės 15 d. 
Studentų valdyba: L. Daukša (416) 
531-9862, R. Prakapas 233-4486, 
B. Abromaitytė 767-0867, M. Balai- 
šytė 533-9880.

Metinė ateitininkų šventė bus 
birželio 6-7 d.d. O.G.

Skautų veikla
• Balandžio 26. Atvelykio 

sekmadienį, šv. Jurgio šventę “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntai švenčia 
Prisikėlimo parapijoj. 10.15 v.r. 
skautai organizuotai su vėliavom 
dalyvauja šv. Mišiose ir po Mišių 
iškilminga sueiga parodų salėje. 
Skautai-tės renkasi į salę 9.45 v.r. 
pilnoj uniformoj. Bus ir laužo 
programa. Maloniai kviečiame vi
sus tėvelius, rėmėjus ir draugus 
dalyvauti pamaldose, sueigoje ir 
kartu pabuvoti skautų-čių šeimoje.

Tuntininkai

Aukojo Tautos fondui
$100: Ada. Aleksas Jucys, P. Kri- 

lavičius; $50: L. Matukas, V. Poš
kus; $40: A. Stanulevičius; $20: 
J. Cicėnas, J. Varanavičius, $10: 
P. Šimkus.

Visiems aukotojams reiškiame 
nuoširdžių padėkų.

TF Toronto apylinkės 
atstovybė

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

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

A LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
6 % už 90 dienų term, indei. 
672% už 6 mėn. term, indėlius
7 % už 1 m. term, indėlius 
7 % už 2 m. term, indėlius 
774% už 3 m. term, indėlius 
77z% už GIC 1 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai 
772% už pensijų planą

(variable rate)
772% už 1 m. term, pensijų planą 
772% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
674% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas 
574-6% kasd. palūkanų sąskaita 
574% už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo ..... 103/4%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................. 97z%
2 metų .................. 974%
3 metų ................... 10 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ....... 874%
(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 M6P 1A6

Telefonai: 532-8723 ir 532-1149

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

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

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Namų įkainojimo skyrius

HURONIA PROPERTIES APPRAISALS LIMITED
25 Pineneedle Dr. P.O. 174, Aurora, Ontario L4G 3H3 

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

renown realty ltd., realtor 
an independent member 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 miegamų
jų butas, pietų pusėj. Kaina - $89,900.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Zllletoto Simpson s, 176 Yonge St., 
niloiaic Toronto. Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui. susitarus, atvažiuotu i namus

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

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

Vaidotas (X/ay) Jonynas 
Telefonas (416) 864-2734

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

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



•b SKAITYTOJAI PASISAKO
LINKĖJIMAI

Dėkodamas jums už kolosališką 
lietuvišką kultūrinį darbą, linkiu 
ir toliau geriausios kloties Jūsų 
siekimuose.

Ten, kur yra laisva spauda, ten 
yra ir žmogaus klestėjimas.

St. Vaitkevičius, 
Šveicarija

IŠ ARGENTINOS
Esame dėkingi už siunčiamą 

laikraštį “TŽ” mūsų kolonijos 
draugijoms. Jei galima, siųskite 
ir toliau, nes “TŽ" turi daug kul
tūrinių žinių. Mūsų draugijoms 
labai įdomu tai pasiskaityti.

Kun. Aug, Steigvilas, MIC,
“Laiko” redaktorius, 

Argentina
“TŽ" LAUKIAMAS SVEČIAS

Visada skaitau “TŽ" su dideliu 
malonumu, nes jis turbūt vienin
telis, kuris duoda tiek daug žinių 
apie lietuvių gyvenimą įvairiuose 
pasaulio kraštuose.

A. Žymanto straipsnis “Tragiš
kas Mažosios Lietuvos likimas” 
jaudinantis, nes parodo, kiek daug 
Mažosios Lietuvos lietuviai pasi
darbavo Lietuvos naudai. Kaip jie 
atkakliai kovojo dėl savo teisių, 
{domu žinoti, kaip gyvena lietuviai 
tų Lietuvos pakraščių, kurie buvo 
prijungti prie Gudijos, Rusijos ir 
Lenkijos. Taip pat yra įdomūs 
straipsniai, ką galvoja apie mus 
svetimieji? Gera, kad yra straips
nių, kurie parodo, kaip reikia įsi
gyti draugų kitų tautų tarpe, nes 
per juos mes galime daug ką lai
mėti. Gera, kad nėra perdaug ap
rašymų naminių baliukų, kaip pa
sitaiko spaudoje kartais net iki 
juokingumo.

Sėkmės- Aldona Jankauskaitė

RAŠO IŠ LIETUVOS
Pas mus tai dabar klapatų per 

akis. Mat, persiorganizuojame 
dirbti “nauju stiliumi”, o tam rei
kia naujai pradėti mokytis ir gy
venti ir dirbti. O sumitusiame am
žiuje tai padaryti yra sunkiau. Be 
to, tos mūsų karvės ir kiaulės nie
kaip nenori persiorganizuoti ir 
duoti daugiau mėsos ir pieno. Be 
to, dar nenumatytai šalta žiema 
užklupo. Vienu žodžiu, visokie 
negandai. Kai man reikia mėsos 
kiaulienos, tai aš nuvažiuoju į 
Kauną ir nusiperku, nes ten, kaip 
pas mus juokiasi, ir atominę bom
bą gali turguje nusipirkti. O Vil-
niuje kažkodėl tik kanopos ir la
bai brangi mėsa liko, kurios ne- 
pėsiArtRRr Gtrt '’•atvažiuojančių 
čia datųtžau? Aplamai, gyvenimas 
kažkoks nervingas pasidarė, visi 
pikti. Gal nuo to, kad visi per stai
ga gerti metė, o buvom įpratę. Mū
są programoje numatyta keistis 
specialistais tarp respublikų. 
Reiškia, mes važiuosim dirbti į 
plačią tėvynę, o pas mus atvažiuos 
kiti. Kaip vis tai atrodys, galima 
įsivaizduoti. Norinčių pas mus at
važiuoti labai daug. Mūsų fabri
kam ir įstaigom pradės vadovauti 
iš kitur atvažiavę geri specialis
tai. N.N.

ŽUVIENĄ IR SVEIKATA
Perskaičiusi “TŽ” straipsnį “Žu- 

viena gali prailginti gyvenimą”, 
turiu keletą pastabų.

Straipsnyje yra klaidingai pa
rašyta, kad “žuvienos riebalai 
gali apsaugoti ar pagydyti nuo 
visos eilės ligų, įskaitant. . . reu
matinį artritį". Nors paskutiniu 
laiku artričio gydyme yra pada
ryta daug pažangos, artritis šiuo 
metu nėra pagydomas, ir žuvienos 
riebalai jo nepagydys. Artričiu 
sergantys žmonės turi valgyti 
įvairų maistą — mėsą, paukštieną, 
žuvieną. duoną ir kitus grūdų 
produktus, pieną ir pieno pro
duktus, vaisius bei daržoves. Koi
kes nėra nė_vienos dietos, kuri 
gali išgydyti artritį ąrsumažin- 
ti skausmus.

Sergant arterioskleroze, žuvie- 
na turi gydymo galimybių, bet 
reikia valgyti žuvieną du ar tris 
kartus per savaitę. Porcijos dy
dis turi būti maždaug 75 gramai. 
Žuvieną negali būti riebaluose 
kepta. Bet vien valgymas žuvie
nos neišgydys arteriosklerozės. 
Reikia tuo pačiu laiku mažinti 
vartojimą visų riebalų, ypač gy
vulinių ir cholesterolio. Reikia 
valgyti mažas (75 gr.) porcijas 
liesos mėsos, vištienos ir kalaku
tienos, vartoti minkštą margariną 
(pav. “Becel”), nugriebtą pieną 
(skim) ir liesą sūrį (part-skim); 
vengti sviesto, grietinės, pilno 
pieno (homogenized), kiaušinių, 
dešrų, kumpio, lašinių ir paukštie
nos odos. Taip pat reikia vengti 
rūkymo, neturėti per daug svorio, 
mažinti vartojimą alkoholio ir re
guliariai mankštintis — pvz. vaikš
čioti.

Yra pagirtina, kad straipsnio 
autoriai nepataria vartoti žuvies 
alyvos tablečių, kurios yra gau
namos “Health Food Stores” ir 
vaistinėse. Nors tose tabletėse 
yra gerieji “omega-3” riebalai, jos 
turi daug vitaminų A ir D, kurie, 
dideliais kiekiais vartojami, gali 
būti kenksmingi. Tokios tabletės ir 
bet kokie vitaminai ir mineralai 
turi būti vartojami tik su gydyto
jo patarimu ir priežiūra.

Zita Bersėnaitė, R.P.Dt 
(Registered Professional Dietitian)

PA REIŠKIMAS
Okupuotoje Lietuvoje leidžia

mame “Gimtajame krašte" 1987 m. 
5 nr buvo įdėtas laiškas vardu 
"Juozas Gruzdas”. Kategoriškai 
pareiškiu, kad aš “Gimtajam kraš
tui” jokio laiško niekados neesu 
rašęs ir jokio ryšio su tuo laikraš
tuku neesu turėjęs.

Juozas Gruzdas. 
N. Miami Beach, Fla.

VĖLAI ATEINA
Ačiū už siunčiamus “TŽ”. Deja, 

jie labai vėlai pasiekia V. Vokie
tiją. Pvz. kalėdinį nr. pašto dėžu
tėje radau 1987 m. vasario 12 d. 
Tačiau mielai jų laukiu, nes juk 
Klevo lapo krašte teko išgyventi 
31-rius metus ir tiek pat laiko pa
skirti lietuviškam darbui.

Džiaugiuosi, kad “veteranų" ei
les užėmė jaunoji karta, nors dar 
kartais ją paremti reikalingi ir 
seni, stiprūs stulpai.

Puikūs yra klasės draugo J.B. 
rašiniai, hamiltoniečio St. Da
liaus ir vedamieji. Pasigendu 
sporto skyriaus ir žymiai plates
nės Hamiltono kolonijos kroni
kos. Juk tai trečioji Kanados lie
tuvių gyvenvietė, kurioje ateinan
čiais metais įvyks tautinių šokių 
šventė. „ „k. Baronas, 

V. Vokietija

NEI “TAIP", NEI “NE"
Vincas Trumpa atsiliepė (“Ir 

taip, ir ne”, "Akiračiai”, 1986 m. 
10 nr.) į mano straipsnį “Dvi už
dangos - geležinė ir popierinė” 
(“TŽ” 1986.IX.23), kur aš pakriti
kavau Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto nomenklatūrinin
ko Vito Areškos propagandą, per
spausdintą ir užgirtą “Akiračiuo
se". Gal neatsitiktinai V. Trum
pa ne tik vengia mano mintis paci
tuoti. bet ir nepateikia nei mano 
straipsnio pavadinimo, nei savait
raščio numerio, kuriame jis buvo 
išspausdintas. Taip yra saugiau - 
skaitytojas nežinos ką palyginti, 
tad ir V. Trumpos rašinys gali bū
ti paimtas už tikrą pinigą. O paly
ginęs mano straipsnį su tuo, ką V. 
Trumpa man priskiria, skaitytojas 
sutiks, jog-geriausiai į tokį pils
tymą iš tuščio į kiaurą atsako ma
no titulinis sakinėlis - nei “taip”, 
nei “ne”. K. Baltronis

RAŠO LIETUVIŲ BIČIULIS
Lietuvių poezija mane vis dar 

žavi ir pagavusi. Dabasr pasisekė 
raštTTėiaW "Ah^1V’TTt?T1trr 
Jį išverčiau į vokiečių kalbą - Ba
ranausko rimu ir ritmu. Lig šiol 
ta poema buvo tik sužalotai vokiš
ka kalba spausdinta. Knygelė, tur
būt 36 puslapių (su trumpu vertėjo 
žodžiu apie Lietuvą ir apie vysku
pą Baranauską), išeis spalio mė
nesį. Kainuos 10 DM (vokiškų mar
kių). Vokietijoje bus parduodama 
knygynuose, bet jau dabar galima 
užsisakyti ir pas mane: apsiėmiau 
700 egzempliorų pats platinti . . .

Jeigu bus gero atgarsio, tai ke
tinu kitais metais išleisti ir dar 
knygutę- “paragauti" duosiu lietu
vių poezijos-lyrikos. Juk jau išver
čiau daugiau kaip 600 eilėraščių 
(ir čia: kūrėjų rimu, ritmu, nuotai
ka). Jau daug eilėraščių teko skai
tyti, ypač lietuvių sueigose, ku
riose būdavo nemažai įtakingų vo
kiečių ar vokiškai kalbančių sve
čių. Tad ir numatau sutelkti į rin
kinėlį tuos eilėraščius, kurie pa
tiko labiausiai. — O jeigu tai vėl 
pasisektų . .. Dar kartą, dar dau
giau.

Tokiu būdu statau tiltus tarp 
tautų. Ne tik, kad taip noriu - ne, 
aš turiu! Alfred Franzkeit,

V. Vokietija

MASKELL INSURANCE
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
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

ANGLIJON
Kelionė lėktuvu $399.00

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

Kelionės į KARIBŲ SALAS, 
BARBADŲ SALAS, KOLUMBIJĄ, JAMAIKĄ, 

MEKSIKĄ ir DOMININKONŲ RESPUBLIKĄ

TA T) T? Q TT t? R INSURANCE &ĮJOTI ij II real estate brokers 

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

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

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

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

2959 Bloor St. W. (prie Swiss Chalet arti Royal York gatvės) tel. 231-1061

MarlinTravel MarlinTravel MarlinTravel MarlinTravel MarlinTravel

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(416) 533-1121

vENEZUELON
Kelionė lėktuvu ir viešbutis 

nuo $479.00

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

Gegužės 5, antradienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Lietuvių namų - Karaliaus Mindaugo salėje, 
organizuojamos viešnios iš Anglijos, žinomos estrados dainininkės, 
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Advokatė

JOANA E. KURAS, ll. b.

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

Telefonas (416) 763-3362Po koncerto — sūrio, vyno, kavos vaišės.

Bilietų kaina: $10. Bilietai gaunami sekmadieniais po pamaldų 
Anapilio ir Prisikėlimo parapijose. Darbo dienomis - “Audra T ravel” 
patalpose, tel. 769-2500.

Kviečiame visus - važiuotus ir pėsčius atvykti, nepasididžiuoti ir smagiai pavakaroti!
Vakarą rengia - “Trečioji banga"

TORONTO
Prisiminimui savo dukre

lės, žuvusios 1982 m. gegužės 
15 Edmontone auto nelaimėje, 
liūdintis tėvas P. Petkus “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Onos Venskaitienės pri
siminimui, užjausdami Onutę 
ir Aleksą Pienius, Stasė ir Bill 
Kowbell bei Tonis Gureckas 
“Tėviškės žiburiams” paauko
jo $20.

A. a. Jievos Vaičiulienės at
minimui, užjausdami Onutę 
Ažubalienę, Bronius ir Ma
rytė Genčiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

Rūtos Kuraitės laiškas bu
vo paskelbtas “Windsor Star” 
laikraštyje. Ji pagiria kores
pondentę Barbara Amiel už 
puikų straipsnį tame laikraš
tyje ryšium su nacių karo nusi
kaltėlių medžiokle. Straips
nyje buvo nurodyta, kad Sov. 
Sąjungos noras pateikti kuo 
daugiau įrodomosios medžia
gos tuo reikalu Deschenes 
komisijai esąs gudrus būdas 
nukreipti visuomenės dėmesį 
nuo dabartinių žmogaus tei
sių pažeidimų bei kitų nusi
kaltimų, vykdomų Sov. Sąjun
goj. Be to sovietų nesutiki
mas leisti kaltinamąją medžia
gą tikrinti bei tirti pagal 
Kanados teisminius standar

S EKSKURSIJOS
L 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.

Y BAČĖNAS
All Seasons Travel, B.D.

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

Registration No. 0009239

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

IN THE KsSSa 
WORLD"

tus peršąs mintį, jog doku
mentai bei liudijimai falsi
fikuoti. Kuraitė nurodo, kad 
sovietų tikslas esąs sėti ne
santaiką bei sunkumus vaka
rietiško pasaulio etninių gru
pių tarpe savo naudai. Kana
diečiai esą turį žinoti sovie
tų užmojus ir tik to akivaiz
doje susidaryti savo nuomonę 
apie karo nusikaltėlių teismų 
reikalingumą Kanadoje.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame vi

siems atvykusioms ir prisidė
jusioms prie mūsų namo įkur
tuvių.

Ypač ačiū Juozui ir Ritai Ka- 
rasiejams, kurie suorganiza
vo mums tokią netikėtą, bet 
malonią staigmeną.

Dėkojame visiems už dova
ną ir suneštus skanius valgius.

Dėkingi -
Viktoras ir Ona Narušiai

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
optometrists

1 551 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1 A5 

(prie Lietuvių namų)
Priima pacientus pagal 

susitarimą
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais

KLB Toronto apylinkės žinios

Pagal KLB statuto reikalavi
mą, KLB Toronto apylinkės 
valdyba šaukia susirinkimą, 
į kurį kviečia Toronto apylin
kės tarybos, revizijos komisi
jos narius, organizacijų atsto
vus bei visus apylinkės lietu
vius.

Susirinkimas įvyks gegužės 
20 d., 7.30 v.v. Toronto lietu
vių namuose. Susirinkime bus 
svarstomi sekantys reikalai: 
KLB Toronto apylinkės valdy
bos pranešimai, KLB Toronto 
apylinkės statuto pakeitimai, 
pateikimas 1987-89 m. veiklos 
planų.

Šia proga primename, kad 
visi tautiečiai, susimokėję 
nario mokestį, turi teisę da
lyvauti diskusijose. Balsavi
mo teisė rezervuota Toronto 
apylinkės tarybos nariams bei 
organizacijoms, susimokėju
sioms metinį mokestį ($10.00).

Jūsų patogumui, asmeninį 
bei organizacinį mokestį bus 
galima susimokėti vietoje 
prieš susirinkimą.

KLB Toronto 
apylinkės valdyba

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 200 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 621-2136

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

Metine "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.

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 TeL ^^-2331
THE SIGN Of DIS 7 IN( T ION arba 537-2869
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Anapilio žinios

- Velykų iškilmėse giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Jono Govedo; liturgines pa
maldų dalis giedojo choro pirm, 
sol. Rimas Paulionis; Velykų ryto 
Mišias praturtino trimitininkai 
Robert Ball ir Scott D. Harrison 
iš Etobicoke School of the Arts.
- Pirmosios Komunijos iškil

mės mūsų parapijoje bus balan
džio 26, ateinantį sekmadienį, 
11 vai. Mišių metu. Iškilmių proga

giedos Maironio mokyklos moki
nių choras, vadovaujamas muz. 
D. Viskontienės.
- Pakrikštytas Lino ir Allison 

(Ash) Stankevičių sūnus Zenonas 
-Kazys.
- Atvelykio sekmadienį, ba

landžio 26, parapijos tarybos pa
rengimų sekcija Anapilio salėje 
rengia Velykų stalą su tradiciniais 
lietuviškais valgiais. Maistą ga
mins J. Bubulienė.
- Šiais metais Mississaugos 

miesto tautinių grupių paviljonų 
telkinys “Carassauga” bus kaip 
ir pernai Motinos dienos išvaka
rėse - gegužės 8 bei 9 dienomis. 
Paviljonų lankymo valandos: ge
gužės 8, penktadienį - nuo 7 v.v. 
iki 1 v.n.; gegužės 9, šeštadienį 
-nuo 12v.p. iki 1 v.n. Lietuviškasis 
paviljonas bus Lietuvos kankinių 
šventovės salėje. Maistą gamins 
J. Bubulienė, o meninę programą 
atliks tautinių šokių ansamblis 
"Gintaras". Lietuvių paviljono 
burmistras bus sol. Rimas Stri
maitis. Pasai, galiojantys visiems 
paviljonams, jau pardavinėjami 
sekmadieniais parapijos salėje.
- "Gintaro" ansamblio šokėjai 

Motinos dieną mūsų parapijos sa
lėje po Mišių pardavinės Motinos 
dienos rožes. Savo metinį koncer
tą jie turės Anapilio salėje gegu
žės 24, sekmadienį, 5.30 v.p.p.
- Anapilio muziejui aukojo: 

$25.00-J. Liaugminaitė.
- Religinei Lietuvos šalpai 

aukojo: $1400 - mūsų parapijos 
KLKM dr-jos skyrius (iš Religinės 
šalpos popietės pelno). Papildo
mai rinkliavoje gauta $10. Viso 
iki šiol mūsų parapijoje religinei 
šalpai surinkta $8207.
- Parapijai aukojo: $40 - dr. 

J.H. Žmuidzinai.
- “Share Life” vajui aukojo: 

$50- V. Akelaitis.
— Mišios balandžio 26, sekma

dienį, 9.30 v.r. - už a.a. Ireną Klio- 
rikaitienę, 11 v.r. - už Jurgį De- 
mentavičių.

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdis įvyks 

ketvirtadienį, balandžio 23 d., 
7.30 v.v.

— Balandžio 26 d., Atvelykio sek
madienį, 1.00 v.p.p., ruošiamas tra
dicinis Velykų stalas - įvairiau
sias velykinis maistas. Bilietai 
gaunami LN raštinėje, stalai nu
meruoti. Kviečiame visus. Progra
moje - vyrų trijulė, jaunieji pia
nistai, Velykų bobutė.
- “Atžalynas” rengia savo tradi

cinį metinį koncertą-balių-šokius, 
skatindamas visus dalyvauti. Sta
lai numeruoti, bilietai graunami 
LN popietės metu, pas J. Vaitkū- 
nienę, tel. 621-8671 ir pas V. Dau
ginį tel. 533-1121.

— Šachmatininkų miesto pirme
nybės, įvykusios balandžio 17-19 
d.d., susilaukė daug dalyvių ir 
žiūrovų. Turnyru rūpinosi TLN 
šachmatininkai, vadovaujami V. 
Genčiaus.

KLK moterų dr-jos Prisikė
limo parapijos skyriaus susi
rinkimas įvyko 1987 m. balan
džio 12 d. Po maldos KLK mote
ry centro valdybos pirm. dr. O. 
Gustainienė supažindino nau
jų valdybą, linkėdama sėkmin
gų ir darbingų metų, taip pat 
neprarasti entuziazmo bei 
jaunatviškos nuotaikos ir vi
sada padėti artimui. Naujoji 
pirmininkė Prima Saplienė, 
padėkojusi dr. O. Gustainie
nei už malonius linkėjimus, 
kreipėsi į susirinkimo daly
ves, prašydama visokeriopos 
pagalbos atlikti užsibrėžtiems 
darbams. “Moters” žurnalo re
daktorė N. Kulpavičienė tarė 
keletą žodžių ir pravedė “Mo
ters” žurnalo loteriją. Turė
jome mielą ir gerbiamą svečią 
kun. dr. T. Žiūraitį, kuris trum
pame žodyje pabrėžė moters 
kilnią, svarbią, ir nepakeičia
mą paskirtį. Naują valdybą 
sveikino ir skyriaus dvasios 
vadas kun. Augustinas Simana
vičius, OFM. Skyrius nutarė 
šiais metais neruošti jokio pa
rengimo savo vardu, bet padėti 
savo darbais parapijai ryšium 
su Lietuvos krikščionybės mi
nėjimu. Taip pat nutarta pa
dėti vargan patekusiems. Po 
einamųjų reikalų aptarimo, 
narės pasivaišinusios savo iš
keptais pyragais bei kavute, 
maloniai pasišnekučiavusios, 
išsiskirstė į namus.

Arija Škėmienė

• Užsakykite “Tėviškės žiburius” 
kaip dovaną Jaunavedžiams.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Velykose per Mišias giedojo 

parapijos choras, vadovaujamas 
sol. V. Verikaičio, ir “Volungės”, 
vadovaujamas D. Viskontienės. Po 
Prisikėlimo Mišių KLK moterų pa
rapijos skyrius visus pavaišino 
pyragais ir kava. Didįjį penkta
dienį parapijos choras, vadovau
jamas sol. V. Verikaičio, akompa
nuojant muz. J. Govėdui, su solis
tais A. Pakalniškyte, R. Strimai
čiu ir J. Vaškevičium parapijos 
salėje atliko T. Dubois parašytą 
ir muz. F. Strolios išverstą į 
lietuvių kalbą oratoriją “Septy
ni Kristaus žodžiai”. Scenos 
dekoracijos — dail. A. Totorai- 
tienės, šviesos ir garsai — L. 
Baziliausko.

— Ruošiasi tuoktis Danutė-Lo- 
reta Čepaitė ir Arūnas-Antanas 
Pabedinskas.

— “Growth in Faith” seminaras 
anglų kalba ateinantį sekmadienį 
po 9.20 v.r. Mišių muzikos studi
joje. Kalbės kun. Pijus, OFM, tema 
“Whispers of Creation”.

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

— "Kretingos” jaunimo stovyklų 
suvažiavimas-pobūvis, į kurį kvie
čiami visi buvę stovyklautojai, 
tėveliai ir svečiai, įvyks gegužės 
24 d. Apie dalyvavimą pranešti L. 
Kuliavienei 766-2996 arba R. R. 
Jaglowitz 622-9919.

— Jaunų šeimų sekcija ruošia iš
kylą į Toronto salas gegužės 23 d. 
Tikimasi dalyvaus šeimos iš Kliv- 
lando ir Otavos. Vakare organizuo
jama išvyka (vakarienė ir progra
ma) į “Second City” 8.30 v.v. Bilie
tus užsisakyti ir už juos įmokėti 
reikia jau dabar. Skambinti: Jūrai 
Bušinskienei 842-6524.

— Naudotų daiktų ir drabužių 
išpardavimą ruošia par. tarybos 
labdaros sekcija gegužės 4-8 d.d. 
Parodų salėje.

— Parapijos sporto klubas “Auš
ra" išsirinko naują pirmininką Al
gį Malinauską.

— Parapijai aukojo: $150 — J. B. 
Greičiūnai; $100 — J. B. Tamulio- 
niai, dr. A. Balsys, S. V. Liuimos, 
E. Švėgždienė; $50 — A. Laurinai
tis, J. A. Rickai, dr. J. dr. M. Ulec- 
kai, E. Dvilaitienė. Share Life: 
$100 — E. J. Čuplinskai; $50 — J. 
Rimšaitė. Velykų gėlėm: $20 — K. 
L. Šileikiai. Klierikų fondui: 
$200 — R. Prociw; “Kretingos” 
stovyklai: $100 — A. Kaknevičius; 
relig. šalpai: $200 — I. Lukoše- 
vičiūtė savo mergvakario proga. 
Iš viso religinei šalpai surinkta 
$16,486.

— Mišios balandžio 26, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už Kačanauskų 
šeimos mirusius, 9.20 v.r. — už
а. a. Joną Kalinauską, 10.15 v.r. — 
už a.a. Antaną Baltrušaitį, už a.a. 
Martą Simanavičienę, 11.30 v.r. — 
už parapiją, 7 v.v. — už a.a. kun. 
Mečislovą Sandanavičių ir a.a. 
kun. Juozą Meškauską.

TRADICINIS “TŽ” SPAU
DOS BALIUS — balandžio 25, 
Atvelykio šeštadienį, Anapi
lio salėje. Vakaro pradžia —
б. 30 v.v., meninės programos
— 7 v.v. Meninę programą at
liks pagarsėjęs Klivlando dai
nos ir muzikos vienetas “Už
dainuokim!” Bilietų dar gali
ma gauti “TŽ” administracijo
je tel. 275-4672.

Profesionalų ir verslininkų 
s-gos susirinkimas įvyks 1987 
m. balandžio mėn. 29 d., 6 v.v. 
Lietuvių namuose. Valdyba

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas pakvietė dr. J. J. Vin
gilį balandžio 29 d., 4 v.p.p., 
“Vilnius Manor” III-to aukšto 
salėje skaityti paskaitą apie 
plaučių ligas. Po paskaitos 
vakarienė. Dalyvavimas pa
skaitoje nemokamas.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo naujai išrinktoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirm. 
H. Stepaitis, vicepirm. J. Poška 
ir S. Jokūbaitis, sekr. VI. Ka
telė, ižd. Vik. Petraitis, nariai
- L. Balsienė, V. Stanaitis, S. 
Dervinienė, J. Gustainis ir K. 
Daunys.

Mažosios Lietuvos moterų dr- 
jos susirinkimas įvyko balan
džio 1 d., H. Lasienės bute. 
Nors dalyvių skaičius ir nebu
vo didelis, moterys galėjo pasi
džiaugti, kad atsilankė ir jau
nosios kartos atstovė — Asta 
Šernaitė, dr-jos vicepirminin
kė. Greta Baltaduonienė suti
ko vėl įeiti valdybon vieton 
išvykusios į užsienį Kristinos 
Dambaraitės. Aptarus sėkmin
gai praėjusį š. m. "Šiupinį”, 
buvo svarstyta, kaip ateityje 
dar ekonomiškiau ir sklan
džiau renginį pravesti. Gau
tas šių metų pelnas taip pa
skirstytas: $150 — Mažosios 
Lietuvos fondui, “Lietuvos 
pajūriui” ir Vasario 16 gim
nazijai; $50 — Tautos fondui 
ir radijo valandėlei “Tėvynės 
prisiminimai”.

1987 metų gegužės 2, šeštadienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje 
Programoje - visos “Atžalyno” tautinių šokių grupės. Šilta vakarienė su vynu, bufetas 

su stipriais ir silpnais gėrimais, turtinga loterija bei kitos staigmenos. 
Šokiams gros “Les & The Music Masters ”

Stalai numeruoti - dešimt prie stalo; rezervuokite skambindami: V. Dauginis 533-1121 arba J. Vitkūnienė 
621-8671. Bilietai gaunami ir Lietuvių namuose popietės metu. Kaina - $15 suaugusiems, $10 studentams.

i Remkime šokantį-dainuojantį jaunimą! Tėvų komitetas

n*'i ;0 koncertą
gegužės 3, sekmadienį, 4 v.p.p., Prisikėlimo parapijos salėje.
Programoje: lietuvių choras “VOLUNGĖ”,

pianistė Dalia Sakaitė iš Niujorko
Pertrauka SU eliksyru Įėjimas: $7 - suaugusiems, $5 - studentams ir vaikams.

Bilietus galima įsigyti parapijose sekmadieniais po pamaldų.

įvyks 1987 m. gegužės 10,

J. B u bu lien ės paruošti šalti užkandžiai, šiltas maistas, pyragai ir vynas.

<>xoxStalas šeimai - nuo 8 iki 10 asmenų, (ėjimas suaugusiems - $13, pensininkams 
ir studentams - $12, jaunimui nuo 12-16 m. - $8, vaikams nuo 7-12 m. - $5, o 
vaikučiams žemiau 7 m. - nemokamai. Bilietai gaunami sekmadieniais Anapi
lio parapijos salėje po pamaldų ir pas J. Bubulienę - 279-0256.
Anapilio parapijos jaunų šeimų sekcija maloniai kviečia jus atsilankyti ir pagerbti savo motinas (

I MOTINOS DIENOS

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

Lietuvių namai ir Lietuvių namų vyrai

37-tųjų Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto žaidynių

BANKETAS ir ŠOKIAI’
įvyks gegužės 9, šeštadienį, Toronto Lietuvių namuose

Taurės bus įteiktos šokių metu. Gros orkestras. Bus loterija. 
Šokių pradžia 6.30 valandą vakaro, vakarienės - 7 v.v. (1573 Bloor St.W.)

Bilietai gaunami:

Riek Dresher 
tel. 233-8788 (namų); 
233-3334 (darbo),

Audra Danaitytė 
tel. 626-8994 (namų); 
252-4659 (darbo)

Kiaušinių dažymu džiaugėsi 
Prisikėlimo parapijos vaiku
čiai ir vyresnieji. Balandžio 
12 d. Lietuvių tautodailės 
instituto Toronto skyriaus na
rės A. Vaitonienė, L. Nakro- 
šienė ir kitos demonstravo 
kiaušinių dažymą įvairiomis 
spalvomis su vaško pagalba. 
Prie šešių stalų patys vaiku
čiai lipdė karštu vašku ir 
džiaugėsi įvairiomis spalvo
mis pačių numargintais Vely
kų margučiais.

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

NAŠLĖ-PENSININKĖ jieško nuo
širdaus draugo, su kuriuo galėtų da
lintis vargais ir džiaugsmais. Kas 
bus ateityje, leiskim likimui spręs
ti. Rašyti “Tėviškės žiburių” adre
su pažymint ant voko Birutei.

SHANNON FLORIST LTD. 
gėlių krautuvė

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SlMINKEVIČIENĖ. 
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles Ir |as 
pristato vestuvėms, ligoniams, lai
dotuvėms, Įvairiems parengimams. 
Skambinti tel. 767-9372.

nuoširdžiai 
kviečia 
visuomenę į

gegužės 10, 
sekmadienį, 
11.00 v.r.-
4 v.p.p., 
karaliaus 
Mindaugo 
menėje

EUROPEAN 
CATERING

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

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

UI

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida

Kreiptis - C. Jason (Jasiūnas)
Tel. (416) 624-8181
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H MONTREAL
Kun. prof. Paulius Rabikauskas, 

S.J, lankėsi Montrealyje ir buvo 
apsistojęs AV klebonijoje. Verbų 
sekmadienį AV šventovėje laikė 
11 v. pamaldas. Po Mišių seselių 
namuose kalbėjo apie Lietuvos 
krikšto sukakties iškilmes Ro
moje. Profesorius pabrėžė ypatin
gą Šv. Tėvo susidomėjimą ir nuo
širdumą šioms iškilmėms. Popie
žius laikys iškilmingiausias Mi
šias, į kurias būna kviečiami kar
dinolai, įvairių kraštų vyskupų 
atstovai ir užsienio diplomatai. 
Bus rengiamas simpoziumas isto
rikų, kurie domisi to laiko isto
rija. Sukakties minėjimas vyks 
audiencijų salėje. Arkivysk. Jur
gis Matulaitis bus paskelbtas pa

PARODA
1987 metų gegužės 3, sekmadienį,
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
3426 Parthenais, Montrealyje. Įėjimas-$5

(su užkandžiais po Mišių).
Parodoje su savo darbais dalyvauja: Pranas Baltuonis, 

Juozas Šiaučiulis, Antanas Yaunish, Alvė Povilaitienė, 
Teresė Mickienė, Gaila Stankevičienė. Danutė Staš- 
kevičienė parodys tautiniais drabužiais papuoštas 
lėles bei pademonstruos juostų audimą.

Pagrindinę parodos vietą užims p.p. Stygart ikonos.
Parodos pradžia - 9.30 v.r. Vaikų madų demonstravimas 

prasidės 1 v.p.p., o moterų - 2.30 v.p.p.
Montrealio Šv. Kazimiero parapijos Virimo knygą galima įsigyti 

parodos metu.
SDOOOOOOQOOQ90QOOOOOOOOOOOOOQOOOOQOOOOOQOOQOOOCS

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

■ JK MONTREALIO LIETUVIŲ
LI | 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.

MOKA UŽ:
Certifikatus ............... ....  7’/2% Taupymo-special............. .... 51/4%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........ .... 5 %

1 metų ................ ....  7’/4% Taupymo - kasdienines .... .... 41/?%
180 d. - 364 d...... ....  63/4% Einamos sąsk...................... .... 4'/2%
120 d. - 179 d...... ....  61/2% Pensijų - RRSP - term...... .... 8’/4%
30 d. - 119 d...... ....  6’/4% Pensijų - RRSP - taup...... .... 6 %

Rosemont Šv. Kazimiero

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 9’/4%, asmenines - nuo 101/2%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite
KASOS VALANDOS 

1475 De Seve 
9.00 — 

12.00- 
10.00-

Pirm. antr. treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniais

3.00
8.00
6.00

10.30-12.30

4.00 - 8.00
2.00 - 6.00
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SAULĖ, ŽAIDIMAI, ŠYPSENOS, G R Y B AI,

JAUNIMO s

VASAROS G°.
STOVYKLA 

birželio 7-14 d.d.

“Dainavos” stovyklavietėje, Michigan, JAV
Kviečiamas visas Š. Amerikos jaunimas - 

18-35 m. amžiaus
Pilna ir įvairi programa: paskaitos, užsiėmimai ir 

sportas, šokiai, laužai, žaidimai

Stovykla baigsis su bendru 

JAV LJS SUVAŽIAVIMU 
1987 m. birželio 13, šeštadienį

ATVYKITE PABENDRAUTI, PASIMOKYTI, 
PASTOVYKLAUTI!

Kreiptis: JAV LJS vasaros stovyklos komitetas,
P. O. Box 1071, New York, NY 10276

NAUJI DRAUGAI, PASKAITOS. JUOKAI,
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MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024, Toronte. 

laimintuoju. Lietuviams numatyta 
speciali audiencija pas popiežių. 
Tomis dienomis montrealietis 
Paulius Mališka gaus dijakono 
šventimus. Atsirado eilė klau
simų, į kuriuos profesorius mie
lai atsakinėjo.

Montrealio lituanistinę mokyklą 
balandžio 11 d. aplankė Šv. Ka
zimiero parapijoje rekolekcijas 
vedęs kun. Kazys Kaknevičius, Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. Stasys Šileika ir seselė 
Margarita Bareikaitė. Jie turėjo 
pokalbį su vaikučiais. Buvo klau
soma išpažinčių. Kun. St. Šileika 
laikė Mišias. Vėliau mokiniai, 
padedami mokytojų, margino Ve
lykoms margučius. B.S.

10.30-12.30
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FOTOGRAFAS 
Darau nuotraukas vestuvių ir kiton® 
progom. Skambinkite - JAUNIUS 
BAKEVltlUS telefonu 766-14# 
Toronte.


