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Aukos ir aukotojai
Šiaurės Amerikos kraštuose beveik nėra dienos, kad 

kas nors nestovėtų prie durų ir neprašytų aukos. Pinigai 
renkami medicinos mokslų tyrimams, renkami statyboms, 
švietimui, jaunimo kelionėms, bėgikams, šalpai, religi
nėms organizacijoms, stovykloms. Renkama visur ir vi
siems. Žmonių atoliepis šioje srityje yra gana geras. Jie 
įpratę aukoti, paaukotų pinigų kvitus pridėti prie paja
mų mokesčių atskaitų ir jaustis prisidėję prie sumany
mų, naujų projektų ar artimo sušelpimo. Gal dar daugiau 
negu bendrinis, mūsų lietuviškasis gyvenimas remiasi 
aukomis. Pradedant parapijomis ir baigiant atskiromis 
organizacijomis ir smulkesniais projektėliais - visur 
prašoma pinigų. Vajai nesibaigia, aukų lapai ant staliu
kų niekada neprirašomi. Per dešimtmečius prie viso to 
jau esame pripratę. Matome pinigų telkimo naudą ir rei
kalingumą. Pvz. Lietuvių fondai savo kapitalus jau mili
jonais skaičuoja, o nuošimčiai labai gelbsti bet kokiai 
veiklai, ir šiandien susidarytų labai painių sunkumų, jei 
viso to neturėtume. Žinoma, kaip ir visur, taip ir pas mus 
ne visi yra aukotojai, ne visi fondų nariai, ne visi auko
tojai vienodai aukoja tiems ar aniems. Vieni daugiau re
mia parapijas, kiti fondus ar organizcijas, treti iš viso 
vengia aukojimo.

AUKŲ rinkėjai, susidurdami su įvairiomis žmonių 
Z\ grupėmis, yra pastebėję, kad bent šiuo metu ma- 

-Z. X. žiausiai aukoja viduriniosios kartos profesiona
lai, jau spėję patys palipėti į geresnį ekonominį susitvar
kymą. Tad ir kyla klausimas, kodėl taip yra? Aišku, kad 
tai nėra piniginis klausimas. Paaukoti bent tiek, kiek iš
gali fabriko darbininkas, kiekvienas iš jų tikrai galėtų. 
Atsakymo reikėtų jieškoti kitur, būtent - supratimo sto
koj. Ne kiekvienas aukotojas aukoja tik dėl to, kad yra 
prašomas. Dažnas nori žinoti, kiek jo prisidėjimas gali 
būti naudingas. Nori būti įsitikinęs, kad jo aukojamas 
pinigas padės pasiekti užsibrėžtą tikslą. Susilaiko, jei 
viskas yra miglota. Tai vienas iš pasiteisinimų, kodėl 
neprisidedama prie vajų. Kitas dalykas - tai paprastas- 
apsileidimas, per menkas dėmesys lietuviškam gyveni
mui, kaip antriniam, be kurio galima lengvai apseiti. Be 
abejonės, šitoje grupėje matome ir labai gražių pavyz
džių, kur prisidėjimas, deja, nesudaro stipresnės atra
mos. Pastaroji - vis dar vyresnio amžiaus tautiečių pa- 
vargstančiomis rankomis tebepalaikoma.

V
TS dėlto reikėtų, kad lietuvybės reikalai, būsimos 
laisvos Lietuvos vizija, išlikimas lietuviais, gyve
nant ne Lietuvoje,ii- visi kiti išeivijos rūpesčiai bei 
klausimai būtų stipriau diegiami priaugančiai kartai 

šeimose, mokyklose, parapijose, organizacijose. Gal per 
daug įvairių užsiėmimų, per daug projektų ir per mažai 
rūpesčio ta linkme. O išeivijos asimiliacija labai jau ėmė 
rūpintis okupuotos Lietuvos pareigūnai. Tie jų rūpes
čiai betgi, kaip ir galima tikėtis, pridengti kitais tikslais, 
viskas kreipiama įtikinimui, kad kokios nors kitokios Lie
tuvos niekada nebebus, netgi klaidinant teigimu, kad rea
lybė esanti tiesa. Čia tiktų paklausti, ką gi tie aiškinto
jai galėtų tada pasakyti apie buvusią nacių realybę? Gal 
ir ji bus buvusi tiesa? Šiandien bendra mūsų tautos rea
lybė tėra kova dėl laisvės ir nepriklausomos valstybės 
atstatymo. Šita realybė, ne kokia kita, turėtų būti mūsų 
atrama ir supratimui, ir prisidėjimui. Č.S.

Pasaulio įvykiai
IZRAELIS PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ ATŠVENTĖ NEPRIKLAUSOMYBĖS 
40 metų sukaktį. Iš tikrųjų nepriklausomybė buvo paskelbta 1948 
m. gegužės 15 d., bet Izraelio politikai vadovaujasi gerokai skir
tingu hebrajišku kalendoriumi. Prez. Ch. Herzogas sukakties 
proga surengė specialų priėmimą 1948 m. nepriklausomybės ka
ro dalyviams. Kariuomenės paradą Tel Avive užbaigė virš mies
to praskridęs šimtas modernių karo aviacijos lėktuvų. Pagrin
dinis dėmesys betgi teko Vašingtone ir Jeruzalėje pasirašytam 
bendram memorandumui, patvirtinusiam gilius karinius, stra
teginius bei ekonominius ryšius tarp JAV ir Izraelio. Memoran
dumas taps savotišku atsisveikinimu su JAV prez. R. Reaganu, 
netrukus pasitrauksiančiu iš politikos. Jis liudys kitiems JAV

KANADOS ĮVYKIAI

Biudžetas stebina rinkėjus
Ontario finansų ministeris 

R. Niksonas paskelbė jau ket
virtąjį liberalų vyriausybės 
biudžetą. Šį kartą jis turėjo 
laisvas rankas, nes Ontario 
premjero D. Petersono libe
ralai provincinio parlamento 
rinkimuose užsitikrino triuš
kinančią atstovų daugumą. 
Jiems dabar jau nereikalinga 
socialistų ir jų vado Bob Rae 
parama. Šį kartą tie buvusie
ji liberalų rėmėjai finansų 
ministeriui R. Niksonui nelei
do pasakyti tradicinės biu
džeto kalbos. Biudžetas bu
vo įteiktas parlamentui be 
kalbos. Mat socialistai, truk
dydami normalų biudžeto pa
skelbimą, skaitė peticijas, pa
sisakančias prieš naująjį įsta
tymą, kuris leis sekmadienio 
prekybos reikalus spręsti mies
tų ir miestelių savivaldybėms. 
Jos savo vietovėse pačios nu
tars, ar tokia prekyba leisti
na, ar atmestina. Ontario NDP 
socialistai su savo vadu Bob 
Rae nori sustabdyti tokį įsta
tymą, kad niekur nebūtų įvesta 
pilna prekyba sekmadieniais. 
Priežastis paprasta - unijų na
riai nenori dirbti sekmadie
niais, o unijų reikalus visada 
gynė ir gina iš jų paramą gau
nantys NDP socialistai. Dėl to
kios taktikos, trukdančios nor

malų naujojo biudžeto paskel
bimą, finansų ministeriui R. 
Niksonui ir teko atsisakyti 
tradicinės kalbos.

Naujasis Ontario biudžetas 
nustebino daugelį rinkėjų, ku
rių dėka liberalai parlamen
to rinkimus laimėjo su rekor
dine atstovų dauguma. Tokią 
pergalę jiems atnešė visų nu
sivylimas kelis dešimtmečius 
provinciją valdžiusiais kon
servatoriais, atitolusiais nuo 
rinkėjų poreikių. R. Niksono 
biudžetas įtaigoja, kad šia 
kryptimi jau pradeda žengti 
ir atstovų daugumą užsitikri
nusi premjero D. Petersono 
vyriausybė, papildomais pro
vinciniais mokesčiais paja
mas pasididinusi $1,3 bilijo
no. Ontario provincijoje nuo 
1973 m. nebuvo paliestas 7% 
prekybos mokestis. R. Nikso
nas jį dabar padidina iki 8% 
nuo gegužės 2 d. Jis taipgi ne
užmiršo ir provincinio paja
mų mokesčio, jį padidindamas 
1% šiemet ir 1% 1989 m. Provin
cinis mokestis tada sudarys 
51% ir 52% federacinio paja
mų mokesčio sumos. Lig šiol 
veikusį Ontario pajamų mokes
čio 3% papildą dabar pakeis 
10% asmenims, kurių metinės 
pajamos peržengia $85.000. R.

(Nukelta 18-tą psl.)

Pasivėlinęs pavasaris pagaliau pasiekė Šiaurės Ameriką ir pražydo puikiomis tulpėmis Nuotr. Vytauto MacoPrasiveržimas į didžiąj ą pasaulio spaudą
Visi geros valios lietuviai (jungtini į tą milžinišką užmojį

l, a. valiukas

Iškilesni ir žinomesni lais
vojo pasaulio laikraštininkai 
gana retai tepajudina Lietu
vos bylos ir gyvybinius lietu
vių reikalus savo straipsniuo
se, kurie yra skelbiami šim
tuose didžiųjų dienraščių. Pa
naši padėtis yra ir su vedamai
siais. Jų tenka su žiburiu jieš
koti didžiuosiuose laisvojo pa
saulio dienraščiuose ir žinių 
žurnaluose.

Gal nebūtų visai tikslu teigti, 
kad laisvojo pasaulio didžioji 
spauda neskiria bei neduoda 
vietos Lietuvos laisvinimo žy
giui ir degantiems lietuvių rei
kalams. Beveik kiekvienoje 
laisvojo pasaulio lietuvių 
bendruomenėje yra vienas ar 
kitas sumanesnis asmuo, kuris 
(ar kurie) įkaišioja žinučių 
Lietuvos bylos ir gyvybiniais 
lietuvių klausimais savo vie
tovės dienraščiuose ar savait
raščiuose tam tikromis progo
mis. Pažymėtina, kad visa ta 
informacija, išplaukianti iš 
pavienių (geros valios) asme
nų ar informacijos centrų, yra 
skurdi, nepilna ir dažnai sto
kojanti tikslumo.

Galimi prasiveržimai
Didieji laisvojo pasaulio 

dienraščiai ir žinių žurnalai 
turi skaitytojų laiškams skelb
ti gana plačius skyrius. Tie 
skyriai turi turbūt didžiausią 
skaitytojų skaičių. Skaitant 
didžiuosius dienraščius ir ži
nių žurnalus yra šimtai progų 
reaguoti visa eile klausimų, 
pasisakant kartu ir Lietuvos 
bylos ir gyvybiniais lietuvių 
reikalais. Nei mūsų veiksnių 
vadovai, nei pavieniai lietu
viai tų progų neišnaudoja. La
bai retai tenka pastebėti lie
tuvių skaitytojų parašomų 
laiškų didžiuosiuose dienraš
čiuose ir žinių žurnaluose. 
Tai yra pats pigiausias ir 
prieinamiausias būdas kelti 
ir ginti Lietuvos bylos klau
simą plačiosiose kitataučių 
masėse!

Iš visų mūsų veiksnių pla
čiausią ir didžiausią darbinin
kų tinklą turi PLB. Atskirų 
kraštų LB vadovybės galėtų (ir 
turėtų!) visus geros valios lie
tuvius išmokyti kaip tą nesu
dėtingą darbą atlikti. PLB turi 
savo organą — “Pasaulio lietu
vį”. Atskirų kraštų LB vado
vybės siekia lietuvių mases 
savo biuleteniais ar bendra- 
laiškiais. Tuose savo leidi
niuose galėtų turėti skyrelius, 
kuriuose būtų duodama visa 
galima informacija minėtu 
klausimu. Kiekvienas geros 
valios lietuvis galėtų (ir turė
tų!) parašyti po keletą laiškų 
kasmet savo skaitomiems dien
raščiams ar žinių žurnalams!

Turime šimtus lietuvių pro
fesorių laisvojo pasaulio ko
legijose ir universitetuose. 
Kur jie? “The New York 
Times”, vienas iš žymiųjų ir 
įtakingųjų JAV-bių dienraš
čių, noriai skelbia laiškus, 
gautus iš dėstytojų aukštose 
mokslo institucijose. Lietu
vių profesorių laiškų netenka 
tame dienraštyje užtikti.

Visų mūsų veiksnių vadovai 
galėtų kasmet parašyti po po
rą ar trejetą laiškų (kiek il
gesnių!) savų kraštų didie
siems dienraščiams ir žinių 
žurnalams. Tokių tituluotų 
asmenų laiškai beveik visad 
išvysta dienos šviesą.

Šio nesudėtingo darbo galė
tų imtis visas jaunimas (atei
tininkai, skautai ir PLJS-gos 
nariai). Jų vadovybės turėtų 
savo narius to darbo išmokyti 
per savo leidinius ar studijų 
savaitėse.

Pabrėžtina, kad multipli
kuoti ir masiniai išsiuntinė
jami laiškai niekad neišvysta 
dienos šviesos!

Vengtina ar akcentuotina
Lietuvių rašomuose laiškuo

se tenka užtikti ir pastebėti, 
kad Lietuva esanti mažas kraš
tas (“a small country”). Dau
giau kaip pusė viso pasaulio 
kraštų yra mažesni kaip Lietu
va. Kodėl mes turime save 

menkinti?! Amerikiečiai turi 
posakį: “Don’t kick yourself!” 
Lietuviškai skambėtų: “Ne- 
spirk savęs!”

Mes patys puikiai žinome, 
kad Lietuva turi seną, gar
bingą ir didingą praeitį. Ma
sės kitataučių to nežino!

Lietuva nėra kokia nors Azi
jos ar Afrikos tautelė, pradė
jusi gyvuoti tik po Antrojo pa
saulio karo. Lietuva, kaip vals
tybė, egzistavo jau 241 metus 
prieš Kolumbui atrandant 
Ameriką (1492), ir 525 metus 
prieš gimstant JAV-bėms (1776 
liepos 4). Tie faktai akcentuo
tini laisvojo pasaulio spaudo
je. Vasario 16-toji — tai tik Lie
tuvos modernios respublikos 
pradžia!

Latviai ir estai iki 1918 me
tų neturėjo nepriklausomų 
valstybių. Lietuviai niekad 
neturėtų savęs menkinti ir pa
mėgdžioti latvius ir estus.

JAV-bių prezidentas Ronald 
Reagan ir valstybės sekreto
rius (užsienio reikalų minis
teris) George Shultz (preziden
tas savo proklamacijoje ir 
Shultz savo laiške Lietuvos 
pasiuntiniui) minėjo, kad lie
tuviai švenčią 70 metų nepri
klausomybės sukaktį. Ir vienas 
ir kitas gavo laiškų, pata
riančių ir vienam ir kitam tu
rėti pareigūnų, pilnai žinan
čių Europos istoriją.

Sudėtingesni darbai
Kiek sudėtingesnis darbas, 

pareikalaująs pasiruošimo, 
sumanumo, pastangų ir laiko, 
yra išgavimas Lietuvos bylos 
klausimu straipsnių iš žymių
jų laisvojo pasaulio laikrašti
ninkų ir vedamųjų didžiuo
siuose dienraščiuose ir žinių 
žurnaluose.

Neseniai teko skaityti vie
name JAV-bių lietuvių laik
raštyje žinutę, kurioje vienos 
vietovės lietuviai buvo kvie
čiami skambinti telefonais tos 
vietovės amerikiečių dienraš
čiui ir raginti jį rašyti apie

(Nukelta į 2-rą psl.) 

prezidentams R. Reagano di
delį draugiškumą Izraeliui. 
Šventės džiaugsmą drumstė 
okupuotoj Gazos juostoj ir va
karinėj Jordano pakrantėj 
tebevykstančios palestinie
čių paauglių riaušės, sustip
rintos karinių PLO veiksmų 
vadovo Ch. al-Vaziro nužudy
mo Tunise. Palestiniečiai jį 
laiko šventojo karo tėvu. Riau
šėse nuo Izraelio karių šūvių 
jau žuvo 172 palestiniečiai 
jaunuoliai. Kritiškų minčių 
nepriklausomybės keturiasde
šimtmečio proga pažėrė ameri
kiečiams transliuoton CBS te
levizijos tiklo programon “Še- 
šiąsdešimt minučių” įjungtas 
pasikalbėjimas su Izraelio ra
šytoju Amosu Elonu, pasižymė
jusiu savo knyga “Izraelis: tė
vai ir sūnūs”. A. Elonas primi
nė JAV gyvenantiems žydams, 
kad jie nebūtinai turi visada 
remti Izraelio vyriausybės po
litiką. Esą šjpp.metu dėl tos po
litikos Izraelis turi tik du pa
sirinkimus. Jis gali prisijung
ti prie savo teritorijos abi oku
puotas sritis - Gazos juostą ir 
vakarinę pakrantę arba tęsti 
dabar ten vykdomą palestinie
čių malšinimą jėga. Prisijun
gimo atveju tos sritys taptų ant
ruoju Libanu. Laikantis dabar
tinės politikos, pats Izraelis 
pasidarytų panašiu į Pietų Af
rikos respubliką. Pasak A. Elo- 
no, kitos galimybės dabartinė
je Izraelio politikoje nematyti.

Kalinių neišvadavo
Pasauliniu rekordu tapo Ira

no šiitų sektai priklausančių 
teroristų balandžio 5 d. įvykdy
tas iš Bangkoko skridusio kelei
vinio Kuwaito lėktuvo “Boeing 
747” pagrobimas su 112 kelei
vių. Jų eilėse buvo ir trys ka
rališkosios Kuwaito šeimos na
riai. Lėktuvas pirmiausia nusi
leido Irane, paskui Kipro sa
loje ir pagaliau Alžerijos sos
tinėje Alžyre. Didžioji kelei
vių dalis buvo paleista, du Ku
waito piliečiai nušauti, kol pa
galiau Alžyre liko tik įgulos na
riai ir 31 keleivis. Jie lėktuve 
buvo išlaikyti beveik 16 dienų. 
Mat grobėjai reikalavo, kad 
Kuwaitas paleistų iš kalėjimo 
septyniolika teroristų, 1983 m. 
gruodžio 12 d. susprogdinusių 
bombas prie JAV ir Prancūzi
jos ambasadų bei kitose Ku
waito vietovėse. Sprogimuose 
žuvo šeši asmenys, buvo su
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Mokslas ir Šventas Raštas
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žeisti 86. Trim nuteistiem te
roristam buvo paskirta, bet 
neįvykdyta mirties bausmė, o 
likusieji susilaukė kalėjimo 
nuo penkerių metų iki gyvos 
galvos. Tuos kalinius jau ir 
anksčiau buvo bandyta iškeis
ti į įkaitus. Visi bandymai bu
vo nesėkmingi. Nepavyko ir šį 
kartą. Balandžio 20 d. lėktuvo 
grobėjus išsivežė derybas su 
jais vedę Alžerijos atstovai, 
prieš tai leidę nušluostyti pirš
tų nuospaudas lėktuve, kad 
niekas negalėtų nustatyti jų ta
patybės. Spėjama, kad Alžerija 
jiems turbūt leis išvykti Liba- 
nan, nors yra nužudę du pa
grobto lėktuvo keleivius.

Karo laivų kova
Persijos įlankoje įvyko pir

mas rimtesnis susikirtimas 
tarp JAV ir Irano karo laivų. 
Susikirtimo priežastis - vėl 
Persijos įlankoje pasirodžiu
sios Irano paleistos minos, su
darančios pavojų naftą gabe
nantiems tanklaiviams. Kai ant 
tokios minos užplaukė nedide
lis JAV karo laivas “Samuel 
Roberts”, prez. R. Reagano 
vyriausybė nutarė atsilyginti 
dviejų Iranui priklausančių 
naftos platformų sunaikini
mu. Ant platformų buvę ira
niečiai buvo perspėti apie ar
tėjantį puolimą, kad turėtų 
pakankamai laiko pasitraukti. 
Visus nustebino netikėta Ira
no reakcija į platformų sunai
kinimą: jo turimi menki karo 
laivai ir lėktuvai bandė pul
ti moderniais ginklais aprū
pintus JAV karo laivus, saugo
jančius po JAV vėliava plau
kiančius Kuwaito tanklaivius. 
Kelias valandas trukusiose ko
vose buvo paskandinti ar suža
loti šeši Irano karo laivai. Ame
rikiečiai rimtesnio nuostolio 
neturėjo, išskyrus dingusį ma
rinų “Cobros” malūnsparnį iš 
“Wainwright” karo laivo su 
dviem įgulos nariais. Atrodo, 
jį bus numušusios priešlėktu
vinės Irano raketos.

Iranas pralaimi
Keistai atrodė netikėtas Ira

no vadų nutarimas savo nedi
deliais karo laivais ir rake
tomis apginkluotais mažais 
sportinio tipo greitlaiviais 
pulti JAV karo laivyno viene
tus Persijos įlankoje. Spėja-

(Nukelta į 8-tą psl.)
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dieną susprogdino vokiečių nusigandę besitraukiantys sovietai su ant jo buvusiais savo kariais

AfA 
ANICETUI AUGĖNUI

mirus Lietuvoje, 
seserį LIONGINĄ URBONIENĘ ir brolį VYTAUTĄ 

bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiu -

Stefa Meškauskienė

Prasiveržimas į didžiąją . . .

AfA 
JUOZUI JURAIČIUI

Čikagoje mirus,
jo dukrą ZITĄ su šeima, brolį ALBINĄ, jo žmoną VIRGI
NIJĄ ir šeimą bei kitus gimines liūdesio valandoje nuo
širdžiai užjaučiame -

Eugenija ir Vladas Stabingiai

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Lietuvą. Savo laiku (apie 1967 
ar 1968 metus) Niujorko lietu
viai piketavo “The New York 
Times” dienraštį, kad jis nieko 
nerašąs apie Lietuvą. Ir vienu 
ir kitu atveju buvo geros va
lios lietuvių nevykusios pa
stangos. Mūsiškiai nežinojo 
kaip siekti amerikiečių (ir ki
tų laisvųjų kraštų) spaudą.

Šias eilutes rašančiam te
ko suformuoti JAV LB krašto 
valdybos pirmąją Informacijos 
tarnybą (National News Ser
vice) ir jai porą metų vadovau
ti (1969-1972). Per tą porą veik
los metų pavyko mums išgauti 
vedamuosius iš visų didžiųjų 
krašto dienraščių. Keli iš jų 
paskelbė net po keletą veda
mųjų: “The New York Times’” 
— 3, “The New York Daily 
News” — 3, eilė dienraščių — 
po porą. Mūsų veiklos metais 
pavyko išgauti iš visos eilės 
žymiųjų amerikiečių laikrašti
ninkų (columnists) straipsnius, 
kurie buvo paskelbti šimtuose 
JAV-bių dienraščių. Keli iš tų 
laikraštininkų parašė net po 
keletą straipsnių.

Mūsų laimėjimai buvo ta
da milžiniški! Žinojome kaip 
kreiptis į laikraštininkus ir 
dienraščių vedamųjų rašyto
jus. Taip pat žinojome ko jie 
iš mūsų laukė.

Visose srityse matomas di
džiulis progresas. Mūsų veiks
niai ir informacijos centrai 
turėtų tai jausti ir pastebėti. 
Minėto žygio pradininkų dar
bus jie galėtų (ir turėtų!) ke
leriopai pralenkti!

Pranešimai didžiajai spaudai
Galima apie kiekvieną ren

ginį gauti vietos didžiojoje 
kitataučių spaudoje. Dienraš
čiams (ar savaitraščiams) rei
kia tik paruošti specialius 
pranešimus (press releases) 
apie mūsų renginius ir juos 
pasiųsti. Didžioji spauda yra

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime

nustačiusi tiems pranešimams 
tam tikrus reikalavimus. Jų 
reikia prisilaikyti. Iškilesni 
lietuvių darbuotojai turėtų 
žinoti kaip tai atlikti. Priešin
gu atveju jie turi kviesti tal
kon to darbo žinovus.

Didžiosios spaudos dėmesį 
galima lengvai laimėti turint 
suvažiavimuose, konferenci
jose ar pokyliuose kalbėtojais 
ar programų dalyviais žymius 
ir įtakingus visuomeninio ar 
politinio gyvenimo vairuoto
jus. Tuo atveju dienraščiai 
patys atskuba su savo reporte
riais ir fotografais.

Profesionalų talka
Jei su savo renginiais (ypač 

didesniais) negalime prasi
veržti į didžiąją kitataučių 
spaudą, tai yra tik energijos, 
laiko ir pinigo betikslis eik
vojimas. Tie renginiai lieka 
beverčiai, neduodą nieko di
džiajam Lietuvos laisvės žy
giui. Laisvojo pasaulio lietu
vių suvažiavimai, kongresai, 
konferencijos ir įvairūs fes
tivaliai turi būti ir tapti di
džiulėmis laisvės Lietuvai ma
nifestacijomis. Jie rengtini 
puošniuose viešbučiuose, di
džiulėse universitetų salėse 
ar muzikos centrų patalpose.

Vienų lietuvių protų tokiais 
atvejais nepakanka. Planuo-

Gyventojai skaitlinėmis
Dabartinės, vadinamos so

vietine, Lietuvos plotas yra 
25,174 kv. mylios (65,200 kv. 
km). Šiame plote Centrinės sta
tistikos valdybos duomenimis, 
1987 m. buvo 3641 tūkstančiai 
gyventojų, iš kurių 1923 tūks
tančiai moterų. 1986-87 m. 
aukštosiose mokyklose mokėsi 
64,9 tūkstančiai studentų, iš 
kurių 40,8 tūkstančiai (63%) 
merginų. Iš tūkstančio 20-29 m. 
amžiaus gyventojų aukštuosius 
mokslus baigusių — 106 mote
rys ir 79 vyrai. Apie 37% moks
lo darbuotojų — moterys; 5,5 
tūkstančio moterų dirba moks
linį darbą. Iš jų 60 yra moks
lo daktarės, 1814 — mokslo 
kandidatės, 43 — akademikės, 
narės korespondentės, profe
sorės. Šeimos dydis 3,3 žmo
gaus.

Lietuviai gyvenantieji Lie
tuvos teritorijoj pagal 1979 
metų surašymą sudarė 2,712,- 
000. Tikintieji daugiausia pri
klausė ir išpažino katalikų 
tikybą; dar buvo evangelikų 
liuteronų ir reformatų. Iš lie
tuvių 57% gyveno miestuose, jie čia įsikūrė *kaip pirkliai 

jant. panašaus pobūdžio rengi-. 43% — kaimų vietovėse, dau- 
nius būtina pasamdyti “public 
relations” firmas, kurios yra 
pajėgios atkreipti ir laimėti 
plačiųjų masių dėmesį, pasi
kviečiant visas galimas kraš
to atrakcijas (žymiuosius kul
tūrininkus, iškiliuosius moks
lininkus, pagrindinius krašto 
visuomeninio ir politinio gy
venimo vairuotojus). Tuo atve
ju tie renginiai pereina 
straipsniais ir nuotraukomis 
per visą krašto spaudą; radi
jo ir televizijos programos 
nepagaili nei vietos, nei laiko.

Didieji renginiai Kanadoje
Šią vasarą (birželio pa

baigoje ir liepos pradžioje) 
nemažas laisvojo pasaulio lie
tuvių skaičius pajudės Kana- 
don į VII PLB seimą, IV kultū
ros kongresą ir VIII laisvojo 
pasaulio lietuvių tautinių šo
kių šventę. Kaip planuojama 
tų renginių programas išnešti 
į plačiąją kanadiečių (ir ame
rikiečių!) spaudą, radiją ir 
televiziją? Ar patys rengėjai 
yra pajėgūs imtis ir atlikti tą 
didžiulį ir sudėtingą darbą? 
Priešingu atveju yra jau pats 
aukščiausias laikas pasamdyti 
kanadiečių profesionalų fir
mą (“public relations firm”) 
tam didžiuliam ir komplikuo
tam darbui vykdyti ir atlikti. 
Tai profesionalų grupei reikės 
pilnai atlyginti. Dideli užmo
jai visad pareikalauja nemažai 
pinigo!

Dabartinės Lietuvos veidas
IGNAS MEDŽIUKAS

giausia kolhozuose.
Rusų buvo 303,500, kurių 

daugumas gyveno Rytų Lietu
voje, ypač Zarasų rajone 21,7%, 
Ignalinos rajone 19,7%, Jona
vos 16,9%, Švenčionių 15,5%, 
Trakų 10,1%, Vilniaus rajone 
8,8%, Rokiškio 8%. Iš visų ru
sų tautybės žmonių 87% gyve
na miestuose — 70% Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje. Kaimų 
vietovėse gyvena tik 1,5% rusų. 
Daugumas jų kalba rusų kal
ba; kai kurie gimtąja kalba 
laiko lietuvių kalbą. Tikin
tieji priklauso rusų ortodok
sų bažnyčiai ar yra sentikiai.

Lenkų buvo 247,000. Daugu
mas jų kalba lenkų kalba; kai 
kurie laiko rusų ar lietuvių 
kalbą savo gimtąja kalba. Ti
kintieji yra R. katalikų tiky
bos. Pusė lenkų tautybės gy
ventojų gyvena miestuose, 
daugiausia Vilniuje (18% šio 
miesto gyventojų) ir pietryčių 
Lietuvoje: Šalčininkų, Vil
niaus, Švenčionių ir Trakų 
rajonuose. Lenkai atsirado 
dažniausiai dėl lenkinimo po
litikos, varomos per dvarus 
ir lenkuojančią dvasiškiją, 
nes pavardės rodo, kad jų kil
mė yra lietuviška.

Gudų buvo 57,000. Jie daž
niausiai vartoja gudų, rusų 
ar 
yra 
kai. 
se, 
gyventojų. Daugiau kaip pusė 
gudų gyvena Vilniuje, sudary
dami 6,4% jo gyventojų; daug 
jų gyvena Klaipėdoje ir piet
ryčių Lietuvos miestuose. Kai
mų vietovėse jie gyvena išsi
sklaidę Vilniaus, Trakų, Šven
čionių ir Šalčininkų rajonuo
se, sudarydami 0,8% gyvento
jų. Gudai Lietuvoje gyveno 
nuo seniausių laikų. Rytų Lie
tuvoje kai kurie lietuviai dėl 

lenkų kalbas. Tikintieji 
provoslavai ar R. katali- 
Iš jų 85% gyvena miestuo- 
sudarydami 2,3% miestų

susidariusių sąlygų tapo gu
dais.

Atsimintina, kad atkuriant 
nepriklausomą Lietuvą ir 1920 
m. liepos 12 pasirašius su So
vietų Sąjunga taikos sutartį, 
Lietuvos valstybės sudėtin tu
rėjo įeiti didesni plotai rytuo
se su apgudėjusiais gyvento
jais, kurie nors lietuviškai 
nekalbėjo, bet save laikė Lie
tuvos vaikais (Rapolas Skipi
tis, Nepriklausoma Lietuva, p. 
163). Gudų (kaip ir žydų) rei
kalams buvo ministeris be 
portfelio. 1918 m. pabaigoje 
Gardine buvo įsteigtas 1 gudų 
pulkas, gudų atskiras eskad
ronas ir 1919 gudų atskiras 
batalionas.

Žydų 1979 m. buvo 14,700. 
Kai kurie iš jų kalba žydiškai 
ar rusiškai. Kiti lietuvių kal
bą laiko savo gimtąja kalba. 
Tikintieji išpažįsta judaizmą. 
Jie gyvena didesniuose mies
tuose, ypač Vilniuje, kurių 
skaičius siekia 10,700, suda
rydami apie 2,3% miesto gyven
tojų. Žydai Lietuvoje apsigy
veno 14-ame amžiuje, laike 
Kryžiaus karų. Didžiojo ku
nigaikščio Gedimino laikais 

ir amatininkai. 14-ame šimt
metyje didysis kunigaikštis 
Vytautas suteikė žydams dide
les privilegijas: jie tapo laisvi 
piliečiai, tiesiogiai priklausą 
kunigaikščiui. 1939 m. Lietu
voje buvo 240,000 žydų. Vilnius 
buvo didžiausias žydų kultū
ros centras Rytų Europoje. Na
cių okupacijos metu daugumas 
žydų buvo išvežti ar sunaikinti.

Ukrainiečių Lietuvoje buvo 
32,000. Kalba jie ukrainiškai 
ar rusiškai; kai kurie iš jų lai
ko lietuvių kalbą savo gimtąja. 
Tikintieji yra ortodoksai ar R. 
katalikai. Gyvena daugiausia 
miestuose. Vilniuje sudaro 
2,3% miesto gyventojų. Nedi
delis skaičius gyvena pietry
čių Lietuvos kaimų vietovėse, 
kur jie sudaro 0,2% vietos gy
ventojų.

Latvių Lietuvoje buvo 4354. 

.’A- 
sSfe Canainan Sirt jfH nuori al£ 3Ltti.

176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

Daugumas jų vartoja latvių 
kalbą, kai kurie lietuvių ar 
rusų. Tikintieji daugiausia 
evangelikai liuteronai; gyve
na miestuose ir miesteliuose 
šiaurės Lietuvoje.

Vokiečių Lietuvoje buvo 
2600. Jie vartoja vokiečių 
kalbą, praktikuoja evangelikų 
liuteronų tikybą. Gyvena iš
sisklaidę visame krašte. Anks
čiau jie gyveno daugiausia 
Klaipėdos krašte, Kauno mies
te ir vakarinėje Lietuvos da
lyje.

Totorių buvo 4000. Jie kalba 
totoriškai, rusiškai, lietuviš
kai ar lenkiškai. Tikintieji yra 
muzolmonai. 14 šimtmetyje 
Lietuvos valdovai juos apgy
vendino Kauno, Vilniaus ir 
Trakų apylinkėse. Jie sudaro 
daugumą gyventojų vietovėje, 
vadinamoj 40 totorių ir Neme- 
žyje, Vilniaus rajone, taip pat 
Raižiuose, Alytaus rajone.

Čigonų Lietuvoje buvo 2300. 
Daugumas jų kalba čigoniškai. 
Tikintieji yra R. katalikai ar 
rusų ortodoksų tikybos. Gyve
na jie didesniuose miestuose, 
daugiausia Šiauliuose. Apsi
gyveno jie Lietuvoje 15-ame 
šimtmetyje.

Ęaraimų įjuvo 388. Jie kalba.,, 
savo (karajimų), lenkų, lietu
vių, rusų, kalbomis. Tikintieji 
yra judaizmo atskala. Gyyena 
miestuose, iš kurių apie pusė 
- Trakuose. Jau 14-ame šimt
metyje Lietuvos valdovai par
sigabeno juos iš Krymo ir apgy
vendino Panevėžyje ir Trakuo
se. Jie išlaikė savo papročius 
ir kalbą.

Dar Lietuvoje gyvena 1078 
azarbeidžianų, 989 - armėnų, 
724 - moldavų, 623 - gruzinų, 
567 - kazokų, 546 - estų, 468 - ču- 
vašų, 366 - mordvių, 168 graikų. 
Daugumas jų apsigyveno Lie
tuvos teritorijoje po II D. karo.

1982 m. duomenimis 2,206, 
600 žmonių gyveno miestuose 
ir 1,267,200 - kaimų vietovėse. 
Miestų gyventojų nuošimtis 
yra aukštesnis Rusijoj, Estijoj, 
Latvijoj, Armėnijoj, Ukrainoj.

(Bus daugiau)

AfA 
VLADUI SIMANAVIČIUI

iškeliavus amžinybėn,

nuoširdžiai užjaučiame dukras - DALIĄ, LAIMĄ, seserį
ZUZANĄ, brolius - VINCĄ, ALGį su šeimomis ir Tėvą 

AUGUSTINĄ, OFM, bei visus gimines-

Vytautas ir Milda Petras ir Loreta
Murauskai Murauskai

MYLIMAM SŪNUI
AfA 

JUOZUI FIRAVIČIUI
staiga iškeliavus į amžinybę, 

jo tėvelius ir gimines nuoširdžiai užjaučiame -

J. A. Kusinskiai V. A. Ulbinai
Dirvaičių šeima

MYLIMĄ

AfA
........ - HERTĄ BUMELIENĘ

išlydėjus į amžinybę,

nuoširdus ačiū visiems už dalyvavimą ir prisi
dėjimą.

Ignas, Robertas, Kim Bumeliai

MYLIMAI SESUTEI

A. a. MARYTEI 
mirus Lietuvoje,

ANDRIUI PAMATAIČIUI ir kitiems broliams bei 
jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą -

Kuraičiai Kalainiai
Sendžikai Staugaičiai

Šarūnai

Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

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

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

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių namų) 

Priiima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

rmo/}

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

rSifts International Jnc.

Šv. Kazimiero šventovė Vilniuje, kurioje okupacinė sovietų valdžia įrengė 
ateizmo muziejų, tuo būdu išniekindami religinę ir tautinę šventovę

2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

Čia gausite lietuviškų-knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.
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Nepriklausomybės šventės proga vasario 21 d. prie Laisvės paminklo Buenos Aires mieste (iš kairės): OSVALDAS 
DELKUS, LILĖ Š. MIČIŪDIENĖ, ELENA DELKUVIENĖ, ALEKSANDRAS A. MIČIŪDAS

Vasario 16 Argentinoje

Niksono pažiūra santykiuose su sovietais
ANTANAS BUTKUS

Buvęs JAV prezidentas R. 
Niksonas kovo mėn. “The New 
York Times” dienraštyje pa
skelbė savo pažiūras apie Gor
bačiovą ir jo taip vadinamą 
persitvarkymo politiką. Ša
lia to, jis pareiškė savo nuo
monę, kaip JAV vyriausybė tu
rėtų laikytis derybose su So
vietų Sąjunga. Šiuo metu pla
čiai pripažįstama, kad prez. 
Niksonas yra stipriausias au
toritetas santykių su Rytais 
klausimuose.

Jis įspėja, kad Gorbačiovo 
valdymo pradžia nereiškia 
Rytų-Vakarų konkurencijos 
pabaigą. Priešingai, tai reiš
kia pavojingą ir įtemptą šios 
kovos etapą. Nuo pat valdžios 
perėmimo Gorbačiovui pavy
ko savo pusėn patraukti dau
gelį pasaulio politikų. Dabar
tinė sovietų politika yra daug 
gudresnė ir pavojingesnė, nes 
ji yra žymiai daugiau agresyvi. 
Jeigu ūkinė politika pasiseks, 
susilauksime dar pavojinges
nės Sovietų Sąjungos.

Gorbačiovas laikosi komu
nistinės ideologijos, bet savo 
pasaulinės politikos siekiuo
se yra realistas, nes mato, 
kad Atlanto sąjunga yra stipri, 
kai tuo tarpu jo satelitiniuo
se kraštuose nepasitenkinimas 
vis didėja ir jo sąjungininkai, 
darosi vis labiau nepatikimi. 
Šalia to, Rytuose Gorbačiovas 
mato potencialų pavojų iš Ki
nijos ir Japonijos. Juo labiau, 
kad šiuometiniu tempu augan
tis Kinijos ūkis gali pralenkti 
sovietų ūkį.

Kai kapitalistiniai ūkiai tur
tėja, Maskvos satelitai ekono
miškai nepadeda Kremliui, 
bet jį skandina! Vietnamas 
kainuoja per 3.5 bil. metams, 
Nikaragva — apie 1 bil., o pati 
Kremliaus imperija — per 35 
mil. kasdien. Ideologiniu at
žvilgiu komunizmas nebežavi 
pasaulio. Iki 1950 metų ame
rikiečiai šnipinėjo idėjos ve
dami, o dabar tik už pinigus.

Maskvos karinė galybė yra 
jos vienintelis turtas, bet ir 
ji negalės ilgai išsilaikyti, 
jei krašto ekonomija nepage
rės. Pati santvarka naikina 
jų ekonominius išteklius.

Tarptautinė sovietų 
pozicija

Afganistanas, anot Gorba
čiovo, yra sovietų “kraujuo
janti žaizda”. JAV neturėtų 
aukoti milijonus afganistanie
čių ir pakartoti Vietnamo klai
dų.

Gorbačiovas supranta, kad 
be augančios ekonomijos jų 
tarptautinė pozicija — kari
nė galybė sunyks, nes sovie
tai, išleisdami per daug kari
niams reikalams, nepajėgs pa
gerinti gyvenimo standarto. 
Dėl šių priežasčių Sov. Sąjun
ga nebėra pavyzdžiu “Trečiojo 
pasaulio” kraštams. Gorbačio
vas stovi kryžkelėje: norint 
išvystyti ekonominę pažangą, 
reikia duoti laisvė, gi žmonių 
laisvė grasintų sužlugdyti jų 
santvarką. Centralizacija yra 
sovietų problema. Gi ekonomi
nė decentralizacija sukeltų ir 
politinį decentralizacijos pa
reikalavimą, kuris sunaikintų 
pačią komunistinę sistemą. Iš 
istorinės perspektyvos žiūrint, 
Maskva yra ypatingoj pozici
joj. Ji neturi jokio sąjunginin
ko tarp didžiųjų valstybių. 
Jos galimi priešai — Vakarų 
Europa, Kinija, Japonija, Ka
nada ir JAV. Šie kraštai kont
roliuoja daugiau kaip 60% pa
saulio ekonomijos. Šalia to, 
nei viena iš devyniolikos vals
tybių, patekusių sovietų val
džios žinion tai nepadarė lais
vuose rinkimuose. Sovietų ga

lybei menkėjant, užimti kraš
tai, be abejonės, mėgins pasi
traukti iš jų globos.

Staigiu Yeltcino pašalinimu, 
Gorbačiovas įspėjo priešus ir 
draugus neprieštarauti. Būtų 
klaidinga galvoti, kad Gorba
čiovas yra liberalus užsienio 
politikoje, bet kontroliuoja
mas konservatyvių Kremliaus 
priešininkų. Gal jis ir turi as
meninių priešų viduje, bet vi
sa Kremliaus vadovybė sudaro 
vieningą frontą prieš išorinį 
pasaulį. Sudarytas įspūdis, 
kad Kremliuje vyksta kova 
tarp “vanagų” ir “balandžių”, 
yra komunistų valdžios išmis- 
las paslėpti tikruosius sovie
tų politikos kėslus, kad suklai
dintų Vakarų pasaulį. Tai, pa
galiau, jau nusidėvėjusi sovie
tų taktika, kuria vakarai nebe
turėtų tikėti.

Jokiu būdu JAV užsienio po
litika neturėtų būti paveikta 
sovietų vidaus politikos pasi
keitimų. Būtų kvaila daryti 
nuolaidas nusiginklavimo sri
tyje ir tuo būdu padėti Gorba
čiovui sėkmingiau vykdyti vi
daus reformas. Tų reformų pa
sisekimas priklausys tik nuo 
jų naudingumo. JAV-ės yra be
jėgės paveikti Kremliaus vi
daus politiką.

Sovietų tikslai ir 
silpnybės

•“JAV ir Sovietų Sąjunga turi 
vieną bendrą tikslą — išvengti 
atominio karo. Amerikiečiai 
žiūri į nusiginklavimą kaip į 
patį tikslą, o Maskva tik kaip 
į priemonę, ir ji tuo klausimu 
yra teisi. Mūsų tikslas turėtų 
būti taip derėtis, kad rezulta
tai tarnautų mūsų interesams 
ir kartu sudarytų politinį spau
dimą sovietams mūsų pasiūly
mus priimti. Tuo atveju, jei 
Kremlius mūsų pasiūlymus at
mestų, mes laimėtume politi
nes varžybas, o jeigu priimtų 
— mes pasiektume savo tikslus.

Reikia garai suprasti sovie
tų politinius motyvus ir pažinti 
jų silpnybes. Reikia taip pat 
Amerikos valdžios pareigū
nams drąsos tokiems pasiū
lymams pateikti. Svarbiausia, 
reikia kad tie siūlymai būtų 
populiarūs, nes demokratinė 
valdžia negali sėkmingai de
rėtis, kol jos piliečiai tų pa
siūlymų nerems. Vieningas 
Vakarų valstybių frontas, pa
remtas politine realybe, gali 
sucementuoti jėgas ir padaryti 
didelį spaudimą sovietams, 
kad jie priimtų Vakarų vals
tybių sąlygas. Tos sąlygos tu
ri būti iš anksto konkrečiai 
aptartos. Su sovietais galima 
sutarti dėl sąlygų, mažinan
čių atsitiktinę atominę ataką, 
stabilizuoti strateginį atomi
nį balansą, apsaugoti nuo ato
minių ginklų proliferacijos ir 
kai kurių regijoninių konflik
tų sumažinimo bei abipusiškai 
naudingos prekybos ir kultūri
nių pasikeitimų. Sovietai yra 
pasiruošę tartis, bet jie nieko 
veltui neduos.

Gorbačiovas siekia įtampos 
sumažinimo su Vakarais ir 
ekonominių ryšių išplėtimo. 
Už tai turėtume gauti sovie
tų “pirmojo smūgio” ginklų 
sistemos pašalinimą, Helsin
kio sutarties dėl žmogaus 
teisių pildymą ir jų agresijos 
užsienyje sustabdymą. Krem
liaus reikalavimai turi būti 
sąlygojami su jų pažadų iš
pildymu. Britų žurnalistas 
Brian Crozier rašė: “Ką sovie
tai ir jų satelitai daro Vidu
rinėje Amerikoje ir Pietų Af
rikoje yra esminis reikalas; 
nusiginklavimas tik šešėlis”. 
Jeigu Reagano administracija 
sutartų nusiginkluoti be jokių 
kitų sąlygų, tai tas sukeltų 
perdėtą ir pavojingą entuziaz

mą, kuriame visi, kas drįstų 
kelti sovietų agresijos klau
simus, būtų apkaltinti nuodi
ją Rytų-Vakarų santykių at
mosferą. Amerikiečiai yra lin
kę galvoti, kad konfliktas 
yra nenatūralus, kad visų tau
tų žmonės esmėje yra vienodi, 
kad skirtumai tarp jų yra tik 
nesusipratimų išdava ir kad 
taiką galima pasiekti. Iš tik
rųjų, jokia suvereninė vals
tybė neatsisakys jėgos — dabar 
ir niekados! Tai yra nepakei
čiamas tautų charakterio 
bruožas.

Konfliktai laukia 
sprendimo

Prez. Niksonas derybose 
su sovietais tvirtina, kad no
rint sumažinti Rytų-Vakarų 
įtampą, reikia ne tik geros nu
siginklavimo sutarties, bet 
taip pat ir racionalaus regio
ninių konfliktų sprendimo.

Pasinaudoję Gorbačiovo 
“glasnost perestroikos” po
litika, armėnai sukilo reika
laudami ne tik daugiau laisvės 
savo tautiečiams Azerbeidza- 
ne, bet taip pat ir teritorijos 
dalies prijungimo prie Armė
nijos. Laisvėjimo reikalavimai 
reiškiasi ir kituose sovietų 
įtakos kraštuose. Atėjo laikas 
ir mums Vasario 16 ir kitom 
progom ne tik padėkos laiškus 
rašyti JAV vyriausybei už Bal
tijos kraštų aneksijos nepri
pažinimą bei mažai ką reiš
kiančias rezoliucijas, bet pra
šyti, kad JAV vyriausybė kon
krečiais ėjimais išreikalautų 
iš sovietų bent žmogaus teisių 
ir religijos laisvės pavergtie
siems baltiečiams.

Pagal prez. Niksoną, vienin
gas Vakarų valstybių frontas, 
paremtas politine realybe, ga
li sucementuoti jėgas ir suda
ryti didelį spaudimą sovie
tams, kad jie priimtų Vakarų 
valstybių sąlygas. Mums visų 
pirma reikia Vakarų valsty
bėms įrodyti, kad Baltijos 
valstybių okupacija ir tų kraš
tų žmogaus teisių ir religinės 
laisvės varžymas yra vienas 
iš rimčiausių regijoninių kon
fliktų, kurio teisingas spren
dimas labai daug prisidėtų 
prie Rytų-Vakarų įtampos su
mažinimo.

L. A. Valiuko siūlomas pla
nas (“Tėviškės žiburiai, 11 nr.) 
galėtų būti gana lengvai įvyk
domas, nes jis nei didelių iš
laidų, nei didelės aukos nerei
kalauja — kiekvienas galime 
lengvai bent po dolerį pašto 
ženklams išleisti, o tai jau bū
tų 4 laiškai iš kiekvieno. Laiš
kų rašymo akcijai reikia ne tik 
mūsų veiksnių sutartinos veik
los, bet taip pat ir susitarimo 
su baltiečių veiksniais šią vi
suotiną akciją pravesti.

Dr. JUOZAS ir ONA GIRNIAI. Daktaras skaitys paskaitą prof. A. Maceinos 
minėjime gegužės 15 dieną Toronte Nuotr. Vyt. Maželio

BUENOS AIRES. Ryšium su 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymu prieš 70 metų Lietu
vai išlaisvinti komitetas Ar
gentinoje (veikia VLIKo įga
liotas) paruošė pareiškimą ir 
jį išsiuntinėjo vyriausybės na
riams, kraštų atstovams, dip
lomatams, parlamentarams, įta
kingiems politikams ir didžia
jai spaudai.

Pareiškime pažymima, kad 
Sovietų Sąjunga, susitarusi su 
nacine Vokietija, 1940 m. Lie
tuvą okupavo. Karo metu ir po 
karo vyko masiniai lietuvių iš
vežimai į Sibirą. Žmonės ken
tėjo ir mirė kalėjimuose, psi
chiatrinėse ligoninėse ir lage
riuose. Tikėjimas yra persekio
jamas, žmonės negali laisvai 
išpažinti ir praktikuoti savo 
tikėjimo. Daug šventovių atim
ta ir paverstos sandėliais ar 
kuo nors kitu. Pati brangiausia 
Lietuvos šventovė - Vilniaus 
katedra paversta muziejumi. 
Niekas nepasikeitė ir paskel
bus Gorbačiovui atvirumo poli
tikos. Ir toliau žmonės neturi 
pagrindinių teisių. Nežiūrint 
didelių aukų, atsiranda didvy
rių, kurie kovoja už žmogaus 
teises ir krašto išlaisvinimą. 
Pareiškimo pabaigoje kreipia
masi į viešąją opiniją, prašant 
moralinės paramos kovai už 
Lietuvos laisvę.

Šis pareiškimas rado vietos 
didžiojoj spaudoj ir radijo pra
nešimuose. Susilaukta nema
žai solidarumo laiškų iš įvai
rių sluogsnių. Su lietuviais so
lidarizavosi Argentinos krikš
čionių demokratų partija.

Argentinos lietuvių sąjunga 
ir spaudos taryba vasario 21, 
sekmadienį, suruošė nepri

Iš Lenkijos spaudos
Lenkijos komunistų oficio

zas “Trybuna Ludu” kovo 25 d. 
pranešė, kad 70-toji Lenkijos 
nepriklausomybės sukaktis bus 
iškilmingai atžymėta tėvynėje 
ir užsienyje. Kartu didelis ir 
svarbus uždavinys supažindin
ti jaunesniąją kartą su praei
ties istoriniais įvykiais, ypač 
išskiriant tuos žmones, kurie 
Lenkiją vėl įra^g_j pasaulio že
mėlapį” - rašo toliau yaršu- 
vos dienraštis.

Sudarytas komitetas iš moks
lo, politikos ir visuomenės at
stovų. Įvyko du posėdžiai susu
muoti iki šiol įvykdytų darbų. 
Ypatingo dėmesio sukaktis su
silaukė užsienio lenkų visuo
menės tarpe. Lenkiją numato 
aplankyti gausios lenkų išei
vių ekskursijos. Bus sureng
ti lenkų kalbos kursai atvyku
sioms lenkams, įterpiant kartu 
ir Lenkijos istoriją. Be to, Ra
šaline (į rytus nuo Štetino, vok. 
Koeslin - K.B.) įvyks dainų 
šventė. Yra steigiamas muzie
jus, kuriame numatoma sutelk
ti visus antros Žečpospolitos 
istorinius dokumentus, pa
minklus. Italai mokslininkai 
ruošia svarstybas Milane.

Pagrindinė iškilmė ruošia
ma lapkričio 11 d. (tai Lenki
jos nepriklausomybės 1918 m. 
paskelbimo diena - K.B.) Var
šuvoje. Numatomas koncer
tas, vainiko padėjimas prie 
nežinomo kario kapo bei Var
šuvos citadelės vartų pamink
linės lentos. Gruodžio mėn. 
iškilmė bus tęsiama Poznanė
je. Organizacinio komiteto 
pirm. Jonas Dobračinskis spau
dai pareiškė, kad artimiausiu 
metu bus sudarytas minėjimo 
garbės komitetas, kuris per
ims globėjo pareigas ir taip 
pat įsijungs į paruošimo dar
bus. 

klausomybės šventę. Mišias 
Santo Domingo bazilikoje at
našavo kun. A. Steigvila, MIC. 
Skaitymus atliko A. Rastaus- 
kaitė ir Pr. Juknevičius, var
gonavo A. Gaidimauskaitė. Ša
lia Lietuvos ir Argentinos vė
liavų bazilikoje stovėjo tau
tiniais drabužiais pasipuošęs 
jaunimas. Pamokslą pasakė 
kun. A. Steigvila, MIC. Po pa
maldų visi ėjo į Plaza de Mayo 
aikštę prie laisvės paminklo 
padėti gėlių. ALOST pirm, 
arch. A. Kaminskas pasakė 
jautrią kalbą. “Dirbkime visi 
vieningai iki mūsų tėvų kraš
tas bus išlaisvintas” - baigė 
savo žodį pirmininkas.

Vakare SLA salėje įvyko 
minėjimo iškilmės. Progra
mai vadovavo A. Rastauskai- 
tė ir A. Gaidimauskaitė. Buvo 
iškilmingai įneštos Lietuvos 
ir Argentinos vėliavos ir su
giedoti abiejų kraštų himnai. 
Atidarymo žodį tarė ALOST 
pirm. A. Kaminskas, o inž. A. 
Rastauskas pasakė kalbą. Me
ninę programą atliko tautinių 
šokių ansamblis “Dobilas”, va
dovaujamas O. Levanavičiaus. 
Z. Juknevičius perskaitė rezo
liuciją. Minėjimas baigtas 
trumpu SLA pirm. R. Staliorai- 
čio padėkos žodžiu.

Minėjime dalyvavo į Buenos 
Aires uostą atplaukę 5 lietu
viai jūreiviai. Jie laikėsi šal
tai ir niekur neįsijungė. Apie 
juos visaip kalbėjo žmonės.

Visose minėjimo iškilmėse 
taip pat dalyvavo sveičiai iš 
Toronto - Osvaldas ir Elena 
Delkai. Jie aplankė visas lie
tuvių organizacijas ir pali
ko malonų įspūdį. Alarmis

To paties dienraščio kultū
riniame skyriuje gan plačiai 
atžymėti nauji leidiniai. Prie 
istorinių knygų priskiriama 
Ričardo Čepulio - Rastenio 
(“Trybuna Ludu” rašo Ryszards 
Czepulis - Rastenis) studija 
“Mokslo ir talento žmonės”. Jo
je nagrinėjamas lenkiškos vi
suomenės sąmoningumas ru
siškoje okupacijoje. Be abe
jonės čia paliečiamas 1772-95 
m. laikotarpis ir 1831-63 m. su
kilimai. Leidinys turi 343 psl. 
Kaina 450 zlotų. Išleido valsty
binė instituto leidykla.

Tas pats dienraštis praneša 
apie vykstančią plakatų paro
dą - Paryžius 87. Joje yra iš
statyti tarptautiniai plakatai, 
suorganizuoti Association In
ternational des Arts Plastiques, 
dirbančios UNESCO priežiū
roje. Plakatai atsiunčiami į 
Paryžiaus “Grand Palais” ir 
teisėjų kolegijos, vad. Jacques 
Seguela atrankami kilnoja
moms parodoms. Buvo atsiųsti 
iš 30 valstybių 600 plakatų, 
atrenkant parodomų 150 plaka
tų, jų tarpe iš Lenkijos Stasio 
Eidrigevičiaus (dienraštis ra
šo Stasysa Eidrigiewiecziusa
- K.B). Jo plakatas “Borys 
Godunov” gavo žymenį. Paro
da į Varšuvą atkeliavo iš Mask
vos. Jos tolimesnis kelias - 
Budapeštas, Atėnai.

Mankštos patarimus duoda 
dr. Henrikas Sulainis (rašoma 
Henryk Sulajnis). Jis turi pul
kininko laipsnį ir karo avia
cijos institute eina adjunkto 
pareigas.

Kristaus Prisikėlimo šven
tėje kiekviena lenkiška šeima 
stengiasi praturtinti šventinį 
stalą. Trumpoje žinutėje “Na 
swiątecznym stole - kosztowne 
pisanki” (ant šventinio stalo
- prabangūs margučiai) rašo
ma, kad šiemet kiaušiniai bus 
labai brangūs. Užklausti “Pol- 
drobu” atstovai atsakė, kad 
pašaras pabrango, tad tenka 
pakelti ir kiaušinių kainą. 
Taip patgautas balandžio mėn. 
mėsos korteles norima jau pa
naudoti velykiniam stalui. De
ja, tą nutarimą padarys Varšu
vos miesto taryba, kadangi dar 
nežinoma, kiek bus pristatyta 
mėsos į stostinę.

Kitas Varšuvos dienraštis 
“Žycie Warszawy” įdėjo dviejų 
besikalbančių “poniučių” pa
šnekesį. Viena sako: “Ar girdė
jai ‘pani’, kad kiaušiniai kai
nuoja 37,50 zlotų? Kita ‘pani’ 
atsako: “Na - ir sukvailiojo tos 
vištos .. .” K. Baronas

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

Pasigyrimai ir paslaptys
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Juozas Kojelis savo straips
nyje (“TŽ” balandžio 5, “Gresia 
pavojus sustingti”) išreiškia 
nusivylimą VLIKo veikla, rin
kimais bei “demokratiškumo” 
stoka. Pravesdamas paralelę 
tarp Bendruomenės ir VLIKo, 
jis savo išvadas baigia taip: 
“Lietuvių visuomenė ir toliau 
bus klaidinama pasigyrimais 
ir liūdnoji tikrovė dengiama 
‘valstybinių paslapčių’ šydu”.

Tai jau nebe pirmas kartas, 
kai kiekvienas menkiausias 
VLIKo pajudėjimas susilau
kia labai aštrios ir neigiamos 
kritikos, jo veikloje nerandant 
nė vieno teigiamo elemento. 
Čia autorius, norėdamas savo 
kritikos argumentus paremti, 
lygina VLIKą su Bendruome
nės veikla, net ypatingai pa
brėždamas tai, kad “bendruo
menės veikloje į kritiką ne
žiūrima kaip į griovimą, bet 
kaip į organizacijos stiprini
mą”. Ar tai tiesa? Visoje pla
čioje mūsų spaudoje, gal tik 
išskyrus “TŽ”, pasipylė LB kal
tinimai žurnalistams ir kitų 
organizacijų veikėjams, ypač 
kovojantiems prieš OSI šmeiž
tus, iškėlusiems kaip tik veik
los • ■ ^valstybines paslaptis”. 
Nėra .paslaptis, kad visoje Veik
loje esama daugiau paslap
čių, kurias būtų galima patei
sinti. Rašomos sutartys visuo
menės vardu, disponuojant jos 
suaukotais pinigais, ir visa tai 
slepiama. Kai pagaliau gandų 
keliu pradeda aiškėti paslap
tys, kyla audra, ginasi nekal
tieji ir puolami tų paslapčių 
išaiškintojai. Ir tuo būdu mū
sų visuomenė yra apgaudinė
jama.

Dažnokai iškyla ir veikėjų 
kelionių apmokėjimo klausi
mas. Savaime suprantama, kad 
negalima iš asmens reikalau
ti laiko, atiduodamo visuome
nės veiklai, ir dar jo asmeniš
kų lėšų. Pinigai kiekvienam 
yra reikalingi pragyvenimui. 
Todėl visuomenė privalo ap
mokėti savo vadų keliones ir 
būtinas išlaidas. Tačiau ir vėl 
susiduriame su “valstybinė
mis paslaptimis”. “Darbinin
ko” savaitraštyje vieno veikė
jo žmona mane labai stipriai 
puolė už šio klausimo kėlimą, 
kai tuo tarpu jos vyras yra Bend
ruomenės tarnautojas su ne
mažu atlyginimu. Pokalbyje 
su JAV LB kultūros tarybos 
pirmininke Ingrida Bubliene 
kaip tik norėjau šią “paslap
tį” išsiaiškinti. Ji man aiškiai 
pasakė, kad “tarybų pirminin
kų kelionės yra apmokamos”, 
bet... tas faktas yra slepia
mas. Kodėl taip yra? Juk joks 
protingas žmogus negalėtų rei
kalauti, kad vadovaujantys 
asmenys, kaip kadaise tremti
nių stovyklose, viską darytų 
veltui, net gal skriausdami sa
vo šeimą, dengdami tolimų ke
lionių išlaidas iš savų kišenių. 
Įdomu, kad Ingrida Bublienė, 
viena iš nedaugelio mūsų po
puliarių veikėjų, ne tik atvi
rai prisipažįsta reikalaujan
ti savo keliones kultūros ta
rybos reikalais apmokėti, bet 
to paties atvirumo reikalauja 
ir iš kitų. Todėl toks jos de
mokratiškai atviras ir tiesus 
elgesys sukelia pagarbą ir pa
sitikėjimą.

Kalbant apie pasigyrimą, 
tai jo nestinga niekur. Įvairios 
konferencijos, suvažiavimai ir 
kongresai tik nuaidi tuščiai 
skambančių indų aidu, užsi
baigia banketais ir savęs pa- 
liaupsinimu. Visos rezoliuci
jos lieka teoretiškai popie
riuje, visi šūkiai apie rūpes

tį jaunimu neturi jokio rea
laus pagrindo, pasitenkinant 
statistikomis, rodančiomis li
tuanistinių mokyklų nuosmu
kį, moksleivių skaičiaus ma
žėjimą. Lituanistikos kated
ra Čikagos universitete taip 
pat nebepasiekia visuomenės, 
užbaigus piniginį vajų. Nie
kur nerandame pranešimo 
apie studentų skaičių, dėsto
mą kursą, o tuo tarpu mažė
jant lituanistinių mokyklų 
moksleivių skaičiui, negali
me tikėtis prieauglio ir kan
didatų į lituanistikos studi
jas universitete. Tačiau su di
deliu pasididžiavimu yra gi
riamasi pačiu katedros įstei
gimo faktu. Net ir praeitų me
tų lapkričio 20 dienos šventė
je, kurios metu universiteto 
kancleriui buvo įteiktas pasku
tinis 100 tūkstančių dolerių če
kis, nuotraukose nematome nė 
vieno jauno veido. Dingus stu
dentams, koks bus mūsų suau
kotų pinigų likimas?

Iš dalies sutinku su Juozu 
Kojelių, kad VLIKas gal neturi 
kuo pasigirti ir parodyti savo 
viešos veiklos atliktų darbų. 
Juk turime su tuo sutikti, kad 
VLIKo uždavinys nėra rengti 
grandiozines šventes, minėji-. 
mus ar koncertus, tuo būdu ne
sikišant į kultūrinės veiklos 
dirvą, bet tuo pačiu ir nuken- 
čiant, nes tik masiniai rengi
niai yra matomi eilinio visuo
menės nario. Betgi ar kas turi 
teisę drausti kuriai nors orga
nizacijai egzistuoti, suvažiuo
ti, pasidžiaugti, o gal ir pasi
girti? Laiko tėkmė ir mūsų vi
suomenės ateities istorija pa
darys sprendimą. Galimas da
lykas, kad, atėjus laikui, ir 
VLIKe bent simboliškai išliku
si mūsų politinių partijų idėja 
bus naudinga.

Ar ne geriau būtų sielotis sau 
artimos organizacijos reika
lais ir negerovėmis, o ne jų 
jieškoti kitur? Juk niekas ne
verčia priklausyti ten, kur ne
nori. Faktas yra, kad Bendruo
menės idėja šiuo metu mums, 
išsiblaškiusiems po laisvojo 
pasaulio kraštus, yra bene vie
na iš efektingiausių organiza
cijų, apimančių mus visus. Ta
čiau ir ji nėra tobula, kaip to
bulas nėra žmogus. Jei neklys
tu, tai J. J. Rousseau yra pa
sakęs: “Tai, ką Dievas sukuria, 
sugadina žmogus”.

Gyvenant “stikliniame na
me” nevertėtų mėtyti akmenė
lių. Kalbant apie balsavimą, 
sprendimus, jų lankstumą, ga
lima būtų surašyti storiausius 
tomus. Demokratiškumo prin
cipų tiek mūsų veikla, tiek mū
sų spauda mažai tesilaiko. Edi
tos Nazaraitės “gaivus balsas” 
siejasi su jos vardo naujumu, 
ir iš tikro yra pasigėrėtna skai
tyti jos žurnalistinius straips
nius, kuriuose dvelkia mums 
atviro žvilgsnio dvasia. Deja, 
tas žvilgsnis dingsta tiems, 
kurių vardai nebėra nauji, bet 
kurie taip pat įieško tiesaus, 
realaus žvilgsnio į mūsų gyve
nimą, nesibijodami “šventų kar
vių”. Kol tęsis pasigyrimai ir 
“valstybinės paslaptys”, tol to
kie balsai yra reikalingi mūsų 
dvasinei pusiausvyrai ir blai
viam žvilgsniui išlaikyti. Ir 
kam “gresia pavojus sustingti”?

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
lygas bei žurnalus

A. Plėnys
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8 Tel. (416)625-2412
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® PAVERGTOJE TEHfflE
NAUJA LABORATORIJA

Kauno medicinos institute 
darbą pradėjo neseniai įsteigta 
žmogaus ekologijos laboratorija. 
Lig šiol daug buvo kalbama ape 
triukšmo, įvairių cheminių me
džiagų poveikį žmogaus organiz
mui, tačiau nedaug žinoma, kaip 
aplinka veikia įvairių Lietuvos 
miestų ir sričių gyventojų svei
katą. Atsakymo į šį klausimą da
bar jieškos žmogaus ekologijos 
laboratorijos mokslininkai, ben
dradarbiaudami su fizikais, bo
tanikais, matematikais bei ki
tais specialistais. Pirmieji tyri
mai bus atlikti Lietuvos pamario 
srityje.

SURUSINTAS "ŽALGIRIS"
“Komjaunimo tiesa” kovo 11d. 

paskelbė trumpą pranešimą 
apie Klaipėdos “Baltijos” lai
vų statykloje baigiamą statyti 
keltą “Žalgiris” keleiviams ir 
automobiliams perkelti per Kur
šių marias. Keltas turės dyze
linius variklius. Jo keliamoji 
galia — 260 tonų. Naujasis kel
tas užsakovams bus perduotas 
vasaros sezono pradžioje. Nuo
traukoje pateikiamas “Žalgi
rio” nuleidimas į vandenį. Ste
bėtis verčia ilgas lietuvišką 
vardą gavusio “Žalgirio” įrašas 
vien tik rusiškomis raidėmis. 
Pranešime kalbama, kad “Žalgi
riui” keleivius ir automobilius 
teks perkelti per Kuršių marias, 
bet užsakovai lieka neatskleisti. 
Gal tas surusintas “Žalgiris” 
skiriamas tik surusintos Kara
liaučiaus srities gyventojams, 
kuriems dabar priklauso pieti
nė Kuršių marių dalis, rusiškai 
vadinama Kurškij zaliv?

MUZIKA AR ŠVENTASIS?
Lietuvoje jau įsitvirtino va

karietiško stiliaus rock and roll 
muzikos grupės. Kauno sporto 
halėje kovo mėnesį netgi buvo 
surengta antroji lietuviškos 
roko muzikos šventė, atrinkusi 
Lietuvos atstovus į tarptauti
nį roko festivalį “Kaunas-88”. 
Jin įsijungs roko grupės iš 
Vengrijos, Lenkijos, R. Vokie
tijos, Estijos ir Latvijos. Festi
valyje Lietuvai atstovaus dešimt 
roko muzikos grupių: “Antis”, 
“Ad libitum” ir “Plackardas” iš 
Vilniaus, “Drama”, “Horosko- 

jgas” ir “Ropdo” iš Kauno, “Co
da” iš Jonavos, “Dilema” iš Tel
šių, “Sekmadienis” iš Mažeikių 
ir “Vaivorykštė" iš Panevėžio. 
Ši informacija yra imta iš Dai
vos Rinkevičiūtės straipsnio 
“Rokas tiesia savo kelią”, pa
skelbto “Komjaunimo tiesoje” 
kovo 19 d. Anglų kalbą mokantis 
išeivijos lietuvis, su kaupu pri
siklausęs vakarietiško stiliaus 
rock and roll muzikos, nejučio
mis save klausia — juoktis ar 
verkti? Sunku suprasti, koks 
rokas D. Rinkevičiūtės rašiny
je tiesia savo kelią. Negi XIV 
šimtmečio šv. Rokas, kurio at
laidai rugpjūčio 16 d. būdavo 
švenčiami ir Lietuvos parapi
jose? Tiesa, to Roko vardas buvo 
rašomas didžiąja raide, bet ko
munistinė spauda dabar net ir 
Dievą rašo mažąja. Iš teksto vis 
dėlto susidaro įspūdis, kad D. 
Rinkevičiūtė kalba ne apie šv. 
Roko atlaidus, bet apie nevyku
siai išsiverstą bei tariamą rock

Pigiausias kainas kelionėse į
LIETUVĄ 1988 metais
5-kiom, 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų

Gegužės 6-20
Gegužės 19-birželio 3
Gegužės 25-birželio 8/12
Birželio 9 - 24
Birželio 30 - liepos 17

Gruodžio 27-s 
Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 

Smulkesnes žinias teikiame
tel. (416) 769-2500

Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: AUDRONĖ, LIUSĖ, DALIA, 
INGĖ, JOANNE, PAULIUS.

Mes kalbame - lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiškai, 
lenkiškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai.

Mūsų ištaigoje įrengti kompiuteriai: PEGASUS/GEMINI bei TDS 
Mūsų įstaiga yra narys - IATA, T-comm, BBB, CLIA

Adresas: 2100 Bloor St. W, Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7
Tel. (416) 769-2500 Telex 06-986766 TOR
KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOMIS.

Mūsų registracijos numeriai: retail nr. 2559030, wholesale nr. 2475066

and roll muziką. Tas angliškas 
pavadinimas lietuviškai reiškia 
suptis (rock) ir linguoti (roll). 
Liūdniausia, kad anglai “o” rai
dę savo žodyje “rock" taria kaip 
mūsiškę “a”. Sulietuvinto roko 
neatpažins nė vieno anglo klau
sa ir jo nesusies su jai įprastu 
žodžiu “rock”. Daugiau vilties 
teiktų lietuviškoji “rak” versija, 
tampanti “raku”. Tada ir D. Rin
kevičiūtės rašinys “Rakas tiesia 
savo kelią” apie rock and roll 
muziką nesimaišytų su šv. Roku 
ir jo atlaidais. Būtų dar geriau, 
jeigu kalbininkai šiai Lietuvo
je sparčiai plintančiai muzikai 
nukaldintų gražiai skambantį 
lietuvišką naujadarą.

KLEBONIJŲ PLĖŠIKAI
“Valstiečių laikraščio” 34 nr. 

A. Žalaitė skaitytojus supažin
dina su dviem nuteistais klebo
nijų plėšikais. 1986 m. ypač spė
jo pasižymėti tris kartus baustas 
Vidmantas Krivoščenka, niekur 
nedirbęs, gyvenęs pas seserį Mo
lėtuose. Šis 34 metų amžiaus vy
ras kovo 30 d. apiplėšė Molėtų 
rajono Stirnių parapijos klebo
ną kun. A. Pauliką, birželio 15 d. 
— Vilkaviškio rajono Gižų para
pijos kleboną, rugpjūčio 31 d. — 
Kapsuko rajono Sasnavos, spa
lio 7 d. — Ukmergės rajono Žel
vos, lapkričio 1 d. — Vidiškių, 
gruodžio 21 d. — vėl Želvos ir 
Šešuolių, o 1987 m. kovo 1 d. — 
Vilniaus rajono Paberžės para
pijų klebonus. Teisme V. Krivoš
čenka teisinosi klebonus nuta
ręs apvogti dėl to, “kad žmonės 
pinigus gauna už darbą, o kuni
gai — apgaudinėdami žmones”. 
V. Krivoščenka buvo gerai in
formuotas. Pvz. Stirnių parapi
jos kleboną kun. A. Pauliką jis 
apiplėšė tada, kai klebonijoje 
buvo sutelkti pinigai pirkti vaiz
dajuostės aparatui. Klebonas 
kun. A. Paulikas aparatą ruo
šėsi pirkti iš kauniečio Arūno 
Andriuškevičiaus, bet apsigal
vojo ir pirkinio atsisakė. Matyt, 
prie vagystės informacija buvo 
prisidėjęs ir kaunietis speku
liantas A. Andriuškevičius. By
los susilaukė tik Vidmantas Kri
voščenka. Utenos rajono liau
dies teismas jam paskyrė šeše
rius metus laisvės atėmimo ypa
tingo režimo pataisos darbų 
kolonijoje. Tokios pat bausmės 
susilaukė ir Lazdijų rajono Vei
siejų miestelio gyventojas V. 
Kavaliauskas, dirbęs “Ančios” 
kolchoze, taip pat tris kartus 
baustas už vagystes. Įkliuvo jis 
1987 m. rugpjūčio 30, sekmadie
nį, Molėtų rajono Joniškio mies
telyje, kai parapijos klebonas 
kun. Č. Kavaliauskas laikė pa
maldas šventovėje. Vagis klebo
nijoje užtiko iš pamaldų grįžu
si klebono sesuo J. Valentinie- 
nė. Du vagišiai, išgąsdinti šei
mininkės J. Valentinienės pa
galbos šauksmo, iš klebonijos 
bėgo prie Arino ežero. Ten su
sirado neprirakintą valtį ir 
plaukė Arnionių kaimo link. 
Bėglius, pasidalinę į dvi gru
pes, vijosi P. Ramanauskas, 
D. Ramanauskas, Z. Steponavi
čius, J. Michniovas, B. Talečka 
ir keli kiti Joniškio miestelio 
gyventojai. Jiems pavyko pagau
ti V. Kavaliauską, o jo sėbras 
pabėgo. y. Kst.

VIENINTELĖ PROFESIONALI
LIETUVIŲ KELIONIŲ 
ĮSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 

GARANTUOJA

Liepos 6-20
Liepos 20 - rugpjūčio 2 
Rugpjūčio 11-27 
Rugsėjo 2-16 
Spalio 7-21

io 10 1989 m.

ONA BULAITIENĖ, arkivyskupo J. Bulaičio motina, atšventusi 85 metų 
sukaktį Britanijos Londone Nuotr. J. Bulaičio

Velykos Šv. Kazimiero parapijoje
LONDONAS, D. BRITANIJA. 

Didžiojo penktadienio pa
maldose klebonui dr. Jonui 
Sakevičiui, MIC, talkino kun. 
Aleksandras Gėryba, atyvkęs 
iš Lietuvių sodybos. Po pamal
dų dalis parapiječių, vadovau
jami choro vedėjo Justino Čer- 
nio, giedojo ir graudžius verks
mus. Šv. Kazimiero parapija te
besilaiko senųjų savo lietuviš
kų tradicijų - prisikėlimo Mi
šios vyksta su saulės užtekė
jimu.

Šių Velykų Prisikėlimo iškil
mės buvo juo labiau iškilmin
gesnės, nes jose dalyvavo arki
vyskupas Jonas V. Bulaitis, ei
nąs Vatikano pronuncijaus pa
reigas Irane. Jis su klebonu 
koncelebravo Mišias ir pasakė 
pamokslą lietuvių ir anglų kal
bomis. Arkivyskupas savo jau
nų dienų parapijai dalyvavimu 
suteikė garbę.

VU/
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Dar yra vietų
VIII Tautinių šokių šventei, liepos 

1, 2, 3 dienoms, Hamiltono miesto visi 
didieji viešbučiai jau yra tautinių šo
kių šventės šokėjų bei -ftsečių užimti. • 
Bet yra mieste ir apylinkėse dar daug 
mažesnių viešbučių ir motelių, kur 
šventės nakvynių komisija (Vida Ver- 
bickienė, tel. 416 637-5090) yra pada
riusi rezervacijas (Lithuanian Folk

Dance Festival) tautinių šokių šventės dalyviams.
Turėtume atkreipti dėmesį į mums siūlomas patalpas

McMaster universiteto bendrabuty, kuriame dar yra likę
apie 800 lovų. Kaina ten nakčiai tik $21 amerikietiškais 
vienam ir po $17 amerikietiškais dviem kambary, įskai
tant ir pusryčius. Čia universiteto ir kitų viešbučių bei mo
telių adresai:
McMaster University, Budget Motor Inn, 
Janet Porter, Confer. Co-ord. Maddy or Mo
1280 Main Street W., 
Hamilton, Ont. L8S 4K1 
Tel. (416) 525-9140

Signature Inn, Hamilton, 
Marty Best, Gen. Manager 
51 Keefer Court, 
Hamilton, Ont. L8E 4V4 
Tel. (416)578-1212

Bell Motel, 
318 Plains E., 
Burlington, Ontario 
Tel. (416)637-5653

Venture Inns, 
Michelle St. Pierre
2020 Lakeshore Road, 
Burlington, Ont. L7S 1Y2 
Tel. (416) 681-0762

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 27 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 3%
santaupas........................5.75%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% 
90 dienų indėlius................ 8%
1 m. term, indėlius ......... 9.25%
1 m. term, ind.mėn.pal. . 8.75% 
3 m. term, indėlius .......  9.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) .... 7% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 9.25%
RRSP ind. 3 m................  9.75%

Arkivyskupas J. Bulaitis at
vyko į Londoną pabuvoti su sa
vo motina Ona Bulaitiene, kuri 
balandžio 1 d. atšventė savo 
garbingą 85-rių metų sukaktį.

Petro ir Onos Bulaičių šei
moje be arkivyskupo išaugo dvi 
mokytojos ir viena seselė vie
nuolė, kuri irgi yra mokytoja.

Londono lietuviškoji para
pija savo garbingajai parapi
jietei Onai linki geros sveika
tos ir ilgiausių metų.

S. Kasparas

Advokatas
Viktoras E. Rudinskas
užpildo pajamų mokesčius 

(Income Tax).
Telefonai:

įstaigos (416) 767-2127, 
namų 762-5603, Toronte

737 King St. East, 
Hamilton, Ont. L8M 1A4 
Tel. (416)527-2708

Days Inn,
2125 North Sheridan Way, 
Mississauga, Ont. L5K 1A3 
Tel. (416) 855-2000

Briarwood Inn,
Tony Post, Guest Service Mgr.
360 Iroquois Shores Rd., 
Oakville, Ont. L6H 1M4
Tel. (416)845-7561

City Motor Hotel,
Sales Rp., 1620 Main Street East, 

Hamilton, Ontario 
Tel. (416)549-1371

Šventės inf.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas....  12.5%
nekiln. turto pask. 1 m. 10.25% 
nekiln. turto pask. 3 m. 11.75% 
Nemokamas čekių ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
ir asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Hamilton, Ontario
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

Hamiltone įvyks gegužės 8 d. Minė
jimas prasidės su Mišiomis 10.30 
v.r. mūsų švetovėje, tuoj po Mišių 
minėjimas - Jaunimo centre. Ma
mytės bus papuoštos gėlyte. Pro
gramą atliks Vysk. M. Valančiaus 
šeštadieninė mokykla. Kviečiame 
visus Hamiltono ir apylinkių lie
tuvius dalyvauti Motinos dienos 
minėjime. HLB valdyba

London, Ontario
RELIGINEI LIETUVOS ŠALPAI 

aukojo: $400 - Algirdas ir Irena 
Dragunevičiai; $250 - dr. Romas ir 
Nancy Mitalai; $140 - Viktorija 
Grigelytė; $100 - kun. Ignas Mika
lauskas, OFM, Petras ir Marta Jok
šai, Marija ir Povilas Genčiai; $75 
-Vincas ir Ona Naruševičiai; $50- 
Regina Miškinienė, Grasilda Ma
čienė, Vincas ir Paulina Kuzmai, 
Stasys ir Elena Kerai, Benis Už- 
dravis ir Juzė Valaitienė.

Kiti aukojo truputį mažesnėmis 
sumomis. D.Ė.

Ottawa, Ontario
MIRĖ SENIAUSIA LIETUVĖ. 

Kovo 24 d. mirė Otavos seniausia 
lietuvė Sofija Bilevičienė, 90 me
tų amžiaus. Liko nuliūdime dukros 
Danutė Danienė ir Birutė Vilčins- 
kienė su šeimomis. Velionė Sofija 
Bilevičienė buvo visų mylima ir 
gerbiama. Ji buvo pašarvota Kelly 
laidotuvių namuose, kur buvo lan
koma daugelio Otavos lietuvių. 
Laidotuvėse dalyvavo vaikaitės 
ir vaikaičiai su šeimomis ir kiti 
giminės iš Londono, Ont., Toron
to, Pakenhomo, Hamiltono ir Mont- 
realio.

Kun. dr. V. Skilandžiūnas la
bai gražiai pravedė maldas ir Ro
žinį sekmadienio vakarą. Kovo 
28 d. 10 v.r. buvo pamaldos kop
lyčioje. Mišias atnašavo kun. dr. 
V. Skilandžiūnas ir pasakė jautrų 
pamokslą. Mišių metu vargonais 
grojo Rita Vilienė, velionės vaikai
čio Kęstučio žmona. Velionė Sofi
ja Bilevičienė palaidota Notre 
Dame kapinėse. Po laidotuvių kun. 
dr. V. Skilandžiūnas išvyko į Mont
real/, kur turėjo vesti rekolekci
jas Aušros Vartų šventovėje. Ve
lionė Sofija Bilevičienė labai ger
bė kun. dr. V. Skilandžiūną, ir 
tikrai buvo stebėtinas sutapimas, 
kad jis buvo tuo laiku Otavoje - 
nes tą dieną, kai ji mirė, jis grį
žo pravedęs rekolekcijas Toronte. 
Po laidotuvių buvo šermenų pie
tūs. Otavos lietuvė

RAMUNĖ PLEINYTĖ, baigusi Mc
Master universitetą Hamiltone 
“Business Administration in Health 
Services Management” magistrės 
laipsniu (MBA). Šiuo metu dirba 
vaikų ligoninėje Toronte savo sri
tyje

Sudbury, Ontario
“GELEŽINIS VILKAS” žūklau 

tojų ir medžiotojų klubas balan
džio 9 d., “Church of Christ the 
King” parapijos salėje surengė me
tinį klubo pobūvį-vakarienę. Daly
vavo klubo nariai, vietos lietuviai 
ir klubo nariai iš Toronto - Povi
las Jutelis, Antanas ir Juoze Ga- 
taučiai. Buvo aptarti klubo veik
los reikalai, kultūringai praleis
tas gražus pavasario vakaras.

Klubo pirm. J. Stankus trumpu 
žodžiu atidarė pobūvį ir pakvie
tė P. Venskų sukalbėti maldą. Va
karienė buvo labai skani. Ją pa
ruošė klubo narės-šeimininkės: 
Birutė Stankienė ir Audra Al- 
brechtienė. Po vakarienės veikė 
turtinga loterija. Loterijai laimi
kius aukojo: A. Braškys, J. A. Ba- 
taičiai, P. Jutelis, VI. Kriaučeliū- 
nas, J. N. Paulaičiai, J. B. Stankai 
ir “GV” klubas. Muziką tvarkė O. 
Poderienė.

Klubas turi savo statutą ir Ka
nados valdžios leidimą (Charter). 
1988 m. klubo valdybą sudaro: 
pirm. Justas Stankus, ižd. Juozas 
Bataitis ir sek. Leonas Baltutis. 
“GV” klubas turi 43 narius. J. Kr.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Dr. Antanas Razina buvo su
negalavęs ir kelias dienas pra
leido Čikagos Christ Community 
ligoninėje, kur dirba jo sūnus 
dr. Antanas Gintaras Razma. 
Ten buvo konstatuota tik atsi
tiktinio pobūdžio liga. JAV 
lietuvių fondo steigėjas ir il
gametis tarybų bei valdybų pir
mininkas grįžo namo ir jau pri
ima ligonius savo kabinete.

Linas Kojelis, nuo 1983 m. dir
bęs Baltuosiuose rūmuose kaip 
vienas prez. R. Reagano asisten
tų santykiams su visuomene, pa
sitraukė iš šių pareigų. Su pa
sitraukiančiu L. Kojelių Baltuo
siuose rūmuose atsisveikinta ko
vo 4 d. Kalbėjo amerikiečiai 
bendradarbiai ir atstovai kai ku
rių tautybių, kurių reikalais rū
pinosi L. Kojelis. Jis dabar yra 
paskirtas JAV valstybės sekreto
riaus padėjėjo pabėgėlių reika
lams pavaduotoju. Pagal rangą 
jam teks būti trečiuoju parei
gūnu, tvarkančiu pabėgėlių iš 
įvairių šalių reikalus. Baltųjų 
rūmų įstaigoje santykiams su 
visuomene liko dirbti gerai lie
tuviškai kalbanti jauna lietu
vaitė iš Kalifornijos Rita Bu- 
reikaitė.

Dainavos stovyklavietės reika
lai aptarti jos direktorių tary
bos posėdyje kovo 13 d. South- 
fielde prie Detroito. Tarybos 
pirm. dr. Vytenis Damušis kal
bėjo apie šiemetines stovyklas 
Dainavoje. Jų sąrašas beveik 
toks pats kaip ir pernai, tik 
šiemet nebus lietuvių kilmės 
jaunimo stovyklos. Ji betgi įvyks 
1989 m. su jai anksčiau vadova
vusia Rama Petruliene. Finansi
nę Dainavos būklę aptarė tary
bos ižd. Steponas Smalinskas. 
Ižde dabar yra $17.734. Šios su
mos nepakaks numatytiems Dai
navos stovyklavietės pagerini
mams. Tad nutarta trumpam lai
kui pasiskolinti $5.000. Daina
vos stovyklavietė savo seną 
sunkvežimį jau pakeitė nauju 
1988 m. Fordo bendrovės gami
niu. Naujų grindų susilauks val
gykla ir sandėliukai. Išlaidas 
padidins naujas šaldytuvas vir
tuvėje, vėdintuvai valgykloje, 
dešimt naujų stalų ir 200 kėdžių. 
Berniukų naihelyje reikėš pa- 
keisti kanalizacijos vamzdžius 
ir lubas, mergaičių namelyje — 
veidrodžius. Tai tik dalis nu
matomų pakeitimų. Stovyklavie
tės administratorius Vacys Le- 
lis priminė direktorių tarybos 
nariams, kad paplūdimiui reikia 
daugiau smėlio, naujų plūdžių 
maudyklos riboms nustatyti. Me
tinė Dainavos šventė įvyks lie
pos 31 d. Jon nutarta pakviesti 
lietuviams labai palankų Lan- 
singo vysk. K. Povishą. Pernai 
Dainavos stovyklavietė turėjo 
$67.306 pajamų, kurių 40% buvo 
gauta iš stovyklaujančių gru
pių, 56% — iš surinktų aukų, 4% 
— kitais būdais. Dainavos išlai
dos 1987 m. — $70.350. Jas suda
rė: remontams ir medžiagoms — 
$27.872, naujam inventoriui — 
$12.871, valymui ir sanitarinei 
priežiūrai — $5.340. Likusioji 
dalis teko dujoms ir elektrai, 
administraciniams reikalams, 
įvairiai draudai, nuosavybės 
mokesčiams.

Australija
Savaitraščio “Tėviškės aidai” 

reikalai aptarti kovo 7 d. Aus
tralijos lietuvių katalikų fede
racijos valdybos posėdyje Mel
burne. Šiemetinių pajamų ir iš
laidų sąmatą pateikė valdybos 
ižd. Aleksandra Volkienė. Tiki
masi galą suvesti su galu, nors 
šiuo metu tik trečdalis skaity
tojų yra užsimokėję prenumera
tas. Posėdyje taipgi buvo pa
brėžta, kad problemą rinkėjoms 
sudaro ilgi organizacijų auko
tojų sąrašai, įjungti į “TA” pus
lapiams skirtus pranešimus. To
kių sąrašų surinkimas užima 
daugiau laiko negu normalaus 
teksto. Federacijos valdyba nu
tarė, kad organizacijų atsiun
čiami aukotojų sąrašai turės 
būti apmokami puse skelbimų 
kainos. Federacijos valdyba 
Marijos garbei skirtą gegužės 
mėnesį paskelbs maldų mėne
siu už kenčiančią Katalikų 
Bendriją sovietų okupuotoje 
Lietuvoje. Lietuvių sielovados 
kunigai bus prašomi organizuoti 
iškilmingas pamaldas už Lie
tuvą. Aukos bus renkamos Lie
tuvių katalikų religinei šalpai. 
Melburno arkivyskupas patenki
no Australijoje viešėjusio vysk. 
P. Baltakio, OFM, prašymą, lie
tuvių sielovadon Melburne 
įjungdamas naują kun. Juozą 
Petrauską. Jis bus kun. dr. P. 
Dauknio pagalbininku. Federa
cijos valdyba surengs kun. J. 
Petrausko sutiktuves Lietuvių 
namuose.

Britanija
Mančesterio ramoVėnai savo 

metinį susirinkimą sausio 16 d. 
turėjo Mančesterio lietuvių klu
be. Ramovėnų pirm. K. Muraus
kas pirmiausia paprašė tylos 
minute prisiminti mirusius na
rius. Iš veiklos pranešimų pa
aiškėjo, kad ramovėnų valdyba 
1987 m. dalyvavo sibirinių trė
mimų minėjime Mostono kapi
nėse, surengė Dariaus-Girėno 
ir kariuomenės šventės minėji
mus, padėjo gėlių vainiką prie 
paminklinio lietuvių kryžiaus 
Mostono kapinėse, o metinę 
veiklą užbaigė N. metų sutiki
mu. Susirinkime nutarta metinį 
nario mokestį padidinti iki vie
no svaro, pravesta rinkliava 
Kanados šaulių statomam pa
minklui Šv. Jono lietuvių kapi
nėse Mississaugoje prie Toron
to. Slaptu balsavimu išrinktą 
naują ramovėnų valdybą suda
rė: pirm. K. Murauskas, vice- 
pirm. H. Silius, sekr. H. Vainei
kis ir ižd. A. Jakimavičius.
Belgija

Grupė Belgijos ir Olandijos 
lietuvių kovo 6 d. susirinko pa
maldoms Lieže. Lietuviškas Mi
šias atnašavo iš Paryžiaus at
vykęs prel. J. Petrošius. Jose 
prisimintas Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo septyniasde
šimtmetis. Mišių metu dalyviai 
sugiedojo tautine giesme tapusį 
Maironio ir J. Naujalio kūrinį 
“Lietuva brangi”. Po pamaldų 
įvyko metinis Belgijos LB susi
rinkimas. Patvirtinta senoji val
dyba, kuriai jau nuo 1956 m. va
dovauja pirm. Stasė Dominaity- 
tė-Baltus. Dėl finansinių pro
blemų buvo nutarta nesiųsti 
Belgijos LB atstovo į PLB sei
mą Kanados Toronte. Susirinki
me paaiškėjo, kad Liuveno uni
versitete dirbantis slavistikos 
prof. Liutauras Kazakevičius 
ten turi lietuvių kalbos pamo
kas trečiadienių ir šeštadienių 
popietėmis. Deja, jam trūksta 
mokinių, nors pamokos duoda
mos nemokamai. Visi buvo skati
nami padidinti mokinių skaičių, 
nes priešingu atveju prof. L. 
Kazakevičius bus priverstas at
sisakyti lietuvių kalbos pamokų.

Švedija
Švedijos LB nariai dabar tik 

kartą susirenka savo metiniam 
posėdžiui. Šiemet tas lietuvių 
susitikimas vasario 13 d. sutrau
kė apie 80 dalyvių, suvažiavusių 
iš įvairių Švedijos vietovių. Su
sirinkimui pirmininkavo A. Bat
vinis, sekretoriavo O. Janzonie- 
nė. Metinę veiklos apžvalgą pa
darė Švedijos LB pirm. Klemen
sas Gumauskas, pranešęs ir Va
sario 16 gimnazijai remti rink
liavos rezultatus. Revizijos ko
misijos pranešime dr. Gintas 
Būga priminė pernai turėtus 
nuostolius, bet juos jis patei
sino ir skatino neatsisakyti Šve
dijos LB veiklos. Toliau buvo 
diskutuotas švediškas Lietuvių 
Bendruomenės pavadinimas. 
Valdybon trejų metų laikotar
piui išrinkti; Klemensas Gu
mauskas, Regina Čalnarytė, Ona 
Janzonienė, Valentinas Vilkė- 
nas ir Irvis Scheynius. Vasario 
16-ji paminėta didesnėje salė
je, sugiedojus Tautos himną ir 
susėdus prie valgiais apkrautų 
stalų. Paskaitą apie Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 70 
metų sukaktį skaitė Irvis Schey
nius. Sveikino latvių ir švedų 
atstovai, linkėdami Lietuvai 
vėl atgauti nepriklausomybę. 
Regina Čalnarytė dalijosi įspū
džiais iš pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso Australijoje, Eu
genijus Budrys — iš Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties Ro
moje.
Vokietija

A. a. Vytautas Reivytis, knyg
nešio Stanislovo sūnus, buvęs 
Lietuvos policijos pareigūnas, 
po sunkios ligos mirė vasario 
4 d. ir buvo palaidotas vasario 
8 d. Velionis gimė 1901 m. Tirkš
liuose prie Mažeikių. Mokėsi 
Mažeikių ir Klaipėdos gimnazi
jose. 1929 m. baigė aukštesnią
ją Kauno policijos mokyklą, 1930 
m. — džiu-džitsu kursą Berlyno 
policijos mokykloje. Velionis 
ėjo įvairias pareigas Lietuvos 
policijoje, pasižymėjo tarptau
tinėse džiu-džitsu ir šaudymo 
varžybose. Reiškėsi Lietuvos 
šaulių sąjungoje ir Lietuvos 
aeroklube, bendradarbiavo 
spaudoje. Laikinoji vyriausy
bė V. Reivytį 1941-44 m. buvo 
paskyrusi Lietuvos policijos 
viršininku ir ryšio karininku 
su vokiečių policija. Iš poka
rinės V. Vokietijos emigravo 
Argentinon ir vėliau atvyko Či
kagon. Dirbo vienų namų sargu 
prie Čikagos. Grįžo V. Vokieti
jon, kai ten valdžia jam pasky
rė nedidelę pensiją, ir ramiai 
leido senatvės dienas.



Kaip mokyti vaikus lietuvių kalbos?
Psichologo ir lingvisto dr. Algio Norvilo tyrinėjimai ir siūlymai tėvams, mokykloms, 

organizacijoms, stovykloms
LIETUVIŲ KALBA 

IŠEIVIJOJE
Pirmiausia pažiūrėkime į 

gimtosios kalbos įsisavinimo 
klausimą išeivijos sąlygose. 
Šis klausimas, kaip vaikams 
geriausiai perduoti gimtąją 
kalbą esant kitai aplinkos kal
bai, yra susilaukęs nemažai 
dėmesio. Lenore Arnberg (1979) 
pateikia vieną naujausių įvai
rių kalbos mokymo būdų san
trauką. Čia aptariami keturi 
būdai.

A. Kalbų maišymas
Kalbos maišomos, kai tėvai 

kreipiasi į kūdikį ar vaiką vis 
kitokia kalba. Be abejonės čia 
gali būti įvairių maišymo laips
nių. Štai gal kraštutinis pa
vyzdys: mama kreipiasi į kūdi
kį: “Johnny, you slept so long, 
you must be hungry. Leisk pa
taisyti tavo pagalvę. Now, now, 
no reason to cry. Tuoj paim
siu”.

Šis būdas pasižymi lankstu
mu, bet yra pats neveiksmin
giausias perteikti mažumos 
kalbai. Vaikas kuria savo kal
bą iš jam duotų pavyzdžių. Už
tat svarbu vaikui duoti pasto
vių pavyzdžių, kad galėtų įsi
savinti vienos ar kitos kalbos 
taisykles ir jas vartoti. Maišy
mas neleidžia įsisavinti kal
bos. Kai stinga pavyzdžių var
tojamos kalbos, vaikui sunku 
tą kalbą kurti. Pagaliau vaikas 
nusigręžia į stipresniąją ap
linkos kalbą, nes iš ten dau
giausia ateina jam pavyzdžių 
ir pagal juos jis kuria savo kal
bą. Dr. Norvilo manymu, tai 
dažniausiai pasitaikanti, nors 
tikriausiai nesąmoningai pa
sirinkta kalbos perteikimo for
ma mūsų jaunesniųjų šeimų 
tarpe.

B. Pradžioje viena, vėliau 
kita kalba

Praktikuojant šį būdą, tėvas 
su vaiku pvz. pirmus ketverius 
metus be išimties kalbėtų vien 
lietuviškai ir tada staiga per
eitų į anglų kalbą. Galima bū- 
jU ^Įųų$.ti, kąd tyeįk ^b.ūdas 
yra praktiškas. Dr. Norvilui at
rodo, šis būdas nėra nei gyve
nimiškas, nei praktiškas.

Aarnberg iškelia ir kitą la
bai įdomų klausimą: ar kartais 
šitoks staigus kalbos pakei
timas negali vaikui būti trau- 
matiškas? Ji pateikia tokį pa
vyzdį.

Vienoje šeimoje vaikai vi
sada norėdavo užčiaupti tėvo 
burną, kai šis bandydavo kal
bėti angliškai, nes jiems ne
buvo įprasta su tėvu ta kalba 
kalbėti, ir jie iš jo nebepriėmė 
anglų kalbos. Šiuo atveju vai
kas yra tiek sutapatinęs vieną 
kalbą su tėvo asmeniu, kad 
šiam prašnekus kita kalba vai
kas nenori jos priimti.

C. Vienas asmuo, viena kalba
Tai klasiškas kalbų moky

mo metodas mišrioje šeimoje: 
vienas tėvų pastoviai su vaiku 
kalba viena kalba, o kitas - 
kita kalba. Didelis pliusas šio 
metodo yra tas, kad kalbos yra 
aiškiai atskirtos, nemaišomos.

Gal didžiausias trūkumas, 
tai ribotas lietuvių kalbos aki
ratis mišrioje šeimoje. Kalbai 
atstovauja tik vienas asmuo 
(lietuvis), o iš visų pusių smel
kiasi aplinkos (anglų) kalba. 
Todėl pasiekę mokyklinį am
žių vaikai jau paprastai pra
deda vartoti tik aplinkos (ang
lų) kalbą. Čia ypač reikia jieš- 
koti būdų praplėsti lietuvių 
kalbos vartojimo erdvę. Šiuo 
atveju reikia rasti daugiau 
asmenų, kurie lietuviškai kal
ba ir tuo būdu praplėsti lie
tuvių kalbos vartojimo pavyz

Kretingos stovykloje ne tik žaidžiame, sportuojame, bet ir vaidiname

džius. Čia labai į talką ga
lėtų ateiti grynai lietuviškai 
pravedami skautų arba ateiti
ninkų susirinkimai, lietuviškų 
tautinių šokių ar chorelių pa
mokos lietuvių kalba.

D. Namų kalba skirtinga 
nuo aplinkos kalbos

Šiuo atveju abu tėvai pasto
viai vartoja lietuvių kalbą, o 
aplinkoje vaikas sutinka gy
venamo krašto kalbą. Čia kal
ba nėra tik tarpasmeninis rei
kalas - ji tampa šeimos gyve
nimo dalimi: apima visus ir 
visa, kas kartu yra daroma. 
Arnberg pastebi: “Tai vienin
telis kalbos mokymo būdas, 
kurio įtakoje vaikas pastoviai 
ir aktyviai vartoja kalbą”. Ko
dėl šis metodas yra veiksmin
gas? Todėl, kad jis gana aps
čiai pateikia kalbos pavyzdžių 
įvairiose gyvenimo aplinkybė
se. Pvz. šeimos išvyka į zoolo
gijos sodą įgalina susipažinti 
su įvairių gyvulių lietuviškais 
pavadinimais.

Kur tėvai nuo pat mažens 
pastoviai vartoja vieną lietu
vių kalbą, vaikai sutapatina tą 
kalbą su tėvų asmenimis. Tuo 
atveju vaikas išgyvena kaž
kokį būtinumą ta kalba su tė
vais santykiauti.

Kitas tyrinėtojas Fantini 
(1978) yra pastebėjęs, kad vai
kai sutapatina asmenį su kal
ba ir priešinasi, kai šis ryšys 
to asmens su kalba yra laužo
mas. Jo žodžiais: “Vaikai tam
pa tarsi teisingos kalbos sau
gotojais, dažnai primindami 
tėvams kuria kalba tėvai turė
tų kalbėti”. Kiek iš mūsų esa
me susidūrę su vaiku, kuris pri
mena suaugusiam, maišančiam 
angliškus ir lietuviškus žo
džius, kad jis kalba “angliš
kai”?!

Dr. Norvilo manymu, varto
jant šį metodą būtų galima be 
didelio vargo vaiką išmokyti 
lietuvių kalbos. Tačiau jo pa
grindinė sąlyga yra gana griež
ta: visur ir visados turi būti 
vartojama lietuvių kalba. Mū
sų tėvai savaim® šiuo metodu 
vadovavosi, nes jie aplinkinės 
kalbos nemokėjo. Tai pagrin
dinė priežastis kodėl mes, 
jaunesnieji, išmokome lietu
vių kalbos. Tačiau jaunoms 
šeimoms jau atsiranda sunku
mų, nes visur norom nenorom 
smelkiasi anglų kalba. Nors 
tariamai šio metodo laikoma
si, tačiau tikrovėje yra kitaip, 
ir tikriausiai ne iš blogos va
lios, o daugiau iš nepilno da
lyko supratimo.

Būtų galima į kalbų atskyri
mo ir maišymo būdus pažiūrėti 
kaip į du kraštutinumus, tarp 
kurių yra visa eilė pakopų. 
Verta paminėti dvi tyrinėto
jos Arnberg pastabos. 1. Ne
žiūrint koks metodas vartoja
mas, vaikui sunku tapti tikru 
dvikalbiu aplinkoje, kur vie
na kalba yra aiškai vyraujan
ti. Vaikas turėtų masyviai su
sidurti su pirmosios kalbos 
vartotojais. 2. Nereikia per 
greitai pasiduoti, nes kalbos 
išmokimas gali pareikalauti 
daug laiko.

Dvikalbiškumas aplamai yra 
teigiamas reiškinys protiniu 
atžvilgiu. Bruce Bain atliko 
vieną įdomiausių studijų (1980). 
Jo išvados reikalauja, kad tė
vai užtikrintų savo vaikams 
dviejų khlbų patirtį. Dvi kal
bos prakiškai viena kitai ne
trukdo. Vaikuose rasta tik 5% 
klaidų, o pas suaugusius 25% 
klaidų, kurias galima priskirti 
kitos kalbos mokėjimui. Klai
dos kyla iš kalbos vidaus, iš 
įsisavinimo logikos. Klaidos 
kyla iš per menko taisyklių įsi
savinimo. Dr. Norvilas siūlė 

klaidų geriau netaisyti, nes 
tai nieko nepadeda, o gali 
kenkti. Pvz. vaikas sako: “Aš 
einu prie ežeras”. Tėvas sako: 
“Ežero”. Būk tikras, kad kitą 
kartą išgirsi: “Aš einu į bara
kas”. Čia reikia ne tiek taisy
mo, kiek daugiau kalbos pavyz
džių dažniau su vaiku kalbant 
apie įvairius dalykus lietu
viškai.

KALBOS VARTOJIMO 
PROBLEMA

Kalbą galima mokėti, bet ne
vartoti. Kalbos pasirinkimo 
reiškinys yra įdomus ir gana 
sudėtingas. Didelį vaidmenį 
pasirinkime vartoti ar nevar
toti kalbą turi paties asmens 
pajėgumas. Studentai dažniau
siai taip pasirenka lietuvių 
kalbą vartoti ar nevartoti: su 
vyresniaisiais lietuviškai, su 
bendraamžiais angliškai, su 
jaunesniais lietuviškai. Kodėl 
jaunimas savo tarpe daugiau
sia kalba angliškai? Nepapras
tai didelę įtaką turi vienkal
biai.

Išryškėjo dvi priežastys.
1. Vidinė priežastis - ribotas 
lietuvių kalbos mokėjimas. 
“Dažnai trūksta žodžių tiks
liai išreikšti mintis, kai kalbu 
lietuviškai”. “Man tiesiog ne
įmanoma lietuviškai kalbėti 
apie mašinos motoro veikimą 
ar pasaulio politiką”. Čia pa
sitvirtina ir Einer Haugeno 
įžvalga: dviejų kultūrų nesu
tapimas - viena kultūra nesi
duoda išreiškiama kitos kal
bos sąvokomis. Trūksta termi
nų. Pvz. beisbolo terminas 
“short stop” neturi vertimo. 
Antra, kyla nepatogumo jaus
mas: jaučiama, kad kalbos mo
kėjimas nėra tobulas, bijoma 
padaryti klaidų, ypač vyres
niųjų tarpe.

2. Išorinė priežastis - sutin
kami jaunuoliai, jaunuolės 
lietuvių kalbos nepageidauja. 
Kodėl? “Silpnas lietuvių kal
bos mokėjimas”. “Jis nemėgs
ta lietuviškai kalbėti”. “Daž
nai vis grįžta į anglų kalbą”. 
Kodėl prisitaikome prie ang
liškai kalbančiųjų? Mat jau
čiama pareiga prisitaikyti prie 
kito asmens mokėjimo lygio. 
“Mano manymu, yra įžulu 
(“rude”) su kitu kalbėtis lie
tuviškai, nebent šiam asme
niui yra patogu lietuviškai 
kalbėti”. “Man yra patogu, kai 
matau, kad kitam patogu. Tik
riausiai pereičiau į anglų kal
bą, jei matyčiau, kad kitam as
meniui yra nepatogu lietuviš
kai kalbėti”.

Ką aplink save matome? 
Anglų kalba yra tiek visur įsi
smelkusi, kad jaunam žmogui 
tiesiog yra neįmanoma vartoti 
lietuvių kalbą, nors ją ir ge
rai mokėtų. Vaikų stovyklos 
pavyzdys: būrelis, kuriame ke
li nariai vos kalba lietuviškai, 
dažniausiai visas būrelis pra
deda kalbėti angliškai. Dažnai 
vyksta tiesiog lietuvių kalbos 
naikinimas šitokiais atvejais, 
kai prisitaikoma prie žemiau
sio lygio, užuot kėlus mažumos 
lygį-

Kitas pavyzdys yra šeštadie
ninės lituanistinės mokyklos. 
Yra daug atvejų, kur jose lie
tuvių kalba yra naikinama, nes 
taikomasi prie žemiausio lygio 
asmenų. Nėra pakankamai 
griežtumo ir lygio išlaikymo 
iš pačių mokytojų. Siūloma mo- 
kytojams-vedėjams objektyviai 
surašyti mokyklos tikslus ir 
kriterijus, pagal kuriuos vai
kai skirstomi į pajėgiųjų ir 
nepajėgiųjų klases. Tėvai tu
rėtų tokius pareiškimus pasi
rašyti registruojant savo vai
ką į klasę. Tokiu būdu išgauna
mas laisvas tėvų pasirinkimas 
kur siųsti jo vaiką ir ko iš jo 
tikėtis. To reikalaujama ir iš 
tėvų, siunčiančių vaikus į sto
vyklas. Jeigu vaikas siunčia
mas į lietuviškai kalbančiųjų, 
tėvai savo laisvu apsisprendi
mu jau remia tokio tipo sto
vyklą. Vadovų pareiga tėvų 
apsisprendimą paremti sto
vykloje griežtai iš vaikų rei
kalaujant lietuvių kalbos. To
kie griežti įsipareigojimai yra 
normalus dalykas pvz. siun
čiant vaikus į vasaros “smui
kininkų” ar kitokias kitatau
čių stovyklas. Nėra reikalo

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata nuo 1988 m. sausio 1 d. - 
22 doleriai, (naujam skaitytojui - 
$18), rėmėjo prenumerata-$25, gar
bės - $30. Prenumerata JAV-se - 
amerikietiškais doleriais.

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis "Gintaras” su veteranų grupe ir vadovais JUOZU ir RITA KARASIEJAIS Nuotrauka Omerio Burzdžiaus

lietuviams save menkinti prieš 
tokius reikalavimus svetim
taučių tarpe, jei norime išlai
kyti savo vertę.

ATVIRUMO LIETUVIŲ 
KALBAI SĄLYGOS

Yra ir atvirumo lietuvių kal
bai. Sąlygos, susijusios su at
virumu: 1. asmuo gerai moka 
lietuviškai, tai jam patogu šią 
kalbą vartoti; 2. artimas asmuo, 
nekritiškas, nesijuokia iš klai
dų; 3. asmuo, kuris savo lietu
vybe didžiuojasi, aktyvus lie
tuviškame gyvenime.

Yra ir struktūrinių būdų 
paskatinti lietuvių kalbos var
tojimui. Vienos airių mokyklos 
pavyzdį aprašo Cullen Murphy 
(1985). Mokyklos dėstomoji 
kalba - airių. Kalbos mokymo 
programos bruožai sekantys.

1. Vaikui mokyklon įsira
šius, ne tik iš vaiko, bet ir iš 
tėvų reikalaujama namie kal
bėti vien airiškai. 2. Mokyk
loje kalbama tik airiškai. Jei
gu nugirstama, kad vaikas kal
basi angliškai, iškviečiami tė
vai. Užkertamas anglų kalbai 
kelias pačioje pradžioje, ki
taip ji išsiplės visoje mokyk
loje. 3. Atsverti nepaprastai 
anglų kalbos įtakai vartojamos 
griežtos priemonės sudaryti 
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airių kalbos užuovėją, kurioje 
ji galėtų klestėti. 4. Mokytojai 
yra pasišventę. Vedėjos žo
džiais: “Dauguma mūsų moki
nių nemoka airių kalbos, kai 
čia atvyksta, bet po kelių mė
nesių ją laisvai vartoja”.

Be abejonės čia matome gar
siojo panarinimo (“immersion”) 
metodo pritaikymą kalbos mo
kymui. Šį metodą išpopuliari
no Wallace Lambert McGill 
universitete, Kvebeko provin
cijoje, parašęs knygą “Billin- 
gual Eduation of Children”.

Pagal šį metodą, vaikas yra 
panarinamas į kurią nors kal
bą, kuri persunkia visą atmos
ferą, visus santykius. Sudaro
mos sąlygos, kurios, vaikas ga
li šia kalba santykiauti su pa
sauliu. Dėmesys skiriamas 
prasmei, ne formai. Pagrindi
niai šio metodo principai yra 
šie: a. laisvas pasirinkimas, b. 
kalbos atskyrimas, c. platus 
jos vartojimas. Šis metodas yra 
ištyrinėtas. Rasta, kad jis vi
sai nepakenkia daugumai iš
mokti anglų kalbą, gal net ir 
padeda.

Dr. Norvilui atrodo, kad jau 
atėjo laikas pagalvoti apie šio 
metodo pritaikymą lietuvių 
kalbos puoselėjimui. “Man at
rodo, kad lįętuvių kalbos nę-

Kanados jaunime, 
patarimai jūsų ateičiai nemokami.

Dvi knygelės-“Hot 100” ir “Job Futures 
Handbook” jau gaunamos. Tai pagalba jūsų 
dabartiniam apsisprendimui. Jos paruoštos 
visiems jūsų poreikiams ir teikia naudingas 
žinias jūsiškės ateities planavimui.

“Hot 100” knygelėje yra žinių apie 100 
Kanados valdžios programų bei pagalbų 
jaunuoliams, įskaitant darbus bei jiems 
pasiruošimą, galimybes mokytis, o taipgi 
kelionių, kultūros, sveikatos puoselėjimo ir 
kūno kultūros reikalais patarnavimus.

“Job Futures Handbook” yra žavi knygutė, 
peržvelgianti daugiau nei 200 įvairių 
užsiėmimų galimybes iki 1995 metų!

Kaip ministeris jaunimo reikalams, tikiu, 
kad šios knygelės bus jums naudingos. 
Norėdami gauti šias knygeles nemokamai, 
rašykite man arba užpildykite ir pasiųskite 
šią atkarpą:

Gouvernement du Canada 
Ministre d Ėtat a la Jeunesse

Jean J. Charest 

atgaivinsime dar labiau vaikus 
jos mokydami ar dar didesniais 
raginimais ją vartoti. Tai ne
veiks, nes pati aplinka jau yra 
tapusi šiai kalbai priešiška. 
Lietuvių kalbos vartojimas 
jaunųjų tarpe yra tapęs negali
mybe. Esame atsidūrę krizė
je”. Jis siūlo bandyti kalbos 
vartojimą plėsti keičiant iš
orines aplinkybes. Labiau ne
gu ko kito čia reikia drąsos.

1. Mokyklos. Daugumoje šeš
tadieninių mokyklų jau yra įsi
skverbusi anglų kalba daugiau 
negu toleruojama. Yra atvejų, 
kur mokytojai vartoja angliš
kus žodžius, aiškindami kokio 
nors lietuviško žodžio prasmę 
arba patys angliškai kalba su 
vaikais ne pamokų metu. Rei
kia steigti lietuviškai kalban
čiųjų mokyklas, kuriose ir 
studentai, ir tėvai įsipareigo
ja kalbėti tik lietuviškai.

2. Stovyklos-kursai. Organi
zacijų uždavinys yra suruošti 
grynai lietuvišką stovyklą, į 
kurią savanoriškai užsirašo 
vaikai ir kartu įsipareigoja 
tėvai, kad vaikas lietuviškai 
kalbėtų. Savaime aišku, kad 
tokioje stovykloje (kursuose 
vadovai turi būti parinkti to
kie, kurie įsipareigoja grynai 
lietuviškai kalbėti savo tarpe ubii-.n oynH

. J * .v_______ flO
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Code
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Mail to: Jean J. Charest 

Minister of State for Youth 
Hot-100/Job Futures 
140 Promenade du Portage 
Ottawa-Hull K1A0J9 

ir su vaikais, laikydamiesi pa
narinimo metodo. Neįkainoja
mos vertės ateičiai turės gry
nai lietuviškai kalbančiųjų 
stovyklos.

Tos pačios panarinimo (“im
mersion”) taisyklės taikomos 
ir tėvams ruošiamose stovyk
lose, ypač tose, kur tėvai kar
tu stovyklauja su vaikais, kaip 
pvz. šeimų stovyklose. Negali 
būti vienos taisyklės dėl lie
tuvių kalbos vaikams, o kitos 
tėvams, kaip pvz. su vaikais 
tėvai ir visi suaugę kalba lie
tuviškai, o kai kreipiasi vie
nas į kitą, jau kalba grynai 
angliškai arba kalbas maišo. 
Vaikui neduodamas aiškus 
kalbos vartojimo pavyzdys, 
laužomos taisyklės ir duoda
ma jam suprasti, kad ir jis ga
li kalbos taisyklių nesilaikyti.

3. Vasario 16 gimnazija, li
tuanistikos kursai. Tai dvi ins
titucijos, kurios įgalina jau
nuolį praplėsti savo lietuvių 
kalbos vartojimą. Jos dėl to 
vertos dėmesio vaikams augant. 
Aišku, kalbos vartojimui pra
plėsti neįkainojamos vertės 
gali turėti ir ryšiai su Lietu
va. Panarinimo metodas natū
raliai veiktų vaikui nuvažiavus 
porai savaičių ar mėnesiui pas 
tetą į Lietuvą. Gabija... ■ ... t . , ,. 111 j
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PL IV kultūros kongreso, įvyksiančio birželio 24-27 <l.d. Toronte, programos 
komisijos nariai: kun. GEDIMINAS KIJAUSKAS, SJ, ir koordinatorius 
PRANAS JOGA Nuotr. D. Blynaitės

Kai istorikas pasimeta sporte...

Sovietų spaudoje pasižvalgius

K. BARONAS

“Komjaunimo tiesa” 1988 m. 
kovo 1 d. atspausdino ilgą 
straipsnį - atsakymą “Akira
čių” bendradarbiui Vincui 
Trumpai, kuris stebisi, kodėl 
viskuo pertekusios JAV iš pa
saulinių lengvosios atletikos 
pirmenybių Romoje atsivežė 
tik 19 medalių, o “nelepinami” 
(sic! - K.B.) TSRS lengvaatleti- 
kai pelnė net25 medalius, VDR 
(Rytų Vokietijos) - 31, o štai jų 
vakariniai kaimynai VFR (Va
karų Vokietijos) į namus par
sivežė vos 3 medalius ir tai tik 
1 sidabro ir 2 bronzos.

Jeigu V. Trumpa būtų bent 
kiek susipažinęs su komunis
tinio pasaulio sportine siste
ma, siekiais ir pačiu sporti
niu gyvenimu, tokio klausimo 
jis tikrai nekeltų. Tačiau, at
rodo, kad V. Trumpai sporti
nis pasaulis šiapus ir anapus 
geležinės uždangos yra “terra 
incognita”, tad istorijos moks
lo kandidatas Algirdas Kava
liauskas, lengvai pagavęs ant 
meškerės mūsų išeivijos istori
ką, vanoja jį iš visų pusių, pa
sinaudodamas net amerikie
čių psichologais bei jų išleis
tomis knygomis.

Istorijos mokslų kandida
tas Algirdas Kavaliauskas, V. 
Trumpai (tuo pačiu ir visai iš
eivijai) komunistinio pasau
lio sportinį gyvenimą nušvie
čia tik iš mėgėjiško taško. Gir
di, vakaruose treniruotės vyks
ta atsilikusiais, senais meto
dais, tad nei A. Šalna (aukso 
medalio laimėtojas Sarajeve 
K.B.) nei V. Vencienė nebūtų 
tapę žiemos olinipiadų čem
pionais, kaip ir kiti Sovietų 
Lietuvos sportininkai, pelnę 
garbingus tarptautinius apdo
vanojimus. “Tačiau buržuazi
niam autoriui”, - sako A. Kava
liauskas - “komunistinis pa
saulis negalįs būti gyvenimo 
kokybės orientyru, nors žino
ma esąs savotiškai įdomus”.

Taip, savotiškai įdomus yra 
sportinis gyvenimas, kuris re
miasi profesionalizmo pagrin
dais. Jau mokykloje, parodžius 
vaikui gabumus vienai ar kitai 
sporto šakai, valstybė atkrei
pia dėmesį, siųsdama tokį vai
ką į specialų internatą - sporto 
mokyklą, kur su juo pradeda- 
nas sportinis-metodinis dar
bas, išugdant per daugelį me
tų tarptautinio lygio sporti
ninku - futbolininku, boksinin
ku, krepšininku ir t.t. Vėliau 
laukiama iš jo pergalių pasau
linėje arenoje, kadangi laimė
jimai tarnauja komunistinės 
ideologijos garsinimui ir pla
tinimui. Ne daktaro, inžinie
riaus ar kokio žymaus sovieti
nio architekto pavardės ir nuo
traukos puošia vakarų pasau
lio spaudos puslapius, televi
zijos ekranus, bet garsių spor
tininkų pavardės, jų atvaizdai 
ir laimėjimai. Tie laimėjimai 
kelia nusistebėjimą vakaruo
se; tom pergalėm susižavi jau
nimas. Žinoma, jie nepažįsta 
komunistinio pasaulio sporti
nės tikrovės, tikslų ir siekimų. 
Toli pavyzdžių jieškoti nerei
kia. Štai vilniškis “Sportas” 
š. m. kovo 26 d. pirmame pus

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). 

lapyje atžymėjo pasaulines 
kroso pirmenybes N. Zelan
dijoje, pareikšdamas, “mūsų 
šalies vyrai į N. Zelandijos 
sostinę neatvyko - kad gėdos 
nepadarytų”, - pasakė trene
riai.

Nesvarbu laimėti ar 
pralaimėti!

Juk tarptautinės varžybos 
jungia pasaulio jaunimo gre
tas gražiam ir darniam bend
radarbiavimui, pažinimui vie
ni kitų. Visa tai skelbia ir ko
munistinis pasaulis. Bet, kaip 
matome, tie gražūs žodžiai pa
lieka tik žodžiais, nes tikro
vė rodo visai ką kitą: tik per
galės sporte tarnauja Maksvos 
tikslams, o pralaimėjimai neša 
jai tik gėdą ...

Algirdas Kavaliauskas, pa
liesdamas šiandieninį Lietu
vos sportinį gyvenimą, rašo 
“pastaruoju metu, kai kuriuo
se buržuazinės išeivijos lei
diniuose padaugėjo objekty
vesnės informacijos ar bent jos 
fragmentų apie respublikos 
sportininkų pasiekimus tarp
tautinėje ir sąjunginėse are
nose. Užsienio lietuviai turi 
savo nuolatinius sporto apžval
gininkus, kurie kiek sugebė
dami (mąno pabraukta - R.B.), 
rašo Į^įetuvos sporto temomis”.

Taip, didžiuojamės V. Ven- 
ciene, A. Šalna, G. Umara ir 
kitais pergalę skinančiais spor
tininkais, tačiau liūdna, kai 
keliama ne Lietuvos trispalvė, 
bet raudona vėliava su kūju ir 
pjautuvu ir girdime svetimą 
lietuvio širdžiai himną. Ta
čiau suprantame, kad visi lai
mėjimai eina į Kremliaus aruo
dą, kadangi ir mūsų tėvynės 
sportinis gyvenimas yra įjung
tas į didelius Maskvos profe
sionalizmo ratus. Džiaugiamės, 
kad galime matyti užsienyje 
Lietuvos sportininkus, džiau
giamės jų laimėjimais, kurie 
suteikia jiems teisę į geresnį 
butą, automobilį, geresnį rū
bą ir kąsnį. Be jokių abejonių 
šį mano teigimą užginčys Al
girdas Kavaliauskas. Tačiau 
jis, neblogai pažindamas Lie
tuvos sportinį gyvenimą, pri
siminus buv. pasaulio meiste- 
rės A. Kasteckajos-Ambrazie- 
nės pasikalbėjimą Vilniaus 
“Sporte” ir jos teigimą, kad 
šiandieną kiek geresnė Lie
tuvos sportininkė tuoj pat reiš
kia pretensijas į ‘startukus’ 
ir ... maisto taloną.

Taigi, sportininkui skiriamas 
gardesnis kąsnis, nes sporti
ninko profesija yra žymiai 
aukštesnė už daktaro, inžinie
riaus ar Algirdo Kavaliausko 
istorijos mokslų kandidato, nes 
sportininkas garsina Sovietų 
Sąjungos vardą ir pačią komu
nistinę ideologiją.

“Tėviškės žiburių” spaudos vakare 1988 m. balandžio 9 d. Anapilyje meninę programą atlikęs Los Angeles vyrų 
kvartetas (iš kairės): RIMTAUTAS DABŠYS, ANTANAS POLIKAITIS, pianistė-akompaniatorė RAIMONDA 
APEIKYTĖ, BRONIUS SELIUKAS, EMANUELIS JARAŠŪNAS Nuotr. St. Dabkaus

Tautybių klausimas
Leninas galvojo, kad jis iš

sprendė tautybių klausimą 
“duodamas nerusų tautoms jų 
nuosavas respublikas arba 
autonomines sritis”. (Raštai: 
44 t. 146 psl.). Įvykiai Kazachs
tane, Armėnijoje, Baltijos 
kraštuose, žydų ir totorių 
demonstracijos rodo, kad šis 
klausimas ne tik nėra išspręs
tas, bet darosi vis labiau ak
tualus. Neoficiali, bet didelė 
ir stipri rusų antisemitinė ir 
šovinistinė organizacija “Pa- 
miat” (Atmintis) padėtį dar la
biau komplikuoja.

Šių metų sausio mėn. laidoje 
sovietų rašytojų žurnalas 
“Znamia” (Vėliava) išspausdi
no Chruščiovo vaikaičio Niki
tos Adžubėjaus pasikalbėjimą 
su Sovietų Sąjungoje žinomu 
ekonominių mokslų daktaru 
prof. Gavrilu Popovu. Šis pa
sikalbėjimas liečia tautybių 
santykius Sov. Sąjungoje ir 
persitvarkymo “perestroikos” 
galimybes.

Popovas baiminasi, kol tau
tybių santykių problemos ne
bus išspręstos — persitvarky
mas nepavyks. Šioms proble
moms išspręsti Popovas, jo pa
ties pasisakymu, recepto ne
turi, tik nurodo jų pobūdį. Jis 
sako:

“Iš pirmo žvilgsnio “Pamiat” 
draugijos veikla turėtų mumy
se sukelti pasitenkinimą. Juk 
ji nori statyti paminklus, ginti 
istoriją ir t.t. Tačiau jau pir
mieji šios draugijos žingsniai 
mane verčia būti atsargiu. Ko
dėl? Mano manymu “Pamiat” 
vadovybė daro su istorija tai, 
ko niekad su istorija daryti 
negalima — jie ją preparuoja. 
Paima iš istorijos tai kas jiems 
patinka, o visa kita stengiasi 
nutylėti. (. . .).

O gal kitos, ne rusų, tautos 
neturi teisės domėtis savo is
torija? Tegul lietuviai atnau
jina savo Trakų pilį (ji jiems 
yra labai svarbi, nors pamenu 
laikus, kai mes ant jų ir už tai 
pykome). Tegul estai prisime
na savo istoriją, totoriai savo. 
Gruzinai tesaugo Mchetą (V a. 
šventovė, J.B ), o armėnai — 
senų rankraščių Matenadara- 
ną. (...).

Istorija yra istorija, joje 
yra neišvengiami konfliktai, 
kai vienos tautos istoriniai 
įvykiai susiduria su kitos tau
tos. Ir čia prasideda, mano ma
nymu, pagrindinis nuomonių 
skirtumas su draugija “Pa
miat”. Ji užima labai savotiš
ką poziciją, pagal kurią teisę 
į istorinę tikrovę turi tik vie
na tauta, kuriai atstovauja 
draugija. Konkrečiai kalbant, 
reikalas sukasi apie rusų tau
tos istoriją. (. . .).

Jeigu istorija gali rūpintis 
tik viena tauta, o kitos ne, tai 
atsiras “vertingų” ir “nevertin
gų” tautų idėja. Ta idėja, kaip 
jau kalbėjau, yra sena, gavusi 
pradžią dar Šv. Rašte; krikš
čionybė todėl paplito visame 
pasaulyje, nes skelbė visų tau
tų lygybę prieš Dievą ir tuo 
nugalėjo judaizmo koncepciją.

Mūsų šalis negali normaliai 
ekonomiškai vystytis, neiš
sprendusi iškilusių tautinių 
problemų. Ekonomistas Popo
vas yra komunistas, siekian
tis Sovietų Sąjungos sustip
rėjimo. To siekia ir Gorbačio
vo persitvarkymas. Tautinės 
problemos pačios savaime ne
išsispręs, o persitvarkymui 
nepavykus jos gali būti panau
dotos šiai nesėkmei pateisinti.

Išdavystės simbolis
Pavlikas Morozovas, nors 

gyveno tik 14 metų (1918-1932), 

tačiau Sovietų Sąjungoje buvo 
laikomas didvyriu ir pavyzdžiu 
kitiems vaikams. Jo vardu bu
vo pavadinti kolchozai, biblio
tekos, kultūros namai, vaikų 
parkai. Jo garbei buvo pasta
tyti du paminklai, o sovietų 
enciklopedijoje jam yra pa
skirta beveik visa skiltis. 
Kuo gi taip nusipelnė Sovietų 
Sąjungai šis jaunuolis? O gi 
1930 m. jis įskundė savo tėvus, 
slėpusius nuo nusavinimo grū
dus, ir liudijo prieš juos teis
me. Tėvai buvo išsiųsti mirčiai 
į koncentracijos lagerį, o Pav
likas pasipuošė komsomoliš- 
kos garbės aureole. Kadangi 
mokyklose vaikai buvo ragina
mi daryti taip, kaip padarė 
Pavlikas, tėvai, bijodami 
įskundimo, vengė vaikams gir
dint, atvirai kalbėti. Mažas 
išdavikas savo garbe trumpai 
džiaugėsi: jo senelis jį už
mušė lazda. (Sqv. enciklope
dijoje yra sakoma, kad tai pa
dariusi buožių — banditų 
gauja).

Laikai pasikeitė. Mėnesi
niame Maskvos žurnale “Ju- 
nost” (Jaunystė) Vladimir 
Amlinski rašo, kad toks veiks
mas “nėra klasinio susipra
timo, bet legalizuotos ir į le
gendą pavirtusios išdavystės 
simbolis. (.. .) Stalino lai
kais žmonės buvo naikinami 
ne tik lageriuose ir kalėji
muose. Buvo ir kitoks naiki
nimo būdas: gilus, psicholo
ginis ir moralinis išsigimi
mas, kurio šmėklos ir dabar 
yra gyvos”.

Sovietų vizos
Jau kuris laikas Sovietų Są

jungos piliečiai naudojasi 
lengvesnėmis sąlygomis išvyk
ti į užsienius. Taip pat leng
viau yra gaunami ir iškvieti
mai lankytis Sov. Sąjungoje. 
Šių metų kovo 17 d. laidoje 
Maskvos valdiškas dienraštis 
“Izvestia” rašo:

“Visa tai yra pirmiausia su
rišta su dokumentų gavimo 
procedūros suprastinimu. Ta
po pakeisti anketų blankai. 
Juose dabar yra daug mažiau 
klausimų”. Toįiau rašo, kad 
vykstantiems į užsienį dau
giau nebereikia darboviečių 
ar mokyklų charakteristikų 
pažymėjimų. Dėl šių pakeiti
mų vis didesnis sovietų pilie
čių skaičius kreipiasi į OVIR’o 
įstaigą vizos gavimo reikalu. 
Tas pats laikraštis kovo 20 d. 
laidoje rašo:

“Išvykimo vizos dažniausiai 
nėra duodamos tiems pilie
čiams,. kurie žino valstybės 
paslaptis arba ką nors kitą, 
kas gali pakenkti valstybės 
saugumui. Neigiami atsaky
mai, kaip taisyklė, yra laiki
no pobūdžio. Po šešių mėne
sių vėl galima atnaujinti pra
šymą. Čia reikia pabrėžti, 
kad tokiais atvejais ne vizų 
ir registracijų skyrius pa
daro sprendimą, bet įmonė, 
kurioje jis dirbo arba dirba. 
Dėl minėtų priežasčių pasta
ruoju metu 203 piliečiams bu
vo neigiamai atsakyta. (.. .).

Sov. Sąjungos piliečiams, 
išvykstantiems savo asmeniš
kais reikalais laikinai į kapi
talistinius arba besivystan
čius kraštus, užsienio valiuta 
yra parduodama, skaičiuojant 
kiekvienai užsienyje buvimo 
dienai po septynis rublius, 
bet ne daugiau jcaip 420 rub
lių per metus. (.. .). Nustatant 
šią sumą, turima galvoje, kad 
kviečiančioji pusė savo svečią 
viskuo aprūpins. Taip pat 
imama dėmesin ir mūsų krašto 
finansinės išgalės”. J.B.

Lietuvių mokytojų suvažiavimo Toronte prezidiumas (iš kairės): L. Tamošauskas, A. Vaičiūnas (KLB švietimo 
komisijos pirm.), Z. Šelmienė Nuotr. A. Vaičiūno

Kanados lietuvių mokytojų suvažiavimas
KLB švietimo komisija su

ruošė mokytojų suavažiavimą 
balandžio 9 d. Toronto Lietu
vių namuose. Dalyvavo 26 mo
kytojai iš Vankuverio, Kalga- 
rio, Otavos, Montrealio, Ha
miltono ir Toronto.

Švietimo komisijos pirm. A. 
Vaičiūnas atidarė suvažiavi
mą ir sukalbėjo maldą. Mokyto
ja I. Ross supažindino su pa
skaitininke dr. I. Gražyte-Ma- 
ziliauskiene, kuri dvejomis 
savo paskaitomis sudomino da
lyvius. Pirmoje paskaitoje kal
bėjo apie keturias lietuves 
moteris poetes: J. Švabaitę- 
Gylienę, L. Sutemą, A. Vesčiū- 
naitę ir V. Bogutaitę. Laiko 
tėkmė ir stebuklo laukimas 
charakterizuoja J. Švabaitės 
kūrybą. V. Bogutaitės poezijoj 
atsispindi kambario ir daržo 
pasaulis. A. Vesčiūnaitės kū
ryboj vyrauja Australijos gam-

“Tėviškės žiburiu”aukotojai
$167: kun. V. Stankūnas; $70: J. 

Lukša; $25: Pr. Dovidaitis, V. Dau
ginis, V. Ignatavičius; $24: J. Bud
rys; $22: M. Januška, P. Žilinskas; 
$20: P. Bružas, B. E. Liškauskas, 
S. Kiršinąs; $17: J. Stempužis; $15:
K. Lukošius, K. Lukošius; $12: Ed. 
Pikelis, E. G. Bugailiškis, V. Sen
kevičius; $10: S Čeponienė, P. Au- 
gaitis, H. Bernotas, J. Leščius, S.
J. Neniškis; $9: A. Daukas; $7: J. 
Krištolaitis, M. Žemaitienė, A. Ki- 
kilas; S.-Džiugas, kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas, D. Mackialienė, R. 
Geidukytė, S. Varanka, P. Abro
maitis, J. Botyrius, J. Adomaitis; 
$6: A. V. Lukas; $5: J. Sinkus, Br. 
Rutkauskas, A. Dundulis, E. Eursa,
K. Gimžauskas, A. Augaitis, P. La
pinskas, J. Lukoševičius, E. Gum- 
belis; $3: A. Ragelis; $2: A. O. Mi
ronas, M. Kizis, Br. Paliulionis, S. 
Žulpa, K. Giedraitis, R. Barisa,
K. Meškauskas, F. Mockus, J. Bud- 
revičius, J. Sabaliauskas, A. Ska- 
beikis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$27: P. Karaliūnas, Ed. Olšaus

kas, B. Znotinienė, V. Geras, C. Vil- 
kauskas, S. Vyskupaitis, T. Tarvy
das, G. L. Butikas, Alf. Budininkas, 
St. Garliauskas, A. Dasys, A. Gir
nius, Br. Blekys, A. Masionis, J. 
Aušrotas, V. Melnykas, J. A. Mede
lis, V. Nemūra; $26: A. Tamošai
tis, A. Masaitis; $25: J. Jasinevi- 
čius, dr. L. A. Rudis, L. Pevcevi- 
čius, E. Norkus, M. Žemeckienė, 
J. Žemaitis, A. Zinaitis, L. Jonelis,
A. Stočkienė, G. A. Sakus, P. Stoč- 
kus, J. Ščiučkas, L. Strikauskas, 
J. Šimaitis, V. Sapkus, J. Stundžia,
B. Simonaitienė, K. Lazauskas, B. 
Niedvaras, A. Latvaitis, A. E. Mi
siūnas, E. A. Lorenz, A. Matuliū- 
nas, B. Mačys, V. Dunderienė, A. U. 
Šilėnai, A. Ocarskis, B. Gajauskas, 
J. Gustainis, E. Dapšienė, H. Stepo
naitis, L. Stanius, A. Stankevičius, 
J. Vilimas, A. Vibrys, A. Venckus,
L. Vyšniauskas, dr. B. Vidugiris, A. 
Vaičiūnas, R. Vaičaitis, A. Vaivada, 
J. Valaitis, J. Vyšniauskas, J. Viz
girda, dr. M. Valadka, S. Urbonavi
čius, G. Žemaitis, Pr. Ročys, E. Če
pas, VI. Blinstrubas, E. Bobelis, T. 
E. Apanavičius, P. Abromaitis, V. 
Čepėnas, Fr. Baronaitis, O. Adoma
vičienė, J. H. Ambrozaitis, A. Al
brechtas, S. Bikinas, L. Alonde- 
ris, D. Balsienė, A. Staškevičius, 
J. Pusvaškis, E. Pran, VI. Perkaus- 
kas, St. Poška, R. G. Paulioniai, V. 
Pulkauninkas, St. Paulauskas, J. Pi
lipavičius, A. Razma, A. Rugys, P. 
Račiukaitis, A. Stunguris, V. Lapai
tis, Z. Griganavičius, A. Damušis, 
G. Gicius, D. J. Didžbaliai, M. Igna
tavičius, G. Dragūnas, O. Demerec- 
kas, E. Meškauskas, L. T. Loren
cas, J. Mališauskas, M. Naujokai
tis, S. Mažeika, P. Norušis, S. Ma
jauskas, K. Lukošius, K. Matkevi- 
čius, M. Matthews, A. Morkūnas, K. 
Norvilą, Vyt. Semaška, E. Sakas, A. 
Balčiūnas, P. Česnulis, F. Barz
džius, G. Ciparis, V. Čegys, A. Bal
sas, F. Bočiūnas, kun. A. Babonas, 
J. Riauka, V. Paulionis, K. Rašy
tinis, O. Starkus, V. Levišauskas,
M. K. Linkus, M. W. Lackus, B. 
Petrauskas, V. Normantas, J. Mac
kevičius, A. Lukošius, A. M. Ma
žeika, R. Nixon, P. Mikšys, N. Lia- 
čas, S. J. Naginionis, J. Nastajus, 
I. Mališka, kun. M. Jarašiūnas.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: Alg. Arelis. 

ta. L. Sutema - tragiška poetė. 
Ugnis yra pagrindinis elemen
tas jos kūryboje.

Antroje paskaitoje, kalbos 
dėstymo metodikos klausimais, 
dr. I. Maziliauskienė pabėrė 
eilę mokytojams naudingų 
minčių. Mokinių žodyno turti
nimas yra pats svarbiausias 
elementas kalbos mokyme. Pa
tartina mokinius pratinti at
pasakoti savais žodžiais skai
tinius. Šitaip ne tik žodynas 
praturtėja, bet ir mokytojas 
sužino, ar mokiniai suprato už
duotą pamoką.

Knygų leidėjas kanadietis 
Pierre Renyi supažindino su 
savo anglų-lietuvių kalbos žo
dyno projektu. Žodynas gausiai 
iliustruotas ir pritaikytas vai
kams. Mokytojai pasisakė tei
giamai. Buvo siūlyta Švietimo 
komisijai svarstyti žodyno iš
leidimo galimybes.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$100: prel. J. A. Kučingis, O. Skre- 

būnas; $80: Alf. Pivoriūnas; $50: 
B. Galbuogis, dr. A. D. Dickson; 
$47: J. Kuneaitis, Alg. Pacevičius; 
$40: St. Aleksa, A. Čepėnas; $37: E. 
Jasiūnienė; $35: P. Žilinskas, kun. 
Br. Jurkšas; $32: S. Vaitkus, I. V. 
Turūta, A. Braškys, V. Mikšys, V. 
Biliūnas; $30: O. Kudukis, Tėvai jė
zuitai, V. R. Plukas, dr. A. Šidlaus
kas, dr. R. Zabieliauskas, M. Ša- 
rauskas, V. Starkus, S. Šimoliū- 
nas, kun. V. Stankūnas, O. Mita
las, J. Lesčius, A. Mačiulis, D. 
Mackialienė, A. Ledas, G. Dirsė, 
G. Girčys, Pr. Dovidaitis, P. G. Šu
tas, V. Vaitkus, D. Wiese, R. L. 
Underiai, J. Vibrys, K. Tuba, V. 
Urbonas, P. Volungė, Br. Vitkus, 
K. D. Čerškus, Tėvai pranciško
nai, P. Bigauskas, A. Antanavi
čius, T. Anderson, A. Bušma, L. 
Baumgard, J. Baltakys, G. Balan
da, A. Sakalas, J. Mickevičius, 
B. Sriubiškis, A. E. Šileika, J. Pa
cevičius, K. Pabedinskas, R. Ro- 
žanskas, D. Puzerienė, Em. J. Sin- 
kys, A. Grigonis, K. Dalinda, W. 
Dresher, Ed. Indriliūnas, I. A. 
Nausėdas, L. Medelis, V. Lauri
naitis, A. Liaukus, S. Mačiulai- 
tis, A. Mingėla, R. Česonis, Eug. 
Spudas, Alg. Yurkštas, H. Jasins- 
kas, A. Matulaitis, J. Lukša, J. 
Linkūnaitis, J. Matulionienė, Vyt. 
Lumbis, A. Laugalys, V. Juška, R. 
Šimkus, T. Stanulis, E. Žolpis, M. 
Stanaitis.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame gar
bės bei rėmėjo prenumeratoriams 
ir visiems, kurie, siųsdami regu
liarų prenumeratą, prideda ir au
ką. Taip pat dėkojame atsiuntu- 
siems už loterijos bilietėlius di
desnes sumas.
• Supažindinkite savo draugus 

su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” - at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.

Blyth & Company Travel
68 Scollard Street, Toronto, Ontario, Canada M5R 1G2 

Telefonai: 964-0067 Toronte, 1-800-387-5603 nemokamai iš kitų 
Ontario vietovių. 1-800-387-1387 nemokamai iš visų kitų provincijų.

TELEX: 06-218906 Reg. Nr. 2740365

ALGIS MEDELIS
Sutvarkau dokumentus iškvietimui giminių

1988 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ 
ypatingai prieinamos kainos, įskaitant net ir vizų, oro uostų ir dau
gumos draudų mokesčius (pvz. ’A milijono dolerių gyvybės drauda!)

Gegužės 24 - 10 naktų '£^5 N
sl ^15* nuilsėti Jugoslavijoje

- $2050
- $2350

Birželio 21 - 9 naktys Vilniuje, 3 - Leningrade - $2550 
su galimybe nuvykti į Klaipėdą, Palangą

Liepos 19 10 naktų Vilniuje, su galimybe nuvykti į Klaipėdą, 
Palangą. Norintiems proga aplankyti Prahą - $2270

Rugpjūčio 23-10 naktų Vilniuje.
Norintiems proga aplankyti Budapeštą - $2200 

Rugsėjo 20 - 11 naktų Vilniuje. Su proga pailsėti
Jugoslavijoje - $2235

KELIAUKITE SU MUMIS - NEAPSIVILSITE!
Sutvarkysime ar suplanuosime visus kitų kelionių 

reikalus - kreipkitės!

Toronto Maironio mokyklos 
tėvų komitetas paruošė ska
nius pietus, po kurių vyko dis
kusijos ir pranešimai iš vieto
vių. Atskirai ant stalo buvo pa
dėtos Maironio mokyklos mo
kymo priemonės, su kuriomis 
galėjo susipažinti kitų mokyk
lų mokytojai.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
Vankuveryje veikia jauna, bet 
entuziastiškai pasiryžusi dirb
ti mokykla, nors teturi tik 5 
mokinius. Kalgario lietuvių 
mokykloje moko 4 mokytojai; 
Montrealio - turi 35 mokinius, 
bet silpnai kalbančius lietu
viškai; Otavoj - 15 mokinių, 
tarp 4-14 metų amžiaus; Hamil
tono Vysk. M. Valančiaus mo
kykla dar gana pajėgi, turinti 
50 mokinių; Toronto Maironio- 
pati gausiausia, turinti beveik 
200 mokinių, 21 mokytoją ir 4 
padėjėjus. Mokyklos vedėja G. 
Paulionienė pažymėjo, kad 
Indrė ir Vytas Čuplinskai pa
ruošė apie dabartinę Lietuvą 
pamokų ciklą, kuris naudoja
mas vyresniuose skyriuose. 
Mokyklos Kalėdų eglutė su
traukė beveik 500 dalyvių.

L. Tamošauskas informavo 
apie Vasario 16 gimnaziją, ra
gino ją remti aukomis, o taip 
pat siųsti mokytis vaikus.

KLB švietimo komisijos 
pirm. A. Vaičiūnas ragino da
lyvauti Lietuvių Bendruome
nės renginiuose, kurie šią va
sarą vyks Hamiltone ir To
ronte. Taip pat prašė atkreip
ti dėmesį į lituanistinį semi
narą, kuris bus La Sale Manor 
vietovėje, netoli Čikagos, ir 
Mokytojų, tėvų bei jaunimo 
studijų savaitę Dainavoje.

Živilė Jūraitė-Šelmienė



Malonu susitikti - “Tėviškės žiburių” spaudos vakare balandžio 9 d. Anapilyje (iš kairės): sol. RIMAS STRIMAI
TIS, muz. RAIMONDA APEIKYTĖ, sol. VACLOVAS VERIKAITIS Nuotr. St. Dabkaus

PLB lituanistikos katedra

Mokslas ir Šventas Raštas
Šventosios Dvasios vienuolijos 

narys Sean P. Kealy, CSSp, parašė 
įdomių knygų “Science & Bible”, ku
rioje nagrinėja santykius tarp moks
lo ir Šv. Rašto. Čia pateikiamos pa
grindinės šios knygos mintys. J. STR.

Nuomonė, kad tarp religijos 
ir mokslo vyrauja nuolatinis ir 
nesutaikomas konfliktas, yra 
klaidinga. Konfliktas dažnai 
vyksta tarp blogo mokslo ir blo
gos teologijos arba nepakanka
mai suprasto Šv. Rašto.

Mokslininkų ir teologų bend
radarbiavimas yra būtinas, jei
gu norime išlikti šioje plane
toje, nekalbant jau apie mūsų 
krikščionių misijos įvykdymą 
visatoje.

Mokslas prasidėjo anapus Iz
raelio, daugiausia Babilonijo
je, Egipte, Graikijoje. Taigi 
Šv. Raštas svarsto ikimokslinę 
kultūrą, kaip natūralius pro
cesus - technologiją, geogra
fiją, botaniką, matematiką, me
diciną, fiziką ir kitus.

Šv. Rašto požiūris yra tikė
jimas, aiškinantis tikrovę, tai
gi pirmiausia yra tikėjimo iš
raiška į vieną Dievą.

Mokslas progresuoja nuo vie
nos hipotezės prie kitos, tik
rindamas, tobulindamas, at
mesdamas neveikiančias idė
jas arba prieštaraujančias 
naujiems įrodymams. S. J. 
Gould tvirtina, kad mokslas 
yra procedūra, bandanti hipo
tezes, o ne tikro mokslo san
trauka. Bet ir mokslas turi 
savo tikėjimą ir pagrindines 
savo prielaidas, kaip pvz. pro
to buvimas už medžiagos. Es
minis kūrybinis elementas ir 
intuicija moksliniame tyrinė
jime turi daug panašumų į ti
kėjimo aktą.

Per paskutinius 50 metų 
mokslas žymiai pasikeitė, ne 
vien tiktai puoselėdamas kri
tišką požiūrį į save, savo ver
tę bei ribas, bet ir suprasda
mas tyrinėjamą pasaulį.

Įdomi lygiagretė gali būti 
padaryta tarp visatos dėsnių ir 
konstantų bei kikrščioniškos 
moralės tvarkos. Jeigu žmogus 
nesivadovauja visatos dėsniais, 
tuojau įvyksta nelaimė. Pana
šiai įvyksta pasekmės, nors ne 
taip aiškios, laužant moralės 
dėsnius, t.y. Dešimt Dievo įsa
kymų, nes visata sukurta tokiu 
būdu ir ištikimai atvaizduoja 
jos Kūrėjo valią. Taigi Dešimt 
įsakymų yra panašūs į moksli

Dail. IRENOS ŠIMKIENĖS 
medžio raižinys “Motina”

ninko intuiciją, į gyvenimą, 
šeimos nuosavybę ir žmonių 
papročius.

Juo daugiau ką nors pažįs
tame, juo daugiau tai tampa ža
vinga ir paslaptinga, nepagau
nama ir neišsemiama. Pasak 
Heisenbergo, studijavusio fi
zinius reiškinius, dėsniai, tin
kantieji plačiajame pasauly
je, netinka subatominės fizi
kos mikro pasauliui. Taigi jo 
principas padarė galą grynai 
objektyviam stebėtojui.

Atominė teorija atrodė viską 
išaiškino, kol buvo suprasta, 
kad kiekvienas atomas turi ki
tus paslaptingus dalelyčių pa
saulius, kurie atrodo keičia 
savo prigimtį, kai jie stebimi.

Šv. Rašto sukūrimo doktrina 
nėra tiktai filosofija arba kos
mologinė teorija, o ir įžanga į 
istoriją apie Dievo meilę žmo
nėms. Šv. Rašto rašytojai nepa
tvirtina, bet ir nepaneigia 
mokslinės teorijos apie visatos 
pradžią. Jie tai ignoruoja. Jų 
tikslas yra religinis ir teolo
ginis, būtent patvirtinti visiš
ką visatos, o ypač žmogaus, pri
klausomybę nuo Dievo.

Dauguma astronomų šian
dien “tiki” teoriją, kad visata 
akimirksniu atsirado, kad ji 
prasidėjo kosminio siautėjimo 
metu, kai įvyko milžiniško ug
nies rutulio sprogimas (“Big 
Bang”) prieš penkiolika arba 
dvidešimt bilijonų metų.

Per beveik du šimtmečius 
buvo renkami įrodymai iš geo
logijos, paleontologijos, mo
lekulinės biologijos ir kitų 
mokslo sričų, kad tam tikra 
evoliucijos forma yra beveik 
tikra išvada. Dabar aišku, kad 
žmonės neišsirutuliojo iš bet 
kokios šiandien esančios gy
vybės rūšies.

Gyvenimas žemėje pasidarė 
galimas prieš maždaug 4,6 bi
lijonų metų, po to, kai atsira
do saulė ir planetos. Pirmieji 
žmonės atsirado tarp 33/« ir 5 
milijonų metų. Evoliucija ma
to žmogų, kaip šio milžiniško 
visatos išsirutuliojimo viršū
nę, t.y. žmogaus orumą, į kurį 
nurodo Šv. Rašto Pradžios kny
gos pirmieji skyriai.

Svarbi išvada yra ta, kad 
šiandien nėra jokios “primity
vios kultūros” mūsų pasaulyje.

Nuo Šv. Augustino laikų yra 
populiari prielaida, kad ste
buklas yra gamtos dėsnių pa
žeidimas. Vadinamieji gamtos 
dėsniai yra klaidingai aprašo
mi kaip dėsniai. Jie yra pa
reiškimai apie priežastis ir 
pasekmes, gauti iš empirinio 
stebėjimo, - nėra jokio empi
rinio įrodymo, kad stebuklai

LIETUVIŲ DIENOS. Leidėjas 
— Antanas F. Skirius, redaguoja 
redakcinė kolegija: Rūta Skirius, 
PhD., Margis Matulionis, J.D., 
Arūnas Bazkus, M.S. 1988 m. vasa
rio nr. 2, lietuviškoje da
lyje: Juozas Kojelis — Pasikal
bėjimas su V. Skuodžiu, Jurgis 
Gliaudą — Ties žalčio partitūra, 
Pilnutinės asmenybės jieškotojas 
ir kūrėjas (V. Vydūnas), Vytautas 
Janušonis — Penkios lietuvių pa
rodos Milwaukee. Angliškoje da
lyje: Vytautas Skuodis, Albert 
Cizauskas — Gore and the Golit
syns, Aldona Ryan — The Flora of 
Lithuania.

“SPEAK UP”, Toronto, Ont., 
dvimėnesinis laikraštis, sausis- 
vasaris. Pirmame puslapyje rašo 
prof. V. Skuodis. Leidėjas ir pa

įvyksta ar neįvyksta. Klasiki
nio tipo dėsniai dabar laikomi 
tiktai patvirtintomis galimy
bėmis.

Šv. Raštas niekuomet nepa
teikia pakankamo mokslinio 
aprašymo apie įvykius, ku
riuos vadiname stebuklais. 
Todėl pilnas mokslinis tyri
nėjimas nėra įmanomas. Be 
to, privalome atsiminti, kad 
stebuklai neįeina į normalų 
mokslinį tyrinėjimą.

Didžiausias Jėzaus mokymas 
ir stebuklas buvo Jo nukry
žiavimas bei prisikėlimas. 
Evangelijose yra evangelis
tų atrankos, rašytos savo bend
ruomenėms pagilinti jų žinoji
mui ir didesniam supratimui 
apie centrinį stebuklą, kuriuo 
buvo pats Jėzus. Jėzaus stebuk
lai buvo vykdomi jo vardu ir 
paprastu įsakymu. Išskyrus 
vieną ar du kartus seilių pa
naudojimą, Jis nieko nevarto
jo. Niekuomet nedarė jų pasi
rodymui, pelnui arba blogam 
tikslui.

Net ir šiandien įvyksta moks
liniai neišaiškinti pągijiniąi. 
Daugiau kaip 65 pagijimai yra 
užregistruoti Liurdo medici
nos biure iš daugiau kaip tūks
tančio atvejų nuo 1858 m.

Pagrindinė įtampa tarp įvai
rių sričių žinojimo ir autori
tetinės Tikinčiųjų Bendruo
menės greičiausiai išliks.

Astrologijos populiarumas 
Vakarų laikraščiuose yra daly
kas, neturįs jokio mokslinio 
pagrindo, bet pasireiškiąs, žmo
nijos istorijoje, kai viešpatau
ja netikrumas. Tai aiškus įro
dymas, kad mokslas neteikia 
visų atsakymų, kurie reikalin
gi moderniems žmonėms.

Mokslas visada turi pagun
dų, vadinamą gyvatės techno
logiją, veikti panašiai kaip 
Dievas.

Jeigu Tikinčiųjų Bendruo
menė neįjungs mokslo į savo 
viziją, savo gyvenimą, savo teo
logiją ir darbą, - taps senovės 
liekana ir greitai praras daug 
patikimumo žmonių tarpe. Teo
logija privalo turėti dialogą 
su kitais mokslais, kitaip ji 
greitai išsigims.

Tikinčiųjų Bendruomenė ga
li daug pasimokyti iš pasauli
nės mokslininkų bendruome
nės, kurie kritikuoja, tobuli
na ir išpuoselėja vienas kito 
darbą, jei nėra įstrigę praei
ties spąstuose, yra atviri pio- 
nieriniam darbui ir pranašiš
kai įžvalgai.

Kartu teologai ir mokslinin
kai gali patenkinti mūsų nepa
sotinamą norą tarnauti bend
rai gėrovai.

grindinis redaktorius — Giliaras 
Urbonas.

DIEVAS IR TĖVYNĖ nr. 2, 1976 
(Lietuvos pogrindžio spauda nr. 
16). Kun. A. Yliaus apybraiža. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
leidinys. Kaina $4.00.

DIEVAS IR TĖVYNĖ. Rinktinė 
Lietuvos pogrindžio spauda. Re
zistencijos temos. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės leidinys. 
Kaina $5.00.

Stepas Jakubickas, DIENOS ĮVY
KIŲ SŪKURIUOSE 1915-1986. Iš
leido autorius. Spaudė Litho-Art 
Limited. Kaina $10.00.

Alė Rūta, DAIGYNAS (Išstum
tųjų dalia — romanas). Viršelis 
— dail. Rasos Arbaitės. Spaus
dino “Draugo” spaustuvė, 1987 m. 
Kaina — $12.00.

Čikagoje kovo 26 d. posė
džiavo PLB fondo vadovybė su 
PLB lituanistikos katedros ve
dėju prof. dr. Bronium Vaškeliu 
ir teisės patarėju advokatu 
Šauliu Kupriu.

Neseniai Bostone mirusio žy
maus LB veikėjo inž. Vytauto 
Izbicko žmona Felicija, vyk
dydama savo vyro testamenti
nį prašymą, įsteigė inž. Vytau
to Izbicko vardo stipendijų fon
dą remti PLB lituanistikos 
katedroje studijuojantį jauni
mą. Inž. Vytauto Izbicko fon
das, panašiai kaip ir Stasio 
Barzduko fondas, yra PLB fon
do globoje. Jiems skirtos au
kos siunčiamos: Lithuanian 
World Community Foundation, 
5620 So. Claremont Ave., Chi
cago, IL 60636. Visos aukos at
leidžiamos nuo federacinių 
mokesčių.

PLB fondo teisės patarėjas 
adv. Saulius Kuprys veda pasi
tarimus su Ilinojaus univer
siteto Čikagoje atstovais dėl 
PLB lituanistikos katedros 
praplėtimo sutarties, kaip jau 
preliminariai buvo susitar
ta praėjusių metų lapkričio 20 
d. tarp PLB fondo ir Ilinojaus 
universiteto vadovybių, bai
giant mokėti $600,000 įnašą 
katedrai. Prie katedros numa
toma steigti Lituanistikos stu
dijų institutą, kurio tikslai 
yra šie:
. 1. Sudaryti sąlygas moksli
ninkams pasišvęsti lituanis
tinių darbų ruošimui ir išlei
dimui.

2. Skatinti ir remti jaunuo
sius mokslininkus rašyti dakta
rines disertacijas lituanisti
nėmis temomis.

3. Pravesti PLB lituanistikos 
katedroje seminarus studen
tams ir aspirantams iš istori
jos, politinių mokslų, filoso
fijos, meno ir kitų sričių.

4. Ruošti mokslines konfe
rencijas, simpoziumus, kvies
ti paskaitininkus ir panašiai.

Lituanistikos studijų insti
tuto darbą koordinuos PLB 
lituanistikos katedros vedė
jas, jam padės taryba (direk- 
toriatas), susidedantis iš Ili
nojaus universiteto slavų ir 
baltų skyriaus vedėjo, PLB 
atstovo ir ęlviejų Ilinojaus 

♦

Sol. BIRUTĖ DABŠIENĖ-VIZGIRDIENĖ ir sol. RIČARDAS DAUNORAS 
atliko labai sėkmingą koncertą 1988 m. kovo 20 d. dienraščio “Draugas” 
spaudos vakare Čikagoje Nuotr. J. Tamulaičio

Paremkite savo auka

VIII LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ

Šventė įvyks liepos 2-3 d.d. Hamiltone.

Tai pirmoji tokio masto šokių šventė Kanadoje, kuriai 
surengti reikia daug lėšų. Už aukas, nemažesnes kaip 
$15.00, išduodami kvitai atleidimui nuo pajamų mo
kesčių. Visi aukoję nemažiau kaip $25.00 ir atsiuntę 
iki gegužės mėnesio 1 dienos, bus skelbiami šventės 
leidinyje. Čekius rašyti ir juos siųsti:

Tautinių šokių šventės lėšos,
1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8.

Lėšoms telki komisija Kanadoje

universitete dirbančių lietu
vių veikloje pasižymėjusių 
asmenų.

Lituanistikos studijų institu
to darbus ir veiklą rems ir ei
namųjų reikalų išlaidas pa
dengs PLB fondas iš savo lė
šų arba Stasio Barzduko ir Vy
tauto Izbicko fondų.

Kaip jau anksčiau spaudo
je buvo pranešta, Ilinojaus 
universitete Čikagoje šį pa
vasarį bus 10-ties savaičių 
lietuvių istorijos seminaras, 
kuriame dėstys dr. Saulius Su
žiedėlis. Šį seminarą finan
suoja PLB fondas per PLB li
tuanistikos katedrą. Katedros 
vedėjas prof. dr. Bronius Vaš
kelis dabar tariasi su eile ki
tų svečių mokslininkų, kvies
damas juos kitiems panašiems 
lituanistiniams seminarams ar 
paskaitoms į Ilinojaus univer
sitetą.

Dabartinę PLB fondo vado
vybę sudaro pirmininkas Vy
tautas Kamantas, iždininkas 
Juozas Lukas, direktoriai - 
Birutė Jasaitienė, Stasys Jo- 
kubauskas, dr. Petras Kisie
lius, Kazys Laukaitis, dr. An
tanas Razma ir reikalų vedėja 
Nijolė Balzarienė. PLB valdy
ba sudarė šios sudėties vado
vybę pagal PLB fondo nuosta
tus ir Ilinojaus valstijos įsta
tymus praėjusių metų rugpjū
čio mėnesį. Jų kadencija baig
sis ateinančių 1989 metų kovo 
mėnesį.

Praėjusių metų lapkričio 20 
d. užbaigus PLB lituanistikos 
katedros steigimą, PLB fon
das grįžo prie savo pagrindi
nių tikslų ir darbų, dėl kurių 
jis buvo įsteigtas, būtent telk
ti lėšas ir finansuoti PLB val
dybos švietimo ir kultūros 
veiklą, rūpintis Lietuvos po
grindžio spaudos perspausdi
nimu ir platinimu, šalia PLB 
lituanistikos katedros plėti
mo ir jos tolimesnio rėmimo.

A. P.

• Stiprių žmonių esame reika
lingi, nes stovime prieš didelį už
davinį — nesunykti trąša svetimuo
siuose, o išsiskleisti pasaulyje Lie
tuvos žiedu, kuriant dvasinės erd
vės Lietuvą. juozas GIRNIUS
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□ KULTllKINEJE VEIKLOJE
Tradicinės poezijos dienos Či

kagoje, mažojoje Jaunimo centro 
salėje, šiemet įvyks gegužės 27-28 
d.d. Tą savaitgalį prailgina JAV 
švenčiama Kapų lankymo diena. 
Pirmoji renginio dalis penktadie
nio vakarą bus skirta “Antro kai
mo” aktorių atliekamai humoristi
nei poezijai, antroji dalis šešta
dienio vakarą — montrealiečio 
poetodr. Henriko Nagiorečitaliui.

Lietuvių rašytojų draugijos val
dyba paskelbė tradiciniu tapusį 
Aloyzo Barono novelės konkursą 
1988 m. Autoriams leidžiama lais
vai pasirinkti novelės temą, bet 
pageidaujama, kad būtų lietuviš
kas jos turinys ir veikėjai. Nove
lė turi būti neilgesnė kaip 25-kių 
mašinėle rašytų puslapių. Konkur
sui siunčiami rankraščiai pasira
šomi slapyvardžiais, į užklijuo
tus vokelius įdedant autorių var
dus ir pavardes, adresus, telefono 
numerius. Šiemetinio konkurso' 
$500 premiją parūpino Kaliforni
joje gyvenanti mecenatė Monika 
Lembertienė. Premiją paskirs ver
tintojų komisija: pirm. Petras 
Melnikas, nariai Algirdas Lands
bergis ir Leonas Lėtas. Noveles 
reikia siųsti vertintojų komisijos 
pirm. Petrui Melnikui, 22238 
Brian, Taylor, MI 48180, USA. 
Paskutinė išsiuntimo data — 1988 
m. rugpjūčio 31 d. (pašto antspau
das). Nepremijuotų autorių sla
pyvardžiais paženklinti vokeliai 
nebus atidaryti. Autoriams pra
šant, nepremijuoti rankraščiai 
bus grąžinami jų nurodytais ad
resais.

Pedagoginio lituanistikos ins
tituto etnografinis ansamblis, va
dovaujamas lektoriaus Arvydo 
Žygo, kovo 19 d. Čikagos lietu
vius pakvietė į Jaunimo centrą, 
kur jų laukė vaidinimas “Bėkit, 
bareliai — rugiapjūtės pabaiga”. 
Etnografinę medžiagą trejus me
tus Punsko ir Seinų apylinkėse 
rinko ansamblio vadovas A. Žy- 
gas, programai paruošęs 30 liau
dies dainų pynę, su jon įjungtais 
kaimiškais pokalbiais, liaudies 
šokiais ir rateliais. Žiūrovams 
išleistoje programoje buvo pažy
mėtos vietovės, kuriose A. Žy- 
gas rado ir užsirašė šiuos liau
dies lobius, dabar scenoje atskleis
tus Čikagos lietuviams. Jiems 
buvo rodomos lietuviškų liaudies 
darbų skaidrės, įspūdingai atro
dė didžiulio rugių lauko dekora
cija. I etnografinį spektaklį įsi
jungė apie 30 jaunimo atstovų, 
šokusių, dainavusių liaudies dai
nas ir sutartines. Kaimišką nuo
taiką sustiprino scenoje “prava
ryta” dirbtinė kiaulė, atneštos 
dvi gyvos vištos ir gaidys. Vaidin
tojams ir gausiems žiūrovams pa
dėkojo Pedagoginio lituanistikos 
instituto rektorius dr. Jonas Rač
kauskas. Su ansambliu, įžengusiu 
į penktuosius veiklos metus, be 
paties vadovo ir vaidinimo auto
riaus A. Žygo, dirba chorvedės 
Emilija Sakadolskienė, Danutė 
Rukšytė ir Dalia Polikaitytė, 
sceniniais reikalais rūpinasi D. 
Žemaitaitienė.

Dail. Magdalenos Stankūnie
nės spalvotų medžio raižinių pa
rodą “Įspūdžiai iš praeities” kovo 
11 — balandžio 10 d. d. Čikagoje 
surengė Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus. Atidaryme kalbėjo ak
torė Nijolė Martinaitytė. Dalia 
Kučėnienė buvo sukūrusi šiai pa
rodai skirtą poemą “Trijų deivių 
pasaka”. Parodai sutelkti 25 dail. 
M. Stankūnienės darbai buvo 
įjungti į tris ciklus — “Tauto
sakos deivės”, “Jūratė ir Kasty
tis”, “Moterų darbai”. Pirmąjį 
ciklą sudarė gausus mitologinių 
bei legendinių deivių ir vaidilu
čių būrys: Austėja, Aušrinė, Ga- 
jutė, Gegutė, Ginta, Laima, Laz- 
dona, Medeina, Raminta, Žemy
na. Deivės buvo apsuptos su jų 
paskirtimi susijusių medžių ir 
augmenijos. “Jūratės ir Kastyčio” 
legendą atskleidė panašiu stiliu
mi atlikti keturi darbai, tik jų 
foną sudarė jūros gyvūnija ir ban
gos. Mitologiją ir legendas papil
dė vienuolika ciklui “Moteriį dar
bai” skirtų kūrinių. Jie realistiš- 
kiausi, bet jau taip pat spėję ati
tolti nuo dabarties, dail. M. Stan
kūnienės atmintyje susieti su vai
kystės dienomis. Turbūt dėl to 
įvairius senojo sodžiaus darbus 
atlieka tik moterų figūros, netu
rinčios veidų detalių. Jos kasa 
bulves, grybauja, rauna ir bruka 
linus, verpia, audžia, baltina 
drobes. Šiuose darbuose vyrauja 
pievų ir laukų spalvos. Visa la
bai originali dail. M. Stankū
nienės paroda pasižymėjo “Tauto
sakos deivėmis”, “Jūratei ir Kas
tyčiui”, “Moterų darbams” būdin
gu romantiškumu ir lyriškumu.

M. K. Čiurlionio dailės muzie
jus Kaune susilaukė netikėtos 
dovanos iš Lenkijos lietuvių — 
pianino, kuriuo kadaise skambi
no žymusis kompozitorius ir daili
ninkas M. K. Čiurlionis. “Špona- 
gel” pianiną padovanojo Lenkijo
je veikianti Lietuvių visuomeni
nė kultūros draugija. Prie to pia
nino, priklausiusio šeimos bičiu
liui gydytojui Juozui Markevičiui, 
daug valandų yra praleidęs stu
dentas M. K. Čiurlionis, lankyda
mas Varšuvos muzikos mokyklą ir 
konservatoriją.

Metinę literatūrinę I. Simonai
tytės premiją pernai įsteigė Klai
pėdos rajono “Jaunosios gvardi
jos” kolchozo valdyba. Premija 
skiriama už reikšmingiausią kny
gą Klaipėdos krašto tematika. Pir
muoju laureatu tapo R. Sadaus
kas, o š. m. sausio 22 d., rašyto
jos gimimo išvakarėse, antruoju 
laureatu buvo paskelbtas filolo
gijos dr. Vytautas Kubilius, pre
miją laimėjęs už studiją “Ievos 
Simonaitytės kūryba”. Specialia
me literatūros vakare jam premi
ją įteikė kolchozo valdybos pirm. 
A. Treigys. Kalbėjo atsakingasis 
Lietuvos rašytojų sąjungos sekr. 
V. Sventickas, Klaipėdos skyriaus 
sekr. R. Černiauskas, pirmasis 
šios premijos laureatas R. Sadaus
kas, I. Simonaitytės pusbrolis A. 
Stubra.

Lietuvos kultūros fondo pirm, 
prof. Česlovo Kudabos, valdybos 
narių ir rėmėjų susitikimas su 
visuomene įvyko Vilniuje, Lie
tuvos meno darbuotojų rūmuose. 
Pirm. prof. Č. Kudaba apžvelgė 
pirmuosius beveik prieš metus 
įsteigtos organizacijos žingsnius, 
dvasingumo ugdymo problemas. 
Pasikeista mintimis, kaip plėsti 
veiklą, kad žmonės geriau pažin
tų kultūros vertę ir iš jos gautų 
dvasinio peno, stiprinančio jų 
istorinę bei kultūrinę atmintį. 
Pabrėžta, kad 2009 metais sukaks 
tūkstantis metų, kai pirmą kartą 
rašytiniuose šaltiniuose buvo pa
minėtas Lietuvos vardas. Ši sukak
tis yra puiki proga peržvelgti is
torinį lietuvių tautos kelią, su
vokti, ką mes gavome iš kitų ir ką 
davėme kitiems. Šia prasme atsi
veria platus veiklos baras Lietu
vos kultūros fondui. Koncertą su
sitikimo dalyviams surengė P. 
Kvedaro vadovaujamas etnografi
nis Vilniaus miškų ūkio susivie
nijimo ansamblis.

Vilniaus universiteto kiemo 
teatrą, baigiantį dvidešimtuosius 
veiklos metus, jo meno vadovas 
Vladas Eimantas nori paversti 
profesiniu Vilniaus senamiesčio 
teatru. Kiemo teatras vilniečiams 
lauke suvaidino reikšmingų vei
kalų - Vydūno “Pasaulio gaisrą”, 
A. Liobytės “Kuršo bėglį”, Jus
tino Marcinkevičiaus “Sieną”, G. 
Knapijaus “Filopatrį”, Trakų pi
lyje — V. Krėvės “Šarūną”. Rež. 
V. Eimantas betgi nusiskundžia, 
kad daug gražių sumanymų teko 
atsisakyti, nes studentai dėl eg
zaminų, atliekamos praktikos ir 
privalomo darbo statybos būriuo
se vaidinti tegali keletą savaičių. 
Be to, saviveiklininkų jėgomis 
neįmanoma įsigyti brangios sce
ninės aprangos, garso ir šviesos 
aparatūros, transporto priemonių. 
Dėl šių priežasčių ir norima tapti 
profesiniu Vilniaus senamiesčio 
teatru. Pradžia jau padaryta ne
seniai įsteigta studijine Vilniaus 
senamiesčio teatro grupe, 125-tų- 
jų Maironio gimimo metinių proga 
suvaidinusia jo istorinės dramos 
“Kęstučio mirtis” trečiąjį veiks
mą. Drama toliau repetuojama su 
rež. Leonu Cininiu ir bus visa su
vaidinta Trakų pilyje gegužės mė
nesį. Naujosios grupės pagrindą 
sudaro profesiniai teatralai, dėl 
įvairių gyvenimo aplinkybių nuto
lę nuo scenos, bet dar nepraradę 
įsigytų žinių ir patirties. Tikima
si, kad jau prieš dešimtmetį puo
selėta Vilniaus senamiesčio teatro 
idėja dabar bus įgyvendinta per
sitvarkymo vėjų dėka. Į naujo pro
fesinio teatro planus yra įtraukta 
misterija “Stabai ir žmonės”, ku
rios tekstui būtų panaudoti isto
riniai dokumentai, atskleidžian
tys kultūros raidą Lietuvoje nuo 
seniausių laikų iki dabartinių die
nų. Muziką sukurti pažadėjo kom
pozitorius Giedrius Kuprevičius, 
įsijungti vaidiniman su kameri
niu orkestru sutiko Saulius Son
deckis. Rež. V. Limantą vilioja 
ir kita Vilniaus universiteto kie
mo teatre neįgyvendinta svajonė 
— “Poezijos ir pieno šventė” Mar
kučiuose. Ten kadaise poetas 
Adomas Mickevičius, protestuo
damas prieš tų laikų alkoholizmą, 
su draugais gerdavo pieną ir skai
tydavo eiles. V.Kst.
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J R I S I K E L I IV1 O Darapijos kredito kooperatyvas
— 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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.

MOKA UŽ:
90 d. term, ind.................. 7’/2%

180-185 d. ter. ind................. 73/4%
1 metų term, indėlius......... 73/«%
2 metų term, indėlius......... 8 %
3 metų term, indėlius......... 8 %
1 metų GlC-met.palūk......... 9 %
2 metų GlC-met.palūk......... 91/«%
3 metų GlC-met. palūk........ 91/2%
1 metųGIC-mėn.palūk....... 81/2%
RRSP ir RRIF (pensijos) .... 8 % 
RRSP-1 metųterm.ind........ 9 %
RRSP-2 metų term.ind........ 9’/4%
RRSP-3 metų term.ind........ 91/2%
Specialią taup. s-tą............ 71/ž%
Taupomąją sąskaitą .......... 6 %
Kasd.pal. taupymo sąsk.... 7’/2%
Kasd.pal. čekių sąsk.iki..... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ........................ 11 %
Sutarties paskolas 

nuo ........................ 11 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ......................  101/4%
2 metų ......................  103/4%
3 metų ...................... 11 %
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 Ir 3 metų ........... 93/4%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 ir 
narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 ir morgičius Iki 75% Įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 36 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

QTFPIIAN’C FIIDQ 406 Roncesvalles Avė. O I trnAR O runa 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 | NAMUS
------------------------ o------------------------

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

A.P GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

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

BLOOR ir SHAVER 
- 50 pėdų priekis, tri
jų miegamųjų viena
aukštis namas, atski
ras garažas. Kaina - 
$265,000.

\^

CLOVERDALE MALL 
- 3 miegamųjų, atski
ras vienaaukštis na
mas, įrengtas rūsys, 
du židiniai atskiras ga
ražas. Kaina - $255,000.

CENTRAL ETOBI
COKE - dviejų aukš
tų, 3 miegamųjų bu
tas (condo.) atskira 
skalbykla, išėjimas. 
Kaina - $153,900. ANTANAS GENYS

an independent member broker

inc. Realtor

1 east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6G8

232*9000
ras: 231-2839

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

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

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

Greitas ir tikslus pa tarną vimas!

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

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

ZlllCtStP Simpson’s, 176 Yonge St.,
zTIIOlCllC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

Stovyklautojai su svečiu vysk. P. BALTAKIU, OFM, 1987 m. vasarų Kretingos vasarvietėje

1 w f■ Tf:U
v

t

įįįį
—. .. ■ LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Niksonas neužmiršo ir rūkalų 
bei alkoholinių gėrimų. Kiek
viena cigaretė tuoj pat pabran
go vienu centu. Nuo gegužės 24 
d. butelis degtinės ir vyno pa
branginamas 10 centų, o 24 bu
teliukai alaus - 50 centų. Pro
vincinis mokestis taipgi tuč
tuojau pabrangino benziną: lit
ras benzino su švinu pabrango 
keturiais centais, o be švino 
- vienu centu. Šiemetiniame 
biudžete numatyta turėti $38,4 
bilijono išlaidų. Deficitą tiki
masi sumažinti iki 473. Onta
rio valdžios skola jau peržen
gė $37 bilijonus.

Staigus ir palyginti aukštas 
mokesčių padidinimas teisi
namas mažesne finansine pa
rama iš Kanados iždo, gero
kai paaugusiomis provincijos 
išlaidomis. Pvz. OHIP sveika
tos ir ligoninių draudai šie
met reikės $12,7 bilijono. Prak
tiškai tai reiškia $1.350 kiek
vienam Ontario gyventojui. 
Naujiems pradinių ir viduri
nių mokyklų pastatams trejų 
metų laikotarpyje bus išleis
ta $900 milijonų, knygoms bei

Mat taupymo planas galios tik 
penkerius metus ir vienam as
meniui leis sutaupyti $10.000. 
Tokia suma per maža net pra
dinei namo įmokai. Kritikai 
primena finansų ministeriui 
R. Niksonui, kad jo įvestas pre
kybos mokesčio padidinimas 
iki 8% padidins ir namo staty
bos išlaidas. Statybininkams 
reikės daugiau mokėti už me
džiagas. Esą dėl to nauji na
mai pabrangs pora tūkstančių 
dolerių. O jie juk ir anksčiau 
nebuvo pigūs. Pirmą kartą per
kamo namo įmokai sutaupyta 
$10.000 suma esanti juokingai 
menka. Juk Toronte vidutinė 
namo kaina pastarųjų trejų 
metų laikotarpyje pasiekė ir 
peržengė $200.000. Pradinei 
įmokai reikia ne $10.000, o 
$40.000. Tai, matyt, jaučia ir 
pats R. Niksonas, nutaręs nuo 
provincinio pajamų mokesčio 
atleisti 350.000 mažiausiai 
uždirbančių Ontario gyvento
jų. Tada bendras nuo pajamų 
mokesčio atleistų asmenų skai
čius padidės iki 625.000. Apie 
30.000 Ontario gyventojų bus 
atleista nuo įmokų OHIP svei

katos ir ligoninių draudai.
Daug kas stebisi, ar R. Nik

sonui tikrai reikėjo tokio pla
taus mokesčių padidinimo. Mat 
pernai prasidėjęs ekonominis 
atkutimas gerokai padidino 
provincijos pajamas. Ekono
miniu požiūriu Ontario pro
vincija ir šiandien yra pajė
giausia visoje Kanadoje, tu
rinti daugiausia darbų. Susi
daro įspūdis, kad buvo galima 
išsiversti su mažesniu mokes
čių padidinimu, lengviau pri
imtinu rinkėjams. Kanados fi
nansų ministeris M. Wilsonas 
pajamų mokesčius sumažino 
pravesta ir šiemet įsigaliojan- 
čia reforma, o Ontario finan
sų ministeris R. Niksonas juos 
padidino. Ontario gyventojai 
jam turės atiduoti tai, ką būtų 
atgavę iš Otavos. R. Niksonas 
sutinka, kad Ontario gyvento
jams atrodytų logiškesnis mo
kesčių sumažinimas dėl šiuo 
metu tikrai stiprios ekonomi
jos. Jis betgi primena ir antrą 
medalio pusę: esą Ontario gy
ventojai taip pat nori daugiau 
mokyklų, ligoninių, geresnių 
kelių, viešojo susisiekimo prie
monių ir jiems prieinama kai
na parduodamų namų.

MOKA:

7’/2% už 90 dienų term, indei.
73/4% už 6 mėn. term, indėlius 
73/4% už 1 m. term, indėlius
8 % už 2 m. term, indėlius
8 % už 3 m. term, indėlius
9 % už GIC invest, pažym.
9’/4% už 2 m. GIC invest, pažym.
9’/z% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą

(variable rate)
9 % iž 1 m. term, pensijų planą 
9’/4% už 2 m. term, pensijų planą 
9'/2% už 3 m. term, pensijų planą
8 % už pensijų fondą-RRIF 

(variable rate)
6 % už taupymo s-tas 
53/4%-7% kasd. pal. sąsk.
71/2% virš $10,000 kasd. pal. sąsk.
53/4% už kas. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....101/z%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ..................... 101/z%
2 metų ....................11 %
3 metų ..................... 111/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ........ 93A%
(variable rate)

Asmenines paskolas duo
dame iki $65,000 Ir mortgl- 
čius iki 75% Įkainoto turto. 
Kitos paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 65 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 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais Ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto Iki 1 v. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

Telefonas 532-1 1 49

mokymosi priemonėms - $249 
milijonai. Pigesnių namų sta
tybai planuojama panaudoti 
atpigintas valdines paskolas, 
kurioms pati provincija tu
rės pasiskolinti $2 bilijonus 
iš Kanados pensijos fondo. Gy
ventojams prieinamų piges
nių butų tikimasi parūpinti 
apie 30.000 per sekančius tre
jus ar penkerius metus. Asme
nys, pirmą kartą perkantys na
mus, galės pasinaudoti Ontario 
namų nuosavybės taupymo pla
nu, pradėsiančiu veikti nuo š. 
m. rugsėjo 1 d. Toks asmuo gaus 
$500 metinį pajamų mokesčio 
kreditą nuo sutaupytų $2.000, 
o šeima - $1.000 kreditą nuo 
$4.000 sutaupytos sumos. Kre
dito dydis yra susietas su me
tiniu uždarbiu. Mažiau uždir- 
bantiem pajamų kreditas yra 
didesnis, daugiau uždirban
tiems - mažesnis. Kreditą pra
randą tie, kurių metinis už
darbis prašoka $80.000.

Biudžeto kritikai iš šio plano 
namų pirkėjams nenumato 
didesnės praktinės naudos.

F^stsaulio įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ma, kad tokiu puolimu nuo ira
niečių buvo bandoma nuslėpti 
skaudžius pralaimėjimus il
game Irano ir Irako kare. Prieš 
dvejus metus Iranui pavyko už
imti Irakui priklausiusį Faw 
pusiasalį. Dabar jį vėl atsiė
mė Irakas su skaudžiais nuos
toliais Iranui. Miestų bombar
davimuose ir apšaudymuose 
raketomis taip pat daugiau ža
los susilaukia Iranas. Ajato- 
lai R. Chomeiniui karo lieps
nom kurstyti reikia laimėji
mų. Jų, matyt, ir buvo siekia
ma nesėkmingam susikirtime 
su JAV karo laivais. Smun
kantį Irano karingumą vėl bū
tų atgaivinęs bent vieno JAV 
karo laivo paskandinimas, ke
lių lėktuvų numušimas. Prez. 
R. Reaganą naujoje įtampoje 
su Iranu šį kartą remia JAV 
kongresas, smerkdamas Irano 
paleistas minas Persijos įlan
koje. Prez. R. Reaganas, lig 
šiol rūpinęsis Kuwaito naftą

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas įvai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui:
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE,
18 NORWICH RD., STONEY CREEK, ONT. L8E 1Z6.

Save Time & Money

incomeIRK^
i/TaxY I TRO LkNixZ

2290 Bloor street W.(at Durie) Toronto,769-4558

• GERIAUSIAS PATARNAVIMAS. Garantuotas kompiuterinis 
apskaičiavimas. Jums naudingiausių mokesčių pritaikymas. 
Mes esame visada pasiruošę Jums padėti.

• MŪSŲ KAINOS prieinamos ir tiksliai apskaičiuotos kompiuterio. 
Automatiškai 30% nuolaida vyro ar žmonos mokesčių atveju. 
I kainą įeina ištisų metų patarnavimai ir patarimai.

• NEIMAME ATLYGINIMO, jeigu nesate pilnai patenkinti. 
Garantuojame tikslų, be klaidų apskaičiavimą.

• Patogi įstaigos vieta - tik 150 metrų nuo Runnymede 
požeminio stoties, 2290 Bloor St. W. 
Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10 v.r. - 19 v., 
šeštadieniais nuo 
10 v.r. -16 v.

769-4558

gabenančių tanklaivių apsau
ga, dabar žada saugoti ir ki
tų neutralių šalių tanklaivius. 
Jis perspėjo Irano vadus, kad 
tokių tanklaivių puolimai bus 
jiems nuostolingi.

, Rinkimai Danijoje
Premjeras P. Schlueteris 

paskelbė naujus parlamento 
rinkimus gegužės 10 d., kai jo 
vadovaujama koalicinė kon
servatorių mažumos vyriau
sybė neįstengė sustabdyti so
cialdemokratų rezoliucijos, 
nukreiptos prieš Atlanto są
jungą. Rezoliucija reikalau
ja, kad jai priklausantys ka
ro laivai, atplaukiantys į Da
nijos uostus, neturėtų jokių 
branduolinių ginklų. Danija 
yra Atlanto sąjungos narė, tai
kos metais draudžianti brand
uolinius ginklus savo terito
rijoje. Tačiau lig šiol ji ne
reikalaudavo iš Atlanto sąjun
gos karo laivų viešo užtikri
nimo, kad juose nėra branduo
linių ginklų. Dabar tokį reika
lavimą bando kelti socialdemo
kratų opozicijos pravesta re
zoliucija.

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun

tai balandžio 23 d. Prisikėlimo 
parapijos Parodų salėje iškilmin
goje sueigoje paminėjo šv. Jurgio 
šventę. Įnešus vėliavas, trumpai 
apie šv. Jurgį kalbėjo tunt. J. Nei
manienė. Po to įvyko tuntų įsaky
mai: į vyr. skil. pakeltas R. Kalend
ra, į pskl. G. Karasiejus. Tėvų ko
miteto pirm. K. Šapočkinui įteik
tas padėkos ordinas su rėmėjo kas
pinu. Iškilmingoji dalis baigta 
Lietuvos himnu ir vėliavų išneši
mu. Toliau buvo painformuota 
apie Tautinę stovyklą ir išdalin
ti registracijos bei sveikatos pa
tikrinimo lapai. Šie lapai turi bū
ti užpildyti ir kartu su stovyklos 
mokesčiu įteikti draugininkams ar 
tiesiog tuntininkams iki birželio 
1 d. Stovyklos mokestis iki birže
lio 1 d. - $140 asmeniui amerik., 
o vėliau - $165. Tuntai turi 
pasiimti palapines, nes stovyklo
je bus nuomojamos palapinės $3 
dienai tik iš toliau atvykusioms. 
Skautai į stovyklą ir atgal bus 
vežami aubobusu, už kurį stovyk
lautojams nereikės mokėti. Tėvai 
prašomi atkreipti dėmesį į re
gistracijos lapus. Jei būtų neaiš
kumų, skambinti F. Mockui tel. 
489-7735 arba J. Neimanienei tel. 
231-8350. Skambiom dainom laužą 
pravedė Z. Gurklytė ir D. Stungu- 
rytė. Sueiga baigta skautiška mal
da “Ateina naktis”. M.

• Akademikių skaučių draugo
vės sueiga įvyks gegužės 1, sek
madienį, 2 v.p.p. Lietuvių namų 
posėdžių kambaryje. Kviečiamos 
visos narės ir suinteresuotos vyr. 
skautės ir gintarės. Bus diskutuo
jama veikla ir Tautinės stovyklos 
programa. B.D.

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC. 
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 6A3. 

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Nekilnojamo turto įstaiga, tarnaujanti tautiečiams nuo 
1951 metų. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju. 
Alfonsas Garbenis, sn. (tėvas) ir
Alfonsas Garbenis, jn. (sūnus) - savininkai 

Namų įkainojimo skyrius

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

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

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 PA TARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN OF DISTINCTION

Tel. 535-2331 
arba 537-2869

4887 dundas street west 
Islington, Ontario M9A 182 
res: 767-0999

RF/UBK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

232-2322
DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦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 
4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W1M4

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



Dramos vakaras Toronte
Kauno dramos teatro artis

tai Regina Varnaitė ir Vytau
tas Eidukaitis, lankydamiesi 
Toronte, atliko Lietuvių na
muose labai sėkmingą pasiro
dymą. Nors buvo darbo diena, 
antradienis, balandžio 19, LN 
Mindaugo menė buvo pilnutė
lė publikos. Renginį organi
zavo “Trečioji banga”.

Artistai — vyresniosios kar
tos, daugelio metų patirties 
scenos veterani, sukūrę svar
bių vaidmenų teatre, televizi
joje ir filmuose. Jie parodė 
Toronto lietuviams savo vis- 
pusiškumą draminiame dek
lamavime, vaidyboje, humoris
tinio žanro eilėraščių perda
vime ir draminiuose bei humo
ristiniuose monologuose. 
Ypač įspūdingas buvo suvaidi- 
nimas antrosios dalies Emos 
Mikulėnaitės “Visada tas 
pats.” Žiūrovai pergyveno 
dviejų senelių vienišumą, su
dėtingus tarpusavio santykius, 
atsiminimus drauge nueito il
go gyvenimo kelio. Buvo čia ir 
juoko, ir liūdesio, o artistų ta
lentas leido publikai užmiršti 
sceninių dekoracijų ir apran
gos stoką.

Savotiškai įdomi ir Maironio 
eilėraščių bei senų liaudies 
dainų pynė atlikta R. Varnai
tės. Ji su pirmu savo žodžiu 
pagavo publikos dėmesį ir nu
kėlė susirinkusius į senojo

PADĖKA
Didžiai gerbiamiems IRENAI ir VYTAUTUI PEČIULIAMS 
reiškiame nuoširdžios padėkos žodžius už visokeriopą pa
galbą, suteiktą mums sunkiu laiku - pradžioje naujo mūsų 
gyvenimo kelio naujame krašte Kanadoje. Ta proga skiriame 
“Tėviškės žiburiams ” $50 auką.

Su pagarba —
Bernadeta ir Kazys Pečiuliai, 
1988. IV. 16, Torontas

Jei norite pirkti ar parduoti namą, 
ar gauti informacijų, prašau man 

paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai patarnauti.

Lina Kuliavienė tel. 534-7788
431 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario

“MIRAPOL” BENDROVĖ PRANEŠA,
kad perveža keleivius iš Montrealio (Mirabel) 
į Torontą ir nuo Toronto į Montrealį (Mirabel).
Paima keleivius nuo namų ir atveža į namus. Padeda su 
lagaminais orauostyje.
Kaina asmeniui į vieną pusę - $60, į abi puses - $100, 
įskaitant ir lagaminų pervežimą.

Skambinkite tel. 239-9411, tel. 275-7747,
(kalba rusiškai, lenkiškai ir angliškai).

MARIUS E. RUSINAS, turįs septynerių metų 
patyrimą, patarnauja visose pensijų srityse:

• RRSP-nuo 1 iki 10 metų garantuoti pažymėjimai
• RRIF pensijų fondas
• metinė renta (Annuities) - nuo 5 iki 20 metų išmokos abiem 

(vyrui ir žmonai) arba vienam (kitam mirus)
• įvairūs fondai (Segregated Funds) - gyvybės, sveikatos, 

grupinė drauda
• atstovauja visom gyvybės draudos bendrovėm
• klientų patogumui, susitarus, atvažiuoja į namus

Canada Life Assurance Company 
390 Bay St. nr. 600, Toronto M5H 2Y2 
Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320

i RF/MKK 
homecentre inc., realtor

an independent member broker

birute spudas,BA
sales representative

LAKESHORE ir KIPLING rąjone labai šviesus dviejų miegamų
jų butas. Langai j pietų pusę, ežerų bei parkų. Kaina $99.900.
NETOLI PRISIKĖLIMO PARAPIJ^'k, sai naujai atremontuo
tas dviejų butų po du miege-^jO’Vfnamas (duplex). Naujos 
prausyklos, virtuvės, Galima įrengti butų rūsyje.
Kaina $349.900. V **

1280 dundas street west 
toronto, Ontario M6J 1X7 
res: 445-9469 

kaimo vakaronę, kur dar prieš 
radijo ir televizijos laikus 
seni žmonės pasakas porinda
vo, eiles deklamuodavo ir dai
nomis ilgus vakarus trumpin
davo.

Antroji programos dalis — 
išimtinai satyrinė-humoristi- 
nė. Čia daug dėmesio skirta 
lyčių kovai, perdėtam kuklu
mui, nesusivaldymui svaigalų 
naudojime ir net Amerikos 
lietuvio-“biznierio” monolo
gui (iš televizijos spektaklio 
“Frankas Krukas”). K. Borutos 
“Baltaragio malūno” nuotru
pos sužadino norą visą tą vai
dinimą kada nors pamatyti.

Malonu buvo klausytis artis
tų gyvos lietuvių kalbos, se
niai užmirštų ar dar visai ne
girdėtų išsireiškimų...

Kas savaitę skaitome “TŽ” 
“Kultūrinėje veiklos” skilty
se apie laimėjimus Lietuvo
je meno, teatro ir muzikos sri
tyje. Daug užaugo jaunų talen
tų; kai kurie laimėjo ir pripa
žinimus tarptautinėse varžy
bose. Labai norėtųsi juos vi
sus pažinti asmeniškai, ne 
vien iš keleto sakinių laik
raštyje. Tikėkimės, kad kei
čiantys laikai mus arčiau su
pažindins su turtinga kultūri
ne veikla Lietuvoje, kurios 
dalele džiaugėmės balandžio 
19 vakare.

Laima B. Kurpienė

535-2500

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

X EACĖISAS
KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd.
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1

Toronto lietuvių 
pensininkų klubo 
metinio susirin
kimo prezidiumas 
balandžio 11 d. 
“Vilniaus” namuo
se. Iš kairės: V. Sta
naitis, J. Poška, H. 
Stepaitis (klubo 
pirm.), L. Nakro- 
šienė, V. Katelė, 
Pr. Juodienė, V. 
Petraitis

SKAITYTOJAI PASISAKO
NETIKSLUMAI

Neseniai Paryžių pasiekė PLB- 
nės lankstinukas prancūzų kalba. 
Deja, kai kurios žinios apie Lietu
vą yra netikslios arba blogai nuro
dytos.

1. Teigimas, kad Lietuva yra mi
nima 1-mojo šimtmečio kronikose, 
yra stebėtinas. Tokiu atveju yra 
būtina pacituoti kroniką, nes iki 
šiol istorikų žiniomis Lietuvos 
vardas minimas anksčiausiai lo
tojo šimtmečio kronikoje.

2. Lietuvos metinės temperatū
ros vidurkis pažymėtas -6°, tai ga
li suklaidinti skaitytoją. Būtų tiks
liau buvę: 6° arba +6°. Bet tokia in
formacija nieko nesako, normaliai 
yra duodamas žiemos temperatū
ros vidurkis ir vasaros.

3. Revenu per capita: 25.000 fran
kų, o angliškam tekste $2500! Ku
ris iš tų dviejų skaičių yra tikras? 
Šiuo metu (1988 m. pradžioje) $2500 
yra apie 14.300 prancūziškų fran
kų. Ar nebūtų buvę geriau tą skai
čių nurodyti rubliais.

4. Įdėtame žemėlapyje Baltijos 
kraštai yra be sostinių! Buvo vie
tos įrašyti Vilnių, Rygą, Taliną, 
Stockholmą ir Helsinkį. Užsienie
čiams būtų buvę daug aiškiau. Be 
to, ar verta klaidinti skaitytojus, 
prijungiant prie Lietuvos Rytprū
sius ir Karaliaučių? (angliškam 
tekste tokios “aneksijos" nėra!). 
Užrašas “Lituanie mineure” - 
prancūziškai nežinomas. Turėtų 
būti “Prusse orientale”.

5. Bibliografijoj suminėtos tik 2 
knygos prancūzų kalba. Tai absur
das, buvo galima prirašyti net ke
liolika leidinių.

Reikia apgailestauti ir dėl kai 
kurių nuotraukų, kurios netipin- 
gos Lietuvai, kaip pav. moderniški 
Trakų pilies vartai yra banali ko
pija. Nuotrauka, vaizduojanti 1 
tanką ir 6 rusus pėstininkus, dary
ta nežinomoje vietoje, irgi ne daug 
ką sako.

Yra ir keletas nevartojamų išsi
reiškimų, pav. “temperature mė- 
diane” vietoj “temperature moyen- 
ne”; population “nombre” nesi- 
sako. Prancūziškai rašjoma: Po
pulation ir duodamas gyventojų 
skaičius.

Šiomis keliomis pastabomis be
noriu nuvertinti PLB valdybos 
pastangų suteikti prancūzų kalba 
informacinių žinių apie Lietuvą. 
Priešingai, džiaugiuosi šia leidė
jų iniciatyva! Tačiau vien gerų no
rų neužtenka! Mūsų bičiuliai pran
cūzai ir kitų kraštų prancūziškai 
kalbantieji yra šiandien reiklūs: 
jie laukia patrauklių leidinių su 
kruopščiai parinktais ir tiksliais 
daviniais apie mūsų kraštą. Užtat 
yra būtinas atidžiai ir taikliai pa
rinkti duomenis leidiniams, skir
tiems svetimiesiems.

Turime viltį, kad dabartinis 
lankstinukas prancūzų kalba apie 
Lietuvą susilauks netolimoje atei
tyje naujos laidos su reikalingo
mis pataisomis, ir papildomais 
duomenimis. Mūsų bičiuliai ne
lietuviai yra verti užsitarnauto 
dėmesio ir mūsų pagarbos!

Petras Klimas,
Paryžius

Tel. (416) 624-8181

mett EKSKURSIJOS
(VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

Ekskursijų kainos: II - $2016.00, III, VI, VII - $2284.00, IV ir V - $2384.00, VIII - $1695.00, įskai
tant vizą ir draudą. Grupės 2—7 Vilniuje —10 dienų. 8 Vilniuje — 6 dienos. Po Vilniaus galima važiuoti ir į kitus 
miestus ilgesniam laikui pagal Jūsų pasirinkimą. Užsirašyti bent 45 dienas prieš išvažiuojant ir įmokėti $200 depo
zitą. Likusi suma reikalinga sumokėti bent 30 dienų prieš išvažiuojant. 2, 5 ir 7 lydėsiu aš pats.

2. Gegužės 18 - 1 4. Liepos 6-20 6. Rugpjūčio 17 - 31
3. Birželio 15-29 5. Liepos 13-27 7. Rugsėjo 7-21
2. Gegužės 18 — vietų dar yra 8. Spalio 10 - 19

Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu

TAT) T? C TTT7 T) insurance*
ĮJ Ji T J 0 Ji. Jj 11 real ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 10 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais -10 v.r. - 2 v.p.p.

Narys "Better Business”biuro
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PAMINKLAS BUS PASTATYTAS!
Daug lietuvių aukojo pastaty

mui paminklo žuvusiems už Lietu
vos laisvę, neabejodami dėl pro
jekto įvykdymo galimybių. Tačiau 
vienas kitas ir susilaikė: “Kai pa
aiškės, kad paminklo statybai ne
bėra jokių kliūčių, tada ir aš pri
sidėsiu”. Dabar tas momentas jau 
ir priartėjo: nebėra jokių abejo
nių, kad paminklas bus pastaty
tas ir gal net š. m. balandžio mė
nesį, nes trūkstama suma nebus 
jokia kliūtis. Jau yra numatyta 
ir jo pašventinimo data, būtent, 
š. m. gegužės 29 d. Norintieji prie 
mūsų didvyrių pagerbimo prisidė
ti, aukas gali siųsti šiuo adresu: 
J. Šiaučiulis, 1500 Rue De Seve, 
Montreal, P. Q. H4E 2A7. Čekius 
rašyti: V.Š.R. Paminklui statyti 
fondui.

Vyriausias paminklo projekto 
vykdytojas džiaugiasi, kad ir šian
dien lietuviai “tautiniam reika
lui yra jautrūs”. Jis yra tikras, kad 
niekas paminklo statybos nebega
li sustabdyti: jau “artėjame prie 
numatytos 50,000 dol. ribos”.

Mūsų savanoriai ir kiti mūsų 
didvyriai nepagailėjo didžiau
sios aukos - savo gyvybės, taigi 
ar neverta ir mums nuoširdžiau

IMPORTAS
KANADOS LIETUVIŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a.
Telefonas (416) 864-2734

1988 m. balandžio 16 d. Toron
te buvo pravestos Kanados lietu
vių sporto apygardos krepšinio 
pirmenybės. Dalyvavo Toronto 
“Aušros”, “Vyčio", “Perkūno” ir 
Hamiltono “KovffTkomandos. At
rodo, kad sportinis gyvenimas 
vis dar sukasi šių miestų ribose. 
Montrealis, Londonas, Ont. taip 
ir nepasirodo, nors yra žinoma, 
kad jie yra gyvi ir žaidžia krep
šinį. Pirmenybės buvo pravestos 
vyrų A, B ir jaunių B klasėse.

Vyrų A klasėje dalyvavo Toron
to “Aušra”, Hamiltono “Kovas” 
ir Toronto “Vytis”. Pirmose rung
tynėse “Kovas" lengvai pelnė lai
mėjimą prieš “Vytį” 106:55, antro
se “Aušra” taip pat nuskynė lai
mėjimą prieš “Vytį” 93:67 ir baig
miniame susitikime, “Aušra” — 
“Kovas”, laimėjimas nukrypo auš- 
riečių naudai 90:87. Šiose rung
tynėse matėsi geresnio žaidimo 
pradų, gražesnių derinių ir in
dividualių pastangų. Nors “Auš
ra” visą laiką vedė, tačiau, likus 
iki rungtynių galo 7.48 min., “Ko
vas” priartėjo iki 71:69. Pasku
tinės minutės kėlė kiek nerimo; 
4.15 min. likus — 79:77, 13 sek. 
iki švilpuko, žaidimo rezultatų 
lenta skelbė 88:84 “Aušros” nau
dai ir..., galiausiai, “Aušra” 
šį susitikimą laimėjo, o taip pat 
ir Kanados lietuvių krepšinio 
meisterio titulą.

Vyrų B klasėje — 4 komandos: 
Toronto — “Aušra”, “Vytis”, “Per
kūnas” ir Hamiltono “Kovas”. Pir
mose rungtynėse “Aušra” nugalė
jo “Perkūną” 106:94, antrose “Ko
vas” laimėjo prieš “Vytį” 104:60. 

atsiliepti į jų pagerbimui stato
mo paminklo organizatorių pa
stangas, paskiriant kiek galint, 
didesnę auką, jei to dar nėra pa
daryta ..., kad kitiems nereik
tų antrą kartą aukoti. Būkime vie
ningi - remkime patriotiniu įsiti
kinimu dirbančiųjų šaulių pastan
gas! D. E.

VISIŠKAI PRITARIA
Editos Nazaraitės spausdinti 

straipsniai, o ypač “Paminklas 
žuvusiems”, “TŽ” - puikūs. Aš pri
tariu šimtu procentų.

Mene ar architektūroje atsi
spindi tos tautos laiko dvasioje 
kūrybinės apraiškos. Šiandien 
žvelgti į praeities architektūri
nius stilius ar simbolinius pa
minklus, reikštų tautinį atsiliki
mą ir jo intelktualinio potencia
lo degradavimą.

Edmundas Arbas

NAUJA SKAITYTOJA
Labai ačiū, kad atsiuntėte man 

loterijos bilietus, tai dabar aš 
siunčiu jums $26 čekį už prenu
meratą ir bilietus. “Tėviškės ži
buriai” man patinka skaityti, per
nai man juos užsakė p.p. Pilipavi
čiai iš Toronto ir buvo didelė man 
staigmena, nes aš niekada šito laik
raščio nebuvau skaičiusi.

Elena Šepikienė, 
Van Nuys, Calif.

Advokatė 
JOANA E. KURAS, ll.b.

kartu su advokatu Petru Šimonėliu perėmė a.a. advokato 
Algio Puterio bylas ir testamentus

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

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

2 Jane St., Suite 500 Telefonai:
Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416)762-7393
Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

Advokatas VIKTORAS E. RUDINSKAS,
B.C.L., LL.B., M.B.A.

Ontario ir Kvebeko teisininkų organizacijų narys, dirba firmoje 
advokatų Anderson, Sinclair, Walters, Shaw a. Mooney.

Barristers and Solicitors. Patent a. Trade Mark Agents

Toronto:
Suite 209, 
3416 Dundas St.W.
Toronto, Ontario M6S 2S1
767-2127

Mississauga:
Suite 200, Plaza One,
2000 Argentia Road, Mississauga,
Ontario, L5N 1P7, 
821-8522 TELEX: 06-960168

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, B.A. M.L.S. LL.B, 

kartu su advokate Joana Kuraite perėmė a.a. advokato 
Algio Puterio bylas ir testamentus

3425 Dundas St.W., Suite 200 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 621 -2136

Paguodos rate dėl trečios-ketvir- 
tos vietos, “Perkūnas” pasiekė lai
mėjimą prieš “Vytį” 95:75 ir baig
minėse rungtynėse “Kovas”, nuga
lėjęs “Aušrą” 91:74, tapo B klasės 
meisteriui, • ......... ..

Įdomiausias Susitikimas buvo 
jaunių B klasėje tarp Toronto 
“Aušros” ir Hamiltono “Kovo”. 
“Kovo” komanda sudaryta iš ber
niukų ir mergaičių turi daugiau 
varžybinio patyrimo, jie yra lai
mėję paskutinėse dvejose ŠAL- 
FASS metinėse pirmenybėse meis
terių vardą. Šiai komandai va
dovauja D. Vinerskienė. Toronto 
“Aušros” jauniai, būdami aukšto 
ūgio, smarkiai progresuoja. Ri
mo Miečiaus vadovaujami, jie gali 
pasiekti gerų rezultatų. Pirmas 
puslaikis baigėsi 25:21 “Kovo” 
naudai. Antrojo viduryje rezul
tatas buvo išlygintas 33:33, ir 
galiausiai “Kovas” nusinešė per
galę 54:39. Torontui taškus pel
nė: Jonas Mockus 14, Andrius Kra- 
šauskas-Tyler 13, Mykolas Šilei
ka 6 ir Jonas Griška 6. ,

Šios varžybos pravestos sklan
džiai. Jas suorganizavo Kanados 
lietuvių sporto apygarda su va
dovu Edžiu Stravinsku priekyje. 
Trūko reklamos spaudoje, todėl 
sportininkai rungtyniavo be žiū
rovų. Sig. K.

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investaciįų srityje

• Aukso kasyklų analizuotojas
• Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 

“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai
— arba angliškai

Moss, Lawson & Co. Limited
48 Yonge Street, Toronto, Ont. M5E 1G7

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

RF/14BK Į

1700 bloor Street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

west realty inc., realtor 
an independent member broker

All THE

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

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Visais kelionių 
reikalais kreiptis: 
V. BAČĖNAS 
tel. (416) 593-0600

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480

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

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

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

- Balandžio 24, sekmadienį, 
mūšy šventovėje 11 vai. Mišių metu 
Pirmąją Komuniją priimė: Andrea 
Dementavičiūtė, Indrė Valadkai- 
tė, Jonas Baliūnas, Taras Chorno- 
maz, Kristupas Kaknevičius, Kris
tijonas Kostecky ir Paulius Mari- 
jošius. Sveikiname juos ir jų tė
velius bei visus gimines ir šeimų 
artimuosius. Ta proga pamaldų 
metu giedojo Maironio mokyklos 
choras, vadovaujamas muz. D. Vis- 
kontienės.

- Balandžio 25, pirmadienį, iš 
mūsų šventovės palaidotas a.a. 
Juozas Velyvis, 91 m. amžiaus.

- Praeitą savaitgalį pakrikštyta 
Arvydo ir Vidos (Bubelytės) Smai
lių dukrelė Kristina-Virginija. 
Taipgi pakrikštytos Donald ir Sa
lomėjos (Verikaitytės) Berry duk
relės: Kotryna-Rožė ir Kristalė- 
Elzbieta. Sveikiname naująsias 
krikščiones, jų tėvelius, senelius, 
gimines bei artimuosius.

-Balandžio 21, ketvirtadienį, per 
mūsų parapiją lietuvių kapinėse 
palaidotas a.a. dr. Oskaras Pūdy- 
maitis, 86 m. amžiaus, gyvenęs 
Sault Ste. Marie mieste.
- Gegužės 8, Motinos dieną, “Gin

taro” ansamblio nariai po pamal
dų mūsų parapijos salėje parda
vinės rožes.

- Šv. Jono lietuvių kapinėms au
kojo: $100-A. Barauskienė.
- Parapijos skoloms numokėti 

aukojo: $70 - M. Jakubauskienė; 
$50- M. Norkienė.

— Mišios gegužės 1, sekmadienį, 
9.30 v.r. - už a.a. M. Makarenkienę; 
11 v.r. - už parapiją. Wasagoje, 11 
v.r. - už Kasperavičių šeimos 
mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
— Gegužės 1 d. pamaldos įpras

tu laiku 11.15 v.r. Po pamaldų mo
terų draugijos susirinkimas pa
rapijos salėje. Kviečiame moteris 
dalyvauti.

— Gegužės 8 d. pamaldas įprastu 
laiku laikys parapijos tarybos na
riai. Švęsime Motinos dieną. Moti
noms pagerbti giedos parapijos 
choras. Klebono pareigas einan
tis kun. P. Dilys tą dieną bus Či
kagoje, kur įvyks ilgamečio Lietu
vių evangelikų reformatų kolegi
jos prezidento Motiejaus Tamulė- 
no 75 m. pagerbimas. Kun. P. Di
lys Torontan grįš gegužės 13 d.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 350 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: G. J. Vėlyvis iš North 
Adams, Mass., J. K. Palskiai iš Ro- 
česterio, A. E. Ruzgai iš Wood
haven, N.Y., Onutė Vindašienė iš 
Kalifornijos, S. Vėlyvytė ir P. 
Fehn iš Morristown, N.J. Visi iš 
JAV.

— Balandžio 23 ir 24 d.d. LN kar. 
Mindaugo menėje įvyko Baltiečių 
filatelistų paroda, reprezentuo
janti Estijos, Latvijos ir Lietu
vos pašto ženklus ir pinigus. Pa
rodą aplankė daug lietuvių ir sve
timtaučių. Paroda pavadinta 
“BALTPEX IX” ir aprašyta “The 
Toronto Star” dienraštyje.

— Lietuvių slaugos namams au
kojo: $1,000 - Petras Bridickas, 
$200 - P. M. Sostakai ir a.a. Jono 
Steiblio atminimui $100 aukojo 
velionies žmona Elena Steiblie- 
nė. Aukos priimamos “Paramoje” 
ir Prisikėlimo parapijos banke.

— LN paliktas tamsiai rudos 
spalvos apsiaustas, skambinti 
LN vedėjui T. Stanuliui tel. 532- 
3311.

— LN valdybos posėdis - balan
džio 28 d., 7.30 v.v.

— Jaunuoliams - studentams yra 
keletas laisvų vietų LN binge. 
Skambinti T. Stanuliui tel. 532- 
3311.

Anapilio knygyne 
naujos knygos

Alė Rūta, DAIGYNAS (Romanas)
— $15.

A. Gailiušis, SAVANORIO DUK
TĖ (Romanas) — $11.75.

D. Mackialienė, BERŽAS UŽ LAN
GO (Romanas) — $15.50.

A. Rūta, MARGU RAŠTO KELIU 
(Apysaka) — $13.

A. Paškus, KRIKŠČIONIS PSI
CHOLOGINĖJE KULTŪROJE
— $6.25.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kro
nika, Nr. 8 —$14.

J. Gliaudą, ATOLAS — KORALŲ 
SALA (Romanas) — $11.75.

A. Rūta, TARP ILGESIO IR TĖVIŠ
KĖS, k. v. —$17.50.

A. Kezys, WORLD’S FAIRS Foto 
Alb. —$18.

P. Jurkus, KAI VILNIAUS LIEPOS 
ŽYDI (Sakmės) —$13.

B. Vaivorytė, DOMUKO JOTYNĖ
— $8.

P. Jurkus, JUODVARNIAI (Pasaka- 
poema) — $7.

A. Maceina, IŠLAISVINIMO TEO
LOGIJA — $5.

WASAGA BEACH išnuomojamas 
visam sezonui butukas dviem ar 
trim asmenim. Skambinti vakarais 
nuo 6-9 v.v. Tel. 762-2411 Toronte.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 

10.15 v. Mišias grojo fleitistas T. 
Regina.

— Balandžio 20 palaidotas a.a. 
Povilas Baranauskas, 83 m.

— Pirmos Komunijos iškilmės 
įvyks ateinantį sekmadienį per 
10.15 v. Mišias, kurių metu gie
dos parapijos vaikų choras, va
dovaujamas muz. D. Viskontienės.

— Visos tarybos pirmas susirin
kimas, kuriame bus pasiskirstyta 
pareigom, įvyks šį ketvirtadie
nį, 7.30 v.v. Parodų salėje.

— KLK moterų mūsų parapijos 
skyrius gegužės 1 d., 4 v.p.p., ren
gia Marijos metuose Marijos 
garbei popietę. 4 v.p.p. geguži
nės pamaldos šventovėje, po to 
salėje vyks programa su sės. Mar
garitos paskaita, sės. Onutės poe
zija ir pianistės V. Kriaušaitės 
koncertu.

— Kretingos jaunimo stovyklų 
pobūvis — suvažiavimas įvyks 
gegužės 8 d. Kviečiami visi bu
vę stovyklautojai, jų tėveliai 
ir svečiai. Numatyta programa: 
3 v.p.p. Mišios šventovėje, 4 v.v. 
vakarienė salėje. Po to vaizda
juostė iš stovyklų gyvenimo, nuo
traukos, žaidimai, dainos ir šo
kiai.

— Registracija į maldininkų 
kelionę, kurią organizuoja pa
rapija gegužės 20-23 d.d. į Mari
jos šventoves Montrealyje ir Kve
beke, vyksta parapijos raštinėje.

— Moksleivių ateitininkų re
kolekcijos įvyks “Loretto” Stri- 
pinių slidinėjimo vietovėje ge
gužės 7-8 d.d. Rekolekcijas pra
ves seselė Igne.

— Parapijai aukojo: $500 — R. 
Daržinskas; $300 — A. Norkus; 
$100 — E. H. Chvedukai, K. Jukne
vičius, S. Tumosienė; $80 — Z. Pu- 
šinskienė; $56 — J. Karka; $50 — S. 
Barčaitis, I. S. Girdzijauskai, E. 
R. Girdauskai, P. Gaidelis, P. Ra- 
čys; novenai: $100 — J. Marčiukai- 
tienė, S. Rakštienė, Z. R. Rimšos; 
$50 — A. Keliačius, K. Žutautas; 
Relig. šalpai: $30 — V. Pusvaškie- 
nė; vyskupo fondui: $200 — prel. 
J. Tadarauskas; klierikų fondui: 
$50 — P. Gaidelis; labdarai: $60 — 
V. Pusvaškienė.

— Mišios gegužės 1, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Juozą Ališaus
ką, 9.20 v.r. už Algį Puterį, 10.15 
v.r. — už a.a. Joną ir Antaną Mu
rauskus, už a.a. Oną Giedraitienę, 
Pirmos Komunijos einančių vai
kučių intencija; 11.30 v.r. — už 
parapiją, 7 v.v. — už a.a. Povilą 
ir Oną Alimus.

Prof. Antano Maceinos minė
jimas įvyks gegužės 15, sekma
dienį, 3 v.p.p., Prisikėlimo 
parapijos salėje. Paskaitą 
skaitys dr. Juozas Girnius. 
Bus ir meninė programa. Visa 
plačioji visuomenė kviečiama 
dalyvauti ir pagerbti didįjį 
lietuvių filosofą.

PL IV kultūros kongreso ren
gimo pirmininkė Milda Len
kauskienė ir programos koor
dinatorius Pranas Joga balan
džio 18 ir 19 d.d. Toronte bu
vo susitikę su organizacinio 
komiteto nariais ir aptarė 
įvairius kongreso reikalus. 
Pasaulio lietuvių IV kultūros 
kongresas įvyks 1988 m. bir
želio 24-27 d.d. Toronte.

DĖMESIO DANIJOJ GYVE
NUSIEMS! Liepos 3 d. Hamilto
ne įvyks Tautinių šokių šventė. 
Šio renginio metu bus gera pro
ga Danijoj gyvenusiems susitik
ti ir atnaujinti pažintis. Todėl 
skubiai atsiliepkite Al. Bričkus, 
1700 Bloor St.W., Apt. 712, To
ronto, Ont. M6P 4C3. Canada. 
Tel. 1-416-762-6128. Platesnė 
informacija bus paskelbta vė
liau. (Sklb.)

Juozui Karasiejui jo erd
viuose namuose gausus būrys 
draugų ir artimųjų suruošė 
50-jį gimtadienį. Juozas yra 
vienas iš Toronto “Gintaro” 
vadovų ir veiklus visuomeni
ninkas. Jam buvo palinkėta 
ilgiausių ir darbingiausių 
metų. Buvo įdomus momentas. 
Juozo mamytė ir dėdė padai
navo linksmų senoviškų dainų. 
Rita ir Juozas Karasiejai yra 
VIII tautinių šokių šventės 
programos vadovai.

A. a. Vladui Simanavičiui 
mirus, užjausdami kun. kleb. 
Augustiną Simanavičių, OFM, 
Sofija ir Stasys Rakščiai, Lai
ma ir Justas Kriaučiūnai “Tė
viškės žiburiams” aukojo 
po $25.

Jerry Weiner, naujas minis- 
teris daugiakultūriniams rei
kalams, balandžio 17 d. susi
pažino su įvairių tautų kilmės 
visuomenės ir spaudos atsto
vais Toronto Radison viešbu
tyje. Visus pavaišino pietumis. 
“Tėviškės žiburiams” atstova
vo V. Matulaitis.

1988 m. gegužės 1, sekmadienį, Toronto Lietuvių namų
Karaliaus Mindaugo menėje. Bazaras -12.00 v.p.p. Popietė ir meninė programa-3 v.p.p.
PROGRAMOJE: visos "Atžalyno" tautinių šokių grupės. Turtinga loterija, bazaras, 

kava ir pyragai. įėjimas — laisva auka.
Visi kviečiami savo dalyvavimu ir aukomis paremti mūsų šokantį—dainuojantį jaunimą. 

TĖVŲ KOMITETAS

Kviečiame visus atsilankyti į

MARUOS GARBEI POPIBTf,
gegužės 1, sekmadienį, Prisikėlimo parapijos šventovėje

Gegužinės pamaldos - 4 v.p.p. Po pamaldų salėje - programa: 
sės. Margaritos Bareikaitės paskaita, sės. Onutės Mikailaitės — poezija, 
jaunos pianistės — Veronikos Kriaušaitės atliekami muzikos kūriniai. 
Po programos — vaišės.

KLK moterų draugijos Prisikėlimo parapijos skyrius

Programoje: "Atžalyno" jauniausioji tautinių šokių grupė. 
Motinos bus apdovanotos gėlėmis ir pavaišintos vynu. Veiks 
gėrimų bufetas. Kviečiame mamytes, jų šeimas ir visuomenę 
atsilankyti.

Lietuvių namai ir Lietuvių namų vyrai

Gauta žinia, kad pas Eleną 
Raštikienę (a.a. gen. St. Rašti
kio žmoną) iš Lietuvos į Los 
Angeles vizitui atvyko abi jos 
dukterys ir dukterėčia.

“Lithuanian Sashes” — (lie
tuviškos juostos), A. ir A. Ta
mošaičių knyga jau atspausta 
ir siuntinėjama užsisakiu
siems iš anksto. Nauji užsa
kymai papiginta kaina nepri
imami. Dabar knygos kaina To
ronte $50 kan. ir primokėtinos 
pašto išlaidos. Už Kanados — 
$44 JAV, įskaitant brangų paš
tu persiuntimą.

Lietuvių tautodailės 
instituto valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, 

kurie mane lankė ligoninėje ir na
muose, atnešė gėlių ir kitų dova
nų su gražiais linkėjimais.

Ypatinga padėka T. V. Gražu
liams už nuolatinį lankymą ir visą 
globą, o taip pat ir prel. J. Tada- 
rauskui.

Dėkoju Šostakam, Grigam, Ta
mošiūnam, Revam, Preikšaitienei, 
A. Stočkienei, Krakauskui, P. Stoč- 
kienei, Buožienei, Valiukui, Dan- 
čikienei, Žėkam, Mitalienei, Ado
mavičienei, Kinčienei.

M. Andrulevičienė

PADĖKA
Labai sunkiai susirgus ir atsi

dūrus ligoninėj, nuoširdžiai dė
koju mane lankiusiems ligoninėj 
ir namuose. Ačiū už gėles, dova
nas, korteles ir skambinusiems te
lefonu: J. Lajukienei, E. Drau- 
dvilienei, B. Dicevičienei, čiži
kams, U. Paliulytei, Z. Didžbalie- 
nei, dukrai, žentui, anūkei Danu
tei su vyru, vaikaičiams Jonui, 
Steponui, dr. Wood ir dr. M. Valad- 
kai už rūpestingą globą. Ypatingą 
padėką reiškiu L. M. Malinaus
kams, parodžiusiems didelę meilę 
ir tėvišką globą.

Su didele pagarba -
Adelė Vaitkevičienė

1 988 metų 
Kretingos 
stovyklos

1. Liepos 3-16 — lietuviškai kalbantiems
(6-16 m. amžiaus)

2. Liepos 17-31 — lietuviškai nekalbantiems
(6-16 m. amžiaus)

Po tautinių šokių šventės laukiam daug stovyklautojų 
iš kitų vietovių. Jei atsirastų pakankami norinčių, už
sakysime autobusą nuvežti vaikus iš Hamiltono (po 
šokių šventės) tiesiai į stovyklą.

Kviečiame visus dalyvauti 

stovyklų suvažiavime 
gegužės 8 d., sekmadienį, 3 vai. po pietų, 

Prisikėlimo parapijos salėje Toronte. 
Registracijos ir kitais reikalais skambinkinte 

Linai Kuliavienei (416) 766-2996 arba 
Rūtai Jaglowitz (416) 622-9919

“The Toronto Star” 1988. IV. 
14 paskelbė, kad lietuvių, uk
rainiečių bendruomenių at
stovai buvo susitikę Otavoje 
su teisingumo ministeriu Hna- 
tyshyn. Jie pareiškė protestą, 
kad pagal Kanados, Sovietų 
Sąjungos ir Olandijos susita
rimą bus jieškoma tik nacių 
nusikaltėlių. Gi praeitų metų 
rugsėjo mėn. Kanados parla
mente išleistame įstatyme bu
vo numatyta jieškoti ir kitų 
karo nusikaltėlių. R. Vašto- 
kas, Trento universiteto pro
fesorius ir Lietuvių Bendruo
menės atstovas, įteikė 1,011 
pavardžių sąrašą, įtariamų so
vietų karo nusikaltėlių, ne
atpažintų ir galinčių gyventi 
Kanadoje. Min. Hnatyshyn pa

nuoširdžiai
* * kviečia
F visuomenę į

sekmadienį, 
11.00 v.r. - 
2.45 v.p.p., 
karaliaus 
Mindaugo 
menėje.

reiškė žurnalistams, kad susi
tarimai su minėtom valstybėm 
neužkerta kelio imtis akcijos 
prieš kitus nusikaltėlius. JA

Winnipeg, Manitoba
TAUTOS FONDUI AUKOJO: $20 - 
kun. J. Bertašius, A. Balčiūnas, V. 
Jungelevičienė, M. Šarauskas, P. 
Žiminskas, L. Stanius; $15 - V. 
Zavedskienė; $10 - P. Gustys, E. 
Bugailiškis, A. Kuncaitis, E. Ka- 
lasauskas, L. Samulaitienė, A. 
Malaske, V. Rutkauskas, V. Kriš
čiūnas, E. Fedaras, B. Grabienė, 
O. Demereckienė, J. Timmerman; 
$5 - A. Lingė, V. Šerkšnys, J. Driau- 
nevičius, M. Bagdonienė.

Ačiū visiems aukotojams.
TF atstovybė Kanadoje

MONTREAL®
Vidurio Europos studijų insti

tutas, talkinamas KLB Montrea- 
lio apylinkės, surengė dr. Vytau
to Pavilanio paskaitą balandžio 
12 d. seselių namuose. Susirinko 
apie dešimt instituto drabuotojų 
ir apie keturiasdešimts lietuvių. 
Vakaronę pravedė instituto prez. 
dr. A. Kawczak. Su paskaitininku 
supažindino Arūnas Staškevičius. 
Dr. V. Pavilanis kalbėjo apie da
bartinę rezistenciją ok. Lietuvo
je. Paskaita buvo paryškinta, at
sakinėjant į susidomėjusių klau
simus. Viskas vyko anglų kalba. 
Po paskaitos visi buvo pavaišinti 
kava ir pyragaičiais.

Keston kolegijos Kanados sky
rius suorganizavo religinės gru
pės dviejų savaičių išvyką į So
vietų Sąjungą. Šiai grupei grįžtant 
namo ir susitikus su spaudos atsto
vais Londone, “The Gazette” 1988. 
IV. 12 įsidėjo CP straipsnį, pava
dintą “Religinė grupė ‘atvirumą’ 
laiko tik vaidinimu”.

AV parapijos komitetas balan
džio 13 d. klebonijoje sušaukė 
lietuviškų organizacijų atstovų 
susirinkimą aptarti kun. Pauliaus 
Mališkos primicijų iškilmes, ku
rios įvyks birželio 19 d. šioje pa
rapijoje. Dalyvavo dvidešimt pen
ki asmenys. Buvo iškelta įvairių 
sumanymų. Pabaigoje buvo nutar
ta sudaryti platų komitetą, kurio 
nariai tvarkys atskiras iškilmių 
dalis. Į šį komitetą įeina: klebo
nas kun. Juozas Aranauskas, se
selė Palmira, Joana Adamonytė, 
Jadvyga Baltuonienė, Elvira Kra- 
sowski, Danutė Staškevičienė, 
Ant. Čepulis, Albertas Jonelis, 
Ant. Keblys, Izidorius Mališka, 
Augustas Mylė, Rimas Piečaitis, 
Arūnas ir Linas Staškevičiai.

“Nepriklausoma Lietuva” meti
nį spaudos balių suruošė balan
džio 16 d. AV parapijos salėje. 
Atsilankė virš pusantro šimto 
svečių. Spaudos bendrovės pirm. 
Juozas Šiaučiulis supažindino su 
dalyvaujančia disidente Dalia 
Tamulyte, kuri tarė trumpą svei
kinimo žodį. Arūnas Staškevičius

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 1L7

LITAS
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 $23,000,000 REZERVAS - virš $750,000.

MOKA UŽ:
Certifikatus ................... 83/a%
Term, indėlius:

1 metų ....................8 %
180 d.-364 d.......... 7 %
120 d. - 179 d.......... 63/a%
60 d. - 119 d.......... 62/z%
30 d. - 59 d.......... 6’/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 93/4%, asmenines-nuo 1O'/2%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite" 
KASOS VALANDOS:

Rosemont Šv. Kazimiero par.
Pirm., antr., treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniais

1475 DeSeve
9.00-3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00 
10.30-12.30

4.00-8.00
2.00-6.00

10.30-12.30

FOTOGRAFAS
Darau nuotraukas vestuvių ir kitom 
progom. Skambinkite - JAUNIUS 
BAKEVIČIUS telefonu 766-1498 
Toronte.

ATLIEKAM ĮVAIRIUS sunkius 
darbus: išpjaunam medžius, išva- 
lom garažus, rūsius ir t.t. Skam
binti Vincui tel. 416-857-3372.

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

• Patarnauja
• Nemokamas

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

lietuviy kalba, 
namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Ne tik namai, 
bet ir jūsų ateitis 

KLB Montrealio apylinkės valdy
bos vardu sveikino dalyvius, sa
vo atsilankymu remiančius Mont
realio lietuvišką savaitraštį. 
Kanados lietuvių fondo įgalioti
nis Br. Staškevičius įteikė šio 
fondo “Nepriklausomai Lietuvai” 
paskirtą paramą — $3000. J. Šiau
čiulis savo padėkoje pareiškė, 
kad Kanados lietuvių fondas yra 
vienintelė lietuviška instituci
ja, taip nuoširdžiai remianti laik
raštį, nes per paskutinius ketve
rius metus iš šio fondo buvo gauta 
$10,000. Meninei daliai vadovavo 
“Nepriklausomos Lietuvos” re
daktorė Birutė Nagienė. Čia per 
du išėjimus pasirodė torontiškis 
Vaclovas Povilonis su savo malo
niomis dainomis ir pora šokėjų 
su moderniškais šokiais. Po Al
berto Jonelio skaniai paruoštos 
vakarienės renginio dalyviai ga
lėjo pasišokti ir išbandyti laimę 
turtingoje loterijoje.

Dalia Tamulytė, kovo pradžioje 
atvykusi iš ok. Lietuvos, balan
džio 17 d. AV parapijos salėje 
darė pranešimą, į kurį susirinko 
pusantro šimto lietuvių. KLB 
valdybos pirm. Vytautas Bireta 
supažindino su Dalia, kuri nuo
širdžiai nupasakojo savo asme
ninius persekiojimus, patirtus 
iš okupantų per paskutinį dešimt
metį. Klausytojai pranešimą pri
ėmė labai šiltai — sustoję plojo 
kelias minutes. Po keletos klau
simų buvo rodoma vaizdajuostė iš 
demonstracijos Otavoje Vasario 
16-sios proga ir ypač puikus Mai
ronio gimimo minėjimas įvairiose 
ok. Lietuvos vietovėse. Visi da
lyviai buvo pavaišinti kava ir py
ragais. Šį renginį suruošė KLB 
Montrealio apylinkės valdyba.

A. a. Liudvika (Mackevičiūtė) 
Kaušpėdienė, 81 m. amžiaus, mirė 
balandžio 11 d. Po pamaldų šv. 
Kazimiero šventovėje palaidota 
balandžio 14 d. Notre Dame dės 
Neiges kapinėse. Liūdi sūnus ir 
duktė su šeimomis ir dvi seserys, 
kurių viena ok. Lietuvoje. „ „

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special................. 51/4%
Taupymo - su gyv. dr............ 5 %
Taupymo-kasdienines....... 43/4%
Einamos sąsk........................ 41/z%
RRIF-RRSP-term.............  93/4%
RRIF-RRSP-taup.............  6'/4%

ATLIEKAM visus namų remonto 
darbus - vandentiekio, šildymo ir 
kt. Skambinti K. Cibas 534-3882 arba 
J. Zaleskis 663-2125 Toronte.

JIEŠKAU PIRKTI prie vandens ir 
gražaus paplūdimio trijų miega
mųjų vasarnamį, netoliau kaip 
dviejų valandų važiavimo nuo To
ronto. Mokėsiu iš karto visą sumą. 
Skambinti tel. 597-1714 arba 781- 
6062 ir klausti Toomas.

LAIKE DVIEJŲ AR TRIJŲ mėne
sių turėsiu keisti butą. Esu nerū
kantis ir negeriantis, 67 metų pen
sininkas. Jeigu kas turite išnuo
mojimui High Park apylinkėje du 
kambarius ir virtuvę, prašau pa
likti savo telefono numerį skambi
nant 532-1950 bet kuriuo laiku.

JAUNAS, TVARKINGAS, nerū
kantis, mokslus baigęs vyras, ge
gužės mėn. darbovietės perkelia
mas į Torontą, jieško buto miesto 
centre arba arti susisiekimo. Pra
šome skambinti “TŽ” administra
cijai tel. 275-4672.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
Toronte.


