
[ tiewvo’ X 
I nac*lona

g TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
“r THE LIGHTS O E HOMELAND

Nr. 18 (1993) 1988 GEGUŽĖ-MAY 3 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS METAI 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA Tel. (416) 275-4672 50 ct.

Šeima — nepakeičiama
Dar prieš keliolika metų atrodė, kad tradicinė šeima, viena 

stipriausių sveikos visuomenės ląstelių, pasmerkta sunykimui. 
Visa, kuo ankstyvesnės kartos gyveno, ko laikėsi, į ką tikėjo, bu
vo mėginama beatodairiškai atmesti. Sąvokos kaip lojalumas, 
pareiga, ištikimybė buvo vartojamos išreikšti pajuokai. Šei
ma buvo charakterizuojama kaip opresijos įrankis, varžantis 
individo laisvę ir trukdantis socialinį progresą. Jieškant pakai
talo, buvo skelbiamos naujos teorijos, steigiami kibucai, komu
nalinės šeimos, eksperimentinės grupės. Tačiau nė viena iš jų 
neprigijo, o vietoje atsakymo nuvedė į desperaciją. Aštuonias
dešimtoji dekada rodo ryškią orientaciją grįžti prie monoga- 
minės šeimos. Patys radikaliausi sociologai jau skelbia, kad 
vyro ir moters santykiams normuoti reikalinga abipusė asmeni
nė pagarba, pasitikėjimas, ištikimybė ir santūrumas. Einama 
dar toliau. Darnus sugyvenimas šeimoje tapo pačiu giliausiu 
šiandieninio žmogaus troškimu, nežiūrint kokio amžiaus jis be
būtų, svarbesniu už karjerą, padėtį visuomenėje, pinigus, gra
žius namus ar brangų automobilį. Jis jieško pastovaus emoci
nio ryšio ir tų normuojančių savybių, kurios neseniai buvo mė
ginamos atmesti.

SEIMĄ turi potencialą atlikti tris milžiniškos svarbos funk
cijas savo nariams: auklėti ir socializuoti, perduoti istori
ją ir ugdyti rezistenciją nepageidaujamoms įtakoms. Šei
moje formuojamas individo žvilgsnis į save, į kitus ir į pasaulį. 

Čia įskiepijami doros principai, internalizuojama vertybių siste
ma; čia jis išmoksta dalintis, pasitikėti, patiria meilę, džiaugs
mą. Susiduria taip pat su egoizmo riba, mokosi apvaldyti impul
sus, patiria savo veiksmų pasekmes. Žodžiu, jis susiduria su pa
čia pirmąja žmonių bendruomene. Tokiam asmenybės vystymui
si reikia pastovios, pasitikėjimu ir šilima persunktos, kelias ge
neracijas apimančios šeimos aplinkos. Ar negali grupė draugų 
sudaryti tokias pačias sąlygas? Psichologai sako, kad negali. 
Jeigu individas gali impulsyviai pagal nuotaiką nutraukti ryšį 
ar draugystę, jis neranda reikalo prisiderinti, analizuoti savo 
motyvų ar įeiti į kito asmens padėtį. Jis lieka emociškai nesu
brendęs. Didžiajame šeimos rate, kuriame taip apčiuopiamai 
vyksta fizinis generacijų tęstinumas, susidaro tam tikra dvasinė 
atmosfera, intelektualinis klimatas Neišvengiamai persiduo
da iš kartos į kartą šeimos istorija bei ideologija: religinis, poli
tinis, tautinis nusistatymas, kultūrinės vertybės bei aspiraci
jos. Tautinis momentas yra išskirtinai svarbus. Lietuviškoje 
šeimoje tėvų tikėjimas, krašto istorija, kalba, tradicijos ir papro
čiai persiduoda pačiu natūraliausiu būdu. Jei aplinkos nuotai
ka yra maloni, šilta, jei rodoma pagarba ir mažiems, ir jauniems, 
ir seneliams, jei ten būti saugu ir gera, lietuviška sąmonė tampa 
asmenybės dalimi be ypatingų pastangų. Nebus per daug pasa
kyta, kad tautinis tęstinumas galimas tik per šeimą.

DABAR niekas negali likti indiferentiškas ar pasyvus ap
linkai. Ji vienaip ar kitaip žmogų veikia. Idealai gali bū
ti panaudoti blogiui. Progreso vardan naikinama. Bru- 
tualizuojanti gatvės įtaka veržiasi į mokyklas. Čia iškyla rezis

tencinis šeimos vaidmuo. Ši funkcija nėra automatiška; ji yra 
giliai sąmoninga ir dažnai reikalauja jungtinių pastangų. Vai
kai mokomi analizuoti juos supančią aplinką, politines situa
cijas, kritiškai vertinti spaudą, televiziją. Mokoma rinktis tai, 
ką diktuoja reikalas ir estetika, bet ne reklamomis užtvindyta 
komercija ar propaganda. Totaliniame režime šeimos sąvoka 
yra siejama su laisvės troškimu, nes šeima pajėgia įdiegti pasi
priešinimą be ginklų ir kareivių. Okupuotoje Lietuvoje religin
ga lietuviško nusistatymo šeima yra tvirčiausia rezistencijos 
celė prieš nutautinimą bei surusinimą. Stengdamasi mažinti 
jos įtaką, valdžia perima vaikų auklėjimą nuo pat mažens. Be 
abejonės, būdama gyvas organizmas, šeima turi praeiti tam tik
ras kaitos stadijas, prisitaikyti prie laiko reikalavimų. Turi vyk
ti tėvo ir motinos rolių pasikeitimas, darbų pasidalinimas. Ta
čiau. kad ir netobula, kad ir su trūkumais, šeima šiandien yra pa
ti svarbiausia humanizuojanti jėga, kuriai negali prilygti joks 
pakaitalas. A. S.

KANADOSĮVYKIAI

Liberalai nori kito vado?

šaulio įvykiai
JERUZALĖJE 1987 M. VASARIO 16 D. PRADĖTA J. DEMJANIUKO 
byla pasibaigė š. m. balandžio 25 d. trijų teisėjų paskelbta mir
ties bausme. Jie ukrainietį J. Demjaniuką pripažino Treblinkos 
stovykloje žiaurumais pasižymėjusiu Ivanu Žiauriuoju, atsakin
gu už karinius nusikaltimus, taip pat už nusikaltimus žydų tau
tai, žmonijai, persekiojamiems žmonėms. Bylos stebėtojai pa
skelbtą mirties bausmę sutiko plojimais, “bravo” šauksmais, 
ypač kai teisėjas Zvi Talas pareiškė, kad mirties busmės reika
lavo aukų kraujas. Vėliau paaiškėjo, kad holokausto aukomis 
yra tapę ir to teisėjo tėvai. Vis dėlto ovacijoms neturėtų būti vie
tos rimtame teisme. Matyt, įtakos turėjo televizija, transliavusi 
net dvylika valandų trukusį visos su mirties sprendimu susiju

Netikėtos įtampos Kanados li
beralams atnešė $6.2 milijono 
pasiekusi partijos skola, di
dėjanti kas mėnesį $100.000. 
Kol Kanados liberalų partija 
buvo valdžioje, netrūko lėšų 
jos reikalams, nes tada ji tu
rėjo daug rėmėjų. Dabar gau
namų aukų nepakanka net par
tijos skolai padengti, o artė
ja parlamento rinkimai, ku
rių vajui reikės papildomų 
milijonų dolerių. Partijos 
vadovybė nutarė savo dabar
tinio vado J. Turnerio įstai
gos biudžetą sumažinti be
veik $300.000 ir nuo gegužės 
6 d. atleisti šešis tarnautojus 
partijos būstinėje. Esą netgi 
buvo kalbama apie finansinio 
bankroto paskelbimą. Praėju
sią savaitę staiga prasidėjo 
skilimas liberalų parlamen
tarų eilėse, nukreiptas prieš 
J. Turnerį. Prasidėjusį skili
mą buvo stengiamasi nutylėti, 
bet esminiai faktai pasiekė 
spaudą ir visus kanadiečius. 
Paaiškėjo, kad liberalų par
lamentarai turėjo du uždarus 
posėdžius, trukusius keturias 
ir dvi valandas.

Pagrindinis dėmesys teko 
oficialiam 22 liberalų raštui, 
reikalaujančiam J. Turnerio 
atsistatydinimo ir naujo va
do rinkimų. Kanados parla
mente liberalai, be paties va
do J. Turnerio, turi 39 atsto
vus. Tad 22 reikalavimą pasi
rašę liberalai sudarė didesnę 
visų atstovų dalį. Kalbama, 
kad opozicijai prieš J. Turne
rį vadovavo senatorius Pietro 
Rizzuto, parlamentarai Char
les Caccia ir John Nunziata. 
J. Turneris atsisakė pasitrauk
ti iš vado pareigų, viešoje spau
dos konferencijoje pareiškęs 
savo įsipareigojimą vadovau
ti liberalų partijai sekančiuo
se Kanados parlamento rinki
muose ir tapti ministeriu pir
mininku. Jis taipgi pabrėžė, 
kad jį vadu 1984 m. išrinko 
Kanados liberalų partijos su
važiavimas ir vėl patvirtino 
1986 m. Pasak J. Turnerio, par
tija yra didesnė už parlamento 
narius, ir tik ji gali pakeisti 
vadą. J. Turneris taipgi pabrė
žė, kad jį remia Ontario libe
ralų premjeras D. Petersonas

(Nukelta į 8-tą psl.)

Jaunos motinos ir kūdikio džiaugsmas. O kad jis lydėtų juos per visą gyvenimą ir nuolat skaidrintų kasdienybę

Religijos būklė povergtoje tėvynėje
Delegacija iš Kanados lankėsi Sovietų Sąjungoje ir Baltijos šalyse

Per paskutinius trejus me
tus Sovietų Sąjungoje paste
bimi dideli pasikeitimai. Kal
bama apie ekonominį ir socia
linį persitvarkymą, einama 
prie didesnio atvirumo ir kri
tiškumo visuomenėje, rašoma 
net apie Stalino laikus, kai 
“per šalį ritosi represijų ban
ga" (“Tiesa” 1988.IV.5).

Kiek tos kalbos, užsimojimai 
ir planuojamos reformos page
rins eilinio piliečio dalią, kiek 
atneš kultūrinės ir dvasinės 
laisvės, kiek sumažins prie
žastį Rytų-Vakarų konfliktui, 
dar per anksti spėti. Ateitis 
priklausys ne tik nuo Michai
lo Gorbačiovo ryžto ir planų, 
bet ir nuo Sov. Sąjungos eko
nominės bei socialinės inerci
jos ir privilegijuotų sluogsnių 
priešinimosi reformoms.

Kad paskatinus persitvarky
mo - “perestroikos” eigą ir iš
naudojus atvirumo - “glast- 
nost” nuotaiką religinės lais
vės ir žmogaus teisių reikaluo
se, Keston College Canada 
suorganizavo delegaciją nuo 
kovo 30 iki balandžio 10 d. į 
Sovietų Sąjungą. Delegatai, 12 
dvasiškių ir visuomenininkų, 
buvo oficialiai priimti Mask
voje, ir taip pat keliavo į Uk
rainą, Lietuvą, Latviją ir Esti
ją. Keston College yra Angli
joje 1959 m. įsikūrusi įstaiga 
ir iki šiol veikia kaip moksli
nis tyrimo institutas, studijuo
jąs religijos raidą ir persekio
jimus Sov. Sąjungoje bei Kini- 
joe. Kanados skyrius veikia 
tik dveji metai, vadovaujamas 
torontiškės Maureen Giroux.

Krikščionims gyvenantiems 
Sov. Sąjungoje šie metai yra 
svarbesni už kitus. Sueina 
1,000 metų nuo kunigaikščio 
Vladimiro krikšto Kievo mies
te ir slavų krikščionybės pra
džios. Sovietų valdžia, siek
dama savo tikslų, prisideda 
prie Ortodoksų Bendrijos tūks
tantmečio atšventimo. Yra 
atidaryta keliolika cerkvių, 
grąžinamas tikintiesiems Mask
vos seniausias Danilov vie
nuolynas ir organizuojama 
Bendrijų konferencija Mask
voje, į kurią pavėluotai buvo 
kviečiamas ir popiežius Jonas- 
Paulius II.

Taip pat šiemet yra persvars- 
tomas antireliginis statutas, 

įvestas Stalino 1929 m. Nauji 
įstatymai yra ruošiami Religi
nių reikalų taryboje, kuri kont
roliuoja visą tikinčiųjų gyve
nimą Sov. Sąjungoje, nors dva
siškiai turi teisę siųsti pakei
timus ir rekomendacijas.

Taipgi svarbu paminėti, kad 
nežiūrint ilgametės religinės 
priespaudos ir ateistinės pro
pagandos, Sov. Sąjungoje ofi
cialiai priskaičiuojama apie 
70 milijonų krikščionių, kurių 
tarpe yra 10 milijonų katalikų. 
Vien tie skaičiai verčia pri
pažinti religijos gajumą Sov. 
Sąjungoje ir įdomu paminėti, 
kad pastaruoju laiku net ofi
cialioj spaudoj pasigirsta ko
mentarų apie religijos pozity
vią moralinę įtaką visuomeni
niame gyvenime.

Šioje jieškomų pasikeitimų 
ir naujų galimybių aplinko
je, Keston College delegaci
ja pristatė Sovietų pareigū
nams visą eilę prašymų, pa
geidavimų ir klausimų.

Sovietų pareigūnams 
pateikti reikalavimai

Atvykusi Maskvon, delega
cija D. Ketvirtadienį apsilan
kė Kanados ambasadoje. Am
basadorius pasirodė gerai pa
žįstąs Baltijos kraštus ir jų 
padėtį, gerai orientuojasi poli
tinėje bei religinėje tų kraš
tų padėtyje. Jis davė delega
cijai eilę nurodymų bei pata
rimų ir pranešė, kad pasimaty
mai su numatytomis įstaigomis 
jau suorganizuoti.

Balandžio 1, D. Penktadienį, 
delegacija buvo priimta užsie
nio reikalų ministerijos Hu
manitarinių ir kultūrinių san
tykių skyriaus deputato Felix 
Stanevsky ir jo padėjėjų. Vi
sų pirma delegacija įteikė 
tūkstantmečio slavų krikščio
nybės sukakties dokumentą, 
adresuotą M. Gorbačiovui ir 
pasirašytą Kanados vyskupų, 
parlamento narių ir senato
rių. Dokumente prašoma, kad 
būtų pertvarkyti įstatymai 
liečią žmogaus teises ir reli
gines laisves Sov. Sąjungoje, 
kad būtų legalizuota Ukrai
niečių Katalikų Bendrija ir 
atstatyta autonomiška Orto
doksų Bendrija Ukrainoje. 
Dokumente minima, kad Sov. 
Sąjunga yra pasirašiusi tarp

tautinius susitarimus, įskai
tant ir Helsinkio susitarimą, 
kurie garantuoja piliečiams 
pagridines žmogaus teises ir 
religijos laisvę. Tie susitari
mai ir buvo delegacijos man
datas.

Antras dokumentas taip pat 
adresuotas M. Gorbačiovui, So
vietų prezidiumui ir Religi
nių reikalų tarybos pirminin
kui Konstantinui Charčiovui, 
detališkai išdėsto religinės 
laisvės ir Bendrijų veiklos 
reikalavimus bei pagrindus.

Taip pat buvo pateiktas de
legacijos sąrašas, paruoštas 
kun. Kazimiero Pugevičiaus 
vadovaujamo Lietuvių infor
macijos centro, kuris išsamiai 
nusako bylas 6 lietuvių sąži
nės kalinių: Balio Gajausko, 
Gintauto Iešmanto, Viktoro 
Petkaus, vysk. Julijono Stepo
navičiaus, kun. Alfonso Sva
rinsko ir kun. Sigito Tamkevi- 
čiaus.

Krikščionybės sukakties pro
ga delegacija taip pat prašė 
visiems sąžinės ir religijos 
kaliniams, kurių dar skaičiuo
jama Sov. Sąjungoje apie 216, 
visuotinės amnestijos bei no
rintiems iš Sov. Sąjungos iš
važiuoti emigracijos paleng
vinimo. Deputatas Stanevs- 
kis priėmė delegacijos doku
mentus ir, išklausęs pageida
vimų bei prašymų, pasakė: 
“Mes suprantame, kad pana
šių problemų yra. ir kad mes 
turime jas taisyti... Dabar ne
draudžiama kalbėti... bent 
geranoriškumo puoselėjimo dė
lei. Mes jūsų sąrašus peržiūrė
sime”.

Neigiami atsakymai
Posėdyje su Religinių rei

kalų taryba, kuriai pirminin
kavo deputatas Evgeny Milova- 
nov, atmesfera buvo daug šal
tesnė. Nei viena peticija ne
buvo priimta ir deputatas aiš
kino, “kad mes atėjome pasi
ruošę atsakyti į jūsų klausi
mus, o nepriiminėti jūsų rei
kalavimų”. Posėdžiui besitę
siant nuotaika pagerėjo ir de
legacija turėjo progos savo pa
grindinius tikslus bei pageida
vimus Religinių reikalų tary
bai pristatyti ir išaiškinti.

Vienas įdomus delegacijos 
(Nukelta į 3-čią psl.) 

sios medžiagos perskaitymą. 
Teisėjai iš Sovietų Sąjungos 
gautą J. Demjaniuko tapatybės 
kortelę pripažino autentiška, 
nesuklastota, nors ji buvo iš
duota Travnikų stovykloje, o 
kaltinamasis bausmės susilau
kė už darbą Treblinkos stovyk
loje. Dėl kortelės autentišku
mo vyko aštri kova tarp kaltin
tojų ir gynėjų. Šimtu nuošim
čiu nebuvo įrodyta, kad J. Dem- 
janiukas tikrai yra Ivanas Žiau
rusis, aukas suvarinėjęs į du
jų salę ir įjungęs dujas gami
nančius variklius. Jis pats vi
są laiką teigė, kad teisėjai jį 
yra sumaišę su kitu asmeniu - 
Ivanu Žiauriuoju, kuris buvo 
užmuštas kalinių sukilime 
Treblinkoje 1943 m. vasarą. Ga
lutinį sprendimą turės padary
ti apeliaciją gavęs aukščiau
siasis teismas. Mirties bausmę 
pakeisti kalėjimu taip pat gali 
ir Izraelio prezidentas, bet tik 
pagal teisingumo ministerio 
rekomendaci; naug kam at
rodo, kad J. Demjaniuką reikė
jo teisti JAV, nes jis kaltina
mas 1942-43 m. nusikaltimais, 
kai Izraelio dar iš viso nebu
vo. OSI agentūros dėka buvo 
pasielgta kitaip: iš J. Demja
niuko atimta JAV pilietybė 
1981 m. ir jis išduotas Izrae
liui 1986 m.

Kita byla Jeruzalėj
Mėnesiu anksčiau trys tei

sėjai Jeruzalėje paskyrė 18 me
tų kalėjimo technikui M. Vanu- 
nui, dirbusiam slaptoje Dimo- 
nos laboratorijoje prie bran
duolinio reaktoriaus. Jis 1986 
m. rudenį painformavo Londo
no laikraštį “Sunday Times”, 
kad Izraelis pastarajame dvi- 
dešimtmetyje yra pasigami
nęs apie 200 branduolinių 
bombų. M. Vanunas iš Londo
no buvo nusiviliotas Romon 
ir staiga atsidūrė slaptame 
Izraelio teisme. Pro automo
bilio langą jam pavyko paro
dyti vienos rankos delną su 
įrašu, kad jis buvo pagrobtas 
Romoje ir slapta parsivežtas 
Izraelin. Po šio išsišokimo M. 
Vanunui vedžioti buvo pasi
rinktas nedidelis sunkvežimis 
su langų neturinčia uždengta 
dalimi. Kartu su 18 metų kalė
jimo bausme buvo paskelbta, 
kad kaltintojas M. Vanunui 
už Izraelio paslapčių išdavi
mą reikalavo kalėjimo iki gy
vos galvos, bet jo pasigailėjo 
teisėjai, pasirinkdami tik 18 
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metų. M. Vanunas už gerą elge
sį sumažinamą bausmę turėtų 
užbaigti 1998 m., kai jam bus 
tik 44 metai amžiaus. Slaptas 
teismas ir visiškas kaltinamo
jo izoliavimas liudija, kad Iz
raelis tikrai turi slapta pasi
gamintų branduolinių sprog
menų. Jie gali būti pavojingi 
šalyje, kur dažnai jaučiamas 
kerštingumas.

Paradas Kabule
Iškilmingu paradu Kabule 

buvo paminėtos dešimtosios 
komunistinės revoliucijos me
tinės Afganistane. Revoliuci
ja yra vadinamas prez. M. Dau- 
do nužudymas ir jo valdžios 
nuvertimas, kai jis iš jos pa
šalino komunistus ir sumažino 
ryšius su Sovietų Sąjunga. Da
bartinis prez. Nadžibula, Mask
vos statytinis, remiasi demo
kratine Afganistano liaudies 
partija. Iš tikrųjų jos nariai 
yra kitu vardu prisidengę ko
munistai Revoliucijos dešimt
mečiui skirtas paradas buvo 
aiški sovietinio parado Rau
donojoje aikštėje imitacija. 
Žygiavo sovietiniais ginklais 
apginkluoti kariai, važiavo iš 
Sovietų Sąjungos gauti tankai, 
šarvuočiai su raketiniais gink
lais. Paradan įsijungė ir de
šimtys tūkstančių Kabulo gy
ventojų su popierinėmis Afga
nistano ir demokratinės liau
dies partijos vėliavomis. Pa
radą priėmė prez. Nadžibula 
su kitais savo režimo pareigū
nais. Vakariečiams nejučiomis 
kilo klausimas, ar tik šis pa
radas nebus paskutinis? Juk 
gegužės 15 d. turi prasidėti 
okupacinių sovietų dalinių pa
sitraukimas, o su jais turbūt 
pasibaigs ir Maskvai ištikimas 
prez. Nadžibulos režimas. To
kią mintį perša tą pačią revo
liucinės šventės dieną partiza
nų Kabule susprogdintas sunk
vežimis. Žuvo keturi vyrai, vie
na moteris ir viena mergaitė, 27 
praeiviai buvo sužeisti.

Streikai Lenkijoje
Įvairios prekės šiemet jau 

buvo pabrangintos apie 40%. 
Komunistinis režimas atšau
kia ligšiolinę finansinę para
mą, atpiginusią kasdieninio 
vartojimo reikmenis. Maisto 
gaminiai pabrango 40%, butų 
nuoma - 50%, benzinas - 60%, 
elektra - 100%, akmens anglis 
- 200%. Daug kur darbininkai 

(Nukelta j 9-tą psl.)
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Dabartinės Lietuvos veidas

Mylimam sūnui

AJA 
JUOZUI FIRAVIČIUI

mirus, 
tėvus ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

S. A. Pusvaškiai

AfA 
JADVYGAI PACEVIČIŪTEI- 

SAKALAUSKIENEI 
mirus Lietuvoje,

brolį dr. ANTANĄ PACEVIČIŲ su šeima ir gimines 
nuoširdžiai užjaučiame-

G. V. Butkiai G. Kocienė

AfA 
broliams JURGIUI ir prof. VYTAUTUI, 

jų tėvui dr. OSKARUI 
PŪDYMAIČIAMS

mirus,
. • ■ • • H <• i . ... .... .

šeimoms bei giminės reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime-

Toronto aušrokės ir aušrokai

PADĖKA
MŪSŲ MYLIMAI MOTINAI, 

MOČIUTEI IR PROMOČIUTEI
AfA 

SOFIJAI BILEVIČIENEI
mirus, 

nuoširdžiai dėkojame kun. dr. V. Skilandžiūnui už mal
das ir Rožinį laidotuvių namuose, pamaldas, jautrų 
žodį koplyčioje bei velionės palydėjimą į kapines.

Dėkojame muzikei Ritai Vilienei už vargonų mu
ziką ir Vytautui Radžiui už pravestas giesmes pamaldų 
metu koplyčioje.

Nuoširdus ačiū visiems už tokį gausų lankymą lai
dotuvių namuose, atvažiavusiems iš kitų miestų, už 
dalyvavimą laidotuvėse, Mišių aukas, gėles, aukas 
Kanados lietuvių fondui, pareiškusiems užuojautą 
žodžiu, spaudoje ir raštu pagerbiant velionės atmi
nimą.

Mūsų gili padėka-

dukros Danutė Danienė ir Birutė Vilčinskienė 
Ottawa, Ont. m šeimos

€anabian Slit emeriais Hth.
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

IGNAS MEDŽIUKAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Didieji Lietuvos miestai
Vilnius - didžiausias pramo

nės centras ir sostinė - 535,000 
gyventojų. Apima 263 kv. kilo
metrus, išsistatęs Neries ir 
Vilnios santakoje, turi 28 til
tus. Veikia 20 ligoninių su 9580 
lovų. 1982 m. buvo 3200 gydyto
jų. Yra 7 įvairių specialybių 
aukštosios mokyklos, universi
tetas su 17,000 studentų, peda
goginis institutas su 8100 stu
dentų, inžinerijos institutas
- 6700 studentų, konservatorija
- 940, meno institutas - 570, par
tijos aukšt. mokykla - 630 stu
dentų. Yra 5 teatrai, 93 biblio
tekos, 14 muziejų.

Kaunas, įsikūręs prie Nemu
no ir Neries upių, apima 121 
kv. kilometrų. Gyventojų 1984 
m. buvo 400.800. Veikė 13 ligo
ninių su 6200 lovų, 2750 gydyto
jų. Buvo 4 aukštosios mokyklos: 
politechnikos institutas su 15, 
500 studentų, medicinos insti
tutas - 2750 studentų, fizinio 
lavinimo institutas - 1105, ve
terinarijos akademija - 2110 
studentų. Be to, mieste veikė 
Vilniaus universiteto vakari
nis skyrius ir vakarinis skyrius 
Valst. meno instituto. Kaune 
yra muzikinis, dramos ir lėlių 
teatrai, keletas muziejų, zoolo
gijos ir botanikos sodai.

Klaipėda yra trečias didumu 
Lietuvos miestas - 1984 m. ja
me gyveno 191,000 žmonių, o 
praėjusiais metais peržengė 
200,000 ribą. Čia sukoncentruo
ta 13% šalies gamybos. Mieste 
yra 10 ligoninių su 2800 lovų ir 
1000 gydytojų. Veikia dramos 
teatras, Meno institutas su 2000 
studentų, Kauno politechnikos 
instituto skyrius, Šaulių peda
goginio instituto skyrius ir 
Valst. konservatorija.

Šauliai užima 70 kv. kilomet
rų plotą. 1984 m. turėjo 132,600 
gyventojų. Sakoma, kad Šiau
liai tvarkingiausiai išplanuo
tas miestas, iš kurio ima pavyz
dį net kitų sovietinių respubli
kų planuotojai. Mieste yra 6 li
goninės su 1650 lovų ir 520 gy
dytojų. Veikia pedagoginis ins
titutas su 3000 studentų ir Kau
no politechnikos instituto va
karinis skyrius, taip pat dra
mos teatras ir keletas muziejų.

Panevėžys užima 26,1 kv. ki
lometrą. Mieste gyveno 114,500 
gyventojų. Veikė 5 ligoninės su 
970 lovų ir 460 gydytojų, buvo 
Kauno politechnikos instituto 
skyrius su 700 studentų, aukš
tai pastatytas dramos teatras, 
muziejus.

Alytaus miestas, išsistatęs 
abipus Nemuno, užima 34 kv. 
kilometrus ploto. Apylinkės 
apgyventos nuo meolitinio lai
kotarpio. 14 šimtmetyje deši
niame Nemuno krante buvo pi
lis, kurios liekanos išliko iki 
mūsų laikų. 1984 m. Alytuje bu
vo 64,000 gyventojų, dabar išau
go iki 70,000.

Kurortai
Didžiausias kurortas yra Pa

langa, užimanti 75,3 kv. kilo
metrus. 22km. ilgio pajūrio 
paplūdimys. Sanatorijos vei
kia visus metus. Gydomi funk
ciniai nervų sistemos sutriki
mai, kraujo indų, kvėpavimo 
organų. Palanga turi 15,000 
nuolatinių gyventojų, bet vasa
rą privažiuoja iki 100,000. Ma
noma, kad per ištisus metus 
šiuo kurortu pasinaudoja iki 
600,000 vasarotojų, iš kurių 
80% bazių poilsiautojų yra iš 
kitų sovietinių respublikų. Par
važiavę iš Lietuvos turistai pa

sakoja, kad žemaitėliai skun
džiasi, jog privažiavus daugy
bei svečių iš broliškų respubli
kų, jiems patiems nėra vietos 
prie savo jūros.

Dabar Palanga yra "Sąjungi
nės reikšmės kurortas”. Ilgą 
laiką gatvių užrašai ir krautu
vių iškabos buvo vien lietuviš
kos. Bet vėliau pridėti užrašai 
ir rusų kalba. Palanga garsi 
purvo gydyklomis, turi moder
nų kardiologinį rehabilitaci- 
jos centrą, sanatorijas, poilsio 
namus, gintaro muziejų, “Biru
tės” baro rinktines programas, 
botanikos sodą. Vasarą būna 
toks lankytojų antplūdis, kad 
net privatininkai iš to nemažai 
pasipelno, išnuomodami lovas.

Palanga yra pasienio zonoje, 
kur patruliuoja pasieniečiai 
su šunimis. Pliažas nuo vidur
nakčio uždaromas ir išakėja- 
mas, kad rytą matytųsi bėglių 
ar šnipų pėdos. Palangoje yra 
modernus poilsio kompleksas, 
priklausąs aukštiems partijos 
ir administracijos pareigūnams.

Druskininkų kurortas yra 
dešiniame Nemuno krante, 7 
kilometrai nuo Baltgudijos 
sienos. Kuroęjp plotas 18 kv. 
kilometrų. Šaltinių minerali
nis vanduo vartojamas gydyti 
virškinimo sutrikimus, širdies 
bei kraujo cirkuliacijos, nervų 
sistemos funkciniams sutriki- 
niams. Purvo voniomis gydomi 
reumatiniai ir muskulų nega
lavimai, nervų sistemos, virš
kinimo ir ginekaloginiai susir
gimai. Čia veikia balneofizio- 
terapijos gydykla, ambulatori
nis gydymo centras ir gydomo
sios fizinės kultūros parkas, 
kur praktikuojami gydomieji - 
pratimai, masažai, jonoterapi- 
ja ir klimato terapijos proce-
dūros. Ant Ratnyčios upelio yra 
kaskadinės maudyklės. Drus
kininkai yra M.K. Čiurlionio 
gimtinė. Mieste gyvena 15000
gyventojų. Gydyklose kasmet 
apsilanko apie 100.000 pacien
tų.

Birštono kurortas yra deši
niame Nemuno krante, užima
13 kv. km plotą ir turi 3000 nuo
latinių gyventojų. Tai balneo
loginis ir purvo terapijos ku
rortas. Šaltinių vanduo turi 
chlorido, bromido, natrio, kal- 
cijaus. Šaltinių vandeniu gy
domi judėjimo, virškinimo, 
kraujotakos, ginekologiniai, ko, kad surašymo duomenis 
inkstų ir kvėpavimo takų sutri- priimąs “eum grano salis”.

Vilniaus Šv. Teresės šventovė, prisiglaudusi prie Aušros Vartų

kimai. Birštono vardas yra ži
nomas nuo 14-jo amžiaus. Ne
toli jo ant kalvos buvo pilis, 
kurioje didieji kunigaikščiai 
apsistodavo atvykę į šias apy
linkes medžioti.

Likėnų kurortas yra apie 2 
km. nuo Pabiržės. Čia minera
linės versmės sunkiasi iš dolo
mitinio gipso klodų. Vanduo 
gausus kalcijum ir sulfatu. Ne
toli šaltinių yra ir balneologi
nio dumblo. Mineralinis van
duo ir purvas vartojamas šir
dies ligoms, reumatui ir nervi
niams susirgimams gydyti. Ku
rortas veikia visus metus, ne 
tik vasarą. Turi 1000 nuolati
nių gyventojų.

Sekant gyventojų judėjimą, 
matyti, kad nuo 1959 m. surašy
mo kitų tautybių gyventojų 
skaičius Lietuvos respubliko
je padidėjo 106,000, ypatingai 
Ignalinos ir Mažeikių rajonuo
se. Tad galbūt ne be reikalo 
Lietuvoje yra prigijęs toks 
anekdotas. Eidama pro naujai 
statomą mūrinį namą, moterė
lė pamatė vieną sužeistą dar
bininką. Kai ji paklausė, kas 
jis toks. Ten buvę paaiškino, 
kad ruselis. “Na, matot, tų ru
sų čia tiek privažiavo, kad nėra 
vietos nė plytai nukristi” - kal
bėjo moterėlė.

Maldos namai
1987 m. respublikos teritori

joj buvo 630 veikiančių katali
kų šventovių (1943 m. 885) viso
se 6 vyskupijose, 50 sentikių, 
41 stačiatikių, 25 evangelikų 
liuteronų, 5 evangelikų refor
matų, 3 muzolmonų, 2 judėjų ir 
keletas kitų religijų maldos 
namų.

Kauno tarpdiocezinėj kuni-
gų seminarijoj, kuri yra vie
nintelė visoje Lietuvoje, mo- 
kėši 137 klierikai. Dar gyvas 
būdamas Partijos sekretorius 
Petras Griškevičius stebėjosi 
ir buvo susirūpinęs, kad šiai 
seminarijai nepritrūksta kan
didatų, ypač iš Prienų, Ignali
nos, Vilkaviškio, Kauno ir kitų 
rajonų.

Šį straipsnį rašant, teko nau-
dotis tarybiniais duomenimis, 
Ar tokie duomenys yra patiki
mi? Tomo Venclovos žodžiais, 
kuriuos jis remia sovietologų 
tvirtinimais, “tie surašymai, 
kad ir keista - yra gana tikslūs”. 
Nors toliau jis aiškindamas sa-

Kard. Jan Willebrands, Krikš
čionių vienybės sekretoriato 
pirmininkas, pranešė, kad po
piežius Jonas Paulius II ruošia
si pasiųsti delegaciją Sov. Są- 
jungon į rusų ortodoksų rengia
mas slavų krikščionybės tūks
tantmečio iškilmes. Šį praneši
mą jis padarė ryšium su popie
žiaus apaštalinio laiško “Euntes 
in Mundum” (Eidami į pasaulį) 
išleidimu. Laiškas skiriamas sla
vų krikščionybės tūkstantmečio 
paminėjimui. Kaip žinia, nė kal
bos negali būti apie tikrąsias sla
vų krikščionybės sukakties krašte 
iškilmes, kuriose popiežius ga
lėtų dalyvauti, nes tada reikėtų 
pabrėžti Kijevą ir Ukrainos ka
talikybę kaip krikščionybės lop
šį. Dabar gi ukrainiečiai katali
kai yra persekiojami, o jų Ben
drija - valdžios uždrausta.

Andrew Willoughby Ninian 
Bertie, anglas, išrinktas naujuo
ju Maltos riterių vadovu. Jo iš
rinkimas buvo popiežiaus Jono 
Pauliaus II patvirtintas balan
džio 8 d. Maltos riterių ordinas 
yra dabar labdarybės darbams 
atsidavęs vienetas, išsivystęs 
iš Kryžiaus karų laikais įsistei
gusio karinio ordino. Ordinas 
šiuo metu turi apie 12,000 narių, 
kurie skiriami popiežiaus. Per 
paskutiniuosius 25 metus ordi
nui vadovavo sausio 18 d. miręs 
Angelo de Mojano di Cologna.

Romos vyskupija šiomis dieno
mis tapo finansiniu ir administ
raciniu požiūriu atskirta nuo Va
tikano valstybės. Šis Vatikano pa
lytas ir pagaliau priimtas Ro
mos vyskupijos kunigų susirin
kime, kuriam vadovavo popie
žiaus vikaras Romai kard. Ugo 
Poletti. Numatoma, jog tokiu 
būdu Vatikanas sutaupysiąs kas 
metai apie 2 milijonus dolerių, 
nes apie 100 Romos kurijos dar
buotojų algas gaus ne iš Vatika
no valstybės, o iš Romos vysku
pijos vikariato iždo. Daugumas 
Romos vyskupijos vikariato 
įstaigų ir yra pačioje Romoje 
prie Šv. Jono Lateraniečio bazi
likos.

Popiežius Jonas Paulius II pa
rašė laišką Tikėjimo tiesų kon
gregacijos prefektui kard. J. Rat- 
zingeriui, skatindamas visų pa
stangas įjungimui suspenduotojo 
arkivyskupo Marcel Lefebvre į 
Visuotinės Bendrijos gyvenimą. 
Laiške popiežius kritikuoja pa
sitaikiusius kraštutinumus ir 
pažangiųjų, ir konservatyviųjų, 
nurodydamas, kad nė vieni iš jų 
tinkamai neįgyvendiną II Vat. 
Santarybos nuosprendžių. Esą 
kraštutiniai pažangieji vertiną 
tik tai kas nauja, o kraštutiniai 
konservatyvieji - tik tai kas se
na. Popiežius laiške pabrėžia, 
kad nežiūrint II Vat. Santarybos 
sąskaiton įvykdytų piknaudžia- 
vimų, pati II Vat. Santaryba bu
vusi teisėta, teisinga ir esanti 
Visuotinės Bendrijos gyvosios 
tradicijos dalis.

Kard. Joseph Bernardin, Čika
gos arkivyskupas, šiuo metu turi 
problemų savo vyskupijoje dėl 
neapgalvotų pasisakymų. Prieš 
penketą metų jis buvo įsakęs 
klebonams, remiantis Kat. Ben
drijos įstatymais, nepriimti mer
gaičių Mišių tarnavimui. Kai pa
tyrė, kad apie trečdalis parapijų 
šio įsakymo ir dabar neklauso, 
jis pareiškė daugiau nieko ne
darysiąs, nes jo manymu šis Ben
drijos įstatymas turėsiąs greitu 
laiku keistis. Kita problema - jo 
išgarsėjimas kaip “vientisinio 
gyvybės drabužio” argumento 
autoriaus. Tas argumentas bent 
iš dalies atrodo toje pačioje plot
mėje pastatąs nekaltą gimusio 
ir negimusio kūdikio gyvybę su 
žmogžudžio gyvybe. Šiuo klausi
mu reikalas paaštrėjo, kai buvo 
patirta, kad JAV politiniai kan
didatai pradėti vertinti pagal jų 
balsavimus “už gyvybę”, remian
tis kardinolo argumentu. Paaiš
kėjo, kad eilė už abortus pasisa

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

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

kančių politikų buvę įvertinti 
kaip už gyvybę balsuojantys as
menys, nes gynę žmogžudžių gy
vybę. Iš kitos pusės, eilė poli
tikų, pasisakančių prieš abor
tus, įvertinti kaip balsavę prieš 
gyvybę, .nes pasisakę už mirties 
bausmę žmogžudžiams.

Prof. Vytautas Skuodis, buvęs 
sąžinės kalinys Sov. Sąjungoje 
dabar gyvenąs JAV-se, šiomis die
nomis lankėsi Italijoje ir kovo 
19-20 dienomis dalyvavo Boloni
joje rengtame studijų suvažiavi
me “Kryžiaus ir prisikėli
mo tūkstantmetis”, minint krikš
čionybės įvedimo senojoje Kije
vo Rusioje sukaktį. Suvažiavimą 
rengė Krikščioniškosios Rytų 
Europos sąjūdis ir Bolonijos ar
kivyskupija. Įvadinį suvažiavi
mo žodį tarė ukrainiečių katali
kų Bendrijos vadovas kard. Lu- 
bačivski. Pagrindiniame pokal
byje, kuris buvo transliuojamas 
per Italijos radiją, dalyvavo ru
sų ir ukrainiečių ortodoksai, če
kų, slovakų, ukrainiečių ir lietu
vių katalikai. Jie pateikė prane
šimus apie savo tikinčiųjų padė
tį komunizmo pavergtuose kraš
tuose. Lietuvius pokalbyje atsto
vavo prof. V. Skuodis. Kovo 25-26 
dienomis jis taipgi atstovavo lie
tuviams Romoje vykusiame tarp
tautiniame seminare “Tikin
tieji Sovietų Sąjungoje šiandien”. 
Seminarą rengė Ekumeninis ru
sų centras, Tarptautinės žmo
gaus teisių gynybos sąjunga ir 
Italų Helsinkio komitetas. Se
minarui baigiantis visi dalyviai 
buvo priimti popiežiaus Jono 
Pauliaus II audiencijoje. Jų tar
pe buvo ir prof. V. Skuodis. Au
diencijos metu popiežius atkrei
pė dėmesį, kad dalyviai atvykę 
iš įvairių pasaulio kraštų, prik
lausą įvairioms religinėms bend
ruomenėms, turį skirtingus išgy
venimus, bet juos visus jungia 
tas pats rūpestis bei įsiparei
gojimas: savo žmonių ir savo 
tautos širdyje apsaugoti vertybę 
prašokančią visas geografines 
sienas bei kultūrines ribas.

Kijevo ortodoksų metropolitas 
Filaretas pokalbyje su žurna
listais pranešė, kad į krikščio
nybės įvedimo Rusijoje tūkstant
mečio sukakties iškilmes 1988 m. 
birželio mėnesį bus oficialiai 
pakviesti Krikščionių vienybės 
Vatikano sekretoriato pirminin
kas kardinolas Willebrands ir 
kai kurių kraštų vyskupų kon
ferencijų pirmininkai. Dėl po
piežiaus dalyvavimo šiose iškil
mėse Kijevo mettopolitas paste
bėjo, kad Šv. Tėvui pakviesti 
kliūtį sudaro vadinamųjų Rytų 
katalikų, tai yra ukrainiečių, 
problema. Tuo būdu metropoli
tas pirmą kartą viešai pripaži
no ukrainiečių katalikų bend
ruomenės egzistenciją. Apie ją 
iki šiol Sovietų Sąjungoje nie
kada nebuvo viešai kalbama, juo 
labiau ji nebuvo oficialiai pri
pažįstama po jėga įvykdyto jos 
įjungimo į rusų ortodoksų Bend
riją, įjungimo, kurio K. Bend
rija nėra pripažinusi. Metropo
litas Filaretas pažymėjo, kad 
Rytų, t.y. ukrainiečiai katali
kai, gali išpažinti savo tikėjimą 
Sovietų Sąjungoje atidarytose 
katalikų šventovėse ir kad So
vietų Sąjungoje gyvenantys Ry
tų katalikų bendruomenės tikin
tieji galės dalyvauti krikšiony- 
bės įvedimo senojoje Rusijoje 
tūkstantmečio iškilmėse.

Kun. J. Stšk.

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



Religijos būklė pavergtoje tėvynėje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

iškeltas klausimas gavo įdomų 
atsakymą. Tai Ukrainiečių Ka
talikų Bendrijos legalizavi
mas. “Mes į tai žiūrime, kaip 
į tautinę organizaciją, kuri 
nesiriboja vien religiniu po
būdžiu ... Vakarai norėtų 
Ukrainos atsiskyrimo”.

Buvo iškeltas klausimas ir 
apie Vilniaus katedrą bei jo 
simbolinę vertę Lietuvos kata
likams. Religinių reikalų dele
gacijos atstovo Juri Smirnov 
atsakymas buvo trumpas ir aiš
kus: “Vilniuj yra daug kitų at
virų šventovių”. (Šiuo metu Vil
niaus katedra yra paversta 
koncertų sale). Galiausiai bu
vo iškeltas Kat. Bendrijos nuo 
valstybės atskyrimo reikšmės 
klausimas. Nurodyta, kad tai 
gali reikšti tik juridinį atsky
rimą. Tuo atveju valstybės val
džia neturėtų galios ant vysku
pų kaip vyskupų bei kunigų, 
kaip kunigų ir jų užimamų vie
tų. Jei vyskupas ar kunigas nu
sikalstų valstybei, valstybės 
valdžia galėtų bausti juos tik 
kaip piliečius, bet ne kaip vys
kupus ar kunigus. Tai reiškia, 
kad negalėtų vyskupo ar kuni
go pašalinti iš jų einamų pa
reigų. Tuo tarpu pašalinimo at
vejų esą daug. Aiškiausias pa
vyzdys-vysk. J. Steponavičiaus 
atvejis. Jeigu Sov. Sąjunga taip 
elgiasi, ji negalinti tvirtinti, 
kad Bendrija atskirta nuo vals
tybės. Priešingai, tokiu atveju 
Bendrija yra pajungta valsty
bei. Į šį tvirtinimą atsakymo 
nebuvo. Buvo pasiteisinta tik
tai bandymu imituoti valsty
bes, turinčias konkordatus su 
Vatikanu ir nurodyta, kad Va
tikanas nepriažįstąs dabar 
užimamų Sov. Sąjungos sienų.

Reikalauta, kad valdžia 
nesikištų į Bendrijos reikalus
Iš Maskvos delegacijos na

riai išsiskirstė dalimis po Uk
rainą, Lietuvą, Latviją ir Esti
ją, pasimatymams tuose kraš
tuose su Religinių reikalų tary
bos įgaliotiniais. Lietuvon vy
ko prof. Romas Vaštokas ir 
kun. Jonas Staškevičius. Ba
landžio 6, trečiadienį po Vely

Aukos Religinei Lietuvos šalpai
Tikinčiosios Lietuvos dienos proga Kanadoje

Prisikėlimo parapija, Toronto ........................................... $17796.00
Lietuvos kankinių parapija, Mississauga ...........................  9798.00
Aušros Vartų parapija, Hamilton.......................................... 3628.00
Šiluvos Marijos parapija, London ......................................... 2190.00
Angelų Karalienės misija, St. Catharines ..........................  1280.00
Šv. Kazimiero parapija, Montreal ........................................... 500.00
Lietuvių R. katalikų misija, Sudbury..................................... 423.00
Šv. Kazimiero parapija, Windsor............................................. 250.00
Aušros Vartų parapija, Montreal ............................................ 100.00
Žmogaus teisių lietuvių komitetas, Toronto ......................  1000.00
N. N.................................................................................................. 350.00
Gauta iš Anglijos......................................................................... 137.72
Toronto lietuvių namai.............................................................. 100.00
N. N.................................................................................................. 100.00
J. Pleinys, Hamilton ..................................................................... 38.93
Banko procentai............................................................................ 33.34

37724.99
Kanados lietuvių katalikų centras

Žmogaus ir religinės laisvės teisių delegacija Maskvoje Kanados amba
sadoje. Iš kairės: kun. J. Staškus, kun. B. Prince, ambasadorius Turner ir 
kun. B. Keleher

ir religinės laisvės teisių delegacijos nariai Leningrade. Iš kairės: kun. J.
likų kun. B. Keleher, Kestono kolegijos Kanadoje pirm. M. Giroux, Kanados katalikų vyskupų atstovas kun. B. 
Prince, ukrainietis katalikas adv. O. Rudzik, ukrainietis baptistas istorijos prof. Samuel Nesdoly ir prof. R. Vaštokas

kų, jie Vilniuje susitiko su Re
liginių reikalų tarybos įgalio
tinio pavaduotoju Edvardu 
Juozėnu, nes pats įgaliotinis 
Petras Anilionis buvo išvykęs 
į savo brolio laidotuves.
Jie buvo maloniai priimti 

ir išdėstė savo mintis posėdy
je trukusiame apie 2 valandas. 
Jie prašė, kad valstybinė val
džia daugiau nebesikištų į Kat. 
Bendrijos reikalus parenkant, 
skiriant ir atstatant vyskupus 
bei kunigus. (Vėl buvo nurody
tas vysk. J. Steponavičiaus at
vejis). Kad priimamų kunigų 
seminarijon kandidatų skai
čius nebūtų valdžios kontro
liuojamas ir kad nebūtų kandi
datai kviečiami į KGB įstai
gas bei verbuojami šnipinėji
mui. Taipgi buvo prašoma, kad 
vienuolijos bei jų vienuolynai 
galėtų veikti viešai ir oficia
liai; kad religinei propagandai 
būtų teikiamos tokios pat sąly
gos kaip ir antireliginei: kad 
būtų leidžiama naudotis viešo
mis susižinojimo priemonėmis 
(spauda, radiju ir televizija), 
turėti savą religinę periodinę 
spaudą tikėjimo skleidimui, 
ir kad būtų leista kunigams 
bei kompetetingiems asme
nims mokyti vaikus bei jau
nimą tikėjimo. Galiausiai bu
vo nurodyta kaip svarbu Die
vo garbinimui atidaryti Vil
niaus katedrą, kuri esanti ne 
tik religinis, bet ir valstybi
nis Lietuvos lopšys, ir atkreip
tas dėmesys į naujų šventovių 
statymo reikalą naujai išsiplė
tusiuose miestų rajonuose 
(pvz. Vilniuje ir Kaune) ir nau
juose miestuose (pvz. Elektrė
nuose).

įgaliotinio pavaduotojas at
sakė, jog valdžia negalinti 
leisti, kad Lietuvoje būtų pa
skirtas Bendrijos vadovas, ku
ris nuolat sankirčiautų su ci
viline valdžia. Vysk. J. Stepo
navičius kaip tik dėl to ir bu
vęs nušalintas nuo sosto: jis 
nusižengęs įstatymui leidžian
čiam tik tėvams mokyti vaikus 
religijos. Jis liepęs savo ku
nigams tokio įstatymo neklau
syti. Kunigų skirstymo atžvil
giu buvo nurodyta, kad apie 
98% kunigų esą skirstomi pa

gal vietos vyskupo norus. Klie
rikų atvžilgiu įgaliotinio pa
vaduotojas nurodė, kad buvę 
Kauno seminarijos rūmai grei
tu laiku būsią sugrąžinti vie
nintelei seminarijai Kaune ir 
kad seminarijon priimamųjų 
kandidatų skaičius kas metai 
bus didinamas. Kas link kan
didatų į seminariją šaukimo 
KGB įstaigon, Edvardas Juo- 
zėnas nurodė, jog ir JAV-se 
buvę atvjų, kur kunigas bend
radarbiavęs su ČIA ir FBI žval
gybos įstaigomis. Jam buvo nu
rodyta, kad tokiu atveju asmuo 
laisvanoriškai šį darbą apsi
ima, o Lietuvoje kandidatai 
prievarta verčiami. Apie vie
nuolijų bei jų vienuolynų le
galizavimą įgaliotinio pava
duotojas nurodė, kad šis klau
simas dar nebuvęs keltas ir 
esąs studijuotinas dalykas. 
Dėl spaudos, radijo ir televi
zijos panaudojimo tikėjimo 
skleidimui buvo nurodyta, jog 
praeitias metais, vysk. Preik
šas turėjęs progos 5 minutes 
per televiziją atsakinėti į klau
simus. Buvo nurodyta, kad nu
matoma galimybė leisti religi
nį žurnalą, ir pabrėžta, kad 
jau dabar mažais kiekiais ga
lima Lietuvon įvežti ir paštu 
siųsti religines knygas iš už
sienio savo giminėms bei pa
žįstamiems. Iš savo pusės Ed
vardas Juozėnas norįs įsteigti 
Lietuvoje religinės atributikos 
dirbtuvę. Dėl religinio vaikų 
bei jaunimo mokymo ir auklė
jimo esanti galimybė, jog įsta
tymas būsiąs pakeistas ir kuni
gai turėsią teisę mokyti vaikus 
bei jaunimą. Delegatai tuo me
tu įsiterpė su klausimu, ar ta
da vysk. Steponavičius galėsąs 
užimti Vilniaus sostą, nes bū
sianti dingusi priežastis, dėl 
kurios nušalintas. Atsakymas 
buvo: “Turbūt, kad ne. ..” 
Tada delegatai pasiteiravo ar 
galėtų bent šia proga aplanky
ti vysk. J. Steponavičių ir su 
juo pasikalbėti. Jiems buvo at
sakyta, jog negalima. Švento
vių atžvilgiu įgaliotinio pava
duotojas pranešė, kad Marijos 
taikos karalienės šventovė 
Klaipėdoje būsianti sugrąžin
ta tikintiesiems š. m. liepos 
1 dieną. Dėl Vilniaus kated
ros nieko aiškaus nepasakė, o 
dėl naujų šventovių statybos 
- taipgi nieko aiškaus. Buvo 
nurodyta tiktai, kad Vlniuje 
iš visų naujamiesčio rajonų ti
kintieji galį lengvai sekma
dieniais senamiestį bei jo 
šventoves pasiekti per 20 mi
nučių.

Spaudos konferencija 
Londone

Delegacija, atvykusi Angli- 
jon, Londone balandžio 11 d. 
surengė spaudos konferenciją 
Waldorf viešbutyje. Sekančią 
dieną londoniškis dienraštis 
“The Daily Telegraph” jau bu
vo įsidėjęs straipsnį apie de
legacijos įspūdžius Sov. Są-
jungoje. Apie tai straipsnius 
įsidėjo ir “Toronto Star” ba
landžio 11 ir 12 dienomis bei 
“Toronto Sun” balandžio 12 d.
Tai vien tik laikraščiai, ku
riuos teko rašantiems matyti. 
Aišku, žinių apie šią kelionę 
bei įspūdžius buvo ir kitur.

Kaip iš šio rašinio pastebi
te, delegacija gal nieko kon
kretaus neatsiekė, tačiau iš
naudojo progą ir pateikė Ka
nados Bendrijų vadovų bei ti
kinčiųjų prašymus-pageidavi- 
mus, tuo parodydama, jog Ka
nada rūpinasi bei seka reli
ginės laisvės ir žmogaus tei
sių padėtį Sov. Sąjungoje. Ka
dangi tokio pobūdžio delega
cija iš Kanados lankėsi pirmą 
kartą, tai ir pats lankymosi 
bei delegacijos priėmimo fak
tas teikia vilties, kad pagei
davimai nepasiliks gulėti ant 
salo, bet į juos bus atsižvelg
ta pertvarkant įstatymus.

R. V. ir J.S.

Lietuvos vyskupai “ad limina” vizito proga 1988 m. balandžio 19 d., po Mišių su Šv. Tėvu. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: vysk. Antanas Vaičius, 
arkiv. Liudas Povilonis, Šv. Tėvas, vysk. Vincentas Sladkevičius, vysk. Vladas Michelevičius ir vysk. Juozas Preikšas. Antroje eilėje svečiai iš 
Lietuvos: tarp vysk. Sladkevičiaus ir vysk. Michelevičiaus - kun. prof. dr. Pranas Vaičekonis, Šv. Petro ir Povilo šventovės Vilniuje klebonas; 
tarp vysk. Michelevičiaus ir vysk. Preikšo-mons. Antanas Bitvinskas, Kauno arkivyskupijos kancleris Nuotr. Arturo Mari

Pastabomis bei nuomonėmis pasikeičiant
Atsiliepiant į kai kuriuos priekaištus Lietuvių Bendruomenei

J. V. DANYS

L. Girinis “Pastabose apie sei
mo aprašymą” (“TŽ”, 1988 m., 4 nr.) 
nenurodė jokių netikslumų ma
no seimo aprašyme. Dr. Bobelio 
pranešimas aprašytas pagal mag
netofono juostelės įrašus, palie
kant dr. B. šviesių spalvų komen
tarus.

Vienintelis VLIKo projektas, 
įgyvendintas paskutiniais metais, 
paminėtas taip, kaip VLIKo ta
rybos pirm. G. Kazlauskas pra
nešė: VLIKas paskyrė $40,000 ir 
įsteigė informacijos biurą Štras- 
burge. Niekas nereiškė tokio nai
vaus susižavėjimo kaip kad rašo 
L. Girinis: “Dr. Bobeliui palai
kant kontaktus su įvairių valsty
bių diplomatais ir žinant demo
kratinių valstybių santvarkas, 
per VLIKą sudarančių idėjinių or
ganizacijų atstovus pasisekė 
įsteigti VLIKo atstovybę prie 
Vakarų Europos parlamento (toks 
neegzistuoja, JVD) Štrasburge”. 
Kiekvienas žino, kad demokra
tiniame krašte pagrindinė sąly
ga biuro, atstovybės, laikraščio, 
leidyklos įsteigimui (ir veikimui) 
yra turėjimas pakankamai pinigų.

Miražas prie Otavos upės
Tariamai (nei protokolas, nei 

magnetofono juostelės užrašai to 
nepatvirtina) L.G. girdėjęs iš J. 
Kuraitės-LasierMš pranešimo 
apie nesėkmingus etninių grupių 
bandymus pasireikšti Otavoje 
prieš 3 metus žmogaus teisių kon
ferencijos metu, ypač dėl didelių 
Kanados vyriausybės varžymų. 
Jisai sako: “Vaizdas kiek pasikei
tė, kai pasirodė JAV delegacija 
ir atvyko VLIKo pirm. dr. K. Bo
belis. Jam tarpininkaujant (mano 
pabraukta, JVD) per JAV delega
cija pasisekė gauti keletą leidi
mų patekti į konferencijos patal
pas, bet tiktai žurnalistų ar spau
dos atstovų teisėmis”. Deja, tai 
tik Girinio vizijos miražas.

Valstybių delegacijų atstovai, 
taigi ir JAV, buvo Otavoje jau dvi 
savaites prieš oficialią konfe
rencijos pradžią. Informacinė bro
šiūra. kas ir kaip gali gauti leidi
mus įeiti į konferencijos rūmus, 
kartu su anketomis, buvo išspaus
dinta prieš kelis mėnesius. KLB 
ir PLB pasirūpino leidimais iš 
anksto. Iš tikrųjų KLB perleido 
vieną pakvietimą, gautą iš Kana
dos delegacijos, dr. K. Bobeliui 
stebėti atidarymo iškilmes spe
cialioje televizijos salėje.

Nepaisant ką mes patys apie 
save galvojame, konferencijos 
rengėjams, Kanados vyriausybei 
ir 35 valstybių delegacijoms 
VLIKas yra tik viena iš daugelio 
“Non-Governmental Organiza
tion” (NDG) — nevaldinė organi
zacija, neturinti jokių privilegi
jų, kuriai betgi leidžiama nusta
tyta tvarka įteikti informacinę 
medžiagą, ją platinti, organizuo
ti spaudos konferencijas.

Leidimams įeiti į konferencijos 
rūmus Vienoje tvarka buvo lygiai 
tokia pati. Dr. K. Bobelį, neturintį 
leidimo pasimatymui su delega
cijos atstovu, įvedė dr. O. Pavlovs- 
kis (Amerikos latvis), kuris buvo 
JAV delegacijos narys stebėtojo 
teisėmis.

Varžymų Otavoje buvo mažiausia
Netiesą rašo L. Girinis, kad 

Otavoje buvo daugiau suvaržymų, 
kaip kitose konferencijose.

Baltiečių federacija jau dvi 
savaites prieš konferenciją gavo 
leidimus 5 demonstacijom. Jos 
buvo leidžiamos ir Konfederaci
jos aikštėje, kuri yra 50 m. nuo 
konferencijos rūmų. To meto lie
tuviškuose savaitraščiuose yra 
nuotraukos, rodančios mūsų mo
teris su vėliavomis demonstruo
jančias prie pat įėjimo.

Tuo tarpu Vienoje demonstra
cija vyko Kaertner gatvėje, du 
trečdalius km nuo konferenci
jos rūmų. Ši gatvė yra uždara 
eismui ir dienos metu, kai vyko 
demonstracija, mažai būna ir pės
čiųjų.

Tokių demonstracijų Berne ne
leido, Madride tik vieną (latviams).

Otavos konferencijoje nesimatė, 
kad tvarkdariai-sargybiniai tu
rėtų šaunamuosius ginklus. Mad
ride ir Berne prie konferencijos 
rūmų buvo kareiviai su šautuvais. 
Vienoje įeinantieji į konferenci
jos rūmus buvo daug daugiau tik
rinami kaip Otavoje, ir prie tik
rinimo punkto buvo po vieną ar du 
sargybinius su automatiniais ka
rabinais. Žurnalistus, įeinančius 
į JAV ministerio Shultzo spau
dos konferenciją, tikrino su spe
cialiais šunimis.

Bendruomenė dirba kolektyviai
L. Girinis sakosi nieko nera

dęs Kanados vyriausybes oficia
lioje spaudoje apie Lietuvių 
Bendruomenės (ir čia rašančiojo) 
pasirodymą Otavos konferencijo
je. Žinoma, ta spauda nedaug ra
šo apie tokius dalykus, bet jei 
dar kartą pažiūrės į “House of 
Commons, The Subcommittee of 
the Standing Committee of Ex
ternal Affairs and National 
Defence”, Proceedings, Issue 
Nr. 1, April 30, 1985, p. 52-59, 
tai ras oficialiai įrašytus J. V. 
Danio liudijimus tuose apklau
sinėjimuose. Tarp kitko šis lei
dinys kartu su 44 p. raportu bu
vo keliais egzemplioriais rodo
mas KLB krašto tarybos suvažia
vime Montrealyje, kur L. Girinis 
sakosi girdėjęs J. Lasienės pra
nešimą.

Tai buvo ne pirmutinis ir ne 
paskutinis mano liudijimas par
lamentinėse komisijose. Kitą ga
lima paskaityti apklausinėjimuo
se prieš Vienos konferenciją 
House of Commons leidinyje 
“Standing Committee on Exter
nal Affairs and International 
Trade”, Issue Nr. 14, August 19, 
1986, pp. 22-30.

L. Bendruomenė veikia ne “va
do” principu, bet kaip darbo ko
lektyvas. J. Lasienė buvo KLB 
atstovė 7 tautų jungtiniame ko
mitete, kuris įrengė 2 savaičių 
pavyzdingą informacijos biurą 
su parodomis ir spaudos konfe
rencijos patalpa; po savaitę, dvi, 
kiti ir 6, dirbo G. Damušytė iš 
Niujorko, J.V. Danys iš Otavos, 
dr. M. Danytė iš Montrealio, D. 
Skukauskaitė ir D. Čuplinskas iš 
Toronto, kurie dalyvavo ir pasi
matymuose su valstybių delegaci
jomis. Dr. T. Venclova ir dr. T. 
Remeikis dalyvavo dviejuose spe
cialiuose tarptautiniuose semi
naruose. A. Gečys, PLB-VRK 
pirm., vadovavo memorandumų ir 
informacinės medžiagos paruoši
mui. Anglijoje, V. Vokietijoje, 
Šveicarijoje, Prancūzijoje, Ita
lijoje, Kanadoje ir JAV-se ji bu
vo įteikta iš anksto. Todėl Ota
vos konferencijoje lietuvių ir 
Lietuvos vardas buvo paminėtas 
keletą kartų daugiau kaip kad 
ankstyvesnėse konferencijose, 
kur VLIKas įteikė memorandu
mus.

Išpuoliai prieš Lietuvių 
Bendruomenę

L. Girinio “Pastabos” turėjo 
būti apie metinio VLIKo seimo 
aprašymą, bet pavirto išpuoliais 
prieš L. Bendruomenę, minint 
įvykius, kurie nieko bendro ne
turėjo su šiuo seimu. Vienas jų 
buvo Laisvės ir taikos kelionė 
Baltijos jūroje, įvykusi prieš tre
jus metus, kurią dalis L. Bend
ruomenės boikotavusi ir tuo blo
gai paveikusi jaunimą. Bet prieš 
porą mėnesių įvyko gausus ir sėk
mingas Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas Australijoje. Sugrįžęs 
iš ten jaunimas suorganizavo so
lidarumo su lietuviais Lietuvoje 
demonstracijas trijuose kontinen
tuose Vasario 16 proga ir viso
kiais būdais prisidėjo prie KL 
Bendruomenės darbų (PLJS val
dybos narių pareiškimas, žiūr. 
“NL”, 1988, nr. 13, p. 6). Kokiu 
tikslu skleidžiami nepagrįsti tei
gimai?

Šiuo atveju L. Girinis kartoja, 
švelnesne forma, Hario Lapo kal
tinimą “TŽ” 1987 m. 18 nr. būtent: 
“PLB, boikotuodama tą žygį, nusi

kalto”. Nors tas H.L. straipsnis 
buvo skirtas pastaboms apie Vie
nos konferenciją, bet nei iš šio, 
nei iš to pradėta kalbėti ape įvy
kius, buvusius prieš dvejus metus 
ir nieko bendro neturinčius su 
Vienos konferencija. Neteisingas 
kaltinimas palydėtas dar tokiu 
posakiu: “Toks kenksmingas
sprendimas VLIKe yra neįmano
mas, nes ten sprendimus daro 
įvairių partijų ir ideologijų 
atstovai” (Šv. Dvasios įkvėpti?, 
JVD).

Aiškiai matyti, kad abudu L. 
Bendruomenės kaltintojai ir VLI
Ko organizatorių užtarėjai nesi- 
orientuoja, kaip tos Baltijos 
laisvės ir taikos laivų ekskursi
jos (PLJS pavadinimas, atitinkan
tis latvių jaunimo s-gos pavadini
mą) idėja atsirado ir kaip buvo 
vykdoma.

Helsinkio akto 10-ties metų pasi
rašymo proga latvių iniciatyva ir 
jiems vadovaujant (tada vadovavo 
ir Pasaulinei pabaltiečių santal
kai) surengtas tribunolas Kopen
hagoje.

Švedijos latvių jaunimo inicia
tyva (daug padedant Europos lat
vių jaunimo sąjungai) ir vadovavi
mu suruošta Baltijos kelionė su 
politine, kutūrine ir pramogine 
programa.

VLIKas, kaip PPS narys, rūpino
si lietuviškąja tribunolo dalimi 
ir pats apsiėmė vadovauti taipgi 
lietuviškajai Baltijos kelionės 
daliai, kai latvių ir estų dalis 
organizavo savo jaunimo sąjungos, 
bendradarbiaudamos su savo 
Bendruomenėmis. VLIKas su PLB 
nesitarė ir į planavimo ar vyk
dymo darbus nekvietė. Pasiuntė 
tik trumpą informacinį laišką 
siūlantį pritarti, kas valdybos 
ir buvo padaryta.

Laivu plaukė apie 200 latvių, 
50 lietuvių, 50 estų ir 70 kviestų 
žurnalistų. VLIKui turint pakan
kamai pinigų, pagrindinė priežas
tis, kodėl lietuvių dalyvių skai
čius palyginti buvo mažas, buvo 
VLIKo organizatorių nepatyrimas 
tokius renginius organizuoti; ne
pakankamas idėjos išaiškinimas, 
ypač gerai žinant, kad mūsiškės 
politinės partijos jaunosios 
kartos tarpe nežinomos ir nepo
puliarios.

Tie organizaciniai trūkumai 
matyti ir žygiui pasibaigus. 
Švedijos latviai W. Teness ir 
Ucis Berzins surinko iš etninės 
ir pasaulinės spaudos iškarpas 
apie šiuos du renginius Kopen
hagos tribunolą bei Baltijos ke
lionę ir išleido 500 p. didelio 
formato (30 x 43 cm) leidinį. Au
toriai nusiskundžia, kad iš lie
tuvių rengėjų po metų prašymų 
gavo labai mažai medžiagos. Lie
tuviškąja informacija užpildyti 
3,5 puslapiai, kai latviškąja in
formacija — 76, estiškąja — 56. 
Lietuviškoje dalyje yra vienas 
puslapis ELTOS, vienas iš “Euro
pos lietuvio”, kur yra ir negaty
vaus pobūdžio straipsnis iš “Tie
sos” (Vilniuje leidžiamos), toliau 
— iš PLJS žiniaraščio ir pati iš
samiausia informacija apie ke
lionės tikslus, programą, regis
traciją ir kvietimą dalyvauti iš 
“Pasaulio lietuvio”. Taip, tai tas 
pats “PL”, kurį užsipuola Haris 
Lapas.

Neteko matyti PLB nurodymų 
boikotuoti Laisvės ir taikos ke
lionę Baltijoje. Jei juos H. La
pas ir L. Girinis yra suradę, tai 
turi paskelbti.

Vienos konferencija 
dar nepasibaigė

L. G. nukrypo ir į kitą pusę nuo 
seimo aprašymo, prisimindamas 
demonstraciją Vienoje, nors “TŽ" 
1987 m. nr. 4 jau buvo nurodytas 
L.G. informacijos klaidingumas. 
Atrodo, kad jį padrąsino minėtas 
H. Lapo straipsnis, nes L.G. var
toja beveik tokius pačius išsi
reiškimus ir motyvus. Tame 
straipsnyje buvo daug apytiks
lių, perdėtų ir netikslių išsireiš
kimų atmieštų karingais posa
kiais rodančių Helsinkio akto

konferencijų esmės nesupratimą. 
Kadangi jį sekė M. Kizio blaivus, 
teisingas, faktais paremtas 
straipsnis, tai tada neatrodė, 
kad buvo verta į jį atsakyti.

H. Lapo teigimų toną ir Hel
sinkio akto konferencijų sam
pratą gana tiksliai apibūdina 
toks jo sakinys: “Laisvės žygis 

' Vienoje yra ypatingas, ir paga
liau mūsų demonstracijos pavei
kė JAV-bių santykius su Sovietų 
Sąjunga". Taigi, kaip Cezaris 
prieš du tūkstančius metų pa
sakė: “Veni, vidi, vici” (atėjau, 
pamačiau, nugalėjau). Deja, per 
greitai (po poros dienų), išvažiuo
ta į mūsų Kanados karalienės Lon
doną, kur H. Lapas spėjo pakriti
kuoti L. Bendruomenę. Dar ir šian
dien Vienos konferencija po 16 
mėnesių tebesitęsia, ir delega
cijos dar vis negali susitarti su 
turimų 150 darbo rezoliucijų pri
ėmimu.

Politiniai klausimai šūkiais 
neišsprendžiami. Demonstracijos 
yra svarbios, nes parodoma, kad 
tie klausimai nėra žmonių užmirš
ti, bet visi politiniai sprendi
mai daromi pagal įtikinančią, do
kumentuotą informacinę medžia
gą ir paruoštas studijas.

Savo laiku L. Bendruomenės 
,, atstovai tokią medžiagą įteikę. 

Dabar sekama informacija iš kon
ferencijos; Kanadoje ją kas keli 
mėnesiai atsiunčia užsienio rei
kalų ministerija. Iš jos matyti, 
kad baltiečių bendruomenių pa
teikta informacija turi įtakos 
Kanados, JAV ir kai kurių kitų 
delegacijų pasisakymams. Paste
bėjus, kad dėmesio gauna terito
riniai klausimai, JAV LB pasiun
tė memorandumą dėl Rytų Lietu
vos ir Mažosios Lietuvos padė
ties. L. Bendruomenė renka me
džiagą sekančioms konferenci
joms specialiais klausimais, kaip 
žmogaus teisių, ryšių, kultūrinių 
mainų.

L. A. Valiukas neseniai “T. žibu
riuose” pareiškė, kad labai mažai 
turime asmenų, suprantančių, su
gebančių (ir norinčių, JVD) dirbti 
laisvinimo (politikos) darbą. Tai 
tinka ir Kanadai. Tiesa, turime 
mažą skaičių "pseudopolitikie- 
rių”, nesuprantančių, kokia po
litinė veikla yra reikalinga ir 
naudinga dabartinėse sąlygose. 
Jų veikla reiškiasi gražbylyste, 
paįvairinta patriotiškais šūkiais. 
Deja, ji neparemta nei darbu, nei 
studijoms, todėl mažai naudinga, 
o kartais ir žalinga, klaidinanti 
dėl tikrovės iškraipymo ir nepa
grįstų Lietuvių Bendruomenės 
kaltinimų.

Red. pastaba. Pasisakius iškel
tais klausimais abiem pusėm, 
manome, kad ši diskusija yra baig- 
tina.

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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® PAVERGTOJE 114411 © LIETUVIAI PASAULYJE
SODININKŲ MUGĖS

Žaliakalnio ir Aleksoto tur
gavietėse kauniečiams rengia
mos sodininkų mugės. Mėgėjams 
sodininkams naujas derlingas 
sodo medžių veisles siūlo ban
domasis Lietuvos vaisių ir dar
žovių instituto ūkis, aplinki
niai medelynai. Sodininkai mė
gėjai čia randa apie 20 įvairiu 
laiku derančių obelų rūšių, re
tesnių vaiskrūmių, šalčiams 
atsparių kaulvaisių.

SPORTO RŪMAI
Pietinėje Klaipėdos dalyje, 

šalia Taikos ir Baltijos prospek
tų sankryžos, pradedami statyti 
modernūs sporto rūmai, supro
jektuoti klaipėdiečio architek
to V. Valančiaus. Beveik keturis 
milijonus kainuosiančią staty
bą planuojama užbaigti 1990 m. 
Didžiojoje salėje įvairias var
žybas vienu metu galės stebėti 
pustrečio tūkstančio žiūrovų. 
Speciali įranga leis greitai su
montuoti krepšinio, rankinio, 
tinklinio aikšteles arba sceną 
koncertinėms programoms. Ša
lia iškils tūkstančio vietų tre
niruočių salė, jaukus priesalis 
su bufetais, pagalbinės patal
pos sportininkams.

VĖL PERSODINTA ŠIRDIS
Spaudoje plačiai nuskambė

jo pirmoji Lietuvoje širdies per
sodinimo operacija, atlikta Vil
niaus kraujagyslių chirurgijos 
centre 1987 m. rugsėjo 2 d. Sudė
tingai operacijai vadovavo Vil
niaus universiteto medicinos fa
kulteto katedros vedėjas prof, 
dr. Algimantas Marcinkevičius. 
Naujos širdies tada susilaukė 
46 metų amžiaus ukmergietis 
muzikos mokytojas Albinas Pen- 
kauskas, paskelbęs net savo 
įspūdžius spalio 7 d. “Tiesoje”. 
Deja, jis mirė ankstyvą spalio 
28 d. rytą ne dėl naujosios šir
dies komplikacijų, bet dėl masy
vaus kraujo išsiliejimo smege
nyse. Antrąją širdies operaciją 
š. m. kovo 29 d. taip pat Vil
niaus kraujagyslių chirurgijos 
centre atliko prof. dr. Algiman
to Marcinkevičiaus vadovaujami 
chirurgai. Šįkart širdies per
sodinimui buvo pasirinktas 42 
metų amžiaus Šakių rajono gy
ventojas Juozas Vizgirda. At
rodo, buvo pasimokyta iš pirma
jai A. Penkausko operacijai skir
tos per didelės reklamos. Pasi
tenkinama tik trumpu operaci
jos pranešimu spaudoje ir kuk
lia pastaba, kad persodintos 
širdies veikla po operacijos 
esanti normali.

NORI MOTINOS DIENOS
Sovietų Sąjungoje jau daug 

metų .švenčiama propagandai 
tarnaujanti Tarptautinė moters 
diena, pagerbianti revoliuci
nių kovų dalyves, darbo pirmū
nes, aktyvias visuomenininkes 
bei kitose srityse pasižymėju
sias veikėjas. Tai šventei ski
riama kovo 8 d. Oficialiai aiš
kinama, kad kompartijos garsi
nama Tarptautinė moters diena 
yra susieta su 1910 m. Kopen
hagoje įvykusia tarptautine so- 
cialisčių konferencija, jų ko
va už moterų teises. “Tiesos” 
kovo 18 d. laidoje apie dauge
lio užmirštą Motinos dieną pra
šneko Natalija Lauciuvienė, vai
kų lopšelio-darželio vedėja Vil

VIENINTELĖ PROFESIONALI
LIETUVIŲ KELIONIŲ 
ĮSTAIGA KANADOJE 

SKELBIA ir 
GARANTUOJA

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 Liepos 6-20
Gegužės 19-birželio 3 Liepos 20 - rugpjūčio 2
Gegužės 25-birželio 8/12 Rugpjūčio 11-27
Birželio 9 - 24 Rugsėjo 2-16
Birželio 30 - liepos 17 Spalio 7-21

Gruodžio 27 - sausio 10 1989 m.
Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 

Smulkesnes žinias teikiame
tel. (416) 769-2500
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niuje: “Mama .. . Pirmas žodis, 
kurį ištaria vaiko lūpos. Man jis 
skamba kaip gražiausia daina. 
Viskas, ką gero turiu širdyje, — 
motinos dovana. Kiekvienas tu
rime mamą. Vadiname ją mamy
te, motinėle, močiute. Motina 
lydi mūsų pirmuosius mažyčius 
žingsnius, išmoko tarti žodžius, 
kantriai moko visko, ko žmogui 
gyvenime reikia. Kiek skausmo 
pakelia mūsų sengalvėlės, kai 
mus išlydi iš namų. Nemigo nak
tys dėl mūsų darbų, dėl mūsų 
žingsnių. O kiek motinos pati
ria skausmo, jei blogai pasiel
giame ar nepaklausome jų. 
Daug, oi, daug iškenčia moti
na! Ar mes visada pasakome jai 
gerą žodį? Ar prisimename gim
tadienį? Manau: reikalinga Mo
tinos šventė! Šventė, kurios 
metu mes pagerbtume savo mo
tinas, padėkotume joms už vis
ką. Tai būtų viena gražiausių 
švenčių ...” Pasak N. Lauciu
vienės, Tarptautinėje moters 
dienoje motina paliekama šešė
lyje. Jai reikia atskiros šven
tės. Esą dvi žvaigždės dangaus 
skliaute viena kitos neužtemdys.

PRITARIA MOTINŲ ŠVENTEI
Jautrūs vilnietės N. Lauciu

vienės žodžiai susilaukė plataus 
skaitytojų pritarimo. Laiškų 
banga užliejo ne tik “Tiesos”, 
bet ir kitų pagrindinių laikraš
čių redakcijas, bendro atsaky
mo susilaukdama iš trijų parei
gūnų — Lietuvos moterų tarybos 
pirm. V. Klikūnienės, Lietuvos 
liaudies tradicijų tarybos pirm.
J. Bielinio ir V. Lenino sovie
tinio vaikų fondo Lietuvos sky
riaus pirm. J. Nekrošiaus. Jie 
primena skaitytojams, kad pa
garba motinai yra persunkti 
liaudies papročiai ir tradici
jos. Dvidešimtojo šimtmečio 
pradžioje Motinos diena buvo 
pradėta švęsti ir Lietuvoje pir
mąjį gegužės sekmadienį. Per 
trumpą laiką ji tapo populia
riausia šeimos švente. Tiesa, 
vėliau ji buvo kiek primiršta, 
bet atskirose šeimose ši pras
minga tradicija išsilaikė iki 
dabartinių dienų. Esą pastarai
siais metais prasidėjo sąjūdis 
už motinai skirtos šventės atgai
vinimą. Pernai tokia šventė jau 
buvo surengta Šalčininkų rajo
ne. Sąyo atsakyme “Motinos die
na — visų šventė” V. Klikūnie- 
nė, J. Bielinis ir J. Nekrošius 
pasisako už Motinos dienos bei 
jos tradicijų grąžinimą: “. . . Lie
tuvos TSR moterų taryba, Vaikų 
fondo Lietuvos skyrius, Res
publikinė liaudies tradicijų 
taryba, remdamasi respublikos 
visuomenės nuomone, ragina vi
sus kasmet gegužės pirmąjį sek
madienį švęsti Motinos dieną. 
Tegul gegužė — šis gražiausias 
metų laikas — tampa subtilia 
kiekvienos šeimos švente!. . 
Minėtieji trys pareigūnai savo 
pareiškimą baigia poetiškais žo
džiais: “Mes visi — savo motinų 
vaikai. Tad ir pasistenkime, kad 
mūsų darbai ir poelgiai, tartum 
pavasario besiskleidžiantis žie
das, nušviestų mūsų motinų liki
mą, o mes būtume verti jų kant
rios ir taurios meilės. Nepaliki
me nė vienos nepasveikintos, 
nepagerbtos motinos! Išbandy
kime save gerumu ir jautrumu!”

V. Kst.

Ruošiasi PLB seimui ir PL IV kultūros kongresui, įvyksiančiam birželio 24-27 <l.d. Toronte. Iš kairės: PLB valdy
bos pirm. VYT. KAMANTAS, Lietuvių fondo narė RŪTA JURKŠIENĖ, Kultūros kongreso pirm. M. LENKAUS
KIENĖ, Lietuvių fondo tarybos pirm. ST. BARAS, Lietuvių fondo valdybos pirm. M. REMIENĖ

Edmonton, Alberta
ANELĖ PAŠUKONIENĖ, ilga

metė Edmontono lietuvių koloni
jos gyventoja, mirė kovo 22 d., iš
gyvenusi 85 metus. Paliko liūde
syje sūnų Benediktą ir jo žmoną 
Sheila, gyvenančius Kalgaryje ir 
4 vaikaičius. Velionė buvo ramaus 
būdo, draugiška ir visų mėgiama 
moteris. Palaidota dalyvaujant 
dideliam skičiui žmonių kovo 26 
d. iš St. Andrew’s šventovės ša
lia 1985 m. mirusio vyro Jono, 
Holy Cross kapinėse. Laidotuvių 
apeigas atliko kun. John Cunning
ham. Po laidotuvių dalyviai bu
vo pakviesti pietums į St. And
rew’s centro svetainę.

VINCAS KONDROTAS William 
Konrat) iš Elk Point, Alta., prieš
karinės imigracijos tautietis, 
mirė balandžio 2 d., sulaukęs 90 
metų amžiaus. Palaidotas balan
džio 6 d. iš Elk Point United šven
tovės, Elk Point miestelio kapinė
se. Laidotuvėse dalyvavo ir grupė 
Edmontono lietuvių.

ADOMAS IR FILOMENA KAN
TAUTAI, žiemą praleidę White 
Rock, B.C., balandžio pradžioje 
grįžo į savo namus Edmontone. 
Malonu matyti šiuos mielus tau
tiečius vėl mūsų tarpe.

EDITOS NAZARAITĖS - poetės 
ir menininkės abstrakčių paveiks
lų paroda įvyko balandžio 2-28 d.d. 
Edmontono centrinės bibliotekos 
meno galerijoje. Apie šios gabios 
mūsų tautietės kūrybą ir meną bu
vo rašyta “Edmonton Journal” 
dienraščio savaitiniam leidiny 
“Neighbors”. Panašią parodą Edi
ta turėjo sausio mėnesį Fort Sas
katchewan miesto (apie 2,5 km nuo 
Edmontono) bibliotekos patalpo
se, kurią aprašė to miesto laik
raštis “Fort Sask. Booster”, pa
minėdamas taip pat, kad Edita gi
musi Lietuvoje - Vilniaus mieste. 
Ten 1980 m. baigė meno mokyklą 
magistrės laipsniu (Masters deg
ree in graphic arts).

RAYMOND FILIP, jaunas lietu
vių kilmės poetas ir įvairių straips
nių autorius, rašantis anglų ir 
prancūzų kalbomis, artimu laiku 
žada atvykti į Edmontoną. Jo ei
lėraščiai ar straipsniai, išversti 
lietuvių kalbon Editos Nazarai- 
tės, kartas nuo karto būna spaus
dinami “Tėviškės žiburiuose”.

Dobilas

London, Ontario
VELYKINĖS PRISIKĖLIMO PA

MALDOS kaip visada, taip ir šį 
kartą buvo iškilmingos. Šv. Mišias 
atnašavo ir pamokslą pasakė kle
bonas kun. I. Mikalauskas, OFM. 
Iškilmingai skambėjo R. Vilienės, 
vadovaujamo "Pašvaistės” choro 
velykinės giesmės. įspūdį dar pa
didino R. Audėt meistriškas smui
ko solo. Šventovė buvo išpuošta 
gausiomis ir gražiomis Grigeliu 
ir Judickų šeimos gėlėmis.

VISUOTINIS PARAPIJOS SUSI
RINKIMAS įvyko balandžio 10 d. 
Parapijiečiai neatkreipė dėmesį 
į šio susirinkimo svarbą ir jame 
palyginti ne daug dalyvavo - 35. 
Klebonas kun. I. Mikalauskas, 
OFM, pakvietė pirmininkauti J. 
Butkų ir sekretoriauti R. Kurie- 
nę. Ilgametis parapijos tarybos 
pirm. V. Gudelis pranešė, kas pa
rapijoje atlikta per 10 kadencijos 
metų tų pačių tarybos narių. Kle
bonas aptarė religinius klausi
mus. Po to buvo renkama nauja pa
rapijos taryba. Tarybon išrinkti 
šie asmenys: J. Daniliūnienė 33 
balsais, A. Dragunevičius - 28, P. 
Kuras - 26, B. Žemaitis - 23, E. 
Petrauskas - 21, A. Petrašiūnas ir 
A. J. Švilpa - po 18 balsų. Balan
džio 11 d. įvyko pirmas posėdis, 
ir taryba pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas A. Petrašiūnas, vice
pirmininkas B. Žemaitis ir sekre
torius E. Petrauskas. Kiti liko ta
rybos nariais. D.E.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas” (R) 
atstovas) w

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

“Tėviškės žiburiu” aukotojai
$300: KLK moterų draugijos Lie

tuvos kankinių parapijos skyrius; 
$67: L. Baltrėnas; $50: M. Ramo
nienė, H. Sakalauskas; $47: M. R. 
Grinius; 45: L. Puskepalaitienė; 
$40; dr. L. Kriaučeliūnas; $25: R. 
Jokūbaitis, P. Rožaitis, J. A. Sprein, 
E. Undraitienė; $22: A. Zalagėnas, 
J. Jakštas; $20: P. Prankienė, P. 
Sapažinskas; $17: M. Juzumas, P. 
M. Krilavičius, S. V. Kneitas, P. 
Šukys; $16: E. Smilgis; $12: Z. Mar
tinaitis; $11: A. Tautkus, V. Povy- 
lius; $10: P. Plestys, P. Joga, kun. 
A. V. Kardas, F. Timukas, B. Stri- 
kaitis, A. Smilgys, J. Milerienė, 
kun. S. Šileika; $7: J. Užupis, J. Me- 
jus, E. Rakštienė, A. Jonikas, S. 
Druskis, S. Ignatavičius, A. Skar
džius, J. Vaitkus, S. Tamulionis, 
M. Gegužis; $5: E. Kinčius, V. Juk
na, L. Baltušis, B. C. Šerkšnas, E. 
Vodopalas, T. Maskelis, P. Dundys; 
$2: J. Kregždė, J. Kalėda, E. Al
bright, T. Vainauskas, V. Simana
vičius, V. Šadreika.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$28: J. Jacina; $27: K. Kudirka,

J. Malskis, I. Petkūnas, F. Ramo
nas, R. Bulovas, V. Kutkevičius, 
O. Jančiukas, B. Jakutis, J. Kišto- 
laitis, Z. Čečkauskas, B. Cvirka, 
M. Bagdonas, J. Žemaitis, E. Schac- 
how, P. Seibutis, A. Urbonas, dr. 
A. Valiulis, S. Gaidauskas, kun. J. 
Grabys, J. Miškinis, S. Noreika; 
$26: V. Kondrat; $25: V. Krasaus
kas, M. P. Kiela, A. Krakauskas, V. 
Vingelytė, D. Vidžiūnas, A. Trečio
kienė, V. Ą. R.adzevick, M. ftamū- 
naitė-MacDonold. T. P. Ramūnai- 
tė, A. Buožis, S. Janušonis, A. Ja- ‘ 
nušonis, P. Karalius, A. Kazilūnas, 
A. Kulbokas, J. G. Juškai, M. Kas- 
kus, A. Juzukonis, V. Kačergius, 
V. Jakubickas, O. Jurškienė, A. 
Kalinauskas, A. Kalendra, R. Mi
talas, Z. Mažonas, J. Mačerinskas,
O. Pinkevičius, Č. Pšezdzieckis, K. 
Pivoras, kun. V. Palubinskas, O. 
Pranckūnas, A. Elijošius, L. Čepas,
K. Černauskas, J. Aneliūnas, L. 
Zubrickas, D. Juozapavičiūtė, A. 
Jucėnas, A. Jusys, Dang. Juozapa
vičiūtė, V. Kličius, V. Kaknevičius, 
J. Jakštas, Br. Jurgutis, A. Kazana- 
vičius, V. Kuraitis, A. Ketvirtis,
P. Kvederas, A. Karaliūnas, B.
Jankauskas, V. Karnilavičius, A. 
Brolanc, V. Jakubaitis, E. Cibas, E. 
Albright, S. Budėjus, Z. Brazaus
kas, dr. J. B. Dičpinigaitis, A. Dap
kus, V. J. Čekanauskas, R. Dum
čius, O. Dailidienė, E. Freyman, 
P. Čečkus, V. Stepon, L. Stulgins- 
kas, V. Žalnieriūnas, M. Šilinskas, 
P. Serepinas, dr. G. Skrinskas, R. 
Strūnaitis, J. Smaižys, V. Staškus, 
J. Trečiokas, J. Trečiokas, S. Žile
vičius, S. Jokubynienė, A. Viliušis, 
E. D. Vizbaras, V. Grigelytė, J. Gra
žys, A. Grubis, S. Grikenienė, N. 
Mazalaitė-Gabienė, B. Paprockie- 
nė, E. Galiauskas, P. Gustas, R. 
Saulėnas, B. Saplys, dr. A. Sauno- 
ras, dr. J. Šemogas, B. Sergantis, 
A. Mickus, P. Matiukas, A. Misiū
nas, L. Leveckis, V. V. Milukas, S. 
Labuckas, J. Mackevičius, G. Ma

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% 

čys, V. Mencinskas, V. Malcienė, 
J. Stonkus, P. Šimonėlis, L. Staške
vičius, V. Stanislovaitis, V. Šal- 
čiūnas, A. Sagevičius, L. Simaitis, 
H. Sukauskas. Už dvejus metus rė
mėjo prenumeratą atsiuntė: B. 
Deveikis.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$150: kun. A. Bernatonis; $50: S. 

A. Kudokas, A. Kublinskas; $47: L. 
Kirkilis, J. Gris, V. Mikalonis; $35: 
M. Rudzinskas, V. Jakovickas, A. 
Valavičius, Tėvai pranciškonai, 
dr. H. Solys; $32: A. Kudirka, A. 
Svirplys, J. Mačys; $30: R. Kazlaus
kas, J. Vinslovas, P. V. Urbutis, A. 
Urbonas, M. Volodka, S. Rukša, M.
R. Rusinas, kun. P. Kairiūnas, M. 
Juzumas, M. Jonikas, A. Juknevi
čius, A. Jonelis, L. Mačikūnas, S. 
Prekerienė, L. Pliūra, V. Pilkaus
kas, K. Račiūnas, A. Lukošius, Tė
vai pranciškonai, V. Orlickas, J. 
Genys, B. Baltrūnas, kun. K. Bal- 
čys, A. Balsys, E. Čuplinskas, V. 
Platt, A. Naruševičius, dr. A. Gu- 
reckas, T. Gureckas, V. Kiškūnas, 
A. Kernius, J. Janulaitis, J. Karka,
S. V. Kneitas, A. Jonikas, E. Jasin,
L. Baltrėnas, P. Dauginas, dr. R. 
Saplys, dr. A. Šalkus, A. V. Stan
kevičius, H. Sakalauskas, D. Vis- 
kontas, K. Žilvytis, J. Vaškas, R. V. 
Valaitis, J. Deveikis, J. Dzenkai- 
tis, P. Grušas, A. Senkus, A. Šarap- 
nickas, R. Tirilis, E. V. Meilus, jn., 
J. Mačiulis, D. Mogek, V. ir D. Nor- 
vilos, J. Morkūnas, A. Simanavi
čius, A. Šmitas, G. Smolskis.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame gar
bės bei rėmėjo prenumeratoriams, 
ir visiems, kurie, siųsdami regu
liarią prenumeratą, prideda ir 
auką. Taip pat dėkojame atsiuntu- 
siems už loterijos bilietėlius di
desnes sumas.

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

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.

JA Valstybės
Rašytojui ir poetui Stasiui Sant

varų! Bostone, Naujosios Angli
jos baptistų ligoninėje, buvo pa
darytos dvi vidurių operacijos. 
“Dirvoje” rašoma, kad po pirmo
sios operacijos iškilo nepagei
daujamų simptomų ir teko dary
ti antrąją, trukusią keturias 
valandas. Pradžioje ligonis bu
vo laikomas specialioje medici
nos personalo priežiūroje, bet 
kovo 25 d. jam buvo leista grįž
ti namo, kur jį dabar prižiūri 
ir juo rūpinasi žmona Alė. Gy
dytojų nuomone, S. Santvarui 
pavyko įveikti iškilusius svei
katos sutrikimus. Šiuo metu jis 
dar silpnas, netekęs daug svo
rio, bet stiprėja ir pradeda 
vaikščioti. Optimistiškai nu
teikia ligonio stipriai skam
bantis balsas.

Kaziuko mugę Čikagos skau
tai surengė kovo 6 d. visose Jau
nimo centro patalpose. Mugė 
buvo pradėta po pamaldų Tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Kaspiną per
kirpo Lietuvos garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza. Mugės lankyto
jus sutiko akademikai skautai 
su knygomis ir žurnalais ap
krautais stalais. Kiti tuntai 
turėjo tautinių audinių, medžio 
drožinių bei kitų meniškų dirbi
nių. Mažesni skautų vienetai 
buvo įsikūrę lituanistinės mo
kyklos klasėse. “Lituanikos” 
tuntas svečius vaišino kavinė
je, “Kernavės” ir “Aušros” tun
tai — greta esančioje apatinė
je salėje. Mugės pajamos buvo 
skirtos būsimoms stovykloms.

Antrąsias a.a. prel. dr. Petro 
Celiešiaus mirties metines Los 
Angeles ateitininkai sendrau
giai paminėjo metiniame susi
rinkime vasario 14 d. Apie ve
lionį kalbėjo ir atsiminimais 
dalijosi I. Medžiukas, kartu su 
juo mokęsis Prienų gimnazijoje. 
Ižd. P. Grušas pranešė, kad ne
trukus paaiškės testamentinis 
velionies palikimas ateitinin
kams. Knygos ir paveikslai jau 
nusiųsti Ateitininkų federaci
jos vadui J. Polikaičiui. Pa
veikslai papuošė Ateitininkų 
namus Lemonte, o knygų siun
tos tebėra neišpakuotos. Joms 
sutvarkyti jieškoma knygininko. 
Pasiūlyta prie Ateitininkų na
muose'iškabintų paveikslų1 ir 
knygų pridėti įrašą, jog tai yra 
prel. dr. P. Celiešiaus dovana 
ateitininkams.

A. a. Bronius Tvarkūnas, sava- 
noris-kūrėjas, nepriklausomy
bės kovų invalidas, mirė kovo
5 d. Filadelfijoje, Nazareto li
goninėje. Velionis gimė 1900 m. 
gegužės 3 d. Vaižyčių kaime prie 
Naumiesčio, anuometinėje Pa
nevėžio srityje. 1919 m. sausio
6 d. su broliu Juozu Kėdainiuo
se įsijungė į organizuojamus 
Lietuvos kariuomenės dalinius. 
Gegužės 19 d. aršioje kovoje su 
bolševikais prie Panevėžio ve
lioniui buvo sunkiai sužeistas 
kairės kojos riešas. Iš Raudo
nojo kryžiaus ligoninės po de
vynių mėnesių išėjo invalidu, 
netekusiu 50% darbingumo. 1925 
m. balandžio 6 d. gavo tarnybą 
Lietuvos karo muziejuje Kau
ne. Čia jam kiekvieną vakarą 
su kitais invalidais tekdavo 
dalyvauti už Lietuvos laisvę 
žuvusių karių pagerbime prie 
jiems skirto paminklo. Karo 
muziejuje dirbo iki 1941 m. rug
sėjo 16 d. Velionis 1927 m. su
kūrė šeimos židinį su Magdale
na Turkauskaite, išaugino sūnų 
Kęstutį ir dukrą Laimą. 1944 
m. vasarą su šeima pasitraukė 
Vokietijon, pokaryje gyveno 
įvairiose DP stovyklose. Į JAV 
atvyko 1950 m., įsikūrė Filadel
fijoje ir aktyviai reiškėsi Lie
tuvos karo invalidų sąjungoje. 
Sužeistoje kojoje buvo palikta 
skeveldra, dėl kurios 1980 m. 
prasidėjo gangrena. Koją teko 
amputuoti. 1985 m. mirė velio
nies žmona Magdalena ir sūnus 
Kęstutis. Rūpintis invalidu tė
vu liko tik dukra Laima. Fila
delfijos lietuviai su velioniu 
atsisveikino kovo 11 d. laido
tuvių namuose. Ramovėnų var
du kalbėjo Jonas Stelmokas. 
Prie karsto stovėjo ramovėnų 
garbės sargyba. Lietuvių var
du atsisveikino LB Filadelfi
jos apylinkės pirm. Teresė Ge
čienė. Velionies nueitą kelią 
aptarė BALFo skyriaus pirm. 
Feliksas Andriūnas. Jo palai
kai palaidoti kovo 12 d. po ge
dulinių pamaldų Šv. Andriaus 
šventovėje.

Australija
ALB krašto valdyba posėdžia

vo Melburne vasario 24 d. Pirm. 
Dana Baltutienė priminė pernai 
ALB suvažiavime priimtą nuta
rimą surengti seminarą jaunes
niosios kartos vadovams paruoš
ti. Valdybos posėdyje dabar bu
vo sudarytas specialus komite
tas seminarui pravesti. Jin įsi

jungė ALB krašto ir Melburno 
apylinkės valdybų atstovai. Ko
mitete krašto valdybai atstovau
ja pirm. Dana Baltutienė, dr. 
Paulius Kabaila ir Andrius Vai
tiekūnas, apylinkės valdybai — 
pirm. inž. Kęstutis Lynikas ir 
dr. Arūnas Staugaitis. Komite
tas atskirame savo posėdyje se
minarui pasirinko gegužės 14 d., 
sudarė programą, aptarė kitus 
seminaro reikalus. Dalyvius pa
kvies Melburno apylinkės valdy
ba. ALB krašto valdyba apylin
kių ir seniūnijų atstovų suva
žiavimą Melburne šiemet rengė 
balandžio 16-17 d.d. Suvažiavi
me buvo aptartas ALB įregistra
vimo klausimas, PLB seimo To
ronte reikalai bei kiti renginiai 
Kanadoje.

Britanija
Škotijos lietuviai Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbimo 
septyniasdešimtmetį minėjo 
vasario 14 d. savo klube Moss- 
ende, kur buvo surengtos bend
ros vaišės. Visus susirinkusius 
pasveikino DBLS skyriaus pirm. 
J. Bliūdžius. Paskaitą apie gar
bingą Lietuvos praeitį angliškai 
skaitė kun. J. Andriušius, kad 
ją galėtų suprasti lietuviškai 
nekalbantis jaunimas. Po pa
skaitos buvo rodomas kun. J. 
Andriušiaus paruoštas filmas 
apie pernai Romoje įvykusį Lie
tuvos krikšto 600 metų sukak
ties minėjimą ir arkiv. J. Ma
tulaičio paskelbimą palaimin
tuoju. Keliom dainom ir tauti
niais šokiais programą papildė 
Pr. Dzidoliko paruoštas jauni
mas. Tautos fondui buvo sutelk
ta ir Londonan pasiųsta 50 sva
rų. Oficialioji dalis baigta 
Tautos himnu.
Švedija

A. a. Jonas Kriaučiūnas, in
žinierius-architektas, po ilgos 
ir sunkios ligos mirė Vastero 
miesto ligoninėje vasario 5 d. 
Palaidotas vasario 17 d. iš vie
tinės katalikų šventovės. Į lai
dotuves buvo atvykęs brolis Ka
zys iš JAV ir sesers sūnus iš Lie
tuvos, nemažas būrelis lietuvių 
iš Stockholmo bei kitų Švedijos 
vietovių. Su velioniu atsisvei
kino Povilas Čalnaris, prie 
karsto prisegęs žiupsnelį že
mės iš Gedimino kalno papėdės, 
buvęs bendradarbis Klemensas 
Gumauskas ir buvęs viršinin
kas B. Tidestromas. Velionis 
buvo panevėžietis, gimęs ūki
ninko šeimoje 1912 m. Panevė
žio gimnaziją baigė 1929 m., 
Vytauto D. universiteto tech
nikos fakultetą — 1935 m. Jis 
taipgi baigė Lietuvos karo mo
kyklą, projektavo pastatus ka
riuomenės reikalams. Nuo 1940 
m. iki pasitraukimo iš Lietu
vos dirbo “Maisto” bendrovės 
projektų ir statybos skyriuje. 
Švedijoje įsikūrė Vastero mies
te ir dirbo savo profesinį dar
bą miesto planavimo įstaigoje 
iki išėjimo pensijon 1977 m. Do
mėjosi lietuvių reikalais, lie
tuviška spauda ir ypač Vasario 
16 gimnazija, jos paramai pasky
ręs didesnę sumą pinigų.

Vokietija
Vasario 16 gimnaziją kovo 5-7 

d.d. aplankė 15 svečių iš Miuns- 
terio — grupė latvių gimnazijos 
moksleivių su gimnastikos mo
kytoju ir bendrabučio vedėju P. 
Elfertsu. Kovo 5, šeštadienį, 
Vasario 16 gimnazija surengė 
linksmą susipažinimo vakarą, o 
sekančią dieną ekumeninėms 
sekmadienio pamaldoms visi su
sirinko nedidelėje Hiutenfel- 
do katalikų šventovėje. Evan
gelikų maldas skaitė ir pamoks
lą sakė vyr. mokytojas Ričardas 
Baliulis, Evangelikų Bendrijos 
lietuvių tarybos pirmininkas. 
Katalikams Mišias atnašavo 
kun. Jonas Dėdinas, į prašymus 
įjungdamas maldas už Lietuvą 
ir Latviją. Ekumeninės pamal
dos baigtos Lietuvos ir Latvi
jos himnais. Popietė buvo skir
ta sportui. Krepšinio rungtynes 
laimėjo lietuviai 41:40, tinkli
nio — latviai 3:0. Įdomi buvo 
bendra vakaronė berniukų 
bendrabučio salėje. A. Paltino 
vadovaujamas nepilnos sudė
ties orkestras pagrojo vieną 
valsą. Tris šokius atliko tauti
nių šokių grupė, pasipuošusi 
tautiniais drabužiais, vadovau
jama Ž. Grodbergienės. Grojo 
A. Paltino diriguojamas orkest
ras. Latviai nebuvo atsivežę 
tautinių drabužių. Vieną šokį 
pašoko keturios latvaitės ir vie
nas latviukas, pasinaudodami 
magnetofonu. Senovinėmis lie
tuvių liaudies dainomis pro
gramą papildė B. Lipšienės va
dovaujamas Vasario 16 mokslei
vių dainos būrelis, pridėdamas 
ir vieną latvių dainą. Svečiai 
atsilygino trejetu latviškų dai
nelių. Vakaronė užbaigta po
kalbiais. bendrais pramoginiais 
šokiais.
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Motina - šeimos šiluma
PETRAS LUKOŠEVIČIUS

Šios gražios ir didingos šven
tės mąstymus norime pradėti 
Elenos Mastienės žodžiais: 
“Sakoma, kad kai Dievas kūręs 
pasaulio šedevrus, paskutinę 
sutvėręs motinos širdį. Savo 
sukurtajam pasauliui šviesti, 
šildyti ir visokiai gyvybei joje 
palaikyti, Dievas danguje įžie
bęs saulę, o savo išrinktosios 
žmonijos džiaugsmui jis pado
vanojęs motinos širdį. Be sau
lės spindulio visokia gyvybė 
mirtą, be motinos širdies ši že
mė būtų tuščia, šalta ir nyki.” 
Tai trumpas, tačiau labai tikslus 
moters - motinos aptarimas. 
Daug ir labai gražių žodžių 
bus pasakyta Motinos dienos 
proga.

Gražiausia dovana jai ta pro
ga yra jos supratimas ir įverti
nimas jos pasiaukojimo šei
mai. Motina yra šeimos pagrin
das. Vaikų auklėjime ji vaidi
na pagrindinę rolę. Šioje vie
toje labai gerai tinka Dr. F. 
Goust pastaba “Motina nėra 
ta, kuri kūdikį nešioja, bet ta, 
kuri atlieka pagrindinį vai
dmenį pilnutinės žmogiškos 
asmenybės puoselėjime.”

Taigi, motinos pareigos jau 
nuo pat pirmo džiaugsmo, kai 
jos kūne sujuda nauja gyvybė, 
iki to momento, kai su ašarom 
išleidžia dukrą ar sūnų nau
jam savarankiškam gyvenimui. 
Todėl nenuostabu, kad visur ir 
visais laikais jai bandoma pa
sakyti gražiausius žodžius. 
Kardinolas Mindszenty savo 
knygoje “Brangioji motina” 
vienoje vietoje štai ką sako: 
“Jei aš metu žvilgsnį į savo 
praėjusį gyvenimą, matau savo 
motiną visada budinčią prie 
manęs, kaip vieną geriausių 
motinų. Su ja, galbūt, mano 
angelas sargas mane lydi ir 
globoja žemiškose kovose . . . 
Tu esi spindulys dieviškos Ap
vaizdos . . . aukščiausia malo
nė, didžiausioji dieviška gery
bė.” To paties kardinolo suėmi
mo metu savo apalpusiai iš 
skausmo motinai jis pasakęs: 
“Neverk, brangioji motina, ma
no tauta dar daug.tuo pasinau
dos.” Tai teisybės žodžiai, nes 
vengrų tauta, gal dėka tos pa
prastos moterėlės, kuri įsten
gė išauginti dvasios milžiną, 
gali didžiuotis prieš visą pa
saulį, kad smurtui ir dvasinei 
priespaudai nepasidavė. Mums 
kyla klausimas, o kiek šitokių 
motinų praeina ir praėjo pro 
šį gyvenimą niekeno nepaste
bėtos? Gal tai buvo gyvenimo 
sutapimas, kad šio didvyrio 
žmogaus kovų su priespauda 
metu kartu matome ir jo motiną.

Jei šiandieninio materialis
tinio galvojimo ir auklėjimo 
amžiuje labai dažnai bandoma 
iškelti taip vadinamų “garse
nybių” gyvenimo smulkmenas, 
kodėl taip mažai, arba beveik 
nieko, nerašoma apie įžymių 
pasaulinio garso vyrų motinas. 
Šiandien nieko nežinome apie 
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Afrikos galima sakyti, šventojo 
Dr. Schweicerio motiną. Ar 
daug kalbama apie Mahatma 
Gandhi motiną, Martin Luther 
Kingo, seselės Teresės ir dau
gybę kitų. Juk šių žmonių pa
siryžimas tarnauti tiesai ir 
artimo meilei turėjo susi
formuoti jaunystėje. Ir tai 
turėjo nuo mažens jiems įskie
pyti motinos. Tai matome vi
sose pasaulio dalyse ir civi
lizacijose.

Tačiau šie laikai gąsdina. 
Prof. Pranas Dovydaitis, dar 
Lietuvoje mums gyvenant, su 
pranašišku įžvalgumu yra pa
sakęs: “Švenčiame Motinos 
dieną, lyg jausdami, kad jų jau 
ima trūkti.” Šiandien, po dau
gelio metų, matome, ką jis tu
rėjo galvoje. Vis daugiau ir 
daugiau kreipiamas dėmesys, 
kaip motinai palengvinti fizio
loginį motinystės aspektą ir 
vis mažiau ir mažiau jai teikia
ma pagalba atlikti dvasines 
savo motinystės pareigas.

Šiandien mus baugina dau
gelio taip vadinamųjų moters 
išvadavimo sąjūdžių, kurie iš 
visų jėgų bando sugriauti esa
mą padėtį. Kai kuriems iš jų 
jau pasisekė įtikinti mūsų 
Auščiausią teismą, kad vardan 
motinos laisvės galima žudyti 
negimusį vaiką. Kažin kaip 
istorija vertins mūsų politikų 
ir mūsų visų darbus, darant 
tokius sprendimus? Tokioms 
sąlygoms esant mums tikrai 
gali ateityje pritrūkti motinų.

Grįžkime, tačiau, prie mūsų 
jau aukščiau minėto fakto, kad 
svarbiausia motinos pareiga 
yra auklėti besivystančią asme
nybę. Tą ji atlieka ir turi atlikti 
vienu iš galingiausių savo gink
lų - motinos meile. Irena Lu
koševičienė viename iš savo 
straipsnių sako: “Jai pirmajai 
yra skirta perduoti meilę kūdi
kiui - naujam žmogui išvydu
siam pasaulį. Motinos meilė 
yra vienas iš pagrindinių fak
torių, kurie užtikrina vaiko 
saugumą, pasitikėjimą savim 
ir kitais. Dėka šitos motinos 
meilės, kūdikis atranda ryšį 
su kitais šeimos nariais, su 
aplinka. Nuo motinos meilės 
priklausys vaiko, o vėliau ir 
suaugusio, jautrumas, dvasinis 
subrendimas.”

Šiandien specialistai mums 
atskleidžia kitą vaizdą, kai 
motinos neatlieka savo parei
gų. Labai dažnai paaiškėja, 
kad tie nelaimingieji, jaunuo
liai nusikaltėliai, savo vai
kystėje neturėjo pakankamos 
meilės. Jie troško ir duso ir 
savyje išsiugdė kerštą vis
kam, kas gražu ir teisinga, 
patys to visai nejausdami. Tai 
nelaimingi jauni ir suaugę, fi
ziškai daugiausia sveiki, bet 
dvasios didžiausi ligoniai.

Apie tai vėl cituoju Irenos Lu
koševičienės mintis: “Žinoma, 
motinos laikysena, motinos 
meilės pasireiškimas labai 
priklauso nuo bendros šeimos 
nuotaikos, nuo bendrų šeimos

Lietuvė motina, kuriai pagerbti skiriamas antrasis gegužės sekmadienis

santykių, o ypač nuo vyro ir 
žmonos sugyvenimo. Motina, 
kuri jaučiasi vyro pažeminta, 
atstumta, nesuprasta, ji retai 
gali išreikšti tyrą ir pilną mei
lę savo vaikui. Dažnai motina 
stengiasi daug ko neparodyti, 
daug ką nuslėpti, bet tai yra 
tuščios pastangos - vaidinti 
galima scenoje, kartais ir gyve
nime, bet beveik niekada prieš 
vaiką, nes jis dažnai nesuvokia 
ir nesupranta, bet jaučia. Ta 
prasme ir motinos meilė, jos 
pasireiškimas yra betarpiškai 
priklausomas nuo bendros šei
mos nuotaikos, nuo tarpusavio 
santykių. “Tokiu būdu reika
linga abipusė tėvų kooperaci
ja ir, svarbiausia, tarpusavio 
meilė. Žmogus niekuomet ne
gali duoti to, ko pats neturi 
ir kuo pats netiki. Tiesa yra 
greit atskiriama nuo melo, 
veidmainiavimas nuo tikro 
pergyvenimo. Vieną kartą su
gautas meluojant, ar veidmai
niaujant, praranda savo tikrą
jį veidą ir atgauti jį yra beveik 
neįmanoma.

Jauno žmogaus auklėjime ir 
ruošime gyvenimui labai yra 
svarbu turėti jo pasitikėjimą. 
Vaikai irgi yra individai, jau
nesni ar vyresni. Čia ypač svar
bi yra motinos rolė, nes nuo to 
momento žmogus liks arba vi
siškas vergas, bevalis, be ini
ciatyvos, arba savo įgimtas 
galias vystys budrioje mylin
čios motinos globoje. Primeti
mas savo nuomonės ir panau
dojimas fizinės prievartos su
kels vaike pasipriešinimą. Gal 
tas pasipriešinimas bus tylus, 
kol augantis bijos fizinės baus
mės, tačiau jis šakosis jo sąmo
nėje. Ne grasinimu ir išmeti
nėjimu, bet tikra meile ir pa
vyzdžiu galima vaiką patraukti. 
Kada vaikas jau pradeda at
skirti sąvokas, tėvai turi paaiš
kinti, kad jis pats įsitikintų.

Labai svarbu, kad duotieji 
nurodymai būtų vykdomi. Daž
nai vaikų ausys pasidaro visai 
kurčios motinų žodžiams vien 
dėl to, kad visa eilė įsakymų 
ir paliepimų pasilieka žo
džiuose. Daug nurodo, bet ne
seka, ar vaikas išpildė. Vaikui 
atrodo, kad tai tam tikras žai
dimas, ar net normalu, kad mo
tina į jį kreiptųsi pakeltu tonu. 
Tai labai ryšku stebint vaikus, 
kai jie žaidžia motinom ir tėvais. 
Visuomet tokiais atvejais vai
ko balsas pasidaro grasinantis 
ir rėkiąs, jei jis prie to pripra
tęs namuose. Tokiais atvejais 
nereikia tėvams įregistruotų 
savo kalbos juostelių - vaikai 
tėvų elgesį ir kalbą pakartoja 
žodis žodin. Tada daug mamy
čių pamato, iš kur jos vaikelis 
išmoko “gražių” žodžių: nerei
kia toli jieškoti.

Kita blogybė - besaikis spau
dimas nustato prieš patį rei
kalą ir tada išeities jau nėra. 
Tarp motinos ir vaiko, ar tarp 
tėvų ir vaikų, išauga geležinė 
uždanga, per kurią bendravi
mas yra visai neįmanomas. 
Jauno žmogaus protas yra lanks
tus ir ištroškęs naujų žinių. 
Tinkamai išnaudojant tą pa
linkimą, galima tikėtis gerų 
resultatų. Tačiau reikia nepa
miršti, kad vaikas su savo tė
vais nori dalintis viskuo tik 

tada, kai jis jais pasitiki. Per 
visą dieną išbuvęs mokykloje, 
grįžęs namo, vos pravėręs du
ris, nori motinai išlieti visas 
naujienas, savo pasisekimus ir 
skriaudas. Ir koks vaikui yra 
nusivylimas, kai į savo “dide
lius” pergyvenimus gauna šal
tą motinos atsakymą: ’’Neple
pėk niekų, aš neturiu laiko 
tokiems plepalams ir pana
šiai.” Arba vėl “Kaip tu čia 
dabar žydiškai kalbi.”

Vaikas pasijunta visiškai 
vienas, o kartais pradeda ir 
pats galvoti, gal čia iš tikrųjų 
niekai, nes juk ir mama taip 
sakė. O tai jo visas pasaulis. 
Mokykla juk įvairiausių atsi
tikimų vieta, ir mama nenori 
nieko girdėti. Taip vis mažiau 
ir mažiau jis su ja tariasi, jai 
vis mažiau ir mažiau patiki sa
vo “paslaptis”, Vijodamas, kad 
iš jo nepasijuoktų arba nenu
baustų. Vis labiau ir labiau jis 
eina pasiguosti savo draugams 
į kampinį restoraną, ar kito
kią, tokių pat likimo draugų 
paguodos jieškančių vietą. Na, 
žinoma, ten jis išmoksta ir su
žino visokių dalykų, kurie jo 
bręstančią sąmonę vienaip ar 
kitaip iškraipo.

Taigi, jauno žmogaus dvasi
niame auklėjime motina tiktai 
tada turės įtakos, kai vaikas 
bus jos minčių skaitytojas, bet 
ne diržo ar rykštės įsakymų 
vykdytojas. Tiktai tada lietuvė 
motina galės išauginti susipra
tusį lietuvį, ir kas svarbiausia, 
gerą žmogų, kai jos santykis su 
savo vaiku bus pagrįstas nuo
latine meile ir susipratimu. 
Priauganti karta savo tėvų ir 
senelių gimtąjį kraštą pažins 
iš jų pasakojimų. Jie pamils 
tą kraštą tiek, kiek jų motina 
įstengs savo nuolatine meile 
statyti - kurti Lietuvą jų širdy
se. Tegu šis meilės pastatas 
būna gražus visiems. Tegu vi
sos motinos šios brangios su
kakties proga pajunta visų 
mūsų nuoširdumą ir didelę 
padėką. Joms visoms mes lin
kime ištvermės šiame daug 
pastangų ir pasiaukojimo rei
kalaujančiame darbe.

Vytautas Kastytis 
AKMENĖLIAI RAUDA

Kloniai ir kalneliai 
Sutemose liuli,
Grižk, sugrįžk, berneli, 
Pasiguosti pas motulę!

Svetimoj šalyje 
Rūpestėliai graudūs, 
Ašarėlėm lyja, 
Akmenėliai rauda . . .

I
Kas tą sielvartą atspėtų. 
Gilų sielvartėli. 
Kai tėvynėn numylėton 
Grįžt vartus užkėlė!

— Užužels takeliai 
Dilgėlėm ir usnim, 
Be tavęs, sūneli, 
Našlaitėle būsiu. —

Ir motulė ašarėlę 
Tyliai nusibraukia.
Sutemose liūdi visos gėlės. 
Nearta palaukė ...
Kaunas, 1944 m. birželio 15 d. 
(Iš rinkinio "Smuikeliai žydi")

Reagano kelionė ir Lietuvos byla
Prez. R. Reaganas turi reikalauti sovietų pasitraukimo iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos • Baltieji rūmai 
užverstini tūkstančiais laiškų ir telegramų prieš prez. R. Reaganui pajudant į Maskvą • Prez. R. Reaganas 
turi pajusti mūsų milžinišką spaudimą Lietuvos bylos reikalu • Sovietai pasitraukia iš Afganistano - 

jie privalo pasitraukti ir iš Baltijos kraštų

L. A. VALIUKAS

Amerikos prezidentas Ro
naldas Reaganas pajudės į 
Maskvą gegužės pabaigoje ir 
ten pradės derybas bei pasita
rimus su sovietų diktatoriu
mi Gorbačiovu to mėnesio 29 
dieną. Tai bus Amerikos prezi
dento ketvirtas susitikimas su 
sovietų vergų imperijos dik
tatoriumi.

Ar prezidentas Reaganas 
bent viename iš tų trijų susi
tikimų (Ženevoje, Reykjavike 
ir Vašingtone) su diktatoriumi 
Gorbačiovu paminėjo Lietuvos 
ar Baltijos kraštų vardą? Rei
kia manyti, kad atsakymas tu
rėtų būti neigiamas! Turime 
tik patys save dėl to kaltinti!

Įkyrėjo puikūs žodžiai
Kasmet JAV-bių preziden

tas pasirašo puikiai skamban
čias Lietuvos nepriklausomy
bės dienos proklamacijas. Jas, 
be abejonės paruošia Baltųjų 
rūmų pareigūnai. Prezidentas 
jų nė neperskaito, o tik jas pa
sirašo. Tik vienas sakinys iš 
1988 metų Lietuvos nerpiklau- 
somybės dienos proklamaci
jos, pasirašytos prezidento 
Reagano: “Mes niekad nepri- 
pažinome smurtu inkorpora
vimo Lietuvos į Sovietų Są
jungą, mes to niekada nepripa- 
žinsime”.

Ar šiuo ir panašiais pareiš
kimais mes turime pasitenkin
ti? Ką šis ar panašūs pareiš
kimai reiškia pavergtiesiems? 
Tai yra tik paprasti formalu
mai, neturį jokios esminės 
prasmės. Ir laisvojo pasaulio 
lietuviai ir žiaurią sovietų 
vergiją pakeliantieji laukia 
konkretesnių žygių Lietuvos 
išlaisvinimo reikalu. Turime 
mes, laisvieji lietuviai, pilnai 
pajudėti! Turime įtikinti ir 
priversti laisvojo pasaulio po
litinio gyvenimo vairuotojus 
taip pat pajudėti ir mums, ir 
pavergtiesiems pageidaujama 
ir laukiama linkme!

Laisvojo pasaulio pajėgumas
Yra eilė priežasčių, priver

tusių sovietus trauktis iš Af
ganistano. Viena iš svarbiųjų 
- tai nuolatinis viso laisvojo 
pasaulio reikalavimas palikti 
Afganistaną ramybėje. Ar so
vietai pilnai savo pažadą iš
tesės, sunku būtų dabar prana
šauti. Tai paaiškės po metų ar 
kitų.

Tuo klausimu nedavė sovie
tams ramybės didžiulė daugu
ma Jungtinių tautų narių. Vi
sos didžiosios pasaulio demo
kratijos labai aiškiai reika
lavo sovietų pasitraukimo iš 
Afganistano. Amerikos prezi
dentai (Carteris ir Reaganas), 
demokratai ir respublikonai 
labai vieningai kalbėjo ir vei
kė Afganistano laisvės klausi
mu, rėmė jų partizanų kovas 
prieš sovietų įsiveržimą.

Eilė Afganistano iškiliųjų 
ir laisvę mylinčių darbuoto
jų pasiekė Ameriką, “bombar
davo” su savo reikalavimais 
prezidentą Reaganą ir JAV- 
bių kongreso vadus bei visus 
narius. Jie nesitenkino tik nu- 
sifotografavimais ir pasisvei
kinimais su prezidentu ir kong
reso vadais. Jie sėdo prie bend
ro stalo, turėjo ilgus pasitari
mus ir labai aiškius savo reika
lavimus.

Afganistano partizanų kovos 
pareikalavo dešimtis tūkstan
čių gyvybių. Vien tik pabėgė-

Iš Čikagos etnografinio ansamblio vaidinimo "Bėkit, bareliai" - pabaigtuvių šventės scena Nuotr. L. Meilaus

kraštų bylos klausimą susitiki
me su Gorbačiovu Maskvoje? 
Tai priklausys nuo laisvojo 
pasaulio lietuvių, latvių ir es
tų. Jei mūsiškiai ir kiti baltai 
sėdės ant rankų, tai laisvojo 
pasaulio reprezentanto Reaga
no ir pasaulio paskutinės ko
lonijinės imperijos diktato
riaus Gorbačiovo kietesnėse 
ar švelnesnėse derybose Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos var
dai liks net nepaminėti.

Reikia tikėti, kad laisvojo 
pasaulio lietuvių ir kitų bal- 
tiečių veiksniai kiek pajudės. 
Prieš prezidentui Reaganui iš
vykstant į Maskvą, Baltuosius 
rūmus pasieks viena ar kita te
legrama, vienas ar kitas (sieks
ninis!) memorandumas. Ar to 
ir pakaktų? Toli gražu ne!

Baltiečių posėdžiai su 
prez. Reaganu

Ar lietuvių veiksniai pla
nuoja susitikimą ir rimtą pa
sitarimą su prezidentu Reaga
nu prieš jam pajudant Mask
von? Ar latviai ir estai turi 
savo planuose ką nors pana
šaus? Pagrindinis prezidento 
Reagano patarėjas Maskvoje 
bus Valstybės sekretorius (už
sienio reikalų ministeris) 
George Shultzas. Ar baltiečių 
veiksnių atstovai planuoja sės
ti su Shultzu prie bendro sta
lo ir pilnai pajudinti Baltijos 
kraštų laisvės bylos klausimą? 
Išnaudotinos visos pažintys 
ir visos galimybės juos abu 
siekti ir su jais nors ir trum
pai paposėdžiauti!

Ir vienas ir kitas turėtų bū
ti įtikintas, kad yra jau nepa
prastai pavėluotas reikalas 
reikalauti sovietus, pasitrauk
ti iš Baltijos kraštų. Tai turė
jo jau būti daroma prieš eilę 
metų!

Malonūs ir puikiai skambą 
žodžiai yra įkyrėję laisvie
siems lietuviams iki gyvo kau
lo, gi pavergtieji laukia konk
rečios akcijos Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos lasvinimo klau
simu! nu

Eilė nacių buvo pakarti už 
laisvų valstybių pavergimą 
Europoje. Stalinas ir kiti jo 
ginklanešiai to apgaulingai 
išvengė. Ir Reaganas ir Shult
zas turėtų žinoti (jie ir žino!), 
kad Lietuva, Latvija ir Estija 
buvo pavergtos Stalino-Hitle- 
rio pasirašytu 1939 metų pak
tu. Po sovietų pasitraukimo iš 
Afganistano, visas laisvasis 
pasaulis (nors ir labai pavė
luotai!) turėtų pareikalauti 
Kremliaus despotus pasitrauk
ti iš Baltijos kraštų, kurie bu
vo Stalino pavergti.

Visų laisvųjų pajudėjimas
Lietuvių ir kitų baltiečių 

veiksnių vadovų telegramų ir 
memorandumų (tik trumpų! - 
poros ar trijų puslapių!) nei 
prezidentui Reaganui, nei 
Valstybės sekretoriui Shult
zui nepakanka. Baltieji rūmai 
užverstini tūkstančiais trum
pų laiškučių ar telegramų, rei
kalaujančių labai konkrečios 
akcijos Baltijos kraštų bylos 
reikalu Maskvos pasitarimuo
se bei derybose.

Laikas yra jau labai ribotas! 
Trumpi laiškučiai iš Amerikos 
ir Kanados pasieks Baltuosius 
rūmus dar laiku. Iš kitų kraštų 
siųstinos labai trumpos (vieno 
ar poros sakinių!) telegramos. 
Nebūtina laiškučius rašyti ra
šomąja mašinėle!

Trumpi laiškučiai rašytini 
ir labai trumpos telegramos 
siųstinos visų šeimos narių! Tai 
darytina pakartotinai!

Prezidentas Reaganas pra
dės derybas su Gorbačiovu ge
gužės 29. Jis pajudės į Maskvą 
apie gegužės 26 ar 27. Laišku
čiai iš Kanados ir Amerikos 
siųstini iki maždaug gegužės 
20. Telegramos pasiekia Ame
rikos sostinę (Washington, D.C.) 
vienos ar poros dienų laiko
tarpyje (iš bet kurio pasaulio 
krašto!)

Pateikiami prie šio straips
nio Reagano ir Shultzo adresai 
ir trumpo laiškučio ir telegra
mos pavyzdys. Rašant laišku
čius, galima, be abejonės, tai 
pasakyti savais žodžiais. Gyve
nantiems ne angliškai kalban
čiuose kraštuose galima tą 
laiškutį ar telegramą be jokių 
pakeitimų parašyti ir pasiųsti 
Reaganui ir Shultzui.

Visi geros valios lietuviai 
atlikime tą nesudėtingą, bet 
būtiną darbelį Lietuvos laisvi
nimo žygyje! To iš visų mūsų 
(jaunų ir senų!) laukia ir reika
lauja pavergta Lietuva ir visi 
pavergtieji lietuviai, pakelių 
žiaurų sovietų vergijos jungą!

Prezidento Reagano adresas:
The Honorable Ronald Reagan 
President of the United States 
The White House
Washington, D.C., 20500, USA

Valstybės sekr. Shultzo adresas: 
The Honorable George P. Shultz 
Secretary of State 
Department of State
Washington, D.C. 20520, USA

Laiškutyje kreipiantis į prezidentą
- Dear Mr. President:
Laiškutyje kreipiantis į Shultzą
- Dear Mr. Shultz:

Laiškučiai ir vienam ir kitam gali 
būti maždaug to paties ar labai pana
šaus turinio.

You will begin tough negotia
tions and hard bargainings with 
Soviet dictator Gorbachev in Mos
cow on May 29, 1988. The Soviets 
have promised to withdraw’ their 
troops from Afghanistan. The pro
blem of Lithuania, Latvia and Es
tonia is no less important than 
Afghanistan. In August 1939. Hit
ler and Stalin divided Europe 
betw'een themselves, and Stalin 
enslaved the Baltic States. All 
the nations grabbed by Hitler 
were liberated by the Western 
Allies. Stalin never left his en
slaved countries. During your ne
gotiations please tell and demand 
Gorbachev to withdraw the Soviet 
troops from the Baltic States also. 
The Baltic States are old nations 
and states. Lithuania came into 
existence in 1251 — 525 years be
fore the United States was born 
on July 4. 1776. There was no Rus- 
šia in 1251!

Telegramos (galimas!) tekstas.
During your tough negotiations 

and hard bargainings with dictator 
Gorbachev in Moscow, please de
mand him to withdraw the Soviet 
troops from Lithuania. Latvia and 
Estonia.

P.S. Laiškučiai pasirašytini; 
duotinas (labai aiškiai!) vardas, 
pavardė ir tikslus adresas. Po tele
gramomis duotinas vardas, pavar
dė ir tikslus adresas.

Knygų rišykla 
Wjfty “SAMOGITIA” 

meniškai (riša
knygas bei žurnalus

A. Plėnys 
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8 Tel. (416)625-2412
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Montevideo "Ąžuolyno” šokėjai su viešnia iš JAV. Iš kairės: mokytojas S. 
BALIUKONIS, M. ALEKSIŪNAITĖ, PLB vicepirm. M. LENKAUSKIENĖ, 
neatpažinta šokėja, D. JASPONIS

Vasario šešioliktoji Venezueloje

Amerikos Lietuvių fondo suvažiavimas
Žengiant į penktąjį milijoną

V. UTENIS
Šiais metais Vasario 16 mi

nėjimas buvo nukeltas iki kovo 
tryliktos dienos, kada Vene- 
zuelos lietuviai baigė Lietu
vos krikščionybės metę jubi
liejaus programą.

Iškilmės prasidėjo Mišiomis 
San Juan Bosco šventovėje. 
Jas atnašavo vysk. Miguel Del
gado, o koncelebravo kunigai 
Amądor Merino ir Sante Cer- 
vellin. Pamoksle vyskupas iš
kėlė lietuvių tautos heroišką 
tikėjimo ir kančios kelią, pa
brėždamas priespaudą nešan
čios tautos teisę į laisvą apsi
sprendimą ir nepriklausomą 
gyvenimą. Lietuviai yra vi
siems sektinas pavyzdys, kaip 
reikia mylėti Dievą ir savo 
tėvynę.

Pamaldų metu parapijos 
choras giedojo ispaniškai ir 
lietuviškai, o lietuvių jauni
mas, pasipuošęs tautiniais 
drabužiais, skaitė liturginius 
skaitinius, įteikė dovanas Mi
šių aukai ir stovėjo vėliavų 
sargyboje. Mišios baigtos cho
ro sugiedota tradicine lietu
vių giesme: “Marija, Marija”.

VLB pirmininko žodis
Po pamaldų visi persikėlė j 

netoli esančius Latvių namus, 
kur vyko Vasario 16 minėji
mas. San Juan Bosco choras, 
diriguojamas Ruben Velasco, 
sugiedojo Tautos himną. VLB 
krašto valdybos pirmininkas 
sveikino iš visų apylinkių 
suvažiavusius minėjimo daly
vius, o ypač garbės viešnią — 
PLB vicepirm. kultūriniams 
reikalams M. Lenkauskienę. 
“Nors mūsų kolonija maža, 
mes senstam ir daromės ma
žiau pajėgūs, — kalbėjo H. 
Gavorskas, — bet karts nuo 
karto švystelim, kaip kome
ta, ir galim, kitus nustebinti 
savo darbais”.

“Negalėčiau nepaminėti 
VLB garbės pirm. dr. V. Damb- 
ravos nuveiktų darbų, kurie 
yra neįkainuojami; per tūks
tantis straipsnių išspausdinta 
Venezuelos spaudoj, pasirody
mai televizijoje, žiniaraštis 
“Tėvynėn” eina reguliariai, 
pamaldos vyksta reguliariai, 
nors savo kunigo neturim. 
Sveikinu VLKM tarybą ir jos 
pirm. V. Baroną, sveikinu VLJ 
sąjungą ir jos pirmininką L. 
Rosales, sveikinu ir VLIKą. 
Turiu pastebėti, kad visi dir
bame ranka rankon, be jokių 
ideologinių skirtumų. Mes visi 
galime didžiuotis atliktu dar
bu tėvynei Lietuvai.”

“VLB turi labai ryškius kon
trastus. Arba pavyksta atlikti 
labai daug, arba nieko. Vieni 
myli knygą ir spaudą, kiti ne
nori nieko apie tai žinoti. Vie
ni į bažnyčią, kiti jieško kelio 
iš bažnyčios, o svarbiausia — 
vieni dirba, kiti miega. Būti 
VLB pirmininku didelė garbė, 
bet kartu ir daug nemalonu
mų. Mes algų negaunam ir ne- 
jieškom garbės, bet dirbame 
iš idėjos mūsų pavergtai Lie
tuvai. Padėti gydyti mūsų tau
tos žaizdas yra visų šventa pa
reiga. Raginu dirbančiuosius 
nepavargti, o nedirbančius su
simąstyti ir pagalvoti apie jų 
skolą Bendruomenei ir Lietu
vai. Priminsiu Laisvės varpo 
įrašą: “O skambink per amžius 
vaikams Lietuvos, tas laisvės 
nevertas, kas negina jos”.

Pagrindinė kalba
VLB pirm. Gavorskas pakvie

tė A. Dugną pravesti minėjimo 
programą. Perskaičius J. Koje
lio bei M. ir A. Rudžių sveiki
nimus, jis supažindino daly
vius su M. Lenkauskiene ir pa
kvietė kalbai.

“Vasario 16-ji mums kalba 

apie tautos meilę, kuri gimdo 
veiklą, auką ir darbą, — kal
bėjo paskaitininke. — Jauno
sios kartos turi būti pajėgios 
atsiverti ir įsipareigoti ne tik 
savo gyvenamajam kraštui, bet 
ir savo tėvų tėvynei.

“... Žmogaus siekis ir pašau
kimas yra būti laisvu, apsaugo
ti savo teises ir tobulinti sa
vo talentus — savo šeimoje, 
bendruomenėje, visuomenėje. 
Esame išskirtinai palaiminti 
laisve iš tautos paveldėtu ne
žemišku turtu: tautos charak
teriu, tradicijomis, tautos 
kultūra ir asmeniškais talen
tais. Visa tai įgalina mus sta
tyti tiltus į ateitį. Laisvės ir 
savarankiškumo išsikovojimas 
lietuvių tautai yra gyvybinis 
klausimas . .. Atėjo laikas ne 
tik didžiuotis anksčiau savo 
skaidriai liudytu patriotizmu, 
o paliudyti, ką dabar mums 
reiškia Lietuva ir lietuvybė . .. 
Atskiro žmogaus gyvenimas 
yra maža liepsnelė didžiaja
me žmonijos ugniakure. Kaip 
degs ši ugnis, kiek skaisti ir 
tyra bus jos šviesa, pareis nuo 
atskirų žmonių kūrybinės va
lios, nuo jų darbų ir gyveni
mo . .. Lietuva garsina save 
— savo istorija — savo auko
mis. Dvasios kalinių sąžinė 
rami, nes priešas nepajėgia 
palaužti jų valios, išbraukti 
tautoš iš pasaulio ir jo isto
rijos. O kaip su mumis? Nebū
kime mes laisvėje ‘tylinčioji 
Lietuva’. . . Mums skirti ilga
laikiai uždaviniai. Mes šven
čiame šventes, jubiliejus, kvie
čiame seimus ir kongresus, ku
rie reikalauja sutelktinio ir 
intensyvaus darbo, bet turime 
ir kasdieninių rūpesčių. Jie tę
siasi metų metais ir net de
šimtmečiais. Kalbame apie 
lietuvių įaugimą lietuvių tau- 
ton. Tai ilgos kelionės reika
las. Ši didžioji odisėja prasi
deda šeimoje, tęsiasi lietuviš
koje organizacijoje, bendruo
menėje ir gyvenamo krašto ap
linkoje. Mums uždėtos sunkios 
pareigos. Mes galvojame apie 
ateitį ir kas neš šviesesnį ry
tojų tautai ir tėvynei. Poetas 
Bradūnas sako:
Dievas liepė man būti 
Pavargti ir susimąstyti, 
Pažvelgti į žemę, į dangų 
Ir į save ...

“Redde quod debes” — ati
duok, ką privalai, — iškalta 
ant aukuro. Tebūna Lietuva gy
va mūsų širdyse ir darbuose.

Kultūrinė programa ir vaišės
Baigus kalbą, San Juan Bos

co choras išpildė muzikinę 
programą. M. Lenkauskienė 
įteikė kultūros kongreso pla
katėlius ir programas dr. V. 
Dambravai, H. Gaborskui, L. 
Rosales ir J. Vaisiūnui. Dr. 
V. Dambrava padovanojo Lie
tuvos krikščionybės jubilie
jinį medalį choro vadovui R. 
Velasco.

Po minėjimo sekė puikiai 
suorganizuoti pietūs ir ilgas, 
malonus pasisvečiavimas. Šia
me minėjime dalyvavo ne tik 
Caracas, bet ir Barquisimeto, 
Maracaibo, Maracay ir Valen- 
cijos apylinkių atstovai.

Didi padėka dr. Gutauskui ir 
jo žmonai Elenutei už priėmi
mą M. Lenkauskienės savo šei
moje ir Deveikiams bei Dam- 
bravoms, suruošusiems vaka
rienę ir pietus viešnios pa
gerbimui. Tikimės, kad pasi
sekusios iškilmės, sutrauku
sios ir seniai matytus tautie
čius, skatins tautiniam dar
bui didesnį lietuvių skaičių, 
ypač jaunimą, kuris iš naujo 
pradeda rodyti daug žadan
čius tautinės gyvybės želme
nis.

JUOZAS ŽYGAS

Metinis fondo suvažiavimas 
įvyko kovo mėn. 26 d. Jaunimo 
centre, Čikagoje. Šis suvažia
vimas buvo ne eilinis, bet 25- 
tasis, taigi jubiliejinis. Prieš 
pat suvažiavimą buvo užbaigta 
sutelkti ketvirtąjį milijoną. 
Suvažiavimą atidarė St. Baras, 
LF tarybos pirm., pasidžiaug
damas, kad jau pradėtas telkti 
penktasis milijonas. Jo žo
džiais: “Tai įvyko energingų 
LF įgaliotinių Bostone Petro 
Viščinio ir dr. Eduardo Jan
sono dėka, kurių pastangomis 
buvo gautas $110,000 Felikso 
Mandeikio palikimas. Taigi, su 
šiuo suvažiavimu pradedame 
penktąjį milijoną!”

Tradiciniai suvažiavimai 
pradedami invokacija. Šiame 
suvažiavime invokaciją sukal
bėjo M. Lenkauskienė, fondo 
tarybos narė. Mirusiųjų fon
do narių pagerbimą pravedė 
R. Steponavičiūtė, jaunosios 
kartos atstovė ir fondo sti
pendininkė. Perskaitė pernai 
metais 110 mirusiųjų sąrašą. 
Sąrašas kasmet darosi ilges
nis. Mirusiųjų atminimui žva
kę uždegė P. Želvys.

Buvo sudarytas darbo prezi
diumas, į kurį įėjo trys dak
tarai — fondo veteranai G. Ba- 
lukas, A. Razma ir J. Valaitis, 
sekr. — Daina Kojelytė. Žodžiu 
sveikino Lietuvos gen. garbės 
konsulas V. Kleiza, PLB pirm. 
V. Kamantas, L Bublienė, LB 
vicepirm. kultūros reikalams. 
Atskirai paminėti tenka A. 
Šmitą, Vasario 16 gimnazijos 
direktorių, kuris dėkojo fon
dui už paramą, ypač už rėmi
mą Pietų Amerikos jaunimo, 
kuris lanko gimnaziją. Be fon
do paramos jie gimnazijos lan
kyti negalėtų. Raštu sveikino 
JAV LB pirm. V. Volertas. Pra
ėjusio suvažiavimo protokolą

JAV Lietuvių fondo suvažiavime 
mirusiųjų pagerbimą praveda LF 
stipendininkė RAMONA STEPO
NAVIČIŪTĖ Ntr. J. Tamulaiėio

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS
R E M K 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.

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 [ LIETUVĄ 
ypatingai prieinamos kainos, įskaitant net ir vizų, oro uostų ir dau
gumos draudų mokesčius (pvz. 7< milijono dolerių gyvybės drauda!) 

Gegužės 24 - 10 naktų - $2050
su yyįV'Tzcuisėti Jugoslavijoje - $2350

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

Liepos 19- 10 naktų Vilniuje, su galimybe nuvykti (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!

perskaitė D. Kojelytė. Jis bu
vo priimtas be pataisų.

Sekė LF pranešimai. P. Ki
lius, buvęs LF tarybos pirm., 
apgailestavo, kad praeitais 
metais nepavyko užbaigti ket
virto milijono. Išreiškė viltį, 
kad ateityje fondas pasieks 
10 milijonų ribą. Padėkojo iš 
tarybos pasitraukiančiam V. 
Kutkui už jo aktyvią ir ilgų 
metų veiklą. Linkėjo naujam 
tarybos pirm. St. Barui sėk
mės. M. Remienė, valdybos 
pirm., pasidžiaugė, kad fon
das turėjo gana sėkmingus 
metus. Pernai metais aukos 
siekė $271,738. Metų gale fon
das buvo pasiekęs $3,902,558 
sumą. Jubiliejiniai metai pla
čiai buvo atžymėti spaudoje. 
“Vargu ar buvo kur lietuvis, 
kuris nebūtų išgirdęs LF var
do ir jo paskirties. Birželio 
mėnesio gale “Draugo” kultū
rinis priedas buvo paskirtas 
LF. “Lietuvių dienų” žurnalas 
rugsėjo numerį paskyrė fon
dui, o spalio mėnesio “Pasau
lio lietuvis” atžymėjo fondą 
kaip jubiliatą. Kiekviename 
išeivijos laikraštyje vienokiu 
ar kitokiu būdu LF buvo pami
nėtas”. Apie iždą kalbėjo K. 
Dočkus. Pranešė taip pat, kad 
į LF įstojo 133 nauji nariai.

Finansų ir investavimų ko
misijos vardu kalbėjo J. Vaz- 
nelis. Praeitais metais įvyku
siame akcijų “nuosmukyje” 
fondas beveik nenukentėjo. Iš 
akcijų rinkos be nuostolių iš
eita. Dabar pinigai yra saugiai 
investuoti bankuose, valdžios 
ir korporacijų bonuose. Pelno 
skirstymo komisijos vardu pra
nešimą padarė St. Baras. 
“Mums tikrai malonu jums pra
nešti, kad lietuviškas švieti
mas, kultūra, visuomeniniai 
reikalai jūsų aukų dėka buvo 
paremti tikrai nuostabia 
$2,047,585 suma.” Pusė tos su
mos buvo paskirta per paskuti
niuosius 5 metus. Tai vaizdžiai 
parodo fondo stiprėjimą ir jo 
reikšmę. Paramai buvo gauti 
72 prašymai $517,000 sumai. Iš 
dalies ar pilnai patenkinti 56 
prašymai (78%). LF veikia 10 
stipendijų fondų, kurių įkūrė
jai gali nurodyti stipendijų 
dydį ir pasirinkti asmenis, ku
riems stipendija skirtina. Kaip 
matome iš šio pranešimo, fon
das dar nėra pakankamai dide
lis, kad galėtų visus patenkin
ti. Be to, gal niekuomet visų 
patenkinti negalės.

Palikimų komisijos praneši
mą atliko dr. K. Ambrozaitis. 
Šios komisijos darbas yra taip 
pat labai svarbus, kadangi vie

nas ketvirtadalis fondo sutelk
to kapitalo yra gautas paliki
mų keliu. Iki praeitų metų galo 
palikimais buvo gauta $983,- 
466.91. Ketvirtą milijoną už
baigė taip pat palikimas (M. 
ir F. Mandeikių). Visi turėtų 
daugiau dėmesio skirti pali
kimams. Turime žiūrėti, kur 
mūsų sunkiai sukrauti pinigai 
nueis. Nė vienas neturime gy
venti nesudarę testamento. O 
sudarant testamentą, didesne 
ar mažesne suma nereikia už
miršti ir LF.

Įstatų komisijos pranešimą 
padarė Daina Kojelytė. Prane
šimas buvo labai trumpas, ka
dangi nebuvo siūlyta pakeiti
mų. Platesnis pranešimas buvo 
spaudos ir informacijos komi
sijos, kurį atliko jos pirm. A. 
Juodvalkis. Šios komisijos at
liktus darbus jau minėjo kiti 
tarybos atstovai.

Kontrolės komisijos prane
šimą padarė jos pirm. A. Mar
kelis. Fondo atskaitomybė ve
dama pavyzdingai ir profesio
naliai. Kitaip ir negalėtų bū
ti, kadangi fondas gali būti 
tikrinamas ir valdžios įstaigų. 
Buvo peržiūrėti stipendinin
kų sąrašai ir prašymai. Atro
do, paskirstant stipendijas, 
kreipiamas reikiamas dėme
sys į lietuvišką veiklą. Pa
skaičius stipendininkų sąra
šą, beveik visos pavardės ži
nomos iš lietuviškos veiklos.

Po komisijų pranešimų žodį 
tarė naujasis tarybos pirm. St. 
Baras. Jis pasiūlė: sustiprinti 
veiklą ir greičiau sukaupti 5 
milijonus. Saugiau investuoti 
ir išplėsti informacinį ir LF 
įgaliotinių tinklą. Keletas ta
rybos narių tuojau parodė pa
vyzdį ir greitesniam penktojo 
milijono augimui paklojo tūks
tantines. J. Valaitis, pagerb
damas lietuvius disidentus, 
ypač Nijolę Sadūnaitę, pa
aukojo $1000. F. Kaunas, reikš
damas pagarbą disidentui dr. 
Statkevičiui, paskyrė LF$1000. 
St. Baras taip pat paklojo tūks
tantinę.

A. ŠMITAS, Vasario 16 gimnazi
jos direktorius, sveikina Lietuviu 
fondo suvažiavimą JAV-se

Nuotr. J. Tamulaiėio

Registracijos ir mandatų ko
misijos pranešime Alė Stepo
navičienė painformavo, kad 
fonde yra 5932 nariai su 25,320 
balsų. Suvažiavime dalyvauja 
147 nariai su 9175 balsais. To
liau buvo renkami šeši nariai 
į tarybą ir trys į kontrolės 
komisiją. Kol balsai buvo skai
čiuojami, vyko diskusijos ir 
pranešimai iš kitų vietovių.

V. Kutkus pranešė, kad De
troito LF veikla gyva ir yra 
410 fondo narių. Taip pat jis 
pasakė atsisveikinamąją kal
bą. Jis buvo ilgametis LF ta
rybos narys ir veiklus darbuo
tojas. Per ilgus metus beveik 
nėra praleidęs fondo posė
džių ar renginių. Darosi vis 
sunkiau tolimą kelią važinėti, 
tad su šiuo suvažiavimu iš ta
rybos pasitraukia. Lietuvių 
dailiojo meno instituto pra
nešimą padarė G. Balukas. Yra 
nutarta susijungti su Čiurlio
nio galerija.

Suskaičiavus balsus, paaiš
kėjo, į tarybą išrinkti: G. Ba
lukas, D. Kojelytė, J. Račkaus
kas, A. Razma, J. Valaitis, A. 
Ostis. Į kontrolės komisiją — 
A. Markelis, J. Rinkevičius, J. 
Žygas.

Nutarimų komisijos praneši
mą padarė V. Kamantas. Nu
tarta priimti St. Baro pasiū- 
limus ir ateities veiklos gai
res. Prašoma pelno skirstymo 
komisiją daugiau paremti li
tuanistines mokyklas, ypač 
daugiau dėmesio skirti Vasa
rio 16 gimnazijai. Suvažiavi
mą uždarydamas St. Baras dė
kojo už aukas, fondo rėmimą ir 
bendradarbiavimą. Suvažiavi
mas baigtas Tautos himnu.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir kultūros kongreso reikalais vasario 14 
d. Buenos Aires, Argentinoje, lankėsi PLB valdybos vicepirmininkė bei 
IV kongreso pirmininkė ir padarė pranešimus. Iš kairės: ALOST pirm. 
A. Kaminskas, N. Rastauskienė, A. Rastauskas, A. Rastauskaitė, PLB vice
pirm. M. Lenkauskienė, klebonas kun. A. Steigvilas, MIC

Prašau balso dėl tvarkos
JURGIS JANUŠAITIS

Kai užsimojame suorgani
zuoti, atlikti didelius darbus, 
be abejo, iškyla daug ir sunkių 
problemų. Jas išspręsti, paten
kinti visų pageidavimus, kad 
didieji darbai, renginiai vyk
tų sklandžiai pareikalauja iš 
rengėjų, programas vykdančių 
didelio sumanumo, gerai iš
mąstytų planų ir, žinoma, daug 
ir gerų darbininkų.

Kanados lietuviams buvo 
lemta apsiimti sunkią didžių
jų renginių ruošimo naštą. 
Pasaulio lietuvių kongresas, 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės seimas ir Tautinių šokių 
šventė - tai milžiniškos apim
ties, labai reikšmingi, svar
būs, lietuviškosios išeivijos 
gyvastingumo pulsą liudijan
tys renginiai.

Jau seniai tiems renginiams 
ruošti sudaryti specialūs ko
mitetai, įvairios komisijos. 
Daug, daug nuoširdžių darbi
ninkų pluša įvairiose srity
se, stengdamiesi, kad darbai 
būtų atlikti gerai, kad rengi
niai vyktų sklandžiai, kad pro
gramos būtų turiningos, reikš
mingos, liečiančios lietuviš
kosios išeivijos daugelį ir įvai
riopą gyvenimą, darbus.

Tad visai natūralu, kad to
kiems renginiams besiruo
šiant, spaudoje iškyla įvairių 
svarstybų, nuomonių, patari
mų rengėjmas, pabarimų ren
ginių programas ruošiantiems 
ir t.t. Ir tai nėra blogas daly
kas. Nuominių įvairavimas, 
svarstymai kaip tik liudija 
rūpestį išeivijos, kad planuo
jami darbai būtų atlikti sėk
mingai, naudingi ateičiai, iš
liekantys.

Į spaudoje pasirodžiusias 
nuomones, be abejonės, krei
pia dėmesį ir renginių vykdy
tojai.

Bet prašant balso dėl tvar
kos, vis tik reikia giliau pa
žvelgti į renginių sudėtingu
mą, dideles problemas, ku
rios pasirodo dažniausiai ta
da, kai programų vykdymas 
prasideda.

Sudėtingiausios problemos, 
reikia manyti, iškils Tauti
nių šokių šventėje. Atsimin- 
tina, kad į Hamiltoną iš lais
vojo pasaulio - Europos, Pie
tų Amerikos, Australijos, JAV 
ir pačios Kanados sulėks virš 
dviejų tūkstančių jaunų, en
tuziastingai nusiteikusių jau
nuolių. Jų tarpe net mūsų ma
žesnieji, lituanistinių mokyk
lų šokėjai. Į šokėjų gretas ri
kiuosis ir studentai, vetera
nai. Taigi margaspalvis jun
ginys.

Tad ir sulėkusiais į Hamil
toną reikės tinkamai pasirū
pinti. Pirmiausia apgyvendi
nimas. Žinoma, visi šokėjai, 
greičiausia, bus keliuose vieš
bučiuose. Praeitis rodo, kad 
mūsų jaunuoliai kartais tokių 
švenčių sulėkime metu viešbu
čiuose elgiasi nekultūringai. 
Kilnoja alučio dėžutes, kar
tais paragauja stipresniojo 
gėrimėlio. O kas gi nutinka po 
to - ogi trukšmaujama, ardoma 
viešbučiuose tyla, tvarka, net, 
kaip žinoma, pro langus išme
tama radijo aparatai ir tada, 
aišku, jau susiduriama su tvar
kos dabotojais. Taip yra nuti
kę Čikagoje, Klivlande. Tad 
spaudoje iškelta mintis, kad 
turi būti drausmė, sveikinti
na. O kaip tą įgyvendinti. Čia 
neturi galimybių šventės ren- 
gėjai-komitetai. Atsakomybė 
tad krenta ant to vieneto va

dovo. Jis savąją grupę, turi 
lydėti visur. Turi apsigyventi 
drauge su ja ir iš anksto įspė
ti “narsiuosius” jaunuolius elg
tis prideramai kultūringai, o 
nepaklusnieji gal net turėtų 
nuo kelionės į šventę visai at
sisakyti.

Šventės programą - laiku 
pradėti ir tvarkingai ją atlik
ti. Vis pabarama už ilgas kal
bas, pradedant ar užbaigiant 
TŠŠ programą. Tiesa, yra buvę 
kiek ilgokų kalbų ir kalbėto
jų nestokota. Ir tai gal nerei
kalinga.

Bet atsisakyti nuo kalbų ir 
tam tikrų iškilmingumą duo
dančių momentų nevertėtų. 
Kalbėtojai, šventę atidarant, 
turi įsidėmėti, kad laikas ri
botas, kad išsirikiavę šokėjai 
gali pavargti. Tad šventę ati
darant gal pakaktų labai trum
pos, šeimininkų ar komiteto 
pirmininko kalbos. Čia nerei
kėtų jaunuoliams diegti ilga 
kalba tėvynės meilės, jaunimo 
reikšmės savajai tautai. O pa
kaktų šilto, trumpo dėkingumo 
žodžio vadovams, šokėjams už 
jų vargą, darbą šventei ruo
šiantis, nes tuo džiaugiasi tau
ta tėvynėje ir lietuviškoji iš
eivija. Jaunimas - mūsų tau
tos viltis. Per tris minutes ga
lima daug pasakyti. Žinoma, 
būtina iškilmingoji dalis-him- 
nai. O šokėjų paradas yra vie
na iš gražiausių dalių. Kliv
lande matėme žygiuojan
čius šokėjus. Gretų gretos, va
dovai savo vienetų priešakyje. 
Orkestras lydi jų žingsnius. 
Ir mano kaimynė, Amerikos 
lietuvaitė, pirmą kartą daly
vaujanti šokių šventėje, pra
virko stebėdama paradą ir ta
rė: kad ir nieko daugiau nebe
būtų, buvo verta atvažiuoti su 
viršum tūkstančio mylių į šven
tę. Taigi paradas praturtina 
šventę, pradžiugina žiūrovus.

Šventės užbaigiamasis žo
dis taip pat trumpas. Jį gali 
tarti oficialus šventės rengė
jas - institucijos pirmininkas.

Pastabėlė dėl per ilgai už- 
tęsiamų programų. Taip jau 
dabar yra, kad štai klubelio 
nariai, mažoje kolonijoje, su
siėję išklausyti vienos valan
dos programos, ima šnibždėti 
- per ilgai kalbėjo, dainavo, 
nusibodo .. .

O vis tik Tautinių šokių šven
tė - didingas įvykis. Į ją važiuo
jame tūkstančius mylių, išlei
džiame daug pinigo, tad pato
giai koliziejuje pasėdėti ir gė
rėtis nuostabiai žavinga pro
grama, kad ir trejetą, ketver
tą valandų neturėtų būti per 
ilgu. Juk šventei ruošėsi tūks
tančiai jaunuolių, dirbo vado
vai, komitetai ir jeigu nebesu
gebame pasigrožėti ir pasigė
rėti tuo džiaugsmu keletą va
landų - tai blogai. Juk kai su
simetame į šeimyninius pobū
vius, valgome, geriame, šneka
me net šešetą ar daugiau va
landų - tai neperilgu. O kartą 
per ketvertą metų pabuvoti 
kultūringiausiame renginyje - 
nusibosta. Tai tik keletas ma
žų pastabėlių, kurios gal bū
tų imtinos dėmesin. Tikėkime, 
kad šventei ruošti komitetas 
tai yra numatęs ir ši šventė 
savo turiniu, eiga dar kartą 
pradžiugins išeiviją. Tik ruoš
kimės ir visais keliais skubė
kime į Hamiltoną.

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

Be žodžių bylosime pasauliui...
Pokalbis su VIII tautinių šokių šventės vyriausiuoju iždininku Juozu Krištolaičiu

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

1970 metais lietuvių kilmės 
dr. Jono Cadzow pastangomis 
pradėta rūpintis lietuviškų 
archyvų likimu ir lituanisti
kos studijomis. Jau yra susi
laukta gražių vaisių. 1972 me
tais Klivlande įsisteigęs Ken
to lituanistikos programai 
remti komitetas, kuriam iki 
šios dienos vadovauja akty
vus visuomenininkas dr. Vik
toras Stankus, ne vien įsten
gė atkreipti visuomenės dėme
sį į archyvų apsaugą, bet su
kėlė lėšas stipendijų fondui. 
Stipendijos gali būti skiria
mos bet kuriame pasaulio 
krašte gyvenančiam lietuvių 
kilmės ir vidutiniškai lietu
viškai mokančiam studentui 
su sąlyga, kad jo mokslinis 
darbas būtų paremtas lituanis
tine tematika. Kento universi
teto archyvuose ir biblioteko
je jau yra sutelkta tiek ver
tingos medžiagos, kad univer
siteto statistika rodo, jog tai 
esąs pats didžiausias lituanis
tikos turto telkinys laisvaja
me pasaulyje. Stipendijomis 
jau yra pasinaudojęs didelis 
skaičius studentų, o paskuti
niuoju metu yra gautas prašy
mas net iš Belgijos.

Š. m. kovo 18 dieną į posėdį 
universitete buvo pakviesti 
KLPR komiteto nariai: dr. 
Viktoras Stankus, Aurelija 
Balašaitienė ir Gailė Mariū- 
naitė aptarti archyvų apipa
vidalinimą pagal nustatytus 
bibliotekos mokslų principus, 
juos ištirti, sukataloguoti ir 
įjungti į tarpuniversitetinį 
kompiuterių tinklą. Taip pat 
buvo pastebėta, kad lituanis
tinės medžiagos pareikalavi
mas esąs aktualus. Gauname 
užsakymus iš įvairių JAV ir 
užsienio universitetų. Posė
dyje taip pat dalyvavo dvi 
jaunos Kento universitete stu
dijuojančios lietuvaitės: 
Danguolė Kviklytė iš Čikagos 
ir Rūta Gaškienė iš Klivlan
do. Abi jaunosios talkinin
kės bus įtrauktos į archyvų 
sutvarkymo darbą. Archyvų di
rektorius dr. L. Wynan pareiš
kė, kad lietuvių archyvas esąs 
pats didžiausias iš visų etni
nių archyvų ir turįs stiprų ir 
reikšmingą užnugarį komitete. k 
Archyvus sutvarkius metodiš
kai, jie būsią panaudojami 
pavyzdžiu kitų etninių grupių 
archyvams.

Mes jau seniai sielojamės 
dėl mūsų archyvinių turtų li
kimo, bijodami ateities kartom 
prarasti mūsų vyresniųjų kar
tų sutelktus istoriškus lobius 
ir dokumentus. Net ir privatūs 
asmenys ėmėsi iniciatyvos 
telkti ir apsaugoti archyvus, 
tačiau reikia sutikti su faktu, 
kad tokie archyvai tegali išsi
laikyti, kol plauks privačios 
lėšos ir bus pakankamai pasi
šventusių savanorių jais rū
pintis. Bet gi Kento universi
teto archyvai yra tvarkomi ir 
išlaikomi Ohio valstijos lėšo

mis, ir jų likimas užtikrintas 
tol, kol gyvuos JAV-bės.

Dėl archyvų ir stipendijų 
galima tiesiogiai kreiptis į 
etninės programos direktorių 
dr. H. Hochhauser, rašant šiuo 
adresu: 314 Satterfield Hall, 
Ethnic Heritage Program, 
Kent State University, Kent, 
Ohio 44242, USA. Studentams 
stipendija skiriama $500 se
mestrui. Siekiantiems magist
ro ar daktarato (graduate) 
laipsnių, skiriama $1000 se
mestrui. Ohio valstijos įsta
tymai neleidžia padengti ke
lionės išlaidų, todėl iš toliau 
■atvykstantieji kelionės ■ išlai
das turi mokėti patys arba 
kreiptis į lietuviškas insti
tucijas su prašymu juos pa
remti. Taip pat vasaros tyri
nėjimų darbams (research stu
dies) skiriama dviejų savai
čių $200 stipendija ir pilnas 
išlaikymas, t. y. butas ir mais
tas.

Čikaga lietuvio nuotraukose
Algimanto Kezio paroda Stuttgarte, V. Vokietijoje

Algimanto Kezio fotografijų 
paroda “Chicago/Kezys” į 
Stuttgartą, V. Vokietijoje, at
vyko iš Japonijos, kur Pentax 
bendrovės galerijoje 9000 ja
ponų stebėjo šias meniškas Či
kagos miesto akimirkas. JAV 
atstovybės V. Vokietijoje pa
stangomis ir savo buvusio re
ligijos mokinio Viktoro Sidab
ro, dabartinio Amerikos na
mų Stuttgarte vicedirektoriaus, 
iniciatyva pavyko šią parodą 
surengti Vokietijos gyvento
jams.

Stuttgarto Amerikos namuo
se parodą atidarė pats meni
ninkas 1988 m. kovo viduryje. 
Algimantas Kezys supažindi
no susirinkusius pirmąkart Vo
kietijoje rodomomis fotografi
jomis su miestu, kuriame jis 
gyvena ir dirba. Baigdamas 
savo žodį, menininkas krei
pėsi į atvykusius lietuvius 
gimtąja kalba.

Penkiasdešimtyje fotografi
jų atsispindi, juodai-baltame 
fone, milijoninio Amerikos 
miesto dvasia ir architektū
rinis grožis. Nuotraukose be
veik ir nėra atvaizduota pul
suojančio, žmonėmis perpildy-

Kento universitete kovo 18 d. posėdžiavo lituanistikos programai remti 
komitetas. Jo nariai ir kiti asmenys universiteto archyvo patalpoje (iš kai
rės): stud. D. Kviklytė, archyvų direktorius dr. L. VVynar, D. Centą, G. Ma- 
riūnaitė, A. Balašaitienė, S. Bullard, stud. R. Gaškienė, dr. V. Stankus

ALFONSAS NAKAS

Juozas Krištolaitis - suval
kietis, šakiškis. Baigęs Mari
jampolės mokytojų seminari
ją. Studijavęs veterinariją. 
Kanadon atvykęs 1948 m., kir
to miškus. Už metų persikėlė 
į Hamiltoną ir iki ankstyvos 
pensijos dirbo plieno fabrike 
mechanikų formanu.

I visuomeninę veiklą įsijun
gė tik ką Hamiltonan atvykęs. 
Pradžioje - lituanistinės mo
kyklos mokytojas. Vėliau KLB 
Hamiltono apylinkės valdybos 
narys, dvejus metus pirminin
kas. KLB krašto valdybos dar
buotojas, šiuo metu iždinin
kas (trečią kadenciją). Hamil
tono lietuvių Aušros Vartų pa
rapijos tarybos pirmininkas, 
choro seniūnas, Toronto vyrų 
choro “Aras” narys. “Talkos” 
kredito bendrovės vicepirmi
ninkas. Dr. Vaidoto Kvedaro 
pakviestas, vadovauja VIII 
Laisvojo pasaulio lietuvių tau
tinių šokių šventės (toliau - 
šventės) finansų skyriui.

Šventei artėjant, energin
gajam “finansų ministrui” už- 
davėm keletą klausimų. Čia 
reikia pastebėti, kad pasibai
sėtinai lėtas Kanados paštas 
pokalbį visu mėnesiu nuvėlino. 
J. Krištolaičio atsakymai rašy
ti balandžio 8.

— Kai Klivlande rengėme 
VII šokių šventę 1984 metais, 
rengėjų komitete Jūs turėjo
te pareigas, kaip dabar: rin
kote aukas iš kanadiečių. Pa
pasakokite, kokie tarp tuome
tinio darbo ir dabartinio skir
tumai, kokie panašumai?

VH-je tautinių šokių šventė
je man teko atstovauti KLB 
krašto valdybai. Kai reikėjo 
organizuoti lėšoms telkti ko
mitetą, mūsų to laiko valdyba 
man tai patikėjo. Sudariau ko
mitetą, kurio pirmininkas buvo 
dr. A. Pacevičius ir sekretorius 
dr. S. Čepas. Nepasakysiu, kad 
mūsų eilinė publika buvo labai 
dosni aukoms, kurios turėjo 
būti siunčiamos į JAV. Veikė 
ir praeitų švenčių blogi atsi
liepimai, skleisti-dėl atsiskai
tymo su šokių grupėmis. Man, 
kaip KLB krašto valdybos iždi
ninkui, reikėjo išdavinėti au
kotojams kvitus atleidimui nuo 
pajamų mokesčių, tad teisėtu 
keliu nebuvo galima surinktų 
pinigų persiųsti į JAV. Bet kai 
sužinojome, kad VII šventė iš
ėjo su geru pelnu, surinktus pi- 

to didmiesčio gyvenimo. Jose 
nereikalingi žmonės. Žmogus 
šiose scenose yra perspekty
vos stebėtojas, pats parodos 
lankytojas. Šviesa ir šešėliai, 
laiptai ir galvą svaiginančios 
laiptinės, dangoraižių galybė 
ir paprastas gamtovaizdis, tuš
čios, rodos neseniai apleistos 
kėdės ir suolai suteikia mums 
gyvą ir suprantamą miesto 
vaizdą, atspindi pasirinktų 
objektų grožį ir prasmę. Fo
tografijos paprastos, skonin
gos, dvelkia poezija, švelnu
mu, ramybe ir taika.

Parodą aplankė šimtai mies
to gyventojų, studentų ir moks
leivių grupės. Unikalių nuo
traukų išstatymas pozityviai 
parašytas ir kritiškai įvertin
tas vietinėje spaudoje.

Keturias savaites trukusi 
paroda keliauja toliau, palik
dama didelį kultūrinį įnašą 
Vokietijos miestui, privers
dama apsilankiusius vokiečius 
pavartyti enciklopedijas ir 
žemėlapius, jieškant to negir
dėto ir nežinomo krašto Lietu
vos, iš kurios, kaip visur bu
vo minima, kilęs šis įspūdin
gas menininkas. Vybras

JUOZAS KRIŠTOLAITIS, 
KLB ir VIII tautinių šokių šventės 

iždininkas

nigus išmokėjome Kanados 
tautinių šokių grupėms. Įdo
mu, kad tuometinė KLB kraš
to valdyba nė karto nėra tu
rėjusi pasitarimų posėdžio su 
JAV LB krašto valdyba šven
tės reikalu. Nors dr. A. Butkus 
keletą kartų kvietė į šventės 
rengėjų posėdžius, bet arba pa
kvietimą gaudavom pervėlai, 
arba nebūdavo kam vykti. Man 
dabar atrodo, kad to meto mū
sų valdyba per mažai į tai krei
pė dėmesio - jei surengė še
šias šventes, surengs ir sep- 
tinątąją be didesnio mūsų pri
sidėjimo ... Tai ir yra dide
lis skirtumas tarp šios šventės 
ir praėjusios: JAV LB krašto 
valdyba nori viską žinoti, kas 
pas mus darosi. Jau berods tris 
tokius posėdžius esame turėję, 
kur JAV LB bei KLB kraštų val
dybos šventės komitetu kar
tu tarėsi. Tai labai gerai - vi
si klausimai pilnai išsiaiški
nami!

— Kiek žmonių į lėšų telki
mo darbą įtraukta, jų pavardės, 
kas kokias pareigas atlieka?

— Lėšų telkimo darbas labai 
plačios apimties, todėl suda
riau keturis skyrius: 1. Lėšų- 
aukų telkimas, kuriam vado
vauja dr. S. ČėĮias, o jam talki
na dr. M. Arštikaitytė-Uleckie- 
nė ir H. Stepaitis; 2. Bilietų 
platinimo ir atsiskaitymo sky
rius - J. Stankus, B. Mačys, J. 
Bajoraitis; 3. Iždas ir buhal
terija - R. Sakalas ir “Talkos” 
tarnautojai; 4. Loterija - Alf. 
Juozapavičius. Jis taip pat To
ronte platina banketų bilietus. 
JAV bilietai platinami dvejose 
vietose: Čikagoje, J. Vaznelio 
“Gift International” krautu
vėje, ir Klivlande, lietuvių ko
operatyve “Talka”, Vytautas 
Staškus.

— Turbūt Jūsų darbą kompli
kuoja paraleliai telkiamos lė
šos ir kitiem dviem renginiam: 
Kultūros kongresui ir PLB sei
mui? Užuominos apie “bendrą 
katilą” ar “bendrą kepurę" 
daugeliui kelia neaiškumų. 
Įdomu, kaip Jūsų lėšų telki
mo komisija galutinai susita
rė su PLB bei abiejų kraštų 
valdybomis ir ar šventės fi
nansiniai reikalai nenuken
tės?

— Kai Kanadoje šventės ren
gimo komitetas prieš pustre
čių metų pradėjo darbą, apie 
Kultūros kongresą niekas ne
kalbėjo. Todėl pas mus čia 
devyniasdešimt devyniais nuo
šimčiais viskas daroma šokių 
šventei. Ir su JAV LB krašto 
valdyba buvo tartasi tik šven
tės reikalais, nes tik tuo rūpi
nasi šventei ruošti komitetas 
ir visi jo padaliniai. Vėliau 
išgirdom, kad JAV visų rengi
nių vadovai susitarę sudarė 
vieną lėšoms telkti komitetą. 
Žinoma, mums atrodė, kad gali 
būti komplikacijų, bet nu
sprendėm, kad tai ne mūsų rei
kalas, ypač, kad JAV LB kraš
to valdyba, norėdama būti 
šventės rengimo lygiu partne
riu, mums pažadėjo tarp 35 ir 
40 tūkstančių dolerių. Atro
do, visi prie to pripratom, nes, 
kaip teko girdėti, aukos plau
kia gausiai ir visi bus lėšų tel
kimo komitetu patenkinti. Su
prantame, kad būdami PLB na
riai, negalim išskirti vieno 
renginio, nors ir jausdami di
desnę svarbą remti šokių šven
tę. Dabar Birutė Jasaitienė 
jau yra užsakiusi bendro ka
tilo mecenatams, po 200 bi
lietų į šventę, banketą ir šo
kius.

— Kokią sumą Kanadoje esa
te įsipareigoję sutelkti ir ko

kie iki mūsų pokalbio (iki ba
landžio 8-sios) rezultatai?

— Kanadoje šventės lėšų tel
kimo komitetas yra numatęs 
sutelkti 20 tūkstančių dolerių. 
Žinoma, jeigu broliai ameriko
nai prisidės tik su 35 tūkstan
čiais, kai Kanadoje lietuvių 
maždaug penkis kartus mažiau, 
tai proporcija nekokia. Bet 
mes, Kanadoje gyvendami, 
esame papratę, kad mus bro
liai amerikonai skriaustų ... 
Turiu pasidžiaugti, kad dr. S. 
Čepas - lėšų telkime eksper
tas. Jo prašymas aukoti pasie
kė visus. Šiuo metu stambiau
sias aukotojas - Kanados lie
tuvių fondas (KLF). Jis pasky
rė net 9,000 dol. ir tuo visiems 
parodė pavyzdį. Neatsilieka ir 
mūsų lietuviški bankeliai, tik 
jų aukotų sumų dar neturiu po 
ranka. Taip pat jaučiame ir ei
linių žmonių paramą. Darėm 
pastangas paramos gauti iš Ka
nados valdžios, bet jaučiame, 
kad iš ten nieko nebegalim 
tikėtis. Šiuo metu dr. S. Čepo 
vadovaujamas komitetas yra 
peržengęs 15,000 dol. sumą.

— Kai rengėme VII tautinių 
šokių šventę, lėšų telkimą pa
lengvino šventės leidinys. Vi
sų pirma, apie 40 jo puslapių 
“pardavėm” sveikintojam už 
maždaug 10 tūkstančių dole
rių. Dar į keletą puslapių su- 
rašėm ne tik stambiuosius me
cenatus, klojusius šimtines, 
penkšimtines ir tūkstantines, 
bet ir mažesnių sumų aukoto
jus, iki 25 dol. imtinai, iš anks
to spaudoje apie įrašymą į lei
dinį, paskelbę ir daugelį ne
mažiau kaip 25 dol. aukoti pri- 
masinę. Ar pas jus kas nors pa
našaus daroma?

— Visi mes mokomės iš pra
eities ir, atrodo, visai pana
šiai darysime, kaip VII šokių 
šventės rengėjų buvo daroma. 
Pvz., už 500 dol. auką asmuo 
gaus 116 dol. vertės bilietų į 
renginius ir dar kvitą už visą 
aukotą sumą, su kuriuo bus 
apie 30 dol. grąžinta valsty
binių mokesčių. Suplaukė ir 
sveikinimai į leidinį. Užteko 
šventės rengimo komiteto sek
retoriui J. Pleiniui parašyti 
po laiškelį, ir Hamiltone bei 
Toronte neliko nei vienos orga
nizacijos, nepaėmusios po lei
dinio puslapį už 200 dol. Iš
siuntinėta laiškų, prašant svei
kinimų, ir į JAV, bet atgarsis 
labai menkas, nors dauguma 
šventės leidinio egzemplio
rių bus ten išplatinta, nes kiek
vienas šokėjas jį gaus. Dabar 
geriausi aukotojai — pensinin
kai. Jaunimas kažkodėl nepa
jėgia ar nemato reikalo lietu
viškiems reikalams aukoti, 
nors savo uždarbiais kelerio
pai viršija mūsų kadaise gau
tus atlyginimus.

— Jūsų paskutinis žodis apie 
lėšų telkimo vajų ir šokių šven
tę aplamai?

— Kaip iš kitų atsakymų ma
tote, aukos plaukia. Dar neau
kojusius prašome nebedelsti 
ir savo auka prie šventės pri
sidėti. Rengėjų tikslas - su
ruošti šventę, kuri finansiškai 
išsiverstų ir nepaliktų skolų. 
Tikimės, kad tą tikslą pasiek
sim. Bet tai ne svarbiausias 
tikslas. Šventės rengėjams vie
nas iš svarbiausių tikslų, tai 
pritraukti kuo daugiau lietu
viškos publikos ir tuo atkreip
ti Kanados valdžios bei kana
diečių dėmesį. Dar svarbesnis 
tikslas - suartinti mūsų tau
tos vaikus, išblaškytus po vi
są platųjį pasaulį. Jaunimas, 
kuris atliks šventės progra
mą, daugumoj yra gimęs už Lie
tuvos ribų. Šokių šventę jie 
prisimins ir po 50 metų. Jie 
pasakos savo vaikams, kaip su
važiavę iš 19 skirtingų valsty
bių šoko lietuvių tautinius šo
kius Kanados Hamiltone, Copps 
koliziejuje. Per savo šokius ir 
be žodžių bylosime pasauliui, 
kad esame kultūringos tautos 
vaikai, verti turėti savo ne
priklausomą valstybę . ..

—Gražiai užbaigėte, miela
sis Juozai Krištolaiti. Pokal
bininkui kone ašarą išspaudė- 
te ... Viliuosi, kad apie lėšų 
teikėjų darbus iš jūsų burnos 
išgirdę, visi tautiečiai nebe- 
delsdami savo aukas atneš. Dė
koju, kad šiam pokalbiui nepa
gailėjote savo brangaus laiko. 
Iki pasimatymo Copps kolizie
juje liepos 3, o diena ar dviem 
anksčiau ir kituose Šventės 
rengėjų paruoštuose pobū
viuose.
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tl KLILTŪRIftlEJE VEIKLOJE
JAV LB kultūros tarybos 1987 

m. dailės premiją laimėjo čika- 
gietė dail. Ada Sutkuvienė, pasižy
mėjusi grafikos, keramikos, mo
zaikos ir tapybos kūriniais. Tūks
tančio dolerių premiją jai paskyrė 
vertintojų komisija:. Petras Alek
sa, Vanda Aleknienė, Magdalena 
Stankūnienė, Vincas Lukas, Al
gimantas Kezys ir Viktorija Kašu- 
baitė-Matranga.

Fotomenininko Algimanto Ke
zio nuotraukų paroda “Chicago”, 
šį didmiestį garsinusi Japonijoje, 
perkelta V. Vokietijon. Paroda 
rūpinasi JAV informacijos tary
ba. Savo kelionę po V. Vokietijos 
miestus A. Kezio darytos Čikagos 
nuotraukos pradėjo Štutgarte. 
Atidaryman buvo pakviestas ir jų 
autorius, vadovavęs pokalbiui 
apie savo menines nuotraukas.

Iš Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro tarybos Čikagoje dėl 
tarnybinių reikalų pasitraukė prof, 
dr. Arūnas Liulevičius. Jį pakeitė 
tarybon kovo 20 d. išrinktas teisi
ninkas Mečislovas Mackevičius, 
dirbęs lektoriumi Vytauto D. uni
versitete Kaune ir Pabaltijo uni
versitete pokarinėje V. Vokieti
joje. Pirmosios sovietinės okupa
cijos metais jis buvo kalintas Kau
ne, vokiečių okupacijos metais — 
Štuthofo stovykloje.

“Dainavos” ansamblis Čikago
je, paskatintas gerai pavykusių 
“Lietuviškų vestuvių” spektaklių, 
dabar ruošiasi “Lietuviškų Užga
vėnių" spektakliui š. m. spalio 
30 d. Marijos gimnazijos salėje. 
“Dainavos” valdyba naujo spek
taklio reikalais tarėsi su rašytoja 
Danute Bindokiene, dabartine an
samblio dirigente Emilija Saka- 
dolskiene ir Rasos Šoliūnaitės- 
Poskočimienės vadovaujama tau
tinio šokio grupe “Spindulys”, 
įsijungusia į “Lietuviškų vestu
vių" spektaklius. Veiklią “Dai
navos ansamblio valdybą sudaro: 
pirm. Mėta Gabalienė, vicepirmi
ninkė ir sekr. Danguolė Ilginytė, 
ižd. Juozas Vieraitis, finansų 
sekr. Nijolė Rūbienė, parengimų 
vadovė Salomėja Daulienė, kores
pondentė Rita Likanderytė, ūk
vedys ČeslovąsjGcležiūnas.

JAV LB kultūros tarybos 1987 
m. $1.000 muzikos premiją laimė
jo Čikagoje veikiantis J. Žilevi
čiaus ir J. Kreivėno muzikologijos 
archyvas. Premiją paskyrė Čika
goje posėdžiavusi vertintojų ko
misija: S. Baras, A. Kučiūnas, F. 
Strolia, L. Šimutis, L. Venclaus- 
kienė. Premijos mecenatas — 
JAV lietuvių fondas. Aštuntąją 
premijų šventę gegužės 15 d. Los 
Angeles mieste, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, rengia LB Los 
Angeles apylinkės valdyba su 
pirm. Edmundu Kulikausku, tal
kinama Santa Monikos apylinkės 
ir LB Vakarų apygardos valdybų. 
Laimėtojams bus įteiktos litera
tūros, dailės, muzikos, teatro 
ir žurnalistikos premijos. Meni
nę programą atliks niujorkietė 
aktorė Rasa Kazlas ir Los Ange
les vyrų kvartetas.

Lietuvos krikšto 600 metų su
kakties komitetas buvo paskel
bęs dramos konkursą, kurį laimė
jo čikagietis rašytojas Anatoli
jus Kairys. Jam $3.000 premiją 
už Krivaičio slapyvardžiu pasi
rašytą 5 veiksmų dramos kūrinį 
“Krikšto vanduo” 1987 m. vasario 
22 d. paskyrė vertintojų komisi
ja: pirm. Česlovas Grincevičius, 
sekr. Živilė Numgaudaitė-Šilga- 
lienė, nariai — Nijolė Martinai
tytė, prof. dr. Bronius Vaškelis 
ir Zita Kevalaitytė-Visockienė. 
Komisijos pranešimas tada buvo 
baigtas trumpa pastaba, kad in
formacija apie premijos įteikimą 
ir veikalo pastatymą bus paskelb
ta vėliau. Po ilgos tylos tik da
bar paaiškėjo, kad konkursą lai
mėjusią A. Kairio dramą “Krikšto 
vanduo” repetuoja rež. Petro Ma
želio vadovaujamas Los Angeles 
lietuvių dramos sambūris. Prem
jera planuojama š. m. lapkričio 
pabaigoje. Du spektakliai Čika
gos lietuviams Jaunimo centre 
numatyti gruodžio 10 ir 11 d.d. 
Sambūrį Čikagon pakvietė dramos 
konkursą skelbęs Lietuvos krikšto 
600 metų sukakties komitetas. 
Slaptu balsavimu išrinktą naują 
Los Angeles lietuvių dramos sam
būrio valdybą dabar sudaro: meno 
vadovas Petras Maželis, pirm. 
Vincas Dovydaitis, vicepirm. Al
gis Raulinaitis, sekr. Vytautas 
Zelenis, ižd. Gražina Raibienė, 
reikalų vedėja Ema Dovydaitienė 
ir narė Alma Prišmantienė. Sam
būris su V. Mykolaičio-Putino 
“Valdovu” įsijungs į IV-jį Pasau
lio lietuvių kultūros kongresą To
ronte š. m. birželio 24-27 d.d.

Lietuvos kultūros fondo salėje 
valdybos pirm. Č. Kudaba kovo 
17 d. atidarė vilniečiams neįpras
tą numizmatinių knygženklių pa
rodą. Jai panaudotas istoriko Ze
nono Duksos apie 250 knygženk
lių rinkinys. į tuos knygženklius 
dailininkai įvairiose Europos ša
lyse yra įjungę monetas ir popie
rinius pinigus. Parodoje buvo 
knygženklių ir su lietuviškais pi
nigais. Pasaulyje tėra apie 800 
tokia tema sukurtų knygos ženk
lų, kurių didžioji dalis priklauso 
pinigų rinkėjams, jų draugijoms 
ir muziejams. Tokių knygženklių 
paroda yra pirmoji ne tik Lietu
voje, bet ir pačioje Sovietų Są
jungoje.

Vilniaus meno darbuotojų rū
muose du koncertinius vakarus 
“Pabendraukime su muzikuojan
čia Gaižauskų šeima” surengė 
J. Tallat-Kelpšos aukštesnioji 
muzikos mokykla. Žiūrovus nu
stebino scenoje pasirodęs gau
sus atlikėjų būrys: kompozito
rius Jurgis Gaižauskas, jo žmo
na, vaikai ir vaikaičiai — 41 šios 
gausios šeimos narys. Vakarų pro
gramoms vadovavo juos surengu
sios mokyklos vyr. dėstytoja V. 
Mockienė, pabrėžusi didelę šei
mos reikšmę vaikų auklėjime, 
profesijos pasirinkime. Gaižaus
kų šeimos koncertų ištraukas vaiz- 
dajuostėn įsirašė ir kitų Lietuvos 
vietų gyventojams rodė Vilniaus 
televizija.

Rašytojo ir filosofo Vydūno 
(1868-1953) 120 metų gimimo su
kaktis paminėta Klaipėdoje, Kin
tuose, Jonaičiuose, Šilutėje, Kau
ne ir Vilniuje, kur pagrindinis mi
nėjimas įvyko kovo 25 d. Lietuvos 
meno darbuotojų rūmuose. Vaka
rui vadovavo Lietuvos rašytojų 
sąjungos sekr. V. Martinkus, pra
nešimą apie Vydūno gyvenimą, 
kūrybą ir pasaulėžiūrą padarė 
filosofijos mokslų kandidatas V. 
Bagdonavičius. Pranešėjas pabrė
žė Vydūno idėjų aktualumą ir da
bartinėms dienoms. Atsiminimais 
dalijosi dail. M. Lapinskaitė- 
Bitlieruvienė ir aktorius V. Sipai- 
tis. Vydūno dramą “Prabočių še
šėliai” suvaidino rež. P. Bielskio 
vadovaujamas mokomasis Vil
niaus konservatorijos Klaipėdos 
fakultetų teatras ir grupė Klaipė
dos dramos teatro aktorių. Jiems 
talkino etnografinis “Vorusnės” 
ansamblis, vadovaujamas A. Kau
kienės. Rūmų priesalyje buvo su
rengta Vydūno knygų ir O. Paje- 
daitės nuotraukų paroda. Kauno 
dramos teatras Vydūno gimimo 
sukakčiai skyrė dramaturgo G. 
Jankaus ir rež. J. Ivanausko dra
mą “Amžinas keleivis”, vaizduo
jančią Vydūno uždarymą Tilžės 
kalėjime. Jo vaidmenį atlieka 
aktorius P. Venslovas, kitus pa
grindinius vaidmenis — R. Sta
liliūnaitė, A. Masiulis, L. Zelčius. 
Rež. J. Ivanauskui talkino kom- 
poz. M. Urbaitis, scenografas V. 
Lingys, aktorių aprangos dail. 
Lingienė. Apie Vydūną ir jo kū
rybą sukakties proga daug rašė 
spauda.

Atvirą dviejų dalių paminklo 
konkursą įamžinti Vilniaus įkū
rimui paskelbė vykdomasis šio 
miesto komitetas, kultūros minis
terija, Lietuvos dailininkų ir ar
chitektų sąjungos. Pagrindinė 
paminklo idėja turi būti susieta 
su kunigaikščiu Gediminu arba 
su Vilniaus įkūrimo legendomis. 
Paminklui numatyta vieta — Že
mutinės pilies teritorija prie 
buvusių Kunigaikščių rūmų, ša
lia Gedimino aikštės. Konkurso 
dalyviai turi atsižvelgti į Ge
dimino kalno vaizdą, jo emocinį 
poveikį ir aikštės kompoziciją. 
Projektus pirmajai konkurso da
liai iki š. m. lapkričio 1 d. reikia 
pateikti Lietuvos architektų są
jungai (232600 Vilnius, Dzeržins
kio 1). Vertintojų komisija, va
dovaujama skulptoriaus Petro 
Aleksandravičiaus, surengs kon
kursinių projektų parodą bei jų 
visuomeninį aptarimą Lietuvos 
meno darbuotojų rūmuose. Komi
sijos posėdyje š. m. lapkričio 
29 d. geriausi pirmosios konkur
so dalies projektai bus pažymėti 
septyniomis lygiavertėmis pre
mijomis po tūkstantį rublių Ant
rojoje konkurso dalyje varžysis 
tik tų premijuotų projektų auto
riai. Jiems bus paskirtos trys 
premijos — pirmoji, antroji ir 
trečioji. Paminklu. įamžinančiu 
Vilniaus įkūrimą, taps pirmąją 
premiją laimėjęs projektas. Kon
kurse gali dalyvauti pavieniai as
menys arba kūrybinės grupės. 
Vertintojų komisija nesvarstys 
projektų, pristatytų po nustatyto 
termino arba neatitinkančių kon
kurso reikalavimų. V. Kst.
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Parapijos 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..................

180-185 d. ter. ind.................
1 metų term, indėlius.........
2 metų term, indėlius.........
3 metų term, indėlius.........
1 metų GlC-met.palūk.........
2 metų GlC-met.palūk.........
3 metų GlC-met. palėk........
1 metų GlC-mėn. patuk.......
RRSP ir RRIF (pensijos) .... 
RRSP-1 metų term.ind........
RRSP-2 metų term.ind........
RRSP-3 metų term.ind........
Specialią taup. s-tą............
Taupomąją sąskaitą ..........
Kasd.pal. taupymo sąsk.... 
Kasd.pal. čekių sąsk.iki.....

7’/2% 
73/4% 
73/4% 
8 %
8 %
9 %

91/2% 
81/2%
8 %
9 % 
91/4% 
91/2°/o 
7’/2°/o 
6 %

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). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 36 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

QTE'DIIAN’Q EIIDQ 406 Roncesvalles Avė.OlErnANd 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 Į NAMUS
---------------------------------Q---------------------------------

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

A.? GOMES
Real Estate* Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

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 I

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

232-9000
res: 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 vinias!

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

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

Zlllctutp Simpson's, 176 Yonge St.,z llIoldlC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)
Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

įvertintas ir kitų. Už pavyzdingų vadovavimų Tarptautinės darbo tarnauto
jų sųjungos Toronto skyriaus apdovanotas žymeniu ir premija

Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynės
Kaip jau buvo anksčiau praneš

ta, XXXVIII-sias Š. A. Lietuvių 
sporto žaidynes, ŠALFASS-gos 
centro valdybos pavedimu, vykdo 
Čikagos ASK Lituanica ir Čikagos 
LSK “Neris”, talkininkaujant Či
kagos LLRK “Gintarui”, 1988 m. 
gegužės 14-15 d.d., Čikagoje. Šios 
žaidynės skiriamos paminėti 50 m. 
sukakčiai nuo I-sios Tautinės 
olimpijados, įvykusios 1938 m. 
Kaune.

Žaidynių organizacinį komitetų 
sudaro: Romas Puodžiūnas ir Ri
mantas Dirvonis - ko-pirmininkai, 
Algimantas Tamošiūnas - sekre
torius, Renata Židonienė - vice
pirmininkė, Valentinas Genčius - 
iždininkas, Edas Modestas - krep
šinio vadovas, Zigmas Žiupsnys - 
tinklinio, Albertas Tuskenis - le
do ritulio, Nancy Shotas - kėglia- 
vimo, Raimundas Bartašius - ra- 
ketbolo ir Pranas Šalkauskas - 
šachmatų.

Žaidynių programoje 1988 m. Š. 
A. Lietuvių krepšinio, tinklinio, 
ledo ritulio, šachmatų, kėgliavimo 
(Bowling) ir raketbolo (Racquet
ball) pirmenybės. Programa nusta
tyta atsižvelgiant j preliminari
nės registracijos duomenis. Anks
čiau planuotos stalo teniso ir plau
kimo pirmenybės nebus vykdomos 
dėl nepakankamo susidomėjimo.

Krepšinio ir tinklinio pirmeny
bių programos parinktos pagal 
preliminarinę registracijų:

Krepšinis vyks šiose klasėse: 
Vyrų A, vyrų B, jaunių A (1969 m. 
gim. ir jaunesnių) ir jaunių B (1971 
m. gim. ir jaunesnių).

Tinklinis tik vyrų ir moterų kla- 
. sese.

Krepšinio varžybų vadovas yra 
Edas Modestas tel. (312)-839-0422. 
Tinklinio - Zigmas Žiupsnys tel. 
(312)-425-3379.

Krepšinio ir tinklinio varžybos 
vyks abi dienas įvairiose salėse. 
Sekite vėlesnius pranešimus dėl 
detalių.

Ledo ritulio pirmenybės bus 
pravedamos tik vienoje vyrų kla
sėje. Varžybos vyks tik šeštadienį, 
gegužės 14 d., Southwest Ice Are
na, 5505 West 127-th St., Crestwood, 
Ill. Pradžia 9.30 r. Finalas numa
tomas 4.30 p.p. Varžybų vadovas 
yra Albertas Tuskenis tel. (312)- 
434-8744.

Dalyvių registracija - krepši
niui, tinkliniui ir ledo rituliui 
privalo būti atlikta iki balandžio 
30 d., pas org. komiteto sekreto
rių A. Tamošiūnų šiuo adresu:

Mr. Algimantas Tamošiūnas, 317 S. 
Catherine Ave.. LaGrange, 11,60525. 
Tel. (312) 354-2516.

Po galutinės krepšinio, tink
linio ir ledo ritulio registraci
jos, žaidynių vykdytojai praneš 
tvarkaraščius, lenteles ir kitas 
paskiausias informacijas.

Kėgliavimo (Bowling) pirmeny
bės bus individualinės ir koman
dinės.

Individualinės kėgliavimo pir
menybės bus pravedamos vyrų ir 
moterų klasėse atskirai, be “han
dicap.” Dalyvių skaičius ir amžius 
neribotas.

Komandinėse kėgliavimo varžy
bose - komandų sudaro 4 mišrios 
lyties žaidėjai-jos. Komandoje 
turi būti bent vienas vyras ar bent 
viena moteris. Komandų skaičius 
neribotas.

Kėgliavimo varžybos vyks tik 
gegužės 14 d., šeštadienį. Ford City 
Bowling Alley, 7601 South Cicero 
A ve., Chicago, IL. Tel. (312) 585-2900. 
Registracija nuo 10.00 r. Komandi
nių varžybų pradžia 11.00 p.p., po 
jų, individualinės pirmenybės.

Kėgliavimo dalyvių registra
cija atliekama iki gegužės 7 d. pas 
kėgliavimo varžybų vadovę Ms. 
Nancy Shotas, 7140 S. California 
Ave., Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
776-2192.

Raketbolo (Racquetball) pirme
nybių programa: vyrų vienetas 
(neriboto amžiaus), moterų vie
netas (neriboto amžiaus), vyrų sen
jorų (gim. 1943 m. ir vyresnių) vie
netas, dvejetas (vienoje grupėje 
vyrams ir moterims) ir komandi
nės varžybos - komandų sudaro 
4 žaidėjai-jos, be amžiaus ar ly
ties skirtumo.

Užsiregistravus pakankamai žai
dėjų, vyrų (neriboto amžiaus) kla
sė gali būti padalinta pagal žai
dėjų patyrimų į 2 ar daugiau gru
pių.

Galutinė žaidėjų klasifikacija 
ir varžybų pravedimo sistema bus 
nustatyta po dalyvių registracijos.

Raketbolo varžybos vyks tik 
gegužės 14 d., šeštadienį Ever
green Bath & Tennis, 2700 West 91- 
st St., Evergreen Park, IL. Tel. (312) 
425-7200. Pradžia 9.00 r. visiems.

Raketbolo dalyvių registracija 
- atliekama iki gegužės 7 d. pas ra
ketbolo pirmenybių vadovų Rai
mundų Bartašių šiuo adresu: Mr. 
Raimundas Bartašius, 11208 South 
Washtenaw Ave., Chicago. IL 60655, 
tel. (312) 881-8107.

Šachmatų pirmenybės vyks 
Lietuvių Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL, tel. 
(312) 778-2200.

Šachmatų varžybos bus praves
tos 4-rių ratų šveicarų sistema. 
Laiko riba - 40 ėjimų per 2 vai. 
Du ratai vykdomi pirmų dienų ir 2 
-antrą.

Pirmo rato pradžia - gegužės 
14, šeštadienį 10 v.r. Registraci
ja nuo 9.00 r.

Laimėtojui teks Dr. Algirdo 
Nasvyčio atminimo pereinamo
ji taurė, įsteigta 1982 m. Taip 
pat numatomos piniginės premi
jos: nemažiau $75 už I vietą, $50 
už II v. ir $25 už III v. Premijas 
skiria privatūs aukotojai (ne iš 
žaidynių kasos).

Šachmatų dalyvių registraci
ja atliekama iki gegužės 9 d. pas 
šachmatų varžybų vadovą Pranų 
Šalkauskų 6543 S. Campbell Avė., 
Chicago. IL 60629. tel. (312) 436-5917.

Bendros pastabos
Visi žaidynių dalyviai, tiek klu

bai, tiek ir individai, privalo būti 
atlikę 1988 m. ŠALFASS-gos me-' 
tinę narių registraciją savo spor
to apygardose ar eventualiai ŠAL- 
FASS centro valdyboje.

Visų šių žaidynių sporto šakų 
smulkios informacijos yra pra
neštos visiems ŠALFASS-gos vie
netams ir kaikuriems individua
linio pobūdžio šakų sportinin
kams, jei turėjome jų adresus. 
Informacijų reikalais prašome 
kreiptis į bet kurį sporto klubą 
ar tiesiogiai į žaidynių org. k-to 
sekretorių Algį Tamošiūnų bei 
atitinkamos sporto šakos varžybų 
vadovą.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Skautų veikla
• Gegužės 11, ketvirtadienį, 

7.30 v.v. yra šaukiamas “Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntų posėdis skau
tų būkle. Posėdyje bus aptarti 
VTI-tos tautinės stovyklos reika
lai, todėl visų vadovų dalyvavimas 
yra būtinas. Tuntininkai

• Skautybės fondas pagami
no skautiškus diržus su bronzi
nėmis saktimis ir skautiškais lie
tuviškais ženklais. Tai pirmą kar
tą per 70 skautavimo metų, gra
žus priedas papuošti skautišką 
uniformą. Važiuojantiems į VII 
tautinę stovyklą vertėtų kiekvie
nam įsigyti. Kaina $16.00 kana- 
diškais. Suinteresuoti skambin
ti tuntininkui F. Mockui tel. 489- 
7735. Po birželio 1 d. kaina pakils.

G.J.K.

“AUŠROS” ŽINIOS
Balandžio 16 d. North Albion 

Collegiate patalpose įvyko Ka
nados lietuvių sporto apygardos 
krepšinio pirmenybės. Pirmeny
bėse “Aušros” sporto klubas da
lyvavo su trimis krepšinio koman
domis: vyrų A, vyrų B ir jaunių B. 
Rugtynės įvyko 3-jų komandų sis
tema. Pirmas rungtynes “Aušra” A 
laimėjo prieš “Vytį” 93:67 ir ant
ras rungtynes — prieš Hamiltono 
“Kovą” A 90:87, ir tuo pelnė 1988 
metų vyrų A krepšinio apygardos 
meisterio vardą.

“Aušros” A komandoje žaidė R. 
Kaknevičius 37, S. Arlauskas 24, 
V. Gataveckas 19, S. Žulys 27, V. 
Dementavičius 2, R. Golikovskis 
31, R. Sysak 28, A. Valickas 9, R. 
Tamulis 6.

“Aušros” vyrų B komanda laimė
jo prieš “Perkūną” 106:94 (62:46). 
Baigminėse (finale) rungtynėse 
pralaimėjo Hamiltono “Kovui” B 
92:74 ir liko 2-je vietoje. “Aušros” 
komandoje žaidė ir taškų laimėjo 
(dviejų rungtynių taškai) J. Ba- 
laišis 65, L. Balaišis 43, G. Tamu
lis 36, P. Rasiulis 3, A. Vaidila 12, 
A. Vitkus 5, J. Putrimas 16. Jau
nių B komanda pralaimėjo Hamil
tono “Kovo” jaunių B komandai 
54:39 (25:21). “Aušros komandoje 
žaidė A. Tyler 13, J. Mockus 14, 
M. Šileika 6, ir J. Griša 6. K.Š.

RYS, 17 metų amžiaus, iš Sault Ste. 
Marie pakviestas treniruotis Ka
nados olimpinėje komandoje 1992 
m. olimpiniams žaidimams. Tre
niruotės prasidės gegužės 28 d. 
Montrealyje. Iš treniruočių pa
aiškės, kas pateks į olimpinę ko
mandą ir Komonvelto žaidynes. 
Gediminas priklauso Sault Ste. 
Marie Aquatic ir “Aušros” sporto 
klubui.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ir trys kitų provincijų libe
ralai premjerai, daug libera
lų veikėjų visoje Kanadoje.

Spaudoje buvo paskelbtas 
tekstas laiško, kurį pasirašė 
22 J. Turnerio atsistatydinimo 
siekiantys liberalų atstovai 
parlamente. Jame pabrėžiama, 
kad J. Turnerio vadovaujama 
liberalų partija negalės lai
mėti sekančių Kanados parla
mento rinkimų. Dėl to jai sku
biai reikia naujo vado. Užda
ruose posėdžiuose J. Turne- 
riui buvo pažerta priekaištų 
dėl finansinių liberalų par
tijos problemų irnetdėlMeech 
Lake vietovėje Kanados minis- 
terio pirmininko bei premjerų 
Kvebekui padarytų konstituci
nių nuolaidų, pripažįstančių 
šios provincijos savitumą. Tas 
nuolaidas remia ne tik J. Tur- 
neris, bet ir NDP socialistų 
vadas E. Broadbentas. Mat 
jiems ir Kanados ministeriui 
pirm. B. Mulroųiui rūpi užsi
tikrinti didesnę paramą savo 
partijų kandidatams toje pro
vincijoje sekančiuose Kana
dos parlamento rinkimuose. 
Susidaro įspūdis, kad pagrin
diniai J. Turnerio priešai yra 
buvusieji Kanados liberalų 
partijos žymūnai iš Kvebeko 
provincijos - P. E. Trudeau 
ir J. Chretienas. Griežtą ko
vą Meech Lake susitarimams 
paskelbė P. E. Trudeau, apsi
lankęs Kanados senate. Jis ska
tino senatorius atmesti par
lamentarų jau patvirtintus su
sitarimus ir reikalauti visų 
kanadiečių referendumo šiuo 
klausimu. Pasak P. E. Trudeau, 
Meech Lake susitarimai amži
nai palaidos tokią Kanadą, ko
kią mes dabar turim ir mylim.

J. Chretienui teko būti pa-

grindiniu J. Turnerio varžovu 
liberalų vado rinkimuose 1984 
m. Jis pralaimėjo ir pasitrau
kė iš politikos, bet jos vis dar 
neužmiršta. Atsitiktiniuose su
sitikimuose su žurnalistais J. 
Chretienas viešai yra prasita
ręs, kad J. Turnerio vadovau
jami liberalai negalės įveikti 
ministerio pirm. B. Mulronio 
konservatorių. Tokios mintys 
kaip tik ir buvo iškeltos užda
ruose liberalų partijos par
lamentarų posėdžiuose. Kriti
kai betgi teisingai pastebi, 
kad liberalų nuo pralaimėjimo 
turbūt neišgelbėtų ir J. Tur- 
nerį pakeitęs J. Chretienas. 
Mat jis gautų suskilusią par
tiją, kuriai suvienyti nebėra 
laiko, nes parlamento rinkimai 
gali būti jau sekantį rudenį. 
Tad daug kam atrodo, kad P. E. 
Trudeau ir J. Chretieno rėmė
jai padarė didelę klaidą, per 
vėlai pareikalavę naujo vado. 
Jie tik suskaldė liberalams 
būtiną vienybę, be kurios ne
įmanoma laimėti parlamento 
rinkimų.

Manitobos parlamento rin
kimai patvirtino NDP socia
listų partijos kritimą. Pirmon 
vieton su 25 atstovais iškopė 
G. Filmono vadovaujami kon
servatoriai, antron su 20 at
stovų - Sharon Carstairs libe
ralai. Naujasis socialistų va
das G. Doeris liko tik su tuzi
nu atstovų. Premjero pareigas 
iki rinkimų ėjęs senasis so
cialistų vadas H. Pawley ge
gužės 9 d. valdžią atiduos G. 
Filmono konservatoriams, bet 
jie tegalės sudaryti mažumos 
vyriausybę. Visus nustebino 
iki 20 pakilęs liberalų skai
čius parlamente, kuriame lig 
šiol vienintele atstove buvo 
tik jų vadovė Sh. Carstairs.

ritiJ J J' - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
7'12% 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.
91/2% 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.
7'/2% virš $10,000 kasd. pal. sąsk.
53/4% už kas. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines

paskolas nuo........1O’/2%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

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

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ........ 93/4%
(variable rate)

Asmenines paskolas duo
dame iki $65,000 ir mortgi- 
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

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 W. 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

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

KINGSWAY NATIONAL TeL ?^-2331
THE SIGN Of DIS1 INC TION arba 537-2869

RF/UBK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

t. dalinda, ba.
associate broker

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

Įgiiilinr r
BROWN

624-6336 namų 897-0068
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W 1M4

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



Sveikatos klausimai

Saugus vaistų vartojimas
Kanados sveikatos ir viešosios gerovėš ministerijos patarimai

Yra vaistų skausmui, neri
mui, nuotaikai pakeisti, mie
goti arba nuo savo rūpesčių 
pabėgti. Kai kurie žmonės ma
no, kad yra tabletė kiekvienai 
ligai. Taip, tabletės gali pa
dėti, bet gali ir pakenkti. Rei
kia žinoti skirtumą. Daug žmo
nių nežino, kad jie gali tapti 
priklausomi nuo kai kurių pa
prastai prirašomų vaistų arba 
net nuo tokių, kuriuos gali 
pirkti be gydytojo recepto.

Raminantys vaistai. Yra 
daug gydytojų prirašomų vais
tų rūšių nuo įtampos arba ne
rimo. Populiariausi yra “dia
zepam” (komerciniai pavadi
nimai yra “Valium”, “Vivol”, 
“Novodipam”), “oxazepam” 
(Serax) ir “lorazepam” (Ati
van). Šie vaistai slopina cent
rinę nervų sistemą ir sulėtina 
reakciją. Žmogus jaučiasi mie
guistas, sumišęs, irzlus, sun
kiai besiorientuojąs. Kasdien 
vartojant šiuos vaistus ilgiau 
kaip keturis mėnesius, gali iš
sivystyti priklausomumas, ap
sunkinantis jų atsisakymą.

Migdomosios tabletės. Vais
tai kaip “Dalmane”, “Halcion”, 
“Nembutal”, “Seconal” ir “Tui- 
nal” yra prirašomi asmenims, 
kuriems labai sunku užmigti. 
Tai dažnai pasitaiko pagyve
nusiems asmenims. Priklauso
mumas nuo minėtų paskuti
nių trijų barbitūrinių vaistų 
gali atsirasti, jeigu jie varto
jami ilgiau kaip keletą savai
čių. Kai nustojate imti migdo
mąsias tabletes, gali kilti ne
smagus jausmas arba net stai
gus priepuolis. Jeigu sunku už
migti, venkite arbatos, kavos 
arba kokos po vakarienės, eiki
te pasivaikščioti, klausykitės 
raminančios muzikos arba iš
gerkite šilto pieno.

Venkite pavojingų mišinių. 
Daug vaistų veikia vienas ki
tą kūne. Kai raminantys ir slo
gos vaistai, migdomosios table
tės antihistaminai yra imami 
vienas su kitu arba su alkoho
liu, galite patirti mieguistumą 
arba pablogėjusią koordinaci
ją. Tokiu atveju negalima vai
ruoti automobilio arba valdyti

mašinos. Nežinodami kaip šie 
vaistai veikia, galite per daug 
pasitikėti savo sugebėjimais. 
Jeigu jau vartojate vieną vais
tą, kalbėkite su savo gydytoju 
arba vaistininku prieš imdami 
kitą vaistą.

Aktualūs patarimai
• Per didelis vaistų var

tojimas nepadės jums susitvar
kyti su įtampa arba kitomis 
problemomis. Bandykite nu
statyti priežastis ir imkitės 
priemonių, jeigu galite. Kal
bėkite su kuo nors, kuo pasi
tikite — jūsų šeimos nariu, ge
ru draugu, savo gydytoju arba 
dvasiškiu.

• Gerai pagalvokite prieš 
imdami vaistus, išskyrus jū
sų gydytojo prirašytus.

• Visada pasakykite savo 
gydytojui kokius imate vais
tus, įskaitant tuos, kuriuos 
perkate be gydytojo recepto. 
Tiksliai sužinokite, kodėl vais
tas yra prirašomas ir kada jis 
privalo būti imamas. Rūpes
tingai skaitykite visas etike
tes.

• Pasitikrinkite su savo'gy
dytoju arba vaistininku, jeigu 
manote, kad vaistą per ilgai 
vartojate. Negalima pačiam 
nustoti imti vaistus, nes kai ku
rie vaistai privalo būti palaips
niui mažinami, kad būtų iš
vengta problemų.

• Jeigu esate nėščia arba 
ketinate patapti, pasitarkite 
su savo gydytoju apie bet kokio 
vaisto arba alkoholio vartoji
mą.

Tam tikri vaistai gali padėti 
ir gali būti reikalingi tam tik
rose sąlygose. Deja, per dažnai 
vaistai yra vartojami, kai jie 
iš tikrųjų nėra reikalingi. Ge
resnė idėja galbūt būtų pa
keisti savo gyvenimo būdą.

Vengdami nereikalingų vais
tų, darotės labiau nepriklau
somi, sutaupote pinigų, spren
dimai būna geresni, jaučiatės 
budresni, geriau veikia atmin
tis, vairavimas būna sauges
nis, reakcijos laikas trumpes
nis, randate naujus susitvar
kymo būdus. Paruošė J. Str.

Lietuvos 70 metų nepriklausomybės minėjimas vasario 21 d. Sao Paule, 
Brazilijoje. Iš kairės: Brazilijos Lietuvių Bendruomenės pirm. A. VALA
VIČIUS, PLB valdybos vicepirm. M. LENKAUSKIENĖ, Brazilijos LB 
vicepirm. I. TATARŪNAS

AfA 
JADVYGAI PACEVIČIŪTEI- 

SAKALAUSKIENEI 
mirus Lietuvoje,

brolį dr. ANTANĄ PACEVIČIŲ su šeima ir gimines 
nuoširdžiai užjaučiame -

Gražina ir Haris Lapai

•b SKAITYTOJAI PASISAKO

4.

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

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

“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).

LIETUVOS BYLAI DUOTINA 
PILNA EIGA

Visi geros valios lietuviai turė
tumėm būti dėkingi L. A. Valiu
kui, kaliforniečiui, už jo straips
nį - “Lietuvos bylai duotina pil
na eiga” (1988.III. 15). Puiku, kad 
duodamas laiškučio pavyzdys 
JAV-bių prezidentui. Visi lietu
viai iš viso laisvojo pasaulio tu
rėtų užversti Baltuosius rūmus 
trumpais laikškučiais ir telegra
momis, reikalaujant prez. R. Rea- 
ganą kelti Lietuvos bylos klausi
mą visa jėga ir ir visu frontu. Jei 
mes reikalaujame diktatorių Gor
bačiovą pasitraukti iš Afganista
no, jis turi taip pat pasitraukti iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Visi laisvieji lietuviai (jauni ir 
seni) turi užversti laiškais ir te
legramomis Baltuosius rūmus. 
Laiškučio pavyzdys duodamas 
“TŽ” 1988 metų kovo 15 numeryje.

Malonėkite skelbti panašių 
straipsnių ir laiškučių pavyzdžių 
laisvojo pasaulio politinio gyve
nimo vairuotojams.

Visi lietuviai turime pilnai pa
judėti! Mažiau konferencijų ir 
svarstybų, o žymiai daugiau konk
rečių darbų!

Mykolas Naujokaitis.
Upland. California

NEPILNAS VAIZDAS
“TŽ” 1988 m. kovo 8 d. nr. išspaus

dintas L. A. Vlik. straipsnis “Lais
vųjų įsijungimas į Lietuvos lais
vinimo žygį”, kuriame aprašomas 
dvidešimtasis politinių studijų 
savaitgalis Los Angeles mieste. 
Nuotraukose trūksta paskaitinin- 
kės Irenos Skuodienės ir jos įdo
mių minčių atpasakojimo. Be to, 
ji atsakinėjo į klausimus. Esą ji 
nekomentavusi kadaise Jurašų pa
daryto preiškimo. Bet kam komen
tuoti, jei pats straipsnio autorius 
sako, kad Jurašų pareiškimas “la
bai aiškus”. Mano įsitikinimu, 
straipsnyje cituojamas Jurašų 
pareiškimas nėra autentiškas, bet 
daug svarbiau, kad Skuodžių šeima 
to pareiškimo mintį su pasiauko
jimu vykdo.

Iš jaunimo simpoziumo pami
nėta viena kritiška pastaba, bet 
nutylėti puikūs ir pozityvūs kong
reso nutarimai.

Drįstu tvirtinti, kad Lietuvių 
fronto bičiuliai niekad politinių 
savaitgalių neorganizavo kartu su 
Rezoliucijoms remti komitetu. 
Tarp politinių studijų tikslų ne
buvo ‘sueiti į ryšį su įtakingais 
amerikiečiais’, bet lietuviškas 
problemas išdiskutuoti savo tar

pe. Prisimenu tik vieną atvejį, 
kai “iškilmingos vakarienės me
tu puikiame viešbutyje" turėjome 
kongresmaną ir iš Niujorko atsive- 
žėme Jurašų šeimą. Tai frontinin
kams kainavo apie 1200 dolerių. 
O “saviškėje parapijos salėje” kar
tą turėjome “Los Angeles Times” 
korespondentą bei televiziją, ir 
tai nekainavo nė cento.

Jaučiu, kad draugas tą straips
nį parašė, bet juk “didesnis drau
gas tiesa”.

Iš J. Kojelio laiško

TARŠOS PAVOJAI

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.. . . Mes 
esame labai prislėgti jau nebe gan
dų, o atvirai skelbiamų faktų apie 
tai, kad Lietuva yra labiausiai 
chemija užteršta respublika vi
soje Sovietų Sąjungoje. įdedu 
Jums labai sutrumpintą žinutę iš 
labai vusus sujaudinusio susirin
kimo, kur buvo kalbėta apie nebe
tolimą mūsų visų, galą nuo besai
kės chemizacijos. Visokie Černo- 
byliai tai tik balti debesėliai mū
sų padangėje. Vien karvių, kurių 
pieną geria mūsų vaikai. 70% ser
ga leukemija, jų pieną reiktų nai
kinti, o jis kasdien keliauja į mū
sų parduotuves. Laimė, kad įdėjot 
man kelias dėžutes “Cremoros", 
tai kol kas vartojam tuos milte
lius.

Žūsta mūsų upės, beveik žuvu
sios Kuršių marios, labai blogas 
šulinių stovis, kadangi ušteršti 
požeminiai vandenys. Na. visko nė 
neišvardinsi! Fabrikai ir gamyk
los neturi arba nenaudoja valymo 
įrengimų. Negana to, Maskva 
mums užplanavo dar 4 galingas 
chemijos gamyklas. Jau net vie
tinė valdžia bando gintis, tik 
nežinia, ar pavyks. Tiesa, jie nei 
to blogo pieno negeria, ir daržo
vės jiems auginamos ne su chemi
kalais ir vanduo tikrinamas...

birute spudas BA 
sales representative

LAKESHORE ir KIPLING rajone labai šviesus dviejų miegamų
jų butas. Langai j pietų pusę, ežerų bei parka. Kaina $99.900.
NETOLI PRISIKĖLIMO PARAPIJo'k sai naujai atremontuo
tas dviejų butų po du miegp-L^o'V., namas (duplex). Naujos 
prausyklos, virtuvės, “<^d?.is”. Galima įrengti butą rūsyje. 
Kaina $349.900. V1

1280 dundas street west 
toronto, Ontario M6J 1X7 
res: 445-9469 535-2500

Pasaulio 
LvyKiai

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
pradėjo streikus, reikalauda
mi didesnio uždarbio. Bydgoš- 
čių buvo paralyžavęs pusę pa
ros trukęs autobusų ir tramva
jų vairuotojų streikas. Val
džia buvo priversta atlygini
mus jiems padidinti 63%. Da
bar tokius pat reikalavimus 
kelia didžiosios plieno liejyk
los, laivų statyklos bei kitos 
įmonės, kurių streikas neša di
delius nuostolius krašto ūkiui. 
Nuogąstaujama, kad streikai 
vėl gali atnešti naują politinę 
krizę Lenkijai.

Atitaisys klaidas?
Tūkstančio metų krikščio

nybės Rusijoje sukakties pro
ga M. Gorbačiovas pirmą kar
tą priėmė rusų Ortodoksų Bend
rijos patriarchą Pimeną ir 
sinodo narius. Tasso praneši
mu, M. Gorbačiovas prisipa
žino, kad Sovietų Sąjungoje 
buvo persekiojama religija ir 
tikintieji. Ypač daug klaidų 
padaryta ketvirtajame dešimt
metyje, kai Stalinas uždarė 
šimtus šventovių ir daug ti
kinčiųjų pasiuntė į koncent
racines stovyklas. Nuolaidų 
tikintiesiems jis padarė tik 
II D. karo metais, leisdamas 
atidaryti kai kurias šventoves.
Pasak M. Gorbačiovo, tikin
čiųjų persekiojimas buvo dide
lė klaida, nes jie taip pat yra 
sovietiniai žmonės, turintys 
teisę į savo įsitikinimų lais
vę ir pagarbą. Šiuo metu per
žiūrimi žmogaus laisvės įstaty
mai saugos ir religinių organi
zacijų teisės.

Andrew VViter, federacinio 
parlamento narys, pasiuntė 
laišką susisiekimo ministe- 
riui John Crosbie dėl “Air 
Canada” lėktuvų bendrovės lei
džiamo žurnalo “En Route” 
puslapiuose neteisėto Balti
jos kraštų įjungimo žemėla
piuose į Sov. Sąjungos terito
riją. Jis nurodė, kad tokio įjun
gimo Kanada nepripažįstanti. 
Tas laiškas buvo persiųstas 
“Air Canada” bendrovei, kurios 
viceprezidentas S.J.A. Rowe 
atsiliepė nurodydamas, kad 
kreipęsis į Kanados užsienio 
reikalų ministeriją ir sužino
jęs,- jog šis Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos žmėlapiuose žymė
jimo reikalas dabar studijuo
jamas. Kai tik sprendimas bū
siąs padarytas, “Air Canada”, 
kaip valstybinė bendrovė, to 
sprendimo sąžiningai laiky
siantis. Gavęs tokį laišką, And
rew Witer kreipėsi į užsienio 
reikalų minsterį Joe Clark, 
prašydamas pranešti kaip ilgai 
šis reikalas buvo studijuoja
mas ir kada sprendimas būsiąs 
padarytas, nes tai esanti rakš
tis batiečių bendruomenėms 
Kanadoje.

Negali įveikti Sovietijos
New Outlook laikraštis rašo, 

kad, tiesiog nuostabu, jog Ame
rikoje yra 35 milijonai meš
keriotojų, o negali melavime 
įveikti Sovietų Sąjungos . ..

MARIUS E. RUSINAS, tuns 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

Av9e8tt EKSKURSIJOS
l VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

2. Gegužės
3. Birželio

18— 1 4. Liepos 6 — 20
15-29 5. Liepos 13-27

2. Gegužės 18 — vietų dar yra

6. Rugpjūčio 17 — 31
7. Rugsėjo 7 — 21
8. Spalio 10 — 19

Ekskursijų kainos: II - S2016.00, III, VI, VII - $2284.00, IV ir V - $2384.00, VIII - $1695.00, (skai
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 (mokėti $200 depo
zitą. Likusi suma reikalinga sumokėti bent 30 dienų prieš išvažiuojant. 2, 5 ir 7 lydėsiu aš pats.

Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu

\ CACĖNAS
KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd.
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS
tel. (416) 593-0600
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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: Mississauga:
Suite 209, Suite 200, Plaza One,
3416 Dundas St.W. , 2000 Argentia Road, Mississauga,
Toronto, Ontario M6S 2S1 Ontario, L5N 1P7,
767-2127 821-8522 TELEX: 06-960168

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, b.a. m.l.s. llb.
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

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

***'’'W • Turl dau9|au kaiP 10 metlt patyrimo* investaelįų srityje
|| • Aukso kasyklų analizuotojas

• Asmeniškai pataria apie “T-Bills", 
“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”M • Sąžinigai patarnauja lietuviškai

MMHM k? MMl arba angliškai
Moss, Lawson & Co. Limited
48 Yonge Street, Toronto, Ont. M5E 1 G7

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte

Juozas (Joseph) 
NorRos 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų Įvertinimas

769-16161700 bloor street west 
toronto. Ontario MSP 4C3

west realty inc., realtor 
an independent member broker

“All THE

IN THE
CHOICE

MASKELL INSURANCE WORLD“

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

TA T) 17 Q ET LT O INSURANCE &1J JLV I i O £T Lj IV 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

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
(416) 533-1121
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TORONTO
Anapilio žinios

— Kiekvieną šio mėnesio sek
madienį mūsų šventovėje bus pra
vedamos gegužinės pamaldos 11 v. 
Mišių pabaigoje. Jos bus užbai
giamos laiminant Švenčiausiuoju. 
Šiais Marijos metais ypatingai 
skatiname parapijiečius pravesti 
Marijos garbei gegužines pamal
das savo šeimos tarpe namuose.

— Prof. Antano Maceinos minė
jimas bus gegužės 15, sekmadie
nį, 3 v.p.p., Prisikėlimo parapi
jos salėje. Paskaitą skaitys dr. 
Juozas Girnius. Meninėje pro
gramoje - Antano Maceinos kūri- 
nių-eilėraščių montažas, kurį at
liks jauna pianistė Daiva Baršaus- 
kaitė ir moksleivių bei studentų 
ateitininkų grupė. Visi kviečiami 
dalyvauti.

— Pirmadienį, balandžio 25, iš 
mūsų parapijos lietuvių kapinėse 
palaidotas a.a. Juozas Vėlyvis, 
92 m. amžiaus. Antradienį, ba
landžio 26, palaidotas Sault Ste. 
Marie mieste gyvenęs a.a. Vytau
tas Pūdymaitis, 57 m. amžiaus.

— Motinos dieną “Gintaro” an
samblio nariai po pamaldų mūsų 
parapijos salėje pardavinės ro
žes.

— Vasario 16 gimnazijai bus 
renkamos aukos gegužės 15, sek
madienį, po pamaldų, mūsų para
pijos salėje.

— Kanados lietuvių muziejaus 
statybai Anapilyje ir toliau tel
kiami pinigai. Aukojantieji virš 
$1,000 bus įrašomi muziejaus rė
mėjų lentoje. Aukojantieji virš 
$5,000 bus įrašomi muziejaus me
cenatų lentoje. Statyba kainuos 
virš milijono dolerių. Iki šiol 
jau surinkta $100,720.21. Pasiruo- 
šiamieji darbai statybai jau pra
dėti.

— Kapinių lankymo diena bus 
gegužės 29, sekmadienį. Pamal
dos kapinėse — 3 v.p.p. Ta proga 
bus šventinamas ir šaulių pa
minklas žuvusiems. Paminklą 
šventins prel. J. Tadarauskas. 
Anapilio salėje pietus ruoš mū
sų parapijos KLKM draugijos sky
rius.

— Parapijos skoloms numokėti 
aukojo: $500 - Toronto lietuvių 
bankelis Parama; $60 - F. Barz
džius, M.F.; $50 - V. Kušneraitie- 
nė, T.D. Chornomaz, dr. M.D. Va- 
ladkos. “Share Life” vajui rink
liavoje surinkta $124.

— Mišios gegužės 8, sekmadienį,
9.30 v.r. — už a.a. Izabelę Prasaus- 
kienę, 11 v.r. — už parapiją.

Lietuvių namų žinios
— Balandžio 30 LN kar. Mindau

go menėje įvyko Toronto lietuvių 
vyrų choro “Aras” dešimtmečio 
minėjimas — koncertas-balius. 
Dalyvavo per 300 asmenų. Minė
jimą atidarė “Aro” pirm. V. Pe
čiulis. Programą koordinavo K. 
Mileris. “Aras” atliko 14 dainų. 
Chorą “Aras” sveikino: PLB kul
tūrinės komisijos pirm. I. Bub
lienė, Prisikėlimo parapijos kle
bonas kun. A. Simanavičius, OFM, 
Lietuvos kankinių parapijos kle
bonas kun. J. Staškus, Išganyto
jo parapijos klebonas kun. P. Di
lys, KLB krašto valdybos vardu — 
A. Vaičiūnas, LN valdybos pirm. 
J. V. Šimkus, tautinių šokių an
samblio “Gintaras” vardu — R. Ži
linskienė, choro “Volungės” — A. 
Karkienė ir Kanados šaulių rink
tinės — S. Jokūbaitis. “Aro” pirm. 
V. Pečiulis padėkojo choro krikšto 
tėvams, muz. S. Gailevičiui, cho
ro vadovui sol. V. Verikaičiui, 
akompaniatoriui muz. J. Govėdui, 
buvusiems choro pirmininkams J. 
Karasiejui, T. Stanuliui ir V. Za- 
durskiui, choristams, rėmėjams ir 
visiems atsilankiusiems. Po to se
kė vakarienė, pagaminta šeimi
ninkės Birutės Stanulienės. Buvo 
šokiai, loterija ir kitos staigme
nos.

— Lietuvių slaugos namams au
kojo: $2000 — Anelė ir Juozas Dra- 
gašiai, $1000 — O. Urnavičienė, 
S. Gečienė, ir P. Kučinskaitė; 
$50 — O. J. Balsiai. Sąlyginai 
aukojo (jei statyba prasidės prieš 
1990 m. gruodžio 31 d.) $2,000 Kos
tas Lukošius, $1,000 J. L. Dagys. 
Abiejose sąskaitose yra $23,587.66. 
Aukos priimamos “Paramoje” 
sąsk. nr. 8711 ir Prisikėlimo 
par. banke sąsk. nr. 155332.17.

— LN valdybos posėdis — gegu
žės 19 d., 7.30 v.v.

— Buvęs LN pensininkų kamba
rys (salė “E”) pavadintas kuni
gaikštienės Aldonos vardu.

— Gegužės 7 d., 10.30 v.r., LN 
kunigaikščio Gedimino menėje 
įvyks Lietuvių slaugos namų pla
navimo komiteto ir organizacijų 
atstovų susirinkimas. Tikslas — 
slaugos namų finansavimas ir fi
nansinio komiteto sudarymas 
slaugos namų statybai.

— Motinos Dienos pietūs — ge
gužės 8 d., LN kar. Mindaugo me
nėje. Pietų bilietėliai parduo
dami nuo 11 v.r.; pietūs prasidės
11.30 v.r. ir tęsis iki 2:45 v.p.p. 
Bus paruošti 4 patiekalai: 2 mėsos, 
lietiniai su varške ir cepelinai. 
Veiks gėrimų bufetas.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį Pirmos 

Komunijos iškilmės vyko per 10.15 
v. Mišias. Giedojo Maironio mo
kyklos vaikų choras, vadovauja
mas muz. D. Viskontienės. Prie 
Pirmos Komunijos priėjo 11 vaiku
čių.

— Ruošiasi tuoktis: Laimutė 
Krivaitė su Mark Heintzman.

— Šis penktadienis yra mėne
sio pirmasis. Ligoniai ir seneliai 
lankomi su Švenčiausiu namuose 
ir ligoninėse iš anksto susitarus. 
Pirmojo penktadienio pamaldos 
su Mišiom ir šv. Valanda prie iš
statyto Švenčiausio prasidės 7 
v.v. Išpažinčių klausoma prieš 
Mišias. Šis šeštadienis — mėne
sio pirmasis. Mišios ir Rožinio 
maldos — 11 v.r.; “Vilniaus” pen
sininkų namuose Mišios — 5 v.p.p.

— Šv. Pranciškaus trečiojo or
dino kongregacijos nariai turės 
Mišias ir susirinkimą šį ketvir
tadienį 10 v.r.

— Gegužinės pamaldos mūsų 
šventovėje vyks šiokiadieniais 
7 v.v., šeštadieniais litanija
bus kalbama po 9 v. Mišių, o sek
madieniais litanija giedama po
11.30 v. Mišių.

— Parapijos tarybos labdaros 
sekcija, kuriai pirmininkauja 
dr. J. Čuplinskienė, praneša, 
kad per naudotų drabužių ir daik
tų išpardavimą buvo padaryta 
$3,009 pelno.

— Parapijos tarybos susirinki
me buvo išrinktas parapijos ta
rybos prezidiumas, kurį sudaro: 
pirm. V. Taseckas, vicepirm dr. 
B. Jonienė, sekr. I. Poškutė; sek
cijų pirmininkai: religinės — Al. 
Kuolas, visuomeninės — J. Vinge- 
lienė, labdaros — dr. J. Čuplins
kienė, jaunimo — L. Kuliavienė, 
jaunų šeimų — R. Valadkienė, fi
nansų — St. Prakapas, rinkliavų — 
A. Totoraitis, stovyklavietės prie
žiūros — V. Melnykas.

— Parapijai aukojo: $500 — kre
dito kooperatyvas “Parama”; $200
— P. Gaidelis; $100 — E. J. Dvilai- 
čiai; $80 — T. A. Žiliai; $60 — P. F. 
Stirbiai, $50 — J. N. Šimkus; klie
rikų fond.: $200 — P. Gaidelis; $50
— V. P. Gudaičiai; Relig. šalpai: 
$15 — P. Jutelis; novenai: $200 — 
St. Račickienė; $100 — J. Lapa- 
vičius, A. Laurinaitis, B. Narbu
tas, M. Vaškevičienė; $75 — E. Mar
dosienė; $60 — S. E. Tamašaus
kai; $50 — S. V. Liuimos, A. Ba
rauskas, R. I. Kymantai, E. Dubins- 
kas, S. Meškauskienė, S. Povilens- 
kis, J. M. Vaseriai, S. Bačaitis, K. 
M. Juzumai, P. M. Krilavičiai, H. 
Butkevičius, V. Mickus, J. T. Kiš- 
kūnai.

— Mišios gegužės 8, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Antaną Šimke- 
vičių, 9.20 v.r. už a.a. Juozą Čer- 
nauską, 10.15 v.r. — už motinas (no
vena), už a.a. Juozą Nevulį, 11.30 
v.r. — už gyvus ir mirusius parapi
jiečius, 7 v.v. — už a.a. Joną Micke- 
liūną.

Mirusio a.a. J. Stonkaus at
minimui Kęstutis ir Helena 
Norkai aukojo $30 Kanados 
lietuvių fondui. KLF

A. a. Povilo Baranausko at
minimui vietoje gėlių A. B. Gin
čiai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $30.

A. a. Juozo Vėlyvio atmini
mui Gailutė ir Alfas Preikšai- 
čiai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $20.

Julija Liutkienė, Ona ir Pet
ras Polgrimai, Kostas ir Ade
lė Cirušai brangios mamytės 
Marijos Cirušienės 10 metų 
mirties prisiminimui “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30.

Anapilio knygyne jau galima 
gauti “LITUANIAN SASHES”
— A. Tamošaitienė ir A. Ta
mošaitis, $50. (Persiuntimas 
$5). Užsakyti: Anapilio kny
gynas 29 Sun Row Dr., Weston, 
Ont. M9P 3H5.

Wasaga Beach, Ont.
AUKOS TAUTOS FONDUI: $10 

P. Briedikis, Iz. Gataveckas, M. 
Missullis, Pr. Žymantas; $20 - S. 
Bončkus, VI. Geras, VI. Jasas, J. 
Jotautas, P. Kirstukas, J. Maci
jauskas, Ig. Pakarna, J. Petkevi
čius, V. Tikuišis, B. Vitkus; $25
— R. Dūda, P. Žemaitis; $30 - Gr. 
Buntins; $50-Ad. Kanapka, L. Gar
bačiauskas, A. Žemaitis; $100 — Pr. 
Čičinis, St. Ignatavičius, Jonai
tis ir Tribinavičienė, U. Opanavi- 
čius, B. Vaišnoras, a.a. J. Firavi- 
čiaus atminimui. A. Masionis,

įgaliotinis

Advokatas

Viktoras E. Rudinskas 
užpildo pajamų mokesčius 

(Income Tax).
Telefonai: 

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

Profesoriaus Antano Maceinos

įvyks gegužės 15, sekmadienį, 3 v.p.p., Prisikėlimo parapijos salėje.
Paskaitą skaitys dr. JUOZAS GRINIUS. Meninėje programoje pasirodys jauna 
pianistė Daiva Baršauskaitė ir moksleivių bei studentų ateitininkų grupė, atliks 
Antano Maceinos kūrinių-eilėraščių montažą.

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti.
Ruošia Toronto-Mississaugos ateitininkų sendraugių valdyba

Reikalauja paleisti 
kalinius kunigus

JAV katalikų konferencijos 
generalinis sekretorius pa
rašė stiprų laišką, kritikuo
jantį Sovietų Sąjungos katali
kų persekiojimą Lietuvoje. 
Laiške ypač pabrėžiamas kun. 
A. Svarinsko ir kun. S. Tam- 
kevičiaus kalinimas ir vysk. 
J. Steponavičiaus ištrėmimas 
į Lietuvos užkampį.

Laiške rašoma, kad JAV vys
kupai pritaria, kad būtų su
švelninti Rytų-Vakarų santy
kiai, sustabdytas apsiginkla
vimas, bet jie negali tylėti, 
kai broliai ir seserys katali
kai yra persekiojami Sovietų 
Sąjungoj, ypač Lietuvoje, Lat
vijoje ir Ukrainoje. Monsinjo
ras Hoye, konferencijos gene
ralinis sekretorius, reikalau
ja, kad būtų atsižvelgta į žmo
nių teises ir parodytas naujų 
reformų šviesoje rimtas susi
rūpinimas paleisti kun. Sva
rinską ir kun. Tamkevičių iš 
kalėjimo, o vysk. Steponavi
čiui leisti eiti Vilniaus vys
kupo pareigas.

Komentuodamas Hoye laiš
ką, kun. K. Pugevičius, Reli
ginės Lietuvai šalpos direkto
rius, sveikina JAV katalikų 
konferencijos tvirtą pasisaky
mą, tą patį, jo manymu, daro ir 
Lietuvos katalikai. JAV Kata
likų Bendruomenė gali savo 
bendratikiams Lietuvoje atlik
ti didelį patarnavimą. Tos 
Bendruomenės vadai gali su
mobilizuoti tokią pagalbą, 
kaip žydai yra suorganizavę 
savo žmonėms Sovietų Sąjun
goje. LIC

A. a. Vlado Simanavičiaus 
atminimui, lietuviškai radijo 
programai “Tėvynės prisimi
nimai”, aukojo: $100 — Zuzana, 
Faustas ir Zita Rajeckai, $50 
— Ligija Simanavičienė ir duk
ra Sanda; $40 — Ona ir Tadas 
Krasauskai; po $30 — Ona ir Jo
nas Kirvaičiai, Adelė ir Ignas 
Pakarnos; $25 — Liucija Skrip- 
kutė; po $20 — Valė ir Vincas 
Baliūnai, Helena ir Vladas Gu- 
mauskai, Stasys ir Danutė Gei
džiai; $50 — Irena ir Raimun
das Kymantai, Marytė ir Vytas 
Vaitkevičiai, Gražina ir Petras 
Stauskai. Nuoširdi padėka už 
aukas.

Toronto apylinkės 
pranešimas

Toronte nuo 1969 metų yra 
rengiamas tautybių festivalis, 
vadinamas Karavanu. Šiame 
festivalyje lietuviai daly
vauja su Vilniaus paviljonu, 
kuris yra rengiamas Prisikė
limo parapijos patalpose. Ka
ravanas šiemet tęsis 9 dienas. 
Prasidės birželio 17, penkta
dienį ir baigsis birželio 25, 
šeštadienį. Paviljonai bus ati
daryti kasdien nuo 6 v.v. iki 11 
v.v.; savaitgaliais — nuo 3 v.p.p. 
iki 11 v.v.

Vilniaus paviljoną ruošia 
Toronto apylinkės valdyba. 
Kiekvienas paviljonas priva
lo išplatinti 200 Karavano pa
sų. Su šiuo pasu galima lanky
ti visus paviljonus, kurių šie
met bus keturiasdešimt. Paso 
kaina, perkant prieš birželio 
12, yra 8 doleriai. Vėliau kai
nuos 10 dolerių. Be to, kiek
viename pase yra įjungta at
karpa — loterijos bilietas, ku
rį pasiuntus nurodytu adresu 
galima laimėti dviems asme
nims kelionę į Europą.

Karavano pasus galima įsi
gyti darbo valandomis “Para
mos” ir Prisikėlimo parapijos 
bankeliuose, Lietuvių namuo
se, Prisikėlimo ir Anapilio 
knygynuose ir bet kuriuo lai
ku — pas sekančius apylinkės 
valdybos narius: R. Strimaitį 
tel. 270-7218, K. Budrevičių 
tel. 251-5934, D. Garbaliaus- 
kienę tel. 277-3351, R. Jasie- 
nę tel. 593-7122, V. Kulnį tel. 
769-1266, R. Paulauskaitę tel. 
532-4365, A. ir A. Vaičiūnus tel. 
245-3209. V. K.

Kanados lietuvių katalikų centro pirm. VYTAUTAS TASECKAS Religinei 
Lietuvos šalpai $37,724 čekį įteikia vysk. PAULIUI BALTAKIUI, OFM 

Nuotr. St. Dabkaus

Prel. dr. Juozas Prunskis, 
žinomas žurnalistas ir redak
torius iš nepriklausomybės 
laikų, daugelio laikraščių 
bendradarbis ir knygų auto
rius, “Tėviškės žiburiams” 
paaukojo $10,000. Panaudojant 
šią auką, steigiamas Prel. J. 
Prunskio fondas, iš kurio bus 
mokami “TŽ” bendradarbių 
honorarai, konkursų premijos 
ir pan. Kapitalas nebus judo- 
mas, naudojamos tik palūka
nos. Tikimasi, kad atsiras 
norinčių prie fondo prisidė
ti. “Tėviškės žiburių” leidė
jai prelatui nuoširdžiai dė
koja.

Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopa gegužės 28, šeštadienį, 
6.30 v.v. Toronto Lietuvių na
muose ruošia 20-čio sukaktuvi
nį minėjimą — banketą. Bus 
oficialioji dalis, meninė pro
grama, vakarienė ir šokiai. 
Laukiama svečių iš Kanados ir 
Amerikos įvairių vietovių.

Žuvusiems už Lietuvos lais
vę paminklo šventinimas įvyks 
Šv. Jono kapinių lankymo die
ną, gegužės 29, sekmadienį, 
2.45 v.p.p. prieš pamaldas.

“Gintaro” dainos vieneto da
lyvės Renatos Kaknevičiūtės 
ir Roberto Gerling sutuoktu
vės įvyko 1988 m. balandžio 
30, šeštadienį, 4 v.p.p., Prisi
kėlimo šventovėje, dalyvau
jant giminėms, draugams bei 
artimiesiems. Vedybų apeigas 
atliko jaunosios dėdė kun. K. 
Kaknevičius ir klebonas kun. 
A. Simanavičius, OFM. Mišių 
metu styginis kvartetas pagro
jo Sadutę ir kitus kūrinius. 
Toronto Lietuvių namuose, Vy
tauto Didžiojo menėje, vaišių 
dalyvius su jaunaisiais, jų 
palyda bei tėveliais įdomiai 
supažindino jaunosios brolis 
Andrius Kaknevičius. Buvęs 
“Gintaro”, dainos vienetas, 
vadovaujant Giedrei Paulio- 
nienei įspūdingai padainavo 
“Ei drauguže”, o pabaigai 
įtraukė ir jaunąją Renatą. 
Skanią vakarienę paruošė J. 
Bubulienė. Gera nuotaika ir 
smagi šokių muzika truko iki 
vidurnakčio. Jaunieji poves- 
tuvinėn kelionėn išvyko Olan- 
dijon. VB

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).

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida

C. Jason (Jasiūnas) Toronte
Tel. (416) 624-8181

ffi! MONTREAL

Antano Rinkūno švietimo 
fondo valdyba yra išleidus II- 
ją laidą “Mokytojo vadovo”, 
kuris yra dalis komplektinio 
vadovėlio “Ar kalbate lietu
viškai?” Antroji laida turi 
naują įžanginį puslapį, kuris 
informuoja mokytojus kaip ge
rinti lietuvišką švietimą, nau
dojant a.a. pedagogo Antano 
Rinkūno paruoštas garsines 
juosteles. Lietuviškai juos
telės įkalbėtos paties auto
riaus, angliškai mokyt. G. Rin- 
kūnaitės-Paulionienės. Iš viso 
garsinių juostelių yra 15. Iš jų 
14 pagal vadovėlio pamokas, 
o 15-toje juostelėje girdime 
Toronto “Gintaro” ansamblio 
dainininkių dainas, įterptas 
tarp vadovėlio pamokų. Šią 
antrą laidą “Mokytojo vado
vo”, juosteles, vadovėlį ir dar
bo sąsiuvinius galima užsisa
kyti šiuo adresu: A. Rinkūno 
švietmo fondas, 53 Burrows 
Avenue, Islington, Ontario 
M9B 4W8.

Tarptautinės darbo draudos 
tarnautojų sąjungos (Interna
tional Association of Person
nel in Employment Security) 
Ontario skyrius 1987 m. apdo
vanojo Kęstutį Raudį žymeniu 
“Pasitarnavimas bendruome
nei” už 1986 metų Karavano 
“Vilniaus” paviljono organi
zavimą. Tais pat metais K. Rau
dys buvo išrinktas minėtos 
sąjungos Toronto skyriaus pir
mininku. Tikriausiai, kad “Vil
niaus” paviljone įsigyta patir
tis buvo tinkamai pritaikyta 
ir skyriaus vadovavime. 1988 
m. balandžio 16 d. J. Pugsley, 
Ontario skyriaus pirmininkė, 
vėl apdovanojo K. Raudį pre
mija už “kūrybingą vadovavi
mą” Toronto skyriuje. Premi
jos įteikime dalyvavo ir D. Mor
ley, Kanados darbo ir imigra
cijos komisijos Ontario apy
gardos vyriausias direktorius. 
Vienas iš Raudžio bendradar
bių juokaudamas pareiškė: 
“Atrodo, kad mums visiems 
reikės mokytis kalbėti lietu
viškai”. K. Raudys tarnauja 
darbo ir imigracijos depar
tamente Toronte 12 metų ir yra 
veiklus Toronto lietuvių vi
suomenėje. Buvo KLB Toronto 
apylinkės valdyboje, o šiuo 
metu yra Toronto Lietuvių na
mų valdybos narys. A.V.

Motinos diena bus minima ge
gužės 8 d. Aušros Vartų parapi
joje. KL jaunimo sąjunga ir Mont- 
realio lituanistinė mokykla rengia 
trumpą įdomią programą. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Montrealio kredito kooperatyvo 
“Litas” metinis susirinkimas įvyko 
balandžio 23 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Dalyvavo 170 na
rių. Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
“Litas” per praėjusius metus pa
augo trimis milijonais ir aktyvas 
pasiekė 24 milijonus dolerių. Pel
no padaryta $220,000. Pasidžiaug
ta, kad “Litas” geru tvarkymus! 
stovi pirmame dešimtuke federa
cijoje, kuriai priklauso 146 kre
dito unijos. Iškilo erdvesnių pa
talpų klausimas, kurio sprendi
mui nepadaryta konkretesnių iš
vadų. Į “Lito” valdybą ir revizi
jos komisiją aklamacijos būdu 
perrinkti visi nariai, kurių ka
dencija dabar baigėsi, tik į kre
dito komisiją buvo išrinktas nau
jas narys. Dabar valdybą sudaro: 
J. Bernotas, B. Bulota, A. Dreše- 
rienė, A. Gustainis ir H. Daude- 
ris; revizijos komisiją — R. Ber
notas, J. Šiaučiulis, ir V. Luko
šius; kredito komisiją — J. Ki
birkštis, V. Piečaitis ir P. Rut
kauskas.

Po vieną valandą trukusio susi
rinkimo visi dalyviai buvo pavai
šinti puikia vakariene.

KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyriaus susirinkimą, kuris 
buvo sušauktas balandžio 23 d. 
seselių namuose, malda pradėjo 
skyriaus pirm. Danutė Staškevi- 
čienė. Susirinkimui pirmininkavo 
Goda Rudinskienė, sekretoriavo 
Irena Valkauskienė. Praeito susi
rinkimo išsamų protokolą perskai
tė Genovaitė Kudžmienė. Revi
zorės Jadvyga Baltuonienė ir Ja
nina Adomonienė rado kasos kny
gas tvarkingai vedamas. Į naują 
valdybą sutiko įeiti J. Adomonie
nė, Nijolė Bagdžiūnienė, Elena 
Kerbelienė, G. Kudžmienė ir D. 
Staškevičienė. Susirinkimas baig
tas vaišėmis.

Montrealio lietuvių žvejotojų- 
meškeriotojų klubas “Nida” savo 
metinį susirinkimą turėjo balan
džio 24 d. AV parapijos salėje. 
Pranešimai parodė, kad klubas 
dirba gana gražiai ir savo auko
mis paremia lietuvišką veiklą. 
Diskusijose buvo svarstoma, kaip 
kluban pritraukti mūsų jaunimą. 
Dabartinę valdybą sudaro pirm. 
A. Jonelis, vicepirm. Br. Kirstu
kas, sekr. Aug Mylė, ižd. Ant. Ka
činskas ir valdybos nariai — M. 
Kasperavičienė, P. Ražanas, St. 
Remeikis ir Ant. Žiūkas. Revizi
jos komisija: K. Toliušis, Vyt. Mu
rauskas ir A. Rusinas. Susirinki
mui pasibaigus, klubo nariai ir 
svečiai buvo pavaišinti skaniais 
pietumis.

Rimantas Ališauskas Western 
universitete, London, Ont, gavo 
doktorato laipsnį iš biologijos. 
Be to, šiomis dienomis su žmona 
Penny susilaukė sūnelio — Justi
no. Dr. Rimantas su šeima dabar 
gyvena Delta, Man., ir dirba tyri
mų centre. Jis yra visiems mont- 
realiečiams gerai pažįstamų Sta
sės ir a.a. Augustino Ališauskų 
jaunesnysis sūnus.

AV šventovė jau išdažyta ir at
rodo kaip nauja. Tai vis pasiruo
šimas kun. Pauliaus Mališkos pri
micijoms.

Aldonos Virbickaitės-Urbona- 
vičienės ir Edvardo Vaičekausko 
santuoką palaimino kun. Jonas 
Kubilius balandžio 23 d. AV šven
tovėje. Vestuvinis pokylis vyko 
tos pačios šventovės salėje.

Jonas ir Rasa (Bunytė) Žukaus
kai susilaukė pirmosios dukre
lės. Ja džiaugiasi ir seneliai — 
Jadvyga ir Petras Buniai bei Juli
ja ir Petras Žukauskai.

A. a. Bronius Ivanauskas, 66 me
tų amžiaus, mirė balandžio 18 d. 
Iš šv. Kazimiero šventovės palai
dotas balandžio 22 d. Charle
magne, Que., kapinėse. Giminių, 
atrodo, neturėjo. B.S.

Kviečiame visus buvusius mokytojus ir mokinius į 
Montrealio lituanistinės mokyklos 
40 metų sukakties iškilmingą

minėjimą-vakarienę,
kuri įvyks š. m. gegužės 14, šeštadienį, 6 v.v., 
Montrealio Aušros Vartų parapijos salėje
Programoje:
- Viešnios iš Čikagos prof.

V. Kelertienės paskaita
- Skaidrės iš mokyklos

gyvenimo
- Lituanistinės mokyklos

mokinių darbų paroda
Bilietai iš anksto - $12.50, prie durų - $15.00
Vietas užsisakyti: A. Staškevičiūtė-Drešerienė (514) 363-9983, 
V. Adomonytė-Ramsay (514) 694-5979

- Montrealio vyrų okteto 
koncertas

- Kompozitoriaus A.
Stankevičiaus kūryba

- Vertinga meno 
darbų loterija

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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

AKTYVAS - virš $23,000,000 REZERVAS - virš $750,000.
MOKA UŽ:

Certifikatus .....................83/4%
Term, indėlius:

1 metų .....................8 %
180 d.-364 d........... 7 %
120 d. - 179 d...........63/4%
60 d. - 119 d...........6z/2%
30 d. - 59 d...........6'/4%

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..............  61/4%

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Ne* tik namai, 
bet ir jūsų ateitis

IMA UŽ: —
Nekiln. turto nuo 93/4%, asmenines - nuo 101/2%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite"

Pirm., antr., treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Sekmadieniais

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve Rosemont

9.00-3.00 ---------
12.00- 8.00 4.00-8.00
10.00- 6.00 2.00-6.00
10.30-12.30 ---------

Šv. Kazimiero par.

10.30-12.30

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

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

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.


