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Kovoj anti Lietuva
Žinios iš okupuotos Lietuvos, kad ir labai šykščios, 

kalba apie tautos priešinimąsi sovietinei priespaudai. 
1987 metų rugpjūčio 23 d. įvyko net viešos demonstraci
jos, kuriose pasireiškė tautos drąsuoliai-lės. Jeigu joje 
pasirodė šimtai ir tūkstančiai žiaurios priespaudos są
lygose, kiek jų būtų pasirodę laisvės sąlygose? Tikriau
siai būtų išėjusi į gatves visa tauta, išskyrus Maskvos pa
tikėtinius, kuriems šviečia ne lietuvių tautos laisvės idea
lai, o Kremliaus vilionės. Taip beveik įvyko su Maironio 
125-tojo gimtadienio minėjimais, kurie buvo rengiami 
visoje Lietuvoje. Vien Kaune prie Maironio kapo dalyva
vo tūkstantinės minios lietuvių, nes tam atvejui buvo at
leisti varžtai. Jie betgi grįžo su visa jėga artėjant Vasa
rio 16-jai. Kaip matyti iš turimų žinių, planuotų demonst
racijų rengėjai bei veiklesni dalyviai buvo terorizuoja
mi saugumiečių, mušami gatvėje, uždaryti namų arešte, 
izoliuoti nuo visuomenės, išjungti jų telefonai. Dėlto 
plataus masto manifestacijos su gėlių padėjimu prie 
patriotinių paminklų, atrodo, negalėjo įvykti. Vasario 
16-ji visoje Lietuvoje buvo daugiausia tyliai paminėta 
šventovėse, gausiai dalyvaujant tautiečiams. Buvo ir de
monstracijų, kuriose nukentėjo daug lietuvių.
■JT IGŠIOLINIAI įvykiai okupuotoje Lietuvoje aiškiai 

rodo, kad lietuvių tauta, pavergta fizinės jėgos, nė- 
1 J ra pavergta dvasiškai. Ji ir po penkių dešimtme

čių tebesipriešina sovietinei vergijai. Pokaryje vyko kru
vinos partizaninės kovos, o joms pasibaigus prasidėjo 
moralinė rezistencija, kurioje stipriausiai reiškiasi žmo
nės, susibūrę apie “LKB kroniką”. Jie savo įkvėpimą se
mia iš lietuviškai krikščioniškų šaltinių. Jiems Lietu
va nėra vien teritorija, bet gyvas kūrinys, Dievo leistas 
gyventi laisvėje, kaip ir visos kitos tautos. Ir jei kas už
deda tokiam gyvam Dievo kūriniui vergijos varžtus, kyla 
pasipriešinimas. Vergija yra nusikaltimas ne tik tautai, 
bet ir Dievui. Dėl to prieš pavergėją reikia kovoti, ir tai 
juo labiau, kai pavergėjas užsimoja naikinti tas tautos 
vertybes, kurios jai yra brangios, turinčios gyvybinės 
reikšmės. Viena tokių vertybių yra krikščioniškasis ti
kėjimas, kuris ateistinio pavergėjo yra labiausiai puo
lamas. Ši dvasinė vertybė tautos sieloje yra įleidusi gi
lias šaknis, ir jų palietimas labiausiai jaudina tautą. 
Jaudina ypač dėl to, kad tos vertybės naikinimas kėsi
nasi į pačią tautos širdį, kurioje glūdi dvasinės atspa
ros šaltinis. Ir kol tas šaltinis neišseks, tauta bus kovo
janti visom galimom priemonėm.

GILIAU žvelgiantiems aiškiai matyti, kad kovojan- 
• ti šiuo metu Lietuva yra tikinčioji Lietuva. Ateis
tai už ją galvos neguldo ir savo laisve nerizikuo

ja. Į pirmąsias kovotojų eiles išeina tikintieji, įkvėpti 
krikščioniškojo tikėjimo. Tai rodo, kad ši pozicija turi 
būti nuolat siprinama. Tiek pačioje Lietuvoje, tiek iš
eivijoje reikia telkti jėgas, prisidedančias prie tikinčio
sios Lietuvos stiprinimo. Kanadoje ta intencija kasmet 
yra rengiama speciali Tikinčiosios Lietuvos diena pir
mąjį kovo sekmadienį. Tą dieną šia tema sakomi pamoks
lai, rengiamos atitinkamos pamaldos, daromos rinklia
vos Lietuvos tikintiesiems paremti. Prie tos akcijos pri
sideda ir daugelis Kanados katalikų vyskupų, pasiruo
šusių pagelbėti katalikiškai Lietuvai. Ir šiais metais vi
sa eilė jų pasižadėjo prisidėti prie Tikinčiosios Lietu
vos dienos bei paraginti savo ganomuosius dalyvauti 
bendrose maldose. Kanados lietuviai Tikinčiosios Lie
tuvos dienoje gausiai dalyvauja ir dosniai aukoja, nes 
žino, kad tos paramos šiuo metu labai reikia. Kanadoje 
tai jau sena tradicija. Reikėtų, kad ji rastų atgarsį ir ki
tuose lietuvių gyvenamuose kraštuose, kad jie taip pat 
įžvelgtų šio fronto stiprinimo svarbą kovojančios tautos 
sutemose.

Vasario šešioliktoji Lietuvoje 
Pamaldos, demonstracijos Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir kitur • 
Saugumiečiai ir milicija su draugovininkais kovojo su demonstrantais 
• Užsienio žurnalistai ir sovietinės valdžios surengta demonstracija 

Vilniuje • Protestas JAV ambasadai

KANADOS ĮVYKIAI

Sutartis dėl karo nusikaltėlių
Kanados teisingumo ministe- 

ris R. Hnatyshynas įteikė par
lamentui tekstą sutarties, ku
ri bus pasirašyta su Sovietų 
Sąjunga ir lies medžiagos rin
kimą karo nusikaltėlių teis
mams Kanadoje. Laikantis tei
sėjo J. Deschenes komisijos 
patarimo, asmenys, kuriuos 
liečia Sovietų Sąjungoje ren
kama kaltinamoji medžiaga, 
prieš teismą nebus paskelbti. 
Medžiagos rinkimas bus atlie
kamas pagal Kanadoje pripa
žintą teisinę procedūrą. Su
tartis įpareigoja Sovietų Są
jungą įsileisti nepriklauso
mus vertėjus, parūpinti ne tik 
kopijas, bet ir dokumentų ori
ginalus, liudininkų pareiški
mus. Sutartis leis bešališką 
tokių liudininkų apklausinė
jimą pagal kanadišką proce
dūrą, įrašytą vaizdajuostėn. 
Iš Kanados galės būti atsiųs
ti teisėjai ar teismo atstovai 
rinkti įrodymų Sovietų Sąjun
gos teismuose. Kaltinamasis 
arba jo advokatas bei proku
roro atstovas galės klausinė
ti liudininkus kaip ir Kanados 
teisme. Tai pirmoji tokia Ka

nados sutartis, liečianti karo 
nusikaltėlius. Teisėjoj. Desche
nes komisija dėl kaltinamosios 
medžiagos rinkimo Sovietų Są
jungoje nebuvo paskelbusi sa
vo išvados. Mat ji neturėjo pro
gos susipažinti su sovietine 
medžiaga bei jos liudijimais. 
Panašios sutartys taipgi yra 
ruošiamos su Izraeliu ir Olan
dija.

Spaudoje jau daug metų mini
mas Kanados japonų reika
lavimas atsilyginti už jiems 
padarytą skriaudą II D. karo 
metais. Kai Japonija lėktuv
nešių aviacija smogė skaudų 
smūgį JAV karo laivyno bazei 
Havajų Pearl Harbore ir tapo 
Vokietijos sąjungininke, Ka
nadoje buvo suimta apie 21.000 
japonų kilmės kanadiečių Bri
tų Kolumbijoje ir izoliuota 
specialiose stovyklose toli 
nuo Ramiojo vandenyno pa
krančių. Mat tada Kanada są
jungininkų pusėje kovojo ne 
tik prieš Vokietiją, bet ir prieš 
karan įsijungusią Japoniją. 
Buvo nuogąstaujama, kad Ka
nados japonai gali tapti slap-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Kanados lietuviai, baigdami savo protesto demonstraciją prie Sov. Sąjungos ambasados Otavoje 1988 m. vasario 
13 d., sudėjo gėles į spygliuotų vielų vainiką ir jį paliko prie ambasados: “Neleidote padėti gėlių Vilniuje, jas 
padedame prie jūsų ambasados” Nuotr. A. Vaičiūno

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 70-tųjų metinių minėjime 1988 m. vasario 14 d. Anapilio salėje, kurioje 
dalyvavo Toronto ir Mississaugos lietuviai bei jų svečiai. Pirmoje eilėje iš kairės: Ontario parlamento narys 
DAVID FLEET, Kanados parlamento narys ANDREW WITER, KLB krašto valdybos kultūros komisijos pirm. 
RASA KURIENĖ, KLB krašto valdybos pirm. VYTAUTAS BIRETA Nuotr. St. Dabkaus

Lietuvos laisvės savaitgalis
Demonstracijos Toronte ir Otavoje • Aktyvus jaunimo dalyvavimas • Specialus pobūvis 
kitataučiams • Didelis skelbimas Kanados dienraštyje • Domėjosi ir televizija • Tarptautinės 

teisės žinovo žodis lietuviams • Lietuvos vėliavos prie rotušių vasario 13 ir 14 dienomis

Pobūvis kitataučiams
Vasario 12, penktadienį, To

ronto Prisikėlimo par. salėje 
buvo suruoštas priėmimas bi
čiuliškiems kitataučiams KLB 
krašto valdybos ir Toronto 
apylinkės valdybos rūpesčiu. 
Dalyvavo apie 200 asmenų, 
įskaitant 40 “Aro” choro na
rių. Vyravo kitataučiai, ku
rių tarpe matėsi atstovai — 
estų, latvių, lenkų, ukrainie
čių, vengrų, japonų. Iš lietu
vių dalyvavo įvairūs pareigū
nai ir pareigūnės, paruošu- 
sios puikų vaišių stalą ir 
vaišinusios gausius dalyvius.

Pobūvio programai vadova
vo KLB krašto valdybos visuo
meninių reikalų komisijos pir
mininkė adv. Joana Kuraitė- 
Lasienė. Trumpu įvadu supa
žindinusi su Lietuva pobūvio 
dalyvius, pakvietė “Aro” vyrų 
chorą koncertinei daliai. V. 
Verikaičio diriguojamas ir J. 
Govėdo akompanuojamas 
“Aro” choras padainavo ke
letą vien lietuviškų dainų 
ir savo programą baigė sma
giu Ramovėnų maršu.

Kanados parlamento atsto
vas A. Witer perdavė minis- 
terio pirmininko B. Mulronio 
sveikinimą ir savo pastabo
se priminė reikalą keisti veik
los taktiką laisvajame pasau
lyje, prisitaikant prie naujų 
reikalavimų, plačiau panaudo
jant masinės komunikacijos 
priemones, skelbiant sovieti
nės priespaudos faktus bei 
veikiant viešąją opiniją. Taip 
turėtų reikštis visos paverg
tos tautos. A. Witer taip pat 
perskaitė savo pareiškimą, 
padarytą Kanados parlamente 
vasario 11 d. Lietuvos reika

lu. Už tai jo autorius susi
laukė gausių plojimų iš pobū
vio dalyvių.

Ontario vyriausybės vardu 
kalbėjo provincinio parlamen
to narys T. Ruprechtas, pabrė
žęs mintį, kad lietuvių tautos 
kančia yra visų tautų kančia, 
nes visos drauge sudaro vieną 
įvairiatautį organizmą, galin
tį klestėti tiktai laisvėje. 
Baigdamas kalbą, jis įteikė 
Toronto apylinkės valdybos 
pirm. R. Strimaičiui Ontario 
vyriausybės pareiškimą Vasa
rio 16 reikalu.

Toronto miesto savivaldybei 
atstovavo net trys jos tarybos 
nariai — T. O’Donohue, W. Boy- 
tchuk ir B. Grys. Visi jie pa
sakė sveikinimo kalbas. Prie 
jų prisidėjo ir naujai išrink
tas provincinio parlamento 
narys D. Fleet.

Ilgesnę kalbą pasakė KLB 
krašto valdybos vicepirminin
kas adv. A. Pacevičius, sumi
nėdamas iki šiol atliktus žy
gius ryšium su įtempta būkle 
okupuotoje Lietuvoje ir sovie
tinės valdžios draudimu minė
ti Vasario 16-ją. Dėl to esą 
įdėtas didelis skelbimas dien
raštyje “The Globe a. Mail” 
š. m. vasario 12 d. laidoje ir 
rengiama demonstracija Ota
voje bei jaunimo bado strei
kas vasario 13-16 dienomis. 
Į tai esą jau reagavo Sov. 
Sąjunga Otavoje, pareikšdama 
protestą.

Programą baigė KLB Toron
to apylinkės pirm. R. Stri
maitis, padėkodamas KLB 
krašto valdybai už parodytą 
iniciatyvą.

Pobūvio dajyvių tarpe bu
vo matyti L vijos konsulas 

dr. E. Upenieks, “Juodojo 
kaspino” komiteto pirm. M. 
Hess, Kestono kolegijos sky
riaus pirmininkė p. Giroux, 
“The Toronto Sun” bendradar
bė G. Intrator, “Latvija-Ame- 
rika” red. A. Kundrats. Pas
tarasis atėjo su nauju savo 
laikraščio numeriu, kurio pir
masis puslapis buvo skirtas 
Lietuvai.

Lietuvos vėliava Toronte
Vasario 13 d., 12 v., prie To

ronto rotušės buvo iškelta Lie
tuvos vėliava. Nors šaltas žie
mos vėjas svilino, susirinko 
apie 250 lietuvių. Giedant “O 
Canada”, iškilo Lietuvos vėlia
va ant aukšto stiebo. KLB To
ronto apylinkės pirm. R. Stri
maitis pasakė įžanginę kalbą 
ir pakvietė miesto savivaldy
bės atstovą W. Boytchuk pra
bilti šia iškilminga proga. Ji
sai priminė Lietuvos kovas už 
prarastą nepriklausomybę ir 
išreiškė viltį, kad Lietuva 
vėl bus laisva. Provincinės 
vyriausybės vardu žodį tarė 
parlamento narys D. Fleet. 
Sugiedojus Lietuvos himną, 
gėlių bei žalumynų vainikas 
buvo nuneštas į Taikos sodelį, 
lydint visai miniai tautiečių. 
Ten jautrią ir turiningą kalbą 
pasakė Kanados parlamento 
narys A. Witer, pabrėždamas 
mintį — nėra taikos be lais
vės. R. Strimaičiui vadovau
jant, sugiedota “Lietuva bran
gi” ir baigta tos dienos iš
kilmė.

Vakare CBC televizijos V 
kanalas, IX ir XI kanalai ro
dė trumpas ištraukas iš Lie
tuvos vėliavos iškėlimo iškil
mių. Jas paminėjo ir kai ku
rios radijo stotys. (Nukelta į 3 p.) 

Šalkauskio ir kitų kapų. Val
džios atstovai stebėjo, bet ne
kliudė iškilmių eigos.

Kryžių kalne, netoli Šiaulių, 
susirinko šimtinė tautiečių 
vasario 14 d. ir sugiedojo Lie
tuvos himną.

Šiluvoje vasario 13 d. įvyko 
masinė procesija, kurioje da
lyvavo 1000 asmenų. Jie giedo
jo giesmes, dainavo patrioti
nes dainas ir baigė Lietuvos 
himnu.

Kauno arkikatedroje
Kaune Vasario 16 minėji

mas telkėsi daugiausia arki- 
katedroje-bazilikoje. Vasario 
14 d., po 1 v.p.p. pamaldų, 500 
žmonių susirinko prie Mairo
nio kapo šventoriuje. Juos be
matant apsupo milicininkai ir 
liepė išsiskirstyti. Minia ne
pakluso ir užgiedojo Lietuvos 
himną. Milicijai nepavyko iš
sklaidyti minios, bet suėmė 
keletą asmenų, jų tarpe Ange
lę Denisevičienę ir jos vyrą 
Tomą Denisevičių. Demons
tracija truko apie valandą 
laiko.

Vasario 16, antradienį, 7 v.v., 
Kauno arkikatedroje-baziliko- 
je įvyko pamaldos už tėvynę. 
Dalyvavo 4000 žmonių. Po Mi
šių buvo kalbamas Rožinis ir 
giedamos įvairios giesmės. Vi
sa tai užtruko iki 9 v.v. Po to 
pamaldų dalyviai norėjo ap
lankyti šventoriuje Maironio 
kapą, tačiau milicininkai ir 
draugovininkai, kurių buvo 
apie 1000, neleido. Tuos, kurie 
jiems nepakluso, ųiušė gumi
nėms lazdomis ir suiminėjo. 
Buvo suimta apie 12 asmenų, 
jų tarpe ir populiarios “ro
ko” grupės dainininkė Ona- 
Virginija Šibonienė.

Pranešama, kad Kaune vasa
rio 16 d. įvyko eisena nuo arki- 
katedros-bazilikos iki Kauno 
pilies su tautinėm vėliavom.

Užsienio korespondentai
Užsienio spaudos korespon

dentai Maskvoje prašė leidimo 
nuvykti į Vilnių Vasario 16 
savaitgaliui, bet negavo lei
dimo. Jų tarpe buvo ir Kana
dos CBC atstovas. Buvo bandy
ta telefonu iš Vilniaus pa
siekti “Washington Post” ko
respondentą Gary Lee ir 
“Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung” von Werner Adam, bet 
atsiliepė visai kiti žmonės. 
Taip vasario 14-tos, sekmadie
nio, įvykių užsienio žurnalis
tai ir nematė. Juos sovietinė 

„ valdžia atgabeno iš Maskvos į 
Vilnių tiktai sekmadienio va
kare ar naktį, kad jie matytų 
valdžios surengtą demonstra
ciją, kurion buvo prievarta 
suvaryti 2000 darbininkų va
sario 15 d. (Nukelta į 3-čię psl.)

Nepaisant visų trukdymų bei 
kliūčių, daromų okupacinės 
sovietų valdžios, ateina žinios 
iš Lietuvos apie Vasario 16 mi
nėjimus įvairiais keliais. Iš 
jų matyti, kad saugumiečiai, 
milicija ir draugovininkai 
smarkiai ruošėsi įvykiams. Jie 
ypač sekė žymesniuosius disi
dentus ir jiems grasino įvai
riomis bausmėmis.

Vasario 13 d. prie N. Sadū- 
naitės buto Vilniuje laukė 
saugumiečiai — majoras Rei
nys su kitu vyru. Jai grįžu
siai bandė įteikti šaukimą į 
KGB būstinę bei pasirašyti, 
bet ji atsisakė. Vėliau buvo 
išjungti telefonai — N. Sadū- 
naitės, V. Bogušio, P. Peče
liūno, A. Terlecko, Sasnauskų 
šeimos. Prie Sadūnaitės ir Ter
lecko butų nuolat budėjo mili
cija, stovėjo saugumiečių au
tomobiliai.

Lietuvos sostinėje
Vasario 14, sekmadienį, Vil

niuje dienos metu susirinko 
aktyvistų ir Blaivybės draugi
jų narių minia, kuri bandė žy
giuoti į Rasų kapines padėti 
gėles prie dr. J. Basanavičiaus 
paminklo, bet milicijos ir 
jų talkininkų rauddfiraiščių 
(draugovininkų) buvo išsklai
dyti. Saugumiečiai bandė su
imti jaunuolį Tučkų, bet mi
nia apsaugojo.

Vilniaus šventovėse, pagal 
sausio 26 d. atsišaukimą, buvo 
laikomos pamaldos už religi
nę ir tautinę Lietuvos laisvę. 
Daugiausia žmonių dalyvavo 
Šv. Mikalojaus ir Šv. Onos 
šventovėse vidurdienį ir 2 
v.p.p. Šv. Mikalojaus švento
vėje žmonės netilpo — dalis 
jų stovėjo lauke. Pamaldos 
beveik visose šventovėse bu
vo baigiamos Lietuvos himnu.

Vasario 16, antradienį, pa
sak žinių agentūrų, Vilniuje 
prie Šv. Mikalojaus ir Šv. 
Onos šventovių susirinko mi
nia žmonių, kurių galėjo būti 
apie 4000. Po vakarinių pamal
dų jų dalyviai bandė eiti į Ge
dimino aikštę prie katedros, 
bet juos puolė milicininkai. 
Daug jų suėmė milicija ir iš
vežė į miškus už 300 km. Veik
lesnieji disidentai buvo tar
domi ištisą vasario 16 dieną.

Šiauliuose
Šiauliuose vasario 15 d. bu

vo atlaikytos pamaldos Šv. Jur
gio šventovėje. Dalyvavo apie 
1000 maldininkų. Nors klebonas 
neleido, kun. K. Gražulis už
lipo į sakyklą ir pasakė atitin
kamą pamokslą. Tie patys mal
dininkai nuvyko į kapines ir 
padėjo vainikus ant a.a. O. Lu- 
kauskaitės-Poškienės, prof. St.

Šiame numeryje:
Kovojanti Lietuva

Fiziškai pavergta, dvasiškai laisva kovoja už savo teises
Lietuvos laisvės savaitgalis

Nepriklausomybės šventė, demonstracijos, spauda, televizija 
Istorinis įvykis Lietuvos pasiuntinybėje

Mišios pasiuntinybės rūmuose ir dr. St. Bačkio pagerbimas
Lietuvos jaunimas veržiasi jūron

(spūdžiai išeivijoje gyvenančio buriuotojo, aplankiusio Lietuvą 
Kaip studentas gelbėjo Dariaus-Girėno paminklą 

Ano meto studento dabar kunigo Alfredo Rūkštos pastangos
Brito teorija apie lietuvius ir lenkus

Simpsono samprotavimai apie makrokefalus ir mikrokefalus 
Naktinis budėjimas sudomino televiziją 

Ontario Londono lietuvių grupės budėjimas prie katedros 
“Iškeliaujame į tėviškę, kurios niekas neatims” 

Prisimenant mokytoją ir visuomenės veikėją a.a. Joną Mikšį
Maskvos muitinėje

Angliškai rašančio Montrealy gyvenančio lietuvio įspūdžiai 
“Pakelėje į žadėtąją žemę”

Premijuotas humoristinis Antano Gustaičio poezijos rinkinys
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Istorinis įvykis Lietuvos pasiuntinybėje
“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Lietuvos jaunimas veržiasi jūron
Kelios įdomios dienos su Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos buriuotojais

1988 m. vasario 5-7 d.d. Va
šingtone įvyko Lietuvių jau
nimo sąjungos rengtas politi
nės veiklos seminaras. Trijų 
dienų seminare, kurio dalis 
vyko JAV kongreso įstaigų rū
muose, kalbėjo keletas ameri
kiečių pareigūnų ir lietuvių. 
Dalyvavo apie 50 akademinius 
mokslus baigusio ar dar tebe- 
studijuojančio jaunimo. Dalis 
jų atvyko iš Čikagos, Niujor
ko ir kitų miestų. Politinės 
veiklos seminare daugiausia 
buvo vartojama anglų kalba, 
nors visi suvažiavę jaunuoliai 
gražiai kalbėjo ir lietuviš
kai. Kadangi politinė veikla 
vykdoma daugiausia anglų kal
ba, ir svarbesnieji kalbėto
jai buvo amerikiečiai, didžio
ji seminaro dalis vyko anglų 
kalba.

Kitame pranešime plačiau 
sustosime prie istoriko dr. 
Sauliaus Sužiedėlio ir Mykolo 
Drungos pašnekesių lietuvių 
kalba. Šiuo momentu žvilgs
niai krypsta į politinės veik
los seminaro baigminę dieną
— sekmadienį, vasario 7, Lie
tuvos pasiuntinybės rūmuose, 
šeimininkaujant Lietuvos at
stovo Vašingtone dr. Stasio 
Bačkio įpėdiniui Stasiui Lo
zoraičiui. Tos dienos rytą į 
pasiuntinybės rūmus susirin
ko netoli šimto lietuviško 
jaunimo ir nedidelis vyres
niųjų būrelis, kur, kaip se
minaro programoje buvo 
skelbta, “bus atlaikytos Mi
šios ir pagerbtas buvęs Lie
tuvos atstovas Vašingtone ir 
Lietuvos diplomatijos šefas 
dr. Stasys Bačkis”. Politinės 
veiklos seminaro programa 
buvo išsiuntinėta tik semina
ro dalyviams, spaudai, radi
jui. Tad ir žinia apie Mišias 
Lietuvos pasiuntinybėje ne
buvo plačiai paskleista. Ta
čiau, kaip jau minėjau, susi
rinko gana gausus būrys da
lyvių.

Atvykę iš kitur pirmą kartą 
pamatė virš 5 aukštų Lietu
vos pasiuntinybės rūmų ple
vėsuojančią Lietuvos trispal
vę ir pravėrė Lietuvos pa
siuntinybės rūmų duris. Visus 
pasitiko pasiuntinybės parei
gūnas Cezaris Surdokas ir 
Lietuvos atstovas Vašingtone 
Stasys Lozoraitis su žmona 
Daniele.

Mišios pasiuntinybėje
Po to pasiuntinybės svečių 

priėmimo kambaryje įvyko is
torinis įvykis — pirmą sykį 
tuose rūmuose kun. dr. T. Žiū
raitis atnašavo lietuviškas Mi
šias už jaunimą ir Lietuvą, at
sinešęs taip pat istorinę taurę, 
kurią naudojo savo primicijo
se. Ta taurė, svetimtaučio 
vyskupo iš Sovietų Sąjungos 
atgabenta į Vakarus karo me
tu, atsitiktinai pateko domi
ninkonams ir pagaliau į do
mininkono kun. Tomo Žiūrai
čio rankas. Prieš aukodamas 
Mišias prie specialiai pareng
to altoriaus, kun. dr. Žiūrai
tis įžanginiame žodyje sakė: 
“Pasiuntinybė yra nepriklau
soma Lietuva, nors joje ne
teka Nemunas nei Dubysa, bet 
teka mūsų teisės ir teisingu
mas .. .” Iškėlęs busimosios 
Lietuvos viziją, jis pakartojo 
poeto žodžius: “Bus sunku ti
kėti, kad iš kraujo jūros tu 
gyventi pakilai...”

Mišių metu pakiliai skam
bėjo jaunimo giedamos lie
tuviškos giesmės. Mišių skai
tymus atliko jaunimo atstovai
— Rima Šilėnaitė, dr. Ginta 
Remeikytė, Darius Sužiedė
lis, o Komunijos metu “Antro 

kaimo” narys iš Čikagos Ed
vardas Tuskenis paskaitė Ka
zio Bradūno eilėraštį.

Dr. Bačkio pagerbimas
Rinkdamiesi į Mišias, aiš

kiai pastebėjom, kad Bačkių 
pasiuntinybėje šiandien nėra, 
nors įvykį filmuoja net ir Pran
cūzijos televizijos atstovai. 
Greit sužinojom, kad jau kuris 
laikas kitur gyvenantis dr. S. 
Bačkis yra susirgęs, kad jį ir 
jo žmoną gripas privertė pasi
likti namie.

Pasibaigus istorinėms Mi
šioms Lietuvos pasiuntinybės 
rūmuose ir televizijos opera
torių šviesoms apšviečiant 
susirinkusių veidus, trumpą 
padėkos žodį tarė Lietuvos 
atstovas St. Lozoraitis: “Šian
dien gražiai susipynė simbo
liai — atėjo Bažnyčia į tauti
nius valstybinio simbolio na
mus, atėjo jaunimas, atėjo vy
resnioji karta ir visus gražiai 
jungė lietuviškas sentimentas, 
kuris 30-40 metų išsilaikė ir, 
tikiuosi, išlaikys iki nepri
klausomybės atgavimo. Pa
siuntinybė nori padėti visiems 
tiemsį kurie eina Lietuvos ne- 
pr.iWausomybę$; Kelių, Jį.uori 
būti jungianti jėga tarp krašte 
gyvenančių ir užsienio lietu
vių ...”

Po St. Lozoraičio žodžio, 
Lietuvių jaunimo s-gos Vašing
tono skyriaus pirmininkė Rūta 
Virkutytė perskaitė ilgą ir 
spalvingą valstybininko, kul
tūrininko, nepriklausomos 
Lietuvos diplomatijos vadovo, 
nuo 1960 m. atstovavusio ne
priklausomai Lietuvai JAV-se 
dr. Stasio Bačkio biografiją, 
paprašydama jo įpėdinį Stasį 
Lozoraitį perduoti dr. Bačkiui 
seminaro dalyvių sveikinimus 
ir jų dovaną — knygą.

Paskutinis žodį tarė naujasis 
JAV lietuvių jaunimo s-gos pir
mininkas Darius Sužiedėlis, 
kuris šiomis dienomis numato 
išvykti į Vilniaus universite
tą studijuoti. Jo pareigas eis 
vicepirm. Paulius Mickus.

Pasibaigus Mišioms ir dr. S. 
Bačkio pagerbimo iškilmei, 
Lietuvos pasiuntinybės rūmų 
antrajam aukšte politinės 
veiklos seminaro rengėjai 
paruošė priešpiečius.

Istoriniai bruožai
Šie Lietuvos pasiuntinybės 

rūmai buvo pastatyti 1909 m. 
Mary Handerson. Jos vyras bu
vo advokatas ir vėliau sena
torius. 1922. VII. 28 JAV pri
pažino Lietuvos valstybę de 
jure. Ryšium su tuo Lietuvos 
vyriausybė skubinosi įsigyti 
savo pasiuntinybei namus. 
Tuo metu Lietuvos ministeriu 
į Vašingtoną buvo paskirtas 
Kazys Bizauskas.

Jis 1924 m. už 90,000 dol. nu
pirko toje reprezentacinėje 
sostinės gatvėje Lietuvos pa
siuntinybei rūmus ir didelį 
prie jų sklypą. Tad nuo 1924 m. 
čia plevėsuoja mūsų trispalvė. 
Ji tebeplėvesuoja iki šios die
nos ir, tikėkim, plevėsuos, kol 
Lietuva vėl atgaus nepriklau
somybę. 1988 m. vasario 7 d. 
taps istorine ta prasme, kad 
čia pirmą kartą istorijoje bu
vo atlaikytos lietuviškos Mi
šios, kurias užprašė išeivijoje 
gimęs ir augęs lietuvių jauni
mas. Šalia kitų, padėkos už 
suorganizavimą politinės veik
los seminaro, Mišių pasiun
tinybėje ir dr. S. Bačkio pa
gerbimo nusipelno ir LJS Va
šingtono skyriaus valdybos 
narys Algis Šilas.

B. STUNDŽIA
(Tęsinys iš praėjusio nr.) 

Penkios valandos
Vėl išplaukus į marias, ka

pitonas pasiūlė man laivą pa
vairuoti. Laivas — tai ne jach
ta ir kažkaip vis kylio linija 
vandenyje neišeidavo tiesi.

Nebesustojome nei Juod
krantėje, nei Preiloje, nei 
Pervalkoje, ir po pietų laivas 
jau stovėjo prisišliejęs prie 
krantinės Klaipėdoje. Kelio
nė truko penkias valandas, o 
senieji garlaiviai iš Kauno 
Klaipėdą pasiekdavo puškėda
mi visą dieną. Jei marios bū
davo pasišiaušusios, tai plauk
davo Viliaus kanalu.

Jau Klaipėdoje
Apsistojau naujame vieš

butyje, kuris man pasirodė 
jaukesnis, negu “Lietuva” Vil
niuje, gal ir todėl, kad tuo me
tu nebuvo minios laukiama
jame. Maitinausi priešais 
esančiame “Viktorijos” res
torane.

Ten vieną kartą buvo pietau
ta, rodos, 1935 m. Iš Kauno ta
da atplaukėme būrelis jūrų 
skautų ir mieste susitikome 
tuometinį vyriausią skauti
ninką pik. J. Šarauską, kuris 
nusivedė mus pietauti į “Vik
torijos” viešbučio restoraną. 
Mes, jaunikliai, valgydami 
labai varžėmės; pulkininkas 
kažkur skubėjo ir mus paliko 
baigti valgyti. Tada atsigavo- 
me ir sušveitėme viską iki pas
kutinio trupinio.

Mane perėmė globoti miesto 
parkų viršininkas Aloyzas Pus- 
lys. Su juo išvažinėjome po 
žymesnes vietas. Viename sta
dione buvo įdomu stebėti mo
kyklinio amžiaus vaikus, kurie 
ruošėsi šokių ir dainų šven
tei. Senosios Klaipėdos vaiz
dai jau buvo išnykę iš atmin
ties ir tik Danės upę prisimi
niau. Vakarienę valgėme bu
vusiame mokomajame burlai
vyje, kuris stovi upėje. Ten 
dabar įrerigtas restoranas.

Pavakaryje, kaip ir kituose 
klubuose, susitikome su vietos 
buriuotojais. Prisiminėm se
nus laikus, aptarėm dabarti
nes buriavimo sąlygas, buria
vimą tolimuose vandenyse ir 
kraštuose. Klubas turi kelias
dešimt jachtų ir pačias di
džiausias, kokias naudoja Lie
tuvos buriuotojai. Tik uostas 
darosi per ankštas, todėl da
bar plečiamas. Malonu buvo 
susipažinti su eile iš spaudos 
žinomų jachtų kapitonų. Teko 
pasirašyti ant kelių knygų “Bu
rės ir varikliai”. Vienas en
tuziastingas buriuotojas iš 
ryto atėjęs gauti parašo, ma
ne beveik iš lovos prikėlė. Vi
sur buriuotojai pageidavo dau
giau šios knygos. Ten išleisti 
nepavyksta, o jaunoji buriuo
tojų karta nėra mačiusi lietu
viškos jūrininkystės knygos.

Tik pora šimtų šios knygos 
egzempliorių buvo pasiųsta į 
Lietuvą, bet kartais patekda
vo kaip suvenyras mažai su bu
riavimu reikalų turintiems 
asmenims. Vienas buriuotojas 

Lietuvaitės, atnešusios scenon Lietuvos vėliavos spalvų žibintus-žvakes 
Anapilio salėje, kur įvyko Toronto-Mississaugos lietuvį^ surengtas Vasa
rio 16 minėjimas ' tuotr. St. Dabkaus

rodė nukopijavęs visą 270 pus
lapių knygą.

Tą vakarą dar spėjau aplan
kyti sesers sūnų, nes Klaipė
doje irgi turiu dėdės titulą.

Šventosios uoste
Sekančią dieną dangus pra

kiuro — apie buriavimą ir kal
bos negalėjo būti, todėl A. Pus- 
lys nutarė pavežti mane į Pa
langą ir Šventąją. Prieš tai nu
vykome į jūrų muziejų Kopga
lyje, buvusioje tvirtovėje.

Lietuviai jau nuo priešis
torinių laikų gyveno prie jū
ros, pajūryje susidarė Lietu
vos valstybė. Apie jūrą atsi
rado gražių pasakų, o iš žvejų 
paveldėjome daug gražių dai
nų. Ten lietuvės rinkdavo gin
tarų ir save puošdavo. Skaudu 
tik, kad kryžiuočiai mus iš da
lies nuo jūros nustūmė, tad 
ilgai ir savo laivyno neturė
jome.

Muziejaus projektavimo dar
bai prasidėjo 1970 m. Po trejų 
metų tvirtovė pradėta restau
ruoti ir baigta 1976 m.

Muziejus vaizduoja nuolati
nį lietuvių tautos ryšį su jū
ra. Net Toronto spaudą pasie
kė žinia, kaip vienas girtuok
lis užmušė penkis muziejaus 
gyventojus-pingvinus.

Greitkeliu netrukome pa
siekti Palangą. Ten teko zui
kiu lankytis bene prieš aštuo
nerius metus. Man dabar rūpė
jo pamatyti Šventosios uostą. 
Palangoje prie mūsų prisidėjo 
Birutė Mockuvienė, kuri dirba 
ar dirbo vykdomajame komite
te, žino visas įstaigas ir ap
linkines problemas. Miestas 
labai švariai užlaikomas, ir 
vasaros metu ten užplūsta apie 
100.000 vasarotojų. Eilė gamyk
lų ten turi didelius vasarna
mius, kuriuose žmonės siun
čiami ilsėtis ir gydytis.

Labai nusivyliau pamatęs 
Šventosios uostą. Ten 1939,m. 
surengėm buriavimo kursus. 
Ta proga buvo nuburiuota į 
Liepoją ir į Gotlando salą. 
Dabar uoste stovi pora žvejų 
kuterių ir rūksta žuvies ap
dirbimo įmones dūmtraukis. 
Išplauka iš uojte visai užneš
ta smėliu ir atrodo, kad tik su 
maža irkline valtimi galima 
išplaukti į jūrą.

Geografas prof. Č. Kudaba 
ir kiti siūlė uostą sutvarkyti, 
paversti jį turistiniu, į kurį 
galėtų įplaukti jachtos ir 
motorlaiviai. Gal todėl ten nie
ko nedaroma, nes išplaukimas 
iš Klaipėdos į jūrą yra labai 
varžomas, reikalaujantis viso
kių formalumų. Keista, bet ne
sunku išburiuoti į jūrą iš Ry
gos. Mat ten miestas yra netoli 
įlankos.

Rodos, Kauno ar Vilniaus 
buriuotojai todėl laiko Rygoje 
vieną ar dvi jachtas, taip pat 
turi savo jachtas ir Klaipėdo
je. Reikia didelio pasišven
timo važiuoti 300 km. ar toliau 
savo jachtų remontuoti, pava
sarį nuleisti į vandenį ir ru
denį iškelti.

Dar tą pačią dieną, grįžus iš 
Šventosios uosto, teko aplan

kyti S. Marcinkevičių, kuris 
laikomas atsisteigusio Klaipė
dos jachtklubo pirmūnu. Lan
kė jis taip pat Klaipėdoje bu
riavimo mokyklą, bet metais 
vėliau negu mūsų būrelis.

Atėjo laikas Klaipėdą palik
ti. Tai brangus Lietuvos tur
tas, todėl lietuviams reikia 
laikytis įsikibus į pajūrį viso
mis jėgomis, kad vokiečiai vėl 
nepradėtų jieškoti “Memelio”.

Vėl Vilniuje
Kelionė atgal į Vilnių ne

tikėtai pasisekė. A. Puslys tu
rėjo ten vykti tarnybiniais rei
kalais, tai ir mane priėmė. Iš
vykome apie 6 v.r. ir po 10 v. r. 
jis jau pastatė automobilį prie 
jam reikiamos ministerijos.

Dar liko truputis laiko ap
lankyti archeologinį muziejų, 
teatrą ir krautuves.

Nors seniau gyvenau Vilniu
je nepilnus dvejus metus, bet 
miesto gerai nepažinau, nes 
nuo studijų ir darbo labora
torijose neperdaugiausia at
spėjamo laiko likdavo.

Lietuvoje žmonės į gatvę 
paprastai išeina, pagal išga
les, geriausiai apsirengę. Kur 
nors lankantis kaklaraištis 
yra būtinas priedas. Tad teko 
man kaklaraištį nusipirkti, 
nes buvau užmiršęs iš namų 
pasiimti.

Kartais užeidavau ir maisto 
nusipirkti. Pasakojau savo 
jaunystės draugui JAV-se, kad 
išbandžiau kiek laiko Vilniu
je truks nusipirkti dešros ga
balą — truko apie 8 minutes. 
Draugas man tėškė tiesiai — 
“meluoji”. Atseit, ten dešrų 
nėra ir taip greitai negalėjai 
nusipirkti. Jis dar gyvena įsi
tikinęs, kad ten visi ašaromis 
paplūdę. Iš tikrųjų vietoje aša
rų daug yra degtinėje paplūdu
sių, kurių ir dabar neįmanoma 
lengvai sutvarkyti. Žmonės, 
pergyvenę sunkius laikus, yra 
realistai.

Vilniuje girdėjau šnekos, 
kad vieną vidurnaktį buvo 
mieste išjungtas vanduo. Į 
vandentiekio įstaigą pasipylė 
telefoniniai nusiskundimai. 
.Įstaigoje užsirašydavo ad
resą ir pažadėdavo atvykti 
pataisyti, bet vietoje darbi
ninkų atvyko milicija ir pas 
daugelį tų, kurie skambino, 
užtiko naminės bravorėlius. 
Mat degtinės varymui reikė
jo šalto vandens.

Neigiamą įspūdį darė žmo
nės, kurie gatvėje ko nors 
norėdami pasiteirauti klaus
davo rusiškai ir, atsakius 
“nesuprantu”, pradėdavo kal
bėti lietuviškai. Taip pat vie
noje kitoje įstaigoje, norint 
išsiaiškinti ar sutvarkyti ko
kį reikalą, išgirsdavai “nepa- 
nimaju”.

Bet turiu grįžti prie buria
vimo. Paskutinį sekmadienį G. 
Tamuliūnas įsodino mane į sa
vo automobilį, ir vėl atsidū
riau Trakuose. Mat tą dieną tu
rėjo vykti Vilniaus jachtklu
bo varžybos. Iš ryto buvo vė
soka, lyg truputį lynojo ir vė
jo beveik nesijautė. Buriuoto
jai lūkuriavo ir, išnaudodami 
laiką, sutarė padaryti su ma
nim pašnekesį.

Po poros valandų atsirado 
lengvas vėjas, ir gal aštuonios 
jachtos išplaukė per pradinę 
(starto) liniją. Mes gi sekėme 
varžybas iš motorlaivio.

Aplamai, Lietuvos jaunimas 
ir vidurinės kartos buriuoto
jai labai entuziastingai dir
ba, siekia pergalių varžybose 
tiek vidaus vandenyse, tiek 
jūroje, kur parodo, kad lietu
viai nemažiau sugeba už senų 
jūrinių tautų buriuotojus.

1987 m. vasarą Baltijos tau
rės varžybose, kuriose daly
vavo kelios dešimtys jachtų 
iš Baltijos jūrą supančių ša
lių, puikiai pasirodė jachta 
“Dailė”.

Ir atgal
Paprastai malonūs dalykai 

neilgai trunka. Ir vėl žiūriu, 
kad jau sėdžiu su 120-30 suo
mių ekskursantų “Iliušino” 
lėktuve, skrendančiame iš Vil
niaus į Taliną, kur rūpėjo pa
matyti buvusią olimpinio bu
riavimo vietą. Besidairydamas 
po miestą užtikau jūrininkys
tės ir laivybos muziejų, įreng
tą senos pilies bokšte, gal dar 
kalavijuočių statytame. Estai 
yra jūrinė tauta, nes ilgas pa
jūrio ruožas ir saJos vertė juos 
eiti į jūrą. Tad muziejus yra 
turtingas įvairiais rojiniais, 
kurie liudijo, kad jūroje dau
gelis estų pelnėsi sau kasdie
ninę duoną, kartais užsitep
dami ir sviestu.

Gyvenimas tiesia kelius,
Žmogui, skirtus dangaus.
Laikas iš čia veda visus,
Pasibaigus keliui žmogaus

AfA
MAGDALENAI SELIOKIENEI 

mirus,
išgyvenančius tamsias liūdesio ir skausmo valandas
- vyrą ALFONSĄ, dukrą ELVYRĄ ir žentą ANTANĄ 
ŠELMĮ nuoširdžiai užjaučiame-

A. A. Keliačiai 
Hamilton, Ont.

Mylimai mamytei
AfA 

VALERIJAI KUNCAITIENEI
Australijoje mirus, 

sūnų JAUNIŲ KUNCAITĮ su šeima, artimuosius ir 
gimines nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime-

A. R. Hartstock
E. P. Girdvainiai
E. V. Janulevičiai
A. V. Ramanauskai

MIELAM DRAUGUI

AfA 
ALGIRDUI BANELIUI 

mirus,

jo tėvus, brolius — VYTAUTĄ ir ALGIMANTĄ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame -

Algis Palionis 
Kęstutis Budrevičius

PADĖKA
, - , Mirus mano broliui

a. a. STEPONUI, 
reiškiu nuoširdų ačiū: klebono pareigas ėjusiam kun. 
Eugenijui, OFM, už pagalbą laidotuvių reikaluose ir už 
maldas kapinėse, kun. Liudui Januškai, OFM, prelatui 
Juozui Tadarauskui ir Pijui Šarpnickui, OFM, už geduli
nių Mišių atnašavimą Prisikėlimo šventovėje, kun. Pijui 
Šarpnickui, OFM, už maldas laidotuvių namuose.

Ačiū visiems, atsilankiusiems laidotuvių namuose, 
Mišiose ir palydėjusiems įamžino poilsio vietą.

Dėkoju V. Verikaičiui už vargonavimą ir giedojimą 
Mišių metu. Ačiū užprašiusiems Mišias už mirusio vėlę. 
Dėkoju karsto nešėjams nuoširdžiai sutikusiems ateiti į 
pagalbą. Ačiū visiems jį lankiusiems senelių namuose.

Su nuoširdžiu dėkingumu-
P. Kirstukas

Jonai, mano broli, 
Tu esi taip toli... 
Tavo kapę puošia 
Lietuviškos gėlės, 
Tik ten ... amžinybėj... 
Susitiksim vėlei...

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkoju savo skausmo valandoje vi

siems, pareiškusiems užuojautas per “Tėviškės žiburius”, 
laiškais, telefonu ir žodžiu, mirus Lietuvoje - Vilniuje ma
no mylimam broliui, buvusiam 8-to pėstininkų pulko majo- 
rui-adjutantui

a. a. JONUI MATULIUI.
Jūsų užuojautos liks mano širdy visada.

Liūdinti sesuo
Pr. Matulytė-Norušienė 

Stayner, Ontario

Canadian Slrt kkmorialš mb.
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



Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 70-tojo dešimtmečio pobūvyje kitataučiams Toronto Prisikėlimo para
pijos salėje 1988 m. vasario 12 d. Ontario vyriausybės atstovas parlamento narys TONY RUPRECHTAS, pasakęs 
sveikinimo kalbą, įteikia Ontario vyriausybės deklaraciją KLB pareigūnams - adv. Joanai Kuraitei-Lasienei, 
Rimui Strimaičiui, Vytautui Biretai Nuotr. St. Dabkaus

Kaip studentas gelbėjo 
Dariaus-Girėno paminklą

Lietuvos laisvės savaitgalis
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Lietuvos vėliava Mississaugoje
Buvęs kadaise lyg ir Toron

to priemiestis Mississauga iš
augo į atskirą miestą ir jau 
artėja prie pusės milijono gy
ventojų. Šiame mieste yra įsi
kūręs ir lietuvių centras Ana
pilis. Ir šiais metais prie mies
to rotušės buvo iškelta Lietu
vos vėliava vasario 14, sekma
dienį, 1 v.p.p. Susirinkus ne
mažam būriui lietuvių, KLB 
Toronto-Mississaugos apylin
kės pirm. R. Strimaitis iškėlė 
Lietuvos vėliavą, giedant Ka
nados himną. Miesto burmist
re H. McCallion pasakė sveiki
nimo kalbą ir perskaitė mies
to tarybos deklaraciją, skel
biančią Lietuvos nepriklauso
mybės dieną Mississaugoje. Iš
kilmė baigta Lietuvos himnu.

Pagrindinė iškilmė
Po pamaldų lietuvių šven

tovėse pagrindinė Toronto- 
Mississaugos lietuvių iškil
mė įvyko vasario 14 d., 4 v.p.p., 
Anapilio salėje, kurios scena 
buvo papuošta dail. Algio Rim
kaus. Priekio viduryje kabojo 

^skaitmuo 70, į kurio šonus tie
sėsi ilga Lietuvos trispaĮyp,., 
Nuo scenos sienų žvelgė da
bartinių Lietuvos laisvės ko
votojų atvaizdai: Nijolės Sa- 
dūnaitės, Viktoro Petkaus, 
Balio Gajausko, kun. Alfonso 
Svarinsko, kun. Sigito Tam- 
kevičiaus, Jadvygos Bieliaus
kienės, Aloyzo Janulio, Ju
liaus Sasnausko ir kitų.

Iškilmė prasidėjo vėliavų 
įnešimu, Kanados himnu ir ev. 
kun. P. Dilio invokacija. Pro
gramos pranešėjos Ramūnės 
Sakalaitės-Jonaitienės pa
kviestas įvadinį žodį tarė 
KLB Toronto apyl. pirm. Ri
mas Strimaitis, kartu kvies
damas pagerbti kūrėjus-sava- 
norius, kurių Toronte yra ke
turi (St. Banelis, St. Paciūnas, 
L. Vaštokas, VI. Kazlauskas).

Gen. Lietuvos konsulas dr. 
J. Žmuidzinas, negalėdamas 
dalyvauti šioje iškilmėje, at
siuntė raštišką sveikinimą, 
kurį perskaitė programos pra
nešėja.

Su pagrindiniu kalbėtoju 
William J. H. Hough III — tarp
tautinės teisės žinovu ameri
kiečiu iškilmės dalyvius su
pažindino adv. A. Pacevičius, 
pabrėždamas jo susidomėji
mą Baltijos valstybėmis.

Jaunas teisininkas sklan
džia anglų kalba per 15 minu
čių sugebėjo išdėstyti savo 
mintis apie Rytų Europą, Bal
tijos valstybes ir Lietuvą. 
Tarptautinės teisės požiūriu 
Lietuva egzistuoja, tiktai 
laisvojo pasaulio valstybės 
nepakankamai ta teise naudo
jasi, ypač Baltijos valstybių 
diplomatinių atstovybių ofi
cialaus pripažinimo srityje.

Gausi auditorija, dėkodama 
kalbėtojui, stipriai plojo su
stojusi.

Sveikinimo žodį lietuviams 
tarė: Latvijos konsulo ir Kana
dos latvių federacijos atsto
vas dr. Silinš, Estijos konsu
las I. Heinsoo, Ontario vy
riausybės atstovas — parla
mento narys D. Fleet, Kanados 
vyriausybės — parlamento na
rys A. Witer.

KLB Toronto apylinkės val
dybos paruoštas rezoliucijas 
Kanados vyriausybei perskai
tė pranešėja R. Sakalaitė-Jo- 
naitienė. Jose prašoma Kana
dos vyriausybė kelti Lietuvos 
okupacijos bei aneksijos klau
simą Jungtinėse Tautose, 
kreiptis į Sov. Sąjungos vy
riausybę, kad paleistų visus 

sąžinės bei politinius kali
nius, grąžintų Vilniaus kated
rą tikintiesiems ir gerbtų 
žmogaus teises.

Šios iškilmės proga buvo 
gauta daug sveikinimų raštu 
iš Kanados federacinių ir pro
vincinių politikų.

Meninę dalį atliko “Ginta
ro” ansamblis, vadovaujamas 
Ritos ir Juozo Karasiejų. Dvi 
šokių grupės pašoko keletą 
tautinių šokių su gintarie- 
čiams įprastu grakštumu bei 
stilingumu. “Gintaro” dainos 
vienetas — mergaičių oktetas, 
vadovaujamas Rūtos Stauskie- 
nės, padainavo keletą patrio
tinių lietuviškų dainų. Pažy
mėtina, kad šį vienetą sudaro 
jauniausios kartos atstovės, 
pamilusios lietuvišką dainą.

Įspūdinga buvo iškilmės už
baiga. Atėjus scenon KLB pir
mininkui Vytautui Biretai, 
išsirikiavo “Gintaro” šokėjai, 
sudarydami iškeltomis juosto
mis lyg ir vartus. Pro juos 
tyliai įžygiavo gintarietės, 
nešinos Lietuvos vėliavos spal
vos žibintais-žvakėmis. Tarus 
V. Biretai atitinkamą patrio
tinį žodį, gintarietės paliko 
žibintus scenoje ir išnyko už- 
scenyje drauge su kitais gifi- 
tarlečiais.

R. Strimaičiui tarus padė
kos žodį ir sugiedojus Lietu
vos himną, išžygiavo nuo sce
nos Lietuvos, Kanados ir or
ganizacijų vėliavos.

Visa iškilmė truko tiktai dvi 
valandas. Vasario 16 minėji
mų istorijoje Toronto-Missis
saugos apylinkėje tai retas 
dalykas. Paprastai tokios iš
kilmės trunka 3-4 valandas. 
Tiktai prieš 8-rius metus, kai 
apylinkės pirmininke buvo Ra
mūnė Sakalaitė-Jonaitienė, 
Vasario 16 minėjimas truko 
tiktai dvi valandas. Bvs.

Keliais į viešumą
Šiais metais KLB krašto val

dyba, pasitarusi su lietuvių 
visuomenės veikėjais, nutarė 
veržtis į viešąją Kanados opi
niją. Plaukiant liūdnom ži
niom iš okupuotos Lietuvos 
apie ten rengiamas demons
tracijas ir didėjančius val
džios varžtus, valdyba skubiai 
sudarė veiklos planą — rengti 
protesto demonstraciją Ota
voje prie Sov. Sąjungos am
basados ir paruošti atitinka
mą skelbimą “The Globe a. 
Mail” dienraštyje.

Vieni organizavo demons
traciją, kiti beldėsi į didžio
sios spaudos ir televizijos 
duris. A. Juzukonis pasirūpi
no minėtu dideliu skelbimu, 
protestuojančiu prieš sovietų 
grasinimus Lietuvoje, o KLB 
visuomeninių reikalų komisi
jos pirm. adv. J. Kuraitė-La- 
sienė turėjo pokalbius su ke
liomis radijo stotimis. Buvo 
kreiptasi ir į televizijos stotis.

Tų pastangų dėka pasirodė 
ne tik didelis skelbimas “The 
Globe a. Mail” dienraštyje, 
bet ir informacijos apie Lie
tuvą radijo programose. CBC 
televizija ir kitos stotys va
sario 13 d. parodė lietuvių 
demonstraciją — Lietuvos vė
liavos iškėlimą prie Toronto 
rotušės ir vainiko padėjimą 
Taikos sodelyje.

Prie sovietų ambasados
Iš Hamiltono, Mississaugos 

ir Toronto išvykom keturiais 
autobusais vasario 13, anksty
vo šeštadienio rytą, Otavos 
link. Kaip buvo sutarta, visi 
pakeliui susitikom persigrupa- 
vimui, o tada leidomės Kana
dos sostinėn. Kiekviename 
autobuse giedojome giesmes 

ir meldėmės už savo paverg
tus brolius ir seses bei mūsų 
demonstracijos sėkmę. Mari
jos metų proga ypatingo už
tarimo prašėme Dievo Motinos 
Marijos, šv. Kazimiero, pal. 
Mykolo Giedraičio, pal. Jurgio 
Matulaičio ir visų nežinomųjų 
Lietuvos kankinių bei šven
tųjų.

Išlipę iš autobusų Otavoje 
prie Sov. Sąjungos ambasados, 
buvome tikrai kilniai nusitei
kę ir pasiruošę demonstruoti 
tiek ambasados žmonėms, tiek 
ir miesto gyventojams lietuviš
kąją dvasią, kuri yra atkakli, 
tačiau jokiu būdu nebrutali 
net ir didžiausių priešų aki
vaizdoje.

Demonstracijai vadovavo 
jaunimas. Buvo nurodyta, kad 
demonstruosime ramiai, kul
tūringai, be išsišokimų. Pri
sijungėme prie Otavos lietu
vių ir pradėjome vaikščioti 
pirmyn ir atgal prie ambasa
dos. Visiems buvo išdalinta 
po gėlę ir nurodyta, kad, lai
kui atėjus, ją turėsime įdėti 
į bendrą vainiką už kenčian
čią Lietuvą. Greitai mūsų 
demonstraciją papildė pavė
lavę montrealiečiai. Susidarė 
per 300 asmenų būrys su lie- 
thviškomis vėliavomis ir pla
katais, klausiančiais Gorba
čiovą: kur dingo skelbtasis 
atvirumas, jei lietuvių atviro 
žodžio užgniaužimui mobili
zuota virš 10,000 pagalbinės 
milicijos? Kokia gali būti at
virumo politika, jei draudžia
ma prie Lietuvos kultūrinin
kų paminklų padėti puokštę 
gėlių?

Demonstracijos metu jokių 
šūkavimų nebuvo. Jų vietoje 
giedojome giesmes. Angliškai 
kalbą pasakė KLB krašto val
dybos visuomeninių reikalų 
komisijos pirm. Joana Kurai- 
tė-Lasienė, o lietuviškai — 
KLB krašto valdybos pirm. 
Vytautas Bireta. Kiekvienas 
demonstracijos dalyvis įpynė 
savo neštąją gėlę iš vielų 
supintan vainikan, kuris iš
reiškė mūsų pavergtų brolių 
ir sesių kančią bei viltį. Pas
kui vainikas buvo iškilmingai 
nuneštas ir padėtas prie Sov. 
Sąjungos ambasados durų. 
Tuo pačiu metu buvo paskelb
ta, kad dešimt jaunuolių pra
deda bado streiką iki vasario 
16 dienos, solidarizuodami su 
Lietuvoj suimtuoju Petru Gra
žuliu, kuris teisme pareiškė 
pradėsiąs bado streiką vasario 
16 dieną. Viena iš bado strei
ko dalyvių — Mirga Šaltmirai- 
tė, prieš nunešant vainiką prie 
ambasados durų, perskaitė 
Kanados lietuvių laišką Gor
bačiovui, kuris buvo paskelb
tas “The Globe and Mail” — vi
soje Kanadoje skaitomame 
dienraštyje vasario 12 d. Tas 
laiškas buvo padėtas kartu su 
vainiku prie Sov. Sąjungos 
ambasados durų. Demonstra
cija buvo užbaigta Lietuvos 
ir Kanados himnais.

Tada visi vykome pamal
doms už Lietuvą Šv. Jono 
Krikštytojo šventovėje. Mišias 
koncelebravo kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas ir kun. J. Staškus. 
Pamokslą pasakė kun. V. Ski- 
landžiūnas. Visi maldomis 
jungėmės su Lietuvos tikin
čiaisiais. Po pamaldų, visi 
demonstrantai grįžo namo, iš
skyrus bado streikininkus, 
pasilikusius prie Sov. Sąjun
gos ambasados durų.

Apie šią demonstraciją pla
čiai rašė Otavos dienraščiai 
“The Citizen” ir “Le Devoir”, 
kalbėjo radijo stotys, rodė vie
tinė televizija. Kor.

Soldino mišką užėmus Lenkijai, 
Dariaus-Girėno paminklui grėsė 
sunaikinimas. Jo gelbėjimo akci
ją organizavo teologijos studen
tas Alfredas Rūkšta, dabartinis 
kunigas A. Rūkšta, gyvenantis 
Lenkijoje.

Antram pasauliniam karui 
pasibaigus, iki’ 1957 m. Lenki
joj nebuvo jokių Lietuvos at
stovybių, sąjungų ar draugijų. 
Lenkijoje gyvenantieji lietu
viai privačiai stengėsi palai
kyti lietuvybę bei saugoti bran
gius lietuvių širdžiai pamink
lus, vietas ar pastatus.

Viena labai brangi vieta ir 
paminklas yra Soldino, dabar 
Myšlibožo miške. Tai Lietuvos 
didvyrių Dariaus ir Girėno žū
ties vieta ir ten stovintis pa
minklas.

Po karo Lenkijai užėmus Šte- 
tino vaivadiją, niekas iš len
kų valdininkų nežinojo kas tai 
per paminklas įrašai buvo nu
plėšti, o vietinių gyventojų 
nebuvo, nes turėjo persikelti 
Vokietijon. Tik čia atkeliavę 
lietuviai paslapčia nunešda
vo puokštę gėlių ar pasodinda
vo krūmelį rūtų, bet su valdžia 
niekas nedrįso kalbėt, kad “ne
paprašytų” grįžti į tėvynę . . .

1953 m. aplink paminklą pu
šys buvo nusakuotos ir sekan
čiais metais būtų iškirstos, 
pats paminklas kaip vokiečių 
palikimas turėjo būti suskal
dytas. Apie tai sužinojo lietu
vis - teologijos studentas Opo- 
lės mieste ALFREDAS RŪKŠ
TA, buvęs raudonarmietis ir 
Lenkijos kariuomenės kari
ninkas. Jis ryžosi galbėti pa
minklą ir mišką aplink pa
minklą. Štai kaip jis rašo apie 
savo pastangas.

1. 1953 m. rugpjūčio 29 d. iš
siunčiau laišką eiguliui (Jerzy 
Skala, poczta Rožansko, wieš 
Gryžyno, powiat Myšliborz), ku
rio žinioje buvo miškas aplink 
paminklą, su prašymu globoti 
paminklą, nes tai yra mano “gi
minaičių” - Lietuvos didvyrių, 
o ne vokiečių paminklas. Ir 
kad jeigu valdžia norės ką nors 
daryti su tuo paminklu, prašau 
man pranešti. Žadėjau už tai at
lyginti, bet deja, iki šiol to ne
padariau r- nežinau, ar jis dar 
yra gyvas? t.

2. 1953 m. rugsėjo 7 d. išsiun
čiau prašymą Valstybinių miš
kų Štetino vaivadijos girinin
kijos valdybai, kad nekirstų 
aplink paminklą medžių ir kad 
duotų leidimą paminklą re
montuoti ir iškalti įrašus.

3. 1953 m. rugsėjo 24 d. ga
vau iš girininkijos atsakymą 
(Zn. Spr. T.Z - 1 - 2019/17/53 z 
22.IX.1953). Girininkija su
tinka leisti paminklo remon
tą ir prižada nekirsti medžių 
prie paminklo. Dėl įrašo turiu 
kreiptis į Štetino vaivadijos 
prezidiumą.

4. 1953 m. rugsėjo 25 d. išsiun
čiau į Štetino vaivadijos prezi
diumą prašymą, kad sutiktų 
leisti ant to paminklo įrašą lie
tuvių, lenkų, rusų ir vokiečių 
arba anglų kalbomis.

Protesto demonstracijos Otavoje 1988 m. vasario 13 d. prie Sov. Sąjungos 
ambasados prieš sovietinę priespaudą okupuotoje Lietuvoje. Joje dalyvavo 
apie 300 lietuvių. Nuotraukoje - demonstrantai, sustoję priešais sovietų 
ambasadą su vėliavomis ir plakatais Nuotr. A. Vaičiūno

Dalis protesto demonstracijos Otavoje prie Sov. Sąjungos ambasados 1988 
m. vasario 13 d. yienas iš vadovų sako kalbą, smerkiančią sovietinę prie
spaudą okupuotoje Lietuvoje Nuotr. A. Vaičiūno

5. 1953 m. lapkričio 10 d. ga
vau iš Štetino vaivadijos prezi
diumo atsakymą (nr. G.K.M. 
III/13-17/53 z 6.XI.1953), kuria
me leido ant paminklo įrašą to
mis kalbomis, kurias išvardi
nau savo prašyme.

6. 1953 m. lapkričio 13 d. iš
siunčiau nuorašus (girininki
jos ir vaivadijos prezidiumo) 
Rožansko eiguliui.

7. Turėdamas leidimą remon
tui ir įrašui ant paminklo, pra
dėjau rašyti laiškus pažįsta
miems ir nepažįstamiems lie
tuviams (kurių adresus turė
jau ir gavau iš pažįstamų) gy
venantiems Lenkijoje, o pas
kiau JAV ir Australijoje, pra
šydamas padėti man tame tau
tiškame darbe, nes aš kaip 
studentas svetimame krašte, 
be šeimos (visa mano šeima 
tuo metu “gyveno” Sibire ne
toli Irkucko) negaliu finan- 
suot to remonto. Į kiekvieną 
laišką įdėjau paminklo nuo
trauką ir nuorašus leidimų 
remontui. Pasižadėjimus pra
šiau siųsti Julijos Nikštaity- 
tės adresu, kuri gyveno Lie- 
pienose ir sutiko būti iždinin
ke. Išsiunčiau per 20 laiškų.

8. Turėdamas viltį, kad gau
siu pakankamai pasižadėjimų 
arba ir lėšų remontui, 1954 m. 
sausio 29 d. išsiunčiau laišką 
lietuviškai šeimai (Švagždys 
Feliksas), gyvenančiai netoli 
paminklo Rozanske, kad sutik
tų priimti į savo butą akmen- 
skaldį-menininką, kuris kals 
ant paminklo įrašus.

9. 1954 m. kovo 6 d. gavau iš 
Felikso Švagždžio atsakymą, 
kuriame pranešė, kad sutinka 
priimt menininką tam laikui 
kol iškals įrašus.

10. Gavau tris pasižadėjimus 
1.050 zlotų sumai. O tik vieno
je kalboje iškalti įrašą reikė
jo keturių tūkstančių zlotų!

Kadangi neturėjau pakanka
mai lėšų, tai jokio remonto ne- 
įvykdžiau. Džiaugiausi tik tuo, 
kad gavau lenkų valdžios už
tikrinimą, jog paminklui ne
gresia joks pavojus ir kad miš
kas aplink paminklą liks nepa
liestas.

11. 1957 m. kovo 30 d. Seinų 
krašte, Punske įvyko Lietuvių 
visuomeninės kultūros draugi
jos (LVKD) steigiamasis po
sėdis. Dalyvaudamas tame po
sėdyje, paprašiau, kad dabar 
draugija rūpintųsi paminklo 
globa. Deja, iki 1966 m. niekas 
paminklu nesirūpino,

12. 1966 m. liepos 17 d. buvo 
įmūryta memorialinė lenta 
LKVD Vroclavo skyriaus dė
ka. Kaip kepelionas to skyriaus 
džiaugiausi, kad nors tiek pa
daryta mūsų tautos didvyrių 
paminklui.

13. Jau keletas metų pamink
las yra globojamas LVKD Šte
tino skyriaus. Reikia pripa
žinti, kad toji globa yra nuo
širdi ir tikrai lietuviška. Inf.
Vroclavas,
1987 m. lapkričio 20 d.
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sikėlimo parapijos salėje 1988 m. vasario 12 d. Kairėje - KLB krašto val
dybos pirm. VYTAUTAS BIRETA, dešinėje - Ontario parlamento narys 
TONY RUPRECHTAS, atstovavęs Ontario vyriausybei ir atnešęs jos dek
laraciją Vasario 16 proga Nuotr. St. Dabkaus

Vasario šešioliktoji Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Dėl to Reuterio ir AP agen
tūrų korespondentai savo pra
nešimuose ir parašė: “Atmos
fera atrodė rami ir nebuvo ma
tyti masinių policijos varžtų, 
kaip kad pranašavo baltiečių 
išeivių grupės, skirtų sukliu
dyti neoficialiom demonstraci
jom.”

Tie patys korespondentai 
betgi patyrė, kad tai valdžios 
suvarytų žmonių demonstraci
ja, ir turėjo progos pasikalbė
ti su disidentais. AP agentū
ros atstovas pažymi, kad už
sienio korespondentai visą 
laiką buvo lydimi valdžios at
stovų. Jis cituoja Jadvygos 
Bieliauskienės pareiškimą: 
“Mes siekiame pažadinti žmo
nių sąmonę, kad jie atsimintų 
savo teisę būti laisviem”.

Sovietiniai pareigūnai
Okupacinė sovietų valdžia 

Lietuvoje, pabūgusi rengiamų 
taikių demonstracijų, nejuo
kais rengėsi dideliems įvy
kiams. Šalia brutalių polici
nių priemonių, ji griebėsi anti- 
demonstracijos vasario 15 d.

Išvakarėse per televiziją 
kalbėjo Aukščiausios tarybos 
prezidiumo pirm. Vytautas 
Astrauskas, užsienio kores
pondentų vadinamas “prezi
dentu”. Jisai savo kalboje 
pasmerkė JAV prez. R. Rea- 
gano pareiškimą Vasario 16 
proga ir perspėjo susilaikyti 
nuo bet kokių neoficialių 
veiksmų, t. y. “antitarybinių” 
demonstracijų.

Čia reikia pažymėti, kad 
JAV prez. R. Reaganas 1988 m. 
vasario 11 d. pasirašė dekla
raciją ryšium su Vasario 16 
švente. Deklaracijoje sakoma: 
“Lietuvos suverenumo atstaty
mas buvo pripažintas viso pa
saulio, net ir Sov. Sąjungos 
1920 m.” (...) “Amerika Lie
tuvai ilgą laiką buvo vilties 
švyturiu, nes amerikiečiai 
brangina laisvą apsisprendi
mą, asmeninę laisvę ir nepri
klausomybę, t. y. Dievo duo
tas teises, kurių reikalauja 
lietuvių tauta religinio ir 
politinio persekiojimo, prie
vartinio rusinimo, tautinio 
silpninimo akivaizdoje. Dėl 
to dera mums parodyti savo 
solidarumą su lietuvių tauta”.

Valdžios surengtoje de
monstracijoje kalbėjęs darbo 
unijos pirm. Justinas Antanai
tis pabrėžė, kad JAV kongreso 

Branginkime vertingiausią auką
TAUTOS FOTTDLJI!

1. Skirtoji auka su mūsų vardais įeina lietuvių tautos istorijon.
2. VLIKo leidžiami ELTOS biuleteniai su mūsų vardais liks ilgiems

amžiams kaip kovojančios tautos veidrodžiai.
3. ELTOJE ir kitoje spaudoje paskelbti ir surinkti mūsų vardai liks

kovos liudininkais už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
4. Statykime Lietuvos nepriklausomybės paminklą, remdami VLIKo

veiklą ir nepamiršdami įrašyti nors ir nedidelės sumos 
testamentuose. Palikimus ir kitas aukas siųskite:

Tautos fondas, 310 Rathburn Rd., Islington, Ont. M9B2L8.

nariai ir pats prez. Reaganas 
“bando sėti neapykantos sėk
las tarp Sov. Sąjungos gyven
tojų ir skatinti priešišką 
nusiteikimą sovietinei val
džiai”.

O sovietinės Lietuvos užsie
nio reikalų “ministeris” Vla
dislovas Mikučiauskas, pasak 
AP korespondento, pareiškė, 
kad disidentai, oficialioje 
Vilniaus spaudoje vadinami 
“klerikaliniais nacionalistais”, 
neturi atramos krašte 
ir niekam neatstovauja. Taip 
jis pareiškęs užsienio kores
pondentams.

Jisai tuo pareiškimu bandė 
sumenkinti lietuvių pastan
gas minėti Vasario 16-ją, už
miršdamas faktą, kad, nepai
sant visų policinių varžtų, 
šimtai tūkstančių lietuvių vi
same krašte dalyvavo Vasario 
16 minėjimuose, ypač švento
vėse. Reiškia su disidentais 
eina visa tauta, išskyrus Mask
vos pataikūnus. Valdžios su
rengtoje demonstracijoje va
sario 15 d. Vilniuje dalyvavo 
tiktai prievarta suvaryti įmo
nių bei įstaigų darbininkai. 
Pasak UP korespondento, dau
guma jų buvo rusai, nežinoję 
net ką reiškia jų nešamo pla
kato lietuviški įrašai.

Negana to, sovietinė oku
puotos Lietuvos valdžia, ži
noma, Kremliaus įsakyta, ban
dė įteikti JAV ambasadoriui 
Maskvoje protestą prieš “Ame
rikos kišimąsi į Lietuvos rei
kalus”. Pasak TASSO agentū
ros, Lietuvos vyriausybės de
legacija tą protestą norėjo 
įteikti pačiam JAV ambasado
riui Jack Motlock, bet pasta
rasis pareiškė galėtų juos pri
imti tiktai kaip privačius as
menis, bet ne kaip sovietinės 
Lietuvos delegaciją, nes Ame
rika nepripažįstanti sovieti
nio statuso Baltijos valstybė
se. Delegacija nuo tokio pasiū
lymo atsisakė. M.

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).
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® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
PILIES RŪMUOSE l

Į atnaujintus Biržų pilies rū
mus persikėlė centrinė šio mies- ! 
to biblioteka. Jos darbuotojos 1 
džiaugiasi erdviomis patalpo- 1 
mis ir žymiai pagausėjusiu jau
nųjų skaitytojų būriu. Mat pi
lies rūmuose vaikų literatūros 
skyrius laisvalaikiams praleisti 
turi “Smalsučio” klubą. Moks
leiviai bibliotekos darbuoto
joms padeda taisyti labiausiai 
susidėvėjusias knygas, kartu 
su jomis ruošia literatūrinius 
vakarus, valandėles.

PERSITVARKYMO AUKA
Spaudoje dabar daug rašoma 

apie M. Gorbačiovo pradėtą per
sitvarkymą, pasiekusį ir Lietu
vą. “Valstiečių laikraštis” 1987 
m. lapkričio 28 d. laidoje pra
dėjo skaitytojams skirtą anketi
nį skyrių “Mes ir persitvarky
mas”. Premijos yra vertas Uk
mergės rajone gyvenančios M. 
Adomonytės pasisakymas: “Pri
siklausiusi propagandos per 
televiziją, radiją, spaudoje, 
nutariau negerti nė lašo. Todėl 
nedaviau eiliniam susimetimui 
trijų rublių. Ir išlėkiau iš dar
bo. Nei rajono, nei aukštesni 
vadovai neužstojo. Taip tapau 
persitvarkymo auka...”

FAKULTETO SUKAKTIS
“Komjaunimo tiesa” sausio 

23 d. praneša skaitytojams, kad 
Vilniaus pedagoginio instituto 
lenkų kalbos ir literatūros fa
kultetas atšventė savo veiklos 
dvidešimtpenkmetį. Per tą lai
kotarpį jame lenkų kalbos ir 
literatūros mokytojo diplomus 
gavo beveik tūkstantis institu
to auklėtinių, kurie dabar dir
ba leidyklose, lenkiškų laikraš
čių redakcijose, televizijos ir 
radijo komitete, komjaunimo ir 
kompartijos eilėse. Didžioji 
fakultetą baigusiųjų dalis — 
mokytojai. Mat Lietuvoje yra 
apie šimtas bendrojo lavinimo 
mokyklų su dėstomąja lenkų 
kalba. Pedagoginio instituto 
lenkų kalbos ir literatūros 
fakultetas turi glaudžius ry- 

su dabartinės Lenkijos 
įstaigomis, keičiasi

šius 
mokymo 
praktiką atliekančiais studen
tais.

* LENKIŠKA “VILIJA”
'Respublikiniuose profsąjun

gų rūmuose Vilniuje jau 32 me
tai veikia lenkų liaudies dainų 
ir šokių ansamblis “Vilija”, kon
certus rengiantis Vilniaus kraš
to žemdirbiams, Vilniun atvyks
tantiems lenkų turistams. Sovie
tinės Spalio revoliucijos sep
tyniasdešimtmečio proga “Vili
ja” vėlyvą 1987 m. rudenį penk
tą kartą gastroliavo Lenkijoje, 
tada šventusioje sidabrinę ko
munistinio režimo sukaktį. An
samblio vadovė Č. Bylinska- 
Rymšonok džiaugiasi gerai pa
vykusią išvyka, ypač iš kompar
tijos vado gen. V. Jaruzelskio 
gautu sveikinimu. Savo visus 
koncertus ansamblis “Vilija” 
pradeda tradiciniu “Draugystės 
polonezu”. Programą sudaro 
krakoviakai, polkos, kiti lenkų 
liaudies šokiai ir dainos. Iš
vykos repertuaran šį kartą buvo 
įjungta ir lietuvių liaudies 
šokių pynė “Darbo rankos”, su
kurta choreografo J. Lingio ir

'0 I LIETUVĄ 
1988 metais 
KVIEČIAME! 

KVIEČIAME! 
KVIEČIAME!

Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų
1. Kovo 4-11
2. Balandžio 21 - gegužės 5
3. Gegužės 6-20
4. Gegužės 19 - birželio 3
5. Gegužės 25 - birželio 8
6. Birželio 9-24
7. Birželio 30-liepos 17

8. Liepos 6-20
9. Liepos 20 - rugpjūčio 2

10. Rugpjūčio 3-18
11. Rugpjūčio 11-27
12. Rugsėjo 2-16
13. Spalio 7-21
14. Gruodžio 27 - sausio 10 

1989 m.
KAINOS: pradedant nuo $1495 kan. LĖKTUVŲ LINIJOS: Air France, 

Aeroflot, British Airways, Finnair, Lufthansa 
Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų kelionių įstaigoje

Tel. (416) 769-2500
Be to, MŪSŲ KELIONIŲ ĮSTAIGA priima užsakymus su nuolaida 
lietuviams: * į sveikatos klubus ir sanatorijas

* į pramoginius laivus
* atstogoms Karibų salose bei kitose šilto klimato srityse
* pažintinėms bei specialioms kelionėms
* išrašo bilietus į bet kurį pasaulio kraštą

SUTVARKO dokumentus iškvietimams
NUPERKA dovanas giminėms Lietuvoje.
Darbo valandos: pirmadienį, antradieni trečiadienį 10 v.r.- 7 v.v. 

ketvirtadienį ir penktadienį ....... 10 v.r.- 9 v.v.
šeštadienį............................... 11 v.r.- 5 v.p.p.

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

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030
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kompoz. A. Bražinsko. Lenkišką 
“Viliją” iš Vilniaus sausakim
šose salėse lenkai sutiko aud
ringais plojimais, tradiciniu 
linkėjimu “Sto Hat”.

PAVASARINĖS GĖLĖS
Kauno miesto apželdinimo 

tresto gėlių parduotuvėse prieš 
Naujuosius metus pasirodė pir
mieji tulpių žiedai. Apželdini
mo trestui priklausančio Sau- 
synės sovchozo direktorius A. 
Jočys neprisimena, kad kada 
nors pavasarinėmis gėlėmis bū
tų buvę pradėta prekiauti dar 
prieš N. metus. Kauniečiams 
1988 m. išvakarėse, be tulpių, 
buvo parūpinta ir 15.000 cikla- 
menų, primulių, gvazdikų žie
dų. Sovchozo gėlininkės O. Ka- 
počienė, J. Masaitienė, J. Almi- 
nienė, V. Masiulionytė ir V. Rad
zevičienė Sovietų Sąjungos liau
dies ūkio laimėjimų parodoje 
buvo apdovanotos sidabro ir 
bronzos medaliais.

GRĮŽO IŠ SUOMIJOS
Šioje skiltyje jau buvo rašy

ta apie krepšininką Arvydą Sa
bonį, sveikstantį po Vilniuje 
antrąkart padarytos dešinėje 
kojoje nutrauktos Achilo saus
gyslės operacijos. Ją vėl sujun
gė mikrochirurgas dr. Kęstutis 
Vitkus, sausio pradžioje A. Sa
bonį lydėjęs tyrimams Helsinky
je. Išvykon įsijungė ir kaunie
tis treneris Aleksandras Ko- 
sauskas, vadovaujantis atstato
mosioms fizinėms A. Sabonio 
pratyboms. Sausio 20 d. “Kom-

Vitkus 
atliktų

jaunimo tiesoje” dr. K. 
atskleidė Helsinkyje 
tyrimų rezultatus. Esą Suomi
jos specialistai konstatavo, 
kad koja gerai gyja, viskas vyks
ta normaliai, bet jau laikas 
pradėti blauzdos raumenų stip
rinimą, nors topogramos liudi
ja, kad ten dar esama uždegimo 
reiškinių. Tokiu atveju jie taip 
pat yra normalūs. Blauzdos rau
menys pradžioje bus stiprinami 
tik rankomis, atsargiai, po tru
putį nuimant įtvarą, nes be jo 
A. Sabonis vis dar negali vaikš
čioti. Pagrindinis uždavinys — 
atgauti dešinės kojos blauzdos 
raumenis. Helsinkyje buvo ap
žiūrėta ir kairė koja. Išsamiuo- 
s.e tyrjjnuose . nustatytą^, kad. if, , las’'P. Šidlauskas "ir J. Stankus.

Meninę programą atliko Toron
to dainos vienetas “Serenada”, o 
šokiams grojo Joe Detko orkest
ras. Staliukus loterijai paauko
jo: P. Armonas, J. Butkevičius 
(du staliukus), dr. J. Giedraitis 
ir O. Petrūnienė. Ačiū jiems.

Jau kelinti metai S. Petkevi
čienė, atsisakiusi atlyginimo, su 
savo talka paruošė puikią vaka
rienę. Netrūko talkininkų salės 
išpuošimui su įvairiais žvėreliais 
bei žuvų iškamšom. Talkino ne tik 
klubo nariai, bet ir prijaučian
tieji. Rengėjai reiškia jiems nuo
širdžią padėką. A. P.

ją reikės operuoti. Tačiau pirma 
lures' būti visiškai išgydyta de
šinė koja. Helsinkyje buvo su
tarta A. Sabonio mitybos ir iš
samaus gydymo programa trim 
savaitėm, o tada Lietuvon at
važiuos Suomijos traumatologi
jos specialistai J. Vitsaris, 
P. Peltokalis susipažinti su pa
siektais rezultatais. Koja turės 
būti įtvare dar keletą mėnesių. 
Tada po truputį bus leista vaikš
čioti kambaryje be įtvaro, didin
ti apkrovimą. Mikrochirurgas 
dr. K. Vitkus gydymo pabaigoje 
A. Sabonį planuoja nusiųsti į 
JAV tyrimams pas amerikiečių 
specialistus. Gyvenama viltimi, 
kad šios vasaros pabaigoje A. 
Sabonis galbūt galės pradėti 
treniruotes, jeigu viskas gerai 
seksis. Dr. K. Vitkus betgi pa
brėžia, kad didelės įtakos pa
sveikimui turės paties A. Sabo
nio ryžtas rūpintis savimi, lai
kytis dietos, griežtų gydytojų 
nurodymų. A. Sabonio ateitis 
yra jo paties rankose. v. Kst.

KELIONES

Kultūros popietė Klivlande su svečiu iš okupuotos Lietuvos - prof. V. 
Landsbergiu, renkančiu medžiagą apie dail. M. K. Čiurlionį. Iš kairės: V. 
ČIURLIONIS, LB kultūros tarybos pirmininkė L BUBLIENĖ, prof. V. 
LANDSBERGIS, kun. G. KIJAUSKAS, SJ, lietuvių radijo programos vedė
jas J. STEMPUŽIS Nuotr. V Bacevičiaus

Hamilton, Ontario
TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE

NOS proga maloniai kviečiame 
visus atsilankyti į religinį kon
certą kovo 6, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Hamiltono Aušros Vartų švento
vėje. Programą atliks “Volungės” 
choras iš Toronto. Po to kviečiame 
užeiti į Jaunimo centro salę pasi
vaišinti ir susipažinti su choris
tais. Lauksime jūsų gausaus daly
vavimo! Hamiltono ateitininkai

ZUIKIŲ BALIUS 1988 m. sausio 
30 d. svečių skaičiumi buvo ga
na gausus gal ir dėlto, kad ir oras 
pasitaikė geras. Klubo nariai bu
vo apdovanoti taurėmis už įvai
rius 1987 m. laimėjimus. Taurių 
įteikimą atliko klebonas kun. J. 
Liauba. Laimėtojai A grupėje 
skraidžių šaudyme iš 16 jardų: 
I-V. Svilas, II - A. Šimkevičius, 
III - V. Lumbis. Toje pačioje gru
pėje išlyginamajame šaudyme: I - 
A. Svilas, II - B. Savickas, III - V. 
Lumbis. Iš dvigubų šūvių: I-A. 
Šimkevičius, II - V. Lumbis, III - 
R. Svilas. B grupėje skraidžių šau
dyme iš 16 jardų: I-A. Stasevičius, 
II - P. Zubas, III - P. Armonas. B 
grupėje išlyginamajame šaudyme: 
I - P. Zubas, II - G. Martišius, III 
-A. Stasevičius. Šaudymuose iš 22- 
jo kalibro trijų padėčių: I - R. 
Kontenis, II - R. Svilas, III - B. 
Savickas. Ta pačia tvarka pasi
skirstė ir 60 šūvių gulom.

Žvejai gavo taures: P. Sakalas 
- už upėtakį (lake trout), P. Šid
lauskas - už lydeką. Medžiotojai 
pagal tašką sistemą: I-A. Pintu- 
lis, II - A. Stanevičius. Medžioto
jai, nušovę žvėrelių, dalį jų ati
davė zuikių baliui: P. Brasas, M. 
Jonikas, A. Stanevičius, V. Svi-

SUTVARKAU DOKUMENTUS iš- 
kviečiant gimines iš Lietuvos. Kreip
tis į Raimonda Krukovičių tel. 387- 
3288. Darbo valandos: pirmadienį, 
antradienį ir ketvirtadienį nuo 
3 v.p.p. iki 7 v.v.; penktadienį nuo 
12 v. iki 2 v.p.p. Adresas: 654 Upper 
James, Hamilton, Ontario

Windsor, Ontario
VALDAS ADAMKUS, JAV aplin

kos apsaugos įstaigos Vidurinių 
Vakarų administratorius ir Di
džiųjų ežerų vandens kokybės 
bendrapirmininkas, kalbės apie 
mokslo ir technologijos vaidme
nį aplinkos apsaugoje kovo 16, 
trečiadienį, 6 v.v., Engineering 
Society of Detroit rūmuose, 100 
Farnsworth, Detroit. Po paskai
tos - priėmimas. Įėjimas nemoka
mas. Rengėjai - inžinierių ir che
mikų draugijos. Kor.

Gananoque, Ontario
ŠI VIETOVĖ yra 30 km į rytus 

nuo Kingstono. Apylinkėje gyve
na keletas lietuvių šeimų. Kad ir 
nedidelė lietuvių grupelė, bet 
dažnai pasirodo plačioje vieti
nėje spaudoje, televizijoje ir ra
dijuje.

Šį kartą Brockvillės dienraš
tyje “The Recorder and Times” 
vasario 8 d. išspausdino žinią 
“Newspaper wins awards”. Esą 
“Gananoque Reporter”, savaiti
nis laikraštis, laimėjo visą eilę 
Ontario provincijos premijų, o 
šio laikraščio redaktorius Shawn 
Thompson gavo premiją už apra
šymą apie dailininkus Antaną ir 
Anastaziją Tamošaičius.

Smagu darosi paskaičius kana- 
dietiškoje spaudoje, kad lietu
viai savo darbais bei pastango
mis net ir kitiems, nors ir netie
siogiai, , padeda laimėti premi
jas.

Dailininkai Tamošaičiai jau 
daug metų čia gyvena ir dirba 
lietuvišką kultūrinį darbą Ka
nadoje. Antanas Tamošaitis va
sario 15 d. atšventė 82 metų am
žiaus sukaktį. Vis dar labai darbš
tus - rašo knygas ir ruošiasi me
no parodoms. Petras Regina

Rochester, N.Y.
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 

įvyko vasario 21 d. Už žuvusius 
ir gyvus Lietuvos laisvės kovoto
jus bei Sibiro tremtinius Mišios 
buvo atnašaujamos 11 v.r. Šv. Jur
gio lietuvių parapijos šventovė
je. Mišių metu giedojo LB-nės cho
ras, vad. muz. R. Obalio. Organi
zacijos dalyvavo su vėliavomis. 
Mišias atnašavo ir pamokslą pasa
kė klebonas kun. Justinas Vaškys, 
OFM. Minėjimas per vietos radiją 
WGMC, 90.5 FM, įvyko 9 v.r. Pagrin
dinė iškilmė įvyko 3 v.p.p. para
pijos salėje. Kalbėjo adv. Joana 
Lasienė, Kanados baltiečių fede
racijos pirmininkė. Meninę pro
gramą atliko LB choras, vad. muz. 
R. Obalio.

METINES PARAPIJOS REKO
LEKCIJAS kovo 4-6 d.d. ves kun. 
dr. Viktoras Skilandžiūnas iš 
Otavos.

PO SUNKIOS LIGOS mirė a.a. 
Pranas Puidokas, 69 m., sausio 
30 d. Jis buvo aktyvus Ročesterio 
lietuvių veikėjas. 20 metų ėjo ra
dijo klubo pirmininko pareigas, 
vaidino Ročesterio lietuvių dra
mos būrelyje, buvo puikus dekla
matorius, ilgametis ateitininkas, 
dainavo ir giedojo LB chore, ėjo 
daug metų ALTOs ir BALFo revi
zoriaus pareigas.

Ročesterio lietuviai ir svečiai 
iš Kanados bei kitų miestų gau
siai dalyvavo jo laidotuvėse, kur 
atsisveikinimo žodį tarė dr. Vla
das Lelis. Jo laidotuvės įvyko va
sario 2 d. Mišios buvo atnašauja
mos 9.30 v.r. Šv. Jurgio par. šven-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Advokatas

JUOZAS M. CHROLAVICIUS

1 O1 Hunter St. E. antrą aukštą
(kampas Hunter St. ir Catharine St.) 
Hamilton, Ontario, L8N 1M5. Tel. 522-2704

Advokatas

AUDRIUS A. STONKUS
nuo 1987 metų vasario 1 dienos 

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręsnuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 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% 

tovėje, kur jautrų pamokslą pa
sakė kun. J. Vaškys. Pamaldų me
tu giedojo sol. Birutė Čypienė. 
Kapinėse LB choras ir visi laidotu
vių dalyvai sugiedojo “Marija, 
Marija” ir Tautos himną. Jo sū
nus Pranas užbėrė žemės iš Lietu
vos ant jo karsto.

Į POLITINĮ SEMINARĄ, kuris 
įvyko vasario 5-7 d.d. Vašingto
ne, buvo nuvykę iš Ročesterio Pau
lius Klimas ir Laurynas Visma- 
nas, kuris neseniai atstovavo Ro
česterio jaunimui Australijoje ir 
buvo išrinktas JAV jaunimo sąjun- 
gosjsekretorium. J. J-kus

Calgary, Alberta
LIETUVIAI OLIMPIADOS ATI

DARYME. KL Bendruomenės apy
linkės ir Kalgario lietuvių drau
gijos valdybų pastangomis buvo 
sudaryta reprezentacinė grupė 
dalyvauti olimpinių žiemos žai
dimų atidaryme MacMahon stadio
ne. Visą mėnesį teko intensyviai 
ruoštis. Lietuvių grupė (18 da
lyvių) atidarymo proga, tarp ki
tų grupių pašoko tautinį šokį “Ma-. 
lūną”. Nors į televizijos vaizdų 
perdavimo centrą nepateko, bet 
visi dalyviai džiaugėsi galėję da
lyvauti tarptautinėje žiemos spor
tininkų šventėje. Dalyvavusieji 
buvo pagerbti olimpiados ženkle
liais, diplomais ir medaliais.

Olimpinė ugnis, atnešta iš Grai
kijos nuo Olimpo kalno, dega Kal
gario miesto aikštėje prie rotu
šės, olimpiniame stadione, Alan 
kalno papėdėje ir kalnų mieste
lyje - žiemos sporto centre - Can- 
more. Šiose vietose 57 tautų spor- 
tiniškai varžėsi dėl aukso, sidab
ro ir bronzos medalių. Kor.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
PAGERBDAMI a. a. Jurgį Stan

kaitį, mirusį 1988 m. vasario 2 d. jo 
atminimui aukojo Kanados lie
tuvių fondui: $100 - Alb. Augus- 
tinavičius; $20 - M. Povilaitienė, 
B. Lukošienė, S. P. Eismantai, A. 
Morkūnienė, M. V. Miceikos, B. 
Sadauskas, A. K. Ratavičiai; $15 - 
E. G. Rugieniai, P. Augaitis, A. 
Budreika, P. Pekarskienė; $10 - 
E. Vindašienė, E. Rasokienė, E. 
Mažulaitis, J. Astas, V. Galeckas, 
J. Jurėnas, A. Aleliūnienė, V. Vy
tas, B. Stonkus, S. Beržinis, B. Ru
dokienė, V. Jakubickienė, R. Ston
kus, L. J. Vitai, M. J. Vieraičiai; 
iš viso -$450.

“Tėviškės žiburiams: $20 - P. Ja
nulis; $10 - F. Gurklys, O. D. Šiur- 
nos, P. Lapienis, V. Dirsė, A. Kai
rys; $5 - B. Čeika; iš viso - $75.

Tautos fondui: $20 - D. M. Nor- 
kai; $10 - K. Simutienė, V. B. Cvir
kos, A. Vierąitienė; iš viso $50.

Delhi-Tillsonburgo apylinkės 
Tautos fondo įgaliotinis nuošir
džiai dėkoja visiems aukotojams.

J. Vitas

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

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.

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Klaipėdos krašto prijungimo 
prie Lietuvos 65 metų sukaktį 
“Seklyčios” patalpose š. m. sau
sio 24 d. paminėjo Mažosios Lie
tuvos lietuvių draugija Čikagoje. 
Minėjimo dalyvius pasveikino 
draugijos pirm. Vincas Žiobrys. 
Susikaupimo minute pagerbus 
žuvusius Klaipėdos krašto va
duotojus, perskaityti du raštu 
gauti sveikinimai: Mažosios Lie
tuvos fondo valdybos pirminin
ko ir “Lietuvos pajūrio” red. 
Anso Lymanto iš Montrealio, 
Mažosios Lietuvos veikėjo Mar
tyno Gelžinio iš Niujorko. Pa
skaitą skaitė Vincas Žiobrys, 
primindamas ir anapus Nemuno 
pokario metais Rusijos respub
likos pasiglemžtus Mažosios 
Lietuvos plotus su Tilže, Gum
bine, Karaliaučiumi. O juk ten 
kadaise klestėjo lietuviškoji 
religinė ir pasaulietiškoji raš
tija, rasdavusi kelius carinę 
priespaudą kenčiančion Lietu
von. Paskaitininkas ragino vi
sus jungtis Mažosios Lietuvos 
rezistencinio sąjūdžio veiklon. 
Savo eilėraščiais programą pa
pildė Vilius Puodžius. Paskai
tėlę “Senoji prūsų kalba” skaitė 
Apolinaras Bagdonas, klausyto
jus supažindinęs su ta kalba ir 
dviejų mokslininkų pastango
mis ją atgaivinti.

Lietuvių skautų sąjungos va
dovų suvažiavimas ir vadovybės 
pakeitimas 1987-90 m. laikotar
piui įvyko š. m. sausio 23-24 d. d. 
Jaunimo centre Čikagoje. Suva
žiavime dalyvavo ASS, LSS, LSB 
vadijų nariai iš įvairių JAV vie
tovių ir Kanados. Suvažiavimas 
pradėtas atskirais ir bendrais 
posėdžiais, liečiančiais įvai
rius Lietuvių skautų sąjungos 
reikalus. Bene didžiausias dė
mesys teko šią vasarą JAV įvyk
siančiai Septintąją! tautinei 
stovyklai. Skautiškos šeimos 
vakarienė Jaunimo kavinėje su
silaukė apie 80 dalyvių. Įspū
dingai praėjo vakaronė, vado
vaujama ps. Ramutės Kemežai- 
tės, įpynusios dainas ir įvairius 
žaidimus. Buvo pagerbta j.v.s. 
Irena Regienė, 27 metus be per
traukos redaguojanti “Skauty- 
bės kelio” skyrių “Draugo” dien
raštyje. Antroji suvažiavimo 
dalis sausio 24, sekmadienį, pra
dėta v.s. kun. Juozo Vaišnio, 
SJ, atnašautomis Mišiomis Tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Pareigų per
davimas naujai vadovybei buvo 
atliktas iškilmingoje sueigoje. 
Dalyvius sveikino Lietuvos gar
bės konsulas Vaclovas Kleiza. 
Sueigos vadovas v.s. filisteris 
Sigitas Miknaitis perskaitė iš
rinktų naujų vadų pavardes. 
LSS tarybos pirmininku tapo v.s. 
fil. P. Molis, LSS brolijos — v.s. 
G. Deveikis, LSS seserijos — 
v.s. Gedgaudienė, ASS vadijos 
— v.s. D. Eidukienė. Iškilmin
ga sueiga, įvesdinusi naują LSS 
vadovybę visoms pareigoms, 
baigta giesme “Lietuva brangi”.

Išeivijoje gyvenančios Pane
vėžio mergaičių gimnazijos 1937 
m. laidos abiturientės penkias
dešimtmečio sukaktį paminėjo 
1987 m. lapkričio 19-22 d.d. Ba
hamoms priklausančioje priva
čioje Cat Cay saloje pas dr. Juo
zą ir Aleksandrą Kazickus. Daly
vavo aštuonios šios gimnazijos 
auklėtinės: šešios iš JAV ir dvi 
iš Kanados. Panevėžio mergai
čių gimnazijos 1937 m. laida tu
rėjo 46 abiturientes, kurių 3 jau 
yra mirusios, 20 gyvena Lietu
voje, 13 — išeivijoje, 10 — neži
nia kur. Aleksandra Kazickienė 
papasakojo apie penkiasdešimt
mečio sukakties minėjimą Pane
vėžyje. Ten minėjime dalyvavo 
ir žodį tarė istorijos mokytoja 
Ona Girčytė-Maksimaitienė, gi
musi 1902 m. vasario 5 d. Gim
nazija dabar yra vadinama vidu
rine mokykla. Suvažiavusias da
lyves sveikino ir dabartinis di
rektorius. Programėlę atliko 
dabartinės moksleivės. Lietu
voje gyvenanti dail. S. Žilienė 
sukūrė penkiasdešimtmečiui 
skirtą vinjetę, kurioje linksma 
gimnazistė su žiedais išeina į 
gyvenimą. Išeivijoje gyvenan
čias auklėtines į žiemos vasar
vietę Bahamose sukvietė Alek
sandra Kazickienė, joms įtei
kusi minėtą vinjetę, auksinius 
medalionus su įgraviruotomis 
datomis. Jai buvo įteikta dail. 
L Vainorienės sukurta medinė 
lėkštė su datomis ir gimnazijos 
raižiniu.

Urugvajus
Lietuvių katalikių moterų 

draugija paskutinei Montevideo 
lietuvių parapijos šventei 1987 
m. pasirinko gruodžio 6 d. Lie
tuvos religinio meno nuotraukų 
parodėlę surengė dr. Alfredas 
Stanevičius, primindamas besi
baigiančią Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį. Šventėje taipgi 
buvo prisiminta ir Lietuvos dai

niaus Maironio 125 metų gimimo 
sukaktis. Trumpą jo gyvenimo, 
veiklos ir kūrybos apžvalgą bu
vo paruošusi Marielė Aleksejū- 
naitė. Dainomis ir šokiais pro- 
gramon įsijungė vaikų “Rintu- 
kų” grupė, “Ąžuolyno” jauniai ir 
vyresnieji. Gimtadienio ir 39 
metų kunigystės sukakties pro
ga pagerbtas kun. Jonas Sukac
kas, SJ, atsisveikinta su Čika
gon keliem mėnesiam pas sūnus 
išvykstančia Lietuvių katalikių 
moterų draugijos pirm. Marija 
Mockevičiene.
Australija

Lietuvių kilmės kun. Ričar
dą Rutkauską Šv. Marijos kated
roje Perthe 1987 m. gruodžio 5 d. 
įšventino Pertho arkiv. W. Foley, 
pamoksle pabrėžęs lietuvišką jo 
kilmę. Gruodžio 13 d. naujasis 
kun. R. Rutkauskas su lietuvių 
kapelionu kun. dr. A. Savicku 
koncelebravo Mišias lietuviams 
Šv. Pranciškaus Ksavero švento
vėje. Po pamaldų kun. dr. A. Sa
vicko ir ALB Pertho apylinkės 
valdybos iniciatyva parapijos 
salėje buvo surengtos vaišės 
naujajam kun. R. Rutkauskui, 
jo šeimai ir svečiams. Įteiktos 
LB apylinkės valdybos parūpin
tos dovanos. Sveikinimą ir $50 
kun. R. Rutkauskui atsiuntė 
Adelaidės lietuvių moterų drau
gija.
Britanija

Kalėdinę eglutę Glouceste- 
rio lietuvių vaikams sausio 2 d. 
šio miesto ukrainiečių klube su
rengė M. Gelvinauskienė ir O. 
Pūkienė. Vaikai atliko trumpą 
programėlę, pagiedodami tris 
kalėdines giesmes ir pašokdami 
tris lietuviškus šokius. Už jų 
pastangas dovanėlėmis atsilygi
no Kalėdų senelį suvaidinusi Li
lė Valentienė. Po oficialiosios 
dalies prasidėjo šokiai ir vai
šės, paruoštos M. Gelvinauskie- 
nės, O. Pūkienės, M. Šlepertie- 
nės ir L. Valentienės. Šokėjų 
eilėse buvo tik šeši lietuviai, 
visi kiti — svetimtaučiai.

Mančesterio lietuvių klubo 
1987 m. veikla aptarta metinia
me narių susirinkime sausio 3 d. 
Susirinkimo dalyvius pasveiki
no klubo pirm. A. Podvoiskis. 
Tylos minute pagerbti visi miru
sieji klubo nariai, ypač neseniai 
miręs revizijos komisijos narys 
a.a. A. Jaloveckas. Iš padarytų 
pranešimų paaiškėjo gyva klubo 
veikla 1987 m. Ją sudarė organi
zacijų surengti minėjimai, pobū
viai, posėdžiai, privatūs rengi
niai. 1988 m. Mančesterio lie
tuvių klubas sutiko atjaunėjęs, 
nes buvo atlikta daug perdažy- 
mų, pataisos darbų. Valdybon 
perrinkti beveik visi ligšioli
niai jos nariai. Klubo valdybą 
dabar sudaro: pirm. A. Podvois
kis, vicepirm. H. Vaineikis, sekr. 
S. Lauruvėnas, ižd. V. Rudys, 
nariai — J. Keturakis, A. Myliū- 
nas, J. Kmitas ir A. Bruzgys. Kan
didatais liko J. Bačinskas ir J. 
Duoba. Revizijos komisijon pir
mininku išrinktas J. Podvoiskis, 
nariais — H. Silius ir V. Berna
tavičius.

Italija
Lietuvos krikščionybės sukak

tis sausio 17 d. iškilmingai pa
minėta Tivolio vyskupijos kated
roje. Iškilmes surengė vietinis 
vysk. Lino Gavaglieri, jas sie
damas su krikščionių vienybės 
savaite. Mišias jis atnašavo su 
lietuviais prelatais A. Bačkiu ir 
A. Bartkumi. Pamokslą sakė 
prel. A. Bačkis, pabrėždamas 
dabartinę Lietuvos tikinčiųjų 
būklę. Lietuviškas giesmes gie
dojo jaunimo choras iš Adrianos 
parapijos, kuriai sekmadieniais 
talkina prel. A. Bačkis ir prel. 
K. Dobrovolskis. Sukakties iškil
mėje dalyvavo 300 italų. Vaka
rienės metu Šv. Kazimiero kole
gijos ūkyje prel. A. Bartkus 
vysk. L. Gavaglieriui įteikė Lie
tuvos krikščionybės sukakties 
medalį.
Prancūzija

A. a. prof. dr. Jurgis Baltru
šaitis, meno istorikas ir Lietu
vos atstovas, mirė Paryžiuje sau
sio 26 d., sulaukęs 84 metų am
žiaus. Velionis 1933-39 m. meno 
istoriją dėstė ir Vytauto D. uni
versitete Kaune, nuo 1931 m. 
buvo kultūriniu Lietuvos atsto
vybės Paryžiuje patarėju. Nuo 
1944 m. velionis dalyvaudavo 
įvairiuose pasitarimuose Lietu
vos reikalais, atstovaudavo lie
tuviams tarptautiniuose sąjū
džiuose. Kaip meno istorikas 
buvo susilaukęs plataus tarp
tautinio pripažinimo, paliko 
vertingų veikalų. Velionis pa
laidotas šalia tėvo Jurgio, žy
maus poeto ir Lietuvos diplo
mato, taip pat mirusio Paryžiu
je 1944 m. sausio 3 d. Liko pran
cūzų kilmės žmona Helen ir ar
chitektas sūnus Jonas Baltrušai
tis.



Dalis Kanados lietuvių, dalyvavusių protesto demonstracijoje 1988 m. vasario 13 d. ties Sov. Sąjungos ambasada 
Otavoje, prie Šv. Jono Kr. šventovės, kur įvyko pamaldos už sovietų persekiojamus tautiečius okupuotoje Lietuvoje. 
Demonstracijoje dalyvavo apie 300 lietuvių iš Ontario ir Kvebeko provincijų Nuotr. A. Vaičiūno

Naktinis budėjimas sudomino televiziją
Maža Ontario Londono lietuvių grupė laimėjo spaudos ir televizijos dėmesį

Brito teorija apie lietuvius ir lenkus
Profesoriaus Simpsono samprotavimai, paskelbti prieš 70 metų

STEPAS VARANKA

Lietuva, atgavusi savo ne
priklausomybę 1918 metais, tu
rėjo sienos ginčą su Latvija. 
Tam ginčui išspręsti lietuviai 
ir latviai sudarė tarpvalsty
binę komisiją. Lietuvių reika
lus gynė vėlesnysis preziden
tas Antanas Smetona, Marty
nas Yčas ir Vaclovas Biržiš
ka su padėjėjais. Latviams 
atstovavo finansų ministeris 
Berzinis ir Fėldmanis. Vyriau
siu bešališku sprendėju, lat
vių ir lietuvių sutikimu, buvo 
pakviestas Edinburgo univer
siteto profesorius James Simp
son. Jis ta proga pagyveno 
Lietuvoje ir Latvijoje.

Prof. Simpsonas buvo ant
ropologijos specialistas. Bū
damas Lietuvoje, susidomėjo 
lenkų neapvaldomu noru su
lenkinti lietuvius ir Lietuvą 
prijungti prie Lenkijos. Pro
fesoriaus samprotavimai buvo 
paskelbti spaudoje.

Viktoras Biržiška knygoje 
“Dėl mūsų sostinės” (Neužgi
jusios žaizdos, atsiminimai 
iš Vilniaus 1920-1923 m.) II 
laidoje rašė kad teorija, pa
skelbta latvių, o paskui ir lie
tuvių spaudoje apie makroke- 
falus (graikiškai — didžiagal
vius) ir mikrofalus (mažagal- 
vius), sukėlė didžiulę audrą. 
Rašinį apie prof. Simpsono

“Tėviškės žiburiu” aukotojai
$1,000: X.Y.; $500: “Talka; $100:

J. Vaskela; $75: B. Sakalas, V. 
Petruškevičienė; $70: A. Čepulis; 
$50: Wasagos Gerojo Ganytojo 
moterų būrelis, Toronto lietuvių 
pensininkų klubas, KLK moterų 
draugijos Montrealio skyrius, J. 
Starkevičius, S. Dalius, A. Sen
kus; $34: V. Vindašius; $25: A. 
Raila; $20: P. Kalesnykas; $10: 
M. Punkris, L. Oleka, Z. Baran- 
čiukienė, S. Jonaitis, S. Kabaila,
J. Jagėla, Br. Dūda; $8: S. Macys, 
M. J. Astrauskas, B. Dundulis, K. 
Otto, M. Iškeliūnas; $6: K. Rožaus- 
kas, V. Lukoševičienė; $5: T. Suba
čius; $3: A. Biveinis, T. Šmitienė, 
P. Peterson; $2: R. Petronis, kun. 
dr. T. Žiūraitis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$27: A. Paulius; $26: A. Draga- 

šienė; $25: S. Kuzmickas, A. Gar
bas, V. Eižinas, V. Ignaitis, A. Če
paitis, O. Dementavičienė, J. Ža
kevičius, V. Kalendrienė, P. Gurk
lys, J. Valiukienė, J. Zubrickas, S. 
Tolvaišą, J. Valiulis, Z. Girdaus- 
kas, S. Gulbinskienė, A. Skardžius, 
V. Aleknevičienė, P. Dranginis, A. 
Fedronas, E. Benetis, E. Senkie- 
nė, Z. Mockus, dr. D. Gottschalk, 
A. Kojelaitis, N. Petrūnaitė, J. 
Gimžauskas, J. Stankaitis, J. Bart
kus, J. Rūkas, J. Stravinskas, J. 
Rimkus, M. Petrulis, V. Pavilė- 
nas, J. Pažemeckas, J. Ažubalis,
K. Gaputis, J. Sičiūnas, K. Sla
vinskas, A. Zalagėnas, J. Šulcas, 
J. Skeivalas, A. Raila, V. Šukys, 
A. Mileska, A. Petraitis, V. Ra
manauskas, J. Vaina, A. Sprainai- 
tis, S. Žulpa, A. Bielskus, V. Pun- 
dzius, V. Petruškevičienė, B. Sau- 
lėnas, A. Sekonis, A. Skabeikis, 
dr. A. Valadka, A. Masionis, J. Kir
vaitis, K. Strimaitis, E. Sventic- 
kienė, T. Varneckienė, M. Raš- 
kauskienė, P. Bersėnas, B. Kišo- 
nas, E. Valys, M. Matusevičienė, 
J. Ivanauskas. M. Krivickas, P. 
Polgrimas, L. Griškonis, V. Tre
čiokas, E. Miliauskienė, I. Girdzi
jauskas, A. Jonaitis, V. Vaitkus, 
A. Lapinskas, A. Heid, J. Staške
vičius, V. Bukota, R. Dornfeld, V. 
White, G. Saunoris, H. P. Juod
valkis, A. Zarembaitė, M. Šelmys, 
M. Mickevičius, E. Bersėnaitė, S. 

teoriją su atitinkamais komen
tarais persispausdino 1920- 
1921 m. lietuvių leidžiamas 
Vilniuje rusų kalba dienraštis 
“Vilenskij Kurjer”. Tai buvo 
lietuvių noras parodyti len
kams, kad jie perdėtai didžiuo
jasi savo tariamosios kultū
ros lygiu.

Pagal prof. Simpsono teori
ją, kiekvienoje tautoje vyrau
ja vienas antropologinis tipas 
— didžiagalviai arba mažagal- 
viai. Didžiagalviai pasižymi 
gabumais, sumanumu, inicia
tyva, darbštumu ir kitom ge
rom savybėm. Tautos kultūros 
bei civilizacijos raida esąs 
inakrokefalų-didžiagalvių nuo
pelnas.

Mažagalviai yra tingūs, pa
syvūs, reikalauja sau visokių 
materialinių gėrybių, patys 
vengdami produktingo darbo. 
Pagal prof. Simpsoną, tai 
žmonijos parazitai.

Didžiagalviai yra tikrieji 
savo krašto patriotai.,j. Karo 
metu jie drąsūs, nes žino ko
kiems idealams aukoja savo 
gyvybę. Mažagalviai — tai už
pakalinio fronto “didvyriai”.

Profesorius, tyrinėdamas 
lietuvių ir lenkų antropolo
ginius tipus, gerai susipaži
nęs su Lietuvos ir Lenkijos 
istorija, priėjo labai nema
lonią išvadą lenkams.

Simpsono tvirtinimu, kadai

Varanka, J. Ambrizas, V. Alekna,
J. Blekaitis, F. Barakauskas, J. 
Jurėnas, J. Kozeris, V. Dovydai
tis, M. Malinauskas, V. Markevi
čius, I. Petrauskas, E. Raudienė, 
A. Rubinas, J. Jablonskis, G. Stan
kūnas, V. Strimaitis, J. Bukaus
kas, V. Turčinskas, S. Treigienė, 
S. Vyčius, P. Breichmanas, E. Kve- 
derienė, J. Kvederys, V. Urniežius,
K. Vaitkūnas, J. Vitas, S. Fredas, 
V. Sičiūnas, G. Paukštys, J. Boty- 
rius, V. Laniauskas, A. Giniotis, 
J. Gipas, R. Pakalnis, K. Mileris, 
M. Pupeika, P. Jurėnas, J. Petraus
kas, V. Janulevičius, V. Puodžiū
nas, J. Didžbalis, A. Senkus, F. 
G. Jankauskas, D. Čečkauskienė,
L. Rudaitis, R. Rudaitytė, E. P. 
Žulys, N. Nielsen, J. Govėdas, P. 
Čečys, V. Urbonas, J. Jurėnas,
L. Radzevičius, E. Aleksienė, K. 
Daukus, V. Bilevičius, K. Jonu
šas, A. Rakauskas, vysk. V. Briz- 
gys, V. Čegys, E. Česonis, M. Ja
nuška, P. M. Juozaitis, A. Underys.

Už dvejus metus rėmėjo pre
numeratą atsiuntė: S. Laurušai- 
tis, A. Valiūnas, dr. J. Kunca.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$54: A. Kalvaitytė; $50: P. V. Jan

kaitis, kun. V. Pavalkis: $40: E. 
Steiblys; $35: J. Bartkus, E. Siliaus- 
kas, J. Jakubauskas; $30: Z. Gavė
nas, A. Vaivada, V. Beresnevičius, 
J. Šeperys, K. Lukošius, J. Nacevi- 
čius, H. Lapas, J. Ranonis, V. Les- 
niauskas, J. Gelažius, R. Slavic
kas, V. Ivanauskas, M. Lesčins- 
kas, A. Bukauskas, K. Gudinskas, 
V. Gumauskas, D. Zulonienė, V. 
Liuima, P. Jutelis, V. Dubinski, 
V. Kamantas, G. Kaulienė, V. Mor
kūnas, A. Kazilis, P. Jonikas, J. 
Pargauskas, O. Juodišienė, K. Ga
putis, D. Renkauskas, S. Paketu- 
ras, M. J. Zažeckas, A. Čepulis, 
J. Bukšaitis, V. Balžys, J. Gra
jauskas, C. A. Januškevičius, M. 
Leparskienė, dr. A. Šležas, E. Ka- 
lasauskas, S. Dalius, O. Kavaliaus
kienė, B. Pakalniškis, A. Žilėnas, 
V. Kezys, A. Krakauskas, J. Ma
čiulis, J. Budreika, A. Laukaitis, 
E. Lengnikas, A. Petrašiūnas, P. 
Stasius.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai.

se lenkuose vyravęs didžiagal
vio tipas. Darbštūs, karingi ir 
drąsūs lenkai beveik išnyko, 
kovodami su visais savo kaimy
nais. Nemokėdami savo valsty
binio gyvenimo tvarkyti, sa
vavališka lenkų ponija Lenki
ją bemaž pražudė. Lenkijoje 
makrokefalai bemaž išnyko. 
Jų nedaug liko Karpatų sri
tyje, kalbančių ukrainiečių 
tarme. Tai “huculai”. Be jų, 
beveik visi dabartiniai len
kai esą mažagalviai su neigia
mom savybėm.

Lietuviai, kaip rodo jų is
torija, pasak profesoriaus, 
sudaro beveik išimtinai mak- 
rokefalų-didžiagalvių tipą: 
sveiką, drąsų, altruistišką, 
moraliai nepakrikusį, ener
gingą ir produktyvų. Tai esanti 
stipri, gera medžiaga ateities 
kultūrai.

Lietuvių tauta per ištisus 
amžius yra davusi ne tik len
kams ištisą eilę pagarsėjusių 
asmenybių — karalių, kariuo
menės vadų, mokslininkų, ra
šytojų, poetų ir menininkų. 
O kiek sulenkėjusių lietuvių 
lenkų tautai atnešė šviesos 
ir garbės, sunku tiksliai su
sekti ir nustatyti. Užtenka 
tik paminėti Sapiegas, Pacus, 
Radvilus, Skirmantus, Naru
tavičius .. .

Pasak prof. Simpsono, len
kai, norėdami išvengti visiško 
išsigimimo, stengiasi visom
išgalėm skverbtis į lietuvių 
tautos kūną, norėdami savo 
gendantį tipą atgaivinti lie
tuvišku sveiku protu ir krau
ju. Dėl to lenkai siekia lietu
vius nutautinti ir prijungti 
Lietuvos valstybę prie Lenki
jos.

Toji prof. Simpsono teorija 
sukėlė lenkuose ir jų spaudo
je didelę audrą. Laimė, tos 
teorijos autorius buvo nelie
tuvis, o skotas, tarptautinio 
garso mokslininkas. “Dzienik 
Wilenski” redaktorius J. Obs- 
tas ir kiti laikraščiai pradė
jo su profesoriumi polemi
zuoti, nėrėsi iš kailio, pyko, 
bet neigiančių argumentų ir 
faktų nepateikė. Lenkų didy
bė buvo skaudžiai įžeista. Mi
nimas redaktorius buvo vokie
čių kilmės, tapęs aršesniu len
ku už tikrą lenką. Jis kiršino 
lenkus prieš lietuvius. Vienu 
metu Vilniuje buvo lenkų val
džios spaudos cenzoriumi, lie
tuviams labai nepalankiu. Lie
tuviškų laikraščių redaktorius 
— Mykolą Biržišką, Viktorą 
Biržišką, Andrių Rondomans- 
kį, kun. K. Čibirą, dr. Domi
ninką Alseiką ir kitus dažnai 
traukdavo teisman, kuris baus
davo kalėjimu ir piniginėm 
baudom, dažnai laikraščius 
uždarydavo. Viskas, kas lie
tuviška ir patriotiška, tas 
nelegalu ir baustina.

Tas elgesys primena prof. 
Simpsono teoriją, kad maža- 
galvis bijosi didžiagalvio.

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

Karo stovio grėsmė Lietuvoje 
jos nepriklausomybės paskelbi
mo 70 m. sukakties išvakarėse 
sulaukė nepaprastai greito, stip
raus ir ypatingai efektingo rea
gavimo Ontario Londone.

Vos tik gavus žinias vasario 9 
d., vasario 12 d., 6 v.v., prie Šv. 
Petro bazilikos pradėtas 18 va
landų badėjimas sudomino vieti
nių kelias AM ir FM radijo stotis, 
Londono dienraštį, Londono CFPL 
televiziją ir net Kitchenerio CKCO 
televiziją. Jų korespondentai žy
miomis antraštėmis, plačiais žo
diniais ir filmuotais komentarais 
apibūdino šį įvykį ir būklę Lie
tuvoje, iškeldami Kanados lietu
vių susirūpinimą ir reakciją į 
Gorbačiovo “glasnost” politiką.

Visa iniciatyva šiai žaibinei 
manifestacijai atėjo iš naujos 
KLB Londono apyl. valdybos, 
ypatingai iš jos pirm. Pauliaus 
Kuro ir valdybos nario Edvardo 
Iškausko, kuriems teko ne tik 
šios žaibiškos reakcijos kontak
tų suorganizavimo atlikimas, bet 
ir naktinis badėjimas trukęs 18 
valandų (nuo penktad. 6 v.v. ligi 
šeštad. 12 v.) žiemos metu.

Nepabūgo 15“ C šalčio bei siau
čiančios žiemos vėtros taipgi da
lis Londono ir apylinkės lietuvių. 
Nuo penktadienio 6 v.v. per visą 
naktį pavieniai ir būreliais jie 
palaikė budėjimo draugystę ligi 
pat šeštadienio 12 v. Tuo metu 
įvyko oficialios kalbos, dalyvaų? 
jant latviams, estams, ukrainie
čiams. Atvyko keletas lietuvių iš 
Delhi ir Rodney apylinkių. Prie 

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

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

t*. M V-"'

ATSARGIAI!
Pavojingi chemikalai 

sukrauti viduje!
Aplinkos kenkėjai nėra vien 

tik rūkštingasis lietus ir nuodingos 
pramoninės atliekos. Kiekvienas 
mūsų savo gyvenimo būdu darome 
kasdieninę įtaką aplinkos kokybei.

Gali būti cigaretės dūmai. 
Arba skalbimo milteliai.
Valymo ir blizginimo priemonės 
virtuvės spintose, dažai arba 
skysčiai rūsyje.

Kiekvienos šeimos namas, 
nors ir labai saugus bei jaukus 
atrodo, laiko chemikalus, kuriuos 
reikia rūpestingai saugoti.
• Pasistenkite rūpestingai 
prižiūrėti kenksmingas namų 
apyvokos atliekas:
• Atkreipkite dėmesįįchemikalus, 

kuriuos kasdien vartojate ir 
išmetate.

■ H Environment Environnement
| ■ Canada Canada

daugybės įvairių plakatų ties ba
zilikos centrinėmis durimis buvo 
padėtas gėlių kryžius su įrašu 
“Pray for Lithuania, February 
16, 1988”, sugiedota giesmė “Ma
rija, Marija” ir Tautos himnas.

Prie gatvės, prieš bazilikon ta
ką, prie įtvirtintų didelių su pras
mingais įrašais plakatų degė vigi
lijos žvakės ir apie padėtį Lietu
voje buvo dalinamas praeiviams 
“The Globe and Mail” įdėtas Kana
dos Lietuvių Bendruomenės skel
bimas. Buvo taipgi renkami para
šai po tekstais, skirtais Kanados 
3-jų partijų vadams.

Vigilijos pradžia buvo filmuota 
ir rodoma Londono televizijos 10 
kanalo jau penktadienį, 11 v.v., 
žinių metu, o šeštadienio užbai
gimas buvo rodomas Kitchener 
CKCO televizijos 6 kanalo šešta
dienį, 6 v.v. Londono dienraštis 
“The London Free Press” šeštadie
nio laidoje išspausdino straipsnį 
“Lietuviai reiškia bado protestą 
prieš sovietus”, kuriame taipgi 
mini sovietų ambasados Otavoje 
pareigūno Igorio Lobanovo nei
giamus komentarus. Jis nežinąs 
apie jokius suvaržymus Lietuvo
je; esą prieš-sovietinių imigran
tų grupės yra laisvos demonstruo
ti, bet ambasada nenorinti, kad 
Kanados valdžios pareigūnai pro
vokacinėse demonstracijose daly
vautų, nes tai neprisideda prie 
“gerų mūsų kraštų santykių”.

Ši Londono nepaprastai greita 
ir ypatingai efektinga manifesta
cija buvo geros organizacijos 
pasekmė. E.P.
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velkiname
mūsų mamytę - močiutę 

ELZĘ KINČIUVIENĘ 
80 - to gimtadienio 

proga ir linkime, 
„ , Dievui laiminant,

sulaukti dar daug sveikų, saulėtų bei laimingų 

metų!
Ilgiausių metų nuoširdžiai linki: 

dukros — Alma, Ona, Marta 
sūnus Alfonsas 
žentai ir vaikaičiai

AČIŪ “SUTARTINEI”
Ačiū, kad atvykote į VI Pasaulio lietuvių jaunimo kong

resą Australijoje! Jūs per savo parodytą nuoširdžią meilę 
lietuviškai dainai pradžiuginote ir praturtinote ne tik kong
reso dalyvius, bet ir Australijos lietuvių visuomenę.

Jūsų koncertai Sydnėjaus, Kanberos, Adelaidės ir Mel
burno miestuose buvo labai šiltai priimti. Tai liudijo pilnos 
salės žmonių ir ilgi žiūrovų plojimai. Jūs taip pat prisidėjo
te prie kongreso programos stovykloje, prie laužų, ir šv. Mi
šių metu lydėjote mus giesme.

Pasiruošimas koncertams pareikalavo iš Jūsų daug 
valandų darbo. Jūs parodėte tikrą pasiaukojimą, atvyk- 
damos į Australiją savo lėšomis ir paskirdamos visą savo 
koncertų pelną jaunimo kongresui. Už tai esame jums la
bai dėkingi.

Ačiū ir Jums, mieli torontiškiai, jūs, kurie rėmėte “Su
tartinės” kelionę į Australiją. Jūsų moralinė ir finansinė 
parama įgalino mums džiaugtis jų skambiomis dainomis. 
Mieli torontiškiai, “Sutartinėje” turite turtą, kuri tikrai ver
ta puoselėti.

Jaunimo kongreso organizacinio komiteto vardu dar 
kartą ačiū jums, “Sutartine”, Toronto ir Kanados lietuviai!

Mielos “Sutartinės” narės - Nijole, Daina, Danute ir 
Zita paremdamos mūsų jaunimą, mūsų lietuvišką ateitį, 
tikrai prasmingai prisidėjote prie kongreso šūkio įprasmi
nimo - “Tautos likimas — mūsų atsakomybė ”.

Su pagarba,

Henrikas Antanaitis,
VI PLJK organizacinio komiteto pirmininkas

• Paaiškinkite vaikams apie kenks
mingus gaminius jūsų namuose ir 
laikykite juos saugioje vietoje.

• Pirkite tiktai tuos gaminius, 
kurie gali būti saugiai vartojami 
ir išmetami.

• Pirkite tik tiek pesticidų ir 
kitų namų apyvokos chemikalų, 
kiek galite suvartoti.

• Padėkite suorganizuoti specialų 
surinkimą kenksmingų medžiagų.

• Venkite per didelio plastikinių 
ir celiuliozinių (styrofoam) 
medžiagų vartojimo.

• Skatinkite vėl vartotinų 
medžiagų panaudojimą.

Atlikite savo dalį taip, kad 
pasaulis būtų jums saugesnis. 
Tokia elgsena visiem bus 
naudinga.

Canadai
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AfA 
SOFIJA BIKULČIENĖ

mirė Cicero mieste, JAV, 1988 m. vasario 1 d., 11 v.r., 
sulaukusi 85 m. amžiaus. Buvo gimusi ir augusi Salako m., 
Zarasų aps.

Liko nuliūdę vyras STASYS BIKULČIUS, Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas-savanoris, 7 sūnūs, 13 vaikaičių, 7 pro
vaikaičiai, marčios, buvusios draugės ir pažįstamos.

Reiškiame visiems ir visoms gilią užuojautą. Tegul ilsisi 
ramybėje svetingoje Amerikos žemėje.

A. O. Biveiniai, Cambridge, Ont.

AfA 
ANTANUI POŠKUI

mirus,
žmonai PETRONĖLEI, dukrai BIRUTEI, sūnui KĘS
TUČIUI su šeimomis bei visiems artimiesiems reiš
kiu gilią užuojautą -

Bronė Galinienė

AfA 
ALGIRDUI BANELIUI

staiga mirus, 

liūdinčius tėvus, brolius bei visus gimines nuošir
džiai užjaučiame -

Toronto lietuvių golfo klubas

PADĖKA
A. a. ADOLFUI SARGAUČIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią padėką guodžiusiems 
■ mus atsiskyrimo valandą: klebonui kun. J. Staškui, sol.

V. Verikaičiui, velionies broliui ir svainiui su šeimomis, 
draugams bei pažįstamiems, dalyvavusiems šerme
nyse, laidotuvėse, prisiminusiems velionį raštu, žo
džiu, gėlėmis, šv. Mišiomis-

žmona Elena
i sūnus Petras su šeima

Žodynai, tautiniai šokiai ir kitkas
K. BARONAS

Labai dažnai, versdamas ką nors 
iš lenkų kalbos, turėjau panau
doti mano buvusio lietuvių kal
bos mokytojo dr. Jurgio Šlapelio 
1940 m. Vilniuje išleistą žodyną. 
Deja, po 48 metų abiejose kalbo
se atsirado nauji žodžiai bei nau
jadarai (juk kalba nestovi vieto
je!), ne kartą sudarydami man ne
mažą galvosūkį. Prašiau pažįsta
mus Lietuvoje parūpinti žodyną, 
tačiau su apgailestavimu gavau 
atsakymą, kad jie išparduoti arba 
jų persiuntimas yra negalimas 
(kodėl?). Kalėdų švenčių proga 
susilaukiau gražios dovanos, ir 
tai iš lietuviško Punsko! Tai V. 
Vaitkevičiūtės redaguotas lenkų- 
lietuvių kalbų žodynas, išleistas 
1979 m. Vilniuje “Mokslo” leidyk
los. Jo tiražas - 30.000 egz. ir kaina 
3,60 rb. Autorė įvade rašo: “Šiam 
lenkų-lietuvių kalbų žodyno lei
dimui žodžiai atrinkti iš V. Doro- 
ševskio redaguoto ‘Lenkų kalbos 
žodyno’, todėl jis iš esmės skiria
si nuo 1964 m. išleisto “Lenkų- 
lietuvių kalbų žodyno”, kuris bu
vo sudarytas M. Rozvadovskos ir J. 
Telmanto. V. Vaitkevičiūtė toliau 
rašo: “Naujasis leidimas apima ne 
tik daug daugiau žodžių, bet jame 
pateikiama ir daugiau žodžių 
reikšmių. Žodynas papildytas 
technikos, įvairių mokslo, meno 
ir kitų sričių terminais”.

Ne tik techniški žodžiai ar nau
jadarai sudarydavo man galvo
sūkį, bet ir pasikeitusi pasauli
nė (kartu ir Lenkijos) politinė 
struktūra, įvesdama mane ne vie
ną kartą į tamsų akligatvį. Štai 
š. m. sausio 14 d. skaitydamas Len
kijos komunistų partijos organą 
“Trybuna Ludu” radau KCPZPR 
raides. Tik prieš metus laiko jas 
išaiškinau”. Žodyne jos randamos 
1019 psl. Jos reiškia: “Komitet 
Centrahny Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej” (Lenkijos 
jungtinės darbininkų partijos 
centro komitetas). Vėl KZMP - 
Lenkijos komunistinio jaunimo 
sąjunga, ONZ - Suvienytųjų Na
cijų Organizacija (kodėl ne Jung
tinės Tautos?).

“Czerwony Sztandar”, leidžia
mas “Wilniuse, al. Kosmonautuw 
60” (taip rašo šis dienraštis savo 
adresą) mini prieš 150 m. Švenčio
nims suteiktas miesto teises ir 
buv. gyventojo Petro Laurinavi
čiaus, dabar gyvenančio PRL laiš
ką, kad jis yra surinkęs daug archy
vinės medžiagos iš to miesto gyve
nimo. P. Laurinavičius (lenkų 
dienraštis rašo P. Lawrinovič) bu

vo Lenkijos kariuomenėje (WP - 
wojsko polskie) ir kovojo jos eilė
se iki galutinės pergalės prieš fa
šizmą. Aišku, PRL raidės reiškia 
“Polska Rzeczpospolita Ludowa
- Lenkijos Liaudies Respubli
ka”. Randami ir tokie kurjoziniai 
sutrumpinimai, kaip pvz. GKKFiT
- Vyriausias fizinės kultūros ir 
turizmo komitetas, arba SDKPiL
- Lenkijos karalystės ir Lietuvos 
socialdemokratija.

* * *

Didelis renginys š.m. liepos 3 d. 
įvyks Hamiltone - pirmą kartą Ka
nados plieno širdyje, būtent Lais
vojo pasaulio lietuvių tautinių šo
kių šventė. Laiko nedaug, tačiau 
spaudoje randu labai mažai pro
pagandos, kuri taip reikalinga 
rengėjams, kadangi Hamiltonas, 
Torontas, Montrealis lietuvių 
skaičiumi negali susilyginti su 
Čikaga ar Niujorku bei jo apy
linkėmis. Hamiltonui reikalingi 
svečiai-žiūrovai ne tik iš Kana
dos pietų kaimynės, bet ir iš Aust
ralijos ir Europos. Tuo tarpu, “Eu
ropos lietuvyje” užtikau tik vieną 
pranešimą.

Manding, propaganda reikalin
ga ne tik savųjų, bet ir svetimtau
čių tarpe. Prel. dr. Pr. Gaidos re
daguotame leidinyje “Lithuanians 
in Canada” rašoma, kad 1813 m. ge
gužės 18 d. apie 150 lietuvių pa
siekė Halifakso uostą ir dalyva
vo kovose su JAV (žinios paimtos 
iš britų karo archyvo).

O kovos juk vyko Hamiltono “pa
šonėje” - Stoney Creek vietovėje, 
kur įvažiuojant iš Hamiltono King 
g-vės stovi paminklas ir viena gat
vė pavadinta Battlefield vardu. 
Galimas dalykas šiose apylinkėse 
amžiną poilsio vietą rado ir lie
tuviai, kovoję prieš “jankius” už 
Kanados laisvę. Likę gyvi, buvo 
apdovanoti žeme prie Niujorko ir 
Ontario sienos.

Šį svarbų įvykį organizaciniam 
komitetui reikėtų išnaudoti pri
menant ne tik lietuvius karius 
britų eilėse, bet ir priskirti juos 
prie pirmų lietuvių emigrantų 
Kanadoje, atvykusių į tą kraštą 
prieš 175 metus (1813-1988). Tai 
gražus metų skaičius. Australija 
1988 m. sausio 25 d. paminėjo 200- 
tąją sukaktį. Lietuvių atvykimą 
prieš 175 m. reikėtų pabrėžti kvie- 
timuose-raštuose Kanados minis- 
teriams, valdžios pareigūnams, 
įtakingiems asmenims. Ypač leidi
nio redaktorius Č. Senkevičius 
tos svarbios datos neturėtų už
miršti ir paskelbti gal jau sulie
tuvintas lietuvių karių pavardes.

“Iškeliaujame į tėviškę, 
kurios niekas nebeatims”

Prisimenant a.a. mokytoją Joną Mikšį, mirusį prieš penkerius metus

KAZYS MILERIS

Jau praėjo penkeri metai, kai 
amžinybėn iškeliavo didelis iš
eivijoj lietuviškojo švietimo dar
buotojas, visuomenininkas ir lie
tuvių organizacijų steigėjas mo
kytojas J. Mikšys. Jo kapą Missis- 
saugos Šv. Jono lietuvių kapinėse 
puošia gražus šeimos paminklas su 
įrašu: “Iškeliaujame į tėviškę, ku
rios niekas nebeatims”. Tas nete
kimas pirmosios tėviškės, kuri 
velioniui buvo Lietuva, padarė jį 
per visą savo 39 metų išeivio gy
venimą kovotoju dėl savo gimto
jo krašto laisvės ir saugotoju mū
sų tautos kultūrinių vertybių iš
eivijoj.

Kanados Hamiltonas buvo lai
mingas, kad jo kaip ateivio keliai 
atvedė čia, o ne kur kitur. Šiame 
sunkiosios pramonės mieste jau 
nuo 1948 m. buvo pradėjus telk
tis miškuose, ligoninėse ir aukso 
kasyklose sutartis atlikusių po
karinė ateivių karta. 1949 m. ant
rą Kalėdų dieną pasiekęs Hamil
toną, tada dar jaunas Lietuvos 
mokytojas buvo paprašytas čia be
sikuriančios lietuvių parapijos 
kunigo dr. J. Tadarausko vado
vauti lituanistinei mokyklai. Taip 
jis tada pradėjęs dirbti, su ta mo
kykla nebeišsiskyrė 27 metus. Jo 
įsteigtas švietimo židinys, vėliau 
gavęs Vysk. M. Valančiaus vardą, 
vis augo ir stiprėjo, tapo 10 sky
rių lietuviškojo švietimo institu
cija, kuri kasmet išleisdavo po ke
liolika mokyklą baigusių mokinių. 
Kurį laiką joje mokėsi net 217 lie
tuviukų. Daug jam tada talkino 
mokyt. A. Grajauskaitė, vėliau ta
pusi Mikšiene.

Mokyt. J. Mikšys buvo ne vien 
tik švietėjas, bet ir visuomeninin
kas bei geras organizatorius. Dar 
Lietuvoje, 1926 m. pradėjęs moky
tojo darbą Mažemių mokykloje, 
ėmėsi ir organizacinio darbo, 
steigdamas Jaunųjų ūkininkų ra
telius ir šaulių kuopas savo apy
linkėje. Vokietijoje po karo, mums 
suėjus į pabėgėlių stovyklas, jį 
žmonės išrinko į Tremtinių bend
ruomenės vardu vadinamą valdy
bą. Buvo jis vienas pirmųjų pio
nierių, pradėjęs tada stovyklose 
steigti lituanistines mokyklas. 
Viena jų buvo Haffkruge, vėliau 
kita Neustadte, kuriose jis pats 
ir mokytojavo.

Didieji jo nuopelnai yra likę 
Hamiltone. Jo vadovaujamą litua
nistinę mokyklą yra perėję labai 
daug dabartinių hamiltoniečių, 
kurie dabar jau augina savo šei
mas, ir daugelio jų vaikai lanko 
tą pačią mokyklą. Iš buvusių li
tuanistinės mokyklos auklėtinių 
šiandien turime nemažai iškilių 
lietuvių veikėjų bei šiaip lietu
viškame gyvenime besireiškian
čių žmonių. Velionis daug padė
jo pradžioje čia besikuriančiai 
lietuvių parapijai. Jis buvo vie
nas iš steigėjų lietuvių bankelio 
“Talka”. Daug metų buvo apylin
kės Tautos fondo pirmininku. Vi
są laiką buvo rėmėju Vasario 16 
gimnazijos ir ilgus metus tam rė
mėjų būreliui vadovavo. Dirbo su 
steigėjais Lietuvių Bendruome
nės Kanadoje. 1952 m. jis buvo 
KLB Hamiltono apylinkės pirmi
ninku, paskui švietimo vadovu.

Savo veikla jis buvo išplaukęs 
ir į platesnius vandenis. Daug 
metų Kanados LB taryboje su ki
tais jis atstovavo Hamiltono apy
linkei." Buvo išrinktas į KLB kraš
to v-bą ir ten ėjo iždininko parei
gas. Po to keletą metų jis buvo 
krašto v-bos revizijos komisijos 
pirmininku. Kanados lietuviai 
1958 m. jį buvo nusiuntę savo at

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

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!”

stovu į pirmąjį PLB seimą. Ten 
jis aktyviai pasireiškė, formu
luojant šio steiginio siekius.

Jo sveikatai pablogėjus, teko 
man 1977 m. perimti Vysk. M. Va
lančiaus mokyklos vedėjo parei
gas. Prieš tai keliolika metų mo
kytojavau J. Mikšio vadovaujamo
je mokykloje. Tad man teko kartu 
keliauti su velioniu gana ilgą gy
venimo kelią. Man jis imponavo 
kaip žmogus, pasižymintis nuo
seklumu ir ramiu bei pozityviu 
galvojimu. Priklausė prie kitiems 
kelio bei šviesos neužstojančių 
ir visiems padedančių veikėjų. 
Nekalbėdavo jis niekad piktai, 
niekam jokių nuodėmių neskaitė, 
neturėjo priešų, tad visokiuose 
rinkimuose nebuvo jam konkuren
to. Daugelis laikėme jį pavyzdžiu.

Jo metrikinės žinios yra sura
šytos Lietuvių enciklopedijoje ir 
“Lithuanians in Canada” leidiny
je. Mirė jis 1983 m. kovo 3 d. Ha
miltone, nebesulaukęs savo gyve
nimo aštuondešimtojo pavasario. 
Šiame krašte duoną sau pelnėsi, 
dirbdamas Fordo fabrike prie au
tomobilių surinkimo linijos.

Lankydami Mississaugos Šv. 
Jono lietuvių kapines, praeiname 
pro kyržius ir paminklus mūsų 
veikėjų, kurių vardai mums taip 
gerai žinomi. Ir kyla kažkodėl ne
rami mintis, kad mes palikome 
jiems skolingi. Šie jau antkapiais 
pažymėti žmonės visą savo išeivi- 
nio gyvenimą dirbo ir veikė, va
dovaudamiesi nepriklausomos Lie
tuvos Karo muziejuje įkaltu įra
šu: “Atiduok, ką privalai”. Jie tą 
savo įsipareigojimą nešė už save 
ir kitus dvigubais naščiais.

Tas pats įsakas liečia ir mus 
visus - reikalauja atiduoti duok
lę savo tautai. Jei šie buvę apsi
švietę žmonės būtų savo energiją 
ir sumanumą skyrę vien tik savo 
gerovei, tikriausiai būtų galėję 
susikrauti turtus.

Šiandien jų jau nebeturime, 
bet skola palieka nenurašyta. Sko
la. kaip ir visos mūsų skolos, taip 
nenoriai ir su pavėlavimu moka
mos. Tai parodo, kad ir palengva 
augantys jų vardais pradėti sti
pendijų fondai. Kitiems buvo pa
daryta užuomazga, bet jie taip ir 
liko nepradėti. Tik suprasdami ir 
įvertindami tokių žmonių darbus 
bei jų pasiaukojimą, galėsime 
užtikrinti paruošimą naujų idea
listų Lietuvos laisvės kovai ir mū
sų tautiniam išlikimui.

A. a. JONAS MIKŠYS, mokytojas 
ir visuomenės veikėjas, miręs 
prieš penkerius metus

Toronto lietuvių vyrų choras “Aras” (jo dalis), dainavęs Vasario 16 pobūvyje, surengtame Prisikėlimo parapijos 
salėje 1988 m. vasario 12 d. Prie pianino - akompaniatorius JONAS GOVĖDAS Nuotr. St. Dabkaus

Maskvos muitinėje HAYMOND FILIP

Kanadoje gyvenantis lietuvių 
kilmės poetas ir novelistas RAY
MOND FILIP, rašantis anglų kal
ba, 1983 m. su turistine grupe 
lankėsi sovietinėje Lietuvoje. Vė
liau parašė novelę, remdamasis 
tos viešnagės įspūdžiais, ir pa
vadino ją “Sibs" (A Russian Jour
nal). Lietuviškai — “Gentainiai”. 
Čia pateikiame novelės ištrauką, 
išverstą lietuvių kalbon Editos 
Nazaraitės. RED.

Kelionę lėktuvu “Aeroflot 
S.U. 302” užbaigėme šiandien, 
penkios po pusės dvylikos, po 
valdiškai pilku Šeremetjevo-2 
tarptautinio orauosčio dangu
mi, atokiau nuo Maskvos. 
Sprausminis “rėksniovas” 
burzgė triukšmingiau nei mai
šas kazokų. Ritmiškas motorų 
ūžesys tildė balalaikų ir 
ABBO’s muziką. Kelios kelei
vės iš Floridos sėdėjo suša
lusios, lyg viščiukų sparne
liai, nes lėktuve trūko šiltų 
apklotų. Lėktuvas skrido virš 
Oslo ir Rygos dešimties kilo
metrų aukštyje, kur vasaros 
metu buvo 46“ šalčio. Kai “Ilju- 
šin-62” sklandžiai nutūpė ant 
nusileidimo tako, nelyginant 
ant šokių salės grindų, kelei
vės iš Floridos plojo — šilu
mai.

Prieš aštuonias valandas, 
Montrealyje atsisveikindamas, 
liečiau mamos pirštų galiukus 
per Mirabel autobuso lango 
stiklą. Maskvoje atvykėlius 
sveikina tylios karinės mili
cijos kolonos. Ne mano gimi
naičiai. Uniformuoti Ivanai 
rūstieji žvilgsniu tave nars
to, jieškodami aukso arba si
dabro. Jie tyrinėja tavo iš
vaizdą su atšiauriu smalsumu, 
tarytum piktindamiesi ar peik
dami tavo buvimą.

Prie pirmųjų patikrinimo 
vartų jaunesnysis karininkas 
tyrinėja kuo įdėmiausiai ta
vo pasą — kad tik visi spuogai 
atitiktų nuotrauką. Moterį, 
pakeitusią šukuoseną, pa
klaus: “Ar tai tu?”

Vėliau patenki į aptemusią 
laukimo salę, kur lubose įmon
tuoti chromo šviestuvai, bet 
tik su keliom švieselėm.

“Ką mes dabar darysim?” — 

pasiteirauja apvalaina po
nia iš Manitobos, atsisėsda
ma šalia bagažo konvejerio 
juostos. “Nesėskim, rusai 
tuoj pristatys prie darbo”, 
atsakė jos vyras.

Vilkdami asvo lagaminus į 
antrąjį patikrinimo punktą, vi
sokio ūgio ir amžiaus nuotykių 
jieškotojai suruošė madų de
monstravimą. Turėjome pražy
giuoti pro metalinį rėmą, jaut
rų slaptiems ginklams. Tačiau 
tikra kankynė buvo tretieji, 
paskutinieji vartai. Muitinin
kai elgėsi su mūsų manta kaip 
Didieji inkvizitoriai. Jie gali 
būti šlykščiausios daiktų pa
saulio voverės. Jie įsikasa į 
kiekvieną tavo daiktų kampu
tį, jieškodami paslėptų aukso, 
sidabro, gintaro, bombų, džin
sų, pornografijos arba religi
nių knygų. Kas numesta ant 
grindų — pasikelk pats. Nesi
tikėk, kad rusiškos meškos 
virstų paslaugiais džentelme
nais. Tikrinantys karininkai 
labiau kabinėjasi prie senyvų 
žmonių. Kiekvienas karo kar
tos žmogus automatiškai įta
riamas buvęs partizanu. Senos 
moterys, jei jos nesugebėjo 
tiksliai atsakyti į anketos 
klausimus, tuoj lydimos į ki
šenės didumo kambarėlį kvo
tai, jau be juvelyrinių papuo
šalų. Kartais šios nežymios 
paslaugos palyda padidinama. 
“Parodyk man savo žiedą! Pa
rodyk savo pasą! Ištuštinti 
kišenes!” Saugumo darbuoto
jai dudena ant tavęs bukai, 
tartum šautuvo buožė. Stebiesi 
tik, ar kada nors, muštruodami 
jų paklusnumą, mokė žodžių 
“prašau” ar “ačiū”.

Keleivis gali laukti valandų 
valandas, kol bus praleistas 
arba išpreparuotas, priklauso
mai nuo politinių pažiūrų. Ššš. 
Aš pakliuvau į eilę, judančią 
pirmyn bene greičiausiai. Už 
manęs stovi amerikietis iš 
Kansaso. Jis buvo atletų są
jungos atstovas sportinių reik
menų prekybai su TSRS. Iš 
prieš mus tartum pūzras sto
vėjusio darbininko jis pačiu
po gitarą. Pradėjus derinti 
instrumentą, šis suskambėjo 
lyg knygryšio gijos. Rusų pa
auglys įdėmiai stebėjo roken
rolo sūkurin įsitraukusį ame
rikietį, grojantį klasikinį 
“Kansas City”. Buvo miela, 
nors gaidos gerokai maišėsi. 
Dvylika baro biuzų maskvie- 
tiškoms minutėms skaičiuoti. 
Kartu su kitu roko kartos 
montrealiečiu įsijungiau į rit
mą. Kultūrinė tarša. Žalios 
muitininkų kepurės nė mili

metru nepasisuko mūsų pu
sėn, kai ėmėme rusinti ameri
kietiškas dainas.

Oh my darling, oh my darling!
Oh my darling Clementin- 

skaya!
arba

Nulenk galvą, Krupskaja, 
Nulenk galvą ir verk, 
Nulenk galvą, Krupskaja, 
Mergyte, vargše, negalinti 

iškept pyrago!
Muitininkai dėjosi susido

mėję popierių pildymu. Su- 
kempėjęs darbininkas priartė
jo prie patikrinimo. Mes daina
vome roką kaip užkimę daini
ninkai, riaumojome į Rusijos 
oro teritoriją.

Išgirdę aukštą falcetą 
“hūūū”, mūsų muitininkai 
nebeišlaikė. Pirmą kartą iš
girdome baikštų rusišką kva
tojimą. Propaganda!Jo vienas 
susijuokimas buvo vertas visų 
“Archie Bunker Show” konser
vuotų juokelių. Išsišiepęs 
sargybinis praleido paeiliui 
mūsų trijulę. Likusios grupės 
laukėme rėkiančio raudonumo 
kilimais išklotame orauosčio 
restorane. Stalai nukrauti 
šalta veršiena ir šiltu alumi. 
Veršienos skonis priminė mė
są, virtą vonioje. Vanduo, li
monadas, kava ir kefyras — 
vieninteliai gėrimai prie rie
bių patiekalų, ir visa tai gali 
priversti išbūti tualete valan
dų valandas. Vidurius tvarkan
tys vaistai išsibaigė akimoju.

Inturisto autobusas, paėmęs 
mus iš orauosčio, apvežiojo po 
Maskvos senamiestį. Lenino 
prospektas ir Gorkio gatvė už
tvindyti kariniais sunkveži
miais ir įstaigų pasiuntiniais. 
Žygiuotojai. Visur esanti mi
licija priminė man Spalio kri
zę Kvebeke. Čia krizė — kas
dien. Atkreipia dėmesį gyve
namieji, greitomis pastatyti 
dešimtaukščiai namai. Batiuš- 
kos ir babuškos, apvalūs lyg 
statinaitės, geria gazuotą van
denį iš gatvės automatų. Vi
siems — viena stiklinė. Komu
nalinis puodelis. Prekyba su
muojama mediniais skaitliu
kais. Milicininkai nešasi su 
savimi portfelius su bylomis. 
Tuo tarpu seni bolševikai, sle
giami medalių svorio atlapuo
se, stabteli atokvėpiui.

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



Toronto “Volungės”, Prisikėlimo parapijos suaugusių ir vaikų chorai, vadovaujami D. Viskontienės ir V. Veri- 
kaičio, 1987 m. Kalėdų laikotarpyje surengė religinį koncertų Prisikėlimo parapijos šventovėje. Nuotraukoje - 
dalis koncerto atlikėjų Nuotr. St. Dabkaus

Kaip pasveiksta alkoholikas?

“Pakelėje j pažadėtąją žemę”
Žvilgsnis į Antano Gustaičio humoristinės kūrybos raidą

VYTAUTAS A. JONYNAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Staigmena naujajam Gus
taičio rinkiny yra ta, kad jis 
piešia tuos gyvenimo saulėly
džio gaisus savitai ir jautriai. 
Jis įžvelgia senatvėje ir nesi
liaujančią slogią sapną kan
kynę, ir vaikystės atsiminimą 
skaudulį, ir sąžinės grikšėji
mą, prisiminus mylėtas, gal 
nuskriaustas moteris. Daug au- 
toironijos, daug nelauktą spal
vų. Gustaitis traktuoja tas te
mas (neįprastas mūsą lyrikoj, 
kaip pvz. eilėraštis “Rudens 
nakties nemigoj”) tvirtai, aist
riai, nesuklupdamas.

Sakoma, kad viskas gyveni
me be galo groteskiška ir pai
ka. Tereikia pažvelgt iš tinka
mo taško. Tą išradingumą, su
manumą žvilgtert į buitį iš 
skirtingo kampo Gustaitis pa
rodo dviejuose eilėraščiuose 
— “Pirmasis naujagimio ran
devu su pasauliu’’ ir “Vėlią 
suolely”. Pirmajame išreiškia
ma, kad kvailai turėtą atrodyt 
tėvai ir pasaulis iš kūdikio 
regračio. Antrajame — kaip 
juokingai turėtą atrodyti le-

Atsiųsta paminėti
MŪSŲ VAIKAS, skiriamas ma

žamečių vaikų šeimoms, 1988 m. 
9 nr. Redaktorė ir administrato
rė - Stasė Vaišvilienė. Adresas: 
“Mūsų vaikas”, 3704 W. 68th Street, 
Chicago, IL 60629, USA.

TECHNIKOS ŽODIS, 1987 m. 
3-4 nr. PLIAS ir ALIAS organas. 
Vyr. Redaktorius - V. Jautokas. 
Administratorius - A. Brazdžiū
nas (7980 W. 127th St, Palos Park, 
IL 60464, USA). Metinė prenume
rata -$10.

KRIVŪLĖ, 1987 m. lapkritis, 
nr. 2 (46). Leidėjas - Vakarų Euro
pos lietuvių sielovada. Redaguo
ja - kun. Br. Liubinas (Carl Theo
dor Str. 11, 6710 Frankenthal, W. 
Germany) ir V. Natkevičius. Tech
ninė redaktorė-dr. Barbora Vilei- 
šytė.

TĖVYNĖN, Venezuelos Lietu
vių Bendruomenės žiniaraštis, 
1987 m. 11-12 nr. Leidėjas -r- 
VLB. Redakcinis kolektyvas: 
Vincas Baronas, Vytautas A. 
Dambrava, Bronė Skudzinskaitė 
de Sanctis, Antanas Šulcas. 
Administracija: Marija Baro
nienė ir Julius Vaisiūnas. Atsa
kingasis redaktorius — dr. Vy
tautas A. Dambrava. Adresas: 
“Tėvynėn”, Prolongacion Los 
Manolos Ed. Rio Claro, La Flo
rida, Caracas, Venezuela.

kianti į šipulius ar sovietų 
užvaldyta mūsų planeta, ste
bint tai iš vėlių suolelio. 
Kad pomirtinio gyvenimo te
ma gali būti vystoma nebana
liai iš nedažnai pasirenkamo 
stebėjimo taško, rodo eilėraš
tis “Paskutinėje stotyje”.

Kaip kiekvieną jo kartos 
žmogų tame amžiuje, nesiliau
ja kamavę A. Gustaitį ir jau
nystės prisiminimai. Jis tačiau 
iki šiol aiškiai vengė jais ope
ruoti savo lyrikoje. Nors ir ra
gintas daug kartų apsakyt juos 
prozoje, atsiminimuose, jis 
nepasidavė pagundai piešti 
“su istorija žavia didesnį už 
kitus save”. Mūsą literatūrai 
tai skriauda, nes kaip matyti 
iš eilėraščio “Atsiminimai”, 
rašytojiška Gustaičio galia 
prasiskleidžia retu gaivumu 
žavioje autoironijos ir gailes
čio samplaikoje:
Atsimenu, arklys nulysęs. 
Mums nuo jaunystės duonų aręs. 
Nuvirto kriokdamas j lysvę;
Turbūt už mus numirt nutaręs, 
Ir tėvas melsdamas kažkų. 
Kančias sutrumpino kulka ...
Tada senelis kailį lupo, 
Ir šuo lyg prieš nelaimę staugė, 
O aš verkiau prikandęs lūpų. 
Pats sau kartodamas: Nejaugi 
Ir man po amžiaus neramaus 
Taip odų pragare numaus?

Paskui — senelio lyg nebūta: 
Suklupo, kasdamas daržus. 
Grabe jam tėvas barzdų skuto 
Kad būtų danguje gražus. 
(O kai jau poneliu virtau 
Ir aš jų tėvui nuskutau).

“Atsiminimai” yra turbūt 
vientisiausias, brandžiausias 
naujoj šviesoj A. Gustaičio 
talentą parodančią eilėraščių 
rinkinyje. Keista, jį perskai
čius bematant prisimena kitas 
eilėraštis knygos pradžioje 
“Dangaus dovana”. Nemažiau 
tobulas, užsisklendžiąs pui
kia puanto velke. Jame poetas 
skundžiasi dangui, kad jam 
nelemta bus iškilti ant pje
destalo. Jo aimana pagrįsta. 
Ne vienas stambiųjų humoris
tų (Mark Twainas, Ch. Dicken- 
sas, net mūsų kanadietis Ste
phen Leacock) yra nusiskun- 
dę: nors žmonės mėgsta juoką, 
nėra linkę pripažinti humoris
tui rimto rašytojo titulo. Ne 
kitaip yra ir mūsą visuome
nėje. Bent taip buvo.

Bet čia įvyko stebuklas. 1987 
m. buvo išleista Vilniuje A. 
Gustaičio satyros ir humoro 
rinktinė. Tuo būdu išsipildė 
poeto svajonė grįžti į išsvajotą
ją (pažadėtąją ar ne, bet šir
dyje gyvą) žemę. Išsipildė ir 
kitas troškimas, taip pat šir
dyje nešiotas, būti pripažin
tam lygiateisiu su kitais poe
tais.

Čia būtų ne pro šalį paminė
ti du dalykus, surištus su A. 
Gustaičio rinktinės pasirody
mu Lietuvoje. Aptariamoji 
knyga “Pakelėje į pažadėtą
ją žemę” buvo rašoma, tvar
koma tuo pat metu, kai Gustai
čio gerbėjai Vilniuje siuvinėjo 
nuo Ainošiaus pas Kaipošių, 
kad užtikrintą jo rinktinei 
Aprobatur et Imprimatur. Ar 
ši aplinkybė pakeitė Gustaičio 
satyros pobūdį? Ar jis susilai
ko nūn nebaksnojęs žeberklu 
į Lietuvos buitį? Ar nebeva- 
noja susirgusią čionai višta
kių brolių tėvynainių? Iš eilės 
eilėraščių, kaip pvz. “Eisenoj”, 
“Vištakis”, “Miglotas rytas”, 

“Amžinajai vadą šlovei” atro
dytų, kad dar Gustaičiui ne
pakeliui su tais, “kurie tautę 
ragina į kelią, kuris baigiasi 
raistu”:
Vadas valdo už mus, vadas mušto 

už mus.
Už mus valgo ir geria lig soties, 
Ir išaukštintas mūs, didis vadas 

nuožmus.
Verčia kariamų kilpoj šypsotis.

Šis posmas nemažiau kandus 
sovietinei santvarkai, kaip 
tie, kurie nepateko į Lietuvoj 
išleistą rinktinę.

Ne mažiau nelauktas kitas 
reiškinys. Iki šiolei matėm 
Gustaitį, apdainuojant išskir
tinai išeivijos gyvenimo nege
roves, kartais net jas padidi
nantį. Skaitant naująjį rinkinį, 
šmėkšteli mintis, jog stambi 
dalis jo epigramą skamba kur 
kas tikroviškiau, jei pamąstai, 
kad jose pašiepiamos ydos ve
ši dar buiniau tėviškės ari
muos. Kad irtoks fragmentėlis:

• i f l . f ( f y - f • I ■ f . : • . ; • ■ * 
Kiekviens raštu įamžint nori 
Koks buvo gimdamas gudrus.
Kaip valdžioje įgijo svorį 
Nebojo velnio nei audros. 
Tik nieks neskelbia patirties 
Kaip žmonės keiks jį po mirties.

Šitaip žvelgiant pernelyg 
buitiškiau skamba šie eilėraš
čiai: “Pripratom ir priprasim”, 
“Baimė”, “Martynui Mažvy
dui”, “Senoviškiems poetams”, 
“Poetų logika”, “Šeimyniniai 
rūpesčiai”. Netgi eilėraštis 
“Iš pirštu rašytų kūdikio pri
siminimų”.

Paradoksalu, bet užtat ne
tvirtai, knygiškai, “abstrak
čiai" atrodo A. Gustaičio teks
tas (oratorija? kantata? re
quiem?), rašytas “Antro kai
mo” estradinei scenai ir pava
dintas “Pakelėje į pažadėtąją 
žemę”. Kaip draminis veikalas 
jis gerokai statiškas. Gal iš 
tiesų esama čia oratorijos, 
kantatos ar Čikagoj vienu me
tu populiarios “multi-media” 
spektaklio parodijos su visu 
deramu “cirku” — chorų prie
dainiais, solistų karkimu, lita
nijom? Gal? Vienas dalykas 
pernelyg aiškus — apstu žong- 
lieravimo žodžiais, kartais 
vykusio (“Seni nusargę, jauni 
nusnargę, oi varge, varge!”), 
kartais mažiau lakaus. Bet 
abiem atvejais vyrauja įkyri 
monotonija, vienadienišku- 
mas, per anksti pasenusios 
aktualijos:
Tu tauta kvailinai menu. 
Tu Vilniuj kirkinai melžėjų. 
Uždengęs galvų sijonu. 
Noreikos arijų klausei 
Visų raudoni paausiai!
Kalti ir tu, ir tu. ir tu. 
Visus sušaudyti kartu 
Tautos vardu.
O šitų atpildų per malda 
Tiktai aš vienas išprašiau. 
Aš tautą nuvedžiau į Romų. 
Jos garbei koplyčias stačiau.

Žinia, sunku įsivaizduoti, 
kaip gali skambėti ši interme
dija ar, sakykim, “lietuviškas 
divertismentas” scenoje. Vie
nok talaluškine savo vienody
be šis tekstas nesiderina kny
goj su lakiom, lengvom, šelmiš
kom dail. Prano Lapės iliustra
cijom.

Antanas Gustaitis. PAKELĖJE 
Į PAŽADĖTĄJĄ ŽEME. Satyri
nės elegijos. Išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas. 
Aplankas ir knygos iliustraci
jos Prano Lapės. Chicago, 1987 
m., 184 psl. Kaina — $10.

Ar ne tiesa, kad tie, kurie 
nusprendžia pasveikti nuo al
koholizmo, sąmoningai atsi
duoda aukštesnei jėgai, negu 
jie patys? Jie pasirenka gydy
mą, ar tai būtų klausymas gy
dytojo patarimų, ar kokio nors 
gydymo centro, ar A.A. (Alco
holics Anonymous). Ar tai nėra 
tiesa, kad jie nutaria pavesti 
savo gyvenimą kitų apsaugai ir 
vadovavimui?

Kai kurie žmonės, perėję 
pradinį gydymo laikotarpį, 
ar tai būtų pora savaičių blai- 
vystės, ar 28 dienos gydymo 
centre, ar 3 mėnesiai A.A. or
ganizacijoje, - pradeda jaus
tis, kad gali viską spręsti pa
tys, kaip turi galvoti ir elgtis. 
Jie mandagiai pasiklauso tų, 
kurie duoda patarimus, bet el
giasi savaip, nes mano, kad nė
ra tokio žmogaus, kuriuo galė
tų pasitikėti. Jie mano, kad jų 
pačių sumanumas, paremtas 
valios jėga, gali kontroliuoti 
jų vidinį gyvenimą ir užtikrin
ti pasisekimą šiame pasaulyje.

Tai labai drąsi filosofija, ku
rioje kiekvienas žmogus vaiz
duoja Dievą. Tačiau vienas ge
ras žvilgsnis į veidrodį, turė
tų tokią alkololiko galvoseną 
išsklaidyti.

Jeigu kam per daug baisu 
žiūrėti į savo atvaizdą veidro
dyje (tai dažnai būna), tegu pir
miausia pasižiūri, kokius re
zultatus gauna normalūs žmo
nės iš savimylos. Savimylos fi
losofija neduoda jokios nau
dos. Tai yra kaulus laužanti 
kvailystė, kurios didžiausias 
laimėjimas yra pražūtis.

Todėl mes, kurie esame al

SILVA LAURENCIKAITĖ

Pokalbis
i

Kaip tu, Maironį.
Gyvas likai! . . .
Šitiek metų praėjo.
Keitės laikai.
Keitėsi žmonės.
Ir vėl sugrįžo
Ta u t on
Dvasia alkani,
Kaip tu. Maironi.
Šiandien pjakį .
Širdimi.
Rūsčiai plaki,.
Kietai plaki
Mus, mažai mylinčius
Lietuvą,
Metalo kūdikius.

SU
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Viltis - aukso altorius.
Meilė - Marija skaisčiausia. 
Tiesa - Kristaus kančių keliai. 
Trys šviečiančios žvaigždės 
Mūsų gyvenimui.
Neužgesint jų . . .
Nors klauptis ir niekas nemokė 
Prieš didelę šviesą, 
Maironį
Atkasu ir atrandu tris žvaigždes 
Vaikystės maldoj ir giesmėj. 
Biblijos žody šiandien 
Gyvenimas švinta . . .
Pasaulis neturi nuodėmklausio.
Maudos purvo vonioj 
Po mėlynu šventu dangum. 
Maironi . . . 

Vaizdai iš Maironio 125-tojo gimtadienio minėjimo Kaune ties jo kapu prie 
arikatedros-bazilikos 1987 m. lapkričio 1 d. Viršuje - ROBERTAS GRIGAS 
ir kalbanti NIJOLĖ SADŪNAITĖ, pasižymėjusi laisvės kovotoja

koholikai, galime save laikyti 
laimingais. Visi mes buvome 
arti savęs sunaikinimo, pa
kankamai prikentėjome ir pa
jutome norą jieškoti ko nors 
geresnio. Dėl susidėjusių ap
linkybių, bet ne dėl savo do
rybių atvykome į A.A. (Alco
holics Anonymous).

Mes prisipažinome, kad esa
me pralaimėję, atsirėmėm į ti
kėjimą ir dabar norime pada
ryti sprendimą perduoti savo 
valią ir savo gyvenimą aukš
tesnei jėgai.

Mes suprantame, kad žodis 
“priklausomumas” yra nejau
kus, nepriimtinas daugumai 
psichiatrų, psichologų ir taip 
pat alkoholikams. Lygiai kaip 
ir mūsų profesiniai draugai, 
mes žinome, kad yra klaidin
gų priklausomumo formų.

Kada bandome savo valią su
derinti su Dievo valia, tada 
pradedame savo valią teisin
gai naudoti. Mųsų visos painia
vos atsirado dėl to, kad blogai 
naudojome savo valią. Mes 
bandėme išspręsti savo pro
blemas vien valios stiprumu, 
užuot stengęsi suderinti savo 
valią su Dievo valia. Tam tiks
lui pasiekti yra A A. organi
zacijoje dvylika žingsnių.

Kai būname sukrėsti ar ne
galime padaryti sprendimo, 
turime sustoti, nurimti ir ty
liai sakyti:

"Dieve, suteik man sielos ra
mybę ir įgalinki mane priimti 
tai, ko aš negaliu pakeisti. Tei
ki man drąsos pakeisti tai, ką 
galiu, duoti išminties tai įžvelg
ti. Tebūnie Tavo valia, ne 
mano". A.A.

Maironiu
3

Gėda man, Maironi, 
1 tave akis pakelti. 
Purvini mes.
Daug išgėrėme.
Pragėrėm viltį. . .
Reikia vėl sugrįžt.
Vėl į pradžią.
Išsilaižę nuodėmes. 
Tik ne žodžiais. 
Meilėje gyvensim! . . 
Erškėčiuotas kelias . .

4
Alkoholikų korpusai.
Betėvių vaikų nėr kur talpinti. 
Beprotnamy vietų nėra.
Narkomanai, toksikomanai, f 
Kleptomanai 
Gatvėse vakare. 
Slenka šešėlis, 
Mažas inžinierėlis 
Namo.
Gauna į snukį, 
Kad nedavė rublio. 
Kad per daug normalus. 
Pragaran persvara. 
Kokia gi harmonija!
Kokia gi tiesa dar 
Pritenkt!
Šaukia tave, mielas Maironi 
Šaukia visa Lietuva.
Reikia dainuoti. 
Reikia giedoti. 
Gal pasikeis Lietuva . . .

Šis eilėraštis buvo išspausdintas okupuotos 
Lietuvos periodiniame leidinyje “Nevėžis” 1987.XII.26
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□ TOMĖJE VEIKLOJE
Pavasarinį konceutą Bostono 

lietuviams 1988 m. kovo 13 d. su
rengs “Laisvės varpas” su savo va
dovu Petru Viščiniu. Tai bus jau 
58-tasis kultūrinis “Laisvės var
po” renginys, skirtas sidabrinei 
JAV lietuvių fondo šukakčiai. 
Kartu bus paminėti ir pačios ra
dijo valandos 34-ri veiklos metai. 
Programą atliks: sol. Birutė Viz
girdienė, sopranas iš Los Angeles, 
operos sol. Ričardas Daunoras, 
bosas iš V. Vokietijos, ir gydytoju 
tapęs bostonietis pianistas dr. 
Saulius Cibas.

Raymond Filip (Filipavičius), 
gyvenantis Montrealyje, gana pla
čiai reiškiasi kanadiečių literatū
roje kaip poetas ir beletristas. 
Šiuo metu Montrealyje spausdina
ma jo naujausių novelių knyga 
“After the Fireworks". Nemažai 
savo poezijos jis yra paskelbęs 
Kanados literatūros leidiniuose. 
Dabar rašo ciklą eilėraščių ang
lų kalba apie Rūpintojėlį. Jo 
nuomone, kiekviena karta turi 
savaip pergyventi bei pavaizduoti 
Rūpintojėlį.

Atgijęs M. K. Čiurlionio an
samblis 1987 m. lapkričio 7 d. ap
lankė Niujorko lietuvius. Jo kon
certą Richmond Hill gimnazijos 
salėje surengė Romo Kezio vado
vaujama lietuvių radijo progra
ma “Laisvės žiburys”. Klivlande 
veikiantį M. K. Čiurlionio an
samblį ištiko dvi skaudžios netek
tys: 1983 m. spalio 14 d. mirė jo 
įsteigėjas ir ilgametis vadovas 
Alfonsas Mikulskis, o 1987 m. 
sausio 5 d. mirtis pakirto ir va
dovybę perėmusį Rytą Babicką. 
Trečiuoju ansamblio vadovu ta
po darbą sausio 28 d. pradėjęs 
profesinis muzikas dr. Bronius 
Kazėnas, vadovaujantis simfo
ninio orkestro chorui kaimyni
niame Youngstowne. 1987 m. bir
želio 27-28 d. M. K. Čiurlionio 
ansamblis su naujuoju vadovu dr. 
B. Kazėnu dalyvavo Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties mi
nėjime Vašingtone, o lapkričio 
7 d. atvyko pas Niujorko lietu
vius. Koncertas, prisiminant 
Maironio 125 metų gimimo su
kaktį, buvo pradėtas jo ir J. 
Naujalio “Jaunimo giesme". Be 
mišraus choro^ atskirus pasi
rodymus turėjo moterų ir vyrų 
chorai. Programoje vyravo liau
dies dainos, harmonizuotos L. 
Abariaus, R. Babicko, A. Mikuls
kio, J. Švedo, J. Žilevičiaus, 
N. Martinonio. Onos Mikulskie
nės duetą kanklėms “Jaunystės 
džiaugsmas” atliko kanklininkės 
Teresė Majorovaitė ir Kristina 
Mataitė. įspūdinga buvo koncer
to užbaiga, atlikta mišraus cho
ro su O. Mikulskienės paruošto 
kanklių orkestro palyda.

M. K. Čiurlionio galerija Jau
nimo centre 1987 m. gruodžio 11- 
21 d.d. Čikagos ir apylinkių lie
tuvius pakvietė į vilniečio dail. 
Rimanto Dichavičiaus 30 grafikos 
darbų ir 54 meninių nuotraukų pa
rodą. Ją atidarė Vanda Aleknie
nė, su svečiu ir jo kūryba supa
žindino fotomenininkas Algiman
tas Kezys. R. Dichavičius, gimęs 
1937 m. Grimzeliuose prie Kel
mės, yra baigęs Vilniaus dailės 
institutą 1963 m., dirbęs meniniu 
"Minties" leidyklos redaktoriumi, 
iliustravęs daug knygų. Fotogra
fija susidomėjo, dėstydamas jos 
estetiką ir kompoziciją Kauno 
dailės mokykloje, dalyvaudamas 
parodose nuo 1967 m. Savo meni
nėmis nuotraukomis dabar jis yra 
laimėjęs daug premijų, susilau
kęs plataus pripažinimo ne tik 
Lietuvoje, bet ir tarptautinėje 
plotmėje. Ir čikagiškėje parodo
je pagrindinis lankytojų dėme
sys teko ne R. Dichavičiaus gra
fikos darbams, o jo nespalvotoms 
meninėms nuotraukoms. Fotogra
fijai atstovavo jo 1987 m. paruoš
tas ir išleistas albumas “Žiedai 
tarp žiedų", kurio nuotraukos 
sudarė pagrindą parodai Čikago
je. Medžiagą šiam leidiniui R. 
Dichavičius telkė daugiau kaip 
du dešimtmečius, pagrindiniu 
objektu pasirinkęs moters figū
rą, trykštančią jaunyste tarp 
gamtos vaizdų. Dėl to albumas 
ir pavadintas “Žiedai tarp žiedų". 
Nuogumas R. Dichavičiaus nuo
traukose tampa lyrišku himnu 
gamtai ir žmogui, jaunystei ir 
žydėjimui. Padėkojęs parodos 
rengėjams, R. Dichavičius kal
bėjo apie meną, kuris jungia 
visus tėvynėje ir išeivijoje gy
venančius lietuvius. Jis džiaugė
si Lietuvos dailininkų laimėji
mais, pasiektais pralaužtų varž
tų dėka, ir lietuviais fotografais, 
geriausiai susiorganizavusiais Eu
ropoje, ten užimančiais jiems pri
klausančią pirmą vietą.

Kauno M. K. Čiurlionio muzie
jus pirmą kartą Lietuvoje suren
gė animalistinės dailės parodą. 
Tapybos, grafikos ir taikomosios 
dailės darbams atstovavo įvairūs 
gyvūnai bei gyvosios gamtos reiš
kiniai nuo seniausių laikų iki 
XIX š. Ypač įdomūs buvo senovės 
Egipto, Kinijos, Japonijos bei 
įvairių Europos šalių kūriniai.

Respublikinėje Vilniaus biblio
tekoje buvo surengta paroda “Lie
tuvos statutai” — 1529 m., 1566 
m. ir 1588 m. Ji buvo skirta tre
čiojo “Lietuvos statuto” 400 metų 
sukakčiai. Parodoje išstatytas jo 
1614 m. atliktas vertimas į lenkų 
kalbą, vėlesni perspausdinimai. 
Svarbi vieta teko istorikų S. La
zutkos ir E. Gudavičiaus paruoš
tam leidiniui “Pirmasis Lietuvos 
statutas”. 1983 m. išleistą pirmą 
tomą sudaro paleografinė ir teks
tologinė nuorašų analizė, o 1985 
m. pasirodžiusį antrą tomą — 
Dzialinskio, Lauryno ir Ališavos 
nuorašų faksimilės. Lankytojų 
dėmesio susilaukė ir 1934-1938 m. 
Kaune išspausdintas dvitomis L 
Lappo “1588 metų Lietuvos sta
tutas”. Sukaktuvinėje parodoje 
taipgi buvo daug įvairiomis pro
gomis parašytų straipsnių, na
grinėjančių šiuos lietuvių tei
sės paminklus, turėjusius didžiu
lės įtakos gretimų valstybių teisei.

1987 m. pabaigoje buvo paskir
tos tradicinės metinės premijos 
už kūrinius meno saviveiklai. Pir
mąją B. Dauguviečio premiją lai
mėjo Gražina Mareckaitė už pje
ses “Eglės namai” ir "Salve”, ant
rąją — Juozas Erlickas už pjeses 
"Blinkuva” ir “Kolumbo gimta
dienis”. S. Šimkaus premijos te
ko: I — kompoz. Jonui Tamulio- 
niui ir poetui Vytautui Bložei už 
dainą mišriam chorui “Kupolio 
kupolėlio”, II — kompoz. Juliui 
Andrejevui ir poetui Stasiui Žli
binu! už dainą mišriam chorui ir 
fortepijonui “Žiemos motyvas”, 
III — kompoz. Mindaugui Urbai- 
čiui už dainą “Kas?" (žodžiai Mai
ronio). J. Švedo premijos kompo
zitoriams įteiktos: I — Anatoli
jui Lapinskui už pjesę liaudjįes 
instrumentų orkestrui “Šaltiniu”, 
H — Leonui Povilaičiui už pjesę 
liaudies instrumentų orkestrui 
“Kadagėlis”, III — Faustui Latė
nui už pjesę ansambliui “Lietus”. 
Choreografijos premijas laimė
jo: 1 — Tamara Kalibataitė ir Al
girdas Klova už šokį “Rolende- 
ris”, II — Danutė Radvilavičienė 
ir Povilas Budginas už šokį “Se
novinis spacierius”, III — Tamara 
Kalibataitė ir Feliksas Bajoras 
už šokį “Jurginėlis”. Trys premi
jos paskirtos liaudies meistrams: 
Monikai Kriukelienei — už tauti
nius drabužius, Alfonsui Skiesgi- 
lai — už medžio skulptūras, Albi
nai Žiupsnytei — už karpinius ir 
tapybos darbus.

Poeto Eugenijaus Matuzevi- 
čiaus amžiaus septyniasdešimt
metis prieš Kalėdas buvo paminė
tas literatūros vakaru Vilniuje, 
Lietuvos meno darbuotojų rūmuo
se. įvadiniu žodžiu vakarą pra
dėjo Lietuvos rašytojų sąjungos 
valdybos I sekr. P. Bražėnas. Su
kaktuvininko gyvenimo ir kūrybos 
kelią aptarė literatūros kritikas 
V. Sventickas, primindamas, kad 
E. Matuzevičius jau 55 metai išti
kimai tarnauja literatūrai, savo 
lyriniais posmais skleisdamas mei
lę gimtinei, gyvenimui ir žmogui. 
Jis taipgi yra talentingas vertėjas, 
lietuvių kalbon išvertęs apie 50 
įvairių tautų rašytojų kūrinių. Spe
cialų diplomą už A. Puškino kūry
bos vertimus sukaktuvininkui įtei
kė prof. L. Ozerovas. Jaunesnės 
kartos Lietuvos rašytojų vardu 
prabilo poetai A. Baltakis ir S. 
Geda. Vakaro dalyviams E. Matu
zevičius kalbėjo apie literatūri
nį savo darbą, skaitė pluoštą ei
lėraščių. Jo eilėraščius taipgi 
skaitė aktoriai G. Urbonaitė, V. 
Kybartas ir A. Rosenas. Muziki
nę programą atliko Vilniaus fil
harmonijos. Vilniaus operos ir 
baleto teatro solistai. Buvo su
rengta O. Pajėdaitės nuotraukų 
paroda “Dešimtmetis iš poeto 
Eugenijaus Matuzevičiaus gyve
nimo”. “Gimtojo krašto” 1987 m. 
gruodžio 24 d. laidoje paskelb
tame pasikalbėjime E. Matuze
vičius, prisimindamas kūrybos 
bičiulius, pasakoja: “Kasmet ap
silankau Šarnelėje (Plungės raj.). 
Ten, vidury Žemaitijos laukų, 
mano studijų draugo, didžiai ta
lentingo mūsų tautos poeto Vy
tauto Mačernio kapas. Bernardas 
Brazdžionis, jau būdamas garsus 
poetas, daug padėjo man žengiant 
pirmuosius žingsnius. Biržuose 
mane globojo Leonardas Žitkevi
čius, Kostas Snarskis”. V. Kst.



Tėviškės žiburiai8 psi.

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

1988. II. 23 — Nr. 8 (1983)Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H IA8

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:
90-179 d. term, ind............ 71/4%

180-364 d. term, ind...........  71/4%
1 metų term, indėlius....... 71/2%
2 metų term, indėlius.......  73/4%
3 metų term, indėlius.......  8 %
1 metų GlC-met. palūk....... 91/4%
2 metų GlC-met. palūk....... 91/2%
3 metų GlC-met. palūk.......10 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 83/4%
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 91/4% 
RRSP-2 metų term. ind. ... 91/a% 
RRSP-3 metų term. ind.. 10 % 
Specialią taup. s-tą........... 7 %
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7’/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 10’/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 35 milijonų dolerių
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

C T F DIIA Ii’C ETIIDC 406 Roncesvalles Avė.Oi Ernui! d 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
------------------------o------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 
, .E . SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

A.B GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ------------------------------ ’--------- --------------------
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

WOODBRIDGE, 3772 
kvadratinių pėdų dydžio, 
dviejų aukštų, 4 miega
mųjų geras namas, 60 pė
dų sklypas, šeimos kam
barys su išėjimu, du ži
diniai ir daug kitų page
rinimų. Kaina - $449,000.

PIETINIAME ETOBI- 
COKE, atskiras dviejų 
miegamųjų vienaaukš- f 
tis su atskiru įvažiavimu, ■ 
naujai atremontuotas na- 1 
mas. Kaina - $157,500.
MISSISSAUGOS CENT- ■■ "
RE, dviejų aukštų, 3 mie- _ 
gamųjų, pusiau sujung- B
tas namas, privatus įva- Jjk jMb- I 
žiavimas, iš virtuvės iš- V
ėjimas į aptvertų kiemą. AMTAklAe ~ckIVc 
Kaina-$149,900. ANTANAS GENYS

an independent member broker

inc. Realtor

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 rimas!

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

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

' ZlIlCtSltP Simpson's, 176 Yonge St., 
ZTIIOiaiC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

Klivlando skautės, aplankiusios Lietuvių sodybą, kur gyvena vyresnio 
amžiaus tautiečiai Nuotr. V. Bacevičiaus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tais talkininkais į pakran
tes atplaukiantiems povande
niniams Japonijos laivams ir 
jas galintiems pasiekti lėktu
vams. Stovyklose uždaryti ja
ponai neteko savo pelningų 
verslų ir viso turėto turto. Vė
liau betgi paaiškėjo, kad ja
ponai liko ištikimi Kanadai ir 
netgi stengėsi įsijungti į Ka
nados kariuomenės eiles, kovo
ti sąjungininkų pusėje. Kana
dos japonų draugija dabar rei
kalauja kompensacijos dėl in
ternavimo nukentėjusiems ja
ponams. Norima, kad Kanados 
vyriausybė pripažintų tada 
padarytą politinę klaidą ir 
kiekvienam II D. nukentėju
siam japonui sumokėtų po 
$25.000. Iš tos nukentėjusių
jų grupės dar yra gyvų apie 
14.000 japonų. Kanados vy
riausybės atstovai atmetė ofi
cialų padarytos klaidos prisi
pažinimą ir individualias kom
pensacijas po $25.000. Kanados 
japonų draugijai buvo pasiūly
ta $12 milijonų į bendrą jos 
fondą. Pasiūlytoji suma yra 
labai menka. Japonai ją atsi
sakė priimti. Derybos su Kana
dos vyriausybe buvo nutrauk
tos.

Panašias kompensacijos da
bar pareikalavo ir Kanados 
ukrainiečiai, susilaukę bene 
daugiausia kaltinimų iš žy
dų organizacijų atstovų tei
sėjo J. Deschenes komisijos 
tyrimuose. Pagrindą ukrainie
čių reikalavimams sudaro To
ronto universiteto demogra
fijos prof. Liubomiro Luciu- 
ko studija apie I D. kare 1914- 
20 m. Kanadoje nukentėjusius 
ukrainiečius. Kanadon jie bu
vo atvykę iš Gąlicijos ir Buko
vinos, kurios tada priklausė 
Austro-Vengrijos imperijai, I 
D. kare rėmusiai Voketiją. Ši 
grupė sudarė tik mažąją Kana
dos ukrainiečių dalį, bet jos 
nariai buvo laikomi Austro-

Vengrijos piliečiais ir dėl to 
Kanados priešais. Apie 80.000 
tokių ukrainiečių neteko Ka
nadoje turėtų teisių, buvo 
priversti registruotis ir regu
liariai pasirodyti policijos 
nuovadose. Apie 5.000 ukrai
niečių neteko savo ūkių bei 
kito turto, buvo internuoti 
nuošaliose vietovėse įrengto
se specialiose stovyklose.

Prof. L. Luciukas tokią anuo
metinės Kanados vyriausybės 
taktiką laiko nepagrįstu žmo
gaus teisių pažeidimu karo 
metais. Atrodo, prof. L. bu
čiuką paskelbti šią studiją 
paskatino teisėjo J. Desche
nes komisijos atliktos II D. 
karo nusikaltėlių pajieškos 
ir Kanados vyriausybės pri
imtas įstatymas, čia leidžian
tis teisti visus karo nusikal
tėlius. Kanados japonų ir ukrai
niečių teisių pažeidimas liudi
ja, kad karinių nusikaltimų 
yra padariusi ir pati Kanada. 
Prof. L. Luciuko studiją įro
do, kad Galicijos ir Bukovinos 
ukrainiečiai niekada nerėmė 
Austro-Vengrijos imperijos ir 
Vokietijos. Jie stengėsi įstoti 
Kanados kariuomenėn ir įsi
jungti karan Austro-Vengrijos 
ir Vokietijos priešų pusėje. 
Stodami Kanados kariuome
nėn, tokie ukrainiečiai sten
gėsi nuslėpti savo gimtavie- 
tes Galicijoje ir Bukavinoje, 
pavardes pakeisti angliškai 
skambančiomis. Mat kaip ukrai
niečiai iš tų Ukrainos vietovių 
jie buvo laikomi priešais ir ne
priimami į Kanados karių ei
les. Pasak prof. L. Luciuko, 
ukrainiečiams pakaktų visai 
jų bendruomenei skirto Kana
dos atsiprašymo bet kokia 
forma ir mažos kompensacijos 
į specialų fondą, kurio lėšos 
būtų panaudotos knygoms, ty
rimams, švietimo studijoms. 
Esą Kanados ukrainiečiai tik 
nori užtikrinti, kad šis isto
rinis įvyks nebūtų užmirštas 
ateityje.

“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 - $110, 
įskaitant ir lagaminų pervežimą.
Skambinkite tel. 297-1670, tel. 239-9411

(kalba angliškai, rusiškai ir lenkiškai).

Save Time & Money

INCOME Im"
.tax y 
( TRO )

NIXZ

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

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

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

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

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

769-4558

Skautų veikla
• Vasario 16 d. Toronto švie

timo vadybos pastate įvyko mies
to ir priemiesčių 30-tas visuoti
nis Kanados skautų vadovų susi
rinkimas. Išrinkta nauja vadovy
bė. Lietuvių skautams atstovavo 
s. F. Mockus ir ps. V. Keturakis.

• VlII-tos tautinės stovyklos 
tema - “Lietuva - mano tėvų že
mė”. Viršininkas - LSST pirm. v.s. 
fil. P. Molis. Seserijos virš. - V. S. 
v.s. S. Gedgaudienė ir brolis - V.S. 
v.s. G. Deveikis.

• Švenčiant Lietuvos nepri
klausomybės 70 m, sukaktį vasa
rio 7 d. V.S. įsakymu į s. laipsnį 
pakeltas dr. A. Dailydė. “Tėvynės 
sūnaus” žymenimis apdovanoti - 
sk.v.v.sl. A. Saplys ir G. Sendžikas, 
o Lelijos ordinais - dvasios vadas 
s. A. Simanavičius, OFM, ir s. F. 
Mockus. Medalius įteikė v.s. V. 
Skrinskas.

• Vasario 21 d. skautų tėvų ko
mitetas su vyriausia šeimininke 
V. Vaitkiene ir p. Karosu nutarė 
Kaziuko mugės metu pavaišinti 
visus svečius lietuviškais patie
kalais. Mugės atidarymas įvyks 
kovo 6 d., 9.45 v.r., Toronto Prisi
kėlimo par. salėje. Po atidarymo 
skautai ir skautės organizuotai 
dalyvaus šv. Mišiose, o po to visi 
įsijungs į mugės darbą. Mugės me
tu vyks loterija, kurią tvarkys 
p.s. V. Grybienė. “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntai bei tėvų komi
tetas kviečia visus Toronto ir apy
linkių lietuvius į tradicinę Ka
ziuko mugę. F.M.

(05? SPOKTAS
38-sios ŠA lietuvių sporto žaidy

nės įvyks 1988 m. gegužės 14-15 
d.d. Čikagoje. Visuotinio ŠALFASS 
suvažiavimo nutarimu ir ŠAL
FASS centro valdybos pavedimu, 
žaidynes rengia Čikagos ASK “Li- 
tuanica” ir LSK “Neris”.

Žaidynių programoje - 1988 m. 
ŠA lietuvių krepšinio, tinklinio, 
ledo ritulio, šachmatų, raketbolo, 
kėgliavimo, stalo teniso ir plauki
mo pirmenybės. Plaukime vyks 
kartu ir baltiečių pirmenybės.

Šios žaidynės buvo namatytos 
š. m. balandžio 30 - gegužės 1 d.d., 
tačiau dėl nepalankių patalpų 
gavimo aplinkybių rengėjai bu
vo priversti jas nukelti.

Preliminarinė registracija vi
soms sporto šakoms - iki 1988 m. 
kovo 21 d. šiuo adresu: Algimantas 
Tamošiūnas, 317 South Catherine 
Ave., LaGrange, IL 60525, USA. 
Tel. (312) 354-2516.

Pagal preliminarinės registra
cijos duomenis bus nuspręsta, 
kurios sporto šakos bus žaidynė
se vykdomos, nustatytos jų pro
gramos ir paskelbtos galutinės 
dalyvių reigstracijos datos.

Dalyvavimas yra atviras visiems 
Š. Amerikos lietuvių sporto viene
tams ir individams, atlikusiems 
metinę 1988 m. ŠALFASS narių re
gistraciją. Principe dalyvių skai
čius visose sporto šakose yra ne
apribotas.

Šie metai mūsų sportiniam gy
venime yra ypatingi. Metų gale 
Australijoje bus IlI-sios Pasau
lio lietuvių sporto žaidynės. Taipo
gi šiais metais sukanka 50 metų 
nuo I-sios Tautinės olimpiados, 
įvykusios 1938 m. Kaune. Šių įvy
kių akivaizdoje turime stengtis, 
kad 38-sios ŠALFASS žaidynės 
praeitų su prideramu dėmesiu.

ŠALFASS centro valdyba 
Aleksandras Žaliauskas, 16 m. 

amžiaus, š. m. vasario 6 d. Yorko
un-te dalyvavo Kanados legijono 
Ontario prov. lengvosios atleti
kos pirmenybėse ir laimėjo pirmą 
vietą šuolyje į aukštį jaunių gru
pėje - iššoko 2.08 metro (6’-10”). 
Tai jo nauja asmeninė pasekmė.

Vasario 14 d. įvyko Ontario jau
nių ir vyrų pirmenybės Yorko un- 
te. Jose A. Žaliauskas pasiekė nau
ją rekordą, jaunių klasėje iššo
kęs 2.13 m (7’-0”). Tuo būdu jis pa
siekė nustatytą normą (2.12 m), 
įgalinčią jį dalyvauti pasaulio 
jaunių (iki 19 metų) varžybose šią 
vasarą Sudburio mieste.

A. Žaliauską treniruoja Toron
to universitete C. Georgewski, 
ruošiantis Kanados šuolininkus. 
Jis tikisi, kad Aleksandrui nebus 
sunku pasiekti 2.20 m pasekmę. Su 
tokia pasekme jis būtų vienas iš 
10 geriausių pasaulio jaunių šuo
lininkų. Inf.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

MOKA:
71/4% už 90 dienų term. indė).
71/4% už 6 mėn. term, indėlius 
7’/2% už 1 m. term, indėlius 
73/4% už 2 m. term, indėlius
8 % už 3 m. term, indėlius 
91/4% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
91/ž% už 2 m. GIC invest, pažym.

10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą (variable rate) 
91/4% už 1 m. term, pensijų planą 
91/2% už 2 m. term, pensijų planą

10 % už 3 m. term, pensijų planą
8 % už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
6 % už taupymo s-tas 
53/4-7% kasd. palūkanų sąskaita 
7'/4% virš $10,000 kasd. pal. sąsk. 
53/4% už kasd. 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 ....................111/4%
(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 mortgičial.

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

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

KINGSWAY NATIONAL TeL
THE SIGN OF DISTINCTION arba 537-2869

RF/MBK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva 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

ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4141 Dixie Rd., Rockwood Mall, Mississauga

624-6336 namų 897-0068

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

• atlieku visus elektrinius darbus -r- 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



<& SKAITYTOJAI PASISAKO
APRAŠYMO PATIKSLINIMAS
“TŽ” 1988.11.2 laidos skyriuje 

‘‘Skaitytojai pasisako” buvo pa
skelbtas B. Kemežaitės pastabos 
“Netikslumai aprašyme” dėl mano 
santraukos jos skaitytos paskai
tos 1987.XI.29 “Nesibaigianti ko-' 
va dėl Vilniaus" Vilniaus dienos 
minėjime Toronte.

Aprašydamas spaudoje minėji
mus, svarbiausią dėmesį kreipiu 
j paskaitas, kurias rekorduoju ir 
iš garsinės juostelės paruošiu 
santraukas be jokių savo komen
tarų. Santraukoje nenaudoju nei 
ištraukų nei paskaitininkų išsi
reiškimų. Atpasakoju tik pagrin
dines mintis, nes skaitytojai ne
mėgsta skaityti ilgų straipsnių. 
Šiuo metodu buvo paruošta ir B. 
Kemežaitės minėta paskaita.

“Netikslumai aprašyme” iš ma
no santraukos pateikta ištrauka 
liečia B. Kemežaitės paskaitos 
antros dalies įžangą, kurioje bu
vo pareikšta, kad “Dievo vardu 
vykdomas nutautinimas per baž
nyčias ...” Paryškinimui šios 
minties, pridėjau, kad šiuo atve
ju aktyviausiai reiškiasi lenkų 
Katalikų bendrijos vadovai (vys
kupai ir kunigai). Įtarpo “(Taip 
tvirtino kalbėtoja)” mano san
traukoje nebuvo, nes atpasakota 
pagrindinė mintis mano žodžiais. 
Paskaitos teksto ištrauka apie 
kun. dr. V. Rimšelio viešnagę 
Lenkijoje jokio tiesioginio ry
šio neturi su mano atpasakojimu. 
Žodis “broliai” B. Kemežaitės 
paskaitoje paminėtas du kartus, 
o “Katalikų šventovėse”, vieto
je paskaitininkės “bažnyčiose” 
sukeista, prisitaikant prie “TŽ” 
terminologijos.

B. Kemežaitės paskaita buvo 
rūpestingai paruošta, bet baig
minėje dalyje ją nuvertino pati 
prelegentė, pareiškus kontrover
sinių teiginių. Pavyzdžiui: “Reli
ginis pogrindis perdėm sulenkė
jęs . . . Gerai, kad 600 m. krikšto 
jubiliejaus metu Maskva neleido 
popiežiui vykti į Lietuvą .. .” Pa
našių teiginių buvo ir daugiau. 
Dėl šios priežasties dalis klausy
tojų paskaitą vertino neigiamai.

J. Varčius

ATSILIEPIANT į PRIEKAIŠTUS
“Tautos gyvybės” žurnale buvo 

ne kartą rašyta, jei kas nesutin
ka su kurio nors autoriaus minti
mis, turi tas vietas pacituoti, nu
rodydamas straipsnio pavadini- 
/ną bei autorių, kultūringai pa
aiškinti, kodėl nesutinka, kultū
ringai ’pareikšti savo priešingą 
"nuomonę ją argumentuojant, ir aš 
išspausdinsiu.

Tačiau kaip Liūtas Grinius krei
piasi į “Tautos gyvybę”?! Cituo
ju: “Jūsų kaltinimai dr. K. Bobe
liui dėl ‘atsidėkojimo Vatikanui’ 
yra įžūlūs, niekuo nepamatuoti ir 
prasilenkia su viešo ir asmeni
nio santykiavimo etikos ir mora
lės normomis. Gaila, kad “Tau
tos gyvybei’ labiau rūpi sensaci
jų, savo tikslą pateisinančių fak
tų atrankos ir iš piršto išlaužtų 
kaltinimų skelbimas nei įsigili
nimas į faktus, jų esmę ir pozity
vių pastangų įvertinimas”.

Aš siūlau skaitytojams paimti 
L. Griniaus nurodytą “Tautos gy
vybės” 1987 m. nr. 3 (16) ir patik
rinti. Jame yra tik du “TG” redak
torės Kemežaitės straipsniai, bet 
tiktai viename (“VLIKo ir spaudos 
darbuotojų konferencija”) liečia 
VLIKą ir dr. K. Bobelį. Suraski
te jame mano “kaltinimus” dr. K. 
Bobeliui dėl “atsidėkojimo Va

tikanui”, tada jūs, skaitytojai, 
įsitikinsite, kas yra tas įžūlus 
kaltintojas ir kas kaltinimus “iš
laužia iš piršto ..

Apie Vilniaus arkivyskupijos 
priskyrimą prie Lietuvos bažny
tinės provincijos Liūtas Grinius 
“Tautos gyvybei” skirtame savo 
atvirame laiške nieko konkretaus 
nepasako ir nieko neįrodo.

Birutė Kemežaitė,
“Tautos gyvybės” redakatorė

SPORTO RĖMĖJAI
Neturėtų būti pamiršti lietu

viškojo veikimo rėmėjai. Spau
doje skaitome apie mecenatus, 
kurie nesigaili pinigų lietuvių 
mosklo institucijom, Bendruo
menei, parapijom. Turi jų ir spor
tininkai. Jie dosnūs lietuviško 
sportuojančio jaunimo auklėji
mui bei su sportine veikla suriš
tiems reikalams. Visus suminėti 
būtų sunkoka, tačiau vieną iš jų 
tikrai vertėtų, - tai torontiškis 
Leonardas Kirkilis. Jis jau 30 me
tų remia ne vien tik Toronto spor
to klubus, bet ir kiekvieną svar
besnį sportiniame gyvenimą įvykį. 
Jo parama vertinama ne doleriu, 
penkine, bet šimtinėmis, ir tai ga
na dažnai. Jis yra ir veikalo “Iš
eivijos lietuvių sportas” mecena
tas su pilna tūkstantine.

Sporto vadovybė turėtų paro
dyti mostą, ateidama su žymeniu, 
pagerbimu tokio žmogaus. Taip 
pat turėtų būti pagerbti ir visi 
kiti mecenatai bei rėmėjai, kurių 
pastangomis dažnai įgyvendinami 
dideli užmojai.

Sig. Krašauskas

REIKIA DVASINIO PENO
Siunčiu čekį “TŽ” prenumera

tai pratęsti. Jei galima, prašyčiau 
laikraštyje duoti ką nors dvasi
nio. Neužtenka vien gėrimo, valgio, 
balių, koncertų, minėjimų. Vien 
tais dalykais stiprios sielos neiš
laikysi. Linkiu jums Dievo palai
mos, kad sukurtumėte ką nors nau
dingo dvasiai. J. Jasimienė, 

Hamilton, Ont.

Kanados Lietuvių 
Bendruomenė

VH-tojo PLB seimo atstovų 
rinkimo komisija Kanadoje 1988 
m. vasario 15 d. posėdyje patik
rino 49 atsiųstus balsavimo lapus 
ir rado, kad pagal balsų skaičių 
išrinkti šie kandidatai: Joana Ku- 
raitė-Lasienė, Romas Vaštokas, 
Petras Lukoševičius, Algis Pace- 
vičius,- Arūnas Staškevičius, Ra'- 
mūnė Sakalaitė-Jonaitienė, Juo
zas V. Danys, Rasa Lukoševičiū- 
tė-Kurienė, Juozas Krištolaitis, 
Gabija Petrauskienė, Rudy Vilem- 
brektas, Algirdas K. Vaičiūnas, 
Jeronimas Pleinys, Paulius Ku
ras, Adolfas Šetikas; kandidatai: 
Jonas Lukšys, Jonas Stankus, Al
fonsas Patamsis.

Rinkimų komisija

Nėra bulvių
Kompartijos pareigūnas, 

lankydamas kolchozą, klausia 
pirmininką apie bulvių der
lių. Pirmininkas paaiškina, 
jog, oficialiai imant, derlius 
buvo toks geras, kad sudėjus 
bulvę ant bulvės grandinė 
siektų Dievo sostą. Partie
tis pastebi: “Bet čia yra Sov. 
Sąjunga. Joje Dievo nėra”. Pir
mininkas taria: “Taip, tiesa, 
bet užtat joje nėra ir bulvių.”

“AUDRA^ TRAVEL PRANEŠA, 
kad kiekvieną penktadienį (vasaros metu pirmadienį ir penktadienį) 
kursuoja “Audros” autobusas ruožu Torontas-Montrealis. 
Išvyksta iš Toronto 9 v.r., nuo "Audra Travel”, 2100 Bloor St. W., 
atvyksta į (Mirabel) Montrealį 15 v. Išvyksta iš (Mirabel) Montrealio 
16.30 v., atvyksta (Torontą22.30 v. prie “Audra Travel” 2100 Bloor 
St.W. Kaina asmeniui į vieną pusę - $69.00 kan., į abi puses - 
$129.00. Priemoka už bagažą - $10.00 (už vieną). į nurodytą kainą 
įeina pilna keleivių bei lagaminų drauda. Kalbame lietuviškai, 
angliškai, rusiškai, lenkiškai, vokiškai, prancūziškai, itališkai, 

ispaniškai bei kitom kalbom. Užsisakykite iš anksto.
Tel. (416) 769-2500. Vietos ribotos.

TOROAIT©«t
Maironio mokyklos mokiniai 

praėjusių Kalėdų proga rašė 
sveikinimus lietuviams sąži
nės kaliniams sibiriniuose la
geriuose. Dalia Baliūnaitė 
parašė sveikinimą Viktorui 
Petkui ir gavo jo atsakymą: 
“Geroji Dalyte, man buvo la
bai malonu, kad švenčių metu 
nepamiršote ir manęs. Ačiū 
už sveikinimus ir linkėjimus. 
Gražų vardą turi mokykla, ku
rioje Jūs mokotės. Maironis — 
didi asmenybė ir mūsų tautos 
pasididžiavimas. Tai pats di
džiausias mūsų poetas. Nepa
prastai sunkiu mūsų tautai 
laikotarpiu jis ne tik nenu
leido rankų, bet ir pranašavo 
tėvynės atgimimą, kas iš tik
rųjų ir įvyko”. Toliau V. Pet
kus rašo pažinojęs Maironio 
seserį, ištekėjusią už jo kai
myno Lipčiaus bei jų gyveni
mą. Baigdamas laišką, V. Pet-» 
kus rašo: “Tikiu, jog besimoky
dama toje mokykloje išaugsite 
susipratusia, sąmoninga lietu
vaite. Prašom perduoti daug 
sveikinimų nuo manęs visiems 
savo artimiesiems. Sudiev! Vi
suomet Jus prisimenąs Vikto
ras”. Dabartinis adresas: 
USSR 671510, Buriatskaja 
ASSR, Bauritovskij raj., pos. 
Bagdarin, Bagdarinskaja eks- 
peditsija, Viktoras Petkus.

“Air Canada” bendrovės iš
leistame žurnale “En Route” 
yra įdėtas Europos žemėla
pis, kuriame Baltijos valsty
bės parodytos kaip Sov. Sąjun
gos dalys. Parlamento narys 
Andrew Witer pasiuntė laišką 
transporto ministeriui J. 
Crosbie, nurodydamas, kad 
prievartinio Baltijos valsty
bių įjungimo Sov. Sąjungon 
Kanados vyriausybė “de jure” 
nepripažįsta. Be to, tai esąs 
įžeidimas Kanados baltiečių. 
A. Witer prašė minister) mi
nėtą klaidą ateityje ištaisyti.

Ontario meno taryba 1988 m. 
pradžioje paskyrė $4,497,415 
įvairiom meno bei kultūros or
ganizacijom ir paskiriem as
menim. Sąraše yra 515 asme
nų ir 283 organizacijos. Pasta
rųjų eilėje pažymėta Kanados 
ukrainiečių operos draugija, 
gavusi $4,000, Kanados lenkų 
muzikos draugija ($6,000)',’ To
ronto latvių koncertų drau
gija ($1,500), Sudburio ukrai
niečių profesionalų ir vers
lininkų klubas ($1,500). Tarp 
pavienių asmenų, gavusių pa
ramą, sąraše minimas dail. G. 
Račkus iš Stoney Creek, Ont. 
Daugiau lietuvių jame nema
tyti. Adresas: Ontario Arts 
Council, 151 Bloor St. W., Suite 
500, Toronto, Ont. M5S 1T6. 
Tel. (416) 961-1660.

“The Globe a. Mail” 1988.11.20 
išspausdino ilgą, gausiai iliust
ruotą straipsnį apie Alain 
Stankę, buvusį Aloyzą Stanke
vičių, gyvenantį Montrealyje 
pagarsėjusį spaudos bei te
levizijos žurnalistą ir dide
lės knygų leidyklos savinin
ką. Straipsnyje pažymėta, kad 
jis gimęs Lietuvoje 1934 m. Į 
Kvebeką atvyko 1951 m. ir pra
dėjo labai sėkmingą žurnalisto 
karjerą. Esąs labai populiarus 
visoje Kvebeko provincijoje.

“Nemarus mirtingasis” — 
monografija apie arkiv. Teo
filių Matulionį, išleista vokie
čių kalba V. Vokietijoje, susi
laukė recenzijos leidinyje 
“Koenigsteiner Rufe” 1988 m. 
sausio mėnesio laidoje. Jos 
autorė dr. Elisabeth Herbrich 
iš Salzburgo gražiai įvertino 
monografiją, sakydama, kad 
ją būtinai turėtų skaityti ku
nigai ir pasauliečiai, per 
daug pasidavę dabarties dva
siai.

Skaučių veikėjos Montrealyje - GINTA ir RIMA PIEČAITIENĖS, pakel
tos į paskautininkių laipsnį. Viduryje - kapelionas kun. JUOZAS ARA- 
NAUSKAS, gavęs ordiną “Už nuopelnus” su rėmėjo kaspinu Ntr. R. Otto
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T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1M7 

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

1988 
metų

“Tėviškės žiburių” spaustuvei
reikalinga

RINKĖJA ARBA RINKĖJAS
Lengva išmokti rašantiems paprasta mašinėle.
Kreiptis į spaustuvės vedėją Vytautą Balčiūną
 tel. (416) 275-4672

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

birute spudas B1 
sales representative

RF/WKK
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

1. Balandžio
2. Gegužės
3. Birželio

BAYVIEW ir ROYAL ORCHARD BLVD. - Keturių miegamųjų, 
dviejų aukštų, “Tudor”, $249.500.
NETOLI PRISIKĖLIMO PARAPIJOS visai naujai atremontuo
tas dviejų butų po du miegamuosius namas (duplex). Naujos 
prausyklos, virtuvės, “skylights”. Galima įrengti butą rūsyje. 
Kaina $349.900.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
1988 METŲ KELIONĖS į LIETUVĄ 

ypatingai prieinamos kainos, įskaitant net ir visų, oro uostų ir dau
gumos draudų mokesčius (pvz. ’A milijono dolerių gyvybės drauda!) 

Gegužės 243- 10 naktų Vilniuje - $2050
'■ su proga pailsėti Jugoslavijoje - $2350

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

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

Rugpjūčio 23-10 naktų Vilniuje.
Norintiems proga aplankyti Budapeštą 

Rugsėjo 20-11 naktų Vilniuje. Su proga pailsėti Jugoslavijoje 

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

reikalus - kreipkitės!

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

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacijų srityje

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

“Canada Savings Bonds”, RRSPs,
tuaLfunds” ^,._______ ...... 

—• Sąžinlgai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

Juozos (Joseph)

Toronto miestas
Svarbus pranešimas Toronto miesto 
nejudomo turto mokesčių mokėtojams
Jau dabar turėjote būti gavę 1988 m. laikiną nejudomo turto 
mokesčių sąskaitą. Jeigu dar nesate jos gavę, skambinkite tel. 
392-7115 arba rašykite mokesčių rinkėjui (Tax Collector), City 
Hall, Toronto M5H 2N2, arba užeikite informacijos įstaigon (Tax 
Information Counter), Main Floor, City Hall, kaip galint greičiau.

Atminkite, jeigu ir nesate gavę sąskaitos, vistiek turite mokė
ti savo nejudomo turto mokesčius. Pirmieji keturi mokėjimai už 
1988 m. yra mokami vasario 15, kovo 15, balandžio 15 ir gegu
žės 9.

Šie 1988 metų mokėjimai yra nustatyti pagal praėjusių metų 
mokesčių pusę sumos. Gegužės mėnesį jūs gausite sąskaitą 
1988 metų nejudomo turto mokesčių likusiai sumai, kuri turės 
būti apmokėta ir vėl keturiais mokėjimais..
G. H. Clarke,
miesto iždininkas

EKSKURSIJOS
IR KITUS EUROPOS MIESTUS
18-27
18-1
15-29

4. Liepos
5. Liepos

6-20 
13-27

6. Rugpjūčio
7. Rugsėjo
8. Spalio

17-31 
7-21 

10 - 19
Ekskursijų kainos:! ir VIII-$1775.00, ll-$2150.00, III, VI, VII - $2425.00, IV ir V-$2524.00, įskai
tant vizą ir draudą. Grupės 2-7 Vilniuje - 10 dienų. 1 ir 8 Vilniuje - 6 dienos. Po Vilniaus galima važiuoti ir į 
kitus miestus ilgesniam laikui pagal Jūsų pasirinkimą. Užsirašyti bent 45 dienas prieš išvažiuojant ir įmokėti $200 
depozitą. Likusi suma reikalinga sumokėti bent 30 dienų prieš išvažiuojant. Tikslios kainos bus žinomos ir paskelb
tos balandžio mėnesį. Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu

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

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

1700 bloor street west 
toronto. Ontario M6P 4C3

MASKELL INSURANCE

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

RF/IdKK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

769-1616

"ALL THE

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 0 TT T7 D INSURANCE &
U Ji IJ O Ji I-J Ja REAL ESTATE BROKERS 

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

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

Darbo valandos: 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 
(41 6) 533-1 1 21



10 psi. • Tėviškės žiburiai > 1988. II. 23 — Nr. 8 (1983)

TORONTO MONTREAL
Anapilio žinios

— Tikinčiosios Lietuvos diena 
Lietuvos kankinių parapijoje - 
vasario 28, sekmadienį. Bus spe
ciali rinkliava religinei Lietu
vos šalpai.

— Metinis Anapilio moterų bū
relio susirinkimas - vasario 28, 
sekmadienį, po 11 v.r. Mišių, bu
vusiose bankelio patalpose.

— Gavėnios rekolekcijos - kovo 
17-20 dienomis. Prasidės kovo 17, 
ketvirtadienį, 7 v.v. Vedėjas - 
kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas.

— Jaunųjų talentų koncertas 
Anapilio salėje - kovo 27, Verbų 
sekmadienį. Rengia kultūrinė pa
rapijos sekcija. Registruotis pas 
S. Žiemelytę tel. 823-7261.

— Pakrikštyti: Claus ir Dianos 
(Bubulytės) Wise dukrelė Kristina- 
Aurelija; Ramūno ir Deboros (Zel- 
ger) Stanaičių sūnus Jonas-Pra- 
nas; Martyno ir Ramonos (Griga- 
liūnaitės) Yčų sūnus Tomas-Mar- 
tynas.

— Vasario 16 d. lietuvių kapi
nėse palaidota a.a. Petronėlė Ži- 
žienė, 84 m. amžiaus.

— Kanados lietuvių kultūros 
muziejaus statybai A. Mickevičius 
paaukojo $1000. Statyba numa
toma pradėti š. m. gegužės mė
nesį.

— Lietuvių kapinėms paaukojo 
$100 S. Povilenskis.

— Mišios vasario 28, sekmadie
nį, 9.30 v.r. - už a.a. Norą Šimku
tę, 11 v.r. - už parapiją.

Lietuvių namų žinios
— Praeito sekmadienio suruoš

tas poezijos ir muzikos vakaras 
praėjo sėkmingai. Dalyvių buvo 
apie 250.

— Vasario 24, trečiadienį, 10.30 
v.r. įvyks susirinkimas dėl Lie
tuvių slaugos namų “rezoning". 
Miesto komitetas nutars-balsuos 
mūsų prašymą. Dalyvaujančių 
asmenų skaičius turės įtakos 
planavimo komitetui darant 
sprendimą. Prašome lietuvių 
visuomenę gausiai dalyvauti. 
Vieta: Toronto City Hall, Com
mittee Room, No. 4, II a.

— “N. Lietuvos” rėmėjai šau
kia susirinkimą jos skaitytojų 
bei prijaučiančių LN posėdžių 
kambaryje kovo 6, sekmadienį,
l. 45 v.p.p. Bus aptarta laikraščio 
parama — vajus ir metinis paren
gimas.

Straipsnyje “Didelė sauja der
liaus”,išspausdintame “TŽ” 1988
m. 7 nr., praleista autoriaus Stasio 
Kasparo pavardė. Šiomis eilutė
mis atitaisome įvykusią klaidą.

Užuojautoje Vincui Ignaičiui, 
pareikštoje dr. Antano ir Sofi
jos Pacevičių ir išspausdintoje 
“TŽ” 1988 m. 5 nr., įsibrovė klaida: 
vietoje žodžio “užuojautą” iš
spausdinta “padėką”. Tai pakeitė 
teksto prasmę. Atsiprašome už 
klaidą.

A. a. Algio Banelio atmini
mui vietoje gėlių Jonas ir An
gelė Šulcai paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $25.

J. Marčiukaitienė, pagerb
dama savo vyrą a.a. Meilutį 
Marčiukaitį, jo atminimui pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$75.

Feliksas ir Vida Mockai, pa
gerbdami a.a. Bronių Bijūną, 
paaukojo Kun. P. Ažubalio 
vardo fondui $30.

KLF A. ir T. Kojelaičių sti
pendijų fondo komisija pa
skyrė $1000 stipendiją A. Pa
bedinskui, ruošiančiam moks
linį darbą magistro laipsniui 
gauti iš cheminės inžinerijos, 
$400 — J. Lukošiūtei-Sanders, 
baigiančiai ruošti mokslinį 
darbą magistrės laipsniui iš 
geologijos, $700 — P. Babec- 
kui, lankančiam Vasario 16 
gimnaziją. Fondas moka ir 
premijas studentams, para
šiusiems profesoriui moksli
nį darbą iš lituanistikos. Sti
pendijų fondo adresas: 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M6P 1A6.

Miniatiūrinio meno parodoje, 
kuri buvo surengta Toronte 
“Del Bello Gallery” 1987 m. 
lapkričio 8 — gruodžio 31 d.d., 
buvo ir keliolikos lietuvių dai
lininkų kūrinių iš okupuotos 
Lietuvos. Štai jų pavardės: Al
fonsas Čepauskas, Irena 
Daukštaitė-Guobienė, Gražina 
Didelytė, Giedrius Jonaitis, 
Danutė Jonkaitytė, N. Jurė- 
nienė, V. Kisarauskas, Rim
vydas Kepežinskas, Ramunė 
Kmieliauskaitė, Elvyra-Ka- 
talina Kravconaitė, Klemen
sas Kupriūnas, Vytenis Lin
gys, Jonas Maldžiūnas, Vid
mantas Markevičius, Diana 
Radavičiūtė, Nijolė Šalteny
tė, Jūratė Stauskaitė, Alvydas 
Seibutis, Tadas Vėbra, Vytau
tas Jurbūnas. Iš Lenkijos da
lyvavo Stasys Eidrigevičius, iš 
JAV — Everett P. Misunas.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kryžiaus keliai gavėnios me

tu bus einami kiekvieną penkta
dienį, 7 v.v., o po jų bus Mišios 
7.30 v.

— Vasario 19 d. palaidotas a.a. 
Algirdas Banelis, 63 m., vasario 
20 d. - a.a. Anelė Vaičiūnienė, 
83 m., vasario 22 d. - a.a. Elena 
Barakauskienė, 35 m.

— Tikinčiosios Lietuvos diena
- kovo 6 d. Tą dieną bus daroma 
rinkliava religinei Lietuvos šal
pai. Pamokslus sakys Lietuvių in
formacijos centro ir Religinės 
šalpos įstaigų vedėjas kun. K. Pu- 
gevičius iš Niujorko.

— Metinei parapijos vakarienei 
bilietai gaunami po Mišių salėje.

— Katalikių moterų draugijos 
susirinkimas - vasario 28, sekma
dienį, po 11.30 v. Mišių Parodų 
salėje.

— Parapijos tarybos jaunų šei
mų sekcijos posėdis - vasario 29, 
pirmadienį, 7.30 v.v., A. R. Ginio- 
čių bute.

— Kelionė į Šv. Žemę, kuri numa
tyta gegužės 21 - birželio 4 d.d., 
įvyks, jei neramumai Izraelyje pa
sibaigs iki to laiko. Prašom regist
ruotis su ta sąlyga, kad galėtume 
žinoti, koks maždaug keleivių skai
čius susidarys. Lėktuvas sustos 
Montrealyje ir Niujorke, pakeliui 
į Amaną (Jordanijoje). Kaina, į ku
rią įeina lėktuvų ir autobusų ke
lionės, I kl. viešbučiai, 3 valgiai 
per dieną - $2,549 kan.

— Parapijai aukojo: $1,000 - a.a. 
Simas Stankevičius (testamentu); 
$150 - S. V. Liuimos; $100 - A. Nor
kus, D. A. Zakarevičiai, A. P. Pet- 
rylos, S. Vaitekūnienė; $60 - E. 
Walenciej; $50 - JBD, A. Genys, P. 
G. Stauskai; pranciškonų klierikų 
fondui: $100- S. Vaitekūnienė; $50
- V. Lėverienė; Religinei šalpai: 
$100 - M. Vaškevičienė, S. Vaite
kūnienė; vienuolynui: $60 - V. H. 
Gumauskai.

— Mišios vasario 28, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už a.a. Steponą Juo- 
dikaitį, 9.20 v.r. - už Bordignon 
šeimos mirusius, 10.15 - už a.a. 
Bronę ir Petrą Dambrauskus, a.a. 
kun. Stasį Kulbį, SJ, už a.a. Leo
ną Fabricijų, 11.30 v.r. - už gyvus 
ir mirusius parapijiečius, 7 v.v. - 
už a.a. Romą Draudvilą.

Metinis “Tėviškės žiburių” 
spaudos vakaras — balandžio 
9, Atvelykio šeštadienį, Anapi
lio salėje. Jau sudaryta meni
nė programa ir baigiamos 
ruošti loterijos — didžioji (su 
specialiais bilietais) ir mažoji 
(su įėjimo bilietais).

Dr. A. Pacevičius praneša 
pacientams, kad nuo š. m. va
sario 22 d. perkėlė savo kabi
netą į naujas patalpas — 2340 
Dundas St. W. (Bloor St. W. ir 
Dundas St. W. kampas).

Andrew Witer, M.P., Kanados 
parlamente š. m. vasario 11 d. 
padarė pareiškimą, liečiantį 
70-ją Vasario 16 šventę. Esą 
Lietuva prieš 70 metų tapusi 
nepriklausoma valstybe, bet 
1940 m. buvusi pavergta Sov. 
Sąjungos. Nepaisydami sovie
tinių grasinimų, lietuviai Vil
niuje ir Kaune rengia taikin
gas demonstracijas vasario 16 
d. “Kanados Lietuvių Bend
ruomenė reiškia protestą Gor
bačiovui viešu laišku, kuris 
skelbiamas visos Kanados 
dienraštyje, prieš paskelbtas 
baisias sovietinės valdžios 
baudžiamąsias priemones. 
Kreipiuosi į užsienio reika
lų ministerį (p. Clark), pra
šydamas daryti spaudimą viso
mis galimomis priemonėmis 
Sovietų Sąjungai, kol bus baig
ta neteisėta Lietuvos okupaci
ja ir Lietuva vėl užims ati
tinkamą vietą tarp laisvų ir ne
priklausomų pasaulio valsty
bių”.

“Heritage Week” tautybių 
savaitės proga Ontario prem
jeras David Peterson ir pilie
tybės ministeris Gerry Phil
lips sukvietė tautybių atsto
vus, etninės spaudos bendra
darbius, provincinės valdžios 
ir jos padalinių pareigūnus į 
priėmimą vasario 16 d. parla
mento rūmuose. Premjeras, 
pilietybės ministeris ir kul
tūros bei komunikacijos minis- 
terė Lily Oddie Munro savo 
kalbose pabrėžė daugiakultū- 
riškumo svarbą ir valdžios už
simojimus visose srityse teik
ti lygiateisius patarnavimus 
visų tautybių gyventojams.

Kanados daugiakultūrių rei
kalų ministeris ir valstybės 
sekretorius David Crombie 
pranešė paskyrimą $136,700 
vienuolikai organizacijų, pa
teikusių įvairius projektus. 
Jos gavo nuo $2,800 iki $20,000. 
Gavusių sąraše matyti vokie
čių, indiečių, italų, vietnamie
čių, laosiečių, kiniečių, grai
kų organizacijos.

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI, 
ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE l

- Mokame aukštas palūkanas (žiūr. skelbimą 8-tame "Tėviškės žiburių 
puslapyje)

- Neimame jokio administracinio mokesčio
|1 J - Prieš 71 gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas pervesti į RRIF,

* nemokant valdžiai jokių mokesčių
- Norint gauti mokesčių atleidimą už 1987 metus, įnašą į RRSP reikia

įteikti iki 1988 m. vasario 29 dienos
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius) 

n
• Vasaris - RRSP indėlių mėnuo.
• Šį mėnesį dalį savo santaupų 

įdėkite į saugią

“Paramos” RRSPstą.
• Jei truks “Parama” paskolins.
• “Parama” mokės aukštas palūkanas 

už jūsų indėlius.
• “Parama” neims jokių mokesčių 

nei už plano administravimą, nei už 
patarnavimus įdedant ar išimant.

• “Parama” tuoj pat vietoje išduos 
kvitą dėl mokesčių atleidimo.

• Galite pasirinkti indėlio terminą:
1 m. - 91/4%, 2 m. - 91/2%, 3 m. -10%. 
su keičiamu nuošimčiu (variable rate) 8%.

• Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos 
nuo pajamų mokesčių.

• Nelaukite paskutinės dienos!
• Paskutinė diena indėliams

už 1987 metus

VASARIO 29
ee.a Tel. 532-1149

"PARAMOS” valdyba

Estijos 70-ji nepriklausomy
bės paskelbimo šventė buvo 
paminėta vasario 19 d. Toronto 
Estų namuose priėmimu, skir
tu daugiausia kitataučiams. 
Pagrindinis iškilmingas minė
jimas rengiamas vasario 28, 
sekmadienį, 7.15 v.v., Roy 
Thomson Hali.

Tikinčiosios Lietuvos die
na Kanados lietuvių katalikų 
šventovėse — kovo 6, sekma
dienį (Lietuvos kankinių šven
tovėje Anapilyje — vasario 28). 
Tai maldos diena už persekio
jamus tikinčiuosius sovietų 
okupuotoje Lietuvoje. Tą die
ną daroma speciali rinkliava 
Lietuvos tikintiesiems parem
ti. Kanados lietuvių katalikų 
centras, kuris rūpinasi Tikin
čiosios Lietuvos diena, krei
pėsi į Kanados vyskupus ir iš 
daugelio jų gavo pažadą paska
tinti savo ganomuosius daly
vauti toje maldos dienoje savo 
šventovėse.

KLK moterų dr-jos Lietuvos 
kankinių parapijos skyriaus 
narių susirinkimas įvyks 1988 
m. kovo 6, sekmadienį, Anapi
lio Parodų salėje. Bus dr. Za- 
bieliausko paskaita “Maisto 
įtaka sveikatai”. Taip pat bus 
pasitarimai dėl veiklos. Kvie
čiamos narės ir viešnios daly
vauti. Valdyba

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas kviečia visus daly
vauti kugelio popietėje kovo 9, 
trečiadienį, 2 v.p.p., “Vilniaus” 
rūmų III aukšto salėje. Bilietai 
($4) gaunami pas S. Dervinienę, 
tel. 767-5518 ir J. Gustainį 769- 
1599.

Religinės šalpos popietė bus 
kovo 20, sekmadienį, parapijos 
rekolekcijų užbaigimo proga, 
Anapilio salėje. Rengia Lie
tuvos kankinių parapijos KLK 
moterų draugijos skyrius irge- 
liginė sekcija. Bus skanūs pie
tūs, kurių metu kalbės rekolek
cijų vedėjas kun. dr. Viktoras 
Skilandžiūnas. Meninę pro
gramą atliks muz. Dalios Vis- 
kontienės vadovaujama triju
lė ir jaunasis pianistas Ginta
ras Batūra. Visi kviečiami po
pietėje dalyvauti ir tuo pa
remti religinę Lietuvos šalpą.

“Volungė” su didele pagarba 
įvertina KLB valdybos ir daly
vavusio jaunimo bei visų de
monstrantų žygius Vasario 16 
proga. Nors ir gimęs Kanado
je, jaunimas savo elgesiu sto
jo į tautos didvyrių eiles. Jū
sų visų žygis paskatina volun- 
giečius toliau tęsti savo lie
tuvišką darbą.
“Volungė” ir Dalia Viskontienė

KLB Toronto apylinkės tarybos

1988 m. kovo 1, antradienį, 7.30 v.v., 
(ne vasario 23 d.)

Toronto Lietuvių namuose,
1 573 Bloor St. W.

Apylinkės valdyba

“IBM-COMPA TIBLE”
Patikimi gaminiai. Kvalifikuotas patarnavimas.

Savininkas — Ff. V/L Smolskis, a.a.

“REAL TECHNOLOGIES” Tel. (416) 270-2583

Sigita Štuopienė atidarė KIRPYKLĄ,
aptarnaujančią moteris, 

vyrus ir vaikus
3186 Dundas St. West, (du blokai į rytus nuo Runnymede) 
Šeštadieniais pageidautina iš anksto susitarti dėl priėmimo laiko

telefonu 769-1894. Pirmadieniais uždaryta.

A. a. Antano Poškaus atmi
nimui paaukojo “Tėviškės ži
buriams”: $30 — Tyrūnė ir Vir
ginijus Sičiūnai; $20 — Bronė 
Galinienė.

Poezijos ir muzikos popietę 
vasario 21 d, surengė Lietu
vių namų kultūrinė komisija. 
Ją pradėjo V. Kulnys, pakvies
damas VI. Šaltmirą įvadiniam 
žodžiui apie poetą Henriką 
Nagį. Jis gana išsamiai apta
rė jo kūrybą, pabrėždamas 
mintį, kad geriausiai apie sa
ve kalba pati poezija. H. Na- 
gys skaitė savo kūrinius iš įvai
rių rinkinių, iš M. Rilkės kūry
bos ir baigė ištraukomis iš kan
tatos “Kryžių ir Rūpintojėlių 
Lietuva”. Muzikinę dalį atliko 
žymioji pianistė, Toronto kon
servatorijos dėstytoja Leoka
dija Paulauskaitė-Kanovičie- 
nė ir fleitininkas Tomas Re
gina. Po meninės programos 
LN kultūrinę š. m. $1000 pre
miją už kantatą “Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva” įteikė 
LN pirm. J. V. Šimkus poetui 
H. Nagiui ir muz. A. Stanke
vičiui (pastarasis negalėjo da
lyvauti šioje iškilmėje). Padė
kos žodį tarė H. Nagys, pa
reikšdamas, kad minėtos kan
tatos tekstas iškilo iš jo pasą
monės, kurioje glūdi prosene
lių aidas. Renginio talkinin
kams ir programos atlikėjams 
padėkojo V. Kulnys. Iš progra
mos eigos paaiškėjo, kad H. Na
gys yra paruošęs naują savo 
poezijos rinkinį “Pavasarė
jant”.

mikro-kompiuteriai 
ir “software"

SIGI’S HAIRLINES

Mažosios Lietuvos moterų 
draugijos suruoštas tradici
nis šiupinys įvyko vasario 16, 
antradienį, Prisikėlimo salėje. 
Susėdus gausiem svečiam prie 
papuoštų stalų, renginį pra
dėjo vicepirm. G. Baltaduo
nienė, sveikindama dalyvius, 
kurių tarpe buvo ir atvykusių 
iš Lietuvos. Programos prane
šėja vicepirm. Asta Šernaitė- 
Šimkienė pakvietė maldai 
kun. A. Simanavičių, OFM. Pa
sistiprinę šiupinio valgiais, 
dalyviai išklausė ištraukos iš 
Donelaičio “Metų”, kurią skai
tė p. Lasienė. Svečias iš Mont- 
realio “Lietuvos pajūrio” red. 
A. Lymantas (dalyvavo ir p. Ly- 
mantienė) savo žodyje primi
nė mažlietuvių veiklą praei
tyje. Jiems Vasario 16 buvusi 
“laimės gadynė”. Kalbėtojas 
citavo Vydūną ir dail. Braką 
kaip nepalaužiamos vilties 
žmones. Meninę dalį atliko 
vyrų choras “Aras”, diriguo
jamas V. Verikaičio, akompa
nuojamas J. Govėdo. Jo pro
gramoje vyravo dainos apie 
jūrą, žvejybą, medžioklę, pa
jūrio vėją. Padainavo taip pat 
“Arui” skirtą dainą apie me
džiotojus, kurią sukūrė kom- 
poz. VI. Šleinys, gyv. Lietu
voje. Truputį humoristikos 
pateikė G. Baltaduonienė, o 
padėkos žodį tarė pirm. L Ado
mavičienė, primindama, kad 
tai 30-sis šios draugijos su
ruoštas šiupinys. Programa 
buvo baigta loterija, kurios 
dovanos daug ką pralinksmino.

Į lietuvių demonstraciją prie 
Sovietų Sąjungos ambasados Ota
voje vasario 13 d. išvyko beveik 
pilnas autobusas montrealiečių. 
Dėl autobuso gedimo montrealie- 
čiai kiek pavėluotai prisijungė 
prie demonstruojančių lietuvių 
iš Otavos, Toronto, Hamiltono, 
St. Catharines ir kitų vietovių. 
Žvarbus vėjas trukdė išklausyti 
kalbėtojus, bet “Marija, Marija”, 
“Lietuva brangi” ir Lietuvos bei 
Kanados himnai skambėjo visai 
gerai. Po demonstracijos ir pa
maldų Šv. Jono Kr. šventovėje vi
si išsiskirstė namo. Iš vakaro pra
ėjusi didžiausia šios žiemos pūga 
dalį montrealiečių nuo šios kelio
nės atbaidė.

“Vaivorykštės” vadovė Irena Lu
koševičienė ir KLB Montrealio 
apylinkės pirm. Arūnas Staške
vičius susitiko su “La Presse” žur
naliste Lily Tasso LaSalle biblio
tekoje vykstančioje “Vaivorykš
tės” parodoje. Vasario 14 d. pasi
rodė neilgas straipsnis “Lietuviai 
švenčia savo tėvynės 70 metų su
kaktį”. Ji trumpai aprašė dabar
tinę Lietuvos okupaciją, šių metų 
Vasario 16-osios minėjimą, kvebe- 
kiečiams geriau pažįstamus Alan 
Stankę ir dr. Vytautą Pavilanį bei 
jų vaikus ir pačią “Vaivorykštės” 
parodą.

“Metinis “Lito” susirinkimas 
bus balandžio 23 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Sol. Gina Čapkauskienė kovo 17 
d. koncertuos Floridos St. Peters- 
burge. Koncertą ruošia ALT vietos 
skyrius Lietuvių namuose. Akom

AUDROS NUOSTOLIAI
Dėl jos įvykę

♦ KANALIZACIJOS SUTRIKIMAI

♦ VANDENS APSĖMIMAI NAMUOSE

DABAR jau apdraudžiami 
=** už mažą atskirą kainą.

TEIRAUTIS:

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
TEL. 722-3545

P. S. Montrealyje visi prisimename 1987m. liepos mėn.
14 d. audrą ir vandens apsėmimus.

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:

IMA UŽ:

Certifikatus ............... .... 9 % Taupymo-special............ .... 5'/4%
Term, indėlius:

.... 81/4%

.... 71/4%

Taupymo - su gyv. dr........ .... 5 %
1 metų ...............
180 d. -364 d......

Taupymo-kasdienines .... .... 43/4%

120 d. - 179 d.......... 7 % Einamos sąsk.................... .... 4’/Z%
60 d. - 119 d.......... 63/4% RRIF - RRSP - term......... .... 91/2%
30 d. - 59 d.......... 61/2% RRIF - RRSP - taup......... .... 61/4%

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

Nekiln. turto nuo 101/2%, asmenines- nuo 103/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

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

AUKŠTA, BLONDINĖ, inteligen
tiška, 29 metų lietuvaitė nori su
sipažinti su aukšto ūgio lietuviu 
vyru vedybų tikslu. Rašyti “TŽ” 
administracijai, pažymint ant voko 
Eglutei.Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

P. O. Box 1343, Postal Station “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-81 81 

panuos Margaret Douglas. Solistė 
žada ta proga pabūti ten porą sa
vaičių. B.S.

Naujas patarnavimas “Lito” na
riams. 1987 m. “Litas” įvedė RRIF 
sąskaitą — Registered Retirement 
Income Fund (Registruotas pensi
jos pajamų fondas). Taupytojai, 
turintieji santaupų RRSP planuo
se turi tokias sąskaitas uždaryti 
ne vėliau kaip iki 71 metų am
žiaus. RRSP sąskaitų uždarymui 
yra trys būdai: 1. Išimti visas 
sumas iš RRSP sulaukus 71 m. am
žiaus nepatartina, nes tektų iš 
karto mokėti didelius mokesčius.
2. Perkelti iš RRSP į “annuities” 
taip pat nepatartina, nes nusto
site savo pinigų kontrolės. Ke
liant į “annuities”, palūkanos 
bus nustatytos tuo metu ir nesi
keis iki termino pabaigos — mir
ties. Mirties atveju ir terminui 
pasibaigus, likę balansai priklau
sys draudimo bendrovei. 3. Perkel
ti į RRIF - šiuo metu pats geriau
sias būdas, nes: a. visuomet tu
rėsite kontrolę savo uždirbtų ir 
sutaupytų pinigų; b. geriausia 
apsauga prieš infliaciją, nes pa
lūkanos keisis pagal rinką; c. mir
ties atveju likusieji balansai bus 
išmokėti testamento paveldėto
jams; d. RRIF sąskaitos gali būti 
kilnojamos iš vieno banko į kitą; 
e. pinigus reikės išsiimti iki 90 m. 
amžiaus, bet visuomet galėsite iš
imti anksčiau, pagal Jūsų pageida
vimą.

Pensijų planų ar kitais finan
siniais reikalais kreipkitės į “Li
tą”. Gausite teisingą patarimą ir 
garantuotą paslapties išlaikymą.

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

ESU LIETUVAITĖ, 54 metų am
žiaus. Noriu susipažinti su lietu
viu. Rašyti Genovaitei, “Tėviškės 
žiburių” adresu.

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.


