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Melo kojos netrumpėja
Iš prigimties žmogus tiesai yra gana jautrus. Nesun

ku surasti pavyzdžių, kai dėl tiesos žmonės nebijodavo 
ir mirti. Niekas nepasikeitė nė šiandien. Toji tiesa, de
ja, kai kurių rankose yra kaip kokia lazda. Viename ga
le tiesa, kitame - melas. O abu galai tyčia nudažyti ta pa
čia spalva, sakysim, raudonai. Pagal reikalą ji atkišama 
vienaip ar kitaip. Ir kurį galą berodytum, abu jie pava
dinti tuo pačiu tiesos vardu. Ryškiausias pavyzdys - tai 
komunistinė tiesos lazda, ypač maskvinė, nes dažniau
siai pasaulis mato atsuktą melo galą. Irtai dėl to, kad par
tijai toji “tiesa” reikalinga jos egzistencijai ir tolimes
niems planams vykdyti. Melas paskleistas partijos naudai 
pavirsta “tiesa”.

Jei Gorbačiovas norėtų tą seną, sudaužytą ir braškan
tį partijos laivą pasukti bent kiek kitokiu kursu, pirmiau
sia jis turėtų perdažyti tos lazdos galus, kad visiems pa
sidarytų aiškiau apie ką norima kalbėti. Bet tai jau reikš
tų tiesos nuo melo atskyrimą, aiškų surikiavimą. Tada 
jau nebeužtenktų jieškoti “atpirkimo ožių” ir vien tik 
Staliną pasmerkti. Reikėtų narpliotis gilyn, o mūsų at
žvilgiu konkrečiai pripažinti, kad Lietuva buvo rusų oku
puota, yra tiesa, o kad Lietuva nubalsavo prisijungti prie 
Sovietų Sąjungos, yra melas; kad Ribbentropo-Molotovo 
susitarimai buvo Baltijos valstybių likvidavimui, yra 
tiesa, o skelbimas, kad Raudonoji armija į Baltijos kraš
tus įvesta Sovietų Sąjungos saugumui, yra melas; kad Va
sario 16 aktas buvo nepriklausomos Lietuvos atstatymui 
yra tiesa, o Kapsuko gruodžio 18-toji yra melas, nes ji ne 
laisvės troškimo išraiška, bet inkorporavimo į raudonąją 
Rusijos imperiją; kad tauta kovoja dėl savo teisių ir lais
vės yra tiesa, o pareigūnų pareiškimai apie tautos laimę 
ir gerovę yra melas.

O ir dabar, vadiname atvirumo bei persitvarkymo 
laikotarpyje, buvo laukiama didesnio tiesos išryškėji
mo, bet iki šiol, deja, tiktai keletas tiesos grūdelių tepa
sirodė. Viename kitame laikraštyje pasirodė atviresni, 
kritiškesni straipsniai, bet jie kažkaip dingo melo jūro
je. Pasisakoma neva prieš Staliną, prieš Brežnevą, bet 
praktiniame gyvenime vyrauja ta pati taktika - viską pri
dengti melo šydu. Pvz. visiems yra gerai žinųmi aukštos 
doros veikėjai, kaip kun. A. Svarinskas; kun. S. i'amkevi- 
čius, B. Grajauskas, V. Petkus ir kiti. Pogrindžio “Kro
nika” liudija apie juos kaip drąsius kovotojus, didvyrius, 
o sovietinė propaganda vadina juos nusikaltėliais, chu
liganais ir pan. Apie kun. A. Svarinską sukurtas net kom
promituojantis filmas, niekinantis kilnų, didvyrišką ko
votoją už tikėjimo ir Lietuvos laisvę. O kai įvyksta kur nors 
patriotinės demonstracijos, jų dalyviai suimami, tardo
mi, baudžiami už. .. chuliganizmą. Kai susidegino kil
nus jaunuolis Romas Kalanta, buvo skelbiama, kad tai 
psichinis ligonis. Kai nuo sovietinio laivo nušoko Simas 
Kudirka, pasigirdo sovietiniai komentarai, kad jis ap
sivogęs . . .

Ir taip toliau - Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj, daugelyje 
kraštų, kur tiesos vieton brukamas melas su visom propa
gandinėm puošmenom.

Susikalbėti bus įmanoma, daiktus vadinant tais pa
čiais vardais. Kol to nebus, laisvėjimo ar demokratėji
mo pastangos - dar vienas saldainis naiviems taikos my
lėtojams, o kraštui žybtelėjusi vilties kibirkštėlė: gal 
dabar jau bus geriau? .. .

Č. Senkevičius

Pašaulio įvykiai
AUSTRIJA PAMINĖJO LIŪDNĄ ĮSIJUNGIMO VOKIETIJON 50 
metų sukaktį, pradėtą vokiečių kariuomenės ir A. Hitlerio at
vykimu 1938 m. kovo 11-12 d.d. Ir kariuomenę, ir A. Hitlerį tada 
Vienoje entuziastiškai sutiko tūkstantinės austrų minios. Tų 
pačių metų balandžio mėnesį pravestame austrų tautos referen
dume Trečiojo Reicho propaganda džiūgavo 99% Austrijos gy
ventojų pritarimu įsijungimui. Matyt, šioje statistikoje būta tie
sos, nes vėliau paaiškėjo, kad nacių partijon įsijungė pusė mili
jono austrų, proporciniu požiūriu daugiau negu vokiečių Tre
čiajame Reiche. Tris ketvirtadalius masines žudynes planavu
sio Adolfo Eichmano štabo sudarė jam ištikimi austrai. Sukak
čiai skirtose kalbose daugiausia buvo minimos tik pačios Aust-

Atvyko laisvės kovotoja
Dalia Tamutytė atvyko pas 

savo dėdę Montrealin. Šiuo 
metu yra apsistojusi Toronte. 
Dalia Tamutytė buvo saugu
miečių persekiojama, ypač už 
jos religinius įsitikinimus. 
Neturėjo pastovaus darbo. Vis 
būdavo atleidžiama. Reikėjo 
ir slapstytis. Buvo grasinama 
uždaryti į psichiatrinę ligo
ninę. Praeitais metais rugsėjo 
23* d. aktyviai dalyvavo Vil
niaus demonstracijose. Apie 
ją 1980 m. buvo rašyta “LKB 
kronikoje”. Tada Šiauliuose 
saugumiečiai perspėjo nesusi- 
dėti su “blogais žmonėmis”, 
grasino neleisią aplankyti 
gimines užsienyje ir sudary
sią kliūčių darbe.

Jau 1979 m. buvo padavusi 
prašymą aplankyti gimines 
Kanadoje. Tada ir vėliau so
vietinė valdžia nekreipė dė
mesio. Dabar, keičiantis tak
tikai, jai buvo leista išva
žiuoti.

Ji atsivežė pluoštą žinių iš 
Klaipėdos (iš ten atvyko) ir 
Palangos ryšium su Nepriklau
somybės sukaktimi. Klaipėdoj 
prie uosto ir miesto centre 
buvo iškeltos Lietuvos vėlia
vos, gatvėse patruliavo iš Mins
ko atvežta milicija. Ypač sekė 
naktinę darbininkų pamainą. 
Įvažiuojant į miestą buvo tik
rinami automobiliai. Į studen
tų bendrabučius neleido paša-

DALIA TAMUTYTĖ, atvykusi iš 
Lietuvos Ntr. “The Globe & Mail”

linių žmonių. Vasario 14, 
sekmadienį, Klaipėdos katali
kų šventovė buvo pilna tikin
čiųjų, dvigubai daugiau stovė
jo lauke. Vasario 15, 16 ir 17 
d.d. žmonės mažais būreliais 
ėjo padėti gėlių prie 1923 
m. sukilėliams pagerbti pa
minklo. Milicija žygiuojančius 
fotografavo.

Palangoj prie plono ir aukš
to skalbyklos kamino buvo pri
tvirtinta didelė trispalvė. Ji 
iškabėjo nuo vasario 15 iki 17 
dienos. Palangos gatvėmis žy
giavo 10 jaunuolių, šaukdami:

(Nukelta į 9-tą psl.)

1988 m. vasario 13 d. Otavoje prie Sovietu Sąjungos ambasados įvyko demonstracija, protestuojanti prieš suvaržy
mus okupuotoje Lietuvoje bei reikalaujanti jai nepriklausomybės. Demonstracijoje dalyvavo ir senatorius Hazen 
Argue (kairėje), prie jo - inž. J. V. Danys Nuotr. R. Vaštoko

Lietuvos bylai duotina pilna eiga 
Laisvasis pasaulis turi reikalauti sovietus atšaukti Molotovo-Ribbentropo sandėrį ir jo padarinius 
• Amerikos vyriausybė turi perkelti Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupacijos klausimą į regioninių 
konfliktų sąrašą* Užverstini Baltieji Rūmai tūkstančiais laiškų ir telegramų iš viso laisvojo pasaulio

L. A, VALIUKAS

Mūsų laikraštininkai (net 
ir laikraščių bei žurnalų re
daktoriai) gana dažnai nusi
skundžia, kad laisvasis pasau
lis neišgirstus mūsų laisvės 
šauksmo pavergtai Lietuvai. 
Didelio nepasitenkinimo Va
karų pasauliui jaučiame ne 
vienas mūsų. Vienas iš lietu
vių, pakėlęs dideles kančias 
sovietų gulaguose ir po dide
lių pastangų pasiekęs laisvąjį 
pasaulį, jau prieš dešimtmetį 
kalbėdamas Čikagoje, “pra
keikė” Vakarų pasaulį. Nebū
tų tikslu kartu su tuo lietuviu, 
pakėlusiu milžiniškas kančias 
sovietų kalėjimuose ir gula
guose, šaukti: “Prakeikti Va
karai!”

Pradėkime nuo savęs
Prabėgo Vasario 16-sios mi

nėjimai laisvajame pasauly
je. Kaip plačiai buvo išneštas 
Lietuvos bylos klausimas į ki
tataučių mases? Kiek išgavo 
mūsų veiksniai ir informacijos 
centrai straipsnių iš žymiųjų 
laisvojo pasaulio laikraštinin
kų pavergtojo krašto laisvini
mo žygio reikalu? Kiek didžių
jų laisvojo pasaulio dienraš
čių ir žinių žurnalų skyrė ta 
proga savo vedamuosius? Ar 
pavyko mūsų veiksniams ir in
formacijos centrams įkelti 
bent koją Lietuvos bylos klau
simu į laisvojo pasaulio ra
dijo ir televizijos programas? 
Ar buvo bent kokių pastangų 
iš visų mūsų veiksnių ir infor
macijos centrų įtraukti geros 
valios lietuvius nors ir į ma
žą darbelį, paraginant para
šyti nors trumpą laiškutį sa
vo skaitomų didžiųjų dienraš
čių redaktoriams Lietuvos by
los klausimu? Į šiuos ir eilę 
panašių klausimų atsakymas 
būtų — beveik nieko!

Amerikos, Kanados, Austra
lijos ir visų kitų laisvųjų 
kraštų vyriausybės turi tūks
tančius savų problemų. Jos 
pajuda tik tuo atveju, kai su
laukia iš savo piliečių pilno 
spaudimo ir labai aiškių rei
kalavimų.

Pajudintina Amerikos 
vyriausybė

Amerikos (JAV) žodis laisvo
jo pasaulio politiniuose ėji
muose buvo ir dar tebėra sva
rus. Vakarų pasaulio ir Azijos 
didžiosios demokratijos (Ka
nada, Anglija, Vakarų Vokieti
ja, Prancūzija, Italija, Japo
nija ir Australija) ir ekonomi
niais, ir politiniais klausimais 
didelių ginčų neturi ir gana 

glaudžiai bendradarbiauja. 
Jei Amerika taria vienu ar kitu 
klausimu savo žodį, išvardin
tieji kraštai niekad per daug 
neprieštarauja.

Kokie yra Amerikos lietuvių 
ryšiai su sav^j. vyriausybe? Ar 
lietuviai Lietuvos bylos rei
kalu yra turėję pašnekesius 
ar pasitarimus su krašto pre
zidentu, valstybės sekretoriu
mi (užsienio reikalų ministe- 
riu) ir kitais politinio gyve
nimo vairuotojais? Ar bent 
kartą yra tekę paskutiniųjų 
šeptynerių metų laikotarpyje 
(prezidento Reagano valdžios 
metais) Amerikos lietuvių di
desnei ar mažesnei grupei su
sėsti prie bendro stalo su pre
zidentu Ronaldu Reaganu ar 
valstybės sekretoriumi George 
Shultzu ir pilnai bei nuodug
niai pažiūrėti į padėtį paverg
toje Lietuvoje ir padaryti vie
ną ar kitą nutarimą jos lais
vinimo reikalu? Gal ir buvo iš 
Amerikos lietuvių pagrindi
nių organizacijų parodyta no
ro ir pastangų, bet teigiamų 
rezultatų nesulaukta. Tiesa, 
prezidentas yra ne kartą pri
ėmęs vieną ar kitą delegaciją, 
su ja nusifotografavęs, pasi
keitęs su delegacijų nariais 
vienu ar kitu žodžiu, pasi
sveikinęs su jais. Tai ir viskas!

Tuo Amerikos lietuviai netu
rėtų pasitenkinti! Jie turėtų 
pajudinti savo krašto vyriau
sybę visa jėga ir visu frontu 
Lietuvos laisvės žygio reika
lu! Prezidento Reagano vyriau
sybei yra likę dar beveik vie- 
neri metai. Į jo vietą kandida
tuoja keli respublikonai ir keli 
demokratai. Išgautinas rimtas 
susitikimas ir pokalbis su da
bartiniu prezidentu ir į jo vie
tą kandidatuojančiais pagrin
diniais kandidatais. Amerikos 
lietuvių veiksniai turi skubiai 
ir pilnai ta linkme pajudėti!

Lietuvos bylos įtraukimas į 
regioninių konfliktų sąrašą 
Prezidentas Reaganas, sa

vo kalbose pasisakydamas už
sienio politikos klausimais, 
pamini keletą kraštų, iš kurių 
sovietai turėtų pasitraukti ar 
neremti jų savo ginklais ar 
kariniais daliniais. Štai, tie 
kraštai: Afganistanas, Angola, 
Etiopija, Kambodija ir Nika
ragva. Jie vadinami regioni
nių konfliktų kraštais (angliš
kai — “regional conflict is
sues”).

Kodėl neįtrauktina Lietuva, 
Latvija ir Estija į tą regioni
nių konfliktų sąrašą? To Ame
rikos lietuvių veiksniai turėtų 

prašyti ir reikalauti savo pre
zidentą tai padaryti!

Eilė pavergtųjų (36 lietuviai 
iš pavergtos Lietuvos) 1987 m. 
spalio 26 d. parašė atvirą ne
pasitenkinimo laišką JAV kon
greso nariams. Tie lietuviai ra
šė esą apsivylę prezidento 
Reagano žodžiu, tartu Paverg
tų tautų savaitės proga, kuria
me jis reikalavo sovietus pasi
traukti iš Afganistano. Pagal 
tuos lietuvius, jis nė vienu žo
džiu neužsiminęs apie sovietų 
pasitraukimą iš Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos, kurių kraštus 
jau beveik 50 metų niokoja, 
siaubia ir naikina sovietų ar
mijos.

Laisvųjų lietuvių užmojis
Reikia manyti (ir tikėti!) 

mūsų veiksniai pajudės ir 
Amerikos prezidentą įtikins, 
kad jis duotų Baltijos kraštų 
bylai pilną eigą, pareikalau
damas sovietus atšaukti Molo
tovo-Ribbentropo sandėrį ir 
likviduoti jo padarinius. Sta
linas pavergė Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją, pasirašyta su Hit
leriu sutartimi ir abu pradė
dami Antrąjį pasaulio karą. 
Hitlerio pavergtus kraštus iš
laisvino Vakarų sąjunginin
kai. Gorbačiovas privalo pa
sitraukti iš Stalino pavergtų 
kraštų. Vakarų demokratijos 
ir visas laisvasis pasaulis 
turi reikalauti sovietus tai 
vykdyti!

Visi laisvieji lietuviai, kur 
tik jie begyventų laisvajame 
pasaulyje, turi (ir privalo!) 
Baltuosius rūmus užversti 
trumpais laiškučiais ir tele
gramomis, prašydami bei ra
gindami Amerikos prezidentą 
imtis konkrečių žygių Lietu
vos laisvinimo klausimu. Laiš
kučiai rašytini dažnai, pakar
totinai, rašytini visų šeimos 
narių. Tų laiškučių ir tele
gramų banga neturi sustoti! 
Laiškučiai rašytini angliškai. 
Nebūtina JAV prezidentui 
laiškus rašyti rašomąja ma
šinėle.

Veiksnių žmonės ir iškiles
ni darbuotojai gali parašyti 
kiek ilgesnius laiškus. Eili
niai lietuviai gali pasitenkinti 
trijų ar keturių sakinių laiš
kučiais. (Pateikiamas prie šio 
straipsnio trumpo laiškučio 
pavyzdys). Galima, be abejo
nės, tai pasakyti savais žo
džiais. Gyvenantiems ne ang
liškai kalbančiuose kraštuose 
galima tą laiškutį be jokių 
pakeitimų parašyti ir JAV 
prezidentui pasiųsti.

(Nukelta į 2-rą psl.) 

trijos aukos: koncentracijos 
stovyklose žuvo 65.000 Austri
jos žydų, keli tūkstančiai lais
vės kovotojų ir ketvirtadalis 
milijono austrų karių A. Hitle
rio armijose. Televizijos pra
vesti viešosios nuomonės tyri
mai liudija, kad dabar 84% 
austrų Austrijos prijungimą 
prie Trečiojo Reicho laiko tra
gišku įvykiu tautos istorijoje, 
tačiau 80% neužmiršta ir iš jo 
susilauktos ekonominės nau
dos. Austrijos parlamento 
pirm. L. Gratzas, atidengda
mas žuvusiems parlamento na
riams skirtą paminklą, teigė, 
kad austrų tauta neturi prisi
imti kolektyvinės atsakomybės 
už praeities įvykius, bet jai vis 
dėlto reikia jausti kolektyvi
nę gėdą.

Prezidento kalba
Austrijos prez. K. Waldhei- 

mas, vis dar puolamas dėl jam 
primetamų karinių nusikalti
mų, vengė viešų kalbų ir daly
vavimo oficialiuose sukakties 
minėjimuose, pasitenkindamas 
iš prezidentūros tartu televi
zijos žodžiu austrų tautai. Tą 
jo žodį nedaug kas girdėjo, peš 
tuo metu minias buvo sutelkęs 
oficialus sukakties minėjimas 
prie Vienos rotušės, į gatves 
išviliojęs tą dieną nemokamas 
susisiekimas viešojo ęismo 
priemonėmis. Prez. K. Wald- 
heimas kalbėjo apie visų pa
tirtas II D. karo kančias. Esą 
tada buvo dvi austrų grupės - 
naciai nusikaltėliai ir jų au
kos. Negalima užmiršti, kad 
daug žiauriausių nacių nusi
kaltėlių buvo austrai. Nors 
tauta neturi kolektyvinės at
sakomybės, tačiau jis pats, bū
damas Austrijos prezidentu, 
jaučia pareigą atsiprašyti vi
sus dėl Austrijoje nacių pada
rytų nusikaltimų. Apie jam pa
čiam metamus kaltinimus prez. 
K. Waldheimas nekalbėjo. Jis 
save laiko išteisintu istorikų 
komisijos, neradusios jo asme
ninio įsivėlimo į karinius nu
sikaltimus. Prezidentu K Wald
heimas yra išrinktas iki 1992 m. 
Tačiau net ir sukakties iškil
mėse netrūko demonstrantų, 
reikalaujančių jo atsistatydi
nimo. Labiausiai išsišoko 
Montrealyje gimęs multimili
jonierius E. Bronfmanas Pa
saulio žydų kongreso pirminin
kas, pareikalavęs Austrijos 
neįsileisti į Ekonominę Euro

pos bendruomenę, kol jos pre
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Naujasis teatrų sezonas ir dėmesio verta programa

zidentu bus K. Waldheimas. 
Dėl šio pareiškimo rankas nu
siplovė Austrijos žydų vadas 
P. Groszas. Esą tas pareiški
mas buvo padarytas be Austri
jos žydų žinios ir sutikimo. P. 
Groszas, atrodo, pastebėjo ne- 
pateisinimą E. Bronfmano kiši
mąsi į kitos valstybės reikalus.

Pajudėjo katalikai
Čekoslovakija šiemet mini 

komunistinio režimo keturias
dešimtmetį. Sovietų Sąjungoje 
M. Gorbačiovo pradėtos refor
mos, čekoslovakų komparti
jos vado G. Husako pakeitimas 
M. Jakešu išjudino katalikus. 
Gausių dalyvių susilaukė Pra
hos Šv. Vito katedroje laikytos 
Mišios, pagerbiančios palai
mintąją Agnę, XIII š. čekų prin
cesę, kuri šiemet bus paskelb
ta šventąja. Popiežiaus Jono- 
Pauliaus II pranešimą pamal
dose perskaitė kardinolas To- 
mašekas. Po pamaldų tūkstan
tinė katalikų minia susirin
ko prie kardinolo Tomašeko 
būstinės. Ji yra šalia pilies, 
kurioje dabar gyvena prezi
dento pareigose pasilikęs G. 
Husakas. Katalikų minia skan
davo šūkius: “Mes norim vysku
pų!”, “Mes norim religinės lais
vės!”, “Mes norim popiežiaus!” 
Nuo 1973 m. Čekoslovakija ne
susilaukė nė vieno naujo vys
kupo. Šiuo metu Čekoslovaki
jos katalikams trūksta dešim
ties vyskupų. Vatikano pasi
rinktus asmenis atsisako pa
tvirtinti komunistinė Čekoslo
vakijos valdžia. Ji netgi pa
siūlė Vatikanui vyskupais skir
ti valdžios įsteigtos organiza
cijos “Pacem in Terris” kuni
gus, kurių nepripažįsta Šv. 
Sostas, nes jie tarnauja tik pro
pagandiniams komunistinio re
žimo reikalams. Pastaruoju 
metu apie 300.000 katalikų pa
sirašė peticiją vyriausybei, 
reikalaujančią daugiau vysku
pų ir kunigų, religijos atsky
rimo nuo valstybės, teisės kri
tikuoti marksizmo dogmas ir 
įteikti savo reikalavimus vy
riausybei be jokių persekio
jimų. Peticija, turinti 300.000 
parašų, yra didžiausia Sovietų 
Sąjungos bloke nuo 1945 m. Ga
nytojišku sausio 4 d. laišku 
paramą peticijai paskelbė ir 
kardinolas Tomašekas, lig šiol 
vengdavęs tokio viešo įsiparei
gojimo.
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.«• RELIGINIAME GIMME
Švento Tėvo naujosios enciklikos santrauka

Naujoji popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II enciklika “Sollicitudo 
rei socialis” (Rūpestis bendruo
meniniais reikalais), parašyta 
1987 m. gruodžio 30 d., spaudoje 
pasirodė šiomis dienomis. Ji 
išleista dvidešimtmečio sukak
ties proga nuo kitos socialinės 
enciklikos “Populorum progres- 
sio” (Žmonijos pažanga) pasiro
dymo.

Enciklikoje peržvelgiamas 
paskutiniųjų 20 m. laikotarpis 
ir dabartinė žmonijos padėtis. 
Pastebima, kad ekonominiu po
žiūriu besivystančios valstybės 
esančios skaitinglesnės nei išsi
vysčiusios, o medžiaginių gėry
bių stokojančių žmonių skaičius 
nuolat auga. Per 20 metų JTO 
puoselėjusi “vystymąsi”, dėta 
daug pastangų pagelbėti eilei 
kraštų. K. Bendrija stengiasi 
pagilinti problemos supratimą, 
suteikdama “dvasią” šiam žings
niui pirmyn. Buvę atsiekta tam 
tikrų laimėjimų, tačiau bendrai 
paėmus, dabartinė padėtis ne
santi geresnė.

Enciklikoje nurodoma, kad 
labai daug žmonių ir dabar ken
čia skurdą, nuolat didėjanti pra
raja tarp pasiturinčio Šiaurės 
pasaulio ir stokojančio Pietų 
pasaulio. Daugelyje kraštų vy
raująs neraštingumas ir stoka 
galimybių siekti aukštesnio išsi
lavinimo, panaudojamos viso
kios išnaudojimo ir priespau
dos formos ekonominėje, socia
linėje, politinėje ir net religi
nėje srityje. Nurodoma, kad 
ekonominės iniciatyvos teisė 
dažnai esanti užgniaužta, nors 
ji reikalinga ir asmens, ir visuo
menės gerovei. Tokios teisės 
paneigimas vardan “lygybės”, 
visus tik parbloškia ir nužemi
na. Kūrybingumo vietoje įsivy
rauja pasyvumas, vergiškumas 
ir atsidavimas biurokratiniam 
aparatui.

Jokia bendruomeninė grupė 
(pvz. politinė partija), pagal en
cikliką, neturinti teisės pasi
grobti vadovavimo, nes tuo pa
naikinamas bendruomenės bei 
jos piliečių asmens orumas. 
Taip esą atsitikę totalitarinių 
rėžimų kraštuose. Tokiu atveju 
asmenys paverčiami daiktais, 
nežiūrint priešingai skamban
čių žodinių deklaracijų. Taipgi 
nurodoma, kad pasaulyje esama 
įvairių rūšių vargšų. Juk vargšai 
esą ir tie, kuriems paneigiamos 
ar varžomos žmogaus teisės, 
religinė laisvė, teisė dalyvauti 
ugdyme bendruomenės, laisvė 
organizuotis ir steigti sąjungas. 
Šie dalykai nuskurdina žmogų 
daugiau nei stokojimas medžia
ginių gėrybių.

Tokia liūdna padėtis esanti 
bent dalinis rezultatas per siau
rai suprasto vystymosi vien tik 
ekonominėje srityje. Taipgi rei
kia pasmerkti ekonominius,

finansinius ir socialinius me
chanizmus, kurie veikia auto
matiškai, vieniems teikdami 
didelį lobį, o kitiems - skurdą. 
Šie mechanizmai, tiesiogiai ar 
netiesiogiai veikiami turtingų
jų kraštų, pačia savo veikla tam
pa naudingi tik tiems, kurie juos 
valdo. Taip ilgainiui užslopina
mos vargingesniųjų kraštų eko
nomijos.

Toks tarpusavis kraštų priklau
somumas, atskirtas nuo morali
nių reikalavimų, turi žiaurias 
pasekmes silpniesiems. Taip 
iškreiptas mechanizmas net ir 
turtinguose kraštuose atneša 
negatyvių rezultatų. Du iš tokių 
ženklų: stoka pastogės ir nedar
bas. Tai veda į žmogaus nuže
minimą ir nužmoginimą. Prie to 
prisideda ir tarptautinė skola. 
Kapitalo paskola, panaudota 
kaip instrumentas pagelbėti 
besivystantiems kraštams, yra 
tapusi žlugdančiu mechanizmu. 
Taip vystymasis ne tik susdab- 
domas, bet žengiama atgal.

Nepamirština ir politinė padė
tis. Po II D. karo pasaulyje at
sirado du priešinti blokai: Rytų 
ir Vakarų. Abudu apie save su- 
spietė kitas valstybes ar jų gru
pes. Pirmiausia tų blokų prie
šingumas esąs politinis, bet jis 
kyla iš ideologinio priešingumo. 
Vakaruose veikianti sistema, 
kuri istoriškai kylanti iš libera
laus kapitalizmo principų. Ry
tuose sistema kylanti iš marksis
tinio kolektyvizmo. Abidvi šios 
ideologijos, paremtos visai skir
tingais požiūriais į žmogų, jo 
laisvę ir bendruomeninį vaid
menį, ekonominėje plotmėje 
siūlo amoralias darbo organi
zavimo formas bei nuosavybės 
struktūras, ypač gamybos prie
monių atžvilgiu. Nenuostabu, 
jog visa tai nuvedė į abiejų blo
kų karinį priešingumą ir baimę 
vieni kitų dominavimo. Ši įtam
pa, prasidėjusi po II D. karo, 
jau gyvuoja 40 metų. Tai prie
šingumas dviejų vystymosi sam
pratų, kurios abidvi pilnos trū
kumų ir reikalingos pagrindi
nių pataisymų.

Didelis darnos pažeidimas 
esanti ginklų gamyba, o dar di
desnis - jų prekyba, neturinti 
jokių užtvarų, Šiaurės-Pietų 
prekybos dėka peržengianti Ry
tų-Vakarų sienas. Tuo tarpu eko
nominė pagalba ir vystymosi pla
nai pilni ideologinių bei preky
binių užtvarų. Todėl prieš akis 
neužgyjanti modernaus pasau
lio žaizda: milijonai pabėgėlių 
nuo karo, nuo persekiojimų, 
be savo krašto ir tėvynės. O tero
rizmas-dar viena žaizda.
(Bus daugiau) Kun. J. Stš.

• Malda nekeičia Dievo, bet 
keičia tą, kuris meldžiasi.

(Soeren Kierkegaard)

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.

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

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

Toronto kardinolas G. E. Car- 
teris rašo: “Galite tikėtis pil
nos bei uolios mūsų paramos. 
Lietuva yra viena iš labiausiai 
persekiojamų sričių visuotinė
je tikinčiųjų Bendrijoje. Esate 
teisūs, primindami mums pa
reigą kelti balsą, remiantį iš
tikimuosius Lietuvos katali
kus. Šv. Tėvas šioje srityje 
tapo vadovu.

Aš jau išsiunčiau instrukci
jas, skatinančias Toronto arki
vyskupijos žmones melstis spe
cialiu būdu pirmąjį kovo sek
madienį, kad galėtume sujung
ti visų intencijas ir maldas 
su lietuvių, gyvenančių mūsų 
tarpe, ypač su maldomis tų lie
tuvių, kurie gyvena Lietuvoje.

Taipgi svarstysiu galimybę 
parašyti laišką Gorbačiovui, 
pagal Jūsų sugestiją.”

Ontario Londono vyskupas 
J. M. Sherlock, atsiliepdamas 
į KLK centro prašymą, ne tik 
paskatino savo ganomuosius 
maldai už Lietuvą, bet ir pa
rašė laišką M. Gorbačiovui:

“Matydamas plačiai garsina
mas Jūsų pastangas respektuo
ti žmogaus teises ir demokra
tiją Jūsų šalyje, kreipiuosi 
su įsakmiu prašymu, liečian
čiu katalikų laisvę Lietuvoje.

Vilniaus katedros ir Šv. Ka
zimiero šventovės grąžinimas 
katalikams būtų aiškus ženk
las autentiško Jūsų įsiparei
gojimo religijos laisvei. Taip 
pat prašau Jus paleisti iš ka
lėjimų kunigus — A. Svarins
ką, S. Tamkevičių ir Viktorą 
Petkų.

Nuolatinis draudimas kuni
gams mokyti religijos vaikus 
grupėms yra nesuderinamas 
su laisvės politika. Religijos 
laisvė yra būtinas sandas žmo
gaus orumo ir ne grėsmė, o pa
skata drausmingo gyvenimo 
bei įsipareigojimo bendram 
valstybės gėriui. Taip pat pra
šau Jus grąžinti laisvę vie
nuolynams, kurie buvo pa
naikinti.

Religijos laisvė apima ne 
tiktai sąžinės laisvę, bet ir 
galimybę institucinės tikinčių
jų Bendrijos egzistencijos. 
Jūsų vyriausybė laimės tiktai 
pagyrimą už respektavimą tų 
dviejų laisvės sričių tais me
tais, kai Jūsų krašte yra mini
ma tūkstančio metų krikščioy 
nybės sukaktis”.

Toronto ir Rytų Kanados 
ukrainiečių katalikų vysku
pas Izidorius Borecky, padė
kojęs KLK centrui už laišką 
bei informacijas, rašo:

“Kaip žinote, mūsų ukrai
niečių Katalikų Bendrija Sov. 
Sąjungoje yra visiškai nele
gali. Dėl to mes jaučiame stip
rią simpatiją Lietuvos Kata
likų Bendrijai ir visuomet re
miame šventas Jūsų pastangas 
užtikrinti religijos laisvę, 
kuri yra būtina sąlyga pasau
lio taikai, kaip Šv. Tėvas yra 
pabrėžęs savo Naujų metų žo
dyje.

Mūsų vyskupijos kunigų kon
ferencijoje ... aš pateiksiu 
Jūsų laišką, prašydamas mūsų 
kunigus priminti visiems mū
sų tikintiesiems apie esamą 
būklę Lietuvoje ir didelius 
panašumus su ukrainiečių ka
talikų vargais. Aš kviesiu

Vasario 16 minėjimą JAV kongrese Vašingtone suorganizavo kongreso narys Frank Annunzio. Lietuvių delegaci
ją priėmė atstovų rūmų pirm. Jim Wright. Iš dešinės: kun. dr. TOMAS ŽIŪRAITIS, Vašingtono lietuvių kolonijos 
dvasios vadas; JUOZAS B. LAUČKA, ALTos pirmosios valdybos narys; MILDA VAIVADIENĖ - lietuvių parei
gūnė Jungtiniame baltiečių komitete; MARGARITA SAMATIENĖ - VLIKo-ELTOS įstaigos vedėja; ROMAS 
KASPARAS - “Voice of America” pareigūnas (rekordavęs programą); dr. JONAS GENYS - ALTos atstovas Jungti
niame baltiečių komitete; kongresmanas FRANK ANNUNZIO; vysk. PAULIUS A. BALTAKIS, OFM, (kongrese 
skaitė invokaciją); JAV atstovų rūmų pirmininkas JIM WRIGHT; pik. itn. DONATAS SKUČAS, Vašingtono LB 
skyriaus pirm; pik. KAZ. OKSAS, ALTos atstovas iš Čikagos; dr. D. KRIVICKAS, VLIKo vicepirm; A. EIVA; G. 
PALUBINSKAITĖ, Jungtinio baltiečių komiteto pareigūnė

t

Vyskupai remia lietuvių pastangas 
Kanados lietuvių katalikų centras, rengdamas Tikinčiosios Lietuvos dieną kovo 6, kreipėsi ir 
į viso krašto katalikų vyskupus, prašydamas moralinės paramos. Atsiliepė visa eilė vyskupų

kiekvienos parapijos kunigus 
parinkti sau tinkamą sekma
dienį, tuo klausimu pasakyti 
pamokslą ir priminti, kad mes 
meldžiamės už persekiojamus 
Rytų Europos krikščionis per 
kiekvienas pamaldas.

Mes turime nuolatinę laiškų 
rašymo programą Sov. Sąjun
gos vyriausybei. Jos rėmuose 
paminėsime ir tuos specifi
nius klausimus, kuriuos kelia
te savo laiške.”

Pembroke vyskupas J. R. 
Windle rašo: “Man malonu Jus 
informuoti, kad 1988 m. pirmą
jį kovo sekmadienį šios vys
kupijos kunigai, vienuoliai ir 
tikintieji bus prašomi prisi
minti specialiu būdu Lietuvos 
tikinčiųjų Bendriją. Tam tiks
lui bus paskelbti pranešimai 
žiniaraščiuose ir panaudotos 
specialios maldos. Taip pat pa
rašysiu Sov. Sąjungos ambasa
doriui, kaip esate prašę. Už
tikrinu savo moralinę paramą 
kenčiančiai Lietuvos tikinčių
jų Bendrijai.”

Edmundstono, N.B., vysku
pas Gerard Dionne prancūzų 
kalba parašė laišką M. Gorba
čiovui, prašydamas grąžinti 
religijos laisvę Lietuvai, nu
savintas šventoves bei vienuo
lynus ir leisti kunigams mokyti

vaikus religijos. Baigdamas sa
vo laišką KLK centrui, sako: 
“Kovo 5 ir 6 dienomis mūsų vys
kupija jungsis maldoje su lais
vuoju pasauliu ir su jūsų seno
sios tėvynės persekiojamais ti
kinčiaisiais už religijos lais
vės grąžinimą Lietuvoje.”

Laišką M. Gorbačiovui pa
rašė ir Niufoundlandijos St. 
John’s vyskupas A. Penney, 
primindamas pasaulyje vyrau
jančias įtampas bei reikalą 
stiprinti tarp tautų pasitikė
jimą, pradedant Sov. Sąjunga, 
kur įtampą sukelia religijos 
laisvės stoka. Esą reikia grą
žinti Lietuvai religijos lais
vę. Tai sustiprins pozityvų 
žmonių nusiteikimą ir prisidės 
prie valstybės stiprinimo.

Panašų laišką M. Gorbačio
vui parašė ir Hamiltono vys
kupas A. F. Tonnos.

Labai palankiai atsiliepė į 
KLK centro prašymą dėl Mal
dos dienos už Lietuvą visa ei
lė kitų vyskupų, kaip St. Ca
tharines vyskupas Thomas B. 
Fulton, Otavos arkivyskupas 
Joseph-Aurele Plourde, Sher- 
brooko arkivyskupas Jean-Ma- 
rie Fortier ir kt. Jų dėka kovo 
6 d. visoje Kanadoje buvo mel
džiamasi už Tikinčiąją Lietu
vą. Inf.

Lietuvos bylai duotina pilna eiga
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Amerikos prezidentas ir 
kiti krašto pareigūnai ne
paprastai mėgsta gauti laiš
kus ar laiškučius iš kitų kraš
tų. Taigi visi laisvieji į laiškų 
JAV prezidentui rašymo dar
bą! Jei užversime savo laišku
čiais Baltuosius rūmus, JAV 
prezidentas pajudės mums 
laukiama linkme.

Nepalikime to darbo 
“išrinktiesiems”!

Mūsuose (ne visuose!) ma
noma, kad panašius darbus tu
ri atlikti veiksnių vadovai, 
organizacijų pirmininkai ar 
pan. Ir veiksnių vadovai, ir 
kiti iškilesni darbuotojai, 
reikia manyti, įsijungs į tą

žygį. Jie gal stengsis išgauti 
susitikimą su prezidentu Rea- 
ganu, paruoš ir. įteiks (ar pa
siųs) jam memorandumus (tik 
trumpus! — 3 ar 4 puslapių!), 
parašys kiek ilgesnius laiš
kus. Tai bus jų darbas, jei tik 
jie pajudės. Jie turėtų (ir pri
valėtų!) pajudėti visa jėga ir 
visu frontu!

Visų kitų lietuvių visame 
laisvajame pasaulyje pareiga 
užversti Baltuosius rūmus 
trumpais laiškučiais ir trum
pomis telegramomis. Trumpų 
laiškučių ir telegramų ban
ga neturi niekad sustoti! To 
laukia ir reikalauja iš mūsų 
pavergtieji, pakelių sunkų ir 
žiaurų sovietų jungą!

Y/LAIŠKUČIO PAVYZDYS AMERIKOS PREZIDENTUI 
Vokas adresuotinas taip:
The Honorable Ronald Reagan
President of the United States
THE WHITE HOUSE
Washington, D. C. 20500, USA

LAIŠKUČIO TURINYS (tik pavyzdys!)
Dear Mr. President:

The 1939 Stalin-Hitler pact led to the occupation and 
annexation of Lithuania, Latvia and Estonia by the Soviets 
in 1940. The Soviet army has been trampling the lands of the 
Baltic States for almost fifty years. If we demand the Soviets 
to remove their military forces from Afghanistan, we have to 
demand dictator Gorbachev to remove the Red Army from 
the Baltic States also. I kindly ask you, Sir, to add the Baltic 
States’ question to the five regional issues. The problem of 
the Baltic States is no less important than those in Afgha
nistan, Cambodįa, Nicaragua, Angola and Ethiopia.

Thank you and God bless you.
Sincerely,

(Parašas)

P.S. Po laišku pažymėti (labai aiškiai) vardą, pavardę ir tikslų 
adresą. Baltieji rūmai stengiasi į visus laiškus atsakyti.

AfA
POVILAS DUNDERAS

mūsų vyras, tėvas, dėdukas užmigo 
Viešpaties ramybėje 1987 metų kovo 19 dieną

Metinės Mišios š. m. kovo 20 d., 10.15 vai. ryto 
Prisikėlimo parapijos šventovėje.

Prašome draugus ir pažįstamus dalyvauti.

Nuliūdę: žmona Veronika Dunderienė 
sūnūs — Paulius, Andrius 
dukros — Margarita, Audronė 

su šeimomis

TOMUK!
Tu rodos iškeliavai 
tik vakar, 
Palikdamas neužmirštamus 
prisiminimus...

AfA
TOMO PRAKAPO 
penkerių metų mirties 
sukaktis bus paminėta 
kovo 26, šeštadienį, 
10 v.r., Prisikėlimo pa
rapijos šventovėje šv. 
Mišiomis.

Visi kviečiami daly
vauti -

Nuliūdę - tėveliai, 
sesutė ir broliukas

AfA 
MARIJOS NORKIENĖS

dviejų metų mirties sukaktis 

bus paminėta 1988 metų kovo 26 dieną, 
10.30 v. r., Prisikėlimo parapijos šventovėje.

Po to esate visi kviečiami į namus pusryčiams. 

u Antanas Norkus
>. — ■ • *>• ■  ....... ir-šeima

AfA 
APOLINARUI ČEPAIČIUI

iškeliavus (amžinybę,

giminėms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą
reiškia -

Toronto Lietuvių pensininkų klubo
valdyba

AfA 
ELENAI BARKAUSKIENEI 

mirus,

vyrui dr. RAMŪNUI, dukrytėms - VILTEI ir VIKTO
RIJAI, tėvams bei visai giminei reiškiame nuošir
džią užuojautą-

Kanados lietuvių medikų draugija

AfA 
VINCUI BUDININKUi

mirus,
dukterį ONUTĘ ir žentą VYTAUTĄ PULKAUNINKUS 
nuoširdžiai užjaučiame -

Tone ir Juozas,
Gražina ir Arvydas Vilimai

Canadian Slut Memorials Utb.
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



Nepaisydami nei šalčio, nei sniego, Kanados lietuviai demonstravo prie Sovietų Sąjungos ambasados Otavoje 1988 
m. vasario 13 d. Jų reikalavimas išreikštas plakato įraše Nuotr. J. Miltenio

Rašytoj as ir laisvė
Kai anapus Atlanto peikiamas S. T. Kondrotas, giriamas E. Cinzas

Sovietinė pažanga enciklopedijų puslapiuose
Žingsnis pirmyn, žingsnis atgal

JUOZAS ŽYGAS

Sekantieji sovietinį gyveni
mą teigia, esą skaitant sovie
tinę spaudą reikia išmokti 
skaityti tarp eilučių, kreipti 
dėmesį ne tik į tai, kas rašo
ma, bet ir į tai, kas nerašoma. 
Pagal atskirus rašinius įvai
riuose leidiniuose yra gal sun
kiau spręsti apie bendrą link
mę, todėl pasirinkau enciklo
pediją.

Enciklopedijos yra rengia
mos plačios apimties redak
cinio kolektyvo, jos linkmė 
išdiskutuota ir apmąstyta, 
tad daugiau galima spręsti 
kuria linkme einama. Žino
ma, enciklopedijos parengi
mas užtrunka ilgesnį laiką, 
tad sunkiau joje pastebėti 
laikinius arba paskutiniuo
sius svyravimus. Tam tikslui 
panagrinėjau pirmuosius to
mus “Mažosios lietuviškos 
tarybinės enciklopedijos” 
(1966) ir “Tarybų Lietuvos 
enciklopedijos” (1985). Šia
me rašinyje jas toliau va
dinsiu pirmąja ir antrąja 
laida.

Techniškai antroji laida 
kiek geresnė: popierius ge
resnis, smulkesni rašmenys, 
tad puslapyje yra keturios 
skiltys vietoje buvusių trijų. 
Taip pat bandoma (nors ir ne
vykusiai) daugiau naudoti 
spalvotas iliustracijas.

Techniškoji, pusė mums ne 
tiek svarbu, tad apie ją pla
čiau ir nekalbėsime. Yra svar
biau kuria linkme eina jų lie
tuviška linija. Pasiskaičius 
okup. Lietuvos, taip pat ir 
mūsų spaudą, susidaro vaiz
das, kad lietuvybė auga į vi
sas šalis: ne tik į plotį, bet 
ir į aukštį. Tačiau pavarčius 
enciklopedijų laidas, susida
ro kiek skirtingas vaizdas. 
Prieš pradėdamas šį rašinį, 
maniau, kad antroji laida bus 
lietuviškesnė, drąsesni apra
šymai, sugrįžimas į Lietuvos 
istoriją, tačiau to neradau. 
Todėl šiek tiek ir apsivyliau. 
Tiesa, prie bažnyčių jau pri
dedama šv. ir nebevadinama 
tik Jurgio ar Onos, bet šv. Jur
gio ar šv. Onos bažnyčios. 
Taip pat sugrąžinti kai kurie 
išeivijos rašytojai ir meninin
kai.

Aplamai rašiniuose apie lie
tuvių išeiviją trys ketvirta
daliai skiriami vadinamai “pa
žangiajai” išeivijai. Paskuti
niu metu per “Tėviškės” dr-ją 
ir “Gimtąjį kraštą” mus pasie
kiančios dainelės ir gražūs 
žodžiai, deja, dar neatsispin
di antrojoje enciklopedijos 
laidoje. Mano manymu, reika
lai neina geryn, šen ir ten yra 
net pablogėjimo.

Dabar trumpai peržvelgsiu 
pirmosios laidos aprašymus, 
kurių beveik neberandame 
antrojoje laidoje arba ku
rie žymiai blogiau aprašyti.

ANTSPAUDAS — psl. 77-78; 
aprašyti ir parodyti istoriniai 
Lietuvos antspaudai: 1. Algir
do A.; apvade aptrupėjęs įra
šas (slaviškai, J.Ž.): “Pečat 
kn/iazi/a ve/likovo O/ger/da”. 
2. Kęstučio A.; apvade įrašas: 
“S/igilium Keistutis” (Kęstu
čio antspaudas). 3. Vytauto 
A.; apvade įrašas: “S/igilium 
ducis Vitautae” (Kunigaikščio 
Vytauto antspaudas). 6. Jogai
los A.; apvade įrašas: “jagal 
dei gracia r-ex in lettov” (Jo
gaila, Lietuvos karalius iš die
vo — maž. raide J.Ž. — valios). 
(Pastaba: šis antspaudas var
totas dar prieš vestuves su Jad
vyga, J. Ž.). 9. Žygimanto Kęs- 
tutaičio majestotinis A.; išli
kęs 1436 dokumente; aplink 
kunigaikštį jam pavaldžių sri
čių ženklai: apvade gotiškomis 

raidėmis įrašas: * “S/igilium 
/ majestatis * incliti * princi- 
pis * dni Sigismu/n/di dei gra
cia magni ducis Litwanie * 
Russe” (“Jo didenybės garsaus 
vyriausiojo viešpaties iš die
vo valios didžiojo Lietuvos, 
Rusijos kunigaikščio Žygiman
to antspaudas”). Tekstą pali
kau tokį, kaip enciklopedijoje 
parašyta.

Kodėl šie antspaudai paša
linti ir antroje laidoje iš viso 
neminimi, težino redakcinis 
enciklopedijos kolektyvas. 
Man atrodo, gal Žygimanto 
Kęstutaičio antspaudas per 
gražus ir per daug akį rė
žiantis: “Lietuvos ir Rusijos 
viešpaties ..Panašūs reiš
kiniai gal nepatinka Maskvai, 
tad ir prisiderinta.

ANGARIETIS Zigmas (Alek
sa Zigmas; 1882. VI. 25 Obel- 
upiuose (Vilkaviškio rj.) — 
1940. V. 22 Maskvoje)”. Ir tik 
toliau, ketvirtos skilties vidu
ryje įterpta: “1938. III. 27 Mask
voje buvo suimtas. Žuvo, ne
teisėtai represuotas asmeny
bės kulto sąlygomis. 1956 re
abilituotas”. Antroje laidoje 
apie jokį neteisėtą represa
vimą jau neberašoma, tik nu
rodoma, kad “atminimui Vil
niuje pastatytas paminklas”. 
Taigi “represavo”, pastatė 
paminklą ir, pagal rusišką pa
sakymą, “viskas tvarkoje”. 
Jeigu jau toks Angarietis, 
kuris 1919 m. vedė į Lietuvą „ 
bolševikines gaujas ir joms 
vadovavo, represuotas... ir 
reabilituotas, susilaukė tik 
tiek, tai ką bekalbėti apie 
tuos, kurie gal kovojo prieš 
jo vedamas gaujas?

ANTISEMITIZMAS. Pirmo
joje laidoje rašoma: “Daug 
prisidėjo prie A. platinimo 
Lietuvoje katalikų kunigai 
(J. Laukaitis ir kt.), pravosla
vų popai. Prieš A. nuolat ko
vojo LKP. (...) Ypač žiauriai 
su žydais elgėsi vok. fašistai. 
II pasaul. karo metais hitleri
ninkai vien tik Osvencimo mir
ties stovykloje sunaikino dau
giau kaip 2.5 mil. žydų.” Tai 
taip rašoma apie antisemitiz
mą pirmojoje laidoje, o antro
je laidoje giesmelė jau kito
niška: “Daug prisidėjo prie 
A. platinimo katalikų ir sta
čiatikių dvasininkai, davat
kos. Hitlerinės okupacijos 
metais aukštųjų katalikų dva
sininkų (Juozapo Skvirecko, 
Vincento Brizgioj remiami, 
reakcingiausieji liet, nacio
nalistiniai elementai padėjo 
hitlerininkams naikinti žy
dus”. Taigi jau nacionalistai 
ir vyskupai Skvireckas su Briz
giu. Tik beveik po dvidešimt 
metų pagaliau jie sužinojo 
kas naikino žydus .. . Nejau
gi jie anksčiau to nežinojo? 
O sakoma, kad “NKVD viską 
geriau žino”. Naujų duomenų 
jie nesurado, bet pasikeitė 
vėjai ir linija. Amerikoje 
prasidėjo raganų medžioklės, 
kadangi KGB ir OSI į vieną 
dūdą pučia, tad viską reikia 
paremti ir neva moksliniais 
faktais. Enciklopedijų per
rašyme bolševikai yra geriau
si specialistai.

ARCHITEKTŪRA. Pirmoje 
laidoje visas puslapis paskir
tas Lietuvos architektūros 
paminklų nuotraukoms (10), 
antrojoje laidoje, rašant apie 
architektūrą, nebėra jokių 
architektūros paminklų. Beje, 
pirmoje laidoje nėra Ardin- 
cevo Jakovo: “D. Tėvynės ka
ro dalyvio, Tarybų Sąjungos 
didvyrio.. .” Antrojoje lai
doje jau įdėtas aprašymas ir 
nuotrauka. Taip pat antrojoje 
laidoje jau įdėtas aprašymas 
bei nuotrauka ir Argunovo 
Nikalojaus: “D. Tėvynės karo 

dalyvis. Tarybų Sąjungos did
vyris ...” Jų pirmoje laidoje 
nebuvo. Nesinorėtų tikėti, kad 
leidžiant pirmąją laidą buvo 
neapsižiūrėta. Ne, greičiau
siai sąmoningai stengiamasi 
mūsų istoriją ir “Tarybinę” 
enciklopediją užteršti sovie
tiniais didvyriais. Taip, kaip 
Lietuvos bažnytkaimiai ir kai
mai užteršti sovietinių “did
vyrių” ir “laisvintojų” kapais.

AUDINIAI. Pirmojoje lai
doje per du puslapius įdėta 
14 spalvotų lietuviškų tauti
nių ir kaimo audimo pavyz
džių. Antrojoje laidoje jau 
tik 4-rios mažytės iliustraci
jos. Palyginus abi enciklope
dijų laidas, jokios pažangos 
nematyti.

BIRŽAI. Čia sustojame dėl 
to, kad čia rašantysis ten 
praleido savo vaikystę. Pirmo
je laidoje rašoma: “Burž. 
Lietuvoje B. buvo apskrities 
centras, turėjęs didelę reikš
mę š. Lietuvos ekonominiam 
gyvenimui. Prekyba su Ryga 
burž. laikais nutrūko, tačiau 
pagyvėjo ekonominiai miesto 
ryšiai su Šiauliais, Kaunu. 
1921 iki B. pratęstas Šiaulių- 
Pasvalio glžk. (nutiestas I 
pasaul. karo metu). Biržuose 
veikė prekybos akc. b-vė “Aga- 
ras”, Biržų žemės ūkio d-ja, 
“Lietuvos banko” skyrius, 4 
privatūs bankeliai;, elektrinė 
(past. 1923), 2 malūnai, 3 lent
pjūvės, apie 20 amatininkų 
dirbtuvių (odų, kailių, moli
nių indų, stalių, baldžių, vė
limo, karšimo ir kt.). Mieste 
buvo leidžiami laikraščiai 
“Biržų žinios” (1922-34), “Mū
sų žodis” (1922-34), “Artojas” 
(1924-26), “Biržiečių balsas” 
(1925-26) ir kt. Išspausdinta 
nemaža knygų. Veikė keletas 
kultūrinių d-jų (jų tarpe teat
ro d-ja “Mūza”), visuom. or-jų”.

Antrojoje laidoje, nors apie 
Biržus gana plačiai rašoma, 
tačiau apie nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpio ekono
minį bei kultūrinį gyvenimą 
pasistengta nutylėti. Aprašant 
Biržų aps., išėjo dar blogiau. 
Rašoma: “1926 Pumpėnų, Pu
šaloto ir Žeimelio vis. buvo 
prijungti prie Panevėžio aps.” 
Nesinorėtų tikėti, kad ir en
ciklopedija yra rašoma Mask
voje. Kokiu būdu Žeimelio 
vis. galėjo būti prijungtas 
prie Panevėžio aps.? Enciklo
pedijos bendradarbis turėjo 
bent žvilgtelėti į žemėlapį. 
Tai vis smulkmenos, kurios 
enciklopedijai garbės nedaro.

Džiaugiuosi pažanga, kurią 
lietuviai padaro ir sunkiau
siose sąlygose. Tačiau nemo
ku įžiūrėti pažangos ten, kur 
jos nėra. Nevertinu oportunis
tų (žodis, kuris sovietinėje 
terminologijoje taikomas vi
siems, kurie kiek nukrypsta 
nuo generalinės linijos). O vis 
dėlto oportunistai sudaro par
tinio aparato branduolį ir jais 
remiasi sistema. Oportunistai 
— pataikūnai ir stabdo pažan
gą, bijodami, kad gali prasi
lenkti su esama ar būsima 
Maskvos linija. Vartant “tary
binės enciklopedijos pus
lapius, šmėkščioja tokių opor
tunistų šešėliai.

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

EDITA NAZARAITĖ

Turbūt žodis “laisvė” yra vie
nas prieštaringiausių žmoni
jos žodyne — nėra kito tokio 
žodžio, kuris būtų taip skir
tingai traktuojamas, supran
tamas; kuriuo būtų spekuliuo
jama, dangstomas! puolant ir 
ginantis. Nėra kito tokio žo
džio, kuris įkvėptų žygdarbiui 
ar net mirčiai! Be abejonės, 
laisvė yra gėrio simbolis. O 
siekti laisvės kaip gėrio žmo
gui įgimta. Tik save degrada
vusi asmenybė nekreipia savo 
esybės gėrio link.

Iš pasakytų žodžių aišku, 
kad laisvės reikia siekti, ji 
nėra automatiškai duota. Kiek 
žmogus gali siekti laisvės, pri
klauso nuo to, kokioje visuo
meninėje struktūroje jis gy
vena.

Demokratinėje santvarkoje, 
kur vyrauja politinis pliura
lizmas, vieša kritika, valdžiai 
nepavaldžios komunikacijos 
priemonės, laisvių siekimas 
turi daugiau galimybių. Demo
kratinėje valstybėje meninin
kas neverčiamas tarnauti ku
rios nors partijos ideologijai 
ir tuo jis yra laisvas rinktis 
tiesas, kurios neprieštarauja 
jo įsivaizduojamam kūrybi
niam pasauliui. Mitas apie 
“absoliučią laisvę”. Vakaruo
se yra sukurtas pačių komu
nistų. Kas yra bent kiek susi
pažinęs su mūsų civilizacijos 
istorija ir filosofija, žino jog 
absoliučios laisvės nėra ne tik 
Vakaruose, juo labiau — Ry
tuose, bet nei Šiaurėje ar Pie
tuose.

Režimo valdomoje visuo
menėje kūrybinės kaip ir kito
kios laisvės siekimas yra be
veik neįmanomas dėl diktatū
rinės režimo prigimties. Dikta
tūroje visuomenė paverčiama 
į apdujusią, įkištą į tramdo
muosius marškinius auką, kuri 
negali pakelti rankos, kad ap
sigintų nuo prievartavimų. To
kioje padėtyje atsiduria ir to
kios visuomenės rašytojas — 
bejėgis, bebalsis, nuolatos 
mokomas, kamantinėjamas, 
kontroliuojamas.

Žmogus negimsta vergu, to
kiu jį padaro kiti, turintys 
prievartos galią. Tad gimimo 
vieta neįkalina žmogaus, jis 
turi teisę keisti ne tik gyvena
mąją vietą, bet ir nepriklau
somai nuo jo norų duotą visuo
meninio gyvenimo struktūrą. 
Todėl rašytojas, palikęs gimti
nę dėl laisvės kaip gėrio, nėra 
joks tėvynės išdavikas nei nu
sikaltėlis. Nusikalsta jis tik 
gimtinei primestam režimui 
savo nenoru dalyvauti kolek
tyviniame melo ir prievartos 
pokylyje. Režimas gali šeimi
ninkauti bei muštruoti, mora
lizuoti jo paties užsigrobtoje 
fizinėje teritorijoje. Visa 
laimė, kad režimas nesugeba 
iki galo kontroliuoti individo 
dvasinės teritorijos, nors deda 
tam nemažiau pastangų, nei 
tankų ir naikintuvų gamyboje.

Didžiausias dabartinis dva- 

Devyni lietuviai studentai badavo prie Sovietų Sąjungos ambasados 1988 
m. vasario 13-16 d.d. Prie badavusių autobuso - dvi studentės su Lietuvos 
vėliava Nuotr. J. V. Danio

moralizuoja, nemoko, nejodo 
savo rašytojų, kaip komparti
jos uolieji. Rašytojai kuria 
savo meną priverstiniame op
timizme, žodžiu, net nukirsta 
galva turi pabučiuoti budeliui 
ranką! Su priemonėm nesi
skaitoma.

1987 m. lapkričio 28d. “Lite
ratūros ir meno” laidoje ban
dyta atsargiai paliesti opią 
rašytojo ir laisvės dilemą, pa
sikvietus į talką net tokį auto
ritetą, kaip Vakaruose gyve
nantį ir kuriantį rašytoją 
Eduardą Cinzą. Vienbalsiai 
pasmerkiamas rašytojo S. T. 
Kondroto pasitraukimas kaip 
nuostolis Lietuvos kultūrai. 
Deja, apie savo kultūros nuos
tolius nuspręs pati lietuvių 
tauta, kai ateis tam laikas. 
Per jėgą rašytojams peršama 
socialistinio realizmo doktri
na tėra politinis realizmas, 
suvaržantis meną ir priver
čiantis jį tarnauti. O menas 
tarnaudamas pavirsta vergu. 
Komunistų ideologija ir poli
tika, ribojanti rašytojų kūry
binį vystymąsi, yra tartum ta 
V. Hugo “išsigimėlių motina”, 
suvaržanti savo juosmenį pa
galiais, kad vėliau gimtų išsi
gimėlis, kurį ji pelningai 
parduos.

Belgijoje gyvenantis pro
zininkas E. Cinzas matuoja ra
šytojo vertę knygų tiražu. 
Mažas tiražas — menkas ra
šeiva. Didelis tiražas — dide
lis rašytojas. Imtum ir pati
kėtum, kad didžiausias Lie
tuvos rašytojas yra V. L Le
ninas . .. Su panieka atsiliep
damas apie literatūrinį išei
vijos gyvenimą ir girdamas 
Lietuvoje kuriančių rašytojų 
prestižinę poziciją, E. Cinzas 
pats beveik patiki savo žo
džiais. Deja, skaitančiajam 
gali kilti ir šiokių tokių abejo
nių pasisakiusiojo nuošir
dumu: ko gi jis pats sėdi toje 
užkampioje Belgijoje?. Ar ne 
geriau susikrauti lagaminus ir 
grįžti namo? Juk Lietuvai ne
būtų nuostolio, nes E. Cinzas 
Belgijoje nėra rašytoju, o ten 
tai būtų ...

Zinoma, visi tie “pokalbiai 
redakcijoje” tėra demagogijos 
rutina, paskaniota “sūnaus 
paklydėlio” dvasiniu “prare
gėjimu”. O kasdienybėje par
tiečiai, ne skaitytojai, tegali 
nuspręsti, kokios rašytojo A. 
Škėmos romano “Baltoji dro
bulė” vietos yra priimtinos, o 
kokios — ne. Iš skaitytojo ati
mama teisė pažinti ir įvertinti 
kito žmogaus, rašytojo vidinį 
pasaulį, neleidžiama net įsi
klausyti į kitą požiūrį, į kito
kią gyvenimo reiškinių at
ranką. Rašytojui atimama 
teisė autentiškai prabilti į 
skaitytoją. Dialogas tarp rašy
tojo ir skaitytojo užmušamas 
kaip ta drebanti katytė iš J. 
Biliūno “Kliudžiau”. Tokia yra 
komunistinių leidėjų bei lei
dyklų pareiga ar privilegija — 
vadinkim kaip norim — ne- 
apsiriksim.
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Tarptautinės teisės žinovas WILLIAM HOUGH III, pasakęs pagrindinę 
kalbą Vasario 16 minėjime Toronte-Mississaugoje Nuotr. St. Dabkaus

Teisiniai samprotavimai

Vatikanas Vilniaus nepripažino lenkams
JUOZAS VITĖNAS

Diskusijose dėl Vilniaus ar
kivyskupijos priskyrimo prie 
Lietuvos bažnytinės provin
cijos kai kas neskiria Vil
niaus arkivyskupijos kaip baž
nytinio padalinio nuo Vilniaus 
krašto kaip teritorijos, kurio
je yra Vilniaus arkivyskupija. 
Pvz. A. Gureckas rašo: “Vil
niaus arkivyskupijos priskyri
mas Lietuvai... išspręstų tik 
tą vieną — Vilniaus pripažini
mo Lietuvai — klausimą”, o ki
toje to straipsnio vietoje jis 
taip tvirtina: “Vatikanas 1925 
m. konkordatu su Lenkija pri
pažino Vilnių Lenkijai” (“Pa
saulio lietuvis” nr. 8-9, 1987 
rugpjūtis-rugsėjis, 22-23 psl.).

Tačiau skirtumas tarp Vil
niaus arkivyskupijos ir Vil
niaus krašto yra toks, kad ar
kivyskupija sudaro bažnytinį 
ar religinį klausimą, o kraš
tas — teritorinį. Vieno kurio 
išsprendimas nereiškia, kad 
išsprendžiamas ir kitas.

Todėl klaidinga yra nuomo
nė, kad Vatikanas, priskirda
mas Vilniaus arkivyskįųpjją 
prie Lietuvos bažnytinės pro
vincijos, tuo pačiu pripažintų 
ir Vilniaus kraštą Lietuvai. 
Tai neįmanoma dar ir dėl to, 
kad Vatikanas pagal savo prak
tiką teritorinių klausimų ne
sprendžia.

Klaidingai A. G. tvirtina, 
kad 1925 m. konkordatu su Len
kija Vatikanas pripažino Vil
niaus kraštą Lenkijai.

Konkordatai sudaromi ne te
ritoriniams klausimams spręs
ti ar valstybių sienoms nusta
tyti, bet bažnytiniams reika
lams tvarkyti atitinkamos vals
tybės teritorijoje. 1925 m. Vil
niaus kraštas buvo Lenkijos 
ribose, ir todėl konkordatu 
Vatikanas susitarė su Lenkijos 
vyriausybe dėl bažnytinių rei
kalų tvarkymo tuomet jos bu
vusioje teritorijoje, pride
rindamas Lenkijos bažnytines 
ribas prie Lenkijos valstybės 
sienų, kurios tuomet apėmė ir 
Vilniaus kraštą. Tuo būdu Vil
niaus vyskupija buvo priskirta 
prie Lenkijos Bažnyčios. Ta
čiau šiuo bažnytiniu aktu Vil
niaus kraštas nebuvo pripažin
tas Lenkijai, nes, kaip anks
čiau buvo pasakyta, Vatikanas 
sienų ar teritorinių klausimų 
nesprendžia. Tai taip pat bu
vo aiškiai pasakyta į Vatika
ną nuvykusiems lietuviams: 
“Kuomet jūs Vilnių valdysite, 
Vilniaus krašto tikinčiųjų rei
kalus tvarkysime jūsų krašto 
rėmuose”. (Neskelbiamo auto
riaus knyga “Arkiv. Mečislo
vas Reinys”, gauta iš okupuo
tos Lietuvos, 1977 m. išleista 
Čikagoje).
Bulė ir Lietuvos konkordatas
Jei pripažinti, kad konkor

datu su Lenkija Vatikanas, pri
derindamas bažnytines ribas 
prie valstybės sienų, pripažino 
Vilniaus kraštą Lenkijai, tai 
reikėtų logiškai aiškinti, kad 
Lietuva atsisakė Vilniaus 
krašto bule “Lituanorum gen- 
te”, kuria 1926 m. buvo įsteigta 
bažnytinė Lietuvos provincija, 
ir 1927 m. konkordatu su Vati
kanu, nes abiejuose dokumen
tuose Lietuvos bažnytinės ri
bos suderinamos su tuomet bu
vusiomis Lietuvos valstybės 
sienomis. Pvz. bulėje sakoma: 
“. .. decernimus ut ex omni
bus illis territoriis, quae 
modo in finibus Lituaniae Rei- 

publicae šita sunt, propria 
constituatur Provincia Eccle- 
siastica . ..” Atseit, Lietuvos 
respublikos ribose steigiama 
bažnytinė provincija, ir toliau 
nurodoma, kad ją sudaro Kau
no metropolija su Telšių, Pa
nevėžio, Vilkaviškio ir Kaišia
dorių vyskupijomis.

Lietuvos konkordato IX str. 
sako: “Bažnytinės provincijos, 
vyskupijų ir prelatūros ribos 
sutaps su Lietuvos valstybės 
sienomis”.

Savaime aišku, kad Lietuvos 
vyriausybė nebūtų pritarusi 
bulei dėl bažnytinės provin
cijos įsteigimo ar sudarius 
konkordatą, jei šiais doku
mentais ji būtų turėjusi atsi
sakyti Vilniaus krašto. Ji, be 
abejonės, žinojo, kad bažnyti
nių ribų suderinimas su valsty
bės sienomis nereiškia šių sie
nų pripažinimo.

Taigi yra klaidinga ir Lie
tuvai žalinga Lenkijos konkor
datą aiškinti, kad juo Vatika
nas pripažino Lenkijai Vil
niaus kraštą. Lengva suprasti, 
kad lenkams tokia propaganda i 
naudinga.

Atsižvelgė į lietuvių teises
Nors Vatikanas priskyrė Vil

niaus vyskupiją prie Lenkijos 
Bažnyčios, tačiau jis žinojo lie
tuvių ir lenkų ginčą dėl Vil
niaus teritorijos, ir todėl ne
patenkino visų lenkų reikala
vimų. Pvz. lenkai norėjo, kad 
Vilniaus vyskupija būtų pri
jungta prie Varšuvos arkivys
kupijos, tačiau popiežius įstei
gė tiesiog Apaštalų Sostui pa
valdžią bažnytinę Vilniaus 
provinciją, kurią sudarė Vil
niaus arkivyskupija kaip met
ropolija ir Pinsko bei Lomžos 
vyskupijos. Bažnytinė Vil
niaus provincija buvo viena 
iš šešių Lenkijos bažnytinių 
provincijų. (Katalikų kalen- 
dorius-žinynas, 1987 m., Lie
tuvos vyskupų konferencijos 
leidinys, Kaunas-Vilnius, 
55 psl.).

Taip pat popiežius bulėje 
“Lituanorum gente” rezervavo 
sau teisę, aplinkybėms pasi
keitus, padaryti pakeitimų 
Lietuvos vyskupijų sutvarky
me. Bulėje buvo pasakyta: “Re- 
servamus tamen Nobis Sedi- 
que Apostolicae facultatem 
dietas circumscriptiones, 
pro temporum adiunetis, quo- 
ties opportunum in Domino 
visum fuerit, modifieandi, 
immutandi et aliter defi- 
niendi”. Anot knygos “Arkiv. 
M. Reinys” autoriaus, tai 
buvo įrašyta, kad “atgavus 
Vilnių ir Seinus, būtų ati
tinkamai sutvarkyta ir Lie
tuvos bažnytinė provincija” 
(53 psl.).

Popiežius taip pat sutiko, 
kad, rengiant bulę “Lituano
rum gente” ir nustatant vys
kupijų ribas pagal Lietuvos 
vyriausybės pageidavimą, bū
tų “sudaryta nauja Kaišiado
rių vyskupija, tokia, kokia 
ji dabar yra, kad jos ribos 
rodyte rodytų nebaigtą spręsti 
Vilniaus arkivyskupijos klau
simą” (Ten pat, 53 psl.).

Taigi tiek Lenkijos, tiek 
Lietuvos konkordatais Vati
kanas ne tik nepripažino Vil
niaus krašto Lenkijai, bet ir 
priskirdamas Vilniaus arki
vyskupiją prie Lenkijos Baž
nyčios, užtikrino, aplinky
bėms pasikeitus, taipogi lie
tuvių teises.
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ŽIRGŲ LENKTYNĖS

Tradicinės ristūnų žirgų lenk
tynės Dusetose vasario 6 d. buvo 
surengtos ant Sartų ežero ledo. 
Dėl gamtos išdaigų jas kartais 
tekdavo perkelti į pakrantėje 
esantį hipodromų. Ir šį kartą 
rengėjams galvosūkį sudarė pa
lyginti šiltas oras. Tačiau pas
kutinėmis sausio dienomis spūs
telėjęs šaltis Sartus sukaustė 
34-40 cm ledo apklotu. Lenkty
nėse dėl vienuolikos prizų var
žėsi 85 važnyčiotojai iš devynio
likos rajonų su 113 eikliųjų žir
gų. Lenktynės į Dusetas sutrau
kia gausius būrius žiūrovų iš 
visos Lietuvos, juos linksmi
nančių saviveiklininkų, maiti
nančių ir girdančių prekybinin
kų. Esą iš tolo buvo galima jaus
ti kadagio dūmais kvepiančius 
kumpius, lašinius, dešras, ma
tyti akį viliojančias virtines 
riestainių. Lenktynėse ir šie
met geriausiai sekėsi Širvintų 
rajono “Širvintos” kolchozo ko
mandai, laimėjusiai penkis pri
zus ir pereinamąją taurę, surin
kusiai 293 taškus. Antroji vieta 
su 175 tšk. teko Lazdijų rajono 
komandai, trečioji su 148 tšk. — 
Dusetų žirgyno atstovams.

PAKEISTI PARTIEČIAI
Pensijon išėjusį užsienio rei

kalų “ministerį” Vytautą Zinke
vičių pakeitė Vilniaus miesto 
kompartijos komiteto I sekr. 
Vladislovas Mikučiauskas. Pa
keitimas neturi jokios didesnės 
reikšmės, nes visus okupuotos 
Lietuvos užsienio reikalus tvar
ko Maskvoje veikianti Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų mi
nisterija. Aukščiausiosios ta
rybos prezidiumo pirmininku 
paskirtą kompartijos sekr. Vy
tautą Astrauską pakeitė į sek
retorius ir politbiuro narius 
pakeltas Stanislovas Giedrai
tis. Iš kompartijos politbiuro 
pasitraukė du nariai: Algis Fe- 
rensas — dėl sveikatos, Alfon
sas Kairelis — dėl išėjimo pen
sijon. Politbiure jų vietas už
ėmė centro komiteto pramonės 
skyriaus vedėjas Lionginas 
Maksimovas ir centro komiteto 
pirm. Jonas Lukauskas. Pilna
teisiu politbiuro nariu tapo 
ligšiolinis kandidatas V. Berio- 
zovas, o kandidatu — Vilniaus 
miesto komiteto I sekr. K. Za- 
leckas. Pakeitimai padaryti sau
sio 26 d., kai pirmuoju Lietuvos 
kompartijos sekretoriumi Krem
liaus vadai pasirinko sovieti- 
namos Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos prezidiumo pirm. Rin
gaudą Songailą, pakeitusį Vil
niuje 1987 m. lapkričio 14 d. stai
ga mirusį Petrą Griškevičių.

KOVA UŽ BLAIVYBE
“Tiesos” korespondentas Rim

vydas Delkus sausio 22 d. laido
je rašo apie Vilniaus meno dar
buotojų rūmuose įvykusį vaka
rą, kuriame susitiko visas gy
venimo sritis apimantys blaivy
bės sąjūdžio aktyvistai — darbi
ninkai, rašytojai, aktoriai, mu
zikai, dainininkai ir žymieji 
sportininkai. Įvadiniu žodžiu 
vakarą pradėjo Lietuvos blaivy
bės draugijos pirmininko pava
duotojas A. Čekauskas, primin
damas liūdną statistiką: pagal 
Lietuvos gyventojų per metus 
suvartojamą alkoholio kiekį

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

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

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

Smulkesnes žinias teikiame
tel. (416) 769-2500
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Lietuvai Sovietų Sąjungoje 
tenka antroji vieta po Esti
jos. Kovoti už blaivybę vakaro 
dalyvius skatino klaipėdietis 
A. Sušilkinas, buvęs alkoholi
kas jūreivis. Besaikį alkoho
lio vartojimą pasmerkė Vil
niaus “Žalgirio” futbolo ko
mandos vartininkas A. Kali
nauskas, Lietuvos kūno kultū
ros instituto rektorius S. Ston
kus, žymusis krepšininkas Ša
rūnas Marčiulionis, kuris yra 
Vilniaus “Statybos” krepšinio 
komandos kapitonas, sol. Sigutė 
Trimakaitė ir sportininkams 
už jų didelius laimėjimus dė
kojęs sol. Vacys Daunoras. 
Koncertinę programą atliko 
solistai S. Trimakaitė ir V. 
Daunoras, su alkoholį smer
kiančia kompozicija įsijungė 
aktoriai Č. Stonys ir S. Sipaitis.

ŽUDANTI ŠERMUKŠNINĖ
“Tiesos” sausio 21 d. laidoje 

buvo paskelbtas jos korespon
dento Vyganto Guigos praneši
mas iš Švenčionių “Nuodų puo
delis ėjo ratu...” Jame at
skleidžiama girtavimo tragedija 
Švenčionių rajono Jurgeliškės 
sovchoze, sausio 14 d. rodyta 
Lietuvos televizijos žiūrovams 
“Panoramos” laidoje. Esą jiems 
liūdna buvo stebėti laidotuvių 
fragmentus. Per parą mirė trys 
žmonės — ne nuo ligos, ne dėl 
senatvės, o dėl to, kad, norėdami 
apsvaigti, išgėrė nuodų. Anksty
vą rytą Bačkininkų skyriaus mel
žiamų karvių ūkyje girtavo nak
tinis galvijų prižiūrėtojas Bro
nislavas Chmylka, naktinis sar
gas Vitoldas Vaiškūnas ir mel
žėja Vida Žigalkienė. Gėrė jie 
iš vieno puodelio, linkėdami 
vienas kitam sveikatos. Ir mirė 
viens po kito, būdami be sąmo
nės, nespėję sužinoti, kad sal
dūs nuodai su šermukšnių kva
pu buvo pagaminti pačios V. Ži- 
galkienės. Naktinis galvijų pri
žiūrėtojas B. Chmylka mirė pir
mas centrinėje Švenčionių rajo
no ligoninėje, o melžėja V. Ži
galkienė ir naktinis sargas V. 
Vaiškūnas numirti iš Švenčio
nių ligoninės buvo nuvežti į Vi
ją klinikinę ligoninę Vilniuje. 
Ten taipgi atsidūrė dvi kitos 
melžėjos — Lidija Ščit ir Juzefą 
Ščit, tik paragavusios po gurkš
nelį V. Žigalkienės pasigamin-

■ tos šermukšninės...“Tiesos” ko
respondentas V. Guiga Švenčio
nyse matė vyr. gydytojo Alek
sandro Klimankovičiaus pasira
šytą B. Chmylkos mirties liudi
jimą, kuriame mirties priežasti
mi pažymėti nenustatytos kil
mės nuodai. Pridėta ir Jurgeliš- 
kių sovchozo vadovams labai 
svarbi pastaba, kad apsinuodi
jimas įvyko ne darbo metu. Gal
būt dėl to gydytojas A. Kli- 
mankovičius žurnalistą V. Gui
gą atkalbinėjo nuo susitikimo 
su gyvomis išlikusiomis liudi
ninkėmis Juzefą Ščit ir Lidija 
Ščit, apsinuodijusiomis darbo
vietėje, kur darbo metu gėrė ir 
jas vaišino mirusioji trijulė. 
V. Guiga rašinį baigia taiklia 
pastaba: “Atsitikus tokiai bai
siai nelaimei, ieškoti pasitei
sinimų, švelninančių aplinky
bių netinka. Verčiau pagalvoti, 
ką reikia daryti, kad daugiau 
nebebūtų grupinių laidotu
vių • • ■” V. Kst.

VIENINTELĖ PROFESIONALI
LIETUVIŲ KELIONIŲ 
ĮSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 

GARANTUOJA

Liepos 6-20
Liepos 20 - rugpjūčio 
Rugpjūčio 11-27 
Rugsėjo 2-16
Spalio 7 - 21
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Hamiltono “Gyvataro” šokėjai veteranai rengiasi dalyvauti tautinių šokių šventėje liepos 3 d. Ntr. J. Miltenio

Winnipeg, Manitoba
LIETUVIŲ PARAPIJOS SALĖJE 

š. m. vasario 7, sekmadienį, 2 v. 
p.p., įvyko “Kanados lietuvių klubo 
Manitoboje” visuotinas narių susi
rinkimas, kurį atidarė valdybos 
pirm. P. Lenio. Susirinkime da
lyvavo 35 klubo nariai. Praeitų 
metų susirinkimo protoklą per
skaitė K. Strikaitis vietoje su
sirgusio sekr. V. Novograckio. Re
vizijos komisijos aktą perskaitė 
V. Daubaraitė. Ji pranešė, kad 1987 
m. klubas turėjo išlaidų $5,812.76, 
o pajamų - tik $5,476.69, tuo būdu 
1987 metais klubas turėjo $336.07 
nuostolio.
1987 m. banko knyg.
nr. 4901266 buvo............  $10,339.51
certif. nr. R1661674 ........ 43,000.00
pas finansų sekr.
V. Daubaraitę (pinigais) ......  20.82

. Viso $53,360.33
1986 m. balansas .............  53,696.40
1987 metų nuostolis ............  336.07

Tuo būdu 1988 metų
klubo kapitalas...............  53,360.33

Toliau sekė paaiškinimai, dėl 
Kanados lietuvių kultūros mu
ziejui Anapilyje telkiamų lėšų. 
Kaip jau “TŽ” buvo rašyta, va- 
dovyė priima paskolas muziejaus 
statybai ir už jas moka 9% palū
kanų. Norintieji paskolinti dides
nes sumas gali kreiptis j Anapilio 
parapijos kleb. kun. J. Staškų. 
Šiam tikslui jau surinkta virš 
$40.000, panašiai gauta ir paskolų. 
Statyba kainuos irš $700.000. Kaip 
matome dar daug trūksta. Mūsų 
lietuvių klubas priėjo prie likvi
dacijos - jau parduotas, nes na
riai suseno, dauguma jų iškeliavo 
amžinybėn, o jaunieji klubu ne
sidomi. Nėra kam dirbti.

DAUGYBĖ BANKŲ BANKRU
TUOJA. Kaip JAV federacinė de- 
positų apdraudos korporacija (FD 
IC) per laikraščius pranešė, kad 
184 bankai jau užsidarė, tad net 
keletas milijonų taupytojų nete
ko savo santaupų ir atsidūrė di
deliame varge. 1987 m. gruodžio 
5 d. Winnipego Free Press paskel
bė, kad The Canadian Imperial 
Bank of Commerce praeitais me
tais iki rugsėjo 31 d. turėjo nuos
tolių 63 mil. dol. ir sunkumų dėl 
paskolintų 1.3 bil. dol. 34-se vals
tybėse. Kaip tik mūsų klubo pi
nigai yra laikomi minėtame ban
ke, tad ar neverta pagalvoti, kad 
didesnę dalį pinigų paskolinti 
muziejaus statybai, tai neliktų 
mūsų pinigai svetimiesiems. Šis 
reikalas turėtų būti giliau apgal
votas.

Susirinkime buvo keletą siū
lymų paremti Kanados lietuvių 
kultūros muziejaus statybą Ana
pilyje. Priimtas pasiūlymas buvo 
3.000 dol. Nutarta šią smą tuojau 
išsiųsti Kultūros muziejui šiuo 
adresu: KLB-nės iždininkui J. 
Krištolaičiaui, P. O. Box 446, Wa
terdown, ont. LOR 2H0.

Vera Zavadskienė siūlė, pasiųsti 
$100, dovaną George Palmer-Pale- 
liūnui, kuri daugiausia pasidar
bavo įkuriant Winnipege lietuvių 
klubą ir pasirašė klubo konstitu
ciją. Pasirašymas vienbalsiai pri
imtas.

Į naują valdybą 1988 m. išrinkti: 
P. Lenio, V. Daubaraitė, E. Samu- 
laitis, M. Bagdonienė, N. Stepon- 
Steponavičius, jn., M. Šarauskas ir 
T. Yuška. Kandidatais liko: J. Sa
vickas ir K. Strikaitis. Į revizijos 
komisiją - J. Mališauskas, V. Za
vadskienė ir V. Mockus.

Pastaba - į klausimą dėl pinigų 
pasidalinimo vyriausybė atsakė, 
kad klubo nariai pinigų pasidalinti 
negali, bet juos gali skirti labda
ringoms organizacijoms bei kitiems 
kultūriniams reikalams. Province 
of Manitoba sekretary raštas turė
tų būti paskelbtas bei paaiškin
tas visiems klubo nariams. Susi
rinkimas baigtas kavute. K. Str.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A

(Esu “Union Gas” 
atstovas) W

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

London, Ontario
PRIEŠVELYKINĖS REKOLEK

CIJOS Šiluvos Marijos šventovė
je, 1414 Dundas St.E., įvyks kovo 
18 ir 19 dienomis vakarais 7.30 v. 
ir sekmadienį kovo 20 d. įprastu 
pamaldų metu. Jas ves kun. Jonas 
Bacevičius, OFM, iš Kennebunk
port, JAV.

Visos ir visi kviečiami dalyvau
ti priešvelykiniame susikaupime.

D.E.

Windsor, Ontario
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS, 

rengtas KLB Windsoro apylinkės 
valdybos, įvyko vasario 21 d. Prie 
miesto rotušės 10 v.r. buvo iškelta 
Lietuvos vėliava. Dalyvavo ir det- 
roitiečiai — Mykolas Abarius (LŠ 
ST Sąjungos pirmininkas), B. Va
liukėnas ir J. Kinčius. Albinui 
Tautkevičiui pakėlus vėliavą, buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas.

10.30 v.r. visi rinkosi į Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos šven
tovę. Mišias atnašavo ir prasmingą 
pamokslą pasakė klebonas kun. 
Kazimieras Simaitis. Pamaldų me
tu giedojo Windsoro choras, var
gonuojant muzikui Juozui Sinkui. 
Vėliavų palydovais šventovėje bu
vo Diana Mistautaitė, Jurgis ir Jo
nas Barisai. Tuoj po pamaldų pa
rapijos salėje vyko tolimesnis 
šventės minėjimas. Kun. K. Simai
čiui sukalbėjus invokaciją, visi 
atsistojimu ir minutės susikau
pimu pagerbė žuvusius už Lietu
vos laisvę. Toliau sekė mokytojo 
Alberto Misiūno trumpa, aiški ir 
aktuali kalba.

Meninę programą atliko windso- 
rietės — Valerija Tautkevičienė

Vasario 16 gimnazijos talentų vakare pianinu skambina VYTUKAS LEMKĖ.
Varžybose jis laimėjo antrą vietą Nuotr. M. Šmitienės

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

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

ir Onutė Vindašienė. Jos padai
navo dvi dainas ir suvaidino dia
logą “Tremtinio poeto siela ir šv. 
Petras”. Šį pastarąjį jos tikrai 
pasigėrėtinai atliko, todėl klau
sytojai atsilygino karštais ploji
mais. Minėjimas užbaigtas Lietu
vos himnu. Kun. K. Simaičiui pa
laiminus valgius, prasidėjo vai
šės, kurias paruošė mūsų prityru
sios šeimininkės O. Giedriūnienė 
ir A. Eidukienė. Aukas rinko bend
ruomenei V. Barisas (surinko $920) 
ir Tautos fondui — A. Juškauskas 
(surinko $ 500).

Malonu buvo matyti šventėje 
taip gausiai dalyvaujančius ne 
tik windsoriečius, bet ir apylin
kių (Chatham, Harrow) lietuvius. 
Rengėjai dėkingi kaimynams det- 
roitiečiams, ypatingai mokytojui 
Albertui Misiūnui už puikiai pa
ruoštą pagrindinę kalbą ir Juozui 
Sinkui už vargonavimą.

Š.m. vasario 18 d. vietos kana
diečių dienraštis “The Windsor 
Star” įdėjo Windsoro universiteto 
studentės Rūtos Kuraitės straips
nį “Honoring Freedom”, kuriame 
ji supažindinta su Vasario 16-sios 
prasme. Džiugu, kad mūsų jauni
mas garsina Lietuvos vardą sveti
mųjų tarpe. E. Pakauskienė

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

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

JA Valstybės
JAV lietuvių fondo tarybos 

posėdis sausio 29 d. Čikagoje 
patvirtino 1987 m. apyskaitą ir 
1988 m. sąmatą. Taryba pelno pa
skirstymo komisijai šiais metais 
leido paskirstyti rekordinę 
$260.000 sumą, atneštą pagrindi
nio kapitalo palūkanų ir akcijų 
pelno. Staigus akcijų vertės kri
timas daugeliui institucijų at
nešė nuostolių, bet JAV lietu
vių fondui jas pavyko parduoti 
su pelnu. Sekančiais metais pa
skirstomo pelno suma greičiau
siai bus mažesnė, nes dabar jau 
nėra akcijų. Jų atsisakyta dėl 
pavojingo nepastovumo rinkoje. 
Mat jų vertė dažnai keičiasi, 
kildama ir krisdama. Fondui da
bar teks jieškoti mažesnių, bet 
užtikrintų pajamų šaltinių. Ta
rybos posėdžiui vadovavo jos 
pirm. Stasys Baras. Tarybos na
riai patvirtino valdybos pirm. 
Marijos Remienės pateiktą na
rių sudėtį. Šiemetinę valdybą 
sudaro: pirm. M. Remienė, vice
pirmininkai — dr. Antanas Raz
ma, dr. Antanas G. Razma, Algir
das Ostis, Ofelija Baršketytė, 
Evelina Oželienė ir Vaclovas 
Momkus, sekr. Alė Steponavi
čienė, ižd. Kostas Dočkus, in
formacijai — Antanas Juodval
kis. Pirm. M. Remienė apgailes
tavo, kad JAV lietuvių fondui, 
pernai minėjusiam veiklos dvi- 
dešimtpenkmetį, nepavyko su
kaktuviniais metais pasiekti 
keturių milijonų dolerių sumos. 
Tai, atrodo, bus lengvai įgyven
dinta 1988 m., nes pagrindinį 
kapitalą jau dabar sudaro 
$3.902.000. Fondo tarybos posė
dyje buvo sudarytos penkios ko
misijos — finansų, pelno skirs
tymo, įstatų, palikimų ir infor
macijos. Finansų komisiją su
darė: pirm. Rūta Juškienė, S. 
Baras, Kostas Dočkus, dr. Fer
dinandas Kaunas, Povilas Ki
lius, dr. A. Razma, M. Remienė 
ir Jonas Valaitis. Nemažiau 
svarbi yra ir pelno skirstymo 
komisija, vadovaujama dr. A. 
Razmos. Jam talkins — dr. Gedi
minas Balukas, P. Kilius su ant
rininke Daina Kojelyte ir dar 
nepaskirtas JAV LB krašto val
dybos atstovas. Ruošiamasi me
tiniam LF narių suvažiavimui 
kovo 26 d. Jaunimo centre Či
kagoje.

JAV LB socialinių reikalų ta
rybos Čikagos skyrius su savo 
vadove Danguole Valentinaite 
balandžio 23-24 d.d. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus pa
talpose rengia konferenciją. 
Joje bus susipažinta su socia
linėmis ir psichologinėmis vy
resnio amžiaus lietuvių proble
momis. Jos bus palygintos su 
kitomis tautinių grupių pana
šiomis problemomis. Dalyvauti 
kviečiami profesiniai sociali
nės gerovės darbuotojai — gydy
tojai, psichologai, sociologai 
bei kiti specialistai.

A. a. Vytautas Izbickas, inži
nierius ir veiklus visuomeni
ninkas, po sunkios ligos mirė 
Bostono ligoninėje 1988 m. sau
sio 28 d. Velionis gimė 1920 m. 
gegužės 16 d. Latvijoje, Rokiš
kio gimnaziją baigė 1938 m., hid- 
rotechnikos-melioracijos inži
nieriaus diplomą gavo 1944 m. 
Vytauto D. universitete Kaune. 
Į JAV atvyko ir Bostone įsikūrė 
1951 m. Dirbo įvairiose projek
tavimo bendrovėse, ruošdamas 
elektros jėgainių projektus. 
Atsisveikinimas su velioniu 
įvyko P. H. Kraw laidotuvių 
namuose Norwoode sausio 31 d. 
Maldoms vadovavo Šv. Jurgio 
parapijos klebonas kun. Vincas 
Valkavičius, atsisveikinimui — 
LB Bostono apygados pirm. Čes
lovas Mickūnas. Su velionies 
gyvenimu ir atliktais darbais 
supažindino inž. dr. Jurgis 
Gimbutas. Organizacijų vardu 
atsisveikino: LB Bostono apy
linkės — Brutenis Veitas, Tau
tos fondo — Antanas Januška, 
ALTos Bostono skyriaus — Gin
taras Čepas, Baltiečių draugi
jos — Irena Veitienė, Laisvės 
kovotojų sąjungos — Jonas Va- 
sys, Tautinės lietuvių sąjungos 
centro valdybos ir Bostono apy
linkės ■—Juozas Rentelis, Lietu
vių moterų federacijos — Elena 
Vasyliūnienė, “Neolituanų” kor
poracijos — dr. Algirdas Bud- 
reckis, ALIAS centro valdybos 
— Bronius Galinis, Bostono lie
tuvių piliečių draugijos — Ro
mas Veitas, PLB ir JAV LB — 
Česlovas Mickūnas, ALIAS Bos
tono skyriaus — Rėdą Veitaitė, 
šeimos — Lionginas Izbickas. 
Gedulines Mišias vasario 1 d. 
Šv. Jurgio šventovėje klebonas 
kun. V. Valkavičius koncelebra- 
vo su kun. A. Kantautu ir kun. 
A. Baltrušiūnu. Po pamaldų ve
lionies palaikai išlydėti į Ne
kaltai Pr. Marijos seselių vie
nuolyno kapines Putname.

Australija
Savaitraščio “Mūsų pastogė” 

leidyba rūpinasi Lietuvių Bend
ruomenės spaudos sąjunga Syd- 
nėjuje. Iš jos valdybos pirminin
ko pareigų pasitraukusį dr. Be
nių Vingilį pakeitė sausio 28 d. 
naujuoju pirmininku išrinktas 
Vytautas Patašius, ilgametis 
ALB veikėjas, dirbantis “Inter
national Harvester” bendrovėje. 
Savo laisvalaikius jis skiria 
ALB reikalams. Jam teko būti 
krašto tarybos ir valdybos na
riu, skaityti paskaitas, dalyvauti 
visuose lietuviškuose renginiuo
se, rašyti straipsnius politinė
mis temomis lietuvių spaudai. 
Dabartinę Lietuvių Bendruome
nės spaudos sąjungos valdybą 
sudaro: pirm. V. Patašius, vi- 
cepirm. A. Dūdaitis, nariai — 
A. Adomėnas, O. Maksvytienė, 
K. Protas.
Britanija

A. a. Ona Virvičiūtė-Linkevi- 
čienė, gimusi 1904 m. liepos 26 d. 
Liepojoje, mirė š. m. sausio 5 d. 
Koventryje. Jos tėvas Vincas 
Virvičius buvo kilęs iš Kreke
navos parapijos Glitėnų kaimo, 
motina Morta Tarbūnaitė — iš 
Šeduvos parapijos Užuožerių 
kaimo. Pirmojo D. karo metais 
velionės šeima grįžo į Užuože- 
rius. Ten ji ištekėjo už Grigo, 
išaugino ir išmokslino dvi duk
ras. Vyras buvo ištremtas Sibi
ran. Iš jo grįžo be sveikatos ir 
mirė Lietuvoje 1959 m. Velionė 
1969 m. buvo išleista Anglijon 
pas vyresnę savo dukrą Ireną. 
Antroji dukra liko Lietuvoje. 
Anglijoje velionė ištekėjo už 
Antano Linkevičiaus ir 16 metų 
gyveno Northamptone, o vėliau, 
kai pablogėjo abiejų sveikata, 
persikėlė Koventrin pas dukrą 
Ireną ir žentą Stanley Timmins. 
Dukra yra girdėjusi, kad moti
na turėjo pažįstamų Kanadoje, 
Jų eilėse buvo net ir kilusių 
iš Užuožerių kaimo bei aplin
kinių kaimų. Galimas dalykas, 
buvo net ir giminių. Juos duk
ra prašo atsiliepti šiuo adresu: 
Mrs. Irena Timmins, 263 Beake 
Ave., Radford, Coventry, War
wickshire, England CV6 3BA.

Tradicinius baltiečių šokius 
Boltone vasario 6 d. surengė 
Baltiečių komitetas. Salė buvo 
pilna linksmai nusiteikusių da
lyvių, tik jų eilėse nedaug te
buvo lietuvių, nors vakaro pro
gramai vadovavo Henrikas Vai
neikis, loterijos bilietėlius pla
tino H. Silius su šeima. Džiau
giamasi, kad į šokius atvyko ir 
keletas lietuvių iš Prestono, 
kur jų skaičius yra mažiausias 
visoje Boltono apylinkėje.

Vokietija
Juozo Glemžos šimtas pirmasis 

gimtadienis buvo paminėtas sau
sio 20 d. ramiame Schwarzwaldo 
miestelyje Calw-Hirsau. Am
žiaus šimtmetį peržengusį su
kaktuvininką pasveikino mies
telio burmistras ir saviveikli
nis choras. Ilgesnį straipsnį su 
sukaktuvininko nuotrauka tos 
dienos laidoje paskelbė laikraš
tis “Kreisnachrichten Calw-Hir- 
sau”. Visuomenininką Joną 
Glemžą prisiminė ir sveikini
mus jam atsiuntė bičiuliai, gy
venantys Europoje ir plačiaja
me pasaulyje. Jo šimtasis gim
tadienis 1987 m. sausio 24 d. bu
vo iškilmingai atšvęstas Hiu- 
tenfelde, Kun. A. Delpo centre. 
Gražias sukaktuvininko pagerb- 
tuves ten surengė VLB krašto 
valdyba, Vasario 16 gimnazijos 
kuratorija ir jo įsteigta bei 
vadovauta “Labdaros” draugija. 
Kai būna geras oras, J. Glemža, 
lydimas žmonos Zinaidos, ir da
bar dar išeina pasivaikščioti į 
mišką. Namie jis skaito spaudą, 
seka įvykius Lietuvoje, domisi 
lietuvių gyvenimu, susirašinėja 
su bičiuliais ir pažįstamais.

A. a. Silverijus Jasaitis, gimęs 
1906 m., mirė 1987 m. gruodžio 
11 d. Bremene, kai jį vienišą su 
nusilpusia klausa paliko iš na
mų išsikėlusi sūnaus šeima. Pa
laidotas gruodžio 21 d. Wallerio 
kapinėse. Velionis lankė Kėdai
nių gimnaziją, baigė pienininkų 
kursus, keletą metų Pienocentro 
gaminiais aprūpindavo kaunie
čius. Gyvendamas V. Vokietijo
je, aukomis rėmė Vasario 16 
gimnaziją.

Italija
Pamaldas už Lietuvą sausio 

23 d. surengė Šv. Antano parapi
ja Romoje ryšium su krikščio
nių vienybės savaite. Jose daly
vavo ir Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegija. Mišias koncelebravo 
tos parapijos klebonas, prel. A. 
Bartkus ir prel. A. Jonušas. Sa
vo pamoksle klebonas kalbėjo 
apie religijos persekiojimą Lie
tuvoje. Jam padėkojo prel. A. 
Bartkus.



Dalis studentų ateitininkų, dalyvavusių žiemos stovykloje Vermonto Neringoje 1987 m. gruodžio 26 - 1988 m. 
sausio 2 d. Ten buvo pakankamai laiko ir pramogoms, ir rimtiems dalykams

Britanijos lietuvių veikloje
Lietuvos šventė ir veikėjo pagerbtuvės

Jaunimo kongreso stovykloje
Įspūdžiai iš VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso stovyklos, kurioje dalyvavo daugelio 

kraštų atstovai. Ar verta rengti jaunimo kongresus ateityje?

ISOLDA I. POŽELAITĖ-DAVIS
Pietų Australija

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pasididžiavimo diena
Trisdešimt šešerių metų mo

kytojavimo stažas mane išmo
kė gerai įvertinti jauno žmo
gaus poreikį didžiuotis savo 
laimėjimais, tėvais, draugais, 
kraštu ir t.t. Buvo labai įdomu 
stebėti, kuo jaunimas didžiuo
jasi. Mačiau Sadūnaitės ir Pet
kaus bei kitų rezistentų var
dus, įrašytus į plakatus. Ma
čiau ir “Žalgirio” krepšinio 
komandos bei pagarsėjusių Lie
tuvoje gimusių ar augusių žy
dų menininkų vardus. Mačiau 
ir Vytauto, ir... Jogailos, ir 
daug kur paminėtų pirmojo ir 
vienintelio Lietuvos karaliaus 
Mindaugo vardų. Tarp įžymių
jų krikščionių mačiau ir Min
daugo sūnaus Vaišvilko vardų. 
Aišku, jaunuoliai domisi Lie
tuvos istorija. Čia pat pagal
vojau, ar nedarome klaidos 
garsindami tik Vytauto Didžio
jo nuopelnus?

* H Atsisveikinimo diena
Paskutinė stovyklos diena 

buvo skirta stovykloje pasiek
tų rezultatų ir trūkumų įver
tinimui. Be to, buvo nagrinė
jami ateities projektai ir VII 
PLJK 1990-1991 m. P. Ameri
koje klausimai. Ir vėl suva
žiuos daug jaunimo iš visų kon
tinentų. O gal... o gal atvyks 
ir iš...? Puikaus jaunimo tu
rėjome iš Suvalkų trikampio. 
Kokie jie nuoširdūs patriotai! 
Bendraudami su jais, ne vie
nas ir mūsiškis užsidegė jų 
entuziazmu! Tų vakarų, po pa
skutinio vėliavų nuleidimo, 
stovyklautojai išvyko į kongre
so uždarymų Melburno mieste.

Kongreso svarba
Kokių nuomonę susidariau 

apie kongresų? Atstovų suva
žiavime ir studijų dienose Syd- 
nėjuje ir Kanberoje nedalyva
vau. Programa buvo išsami, 
ilga, reikalaujanti įtempto 
galvojimo ir aktyvaus daly
vavimo, t.y. įsijungimo į svars- 
tybas, diskusijas ir rezoliuci
jų suformulavimų. O laikas pa
lyginti trumpokas - vos dešimt 
dienų su Kūčių pertrauka. Gir
dėjau nusiskundimų, kad at
stovams neliko net valandžiu
kės atsikvėpti. Miestų irgi ne
galėjo pamatyti. Gal ir reikė

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 ( LIETUVĄ 

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

Gegužės 24 - 10 naktų Vilniuje - $2050
su proga pailsėti Jugoslavijoje - $2350

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

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

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!

jo skirti daugiau laisvalaikio 
bei surengti daugiau ekskursi
jų. Tiesa, Melburne svečiai 
turėjo pakankamai laiko ap
žiūrėti miesto įžymybes. Buvo 
gan įdomu išgirsti atstovės iš 
Brazilijos atkirtį burbančiam 
amerikiečui dėl laisvalaikio 
stokos: “Tai ko nori? Atvažia
vom dirbti, ne atostogauti”. 
Nuotaika buvo pakili, lietu
viška, niekas per daug nesi
skundė. Na, o jaunimas ne pės
čias - to laisvalaikio pats “pa
sidarė”.

Apie stovyklų susidariau 
labai teigiamų nuomonę. Visi 
stovyklos pastatai, aikštės, 
aikštelės turėjo lietuviškus 
pavadinimus: Šatrija, Kerna
vė, Medvėgalis, Trakų pilis ir 
Lt. Koplytėlė virto Taikos Ka
ralienės šventove, baseinas 
- Galvės ežeru, vėliavų aikš
tė - Vienybės aikšte. Turėjo
me ir Kryžių kalnų su daugybe 
lietuviškų kryžių, ir Verkių 
miškų, ir Šiluvos malūnų. Vi
sur rodyklės rodė į gražiau
sias Lietuvos vietoves. Tad 
geografijos galima buvo net ne
pastebimai išmoktį. , ,

Dalyvavimas būreliuose bu
vo gan pareigingas. Aišku, vie
nuose jis buvo geresnis kaip 
kituose. Karštis, nuovargis ir 
smulkūs negalavimai savo pa
darė. Turiu vienų pavyzdėlį, 
kuris neblogai apibūdina si
tuacijų. Lietuvių kalbos nemo
kantiems būrelyje nariai nu
stebo, kai vadovė paprašė at
likti gan ilgų namų darbų. Tie
sa, ji juokėsi, net ir akim mirk
telėjo. Juokėsi ir kursantai. 
Kitų dienų - du kursantai iš
didžiai parodė padarytus dar
bus. Jų pasiteisinimas: “Mes 
norėjom atlikti pratimus ir iš
mokti naujų žodžių”.

Kitas atvejis ekslibrisų būre
lyje. Entuziastų nedaug - tik 
septyni. Pasivėlavęs argenti- 
nietis, atbėgęs sušilęs po pa
aiškinimų apie akslibrisų pa
skirtį ir technikų, įnirtęs pie
šia eskizų. Ir kų jis nupiešė? 
Lietuviukų ir lietuvaitę, ke
liaujančius į saulėtų kraštų, o 
kelrodis rodo kryptį: “Mūsų 
Lietuva”. Jo ekslibrisas pa
teko net į stovyklos laikraštė
lį, į “Trakų trimitų”.

Trečias pavyzdys iš M. K. 
Čiurlionio būrelio veiklos. Ro
dom skaidres, komentuojam 
lietuviškai ir angliškai, dali
namės nuomonėmis ir klauso

mės kompozitoriaus muzikos. 
Vienas kitas pastebi meninin
ko turtingus vaizduotės klodus, 
bet ir ribotumų žmogaus kūno 
formos apvaldyme. Vakare bū
relis vėl kartojamas plates
nei publikai susirinkus. Tik 
šį sykį vadovė tyli, o aiškina 
Čiurlionio paveikslus keturi 
rytinio būrelio nariai, pasi
kliaudami eilėraščiais, ku
riuos poetai parašė įkvėpti jo 
tapybos. O kur rado tuos eilė
raščius? Brošiūrėlėje ir juos
telėje, kurios buvo tam tiks
lui paruoštos. Kokia gražia lie
tuvių kalba jie skaitė tuos ei
lėraščius!

Kongresai ateityje
Kitas ženklas, kuris aiškiai 

rodo, kad stovyklos renginiai 
rado teigiamų atgarsį dalyviuo
se, tai noras dalyvauti kong
resuose ir ateityje. Nemažas 
stovyklautojų būrys žadėjo pie
tų amerikiečiams atvykti į VII 
PLJ kongresų Argentinoje, 
Urugvajuje ir Brazilijoje. Tie
sa, pietų amerikiečiai “pure
no” dirvų, kiek galėdmai, ir ra
gino visus dalyvauti. Jie buvo 
patenkinti, džiaugėsi galį ir 

“vėl surengti kongresų. Jie man 
padarė nepaprastai gerų įspū
dį. Ne visų, bet kai kurių sene
liai paliko Lietuvų 1926 m. Tai 
jau, galima sakyti, senųjų iš
eivių vaikaičiai. O kokie jie 
lietuvybės išlaikymo entuzias
tai!

Jei mane kas paklaustų, ar 
verta bendruomenėms dėti tiek 
pastangų lėšų telkime, organi
zacijom ir fondams aukoti pini
gus, kad tokie kongresai ga
lėtų įvykti ateityje? Nedvejo
dama atsakyčiau: “Taip! Būti
nai!” Mes daug kalbame apie 
lietuvybės išlaikymų, sieloja
mės dėl “tariamo” jaunimo ne
supratimo, neatjautimo ir ne
pritarimo mūsų svarbiausiam 
tikslui išeivijoje - Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės at
gavimui. Jei mes įdėsime tiek 
pat darbo, energijos, pastan
gų ir lėšų į mūsų jaunimų, kiek 
atiduodame organizaciniam iš
eivijos darbui, posėdžiauda
mi valdybose, suvažiavimuose, 
seimuose, remdami Tautos 
fondų bei kitus fondus, - tai 
neabejotinai turėsime ir kuo 
pasidžiaugti.

Jaunimo demonstracija Kan
beroje sukėlė didesnį sušido- 
mėjimų, kaip šimtai memo
randumų ir peticijų, kurias 
įteikiame valdžios pareigū
nams. Tą demonstraciją matė 
televizijoje net Švedijoje gy
veną lietuviai! O Brazilijos 
ambasadorius, pasikvietęs Bra
zilijos lietuvių atstovus, pa
gyrė juos. Ir jis matė tą de
monstraciją.

“Tautos likimas - mūsų atsa
komybė” buvo VI PLJK šūkis. 
Padėkim jaunimui jį įvykdyti!

Mimikos meisteriai RON ir LIUDA (APINYTĖ) POPENHAGEN lietuvių 
mokytojų studijų savaitėje Dainavos stovyklavietėje Ntr. V. Kučo

Vidurio Anglijos Wolverhamp
ton© lietuviškosios kolonijos ir 
moterų Šiluvos Marijos draugija 
surengė 1988 m. vasario 21 d. dvi
gubų minėjimų - Vasario 16-sios ir 
kun. dr. Stepono Matulio, MIC, 70- 
jo gimtadienio.

Pamaldos buvo laikomos len
kų katalikų Švč. Trejybės švento
vėje. Šv. Mišias atnašavo kun. dr. 
S. Matulis, MIC, į kurias susirinko 
per 100 žmonių. Jis taipgi pasakė 
aktualų patriotinį pamokslų. Šios 
nuoširdžiai lietuviškos pamaldos 
buvo baigtos giesme “Marija, Ma
rija” ir Tautos himnu.

Po pamaldų gretimai esančioje 
salėje buvo pietūs. Prie bendro 
stalo buvo atnaujintos pažintys 
su lietuviais iš Peterborough, 
Northampton©, Birminghamo ir 
net iš tolimosios Valijos.

Kun. dr. S. Matulio pagerbtu- 
ves pradėjo Genovaitė Kamins
kienė, einanti D. Britanijos LKB 
centro valdybos ir vietinės Wol- 
verhamptono lietuvių katalikų 
tarybos pirmininkės pareigas. Ji 
pasveikino gausiai susirinkusius 
iš arti ir toli, sakydama, kad mes 
čia, Wolverhamptone, švenčiame 
dvigubų šventę - Lietuvos nepri
klausomybės ir mūsų Vidurio Ang
lijos dvasios vado kun. dr. Stepo
no Matulio.

Nina Narbutienė, moterų Šilu
vos Marijos draugijos pirminin
kė, savo trumpame žodyje džiau
gėsi, sakydama: kol turėsim tokių 
šaunių patriotų kunigų, kaip kun. 
S. Matulis, Lietuvos reikalai išei
vijoje nebus užmiršti. Ji įteikėjam 
70-tojo gimtadienio dovanų drau
gijos vardu.

Sveikinimų ir dovanų perdavė 
Lietuvių sųjungos Wolverhamp
ton© skyriaus vardu J. Bertašius.

LSS Europos rajono vardu svei
kino s. S. B. Vaitkevičius.

Apie kun. dr. S. Matulio, MIC, 
gyvenimų kalbėjo S. Kasparas. 
Esu mūsų šiandieninis sukaktu
vininkas esųs penkiomis dieno
mis jaunesnis už Lietuvos tary
bos aktų, paskelbusį Lietuvos ne
priklausomybę. Jis gimė 1918 m. 
vasario 21 d. Svėdasuose, Utenos 
apsk. (Tumo-Vaižganto gimtinėje). 
Augo gausioje šeimoje - keturios 
seserys ir keturi broliai. Pradinį 
mokslų gavo Svėdasuose, aukštes
nįjį - Užpaliuose. Tapęs marijo
nų vienuolijos nariu, baigė Mari
jampolės marijonų gimnazijų ir 
Vytauto Didžiojo universitetų Kau
ne. 1944 m. Steponas atsidūrė Vo
kietijoje. Po kgro studijas tęsė 
Vokietijoje, veĮfsiu Romoje, kur

“Tėviškės žiburiu” aukotojai INFORMACINĖS ŽINIOS:

$100: R. Stepulaitis, dr. M. Ulec- 
kienė, Pasaulio lietuvių bendruo
menė, prel. J. A. Kučingis; $75: Iš
ganytojo parapijos moterų draugi
ja; $70: I. Šatras ir Stasys Kabai- 
la; $50: DLK Algirdo Hamiltono 
šaulių kuopa, F. Pargauskas; $25: 
A. Patamsis, V. Šeštokas, L. B. 
McNeil; $20: V. Daugelavičienė, 
KLB Sudburio apylinkės valdyba, 
A. Juška - Lietuvos 600 krikščio
nybės jubiliejaus komitetas, B. 
Liškauskas; $18: J. Skladaitis; 
$13: B. Žemgulytė; $10: V. Rutkaus
kas, T. Timukas, P. V. Urbaitis, O. 
Svetulevičius; $8: S. Astrauskas, 
P. Morkūnas, T. Bogušas, J. Miku
lis; $5: A. Kairelis, P. Jakubaus
kas, J. Taoras; $3: A. Pesys, M. Nor
kūnas; $2: K. Jurgėla, J. Budrienė.

Rėmėjo prenumeratų atsiuntė
$28: V. Strikas; $27: J. Keleris; 

$26: A. Deksnienė; $25: T. Cipkie- 
nė, V. Gečas, V. Stankus, V. Ver
bickas, K. Bartnikas, K. Gudžiūnas, 
E. Kuchalskis, L. Rakauskas, B. 
Rūkštelė, R. Miliūnas, A. Žemai
tis, J. Petravičius, J. V. Danys, A. 
Ambraška, T. Blinstrubas, J. Gra
mas, A. Kirkelionis, A. Nugent, N. 
Pečiulytė, V. Rutkauskas, F. Stir- 
bys, A. Stulginskas, K. Stirbys, J. 
Skilandžiūnas, A. Vapsvienė, N. 
Kulokas, J. Barakauskas, J. Pet
rauskas, dr. A. Gerutis, V. Daily- 
dė, J. Augustinavičienė, J. Rin- 
kūnienė, A. Vaičeliūnas, A. Pa- 
dolskis, J. Radzevičius, K. Nau- 
dužas, J. Žemaitaitis, A. Harstock, 
A. Lukas, V. Skukauskas, J. Sarap- 
nickas, L. V. Balaišis, V. Kizlai- 
tis, M. Regina, J. Uogintas, J. Par- 
šeliūnas, prel. J. Bertašius, kun. 
P. Rabikauskas, J. Peteraitis, G. 
Vidmantas, J. Vaitiekūnas, V. Son- 
da, A. Pesys, J. Jukna, R. Nami- 
kas, K. Martinkus, J. Kavaliūnas, 
K. B. Čepaitis, A. Makaras, J. Pau- 
lėnas, A. Šelmys, M. Nevada, R. Ta- 
mulėnas, E. Krištolaitis, P. Augai- 
tis, D. Augaitis, K. Bubliauskas, 

1946 m. liepos 21 d. tapo kunigu. 
Gilindamas savo studijas, dar 
studijavo Gregoranumo universi
tete Bažnyčios istorijų ir Mario- 
logijos institute.

Už disertacijų apie arkivyskupų 
Jurgį Matulaitį, MIC, gavo dakta
ro laipsnį. Yra parašęs pal. Jurgio 
Matulaičio biografijų, marijonų 
vienuolijos 1909-1940 metų isto
rijų. Spaudoje dalyvauja nuo 
1933 m.

Nuo 1953 m. Romos marijonų 
vienuolyne yra ėjęs įvairias pa
reigas. 1960 m. rugsėjo 20 d. tapo D. 
Britanijos Londone Šv. Kazimiero 
parapijos klebonu.

Kun. dr. S. Matulis yra didelis 
spaudos darbuotojas. Londone 1961 
m., antrų kartų jis atgaivino “Šal
tinį” (pradėto eiti 1906 m. Seinuo
se, o 1926 m. - Marijampolėje).

Nupirkus ir įsteigus Nottingha- 
me Aušros Vartų Marijos židinį - 
Vidurio Anglijos lietuviškos veik
los centrų, kun. dr. S. Matulis bu
vo paskirtas jo vedėju. Už keleto 
metų židinys įsigijo spausdinimo 
mašinas ir “Šaltinis" iš Londono 
iškeliavo į Nottinghamų. “Šaltinis” 
D. Britanijoje eina jau 28 metus.

S. Kasparas priminė, kad Notting- 
hamo Aušros Vartų Marijos židi
nys yra vienas iš didžiųjų veiklos 
centrų. Čia D. Britanijos LKB būs
tinė, Nottinghamo Aušros Vartų 
Marijos skautų centras, čia ren
giamos jų savaitgalio stovyklos, 
čia vyksta Vidurio Anglijos lie
tuvių suvažiavimai, čia sruvena 
“Šaltinis”. Tai nuopelnas kun. dr. 
S. Matulio.

Poetas Laimutis Švalkus skaitė 
savo kūrybos eilėraščius šių mi
nėjimų temomis. A. Petkevičius 
ir D. Šakalytė perdavė mūsų tau
tos dainiaus Maironio poezijos, 
G. Kaminskienė - Lietuvos po
grindžio poezijos.

Kun. dr. S. Matulis padėkojo vi
siems už gausų dalyvavimų pamal
dose, minėjime, už sveikinimus ir 
dovanas. Iškilmė baigta “Ilgiausių 
metų” linkėjimais ir Lietuvos 
himnu.

Minėjimo salėje buvo surengta 
lietuviškų lėlių paroda. Daugumai 
buvo naujiena, kad Wolverhampto- 
nietė Janina Narbutienė yra tau
todailės puoselėtoja.

Po minėjimo viename kambary
je buvo rodoma vaizdajuostė apie 
Lietuvos 600 metų krikščionybės 
ir Dielo tarno Jurgio Matulaičio 
paskelbimų palaimintuoju Romo
je ir apie Vilniuje vykusias iškil
mes. Kor.
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Visuomenės veikėjai, susitikę Kanados sostinėje Otavoje Vasario 16 proga. 
Iš kairės: Pasaulio lietuvių jaunimo sųjungos pirm. ALVYDAS SAPLYS, 
KLB Otavos apylinkės pirm. RITA RUDAITYTĖ, PLB pirm. VYTAUTAS 
KAMANTAS Nuotr. J. V. Danio

Paremkite savo auka

VIII LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ

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

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

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

Lėšoms telki komisija Kanadoje

Tautinio šokio judesy, 
Tėvyne, mums gyva esi!

RUOŠKIMĖS VISI DALYVAUTI
VIII LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖJE, kuri įvyks š. m.

LIEPOS 2-3 d. d. KANADOJE, HAMILTON, ONT.

K. Kaminskas, A. Ankus, A. Toto
raitis, K. Šviežikas, J. Jonaitis,
L. Baltutis, V. Bubelis, B. Paliu- 
lionis, V. Kudirkienė, J. Stanai
tis, A. Petrauskas, J. Mockaitis, 
P. Braziūnas, V. Stanevičius, M. 
Kybrancas, L. Paulius, J. Vaičiko- 
nis, dr. N. Šernas, J. Povilaitie- 
nė, T. Burokas, M. Pranevičius, O. 
Jonaitis, S. Kalytis, A. Kairys, A. 
Klemkienė, K. Ratayičius, B. Ba- 
laišis, E. A. Abromaitis, B. Simo
naitis, A. Matulionis, J. Išganai- 
tis, A. Mylė, S. Šetkus, M. Šetkus, 
J. Juodikis, A. Keblys, J. A. Gatau- 
tis, J. Tamulionis, V. Balutis, R. 
Giršienė, V. Lelis, V. Mastis, E. 
Radzevičiūtė, V. Stabačinskas, A. 
Petkevičius, J. Krasauskas, R. 
Krausas, A. Andrulis, K. Vegys, 
V. Karas, T. Klevą, V. Miliauskas, 
A. Miliuolis, J. Pikelis, T. V. Ba- 
čėnas, J. Šimkus, V. Ikasala,J. Meš- 
kys, V. Vainutis, A. Kušlikis, P. Ba- 
beckas, F. Kairys, V. Morkūnas, dr. 
R. Balčiūnas, M. Čaprackaitė, G. 
Adomaitienė, A. Juozapavičius, E. 
Kardelienė, A. Gaidelienė, B. Ka
minskas, kun. R. Krasauskas, A. 
Kairienė, A. Čepukas, K. Genčius.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratų atsiuntė: A. Patamsis, K. 
Galiauskas.

Garbės prenumeratų atsiuntė
$60: F. Mackevičius; $50: J. Sen-

džikas, P. Venskus, dr. J. Yčas; 
$45: A. Kantvidas; $40: J. Jonikas, 
L. Kulnys, A. Patamsis, E. Švėgž- 
dienė, J. Krasauskas; $35: J. Mikai
la, K. Ramonas, D. Scott-Gruodis, 
S. Zatorskienė, P. Pargauskas; $32: 
P. Kripas; $31: M. Jankus; $30: A. 
Čerškus, P. Ražauskas, J. Rupins- 
kas, A. V. Mažeika, S. Domeika, O. 
Stasiulis, V. Tikuišis, V. Montvi
las, H. Dilys, B. Cepauskienė, V. 
Kežinaitis, P. Sidaras, W. Schwarz, 
P. Linkevičius, M. Vaškevičienė, J. 
Karasiejus, K. Pečiulis, E. Stepo
nas, P. Šukys, P. Vileitis, J. Miku- 
lionis, P. Krilavičius, S. Batūra, 
J. Jaram, V. Renyi, K. Budrevi- 
čius, J. Čipkus, P. Gruodis, V. Ker- 
belis, kun. V. Cukuras, dr. J. Ulec- 
kas, B. Arūnas, J. Paulaitis, E. Šle
kys, V. Sendžikas, D. Keršienė, A. 
Smilgys, J. Laimikis, A. Bliskie- 
nė, V. Jokūbaitis, V. Čiplys, S. Bar- 
tusevičienė, H. Butkevičius, A. 
Langas, J. Staškevičius, V. Kaz
lauskas, S. Vaišvila, G. Kudzma, 
A. Vaičkus, J. Šumskis, I. Šatras- 
S. Kabaila, J. Brazlauskas, B. Li
sauskas, K. Zauba, A. Dragūnevi- 
čius, A. Vaičiulis.

Už dvejus metus garbės prenu
meratų atsiuntė: P. Regina, T. Re
gina, L. Haniak, J. A. Regina.

Nuoširdus ačiū už paramų lietu
viškai spaudai.

LIET. TAUTODAILĖS PARODA veiks nuo birželio 30 d. ligi 
liepos 11 d. Royal Botanical Gardens patalpose, 680 Plains 
Rd.W. Oficialus parodos atidarymas ir koncertas birželio 
30 d., 7.30 v.v., įėjimas nemokamas.

PENKTADIENIO JAUNIMO ŠOKIAI liepos 1 d. Mohawk kole
gijos salėje, Fennell W. ir W5-th gatvių kampas; pradžia 
8.00 v.v., įėjimas — $3.

ŠEŠTADIENIO SUSIPAŽINIMO VAKARAS įvyksta Convention 
Centre, 115 King St. W., Chedoke ir Wentworth salėse; 
pradžia 7:30 v.v., įėjimas visiems — po $10; bilietai bus 
pardavinėjami ir prie įėjimo.

SEKMADIENIO PAMALDOS katalikams tame pačiame Con
vention Centre 11 v. r.; liet, evangelikams — Latvian Luthe
ran Church, 18 Victoria Ave. S., 10 v.r.

ORGANIZUOTA EISENA po pamaldų į miesto Gore parkų, prie 
Laisvės paminklo.

ŠOKIŲ ŠVENTĖ sekmadienį, 3.00 v.p.p., Copps koliziejuje, 
101 York Blvd.; bilietų kainos: $12, $15 ir $18, kuriuos bus 
galima įsigyti pas platintojus ir prie įėjimo. Bilietus pla
tina Čikagoje Vaznelių “Gifts International” krautuvė, 2501 
W. 71 St., tel. (312) 471-1424, Klivlando liet, kooperatyve 
“Taupa” Vyt. Staškus, tel. (216) 481-6677 ir Toronte Alf. 
Juozapavičius, tel. (416) 239-0995.

UŽBAIGTUVIŲ BALIUS 7.30 v.v. įvyksta vėl to paties Con
vention Centre abiejose salėse: Chedoke — suaugusiems, 
kaina $30, ir Wentworth salėje —jaunimui, kaina $20, sta
lai po 10 žmonių. Čia bilietus reikia įsigyti jau iš anksto 
pas B. Mačį, 370 Goodram Dr., Burlington, Ont. L7L 2K1, 
tel. (416) 632-4558.

SUVENYRUS tvarko K. Deksnys, 1257 Royal Dr., Burlington, 
Ont. L7P 2G2, tel. (416) 332-6006.

NAKVYNIŲ INFORMACIJĄ teikia V. Verbickienė ir L. Kon- 
tenienė, 348 Duncombe Crt., Burlington, Ont. L7L 4M4, 
tel. (416) 637-5090.

IŠ ANKSTO BILIETUS į visus renginius galima įsigyti, pri- 
siunčiant pinigus: “Talka” TŠŠ Bilietai, 830 Main St. E., 
Hamilton, Ont. L8M 1L6. Nupirkti bilietai čia lauks jūsų. 
Paštu bilietai niekam nebus siunčiami. Pažymėtos jų 
kainos yra kanadiškais doleriais. Čekius rašyti “Lithuanian 
Folk Dance Festival”. Dėl bilietų informacijas teikia J. 
Krištolaitis, tel. (416) 689-5733. Šventės Inf.

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.
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Demonstracijoje prie Sovietų Sąjungos ambasados Otavoje 1988 m. vasa
rio 13 d. buvo paliktas iš vielų nupintas vainikas, kurin demonstrantai 
įsegė gėles. Demonstracijoje dalyvavo 300 lietuvių iš Ontario ir Kvebeko 
privincijų Nuotr. J. V. Danio

Du tūkstančiai narių, milijonai dolerių
Metinis “Talkos” susirinkimas Hamiltone

Trisdešimt trečias metinis “Tal
kos” narių susirinkimas įvyko 1988 
m. vasario 27 d. Jaunimo cent
ro salėje. Dalyvavo 135 nariai. 
Susirinkimą 4 v.p.p. pradėjo val
dybos pirm. J. Stankus, pasveikin
damas susirinkusius narius ir pri
statydamas svečius - Prisikėlimo 
parapijos Toronte kredito koope
ratyvo pirm. dr. S. Čepą ir vice- 
pirm. J. Palį. Po to susikaupimo 
minute pagerbti pernai mirę 16 na
rių. Balsų skaičiavimo komisijon 
pakviesti: A. Garkūnas, A. Gra
jauskas, K. Gudinskas, A. Kamai- 
tis, J. Tarvydas.

1987 m. susirinkimo protoko
lą perskaitė sekr. R. Kontenis. 
Priimtas be pataisų. Valdybos 
vardu pranešimus padarė pirm. 
J. Stankus ir ižd. St. J. Dalius, pa
žymėdami, kad metai baigti įve
dant nariams naujas sąskaitas - 
RRIF (registruotas pensijų paja
mų fondas). Nariui, prieš suei
nant 71 m. amžiaus, galima visas 
santaupas iš RRSP perkelti į šią 
sąskaitą, nemokant jokių mokes
čių. Taipgi įvesta pensininkams 
patogi nauja sąskaita terminuo
tų indėlių 1 metų laikotarpiui, 
kurių palūkanos apskaičiuojamos 
kasdien ir prirašomos kiekvieną 
mėnesį. Šiai sąskaitai nustatytas 
indėlio minimumas turi būti ne
mažiau $5,000.

Metai baigti peržengus 27 mil. 
dol. balansą. Per vienerių metų 
laikotarpį balansas paaugo $2,116,- 
766 arba 8,47% (pernai padidėji
mas buvo 7,39%). Narių indėliai 
irgi paaugo $1,806,371 arba 7,45% 
(pernai 6,5%). Vienam nariui vi
durkis indėlių yra $11,830. Stip
riausiai augo terminuoti indėliai, 
kurie pdidėjo $1,097 mil. dol. arba 
14,08%. Silpniausiai augo čekių 
sąskaitos, kur padidėjo vos $14,709 
dol. arba 1,72%.

Nariams išduotos paskolos irgi 
gerokai pakilo: nekilnojamo turto 
paskolų išduota $2,851,261 dau
giau negu 1986 m. arba 20,9% (per
nai padidėjimas buvo 17,3%). As
meninių paskolų išduota $314,355 
daugiau arba 22,9% (pernai 20,5%). 
Vienam nariui-skolininkui pasko
los vidurkis - $33,200.

Narių skaičius 1987 m. faktiš
kai nepaugo, nes gale metų valdy
bos nutarimu buvo uždaryta 30 na
rių sąskaitų, kuriose nariai ne
turėjo privalomo $20 šėro. Tad 
gale metų turėjome 2159 narius 
ir 583 skolininkus.

“Talka” turėjo pajamų per 1987 
m. $2,443,310 ir išlaidų $2,158,046. 
Prie pajamų padidėjimo prisidė
jo atgauta nurašyta paskola $35,000. 
Išlaidų pozicijoje stambiausią 
sumą sudaro nariams išmokėtos 
palūkanos už įvairius indėlius, 
nes valdyba stengėsi metų laiko
tarpyje nariams mokėti didesnes 
palūkanas negu rinkoje. Tam tiks
lui išmokėta $1,716,620 arba 70,25% 
nuo visų gautų pajamų. “Talka” 
šiuo atžvilgiu nariams išmoka už 
laikomus indėlius žymiai daugiau 
negu Hamiltone kitos kanadiečių 
kredito unijos, kurios išmoka tik 
iki 53% nuo gautų pajamų.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Gerry Lougheed 
Funeral Home

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

Tarnautojų algoms su pensija 
ir draudimo priedais išmokėta 
$148,084 arba 6,06% gautų pajamų. 
Valdybai ir komitetams išmokėji
mai sudaro $15,974 arba 0,65% 
gautų pajamų. Tokiu būdu gautos 
pajamos pasiskirsto maždaug to
kiu santykiu: nariams išmokėta 
už indėlius 70,25%, administraci
jos ir namo išlaikymui 8,8%, tar
nautojams algos 6,06%, mokes
čiai valstybei 3,2%, pelnas 11,7%. 
“Talkos” kooperatyvas finansiš
kai yra labai geroje būklėje, nes 
jau vien kapitalas ir rezervai su
daro beveik vieną milijoną dole
rių. Jei šiandien mūsų koopera
tyvą reikėtų likviduoti ir uždary
ti, tai kiekvienas narys-šėrinin- 
kas prie savo laikomo šėro gautų 
dar po $430.

Iš gauto pelno visiems nariams 
1987 m. prirašyta $5 prie kiekvie
no šėro, tuo būdu pakeliant šėrų 
ribą nuo $15 iki $20 nariui.

Lietuviškai veiklai paremti bu
vo paskirta ir išmokėta $25,950. Per 
visą “Talkos” 33 metų veiklos lai
kotarpį išmokėta lietuviškiems 
reikalams $187,251. Kuris bankas 
ar bendrovė, kur dar daug lietu
vių laiko savo pinigus, yra pasky
rę bent vieną centą mūsų veiklai 
paremti? Apmokėjus visas išlai
das, paskyrus aukas ir atidėjus 
atitinkamą dalį į privalomą at
sargos kapitalą, “Talka’' savo re
zervuose dabar turi $972,492 arba 
3,62% viso kapitalo. Nors esame 
gerame stovyje, bet komercijos 
departamentas reikalauja, kad 
kiekviena kredito unija turėtų 
atsargos kapitalo 5%.

Kredito komiteto pirm. F. En- 
skaitis pranešė, kad per 1987 m. 
buvo leista išduoti naujų pasko
lų: nekilnojamo turto 117 pasko
lų - $9,015,315 ir 273 asmeninės 
paskolos - $2,144,800. Iš viso per 
1987 m. leista išduoti 390 pasko
lų - $11,160,115. Asmeninės pa
skolos leista išduoti daugiausia 
automobiliams pirkti, būtent 50 
paskolų - $295,800, apmokėti ki
tom skolom 49 paskolos - $331,210, 
namų pataisymui 50 paskolų - 
$295,800. Mažiausiai buvo skolin
ta automobilių pataisymui - 4 pa
skolos ir taupymui - 3 paskolos po 
$9.000.

Revizijos komiteto pirm. A. Pa
tamsis pranešė, kad revizijos da
romos kas mėnesį, ir viskas rasta 
tvarkoje.

Revizorius (Auditor) Welsh pra
nešė, kad viskas atliekama labai 
gerai. “Talka” iš visų Ontario kre
dito unijų yra ketvirtoje vietoje.

1988 m. revizorius buvo patvir- 
tinatas Nolan, Hoecht ir Welsh. 
Rinkimuose į valdybą gavo balsų: 
R. Kontenis 104, A. Stanevičius 66, 
P. Kanopa 71, R. Rožanskas 17. 
Išrinkti - R. Kontenis ir P. Ka
nopa. Į kredito komitetą aklama
cijos būdu perrinktas K. Mileris 
ir į revizijos komitetą - A. Kra- 
kaitienė.

Narių klausimuose ir sumany
muose pageidauta, kad gyvybės 
draudimas santaupoms $2,000 bū
tų pakeltas didesnei sumai; kad 
nereikėtų mokėti didelių mokes
čių, geriau duoti nariams dides
nes palūkanas už indėlius.

Po susirinkimo valdyba pasi
skirstė pareigom: pirm. J. Stan
kus, vicepirm. J. Krištolaitis, sekr. 
R. Kontenis, ižd. St. J. Dalius, na
rys P. Kanopa. Kredito komite
tas: pirm. F. Enskaitis, sekr. J. 
Gedris, narys K. Mileris.

Revizijos komitetas: pirm. A. 
Patamsis, sekr. A. Krakaitie- 
nė, narys G. Melnykas.

Stasys Dalius

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

Niekad jo asmeniškai nesu
tikau, vien iš spaudos ir laiš
kų pažinau. O buvo ypatingas 
mūsų išeivijos kultūros darbų 
dalyvis. Veikėjas ne iš parei-
gos ar vien žodžiais arba do
leriu, kaip mūsų daugelis — 
jam buvo tikras džiaugsmas 
ką nors reikšmingo lietuvybei 
atlikti. Mokėjo keletą sveti
mą kalbą taip gerai, kaip sa
vąją ir daug skaitė — turėjo 
naujausią autentišką žinią, 
kaip retas kas. O visą gyveni
mą jautriai mylėjo savo tautą 
ir jai skyrė visas jėgas.

Kurdamiesi užjūry, visi pa
tyrėtu vargą ar nesėkmią. Ir 
jam teko nelengvu darbu aprū
pinti šeimą, mokslinti vaikus. 
Bet kartu jis neužmiršo, jog 
ne vien duona esam gyvi, ir 
tuoj griebėsi kultūros darbą: 
jam prisidedant bemat atkurta 
miškininką s-ga, taip pat žur
nalas “Girios aidas”, kurį jis 
sumaniai ir tvermingai išugdė 
į rimtą, turiningą leidinį.

Sūduvis
Vincas Žemaitis — pašešu- 

pinis sūduvis nuo paprūsės. 
Čia jis turėjo ir sektiną pa- 
vyzdžią. Erudiciniu erdvumu 
ir būdo tvirtumu bei besąly
giniu idealizmu jis tartum pa
sekė vyresniuoju kaimynu Jo
nu Basanavičium: tai tas pat 
asketiškas veiklumas tautai 
gelbėti, tas pat grynas idealiz
mas be jokios savinaudos ar 
garbės siekimo dėmės. Taip 
pat ir meilės įžadas lietuvy
bei skirti save visą lig mirties!

V.Ž. paliko nemaža pradėtą 
darbą ir užmoją: dar geidė 
ilgiau gyventi ne savo malo
numams: jam širdį sopėjo dėl 
tautos kančią vergijoje, irgi 
dėl mūsą išeivią apstingimo, 
paskendimo materializme.

Panašus jo kaimynas gydy
tojas V. Pietaris, dar XIX š. 
gale sukūręs pirmą lietuvišką 
romaną “Algimantą”, kurio 
patrauklumu žavėjosi kelios 
kartos. Ir šis kapsas nuošir
džiai mylėjo Lietuvą ir visą 
laiką apie ją svajojo, bet iš
gyveno ir mirė svetur.

Trečiasis — Šešupės krante 
gimęs naumiestiškis buvo J. 
Jablonskis, save visą paauko
jęs mūsą kultūrai gaivinti: vi
są paniekintą ir suterštą kal

Vaikų priežiūrai 
atveriamos naujos durys

Galimybė geros, prieinamos ir 
lanksčios vaikų priežiūros - raktas 
[daugelio Kanados moterų ateitį.

Kanados valdžia pripažino 
svarbą vaikų priežiūros prieina
mumo, užtikrinančio moterų 
ekonominę lygybę, [vesdama 
Valstybinę vaikų priežiūros stra
tegiją - išbalansuotą programos 
iniciatyvų įvairumą, teikiantį 
platų pasirinkimą moterims, kurios

darbuojasi namuose arba už savo 
namų.

Šios programos iškilesni 
atsiekimai:
• paruošta 200,000 vaikų talpai 

naujų vaikų priežiūros vietų;
• įsteigtas $100 milijonų Vaikų 

priežiūros iniciatyvų fondas 
vystymui projektų vaikų priežiūrai 
bei specialių poreikių 
vaikams;

• padidintas Vaikų priežiūros 
išlaidoms priedas nuo $2,000 iki 
$4,000 vaikams 6 m. amžiaus bei 
jaunesniems ir vaikams su spe- 
liais poreikiais;

• palaipsniui įvedamas $200 priedas 
prie Vaikų mokesčių kredito 
vaikams 6 m. amžiaus ir 
jaunesniems.

Kaip už moterų padėtį atsakingoji 
ministerė, kviečiu jus apsišviesti 
ir sužinoti kaip jūs bei jūsų šeima 
galėtų pasinaudoti Valstybine vaikų 
priežiūros strategija.
Rašykite man:
Barbara McDougall,
Minister Responsible for 
the Status of Women, 
House of Commons, 
Ottawa, Ontario K1A 0A6

■ Status of Women Condition fėminine
■ Canada Canada VJai 1CLVACC

Kultūros darbų dalyvis Pel ronėl,’ Orintaitė

Įžvalgusis Ir darbštusis Vincas Žemaitis, miręs prieš penkerius metus Čikagoje
bą atgaivino ir į visuotinę gar
bę iškėlė! Irgi toks pat kuklus 
jo asketiškas būdas bei atkak
lus ryžtumas — tarnauti visom 
jėgom tautai jos nelaimėje ir 
skurde.

Gretom švyti ir kapsas V. Ku
dirka: tas pat tyras pasiryži
mas ištikimai lig mirties atsi
dėti tautinei idėjai ir uoliai 
veikti, aprėpiant kuo plačiau
sius tautos reikalus.

Platus akiratis
V. Žemaitis buvo, kaip sa

koma, prieškarinis inteligen
tas. Prieš I Didkarį mūsą moky
tiniai nesitenkindavo vien spe
cialybės išmanymu, bet būti
nai siekė bendro išsilavinimo 
erdvią, visapusiškos išminties. 
Tikras inteligentas niekad ne
siliovė pažangą daręs, skaitė 
įvairiom kalbom veikalus, kar
tu vis jieškojo ko naudingo 
savai Lietuvai surasti.

Mane sudomino V. Žemaitis 
kaip labai gryno būdo idealis
tas, bet ne svajotojas ir ne 
žodinis patriotas, o mūsą skau
džios dabarties įžvalgus tyrė
jas ir realus darbuotojas. To
kią dabar reta rasti! Mėgstam 
daug žodžią ir paviršutiniškos 
veiklos. O V.Ž. wis ėmėsi dar
bą, kurie itin svarbūs ir apleis
ti, bet būtinai atliktini. Jis 
nelaukė jokią padėką nei gar
bės įvertinimą. Tik jaudinos, 
kad išeivija tolydžio kultūriš
kai apstingsta, net nesuvokia 
savo nuosmukio grėsmės. Ir jis 
veikė vis didesne įtampa bei 
veržlumu (lyg norėdamas ati
dirbti ir už kitus!), lietuvybės 
darbą spragas lopant. Taip 
nuostabia išmintim pateikė 
mums visą eilę vertingą lei- 
dinią.

Jau 1959 m. parūpino talpiai 
turiningą knygą apie Sūduvos 
praeitį. Ten ypač reikšmingas 
Grigo Valavičiaus 16 a. girią 
aprašas — koks įdomus ir vaiz
dingas mūsą senovės floros ir 
faunos šaltinis! Čia gyvai at
siveria mūsą girią turtingu
mas ir grožis! O anot poeto A. 
Baranausko, lietuvis ir giria 
dvasiškai draugėn suaugę, gi

ria lietuvį guodžia ir jo sielą 
gydo.

V.Ž. vis kruopščiai jieškojo 
ko konkretaus savai kultūrai ir 
Lietuvos laisvės bylai nuveik
ti. O niekur nesiekė pirmeny- 
bią, asketiška buitim tenkinos 
ir save pamiršdavo, jam vien 
Lietuvos reikalai rūpėjo. Ir 
dirbo ypač ten, kur matė di
desnes spragas. Jis įžvalgiai 
pajuto, kad mūsą veikla darosi 
skylėta, o pajėgą potencialas 
neišnaudojamas. Vadai veikia, 
bet išeivią masė tampa nejaut
ri ir tarsi slysta pakalnėn, 
kad tautiniai šūkiai, vis tebe- 
kartojant, apsivelia rutinos 
dulkėm ir netenka įtaigos. 
Svarbus ginklas — spauda 
skursta, lituanistinės mokyk
los siaurėja, knygą leidyba 
blėsta. Nors atskiri asmenys 
dar parodo žymią laimėjimą.

Sielojosi Lietuva
Sakoma, politinė išeivija 

turi būti visi alei vienas tau
tos ambasadoriais svetur, nes 
paplitę pasauly vis gali rasti 
progą skelbti viešumai Lietu
vos nelaimę. Tad visiem priva
lu gerai žinoti savo istorijos 
ir geografijos (žemės plotą, 
sieną) faktus. V. Žemaitis tiks
liai suprato ir rodė kitiem pa
vyzdį, kaip sąžiningam lietu
viui elgtis tremtyje. Jis sekė 
svetimom kalbom spaudą ir 
jieškojo mums naudingą žinią, 
budėjo dėl klaidą ar skriaudą 
Lietuvai.

Ypač jis galvą guldė už Maž. 
Lietuvą, nes, pašonėje gimęs, 
augęs, gerai ją pažino: ten nu- 
tautimas tebuvo paviršutinis, 
senoji karta tebešnekėjo lietu
viškai, tik, nacizmo įbauginti, 
visi jam lenkėsi. V. Ž. įžvelgė 
ir Maž. Lietuvos didžią reikš
mę visai Lietuvai. Juk be savo
jo pajūrio mes liktume tik su
žalotas tautos kūnas, pasmerk
tas visiškai išnykti.

J. Basanavičius savo būdo 
tvirtumą ir idealams ištikimy
bę ypač įrodė jau Lietuvai atsi
kūrus 1918 m. Kai mes lepino- 
mės laisve, jis likosi kentėti 
svetimą priespaudą užgrobta

me Vilniuje, nes žinojo, kad 
mūsą istorinė sostinė yra tau
tos gyvybės pulsas ir tik ten 
mūsą visi siekimai neša krau
ją tautos ateities žiedams.

Iškėlė Vydūną
Panašiai ir Vydūnas: laisvės 

metais liko Tilžėje kentėti na- 
cią skriaudas — niekinamas ir 
daužomas, kalinamas (o jo rim
tas veikalas sunaikintas!). Bet 
ir jis, kaip Basanavičius, jautė, 
kad tikras tautos gerbėjas turi 
būti ryžtingas ir nepaisyti sa
vęs, be jokią išlygą mylėti savo 
šalį ir jai aukotis. Tai Dievo 
įsakas žmogui: gerbk tėvą ir 
motiną! Čia ne tik ta siaura 
prasmė — mylėti ir globoti sa
vo tėvus, bet pagarba turi ap
imti visą tėvą palikimą, visą 
tautą kaip vienos šeimos bro
lius, seseris praeity ir ateity, 
nes tauta tai — iš bendro tėvą 
kamieno kilusi šeima. Tad 
gerbtini ir tautos darbai, kal
ba, papročiai, tikėjimai, ka
pai, žemė, istorija — už visa 
tai turi nė gyvybės negailėti, 
niekad tėvą ir tėvynės vardo 
neišsižadėti... O mes štai bu
vom tautos apaštalo Vydūno 
žymąjį veikalą pamiršę, lyg 
susitaikę su nacią smurtu, kai 
jie mūsą intelektualo rašytojo 
kūrinį įžūliai sunaikino ... 
Bet atsirado tikras savo kultū
ros karys ir tautos sąžinės sa
vigarbos pavyzdys — V. Žemai
tis, kurio uoliom pastangom ir 
net ištekliais ta SIEBEN HUN- 
DERT JAHRE . .. knyga iš už
maršties į šviesą vėl iškelta! 
Tokio dvasinio ryžtumo žmo
gus buvo V. Žemaitis.

Mūsą apsileidimas ir nejaut
rumas gyvybiniams tautos da
lykams jaudino taip įžvalgą 
V. Žemaitį: tartum mes tiki
mės vien šūkią kartojimu ir 
šabloniniais minėjimais tė
vynę išgelbėsim, vien nuo pra
mogą likusiu laiku šį tą leng
vai paruošę ar doleriu parei
gą atsipirkę. O mūsą žemią 
grobikai yra stiprūs ir veik
lūs, labai apdairūs ir godūs: 
jie renka žiąias ir panaudo

ja tik savo naudai. Todėl tik 
visas jėgas sutelkę ir atkak
liai grumdamiesi, visą save pa
sišvęsdami tautos idėjai tega
lini ką nors laimėti ir kenčian
čią tėvynę išvaduoti, kai ten 
net Dievas garbinti uždrausta. 
Ir V. Ž. mums pavyzdys, kokiu 
ryžtumu veiktina ir kokio idea
lizmo šiandien mums reikia. 
SIEBEN HUNDERT JAH
RE ... veikalas — reta bran
genybė. Kad jis mums politiš
kai gyvybinis, aišku iš to, jog 
naciai leidinį visą tuoj sunai
kino. Argi mūsą sąžinė ir tau
tinė savigarba, dabar nestoko- 
jant kultūrinią pajėgą nei lė- 
šą argi turėjo palikti tą nacią 
smurtą neatitaisytą? Deja, is
torikai, politikai nei didžią 
fondą globėjai, kurią tiesiogi
nė pareiga tai atlikti nesiryžo 
(sunkus darbas, brangios išlai
dos ...). Ir turėjo ateiti miš
kininkas V. Ž. — tautiniu sąži
ningumu ir savo kultūros giliu 
suvokimu tą monumentalią 
knygą paduoti vėl mums į ran
kas ...

Daugelis mokam vokiškai, 
tad verta šį istorinį veikalą 
įdėmiai įsiskaityti ir blėstan
čias žinias pasipildyti, savo 
ryžtumą kovoti dėl savo protė- 
vią žemią atgaivinti.

Kitas veikalas
Kitą taip pat labai politiš

kai svarbią knygą — P. Kušne- 
rio apie Maž. Lietuvos etnines 
sienas — irgi padovanojo V. Ž. 
ryžtumas. Mažosios Lietuvos 
tema ir jos etninės sienos da
bar itin opi problema, kai į 
Rytprūsius tebetiesia grobuo
niškas rankas vokiečiai, len
kai ir Maskva jau apžiojusi ko
lonizuoja. Deja, mes patys 
apie Lietuvos pakraščius tik 
paviršium šį tą težinom, nau- 
jesnią svarstymą bei tyrimą 
nevykdom, lyg tai mūsą nelie
čia. O jei imtume nagrinėti 
šios knygos turinį savo drau
giją sueigose, minėjimuose, 
tikrai atbustume iš apatijos.

O tik pabraidykim po Kara
liaučiaus lietuviškas gatves, 
kur dirbo M. Mažvydas ir pa
ruošė pirmą lietuvišką knygą! 
Irgi po Deimenos ar Įsrutės 
pakrantes, kur žymusis Maž. 
Lietuvos autorius J. Bretkū
nas dar XVI š. lietuviškus pa
mokslus sakė ir net Bibliją 
lietuviams išvertė! Tik įsidė- 
mėkim ten kiekvieną kalbą ar 
miestelį, upę ar šilą, sužino- 
kim, kieno ten gyventa, kokia 
praeitis, — tikrai pajusim, kad 
čia teisėta mūsą protėvią že
mė, kad ji tebekvėpuoja mūsą 
šimtmečią istorija.

Net vokiečiai oficialiai il
gokai vadino KLEINLITAU- 
EN, nes negalėjo paneigti, jog 
tai nuo amžią lietuvią ta že
mė. Tik mums visa tai būtina 
suprasti ir gilyn į širdį dėtis, 
ne vien nuogirdom senus tru
pinius apie Maž. Lietuvą gro- 
muluoti, tikresnią žinią ne- 
jieškant, nesidomint. Bet iš 
tiesą šis pajūrio kraštas mums 
kertinis visko akmuo, jei rim
tai kalbam apie Lietuvos iš
laisvinimą: netekę Baltijos 
pajūrio mes užtrokštume ...

Siekdami Lietuvai laisvės 
ypač privalom smulkiausiai 
viską žinoti apie Lietuvos 
pakraščią etnines problemas, 
nes bet kokiu atveju bus kru
vini ginčai. Atminkim, kaip 
sunku buvo spirtis Versalio 
sutarty vien dėl to mažo ga
balo — Klaipėdos krašto, kai 
prieš mus stojo vokiečiai, len
kai, prancūzai ir visa Europa! 
O neįsiskaitę visko, kas tomis 
temomis jau yra parašyta, lie
kame tik tuščiažodžiai patrio
tai, kurią idėjas ir veiklą vė
jai tegaudo . . . Juoba, kad is
torinis momentas mus išeivius 
įpareigoja būti tautos amba
sadoriais svetur.

Labai gaila, kad per anksti 
Viešpatis pasišaukė pas save 
darbštą ir išmintingą brolį 
lietuvį mūsą išeivijoje, kuriai 
tokią kultūros darbuotoją la
bai reikia. Jis turėjo dar pla
ną ir užmoją, norėjo dar daug 
ką nuveikti — ne sau, o nelais
vėje prislėgtai Lietuvai. Bet 
džiaugiamės jį prisimindami, 
kad tokį pavyzdingą idealistą 
turėjome savo tarpe. Toks švie
sus asmuo liks gyventi mūsą 
atmintyje nepamirštamai.

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



RAYMOND FILIP

“GLASNOST”
Atčiaupki burnų ir parodyk savo tikrą veidą, drauge Gorbačiovai: 
tavo populiariausias šypsnys - po Boriso Godunovo.
Atidaryk Rytus Vakarams, pelnui. “Helsinkio formulei” 

nuo plaukų slinkimo.
Išreklamuok partijos vadams Bruce Springsteen.
Atidaryk privačius restoranus, degtinę visą Albertoje paslėpki, 

taurę vandens už “perestroiką"pakeiki.
Atversk knygas uždraustas, išleisk filmus užkonservuotus.

psichia trines a t įdaryk.
Tegul būna inteligentija matoma, tenebūna kolektyvinės amnezijos, 
tenebūna daugiau marionečių-poetų pirmuose puslapiuose “Pravdos”. 
Atvožk. atvožk. atvožk proveržius!
Atverk be chirugijos savo širdį, išskėsk šešėlines rankas - jausti, 

nenušluok mirties tartum dulkes nuo ČernobiHo.
Atverk Stalino teroro žaizdas: užverk vieną skylę ozono sluoksnyje. 
Atidaryk Zil'ų limuzinus atsižadėjusiems išlydėti:
žydų gabumų nutekėjimas sutryptas nei vabalėlis Lenino prospekte.
Atidaryk Dievo namus tikėjimui - bet pasitikrinki.
Išvaduok santuoką, parodyk, jog žmona tavo gali kalbėti.
Atidaryk uždraustus kelius, kurie toli nuo Inturisto pinklių;

kosminės beždžionės ir KGB gorilos tik sujaukia mygtukus 
ir žemėlapius.

Leisk “robotnikams" aplankyti Graikiją ar Guadalcazar’ą, 
ir ištirti užsienio žemę lyg savo “Rover’rui Marse.

Paleisk lasivės deguonį mumifikutoms gyvybėms, 
tekaršta jos taikoje, be SS-20, 22, ir 25-ųjų.

Atidaryk savąjį tautų kalėjimą - revoliucija užsibaigė - 
visiems žinia atvira.

Atsimerk, kad išvystum tvaną žmonių - net Nojų jis suglumintų:
Nuo Baltijos iki Juodosios jūros, nuo Afganistano iki Sibiro 

vartus atidaryk greičiau už ledynų judėjimą.

Iš anglų kalbos vertė Edita Nazaraitė
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d KULTMĖJE VEIKLOJE

Startfordo festivalyje -13 veikalų
ALFONSAS NAKAS J

Trisdešimt šeštasis Strat- 
fordo (Ontario) festivalis prasi
dės gegužės viduryje. Prasidė
jo 1953 m. vasarą ir nė vieny 
mėty vasaros nepraleido, nors 
progy pakrikti, užsidaryti bu
vo. Festivalis, kurio trijuose 
teatruose suvaidinta tūkstan
čiai (taip, daug tūkstančių!) 
spektaklių, sutraukusių kelio
lika milijonų žiūrovų. Nereik
tų stebėtis, jei visa tai vyktų 
milijoniniame didmiestyje. On
tario Stratfordas - ne kuo di
desnis už mūsų prieškarinį Pa
nevėžį, vis nepriaugąs iki 30.000 
gyventojų.

Šios vasaros repertuare tri
juose teatruose bus vaidina
ma 13 veikalų. Juos paminėsiu 
tokia tvarka, kaip festivalio 
brošiūroje sudėta.

Festivalio teatre vaidinami 
keturi: William Shakespeare 
Richard III (spektakliai nuo 
gegužės 9 iki spalio 28) ir The 
Taming of the Shrew (gegužės 
7 - spalio 29); libretisto Alan 
Jay Lerner ir muziko Frede
rick Loewe operetė My Fair La
dy (gegužės 14 - spalio 30); pa
gal Aleksandro Dumas roma
ną Peter Raby komedija The 
Three Musketeers.

Penkis vaikalus matysime 
Avon teatro scenoje: Shake
speare All’s Well That Ends 
Well (gegužės 18 - spalio 29); 
T. S. Eliot Murder In The Ca
thedral (gegužės 16 - spalio 
30); Shakespeare The Two 
Gentlemen of Verona (gegužės 
17 - spalio 28); Stephen Mac
donald Not About Heroes (bir
želio 21 - rugpjūčio 31); Alex
andre Breffort originalu se
kant, keleto anglų bei ameri
kiečių aranžuotą veikalą Irma 
La Douce, kurio net žanro, ne
matęs, negaliu pasakyti (liepos 
27-spalio 29).

Pagaliau, keturi veikalai 
Third Stage teatre: Shakes
peare Twelfth Night (gegužės 
25 - rugsėjo 3) ir King Lear (ge
gužės 26 - rugsėjo 3); Sofoklio 
Oedipus ir Richard Brinsley 
Sheridan The Critic - du trum
pi veikalai kiekvienam spek
takliui (liepos 27 - rugsėjo 4).

Neminėsiu režisierių, pagrin
dinių aktorių nei kitų talki

V. Mykolaičio-Putino “Valdovas” suvaidintas Los Angeles dramos sam
būrio 1987 m. lapkričio 7 d. Lietuvių dienose Klivlande

ninkų. Teatro mėgėjams, ypač 
Stratfordo festivalį lankan
tiems, pradžiai užtenka. Tik 
viena kita pastabėlė. Not 
About Heroes, Pirmojo pasau
linio karo drama apie du poe
tus, pagrįsta tikrais faktais, 
buvo vaidinta 1987 m. vasarą 
(berods, tik keliolika jos spek
taklių). Nicholas Pennell ir 
tuometinis festivalio debiu
tantas Henry Czerny sukūrė ne
pamirštamą spektaklį. Šį vei
kalą siūlau kiekvienam festi
valio lankytojui pamatyti. Ant
ras svarbus dalykas; John Ne
ville, prieš keletą metų tapęs 
festivalio meno vadovu (artis
tic director) ir atstatęs smun
kantį jo presitžą, po šio sezono 
pasitraukia.

Tiems, kurie festivalį ruošia
tės lankyti savaitgaliais, pa
tariu bilietus užsisakyti iš 
anksto telefonu. Iš Toronto 
skambinti vietine linija: (416) 
363-4471. Iš Detroito irgi vie
tine linija: (313) 964-4668. Iš 
tolesnių vietovių ilgos distan
cijos linija: (519) 273-1600. Už
sakymai telefonu pradėti pri
iminėti vasario 27.
. Pats pirmasis žingsnis į Strat
fordo festivalį besiruošiantiems 
- užsisakyti brošiūrą STRAT
FORD FESTIVAL - 1988, jos 
paprašant vienu iš jau minėtų 
telefonų arba parašant adresu: 
Festival Theatre Box Office, 
P. O. Box 520, Stratford, Onta
rio, Canada N5A 6V2. Ten rasi
te daugiau kaip 500 spektaklių 
tvarkaraštį, informaciją apie 
veikalus, aktorius, bilietų kai
nas, motelių adresus ir visa ki
ta, kas festivalio lankytojams 
žinotina.

Atsiųsta paminėti
HEIMATGRUSS. Jahrbuch der 

Deutschen aus Lituaen 1988. Lands- 
mannschaft der Deutschen aus Li- 
tauen. Redaktion: Alfred Franz- 
keit, P.i.R., In den Wiesen 3, 2839 
Wehrbleck, W. Germany.

Rainer Maria Rilke, SAKMĖ 
APIE KORNETO KRISTUPO RIL
KES MEILĘ IR MIRTf. Vertė 
Henrikas Nagys, iliustravo Teles
foras Valius, išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas. 
Chicago 1987 m., 54 psl. Fondo 
adresas: Gintautas Vėžys, 7338 S. 
Sacramento Ave., Chicago, IL 
60629, USA.

Poezijos ir muzikos vakaro programos atlikėjai Toronto Lietuvių namuose 1988 m. vasario 21 d. Iš kairės: pianistė 
LEOKADIJA PAULAUSKAITĖ-KANOVIČIENĖ, fleitininkas TOMAS REGINA, poetas HENRIKAS NAGYS

Nuotr. St. Dabkaus

Emanuelis Levinas - kito asmens filosofas
Gimęs ir augęs Kaune, pagarsėjęs Prancūzijoje

ANDRIUS VALEVIČIUS
Šio straipsnio autorius yra pa

rašęs knygų apie Emanuelį Levinę 
ir jo'filosofijų anglų kalba “From 
the Other to the Totally Other: The 
Religious Philosophy of Emmanuel 
Levinas”. Ją 1988 m. išleis Peter 
Lang Publishing leidykla Niujor
ke. Šis straipsnis paruoštas spe
cialiai “Tėviškės žiburiams”. RED.

Po Jean-Paul Sartro mirties 
pirmoji vieta prancūzų inte
lektualų tarpe atiteko filoso
fui Emmanueliui Levinui. 
Prieš trejus metus jis net buvo 
siūlomas kandidatu į pačią 
garsiausią ir garbingiausią 
prancūzų kalbos instituciją — 
‘TAcademie francaise”. Jo 
neišrinko nariu, bet vien ši 
kandidatūra rodo jo labai ge
rą prancūzų kalbos mokėjimą. 
Dar įdomiau yra tai, kad Le
vinas nėra prancūzas. Jis yra 
gimęs ir užaugęs Kaune. Apie 
Levino filosofiją jau buvo ra
šyta lietuviškoje spaudoje 
(“Draugas” 1986. III. 8). Šį kar
tą noriu papasakoti apie patį 
žmogų.

Vaikystė Kaune
Emmanuelis Levinas gimė 

1906 sausio 12 d. Jo šeima, Lie
tuvos žydai, jau seniai gyveno 
Kaune. Jo tėvai turėjo knygų 
parduotuvę, kurios klientus 
sudarydavo daugiausia žmo
nės iš vyskupijos kanceliari
jos ir iš gimnazijų. Tuo metu 
gyveno nemažai žydų Kaune, 
bet geto nebuvo. Jų gyvenimas 
buvo gana pasiturintis ir au
tonomiškas. Jie turėjo savo si
nagogas ir mokyklas su labai 
pažengusia Talmudo studijų 
tradicija, užsilikusią nuo 
XVIII š., kai Vilniuje dar vei
kė Europoje garsiausia “Gaon” 
rabinų seminarija.

Levinas atsimena nuo pat 
mažens hebrajų kalbos ir Tal
mudo pamokas. Namie jo šei
moje buvo kalbama rusiškai. 
Šalia Biblijos buvo skaitomi 
rusų literatūros klasikai — 
Puškinas, Gogolis, Dostojevs
kis ir Tolstojus. Kaip ir dau
gelyje lietuvių šeimų, moks
las buvo pats svarbiausias da
lykas jo vaikystėje. Jo tėvai 
labai norėjo jį matyti mokytu.

Į Rusiją
Kai karas prasidėjo 1914 m., 

Levino tėvai, susirūpinę savo 
vaikų ateitimi, norėjo pasi
traukti toliau nuo fronto zonos 
ir keliavo į rytus. Į Maskvą žy
dams be specialaus leidimo 
nebuvo galima įvažiuoti, tad 
jie apsigyveno Charkove. Po 
revoliucijos 1920 m. sugrįžo į 
Lietuvą.

E. Levinas pasakoja, kad jam 
liko geri laimingos vaikystės 
atsiminimai iš caristinės Ru
sijos. Jis niekuomet neturėjęs 
jokių sunkumų būdamas žydu 
Lietuvoje. Jis pasakoja neat
simenąs jokių pogromų Lietu
voje. Lietuviai buvę labai ra
mūs žmonės.

I Prancūziją
Baigęs gimnaziją, Levinas 

1923 m. išvyko į Prancūziją, į 
Štrasburgą studijuoti. Po vie- 
nerių metų klasikinės filologi
jos jis perėjo į filosofiją, ku
rią baigė 1930 m. daktaro laips
niu. Sekančius dešimt metų 
Levinas gilinosi to laiko nau
jausioje srityje — fenomeno
logijoje, kurią pradėjo 1915 m. 
garsus vokiečių filosofas Ed
mundas Husserlis. Į Lietuvą 
Levinas dar vis sugrįždavo 
atostogoms iki 1936 m., kol pa
sidarė neįmanoma pervažiuoti 
Vokietiją.

Kai prasidėjo pasaulinis 
karas, Levinas jau buvo tapęs

EMANUELIS LEVINAS, garsėjan
tis savo filosofiniais raštais, ypač 
Prancūzijoje. Yra gimęs Kaune. 
Gyvena Paryžiuje

Prancūzijos piliečiu ir buvo 
pašauktas į kariuomenę. 1940 
m. jis buvo vokiečių paimtas 
nelaisvėn ir praleido visą ka
rą belaisvių stovykloje.

Leviną išgelbėjo nuo mirties 
jo prancūziška, uniforma, nes 
pagal Ženevos; Sutartį jis bu
vo laikomas karo belaisviu, o 
ne žydu. Tokiu būdu išvengė 
kitų žydų likimo, bet visa jo 
šeima buvo nacių sunaikinta. 
Iki šios dienos Levinas nėra 
kojos įkėlęs Vokietijon.

Mokslinė karjera
Po visų karo pergyvenimų 

Levinas pasidarė labai reli
gingu žmogumi. Nors turėjo 
stiprų religinį auklėjimą vai
kystėje, vėliau liovėsi prak
tikavęs. Po karo jis iš naujo 
pradėjo gilintis į savo tautos 
praeitį ir studijuoti judaistiką. 
Šalia filosofijos, jis pradėjo 
skaityti Talmudą ir rašyti ko
mentarus. Buvo paskirtas iz
raelitų mokyklos Paryžiuje ve
dėju. Jos tikslas buvo — ruošti 
mokytojus Izraeliui. Toje mo
kykloje Levinas dirbo iki 1961 
m., kai buvo pakviestas profe
soriauti Poitiers universitete. 
Nanterro universiteto profeso
rium tapo 1967 m., o Sorbonos 
— 1973 m. Profesoriavo iki 
1976 m., kai, pagal įstatymus 
Prancūzijoje, sulaukęs 70 m. 
amžiaus, turėjo pasitraukti į 
pensiją. Per paskutinius 11 
metų Levinas buvo aktyvus 
mokslininkas, keliavo po Eu
ropą, Šiaurės ir Pietų Ameri
ką, dalyvavo filosofiniuose 
suvažiavimuose ir skaitė pa
skaitas.

Jo populiarumas šiandieną 
yra pats didžiausias. Apie jo 
filosofiją jau yra parašyta de
šimtys knygų (beveik visos 
prancūzų kalba) ir keletas šim
tų straipsnių. Kol kas jis ne
labai žinomas anglosaksų 
kraštuose. Labiausiai žino
mas lotynų tautose — Prancū
zijoje, Italijoje, Ispanijoje, 
Pietų Amerikoje, Kvebeko 
provincijoje ir flamų kraštuo
se — Belgijoje, Olandijoje.

Filosofinės knygos
Levinas yra parašęs 15 kny

gų. Pirmoji 1930 m. gvildeno 
Husserlio fenomenologiją ir 
paskutinė 1982 m. — religinę 
fenomenologiją. Jo knygos pa
sižymi nepaprastu kalbos gro
žiu — jo filosofinė proza daž
nai nesiskiria nuo poezijos.

Jo knygas yra nepaprastai 
sunku suprasti. Levinas aiš
kiai rašo Heideggerio įtako
je, kurdamas savo filosofines 

struktūras pagal žodžių eti
mologines šaknis ir žaisdamas 
žodžiais. Jis kuria religinę 
filosofiją labai “gudriu” bū
du. Jis yra paėmęs objektu sa
vo žydišką tikėjimą į trancen- 
dentinį Dievą, į pranašus, į 
pažadėtą mesijanišką ateitį 
ir stengiasi tai išreikšti filo
sofine kalba. Jis bando at
skleisti Dievo buvimą agnos- 
tiškam pasauliui. Jisai žvel
gia į žmogaus gyvenimą grynai 
“pasaulietiškai” ir prieina 
išvadas, rodančias Dievo bu
vimą. Pavyzdžiui, analizuo
damas patį žmogų, Levinas 
rašo, kad nepaisant kaip moks
las aiškintų žmogų, kokioj švie
soj jį rodytų, t. y. biologinėje, 
psichologinėje ar sociologinė
je, vis tiek jis niekuomet nėra 
pilnai išaiškinamas, visuomet 
lieka kažkas paslaptingo. Ne
svarbu kaip žmogų tyrinėsi, 
niekuomet jo neištirsi. Levi
nas prieina išvadą, kad žmo
guje yra savotiškas begalybi- 
nis elementas, kuris yra tie
sioginis Dieviškosios begaly
bės atspindulys.

Levinas žvelgia taip pat į 
moralinį žmogaus elgesį, į jo 
altruistinį pasiaukojimą ki
tiems ir padaro išvadą, kad 
toks pasiaukojimas gali įvykti 
tik tada, kai žmoguje yra są
monė kažko svarbesnio už jį 
patį. O svarbesnis už žmogų 
gali būti tik Dievas, kuris at
sispindi kitose asmenybėse. 
Tokiu būdu Levino raštai ir 
išsiskiria iš kitų didele užuo
jauta žmonėm, giliu humaniš
kumo pajautimu.

Levino originalumas
Kur tada Levino originalu

mas ir kodėl jis toks populia
rus? Juk išreikšti tikėjimą fi
losofine kalba nėra naujas da
lykas. Jo originalumas yra dvi
lypis. Visų pirma jo išeities 
taškas yra labai vientisai iš
vystytas mąstymas apie kitą as
menį. To dar nebuvo filosofijo
je. Paprastai filosofas vis pra
deda nuo savęs “cogito ergo 
sum” ir tada aiškina pasaulį. 
Levinas pradeda nuo kito as
mens, savo artimo, kuris jam 
yra svarbesnis už jį patį.

Antra vertus, Levinas pir
mas išdrįso viešai filosofuoti 
apie Dievo egzistenciją. Filo
sofai to nedrįso daryti per pas
kutiniuosius 50 metų, nes buvo 
manoma, jeigu filosofas kalba 
apie Dievą, jo kalba nemoks
liška. Šiandien matome, kad 
dvidešimto šimtmečio mokslo 
revoliucija neišaiškino ir ne
išsprendė visų žmonijos ir eg
zistencijos problemų. Eilinis 
žmogus vėl pradeda domėtis 
religija, ir filosofai grįžta 
prie Dievo idėjos. Levinas 
yra vienas iš svarbiausių šio 
grįžimo pradininkų.

Susitikimai
Man teko du sykius susitikti 

su Levinu. Pirmą sykį — Otavo
je 1983 m. Labai trumpai per 
vieną filosofinį suvažiavimą. 
Jau iš tolo pamatęs jį atpaži
nau, nors niekuomet nebuvau 
prieš tai matęs jo nuotraukos. 
Antrą sykį aplankiau jo bute 
Paryžiuje 1984 m. pavasarį. 
Apie valandą pasikalbėjome 
lietuviškai ir prancūziškai. 
Jis man aiškino savo filosofi
ją. Aš beveik nieko nesupra
tau, bet vis tiek buvau suža
vėtas ir pagalvojau, kad “tai 
tikra filosofija”. Didžiausią 
įspūdį man padarė jo draugiš
kumas, nuoširdumas, jo gilios, 
tamsios, žvitrios akys. “Išmin
tingos akys” — pagalvojau, 
“filosofo akys .. .”

St. Petersburgo lietuvius Flori
doje sausio 13 d. aplankė sol. Ro
ma Mastienė, mezzo-sopranas. 
Jos dviejų dalių koncertas įvyko 
lietuvių klubo salėje. Pirmojon 
dalin viešnia buvo įjungusi kai 
kurias St. Šimkaus. Br. Budriū- 
no, J. Gruodžio, G. Gudauskie
nės, A. Jurgučio, A. Belazaro ir 
J. Gaižausko dainas. Antrojoje 
dalyje skambėjo kitataučių kom
pozitorių dainos, dvi A. Thomas 
“Mignon” ir Ch. Gounod “Faus
to” operų arijos. Akompanavo 
pianistė Margaret Douglas.

Penktųjų Juliaus Gaidelio mir
ties metinių minėjimą Bostono 
lietuviams š. m. sausio 10 d. su
organizavo jo vadovautas Šv. Ka
zimiero parapijos choras Brock- 
tone. Minėjimas buvo pradėtas 
velioniui skirta specialia Petro 
Viščinio radijo programos “Lais
vės varpas” laida. Apie šakotą 
kompozitoriaus J. Gaidelio veik
lą kalbėjo programos vadovas P. 
Viščinis, velionies kūrybą aptarė 
kompoz. Jeronimas Kačinskas. 
Atsiminimais dalijosi sol. Daiva 
Mongirdaitė ir dr. Saulius Cibas, 
kalbėję apie jų posūkiui muzikon 
turėtą velionies įtaką. Gedulines 
Mišias Šv. Kazimiero šventovėje 
atnašavo klebonas kun. Petras 
Šakalys. Po pamaldų visi susirin
ko parapijos salėje. Ten apie ve
lionį kalbėjo JAV LB Brocktono 
apylinkės valdybos pirm. Stasys 
Eiva. Meninę programą atliko 
du velionies vadovauti vienetai 
— Šv. Kazimiero parapijos cho
ras ir Bostono vyrų sekstetas. 
Chorui dabar vadovauja naujoji 
vargonininkė Mary Crowley, seks
tetui — Daiva Matulionytė-Pe- 
reira. Buvo surengta J. Gaidelio 
vadovautų chorų nuotraukų ir 
koncertų plakatų parodėlė. Seks
teto narys Vytautas Eikinas ra
gino įsteigti specialų fondą ve
lionies kūriniams leisti. Pavyz
džiu galėtų būti jau du veikian
tys panašūs fondai: vienas jų Či
kagoje rūpinasi muzikiniu Vlado 
Jakubėno palikimu, kitas Kliv
lande — Alfonso Mikulskio. Spau
doje buvo rašyta, kad Juliaus 
Gaidelio kūrinius po jo mirties 
Australijon išsivežė ten gyve
nantis sūnus Garsas Gaidelis, 
planavęs* leidybą, apie kurią da
bar nieko negirdėti. Šia proga 
primenama, kad didžioji J. Gai
delio kūrinių dalis yra Čikagos 
lietuvių operos gaidų rinkiniuo
se, Juozo Žilevičiaus ir Juozo 
Kreivėno muzikologijos archyve. 
Darbą galima būtų pradėti Čika
goje esančių J. Gaidelio kūrinių 
išleidimu, kuris kainuotų apie 
$65.000.

Vinco ir Genovaitės Kazokų 
dailės fondas, įjungtas į Austra
lijos lietuvių fondą, Lietuvos ne
priklausomybės septyniasdešimt
mečio sukakties proga buvo įsteig
tas š. m. vasario 16 d. Sydnėjuje. 
Neliečiamą $10.000 kapitalą 1984 
m. spalio 30 d. mirusio “Mūsų 
pastogės” red. Vinco Kazoko ir 
savo vardu į specialų Australijos 
lietuvių fondo skyrių įnešė velio
nies našlė dr. Genovaitė Kazokie- 
nė — dantų gydytoja ir meno isto
rikė. Vinco ir Genovaitės Kazokų 
dailės fondas gautas palūkanas 
kas dveji metai panaudos dviem 
$1.000 premijom, kurių viena bus 
paskirta už geriausią tapybos ar 
grafikos darbą, o kita — už ge
riausią skulptūros ar keramikos 
darbą. Premijas už paskutiniųjų 
dvejų metų laikotarpyje sukurtus 
darbus gaus Australijoje gyvenan
tys lietuviai ar lietuvių kilmės 
dailininkai. Jas paskirs trijų as
menų komisija: Kazokų šeimos at
stovas, lietuvių visuomenei atsto
vaujantis kultūrininkas ir vienas 
latvių arba estų kultūrininkas 
objektyviam sprendimui užtikrin
ti. Jei kada nebebus Kazokų šei
mos atstovo, jį teks pakeisti lie
tuvių išeivijos kultūrininku iš bet 
kurios šalies. Premijas skirstanti 
komisija pirmenybę teiks lietuviš
kas temas gvildenantiems kūri
niams. Kol Australijoje kas dveji 
metai bus rengiamos Lietuvių die
nos, premijuotini kūriniai bus 
atrenkami iš joms skirtų dailės 
parodų. Vėliau reikės specialiai 
surengiamų lietuvių dailininkų 
parodų Australijoje. Kai ten pa
rodų nebebus, premijas numato
ma perkelti į JAV ir paskirti bet 
kur išeivijoje gyvenantiem daili
ninkam. Jei kada likviduotųsi 
Australijos lietuvių fondas, Vin
co ir Genovaitės Kazokų fondą 
bus leidžiama sujungti su kitomis 
panašius siekius turinčiomis lie
tuvių institucijomis JAV arba per
kelti nepriklausomon , Lietuvon. 
Dailės fondo nuostatai šiuo metu 
baigiami derinti su Australijos 
lietuvių fondo reikalavimais.

Kristijono Donelaičio 275-tųjų 
gimimo metų sukaktis bus minima 
1989 m. sausio 1 d. Rengėjų komi
sijai vadovauja kompartijos cent
ro komiteto sekr. L. Šepetys. Pir
majame komisijos posėdyje sausio 
25 d. dalyvavo rašytojų bei kitų 
kūrybinių sąjungų, žinybų ir spau
dos atstovai, Vilniaus miesto 
vadovai.

Kaune įsteigtos M. K. Čiurlio
nio draugijos pirmame posėdyje 
ilgametė M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus darbuotoja B. Federa- 
vičienė kalbėjo apie ruošiamą jo 
paveikslų katalogą. S. Gaižiūnas 
skaitė pranešimą apie M. K. Čiur
lionį latvių literatūroje. Buvo 
nutarta draugijos garbės nariais 
kviesti nusipelniusius jo kūrybos 
garsintojus. Kvietimas įteiktas 
susirinkime dalyvavusiai M. K. 
Čiurlionio dukrai Danutei Čiur- 
lionytei-Zubovienei, paštu pasiųs
tas seseriai Jadvygai Čiurliony
tei. Susirinkime susitarta rū
pintis M. K. Čiurlionio paminklo 
Vilniuje statyba, bibliografija, 
kitais leidiniais, įskaitant ir 
būsimą draugijos metraštį.

Mažojoje Vilniaus baroko sa
lėje koncertą surengė sąjunginio 
konkurso laureate tapusi kankli
ninkių trijulė — L. Naikelienė, 
A. Juškevičienė ir E. Vosylienė. 
Trijulė, savo veiklą pradėjusi 
prieš 16 metų, daug koncertų tu
rėjo ne tik Lietuvoje, bet ir toli 
už jos ribų — Airijoje, Britani
joje, Prancūzijoje, V. Vokietijo
je, Suomijoje. Su kanklininkėmis 
bendradarbiauja birbynininkai A. 
Jonušas ir A. Smolskus, daininin
kai I. Milkevičiūtė, G. Apanavi- 
čiūtė, R. Maciūtė, S. Trimakaitė,
A. Čiplys, D. Sadauskas ir akto
rius T. Vaisieta. Vilniškiame kon
certe kanklininkių trijulei talki
no dainininkė L. Jonutytė ir bir
bynininkas A. Smolskus. Vakarui 
vadovavo menotyros kandidatas 
R. Apanavičius.

Dainų ir šokių ansamblis “Lie
tuva”, vadovaujamas Prano Bud- 
riaus, 1987 metus užbaigė Mask
voje, įsijungęs į festivalį “Rusų 
žiema”. Ansambliečiai koncer
tams Maskvoje nusivežė dvi pro
gramas — “Nuo Baltijos krantų” 
ir “Derliaus daina”. Pirmojon 
buvo įtraukti geriausieji kūri
niai iš ankstesnių “Lietuvos” 
pasirodymų. Visiškai nauja buvo 
antroji programa “Derliaus dai
na”, apimanti XII-XX š. lietuvių 
papročius, dainas, šokius ir žai
dimus, susijusius su žemdirbys
tės darbais. Žilą senovę priminė 
net ir dabartiniai programon 
įjungti lietuvių kompozitorių
B. Kutavičiaus, V. Juozapaičio, 
V. Paltanavičiaus, A. Bražinsko 
kūriniai su jiems panaudotais 
liaudies žodžiais, poetų S. Gedos 
ir A. Drilingos eilėraščiais. Tris 
didelius koncertus vilniečiams 
“Lietuvos” ansamblis sausio 23-24 
d.d. surengė Vilniaus operos ir 
baleto teatre, pakartodamas 
“Derliaus dainos” programą.

Kompozitorius Algimantas 
Bražinskas amžiaus penkiasde
šimtmečio proga susilaukė savo 
kūrybos vakaro Vilniaus operos 
ir baleto teatre. Spaudoje ci
tuojamas sukaktuvine lietuviška 
juosta papuošto A. Bražinsko 
pareiškimas scenoje: “Laikau 
save tokiu kompozitoriumi, kuris 
kurdamas pirmiausia galvoja apie 
klausytoją, savo liaudį, savo 
tautą. Šiam koncertui nieko spe
cialiai nesukūriau, bet dėl to 
nelabai ir sielojuosi. Man svar
biau, kad tebeskamba dainos, ku
rios atsirado prieš 20-30 me
tų . . Tokiomis A. Bražinsko 
dainomis koncertą pradėjo jas 
savo duetuose plačiai paskleidę 
solistai E. Kuodis ir J. Girijotas, 
atlikę “Tėvynę Lietuvą”, “Nakti
gonės dainą” (V. Bložės eilės) ir 
“Kur gimta padangė” (S. Žlibino 
eilės). Sol. Nijolė Ambrazaitytė 
koncertan įsijungė ciklu “Ketu
rios raudos ir aukojimas” (M. 
Martinaičio eilės), sol. Virgili
jus Noreika — “Ugnele” (A. Bal
takio eilės) ir “Benamio daina” 
(V. Mykolaičio-Putino eilės). 
Akompanavo pats autorius A. 
Bražinskas, pianistai A. Macei
na ir P. Jaraminas. Lietuvos tele
vizijos ir radijo choras, diriguo
jamas R. Katino, atliko dažnai ir 
rečiau girdimas A. Bražinsko dai
nas. Pastarosioms atstovavo “Kar- 
čiama” (V. Bložės eilės) ir “Mano 
vasarų žemė” (S. Gedos eilės). 
Daug savo kūrinių A. Bražinskas 
yra specialiai parašęs “Lietuvos” 
ansambliui, kuriam dabar vado
vauja Pranas Budrius. Sukaktuvi
ninko A. Bražinsko kūrybos vaka
rą užsklendė ansambliečių atlikti 
jo šokiai ir dainos. V. Kst.
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Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

) R I S I K e i i rvi o 
Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadiėniais 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............. 774%

180-364 d. term, ind............. 774%
1 metų term, indėlius.. 7'/z%
2 metų term, indėlius.. 73/4%
3 metų term, indėlius.. 8 %
1 metų GlC-met. palūk. 974%
2 metų GlC-met. palūk. 91/z%
3 metų GlC-met. palūk.10 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 81/2%
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 91/4% 
RRSP-2 metų term. ind. ... 972% 
RRSP-3 metų term. ind.. 10 % 
Specialią taup. s-tą...........  774%
Taupomąją sąskaitą ......... 6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 7z% 
Kasd. pal.čekiųsąsk. iki .. 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................... 1074%
2 metų ................... 103/«%
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

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

QTFDIIAN’C FIIDQ 406 Roncesvalles Avė.OlErnAltO runa Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS 
---------------------- o---------------------------

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

r
A.P GOMES

Real Estate & Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

S. Wiesenthalio centro atsto
vas S. Littmanas Kanados tei
singumo ministeriui R. Hnaty- 
shynui įteikė naują II D. karo 
nusikaltimais puolamų asme
ny sąrašą. Jame yra dvidešimt 
viena lietuvių ir gūdy pavar
dė. Esą šis sąrašas buvo pa
ruoštas S. Wiesenthalio cent
re tarptautinių Efraimo Zu- 
roffo pastangų dėka. Pasta
rasis yra dirbęs JAV OSI ins
titucijoje. Buvo nustatyta, kad 
tie asmenys iš D. P. stovyk
lų V. Vokietijoje Kanadon at
vyko 1947-51 m. Sąraše esą pa
žymėti net ir juos atgabenu
sieji laivai, pridėtos atvyki
mo datos. Pranešimą apie S. 
Littmano teisingumo minis
teriui R. Hnatyshynui įteiktą 
sąrašą paskelbė Toronto dien
raščio “The Globe and Mail” 
korespondentas Rudy Platiel 
kovo 8 d. laidoje. S. Littma
nas jam pabrėžė, kad į sąrašą 
buvo įtraukti asmenys, perse
kioję ir žudę žydus bei kitus 
civilius gyventojus Lietuvo
je ir Gudijoje. Lietuviams kal
tinimai buvo gauti iš sovieti
nės vidaus reikalų ministeri
jos toje Sovietų Sąjungos sri
tyje. Atrodo, įtakos turėjo Ka
nados su Sovietų Sąjunga nese
niai pasirašyta sutartis, lei
džianti kaltinamosios medžia
gos rinkimą Sovietų Sąjungo
je pagal Kanadoje pripažintą 
teisinę procedūrą.

S. Littmanas betgi atsisakė 
paskelbti sąrašan įtrauktas 
kalinamųjų pavardes, kad “jie 
nebūtų teisiami spaudoje”. Pa
vardės nutylėtos dienraščio 
“The Globe and Mail” prane
šime, tačiau kai kurias nebus 
sunku atspėti dėl S. Littma
no pridėtų komentarų. Jis 
pvz. teigia, kad sąrašan yra 
įtrauktas viršininkas Dimit- 
ravos koncentracijos stovyklos 
prie Kretingos, du Lietuvos sa
visaugos bataliono karininkai 
- kapitonas ir leitenanants, 
Šiaulių miesto saugumo sky
riaus vadovas okupuotoje Lie
tuvoje. S. Littmanas taipgi pa
brėžia, kad vokiečių okupaci
jos metais Lietuvoje buvo nu
žudyta 90% visų ten prieš ka
rą gyvenusių žydų. Esą okupan
tai vokiečiąį civilių gyvento
jų žudymą dažnais atvejais pa
tikėdavo vietiniams kolaboran
tams. Nors sąraše nustatytas

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- Į 
tis su atskiru įvažiavimu. K —Jrl
naujai atremontuotas na- 1■ g/t 
mas. Kaina - $157,500.
MISSISSAUGOS CENT-
RE, dviejų aukštų, 3 mie- 
gamųjų, pusiau sujung- W
tas namas, privatus įva- I
žiavimas, iš virtuvės iš- W
ėjimas į aptvertų kiemų. AklTAklAC ~CAIVC 
Kaina-$149,900. ANTANAS GENYS

an independent member broker

kaltinamųjų asmenų atvyki
mas Kanadon, S. Littmanas sa
kosi nežinąs, ar jie visi tebė
ra Kanadoje. Mat dalis galė
jo numirti arba išsikelti kitur. 
Sąrašan įtraukti lietuviai ir 
gudai pagal gimimo datas turė
tų būti tarp 64 ir 87 metų am
žiaus. S. Littmanas pažeria 
priekaištų Kanadai, kad ji ka
ro nusikaltėlių pajieškose bei 
jų baudime yra 40 metų atsili
kusi nuo V. Vokietijos ir Olan
dijos, 12 metų - nuo JAV. Esą 
dėl to reikia skubėti, kad jie 
neišvyktų iš Kanados ir nenu
mirtų dėl senatvės.

Pranešime prisimenama ka
ro nusikaltėlių Kanadoje jieš- 
kojusi teisėjo J. Deschenes 
komisija, kurios dėka buvo pa
keisti įstatymai, karo nusikal
tėlius dabar leidžiantys teis
ti Kanadoje. Neužmirštama ir 
jau pradėta pirmoji tokia by
la Toronte prieš vengrą Imrę 
Fintą, kuriam teko būti raito
sios policijos kapitonu Veng
rijoje. Jis kaltinamas žydų 
žudymu bei jų išvežimu į vo-

professionals 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 v imas!

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

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

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

jflllCtSVfP Simpson's, 176 Yonge St.,
Z'IIIOICIIC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

KANADOS ĮVYKIAI

Naujas kaltinamųjų sąrašas
kiečių mirties stovyklas 1944 
m. balandžio 7 - birželio 30 
d.d. Kaltinamasis I. Fintą bu
vo išleistas iš kalėjimo už dvie
jų torontiečių parūpintą $100.- 
000 užstatą. Jis jau yra 76 me
tų amžiaus. Pradėtoji byla ju
da labai lėtai. Pastaruoju me
tu apie ją nieko nerašoma, 
nors dabar Kanados žydams la
bai reikia atsvaros prieš Kana
doje augančią opoziciją paties 
Izraelio veiksmams okupuoto
je Gazos juostoje ir vakarinė
je Joradano pakrantėje. Izrae
lio karių nuo 1987 m. gruodžio 
9 d. malšinamose palestinie
čių paauglių riaušėse žuvusių 
jaunuolių skaičius jau artėja 
prie šimto. Galimas dalykas, 
kad S. Littmanas savo nauju ka
ro nusikaltėlių sąrašu ir pra
nešimu spaudai bandė nu
kreipti kanadiečių dėmesį nuo 
dabartinių įvykių Izraelyje į 
visų užmirštą II D. karą ir ja
me patirtas žydų tautos kančias.

Skautų veikla
• Kovo 6 d., sekmadieni, Prisi

kėlimo parapijos salėse įvyko Ka
ziuko mugė, kurią suorganizavo 
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai. 
Mugės komendantu buvo s. P. Bu
tėnas. Tuntininkė J. Neimanienė 
mugę atidaryti pakvietė buvusį 
tuntininką v.s. H. Stepaitį. Po ati
darymo Prisikėlimo šventovėje 
įvyko pamaldos. Šv. Mišias kon- 
celebravo kun. K. Pugevičius, kun. 
E. Jurgutis, OFM ir kun. B. Pace- 
vičius. Giedojo vaikų choras, vąd. 
muz. D. Viskontienės, Mišių skai
tymus atliko L. Mockutė. Šių me
tų mugė buvo gerai paruošta. Sta
lai buvo apkrauti įvairiais rank
darbiais ir skanumynais. Tėvai ir 
visiuomenė galėjo įsitinkinti, kad 
skautai savo sueigose ką nors daro. 
Skautininkiy draugovė buvo už
ėmusi visą sceną su savo laimi
kiais. Už juos surinko $350.00 ir 
žada skirti tuntų kelionei į VII-ją 
tautinę stovyklą. Daug pasidar
bavo tėvų komitetas.

• Kovo 23 d., 7 v.v., įvyks skauti
ninkų draugovės sueiga skautų 
būkle.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų veiklai aukojo: $100 - A. ir H. 
Stepaičiai; $10-J. Nešukaitis. M.

PADĖKA
1987 m. gruodžio 23 d. Suvalkų trikampyje 

mirė mūsų mylimas tėvelis

a. a. VIKTORAS JANKAUSKAS
Sunkiose liūdesio valandose jūsų šiltų žodžių dėka ne- 

pasijutome vienišos, brangūs artimieji. Nuoširdžiai dėko
jame visiems pareiškusiems užuojautas raštu, žodžiu ir už
prašiusiems Mišias už mirusio vėlę. Ypatingai nuoširdus 
ačiū Prisikėlimo parapijos bankelio darbuotojams ir valdybai.

Ačiū visiems.
Liūdinčios dukros su šeimomis

Toronto Lietuvių namų vyrų būrelio

METINIS SUSIRINKIMAS
šaukiamas Lietuvių namuose 
kovo 20, sekmadienį, 1.30 v.p.p. 
Darbotvarkėje - valdybos pranešimai, 

diskusijos ir rinkimai.
Po susirinkimo užkandžiai. Visi būrelio nariai ir
prijaučiantieji kviečiami dalyvauti. Būrelio valdyba

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

B PRANEŠIMAS
Pranešame, kad TORONTO LIETUVIŲ 

NAMŲ ir “LABDARA FOUNDATION” narių 

metinis-visuotinis susirinkimas
šaukiamas 1988 m. kovo 27, sekmadienį, 
2.30 v.p.p., Lietuvių namuose Karaliaus Mindaugo 
menėje, 1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
Dalyvaujančių registracija prasideda 1.30 
valandą po pietų.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas: a. susirinkimo pirmininko ir 

sekretorių, b. mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo 
komisijų

3. 1987 m. susirinkimo protokolo skaitymas
4. Valdybos pranešimai: a. pirmininko, b. iždininko,

c. statybos ir remonto, d. visuomeninės veiklos,
e. švietimo fondo “Labdara”

5. Revizijos komisijos pranešimas
6. Revizoriaus (auditor) pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. 1987 m. apyskaitų tvirtinimas
9. 1988 m. sąmatos tvirtinimas

10. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas
11. įstatų papildymas
12. Valdomųjų organų rinkimai: a. valdybos (5 nariai),

b. revizijos komisijos (1 narys)
13. Einamieji reikalai
14. Susirinkimo uždarymas

Šiais metais į Lietuvių namų valdybą bus prirenkami penki 
nariai. Iš valdybos išeina: B. Jackus, A. Jankaitienė, V. Kulnys, 
E. Pamataitis ir V. Seniūnas. į revizijos komisiją bus renka
mas vienas narys (išeina M. Abromaitis).

Lietuvių namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuoja
mo kandidato-ės raštišką sutikimą. Šiam reikalui yra paruošti 
specialūs blankai, kuriuos nariai gali gauti LN raštinėje arba 
susirinkimo metu. Be to, valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siū
lytojai (nemažiau kaip du nariai) pasirašytų nominacijos blanką 
ir įteiktų metinio susirinkimo nominacijų komisijai.

Nariai, norintieji perleisti balso teisę kitam asmeniui, privalo 
laikytis korporacijų įstatymo (Corporation Act) reikalavimų ir 
įgaliojimus (proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary Public), 
pristatyti į LN raštinę nevėliau 1988 m. kovo 24 d., 10 v.r. Įgalio
jimai, nepatvirtinti notaro ir gauti po minėtos datos, nebus pripa
žinti teisėtais. Įgaliojimų blankus galima gauti LN raštinėje. 
Pastaba: Valdybos pranešimai apibūdins dabartinį slaugos 
namų planavimą. ., > . ...Lietuvių namų valdyba

MOKA:
774% už 90 dienų term, indėl.
774% už 6 mėn. term. Indėlius
772% už 1 m. term, indėlius
73/4% už 2 m. term, indėlius
8 % už 3 m. term, indėlius
974% už 1 m. GIC invest, pažym.
97z% už 2 m. GIC invest, pažym.

10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą (variable rate) 
974% už 1 m. term, pensijų planą 
972% 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 
772% virš $10,000 kasd. pal. sąsk. 
53/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines

paskolas nuo......... 1072%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ...................... 1072%
2 metų ......................11 %
3 metų ......................1174%
(fixed rate)

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

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

AKTYVAI virš 65 milijonų dolerių

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

Telefonas 532-1 1 49

A. W, GARBENS REAL ESTATE INC.
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N6A3.

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 T®L ^-2331
THE SIGN OF DISTINCTION arba 537-2869

RF/MBK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
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

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

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068



♦w
Metinis “PARAMOS” 
kredito kooperatyvo 

narių susirinkimas 
įvyks š. m. kovo 20, sekmadienį, 

3 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose. 
Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų. 
Prašome atsinešti nario knygutes.

VALDYBA

TORONTO

MM
“Paramos” 

kredito kooperatyvo
valdyba praneša, kad yra sudaryta nomi- 
nacinė komisija rinkimams kovo 20 dieną 
įvaldomuosius “Paramos” organus.

Nominacinė komisija yra šios sudėties:
Gintas Bėrius
Stasys Grigaliūnas 
Birutė Jankauskienė

Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai “Paramos” na
riai, gavę raštišką siūlomo kandidato sutikimą. (Siūlymo 
formas galima gauti “Paramos” raštinėje). Siūlymus, ad
resuotus nominacijos komisijai, siųsti “Paramos" raštinėn 
arba įteikti prieš susirinkimą. VALDYBA

“IBM- mikro-kompiuteriai 
ir “software”COMPATIBLE”

Patikimi gaminiai. Kvalifikuotas patarnavimas.
Savininkas — Ft. V. Smolskis, b a.

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

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS
---------  -------- ■ .-----------—-------------- - -------------------------- ---- -r—
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1M7

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

Lietuvių informacijos cent
ras praneša, kad Žmogaus tei
sių dieną dvylika Lietuvos ak
tyvistų pasiuntė sveikinimus 
žmogaus teisių seminarui, ku
ris tuo laiku vyko Maskvoje. 
Sveikinimą pasirašė: Nijolė 
Sadūnaitė, Jadvyga Bieliaus
kienė, Bronė Valaitytė, Mary
tė Jonikaitienė, Elena Terlec
kienė, Antanas Terleckas, Vy
tautas Bogušis, Jonas Protu- 
sevičius, Jonas Volungevičius, 
Robertas Grigas, Vytautas Vai
čiūnas, kun. Jonas-Kastytis 
Matulionis.

Atsiskyrus su šiuo pasauliu 
a.a. A. Čepaičiui, jo atmini
mui paaukojo Kanados lietu
vių fondui: $50 — A. V. Bersė- 
nai, A. N. Baneliai, Elena, Zi
ta, Sigita Bersėnaitės; $25 —: 
J. Z. Stravinskai, A. N. Lepars- 
kai; $20 — O. Juodišienė, A. M. 
Bumbulis, R. Žiogarys, S. Če
pas, N. Racevičienė, P. Basys, 
J. Morkūnas, V. Montvilas; $15 
— R. Stravinskaitė: $10 — J. 
Kairys.

“The Toronto Sun” kovo 10 
d. laidoje išspausdino St. Pra- 
kapo laišką, kuriame sakoma, 
kad “glasnost” yra bereikšmis 
ir tuščias žodis. Tai rodo so
vietų pasielgimas su žmonė
mis Vilniuje, kurie norėjo at
švęsti 70-ją Lietuvos atgimimo 
sukaktį. Jie buvo sovietų mili
cijos žiauriai mušami, dauge
lis atsidūrė ligoninėse. Laik
raščio pastaba — laisvė nėra 
įgyjama pigia kaina.

“The Toronto Star” 1988.11.26 
išspausdino laišką, pasirašytą 
Lina Paulionis iš Westono, dė- 
kojantį šiam dienraščiui už 
spausdinimą žinių apie įvykius 
Lietuvoje. “The Toronto Star” 
šiuo atveju turėtų susilaukti 
daugiau panašių laiškų. Tai 
paskatina redakciją spausdin
ti daugiau žinių apie Lietuvą. 
Papeikimo turėtų susilaukti 
dienraščiai, kurie nespausdi
na žinių apie Lietuvą. Tokių 
tarpe yra ir “The Globe a. Mail”.

Atvyko laisvės kovotoja
(Atkelta iš 1-mo psl.)

“Laisvę Lietuvai! Rusai lauk!” 
Jie buvo suimti, jų likimas nė
ra žinomas. . ,» <

Mylimam tėveliui mirus, už
jausdami Onutę Pulkaunin- 
kienė, “Tėviškės žiburiams” 
P. J. Vėgeliai aukojo $20.

A. a. dr. Klemenso Liutkaus 
atminimui mirties metinių 
proga Julija Liutkienė “TŽ” 
paaukojo — $25.00.

Sault Ste. Marie, Ont. Medžio
tojų ir žvejų klubas “Briedis” 
per V. Mockų paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $50.

Buvusiems “Aušros” gimna
zijų auklėtiniams. Praėjo keli 
mūsų susitikimai, ir viskas lyg 
ir nuėjo užmirštin. Tačiau po 
daugelio metų malonu prisi
minti mokyklos dienas, drau
gus ir drauges. Norėdami, kad 
tie laikai daugiau išryškėtų, 
atsižvelgdami į pageidavimus, 
apsisprendėme bandyti išleis
ti jums leidinį apie “Aušros” 
gimnaziją. Prašytume visų pa
ramos rašiniais-atsiminimais, 
nuotraukomis ir pinigais. Lei
dinį sutiko redaguoti buvusi 
mūsų pedagogė Alina Skrups- 
kelienė. Iniciatoriai — Vytau
tas Skrinskas, Elena Senku
vienė. Pinigus ir pasižadėji
mus siųsti: S. Grigaliūnas, 6 
Crown Court, Toronto, Ont. 
M8Z 4V4; informacijas teikia: 
E. Senkuvienė, 21 Lumbervale 
Ave., Toronto, Ont. M6H 1C7.

PADĖKA
Esu labai dėkinga visoms vieš

nioms ir rengėjoms, bet ypač p. 
D. Reginienei už tokį nuostabiai 
gražų mergvakarį. Jūsų visų daly
vavimas ir dovanos paliks ilgai, 
ilgai Roberto ir mano atmintyje.

Nuoširdus ačiū!
Renata Kaknevičiūtė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju draugams, 

draugėms, pažįstamiems bei vi
siems, kurie taip nuoširdžiai lan
kėte mane ligos metu ligoninėje 
ir man sveikstant po operacijos 
namuose. Dėkoju Prisikėlimo pa
rapijos bankelio valdybai ir ka
talikių moterų draugijai, skauti- 
ninkių dr-vei, kunigaikštienės 
Birutės dr-vei. Dėkoju už maldas, 
linkėjimus pasveikti raštu bei 
žodžiu, už gėles ir gražias, nau
dingas dovanas. Taip pat didelis 
ačiū kun. Eugenijui Jurgučiui, 
OFM, už dvasinį patarnavimą.

Jūsų visų parodytas nuoširdu
mas paliks man neužmirštamas.

■Danutė Keršienė'

KLB Toronto 
apylinkės veikla

Naujai išrinkta KLB Toron
to apylinkės valdyba kovo 8 d. 
susirinko pirmam posėdžiui 
Prisikėlimo parapijos patal
pose.

Šiame posėdyje buvo disku
tuojamas dalyvavimas Toronte 
kasmet rengiamame “Karava
no” festivalyje. Jau eilė me
tų Toronto apylinkė dalyvau
ja “Karavane”, ruošdama “Vil
niaus” paviljoną, kuris daž
nai duoda nuostolį. Buvo svars
tyta galimybė sumažinti išlai
das, tokiu būdu išvengti nuo
stolio. Šiemet “Karavanas” 
rengiamas birželio 14-25 d.d. 
Vienos dienos “Vilniaus” pa
viljono aptarnavimui reikalin
ga 15 asmenų. Numatoma 
kreiptis į organizacijas ir 
pavienius asmenis, kviečiant 
į talką.

Kadangi šiame posėdyje ne
galėjo visi valdybos nariai 
dalyvauti, tai valdybos parei
gų pasiskirstymas buvo tik iš 
dalies atliktas. Pirmininkas 
— Rimas Strimaitis, vice-pir- 
mininkai — kun. A. Simanavi
čius, OFM, ir Kęstutis Budre- 
vičius, sekretorius ir spaudos 
informacija — Vytas Kulnys. 
Kitų pareigų pasiskirstymas 
ir komitetų sudarymas bus ki
tame posėdyje. V.K.

Lituanistinių mokyklų vedė
jams, mokytojams ir visiems 
lietuvių švietimo reikalais be
sidomintiems lietuviams. Ba
landžio 9 d., 10 v.r., KLB švie
timo komisija šaukia mokyto
jų ir švietimo darbuotojų su
važiavimą Toronte, Lietuvių 
namuose. Montrealietė vieš
nia Ilona Gražytė-Maziliaus- 
kienė kalbės apie “Antros kal
bos mokymą”, bus grupiniai 
pokalbiai ir puiki proga susi
tikti su kitų mokyklų mokyto
jais. Švietimo komisija pagei
dauja, kad suvažiavime daly
vautų bent vienas atstovas iš 
kiekvienos lituanistinės mo
kyklos, ir tam tikslui yra pasi
ruošusi apmokėti kelionės iš
laidas mokyklos vedėjui ar jo 
įgaliotam asmeniui. Smulkes
nė dienotvarkė bus pranešta 
vėliau.

A. Vaičiūnas,
KLB švietimo komisijos 

pirmininkas
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Advokatė
JOANA E. KURAS, ll.b.

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

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

Telefonas (416) 763-3362

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

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

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

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

Barristers and Solicitors. Patent a. Trade Mark Agents

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

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, b.a. m.ls. ll.b, 
kartu su advokate Joana Kuraite perėmė a.a. advokato 

Algio Puterio bylas ir testamentus

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

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
Investacljų srityje

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

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

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai
arba angliškai_ _ .

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

Sigita Štuopienė atidarė KIRPYKLĄ,
aptarnaujančią moteris, 

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

telefonu 769-1894. Pirmadieniais uždaryta.

“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).

MARIUS E. RUSINAS, turis 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

Apie D. Tamutytę rašė “The 
Toronto Sun” dienraštyje 
kovo 13, sekmadienį, šio laik
raščio korespondentas Bob 
McDonald. Kaip galima esą 
įsivaizduoti, kad ši švelnios 
išvaizdos, maloniai kalban
ti, pamaldi, 30 metų lietu
vaitė galėtų būti pavojinga 
Saugumui (KGB), kuris ją per
sekiojo per 10 metų? Ir per tą 
laikotarpį jos nusikaltimai — 
prašymas vizos aplankyti savo 
dėdę Montrealy, reguliarus 
bažnyčios lankymas ir noras 
savo mokinius mokyti muzi
kos, o ne užsiimti komunisti
ne propaganda. Ji, kaip dauge
lis kitų lietuvių, latvių ir 
estų, nori kad rusai, jų ka
riuomenė ir Saugumas pasi
trauktų iš Baltijos kraštų, 
kad žmonės galėtų gyventi 
laisvę ir taiką mylinčiose 
respublikose. Dalia Tamutytė 
pasikalbėjime su korespon
dentu pasakiusi, kad sovie
tai, davę jai išvykimo vizą, 
atrodė laimingi ja nusikratę.

Korespondentas pastebi, kad 
tai nauja Gorbačiovo taktika 
nutildyti žmonių pasiprieši
nimo nuotaikas sovietų impe
rijoj. Toliau jis pamini su 
Vasario 16 susietus įvykius 
Lietuvoje. Taip pat pažymi, 
kad Dalia Tamutytė sieks pa
bėgėlės statuso ir pasiliks 
Kanadoje. Dar rašė ir “The 
Globe and Mail” kovo 14 d. j

Moss, Lawson & Co. Limited

birute spudas.BA
sales representative

RF/WBK
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

LAKESHORE ir KIPLING rajone labai šviesus dviejų miegamų
jų butas. Langai į pietų pusę, ežerų bei parkų. Kaina $99.900.
NETOLI PRISIKĖLIMO PARAPIJASai naujai atremontuo
tas dviejų butų po du mieg.-’-^O -A namas (duplex). Naujos 
prausyklos, virtuvės. “<•^d?,7s”. Galima įrengti butų rūsyje. 
Kaina $349.900. V **

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

Al/hRZ) Pranešame, 
rj M ’J 4 kad mūsų įstaigai reikalingi 

/[AAA}UC-*** lietuviškai ir angliškai
kalbantys asmenys 

(outside sales rep.), gyvenantys įvairiuose Kanados 
bei JAV miestuose, norintys ir sugebantys organizuoti 

grupines bei individualias keliones lietuviams.
Smulkesnių žinių teirautis mūsų įstaigoje tel. (416) 769-2500, 

2100 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6S 1M7.

48 Yonge Street, Toronto, Ont. M5E 1 G7

RE^IRC 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

Save Time & Money HHHL'WJF'

INCOME IM?TA XV 
TRO ) 
.NIXA

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

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, 
į 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

EKSKURSIJOS
l VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

1. Balandžio 18 — 27
2. Gegužės 18— 1
3. Birželio 15 — 29

4. Liepos 6 — 20
5. Liepos 13 — 27

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

Ekskursijų kainos: I ir Viii-$1775.00, II- $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 BALĖNAS
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 769-1616

MASKELL INSURANCE

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) f? Q TT T7 T) insurances
IJH rJkjJl. TU 111 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 UDAk — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Gavėnios rekolekcijos mūsų 
parapijoje prasideda šių savai
tę. Rekolekcijų vedėjas - kun. dr. 
V. Skilandžiūnas. Rekolekcijų 
tvarka: ketvirtadienį (III.17), 7 v.v.
- Mišios su konferencija; penk
tadienį (III.18), 11 v.r. - Mišios su 
konferencija ir Kryžiaus keliai; 
šeštadienį (III.19), 11 v.r. - Mišios 
su konferencija ir Kryžiaus keliai;
5.30 v.p.p. - Mišios su konferen
cija; sekmadienį (III.20) - viskas 
pagal reguliarių sekmadienių 
tvarkų su rekolekcijų vedėjo pa
mokslais. Išpažinčių rekolekcijų 
vedėjas klausys prieš ir po pa
maldų.
- Kovo 10 d. lietuvių kapinėse 

palaidotas a.a. Jonas Šefleris, 
78 m. amžiaus.

• - Kovo 12 d. susituokė Danielius 
Costigan su Julie Dufault.

- Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos toliau vyksta 
sekmadieniais po 11 vai. Mišių 
klebonijos posėdžių kambaryje. 
Pamokas praveda sės. Margarita.
- Religinės šalpos popietė bus 

kovo 20, sekmadienį, Anapilio 
salėje. Rengia parapijos KLK 
Moterų draugijos skyrius ir re
liginė sekcija. Pietų metu kalbės 
rekolekcijų vedėjas kun. dr. V. 
Skilandžiūnas. Meninę programų 
atliks muz. D. Viskontienės va
dovaujama trijulė ir jaunasis pia
nistas Gintaras Batūra.
- Jaunųjų talentų koncertas 

bus kovo 27, Verbų sekmadienį, 
Anapilio salėje. Koncertų ruošia 
kultūrinė sekcija, vadovaujama 
sol. S. Žiemelytės.

- Vasario šešioliktosios gimna
zijos mokinių tautinių drabužių 
įgijimui parapijos KLK Moterų 
draugijos skyrius surinko $500.
- Kanados lietuvių kultūros 

muziejui Anapilyje aukojo: $500 - 
V. Mockus, Sault Ste. Marie me
džiotojų ir meškeriotojų klubas 
“Briedis”; $300 - R. Galinienė; 
$150 - V. Galinytė (Cote), R. Gali- 
nytė (MacKay); $100 - P. Čečys.

— Religinei Lietuvos šalpai papil
domai surinkta $1,885. Stambes
nes sumas aukojo: $1,000 - Anapi
lio moterų būrelis; $300 - parapi
jos KLK Moterų draugijos skyrius; 
$100 - P.O. Dabkai, A. Aulinskas; 
$50 - M. Andriuškevičius, V.Kubi- 
lienė, M. Vaišvila, K. Otto, M. Nor
kienė. Viso jau surinkta $7,620.
- Wasagos misijoje Religinei 

Lietuvos šalpai surinkta $88.
- Šv. Jono lietuvių kapinėms 

aukojo: $50 - E. Galiauskienė (a.a. 
Kazimiero Galiausko atminimui).

- Parapijos skoloms numokėti 
aukojo: $1,000 - P. Judzentis; $400
- E. Galiauskienė (a.a. Kazimiero 
Galiausko atminimui); $100 - S.A. 
Gotceitai.

- Motinos Teresės labdarai au
kojo: $10-J. Jagėla.
- Mišios kovo 20, sekmadienį,

9.30 v.r. - už a.a. Konstancijų Kami- 
nickienę, 11 v.r. - už parapijų.

Išganytojo parapijos žinios
— Kovo 11 d., penktadienį, Šv. 

Jono kapinėse buvo palaidota 
Herta Bumelienė-Šmitaitė, 54 
m. amžiaus.

— Moterų draugijos susirinki
mas nutarė kovo 26 d., šešta
dienį, 7 v.v., pravesti šventovė
je religinio apmųstymo vakarų. 
Kalbės Silvija Šarkutė-Augusti- 
navičienė, giedos parapijos cho
ras. Kviečiame visus gausiai da
lyvauti.

— Kovo 20 ir 27 d.d., 11.15 v.r. — 
pamaldos šventovėje.

— Kovo 25, penktadienį, 8 v.v. 
įvyks šventovėje religinis kon
certas. Giedos Išganytojo angliš
kai kalbančios parapijos choras 
su St. Luke United Church para
pijos choru. Bus atliktas: “The 
Saint Luke Passion, atributed to 
J. S. Bach.” Kviečiame dalyvauti.

A. a. Juozas Stonkus, buvęs 
hamiltonietis, mirė kovo 14 d. 
Laidojamas kovo 17, ketvirta
dienį, 10 v.r., iš Prisikėlimo 
parapijos. Maldos prie karsto 
antradienį ir trečiadienį, 8 
v.v., Turner ir Porter laidotu
vių namuose Roncesyalles gat
vėje.

Lietuvos kankinių parapi
jos KMD skyrius kun. Petro 
Ažubalio fondui paaukojo $50, 
E. Valeška —$100.

Future!
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates 
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Ne tik namui, 
bc't ir Jūsų ateitis

Prisikėlimo parapijos žinios
— LK religinei šalpai praėjusį 

sekmadienį rinkliavos metu bu
vo surinkta $7,191. Religinei šal
pai aukos bus persiųstos gale ko
vo mėnesio. Jei kas dar neprisi
dėjo prie šios rinkliavos, gali tai 
padaryti iki šio mėnesio galo.

— Parapijos rekolekcijos prasi
dės pirmadienį, kovo 21, ir truks 
iki kovo 27 d. Šiokiadieniais bus 
pamokslas ir Mišios 9.30 v.r. ir
7.30 v.v., sekmadienį pamokslai 
per visas Mišias. Išpažinčių bus 
klausoma prieš kiekvienas Mišias.

— Pakrikštytas Linas-Andrius, 
Birutės ir Arūno Pilipaičių sū
nus.

— PT labdaros sekcija per pas- 
kutinias dvejas savaites pasiun
tė 36 siuntinius lietuviams, gy
venantiems Lenkijoje. Naudotų 
drabužių ir daiktų išpardavimų 
labdaros sekcija planuoja balan
džio 19 ir 21 d.d. Parodų salėje.

— Bilietai į metinę parapijos 
vakarienę platinami salėje po Mi
šių. Parapijos metinė vaka
rienė įvyks kovo 20 d., sekma
dienį.

— Planuojama trumpa kelionė 
Marijos metų proga į Kanados 
Marijos šventoves. Kelionės kai
na $340, registruotis parapijos 
raštinėje.

— Parapijai aukojo. $900 —A. G. 
Sudeikiai, $100 J. Paršeliūnas, 
E. O. Spudai, J. Tunaitis, $50 — L. 
Šileikienė, S. Meškauskas; “LKB 
kronikai”: $500 — A. Kantvydas; 
pranciškonų klierikų fondui: $200
— P. Skrupskas; Relig. šalpai: 
$500 — A. Kantvydas, $300 — E. dr. 
J. Čuplinskai, $200 — A. B. Girčiai, 
N. Preibienė, $150 — V. Matulai
tis, $100 — L. V. Balaišiai, A. D. 
Bražiai, V. I. Ignaičiai, A. E. Ab
romaičiai, J. dr. O. Gustainiai, 
J. S. Girdzijauskai, A. Katelienė, 
A. Kairienė, P. Kudreikis, V. Mont
vilas, B. Navalinskas, J. S. Ra- 
čickai, H. Matušaitis, J. A. Pute- 
riai, S. Meškauskas, S. Povilens- 
kis, P. Skablauskas, J. Poška, Pr. 
Skrupskas, J. Strazdas, E. Senku
vienė, P. Sidaras, dr. J. A. Sun- 
gaila, E. Švėgždienė, J. B. Vaido
tai, D. Zulonienė, “Vilnius Manor” 
Mišių lankytojai, $60 — J. Rim
šaitė.

— Mišios kovo 20, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Juozų Kaulių, 
9.20 v.r. — už Carnill šeimos mi
rusius, 10.15 v.r. — už Radžiu šei
mos mirusius, už a.a. Juozų Gied
rą ir jo šeimos mirusius, už a.a. 
Povilų Dunderį — 1 met., 11.30 v.r.
— už gyvus ir mirusius parapijie
čius, 7 v.v. — už a.a. Mariją Žilvi- 
tienę.

Lietuvių namų žinios
— Bilietai į LN velykinius 

pietus balandžio 10 d., sekma
dienį, 1 v.p.p. gaunami LN rašti
nėje ir pas moterų ir visuomeni
nės veiklos komiteto narius. Bi
lietų kainos: suaugusiems — $15, 
pensininkams ir studentams — 
$14, jaunimui iki 18 m. — $11.50, 
iki 12 m. — $8, iki 6 m. — $3.50. 
Nepraleiskit progos pavaišinti 
savo svečius iš toli ir arti.

— Kovo 27 d. LN metinio susirin
kimo darbotvarkė ir laiškas apie 
lietuvių slaugos namus išsiunti
nėtas LN nariams praeitų savaitę.

— LN binge yra keletas laisvų 
vietų jaunuoliams-studentams. 
Skambinti T. Stanuliui 532-3311. 
Nemokantieji to darbo bus pa
ruošiami.

— LN valdybos posėdis — kovo 
24 d., 7.30 v.v.

— Kovo 13 d., sekmadienį, 12.30 
v.p.p. LN salėje “E”, dalyvaujant 
Pasaulio lietuvių jaunimo sųjun- 
gos pirmininkui A. Sapliui, įvyko 
Kanados Lietuvių jaunimo sųjun- 
gos susirinkimas. Išrinkta nauja 
valdyba: pirmininkė — Loreta Sta- 
nulytė, vicepirmininkė — Onutė 
Žukauskaitė, sekretorė — Lina 
Mockutė, iždininkas — Gintaras 
Sendžikas, ryšininkas su organi
zacijoms — Romas Garbaliauskas, 
ryšininkė su neorganizuotu jau
nimu — Vida Dirmantaitė; nariai: 
Audra Puzerytė, Aurelija Karasie- 
jiūtė, Ričardas Kalendra ir Jo
nas Ažubalis. Valdyba išrinkta 
2-jų metų laikotarpiui. Linkim 
sėkmės ir pasisekimo.

— LN socialinių reikalų komi
sija kviečia ligonių lankytojus 
pasitarimui LN-se kovo 22 d. 8 v.v. 
Žinantieji apie sergančius arba 
galintieji dalyvauti ligonių lan
kyme pranešti V. Kulniui, tel. 
469-1266.

Tradicinis “Tėviškės žiburių” 
spaudos balius - balandžio 9, 
Atvelykio šeštadienį, Anapilio 
salėje. Gausi laimikiais loteri
ja, lietuviški valgiai, geras or
kestras, šokiai. Bilietai gauna
mi “TŽ” administracijoje, po 
pamaldų Anapilyje ir Prisikė
limo parapijos salėje po 10.15 
v.r. Mišių.

JIEŠKOME nuomoti vasarnamio (3 
miegamųjų su visais patogumais) 
Springhurst Beach, Wasagoje, vi
sam šios vasaros sezonui arba nuo 
liepos 3 iki rugpjūčio 7 d. Skam
binti tel. 1-385-5523 Hamilton, 
Laimutė-Dionizas.

Išspaudos vakaras
BaSį. 1 balandžio 9, Atvelykio šeštadieni, didžiojoje Anapilio salėje.

' Dalyvaukime visi ir paremkime lietuviškąją savo spaudą!

MENINĖJE PROGRAMOJE išgirsite savo 
dainomis pagarsėjusį Los Angeles vyrų 
kvartetą su akompaniatore R. Apeikyte.

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

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

PASIVAIŠINSITE žymių kulinarių gamin
tais valgiais ir įvairiais baro gėrimais.

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

Vakaro pradžia - 6.00 v.v., 
meninės programos — 6.30 v.v.

Visus dalyvauti kviečia — Tėviškės žiburių” leidėjai

Maloniai kviečiame atsilankyti į L- f ETUVO S RELIGINĖS |

šalpos POPIETę
kovo 20, sekmadienį, 12.30 vai. po pietų, didžiojoje Anapilio salėje.
• Tai dienai pritaikyta tema kalbės kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas, rekolekcijų vedėjas.
• Meninę programą atliks muz. Dalios Viskontienės vadovaujama trijulė ir pianistas

Gintaras Batūra. • Bus labai skanūs pietūs ir pyragai.
Bilietus-kvietimus prašome įsigyti iš anksto parapijos salėje sekmadieniais po Mišių arba kitomis 
dienomis užsisakyti pas I. Petkienę tel. 233-6461. Popietę rengia ir visus dalyvauti kviečia -

KLKM draugijos Lietuvos kankinių parapijos skyrius ir religinė sekcija

I

Š.m. kovo 26, šeštadienį, 6.30 v.v., rengiamas Toronto Lietuvių 
namų vyrų būrelio 

metinis
Programoje dalyvauja muz. Vaclovas Povilonis ir vyrų trijulė.
Vakarienę ruošia V. Birštonas.

■©
Bilietas, įskaitant ir vakarienę su vynu - 14 dol.
Platina: V. Kulnys tel. 769-1266, A. Sukauskas tel. 244-2790,
Z. Rėvas tel. 251-9635 

>■' 3, '
r A

Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.
Rengia LN vyrų būrelio valdyba

O

MONTREAL
Montrealio lietuvių žvejotojų- 

meškeriotojų klubas “Nida” va
sario 28 d. AV parapijos salėje 
suruošė pietus. Svečių atsilankė 
apie 130. Visi buvo pavaišinti 
šviežia žuvimi. Sol. Ant. Keblys 
penkiomis dainomis šį renginį 
gražiai paįvairino. Akompanavo 
muz. Aleksandras Stankevičius.

Irena Lukoševičienė ir Danu
tė Staškevičienė, “Vaivorykštės” 
atstovės, su savo vyrais paskuti
niame vasario savaitgalyje lankėsi 
Vašingtone. Ten skaučių židinio 
nares supažindino su tautinių 
juostų audimu. Montrealiečiai 
sužavėti puikiu priėmimu ir nuo
širdžia globa.

Eugenija Urbonaitė, nors 
niekad nekandidatuoja į “Rū
tos” klubo valdybą, bet klubui 
daugiausia dirba, organizuoda
ma bazarus ir visus kitus ren

ginius. Ji yra vadinama reikalų 
vedėja. Šiuo metu ji tiria gali
mybes “Rūtos” išvykai į vyno da
ryklą netoli Montrealio.

Jono Žurkevičiaus ir Violetos 
Jurienės santuoką vasario 27 d. 
AV šventovėje palaimino kun. Jo
nas Kubilius.

Garry ir Silvie Kazanevičių duk
relė pakrikštyta Tinos vardu.

A. a. Antanas Juzilaitis, 87 m. am
žiaus, mirė vasario 24 d. Palaikai 
sudeginti vasario 27 d. Mount Ro
yal krematoriume. Liūdi du sūnūs 
ir šeši vaikaičiai.

A. a. Elena Žibaitė mirė Ste- 
Therese ligoninėje. Kovo 7 d. po 
pamaldų AV šventovėje buvo pa
laidota Šv. Jono lietuvių kapinė
se, Mississauga, Ont. Liūdi sesuo 
ir kiti artimieji. B.S.

įvyks kovo 27, sekmadienį, 12.30 vai. po pietų, 
(po 11 vai. Mišių), ANAPILIO SALĖJE 
PROGRAMOJE - instrumentalistai (pianistai, čelistas, fleitistas),

jaunosios “Gintaro” dainininkės, mažųjų duetas ir deklamacijos 
Rengia ir visus dalyvauti kviečia - įėjimas - laisva auka

Lietuvos kankinių parapijos tarybos kultūrinė sekcija

\

Keturi patarimai
gyvenamų namų draudos srityje

1. APDRAUSKbent 80% dabartinės namo atstatymo 
kainos. Tada, gaisro atveju, bendrovė apmokės pilną 
remonto kainą, be atskaitymų.

2. APDRAUSK naują automobilį jo atpirkimo kaina. 
Tada, nelaimės atveju, kad ir po 1 - 2 metų, bus už
mokėta kaip už naują, neatskaitant už nusidėvėjimą.

3. APDRAUSK inventorių naujo atpirkimo kaina. 
Tada, vagystės atveju, bus užmokėta už seną daiktą 
kaip už naują.

4. APDRAUSK brangenybes ir kailinius paltus spe
cialiai, nes draudos bendrovių dauguma moka tik 
$2,000 už brangenybes ir kailinius paltus vagystės 
atveju. Praktiškai nuostoliai būna visada didesni.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tel.: 722-3545

MOKAME 
UŽ 1 METŲ 

GIC 

PALŪKANOS 
PRIRAŠOMOS 
KAS MĖNESĮ

AUKŠTOS PALŪKANOS. GEROS TAUPYMO SĄLYGOS 
TIEMS, KURIE NORI GAUTI MĖNESINES PALŪKANAS.
- Palūkanos apskaičiuojamos už kiekvieną dieną ir prirašomos 

į nario sąskaitą vieną kartą per mėnesį.

- Procentai garantuojami vieneriems metams nuo įdėjimo datos.

TAUPYKIME SAVAME KREDITO KOOPERATYVE! 
KITUR GERESNIŲ SĄLYGŲ NERASITE!
Procentai gali keistis. Minimum - $5,000
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

už visus jūsų indėlius 
kasdieninėje taupymo sąskaitoje 
(kai indėliai bus virš $10.000.00)

Perkelkite savo santaupas L “PARAMĄ”, 
kur gausite didesnes palūkanas

Taupykite ir skolinkitės lietuviškoje

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

Certifikatus ............... ....  9 % Taupymo - special............. .... 51/4%
Term, indėlius:

....  81/4%

....  7’/4%

Taupymo - su gyv. dr......... .... 5 %
1 metų ............... .
180 d. - 364 d...... Taupymo-kasdienines .... .... 43/4%

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

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

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

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

MOKYTOJA, 26 metų lietuvaitė, 
gyvenanti Lietuvoje nori susira
šinėti su lietuviu- Rašyti “TŽ” ad
ministracijai, pažymint ant voko 
Laimai.

LIETUVIS 63 metų amžiaus jieš- 
ko gyvenimo draugės. Į laiškus at
sakysiu ir paslaptį išlaikysiu. Ra
šyti Kostui, “Tėviškės žiburių” 
adresu.

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

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.


