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Lietuviškų papročių reikšmė
Kasmet krikščioniškasis pasaulis išgyvena du rim

ties laikotarpius: adventą ir gavėnią. Susikaupimas, rim
tis ir tų laikotarpių prasmingumas ne visose tautose vie
nodai išreiškiamas. Lietuvių tautoje tie du laikotarpiai, 
ypač gavėnia, būdavo pasninku, maldų, santūrumo ir ty
los dienos. Visa tai per šimtmečius tautoje taip stipriai 
įaugo, kad tapo ne vien tik religinių potvarkių ar skati
nimų vykdymu, bet stačiai tautine tradicija. Pvz. ir ma
žiau pamaldūs žmonės tais rimties likotarpiais vengda
vo pramogavimų, muzikos ar kokio nors žmogų labiau 
blaškančio triukšmo. Ir šv. Velykų laukimas, Prisikėli
mas, margučiai, Velykų stalai ir visaip reiškiamas džiaugs
mas būdavo tarsi savaime suprantami, būtini dalykai, 
perdaug nė nesigilinant į švenčių esmę. Visa tai rodos 
rišosi ne vien su tikybiniais įsipareigojimais ar tikin
čiųjų nuotaikom, bet žymiai plačiau ir visiškai sutarti
nai. Prisikėlime dalyvaudavo (yra ir dabar dar taip) ga
na daug tokių žmonių, kurie šiaip jau atokiau laikydavo
si nuo religinės praktikos.

Tolydžio betgi tos rimties ir susikaupimo tradicijos 
ėmė blėsti. Netaip dar seniai stebėjomės ir piktinomės, 
kad, pvz. laisvieji vakariečiai gavėnios metu šoka, dai
nuoja ir rengia įvairius pasilinksminimus. Nedaug kuo 
dabar besiskiriame ir mes. Ir taip tie rimties ir susikau
pimo laikotarpiai praktiškai pastebimi tik šventovėse. 
Visur kitur su retesnėm išimtim viskas virsta kalendo
rinėm datom ir vardais.

Tradicijos, kokios kilmės jos bebūtų, šalia kalbos 
bus bene pirmaujanti priemonė tautiniam savitumui 
išlaikyti. Užtat labai svarbu, kad gyvenimo slinktis jų 
neužgriautų. Labai svarbu, kad nepasidarytume lietuviš
kai kalbančiais nelietuviais. O jau vien tasai paradok
siškas neiginys visas kitas išeivijos pastangas lengvai 
paverstų niekais.

Nėra nieko nemoderniško susikaupti, išlaikyti rim
tį, melstis, gerbti senolių papročius ir juos pritaikyti 
savajame gyvenime. Taipgi nėra duomenų matyti, kad 
puoselėjami papročiai, tęsiamos tradicijos ar tikybiniai 
įsipareigojimai su kuo nors susikryžiuotų, būtų kam nors 
nepakeliama našta ar nebesusiderintų su gyvenimo pro
grama. Anaiptol - įrėmintas paveikslas yra gražesnis 
ir atbaigtas. Neribotų laisvių jieškojimas, savęs cent
re statymas gali tik laikinai ir apgaulingai patenkinti 
žmogų. Negi žmogus tik to tėra vertas?

Matydami kaip kituose kraštuose keičiasi papročiai 
ar kitaip kaip išreiškiamas prieššventinis susikaupimas, 
gal ir derinantis prie naujoviškumo, turėtume vis dėlto 
nepamiršti, kad rimties ir susikaupimo išraiška esmės 
ir turinio negali pakeisti, kad sukomercintas ar supra- 
mogintas švenčių laukimas nėra tikrasis tų laikotarpių 
turinys. Jeigu jau ir nebeįmanoma laikytis senesniųjų 
papročių ir tradicijų, reikėtų jieškoti priemonių ir bū
dų, kaip nors kitaip reikšti krikščioniškąją švenčių lau
kimo esmę, ir tai ne vien šventovėse, bet kasdien ir visur.

C. Senkevičius

Pasaulio įvykiai
ŽIAURIU ŽUDYNIŲ PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ SUSILAUKĖ 
Belfastas Britanijos valdomoje Š. Airijoje. Įtampa prasidėjo 
kovo 6 d. Gibraltare, kur britų žvalgybinio SAS dalinio kariai 
nušovė tris airių organizacijos IRA narius, planavusius susprog
dinti galingą bombą automibilyje. Jų tarpe buvo ir viena mote
ris. Žuvusieji nebuvo ginkluoti, kai juos pakirto taiklūs SAS ka
rių šūviai. Belfasto katalikai šią trijulę laidojo kaip kovoje kri
tusius IRA organizacijos karius. Britų kariuomenė į laidotuves 
nesikišo ir jose nepasirodė, nenorėdama didinti įtampos. Tačiau 
laidotuvių rimtį sudrumstė protestantų ekstremistas M. Stone, 
išlipęs iš paplentėje palikto automobilio, kapinėse pradėjęs 
šaudyti ir mėtyti granatas į laidotuvių dalyvius. Žuvo trys asme

KANADOS ĮVYKIAI

Sugriuvo socialistų valdžia
Manitobos provincija Kana

doje lig šiol laikoma NDP so
cialistų tvirtove, ypač nuo 1969 
m., kai provincinio parlamento 
rinkimus laimėjo naujasis va
das E. Schreyeris, tapęs pir
muoju socialistų premjeru. 
Tad dabar visus nestebino 
staigus premjero H. Pawlio 
socialistinės valdžios kriti
mas. Howard Pawley Manito
bos premjeru tapo vėlyvą 1981 
m. rudenį ir provincinio parla
mento rinkimus vėl laimėjo 
1986 m. Tačiau šį kartą 57 vie
tų parlamente 26-šios teko G. 
Filmono vadovaujantiems 
konservatoriams, viena vieta 
— liberalų vadei Sh. Carstairs. 
Skaudaus smūgio buvo susi
laukta, kai pasitikėjimo vy
riausybe klausimą dėl premje
ro G. Pawlio naujo biudžeto 
iškėlė konservatorių opozici
ja. Socialistų balsus Manito
bos parlamente nuo 29 iki 27 
sumažino balsavimo teisės ne
turintis parlamento pirminin
kas, kurį paskiria valdanti par
tija, ir balsavime opoziciją rė
mės socialistas J. Waldingas. 
Su juo ir liberalų vade Sh. 
Carstairs balsavimą laimėjo 
opozicija 28:27. J. Waldingas 
tapo turbūt pirmuoju politiku, 
lemtingu balsu prisidėjusiu 
prie savo partijos pašalinimo 
iš valdžios.

Socialistų premjeras H. Paw
ley paskelbė naujus Manito
bos parlamento rinkimus ba
landžio 26 d., bet kartu ir savo 
pasitraukimą iš vado pareigų 
ir netgi provincinės politikos. 
Tad Manitobos socialistams 
parlamento rinkiminio vajaus 
įkarštyje dar išsirinktį ir nau
ją vadą kovo 30 d. Pagrindine 
socialistų kritimo priežasti
mis tapo socialistiškai tvar
komos ekonominės problemos, 
ypač jų įvesta visiems priva
loma valdinė automobilių 
drauda. Mat ji eismo nelaimė
se atmeta kitų draudų prakti
kuojamą kaltininko nustaty
mą, nes juk abipuses išlaidas 
padengia ta pati valdinė drau
da. Idėja graži, bet nepraktiš
ka. Per pirmuosius dvejus tos 
valdinės draudos metus prem
jero H. Pawlio vyriausybė susi
laukė $121 milijono nuostolio 
ir buvo priversta draudos įmo
kas pabranginti 24%. Protes
tuoti pradėjo automobilių ne
laimių neturėję vairuotojai 
ar jų susilaukę dėl kitų kaltės.

Paskutinieji viešosios nuo
monės tyrimai pranašauja, 
kad NDP socialistai pralaimės 
parlamento rinkimus. Mat 48% 
apsisprendusių rinkėjų žada 
balsuoti už Manitobos konser
vatorius, vadovaujamus G. Fil- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Lietuviai su vėliavomis ir plakatais demonstravo Otavoje 1988 m. vasario 13 d. prie Sovietų Sąjungos ambasados

Švedų spauda apie estus ir kitus baltiečius
Stockholmo dienraštyje Da- 

gens Nyheter vasario 14-sios 
laidoje korespondentas Haral- 
das Hamrinas iš Talino rašė, 
kad baltiečių klausimas vie
šai diskutuojamas. Tautinis 
klausimas išplaukė į viršų vi
sose trijose tarybinėse Balti
jos respulikose. Tai, kas anks
čiau buvo oficialiai laikoma 
“neproblema”, šiandien disku
tuojama su tokiu atvirumu, ku
ris nustebina ir pačius deba
tų dalyvius, tegia DN kores
pondentas. Pasak jo, tai sieti
na su persitvarkymų politika. 
Estai, latviai, lietuviai paten
kinti, kad galima kalbėti apie 
tai, kas buvo tabu. Drauge pri
pažįstama, jog yra pavojus, kad 
iki šiol slopinami tautiniai 
jausmai gali prasiveržti ir sa
vo ruožtu sukelti valdžios bei 
konservatyvių sluoksnių reak
ciją.

Apie Vasario 16-ją ir su ja 
susijusius įvykius švedų spau
da nedaug rašė. Dienraštis 
Svenska Dagbladet tą dieną 
perdavė nedidelę žinią apie 
nepaprastas saugumo priemo
nes Lietuvoje. Laikraštis rė
mėsi rusų žmogaus teisių gy
nėjo Valerijaus Senderovo ži
niomis.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 70-sias metines pa
minėjo estų kilmės žurnalis
tas Andres Kiungas, paskel
bęs du straipsnius dienrašty
je Upsala Nya Tidning. Vasa
rio 16-sios laidoje Kiungas tei
gė, kad Pabaltijy nėra viešu
mo. Lietuvos ir Estijos nepri
klausomybės minėjimai stato 
okupacinę tarybinę galybę 
prieš sunkią dilemą. Arba nau
jasis viešumas rimtas daly
kas, tada reikia leisti demonst
racijas, kurios gali išsiplėsti 
ir parodyti, kad laisvės svajo
nė gyva pavergtuose Baltijos 
kraštuose. Arba Gorbačiovo 
kalbų apie atvirumą nereikia 
rimtai imti. Tada galima kaip 
anksčiau taikos ir laisvės kovo
tojus siųsti į lagerius, kalėji
mus, psichiatrines klinikas. 
Tokia praraja tarp žodžių ir 
veiksmų pakenktų šiuo metu 
sėkmingai tarybinei propa
gandai Vakaruose, pastebi 
Andres Kiungas. To paties Up
salos dienraščio vasario 17- 
sios laidoje autorius klausia, 
kodėl Lietuvą supa tyla? Net 
Gorbačiovo atvirumo dieno
mis Lietuva tebėra nepapras
tai uždara tarybinių valdų da
lis. Kai pernai vasarą Lietu
vos tikintieji šventė Lietuvos 
krikšto šešių šimtmečių jubi
liejų, nei popiežius, nei užsie
nio pasaulio spauda negalėjo 
atvykti. Tarybinė valdžia bi
jojo, kad kovojanti Lietuvos 
Bažnyčia į save nepatrauktų 
pasaulio viešosios nuomonės 
dėmesio. Tikintieji mūsų kai
mynų krašte Lietuvoje - tęsia 
Kiungas - tapo veikliausia 
protesto grupe visoje Tarybų 
Sąjungoje. Bendri kunigų ir 

pasauliečių pareiškimai tary
binę valdžią erzina ir kartais 
tiesiog baugina.

Vasario 18-ją Svenska Dag
bladet paskelbė kritišką sa
vo bendradarbio Fredrick Bra- 
conier straipsnį - “Kada Šve
dija legalizavo okupaciją”. Au
torius teigia, kad Švedija ne 
tik de facto, bet ir de jure pri
pažino Baltijos valstybių pri
jungimą prie Tarybų Sąjungos. 
Tai įvyko 1941 m., gegužės 30, 
kai Švedija pasirašė sutartį su 
Tarybų sąjunga dėl savo pre
tenzijų į B; 'įijos valstybes, 
kurios vadinamos tarybinėmis 
respublikomis. Tuo būdu, pa
stebi autorius, Švedija nuėjo 
toliau negu kiti kraštai, kurie, 
kaip JAV-bės, niekada nepri
pažino aneksijos. Bet dėl to, 
kad Švedija beveik prieš 50 me
tų pripažino Baltijos kraštų 
prijungimą, priespauda nesu
mažėjo, pastebi laikraščio SD 
apžvalgininkas.

Tas pats laikraštis vasario 
19-ją pranešė, kad Vakarų žur
nalistų grupė nepastebėjo jo
kių neramumų Vilniuje ar 
Kaune, kai ji ten lankėsi, o Tas- 
sas gyrėsi, kad dar viena Vaka
rų propagandos provokacija 
sužlugusi, nors ir buvo sulai
kyti 32 asmenys.

Stockholmo dienraštis Da- 
gens Nyheter vasario 21 rašė 
apie Švedijon pastaruoju me
tu atvykusius estus veikėjus, 
kurie buvo ištremti iš Estijos. 
Velas Vaartnou ir Eke-Partas 
Nommas reikalavo Estijai lais
vės ir prisidėjo prie nepriklau
somybės partijos steigimo. At
virumo politika negalėjo to pa
kęsti. Dėl to per trumpą laiką 
vėl buvo ištremti nepatogūs 
veikėjai.

Praeitą rudenį taip atsitiko 
su darbininku Tiitu Madisonu, 
kuris Taline suorganizavo ke
lių tūkstančių asmenų mani
festaciją, reikalavusią viešai 
paskelbti slaptuosius Moloto- 
vo-Ribbentropo susitarimus. 
Demonstracija parodė, kad ga
lima protestuoti. Jau rugsėjo 
mėnesį keturi aukšto rango 
komunistai, tarp jų partijos 
organo Rahva Haal redakto
riaus pavaduotojas pareika
lavo Estijai naujų administ
racijos teisių, užsienio inves
tavimų ir rinkos ūkio. Velas 
Vaartnou pasakoja, kad lapkri
čio mėnesį Parnu mieste įvyko 
demonstracija prie paminklo 
žuvusiems už Estijos laisvę 
nepriklausomybės kovose. De
monstraciją rengė Madisono 
grupė, o jai vadovavo Vaart
nou. Valdžios atstovai miniai 
įsakė žygiuoti prie rotušės. 
Tada Vaartnou pasakė: “Pen
kiasdešimt metų jūs klausėtės 
šių garsiakalbių, kiek laiko 
dar galvojat klausytis?” Ir mi
nia jam už tai plojo, kaip plo
jo ir už raginimą kovoti dėl 
Estijos savarankiškumo, pasa
koja Vaartnou. Su juo drauge 
Švedijon atvykęs Nommas pri

simena, kad maždaug pusantro 
šimto rusų jaunuolių išėjo į 
Parnu miesto gatves su tary
bine vėliava, norėdami paro
dyti, jog rusai čia įsikūrė vi
siems laikams. Tačiau viskas 
pasibaigė didelėmis estų ir 
rusų jaunuolių muštynėmis.

Gruodžio mėnesį kilo suma
nymas steigti Estijos nepri
klausomybės partiją. “Buvome 
priversti išbandyti naujosios 
politikos ribas, nes Estija ne
turi kitokių galimybių. Estai 
veikiai pasiliks mažuma savo 
krašte”, teigia Vaartnou. “Jei 
mes būtume atsargiau ir lėčiau 
veikę, sako jis, komunistai vis 
tiek savo politikos nekeistų. 
Mes netikime, kad Gorbačiovo 
politika laimės, nes valstybę 
tebetvarko stalinistai”. Esti
jos nepriklausomybės partija, 
prie kurios steigimo abu nau
jieji atvykėliai prisidėjo, vei
kia toliau. Šiuo metu rūpina
masi parengti jos programą, 
teigia Vaartnou. 37-rių metų 
menininkas turėjo palikti Ta
line žmoną Nataliją, kurią val
džia pažadėjo išleisti pas vy
rą. Jis pats save laiko tikinčiu 
budistu, keletą metų praleido 
budistų vienuolyne netoli 
Mongolijos pasienio. Tačiau jis 
vaikšto nuskusta galva visai 
dėl kitos priežasties. Savo me
tu už mėginimą per Kareliją 
pabėgti iš Tarybų Sąjungos 
Vaartnou buvo patekęs į la
gerį ir nuo to laiko jam atro
do, kad vaikščioti skusta gal
va labai patogus dalykas. Jo 
draugui Nommui tai jau gry
nai religijos reikalas. Jam 
22-ji metai, jo budizmas su- 
stirpėjo draugo įtakoje. “Bu
dizmas man reiškia vidaus ir 
išorės laisvę, už kurią natū
ralu kovoti, sako Vaarnou, ku
ris galvoja dabar kurtis Šve
dijoje, kaip ir jo draugas Stock- 
holmas yra arčiausiai Estijos”, 
sako jie.

Vasario 20 į Švediją atvyko 
dar vienas ištremtasis estas. 
Tai Reinas Metsas, religinės 
grupės vadovas ir rytoj Taline 
planuojamos demonstracijos 
rengėjas. Jis atvyko su žmona 
ir vaikais. Iš Arlandos aero
uosto jie buvo nuvežti tiesiog 
į estų nepriklausomybės šven
tės minėjimą Stockholmo ro
tušės salėje. Pagrindinis mi
nėjimo kalbėtojas buvo Švedi
jos nuosaikiųjų partijos vado
vas Carlas Bildtas, kuris tei
gė: “Istorija mus nuolat moko, 
kad tikra taika remiasi lais
ve. Priespaudos taika visuomet 
trumpa ir žadina konfliktus 
bei karus. Rytojaus Europa bus 
kitokia. Aš tikiu, kad kyla nau
jos jėgos, kurios pamažu for
muoja naują visuomenę .. . 
Europą, kurioje visi būtų lais
vi, ir Baltija - taikos ir laisvės 
jūra”, sakė švedas politikas 
Stockholmo rotušės Mėlynoje 
salėje, kurioje vyko iškilmin
gas Estijos nepriklausomybės 
minėjimas. Lmb. 

nys, 68 buvo sužeisti. Nusikal
tėlis buvo pagautas, nugink
luotas ir smarkiai sumuštas, 
bet jį spėjo išgelbėti policija. 
Išsišokėlio protestanto veiks
mus kapinėse pasmerkė Brita
nijos premjerė M. Thatcher ir 
Airijos premjeras Ch. Haughey. 
Katalikų grupės Belfaste pra
dėjo padeginėti protestantų 
autobusus ir automobilius. 
Įtampa nesibaigė tokiu kerš
tu. Ji dar stipriau prasiveržė 
kitą dieną, kai buvo laidoja
mas nuo protestanto šūvių ka- 
piūėse žuvęs IRA narys K. Bra
dy. Laidotojus suerzino jų tar- 
pan įvažiavęs automobilis su 
dviem civiliais. Kai jie ban
dė pasitraukti, minia apsupo 
automobilį, pradėjo daužyti. 
Vienas apsuptųjų išsilaisvin
ti bandė pistoleto šūviu, tik 
dar labiau suerzindamas puo
lėjus. Abu buvo ištraukti iš 
automobilio. Paaiškėjo, kad 
jiedu yra civiliškai apsirengę 
britų kariai. buvo žiauriai 
sumušti, nusivežti kiton vieton 
ir nušauti jų pačių ginklais. 
Britanija susilaukė IRA orga
nizacijos kaltinimų, kad jį į 
laidotuves sekimo tikslu ban
dė įjungti du civiliškai apsi
rengusius žvalgybinio SAS da
linio karius. Britų kariuome
nės vadovybė Belfaste kaltini
mą atmetė. Esą nužudytieji bu
vo paprasti kariai, nieko bend
ro neturėję su SAS. Ir vėl žiau
rius veiksmus pasmerkė Brita
nijos premjerė M. Thatcher ir 
Airijos premjeras Ch. Haugh
ey, šįkart priekaištų pažerda
mi katalikams.

Netikėta ofenzyva
Taikos planus Nikaragvo

je sudrumstė jos prez. D. Orte
gos pradėtas staigus partiza
nų puolimas. Atrodo, buvo nu
tarta susidoroti su partiza
nais, kol jiems paramą yra su
stabdęs JAV kongresas. Sandi- 
nistų kariuomenė partizanus 
išstūmė iš Nikaragvos pasie
nio ir bandė sunaikinti jų ba
zę Hondūro teritorijoje. Tada 
Hondūro prez. A. Hojas papra
šė JAV prez. R. Reaganą para
mos. Pastarasis atsiuntė 3.200 
amerikiečių parašiutininkų 
bendriems manevrams su Hon
dūro kariais. Hondūro aviaci
ja pradėjo pulti įsiveržusius 
Nikaragvos karius. Prez. R. 
Reaganas pabrėžė, kad ameri
kiečiai parašiutininkai nebus 
įvelti į kovą su Honduran įsi
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Seniai laukto ir reikalingo veikalo aptarimas

veržusiais nikaragviečiais. Jie 
tik laikinai sustiprins Hondū
ro poziciją bendrais manev
rais, nepriartėdami prie Hon- 
duro-Nikaragvos sienos, kurią 
įsiveržimu Hondūro teritori- 
jon pažeidė marksistinio san- 
dinistų režimo kariai, norėję 
susidoroti su partizanais. Ni
karagvos prez. D. Ortega ati
traukė Honduran įsiveržusius 
savo karius ir paprašė Jung
tines Tautas atsiųsti savo ste
bėtojus.

Masiniai protestai
Nėra jokios abejonės, kad 

prez. R. Reaganas 3.200 para
šiutininkų atsiuntimu Hondu
ran tik padarė diplomatinį 
spaudimą Nikaragvos prez. D. 
Ortegai ir bandė padėti prie 
sienos prispaustiems parti
zanams. Apie parašiutininkų 
įjungimą į kovą su Nikaragva 
jis nė negalvojo. Tačiau triukš
mo susilaukė ne tik JAV kong
rese, bet ir miestų ‘ gatvėse. 
Visur buvo šaukiama, kad prez. 
R. Reaganas tokiu savo veiks
mu Amerikai atneš naują Viet
namą. Demonstrantai Niujor
ke, Vašingtone, Čikagoje, Bos
tone bei kituose miestuose rei
kalavo nedelsiant atitraukti 
Honduran nusiųstus JAV para
šiutininkus. Net ir Toronte 
įvyko tūkstantį dalyvių sutrau
kusi demonstracija prie JAV 
konsulato. Prez. R. Reaganas 
pažėrė priekaištų JAV kongre
so nariams, kad jie yra pagrin
diniai kaltininkai. Paramos 
nutraukimas partizanams pa
skatino Nikaragvos prez. D. 
Ortegą pulti susilpnintus par
tizanus, kai su jais jau yra pra
dėtos taikos derybos. Jas prez. 
R. Reaganas kaip tik ir tikisi 
išgelbėti diplomatiniam spau
dimui skirtu parašiutininkų 
pasiuntimu.

Siūlo išvykti
Gen. A. Noriegos diktatūra 

Panamoje artėja prie liepto 
galo. Prieš jį atsisuko ir gyven
tojai, pradedantys streikus. 
Esą gen. M. Noriegai belieka 
pačiam pasitraukti arba būti 
nuverstam. Kalbama, kad prez. 
R. Reagano atstovai jam siūlo 
išvykti Ispanijon arba Prancū- 
zijon. Tokiu atveju nebus rei
kalaujama gen. M. Noriegos iš
davimo JAV teismui už įsivėli
mą į narkotikų įvežimą JAV te- 
ritorijon.
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Q RELIGINIAME GYVENIME
Šv. Tėvo naujosios enciklikos santrauka

Baltiečių karo veteranų suvažiavime Toronto Lietuvių namuose 1988 m. kovo 5 d., pagrindinę kalbą sako BOB 
HICKS, MP. Iš kairės darbo prezidiumas: O. BERZTISS, R. MOKS ir ST. JOKŪBAITIS Nuotr. St. Dabkaus

Lietuvos nepriklausomybės šventė Vašingtone
“TŽ” bendradarbio pranešimas

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Demografinės problemos 

sprendimas taipgi reikalingas 
dėmesio. Pietiniuose kraštuose 
labai daug gimimų, o šiauriniuo
se labai mažai. Turtingieji šiau
rės kraštai teikia ekonominę 
paramą dažnai tik su sąlyga, 
kad neturtingieji kontroliuotų 
bei mažintų gimimų skaičių. 
Tai prieštarauja kultūriniams 
bei religiniams gyventojų papro
čiams ir pačių kraštų savitumui. 
Tai irgi ženklas iškreiptos žmo
gaus vystymosi sampratos.

Tarp pozityviųjų ženklų pa
brėžiamas pajautimas savojo 
žmogiško orumo, pagarbos gy
vybei jausmas, supratimas že
mės turtų ribotumo ir gamto
saugos reikalas.

Tikrasis žmogaus vystymasis 
negalįs būti grynai mechanisti- 
nis. Nepakanka vien ekonomi
jos ar turtų krovimo. Neužten
ka vien mokslų bei technologi
jos vaisių. Jei nėra vadovauja
masi moralinėmis gairėmis ir 
orientuojamasi į tikrąjį visos 
žmonijos gėrį, visa tampa žmo
gaus priešu. Taip per didelis 
išsivystymas tampa grėsminges
nių už neišsivystymą. Mat gausa 
medžiaginių gėrybių be mora
linių gairių paverčia žmogų tur
to ir greitalaikio pasitenkini
mo vergu.

Darytinas skirtumas tarp “tu
rėjimo” ir “buvimo”. Pats “tu
rėjimas” asmens netobulina, 
nebent praturtintų asmens “bu
vimą” (pvz. padėtų asmeniui at
siekti savo pašaukimą). Todėl 
tie, kurie “daug turi”, dažnai 
neatsiekia “buvimo”, nes atsi
duoda “turėjimo” garbinimui. 
Iš kitos pusės, “nieko neturin
tieji” stokoja galimybių pasiek
ti net ir pagrindinę žmogaus 
pašaukimo plotmę. Nurodoma, 
kad blogis nėra “turėjime”, bet 
klaidingai suorganizuotame ver
tybių vertinime.

Tikrasis vystymasis turėtų 
būti matuojamas pagal tikrovę 
ir žmogaus pašaukimą. Medžia
ginės gėrybės savyje esančios 
geros, nes tai Dievo dovanos ir 
pagalba žmogui savo pilnuti
nio pašaukimo įgyvendinimui 
Kristuje. Bendradarbiavimas 
vystymesi turįs būti tarp visų 
pasaulio sričių: Rytų ir Vakarų, 
Šiaurės ir Pietų. Visi žmonės 
ir visos tautos turinčios teisę į 
pilnutinį išsivystymą. Todėl 
tautos ir paskiri asmenys turį 
gerbti vieni kitų moralinius, 
kultūrinius ir dvasinius porei
kius. Valstybinėje plotmėje tu
rinti būti pagarba visoms žmo
gaus teisėms: teisei į gyvybę kiek
viename jos tarpsnyje; teisėms 
šeimų, kaip pagrindinių ben
druomenių; teisingumui darbe; 
teisei politiniame gyvenime; 
teisei į religijos laisvę, idant 
žmogus atsiektų savo antgamti
nį pašaukimą. Tarptautinėje 
plotmėje turinti būti pagarba 
kiekvienai tautybei su savomis 
istorinėmis bei kultūrinėmis 
savybėmis. Kiekviena žmonių 
tautinė grupė turinti būti sodi
nama prie bendrojo žmonijos 
puotos stalo. Solidarumo ir lais
vės rėmai būtini, kad vystymasis 
būtų tikras.

Tikrojo vystymosi pobūdis iš 
esmės yra moralinis. Todėl 
ir vystymosi kliūtys turinčios 
moralinį pobūdį. Dabartinė pa
dėtis esanti persunkta nuodė
mės struktūros. Tai žmogaus 
užsispyrimas įvykdyti “savo no
rus” bet kokia kaina. Krikščio
nims, kurie pripažįsta žodį “nuo
dėmė”, pakeitimas savo elgse
nos ir galvosenos vadinasi “atsi
vertimu”. Toks atsivertimas 
pirmiausia vyksta Dievo atžvil
giu, paskui atžvilgiu papildy
tos nuodėmės ir jos pasekmių 
artimui (asmeniui ar bendruo
menei), o galiausiai atžvilgiu 

savosios širdies, kuri Dievo pa
žadu ir Šv. Dvasios galia persi- 
keičianti iš akmeninės į kūninę. 
Kelyje į atsivertimą pirmiausia 
būtinas pajutimas tarpusavio 
priklausomumo tiek asmenų, 
tiek ir tautų tarpe. Kai toks tar
pusavio priklausomumas pajun
tamas daugelio, jų visų atsaku 
tampanti bendruomeninė laiky
sena vadinama “solidarumu”. 
Taip nuodėmės struktūra ga
linti būti nugalima dieviško
sios malonės dėka, įsipareigo
jant savo artimo gėriui, ryžtu 
verčiau dėl jo “save prarasti” 
nei jį išnaudoti.

Solidarumas galioja tik tada, 
kai visi nariai vienas kitą pri
pažįsta lygiateisiais asmenimis. 
Tai kelias į taiką ir tikrąjį vys
tymąsi. Pasaulyje taika neįma
noma kol pasaulio vadai nepri
pažins, kad jau pats tarpusavio 
susijimas reikalauja atsisaky
ti sferinės įtakos politikos, 
o taipgi ir ekonominio, karinio 
bei politinio imperializmo. Rei
kalauja nepasitikėjimą pavers
ti bendradarbiavimu. Tikėjimo 
šviesoje artimas tada tampa 
gyvuoju Dievo atvaizdu, atpirk
tu Kirstaus kraujo, nuolati
nėje Šv. Dvasios veikmėje. 
Todėl ir priešas turįs būti my
limas tą meile,, kuria Kristus 
tą akmenį myli. Del jo reikia 
būti pasiruošus net savo gyvybę 
atiduoti. Taip solidarumas ti
kėjimo šviesoje tampa “komu- 
nija-bendravimu”.

K. Bendrijai svarbu žmogaus 
orumas. Ji neturinti techniškų 
sprendimų ir nesiūlanti jokių 
ekonominių bei politinių siste
mų ar programų. Tačiau ji tu
rinti “patirtį žmoniškume” - jai 
svarbu, kad žmogaus orumas 
būtų visur gerbiamas bei puose
lėjamas. Todėl ji savąja religi
ne misija žengia į įvairias žmo
gaus darbo sritis, padėdama su
kurti bent tam tikrą laimę šio 
pasaulio galimybėse, atitin
kančią žmogaus orumą. Tuo re
miasi jos pasisakymas už vargšus.

Pasaulio gėrybės iš esmės skir
tos visiems. Tai esąs krikščio
niškasis socialinės doktrinos 
principas. Nors teisė į privačią 
nuosavybę galiojanti ir esanti 
reikalinga, tačiau ji nepanaiki
nanti minėto principo vertės, 
nes privačioji nuosavybė iš 
tikro esanti tik “socialinė pa
skola”. Tai reiškia, kad priva
čioji nuosavybė turinti socia
linę funkciją, pagrįstą ir patei
sinamą gėrybių paskirties visuo
tinumo dėsniu.

Vargšų yra įvairių rūšių. Vie
na tokia rūšis - asmenys, ku
riems atimtos pagrindinės žmo
gaus teisės, ypatingai religinės 
laisvės teisė. Visa tai reikalau
ja reformų pagal tarptautinę 
teisę.

Žmonija ir paskiri asmenys 
nori būti laisvi. Jų dedamos pa
stangos pilnutiniam išsivysty
mui aiškiai išreiškia troški
mą žengti per visas kliūtis į 
“žmoniškesnį gyvenimą”. Toks 
žingsnis padaro “išsilaisvinimą” 
pagrindiniu veiklos principu. 
(Iškrypimai šioje srityje jau esą 
nurodyti Tikėjimo ir tiesų kon
gregacijos instrukcijoje apie 
išsilaisvinimo teologiją.) Troš
kimas išsilaisvinti iš visokių 
pavidalų vergijos esąs kilnus 
ir teisingas. Kadangi vien eko
nominis išssivystymas žmogui 
laisvės nesuteikia, o tik daugiau 
jį pavergia, tai jam reikalin
ga medžiagą prašokanti kultū
rinė ir religinė plotmė. To nepri- 
pažįstantieji tikros laisvės nie
kada neatsieksią. Kun. J. Stš.

• Aš esu taikos žmogus. Dievas 
žino, kaip aš myliu taiką, tačiau ti
kiuosi, jog niekada nepasidarysiu 
toks niekšas, kad priespaudą pa
laikyčiau taika. (L. Kossuth)

Spontaniškų Lietuvos ne
priklausomybės minėjimų Vil
niuje, Kaune, Šiauliuose ir 
kitose Lietuvos vietose, ku
riuos ypač išgarsino užsienio 
spauda ir kiti viešosios infor
macijos organai, akivaizdoje ši 
šventė deramai buvo paminėta 
ir laisvajam pasaulyje gyve
nančių lietuvių. Tarpe jų ke
liais atvejais ji buvo paminė
ta ir JAV sostinėje Vašing
tone.

Antradienį, vasario 16 d. spe
cialus paminėjimas įvyko JAV 
atstovų rūmuose. Ten atsilan
kius lietuvių delegacijai ir 
išeivijos lietuvių vyskupui P. 
Baltakiui sukalbėjus invokaci- 
ją, Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimui vadovavo kongres- 
manas iš Illinojaus valstijos 
Frank Annunzio. Lietuvių dele
gaciją sudarė keli bendrinių 
organizacijų atstovai. Ta pro
ga kalbėjo šeši kongresmanai, 
jų tarpe ir vienas iš JAV at
stovų rūmų ad hoc komiteto 
Pabaltijo ir Ukrainos reika
lams kopirmininkų — Don Rit
ter.

Po to delegacija nuvyko pas 
patį atstovų rūmų pirmininką, 
demokratą Jim Wrightą iš Tek
saso valstijos, kur lietuvių be
veik negyvena. Amerikos balso 
pareigūno R. Kasparo papra
šytas, atstovų rūmų pirminin
kas J. Wrightas Lietuvai tarė 
šį žotįį, kuris netrukus per 
Amerikos balsą buvo perduo
tas:

“Šiandien mes su dideliu 
malonumu priimame lietuvių 
kilmės Amerikos piliečių de
legaciją, palaikančią gyvą 
vilties ir tikėjimo žiburį 
bei tikėjimą Lietuvos laisve, 
lietuvių tautos laisve. Mes 
norime, kad jūs žinotumėte, 
jog šių jūsų nepriklausomy
bės metinių proga jūs turite 
daug draugų. Mes kasmet pri
simename Lietuvos nepriklau
somybę . .. Žinokite, kad mes 
jūsų nepamirštame. Mes vilia
mės, kad jūs pasieksite lais
vę gyventi jums priimtinomis 
sąlygomis jūsų tėvynėje . ..”

Taip kalbėjo vienas iš įta
kingųjų JAV kongreso vadų, 
kurio tarti žodžiai iš įrašo 
magnetofono juostoje išversti 
j lietuvių kalbą.

Lietuvos pasiuntinybė buvo 
visiems atvira

Einant Lietuvos atstovo Va
šingtone pareigas dr. St. Bač- 
kiui, bent per paskutinius de
vynerius metus, į Vasario 16 d. 
proga Lietuvos pasiuntinybėje 
ruošiamus tradicinius priėmi
mus būdavo kviečiami aukšti 
Amerikos pareigūnai, užsienio 
šalių diplomatai ir lietuviškų 
organizacijų pirmininkai, o 
per paskutinius kelerius me
tus ir tie asmenys, kurie stam
besnėmis aukomis parėmė pa
siuntinybės rūmų atnaujini
mą. Vašingtone ir apylinkėse 
lietuvių tiek padaugėjo, kad 
jau būdavo nebeįmanoma vi
sus sukviesti.

Tačiau šiais metais nauja
sis Lietuvos atstovas Vašing
tone St. Lozoraitis Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
proga plačiai duris atvėrė 
visiems lietuviams, pastebė
damas, kad į Lietuvos pasiun
tinybę prie Šv. Sosto sutelpa 
visi Romos lietuviai bei sve
čiai, tai į žymiai didesnius 
pasiuntinybės rūmus Vašing
tone jie tikrai sutilps. Ir ne
apsiriko. Trijų valandų laiko
tarpiu pasiuntinybėje apsilan
kė per du šimtus lietuvių, jų 
tarpe buvo nemažai tautiniais 
drabužiais pasipuošusio jau
nimo.

Šventės proga pasiuntinybė
je įvyko ir kita maloni staig
mena: buv. Lietuvos mokslų 
akademijos folklorinio an

samblio narės Linos Žiliony- 
tės, kuri prieš porą metų at
vyko iš Lietuvos, vadovauja
mas jaunimo vienetas atliko 
trumpą, bet visus sužavėju
sią dainų programą. Prancūzų 
televizijos atstovams filmuo
jant, apie 20 jaunimo vieneto 
narių svečius, pasveikino su 
dzūkų liaudies daina “Sveiki 
gyvi, sveteliai”. Paskui dar 
padainavo tris dainas. Viršū
nė pasiekta, kai, visiems lie
tuviams svečiams įsijungus, 
buvo padainuota partizanų 
daina “Stoviu aš parimus” ir 
“Lietuva brangi”. Įspūdis ne
priklausomos Lietuvos kampe
lyje buvo ir didingas, ir tren
kiantis. Plojo ir lietuviai ir 
amerikiečiai svečiai. Pasiun
tinybės rūmai skambėjo nuo 
ovacijų.

Svečių tarpe ilgiau ar trum
piau pabuvojo Vatikano pro- 
nuncijus, arkivyskupas Pio 
Laghi, Amerikos valstybės 
pasekretorius E. Derwinskis, 
kingresmanas Don Ritteris, 
Baltųjų rūmų pareigūnas Li
nas Kojelis, valstybės depar
tamento ir Amerikos kongreso 
Helsinkio komisijos nariai, 
latvių, estų ir ukrainiečių 
atstovai ir kiti. Svečių tarpe 
taip pat buvo Lietuvos diplo
matijos šefas dr. St. Bačkis 
su žmona, St. Lozoraičio bro
lis Kazys LozorAitis iš Romos. 
Čia teko susiti'Įiti ir du Sibi
re gimusius lietuvius: valsty
bės departamento pareigūną 
Algį Avižienį ir dailininkę 
Laimą Simanavičiūtę, jau ge
rai žinomą amerikiečių tarpe.

Minėjimui Lietuvos pasiun
tinybėje baigiantis apie 20 
jaunuolių sumanė Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį 
paminėti ir prie netoliese 
nuo Lietuvos pasiuntinybės 
esančios Sovietų Sąjungos 
ambasados. Susirinkę skersai 
gatvės, jie sugiedojo Lietu
vos himną ir pakartojo “Lie
tuva brangi”, kuri taip didin
gai nuskambėjo nepriklauso
mos Lietuvos pasiuntinybėje. 
Tačiau ši demonstracija iš
šaukė greitą policijos reak
ciją. Maždaug po 10 minučių 
susirinkęs būrys policininkų 
įsakė nutilti ir išsiskirstyti.

Lietuvos himnas sostinės 
katedroje

Oficialus Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėji
mas Vašingtone buvo tęsiamas 
sekmadienį, vasario 21 d. Tos 
dienos 10 v. r. Mišios Šv. Ma
to katalikų katedroje laikomos 
lotynų kalba ir skirtos dau
giausiai užsienio diploma
tams, kaip ir per paskutiniuo
sius kelerius metus, buvo au
kojamos už Lietuvą. Pagrindi
nis Mišių celebrantas buvo 
kun. Ralph Duffy, kuris pasa
kė ir Lietuvai skirtą pamoks
lą. Pamokslininkas iškėlė Lie
tuvos krikšto 600 m. sukaktį 
ir Lietuvos katalikų kryžiaus 
kelius tėvynėje. Šį kartą tau
tiškasis momentas ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
70 m. sukaktis pamoksle ma
žai tebuvo minima. Tačiau di
dingiausios akimirkos buvo, 
kai tautiniais drabužiais pa
sipuošusios lietuvaitės auko
jimo procesijoje prie altoriaus 
atnešė duoną ir vyną, kai iš 
profesionalų dainininkų suda
rytas katedros choras Komuni
jos metu pagiedojo “Marija, 
Marija”, o Mišių pabaigai kar
tu su pamaldose dalyvaujan
čiais lietuviais ir Lietuvos 
himną.

Maždaug tūkstančio maldi
ninkų tarpe dalyvavo ir apie 
šimtinė lietuvių. Nemažai mo
terų ir merginų, kaip ir priėmi
me Lietuvos pasiuntinybėje, 
buvo pasipuošusios tautiniais 
drabužiais. Mišias Šv. Vardo 

katedroje, kaip ir kiekvienais 
metais, organizavo Amerikos 
lietuvis ir Vašingtono lietu
vių katalikų misijos pirminin
kas Joe Simanis. Jis parašė ir 
pamokslą. Tik, kaip pats vė
liau papasakojo, šiemet turėjo 
laikytis ypač griežtų kated
ros vadovybės nurodymų ir iš 
jų nenukrypti. Bet visgi tra
dicinės Mišios už Lietuvą sosti
nės katalikų katedroje yra 
reikšmingas mūsų laimėjimas, 
iš esmės pasiektas vieno žmo
gaus — J. Simanio, anksčiau 
dirbusio JAV užsienio tarny
boje.

Trispalvė Lietuvos atstovui
Popietėje Ukrainiečių ka

talikų centre prie Amerikos 
katalikų tautinės Nekalto pra
sidėjimo šventovės, kur praei
tą vasarą įvyko ir Lietuvos 
krikšto 600 m. sukakties minė
jimas, buvo tęsiamas LB Va
šingtono apyl. ruoštas Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimas. Susirinkus apie 
200 žmonių (o tai Vašingtono 
mastu yra daug), minėjimo ofi
cialią dalį pravedė LB Vašing
tono apyl. v-bos pirmininkas, 
JAV kariuomenės atsargos 
pulkininkas D. Skučas, puikiai 
kalbantis gimtąja lietuvių ir 
taip pat anglų kalbomis. Kun. 
dr. T. Žiūraičiui perskaičus 
daugiau tautinės nuotaikos in- 
vokaciją, solistei D. Miller 
sugiedojus JAV ir Lietuvos 
himnus ir prof. dr. K. Alme
nu! perskaičius Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
aktą, sveikinimo žodžius ta
rė Lietuvos atstovas Vašingto
ne St. Lozoraitis, latvių ir uk
rainiečių atstovai. Perskai
čius specialią prezidento Rea- 
gano proklamaciją Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
70 m. proga, šį kartą be reika
lo buvo nužengta net prie pre
zidentinės rinkiminės kampa
nijos, leidžiant kalbėti vice
prezidento Busho rinkiminės 
kampanijos pareigūnui ir per
skaitant kandidato į preziden
tus JAV senatoriaus Dole svei
kinimo telegramą. Gerai, kad 
nepasirodė numatytas demo
kratų partijos atstovas. Tuo 
atveju minėjimas jau visai bū
tų pavirtęs JAV prezidento 
rinkiminės kampanijos arena.

Po to sekė JAV LB krašto 
valdybos pirm. V. Volerto 
paskaita, o meininę dalį, su
sirgus sol. N. Linkevičiūtei- 
Kasparienei, virtuoziškai at
liko viešnia iš Niujorko pia
nistė Dalia Sakaitė ir Vašing
tono tautinių šokių grupė “Ga
bija”, vadovaujama neperse
niai iš Lietuvos atvykusios 
L. Žilionytės.

Ypač graži ir sveikintina 
akimirka buvo, kai Vašingtono 
LB pirm. D. Skučas Lietuvos 
atstovui St. Lozoraičiui įtei
kė brangią dovaną — naują 
Lietuvos trispalvę vėliavą. 
Iki šiol Lietuvos trispalvių 
sostinėje nebuvo per daug. O 
jos labai reikalingos įvairių 
švenčių ir demonstracijų pro
gomis.

Baigdamas Lietuvos nepri
klausomybės minėjimų Va
šingtone aprašymą, perduodu 
Lietuvos atstovo Stasio Lo
zoraičio žodį, pasakytą LB 
rengtame minėjime:

“Vasario 16 yra neabejoti
nai pati reikšmingiausia su
kaktis mūsų tautos istorijoje. 
Šios dienos atgarsių nepajėgė 
užgniaužti net ir okupantas. 
Tačiau yra būtina, kad Nepri
klausomybės atstatymo sukak
tis beminėdami, mes nenuslys- 
tume į vis pasikartojantį, 
kad ir jaudinantį, šabloną. 
Nepasitenkintume tam tikru 
ritualu, skambių žodžių pa
kartojimu.

(Nukelta į 9-tą psl.)

AfA 
MONIKAI ČEPAITEI

Lietuvoje mirus,
jos brolį, KLK draugijos “Žiburiai” valdybos ilga
metį pirmininką, dr. SILVESTRĄ ČEPĄ ir šeimą, 
kitus gimines bei artimuosius giliai užjaučia -

"Tėviškės žiburiai”

AfA
MONIKAI ČEPAITEI

mirus Lietuvoje,

jos brolį dr. SILVESTRĄ ČEPĄ su šeima, 

kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai už

jaučia —

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo 
valdyba ir tarnautojai

AfA 
MONIKAI ČEPAITEI

iškeliavus amžinybėn Lietuvoje,

jos brolį, KLK draugijos “Žiburiai” valdybos 
pirmininką, dr. SILVESTRĄ ČEPĄ su šeima, 
artimuosius ir gimines nuoširdžiai užjaučiame-

Prei. Pr. Gaida 
V. Kastytis 
E. P. Ališauskai 
S. J. Andruliai

G. V. Balčiūnai
G. R. Gaižučiai
L. G. Kurpiai
S. A. Zi m niekai

PADĖKA
Mūsų mylimam tėveliui ir seneliui mirus,

AfA 
PETRUI MAZAIČIUI

reiškiame nuoširdų dėkingumą visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse, parodžiusiems velioniui paskutinę pagarbą.

Nuoširdus ačiū klebonui kun. J. Staškui, už atnašau
tas Mišias ir palydėjimą į kapines.

Dėkojame karsto nešėjams ir P. Venskui už Rožinio 
pravedimą laidotuvių namuose.

Ačiū užprašiusiems šv. Mišias už jo vėlę, atsiuntusiems 
gėles, pareiškusiems užuojautą žodžiu, raštu ir per spaudą.

Tegul gerasis Viešpats suteikia jam amžiną ramybę!
Nuliūdę — 

dukra Gražina, žentas ir vaikaičiai

PADĖKA
AfA 

ANTANAS POŠKUS
mirė 1988 m. vasario 6 d. Palaidotas vasario 9 d. 

lietuvių kapinėse Mississaugoje.
Dėkojame visiems, kurie suteikė jam paskutinį patar

navimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. Nuoširdžiai dėkoja
me Prisikėlimo parapijos kunigams už užuojautas, maldas 
koplyčioje, gedulingas pamaldas šventovėje ir religines apei
gas kapinėse. Ačiū sol. V. Verikaičiui už giedojimą. Nuo
širdus ačiū Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopos pirm. B. 
Savickui už tartą žodį ir visiems šauliams už užuojautas 
ir patarnavimą koplyčioje, šventovėje ir kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame garbės šauliui S. Jokūbaičiui už 
malonų patarnavimą, užuojautą ir tartą atsisveikinimo žodį.

Ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems užprašiu
siems šv. Mišias už vielionies sielą, prisiųstas gėles ir už
uojautas bei suraminimo žodžius liūdesio valandoje.

Labai dėkingi mieliems giminėms, kurie vietoj gėlių au
kojo “Tėviškės žiburiams” velionies atminimui. Ačiū B. Sta
nulienei ir jos padėjėjoms už pusryčių paruošimą. Visiems, 
visiems nuoširdus ačiū.

Nuliūdę: _ _ . .. . ..žmona Petronėle, sūnūs Kęstutis, 
duktė Birutė, jų šeimos ir vaikaičiai

Canadian Srt jfJlnuorials Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime dideli 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



Baltiečių karo veteranų suvažiavime Toronto Lietuvių namuose invokaciją kalba kun. AUG. SIMANAVIČIUS, 
OFM. Šalia darbo prezidiumas: ST. JOKŪBAITIS, R. MOKS, O. BERZTISS Nuotr. St. Dabkaus

Lietuva kitataučių spaudoje
Įvykiai susiję su Vasario 16 ir kiti klausimai

Niujorke rusų kalba leidžia
mas dienraštis “Novoje Rusko- 
je Slovo” vasario 16 d. laido
je pirmame puslapyje išspaus
dino korespondencijas iš To
ronto ir Vilniaus. Korespon
dencijoje iš Toronto yra rašo
ma, Kanados Lietuvių Bend
ruomenė ragina sovietų val
džią, kad ji nedraustų švęsti 
Vasario 16 dieną. Laikraštis 
rašo: “12 Kanados lietuvių 
studentų solidarizuodamiesi 
su savo tautiečiais Lietuvo
je paskelbė dviejų dienų ba
do streiką prie Sovietų Sąjun
gos atstovybės Otavoje.

Šimtai Kanados lietuvių da-x 
lyvavo solidarumo demonstra
cijose, Otavoje, Montrealyje, 
Toronte, Hamiltone, Missis- 
saugoje ir kituose Kanados 
miestuose.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės vicepirmininkė Joana 
Kuraitė išreiškė viltį, kad 
‘Glasnost’ galų gale leis lie
tuviams Sov. Sąjungoje atvirai 
kalbėti apie savo tautines aspi
racijas”.

Korespondencijoje iš Vil
niaus yra rašoma, kad sovietų 
valdžia uždraudė užsienio ko
respondentams individualiai 
lankytis Baltijos kraštuose, 
tačiau keturi koresponden
tai buvo nuvežti į Vilniuje su
organizuotą valdišką, prieš 
JAV nukreiptą demonstraciją.

Sovietų organizuota 
demonstracija

Apie šią demonstraciją Pa
ryžiaus rusų savaitraštis “Rus- 
kaja Mysl” vasario 19 d. laido
je rašo: “Vasario 15 d. Vilniu
je, Katedros aikštėje, buvo su
organizuota oficiali demonst
racija nukreipta prieš ‘Ameri
kos kišimąsi ir lietuvių ekstre
mistų veiksmus’. Į šią demonst
raciją buvo pakviesti iš Mask
vos keturi užsienio korespon
dentai (. ..). Dviejuose prane
šimuose iš Vilniaus yra sako
ma, kad apie du tūkstančiai 
nusiminusių asmenų klausėsi 
oficialių oratorių, o pagyve
nęs žmogus korespondetams 
pasakė: ‘Nekreipkite į šį teat
rą dėmseio”.

Nepamiršo šios demonstra
cijos ir sovietinė žinių agen
tūra TASS. Vasario 15 d. kores
pondencijoje iš Vilniaus yra 
rašoma, kad Gedimino aikštė
je (anksčiau Katedros) susi
rinko tūkstančiai žmonių. Mi
tingą' pradėjo Vilniaus miesto 
vykdomojo komiteto pirminin
kas A. Vileikis. Po jo kalbėjo 
revoliucijos veteranas S. Nau- 
jelis, rašytojas J. Baltušis, moks
lininkas M. Čobotas, “Staty
bos” krepšinio komandos kapi
tonas Š. Marčiulionis, atsar

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

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

gos maj.-gen. P. Petronis ir ki
ti. Visi jie smerkė JAV ir sakė, 
kad “respublikos darbininkai 
ruošiasi minėti Lietuvos kom
partijos ir sovietų valdžios 
įsteigimo gimtajame krašte 
70 m. sukaktį. Kaip tik 1918 m. 
gruodžio 16 d. yra ta diena, ka
da Lietuvoje buvo paskelb
ta sovietų valdžia. Ta diena 
tapo lietuvių tautos kelio gai
rė į laisvę ir nepriklausmybę”.

Sovietų ambasada Otavoje 
vasario 16 d. išleido savo nr. 12 
“News Release” ir vasario 17 d. 
“Press Bulletin”, kuriuose yra 
kartojamos TASS pranešimo 
mintys ir be to dar sakoma, kad 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimas 1918 m. vasario 16 d. 
jokios praktiškos reikšmės ne
turėjo, nes tuo metu Lietuva 
buvo vokiečių okupuota.

Lietuvos - Gudijos sovietų 
respublika

1918 m. gruodžio 16 d. mani
festas, skelbiantis sovietų val
džios Lietuvoje įvedimą, buvo 
ne Lietuvos, bet “Litbel” so
vietinės federacinės respubli
kos pradžia, 1967 m. Minske ru
sų kalba išleistoje knygoje “So
vietų valdžios pergalė Gudijo
je” 470 psl. Yra rašoma: “1919 
m. vasario mėn. buvo įkurta 
Lietuvos-Gudijos socialisti
nė sovietų respublika (Litbel), 
išrinkta Lietuvos-Gudijos vy
riausybė su žymiu jos vadovu 
bolševiku V. S. Mickevičiumi- 
Kapsuku. Bendrame Lietuvos 
ir Gudijos kompartijų suvažia
vime Vilniuje 1919 m. kovo 
mėn. buvo išrinktas Lietuvos 
ir Gudijos kompartijų cent
ro komitetas, į kurį įėjo V. S. 
Mickevičius-Kapsukas, A. F. 
Miasnikov, V. G. Knorin, K. G. 
Cichovskij, Z. I. Aleksa-Anga- 
rietis, J. G. Doneckij, V. A. Bo- 
guckij, S. V. Ivanov, V. L Jar- 
kin ir kiti”.

Sovietinėje Lietuvos enci
klopedijoje (papildymai A-Ž 
382 psl.) yra rašoma: “1919.11.27 
Tarybų Lietuva ir Tarybų Bal
tarusija susijungė į Lietuvos 
ir Baltarusijos TSR”. Rusiš
kai: LITovsko—BELorusskaja 
SSR - LITBEL. Ši respublika 
egizistavo apie 3 mėn. oficia
liai sovietų valdžia ją likvi
davo prieš 1920 m. liepos mėn. 
Lietuvos—Sov. Sąjungos sutartį.

Įvykiai Vilniuje
“Ruskaja Mysl” vasario 19 d. 

laidoje rašo, kad Vilniuje va
sario 16 d. iš Lietuvos kinostu- 
dijos direktoriaus lango buvo 
iškabinta lietuviška trispal
vė. Milicija greit ją nukabino.

Į “Glasnost” redakciją Mask
voje paskambino iš Vilniaus 
buvęs politkalinys Jurij But- 
čenko. Jis kartu su Petru Plum- 

pa', irgi buvusiu politkaliniu, 
aplankė kelias Vilniaus šven
toves. Jos visos buvo uždary
tos. Prie vienos irgi uždary
tos cerkvės prie jų priėjo mi
licininkas ir patikrino doku
mentus.

“Ekspress-kronika” redakci
jai Valerija Senderova prane
šė: “Nijolę Sadūnaitę paėmė 
iš darbo vasario 16 d. 10.30 vai. 
Taip pat buvo sulaikyti Bogu
šis ir Terleckas. Su Bogušiu 
‘kalbėjosi’ KGB majoras Pile- 
lis, su Terlecku tardytojas Vid- 
zėnas, su Nijole KGB kapito
nas Baumanis. Juos paleido 
10 vai. vakaro. Sadūnaitei at
ėmė užrašų knygutę ir jos ne
grąžino.

Šv. Mikalojaus šventovė
je po vakarinių pamaldų buvo 
giedamas Lietuvos himnas ir 
meldžiamasi už jos laisvę. Iš
einančius iš šventovės milici
ja mušė lazdomis, daugelį su
ėmė, kurių tarpe buvo Statke- 
vičius, kito suimtojo pavardė 
Tučkus. Tą dieną jis palaidojo 
savo tėvą ir buvo sulaikytas 
taksi stovėjimo vietoje, neto
li šventovės/...) Vilniuje 6 
vai. miesto centro gatvėje bu
vo sulakyti Cidzikas, Plumpa ir 
Butčenko. Milicijos nuovadoje 
jiems pavyko sužinoti, kad į 
Vilnių milicininkai buvo su
vežti iš visos Lietuvos ir ap
gyvendinti viešbučiuose. Buvo 
netgi milicininkų iš Ankyščių, 
100 km nuo sostinės.

Kaune, sekmadienį, prie 
Maironio paminklo dienos me
tu buvo giedamas himnas ir pa
dėtos gėlės. Du asmenys-vyras 
ir žmona iškėlė tautinę vėlia
vą. Jie buvo areštuoti. Susirin
kusius mušė”.

Maskvoje vasario 16 d. soli
darizuodamiesi su lietuvių 
tauta bado streiką paskelbė 
Viačeslav Degtiarev ir Dimit- 
rij Pergament.

Rašo lenkų spauda
Varšuvos kompartijos ofi

ciozas “Trybuna Ludu” vasa
rio 8 d. laidoje rašo, kad Lie
tuvoje lankėsi aukščiausio so
vieto pirmininkas Andrejus 
Gromyka. Jis Vilniuje tarėsi 
su vietiniu kompartijos akty
vu. Buvo pasidžiaugta, kad 
sovietų valdoma Lietuva pada
riusi didelę pažangą. Gromy
ka pasakė: “Gali būti, kad čia 
ir kitur užsienyje yra lunati
kų, kurie to nemato. Ką gi, gy
venimas juos pamokys”.

Krokuvos kurijos savaitraš
tis vasario 21 d. laidoje rašo, 
kad popiežiaus teologinės aka
demijos metraščio “Analecta 
Cracoviensia” ištisas 1987 m. 
XIX tomas yra pašvęstas Lie
tuvos krikštui. Jame yra patal
pintas kun. prof. Pauliaus Ra
bikausko, SJ, straipsnis vokie
čių kalba: “Die Taufe Litau- 
ens”. Apie šį straipsnį laikraš
tis palankiai atsiliepia.

Toronto lenkų knygynuose 
yra parduodama Z. Brzozowski 
knyga: “Vilnius-Lietuva. 1910- 
1945”. Tai Lietuvos lenko, Uk
mergiškio dvarininko, atsimi
nimai. Autorius vokiečių oku
pacijos metu buvo lenkiško po
grindžio veikėjas. Knyga yra 
nukreipta prieš lietuvius. Jo
je naujų faktų nėra, išskyrus 
žinias apie lenkų pogrindžio 
AK (Armia Krajowa) veiklą 
Kaune, Ukmergėje ir kitur Lie
tuvoje. J.B.

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

Baltiečių karo veteranų dešimtmetis
ST. DARGIS

Nusimanantieji laisvinimo 
veikloje teigia, kad tik jungti
nės estų, latvių ir lietuvių jė
gos gali išvystyti didesnį spau
dimą tikslu atstatyti valstybi
nę nepriklausomybę. Deja, pa
dėtis yra kitokia. Kaip ir nepri
klausomo gyvenimo metais, taip 
ir išeivijoje šių trijų tautų at
stovai nėra išvystę darnios jė
gų sandaros. Susitinkame reto
mis progomis, kai vyksta išvež
tųjų į Sibirą minėjimai arba 
nepriklausomybės švenčių mi
nėjimai. Didesnis sukrutimas 
įvyko, kai iškilo karo nusikal
tėlių bylos JAV ir Kanadoje. 
Tiesa, Kanadoje veikia baltie
čių federacija ir kiekvienais 
metais suruošia Otavoje baltie
čių vakarą parlamento ir val
džios atstovams. Tačiau tai su
telkia tik pačius žymiuosius 
veikėjus, platesnės masės tri
jų tautų taip ir nepasiekia. 
Graži išimtis yra trijų tautų 
sportininkai ir karo veteranai. 
Bet ir sportinis gyvenimas pas
kutiniu metu nusilpo.

Prieš dešimt metų buvo įkur
ta baltiečių karių veteranų 
lyga. Tos idėjos pradininkas 
ir vygdytojas buvo VI. Pūtvio 
šaulių kuopos pirmininkas ir 
garbės šaulys Stasys Jokūbai
tis. Tiesa, ir veteranai susi
renka tik vieną kartą metuose, 
tačiau jų susirinkimai prime
na nepriklausomo gyvenimo 
veiklą. Gražu matyti unifor
muotus ir su savo dalinių vė
liavomis lietuvių, latvių ir 
estų karo veteranus. Dešimt
mečio veiklos minėjimas įvyko 
Toronto Lietuvių namuose š. m. 
kovo 5 d. ir tikrai buvo šaunus 
visais atžvilgiais, tiek aukš
tų svečių atsilankymu, tiek ir 
meninės programos atlikimu. 
Atsilankė veteranai iš Detroi
to, Montrealio, St. Catharines, 
Hamiltono ir, žinoma, Toronto. 
Tiesiog akį vėrė suvažiavimo 
atidarymas ir 14 vėliavų eise
na su palydovais. Kiekvienam 
lietuviui, latviui ar estui pat
riotui galėjo net ašaras iš
spausti. Tai priminė eisenas 
savo tėvynėse iškilmingų šven
čių progomis, kai dūdų orkest
rai grodavo šhunius maršus. 
Ypač šiemetinis suvažiavimas 
nukėlė dalyvius, kurių buvo 
virš 100, į laisvės dienas.

Kanados federalinės ir Onta
rio provincinės valdžios atsto
vai yra teigiamai nusiteikę bal
tiečių karių veteranų atžvil
giu. Ypač Kanados kariuome
nės ir karių veteranų organi
zacijų atstovai yra tiesiog su
žavėti baltiečių veikla. Jie net 
su pasididžiavimu dalyvauja. 
Klausimas, kodėl taip yra? Atsa
kymas paprastas: kanadiečių 
jaunoji karta kreivomis aki
mis žiūri į krašto gynimo rei
kalus. Trūksta tautinio supra
timo ir sąmoningumo. Matyda
mi baltiečius veteranus, nuo
lat akcentuojančius Kanados 
gynybos reikalus, jie net ka
nadiečiams stato pavyzdžiu, 
kaip reikia branginti tautos 
ir valstybės laisvę. Suvažia
vimą sveikino raštu Kanados 
min. pirm. Brian Mulroney ir 
Ontario premjeras David Pe
terson, taip pat federalinio 
parlamento opozicijos vadas, 
buvęs min. pirm. John Turne- 
ris. Pasakyti suavžiavime pa
grindinę kalbą buvo sutikęs 
Kanados gynybos ministeris 
Perrin Beatty, tačiau politinis 
valdžios protokolas neleido 
jam tai atlikti. Už tai labai 
reikšmingai ir prasmingai už 
gynybos ministerį pakalbėjo 
parlamento narys Bob Hicks, 
atsovaujantis Scarborough 
East rinkiminį rajoną. Savo 
kalboje bandė atsakyti į klau
simą, kodėl Kanados vyriau
sybė apsisprendė laivyną ap
ginkluoti atominiais povan
deniniais laivais? Atsakymas 
trumpas: karo atveju senieji 
povandeniniai laivai yra vi
sai neefektingi ir nepakanka
mai greiti. Bob Hicks yra par
lamento ginybos komiteto na
rys ir gerai orientuojasi NATO 
ir Kanados gynybos reikaluo
se. Tiesiog malonumas buvo 
klausytis jo kalbos. Jam rašy
siu laišką ir prašysiu, kad at
siųstų visą kalbos tekstą. Tada 
bus galima plačiau susipažinti 
su krašto gynyba.

Baltų vetarnų lyga nukaldi
no medalį-“Medal of Merit” ir 
su gražiai paruoštu adresu ap
dovanojo lygai nusipelniusius 
politikus ir Kanados kariuo
menės atstovus: senatorių dr. 
S. Haidasz, fed. parlamento 
narį J. Reid iš St. Catharines, 

generolą majorą B. J. Legge, 
pulkininką M. A. Stevenson, 
buv. prov. parlamento narį Yu
ri Shymko ir estą Harm Korė. 
Iš lietuvių medaliu buvo ap
dovanoti: Stp. Šetkus iš St. Ca
tharines, Šaulių sąjungos trem
tyje vadas Mykolas Abarius iš 
Detroito ir Kanados šaulių 
rinktinės pirm. J. Šiaučiulis 
Montrealyje. Visa eilė kalbė
tojų sveikino suvažiavimą, o 
taip pat.gauta daug sveikinimų 
raštu. Buvęs provincinio par
lamento liberalų ministeris 
Tony Ruprecht savo sveikini
mo kalboje iškėlė klausimą, 
kodėl dabartinė Kanados fed. 
valdžia neduoda baltiečių 
konsulams Kanadoje pilno 
pripažinimo? Tą patį reika
lą savo sveikinime palietė ir 
generolas majoras B. Legge, 
Q.C. Žinoma, suvažiavimo da
lyviai jų kalbas palydėjo aud
ringais plojimais. Žodžiu svei
kino:,sen. S. Haidasz, taip pat 
padėkojo už medalį; D. Fleet, 
MPP, High Park-Swansea, Y. 
Shymko, latvių konsulas dr. 
Upenieks, čekų kilmės majoras 
J. Hasek, pulk. Stevenson, Met
ro Toronto tarybos narys Ben 
Grys, įteikdamas St. Jokūbai
čiui Metropolitan Toronto 
Chairman Flynn skoningai įrė- 
muotą sveikinimo adresą, W. 
Boytchuk, miesto tarybos na
rys, perduodamas Toronto 
miesto burmistro Art Eggleton 
raštišką sveikinimą, alderma- 
nas D. Shea, olandų karo vete
ranų lygos pirm, majoras Biss- 
chop, Rytų Europos tautų orga
nizacijos pirm. St. Catharines 
S. Šetkus, Baltiečių federaci
jos pirmininkė Kanadoje adv. 
Joana Kuraitė-Lasienė, KLB 
krašto valdybos vicepirm. H. 
Stepaitis ir kiti.

Suvažiavimo prasmingą in- 
vokaciją sukalbėjo kun. A. Si
manavičius, OFM, taip pat da
lyvavo kunigai-klebonai Staš- 
kus ir Dilys.

Raštu suvažiavimą sveikino: 
daugiakultūriškumo min. D. 
Crombie Otavoje, Lietuvos ir 
Estijos konsulai: dr. J. Žmui- 
dzinas, J. Heinsoo, gynybos 
min. P. Beatty, fed. parlamen
to narys A. Witer, Ontario pro
vincijos kultūros ir komunika
cijos min. L. Munro, brig, gene
rolas G. Bell, maj. generolas 
Reginald W. Lewis ir Kanados 
strateginių studijų instituto 
direktorius B. S. MacDonald.

Meninė programa buvo gana 
trumpa ir skoninga. Pirma lat
vių solistė A. Sprubzs padaina
vo 6 latviškas dainas, palydė
dama gitara, sekė estų gim
nastikos grupės “Ritmika” pa
sirodymas. Pradžioje jaunų 
mergaičių grupė atliko gimnas
tikos šokius prie muzikos, vė
liau kita - vyresnė grupė atli
ko programą. Meninė dalis bu
vo baigta Nijolės Benotienės 
vad. dainos vieneto “Sutarti
nė”. Pargauskaitė ir seserys 
Gurklytės padainavo kelias lie
tuviškas dainas, tarp jų humo
ristinę apie šarką. “Sutartinė” 
yra aukšto lygio meninė gru
pė. Nuopelnas visam vienetui, 
ypač vadovei Benotienei.

Scenos didžiulį užrašą pa
ruošė ir iš Detroito atvežė My
kolas Abarius. Už tai jam pa
dėka. Po oficialiosios ir meni
nės programos sekė užkandžiai. 
Vienas iš svečių politikų pa
reiškė, kad mes negalėtume 
surengti tokio šaunaus suva
žiavimo.

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

Marlin____ ,
Travel

Mielai patarnaujame parūpindami viešbučius, 
keliones lėktuvais ir trauki

niais, slidinėjimų išvykas, grupines ar savarankiškas 
keliones, atostogas vilose, kelionių draudimus ir 1.1.

Visais kelionių reikalais skambinkite

Raimundui Valadkai tel. 279-4235 (vakarais) arba 

tel. 231 -1061,2959 Bloor St.W., 
prie Regent treats vou royally!

Roya! York. .Į N Į HOLIDAYS

MarlinTravel MarlinTravel
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Sveikinimo žodį taria gen. BRUCE LEGGE, Q.C., baltiečių karo veteranų 
suvažiavime Toronto Lietuvių namuose Nuotr. St. Dabkaus

Vasario 16 V. Vokietijoje
Dalyvavo iš Šveicarijos ir Prancūzijos lietuviai

Šiais metais šis minėjimas 
įvyko vasario 20 dieną Huetten- 
feldo vietovėje. Jau iš pat ryto 
rinkosi svečiai iš visų Vokieti
jos kampelių, o taip pat ir iš 
Šveicarijos bei Prancūzijos. 
Tuoj po pietų Jaunimo sąjun
gos nariai padarė pranešimą ir 
rodė skaidres apie VI Pasau
lio lietuvių jaunimo kongre
są Australijoje. Po pranešimo 
mokiniai, pasipuošę tautiniais 
drabužiais, nuskubėjo su tėve
liais ir svečiais į pamaldas, 
kurias laikė kunigas Bunga su 
kitais trim kunigais katalikų 
šventovėje ir kunigas Skėrys 
evangelikų šventovėje.

Po pamaldų visi susirinko 
miestelio salėje, kur vyko Va
sario 16-osios minėjimas. Mi
nėjimą atidarant, buvo sugie
doti Lietuvos ir Vokietijos 
himnai. Susirinkusius minė
jimo dalyvius pasveikino Vo
kietijos Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas Juozas Sabas. 
Jis suminėjo LB nuveiktus 
darbus, o toliau šventės eigą 
tvarkė Vincas Bartusevičius. 
Po sveikinimo kalbėjo Europos 
parlamento narė olandė Elise 
Boot. Ji perdavė Europos par
lamento solidarumo pareiški
mą visai lietuvių tautai. Kar
tu ji priminė, kad Baltijos vals
tybių prijungimas prie Sovie
tų Sąjungos buvo baisios ne
teisybės įkūnijimas. Kartu su 
prof. Hahn ji pasiūlė rezoliu
ciją, kurioje reikalaujama pri
pažinti Baltijos valstybių apsi
sprendimo teisę ir gerbti tikė
jimo laisvę. Dar pasisakė Hes- 
seno socialinių reikalų minis- 
terio įgaliotinis dr. Otto Lieb- 
scher bei Hesseno parlamento 
narys Chistoph Greiff (CDU). 
Jis pažymėjo, kad lietuvių gim
nazija Huettenfelde - tai ženk
las, kad laisvė egzistuoja tik 
vakarų šalyse. Išlaikydamas 
savo kultūrą, jaunimas išlai
ko savo tapatybę ir tuo pačiu 
paveikia sąmonę tų, kuriems 
laisvė yra tapusi savaime su
prantamu dalyku. Vėliau kal
bėjo apskrities valdybos pir
mininkas dr. Dietrich Kass- 
mann. Jis pareiškė didžiuoją- 
sis, kad lietuvių bendruome
nė įkūrė savo centrą kaip tik 
Bergšrassės apskrityje. PAN 
Europos unijos vicepirm. Bernd 
Bosselt palygino Lietuvą ir 
Nikaragvą, ir pareiškė, kad ne
gali taip būti, jog Nikaragva 
labiau visiems žinoma negu 
Lietuva. Pasisakė ir kaimo se
niūnas Schmitt, kuris perdavė 
burmistro linkėjimus. Pagrin
dinę paskaitą skaitė buvęs 
švietimo ministeris ir buvęs 
Europos parlamento narys 
prof. dr. Wilhelm Hahn. Jis 
prisiminė tuos laikus, kada 

Hitleris pasirūpino, kad Lie
tuva netektų nepriklausomybės.

Taip pat prisimenu, kaip 
viena tautinių šokių šventė, 
po ovacijų, padėkų ir juoko, 
staiga buvo užbaigta liūdnai - 
malda už žuvusius ... Ir visa 
šventės nuotaika pašlijo, o 
žiūrovai skirstėsi rimti, susi
kaupę, pamiršę, kad šokių 
šventė yra mūsų tautinės gyvy
bės manifestacija.

Pagarba jaunimui privalo 
likti pirmoje eilėje, ir padė
ka tiems, kurie su juo konkre
čiai dirbo: choreografams, gru
pių vadovams, dirigentams ... 
Visi kiti garbingi svečiai gali 
rasti progą išsikalbėti per po
kylius ir susipažinimo vakarus, 
nors ir tada nereikėtų kankin
ti svečių ilgomis ir daug nepa
sakančiomis kalbomis.

Grįžtant prie “pagerbimų”, 
ar nebūtų tikslu sugalvoti ką 
nors naujo, kas pradžiugintų 
jaunimą, kaip pvz. pagerbti 
jauniausią šokėją, iš toliau
siai atvykusį, ilgiausiai šoku
sį, seniausią šokių grupę, nau
jausią grupės branduolį... ir, 
žinoma, ilgiausiai dirbusį va
dovą ar vadovę. Kitaip sakant, 
kad šokių šventės nuotaikos ir 
visi elementai suktųsi apie pa
čios šventės idėją. “Šūkį “Tau
tinio šokio judesy, Tėvyne, 
mums gyva esi” pasiūlė Alfon
sas Nakas. Belieka tą šūkį prak
tiškai įgyvendinti, jį įsisąmo
ninus ir giliai supratus.

Pirmosios minėjimo dalies 
pabaigoje Jaunimo sąjungos 
atstovai Raimonda Šreifeldai- 
tė ir Rimas Čuplinskas papra
šė dalyvių, kad pasirašytų pe
ticiją, reikalaujant laisvės 
Petrui Gražuliui.

Po dešimties minučių per
traukos, prieš pradedant me
ninę programą, Juozas Sabas 
pranešė, kad Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenė ir Vasario 
16-osios gimnazijos kuratori- 
jos valdyba nuo šios dienos 
skelbia vajų pilies atstatymui. 
(Pilies remontas kainuoja 
7.200.000 markių, kurių 500.- 
000 DM per vienerius metus 
reikės surinkti aukomis).

Meninė programa buvo pra
dėta trim mišraus choro at
liekamomis dainomis. Mokyk
los šokėjų grupė sušoko pen
kis lietuvių liaudies šokius, 
kurie visiems žiūrovams pa
darė didelį įspūdį. Gimnazi
jos vokalinis ansamblis sudai
navo dvi dainas, kuriam akom
panavo Arvydo Paltino vado
vaujamas orkestras. Mūsų 
Huettenfeldo mažųjų choras, 
neatsilikdamas nuo didžiųjų, 
taip pat padainavo keletą dainų.

Po meninės programos prasi
dėjo linksmoji dalis su šokiais, 
kurių metu moterų klubas pa
vaišino susirinkusius dešrelė
mis ir “frikadelėmis”, krašto 
valdyba - gėrimais, o Jaunimo 
sąjunga - kavute ir pyragu. Be 
to moterų klubas vakarą pa
įvairino loterija.

Šiame Vasario 16 minėjime 
dalyvavo apie 600 žmonių. Mi
nėjimą išsamiai aprašė Vokie
tijos laikraščiai.

Daiva Mejerienė

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).
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PATVARESNI SIŪLAI
Kauno dirbtinio pluošto ga

mykla į 1988 m. įžengė su prade
dama naujų patvaresnių siūlų 
gamyba. Naujuoju gaminiu tapo 
kartu susukti kaproniniai ace
tato ir lavsaniniai triacetate 
siūlai. Dirbtinio pluošto gamyk
la tokių mišrių siūlų 1988 m. pa
gamins apie 500 tonų. Pirmuo
sius naujųjų siūlų kilogramus 
gavo P. Ziberto šilko gamyklos, 
“Kauno audinių” įmonės ir Mo
giliovo šilko kombinato audėjai.

ŠIAULIŲ GYTARIAI
Šiaulių miestas susilauks nau

jo Gytarių mikrorajono, kurį 
suprojektavo šiaulietis archi
tektas Jonas Barkauskas, panau
dodamas naujus architektinius 
sprendimus. Gytariuose, pagy
vintuose monolitiniais devyn
aukščiais namais, apsigyvens 
apie 35.000 šiauliečių. Pirmai
siais Gytarių mikrorajono gy
ventojais tapo “Vairo” dviračių 
bei variklių gamyklos šaltkal
vio Stasio ir sandėlininkės Vi
dos Šepučių šeima, įsikūrusi 
ten išaugusiame daugiabutyje. 
1988 m. Gytariuose planuojama 
pastatyti dvylika daugiabučių 
namų, kuriuose apsigyvens be
veik 2.000 šeimų.

VARŽYTINĖS KAUNE
Pirmas knygų pardavimas 

varžytinių būdu buvo surengtas 
Vilniuje, o vasario pradžioje 
pasiekė ir Kauną. Varžytinės 
įvyko Vilniaus universiteto Kau
no fakulteto salėje. Joms vado
vavo žurnalistas Jonas Savičiū- 
nas, varžytines pradėjęs pilnu 
Maironio raštų rinkiniu, išleis
tu gyvam poetui esant, su dar ne- 
supjaustytais visų tomų pusla
piais. Pradinė kaina — 150 rub
lių. Rinkinys buvo parduotas už 
375 rb. Aistringų varžybų susi
laukė “Lietuvos miestai”, kurių 
kaina nuo 40 rb. buvo pakelta iki 
160 rb. Už šešis dr. V. Kudirkos 
“Raštų” tomus buvo reikalau
jama 300 rb., o gauta trigubai 
daugiau — 900 rb. Z. Ivinskio 
ir J. Borovskio “Trakų pilis”, 
įvertinta 30 rb., buvo parduota 
už 160 rb. Brangiausi buvo du 
žurnalų “Žemaičių ir Lietuvos 
apžvalga” komplektai, įkainoti 
2.500 rb. Juos be jokių varžybų 
Vilniaus universiteto mokslo 
muziejui nupirko jo direktorius 
Artūras Mickevičius. Daugiau
sia knygų — septynias nusipir
ko Artūras Barysas, o Vilniaus 
universiteto IV kurso istorijos 
studentas Ernestas Lukoševi
čius džiaugėsi vienintele nusi
pirkta knyga —J. Biliūno “Liūd
na pasaka”, išleista Kaune 1937 
m. Varžytinėse dalyvavo 126 pir
kėjai, senoms knygoms išleidę 
20.000 rb. Knygų pardavimas var
žytinių būdu populiarėja, nes 
atsiranda retų lig šiol rūpestin
gai išsaugotų leidinių.

NEATSARGŪS ŽVEJAI
“Tiesos” korespondentas Ge

diminas Pilaitis vasario 23 d. 
laidoje rašo apie labai populia
rią poledinę žūklę Kuršių ma
riose. Vasario 21, sekmadienį, 
stintas ties Ventės ragu traukė 
beveik tūkstantis meškeriotojų, 
atvykusių iš Klaipėdos, Šilutės 
bei kitų Lietuvos vietovių. Va
karėjant, papūtus smarkiam 
pietryčių vėjui, ėmė braškėti 

Pigiausias kainas kelionėse į
LIETUVĄ 1988 metais 
5-kiom, 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 

Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų
Gegužės 6-20 Liepos 6-20
Gegužės 19 - birželio 3 Liepos 20 - rugpjūčio 2
Gegužės 25 - birželio 8/12 Rugpjūčio 11-27
Birželio 9-24 Rugsėjo 2-16
Birželio 30 - liepos 17 Spalio 7-21

Gruodžio 27-sausio101989 m.
Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 

Smulkesnes žinias teikiame 
tel. (416) 769-2500 

*******************************************************************

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

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

Mūsų ištaigoje įrengti kompiuteriai: PEGASUS/GEMINI bei TDS 
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ledas, nuo Nemuno žiočių iki 
Drevernos atsivėrė vis platė
jančios properšos, atkirtusios 
kelią į krantą. Vidurnaktį pa
kilo pūga, nesimatė krantų, vė
jas visus vertė iš kojų. Gerai, 
kad ledas dar nebuvo suskeldė
jęs Kuršių marių viduryje ir ne
rijos pakraščiuose. Apie įvyku
sią nelaimę pranešė būrelis Ni
don ir Preilon nusigavusių žve
jų. Pagalbą nuo kranto atskir
tam beveik tūkstančiui žvejų or
ganizavo Klaipėdos milicija ir 
pasieniečiai. Artimiausią kelią 
nerijon meškeriotojams rodė 
pasieniečių įjungti prožekto
riai. Taip iki ryto visi pole
dinės žūklės mėgėjai pasiekė 
nerijos krantus, autobusais 
buvo nuvežti Smiltynėn ir visą 
naktį dirbusiu keltu nuplukdy
ti Klaipėdon. Gelbėtojai nesu
rado tik iš Vainuto į Kuršių 
marias išvykusio šešiolikme
čio Žydrūno Jako. Aistringiau
si žvejai nekreipia dėmesio į 
perspėjimus, rizikuodami gyvy
be, braunasi tolyn į marias. 
Dėl to nuo vasario 23 d. buvo 
uždrausta poledinė žūklė Kur
šių mariose. Sulaikytus žvejus 
žadama bausti administracine 
tvarka.

DIDYSIS KONCERTAS
Lietuvos kultūros fondo ini

ciatyva vasario 6 d. Vilniaus 
sporto rūmuose buvo surengtas 
didysis labdaros koncertas, ku
rio pajamos buvo skirtos Vil
niaus pilių atstatymui ir Gedi
mino kalno sutvarkymui. Kon
certas susilaukė pusketvirto 
tūkstančio dalyvių, kurių treč
dalis buvo atvykęs iš įvairių 
Lietuvos kampelių. Į gražų tau
tinį tikslą turintį koncertą 
entuziastiškai įsijungė žymieji 
muzikai, dainininkai, aktoriai, 
baleto šokėjai. Programą atli
ko: J. Domarko diriguojamas 
simfoninis Vilniaus filharmo
nijos orkestras, S. Sondeckio 
vadovaujamas kamerinis Lietu
vos orkestras, Kauno ir Lietu
vos televizijos bei radijo cho
rai, smuikininkas E. Paulaus
kas, jaunasis pianistas E. Žars- 
kus iš M. K. Čiurlionio meno mo
kyklos, laimėjęs konkursą Pra
hoje, operos solistai — G. Apa- 
navičiūtė, V. Daunoras, G. Kau
kaitė, I. Milkevičiūtė, V. Norei
ka, V. Prudnikovas, L. Domikai- 
tė ir S. Larinas, dvi geriausios 
baleto šokėjų poros — N. Bere- 
dina ir P. Skirmantas, L. Bartu
sevičiūtė ir J. Katakinas, gru
pinių šokių atlikėjai ir choreo
grafijos mokyklos mokiniai, ak
toriai R. Staliliūnaitė ir L. No
reika. Visi jie programą atliko 
nemokamai. Bendrų pastangų 
dėka šiuo pirmuoju koncertu 
buvo surinkta beveik 30.000 rub
lių Vilniaus pilims atstatyti 
ir Gedimino kalnui sutvarkyti. 
Lietuvos kultūros fondas šia 
proga koncerto dalyviams su
rengė dvi išeivijos lietuvių 
dailininkų darbų parodas. Vie
noje buvo sutelkti jų padova
noti kūriniai, kitoje — pasisko
linti iš privačių E. Armoškos, 
L. Brogos, E. Jakubausko, V. 
Žuko rinkinių. Pastarųjų gru
pėje buvo anksčiau niekada vie
šai nerodytų A. Galdiko, V. Ka
siulio, L. Kazoko bei kitų užsie
nio dailininkų darbų. v Kst

VIENINTELĖ PROFESIONALI
LIETUVIŲ KELIONIŲ 
ĮSTAIGA KANADOJE 
SKELBIA ir 

GARANTUOJA

Toronto “Volungės” choras, vadovaujamas muzikės D. Viskontienės, atlieka meninę programą 1988 m. kovo 6 d.
Hamiltone Tikinčiosios Lietuvos dienos šventėje Nuotr. J. Miltenio

Hamilton, Ontario
TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIE

NA Hamiltone buvo paminėta kovo 
6 d. Jau nuo seno kovo pirmas sek
madienis mūsų parapijoj yra iš
kilmingai atšvenčiamas. Pradžio
je tuo laiku čia būdavo minimas 
Šv. Kazimieras. Vėliau ateitinin
kai į Šv. Kazimiero šventę įjungė 
ir Tikinčiosios Lietuvos dieną. Ir 
dabar šita, jau dviguba švenė, tapo 
dideliu įvykiu mūsų kolonijoj.

Šiemet mūsų Tikinčiosios Lie
tuvos diena prasidėjo su iškilmin
gomis šv. Mišiomis AV parapijos 
šventovėje. Mišias atnašavo kleb. 
kun. J. Liauba. Pamaldos buvo pa
įvairintos aukų atnešimo apeigom 
ir religiniais skaitymais. Klebo
nas, kaip ir kitomis mūsų taut, 
švenčių progomis, pasakė patrio
tinį pamokslą, prisimindamas ir 
paskutinius įvykius Lietuvoje. Iš
kėlė kareivio Petro Gražulio he
roizmą, kuris atsisakė tarnauti to
kioj kariuomenėj, kuri tarnauja 
okupacijai laisvų kraštų, bedie
vybei ir komunizmo agresijai. AV 
parap. choras, vad. muz. Darijos 
Deksnytės-Powell, pagiedojo dar
niai nuskambėjusių himnų šv. Ka
zimierui ir kitų nuotaikingų gies
mių.

Mūsų diecezijos vysk. Anthony 
Tonnas, kaip ir daug kur kiti Ka
nados vyskupai, įsijungė į šią mal
dos dieną už Lietuvą ir savo laiš
ku paragino visus pasimelsti už 
tikėjimo persekiojamus žmones 
Lietuvoje. Pernai tokią dieną lie
tuviai per AV parapiją Lietuvos 
religinei šalpai suaukojo $2583. 
Reikia manyti, kad šiemet suau
kota suma bus dar didesnė.

Popiet 4 vai. AV šventovėje “Vo- 
/lungės” choras, vad. muz. Dalios 

Viskontienės, atliko religinės mu
zikos koncertą. Virš keturiasde
šimt Toronto giesmininkų atsi
vežė gerai paruoštą religinių gies
mių repertuarą, kurį atliko su vie
tos ateitininkų įterpiamom dekla
macijom ir skaitymais. Vienos va
landos programoj girdėjome miš
rų chorą, solistą Joną Vaškevičių 
ir dailiojo žodžio menininkes Li
lę Liaukutę, Ireną Žukauskaitę, 
Onutę Stanevičiūtę ir Onutę Žu
kauskaitę. Choras pagiedojo kelio
lika lietuvių ir pasaulinių kom
pozitorių didingai nuskambėjusių 
giesmių. Čia išgirdom seniai be
girdėtas ir visų mėgstamas melo
dijas, kaip St. Sodeikos “Avė Ma
ria”, W. A. Mozarto “Avė Verum”,
J. S. Bacho “Jėzau, mano džiaugs
me”, J. Gruodžio “Tėve mūsų” ir 
kelias dabar labai populiarias J. 
Govėdo harmonizuotas giesmes. 
Užbaigai choras pasirinko ga
lingą “Dona Nobis Pacem” giesmę, 
kurią užbaigė jau žygiuodami per 
šventovę. Choristai giedojo prie 
altoriaus, pasidabinę savo visad 
mėgstamu juodu-baltu apdaru. 
Chorui ir solistui vargonais pri
tarė Danguolė Rothke.

“Volungės” choras yra mums ži
nomas kaip choras aukštesnio mu
zikinio lygio. Choristai čia visi 
jaunesni savo amžiumi ir su di
desniu muzikiniu žinojimu. Dau
gelis jų groja kokiu nors instru
mentu bei šiaip kartais bandantys 
reikštis ir kaip solistai. Chor
vedė muz. D. Viskontienė yra aukš
to savo profesinio lygio, kuri, 
turėdama chorą su tokia balsine 
medžiaga, gali imtis ir sudėtin
gesnių kūrinių atlikimo.

Hamiltoniečiai yra dėkingi “Vo
lungės” chorui, tą sekmadienio po
pietę atvežusiems čia mums tiek 
daug dvasinės atgaivos, taip pat 
dėkingi ir mūsų ateitininkams su 
E. Gudinskiene, kurie kasmet šį 
pilką Gavėnios sekmadienį pa
įvairina tokiu įdomiu renginiu.

K. Mileris

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas” (K) 
atstovas) W

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

PAGERBDAMI ALBERTO JAN
KŪNO 80-tojo gimtadienio proga, 
draugai, kaimynai ir pažįstami 
vietoje dovanos aukojo Kanados 
Lietuvių fondui: $20 — L. E. Kle
vas, R. Sakalas, A. Matuliūnas; $10 
— A. M. Garkūnas, K. Mikšys, J. E. 
Bajoraitis, A. Mačiulaitis, S. Alek
sa, A. Mingėla, K. L. Meškauskas,
L. J. Stungevičius, Dums, A. Mika
lauskas, K. E. Gudinskas, J. Kėži- 
naitis, B. B. Venslovas, P. D. Vai
tiekūnas, J. Ranonis, A. Stasevi- 
čius, Al. Kaminskas, K. Kudukis, 
P. Kareckas, St. Dalius, P. M. Siū
lys; $5 — B. Pakalniškis, P. Navic
kas, T. Enskaitis, V. Subatnikaitė, 
A. Matulicz.

St. Petersburg, Fla.
UŽĖJUS ŽIEMOS ŠALČIAMS, 

kai kurie Kanados lietuviai pen
sininkai atvažiuoja į Floridą. Tau
tiečiai, likę Kanadoje žiemavoti, 
linkę išvykstančius “nurašyti” 
kaip neveiklius. Deja, taip nėra. 
Į St. Petersburgą atvažiavę kana
diečiai uoliai dalyvauja lietuviš
koj veikloje: Liet, klubo chore, 
oktete, dramos būrelyje, deklarria- 
cijose, skaitymuose.

Štai vasario mėn. dvi kanadietės 
užsimojo Liet, klube išvirti pietus 
ir iš valgytojų gautą pelną skirti 
Vasario 16 gimnazijai. Nuošir
džiai joms pritarė ir atėjo pagal
bon kitos kanadietės: St. Štuikie- 
nė, M. Gudelienė, E. Kronienė, St. 
Matulevičienė, M. Laurinavičienė, 
Z. Beržanskienė, T. Sekonienė. 
Sunkesniems <jaj$ąms daug tal
kininkavo Br. Ščepanavičius ir J. 
Gudelis, aukų rinkime - B. Kronas. 
1988 m. vasario 28 d. prigužėjo 
pilnas Lietuvių klubas valgytojų. 
Salėje visi netilpo, reikėjo naudo
ti ir kitas klubo patalpas. Po pietų 
buvo atlikta trumpa programa. 
Mokyt. Durickaitė-Moore supa
žindino valgytojus su Vasario 16 
gimnazija. Jos sūnus ten mokėsi 
ir ji buvo nuvažiavusi jo aplan
kyti. Labai nuosekliai informavo 
apie tos mokyklos veiklą ir naudą 
jaunimui. T. Sekonienė padekla
mavo iš vysk. Baranausko “Anykš
čių šilelio”. Mūsų kanadiečių 
darbo rezultatai geri: uš pietus 
pelno $740., aukomis surinkta 
$260.

Greitu laiku žada atvažiuoti St. 
Petersburgan Vasario 16 gimna
zijos direktorius Šmitas ir jam 
įteiksime $1000 dol. Dalyvė

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003 -r^i^f^naQ 
(Union Gas Building) 1 eieTonas
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręsnuosavuose 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%

Sudbury, Ontario
SUDBURIO LIETUVIŲ ŽVEJŲ 

IR MEDŽIOTOJŲ klubas “Gele
žinis vilkas” ruošia tradicinę 
vakarienę, kuri įvyks balandžio 
9 d., 6 v.v. Christ the King švento
vės salėje, 21 St. Anne Road. Kvie
čiame visus narius ir nenarius da
lyvauti mūsų pobūvyje.

Iki pasimatymo! Klubo valdyba

Wasaga-Stayner, Ont.
KLB APYLINKĖS PIRM. J. 

MAŽEIKA atsiuntė $610, surink
tus krašto valdybos veiklai Va
sario 16 proga. Aukojo šie asme
nys: $75- V. Vaitkus; $60-J. J. Ma
žeika; $50 - V. Geras, V. Krikščiū
nas, F. P. Norušis; $40 - Ig. Pakar- 
na; $25 - V. Jagučanskis, A. Kanap- 
ka, B. Vitkus; $20 - J. Gudas, S. 
Bončkus, J. Dobilas, C. Javas, P. 
Kirstukas, U. Opanavičius; $15 -
R. Dūda, P. Žymantas; $10-M. Gai- 
velienė, L. Garbačiauskas, V. Ja- 
sas, O. J. Macijauskas, A. Masio- 
nienė, E. Tribinavičienė.

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū!

J. Krištolaitis, 
KLB iždininkas

St. Catharines, Ont.
TAUTOS FONDUI VASARIO 

16-PROGA AUKOJO: $150 —J. Ša- 
rapnickas; $100 — A. Staugaitis; 
$50 — J. Dervaitis, N. N., I. Ša- 
jauka, A. Gverzdys, P. Meškauskas, 
P. Šukys; $30 — S. Janušonis, A. 
Zubrickas, P. Dauginas; $25 — Z. 
Jakubonis, S. Šetkus, J. Skeivelas, 
J. Žemaitis, P. Polgrimas, A. Šeti- 
kas; $20 — E. Sakalauskas, P. Bal
sas, A. Paulionis, V. Platakis, J. 
Ališauskas, S. Zubrickas, kun. K. 
Butkus, J. Vyšniauskas, P. Baro
nas, J. Dainora, A. Indrulaitis; 
$12 — J. Stundžia; $10 — S. Gudai
tis, I. Tauteras, J. Karaliūnas, 
J. Glizickas, J. Dilys, N. N., J. Alon- 
deris, V. Satkus, V. Timošenko, K. 
Bogušis, J. Z. Labuckai, J. Lianga,
S. Ulbinas, B. Juodis; $4 — V. Ruz- 
gys; $2 — S. Slavickas.

Nuoširdi padėka visiems auko
tojams.

TF įgaliotinis

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

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

JA Valstybės
Čikagoje prisiminta ir pagerb

ta 100 metų amžiaus sulaukusi 
Teklė Dobrovolskaitė-Ručienė, 
žemaitė, gimusi 1888 m. vasario 
25 d. Mosėdžio valsčiaus Priel- 
gavos kaime. Sukaktuvininkė į 
JAV atvyko 1912 m. ir įsikūrė 
Čikagoje. Ištekėjo už Antano 
Ručo, mirusio 1961 m. Išaugino 
du sūnus ir dvi dukras. Jau mi
rė sūnus Antanas ir dukra Silvi
ja Zaniauskienė. Tebėra gyvi sū
nus Vladislovas ir dukra Sabina 
Henson. Sukaktuvininkė turi 
penkias dukraites ir vieną vai
kaitį, keturiolika provaikaičių. 
Ji priklauso Lietuvos vyčių kuo
pai, Nekaltai Pr. Marijos sese
lių ir marijonų rėmėjams, treti
ninkams, vadovauja Rožinio 
draugijai. Jai skirtas iškilmin
gas Mišias Šv. Jurgio parapijos 
šventovėje vasario 27 d. konce- 
lebravo klebonas kun. R. Doda- 
ro, prel. dr. J. Prunskis su pen
kiais lietuviais kunigais. Gie
dojo parapijos choras ir sol. A. 
Brazis. Sukaktuvinės vaišės bu
vo surengtos “Mayfield” pokylių 
salėje.

Sovietų Sąjunga diplomatinėn 
tarnybon įjungė du lietuvius, 
su kuriais savo skaitytojus vasa
rio 5 d. laidoje supažindina Niu
jorke leidžiama komunistinė 
“Laisvė”. Kelerius metus Sovie
tų Sąjungos atstovybėje prie 
Jungtinių Tautų vyresniuoju 
patarėju dirbs pasiuntinio ran
gą turintis Juozas Grigutis, ku
riam Vilniuje teko būti propa
gandai užsienio reikalų ministe- 
rį vaidinusio Vytauto Zinkevi
čiaus pavaduotoju. Matyt, kito 
pavaduotojo dabar norėjo V. 
Zinkevičių pakeitęs Vilniaus 
kompartijos komiteto I sekr. 
Vladislovas Mikučiauskas. So
vietų Sąjungos ambasados Va
šingtone konsuliniame skyriuje 
pradėjo dirbti konsulo teises 
turintis Valdas Kančas.

Lietuvos krikščionybės sukak
ties minėjimu Bostone rūpinosi 
specialus komitetas, vadovauja
mas pirm. Viktoro Kubiliaus. 
Š. m. sausio 12 d. Šv. Petro 
lietuvių parapijos patalpose 
sušauktame komiteto posėdyje 
buvo paskelbta minėjimo paja
mų ir išlaidų apyskaita. Komi
tetui patikėtas Lietuvos krikš
to sukakčiai skirtos jubilieji
nės lentos įrengimas Šv. Kry
žiaus katedroje. Rengėjų komi
tetas sukakties minėjimuose 
turėjo $27.448 pajamų ir $23.384 
išlaidų. Ižde 1988 m. sausio 1 d. 
buvo $4.064. Šį likutį, padengus 
jubiliejinės lentos įrengimą 
Šv. Kryžiaus katedroje, nutarta 
perduoti vysk. P. Baltakio įstai
gai ir Lietuvių informacijos 
centrui Niujorke.

JAV LB krašto valdyba dr. Sau
liaus Sužiedėlio rašomos moks
linės studijos akademinę pata
riamąją priežiūrą paprašė su
daryti lituanistikos katedros 
Ilinojaus universitete vadovą 
prof. dr. Br. Vaškelį. Dr. S. 
Sužiedėlio studija apims įvy
kius Lietuvoje II D. karo me
tais. Prof. dr. Br. Vaškelis 
sudarė patariamąją komisiją, 
jon pakvietęs prof. dr. Bene
diktą Mačiuiką, prof. dr. Leo
ną Sabaliūną ir prof. dr. Vy
tautą S. Vardį. Komisija prižiū
rės studijos rašymą, autoriui 
talkins patarimais, konstrukty
via kritika, mokslinių šaltinių 
ir išvadų vertinimu.

Venezuela
Prof. dr. Vytautas A. Subačius, 

dirbantis Carabobo universi
tete Valencijoje, 1987 m. gruo
džio 10 d. šio miesto savivaldy
bės teatre buvo pagerbtas su ki
tais pasižymėjusiais profeso
riais. Jiems įteiktas pirmos 
klasės Miguel Jose Sanzo žymuo 
už pedagoginį darbą. Miguelis 
Jose Sanzas (1756-1914), teisi
ninkas ir pedagogas, yra laiko
mas Venezuelos išlaisvintojo 
Simono Bolivaro auklėtoju, vė
liau tapusiu užsienio reikalų 
ministeriu ir žuvusiu laisvės 
kovose.

Australija
Lietuvos ir Estijos nepriklau

somybės septyniasdešimtme
čio proga bendrą priėmimą 
kviestiniams svečiams vasario 
20 d. Lietuvių namuose Sydnė- 
juje surengė lietuviai ir estai. 
Priėmiman buvo pakviesti New 
South Wales provincijos ir fe
deracinio Australijos parlamen
to atstovai, spaudos bei radijo 
darbuotojai, etninių grupių vei
kėjai. Pagrindinį žodį tarė Syd- 
nėjaus estų bendruomenės pir
mininkė Tiiu Kroll-Simmul, sve
čius supažindinusi su Baltijos 
šalių pasiektais laimėjimais, 
jų dabartine tragedija ir pa
stangomis susigrąžinti prarastą 
laisvę. Po jos kalbėjo žymieji 
svečiai: New South Wales prem

jerui B. Unsworthui atstovavęs 
žemųjų parlamento rūmų pirm. 
J. Johnsonas, opozicijos vado 
N. Greinerio atstovas P. Phillips. 
Australijos premjero R. 
Hawke’o sveikinimą perskaitė 
Australijos parlamento atsto
vų rūmų pirmininko pavaduoto
jas L. Mcleay. Premjero svei- 
kiniman buvo įjungtas jo įsi
pareigojimas nepripažinti de 
jure priverstinio Lietuvos ir 
Estijos įjungimo Sovietų Są- 
jungon, ginti ten laužomas 
žmogaus teises. Australijos 
senatorius D. Brownhill per
skaitė 31-no senatoriaus pasi
rašytą laišką M. Gorbačiovui, 
Lietuvos ir Estijos nepriklau
somybės sukakčių proga atsklei
džiantį šioms šalims padarytas 
skriaudas ir reikalaujantį lais
vės. Kalbėjo ir kiti Australijos 
politikai. Jiems ir visiems sve
čiams padėkojo ALB Sydnėjaus 
apylinkės pirm. Albinas Giniū- 
nas. Vaišių stalą buvo paruošu- 
sios Sydnėjaus lietuvių klubo 
šeimininkės.
Britanija

Metinis DBLS Mančesterio 
skyriaus susirinkimas įvyko 
sausio 23 d. Mančesterio lietu
vių klube. Įvadiniu žodžiu jį pra
dėjo valdybos sekr. S. Lauruvė- 
nas, tylos minute paprašęs pa
gerbti mirusius narius, kurių ei
lėse yra ir neseniai miręs sky
riaus valdybos pirm. A. Jalovec- 
kas. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad DBLS valdyba 1987 m. su
rengė Lietuvos nepriklausomy
bės ir tautos šventės minėjimus, 
įsijungė į trėmimų Sibiran mi
nėjimą Mostono kapinėse prie 
paminklinio lietuvių kryžiaus, 
surengė rinkliavą Vasario 16 
gimnazijai remti. Slaptu bal
savimu išrinktą DBLS Mančes
terio skyriaus naują valdybą 
sudarė: pirm. A. Podvoiskis, 
sekr. S. Lauruvėnas ir ižd. A. 
Jakimavičius. Kandidatu liko 
J. Duoba. Atstove į DBLS suva
žiavimą Londone balandžio 16- 
17 d.d. išrinkta Aldona Pod- 
voiskienė. Revizijos komisiją 
sudarė pirm. V. Paulauskas, 
nariai — V. Rudys ir J. Šable
vičius.

Bradfordo “Vyčio” klubo veikla 
aptarta sausio 24 d. sušaukta
me metiniame narių susirinki
me. Pirm. V. Gurevičius pir
miausia paparašė visus daly
vius atsistojimu ir tylos mi
nute pagerbti pastarųjų metų 
laikotarpyje mirusius septynis 
klubo narius. Iš pranešimų pa
aiškėjo, kad buvo atlikta ne
mažai patalpų pataisymo ir pa
gražinimo darbų, turėta daug 
įvairių renginių, padidinusių 
“Vyčio” pajamas. Tai leido fi
nansiškai paremti Britanijos 
lietuvių jaunimą ir spaudą. Šie
metinei klubo veiklai palikta 
ta pati valdyba: pirm. V. Gure
vičius, vicepirm. P. Vasis, sekr. 
A. Bučys, ižd. R. Karalius, ad
ministratorius S. Grybas, kul
tūrinių reikalų vadovas A. Ger- 
džiūnas, sporto — A. Traška. 
Klubo adresas: 5 Oak Vilias, 
Bradford BD8 7BG.

Vokietija
Vasario 16 gimnazija džiau

giasi nauja lietuviška šeima, 
kurią sukūrė buvę du gimnazijos 
auklėtiniai — Olga Sereikaitė 
ir Eimantas Sakalauskas. Eku- 
meniška jaunuolių santuoka įvy
ko 1987 m. gruodžio 30 d. Hiu- 
tenfeldo evangelikų šventovėje, 
palaiminta abiejų gimnazijos 
kapelionų: evangelikų — kun. 
Fr. Skėrio ir katalikų — kun. 
J. Dėdino. Mat Vokietijoje gi
musi Olga yra evangelike, q Lie
tuvoje gimęs Eimantas — katali
kas. Vargonuojant Arvydui Pal- 
tinui, buvo giedamos lietuviš
kos giesmės. Vestuvinė puota 
įvyko gimnazijos valgykloje. 
Dalyvavo jaunavedžių tėvai, 
apie 70 dabartinių ir ankstes
nių bičiulių iš gimnazijos lai
kų bei svečių, daug jaunimo. 
Piršlį suvaidino Ričardas Ten- 
dzegolskis, pasinaudodamas 
smagiu liaudišku sąmoju. Jau
nuosius sveikino gimnazijos 
kuratorijos valdybos pirm, 
kun. Alfonsas Bernatonis, ižd. 
inž. Jonas K. Valiūnas ir buvęs 
gimnazijos direktorius Vincas 
Natkevičius.

Hamburgo lietuviai pirmą
sias savo kapeliono a.a. kun. 
Vaclovo Šarkos mirties metines 
paminėjo sausio 9 d. Šv. Teresės 
šventovėje kun. A. Bungos atna
šautomis Mišiomis. Savo pa
moksle jis kalbėjo apie 40 me
tų trukusią velionies veiklą, 
skirtą lietuviams ir jų tėvynei 
Lietuvai. Po pamaldų visi susi
rinko parapijos salėje, kur vai
šes surengė T. Lipšienė. Buvo 
pasišnekėta, pasidalinta min
timis gimtąja kalba. Hamburge 
gyvena dar daug lietuvių, kurie 
dabar labai pasigenda juos jun
gusio savo kapeliono kun. V. 
Šarkos.



Ir mes ruošiamės tautinių šokiu šventei. LINAS UNDERYS ir RAMUNĖ 
GAIŽUTYTĖ - Toronto gintariečiai Kalvelio šokyje Ntr. O. Burzdžiaus

Lietuviai mokslų piramidėse rJOAOARRUDAj

Tautinių šokių šventei artėjant
Kalbos, kalbos ... ir kas jų nori klausyti?

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Laikas, kaip tas Nemuno van
duo, lekia vėjo sparnais ir ne
palieka laiko nei delsimui, nei 
atidėliojimui. Šiais metais, 
liepos 3 dieną, Kanados Hamil
tone rengiama grandiozinė 
tautinių šokių šventė yra di
delis ir remtinas įvykis, kurio 
centre randame mūsų bran
giausią tautos dalį - jaunimą. 
Džiugu iš pranešimų spaudoje 
pastebėti, kad į šventę atvyks
ta grupės net iš Punsko, Vokie
tijos ir kitur. Tai mūsų lietu
viško jaunimo tautinių jausmų 
manifestacija ir šventė, kurio
je keliom valandom į vienaly
tį kūną susijungia visos mūsų 
kartos ir kurių metu vyrauja 
jaunimas.

Žvelgiant atgal į ankstyves
nes masines tautinių šokių ir 
dainų šventes, kyla noras pasi
sakyti, kad bent vieną kartą 
būtų išvengta to, kas ne tik ne
reikalinga, kas bando žiūrovų 
kantrybę, bet ir nustumia jau
nimą į antrą eilę. Būtina pri
siminti visas iškilmių atida
rymo apeigas, kurių metu esa
me priversti klausytis ilgų pra
kalbų, sveikinimo “žodžių”, pa
liekant jaunimą užkulisyje, 
vasaros karštyje nekantriai 
laukiantį savo eilės. Sumini
ma ilga eilė garbingų svečių, 
pirmininkų ir atstovų, po to 
kviečiami tarti “sveikinimo 
žodį”. Paskutinė šokių šven
tė, įvykusi Klivlande, savo pro
gramą užtęsė net 45 minutes, 
už kurias patalpų administra
cijai reikėjo specialiai mokė
ti, o šokiui pasiruošęs jauni
mas stovėjo apsirengęs .mūsų 
gan šiltais tautiniais drabu
žiais didelėje vasaros kaitro
je. Kviesti amerikiečiai sve
čiai nekantravo ir stebėjosi 
mūsų pamėgimu kalbėti, kai 
tuo tarpu buvo laukiama pra
mogos ir veiksmo. Programai 
pasibaigus vėl ilga eilė padė
kų, nors buvo neprisiminti net 
keli šventės dirigentai, kurių 
vaidmuo nemažiau svarbus už 
pačių šokėjų. Kalbos . . . kal
bos ... kalbos... Kas jų nori 
klausyti?

Su dideliu pasigėrėjimu ste
bėjau žiemos olimpiados ati
darymo iškilmę Albertoje. Gar
bingų svečių tarpe buvo ir pats 
Kanados premjeras, bet jam 
nebuvo leista pasakyti nė vie
no žodžio. Pačią olimpiadą ofi
cialiai dviem sakiniais, angliš
kai ir prancūziškai, atidarė 
Anglijos karalienės atstovė .. .

Panašiai vyko ir per dideles 
iškilmes Amerikoje, švenčiant 
Laisvės statulos 200 metų su
kaktį. Prezidentas, apdovano
jęs pasaulinio masto profesio
nalus ir pasižymėjusius asme
nis, įteikė po plaketę, paspau
dė ranką, ir programa ėjo to
liau. Atrodo, pas mus pagrin
dinis bet kokių iškilmių ele
mentas nėra jų esmė, bet kal
bos, pristatymai, aiškinimai.

Panašiai galima būtų pasi
sakyti ii- apie tokiais atvejais 
programų pranešėjas. Tiesa, 
parenkamos jaunos merginos, 
su gražia išvaizda, puikia ta- 
rena keliom kalbom. Bet juk 
šventės svečiai turi progra
mas, o šokių “aiškinimas” bei 
dainų interpretavimas skriau
džia patį sceniškumą ir meni
nį efektą, kuris yra gerokai 
ilgais aiškinimais numenkini- 
mas, tarsi nei šokis, nei dai
na patys už save nekalba.

“Draugo” vasario 20 d. lai
doje žurnalistas Alfonsas Na
kas labai laiku pastebi: “Šokių 
šventė jau čia - nevėluokim”. 
Jis skundžiasi, kad šventės lei
diniui reikalinga medžiaga 
slenkanti labai lėtai. O vėliau, 
kuriam nors vienetui nepate
kus į leidinį, pasipila priekaiš
tai.

Esame labai lėti ir retai te
gerbiame kitų darbą. Vėlavi- 
masis yra mūsų būdo viena di
džiausių ydų, ar tai būtų atsa
kymas į kvietimą į vestuves, ar 
užsisakymas bilietų į kurį nors 
renginį. Nerangumas sudaro 
daug nemalonumų ir apsunki
na tuos, kurie pasiryžta ant 
savo pečių užsidėti kurio nors 
darbo naštą.

Sielojasi jis ir dėl esminių, 
didelių klaidų jo paties pasiū
lytame šventės šūkyje .. . Juk 
reikia suprasti, kad leidinys 
negali būti atspausdintas die
ną prieš šventę. Reklamos, 
skelbimai, nuotraukos ir infor
macija turi būti redaktoriaus 
sutvarkyta, techniškai paruoš
ta, ir tada jau reikia taip pat 
spaustuvei duoti laiko leidinį 
atspausdinti, patikrinti korek
tūras ...

Tačiau bene pati svarbiau
sia šventės rengimo dalis, yra 
pati programa ir jos atlikėjai. 
Kaip būtų gražu, jei orkestrui 
maršą grojant, į areną žygiuo
tų paskiros grupės, kurių pava
dinimus ir vietoves praneštų 
per garsiakalbį parinktas as
muo. Sustojus, sugiedojus Lie
tuvos ir Kanados himnus, pra
sidėtų šokiai...

Save Time & Money

INCOMEIWVt
TAX\
TRO

Xnix,

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

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

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

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

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

769-4558

Ištrauka iš brazilo žurnalisto 
J. Arruda straipsnio “Ateities 
kristalai”, išspausdinto “Mokslų 
ir Kultūros” žurnale “Eureka” 1987 
m. 4 nr. RED.

Visi žinome, kad turim pla
čiame pasaulyje išsisklaidžiu
sių kuklių tautiečių, beveik 
nieku nesigarsinančių, nežino
mų, tik retkarčiais svetimųjų 
tautų mokslo-kultūros žurna
luose sušvitinčių atliekamais 
darbais . . .

Mokslo švitulių esama ne tik 
Europoje, Amerikose, bet ir 
toje, kone visų užmirštamoje 
Brazilijoje. Redakcijoje gau
tas “Eureka” mokslų žurnalas 
iš Brazilijos, garsinantis lie
tuvį. Viršelyje ir vidaus la
puose žurnalistas Arruda rašo 
apie Londrinos valstybinio 
universiteto prorektorių ir 
mokslus baigusių - toliau be
sigilinančių kurso direktorių 
fizikos mokslų dr. prof. Kle- 
mensą-Rimgaudą Juraitį, pla
čiai garsėjantį moksliniais 
išradimais...

Prof. dr. Juraitis, 41 metų 
amžiaus, jau prieš eilę metų 
susidomėjo savitu cheminiu 
būdu kristalų auginimu. Ruoš
damasis magistro laipsniui 
Sao Paulo universitete, nu
krypo į šią sritį, nujausdamas 
mokslo neatidengtas plačias 
galimybes. Su pagyrimu gavęs 
magistro laipsnį ir tame pa
čiame universitete apgynęs 
doktoratą, išplėtė savo tyrinė
jimus. Persikėlęs į Londrinos 
universitetą, išsirūpinęs lėšų 
iš federacinės valdžios, įren
gė fizikos fakultete savo labo
ratoriją kristalų auginimui ir 
jų savybių tyrimui. Nenutrauk
damas kontakto su turtingomis 
Sao Paulo universiteto labora
torijomis, tęsė mokslinius tyri
mus. Pagrindis užmojis - išau
ginti kristalus - tobulus super
laidininkus elektrai. Tiems 
tyrinėjimams jau yra pašven
tęs tūkstančius darbo valandų, 
dažnai labai primityviose są
lygose, be atitinkamos instru- 
mentacijos, braziliškame var
ge mokslui...

Mokslininkas pirmiausia ap
gailestauja sąlygas, stoką iš
teklių ir laiko, kai prieš metus 
buvo įtrauktas į administraci
nį universiteto darbą - nuo to 
labai nukenčia moksliniai jo 
tyrinėjimai, nors gavo aukšto 
mokslinio lygio talkininkų. Jo 
cheminiu būdu tiriami mažybi
niai elementai, vadinami kris
talais “quasi-dimensionais . . . 
(beveik vienos dimensijos su
perlaidininkais). Jeigu pava
dinimas beveik nieko aiškaus 
nepasako, yra mįslė, jo tyri
nėjimai atidengia paslaptis, 
iškelia galingos šviesos sruo
gas į dar neištirtą nežinomy
bę! Visi tie eksperimentai yra 
tęsinys pirmųjų Juraičio išra
dimų 1983 m. Sao Paulo univer
sitete. Dabar, gilindamas tą 
skalę, kaskart didesniu galin
gumu tobulina superlaidinin
kų pajėgumą!

Tik dabar skelbiami jo iš
auginti kristalai (už tolygiai 
panašų išradimą vienas vokie
tis ir vienas šveicaras pernai 
gavo fizikos mokslų Nobelio 
premiją, lietuvis buvo aplenk
tas tik dėl sąlygų nepalanku
mo, brazilų kalbos nepopulia
rumo mokslo pasaulyje ir iš
teklių trūkumo!) aiškiai įga
lina perkelti elektros energi
ją, neprarandant pajėgumo. 
Tų viršlaidininkų jieškojimas 
yra iššūkis mokslui jau nuo 
pradžios šio šimtmečio, sako 
Klemensas R. Juraitis, tai 
mokslininkų svajonė pagerin
ti reikmenis elektrinių virtu
vės gaminių iki sudėtingiausių 
kompiuterių! Šiuo metu tūks
tančiai viso pasaulio eksperi
mentuojančių mokslininkų pa
brėžia plaučiausią galimybę 
(principe - keramikos gami
niuose!), panaudojant neapsa
komai žemą temperatūrą. To
dėl tas UEL (Universidade 
Estadual da Londrina) tyri
nėjimų tikslas yra žengti pla
čiausią žingsnį į mokslo atei
tį, radikaliai keičiant žmo
giškąją buitį!

Ir tą žingsnį drąsiai žengia 
lietuvis!

Juraitis pabrėžė žurnalis
tams, kad viso pasaulio moks
lo centruose vyksta karštligiš
kas veržimasis - jieškojimas 
tiesioginių viršlaidininkų ne
galėjo nepaliesti ir Londrinos 
universiteto-jo išrastieji kris
talai padarė tiesiog fantasti
nį žingsnį! Faktas, kad jo virš- 
laidininkai ir jų ateities gamy
ba pramoniniu mastu yra reali-

žavimas ilgų dešimtmečių 
mokslininkų svajonių!

Principinės viršlaidininkų 
funkcijos - milžiniškas sunau
dojamos energijos taupymas! 
Iš to išplaukia tiesiog neaprė
piamos plačios galimybės. Iki 
šiol apie tai galvojo tik moks
liniai svajotojai.

— Kaip jums atrodo, - klau
sia Juraitis,-magnetiniai trau
kiniai, kabantys toli nuo savo 
elektrinių linijų ir be jokio pa
vojaus lekiantys neapsakomu 
greičiu! Mažyčiai, lengvučiai 
motorėliai su didžiai galingu 
pajėgumu, beveik nenaudojan- 
tys energijos ... O kaip atro
do, neapsakomas kompiuterių 
pajėgumas su fantaziją ste
binančiais greičiausiais ir 
tiksliausiais apskaičiavimais? 
Visa tai ir šimtai tūkstančių 
kitų patobulinimų pagrindinai 
pakeis žmogiškąją buitį žemė
je! - šypsosi mokslininkas Ju
raitis.

Dabar galingiausias pasau
lio kompiuteris CRAY, pri
klausantis NAŠAI, yra milži
niškos apimties. Panaudojant 
Juraičio viršlaidininkus, bus 
lengva performuoti į mikro-ki- 
šeninį! O mokslininiams tyri
mams atsiveria neribota gali
mybė, neįmanomas įsivaizduo
ti pasaulinio masto sukrėti
mas, panaudojant ir pritaikant 
jo išradimą!

Įbridęs į jam palankią dirvą, 
Juraitis noriai informuoja žur
nalistus:

— Paprasčiausias pavyzdė
lis: dabar kiekviena transmi- 
sinė linija pirmame žingsny
je praranda mažiausia 15% 
energijos dėl panaudotų me
džiagų. Mūsų Itaipu elektros 
jėgainė, kasdieną pagaminan-

ti 12.000 megawattu energi
jos, tuojau sutaupytų 1800 mgw. 
per dieną! O tai daugiau, negu 
iš viso pagamina Jupia jėgai
nė da Ilha da Solteira ...

— Viršlaidininkų panaudoji
mas - atvers plačiausias gali
mybes elektros jėgos panau
dojime, apšildyme ir visur, kur 
tik reikalinga jėga, šviesa, ši
luma . . .

Pirmąsias teigiamas žymes 
išauginamuose kristaluose Ju- 
raitis pastebėjęs vieną 1983 m. 
liepos mėnesio vakarą, su di
džiausiu užsidegimu ir įsigili
nimu dirbdamas Sao Paulo 
universiteto laboratorijoje, tal
kinamas kadaise buvusio jo 
instruktoriaus dr. Walterio Sa- 
no. Tuo metu, jam vykdant ma
tavimus elektrinių laidininkų 
su jo kristalais, visa naudoja
mų mašinų ekvilibracija pasi- 
keitė-sutriko. “Pirmu momen
tu neturėjau jokio moksliškai 
realaus paaiškinimo, kokią 
slaptą nežinomą jėgą esu iš
auginęs šituose chemiškai ato
mine jėga tviskančiuose kris
taluose. Svetima jėga ėmė 
veikti visus aparatus, staiga 
atsirado nepaprasto įtempimo 
parazitinė jėga-srovė! Visa 
didžiulė universiteto labora
torija, - šypsosi Juraitis, ap
virto aukštyn kojom! Daugelis 
mokslininkų subėgo žiūrėti: 
kas gi naujo atsitiko??? Ir 
tada žodžiais nenusakomu 
mokslininko nujautimu supra
tau, kad po daugelio tūkstan
čių mano įtempto darbo valan
dų -gimsta NAUJAS mokslinis 
išradimas! Uždanga nukrito, 
ir žiedu prasiskleidė pirmoji 
išradimo ląstelė, į kurį Jurai
tis buvo pasinėręs siela ir kū
nu! Vertė K. J.

Tėviškės žiburiai « 1988. III. 22 — Nr. 12 (1987) . psl. 5

Los Angeles vyrų kvartetas linksmai nusiteikęs. Iš kairės pirmoje eilėje: 
BRONIUS SELIUKAS, EMANUELIS JARAŠIŪNAS; antroje - RIMTAU
TAS DABŠYS, ANTANAS POLIKAITIS

Šaunus vyrai - šauni daina

A|A 
STEFANIJAI MINIOTIENEI 

mirus,
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą, netekus mylimos 
tetos, VANDAI YČIENEI, VALEI ir DONATUI KARO
SAMS bei jų šeimoms -

Jurgis ir Emilija Karosai su šeima

Mylimam sunui ir broliui

a. a. VYTAUTUI DUMČIUI
mirus,

Taip kartais rašo spauda 
apie pagarsėjusį Los Angeles 
vyrų kvartetą, kuris balandžio 
9 d. Anapilyje per “Tėviškės 
žiburių” spaudos vakarą at
liks meninę programą.

Kvartetu džiaugiasi ir di
džiuojasi Los Angeles lietuvių 
kolonija, kur jie įvairiomis 
progomis atlieka meninę pro
gramą. Bet jų dainos veikla 
yra plati ir prašoksta Los Ange
les lietuvių kolonijos ribas. 
Jie yra apkeliavę visas žymes
nes JAV lietuvių vietoves, o 
taip pat Australiją ir Kanadą. 
Visur šiltai sutinkami ir gerai 
įvertinami. Kitais metais pla
nuoja aplankyti Europos lie
tuvius.

Su dideliu pasisekumu kon
certavo Australijoj, kur bu
vo pakviesti Pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso rengė
jų. Dainavo trijuose miestuo
se. Vietinė lietuvių spauda 
rašė, kad tuoj pat žiūrovų dė
mesį patraukia artistiškas lai
kymasis scenoje, puikus daina
vimas, brandi interpretacinė 
išraiška, sugebėjimas impo
nuoti, girdėtas dainas apvilk
ti nauju rūbu.

Kvartetas kartais yra va
dinamas “dainuojančiais in
žinieriais”, nes jie visį yra 
inžinieriai ir vienas dar tech
niškų mokslų daktaras. Todėl 
kartais jų klausiama, kaip su
derinti tiksliųjų mokslų ša
kas su dainos menu? Bet mini
mi inžinieriai jaunystėje pa
milo dainą, su kuria nesiski
ria iki šiol. Kaip vienas mūsų 
rašytojas rašo: “Tokia, matyt, 
lietuvio prigimtis - be dainos 
jis gyventi negali”. Yra pri
klausę choram, įvairiem dai
nos vienetam, dainavę lietu
vių rengtose operetėse ir ope
rose. Daugiau kaip 20 metų 
dainuoja savo įsteigtam kvar
tete.

Kvartetas yra išleidęs dvi 
plokšteles: “Tik tu viena’’ ir 
“Apie tave svajoju”. Jas bus 
galima įsigyti Anapilyje spau
dos vakaro metu.

Kvartetą sudaro: pirmas te
noras Emanuelis Jarašiūnas, 
antras tenoras Bronius Seliu- 
kas, baritonas Antanas Poli- 
kaitis, bosas Rimtautas Dab- 
šys. Akompaniatorė muz. Rai
monda Apeikytė, meninis va
dovas - Petras Maželis. J.A.

jo motinai MATILDAI, broliui ROMUI ir giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia -

KL Bendruomenės Windsoro apylinkė

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS
R E M K IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

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

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

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

TELEX: 06-218906 Reg. Nr. 2740365

ALGIS MEDELIS
Sutvarkau dokumentus iškvietimui giminių

1988 METŲ KELIONĖS / LIETUVĄ 
ypatingai prieinamos kainos, įskaitant net ir vizų, oro uostų ir dau
gumos draudų mokesčius (pvz. '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!

Prakalbėkite

Nuo 1988 m. balandžio 17 iki 23 d., 
kanadiečiai dalyvaus Valstybinėje pilie
tybės dienoje - savos pilietybės šventėje, 
įsąmoninančioje kanadietiškumo reikšmę.

Įsijunkite... Didžiuokitės
Nors įstatymuose Kanados pilietybė 
gyvuoja tik nuo 1947 m., dvasia, teikianti 
kanadiečiams savitą ypatumą, jau 

gyvuoja nuo 
anksčiausių 
konfederacijos „ k- dienų. Lygybė,
skirtumai ir 

bendravimas yra esminės dalys tos 
dvasios ir pagrindiniai dėsniai 
Kanados bendruomenės.

Valstybinės Pilietybės Savaitės metu, 
visų vietovių ir visų amžių žmonės rodys 
ką jiems reiškia būti kanadiečiu. 
Mokyklose, bendruomenių centruose, 
įstaigose ir versluose per visą kraštą 
kanadiečiai darys kažką nepaprasto 
Kanadai.

Tad prakalbėkite! įsijungite!
Didžiuokitės esą kanadiečiai!

Būti kanadiečiu
NATIONAL CITIZENSHIP WEEK
APRIL 17 to 23, 1988
FOR MORE INFORMATION CONTACT YOUR LOCAL
CITIZENSHIP COURT

Canada

Department of the Secretary 
of State of Canada

The Hon. David Crombie

Secretariat d Etat 
du Canada

L'hon David Crombie
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Vasario 16 minėjime White Rock vietovėje dainuoja duetą: iš kairės - 
Nijolė Car-Harris ir Vida Milerienė. Meninės programos pranešėja - Juli
ja Paliulytė Nuotr. E. Gumbelio

Vasario 16 minėjimas White Rock, B.C. Rengėjai ir svečiai; iš kairės: E. 
Gumbelis, N. Cameron, R. Macijauskas, C. Greblikaitė, A. Kenstavičius, 
J. Paliulytė, R. Gumbelis, Z. Petkutė Nuotr. E. Gumbelio

White Rock, British Columbia
RAMIOJO VANDENYNO PA

KRAŠTYJE, kalnuotoje Britų Ko
lumbijoje lietuvių kilmės gyven
tojų galima rasti nuo Viktorijos 
iki Yukono teritorijos. KLB Britų 
Kolumbijos apylinkė buvo įsteigta 
adv. J. Juškaičio 1953 m., apimanti 
visus B. Kolumbijos teritorijoje 
gyvenančius lietuvius. Šiuo metu 
daugiausia lietuvių yra susispietę 
mažesnėse vietovėse: kaip Surrey, 
White Rock, Delta ir kitose. Bu
vusi didžiausia lietuvių kolonija 
Vancouveryje yra labai sumažėju
si. Tuo tarpu mūsų lietuviška veik
la yra perkelta į daugiau lietuvių 
apgyventas apylinkes.

Mūsų artimiausi kaimynai yra 
Seattle lietuvių kolonija. Pasta
raisiais metais Seattle lietuvių 
veikla žymiai pagyvėjo čia atvy
kus iš Čikagos bent kelioms šei
moms. Turėjome progos dalyvauti 
jų suruoštame 70 metų Lietuvos ne
priklausomybės minėjime. Gražio
je latvių salėje susirinko apie 
150 dalyvių. Minėjimų atidarė 
JAV Lietuvių Bendruomenės Seat
tle apylinkės pirm. Ina Bertoly- 
tė-Bray. Vladas Šakalys papasa
kojo savo pergyvenimus sovietų 
kalėjime, pabėgimo iš Lietuvos 
vargus. Sveikino latvių ir estų 
atstovai, ilgokai kalbėjo kongres- 
manas J. Milleris, pažadėdamas 
ginti Lietuvos reikalus JAV kong
rese.

Meninę dalį atliko Los Angeles

Branginkime vertingiausią auką
TAUTOS FONDUI.'

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

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

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

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

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954 

FUI CHAPlt siao Huron Urte St.

vyrų kvartetas ir tautinių šokių 
grupė “Lietutis”. Po minėjimo bu
vo bendros vaišės ir po to dainos 
tęsėsi iki vėlyvo vakaro. Sekantį 
savaitgalį vasario 21 d. B. Kolum
bijos lietuviai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį. Minė
jimas įvyko White Rock miestelyje. 
Suplaukė šimtas su viršum daly
vių, kas mūsų apylinkėje yra re
kordinis skaičius. Po oficialaus 
atidarymo buvo supažindinta su 
Rimu Macijausku, nesenai atvyku
siu iš Ispanijos. Rimas, pabėgęs 
nuo Sovietų laivo, kurį laiką gy
veno Madride. Toliau kalbėjo Vir
gilijus Kaulius ir Ramutis Gumbe
lis. Meninę programą atliko Seat
tle tautinių šokių grupė “Lietutis”, 
vadovaujant Zitai Petkutei, dekla
mavo Z. Tumaitienė ir Aldona Go- 
ronsonienė, gražiai dueto dainavo 
Vida Malerienė ir Nijolė Car-Har
ris. Minėjimas baigtas daina “Lie
tuva brangi”. KLB Britų Kolumbi
jos apylinkės valdyba jieško bū
dų užmegsti ryšius su visais lie
tuviais gyvenančiais B. Kolumbi
joje. Mes norime, kad visi įsijung
tų į bendruomeninę veiklą. Tad 
kreipiamės į laikraščio skaityto
jus, kurie turi giminių ir pažįsta
mų Br. Kolumbijoje. Malonėkite 
pranešti Bendruomenės apylin
kės sekretorei šiuo adresu: J. Pa
liulytė, P.O. Box 48181, Vancouver, 
B.C. V7X 1N8. RLB Br Kolumbijos

apylinkės valdyba

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

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

Gerry Lougheed 
Funerol Home

Aukos Kanados Lietuvių Bendruomenei
Krašto valdybos veiklai Vasario 16 proga

Delhi-Tillsonburgo iždininkas V. 
Galeckas atsiuntė $525. Aukojo 
šie asmenys: $50 - P. R. Kūrai, V. 
Vendašius; $40-J. Lukšiai, V. Ga
leckas; $30 - P. Z. Augaičiai, A. 
Klemkienė; $25 - B. A. Stonkai; 
$20 - S. R. Beržiniai, B. Cvirkos, 
V. Jakubickienė, E. Vendašienė, 
V. Čiuprinskai, J. Jurėnas, M. P. 
Norkai, V. L. Vitai, A. K. Ratavi- 
čiai, B. Lukošienė, J. Mačiuliai, 
VI. B. Vytai, V. Zadurskiai, S. Sty
ra, O. D. Šiurnos, A. Mickevičienė,
A. Steigvilai; $10 - A. Aleliūnas, 
E. G. Rugieniai, M. Rudokienė, F. 
L. Gurkliai, p.p. Gudinskai, M. 
Stonkaitienė, V. Dirsė, P. Vežiaus- 
kai. kun. R. Kemežys, A. Lapenai,
B. Rudokienė; $5 - A. Aleliūnienė, 
K. Šimutienė.

KLB raštinėje Toronte: $100 - B. 
Narbutas; $77 - J. Kralikauskas; 
$50 - V. Marcinkevičius, W. Mastis, 
P. V. Jankaičiai, V. Vaidotas; $40 - 
p. Petrauskienė; $30 - K. V. Otto; 
$25 - G. Balčiūnienė, I. Meikle- 
john, V. Anysienė, A. Seliokas; $20
- S. Krašauskas, T. D. Burokai, A. 
Z. Stančikas, kun. K. Kaknevičius, 
A. Grigonis, A. K. Vaičiūnas; $15 -
D. Karosas; $10 - K. Stulpinas, J. 
V. Dimskiai; $5 - A. Vingevičienė,
E. Ulickienė; $3 - G. Schmidt.

Hamiltone: $50 - A. Paulius; $20
- A. Šilgalis, P. Šeirys, V. Sakas, 
Eug. Beržaitienė, B. Steponavi
čius, Kl. Karaška, L. Gutauskas; 
$15 - S. Kalvaitis; $2 - J. Jokuby-
nas, B. Latauskienė.

Iš kitų vietovių: $100 - V. Žemai
tis (Pefferlaw, Ont.), J. Kalainis 
(St. Catharines); $50-J. Linkūnai- 
tis (Oakville); $30 - E. Daniliūnas 
(London); $25 - Z. Jakubonis (St. 
Catharines); $16 - S. G. Noreikos 
(Lethbridge, Alta.); $15 - A. Kan
tautas (Edmonton).

Paremti KLB valdybos darbams 
ryšium su vasario mėn. įvykiais 
Lietuvoje aukojo šie asmenys iš 
Toronto: $400 - N.N.; $100 - J. Le- 
lis, E. Senkuvienė, V. Nausėda; 
$50 - V. Staškevičius, V. Melny- 
kas, D. P. Vaidila; $30 - A. Pūkas; 
$25 - J. Budrys; $20 - K. Stirbys; 
$15 - A. Juozapavičius; $10 - K. 
Konkulevičius.

Toronto “Volungės” choras davė 
dosnią auką (sumos prašė neskelb
ti). KLB valdyba džiaugiasi šių 
jaunų lietuvių visuomeniniu susi
pratimu ir nuoširdžiai dėkoja.

Iš kitų vietovių aukojo: $50 - B. 
Liškauskas (Oakville); $20 - A. 
Graboshas (Hamilton).

Per KLB informacinį susirinki
mą, įvykusį kovo 6 d. Toronto Lie
tuvių namuose, surinkta $743.

Torontiečių autobuse, vykstant 
į demonstraciją Otavoje, surink
ta $530. Aukojo: $50 - K. Asevičius, 
A. I. Žemaitis, B. Savickas; $30 - V. 
Puodžiūnas; $20 - J. Puteris, P. 
Adomaitis, A. Lukošius, P. Čepon- 
kus, E. Abramavičius, R. A. Giršiai, 
J. Rovas, R. Slapšienė, A. Vektery- 
tė, A. Borchertas, D. Vaidilienė, P. 
Dalinda, J. Bacevičius, D. Tunaity- 
tė; $15 - P. Čiurlys, K. Čibas, A.

AfA 
APOLINARUI ČEPAIČIUI

mirus,
jo seserį ELENĄ BERSĖNIENĘ Wellande, brolį 

KAZIMIERĄ ČEPAITĮ, jų šeimas, gimines ir 
atimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

A. V. Karaliai
A. J. Kutkos 

Čeponis; $10 - R. Bekeris; $5 - A. 
Gineitis, K. Pečiulis, P. Pečiulis.

Vasario 16 proga Toronte auko
jusių skelbime padarytos dvi klai
dos: I. Vadauskienė aukojo $70 (ne 
Vasiliauskienė); V. Naras aukojo 
$30 (ne V. Meras). Už aukas dėko
jame-už klaidas atsiprašome.

KLB valdyba reiškia nuoširdžią 
padėką visiems aukotojams. Nuo

“Tėviškės žiburių” aukotojai
$500: Prisikėlimo parapijos kre

dito koopertyvas; $200: “Litas” 
Montrealio liet, kredito unija; 
$100: kun. J. Znotinas: $50: A. Bal
čiūnas, KLK moterų draugijos 
Hamiltono parapijos skyrius; $25: 
Los Angeles Daumanto šaulių 
kuopa, J. Vyšniauskas, V. Kubi
lius, L.Š. St. Kalantos šaulių kuo
pa St. Petersburg, Daytona Beach 
lietuvių klubas; $20: V. Karalius; 
$18: D. Žiogas, J. Puteikis; $15: 
A. Rubinas, A. Šilbajoris; $10:
R. Geidukytė, J. Červinskas. R. R. 
Graudis, C. Masaitis; $8: A. Pet
rauskas, I. Girdzevičius; $6: J. Sin
kevičius; $5: Br. Mozūras, A. Taut
kus, G. Kavaliūnas, V. Narkevi
čius, V. A. Nakas, B. Budzinaus- 
kas; $4: A. Visockis; $3: A. Vaitė- 
nas, A. Lukas, E. Gantautas, E. 
Meškauskas, B. Kavaliauskas, J. 
Uksas, N. Gailius, V. Vali, L. Ric
kevičius.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$27: A. Paulionis; $26: A. Visoc

kis; $25: J. Oscila, Z. Barysas, K. 
Baltramaitis, S. Martinaitis, P. 
Pranas, S. Baršauskienė, V. Du- 
bauskienė, A. Jurjonas, St. Sant
varas, J. Kanys, Zg. Romanauskas, 
Iz. Kandrotas, J. Stropus, M. Laz- 
dutis, J. Sakevičius, K. Stulpinas, 
kun. Vyt. Pikturna, dr. Br. Krakai- 
tis, R. Geidukytė, K. Karaška, A. 
Keliačius, H. Steponaitis, J. Ston
kus, J. Masilionis, J. Malcius, J. 
Ribinskas, J. Karaliūnas, J. Kari, 
V. Kulmatickas, J. Bironas, K. Bo
gušis, M. Bernotaitis, O. Genantis, 
J. Avižienis, N. Adams, J. Buivy
das, J. Červinskas, A. Danaitis, J. 
Dekeris, L. Grabošas, J. Jeneckas, 
B. Juodelis, J. Grabošas, P. Joga, 
J. Juragis, J. Kriaučeliūnas, A. 
Kuncaitis, V. Kolyčius, A. Luko
šiūnas. dr. A. Matukas, Br. Mozū
ras, H. Matijošaitis, V. Nausėda, 
M. Noreika, L. Veselka, O. Mucins- 
kas, M. Mogenis, J. Misius, A. Ki- 
sielis, V. Platakis, J. Paulėnas, 
V. Juchnevičius. V. Prižgintas, E. 
Kazlauskienė, A. Kontrimas, B. 
Giedraitis, K. Urudzinskas, “Rū
ta”, P. Skilandžiūnas, B. Stonkus, 
O. Šarūnienė, VI. Žemaitis, V. Kra- 
milius, N. Berškys, A. Lukšytė- 
Meiluvienė, M. Skučienė, VI. Pleč
kaitis, P. Bružienė, J. Vilimas, A. 
Žižys, K. Strikaitis, J. Vasiliaus
kas, A. Vasiliauskas, P. Rimkus, 
J. Stankus. A. Vyšniauskas, E. Ra- 
sokas, St. Juškevičius, E. Jaškie- 
nė, V. Poškus, A. Beresnevičius, P. 
Devenis, F. Ignaitis, Pr. Puidokas, 
J. Mikalauskas, J.Kučinskas, J.

J. Tamulėnienė
A. A. Zinaičiai 

šių metų pradžios įvesta kompiu
terinė sąskaitybos sistema. Pa
kvitavimai, aukojusiems nemažiau 
$20, bus išduodami tik vieną kar
tą metuose.

A. a. V. Skrebutėno testamen
to vykdytojams KLB valdyba dė
koja už $700 auką jos veiklai.

Paskutiniu laiku per KLB kraš
to valdybą Kanados lietuvių kul
tūros muziejaus statybai gautos 
šios aukos: $5,000-V. Vilembrech- 
tas; $1,000 - A. Mickevičius, S. 
Pranskevičius; $500 - V. Baliū- 
nienė;$100-A. G. Valiūnas.

Anapilio moterų būrelio narei

AfA 
JADVYGAI DAGILIENEI 

mirus,
jos vyrą VIKTORĄ ir visą šeimą giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime-

Anapilio moterų būrelis

Kisell, K. Barčauskas, P. J. Berno
tą, E. Bogušlauskas, A. Bogušlaus-
kas, L. Radzevičienė, Pr. Grybas, 
V. Norkevičius, J. Svilas, J. Gir
nius, A. Smolskis, A. Sakavičius, 
J. Vaškevičius, S. Mekšūnas, D. 
Klibingaitienė, A. Lakas, E. Matu- 
šaits, M. Petrauskis, J. Petrikonis, 
A. Sužiedėlienė, J. Sodaitis, A. 
Petryla, A. Šilbajoris, O. Mašalas,
S. Gampp, S. Styra, J. Valaitis, V. 
Styra, J. Adomaitis, J. Bežys, V. 
Dargužas, V. Juodis, S. Ignotas, B. 
Misevičius, J. Povilaitis, A. Rugys, 
P. Zaranka, A. Jungmeisteris, J. 
Ilgauds, V. Januška, A. Knystau- 
tas, J. Besąsparis, P. Besąsparis, 
A. Razutis, D. A. Varnas, K. Sudei-
kat, A. Kriščiūnienė, M. Obelie- 
nius, J. Kukutis, Pr. Vizbaras, J. 
Gudavičius, Z. Jakubonis, Pr. Če- 
ponkus, V. Naruševičius, K. But
kus, Pr. Pargauskas, K. Stankus, 
J. Ališauskas, A. Zailskaitė, S.

AfA 
JADVYGAI DAGILIENEI 

iškeliavus į amžinybę,
giminėms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia-

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba

AfA 
JONUI ŠEFLERIUI
iškeliavus į amžinybę, 

giminėms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą
reiškia -

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba

Jelionienė. J. Kulikauskas, J. Vyš
niauskas, P. Prankienė. V. Kubi
lius, B. Budzinauskas, St. Berži
nis, A. Važgauskas, P. Adams, G. 
Buntinienė, E. Janušauskas, A. 
Peleckis, F. Walther, J. Juraitis,
J. Liudvikauskas, J. Adomaitis,
K. Gegieckas, St. Starkutis, M. 
Gaivelienė, V. Bielskis, J. Lapp, 
R. Bekeris, J. Bartnikas, V. Any- 
sas, A. Gelžinis, J. Naujokaitis, 
K. Miklius, J. Pareigienė.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: A. Gaulia, J. 
Nargelas,

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$50: V. Staškevičius, Pr. Bud- 

vidis, dr. J. Vingilis, A. Pažemė- 
nas, P. Grunskis, G. Rodke, J. Sun- 
gaila, V. Timošenka, A. Banaitis, 
$40: V. Skripkus, V. Adomonis, 
J. Nevulis; $35: A. Ragelis, L. Mer
kelis, J. Jonaitienė, P. Vežauskas, 
P. Jokšas; $32: kun. V. Katarskis; 
$30: VI. Mačiulis, R. Prociw, M. 
Pranys, A. Šileika, G. Miglinienė, 
P. Lapienis, O. Berentas, V. C. Gu
daitis. V. Dauneckas. M. Empake- 
ris, A. Jonušas, K. Daunys, Z. Do
bilas, S. Gotceitienė, A. Budnikas, 
Pr. Gudžinskas, M. Jasaitis, K. S. 
Juknevičius, L. Krajauskas, K. Ma
jauskas, C. Masaitis, A. Prialgaus- 
kas, J. Pleinys, M. Pargaliauskie- 
nė, A. Kanapka, A. Rubinas, J. Ra
manauskas, V. Tamošiūnas, J. Vie- 
raitis, J. Mackevičius, VI. Katelė, 
St. Urbantas, A. Kusinskis, A. 
Prunskus, J. Vidmantas, Br. Lau
čys, R. Galinauskas, V. Abrama
vičius, J. Gataveckas, J. Lindsay,
T. Liškauskas, L. Bajorūnas, E. 
Dubininkas, kun. L. Musteikis, J. 
Baranauskas, N. Navickas, A. Va
nagas, R. Winteler, J. Glemža, J. 
Inčiūra, A. Lipčius, J. Radas, M. 
Vaišvila, M. Kislauskas, V. Tasec- 
kas, S. Rajeckas, S. Narbutavičie- 
nė, M. Laurinavičienė, St. Bubulis, 
V. K. Dailydė, Jurgis Kraučeliū- 
nas, V. Gečas, M. Zubrickas J. Ka
rosas, Br. Grajauskas, B. Neve- 
rauskas, J. Paršelis, J. Arcima- 
vičius, L. Ožebergaitė, E. Dani
liūnas, M. Kardelis.

Už dvejus metus garbės prenu
meratą atsiuntė: A. Rolia.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai.

AfA 
HERTAI BUMELIENEI

mirus, 

vyrą IGNĄ ir sūnų ROBERTĄ bei gimines nuošir
džiai užjaučiame -

Vytas, Angelė ir Rūta Kulniai

AfA 
EDVARDUI ŠIDLAI

Lietuvoje mirus,
jo seseriai menininkei ELENUTEI ŠIDLAITEI-DOCIE- 
NEI, netekus mylimo brolio, reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą-

Elena ir Alfonsas Zubriai
Pranas ir Pranciška Norušiai

AfA 
APOLIUI ČEPAIČIUI

mirus,
liūdinčius brolį KAZIMIERĄ, seserį ELENĄ BER
SĖNIENĘ su šeimomis ir artimuosius gimines nuo
širdžiai užjaučiame -

Eugenija ir Kostas Gap učiai
Aldona ir Juozas Rygeliai

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 
1988 m. kovo 9 dieną, Filadelfijoje mirė,

AfA 
LEOKADIJA BAGDANAVIČIŪTĖ- 

GAILIUŠIENĖ.
Nuliūdime liko -

vyras Antanas, dukterys - Marija Valienė, 
Jūra Viesulienė, vaikaičiai - Tauras, 
Vytas, Austė Viesulai

seserys - Birutė Ignienė su šeima 
ir Aldona Birgelienė su šeima

Laidotuvės įvyko antradienį, kovo 15, Nekalto 
Prasidėjimo seserų vienuolijos Dangaus vartų 
kapinėse, Putnam, CT.

The Marlatt
The J. B. MARLATT 615 Main Street East
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford)

laidotuvių namai 
ir koplyčia
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PADĖKA
Mūsų mylimam

AALGIRDUI BANELIUI
1988 m. vasario 16 d. staiga iškeliavus amžinybėn 
reiškiame nuoširdžią padėką Tėvams pranciškonams už 
maldas ir laidojimo apeigas.

Esame giliai dėkingi giminėms, draugams bei pažįs
tamiems taip gausiai su a.a. Algirdu atsiveikinusiems laido
tuvių namuose ir jį palydėjusiems į kapines. Dėkojame už 
jo vėlę užprašytas šv. Mišias, gėles, pyragus pusryčiams, 
aukas jo atminčiai ir užuojautą raštu bei spaudoje.

Jūsų dalyvavimas su mumis mūsų liūdesio valandoje 
ir išreikšti jautrūs užuojautos žodžiai mums suteikė ir tebe- 
teikia stiprybę ir paguodą.

Liūdintys tėvai, broliai Vytautas ir
Algimantas ir jų šeimos



Lietuvių tautodailės instituto narės, planuojančios parodą Hamiltone tautinių šokių šventės (1988 m. liepos 3 d.) 
savaitgalyje. Iš kairės: I. Meiklejohn, E. Bajoraitienė, A. Vaitonienė, I. Stankaitytė, G. Baltaduonienė; antroje 
eilėje: E. Gudinskienė, O Taseckienė, R. Pakalniškienė, L. Nakrošienė, H. Lasienė, A. Kazanavičienė J. Miltenis

Poetas Šlaitas naujuose namuose

Lietuvos medicinos istorija
Naują veiklą pasitinkant

Po ilgo darbo ir įdėtų dide
lių pastangų praeitų metų ru
denį pasirodė seniai lauktas ir 
reikalingas veikalas — “Lietu
vos medicinos istorija”. Pa
grindinis knygos autorius ir 
redaktorius yra prof. dr. Juo
zas Meškauskas, buvęs Lietu
vos universiteto medicinos fa
kulteto profesorius ir deka
nas. Atskirus skyrius yra pa
rašę bendradarbiai daktarai: 
Henrikas Brazaitis, Milda 
Budrienė, Laimutė Griniūtė, 
Stasys Jankauskas (vet.), Jur
gis Starkus, Vacys Šaulys ir 
Vytautas Tauras. Medžiagos 
surinkime talkino dr. Kazys 
Pemkus. Prof. dr. Jonas Puzi
nas daug pagelbėjo savo pa
tarimais ir papildoma medžia
ga, o Alina Skrupskelienė — 
savo sugestijomis bei patai
symais knygų redaguojant ir 
paruošiant spaudai. Knygos 
pradžioje yra trumpa konden
suota santrauka anglų kalba, 
paruošta dr. Jono Meškausko.

Knyga stora ir sunki, turinti 
834 puslapius. Veikalas apima 
medicinos vystymosi raidų 
nuo senovės Lietuvos ligi pas
kutinės vokiečių okupacijos 
galo — 1944 m. Pati didžiau
sioji knygos dalis yra skirta 
rfepriklausomos Lietuvos lai
kotarpiui. Išsamiai yra pavaiz
duota Lietuvos universiteto 
medicinos fakulteto kūrimosi 
ir augimo raida bei medicini
nio ir socialinio aprūpinimo 
sritys nepriklausomoje Lietu
voje. Knygos gale randame pil
nų Lietuvos universiteto me
dicinos fakultetų baigusiųjų 
sųrašų ir lietuvių gydytojų 
mokslinių darbų bibliografijų.

Trijų šimtų su viršum kny
gos puslapių yra paskirta 
grynai archyvinei medžiagai: 
įvairūs valdžios įsakymai bei 
potvarkiai, paskirų departa
mentų bei organizacijų sta
tutai ir taisyklės, statistinės 
lentelės ir fotografijos. Iš 
pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
visa tai yra bereikalingas 
balastas. Tačiau, įsigilinus 
pajunti veikalo mokslinį ly
gį ir didelę vertę. Įstatymuose 
ir taisyklėse atsispindi visa 
organizavimo ir vykdymo poli
tika bei siekimai, o statisti
nėse lentelėse — galutini re
zultatai ir tikras dalyko sto
vis.

Nežiūrint to, knygoje pasi
gendama tos archyvinės me
džiagos išsamesnės interpre
tacijos bei kai kurių paaiški
nimų. Tai ypatingai būtų svar
bu nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpiui. Šiuo metu mes 
dar turime išeivijoje nemažų 
skaičių vyresnės kartos lie
tuvių gydytojų — visų sričių 
specialistų — studijavusių ir 
praktikavusių nepriklauso
moje Lietuvoje. Tai yra gyvas 
ir autentiškas šaltinis, kurio 
amžinai neteksime jiems išmi
rus. Knygos autorius šiuo klau
simu pasisako sekančiai: 
“Esant toli nuo pagrindinių 
šaltinių, darbas buvo sunkus, 
ilgas ir, be abejonės, su trū
kumais. Medicinos ir sociali
nio aprūpinimo istorijos mes- 
iki šiol neturėjome. Dabarti
niu metu okupuotoje Lietuvo
je medicinos istorijos, svei
katos aprūpinimo ir sociali
niais klausimais straipsnių 
ir studijų yra nemažai. Bet tie 
straipsniai dažniausiai yra 
tendencingi. Kas nepriklau
somos Lietuvos buvo padaryta 
ir pasiekta, stengiamasi pa
neigti ir interpretuoti netei
singai ar neigiamai. Šiuo vei
kalu norime nušviesti ir pa
rodyti tas problemas tikroje 
šviesoje. Ši knyga yra dau

giau dokumentinė — doku
mentų rinkinys. Kai kas gal 
pasiges platesnės interpre
tacijos ir platesnių komen
tarų. Viena, tam reikia ilges
nės perspektyvos, o antra, tai 
knygų per daug išplėstų” (pra
tartis).

Nematau prasmės leistis į 
platesnį knygos turinio atpa
sakojimų, tačiau, norisi trum
pai peržvelgti kai kuriuos is
torinius momentus bei statis
tines lenteles. Tikiu, tai gali 
būti įdomu visų kartų skaityto
jams.

Medicina gilioje senovėje
Senovės Lietuvoje medicina 

ilgų laikų buvo vaidilų, žynių 
ir burtininkų rankose, kai se
novės Rytų kraštuose kovai su 
ligomis jau buvo pradėta do
mėtis nuo seniausių — prieš
istorinių laikų. Egipte atras
tas papirusas iš 3000 metų 
prieš Kristų laikotarpio ap
rašo chirurginę technikų su 
aiškiomis instrukcijomis. Tuo 
pačiu laikotarpiu medicina 
jau buvo žinoma ir kituose Ry
tų kraštuose, k. a. Kinijoje, 
Persijoje ir Graikijoje. Hipo
kratas, gyvenęs apie 4 a. pr. 
Kr., yra laikomas pirmuoju 
modernios medicinos tėvuz 
Kai kurie jo diagnostiniai me
todai ir dabar tebeturi reikš
mės. Lietuvoje, apie penkio
liktų šimtmetį, atsirado barz
daskučiai, cirulninkai ir pir
tininkai, kurių gydymo vietos 
buvo kirpyklos ir pirtys. Šitie 
mediciniškieji amatininkai 
pradėjo organizuotis į cechus- 
brolijas, turėjusias savo įsta
tus ir griežtas etikos taisyk
les. Pirmasis toks cechas buvo 
įkurtas Vilniuje 1509 metais.

Vėliau buvo pradėta steigti 
prie bažnyčių mažos ligoni- 
nės-špitolės, kurios buvo 
daugiau karitatyvinio pobū
džio — prieglobstis pabėgė
liams, ligoniams ir seneliams, 
kurie neturėjo kur prisiglaus
ti. 1792 metais tokių špitolių 
D. Lietuvos kunigaikštijoje 
buvo priskaitoma 194.

Mokslinė medicina
Vakaruose ji jau buvo žino

ma aštuntame amžiuje. Pir
moji žinoma medicinos mokyk
la buvo įkurta Salernoje de
vintame amžiuje. Vėliau, 1224 
m. — Neapolyje, 1348 m. — Pra
hoje, 1364 m. — Krokuvoje, 
1365 m. — Vienoje, 1385 m. — 
Heidelberge ir t.t. Pirmieji 
europinės medicinos atstovai 
pradėjo pasirodyti Lietuvoje 
penkioliktame amžiuje. Didy
sis Lietuvos kunigaikštis Vy
tautas pakartotinai kviesda
vosi gydytojų iš Vokietijos 
savo žmonai gydyti. Vėliau 
didikų dvaruose jau buvo pa
stovių gydytojų, atvykusių iš 
Vakarų — Italijos, Prancūzi
jos, Vokietijos ir kitur. Še
šioliktame amžiuje Vilniaus 
katedros kapitula jau turėjo 
savo pastovius gydytojus ir 
1518 metais Vilniuje įkūrė pir
mųjų ligoninę su 10 lovų. Ant
roji ligoninė Vilniuje buvo 
įkurta 1536 metais. Ilgainiui 
ligoninių tinklas sparčiai au
go. 1860 m. Lietuvos teritori
joje jau buvo 80 ligoninių, o 
1912 metais — 152 ligoninės su 
3457 lovomis.

Medicinos mokyklos
Pirmoji medicinos mokykla 

buvo įsteigta Gardine 1776 me
tais, pavadinta Karališkųja 
medicinos mokykla. Jos inicia
torius buvo Antanas Tyzen- 
hauzeris, didelis Gardino kul- 
tūrintojas ir pramonės centro 
kūrėjas. Pirmasis mokyklos di
rektorius buvo Jonas Emanue

lis Gilbertas, medicinos dak
taras ir Lijono universiteto 
botanikos profesorius. Toji 
mokykla, tačiau, gyvavo tik 4 
metus. Tuo pačiu laikotarpiu, 
1778 metais prie Vilniaus uni
versiteto buvo įsteigta medi
cinos mokykla-kolegija, kuri 
1803 metais buvo perorgani
zuota į pilnų sparčiai augantį 
atskirų medicinos fakultetų. 
1830 metais fakultetas jau tu
rėjo 400 su viršum studentų. 
Vilniaus universitetas, caro 
įsakymu, 1830 m. buvo uždary
tas. 1832 metais buvo atidary
ta Vilniaus imperatoriškoji 
medicinos-chirurgijos akade
mija, kuri, tačiau, 1832 metais 
buvo uždaryta. Vilniaus uni
versiteto medicinos mokykla 
ir imperatoriškoji akademija 
per 34 gyvavimo metus paruo
šė apie 1500 gydytojų, kurie 
aprūpino ne tik Lietuvų, bet 
taip pat Gudijų, Kaukazu ir 
net Sibiru. Vienas iš penkių 
Rusijos gydytojų buvo baigęs 
medicinos mokslus Vilniuje.

Medicinos mokslas 
nepriklausomoje Lietuvoje 
Nepriklausomos Lietuvos 

universiteto medicinos fakul
tetas pradėjo savo darbų 1922 
metais vasario mėnesį. Tai bu
vo aukštųjų kursų tęsinys. Me
dicinos fakultetas turėjo 20 
medicinos bei chirurgijos sky
rių su katedromis. Jo mokomų- 
jį personalų sudarė iš Rusi
jos ir Vakarų Europos grįžę 
gydytojai — specialistai, ku
rių dauguma buvo lietuviai. 
Fakulteto dekanais yra buvę 
prof. Petras Avižonis, prof. 
Juozas Bagdonas, prof. Vladas 
Lašas, prof. Jonas Šopauskas 
ir prof. Juozas Meškauskas. 
Mokslas medicinos skyriuje 
buvo išeinamas per penkerius 
metus, o odontologijos ir far
macijos skyriuose — per ket
verius metus. Baigę studijas 
ir išlaikę nustatytus egzami
nus, medicinos studentai gau
davo diplomuoto gydytojo var
dų ir teisę verstis medicinos 
praktika. Per 1922-1944 metų 
laikotarpį medicinos fakulte
tų yra baigę 1862 asmenys; me
dicinos skyrių — 1070, odonto
logijos — 547, farmacijos — 
229 ir veterinarijos — 16. Pa
gal reguHamino nuostatus me
dicinos fakultetas galėjo teik
ti mokslo laipsnius: medicinos 
daktaro medicinos skyriuje ir 
farmacijos daktaro farmacijos 
skyriuje. Per visų fakulteto 
veiklos laikotarpį medicinos 
daktaro laipsnis buvo suteik
tas 26 asmenims.

Statistikos lentelė (280 psl.) 
vaizdžiai rodo medicinos kad
rų augimų nepriklausomoje 
Lietuvoje. 1922 metais Lietu
voje buvo 391 gydytojas — vie
nam gydytojui teko 5000 gyven
tojų, o 1939 metais jau turėjo
me 1370 gydytojų —vienam gy
dytojui apie 2100 gyventojų. 
(Ontario provincijoje šiuo me
tu vienam gydytojui tenka apie 
1400 gyventojų, o Toronto met
ro ribose — 500 gyventojų, 
J.S.). Kita įdomi statistikos 
lentelė (282 ir 283 psl.) rodo 
nepriklausomos Lietuvos gy
dytojų pasiskirstymų tautybė
mis. Pavyzdžiui, 1922 metais 
lietuvių buvo 49,35%, žydų — 
39,46%, likusieji (lenkų, vokie
čių, rusų ir latvių) sudarė ma
žumų. 1939 metais lietuvių 
buvo 52,8%, žydų — 42,1%, o li
kusieji kitų tautybių. Iš len
telių matome kad svetimtau
čių gydytojų procentas nuo 
1922 m. ligi 1939 m. ne tik kad 
nesumažėjo, bet dar truputį 
padidėjo. Svetimtaučiai dau
giausia gyveno miestuose, ver
tėsi prekyba, pramone ir lais-

Po ištikusio priepuolio 1987 
m. Kalėdų metu iš ligoninės į 
poilsio namus (Alexandra 
House, 23 Courtfield Gardens, 
London SW5, Gt. Britain, tele
fonas 01-370-3988) buvo perkel
tas Vladas Šlaitas.

Jis apgyvendintas garsiame 
Londono kvartale (Earls Court) 
kartu su kitais 50 gyventojų. 
Turi nedidelį atskirų kamba
rėlį trečiajame aukšte (yra kel
tuvai) ir sakosi esųs visa ko 
pilnas: šilta, duoda valgyti, ge
rai apžiūrėtas, gydytojas lanko, 
tik akys jau visai blogos, ir 
priepuolis paliko savo pėdsa
kus. Išeina pasivaikščioti.

Jo pensijų ir santaupas nu
savino tų namų administracija. 
Kai santaupų pritruks, tai val
džia parūpins skirtumų.

Viskas būtų gerai, bet Vladas 
negali atsisakyti įsisenėjusio 
įpročio rūkyti. Keli lankyto
jai, kiek žinau, “atjaučia” tų jo

VLADAS ŠLAITAS

Nepakeliama bausmė

Jeigu jūs norit nubausti 
žmogų

sunkiau, neįgali žmogiška 
širdis pakelti,

jūs jo nešaudykit,
jūs jo nekarkit,
jūs jo nebauskit iki gyvos 

galvos kalėjimu.

Jūs jį ištremkit sveti man 
kraštan; jo tėviškę 

paverskit krūva pelenų ir 
rašalu

raudonu lygumas žalias 
užliekit.

Jūs jį ištremkit svetiman 
kraštan, ir tūkstančiai 

aštrių, kaip peilis, svetimų 
akių jį šaudys.

kas dieną medžiai svetimi 
jį kars,

vomis profesijomis. Jų ekono
minė padėtis buvo daug geres
nė ir todėl jie galėjo savo vai
kus leisti į aukštuosius moks
lus.

Socialinė apsauga
Nepriklausonioje Lietuvoje 

ji buvo tvarkoma vyriausios 
socialinio draudimo valdybos, 
veikusios prie vidaus reikalų 
ministerijos. Sveikatos drau
dimui veikė privačios ir vie
šosios ligonių kasos. Pirmoji 
privati ligonių kasa Lietuvos 
teritorijoje buvo įsteigta 1906 
metais brolių Šmidtų metalo 
dirbtuvėse Kaune. Viešųjų li
gonių kasų įstatymų seimas 
priėmė 1925 metais. Tuo įsta
tymu privalomai buvo drau
džiami valstybės ir savival
dybių tarnautojai ir įmonių 
darbininkai bei tarnautojai. 
Žemės ūkio darbininkai, pagal 
įstatymų, nebuvo draudžiami. 
Visose ligonių kasose 1938 me
tais buvo apdrausta apie 119 
tūkstančių asmenų (įskaitant 
ir tarnautojų bei darbininkų 
šeimos narius). Tai sudarė tik 
3,5 procentus visų gyventojų. 
Kaimo ir miestelių gyventojų 
sveikatos reikalams buvo stei
giami sveikatos punktai su 
vienu ar daugiau gydytojų ir 
akušerių. 1940 metų birželio 
mėnesį visoje Lietuvoje buvo 
180 sveikatos punktų. Gydy
tojai gaudavo nedidelę vals
tybinę algų (200-300 litų mė
nesiui). Sveikatos punktai vei
kė apskrities gydytojų prie
žiūroje.

Valstybės pensijos bei pa
šalpos buvo skiriamos tik ne
dideliam asmenų skaičiui, pa
gal asmeninius nuopelnus ar 
specialias siauras kategori
jas, kurias nustatydavo valsty
bės prezidentas ministerių 
kabinetui pristačius. 1937 me

Nauja LSS seserijos vadovybė. Iš kairės: “Gabijos” redaktorė MARIJA 
VASILIAUSKIENĖ, vyriausia skautininke v.s. t.n. STEFA GEDGAUDIE
NĖ, VS pavaduotoja v.s. fil. MEILĖ MICKIENĖ Nuotr. J. Tamulaičio

įprotį ir nuneša cigarečių. Ge
riau, žinoma, būtų, jeigu jis 
mestų rūkyti.

Namų personalas ir gyvento
jai žinojo, kad Vai (tik taip jie 
pajėgia ištarti) yra garsus lie
tuvių poetas. O kad patys nors 
truputį pamatytų ir susipažin
tų su jo kūryba, buvo parūpin
ta kelių jo eilėraščių verti
mai, įskaitant ir visų mūsų tra
giško likimo eilėraštį “Nepake
liama bausmė”, kuriuos jis pats 
išdalijo ten savo pažįstamiems. 
Vladas sako, kad dabar pasida
ręs labai garsus, visiems pa
tinka jo eilėraščiai. Prie tų 
eilėraščių yra ir jo sveiko bei 
stipraus vyro gražios nuotrau
kos.

Sakė neberašys daugiau eilė
raščių, bet vis dėlto vienų pa
rašė. Gal bus ir daugiau.

Jo sųlygos dabar yra daug 
geresnės, negu prieš tai Lon
dono Lietuvių namuose. M.

ir svetimi namai ir svetimas 
gyenimas

bus jo kalėjimu iki gyvos 
širdies!

Jeigu jūs norite nubausti 
žmogų,

jūs jį ištremkit svetiman 
kraštan ir leiskit

kasdien jam slankiot svetimų 
namų šešėly,

kol jo širdis išdžius,
kol paskutinis kraujas 

gyslose išdžius,
kol iš žmogaus
paliks tik buvusio žmogaus 

šešėlis.

Jeigu jūs norit nukankinti 
žmogų,

jūs jį ištremkit svetiman 
kraštan.

tais tokių pensininkų buvo 
2153.

Rusų ir vokiečių okupacija
Bolševikinės rusų okupaci

jos metais (1940-41 m.) medici
nos fakultetas dirbo be dides
nių esminių pasikeitimų, iš
skyrus dekano ir kai kurių mo
komojo personalo pakeitimus.

Vokiečių okupacijos metais 
(1941-44) Lietuvos universite
tas ir tuo pačiu medicinos fa
kultetas pergyveno daug truk
dymų iš vokiečių okupacinės 
valdžios pusės. Pagaliau, 1943 
metais universitetas buvo už
darytas ir jo turtas išvežtas 
bei sunaikintas. Medicinos 
studijos, tačiau, neoficialiai 
vyko ligi 1944 metų pavasario.

Antroji bolševikinė rusų 
okupacija, jau per 40 metų 
smaugianti lietuvių tautų, at
nešė daug pakeitimų ne tik po
litinėje, bet taip pat kultūros, 
mokslo ir socialinio aprūpini
mo srityse. To laikotarpio is
torijų teks rašyti ateinančios 
kartos mokslininkams — isto
rikams, kuriems teks be galo 
sunkus uždavinys atskirti tie
sų nuo melo ir faktų iškraipy
mo.

LIETUVOS MEDICINOS IS
TORIJA, Juozas Meškauskas. 
Išleido Pasaulio lietuvių gy
dytojų sąjunga. Čikaga, 1987 m.

J.S.
Atsiųsta paminėti

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviš
kojo ugdymo žurnalas mokyklai 
ir šeimai. 1987 m. gruodis, 39 nr. 
Redakorius ir administratorius — 
Juozas Plačas (3206 W. 65th PI., 
Chicago, IL 60629, USA).

MOTERIS, lietuvių moterų žur
nalas, 1987 m. lapkritis-gruodis, 
6 nr. Leidėja - KLK moterų drau
gija, redaktorė - Nora Kulpavi- 
čienė.

Tėviškės žiburiai • 1988. III. 22 — Nr. 12 (1987) > psl. 7

d Iii Ul| Iii Hl I VEIKLOJE
Jaunasis muz. dr. Bronius Ka

zėnas, naujasis M. K. Čiurlionio 
ansamblio vadovas Klivlande, dir
ba ir su amerikiečių choru bei sim
foniniu orkestru Youngstowne. 
Prieš Kalėdas jo diriguojamas 
simfoninis Youngstowno orkest
ras su choru ir solistais atliko 
pustrečios valandos trunkančią 
G. F. Haendelio oratoriją “Mesi
jas”. Lietuvio pastangas šiltai 
įvertino spauda ir 2.000 klausy
tojų.

Lietuvos vyčių choras savo me
tiniame pobūvyje Čikagoje š. m. 
sausio 16 d. paminėjo beveik me
tais pavėluotą šimtąjį Stasio 
Šimkaus gimtadienį. Matyt, tai 
suvėlino choro vadovą Faustą 
Strolią ištikusi eismo nelaimė. 
Vakaro dalyvius pasveikino cho
ro pirm. Estela Rogers. Su Sta
sio Šimkaus gyvenimu ir kūryba 
supažindino Apolinaras Bagdo
nas. Aštuonias sukaktuvininko 
harmonizuotas dainas atliko Lie
tuvos vyčių choras, diriguoja
mas vadovą F. Strolią pakeitu
sios seselės Teresės. Trumpą 
padėkos žodį tarė sveikstantis 
F. Strolią.

Dr. Stasio Budrio lietuvių foto 
archyvas kiekvieną rudenį suren
gia lietuvių fotografų meninių nuo
traukų parodas Čikagoje, M. K. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Fotografams pranešama, 
kad konkursinė sekančios parodos 
tema yra “Miestas”. Kiekvienas 
dalyvis iki š. m. spalio 15 d. ga
lės atsiųsti ne daugiau kaip še
šias nuotraukas, vaizduojančias 
dabartinį miestą, jo architektūrą, 
jame gyvenančius žmones. Už ge
riausias nuotraukas bus paskir
tos trys premijos — $150, $100 ir 
$50. Parodos ruoša rūpinasi ir in
formacijas teikia Stasys Žilevi
čius, 7149 So. Spaulding Ave., 
Chicago, IL 60626, USA. Tel. 
(312)434-1357.

XXXV-ji Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė š. m. liepos 31 — 
rugpjūčio 7 d.d. įvyks Vasario 16 
gimnazijoje: Litauisches Gymna
sium, 6840 Lampertheim-4, 
Huettenfeld, W. Germany. Savai
tės pirmininkai — dr. Kajetonas 
Čeginskas, Kęstutis Ivinskis ir 
Eglė Juodvalkė. Organizacinę ko
misiją sudarė Tomas Bartusevi
čius, Alina Grinienė ir Raimonda 
Šreifeldaitė. Dalyviai galės ap
sigyventi gimnazijos bendrabuty
je arba viešbučiuose. Pragyveni
mas dviem asmenim bendrabučio 
kambaryje su dušu kiekvienam 
kainuos po 280 DM, be dušo — po 
245 DM. Huettenfeldo viešbu
čiuose už kambarį vienam asme
niui kasdien reikia mokėti po 25- 
40 DM, kaimyniniame Hemsba- 
che — apie 50 DM. Apsigyvenu
sieji viešbučiuose gimnazijai 
kasdien turės mokėti po 20 DM 
už maistą. Jaunimo atstovams 
pilnas pragyvenimas gimnazijos 
bendrabučio kambariuose kai
nuos po 140 DM. Registracijos 
mokestis — 50 DM, nedirban
tiems jaunuoliams — 20 DM. Re
gistruojamas! šiuo adresu: Alina 
Grinius, Diamantstr. 7, D-8000 
Muenchen 50, W. Germany. Tel. 
089-1504471. Savaitės programos 
reikalais rašyti Kęstučiui Ivins
kiui, Hausdorfstr. 81, D-53OO 
Bonn-1, W. Germany.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus Čikagoje kiekvieną 1988 
m. mėnesį įsipareigojo baigti kul
tūrine vakarone. Pirmoji tokia 
vakaronė š. m. sausio 29 d. buvo 
skirta pedagogui, literatui ir li
teratūros istorikui Pranui Naujo
kaičiui (1905-1984). Apie jo eilė
raščių rinkinius ir romanus kalbė
jo Anatolijus Kairys, priminda
mas ir pedagoginį velionies darbą. 
Jo gulbės giesme tapo 1973-76 
m. parašyta keturių didelių tomų 
“Lietuvių literatūros istorija”, 
apimanti visą lietuvių literatūrą, 
visus rašytojus ir tėvynėje, ir iš
eivijoje. Kazys Bradūnas, papildy
damas paskaitininką A. Kairį, ste
bėjosi nepaprastu Pr. Naujokaičio 
darbštumu. Mat tą keturių tomų 
“Lietuvių literatūros istorija”, 
kurios kiekvienas tomas turi 
apie 500-600 puslapių, buvo para
šyta per trejus metus. Už ne
paprastai didelį darbą jis gavo 
tik $100 į mėnesį, kai dabar ma
žesnių veikalų paruošėjai iš anks
to reikalauja tūkstančių dolerių. 
Velionis taipgi parašė daug straips
nių ir recenzijų spaudai. Ilgus 
metus jis buvo ir nuolatiniu “Tė
viškės žiburių" bendradarbiu, 
skaitytojus supažindinusiu su nau
jausiais literatūriniais išeivijos 
leidiniais. Vakaronę įvadiniu žo
džiu pradėjo dail. Valentinas Ra- 
monis, vykdomasis Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus direkto
rius, pateikdamas informacijų ir 
apie kitas planuojamas vakarones.

Kėdainiečio fotografo Stasio 
Padalevičiaus nuotraukų parodą 
surengė Kauno fotogalerija. Auto
rius yra inžinierius melioratorius, 
Lietuvos žemės ūkio akademijos 
auklėtinis, antrą dešimtmetį ne
siskiriantis su fotoaparatu. S. 
Padalevičiaus nuotraukose — 
žmogus ir jo sunkūs santykiai 
su žeme. Melioracija yra susie
ta su nelengvais žmonių likimais, 
jų kėlimusi iš vienkiemių į gyven
vietes. Atpildą už sunkų triūsą 
atspindi jauni sodai, žaliuojan
tys laukai. Melioratorių kasdie
nybę atskleidžia S. Padalevičiaus 
nuotraukų serijos — “Meliorato
rių vasara”, “Vienkiemiai ir žmo
nės”, “Sodas”.

Žymusis chirurgas prof. dr. Pra
nas Norkūnas amžiaus aštuonias
dešimtmečio proga vasario 4 d. 
buvo pagerbtas Vilniaus univer
siteto medicinos fakulteto sureng
ta konferencija. Sukaktuvinin
kas yra chirurginės katedros ve
dėjas, sukūręs originalią skran
džio ir dvylikapirštės žarnos opų 
kilmės teoriją, turėjusią didelės 
reikšmės medicinos mokslo laimė
jimams Lietuvoje. Jis taipgi yra 
pirmasis chirurgas, Lietuvoje pra
dėjęs operuoti sergančius plaučių 
ligomis. 1974 m. parašė svarbų 
veikalą "Skrandžio ir dvylikapirš
tės žarnos opaligė", 1969 m. vado
vavo pirmojo lietuviško “Kliniki
nės chirurgijos” vadovėlio paruo
šimui. Savo patirtį ir žinias yra 
perdavęs jaunesnės kartos gydy
tojams. Konferencijoje buvo ap
tarti prof. dr. P. Norkūno nuo
pelnai Lietuvos medicinai, jo pe
dagoginė ir visuomeninė veikla. 
Sukaktuvininką sveikino jo kole
gos ir mokiniai.

Skulptoriaus Vlado Žuklio am
žiaus septyniasdešimtmetį Kauno 
paveikslų galerija paminėjo jo 
darbų paroda, apimančia visus 
skulptūrinio portreto žanrus — 
statulą, reljefą, biustą, medalio
ną. V. Žukliui yra būdinga skulp
tūros klasika, išugdyta jo buvu
sių mokytojų — J. Zikaro, V. Gry
bo, P. Rimšos, J. Mikėno, B. Pun- 
dziaus, P. Aleksandravičiaus. 
Sukaktuvinė paroda nepilnai at
skleidė visą kūrybinį V. Žuklio 
kelią, nes jai tebuvo panaudoti 
rinktiniai kūriniai iš M. K. Čiur
lionio muziejaus fondų ir dalis 
pačiam autoriui priklausančių 
darbų. Paprastumu, būdingu žmo
gaus bruožų atskleidimu pasižy
mėjo poeto A. Strazdo, rašytojo 
A. Vienuolio, kultūrininko P. 
Višinskio, Žemaitės, Šatrijos 
Raganos biustai. Klasikiniu kom
ponavimo principu, žemu reljefu, 
galvos silueto pabrėžimu išsiskyrė 
medalionai “Maironis”, “M. Va
lančius”, “Prof. J. Danilevičius”, 
“Autoportretas”. V. Žuklys yra 
vienas pirmųjų profesinių skulp
torių, vykusiai panaudojusių me
dį. Savitą originalų skulptūros 
stilių jam padėjo surasti faktū
rinės ir tekstūrinės medžio savy
bės. Lietuvių liaudies drožybos 
tradicijos jaučiamos V. Žuklio 
skulptūrose “Svečių sutikimas”, 
“Motina" ir “Tėvas”.

Mečislovas Davainis-Silvestrai
tis (1849-1919), tautosakininkas, 
“Aušros” bei kitų laikraščių bend
radarbis, buvo prisimintas ir pa
gerbtas jo visų užmiršto kapo su
tvarkymu Vilniaus Rasų kapinėse. 
Vilniečius išjudino 1883 m. “Auš
roje” paskelbtas jautrus M. Davai
nio-Silvestraičio posmas: “O kaip 
būtų sunku man kuo kitu būti / 
Meilę apturėjus per kraują ir krū
tį. / Nors svetur norėtų in karalius 
skirti, / Velyč tarp savųjų varguose 
numirti.” Užmirštą aušrininką 
taipgi priminė V. Girininkienė 
ir A. Paulauskas žurnale “Moks
las ir gyvenimas” paskelbtame 
straipsnyje “Vilniaus nekropo
lis ir panteonas”. Pirmoji atsi
liepė vilnietė M. Burokienė, pri
siminusi, kad seniau per Vėlines 
visada uždegdavo žvakelę ir ant 
M. Davainio-Silvestraičio kapo, 
apie jo darbus girdėjusi iš savo 
tėvo Marcelino Šikšnio. Daugelio 
užmirštą kapavietę patvirtino ir 
kiti vilniečiai. Kraštotyrininkai 
supylė žemių, pastatė paminklėlį. 
Rasų kapinėse, Literatų kalnelio 
papėdėje, neseniai buvo atideng
tas liaudies meistro I. Užkurnio 
sukurtas paminklas M. Davainiui- 
Silvestraičiui. Paminklo atiden
gimas buvo susietas su 1907 m. 
įsteigtos Lietuvių mokslo draugi
jos septyniasdešimtmečio sukak
timi. M. Davainiui-Silvestraičiui 
teko būti jos pirmųjų narių eilė
se. Iškilmėje dalyvavo apie porą 
šimtų vilniečių. Apie tautosaki
ninką ir aušrininką M. Davainį- 
Silvestraitį kalbėjo Č. Kudaba, 
R. Vėbra, B. Kerbelytė, V. Žukas 
ir A. Tyla. Eilėraščius skaitė poe
tas M. Karčiauskas. v. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
—• 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

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

180-364 d. term, ind............ 7’/4%
1 metų term, indėlius.  7’/z%
2 metų term, indėlius.  73/4%
3 metų term, indėlius.. 8 %
1 metų GlC-met. palūk. 91/4%
2 metų GlC-met. palūk. 91/z%
3 metų GlC-met. palūk.10 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 8’/z%
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 9’/4% 
RRSP-2 metų term. ind. ... 91/z% 
RRSP-3 metų term. ind.. 10 % 
Specialią taup. s-tą........... 7’/4%
Taupomąją sąskaitą ........  6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 1/z% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 1O’/4%
2 metų .................. 103/4%
3 metų .................. 11 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 93/<%

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

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

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

A.B GOMES
Real Estate* Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

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

PIETINIAME ETOBI- 
COKE, atskiras dviejų 
miegamųjų vienaaukš- F 
tis su atskiru įvažiavimu, ■ mkN
naujai atremontuotas na- v’’’ r * 
mas. Kaina - $157,500.
MISSISSAUGOS CENT- tSrJpBB 9 
RE, dviejų aukštų, 3 mie- Ik
ganiųjų, pusiau sujung- W
tas namas, privatus įva- ■
žiavimas, iš virtuvės iš- V
ėjimas į aptvertų kiemų. MTAMAC nt:ldvc 
Kaina-$149,900. ANTANAS GENYS

an independent member broker

inc. Realtor

1 east matt crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6GB

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

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

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

ZlllCtjltP Simpson's, 176 Yonge St.,
r IHolCllC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Oueen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mono, 32% — už liberalus, ku
rių vienintelė atstovė dabar
tiniame Manitobos parlamen
te yra jų vadovė Sharon Cars
tairs, už socialistus — tik 19%. 
Politiniai komentatoriai nu
mato konservatorių pergalę, 
kuri būtų labai naudinga Ka
nados ministeriui pirm. B. 
Mulroniui. Mat jo laisvos pre
kybos sutartį su Amerika la
biausiai puolė Ontario libera
lų premjeras D. Petersonas ir 
Manitobos socialistų premje
ras H. Pawley. Pastarasis da
bar staiga prašneko apie įsi
jungimą Kanados politikon. 
Jis žada būti socialistų kandi
datu sekančiuose Kanados par
lamento rinkimuose. Atrodo, 
H. Pawliui rūpi pamažu artė
jantis dabartinio senstančio 
Kanados NDP socialistų vado 
E. Broadbento pakeitimas.

Kanados-Izraelio komitetas 
“Chateau Laurier” viešbutyje 
Otavoje surengė metinę politi
nę konferenciją ir iškilmingus 
pietus, į kuriuos buvo pakvies
ti Kanados parlamento nariai, 
senatoriai. Pagrindinis dėme
sys teko trims kalbėtojams - 
liberalų vadui J. Turneriui, 
NDP socialistų vadui E. Broad- 
bentui ir Kanados konservato
rių vyriausybės užsienio reika
lų ministeriui J. Clarkui. Iš 
anksto buvo žinoma, kad šie 
trys politikai palies dabarti
nius įvykius Izraelyje. Konfe
rencijos rengėjai tikėjosi, kad 
jie beveik vienbalsiai pritars 
dabartinei Izraelio vyriausy
bės taktikai kovoje su 1987 m. 
gruodžio 9 d. palestiniečių pa
auglių Gazos juostoje ir vakari
nėje Jordano pakrantėje pra
dėtomis protesto riaušėmis. 
Ovacijomis buvo sutiktas J. 
Turneris, užtikrinęs klausy
tojus, kad paskutinieji įvy
kiai nepakeitė jo ligšiolinių 
įsipareigojimų Izrealiui. Ašt
resnis buvo E. Broadbentas, 
prasitaręs apie jo partijai ne
priimtinus žmogaus teisių pa
žeidimus, kai kurių Izraelio 
karių kartais per žiaurius veiks
mus. Baubimais ir trukdymais, 
apie 50 klausytojų išėjimu iš 
salės buvo sutikti atviri J. dar
ko žodžiai, kritikuojantys žmo
gaus teisių pažeidimus Izraelio 
okupuotose žemėse. Esą civili
nei tvarkai atstatyti naudoja
mos tikros kulkos, sužeidimus 
atnešantis paauglių mušimas, 
grasinantis maisto tiekimo su
stabdymas šeimoms. J. Clarkas 
nepritaria tvarkos atstatymui 
jėgos ir baimės metodais. Tarp
tautinę teisę pažeidžia izraeli
tų kaimų steigimas Gazos juos
toje ir vakarinėje Jordano pa
krantėje. Pasak J. Clarko, Izrae
lio kaimynai nori taikos dery
bų. Kanados-Izraelio komite
tas J. Clarką apkaltino faktus 
iškraipančia neteisinga infor

macija. Jo ginti šoko šiaip jau 
visada Kanados liberalus re
miantis dienraštis “The Toron
to Star”. J. Clarkui skirtame 
vedamajame kovo 12 d. dien
raštis pastebi skaitytojams, 
kad tai buvo taikli pastaba žy
dams, primenanti, kad jie yra 
Kanados piliečiai, ne Izraelio.

Kanados ministeris pirm. B. 
Mulroney ketvirtą kartą susi
tiks su JAV prez. R. Reaganu. 
Tie jų susitikimai buvo pra
dėti 1985 m. kovo mėnesį Kve
beko mieste. Ketvirtajam susi
tikimui yra patvirtintas oficia
lus ministerio pirm. B. Mulro- 
nio apsilankymas Vašingtone 
balandžio 27 d. Vizito detalės 
tebėra nesutartos. Spėjama, 
kad abiejų vadų pokalbiuose 
bus paliesta 1989 m. sausio 1 d. 
turinti įsigalioti laisvos pre
kybos sutartis, kurią iki to lai
ko turėtų patvirtinti amerikie
čių protestų susilaukiantis 
JAV kongresas. Kanadoje tą 
sutartį taipgi atakuoja libera
lai, socialistai ir didžiųjų dar-

bo unijų vadai.
Pernai vasarą N. Škotijos 

pakrantėse prie Charlesville 
vietovės slapta išlipo nelega
liai Kanadon atplaukę 174 ši
kai, pasiprašę politinės glo
bos, nors iš tikrųjų Kanadon 
jie atplaukė už savo lėšas išsi
nuomotu laivu iš Europos. Tai 
nebuvo pabėgimas nuo gre
siančių persekiojimų, o noras 
įsikurti Kanadoje, tikintis 
geresnių sąlygų negu Euro
poje. Politinius pabėgėlius 
vaidinantiems sikams buvo 
leistas laikinis pasilikimas 
Kanadoje, kol imigracijos pa
reigūnai ištirs jų byla. Taip 
Torontan atvyko 92 sikai, Van- 
kuverin — 82. Jie įsipareigoję 
rasti rėmėjus ir reguliariai re
gistruotis imigracijos įstaigo
se. Dabar paaiškėjo, kad ketu
ri sikai nė karto neužsiregis
travo Toronte, o septyni nu
traukė registravimąsi Vanku
veryje. Taip vienuolika politi
nius pabėglius vaidinusių si- 
kų dingo nežinia kur. Juos įsa
kyta surasti ir suimti RCMP po
licijos pareigūnams

Kanados Lietuvių Bendruomenė
Toronto apylinkės veikla

Toronto apylinkės valdyba ko
vo 15 d., 7.30 v.v., Prisikėlimo pa
rapijos patalpose buvo sukvie
tusi lietuviškos veiklos dar
buotojų ir Toronto lietuvių orga
nizacijų atstovų posėdį “Kara
vano” ruošimo reikalams. “Ka
ravanas” šiemet rengiamas bir
želio 17-25 d.d.

Posėdžiui pirmininkavo To
ronto apylinkės valdybos pirmi
ninkas R. Strimaitis. Peržvelg
damas “Karavano” ir “Vilniaus” 
paviljono praeitį pabrėžė, kad 
pradžioje visi paviljonai būda
vo gausiai lankomi ir finansiš
kai sėkmingi. Vėliau, lankytojų 
skaičiui mažėjant, paviljonų ren
gimas pradėjo nešti nuostolį. R. 
Strimaitis pareiškė, kad valdy
ba yra atidžiai peržvelgusi “Vil
niaus” paviljono apyskaitas ir 
tikisi, kad yra įmanoma paviljo
ną surengti be nuostolio. Ta
čiau reikalinga daug darbinin
kų, ir tik su savanoriška neap
mokama talka bus įmanoma tai 
įvykdyti.

Posėdžio dalyviai gyvose dis
kusijose pasisakė savo nuomo
nes. Kelta galimybė “Karavano” 
metu, birželio 17-25 d.d., lanky-, 
tojus supažindinti su mūsų tau
tos istorija. Šiuo metu užsienio 
spauda plačiau *1r dažniau para
šo apie Lietuvą. “Vilniaus” pa
viljono metu galima į tai atkreip
ti dar didesnį dėmesį. Tautinių 
šokių šventės renginiai Hamil
tone prasidės “Karavanui” bai
giantis. Daugelis šventės daly
vių apsistos Toronte. Tikimasi, 
kad jie aplankys “Vilniaus” pa
viljoną. Bus bandoma kviesti at
vykstančius tautinių šokių vie
netus paviljono programos atli
kimui. Visi posėdyje dalyvavę 
atstovai pažadėjo parūpinti tal
kininkų ir pagelbėti paruošimo 
bei vykdymo darbuose.

Be apylinkės valdybos narių, 
posėdyje dalyvavo šie asmenys:

M. Dambarienė, V. Grybienė, A. 
Jankaitienė, J. Karasiejus, F. 
Mockus, K. Raudys, B. Savickas, 
A. Rimkus, L. Stanulytė, A. Staus
kas, E. Steponas, V. Taseckas — 
20 asmenų.

Antroje posėdžio dalyje, esant 
tik valdybos nariams, buvo svars
tomas tolimesnis valdybos parei
gų pasiskirstymas. Iždininku su
tiko būti Andrius Vaičiūnas.

Sudarytas “Vilniaus” paviljo
no rengimo organizacinis komite
tas: pirmininkas — R. Strimaitis, 
pavaduotoja — R. Paulauskaitė, 
sekcijų koordinatoriai: maisto 
tiekimo — R. Jasienė, gėrimų bu
feto — K. Budrevičius, pyragų 
stalo — D. Garbaliauskienė, pa
rodos — Algis Vaičiūnas. Pavil
jono iždininkas — Andrius Vai
čiūnas. Ateityje numatoma į šį 
komitetą įjungti daugiau asme
nų. Komiteto pirm. R. Strimaitis 
kviečia organizacijas ir pavie
nius asmenis, galinčius prisidėti 
prie “Vilniaus” paviljono rengi
mo, skambinti jam tel. 270-7281.

V. Kulnys

Skautų veikla
• Kovo 30 d., 7.30 v.v., “Šatri

jos ir “Rambyno" tuntų vadovų-vių 
bendras posėdis skautų būkle. Vi
sų vadovų dalyvavimas būtinas.

Tuntininkai
• Šv. Jurgio šventė bus šven

čiama Lietuvos kankinių švento
vėje ir salėje balandžio 24 d.

Pajieškojimas
J ieškomas Stanislovas Greičius 

(Stoi Grosse). Gyveno Winnipe- 
ge, Man.zJo buvęs adresas: Stoi 
Grosse, 10-1468 Main St., Winni
peg, Manitoba, Canada. Jieško bro
lis iš Lietuvos Kazimieras Grei
čius. Žinantys apie jį, prašomi 
pranešti: P. Lukošius, 425 Bay St. 
N., Hamilton, Ont. L8L 1N2, Ca
nada.

KRAKUS SUPERSAM
Mėsa ir skanėstai

1570 Bloor Street West. tel. 534-2023 (pusė bloko į vakarus nuo Dundas St.W.).
Kitoje gatvės pusėje - priešais lietuvių kredito kooperatyvą “Parama”

_»..•»-- -A- -44. A. A -A. _ 4. -A-
Gaminame per 100 įvairių mėsos gaminių, Reguliarios valandos: pirmad.-trečiad. 8-6, ketvirtad. 8-7, penktad. 8-8,
turime gerai paruoštus europiečius mėsininkus, šeštad. 8-6 Velykų sav.: pirmad.-antrad. 8-6, trečiad. 8-7, ketvirad. 8-9, 
prižiūrimus savininko (3-«ios kanos mėsos gamyboje) ‘ Did. penktad. 8-4, šeštad. 8-4

• MŪSŲ ŠŪKIS:
“Pabandyk, 
tada pirk!”

■ ATSIMINKITE:

“Pirkinių skaičius

neribotas”

ma’StaS “

Deli Counter
• B.B.Q. Chickens
• Cabbage Rolls
■ Roast Beef
• Perogi • Etc.

jūsų patogumui

Neužmiršk užsisakyti 
Velykoms kumpį

Specialūs gaminiai nuo 1988 m. kovo 28, pirmadienio iki balandžio 2, šeštadienio.

DRY 
KIELBASA

2.99 ”■ ijo
OUR OWN PRODUCTION

MINI 
HAMS

3.89 b iL
OUR OWN PROOUCnOW

ROAST BEEF Al
• INSIDE • OUTSIDE

• SIRLOIN TIP

2.99" Too
ONTARIO FARMS

• SIRLOIN or
• ROUND STEAK

3.29 - Tio
OUR OWN PRODUCTION

VEAL CHOPS
Al

3.95 * ijo
ONTARIO FARMS

FRESH 
BACK RIBS

2.99b
ONTARIO PORK

CAPICOLA

2.99* Tao
OUR OWN PRODUCTION

FRESH PORK 
SIDE RIBS

1.89 -
ONTARIO PORK

ROAST BEEF
Ready to Eat

3.99 -
OUR OWN PRODUCTION

SMOKED 
SAUSAGE

2.69b i"o

OUR OWN PRODUCTION

BEEF TRIPE 
Ready to Eat 

1.89 - ™
OUR OWN PRODUCTION

FRIED BACON
Ready to Eat

3.29- .To
OUR OWN PRODUCTION

MEAT PATE
• HERB • COGNAC

• CHICKEN • MUSHROOM

1.89- mo
OUR OWN PRODUCTION

HERRING 
IN YOGOURT

QQ On.
,0*7 Pipe. 40C

OUR OWN PRODUCTION

CABBAGE ROLLS 
Froxen

1 Container

2.99
OUR OWN PRODUCTION

HOMEMADE
BIGOS

- — »*«l
1.29,b 80c
OUR OWN PRODUCTION

HOMEMADE 
PEROGI

• Potato** a Chesss
• Sauerkraut with Mushroome

One Doi an
OUR OWN PRODUCTION

SALTED SMALZ 
HERRINGS

1. 19^ LOO
FROM THE BARREL

LIVER 
SAUSAGE

1.79 6 tfo
OUR OWN PRODUCTION

KRAKUS JAM
• Raspberry ą Morefio Cherry
• Strawberry • Plum Butter

• Bieck Current

9 375 ml Jer

EUROPEAN IMPORT

KROKUS 
SOUP MIXES

R*d BorscK • Whit a Booch
• Mushroom a a Sa R*o •

EUROPEANIMPORT

PLUM IN 
CHOCOLATE

2.99^'w
EUROPEAN IMPORT

HEAD CHEESE

2.19 rono
OUR OWN PRODUCTION

WEDEL BITTER 
MILK CHOCOLATE

Tax Included
OA 100 8 .99 p*» 8oc

EUROPEAN IMPORT

MILK CHOCOLATE 
with Hazel Nuts

Tea Included

ta a Sa 1.20
EUROPEAN IMPORT

įįįft_ J ' . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
7’/4% už 90 dienų term, indėl.
71/4% už 6 mėn. term, indėlius 
71/z% už 1 m. term, indėlius 
73/4% už 2 m. term, indėlius
8 % už 3 m. term, indėlius 
91/4% už 1 m. GIC invest, pažym. 
9’/2% už 2 m. GIC invest, pažym.

10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą (variable rate) 
91/4% už 1 m. term, pensijų planą 
9'/2°/a 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 
7V2% virš $10,000 kasd. pal. sąsk. 
53/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA: 
už asmenines

paskolas nuo........101/2%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

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

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

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

AKTYVAI virš 65 milijonų dolerių
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

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

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

Telefonas 532-1 1 49

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

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

Namų įkainojimo skyrius

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

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

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD., REALTOR, 
1614 Bloor St. West, Toronto, M6P 1A7 

(Arti Toronto Lietuvių namų)

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KOKIĄ 
NEKILNOJAMĄ NUOSA VYBĘ, VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 

DRA UGIŠKAI PA TARN A US

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

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN OF DISTINCTION

Tel. 535-2331 
arba 537-2869

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

daiva t. dalinda, ba.
associate broker

4887 dundas street west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999 232-2322

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

Sąžiningas, konfidencialus patarnavimas
Parduodant, perkant ar tik norint informacijų apie 
nekilnojamas nuosavybes prašom man paskambinti

Justinas Raškauskas

BROWN
T 624-6336 namų 897-0068

I ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
I* Toronto & Mississauga Real Estate Board 

4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W1M4

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068
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(Atkelta iš 2-ro psl.)
Sukaktis yra tokia nepapras

ta, tokia reikšminga ir savo 
istorinėmis aplinkybėmis įdo
mi, kad kiekvieną kartę ji turi 
mus labai nuoširdžiai sudo
minti ir būti naujų, dvasinių 
jėgų šaltinis. Vasario 16 yra 
pirmiausia trijų solidarumų 
diena.

Pirmąjį solidarumą turime 
jausti visiems žuvusiems už 
Lietuvos laisvę ir dėl mūsų 
krašto nepriklausomybės. Jei 
aš turėčiau perskaityti visų 
vienokiu ar kitokiu būdu už 
savo kraštą žuvusių vardus ir 
pavardes, aš čia turėčiau sto
vėti bent 24 valandas. Ir ka
žin ar pabaigčiau skaityti liūd
ną sąrašą. Visi jie yra nekal
tos aukos, svetimųjų pribaig
tos savame krašte.

Antrasis solidarumas turi 
mus jungti su visais tais, ku
rie šiandien kenčia tremtyje, 
kalėjimuose, įvairiausius per
sekiojimus. Ir jie nėra nusi
dėję jokiam įstatymui, o pa
prasčiausiai moka savo kraštą 
mylinčių lietuvių sąskaitą. 
Kad nei vienas jų nebūtų už
mirštas! Kad nei vienas jų ne
būtų apleistas!

Ir pagaliau šiandien turi
me taip pat galimai konkre
čiau išreikšti solidarumą vi
siems tiems, kurie kovoja už 
savo krašto ateitį. Nesvarbu 
ar aktyviai, ar tylioje rezis
tencijoje, nesvarbu ar savo 
darbu, ar auklėdami vaikus, 
mokydami jaunimą, gražinda
mi mūsų kraštą, gindami jo 
turtus, rūpindamiesi mūsų 
gimtąja kalba. Jie ne tiktai 
išgelbėjo Lietuvą, padarė ją 
skirtingą nuo likusios sovie
tuos, bet, taip pat padėjo 
pamatą ateičiai. Jie turi ži
noti, kad laisvajame pasau
lyje yra kas juos supranta ir 
kas juos remia.

Ši diena tačiau neturi būti 
liūdesio ar nusiminimo diena. 
Priešingai, ji mums suteikia 
gerą progą pasidžiaugti tuo ką 
esame pasiekę: naujųjų kartų 
pasiryžimu dirbti mūsų tėvy
nės labui, vis ląbiau plintan
čia bei stiprėjančia rezisten
cija, kuri garsėja užsieniuo
se. Neužgesusia meile savajai 
kultūrai, kalbai, istorijai. 
Ištikimybe bažnyčiai, jos ga
nytojams bei dvasiškiams, gi
lėjančia vienybe tarp krašto 
ir užsienio. Turime džiaugtis, 
kad vis dažniau ir dažniau Lie
tuvos vardas yra minimas už
sieniuose ir jos bylai yra ro-

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

domas vis didesnis suprati
mas bei palankumas.

Vis tai mažos tautos atsie- 
kimai kovoje su viena pačių 
didžiausių šioje žemėje buvu
sių, diktatūrų!

Tegul tad ši diena mus stip
rina, mus sujungia ir mums 
primena Vasario 16 dienos ak
to tikrąją prasmę ir būtent, 
kad tą dieną, reikiamai įgalioti 
atstovai, jos vardu visam pa
sauliui pareiškė norį gyventi 
laisvi, nepriklausomoje vals
tybėje, taikoje su visais kai
mynais, kaip pilnateisis tarp
tautinės šeimos narys ir savi
stovi Europos dalis. To mes 
norime ir šiandien. To mes visi 
kartu ir siekime".

SKAITYTOJAI PASISAKO
PASISAKYMAS APIE 

PASISAKYMĄ
Ne kiekvienas pasitarnavimas 

yra geras. Stasys Jakaitis, komen
tuodamas Stepono Varankos 
straipsnį žydų gelbėjimo klau
simu, 1987 m. gale “TŽ”, be nau
dingų minčių pažėrė žiupsnį ir 
prieštaraujančių. Jis, sužinojęs 
apie ruošiamą žydų gelbėtojų rei
kalu knygą, klausia: “... kokios 
naudos atneštų tokia knyga?” Gir
di, “kiekvienas veiksmas yra ge
ras, kol jis nėra atliekamas pro
pagandai ar kitai savo naudai, bet 
tik grynai artimo meilės motyvu”.

Šios knygos parašymo iniciatyva 
yra remiama ne vieno patriotiniai 
nusiteikusio lietuvio torontie- 
čio. Tad atrodo, kad St. J. yra ge
rokai atitolęs nuo lietuvių-žydų 
santykių klausimo. Jis, matyt, ne
žino, kad žydai pasauliniu mastu 
yra apkaltinę visą lietuvių tautą 
žydžudyste.

Juk lietuvių tauta niekad nesi
kėsino savo krašto žydus skriaus
ti. Atvirkščiai, juos, ištikus ne
laimės, gelbėjo ne vienas kitas 
šimtas, o tūkstančiai lietuvių. 
Betgi Jeruzalėje pasodintais me
džiais yra atžymėta tik apie 20.

Taigi ši knyga yra ruošiama ne 
kokiai “propagandai ar kitai sa
vo naudai”, kaip St. J. mini, bet 
apgynimui mūsų tautos garbės. O 
dėl autoriaus minimos “kitos sa
vo naudos” reikia jam pasakyti, 
kad knygos “The Chosen People” 
išleidimu besirūpindami pora 
asmenų kelerius metus sugaišo 
ir iš savo pensininkiškų kišenių 
pridėjo per 2000 dol. Iš knygos 
pajamų nė vienas neėmė nė cen
to. Vadinasi, šis darbas buvo at-» 
liktas straipsnio autoriaus mi
nimu “grynai artimo meilės mo
tyvu", dar pridėjus ir tėvynės 
meilę. Tokiu pat motyvu yra ruo
šiama ir knyga apie žydų gelbėji
mą Lietuvoj.

Be kita ko, šioje knygoje ne su 
kirviais bus ginama mūsų tautos 
garbė, bet su objektyviais moty
vais ir supratimu žydų tautos tra
gedijos.

Taigi mūsų tautos garbės gyny
boje žydų gelbėjimas nuo mirties 
yra labai svarbus motyvas, nes 
gelbėti žmogaus gyvybę yra šven
ta ir labai garbinga pareiga. Dėl 
to mes ir dabar prašome mūsų se
nosios kartos likučius, ką nors ži
nančius apie žydų gelbėtojus ir iš
gelbėtus žydus per “Tėviškės žibu
rius” knygos rengėjus painfor
muoti. A. Kalnius

Toronto Lietuvių namų 
karaliaus Mindaugo menėje 
balandžio 10, sekmadienį, 1 v.p.p., ruošiamas

&

Stalai numeruoti. Bilietus galima įsigyti LN popietėse sekmadieniais ir LN raštinėje tel. 532-3311.

%'

(vairiausias velykinis maistas: kumpiai, žąsys, kalakutai, 
paršiukai, pyragai, margučiai, vynas ir kt.
Programoje Toronto “Sutartinė"; Hamiltono kanklininkės 
ir Velykų senelė. Maloniai kviečiame visus gausiu atsilankymu 
paremti lietuviškus papročius išeivijoje.

Lietuvių namai ir LN moterų būrelis

Gedimino pilies menėje balandžio 9-10 d.d., ruošiama 
Petro Markuškio 
meniškų darbų Jj 

Rengia - LN moterų būrelis

i

“IBM-COMPA TIBLE” mikro-kompiuteriai 
ir “software”

Patikimi gaminiai. Kvalifikuotas patarnavimas.
Savininkas — PI v. Smolskis, h a.

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

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1M7 
Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

TORONTO
Ramona Keveza (Siminkevi- 

čiūtė) dalyvauja Kanados 
madų parodoje su savo sukur
tų suknelių pavyzdžiais Metro 
Toronto Convention Centre. 
Jos suknelių pavyzdžius ga
lima pamatyti kovo 23 d. nuo 
8.30 iki 10 v. vakaro.

Hamiltono "The Spectator” 
dienraštyje yra skelbiama ei
lė asmenų, kurių indėliai ban
kuose gali būti nusavinti, nes 
jų sąskaitos nejudomos (dor
inant accounts). Tarp tų asme
nų yra Rolandas Budnikas 
34 Glastone St., Hamilton, 
Ont. Jo sąskaita Royal banke 
— $1,125.51.

Pasirodė naujas žurnalas 
anglų kalba “Afghanistan 
Quarterly”. Jo tikslas leidėjo 
žodyje taip išreikštas: “Afga
nistaniečių pasipriešinimas, 
siekiantis išlaisvinti savo kraš
tą, rodo didelį pasiaukojimą. 
Mūsų tikslas — pateikti faktus 
visuomenei”. Leidėjas — “Edi
tions Renyi Ine.” Leidyklos 
savininkas yra vedęs lietu
vaitę. Žurnalo adresas: Afgha
nistan Quarterly, 219 Avenue 
Rd., Toronto, Ont., Canada 
M5R 2J3. Metinė prenumerata: . 
Kanadoje — $34, JAV — $27. 
Išeina kas trys mėnesiai.

Vasaros darbais studentams 
rūpinasi Ontario vyriausybė 
(Ministry of Skills Develop
ment). Šią vasarą numato 
62,000 naujų darbų. Jiems fi
nansuoti paskirta $45.8 mil. 
Bus trijų rūšių programos. Pir
moji programa vadinasi “Start- 
Up”. Ji parūpina beprocen- 
tines paskolas iki $3000 stu
dentams, organizuojantiems 
savo verslą vasaros metui. Ant
roji programa “Ontario Sum
mer Employment” moka pašal
pas darbdaviams, samdan
tiems jaunus žmones vasaros 
darbams ($1.25 per valandą). 
Trečioji programa “Summer 
Experience ’88” parūpina dar
bus, susijusius su studentų 
specialybe, Ontario valdžios 
darbovietėse. Adresas infor
macijai: Pat Sherbin, Commu
nications a. Marketing Branch, 
Ministry of Skills Develop
ment, Toronto, Ont. Tel. (416) 
965-8276.

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių

METINIS SUSIRINKIMAS
šaukiamas 1988 m. balandžio 11 d., 1 v.p.p., “Vilnius 
Manor” pensininkų namuose, m aukšte, 1700 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. Dalyvaujančių registracija - nuo 12 v.

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų ir nominacijų komisijų sudarymas.
4. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
5. Pranešimai: a. valdybos pirmininko, b. iždininko, c. revizijos 

komisijos, d. revizoriaus (auditor).
6. Diskusijos dėl pranešimų.
7. Apyskaitų tvirtinimas.
8. Auditoriaus tvirtinimas 1988 metams.
9. Rinkimai: 4 narių į valdybą ir 1 nario į revizijos komisiją.

10. Klausimai ir sumanymai.
11. Susirinkimo uždarymas.

Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas įvyks 
po pusės valandos, kuris bus'teisėtas nežiūrint dalyvaujančių 
narių skaičiaus. VALDYBA

Š. m. rugpjūčio 6-14 d.d. Tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje Wasagoje 

rengiama Toronto Lietuvių namų

POILSIO STOVYKLA
Informaciją teikia ir registraciją veda

V. Kulnys, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.
Tel. (416) 769-1266.

Rengia Lietuvių namų vyrų būrelis

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 Montreal i o (Mirabel) 
į Torontą ir nuo Toronto į Montrealį (Mirabel). 
Paima keleivius nuo namų ir atveža į namus. Padeda su 
lagaminais orauostyįe.
Kaina asmeniui į vieną pusę - $60, į abi puses — $100, 
įskaitant ir lagaminų pervežimą.
Skambinkite tel. 239-9411, tel. 275-7747,

(kalba rusiškai, lenkiškai ir angliškai).

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

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

• RRSP- nuo 1 iki 10 metu 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
• klientą patogumui, susitarus, atvažiuoja į namus

Canada Life Assurance Company 
390 Bay St. nr. 600, Toronto M5H 2Y2 
Darbo (416) 868-0922, namų (41 6) 848-0320

mettt EKSKURSIJOS

birute spudas BA 
sales representative

RF/WBK 
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

LAKESHORE ir KIPLING rąjone labai šviesus dviejų miegamų
jų butas. Langai į pietų pusę, ežerą bei parką. Kaina $99.900.
NETOLI PRISIKĖLIMO PARAPIJĄsai naujai atremontuo
tas dviejų butų po du miegp-^o'T.Įįnamas (duplex). Naujos 
prausyklos, virtuvės, “■JVlV-'-s”. Galima įrengti butą rūsyje.
Kaina $349.900. V

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

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

V I MISU Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd. \ V. BAČĖNAS
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1 I tel.(416)593-0600

Advokatė
JOANA E. KURAS, llb.

kartu su advokatu Petru Šimonėliu perėmė a.a. advokato 
Algio Puterlo 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., llb.

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. llb.
kartu su advokate Joana Kursite 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 
Investacijų srityje

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

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

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

Moss, Lawson & Co. Limited
48 Yonge Street, Toronto, Ont. M5E 1 <37

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 
Nemokamas namų įvertinimas

RF/14KK Į
west realty inc., realtor 

an independent member broker

1700 bloor street west 
toronto. Ontario M6P 4C3 769-1616

“AU THE____
IN THE tsSSS

MASKELL INSURANCE
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 ATSTOVYBE •

TA T> T7 Q TT T? R INSURANCE &Į J JA Ęj o JlT r J n 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 L7L»A — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

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

- Kovo 20, sekmadienį, užbaigtos 
parapijos rekolekcijos, kurias 
pravedė kun. dr. Viktoras Skilan- 
džiūnas. Jis taipgi kalbėjo mūsų 
parapijos religinės sekcijos ir 
KLK Moterų draugijos skyriaus 
suruoštoje Religinės Lietuvos 
šalpos popietėje.
- Pakrikštytas Raimundo ir Si

mone (Manteuffel) Petronių sūnus 
Juozas-Raimundas.

- Kovo 15 d. lietuvių kapinėse 
palaidota a.a. Jadvyga Dagilienė, 
86 m. amžiaus.

- Verbų sekmadienį per 11 vai. 
Mišias mūsų šventovėje giedos 
“Volungės” choras, vadovaujamas 
muz. D. Viskontienės.
- Parapijos socialinė sekcija ir 

KLK Moterų draugijos skyrius Ve
lykų proga lanko ligonius namuo
se.

— Religinei Lietuvos šaipai pa
pildomai surinta $130.00. Stam
besnę $50.00 aukų aukojo I. Na- 
cevičienė. Iki šiol viso surinkta 
$7,750.00.

— Parapijos skoloms numokėti 
aukojo: $100.00 - I. Bumelis, J. V. 
Šimkai; $50.00 - O. V. Kušneraičiai.

— Mišios kovo 27, sekmadienį, 
9.30 v.r. Antaną Rinkūną, 11 v.r. 
už parapiją.

Išganytojo parapijos žinios
— Balandžio 1, D. penktadienį, 

pamaldos su šv. Vakariene 11.15 v. 
r. Giedos parapijos choras. Pa
mokslai anglų ir lietuvių kalbo
mis. Pamaldų metu prisiminsime 
a. a. Agutės Heikienės dvejų me
tų mirties sukaktį. Parapijos cho
ras sugiedos mirusiai Agutei pa
skirtą giesmę. Pamaldų tvarka bus 
atspausdinta. Ta proga vyras Mak
sas Heikis paaukojo parapijai $300 
ir parapijos chorui $100.

— A. a. Bertos Bumelienės bro
liai Herbertas ir Leonas Šmitai 
su šeimomis velionės prisimini
mui paaukojo $200, Osvaldas ir 
Irena Delkai - $50. Dėkojame.

— Balandžio 3, 11.15 v.r., iškil
mingos pamaldos Velykų proga 
šventovėje. Išpažinsime Nikeos 
tikėjimą. Tą dieną prisiminsi
me 1938 metais mirusius Lietuvo
je Jokūbą ir Mariją Pėdėrius, už
prašė duktė Margarita Miliaus
kienė.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 400 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė Gediminas Poderys iš 
Sault Ste. Marie ir Elena Matu
levičienė iš Štetino, Lenkijos.

— Kovo 20, sekmadienį, 1.30 
v.p.p., LN salėje “E” (buvusiam 
pensininkų kambaryje) įvyko LN 
vyrų būrelio narių metinis susi
rinkimas. Susirinkimą atidarė 
pirm. A. Sukauskas, pakviesda
mas susirinkimą pravesti Pr. Bar- 
necką ir sekretoriauti H. Chve- 
duką. Buvo išklausyti pranešimai 
ir išrinkta nauja valdyba: V. Dre- 
šeris, A. Genys, P. Genys, A. Kai
rys, V. Kulnys, A. Sukauskas ir VI. 
Stabačinskas. Į reviziją: A. Borker- 
tas, J. Lasys ir M. Račys. Pasiskirs
tymas pareigomis įvyks sekančia
me valdybos posėdyje.

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

— Kovo 20 d., 3 v.p.p., Kar. Min
daugo menėje įvyko Toronto lietu
vių kredito kooperatyvo “Parama" 
metinis narių susirinkimas, ku
riame dalyvavo 332 nariai. Susi
rinkimą atidarė pirm. D. P. Vaidi
la, perskaitydamas 50 mirusių na
rių pavardes. Jie buvo pagerbti 
tylos minute. Išklausyti praneši
mai parodė, kad “Paramos” ak
tyvas 1987 m. — $65,418,404. 
Taigi “Parama” paauko $7,267,- 
083 per 1987 metus. Gryno pelno 
padaryta $498,821. Lietuviškų or
ganizacijų šalpai - $33,741, 30% 
daugiau kaip 1986 metais. Įteik
tos 5 stipendijos po $500 studijuo
jantiems pirmus metus universi
tete: P. Bekeriui, Z. Gurklytei, 
B. Marcinkevičiūtei, J. Sinkevi
čiui ir L. Stanulytei. Nesant kan
didatų, perrinkti tie patys buvę 
valdybos ir komitetų nariai. Į val
dybą: dr. E. Birgiolas ir V. Auš
rotas, į kredito komitetą - V. Pet
raitis ir į priežiūros komitetą - 
S. Masionis.

— LN valdyba nuoširdžiai dėko
ja Brigitai Trumpienei už dovano
tas knygas LN bibliotekai.

— Lietuvių slaugos namams pa
aukojo $2,000 - Kostas Lukošius. 
Fonde yra $14,738.00; sąlyginai 
paaukojo $1,000 J. L. Dagiai, jei 
statyba prasidės prieš 1990 m.

— LN socialinių reikalų dar
buotoja Rima Gustainytė nuo ba
landžio mėn. budės “Vilnius Ma
nor” pirmadieniais 9-12 vai. ry
to ir Lietuvių namuose antra
dieniais tuo pačiu laiku. Kitu 
laiku skambinti į LN raštinę dar
bo valandomis tel. 532-3311 arba 
V. Kulniui tel. 769-1266.

A. a. Juozo Stonkaus atmi
nimui vietoj gėlių “Tėviškės 
žiburiams” aukojo: $20: Juozas 
Jurėnas, M. V. Miceikos, Elena 
ir Kazimieras Simaičiai; $10: 
Elena Kairienė, Aldona Čers- 
kienė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusio sekmadienio po

pietėje buvo pašventinti nauji 
šventovės vargonai, o po to vyko 
vargonų koncertas, kurį atliko 
vargonų virtuozas Jonas Žukas. Po 
koncerto salėje buvo metinė para
pijos vakarienė.

— Per visą šią savaitę vyksta 
metinės parapijos rekolekcijos. 
Šiokiadieniais Mišios ir pamoks
las 9.30 v.r. ir 7.30 v.v., šeštadie
nį — Mišios ir pamokslas 11 v.r. ir
5.30 v.p.p., sekmadienį — pamoks
lai per visas Mišias. Išpažinčių 
klausoma prieš kiekvienas reko
lekcijų Mišias, o šeštadienį po 
pietų išpažinčių bus klausoma 
nuo 4 v. iki Mišių.

— Pakrikštytas Drew-Vytas, 
Alannos ir Aleksandro Fabrici- 
aus sūnus.

— Kovo 17 palaidotas a.a. Juo
zas Stonkus, 75 metų amžiaus.

— KLK moterų mūsų parapijos 
skyriaus susirinkimas įvyks ko
vo 27, sekmadienį, po 11.30 v. 
Mišių Parodų salėje.

— PT jaunų šeimų sekcija pla
nuoja vaikams popietę mūsų salė
je balandžio 24 d., 3 v.p.p.; Mišios 
vaikams ir tėvams planuojamos 
birželio 12 d., 10.15 v. Po Mišių 
Old Mill parke įvyks gegužinė. Šei
mų stovykla vyks nuo liepos 30 d. 
iki rugpjūčio 6 d. Wasagoje.

— PT labdaros sekcija planuoja 
drabužių ir daiktų išpardavimą 
balandžio 19 ir 21 d.d. Parodų 
salėje.

— Planuojama kelionė Marijos 
Metų proga į Kanados Marijos 
šventoves Quebec ir Montrealio 
miestuose. Kelionė prasidės ge
gužės 20 d. 7 v.r. nuo parapijos 
ir baigsis gegužės 23 d., 11 v.v., 
taip pat prie parapijos. Registruo
tis galima bet kada parapijos 
raštinėje paliekant $100 įmokė- 
jimą. Likusioji suma turės būti 
sumokėta prieš balandžio mėne
sio galą.

— Parapijai aukojo: $250 — a.a. 
J. Stonkaus šeima, $100 — S. B. 
Prakapai, J. P. Barakauskai, M. 
Vaškevičienė, $50 — A. B. Pilipai- 
čiai, $40 — V. O. Marcinkevičiai; 
klierikų fondui: $100 — M. Vaške
vičienė; vargonų vajui: $50 — P. M. 
Krilavičiai; religinei šalpai: $150
— O. Plenienė, $100 — A. Ledienė,
A. Seliokienė, M. Vaškevičienė, 
$50 — S. Dabkus, P. B. Sapliai, A.
B. Juozapavičiai.

— Mišios kovo 27, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Juozą Siminke- 
vičių, 9.20 v.r. specialia intenci
ja, 10.15 v.r. — už a.a. Mariją Nor
kienę, už a.a. Genovaitę Howzen, 
už a.a. Moniką Čepaitę, 11.30 v.r.
— už gyvus ir mirusius parapijie
čius, 7 v.v. — už a.a. Juozą ir Emi
liją Vainius.

“Paramos” darbo valandos 
Didžiąją savaitę: D. ketvirta
dienį 9.30 v.r. — 8 v.v., D. penk
tadienį — uždaryta, D. šešta
dienį 9 v.r. — 1 v.p.p., Velykų 
pirmadienį, balandžio 4, užda
ryta. Vedėjas

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.

A. a. Apolinaro Čepaičio pri
siminimui Vita Lapaitienė pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$15.

Religinės šalpos popietę Ana
pilio salėje kovo 20, sekma
dienį, surengė KLK moterų 
draugijos Lietuvos kankinių 
par. skyrius talkinant religi
nei sekcijai. Dalyvavo arti 200 
tautiečių. Įspūdingai papuoš
toje scenoje, prie Aušros Var
tų Marijos paveikslo, jauniau
sias atžalynas padėjo gėles ir 
degančias žvakes, reiškiančias 
simbolinę tikėjimo šviesą, jun
giančią mus su Lietuva. Tai 
dienai pritaikytą programą at
liko dainos trijulė - muz. D. 
Viskontienė, L. Dambrauskai
tė ir D. Kušlikytė, akomponuo- 
jant muz. J. Govėdui. Rekolek
cijų vedėjas kun. dr. Viktoras 
Skilandžiūnas pasakė turinin
gą kalbą apie kenčiančius ir 
persekiojamus dėl religijos 
laisvės Lietuvoje. Talentingas 
jaunas pianistas Gintaras Ba
tūra virtuoziškai paskambino 
W. A. Mozarto kūrinius. Po pro
gramos, sukalbėjus kun. klebo
nui J. Staškui maldą, visi stip
rinosi skaniai paruoštais J. 
Gurklienės ir O. Derliūnienės 
pietumis bei mūsų ponių su
neštais pyragais. Jaunimas vik
riai patarnavo išnešiojant mais
tą prie stalų. Taip visų bendru 
darbu buvo sutelkta apie 1.400 
dolerių Lietuvos religinei šal
pai. vb

^spaudos vakaras
KslIJ ■ balandžio 9, Atvelykio šeštadienj, didžiojoje Anapilio salėje.

' Dalyvaukime visi ir paremkime lietuviškąją savo spaudą!

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

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

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

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

S.m. kovo 26, šeštadieni 6.30 v.v., rengiamas Toronto Lietuvių 
namų vyrų būrelio

metinis
M! MONTREAL

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. Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.

Rengia LN vyrų būrelio valdyba

KLB Montrealio apylinkės val
dybos posėdyje kovo 9 d. tarp ki- 
; tų dalykų buvo aptartos ir Vasa- 
1 rio 16-sios minėjimo pajamos bei 
/išlaidos. Aukų buvo surinkta (ap

valiais skaičiais) Bendruomenei 
! $1600 ir Tautos fondui $1500. Mi- 
J.nėjimo išlaidas — $1400 abu vie- 
1 netai pasidalijo per pusę.

Dalyvavimas demonstracijoje 
J Otavoje KLB Montrealio apylin

kei kainavo $650.
Rita ir Juozas Karasiejai kovo 

12-13 d.d. lankėsi Montrealyje ir 
su vietos “Gintaro” tautinių šo
kių šokėjais turėjo ilgas repeti
cijas. Tai pasiruošimas Tautinių 

i šokių šventei, kuri įvyks šią va- 
Į sąrą Hamiltone.

Baltiečių karo veteranų lygos 
į suvažiavime kovo 5 d. Toronte 
l dalyvavo trys montrealiečiai: Vil- 
I niaus šaulių rinktinės valdybos 
Į pirm. Juozas Šiaučiulis, LK Min- 
f daugo šaulių kuopos pirm. Augus

tas Mylė ir LKV s-gos “Ramovė” 
Montrealio sk. atstovas Ignas Pet
rauskas.

Montrealio lietuvių akademinis 
sambūris išsirinko naują valdy
bą: Dalią Gruodienę, Silviją Pie- 
čaitienę, Jūratė Tanner ir Bronių 
Niedvarą. Šie kooptuos penktą 
narį savo nuožiūra.

Dr. Vytautas Pavilanis balan
džio 12, antradienį, 7.30 v.v., se
selių namuose skaitys paskaitą 
apie Lietuvą anglų kalba. Paskai
ta ruošiama Vidurio Europos stu
dijų instituto. Visuomenė yra kvie
čiama gausiai dalyvauti.

AV parapijoje rekolekcijos pra
sidės kovo 28 d., truks visą Didžią
ją savaitę ir baigsis Velykų rytą 
Prisikėlimo pamaldomis. Kiek
vieną dieną 7 v.v. išpažintys, Mi
šios ir pamokslas. Rekolekcijas 
ves kun. dr. Viktoras Skilandžiū
nas. 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

\

Greitas ir tiksh-is patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

MOKAME UZ VISĄ SUMĄ PINIGŲ LAIKOMŲ 
KASDIENINIŲ PALŪKANŲ TAUPYMO SĄSKAITOJE

- Palūkanos apskaičiuojamos už kiekvienos dienos balansą ir prira
šomos į taupytojų sąskaitas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną

- Santaupas į šią sąskaitą galima įdėti arba iš jos išsiimti bet kada

- Aukštesnės palūkanos. Geros taupymo sąlygos

TAUPYKITE SAVAME KREDITO KOOPERATYVE!
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

71 /O/ Visus jūsų indėlius 
*■ / /O kasdieninėje taupymo sąskaitoje 
/ (kai indėliai bus virš $10.000.00)

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

Taupykite ir skolinkitės lietuviškoje

■ MONTREALIO LIETUVIŲ
L.I I KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8 

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyriai: 3907A Rosemont Blvd, ir Šv. Kazimiero parapija 

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $23,000,000 REZERVAS - virš $750,000. 

MOKA UŽ:
Certifikatus ..........
Term, indėlius:

1 metų ..........
180 d. - 364 d.
120 d. - 179 d.
60 d. - 119 d.
30 d.- 59 d.

9 Taupymo-special..............
Taupymo - su gyv. dr..........

Taupymo - kasdienines.....
Einamos sąsk......................

RRIF - RRSP - term...........
RRIF-RRSP-taup...........

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

8'/4% 
71/4% 
7 % 
63/4% 
6’/2%

51/4% 
5 % 
43/<% 
41/z% 
91/z% 
6’/4%

Šv. Kazimiero par.1475 DeSeve Rosemont
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

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

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

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas 25-čio proga iš
leido savo veiklos leidinį. 
Spaudai paruošė V. Matulai
tis. Nuotraukos - St. Dabkaus, 
M. Pranevičiaus, J. Miltenio. 
Surinko “Tėviškės žiburiai”, 
atspausdino Time Press Ltd.

Anapilio moterų būrelio susi
rinkime, įvykusiame vasario 
28 d., perrinkta ta pati valdy
ba su pirmininke Regina Cele- 
jewska. Pateikta praeitų metų 
apyskaita ir svarstytas pelno 
paskirstymas. Nutarta aukoti: 
$1000 — Religinei Lietuvos šal
pai, Kanados lietuvių kultū
ros muziejui; $650 — Vasario 
16 gimnazijos vienam berniu
kui ir vienai mergaitei tauti
niams drabužiams; $200 — lie
tuviškai radijo valandėlei “Tė
vynės prisiminimai”, Kun. P. 
Ažubalio fondui, “Tėviškės 
žiburiams”, MNP seselėms, 
tautinių šokių šventei Hamil
tone.

Juozui Stonkui mirus, už
jausdami Antaniną ir Bene
diktą Stonkus, Danutė ir Me
čys Norkai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

Prisikėlimo parapijos nauji 
vargonai buvo pašventinti kle
bono kun. A. Simanavičiaus, 
OFM, kovo 20 d. Įspūdingą kon
certą jais atliko muz. J. Žukas 
iš Niujorko. Šventovė buvo pil
na klausytojų. Po koncerto — 
vaišės parapijos salėje. Tai 
jau 18-ta parapijos vakarienė. 
Vakarienės pradžioje muz. D. 
Viskontienės vadovaujama tri
julė — D. Viskontienė, D. Kuš
likytė ir L. Dambrauskaitė at
liko dvi giesmes ir dvi dainas. 
Joms akompanavo muz. J. Go- 
vėdas.

Po skanios vakarienės para
pijos tarybos pirm. V. Tasec- 
kas ir klebonas padėkojo pro
gramos atlikėjams ir atsilan
kiusiems. Vakarienėje daly
vavo per 400 svečių. M.

A. a. Leonardo Eimanto at
minimui P. M. Genčiai Tautos 
fondui paaukojo $50.

A. a. Meilučio Marčiukaičio 
atminimui Tautos fondui žmo
na Jadvyga paaukojo $100.

A. a. Hertos Bumelienės at
minimui, užjausdamas seseris 
ir brolius, Edvardas Valeška 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $15.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS 
prašo visus narius, gyvenan
čius Toronte arba kaiminys- 
tėje, užeiti darbo valandomis 
ir pasiimti 25-mečio leidinį. 
Daugelis jį jau pasiėmė meti
nio susirinkimo metu. Anapilio 
skyriaus nariai prašomi leidi
nį atsiimti sekmadieniais iš 
V. Bačėno vedamo bankelio sky
riaus. Gyvenantiems toliau už 
Toronto ribų leidinį pasiųsi
me paštu.

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

NAŠLĖ, turinti namą, ūkį ir auto
mobilį, jieško pensininko vairuo
tojo, kuris galėtų gyventi jos na
muose. Skambinti tel. 252-3009.

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.

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

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuviu kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Ne tik namai, 
bet ir Jūsų ateitis


