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Pareigingumas
Laimingi tie žmonės, kurie gyvenime gali matyti 

daugiau šviesuliu. Jie ir kitus sugeba užkrėsti gera nuo
taika, pridengiančia rūpesčius, sukeliančia optimizmą. 
Visa tai be abejonės žavi ir patraukli gyvenimo spalva, 
kol ji nepraskiedžiama lengvabūdiškumo vandenėliu, 
kai į viską pasiruošiama numoti ranka, kai niekas nebe
turi svarbos, kai dingsta giluma ir plaukiojama pavir
šiumi.

Lengvabūdiškumas silpnina pareigos supratimą. O 
pareigingumo stoka - tai pačios pagrindinės kliūtys bet 
kokiems asmeniniams ir platesnės apimties uždaviniams 
atlikti, pasiekti užsibrėžtą tikslą. Kai siekiai yra priva
taus asmeninio pobūdžio, kliūčių neįveikęs nukenčia tik 
pats vienas. Sakysim pareigingumo stokojantis studentas 
negali pabaigti studijų, ir visi geri norai bei planai nu
eina niekais. Blogiau yra, kai pareigingumas surištas su 
atsakomybe, kai žmogaus lengvabūdiškumas kenkia ne 
jam vienam, bet gal šeimai, gal organizacijai, bendruo
menei, parapijai, net tautai.

Lengvabūdis, užuot stengęsis pasitempti, dažniausiai 
įieško išsisukinėjimų, pasiteisinimų. Sugalvojama keis
tų su tiesa prasilenkiančių motyvų. Pvz. apsileidėliai 
tėvai neveža savo vaikų į lietuviškąją mokyklą, aiškin
dami, kad namie juos geriau išmokysią. Neleidžia į vasa
ros stovyklas, kritikuodami programas ar maitinimą. 
Lengvabūdiškumas nejučiomis augina savanaudiškumą 
- viskas darytina ir reikalinga, jei jam pačiam iš to yra 
kokios nors naudos ar garbės. Ir kai panašaus egoizmo 
kriterijais bandoma remtis visuomeninėje veikloje, no
rom nenorom išryškėja, kad tokiam organizacija ar vi
suomenė tėra reikalinga tik kaip dirva, ant kurios išau
gęs galėtų klestėti jo mylimasis “Aš”. Tai papildomas 
sunkumas ir šiaip jau nelengvuose bet kurios veiklos už
siėmimuose.

Lengvabūdiškumas nėra vien tik prigimties savybė. 
Kur reikia save patempti, nebijoti įsipareigojimų, jaus
ti, kad visą laiką esi kam nors reikalingas, džiaugtis at
liktais darbais, kai reikia, mokėti pabūti “nematomu” - 
visa tai gali būti pasiekiama pratybomis, t.y. auklėji
mu. Ir kyla klausimas, ar siekiame ko panašaus šeimo
se, organizacijose, savose mokyklose? Jei ne, kur tada 
šioje srityje atrama? Juk aplinka ir materialistinio at
spalvio gyvenimo būdas jaunimui siūlo visai ką kitą.

Tai visuotiniau svarstytini klausimai. Ir ne tik svars
tytini. Pareigingumo ugdymas turėtų užimti vieną iš svar
besnių ir pirmaujančių vietų organizacijų, savų mokyk
lų ar šeimų programose. Nekreipimas tinkamo dėmesio 
į šį labai svarbų dalyką rimtai neišspręs nė pamainos 
klausimo. Gali ir kandidatų užtekti, gali būti puikių pla
nų ir pažadų. Bet kas gi iš to? Veiklos vežimą traukia tik 
pareigingi žmonės, ir tai visose srityse. Nėra tokios veik
los ar darbo, kur su lėkštu įsipareigojimu būtų kas geres
nio padaroma, svarbesnio pasiekiama. Didieji mūsų išei
vijos uždaviniai ir visa darbuotė sėkmingiau vystosi, kai 
veiklą vairuoja pareigingi žmonės, sugebantys išlaikyti 
pasiimto darbo pirmumą, stengdamiesi atokiau laikyti 
savo asmens siluetą. Č.S.

Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

Paskutinis ministerių keitimas?
Kanados ministeris pirm. B. 

Mulroney pertvarkė savo mi
nisterių kabinetą, ruošdama
sis sparčiai artėjantiems par
lamento rinkimams. Daug kam 
atrodo, kad tai jau bus pasku
tinis ministerių keitimas prieš 
rinkimus. Net ir pats B. Mul
roney prispažino, kad reikia 
išlyginti ministerių gretas ir 
jas paruošti būsimai kovai rin
kiminiame vajuje. Didžiausia 
staigmena laikytinas Kanados 
ambasadoriaus Prancūzijai Lu- 
cieno Bouchardo įjungimas. 
Jis pasiųstas senatan ir paskir
tas valstybės sekretoriumi, ku
riam teks peržiūrėti konserva
torių partijos įsipareigojimus 
ir paruošti patarimus. L. Bou- 
chardas yra ministerio pirm. 
B. Mulronio bičiulis iš mokyk
los dienų. Rinkiminiame 1984 
m. parlamento vajuje L. Bou- 
chardas buvo pagrindiniu B. 
Mulronio patarėju visais Kve
beko reikalais. Tad ir dabar 
jis žada rūpintis tikruoju Kve
beko vaizdu, kuriam žalos pa
darė į neaiškias aferas įsivėlę 
kai kurie ministerial iš Kvebe
ko. Ministeris pirm. B. Mulro
ney L. Bouchardo įjungimu ka
binetan nori sustiprinti savo 
konservatorių vyriausybės po
puliarumą prancūziškoje Kve
beko provincijoje.

Tarptautinės prekybos mi- 
nisterė Pat Carney, nuvargusi 
sunkiose pareigose, buvo pa
skirtą į ramesnį iždo tarybos 
pirmininkės postą. Ją nuvargi
no opozicinių partijų ir darbo 
unijų vedama aštri kova prieš 
laisvos prekybos sutartį su 
Amerika, dar labiau sustiprė- 
sianti rinkiminiame parlamen
to vajuje. Naujuoju tarptauti
nės prekybos ministerių buvo 
paskirtas patvaresnis ir dau
giau patirties kovose turintis 
John Crosbie, vadovavęs trans
porto ministerijai, dabar ati
duotai buvusiam darbo jėgos ir 
imigracijos ministeriui B. Bou- 
chardui. Jo turėtas pareigas 
perėmė Barbara McDougall, 
kuriai teks sunki kova su Ka
nadą užplūdusiais nelegaliais 
ateiviais. Jos taipgi laukia du 
imigracijos įstatymo pakeiti
mai, įstrigę Kanados senate. 
Tie pakeitimai būtų sustabdę 
nelegalių ateivių antplūdį, 
bet kanadiečių nerinkti sena
toriai juos laiko per stipriais 
ir nori pataisų. Iš politikos pa
sitraukė valstybės sekretorius 
ir daugiakultūriškumo minis
teris David Crombie, paskirtas 
karališkosios komisijos pir
mininku Toronte, kur jam teks 
tirti federacinei vyriausybei

(Nukelta į 8-tą psl.)

Kauno senamiesčio dalis - kas puoštų mūs senąjį miestą, jeigu čia nebūtų bažnyčių gražių? Nuotr. A. Sutkaus

Laisvės kovotojų sukaktys Lietuvoje
“TŽ” bendradarbio 

pranešimas iš Vašingtono

Mane sudomino “TŽ” įdėta 
nuotrauka, kurioje “dalis Lie
tuvos laisvės kovotojų atvaiz
dų nuo scenos žvelgė į gausius 
Vasario 16 minėjimo dalyvius 
Anapilio salėje 1988.11.14 . ..”

Šie metai kaip tik žymi kai 
kurių iš tų Lietuvos laisvės ko
votojų amžiaus sukaktis, ku
rias čia trumpai paminėsiu, 
tikėdamasis, kad atsiras juos 
pažinusių žmonių, ir jie da
barties laisvės kovotojų por
tretus galės mums daug ryš
kiau nupiešti. O raštingų žmo
nių pastaruoju metu apsigyve
nimui Vakaruose nemažai at
vyksta ir iš Lietuvos. Mane, o 
gal ir kitus, ypač žavi Editos 
Nazaraitės, “TŽ” bendradar
bės Ločerienės, Ritos Baltu
šytės raštai. Dabar pažvelki
me į sukaktuvininkus Lietuvos 
Helsinkio grupės ir Lietuvos 
tikinčiųjų teisėms ginti komi
teto narių, kurių ne vienas per
ėjo sovietų kalėjimus ir priver
čiamojo darbo lagerius.

Kovotojas A. Terleckas
Š.m. vasario 9 d. 60 metų 

amžiaus sulaukė tik praeitais 
metais iš tremties grįžęs eko
nomistas ir istorikas Antanas 
Terleckas. 1958 m. jis pirmą 
kartą buvo suimtas ir ketverius 
metus kalintas. Taišento lage
ryje 1979 m. Terleckas buvo 
vienas iš pabaltiečių, pasira
šiusių memorandumą, reika
laujantį panaikinti Stalino ir 
Hitlerio sandėrio padarinius 
— Baltijos kraštų pasidalini
mą ir po to sekusią jų okupa
ciją, ir atitraukti sovietų ka
riuomenę iš tų kraštų. Už tai 
1979 m. rudenį Vilniuje vyku
sio teismo buvo vėl nuteistas 
kalėjimu ir ištrėmimu.

1974 m. Terleckas parašė raš
tą tuometiniam KGB viršinin
kui Andropovui, reikalauda
mas nutraukti jo ir jo vaikų 
persekiojimą. Terlecko ini
ciatyva 1975 m. į Vilnių buvo 
pakviestas akademikas A. Sa
charovas, kai buvo svarstoma 
S. Kovaliovo byla. Prieš Ter
lecko suėmimą protestavo Hel
sinkio grupė Maskvoje, o 1979 
m. Natalija Solženicaja pra
šė jį paleisti, kaip Solženicino 
fondo atstovą, besirūpnantį 
pagalba politiniams kaliniams. 
Tačiau drąsaus kovotojo Anta
no Terlecko kryžiaus kelias 
nusitęsė iki praeitų metų, ka
da jis buvo paleistas laisvėn. 
Šiuo metu, kada prasiveržia 
pabaltiečių protesto demonst
racijos Lietuvoje, Latvijoje 
bei Estijoje, Antano Terlec
ko vardas ir vėl minimas.

Du Lietuvos Helsinkio 
grupės nariai

Balandžio 1 d. 65 metų am
žiaus sulaukia daktaras Algir
das Statkevičius, taip pat drą
sus ir nepaliaujantis kovoto
jas už Lietuvos laisvę ir žmo
gaus bei tikinčiųjų teisių gy
nėjas. Jis gimė Lietuvoje, tė
vams tik ką tais pačiais 1923 
m. sugrįžus iš Amerikos. To
dėl ir jis pats save laiko Ame
rikos piliečiu. A. Statkevičius 
už dalyvavimą rezistencijoje 
buvo pirmą kartą suimtas ir ka- 
linams nuo 1951 iki 1956 m. Ant
rą kartą 1970 m. suimtas ir dau
giau kaip 2 metus laikytas psi
chiatrinėje už parašymą kny
gos “Visuomenės gyvenimo abė
cėlė”. 1979.VIII.23 kartu su ki
tais baltiečiais demonst
ravo Maskvoje, reikalaujant 
atšaukti Ribbentropo-Molo- 
tovo paktą. Tų pačių metų ru
denį su Mečislavu Jurevičium 
įstojo nariais į Lietuvos Hel
sinkio grupę. Nuo 1980.11.14 ka
lintas ir gydytas Lukiškio kalė
jime ir vėliau Sovietų Sąjun
gos gilumoj esančiose psichiat
rinėse ligoninėse. Iš Gulago 
kartu su prof. Vyt. Skuodžiu į 
Lietuvą grįžo praeitą vasarą. 
Parašęs ir daugiau knygų, tar
pe jų “Vergijoje prie Lenos”, 
studiją “Sofiokratija ir geodo- 
roviniai jos pagrindai”. Dr. Al
girdas Statkevičius ir dabar, 
nors plačiai kalbama ir rašo
ma, kad jis pasirengęs atvyk
ti į Ameriką, yra aktyvus lietu
vių patriotų judėjimo dalyvis.

Gegužės 1 d. 80 metų amžiaus 
būtų sulaukęs jėzuitas kuni
gas ir žmogaus bei tikinčiųjų 
teisių gynėjas Karolis Garuc- 
kas, jau 1976 m. įstojęs į tik ką 
Viktoro Petkaus suorganizuo
tą Lietuvos Helsinkio grupę, 
kurios pradiniai nariai buvo 
Viktoras Petkus, Ona Lukaus- 
kaitė-Poškienė, Tomas Venclo
va, Eitanas Finkelšteinas ir 
kun. Karolis Garuckas.

Minint kun. K. Garucką, pir
miausiai tenka patikslinti jo 
gimimo datą. Antrajam bosto- 
niškės LE Papildymų tome ra
šoma, kad jis gimė 1908.IV.1. 
Tačiau jo paites rašytoje bio
grafijoje, kurios nuorašas sau
gojamas AB archyve Vašing
tone, pats kun. K. Garuckas 
rašo (ir Lietuvių Informacijos 
biuras Vašingtone patvirtino), 
kad gimęs mėnesiu vėliau — 
t.y. 1908. V. 1.

Panevėžio aps. gimęs, kun. 
K. Garuckas po karo pastora
cinį darbą daugiausiai dirbo 
Vilniaus vyskupijos parapijo
se, o nuo 1963 m. iki savo mir
ties 1979.IV.6 buvo Cekinių 
klebonas. Jį laidojant dabar
tinis sovietų kalinys kun. Al

fonsas Svarinskas pasakė dė
mesio vertą drąsų pamokslą, 
pabrėždamas: “Noriu kunigui 
Karoliui Garuckui Tikinčiųjų 
teisių ginti komiteto vardu pa
reikšti nuoširdžią pagarbą. Jis 
savo drąsa ir dvasia daro mums 
įtaką per daugelį metų. O mes 
jam prisiekiame, kad, grįžę į 
savo parapijas, į Bažnyčios ba
rus, nesustosim, bet eisim pir
myn iki visiškos Katalikų Baž
nyčios pergalės ir triumfo mū
sų tėvynėje ..(Laiškai Lietu
viams, 1988 m. kovas).

Velionį kun. K. Garucką as
meniškai pažinęs ir su juo Lie
tuvos Helsinkio grupėje kartu 
dirbęs, prof. Tomas Venclova 
apie Lietuvos Helsinkio grupę 
bostoniškėje LE rašo: .. LHG 
veikla, trukusi penkerius me
tus, ir tos sudėtos didžiulės 
aukos nenuėjo veltui. LHG pa
skelbė apie 30 numeruotų do
kumentų (iš jų 22 pasiekė Va
karus) keletą protestų bei pa
reiškimų ir du plačius memo
randumus apie padėtį Lietu
voje . . . LHG prisidėjo prie 
naujų rezistencijos tradici
jų sukūrimo. Taikinga ir le- 
galistinė, tačiau narsi LHG ko
va turėjo šių dienų Lietuvai ne
mažai moralinio poveikio ..

Vienas iš tos grupės pirmū
nų ir yra jėzuitas kunigas Ka
rolis Garuckas, kuris, jei gyvas 
būtų, gegužės 1 d. minėtų savo 
amžiaus 80 metų sukaktį. Ta
čiau jo kūnas nuo 1979 m. ba
landžio mėn. ilsisi Ceikinių 
kapinėse, Vilniaus krašte, o jo 
kapas gausiai žmonių lanko
mas ir puošiamas gėlėmis.

Tragiškai žuvęs kunigas
Po kun. K. Garucko mirties 

jo vieton į Lietuvos Helsinkio 
grupę įstojo 1913 m. liepos 17 
d. Vilniaus krašte gimęs kun. 
Bronius Laurinavičius, kuris 
šiais metais minėtų 75 m. am
žiaus sukaktį. Tačiau jis 1981.- 
XI.24 vėlų vakarą tragiškai žu
vo Vilniuje, Žalgirio gatvėje, 
patekęs po sunkvežimiu. Pa
sak bostoniškės LE, “matę įvy
kį liudininkai sako, kad po 
sunkvežimiu buvo poros vyrų 
pastumtas. Prieš mirtį spau
doje pasirodė jį niekinantie
ji ir puolantieji straipsniai, 
ir tai buvo ženklas, kad su juo 
bus vienaip ar kitaip susido
rota ...”

Baigęs Vytauto D. lietuvių 
gimnaziją ir Vilniaus universi
teto teologijos-filosofijos fa
kultetą, Br. Laurinavičius 
arkiv. M. Reinio kunigu buvo 
įšventinąs 1944.VI.4. Visą 
laiką teko dirbti pastoracinį 
darbą Vilniaus krašte ir kartu 
sunkiose okupacinėse sąlygo
se. Pvz. 1956 m. nukeltas kle-

(Nukelta į 2-rą psl.)

PASAULIO SPAUDOJE PLAČIAI NUSKAMBĖJO TRAGIŠKA 
jaunos žydaitės Tirzos Porat mirtis Beitos kaimelyje, Izraelio 
okupuotoje vakarinėje Jordano pakrantėje. Pradžioje buvo pa
skelbta, kad ji priklausė šešiolikos jaunuolių grupei, išėjusiai 
pasivaikščioti iš žydų naujakurių Elon Moreh kaimo. Grupę sau
gojo du ginkluoti civiliai palydovai. Esą palestiniečiai grupę 
apmėtė akmenimis, ir penkiolikmetė Tirza Porat buvo užmušta 
akmens smūgiu į galvą. Laikraščiai priminė skaitytojams, kad 
ji tapo pirmąja civilių izraelitų auka nesibaigiančiose palesti
niečių paauglių riaušėse. Velionės laidotuvės sutraukė daug 
įtūžusių dalyvių, į kurių gretas įsijungė ir karingasis Izraelio 
premjeras J. Šamiras, jiems viešai pareiškęs: “Prie šio naujo 
Tirzos Parat kapo užvirė vi- 
sos tautos širdis. Dievas atker
šys už jos kraują. Kiekvienas 
nužudymas sustiprina ir suvie
nija izraelitus, suartina juos 
su šia žeme, giliau įleidžia jų 
šaknis. Žemė jaučia, kad ji yra 
mūsų, tiktai mūsų . ..” J. Ša
miras turėjo galvoje Izraelio 
okupuotą žemę - vakarinę Jor
dano pakrantę ir Gazos juos
tą, kur dabar naujuose kaimuo
se jau gyvena apie 70.000 iz
raelitų. Pasigirdo pikti kerš
to balsai, siūlantys sunaikin
ti palestiniečių Beitos kaime
lį, ištremti visus gyventojus ir 
toje vietoje pastatyti kitą, pa
vadintą velionės vardu. Karš
takošius bandė raminti gen. 
mjr. A. Mitzna, okupacinis šios 
srities komendantas, parašęs 
net specialią poemėlę, bet jo 
poetinius žodžius nustelbė at
sistatydinimo reikalaujantys 
šauksmai. Laimėjo aklieji 
keršto šalininkai. Jie patys 
nusiaubė porą kaimyninių ara
bų kaimelių, o kariai Beitos 
kaimelyje susprogdino kelio
lika palestiniečių namų. Esą 
jie priklausė izraelitų grupės 
užpuolimu įtariamiems asme
nims.

Nemalonūs faktai
Kaip perkūnas iš giedro dan

gaus nuskambėjo kariuome
nės atlikto tyrimo rezultatai, 
pradžioje bandyti dangstyti, 
vėliau pasiekę ne tik Izraelio 
vyriausybę, bet ir užsienio žur
nalistus. Staiga paaiškėjo, kad 
velionę nužudė ne smūgis į gal
vą, o smegenis pasiekusi kul
ka, iššauta iš automatinio ka
rinio šautuvo “M-16”. Tą šau
tuvą turėjo grupę lydėjęs R. 
Aldubis, o kitas palydovas bu
vo ginkluotas mažuoju Izrae
lio gamybos kulkosvaidžiu 
“Uzi”. Abu turėjo tik po vie
ną apkabą šovinių. Susikirti
me buvo nušauti du palestinie
čiai, sužeisti trys. Tada pasi
baigė šoviniai, ginklai buvo at
imti. Abu palestiniečius pa
kirto šūviai iš R. Aldubio šau
tuvo. Teigiama, kad jis pirmą 
palestinietį nušovė dar prie 
kaimelio. Esą dėl to izraelitų 
jaunuolių grupę ir puolė kai
melio gyventojai. R. Aldubis 
gynėsi atsišaudyamas. Viena jo 
kulka pataikė į Tirzos Parat 
galvą. Palestiniečių įtūžimas 
buvo nukreiptas prieš R. Aldu- 
bį. Jis buvo smarkiai sumuš
tas ir ligoninėn nugabentas 
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kritiškoje būklėje. Rašoma, 
kad M. Aldubis priklausė ka
ringiausių religinių naujaku
rių eilėms vakarinėje Jorda
no pakrantėje. Esą Izraelio ka
riuomenė pernai jam ištisą 
pusmetį neleido įkelti kojos 
į palestiniečių Nabluso mies
tą. Bausmės M. Aldubis buvo 
susilaukęs už priklausymą 
kerštaujančių izraelitų grupei. 
Apie jo saugotų izraelitų jau
nuolių išvyką nebuvo painfor
muota kariuomenė. Daug kas 
tokias nelegalias išvykas lai
ko sąmoninga palestiniečių 
provokacija. Jungtinių Tautų 
duomenimis, žuvusių palesti
niečių jaunuolių skaičius jau 
peržengė 140. Izraelitų pusė
je žuvo vienas palestiniečio 
nušautas karys ir R. Aldubio 
nušauta Tirza Parat.

Taika Afganistane?
Šią savaitę Ženevoje turėtų 

būti pasirašytas susitarimas 
užbaigti karo veiksmams Af
ganistane. Deryboms Ženevo
je vadovavo Jungtinių Tautų 
tarpininkas D. Corovezas. 
Joms įtakos, matyt, turėjo M. 
Gorbačiovo susitikimas Taš
kente su Kremliaus vadų Af
ganistano prezidentu pasirink
tu buvusiu saugumo viršinin
ku Najibulu. M. Gorbačiovas 
užtikrino, kad Taškente buvo 
pašalintos paskutinės derybų 
kliūtis. Sovietų 115.000 karių 
atitraukimas bus pradėtas ge
gužės 15 d. Užsienio reikalų 
ministerijos atstovas G. Gera
simovas prasitarė, kad buvo 
svarstytas ir JAV prez. R. Rea- 
gano vyriausybės pasiūlymas 
sustabdyti paramą mahome
tonams partizanams, jeigu so
vietai nutrauks karinę pagal
bą komunistiniam prez. Naji- 
bulo režimui. Pastarasis įro
dinėja, kad jo vyriausybė nėra 
Sovietų Sąjungos kontrolėje. 
Kai kuriuos valdžios postus jis 
žada atiduoti partizanų va
dams ir pravesti naujus parla
mento rinkimus dar šį mėnesį. 
Taškente oficialiai pareikš
ta, kad Afganistanas yra ne
priklausoma neutrali valstybė 
ir kad jo vidinė sistema rem
sis daugeliu partijų. Sovietų 
Sąjunga, vadovaudamasi drau
giškumu, padės atstatyti Afga
nistano ekonomiją, susigrą
žinti ir įkurdinti pabėgėlius 
iš Pakistano.
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Paremkime šventės šokėjus

Laisvės kovotojų sukaktys Lietuvoje

KAZYS MILERIS

Šiuo laiku Kanadoje vyksta 
VIII Tautinių šokių šventei 
rengti lėšų telkimo vajus. Yra 
tam sudaryta komisija, suside
danti iš dr. S. Čepo, dr. M. Arš- 
tikaitytės-Uleckienės ir H. Ste- 
paičio. Jie per liet, radijo va
landėles, per mūsų parapijas 
ir išsiuntinėtais laiškais prašo 
visų skirti auką šiai didžiajai 
jaunimo šventei, kuri pirmą 
kartą įvyksta Kanadoje, Ha
miltone. Daug kam visur ren
kamos aukos. Laikraščiai pilni 
aukotojų sąrašų, davusių vie
nam ar kitam geram tikslui. 
Mūsų tautiečiai tam yra geri ir 
dosnūs. Jie gerai supranta, kad 
reikia paremti įvairius rengi
nius, kurie patys savo išlaidų 
negali užsimokėti, ir kurie yra 
mums čia būtini. Tokių rengi
nių ir švenčių suruošimui mū
sų žmonės ligi šiol visada atėjo 
padėti.

Šį sykį aukų prašoma lietu
vių jaunimui, mūsų tautinei at
žalai, kuri neprižiūrima ir ne
globojama gali mums nudžiūti. 
Laisvojo pasaulio liet, tauti
nių šokių šventės, kurios ruo
šiamos kas ketveri metai, yra 
mūsų jauniesiems didelio pa
triotinio išgyvenimo ir tauti
nio nusiteikimo šventė. Tas 
jaunimas, kuris yra įsijungęs į 
taut, šokių šokėjų eiles, per sa
vo subrendimo laiką turi pro
gą dalyvauti bent keliose to
kiose taut, šokių šventėse. O 
tas jau neabejotinai palieka 
visam jų gyvenimui neišblun
kantį lietuvišką antspaudą.

Mūsų laisvasis pasaulis yra 
labai jau platus ir susidedan
tis iš daug tolimų žemynų. Yra

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 

AfA 
dr. EMILIJAI JASEVIČIŪTEI

mirus,

jos seserį APOLONIJĄ irsvainįBRONIŲ ANDRA-
ŠIUNUS, brolį KAZIMIERĄ Lietuvoje bei kitus 

gimines nuoširdžiai užjaučia -

Bronė Bagdonienė Petronėlė Bružienė

Henrikas Paškevičius

Canadian 2lit jfUtemoriale; Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUISTEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

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

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

labai tolimas kelias iš Sydnė- 
jaus, Australijos, “Sūkurio” 
šokėjams, iš Brazilijos Sao 
Paulo “Nemuno” grupei, iš Ar
gentinos Buenos Airės “Min
daugui” ir Vokietijos Vasario 
16 gimnazijos moksleiviams at
vykti į Kanados Hamiltoną. Ke
lionės dabar labai brangios, ir 
visos čia kainos jų pinigais la
bai jau jiems aukštos. O jie dar 
tebesimokantys ir be savo už
darbių jauni žmonės. Reikalas 
labai rimtas. Reikia kaip nors 
padėti šitam jaunimui, kad jie 
galėtų atvykti į jiems čia ruo
šiamą šventę.

Šitoji šventė taip pat yra ir 
mūsų visų kultūrinės atgaivos ir 
tautinio pasididžiavimo šven
tė. Su šita švente mes taip pat 
išeiname garsindami Lietuvos 
vardą į kanadiškąją visuome
nę, išeiname su kažkuo ypatin
gu, čia dar niekad nematytu. 
Šventės pasisekimo garsas pa
sieks tėvynėje ir mūsų paverg
tus brolius ir seseris. Tas pa
drąsins ir sustiprins juos, su
žinojus, kad mes čia sugebame 
suruošti tokias masines šven
tes, kad čia mūsų tiek daug ir 
kad mes visi sutariam.

Šio grandiozinio renginio 
paruošiamieji darbai jau eina 
prie galo. Tik tam didžiam ren
gėjų užmojui reikia finansinės 
paramos. Dalį išlaidų padengs 
suvažiavę šventės svečiai, bet 
jie visų išlaidų ir įsipareigo
jimų nepajėgs apmokėti. Čia 
turi prisidėti visa mūsų lietu
viškoji visuomenė. Lėšų telki
mo komisijos pirmininkas Ka
nadoje dr. S. Čepas skelbia, 
kad mecenatai, paaukoję ne
mažiau $500, gaus po 2 bilie
tus į visus tris renginius, gar
bės rėmėjai, paaukoję nema
žiau $300, gaus po 2 bilietus į 
du renginius, o rėmėjai, pa
aukoję nemažiau $200, gaus 2 
bilietus į šokių šventę. Visos 
aukos bus skelbiamos spaudo
je. Aukotojai bent su $25 auka 
pateks į šventės leidinį ir gaus 
kvitus atleidimui nuo pajamų 
mokesčio. Čekius rašyti “Tau
tinių šokių šventės lėšos”. Šven
tės sąskaita yra “Talkos” ban
kelyje, nr. 3967.

Toronto “Gintaro” ansamblio jaunieji šokėjai. Iš kairės: Judita Jasiūnaitė-VVilkinson, Jonas Renčius, Audra 
Puzerytė, Rimas Malinauskas, Daiva Grybaitė, Andrius Paškus

Aštuntosios tautinių šokių šventės belaukiant
C c

G. BREICHMANIENĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Po Lietuvą su daina ir šokiu
Su gerai paruošta programa 

vokiečių okupacijos metais an
samblis apkeliavo visą Lietu
vą, kur tik galėjo surasti di
desnę sceną, galinčią sutalpin
ti visą ansamblį. Didesniuose 
miestuose reikėjo duoti po ke
letą koncertų, kad galėtų visi 
pamatyti, nes iš aplinkinių kai
mų ir miestelių suplaukdavo 
daug žmonių pasižiūrėti, kaip 
gi atrodo tas liaudies menas. 
Jonui Švedui pavyko iš papras
čiausių instrumentų išgauti 
gražiausius garsus. Gerai pa
ruoštas choras dainavo kaimo 
sutartines, tarmiškas ir kitas 
daugumai žinomas dainas. Ta
čiau scenoje tas iš liaudies 
paimtas menas, labiau apipa
vidalintas atrodė daug gražiau.

Ansamblis buvo apvilktas 
dail. A. Tamošaičio suprojek
tuotais puošniais ir spalvin
gais tautiniais drabužiais. Šo
kėjai taip pat buvo profesinio 
lygio. Ansambliui po kiekvie
no koncerto buvo keliamos 
ovacijos, nes kiekvienas tau
tiškumo pasireiškimas kėlė 
patriotinius jausmus.

Ansamblio kelionės buvo ga
na vargingos, nes žiemos metu 
teko keliauti sunkvežimiais, 
siauruoju geležinkeliu, kartais 
geležinkelio stotyse praleisti 
naktį ar panašiai. Tiek an
samblio vadovybė, tiek ir jo na
riai sutiko nugalėti visus sun
kumus, kad tik kuo plačiau pa
skleistų po Lietuvą dainą ir 
naujai atgimusį šokį, parodyti 
liaudies instrumentų grožį.

Vokiečių kerštas
Vokiečiai pradėjo telkti jau

nus vyrus įvairiems darbams. 
Nerado didelio pritarimo lie
tuvių tarpe. Vis dėlto pasise
kė kiek jaunuolių sugaudyti ir 
pasiųsti su gurguolėmis, su 
maistu ar kitais rekmenimis 
į fronto linijas. Pasiekę fron
tą, daugumas jų pabėgo. Vokie
čių okupacinė valdžia pasi
darė labai priekabi. Pradėjo 
organizuoti SS dalinius. Lie
tuvos jaunimas ignoravo jų 
pastangas ir išsisukinėjo. Į 
pasiūlymą registruotis sava
noriškai į SS dalinius atsakė 
tyla.

1943 m. kovo mėn. vokiečių 
okupacinė valdžia uždarė uni
versitetus, aukštąsias mokyk
las ir Liaudies ansamblį. Taip 
pat išgabeno į koncentracijos 
stovyklas kelias dešimtis veik
lesnių, aukštas pozicijas už
ėmusių mokslo žmonių. Tai bu
vo vokiečių kerštas už nesto- 
jimą į SS dalinius. Neuždarė 
operos ar dramos teatro, bet 
uždarė Liaudies ansamblį, nes 
jis buvo pasidaręs labai po
puliarus visame krašte. An
samblio koncertai buvo su
prantami įvairaus išsilavini
mo žmonėms, o be to jie buvo 
tokie lietuviški, žadinantys 
branginti lietuvių kultūrą, 
lietuviškas dainas, šokius ir 
papročius. Per porą metų prieš 
uždarymą ansamblis buvo su
spėjęs aplankyti visą kraštą 
ir paskleisti savo meną, kuris 
buvo toks savas ir greitai pri
gijo žmonių širdyse.

Nuotaikos Vokietijoje
Rytų frontui pajudėjus ir 

bolševikų kariuomenei slen
kant Lietuvon, didelė dalis 
tautiečių pasirinko išeivio 
dalį. Pergyvenę antrą kartą 
karo žiaurumus, nepriteklius 
ir vargą, atsidūrėme DP lage
riuose. Padėtis, atrodė, lai
kina. Lietuviai nepasidavė ai
manoms, bet stengėsi tvarkyti 
savo gyvenimą ir laiką leisti 
kuo produktyviau. Buvo spaus
dinami laikfaščiai, kai kur net 
ir žurnalai, prądėjo steigtis 
mokyklos, gimnazijos, įvairūs 
specialybių kursai. Mažesnė
se kolonijose steigėsi chorai, 
tautinių šokių grupės, o dides
niuose lietuvių susibūrimuose 
ir ansambliai Liaudies an
samblio pavyzdžiu.

Tarp didesnių ansamblių pa
minėti keturi. Čiurlionio an
samblis susiorganizavo Dettin- 
gene prancūzų zonoje. Jam va
dovavo A. Mikulskis ir M. Ba
ronaitė. Amerikiečių zonoje, 
Wiesbadene, padėjo veikti 
“Tautinis ansamblis”. Vado
vai - St. Sodeika, Gasparas 
Velička, A. Ličkūnaitė. Hanau 
lietuvių stovykloje veikė “Dai
navos” ansamblis, kuriam va- 
dovao Br. Jonušas ir Valiukė- 
naitė. Anglų zonoje tuojau po 
karo pradėjo veikti “Tėvynės 
garsų” ansamblis, vadovauja
mas V. Banaičio, K. Gandrimo 
ir G. Breichmanienės.

Visi šie ansambliai įsisteigė 
Vilniaus Liaudies ansamblio 
pavyzdžiu, ir stengėsi paruoš
ti panašią programą, kurią tu
rėjo paruošęs Liaudies ansamb
lis. Gyvendami nežinioje, lietu
viai stengėsi sukurti savąją 
prarastos tėvynės idiliją, puo
selėti jos meną. Šie ansamb
liai taip pat keįiavo po Vokie
tiją, koncertavo lietuviams ir 
svetimtaučiams, kol, prasidė
jus emigracijai, pasklido po 
platų pasaulį, išnešiodami lie
tuvišką dainą ir šokį.

Užjūriuose
Atlikę nemalonias darbo su

tartis ir šiek tiek apsipratę 
naujuose kraštuose, lietuviai 
pradėjo leisti laikraščius, bur
tis į Bendruomenę, rūpintis sa
vo kalbos išlaikymu, steigti šeš
tadienines mokyklas, o taip pat 
chorus, ansamblius ir tautinių 
šokių grupes. Tautinio šokio at
gimimo laikotarpiu Lietuvoje 
ir DP stovyklose Vokietijoje 
vis daugiau ir daugiau žmo
nių susipažino su tautiniu šo
kiu. Kur tik buvo daugiau jau
nimo, steigėsi tautinių šokrų 
grupės. Vienos jų buvo pajė
gesnės ir išsilaikė ilgą laiką, 
kitos, dėl jaunimo ar vadovau
jančių asmenų stokos, veikė 
slipniau.

Didžiausias lietuvių telki
nys yra Čikagoje. Tad nenuo
stabu, kad ten įvyko pirmoji 
tautinių šokių šventė ir dar 
penkios po jos.

Pirmoji tautinių šokių šventė
Pirmoji šventė - pirmasis 

bandymas. Retąs kuris mūsų, 
atsidūrę kitoje’ Atlanto pusė
je, turėjome atsivežę kokius 
nors užrašus, šokių aprašymus, 
muziką. Ryšys su Lietuva ilgą 
laiką buvo nutrauktas. Tad pir
moji šventė buvo atkurta “iš 
atminties”. Pavarčius tos šven
tės programą, aišku, kad ji su
daryta iš tų šokių, kurie buvo 
Lietuvoje šokami. Visi jie su
darė betgi pilną šventės pro
gramą. Šventė įvyko 1957 m. 

birželio 30 d. atseit, lygiai 20 
metų nuo pirmosios šventės 
Petro Vileišio aikštėje Kaune.

Į Čikagą suvažiavo 700 šo
kėjų iš Kanados ir JAV, ir gal 
tiek pat vaikų iš šeštadieni
nių Čikagos mokyklų. Šventė 
paliko gerą įspūdį ir užtikri
no sekančių švenčių ruošimą. 
Šventei ruošti pirmininkas bu
vo Br. Shotas, meninės dalies 
vadovė - Irena Šilingienė. Pu
čiamųjų orkestrui dirigavo Br. 
Jonušas (jis dirigavo ir pirma
jai šventei Kaune), programos 
pranešėjos pareigas atliko J. 
Daudžvardienė.

Antroji šventė Čikagoje 
1963 m. liepos 7 d.

Vos praėjus I šventei, pra
dėta ruoštis antrajai. Dabar 
rengėjai žinojo trūkumus ir 
norėjo juos taisyti. Tuo laiku 
ir “geležinė uždanga” šiek tiek 
buvo praskleista ir pradėjo 
mus pasiekti pirmieji laiškai 
iš Lietuvos. Lietuvoje šokių 
atgaivinimo sąjūdis tebevyko, 
nes ten liko tautos kamienas, 
tautosakos archyvai, kaimas. 
Mus pradėjo pasiekti naujų šo
kių aprašymai. Ne visi mums 
buvo priimtini, tad teko juos 

• atrinkti patikrinti.
Čikagoje veikė jau anksčiau 

įsteigtas Tautinių šokių insti
tutas, susidedąs iš 5 asmenų: 
Br. Shoto, Br. Jameikienės, L. 
Braždienės, Ir. Šilingienės 
ir R. Zotovienės. Jie šokius 
peržiūrėjo ir išleido pirmąją 
“Mūsų šokiai” knygos laidą, 
panaudodami I šventės likusį 
pelną. Tai buvo II šventės re
pertuaras.

Šiai šventei jau ruoštasi il
giau ir nuosekliau. Šventėje 
dalyvavo 25 grupės iš JAV, Ka
nados ir Čikagos lituanistinės 
mokyklos mokiniai. Grojo sim
foninis orkestras, diriguoja
mas J. Zdaniaus. Komiteto pir
mininku buvo Br. Nainys, me
ninę dalį tvarkė L. Sagys, pro
gramą pranešinėjo filmų akto
rė Rūta Lee-Kilmonytė. Šven
tė atrodo turtingesnė už pir
mąją, nes lietuviai pradėjo 
apsiprasti naujuose kraštuo
se, priprato prie kartais ir la
bai skirtingų nuo jų profesijų 
darbų.

Atsirado ir lietuvių moterų 
audėjų, kurios įstengė išausti 
puikius ir puošnius tautinius 
drabužius. Grupės buvo ilgiau 
dirbusios, pajėgesnės atlikti 
sudėtingesnius šokius.
Niujorke 1964 m. rugpjūčio 23 d.

1964 m. Niujorke įvyko pa
saulinė paroda, kurios metu 
savo dienas turėjo atskiros tau
tybės. Lietuviai savo dieną 
atšventė įspūdingu, gražiu pa
sirodymu “Singer Bowl” sta
dione. Programą atliko 29 cho
rai, 20 jaunimo ir 7 vaikų šo
kėjų grupės, suvažiavusios į 
Niujorką iš JAV ir Kanados. 
Šokant Subatėlę ir Aštuonytį, 
juos daina palydėjo jungtinis 
choras. Programą pranešinėjo 
Rūta Lee-Kilmonytė. Šokiams 
vadovavo Jadvyga Matulaitie
nė, jungtiniams chorams diri
gavo pasikeisdami muzikai: A. 
Stephens, J. Kačinskas, J. Ži
levičius, A. Mikulskis, V. Ve- 
rikaitis ir V. Strolia. Kadangi 
tai buvo dainų ir tautinių šo
kių pasirodymas, jis nebuvo 
įskaitytas į tautinių šokių šven
čių skaičių, bet buvo gražus ir 
įspūdingas. z_ . .(Bus daugiau)

(Atkelta iš 1-mo psl.)
bonu į Švenčionėlius, rado 
pradėtos statyti naujos bažny
čios tik sienas ligi langų, ap
augusiais krūmais. Po didelių 
pastangų ir begalės važinėji
mų pas sovietinės valdžios pa
reigūnus, prašant leidimų ir 
medžiagos, bažnyčia buvo už
baigta statyti dr 1959 m. pašven
tinta. Bostoniškės LE teigimu, 
tai “vienintelė Lietuvoje po II 
D. karo pastatyta ir veikianti 
katalikų bažnyčia ...” Už pas
toracinį darbą su jaunimu so
vietinės valdžios įsakymu 1968 
m. iškeltas į Adutiškį.

Suėmus ir nuteisus kitus Lie
tuvos Helsinkio grupės narius, 
kun. Br. Laurinavičius liko vier 
nintelis nesuimtas ir pajėgus 
dirbti tos grupės narys. Užsie
nio spaudoje buvo paskelbti jo 
pareiškimai aukščiausioms so
vietų valdžios įstaigoms, kur 
nurodė katalikų Bažnyčiai ir 
tikintiesiems daromas skriau
das ir diskriminaciją.

Kun. Broniui Laurinavičiui 
mirus, valdžios įstaigos drą
saus kovotojo už žmogaus ir 
tikinčiųjų teises neleido lai
doti Švenčionėliuose, kaip sa
vo testamente pageidavo. Pa
laidotas 1981.XI.27 Adutišky
je prie dabartinės Gudijos 
sienos.

Jūs esate nusikaltėliai...
Šių metų liepos 22 d. (gimi

mo tikslesnė data, apart 1938 
m., neskelbiama bostoniškėje 
LE, tačiau ją patvirtino Lie
tuvių informacijos centro Va
šingtono biuro vedėjas Vikto
ras Nakas) 50-ties metų am
žiaus sulaukusi Nijolė Sadū- 
naitė, “LKB Kronikos” bendra
darbė ir platintoja, žmogaus 
teisių ir tikinčiųjų laisvės gy
nėja, buvusi komunistų kalinė 
ir dabar apie pastaruosius įvy
kius Lietuvoje telefonu pain
formuojanti atitinkamus asme
nis Vakaruose.

Pokaryje N. Sadūnaitė ke
lerius metus rūpestingai slau
gė į Lietuvą grįžusį Sibiro ka
linį kan. P. Raudą, o nuo kun. 

Tautinių šokių šventei besiruošiant - gintariečiai LINDA LAURINAVI- 
ČIŪTĖ ir VIKTORAS ŠIMKUS Usaunyko šokyje Nuotr. O. Burzdžiaus
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Telefonai: 964-0067 Toronte, 1-800-387-5603 nemokamai iš kitų 
Ontario vietovių. 1-800-387-1387 nemokamai iš visų kitų provincijų.

TELEX: 06-218906 Reg. Nr. 2740365

ALGIS MEDELIS
Sutvarkau dokumentus iškvietimui giminių

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

Gegužės 24 - 10 naktų 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!

A. Šeškevičiaus teismo į Nijo
lę buvo atkreiptos sovietinio 
saugumo akys. 1974. VIII.27 jos 
bute Vilniuje padarius kratą, 
rasta ir atimta rašomoji maši
nėlė ir nebaigtas perrašinėti 
“LKB kronikos” nr. 11.1975.VI.- 
16-20 įvyko Sadūnaitės teismas 
ir ji buvo nuteista trejiems 
metams griežto režimo lagerio 
ir dar trejiems metams trem
ties Sibire. Teisme ji pasakė 
atmintinai drąsią kalbą, ku
rioje teigė: “Ne aš, bet jūs esa
te nusikaltėliai, kurie laužo
te elementariausias žmogaus 
teises, garantuotas įstaty
mais ... Iš teismo noriu prašy
ti, kad išleistumėte iš kalėji
mų ir psichiatrinių ligoninių 
visus žmones, kurie kovoja už 
žmogaus teises ir teisingu
mą . ..”

Jos kalba patekusi į užsie
nį, o vėliau ir prisiminimai, 
susilaukė nepaprasto dėmesio 
dėl kalbos švelnumo, užuojau
tos kankinamiems ir kankinto
jams, žmogaus meilės ir ryžto 
mirti už kitus .. . Užsienyje 
susidarė būreliai palaikyti ry
šiui su Nijole laiškais, siunti
nėliais. Ištrėmimo bausmę N. 
Sadūnaitė baigė 1980.VII.8 ir 
grįžo į Lietuvą. Per tuos beveik 
aštuonerius metus ši drąsi ko
votoja, nors ir sovietinio sau
gumo nuolatos persekiojama, 
pasidarė skriaudžiamosios tau
tos balsas: ji dalyvauja de
monstracijose, griežtai gina 
žmogaus ir tikinčiųjų teises ir 
pastaruoju metu, kaip pasauly
je gerai žinoma disidente, pa
laiko ryšius su Lietuvoje besi
lankančiais užsienio kores
pondentais, nes pasaulinėje 
spaudoje jos pavardė daugiau
siai yra minima.

Baigdamas dar kartą prašau, 
kad čia išvardinti ir kiti lietu
viai kovotojai ir žmogaus tei
sių gynėjai sukakčių proga bū
tų išeivijos lietuvių spaudoje 
plačiau ir išsamiau paminėti, 
kaip tai daro Lietuvos pogrin
džio spauda. Nors pagrindiniai 
duomenų šaltiniai ir yra jos 
rankose.
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Nebijo nei kančių, nei mirties
Petro Gražulio atviras laiškas Sov. Sąjungos gynybos ministeriui. Perduotas 

telefonu Algiui Kliniaičiui Nijolės Sadūnaitės
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

1987 m. vasario mėn. teko da
lyvauti kun. Juozapo Zdebskio 
mirties metinėse. Po metinių 
vežiau į Žagarę vysk. Julijoną 
Steponavičių. Atsikabinus au
tomašinos vairo traukei, vos 
neįvyko avarija. Mašina prieš 
porą dienų buvo patikrinta 
Alytaus autoservese man pa
čiam stebint. Šią nelaimę no
rėjo suruošti kažkokios neaiš
kios piktos jėgos, kurios nori 
atsikratyti vysk. Julijonu Ste
ponavičiumi ir manimi. Sovie
tinėje sistemoje, tikintys žmo
nės niekinami, laikomi nepil
naverčiais ir nepilnateisiais pi
liečiais, jiems neleidžiama tu
rėti savo pasaulėžiūrinės spau
dos, savų mokyklų. Religin
giem žmonėm KGB neleidžia 
dirbti atsakingesnių darbų. 
Pvz., Vilkaviškio mokytoja Bri- 
lienė buvo pašalinta iš darbo, 
kadangi ji uoli katalikė. Ma
no tėvas buvo pašalintas iš ko
lūkio pirmininko pareigų, kai 
mano brolis Antanas Gražulis 
įstojo į kunigų seminariją. Ir 
mano tėvo mirties aplinkybės 
kelia įtarimą, ar tai ne KGB 
darbas?! Kai tėvui buvo daro
ma sunki širdies operacija, 
operacinėje dingo elektros 
srovė. Šviesos nebuvo apie dvi 
valandas. Vilniaus centrinės 
klinkos - tai ne kaimo ligoni
nė! Sunku patikėti, kad čia 
šviesa galėjo užgesti atsitikti-

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

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!”

Dovanos giminėms Lietuvoje
Kaskart atsiranda naujų ir skirtingų būdų paremti gi

mines Lietuvoje. Galima paremti siuntiniais, nuperkant 
dovanas ten, arba lėšomis.

Populiariausios prekės iš užsienio yra šios: striukės- 
anorakai, sportiniai batai, žieminiai batai, bliuskutės, suk
nelės, kostiumėliai, kalkuliatoriai, kava.

Finansinės paramos reikalu prašome rašyti atskirai.

Sudarome testamentus, administruojame nuosvybes, 
išrūpiname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, 
persiunčiame palikimus į LIETUVĄ praktiškiausiu ir nau
dingiausiu PAVELDĖTOJUI BŪDU.

Tarpininkaujame įvairių dokumentų sutvarkyme.

Z. JURAS,
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England

Tel. 01-460-2592

nai, (... sutrikus?.. .) elektros 
tinklui. Be to, tokiose operaci
nėse yra generatoriai, kurie ga
mina srovę sugedus elektros 
tinklo srovei. Mano tėvas po to
kios “operacijos” nebeatgavo 
sąmonės ir maždaug po pusant
ros paros mirė. Visa tai nesu
derinama su bet kokiu žmogiš
kumu. Tokios sistemos, kuri 
kėsinasi į tautų ir žmonių gy
vybę ir laisvę, kariuomenės na
riu būti negaliu. Solzieniče- 
nas, knygoje “Straipsniai ir po
kalbiai” rašo: “Jau Dostojevs
kis, dar prieš 40 metų prana
šavo, kad socializmas Rusijai 
kainuos šimtas milijonų aukų. 
Taigi Dostovjevskis apsiriko. 
Pagal šią knygą, socializmas 
Rusijai kainavo nuo 1917 iki 
1959 metų, šimtą dešimt mili
jonų aukų. Kas suskaitys, kiek 
socializmas aukų pareikalavo 
visame pasaulyje. Sovietinė 
armija ir dabar pastoviai ve
da grobikiškus karus.

* * *

1. Toliau liejasi nekaltų žmo
nių kraujas Afganistane.

2. Tęsiasi Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupacija.

Viena dar labai svarbi prie
žastis, kuria esu minėjas lap
kričio 23 dienos pareiškime, 
yra Lietuvos okupacija, įvykdy
ta 1940. Šiuo gėdingu Molotovo- 
Ribbentropo pakto, žinomo vi
same pasaulyje, paslėpti ne
įmanoma. Ir kol bus pavergtos 
Baltijos tautos, nuolat jis pri
mins pasauliui, kokiu būdu 
“įstojo” šios tautos į Sovietų 
Sąjungos padėtį. Taigi, Lietu
voje yra okupacinė kariuome
nė ir okupanto priežiūroje val
džia, teismai ir visos kitos or
ganizacijos neatspindi savo el
gesio teisingumu, bet vykdo 

užkariautojo valią. Motyvuoda
mas anksčiau išdėstytais fak
tais išstoju iš sovietinės oku
pacinės Raudonosios armijos, 
kuri yra užkariavusi ir mano 
tėvynę Lietuvą. Ir nuo šios die
nos, tai yra 1988 sausio 11, pra
šau mane nelaikyti jos nariu. 
Karinį bilietą raudonais virše
liais, kuris atspindi sovietinės 
ideologijos veidą grąžinu. Pa
rašai, kurie dabar yra renka
mi gamyklose, įstaigose, orga
nizacijose, kad Lietuva liktų 
okupuota, neturi jokios juridi
nės galios. Bet žmonės pasakę 
kitokią nuomonę, bus perse
kiojami su jais bus susidorota. 
Jie viešai išreikšti savo nuo
monę neturi teisės. Tai gali 
ryžtis tik tas, kuris nebijo la
gerio, psichiatrinių ligoninių 
ir kitokių represijų. Kad para
šai būtų galiojantys, iš Lietu
vos turi būti išvežta sovietinė 
okupacinė kariuomenė, praves
tas referendumas Jungtinių 
tautų organicazijos globoje 
slaptu balsavimu. Tautų išsto
jimas iš Sovietų Sąjungos ga
rantuoja konstitucija, bet visa 
tai tik dar didesnė svajonė ir 
iliuzija negu laukti, kad sovie
tinėje armijoje būtų gerbiamos 
tikinčiųjų teisės. Laisvė dova
nai nedalinama! Ją reikia išsi
kovoti! Daugelis nesupras ir 
nepritars mano raštui, sakyda
mi, ką tuo laimėsi, tik būsi su
naikintas. Šiame rašte pasa
kiau tiesą ir tikrą tiesą, o ko
kia jinai brangi ir kiek verta 
tiesa, kiek už ją galima mokė
ti, tai suprato ir tarybinis poe
tas Jevtušenko. Jis rašo: “Pa
lik ramybę, šilumą, namus, pa
lik linksmybę tuščią, tačiau 
kalbėk nors keletą tiesos mi
nučių. Po to, tegu tave užmuš”.

Visa, kas šiame rašte išdės
čiau, yra tiesa. Dabar jie te
gul daro su manim ką nori. Jų 
rankose valdžia, jėga, psichiat
rinės ligoninės, lageriai ir aš. 
Brangūs tikintieji! Kreipda
masis į jus, visų pirma noriu 
nuoširdžiai padėkoti už mal
das, kurių susilaukiau po pir
mo mano pareiškimo. Už tai 
esu visiems be galo dėkingas. 
Po šio pareiškimo nežinau, 
kokias kančias Dievas parinks 
per suklaidintų brolių rankas, 
kurie dėl ramaus šio žemiško 
gyvenimo pardavė tėvynę ir 
savo sąžines ir besąlygiškai 
vygdo užkariautojo nurody
mus. Gal kelią, kaip kun. Juo
zapui Zdebskiui, kun. Broniui 
Laurinavičiui, kun. Leonui Ša
pokai, kun. Leonui Mažeikai ir 
kitų nužudytų, gal psichiatri
nių ligoninių kančias, gal Sibi
ro lagerius ar kokias naujas ne- 
pramatytas kančias. Todėl dar 
kartą prašau jus, melskite Die
vą jėgų visa man tai pakelti, 
nepalūžti kančioje. O jeigu kar
tais neduok Dieve, išgirstumė
te mano atšaukiantį šį raštą, 
netikėkite. Tai ne aš jau kalbė
čiau, tai kalbėtų mano lūpo
mis sovietinės medicinos ar 
nepernešamų kančių sulaužy
tas žmogus. Tegul mano kančia 
bus tas lašas kančių jūroje už 
tautos prisikėlimą iš dvasinės, 
moralinės ir fizinės vergijos. 
Indų tautos išlaisvintojas Ma
hatma Gahandi kalbėjo, kad 
vieno nužudyto už tiesą vie
toje stoja šimtas naujų. Jie 
daugiau nieko negali, tik nu
žudyti mane. Nužudę jie turės 
tik mano kūną, bet mano dva
sios, mano idėjos jie niekada 
nenužudys. Kiekvienas smur
tas, prievarta, neteisybė, kiek
vienas tironas anksčiau ar vė- • 
liau pralaimi, o tiesa ir mei
lė nugali!

Petras Gražulis
1988 sausio 11

RASA RAZGAITIENĖ

Dažnai skaitome spaudoje 
dideles antraštes, stebime 
televizijoje reportažus, do
kumentinius filmus apie na
cių įvykdytą holokaustą prieš 
žydų tautą. Visa tai daroma, 
kad būtų plačiosios masės įsą
monintos, kad tokių baisių 
žudynių nepasikartotų.

Šalia holokausto yra ir kitų 
didelių genocidinių nusikal
timų. Todėl yra keliamas klau
simas, ar galima žydų naikini
mą lyginti su kitų tautų žudy
mais. Ši tema buvo svarstyta 
simpoziume sausio 24 d. Kul
tūros židiny Niujorke.

Simpoziumą suruošė Lietu
vių Bendruomenės Niujorko 
apygardos valdyba ir Ameri
cans for Due Process organi
zacija. Jį atidarė apygardos 
valdybos pirm. A. Vakselis, 
moderatorė buvo dr. L Vaiš- 
nienė, pranešėjai — prof. R. 
Vaštokas, adv. P. Žumbakis, G. 
Palubinskaitė.

Paskaitininkas iš Kanados
Pirmas kalbėjo prof. R. Vaš

tokas, kuris Trento universi
tete Kanadoje dėsto antropo
logiją, yra aktyvus liberalų 
partijos narys; ryšium su nusi
kaltėlių pajieškom Kanadoje 
taip pat gyvai reiškiasi lie
tuvių ir ukrainiečių bendroje 
akcijoje. Jis gvildeno temą 
“Žvilgsnis į genocidą iš visuo
tinės perspektyvos”. Klausi
mas, pasak jo, yra platus ir 
painus. Tačiau, atsižvelgiant 
į susidariusią padėtį ir nusi
kaltėlių pajieškos procesą, 
reikia problemą svarstyti vi
sapusiškai.

Apie genocidą galima kalbė
ti iš dviejų perspektyvų. To
kiu būdu susidaro dvi pažiū
ros. Vieni mano, kad apie kiek
vieną įvykdytą genocidą rei
kia kalbėti atskirai. Negalima 
net lyginti su kitais. Lygini
mas gali virsti ir skaudžiu įžei
dimu. Prof. Vaštokas mano, 
kad genocidas yra plačiai pa
sireiškęs reiškinys ir apie jį 
reikia kalbėti visuotiniu po
žiūriu. Mūsų šimtmetyje yra 
buvę 11 masinių žudynių, ku
rios pareikalavo 50 milijonų 
nekaltų aukų.

Nors kiekvienas atvejis spe
cifiniu, tautiniu, kultūriniu, 
istoriniu atžvilgiu yra skirtin
gas, tačiau kiekvienas turi 
bendrą pobūdį: išskirta iš visu
mos tautinė, religinė, rasinė 
ar politinė grupė izoliuojama, 
persekiojama ir dažnai fata
liškai sunaikinama. Kada pro
blema sprendžiama plačiu 
mastu yra lengviau rasti bend
rą kalbą, išvengti nesusipra
timų ir pasiekti objektyves
nių išvadų. Jeigu taip būtų žiū
rima į klausimą, tai ir nusikal
tėlių pajieškos būtų vykdomos 
teisingiau. Juk yra ne tik na
cių nusikaltėliai, bet ir sovie
tų.

Pažeidžiama Amerikos 
konstitucija

Adv. P. Žumbakis praktikuo
ja teisę Čikagoje ir yra uolus 
visuomenininkas. Daug metų 
rūpinasi, kad nusikaltėlių pa
jieškos būtų vykdomos pagal 
Amerikos nusistovėjusį teisin
gumą. Parašė knygą “Soviet 
Evidence in North American 
Courts”. Jo kalbos tema buvo 
“OSI pažeidimai Amerikos 
konstitucijai ir istorijos 
iškraipymas”. Jam, kaip Ame
rikos teisininkui, sunku yra 
suprasti, kodėl JAV teisingu
mo departamentas Office of 
Special Investigation (OSI) 
daro tokią didelę žalą Ameri
kos teisingumui, pažeisdamas 
Amerikos konstituciją. Jau 
daug amerikiečių yra pada
ryti antraeiliais JAV pilie
čiais. Tokia akcija priešta
rauja konstitucijai ir nuver-

Prof. ROMAS VAŠTOKAS kalba simpoziume Niujorke, moderatorė dr. ILONA VAIŠNIENĖ

tina Amerikos pilietybės ver
tę. Kalbėtojas nurodė keletą 
pavyzdžių, iš kurių matyti kaip 
nesiskaitoma su JAV teise.

Kazimieras Palčiauskas 
daugelį metų tąsomas po teis
mus. Apeliacijos byla jau baig
ta. Toje byloje nebuvo prista
tytas nei vienas originalus 
dokumentas, nerasta jokio nu
sikaltimo. Tačiau, kaip karo 
metu trumpai ėjęs burmistro 
pareigas Kaune, gali būti de
portuotas į Sovietų Sąjungą 
ir nubaustas mirtimi.

Motiejus Katinauskas — eili
nis savisaugos batalijono ka
reivis. Jis buvo iškviestas 
liudyti prieš a.a. dail. Jurgį 
Juodį. Jam paliudijus, kad nie
ko nežino apie jokias žudynes, 
pats buvo apkaltintas. Kalti
nimo pagrindas - tarnavo XII 
savisaugos batalijone.

Liudo Kairio byla pradėta 
prieš septynerius metus. Tru
ko du metus, kol teisėjas pa
darė sprendimą. Iš Vakarų 
nebuvo rasta liudininkų, ku
rie galėtų jį kuo nors apkal
tinti. Bet sovietai pristatė 
dokumentus, kad jis tarnavęs 
Treblinkoje. Tų dokumentų 
sovietai neleido patikrinti. 
Teismas nuspręndė Kairį de
portuoti į Sovietų Sąjungą. 
Liko tik apeliacijos.

Alfonsas Patalauskas buvo 
OSI įstaigos pakviestas ap
klausinėjimui, kai jo pavardė 
pasirodė sovietų spaudoje. 
Jis pasirinko laikytis penkto
jo amendmento, kuriuo remen- 
tis jis turi teisę neliudyti 
prieš save, ypač kai yra lau
kiama bylos iš kito krašto. 
OSI grasino teismu ir kalėji
mu, jei neliudysiąs. Spauda 
yra jį jau seniai nuteisiusi. 
Kur garsus Amerikos teisės 
nuostatas — esi nekaltas, kol 
kaltė nėra įrodyta? A. Pata
lauskas mirė ir byla liko ne-, 
išspręsta.

Adv. P. Žumbakis nurodė ir 
tokį atvejį. Vienas lietuvis 
priklausė savisaugos batali- 
jonui, kurio lietuviai karei
viai atsisakė vykdyti vokiečių 
įsakymą. Tada vokiečiai sušau
dė to dalinio lietuvius kari
ninkus. Kareivius nuginklavo, 
paskyrė į kitus dalinius ir iš
siuntė į frontą. Dauguma jų ir 
žuvo. Vienam pavyko pabėgti, 
bet ir jis neišvengė OSI nagų, 
yra pakviestas pasiaiškinimui.

Jonas Klimavičius taip pat 
kaltinamas buvimu XII savi
saugos batalijone. Apklausti 
tie patys liudininkai, kurie 
liudijo dail. J. Juodžio byloje. 
Jie tuo metu neužsiminė apie 
J. Klimavičių. Tačiau, kai jam 
buvo iškelta byla, sovietai 
pakišo tuos pačius liudinin
kus. Teisme jam atimta pilie
tybė. Sprendimas apeliuoja
mas. Finansiškai yra sunai
kintas, viešosios opinijos 
nuteistas.

Tos visos bylos yra civilinio 
pobūdžio, ne kriminalinės, 
jos gali būti bet kada atnau
jintos. Dar P. Žumbakis atkrei
pė dėmesį, kad vis dažniau atsi
randa spaudoje kaltinimų Ry
tų Europos tautoms, kurios pa
čios nuo nacių nukentėjo. Žy
dų holokaustas buvo suplanuo
tas ir vykdomas iš Berlyno. 
Nepriklausomoj Lietuvoj žy
dai buvo nei persekiojami, 
nei žudomi.

Reikia pabrėžti, kad žydai 
nekalti dėl Stalino genocido, 
taip kitos tautos nekaltos dėl 
nacių holokausto. Taip pat siū
lė viešumon kelti OSI nusikal
timus Amerikos konstitucijai.

Adv. POVILAS ŽUMBAKIS, ne
pailstantis kovotojas už teisminę 
lygybę Ntr. Vyt. Maželio

Jaunajai kartai rūpi 
tautos garbė

Trečioji paskaitininke buvo 
G. Palubinskaitė, jaunos kar
tos veikėja, anglų kalbos moks
lus baigusi Loyolos universite
te, mokytojavusi Los Angeles 
lietuvių mokykloje. Šiuo metu 
dirba Jungtiniame baltiečių 
komitete, “public relations” 
skyriuje, Vašingtone.

Sovietinis filmas apie kun. A. Svarinską
Vilniaus kino teatre “Kro

nika”, kuris veikia uždarytoje 
evangelikų-reformatų švento
vėje, vasario 13 d. per respub
likinę televiziją ir vasario 15 
d. 23.10 vai. visasąjunginėje 
sovietų televizijos pirmojoje 
programoje buvo rodomas fil
mas “Kas Jūs, kunige Svarins
kai?” Kaip šis filmas buvo su
kurtas, pasakoje neoficialaus 
Maskvos žurnalo “Referen
dum” skiltyse buvęs politka
linys Grigorij Kucenko.

Jo žodžiai: “Tai įvyko 1987 m. 
rudens rytą apie 10 vai. Kuni
gas Alfonsas buvo pašauktas į 
sargybos būstinę ir ten išbuvo 
apie dvi valandas. Grįžęs jis 
tuoj pasipasakojo, kad atvyko 
iš Lietuvos žurnalistai, kurie 
pasakė, kad ruošia apie jį fil
mą. Kadangi jie gavo leidimą 
susitikti su politkaliniu, jis 
suprato kas tai per žurnalis
tai ir iki kokio laipsnio jie gali 
būti ‘objektyvūs’. Kunigas Al
fonsas pradžioje atsisakė su 
jais susitikti ir būti filmuo
jamas. Tada žurnalistai pasiū
lė jam lietuviškų laikraščių, 
kurių jis ilgą laiką neturėjo 
galimybės skaityti ir taip pat 
magnetofono įrašų juostą, ku
rioje apie jį kalbėjo žinomi 
jam asmenys. Tai išklausęs ir 
dar nežinodamas, kad tai ku
riamas filmas, kunigas Alfon
sas sutiko su jais pasikalbėti 
ir širdyje džiaugėsi, kad gali 
tai padaryti gimtąja kalba.

Sovietų saugumo pinklės
Kai jis man tai papasako

jo, aš kunigui Alfonsui pasa
kiau, kad buvo galimybė, jį tų 
dviejų valandų metu slaptai 
filmuoti, iškirpti iš filmo 
kai kuriuos fragmentus, suda
ryti iš paskirų išsireiškimų 
tekstą. Kunigas Alfonsas su 
manimi sutiko, kad tokia ga
limybė yra, bet kartu pareiškė, 
kad dabar yra naujas laikotar
pis, tai greičiausiai KGB (fil
mo sumanytojas Linas Lazė- 
nas, autorius Justinas Lazaus
kas, režisierius Ferdinandas 
Kauzonas ir operatorius Juo-

Ntr. Vyt. Maželio laidoje. J.B.

Ji reiškė savo ir rėmėsi ki
tų jaunosios kartos narių nuo
mone. Jos karta nebijo išpilie- 
tinimų, trėmimų ar būti kuo 
apkaltinta. Bet jaunajai kar
tai rūpi, kad ji gali pasidary
ti dalimi tautos, kurios var
das gali būti subjaurintas. Dėl 
savęs ir tautos garbės reikia 
kovoti prieš neteisingus kal
tinimus ir istorinių faktų iš
kraipymus.

Ginta taip pat papasakojo 
vienos šeimos pergyvenimą. 
1982 m. iš Lietuvos atvyko šei
ma su savo močiute. Ta močiu
tė buvo Sofija Visauskaitė- 
Adomavičienė. Ji karo metu iš
gelbėjo žydų mergaitę, kurios 
tėvus naciai buvo nužudę. Kai 
buvo šiai mergaitei (Reginai) 
leista išvažiuoti iš Lietu
vos, ji atsisakė išvykti be 
Sofijos Adomavičienės. Anot 
Gintos, šis įvykis yra jaudi
nantis. Jis rodo vienų žmonių 
žiaurius nusikaltimus, kitų 
— aukščiausią heroizmą. Juk 
Adomavičienė galėjo būti na
cių sušaudyta.

Popietę baigė Americans for 
Due Process koordinatorė R. 
Razgaitienė, padėkodama pa
skaitininkams ir visiems atsi
lankiusiems, kurių buvo pilna 
salė. Popietėje surinktos au
kos buvo skirtos Americans for 
Due Process veiklai paremti.

zas Matonis, J.B.) šito nepa
darys. Kun. Alfonsas apsiriko. 
Tik aš netikiu, kad šį filmą 
leido žiūrėti lagerio VS-389/35 
kaliniui A. Svarinskui. Aš taip 
pat netikiu, kad jam būtų duo
ta proga atsakyti į tuos šlykš
čius melus ir klastojimus. 
‘Glasnost’ naudojasi tik tokio 
filmo autoriai. (...)

KGB logika
Visgi yra linksma, kad pa

kvipo kagebistišku jovalu, na, 
o kaip gi, jie kaltina Svarinską, 
kad jis kolaboravo... su jais! 
(. • ■)•

Jie aiškino: ‘Ryšys su Šarūno 
banditais’ .. . davė parody
mus? Kolaboravo? O kodėl jūs 
jį už kolaboravimą su tardy
tojais nuvilkote į Komijos aut. 
respublikos katorgos lagerį ir 
dar taip ilgiems metams? (...).

Iš šitos sakyklos, kurią jūs 
filme parodėte jo paties at
naujintoje šventovėje, jis, jū
sų žodžiais sakant, ‘nebyliais 
stagnacijos metais’, ragino 
krikščionis užimti aktyvią po
ziciją, buvo tikru dvasiniu 
žmonių tėvu. Jūs jam ir tada 
trukdėte nueiti į kapines, pa
minėti mirusiuosius, lankyti 
ir bendrauti su parapijiečiais. 
Jis visada buvo drąsus, sąži
ningas ir atviras. Pas jį nebu
vo ‘stagnacijos’ ir tada, kada 
tokiu negalima buvo būti ir ta
da, kada buvo galima. Todėl 
aš tikiu jam, o ne jums.

O kaip galima tikėti jūsų pa
sakaitei, kad jis yra ‘saldaus 
gyvenimo’ mėgėjas: ‘jam pado
vanojo du automobilius (Vaka
rų pagalba)’. Kada kunigas 
veikia tik Bendrijos ir jį my
linčios, ir jam atsidavusios 
parapijos labui, argi parapija, 
jeigu jis į ją kreiptųsi, atsi
sakytų duoti materialinę pa
galbą? (. . .).

Jeigu jis būtų ‘saldaus gy
venimo’ mėgėjas, argi jis nega
lėjo 1987 metais išeiti iš lage
rio vien tik pasirašęs pareiški
mą, kad daugiau neveiksiąs? 
(. ■ .)•

O kodėl gi, ponai, kunigas 
Alfonsas neužsitarnavo KGB 
meilės? Tik prisiminkite: jis 
su jumis bendradarbiavo? Sa
kote — padėjo tardytojams. 
Kodėl jis, kaip jūs sakote, 
užsitarnavo Vakarų, o ne jūsų 
paramos?”

Dvasios milžinas
Grigorij Kucenko rašo, kad 

kun. Alfonso Svarinsko sveika-, 
ta po daugelio sovietiško la
gerio metų yra labai bloga. Jo 
niekas negydo ir į užsienius 
gydytis neišleidžia. Jis turi 
dar penkerius metus kalėti. 
Straipsnio autorius baiminasi: 
“Nejaugi šis ‘saldaus gyveni
mo’ mėgėjas trokšta numirti 
Mordovijos lagerio narų ant
rame aukšte? Tai nėra nuomo
nė, bet reali galimybė. Tai įvy
ko su J. Galanskovu, O. Tichij, 
V. Stusu, A. Marčenko, M. Mo
rozovu ir daugeliu kitų". G. 
Kucenko kun. Alfonsą Svarins
ką vadina dvasios milžinu.

Šis straipsnis buvo pakarto
tas Paryžiaus rusų savaitraš
tyje “Ruskaja Mysl" kovo 11d.
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® PAVERGTOJE I 'EY YffiJE
PENSININKO SKUNDAS

"Tiesos” redakcija 1987 m. 
gruodžio 10 d. laidoje paskelbė 
po 36 metų darbo pensininku ta
pusio šiauliečio Prano Mačiūno 
skundą: “Išėjęs j pensiją, pa
norau pirkti lengvąjį automobi
lį. Nutariau pasižvalgyti Šiau
lių turgavietėje. Maniau, kad 
naudoti automobiliai bus piges
ni. Tačiau kaip nustebau suži
nojęs, jog pravažiavę kelias de
šimtis tūkstančių kilometrų au
tomobiliai parduodami trim ke
turiais tūkstančiais brangiau, 
negu kainuoja nauji! Pakalbė
jęs su jų savininkais, sužino
jau, kad jie senuosius parduo
da, nes gauna paskyras nau
jiems automobiliams. Keista: 
pavažinėjai — gauni naują ma
šiną ir kelis tūkstančius rub
lių pelno. Štai dar vienas ne
darbo pajamų šaltinis!... O 
visą amžių važinėjęs tik visuo
meniniu transportu turi pirkti 
seną automobilį ir net už jį per
mokėti”.

IŠSILIEJO MAZUTAS
Vilniškėje spaudoje plačiai 

nuskambėjo Alfonso Pipiro pra
nešimas, kad kovo 12 d. Klaipė
dos—Girulių geležinkelio ruože 
nuo bėgių nusirito sunkiasvo
ris krovininis traukinys, cister
nose gabenęs 6.000 tonų mazuto. 
Taip yra vadinamos tirštos naf
tos gaminių atliekos, naudoja
mos katilinių kurui. Nelaimės 
priežastis — saugaus greičio vir
šijimas geležinkelio posūkyje. 
Iš 23-jų nuo bėgių nuriedėjusių 
cisternų į abi geležinkelio py
limo puses išsiliejo 800 tonų 
mazuto. Nelaimė įvyko prie Gi
rulių, priklausančių Klaipėdos 
miestui ir laikomų Baltijos pa
jūrio vasarviete, kurią iš trijų 
pusių supa pušynai. Mazutas 
kaip tik ir išsiliejo beveik pu
sės kilometro ilgio pušyno juos
toje. Kelioms valandoms teko 
sustabdyti traukinių eismą, kol 
buvo nutiesta puskilometrio il
gumo apvažiavimo šaka. Nelai
mės padariniams likviduoti bu
vo sutelkta Klaipėdos geležin
kelininkų, statybininkų bei kitų 
organizacijų technika. Talkon 
atvyko ir geležinkelininkai iš 
Šiaulių. Pirmiausia buvo užkirs
tas kelias mazuto tekėjimui Bal
tijos jūros kryptimi. Specialiai 
sudarytam štabui vadovavo Klai
pėdos vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotojas Valenti
nas Greičiūnas.

ŽURNALISTO ĮSPŪDŽIAI
Nelaimės vietoje apsilankęs 

“Tiesos” korespondentas Gedi
minas Pilaitis kovo 15 d. laidoje 
skaitytojams pasakoja: “Ne
linksmą vaizdą išvydau avarijos 
rajone. Storu mazuto sluoksniu 
apnešti bėgiai, iš sulamdytų 
cisternų sruvena tepalų liku
čiai. Buldozeriai gremžia už
terštas žemes, zuja savivarčiai, 
kranai kelia sugadintus riedme
nis. (...) Iš cisternų išsiliejęs 
mazutas prasiskverbė į mišką ir 
veržėsi Girulių plento link. Lai
mei, naktį spustelėjęs šaltukas 
kiek sulėtino tekėjimą. Gele
žinkelininkus parėmė miesto 
statybos, autotransporto, ko
munalinio ūkio tarnybų specia
listai. Geležinkelio pakrašty

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

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

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

Smulkesnes žinias teikiame 
tel. (416) 769-2500 
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je buvo supilta smėlio sankasa, 
užtvenkti keturi upeliai. Mazu
tas nespėjo prasiveržti į Balti
jos jūrą ...” Nelaimės vietoj 
vis dar dirba pora šimtų žmonių, 
šalinančių paskutines sulamdy
tas cisternas. G. Pilaitis teigia
mai vertina bendras visų pastan
gas: “Gelbėjimo tarnyba šią sa
vaitę išvalys geležinkelio pa
kraščius. Per dvi paras į Kiškė- 
nų sąvartyną išvežta 1.500 ku
binių metrų užteršto smėlio. Su
siurbta ir išgabenta į naftos 
produktų įmonę 319 kubinių 
metrų vandens ir mazuto miši
nio. Sunkiausia bus pašalinti 
Girulių miške pasklidusius naf
tos produktus. Specialiai iškas
tais kanalais mazutą suvarė į 
daubas ir pumpuoja specialio
mis mašinomis .. .” Visus, at
rodo, išjudino prieš keletą me
tų įvykęs tragiškas mazuto iš
siliejimas iš tanklaivio, audros 
užmesto ant Klaipėdos molo.

KAZIUKO MUGĖ
Vilniuje vis dar tebėra gyva 

senoji Kaziuko mugė, tik ji da
bar oficialiai vadinama tradici
ne pavasario muge, susiejama 
su kovo 8-tąją kompartijos įky
riai peršama Tarptautine mo
ters diena. Tris dienas trunkan
čiai mugei pasirenkamas pirma
sis kovo savaitgalis. Šiemetinė 
mugė Vilniaus turgavietėje įvy
ko kovo 4-6 d.d. “Komjaunimo 
tiesa”, aprašydama mugę kovo 
10 d. laidoje, neužmiršta pa
brėžti, kad liaudis ją vis dar 
vadina Kaziuko muge: “Siūbuo
ja smilgų šluotelėmis margos 
verbos Vilniaus geležinkelio 
ir autobusų stotyse — Kaziuko 
svečiai namo traukia. Tris die
nas klegėjo mugė, švilpavo ir 
tilindžiavo, o žiemos taip ir ne
išvijo. Saulutė lipo vis aukščiau, 
aukščiau ir staiga pasislėpė. 
Gal kas nepatiko? Net senoviš
kos armonikos kadrilis, šauniai 
pagrotas žilagalvio muzikanto, 
nenustelbė rimto klausimo: ar 
ne per daug pigaus? Ne apie rub
lį šneka. O apie skonį, apie ama
tą, kuris turėtų meistrą girti. 
Ach, nors viena akimi, vienam 
mirksniui žvilgtelėti į Kaziuko 
mugę prieš šimtą metų . . . Kaip 
ten buvo? Gal etnografai atsa
kys? .,..” Kovo 6, sekmadienio 
rytą, šauklys Kaziukas mugės 
dalyvius pakvietė pavasario 
šventėn, kur juos linksmino 
saviveiklininkai, etnografiniai 
ansambliai. “Gimtojo krašto” 
redakcijos paskelbtą inkilų 
konkursą laimėjo Kauno zoolo
gijos sodo darbuotojas Egidi
jus Kelpša ir Šakių rajono Le
kėčių vidurinės mokyklos mo
kytojas Karolis Zimba. Visi 
paukščiams skirti nameliai bu
vo greit parduoti varžytinėse. 
Jie patiko Lietuvos ornitologų 
draugijai, pirkėjams ir turbūt 
patiks varnėnams. Mugėje pir
kėjų taipgi laukė plati prekių 
pasiūla — nuo įvairiaspalvių 
drabužių, avalynės, liaudies 
meistrų dirbinių iki kondite
rinių gaminių. Lankytojai ga
lėjo atsigaivinti karšta arbata, 
kava, pasivaišinti šaltu užkan
džiu arba čia pat iškeptu šaš
lyku. Įsiamžinti padėjo klien
tų laukiantys “Paslaugos” fo
tografai.

V. Kst.

VIENINTELĖ PROFESIONALI
LIETUVIŲ KELIONIŲ 
ĮSTAIGA KANADOJE 

SKELBIA ir 
GARANTUOJA

Liepos 6-20
Liepos 20 - rugpjūčio
Rugpjūčio 11-27
Rugsėjo 2-16
Spalio 7-21
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Hamiltono lietuvių sporto klubas “Kovas” visus maloniai kviečia ♦ 
♦ 

balandžio 15, penktadienį, 8 valandą vakaro į ♦
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PAGERBIMĄ
Kovo” rėmėjo JUOZO S\/ilO (Stag & Doe)

Mohawk College-Fennell W. ir W. 5th St., Hamilton, Ontario. įėjimas: $7.00
Bufetas Lėšoms telkti komitetas

Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 70 metų sukakties proga a 
Hamiltono lietuvių teatras “Aukuras” CMv 
balandžio 23, šeštadienį, 6 valandą vakaro, 
Jaunimo centro salėje, 58 Dundurn w., vaidins

Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės trijų veiksmų dramą,
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režisuota^ Elenos Dauguvietytės-Kudabienės.
Bilieto kaina: suaugusiems - $6, pensininkams ir studentams - $5. Visus atsilankyti
Lituanistinės mokyklos mokiniams įėjimas nemokamas. kviečia — “Aukuras”

Hamilton, Ontario
HAMILTONO AUŠROS VARTŲ 

parapijos metinis susirinkimas 
įvyko kovo 27, sekmadienį. Išsa
mų parapijos veiklos pranešimą 
padarė klebonas kun. J. Liauba, 
0FM. Parapijos iždo apyskaitą 
paskaitė parapijos iždininkas -
J. Stankus. Dviejų metų kadenci
jai į tarybą išrinkti šie asmenys:
K. Simaitis, St. Petkevičienė, Z. 
Bakaitis, A. Lukos, J. Deveikis, 
K. Rudaitienė, A. Petkevičius, K. 
Gelžinienė, A. Gedrimas, G. Gude
lienė, M. Borušienė. Susirinkimui 
pirmininkavo tarybos pirmininkas 
- J. Krištolaitis, sekretoriavo I. 
Vasiliauskienė. J. K.

HAMILTONO LIETUVIŲ TEAT
RAS “AUKURAS” Vasario 16 mi
nėjimo programoje dalyvavo net 
dvejose vietovėse. Hamiltone 
poeziją skaitė Elena Dauguviety- 
tė-Kudabienė, M. Kalvaitienė, K. 
Bungarda, L. Liaukutė ir O. Sta
nevičiūtė. Vasario 21 d. buvo pa
kviesti į Delhi. Ten žiūrovus pra
juokino ir pravirkdė. Aukurie- 
čiai dėkoja Delhi lietuviams už 
gražų priėmimą ir jų nuoširdų 
vaišingumą. Dabar “Aukuras” 
sparčiai ruošiasi Sofijos Kyman
taitės-Čiurlionienės 3 veiksmų 
dramai “Aušros sūnūs”. Šį patrio
tinį ir jautrų veikalą, skirtą Lie
tuvos knygnešiams, režisierė Ele
na Dauguvietyė-Kudabienė pasi
rinko Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo 70 metų sukakčiai atžy
mėti. Vaidina senieji ir jauni “Au
kuro" aktoriai: Elena Kudabienė, 
Marija Kalvaitienė, Kazimieras 
Bungarda, Vytas Štuikys (aitva- 
rietis), Onutė Stanevičiūtė, Ma
tas Stanevičius, Juozas Sakalaus
kas, Algis Venslova, Antanas Min- 
gėla. Tomas Kekys ir Viktoras 
Remesat. Šį puikų veikalą pama
tysite Hamiltono Jaunimo centre 
balandžio 23, šeštadienį, 6 v.v. 
Vėliau šį pavasarį pasirodys To
ronte. Kviečiame visus dalyvau
ti ir paremti lietuvišką teatrą. 
Tiek meilės, darbo ir pasišventi
mo atidavėme šiam spektakliui! 
Žiūrovo akyse atskleisime knygne
šio gyvenimą, drąsą ir pasišven
timą. Brangus teatro mylėtojau, 
nepraleiski progos, pamatyti sce
noje “Aušros sūnus”. M. K.

London, Ontario
PASISEKUSIOS REKOLEKCI

JOS. Klebonas kun. I. Mikalaus
kas, 0FM, sugeba ne tik visa kita 
gerai atlikti, bet ir gauti gerus re
kolekcijų vedėjus, o tai mažai pa
rapijai nėra lengva. Šie metai ir
gi nebuvo išimtis. Priešvelykinis 
susikaupimas įvyko kovo 18, 19 ir 
20 d.d. ir buvo gana sėkmingas. Da
lyvavo nemažai žmonių. Kun. Jo
nas Bacevičius, OFM, iš Kenne- 
bunkporto, gražiai jį pravedė ir 
pasakė keletą įspūdingų ir įsidė
mėtinų pamokslų. Jo paliktos gi
lios mintys ilgai išliks mūsų at
mintyje. D. E.

St. Catharines, Ont.
PARLAMENTARAS JOE REID 

grįžo labai patenkintas iš Baltie- 
čių karo veteranų suvažiavimo To
ronte. Stebėjosi puikia suvažiavi
mo organizacija, gausiu žymių ka
nadiečių dalyvavimu, džiaugėsi 
gautu baltiečių laisvės žymeniu 
“Medal of Merit”.

REPETUOJAMOS NAUJOS GIES
MĖS. Ar tik St. Catharines nebus 
pirmoji lietuvių vietovė kur pa
maldų metu gieda visa šventovė? 
Giedama skambiai ir darniai. Kar
tais susidaro įspūdis, kad čia gie
da išprusęs choras. Dabar repe
tuojamos naujos giesmės. Repeti
cijoms pa pamaldų pasilieka ne
mažas būrys parapijiečių. Giedo
jimui vadovauja muzikas Aleksas 
Paulionis. Nepriklausomoj Lietu
voj jis ir jo žmona dainavo Lie
tuvos valstybinėje operoje. Kor.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
ŠEŠTADIENINĖ LIETUVIŠKOS 

KOLONIJOS MOKYKLA veikia. 
Dauguma vaikų yra iš mišrių šei
mų, kur namuose lietuviškai ne
kalbama. Balandžiė 30, šeštadie
nį, 6.30 v.v. Tillsonburg Commu
nity Center salėje šeštadieninė 
mokykla rengia šventę-koncertą. 
Iš Toronto atvyksta “Volungės” 
choras. Po koncertinės dalies bus 
vaišės ir šokiai. Kadangi šioje 
mažoje lietuvių kolonijoje tokie 
koncertai retai įvyksta, tai visi 
jauni ir seni susirikime šio pa
garsėjusio choro pasiklausyti ir 
pabendrauti. Mokykloje mokyto
jauja jaunosios kartos motinos. 
Dalyvaudami ne tik paremsite mo
kyklą, bet ir parodysite, kad jų 
darbą įvertinate. Kviečiame sve
čius ir iš tolimesnių apylinkių. M.

Winnipeg, Manitoba
AUKOS VASARIO 16 GIMNAZI

JAI. Būrelio nariai aukojo po $20 
- kun. J. Bertašips, p. Bevardis, A. 
Balčiūnas, J. Bežys, E. Bugailiš- 
kis, V. Daubaras, J. Driaunevičius. 
E. Fedaras, J. Grabys, V. Jungele- 
vičius, E. Kalasauskas, A. Kun- 
caitis, J. Rauba, A. Razmienė, R. 
Ramančiauskaitė, M. Šarauskas, L. 
Stanius, J. Timmerman, V. Zaveds- 
kienė; $5 - (atskira auka) V. Kriš
čiūnas. Viso-$385.

Nuoširdi padėka aukotojams.
T. Timmerman, 

Būrelio nr. 127 atstovė

ALGIS JUZUKONIS, KLB kraš
to valdybos visuomeninių reika
lų komiteto narys, atvykęs į Winni- 
pegą atstovauti KLB valdybai dau- 
giakultūrės konferencijoje, ap
lankė ir mūsų Šv. Kazimiero šven
tovę. Kovo 20, sekmadienį, pamal
dų metū prel. J. Bertašius pakvie
tė visus pamaldų dalyvius susi
rinkti į šventovės salę išklausyti 
krašto valdybos atstovo pranešimo 
ir pasižiūrėti vaizdajuostės. Su
sirinko beveik visi dalyvavę šven
tovėje, kur KLB Winnipego apy
linkės pirm. V. Gustys supažin
dino svečią su klausytojais. 
A. Juzukonis labai išsamiai nu
švietė dabartinę padėtį Lietuvo
je ir papasakojo apie įvykusias 
demonstracijas, susijusias su Va
sario 16 minėjimu. Taip pat ryšium 
su naujais įvykiais Lietuvoje api
būdino valdybos atliktus darbus. 
Jis ragino visus lietuvius parem
ti Bendruomenės valdybos pastan-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

Tel. 544-7125

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

AKTYVAI PER 27 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.).................. 3%
santaupas....................... 5.75%
kasd.pal.taupymo s-tą.. 5.25% 
90 dienų indėlius................. 8%
1 m. term, indėlius ......... 9.25%
1 m. term, ind.mėn.pal. . 8.75% 
3 m. term, indėlius ......... 9.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) .... 7% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 9.25%
RRSP ind. 3 m................  9.75%
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gas finansiškai, nes šiuo metu už
mojai yra dideli ir reikalauja 
daug lėšų.

Po įdėmiai išklausyto prane
šimo buvo parodyta vaizdajuostė 
iš mūsų tautos poeto Maironio 
125 metų gimimo sukakties minė
jimų įvykusių 1987 m. lapkričio 
mėn., Kaune, Vilniuje ir Maironio 
gimtinėje. Stebint Lietuvos jauni
mą dedantį gėles ant Maironio ka
po, klausant jo poezijos deklamaci
jų ir gėrintis tautiniais drabužiais 
apsirengusių jaunų choristų dai
nuojančių “Lietuva brangi”, daina, 
kuri dabar yra tapusi neoficialiu 
Lietuvos himnu, ir stebint kai visa 
publika, vos dainai prasidėjus, 
atsistoja, taip sujaudino winni- 
pegiečius, kad nevienas nusišluos
tė tėvynės ilgesio ašarą. Ši vaiz
dajuostė, su Lietuvos vaizdais, 
Vytauto Didžiojo paveikslu Vil
niaus katedroje, ilgai paliks mū
sų atmintyje. Po vizdajuostės visi 
atsilankiusieji valdybos buvo pa
vaišinti kavute. Visi daljviai KLB 
krašto valdybos atstovui Algiui Ju- 
zukoniui yra labai dėkingi už jo 
apsilankymą mūsų kolonijoje.

A. a. MONIKA MAROZIENĖ, 64 
m. amžiaus, mirė 1988 m. kovo 15 d. 
Palaidota iš Šv. Ignaco šventovės 
Chapel Lawn Memorial Gardens 
kapinėse.

A. a. PETRAS ŽEMAITIS, 88 m. 
amžiaus, mirė 1988 m. kovo 19 d. 
Velionis ūkininkavo Carberry apy
linkėje, Man. Laidotuvių apeigoms 
iš Winnipego buvo atvykęs prel. J. 
Bertašius ir nemaža grupė lietu
vių. Palaidotas iš Our Lady of 
Assumption šventovės Carberry 
Plains kapinėse. EKK

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.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas"
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvių fronto bičiulių stu
dijų ir poilsio savaitė šią vasa
rą bus Dainavos stovyklavietėje 
rugpjūčio 14-21 d.d. “Į laisvę” 
žurnale skelbtoji data buvo pa
keista. Ji buvo atiduota lietuvių 
mokytojų studijų savaitei. Fron
to bičiuliai raginami nedelsiant 
registruotis ir užsisakyti kam
barius pas Joną Vasarį, 979 
Proehl Drive, Barberton, Ohio 
44203. Tel.(216) 644-7411. Regis
tracijos mokestis — $15 šeimai.

JAV lietuvių fondo sidabrinė 
sukaktis kovo 13 d. Bostone pa
minėta “Laisvės varpo” radijo 
programos vadovo Petro Višči
nio surengtu koncertu. Progra
mą atliko solistai Ričardas Dau
noras iš V. Vokietijos ir Birutė 
Dabšienė-Vizgirdienė iš Los An
geles. Akompanavo gydytoju ta
pęs pianistas dr. Saulius Cibas. 
Koncertą JAV lietuvių fondui 
skirtu žodžiu pradėjo ir užbaigė 
P. Viščinis. Koncerto pertrauka 
buvo skirta dviems šio fondo sti
pendininkėms — Romai Stepo
navičiūtei iš Čikagos ir Anta
nui Kulbiui iš Brocktono, pa- 
reiškusiems nuoširdžią padėką 
ne tik savo, bet ir kitų stipen
dininkų vardu. Prieš koncertą 
JAV lietuvių fondui trūko 
$75.279 užbaigti keturių mili
jonų dolerių kapitalui. Minėji
mui skirtame koncerte buvo su
telkta $113.150. Jų dėka ne tik 
buvo užbaigtas ketvirtasis mili
jonas dolerių, bet ir $37.871 su
ma pradėtas penktasis milijo
nas. Stambiausio įnašo buvo su
silaukta iš Felikso Mandeikio 
palikimo. Lietuvių fonde iš to 
palikimo dabar yra įsteigtas 
Felikso ir Marijos Mandeikių 
stipendijų fondas. Pradinis 
$40.000 įnašas JAV lietuvių fon
do sidabrinei sukakčiai skir
tame koncerte buvo padidintas 
$110.000. Šio papildo dėka JAV 
lietuvių fondo kapitalas per
žengė keturis milijonus dole
rių, o Felikso ir Marijos stipen
dijų fondas pasiekė $150.000.

Antano Žitkaus šimtasis gim
tadienis Hartfordo, Conn., lie
tuvių kolonijoje paminėtas kovo 
5 d. Sukaktuvininką LB Hart
fordo apylinkės vardu sveikino 
Linas Orentas, “Tėvynės garsų” 
radijo valandėlės vedėjas A. 
Dragunevičius, kun. Albinas 
Gurklys. Daug sveikinimų buvo 
gauta raštu. Vaišes paruošė su
kaktuvininko A. Žitkaus brolio 
Antano dukra Ona Staniulienė. 
Pastarajai talkino sukaktuvi
ninko žmona Uršulė, netrukus 
turėsianti devyniasdešimtąjį 
savo gimtadienį. Antanas Žit
kus gimė 1888 m. kovo 5 d. anuo
metinės Panevėžio srities Sa- 
vitiškio dvarelyje prie Smilgių. 
Gavo mokytojo diplomą Panevė
žio seminarijoje, bet mokytojo 
darbo jam neleido dirbti okupa
cinė caro valdžia dėl susiraši
nėjimo su vienu tremtiniu Sibi
re. A. Žitkus tada baigė telegra
fo mokyklą Petrapilyje, buvo iš
siųstas į karinę telegrafo mokyk
lą Varšuvoje. Kai prasidėjo I D. 
karas ir Varšuvą užėmė vokie
čiai, A. Žitkus pasitraukė Pet- 
rapilin ir iš jo grįžo nepriklau
somybę atgavusion Lietuvon. 
Pradžioje dirbo pašto viršinin
ku Rozalime, bet netrukus ėmė
si mokytojo darbo Rozalimo 
valsčiaus Paežerio mokykloje. 
Vėliau mokytojavo Šeduvos 
valsčiuje. 1923 m. vedė Uršulę 
Mondeikaitę, užaugino du sūnus 
ir dvi dukras. Viena dukra žu
vo eismo nelaimėje, vieno sū
naus neteko sovietinėje okupa
cijoje. Kiti vaikai su vaikaičiais 
yra likę Lietuvoje. Iš pokarinės 
V. Vokietijos Antanas ir Uršulė 
Žitkai atvyko į JAV ir įsikūrė 
Hartforde. Sukaktuvininkas iki 
pensijos dirbo nedideliame fab
rike: Anksčiau domėjosi spauda, 
prenumeravo keletą laikraščių, 
bet dabar visiškai nusilpo regė
jimas. Kovo 6 d. specialias Mi
šias sukaktuvininko intencija 
atnašavo kun. J. Matutis.
Argentina

Argentinos lietuvių organiza
cijų ir spaudos tarybos posėdy
je vasario 5 d. įdomų pranešimą 
padarė Argentinos lietuvių jau
nimo sąjungos atstovai — Ad
rian Aglinskas, Analia Gaidi- 
mauskaitė ir Ariana Rastaus- 
kaitė. Jie dalijosi įspūdžiais, 
parsivežtais iš VI-jo lietuvių 
jaunimo kongreso, įvykusio Aus
tralijoje 1987 m. pabaigoje ir 
1988 m. pradžioje. Kongresas 
juos paskatino uoliau dirbti 
lietuvybės išlaikymo reikalams 
Argentinoje. Įspūdžius žada 
paskelbti dabar jau mėnraš
čiu tapęs Argentinos lietuvių 
laikraštis “Laikas”. Tame posė
dyje ALOS taryba patvirtino 
penkis kandidatus į Vasario 
16 gimnaziją, jon įsijungsian
čius 1988-89 mokslo metais. Są
rašą sudaro trys Lietuvių cent

ro atstovai — Jorge Gaidimaus- 
kas, Rolando Katinas, Enrique 
Lukšas, ALB atstovė iš Rosario 
Claudia Makauskaitė ir SLA at
stovas Miguel Sudnius.
Australija

Australijos 200 metų sukak
ties proga Sydnėjaus uoste bus 
pastatytas Australijos jūrų mu
ziejus, finansuojamas federaci
nės vyriausybės. Muziejui buvo 
pasirinkta ne sostinė Kanbera, 
o Sydnėjaus uostas, kurin at
plaukė pirmieji ateiviai iš Euro
pos. Didžiuliame muziejuje bus 
vietos ir vėlesniems ateiviams, 
ypač jų bangai po II D. karo. Pa
starųjų eilėse buvo daug ir lie
tuvių. Jų įamžinimu rūpinasi 
ALB Sydnėjaus apylinkės valdy
ba, medžiagos rinkėju paskyru
si savo narį J. Zinkų. Muziejaus 
vadovybė jieško pokarinių atei
vių Australijon atsivežtų daiktų, 
dienoraščių, nuotraukų, pieši
nių, rankdarbių, muzikos instru
mentų, kelionės dokumentų, 
laivuose leistų laikraštėlių, 
Australijon atsivežtų knygų ir 
žurnalų, tautinių drabužių, 
sportinių uniformų. Muziejus 
sutinka kai kuriuos rūdinius 
nupirkti, padengti sunkesniųjų 
rodinių pristatymo išlaidas.

Britanija
Bostonietis dr. inž. Jurgis Gim

butas atostogų proga lankėsi 
Londone. Kovo 13 d. jis lankėsi 
Lietuvių namuose, susitiko su 
DBLS valdybos pirm. J. Alkiu, 
jos nariais, Lietuvių namų bend
rovės direktoriais. Svečias su
sipažino su Londono lietuvių 
reikalais, dalijosi savo kelio
nių įspūdžiais.
Vokietija

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo septyniasdešimtmetį 
Hamburgo lietuviai paminėjo 
vasario 14 d. puošnioje Eims- 
biutelio salėje, sutelkusioje 
apie 200 tautiečių. Minėjimą 
surengė VLB Hamburgo apylin
kės valdyba, o šventės dalyvius 
pasveikino pirm. Teresė Lip- 
šienė. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo pakviestas Vasario 16 
gimnazijos direktorius And
rius Šmitas, kalbėjęs ne tik 
apie Lietuvą, bet ir didelę 
reikšmę Vasario 16 gimnazijos, 
vienintelės išeivijoje. Meninę 
programą pradėjo du smuikinin
kai — M. Kollars ir Iris Sieg
fried. Jon buvo įjungta ir vie
na Vilniuje mirusio Eduardo 
Balsio sonata smuikui. Rita Pa- 
reigytė, neseniai su tėvais at
vykusi iš Lietuvos, programą 
papildė fortepijoniniais M. K. 
Čiurlionio kūriniais. Kelias dai
nas atliko jaunoji sol. Indrė 
Vėgnerytė. Įspūdžiais iš lietu
vių jaunimo kongreso Australi
joje dalijosi Melanija Mikalaus
kaitė. Elenos Baliulienės vado
vaujama Hamburgo lietuvių tau
tinių šokių grupė “Gintaras” 
minėjimo dalyvius nudžiugino 
“Kubilu”, “Oželiu” ir “Rugu
čiais”. Populiarų Prano Vaičai
čio eilėraštį “Yra šalis” lietu
viškai deklamavo Rita Pareigy- 
tė, vokiškai — Danius Baltulis. 
Minėjimas baigtas Tautos him
nu. Vasario 16 gimnazijai su
rinkta 450 DM.
Lenkija

Lenkijos lietuviai Seinuose 
leidžia V. Malinauskaitės reda
guojamą nedidelį žurnalą “Auš
ra”, skaitytojus pasiekiantį tik 
keturis kartus per metus. Lig
šiolinės pastangos padidinti 
metinį numerių skaičių buvo 
nesėkmingos. Atrodo, lietuviško 
leidinio nenori dažniau rinkti 
ir spausdinti lenkų spaustuvi
ninkai, nemokantys lietuvių kal
bos. Tik š. m. vasario mėnesį 
“TŽ” redakciją pasiekė paskuti
nės 1987 m. “Aušros” nr. 4/79/. 
Jame yra nemažai informacinių 
žinučių apie Suvalkų trikampio 
lietuvius pirmojoje 1987 m. da
lyje. Jos bus įdomios nedaug 
apie Lenkijos lietuvius girdin- 
tiems laisvojo pasaulio lietu
viams. “Aušrą” leidžia Lietuvių 
visuomeninės kultūros draugi
jos centro valdyba. Šios orga
nizacijos 30 metų sukaktis pa
minėta 1987 m. birželio 28 d. 
Punske sušauktame specialiame 
centro valdybos posėdyje, ku
rin įsijungė du Suvalkų vaiva
dijos pareigūnai — K. Terepko 
ir E. Mackievičius. Posėdin at
vyko ir Gudų visuomeninės kul
tūros draugijos centro valdy
bos sekr. V. Luba. Posėdžiui 
vadovavo LVKD centro valdybos 
pirm. Juozas Bliūdžius. Disku
sijose pasisakyta dėl pamink
linės lentos Seinuose parūpini- 
mo vysk. A. Baranauskui ir ten 
1904-15 m. veikusiai lietuviškai 
spaustuvei. Anksčiau planuotus 
naujuosius Lietuvių kultūros 
namus nutarta statyti prie se
nųjų Punsko kapinių. Pastatas 
bus mažesnis nei buvo planuota. 
Ruošiamas naujas projektas.



Ką galvoja mokiniai apie Vasario 16-tą
Atsako Toronto Maironio mokyklos auklėtiniai

Prisikels Lietuva
Vasario 16-ji yra Lietuvos 

nepriklausomybės šventė. Lie
tuva tebuvo nepriklausoma tik 
20 metų. Nors dabar Lietuva 
yra pavergta, nors mūsų bro
liai kenčia kalėjimuose, bet 
vienų dienų sugrius Rusijos 
imperija ir tautos vėl prisikels 
nepriklausomam gyvenimui. 
Taip prisikels į laisvę ir mūsų 
Lietuva!

Vida Bacevičiūtė, VI sk.

Didžiausia šventė
Lietuvos nepriklausomybė 

buvo paskelbta 1918 metais, va
sario 16 dienų, Vilniuje. Vasa
rio 16 yra Lietuvos didžiausia 
šventė. Ji yra švenčiama kiek
viename mieste, kur tik dau
giau lietuvių gyvena. Lietuvo
je Vasario 16-jų sovietai už
draudė švęsti, bet ir ten lietu
viai jų slaptai švenčia ir lau
kia, kada Lietuva vėl bus laisva.

Indrė Viskontaitė, VI sk.

Vasario 16 yra Lietuvos 
gimtadienis

Vasario 16 d., yra lietuviams 
labai šventa diena, nes ji yra 
ir Lietuvos gimtadienis. Aš ma
nau, kad sovietai turi paleisti 
lietuvius iš kalėjimų irgrųžin- 
ti viskų, kų jie pagrobė. Aš net 
negaliu įsivaizduoti, kaip lietu
viams Lietuvoje yra sunku. Aš 
labai noriu laisvės visoms pa
saulio tautoms ir aš manau, kad 
greit tai įvyks.

Lidija Pranaitytė, VI sk.

Ko negalima pavergti?
Negalima pavergti laisvės 

troškimo. Šiais metais suėjo 
70 metų nuo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo. Va
sario 16-tų minėjo lietuviai 
ir Lietuvoje. Jie ėjo į bažny
čias, dėjo vainikus prie tau
tinių paminklų, bet rusai pri
vežė daug kareivių ir trukdė 
žmonėms tai atlikti.

Lietuviai trokšta laisvės. 
Dabar jie negali laisvai gie
doti Lietuvos himno ii- negali 
iškelti savo vėliavos. Mes tu
rime melstis ir prašyti Dievo, 
kad Lietuva būtų laisva. Tu
rime stengtis visokiais būdais

ALGIS RAŠYMAS 1987 m. baigė 
farmacijų daktaro laipsniu (Doctor 
of Pharmacy) valstybiniame Wayne 
universitete, Detroite. Už gerų 
mokslų gavo Wayne universiteto 
$10.000 stipendija. Dabar dėsto 
farmacijų Mičigano universitete, 
Ann Arboe ir tęsia mokslų

Branginkime vertingiausią auką 
7>\ ŪTOS LO\D UI!

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

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

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

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

Tautos fondas, 310 Rath burn Rd., Islington, Ont. M9B2L8.

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

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

jų iš to didelio kalėjimo iš
laisvinti.

Kristina Baliūnaitė, VI sk.
♦ ♦ ♦

Lietuviai ilgai buvo paverg
ti ir tik 20 metų Lietuva pabu
vo laisva. Lietuva yra uždaryta, 
kaip žmogus kalėjime. Daug 
žmonių protestuoja ir rašo laiš
kus, bet tik stebuklas gali jų 
išlaisvinti!

Linas Underys, VI sk.

Lietuvių tauta kalėjime
1988 metai yra Lietuvos 70- 

toji nepriklausomybės šven
tė. Kiekvienais . metais mes 
sakom, kad Vasario 16-ji yra 
didžiausia lietuvių tautinė ir 
valstybinė šventė. Daug tautų 
yra uždarytos lyg dideliame 
kalėjime, bet laukia laisvės, 
demonstruoja ir kovoja.

Tokiam kalėjime yra ir lie
tuvių tauta. Rusai pavadino tų 
kalėjimų “Lietuvos tarybų so
cialistine respublika” ir davė 
Lietuvai savo vėliavą, savo 
himną. Šiom dienom jeigu so
vietinė imperija griūtų, visos 
jų pavergtos tautos greitai 
bandytų atgauti savo laisvę, 
kurią sovietai pavogė. Lietu
va būtų viena iš pirmųjų tautų 
tą laisvę sau grąžinti.

Vasario 16-ji yra labai svar
bi šventė Lietuvai ir mums lais
vajame pasaulyje. Mes tikime 
kad Lietuva bus laisva ir vėl 
galėsim ją aplankyti.

Alenutė Skrinskaitė, VI sk.

Lietuvos dvasia yra gyva
Vasario 16 d. yra Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbimo 
diena. Jau 70 metų praėjo nuo 
Lietuvos laisvės paskelbimo, 
bet tik 20 metų ji buvo laisva, 
o 50 metų užgrobta. Bet Lietu
vos dvasia lietuviuose yra gy
va ir Lietuvoje, ir išeivijoje. 
Lietuviai laukia dienos, kada 
Lietuva vėl bus laisva! Tada 
jos kultūra vėl klestės ir ma
nau, daug lietuvių sugrįš į Lie
tuvą.

Fabrice Smieliauskas, VI sk.

Ką man Vasario 16-ji 
reiškia

Jau praėjo 70 metų, kai bu
vo paskelbta Lietuvos nepri
klausomybė. Išeivijoje mes 
kasmet paminim tą dieną; pa
skaitomis, koncertais. Lietu
va nėra dabar laisva, ji neturi 
savo vėliavos, negali giedoti 
Lietuvos himno. Rusai viską 
nustato. Sovietų Sąjunga valdo 
Lietuvą jau apie 50 metų ir jie 
pergyvena, kad lietuviai tą 
šventę išeivijoje švenčia. Mes 
ir toliau ją švęsime.

Lina Paulionytė, VI sk.
♦ * ♦

Lietuviai Lietuvoje nori švęs
ti Vasario 16 dieną, bet sovie
tai jiems neleidžia nei bažny
čioje, nei dėti vainikus prie 
svarbių paminklų. Dėl to jie ga
li net nušauti žmogų. Kodėl jie 
negali palikti lietuvių ramy
bėje? Jeigu Gorbačiovas, nori 
turėti taiką su Amerika, tai 
kodėl ne su Lietuva? Ką blogo 
Lietuva sovietams padarė? 
Nieko! Aš to negaliu suprasti.

Vytas Mockus, VI sk.

Jaunieji menininkai ir “Gintaro” dainininkės Jaunų talentų popietėje 1988 m. kovo 27 d. Anapilyje. Iš kairės pir
moje eilėje: V. Liačas, A. Batūra, I. Kanovičiūtė; antroje - D. Baršauskaitė, A. Karasiejūtė, A. Puzerytė, A. Rač
kauskaitė, J. Račkauskaitė, A. Paulionytė, J. Gaižutytė, K. Baršauskaitė, Ch. Goudie; trečioje - L. Mockutė. V. 
Underytė, T. Liačas, G. Batūra, D. Batūraitė, A. Skrinskaitė, L. Underys Nuotr. B. Tarvydo

Šakota veikla ir platus užmojai
J. VARČIUS

Toronto Lietuvių namų na
rių metinis susirinkimas įvyko 
1988 m. kovo 27 d. Mindaugo 
salėje 2 v.p.p. Dalyvavo 294 
pilnateisiai nariai. Atidary
mo kalboje valdybos pirm. J. 
V. Šimkus pakvietė dalyvius 
pagerbti 1987 m. 26 mirusius 
narius atsistojimo ir tylos 
minute.

Susirinkimui pirmininkavo 
A. Šileika, sekretoriavo B. 
Jankauskienė ir J. Varanavi
čius. Specialiems darbams 
atlikti buvo sudarytos komi
sijos: registracijos, mandatų, 
nominacijų ir balsų skaičia
vimo.

Lietuvių namų valdybos pa
reigūnai, pirm. J. V. Šimkus, 
ižd. dr. J. Slivinskas, visuo
meninės komisijos pirm. V. 
Kulnys, statybos-remonto ko
misijos pirm. O. Delkus ir 
“Labdaros” švietimo k-jos na
rė A. Jankaitienė, padarė iš
samius pranešimus, iš kurių 
išryškėjo šios organizacijos 
1987 m. veikla ir platūs atei
ties užmojai. Juos čia patei
kiu skaitytojams ne pagal su
sirinkimo darbotvarkę, bet pa
gal pagrindines veiklos sritis.

Namų administravimas ir 
finansinės operacijos

Lietuvių namų turtų, kurį 
sudaro pagrindinis pastatas 
1573 Bloor St. W., du namai į 
vakarus nuo minėto pastato, 
autoaikštė ir 1988 m. sausio 
mėn. nupirktas naujas sklypas 
autoaikštės padidinimui yra 
tvarkomas naujo vedėjo T. Sta- 
nulio, daug metų buvusio val
dyboje pareigūno, kuriam tal
kina dvi tarnautojos ir apie 
100 pagalbininkų, kurie dirba 
svetainėje “Lokyje”, valgyklo
je, autoaikštėje ir bingo žai
dimuose.

Pagrindinis pastatas atida
rytas 6 dienas savaitėje. Ant
radieniais pastatas uždary
tas. Jį per metus aplanko la
bai daug žmonių. Vedėjas su 
tarnautojais vykdo valdybos 
nutarimus. Pagrindinius re
monto, pagražinimo planus 
paruošia statybos-remonto 
komisija. 1987 m. buvo pagra
žintas pastatas, nuvalius iš
orines sienas ir papuošus lan
gus atitinkamomis uždango
mis. Viduje įrengta moderniš
ka rūbinė ir pagerinti virtu
vių įrengimai. Į vakarus nuo 
pagrindinio pastato yra du 
išnuomuoti namai, kurių vie
nas reikalingas didesnio re
monto. Jų pardavimas tuo tar
pu dar nesvarstomas.

1987 m. finansinės operaci
jos buvo pelningos. Pajamų 
gauta $751.000. išlaidų — 
$516.000. Grynas pelnas — 
$235.000. Organizacijoms duo
ta tiesioginių aukų $21.754 ir 
pašalpų salių nuomoms pa
dengti $41.287. Taigi viso 
organizacijoms duota $63.041. 
Lietuvių namų ir “Labdaros” 
fondo kasoje yra $880.000. Pa
skirta stipendijų 8 studentams 
$3.900.

Visuomeninė, kultūrinė ir 
socialinė veikla

Visuomeninės-kultūrinės 
veiklos pagrindą sudaro LN 
pagalbinės organizacijos: mo
terų ir vyrų būreliai, šachma
tininkų klubas ir kultūrinės 
veiklos komitetas. Šių organi
zacijų atstovai sudaro LN vi
suomeninės veiklos komisiją, 
kuri rengia Lietuvių namų tra
dicinius renginius. 1987 m. ši 
komisija surengė Užgavėnių 
karnavalą, Lietuvių namų 35 
metų sukaktuvinį minėjimą- 
balių, Kūčių vakarienę ir Nau
jų metų sutikimą.

Pagalbinės organizacijos ir 
vienetai rengė savo savaran
kiškus renginius. Vyrų būrelis 
surengė gegužinę, motinų pa
gerbimą, šeimų stovyklą ir ru
dens koncertą-balių. Moterų 
būrelis paruošė Velykų stalų, 
dalyvavo “Vilniaus” paviljono 
renginiuose. Šachmatininkų 
klubas kiekvienais metais 
rengia plačios apimties šach
matų rungtynes Lietuvių na
muose, kur dalyvauja Kanados 
šachmatų federacijos nariai. 
Mūsų šachmatininkai yra vieni 
iš stipresnių, kurie garsina 
lietuvių vardą visoje Kana
doje.

Ypatingai aktyvią veiklą iš
vystė kultūrinės veiklos ko
mitetas, 1987 m. surengęs 5 
paskaitas, koncertų, minėji
mą ir video filmos rodymų. Viso 
dalyvavo per 2000 tautiečių. 
Šį komitetą sudaro 10 narių, 
kuriems padėjo kviestiniai tal
kininkai.

Lietuvių namų valdyba ne
pamiršo ir mūsų ligonių, se
nelių, kuriais pradėjo rūpin
tis prieš keletą metų, sudarius 
specialią socialinių reikalų 
komisiją. Ši komisija kaip pra
eityje, taip ir šiuo metu atlie
ka tylius, bet labai reikšmin
gus socialinės paramos dar
bus, pagelbėdama vyresnio
sios kartos seneliams, inva
lidams, padeda ligoniams su
rasti valdiškus butus, vietas 
slaugos ar senelių namuose, 
užpildyti atitinkamus pareiš
kimus pensijoms gauti, ser
gančius nuramina paguodos 
žodžiais. Šiuo metu Toronte 
yra 15 lietuvių gyvenančių 
slaugos ir 25 senelių namuo
se. Į šią socialinę veikla yra 
įsijungę apie 20 LN narių.

Slaugos namai
Pagrindinis Lietuvių namų 

valdybos rūpestis yra slaugos 
namų statybos planavimas, ku
ris buvo pradėtas 1985 m. Pa
skirta $70.000 statybos paruo
šos darbams: architektų, inži
nierių, advokatų išlaidoms ap
mokėti. Buvo paruoštas slau
gos namų projektas, kuris turi 
penkis aukštus: rūsyje gara
žas 35 automobiliams, pirma
me aukšte — “Paramos” kredi
to kooperatyvui ir kitoms įstai
goms patalpos, antrame — val
gykla, virtuvės ir kiti kamba
riai. Likusieji trys aukštai 
skiriami seneliams, kur tilps 
109 lovos su atitinkamu patar
navimu. Šis pastatas bus sta
tomas dabartinėje LN auto
aikštėje.

Plano vykdymas susidūrė su 
dideliais sunkumais Toronto 
miesto planavimo įstaigose. 
Daug kartų buvo diskutuota, 
svarstyta su miesto atstovais 
ir apylinkės gyventojais. Te
ko nupirkti iš Toronto miesto 
savivaldybės nedidelį žemės 
sklypą už $265.000 autoaikš- 
tei padidinti. Liko dar neiš
spręstas rajono pakeitimas iš 
rezidencinio į komercinį. Ma
noma, teigiamai bus išspręs
tas š. m. birželio mėnesį.

Dar reikia gauti patvirtini
mą iš Ontario sveikatos minis
terijos dėl lovų skaičiaus. Et
ninėms grupėms 1987 m. buvo 
paskirta tik 600 lovų.

Šio statybos plano vykdymas 
yra ne tik painus dėl miesto 
savivaldybės ir Ontario val
džios rekalavimų, bet ir labai 
brangus. Pagal sąmatų staty
bos išlaidos sieks 5 milijonus 
dolerių, vidaus įrengimai ir 
baldai — apie pusę mil. dole
rių. Ir kiekvienais metais šios 
kainos didėja dėl infliacijos. 
Tikimasi gauti iš Ontario val
džios piniginę paramą, kuri 

padėtų mokėti 3,5 mil. dol. 
mortgičių skolą.

Slaugos namų statybos vyk
dymas pareikalaus labai daug 
lėšų, kurių lietuvių namai vie
ni be visuomenės paramos ne
galės sukaupti. Šie slaugos 
namai tarnaus visai Kanados 
lietuvių bendruomenei. Dėl 
šios priežasties buvo sudary
tas plačios apimties slaugos 
namų statybos vykdomasis ko
mitetas, kurį sudaro Lietuvių 
namų, parapijų, KLB krašto 
valdybos ir įvairių organiza
cijų atstovai. Lietuvių namai 
be paskirtos statybai autoaikš
tės, dar paskyrė $1.000.000 
pradėti vykdyti statybų 1988 
metais. Aišku šio milijono 
neužteks; reikalinga stipri 
Kanados lietuvų bendruome
nės finansinė parama. Pirmo
je eilėje šį projektų turėtų 
remti mūsų seneliai, ypač 
viengungiai, savo palikimais. 
Vyresnio amžiaus lietuviai, 
kuriems ateityje bus reika
lingi slaugos namų patarnavi
mai, turėtų skirti didesnes 
sumas ir apskritai visi lietu
viai privalo remti šį didingą 
projektą, kad palengvintų lie
tuvių senelių paskutines sau
lėlydžio dienas lietuviškoje 
aplinkoje.

Slaugos namų juridinis sa
vininkas bus “Labdara Foun
dation” šalpos organizacija, 
valdoma Lietuvių namų valdy
bos, turinti teisę išduoti pa
kvitavimus už aukas atleidi
mui nuo pajamų mokesčių.

Baigiamos pastabos
Šiame aprašyme neišryški

nau nė vieno LN valdybos na
rio pavardės pagyrimais ar pa
peikimais, nes visi dirbo sąži
ningai, darbščiai, aukodami 
savo laisvalaikius Lietuvių 
namų gerovei. Jie Toronte ta
po lietuviškos veiklos kultū- 
rinis-visuomeninis centras, 
pajėgus savo ištekliais remti 
organizacijas ir naujus pro
jektus.

Per 36 metų veiklos laiko
tarpį Lietuvių namai išaugo 
į didelę bendruomeninę orga
nizacijų, turinčia 1499 pilna
teisius narius, kuriuos jungia 
ne ideologija, bet lietuvybės 
išlaikymo idėja išeivijoje. 
Valdomieji organai (valdyba 
ir revizijos komisija) per tuos 
36 metus daug kartų pasikeitė, 
nes senuosius veikėjus pakei
tė vidurinė ir jaunoji karta, 
kurių pažiūros dėl lietuvybės 
išlaikymo nepasikeitė, liko 
tos pačios. Šių metų vasario 
27 d. susirinkime į valdybą 
buvo išrinkti: E. Pamataitis, 
G. Ginčauskaitė, V. Kulnys, 
V. Dauginis ir R. Strimaitis. 
Į revizijos komisiją — H. Bu
kauskas. Susirinkimas buvo 
baigtas Lietuvos himnu.

Jaunu talentų popietės organiza
torė solistė SLAVA ŽIEMELYTĖ

Nuotr. B. Tarvydo
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Tas nerimas širdies
EDITA NAZARAITĖ

Pirmą kartą su Aldona Ka- 
rosaite - Totoraitiene susipaži
nau 1985 m. Toronte, Artist’s 
Village parodų salėje, kur ji 
ruošė trečiąją personalinę sa
vo tapybos parodą. Iš karto į 
akis krito pati Aldonos povy
za: liekna, pasitempusi, verž
lios eigasties, tipiško lietu
viško veido šviesiaplaukė, 
energija ir kažkokiu vidiniu 
džiaugsmu spinduliuojanti 
moteris. Tuomet persimetėme 
tik keliais žodžiais. Man bu
vo tyliai pašnibždėta, jog Al
dona yra keturių dukterų mo
tina ir dviejų vaikaičių mo
čiutė. Tuomet tikrai kilstelė
jau antakius iš nustebimo — 
Aldona atrodė ne pagal metus 
jaunatviškai!

Gaila, kad nebeteko pamaty
ti Aldonos ketvirtosios paro
dos, vykusios 1986 m. Anapi
lio salėje, nes Toronte jau ne
begyvenau. Susitikome mudvi 
kiek vėliau, jau čia, Edmon- 
tone. Tuomet ir sužinojau 
daug nuostabių dalykų apie 
šių tikrai neeilinę moterį.

... Gimtuosius, gražiausiais 
lietuvių poetų žodžiais ap
dainuotus Anykščius teko pa
likti — Aldona tebuvo devyne- 
rių metų vaikas. Tačiau ir to 
neregėtai trumpo laiko paka
ko, jog Aldona visam gyveni
mui prisimintų idilišką Lietu
vos kampelį, nes iš čia į ne
ramią, jautrią kūrėjos širdį 
pritekėjo tiek meilės gyvai 
gamtai, saulėtekiams ir saulė
lydžiams, girioms, ežerėliams, 
paprastiems, kaimo darbus 
dirbantiems žmonėms. Anykš
čių šilelio didingumas ir pa
slaptingumas, įsilydę į tyriau
sius ir jausmingiausius vaikys
tės prisiminimus, dabar virsta 
sklandžiais rimais taip pat ir 
žodinėje menininkės kūrybo
je. Aldona apdovanota feno
menalia atmintimi, visas sa
vo eiles moka mintinai, o svar
biausia — išraiškingai jas de
klamuoja. Tačiau neturi sura
šiusi jų popieriuje, spaudoje 
skelbusi palyginti nedaug. Gal
voja ateityje išleisti savo 
poezijos knygelę, kad, kaip ji 
pati sako, “dažymas žodžiais” 
nenueitų užmarštin.

Aldona Totoraitiene puikiai 
jaučiasi scenoje. Nors būta il
gų pauzių, bet prieš audito
riją ji ne naujokė. Jau Vokie
tijoje ir Škotijoje, būdama 
gimnaziste, lankė baleto mo
kyklą. Taip pat tapė, piešė, 
gerai pasirodė keliuose kon
kursuose, tapo jų laureate.

Atvykus į Kanadą, kaip ir vi
sus emigrantus, užklupo įsi
kūrimo vargai. Anksti sukūrė 
šeimą, išaugino keturias mer
gaites, visą laiką dar dirbda
ma pilną darbo dieną fabrike. 
Tad kūryba buvo atidėta į šalį 
gal kokiems dvidešimt penke- 
riems metams ... Vaikams už
augus, atsirado daugiau lais
vo laiko, ir Aldona vėl įsiklau
sė į neramią savo širdies 
kalbą.

Dienomis dirbo, o vakarais 
lankė meno mokyklą, taigi stu
dijuoti teko šešerius metus. 
Baigė 1982 m. su pagyrimu. Pir
mąją solo parodą surengė To
ronte, Prisikėlimo parapijos 
salėje tais pačiais metais, o 
po dvejų metų — paroda KLiv- 
lande, JAV. Lygia greta Aldo
na įsitraukia į mėgėjų teatrą, 
kuriame sėkmingai vaidina ne 
tik pagrindinius vaidmenis, 
bet pati nutapo dekoracijas.

Visos Aldonos Totoraitienės 
parodos praėjo su didžiausiu 
pasisekimu, daugybė darbų 
nupirkta. Žmonėms patinka 
dailininkės paveikslai. Dailė 
ir bus bene pirmoji mūza, pa
sišaukusi mažą aukštaičių 
mergaičiukę prie prūdo 
Anykščiuos ir tyliai pakuždė
jusi apie stebuklus molio, iš 
kurio Aldona lipdė žvėrelių ir 
gyvūnėlių figūrėles. Dailinin
kė sako, jog ją labiausiai do
mina gyva gamta, augmenija, 
gyvūnija. Ją itin vilioja pei
zažai, kuriuos dažnai tapo kar
tu su gyvūnais, dirbančiais 
žmonėmis. Aldona be galo 
mėgsta keliauti, yra aplankiu
si daug šalių. Jai kaip peiza- 
žistei tie įspūdžiai buvo rei
kalingi tartum dvasinis penas. 
Matytų kraštų vaizdai dažnai 
užtinkami dailininkės drobė
se. Aldonos paveikslai gana 
paprasti, nepretenzingi ir la
bai realistiški. Ji gerai piešia, 
pažįsta žmogaus ir gyvūnų ana

tomiją. Naudoja tradicines 
priemones: drobę, medį, alie
jų, akriliką, mėgino dirbti ir 
sunkia plastinio emalio tech
nika, reikalaujančia ypatingo 
kruopštumo ir kantrybės. Nu
tapė nemažai natiurmortų su 
gėlėmis, kelias figūrines kom
pozicijas religinėm temom. 
Savo religinius paveikslus 
dailininkė yra padovanojusi 
lietuviškoms bažnyčioms. Jos 
paveikslai labai moteriški pa
čia geriausia to žodžio pras
me, nors “moteriška kūryba” 
daugelio sąmonėje, deja, vis 
dar tebėra antrarūšiškumo si
nonimu. Aldonos peizažuose 
daug svajingumo, romantizmo, 
daug meilės tapomiems objek
tams. Savo kūriniuose ji lie
ka savimi, nemeluoja nei sau, 
nei žiūrovui. Dailininkė net 
nepretenduoja į esamas ar tik 
tariamas profesionalaus meno 
aukštumas, kur dažnai racio
nalaus išskaičiavimo ir poza
vimo daugiau, nei kūrybinės 
sielos. Tuo dvasios kilnumu 
ir paprastumu Aldona žavi sa
vo meno gerbėjus. Pati daili
ninkė džiaugiasi kurdama, 
nes, pasak jos, ji nenorėjusi 
apriboti savo gyvenimo vir
tuve ir darbu fabrike. Savo 
nusistatymą grįžti į meno pa
saulį išsakė nuoširdžiai pa
deklamuotame eilėraštyje. 
“Gyvenimo pilnatvė — ne že
miškuose turtuose, o dvasios 
lobiuose”, — tvirtina Aldona.

Dail. ALDONA KAROSAITĖ- 
TOTORAITIENĖ

Kaip miela sutikti tokius 
žmones. Tuomet supranti, jog 
tikram pašaukimui nėra jokių 
kliūčių, jog troškimas kurti 
grožį, tarsi nesutramdoma upė 
pralaužia bet kokias užkardas. 
Supranti, jog nerimas širdies 
niekuomet nepalieka kūrėjo.

Calgary, Alberta
KLB KALGARIO APYLINKĖS 

valdyba suruošė kuklų Vasario 
16 minėjimą ukrainiečių salėje. 
Buvo vakarienė be oficialios pro
gramos. Grojo lietuviškų melodi
jų plokštelių muzika. K. Dubaus
kas papasakojo įspūdžius iš pasi
ruošimo Olimpiados atidarymui. 
Taip pat Buvo pravesta loterija. 
P. Gluoksnys rinko aukas Tautos 
fondui. Kor.

Windsor, Ontario
TAUTOS FONDUI Vasario 16 

proga aukojo: $70 - A. Juškaus- 
kas, dr. Dana ir Stasys Naikaus- 
kai: $60 - Edvardas ir Sofija Za- 
torskiai; $30 - S. Pakauskas, jn., 
Antanas ir Marija Tautkevičiai, 
O. G. Vindašiai; $25 - A. Beldavs, 
E. Pakauskienė, M. W. Stechyshyn; 
$20 - V. G. Baltrušiūnai, P. Eidu- 
kai, Tonia Gureckas, Stasė Kow- 
bell, B. I. Kudzmavičiai, L. Lepars- 
kas, Albinas ir Valė Tautkevičiai, 
K. Vilkauskas; $15 - Birutė Januš
kienė; $10 - A. Dalangauskas, B. A. 
Kozuliai, kun. K. Simaitis, M. Ži
linskas; $5 - O. M. Abariai, O. J. 
Giedriūnai, P. Juknys, P. Liegus. 
Viso-$600.

Nuoširdi padėka visiems auko
tojams.

E. Pakauskienė,
TF atstovė

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

Advokatas
Viktoras E. Rudinskas
užpildo pajamų mokesčius 

(Income Tax), 
Telefonai:

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174.
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Lietuviai Britanijoje
Aukos VIII tautinių šokių šventei

Dailininkai Antanas ir Anastazija 
Tamošaičiai televizijoje

LONDONAS. Kovo 14 d., 3.30 v. 
p.p. BBC 2-sis kanalas rodė fil
mą “Antanas and Anastazija Ta
mošaitis Art Gallery in Canada”.

Filmas truko pusę valandos 
anglų ir retkarčiais lietuvių kal
ba. Buvo rodoma kaip audžiami 
lietuviški gobelenai, lietuviškų 
raštų medžiagos. Parodyta ir 
visa A. A. Tamošaičių meno ga
lerija, su rūpintojėliais, kitais 
medžio drožiniais, lietuviško sto
go ornamentais ir kt. Toliau fil
me — Hamiltono “Gyvataro” 
jaunimas sušoka keletą tauti
nių šokių ir patys šeimininkai — 
Tamošaičiai. Filmas užbaigia
mas prie vakarinio laužo švel
niai skambančia daina “Gana 
uliavoti"...

Dosni “Dainava”
Lietuvos nepriklausomybės 70- 

mečio proga Londono lietuvių 
moterų sambūris “Dainava” iš 
savo santaupų paaukojo Lietu
vos religinei šalpai 300 svarų, 
Vasario 16 gimnazijai — 1000 
svarų, Lietuvos laisvės fondui 
— 1000 svarų. Be to, dar jos yra 
pasiryžusios aukoti LSS Europos 
rajono skautams, seneliams“Lie- 
tuvių sodyboje”, Maironio šeš
tadieninei mokyklai Londone.

Per anksti iškeliavo
BORDONAS. Justinas Snabai- 

tis vasario 28, sekmadienio rytą 
užbaigė Bosingstoke ligoninėje 
savo žemiškojo gyvenimo kelią, 
kuris buvo trumpas.

Velionis Justinas gimė prieš 
58 metus, netoli Širvintos upės, 
Kerpėjų kaime, Gražiškių vals
čiuje, Vilkaviškio apskrityje. 
Justinas augo labai gausioje šei
moje — 6 seserys ir 6 broliai.

Antrasis D. karas tą gražią 
šeimą suardė; tėvas ir viena 
sesutė žuvo karo sūkuriuose, 
motina buvo išvežta 10 metų j Si- 
rą. Velionis Justinas su broliu 
Petru atsidūrė Vokietijoje.

Po karo su broliu Petru atvyko 
į Britaniją ir dirbo anglies pra
monėje. Vėliau, susipažinęs su 
viena Mančesterio lietuvaite 
Bernadeta Navickaite, 1964 m. 
sukūrė lietuvišką šeimą. Išau
gino sūnų Andrių ir dukterį Jus
tiną.

1971 m. abu Snabaičiai buvo 
pakviesti vadovauti “Lietuvių so
dybai”. Sodybą jie rado apleistą. 
Pastatai buvo reikalingi kapi

Edmonton, Alberta
KLB EDMONTONO APYLINKĖS 

ir Lietuvių namų šėrininkų me
tinis susirinkimas įvyko Lietuvių 
namuose kovo 6 d. Praeitų metų 
veiklą bei numatytus darbus api
būdino pirmininkas A. Dudara- 
vičius. Tarp įvairių reikalų ilgiau 
buvo diskutuota kazino žaidimai, 
kurie įvyks birželio 10-11 d.d. Bu
vo pasiūlyta ir visų vienbalsiai 
pritarta perrinkti praeitų metų 
bendrą Lietuvių namų ir Bend
ruomenės valdybą su pirm. Algiu 
Dudaravičium ir iždininke-sekre- 
tore Eileen Kadiene priekyje. Kiti 
valdybos nariai - M. Dudaravičie- 
nė, O. Drūteikienė, J. Augis ir B. 
Žilinskas sutiko dirbti dar viene
rius metus. Papildomu valdybos 
nariu sutiko būti Angelė Augytė- 
Loyer, mūsų jaunosios kartos at
stovė.

KAZINO ŽAIDIMAMS PRAVES
TI bus reikalinga daug pagalbos 
ir talkos. Prašoma neatsisakyti, 
jeigu būsite paprašytas prisidė
ti prie talkos. Tai yra bendras vi
sų mūsų reikalas, nuo kurio sėk
mės priklausys Lietuvių namų ge
rovė ir finansiniai reikalai.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJAS Lie 
tuvių namų koplyčioje kovo 10-13 
d.d. pravedė vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM. Rekolekcijose da
lyvavo palyginti daug žmonių, ku
rie buvo laimingi vyskupo atsilan
kymu. Dvasiniam pakilimui taip 
pat daug prisidėjo vyskupo turi
ningi pamokslai. Trečią rekolek
cijų dieną, kovo 12, po pamaldų 
svečio pagerbimui buvo suruoš
ta bendra suneštinė vakarienė, 
kurios metu kalbėjo Algis Duda- 
ravičius, pabrėždamas vyskupo 
kaip išeivijos lietuvių katalikų 
dvasios vado svarbias pareigas 
ir didelę darbo naštą. Po to kal
bėjo vyskupas, kuris taip pat at
sakinėjo į pateiktus klausimus. 
Po kalbos A. Dudaravičiui ir Mi
šių tarnautojui Antanukui Karo
sui įteikė Lietuvos krikščiony
bės sukakties medalius.

Vėliau buvo rodoma vaizdajuos
tė iš įvykusių Romoje iškilmių, mi
nint Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukaktį ir paskelbimą palai
mintuoju arkivysk. Jurgio Matu
laičio. Keičiantis filmos veiks
mams ir vaizdams trumpus komen
tarus skaitė Jurgis Karosas.

Paskutinę rekolekcijų dieną, 
sekmadienį, po pamaldų, prie ka
vutės ir užkandžių dalyviai turė
jo progos dar kartą pabuvoti su 
vyskupu. Gaila buvo skirtis, ta
čiau vyskupas turėjo vykti reko

talinio remonto. Snabaičiai pa
siryžo sodybą atnaujinti. Jų už
sispyrimu ir didelių pastangų 
dėka atnaujinimo darbai buvo 
įvykdyti. Sodyba tapo Britanijos 
lietuvių pasididžiavimu. Tačiau 
pasikeitus sodybos bendrovės 
direktoriams ir valdybai, Sna
baičiai buvo atleisti iš pareigų. 
Vėliau jie netoli “Lietuvių so
dybos" nusipirko didžiulius “St. 
Lucia” namus ir atidarė “Coun
try Club”.

Taip pat velionis Justinas bu
vo vienas iš tų aktyvių Brita
nijos lietuvių katalikų veikėjų. 
Jis dalyvavo Lietuvos krikščio
nybės 600 metų minėjimo iškil
mėje Romoje.

Šv. Kazimiero dienoje, kovo 4, 
iš savo namų Bordono mieste
lyje, buvo nulydėtas į Grayshot 
Šv. Juozapo parapijos šventovę. 
Prie karsto garbės sargyboje sto
vėjo LVS Mančesterio skyriaus 
nariai. Laidotuvių Mišias konce- 
lebravo kun. J. Rikteraitis iš 
JAV, Londono lietuvių parapi
jos klebonas dr. J. Sakevičius, 
MIC, kun. A. Gėryba iš “Lietu
vių sodybos”. Atsisveikinimo pa
mokslą lietuviškai pasakė kun. 
J. Rikteraitis, o angliškai — kun. 
A. Gėryba. Mišių metu giedojo 
Londono lietuvių parapijos chor
vedžiai Justas Černis ir Vincent 
O’Brien.

Iš Šv. Juozapo šventovės velio- 
nies palaikai buvo nulydėti į 
Headley Village kapines, kur 
jau daug yra palaidotų “Lietu
vių sodybos” gyventojų, kurių 
laidotuvėmis pats velionis Jus
tinas yra rūpinęsis.

Paskutinias laidotuvių apei
gas atliko kun. Aleksandras Gė
ryba, atsisveikinimo žodį tarė 
buvęs Akcinės lietuvių namų 
bendrovės direktorius ir val
dybos narys Albinas Pranskū- 
nas. Jis sakė, kad šiandien atsi
sveikiname su vienu lietuviškos 
veiklos šulu . .. tauriu lietu
viu, kuris visuomet buvo pasiry
žęs padėti kitam lietuviui. Apei
gos baigtos “Marija, Marija” ir 
Tautos himnu.

Paliko nuliūdę: žmona Berna
deta, sūnus Andrius, duktė Jus
tina, brolis Petras Anglijoje, du 
broliai ir 5 seserys Lietuvoje, 
plati giminė Lietuvoje ir svetur.

Taurus Britanijos lietuvių 
bendruomenės sūnau, ilsėkis ra
mybėje po sunkių darbų.

Stasys Kasparas

lekcijoms į Kalgarį. Jis išskrido 
sekmadienio popietę. Vyskupas 
buvo sutiktas su gėlėmis ir sveiki
nimais, o išlydėtas su geriausiais 
linkėjimais.

Rekolekcijų metu kovo 10-13 d.d. 
vyskupą P. Baltakį, OFM, apnakvy- 
dino, pavežiojo ir nuoširdžiai glo
bojo ilgamečiai mūsų lietuvių ko
lonijos gyventojai Jurgis ir Emi
lija Karosai. Vyskupo atsilanky
mą Edmontone ilgokais straips
niais su jo nuotraukomis paminė
jo dienraštis “Edmonton Journal” 
straipsnyje “Lithuanian Catho
lics repressed” ir savaitraštis 
“Western Catholic Reporter” 
straipsniu "Bishop builds support 
for Lithuanian Church”. Dobilas

EDMONTONO “WESTERN CA
THOLIC REPORTER” kovo 21 d 
įsidėjo vysk. P. Baltakio, OFM, 
nuotrauką ir straipsnį apie lietu
vius katalikus išeivijoje ir Lie
tuvoje. Vyskupo žinioje yra 140 
parapijų ir misijų 17 valstybių - 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Euro
poje, Australijoje ir Naujoje Ze- 
landojoje. Lietuva 1940 m. buvo 
okupuota Sovietų Sąjungos ir nuo 
to laiko vyksta tikėjimo persekioji
mas ir žmonių pasipriešinimas. Kor.

St. Petersburg, Fla.
GINOS ČAPKAUSKIENĖS, mū

sų iškiliosios solistės koncertas 
įvyko kovo 17 d St. Petersburgo 
Lietuvių klubo salėje. Nors solis
tė jau kelis kartus yra dainavusi 
St. Petersburge, bet ji visuomet 
mielai yra klausoma. Šį kartą ją 
pakvietė Amerikos Lietuvių tary
bos St. Petersburgo skyrius. Pub
lika buvo gausi ir rinktinė — tikrų 
dainos meno mėgėjų. Koncertas 
buvo iš trijų dalių: I-ji ir II-ji da
lis buvo lietuvių kompozitorių, o 
III-ji — svetimų. Akompanavo 
pianistė Margaret Douglas. Dai
nos, kaip “Aguonėlės”, “Dieme
džiu žydėsiu”, “Gėlės iš šieno” 
ir kitos nukėlė mus į Lietuvos žie
duotus laukus, priminė jaunystę. 
Dainininkė užsitarnavo gausių 
plojimų ir apdovanota gėlėmis. 
Po koncerto visi vaišinosi kavu
te ir užkandžiais. Solistė mielai 
sutiko giedoti lietuviams keletą 
sekmadienų Šv. Vardo šventovėje 
pamaldų metu. O.G.

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

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo valdyba narių susirinkime 1988 m. kovo 13 d. maldos metu. Iš kairės: 
A. Palys, auditorius J. Kalba, V. Vaičiūnas, A. Kuolas, V. Bireta, D. Keršienė, J. Freimanas, R. Budnikas

/Aspirinas - nuostabus vaistas
Aspirinas yra plačiausiai pa

saulyje vartojamas vaistas. Vien 
amerikiečiai 1986 metais nurijo 
20 bilijonų aspirino tablečių — 
apie 100 tablečių asmuo.

Nėra abejonės, kad aspirinas 
yra veiksmingas. Tai yra ge
riausiai žinomas, pigiausias vais
tas nuo galvos skaudėjimo, aukš
tos temperatūros, reumatinių ir 
menstruacinių skausmų. Tačiau 
aspirinas, kaip ir dauguma vais
tų, gali turėti kai kurių šalutinių 
pasekmių (side effects).

Kaip aspirinas veikia?
Aspirinas yra salicilu šeimos 

vaistas, kurio bendras uždavi
nys yra sumažinti uždegimą ir 
skausmą.

Viena pagrindinių aspirino 
paskirčių yra užblokuoti prosta
glandinų gamybą. Tai hormoni
niai chemikalai, gaminami dau
gelio kūno ląstelių. Prostaglan
dinai kūne atlieka ir reguliuoja 
įvairias funkcijas, tačiau jie taip 
pat gali sukelti skausmus, aukštą 
temperatūrą bei uždegimus.

Aspirinas ir naujesnieji tos 
pačios giminės vaistai yra neste
roidiniai priešuždegiminiai vais
tai (nonsteroidal antiflamatory 
drugs), trumpai NSAID vadinami. 
Šis pavadinimas juos atskiria 
nuo steroidinių ir kortizoninių 
vaistų, kurie atleidžia uždegimą, 
bet turi rimtesnių šalutinių 
pasekmių.

Nuo atsiradimo šimtmečio pra
džioje aspirinas buvo vartojamas 
įvairiausioms ligoms gydyti. Jo
naudingumas yra įvairus. Jis var
totinas šiais atvejais.

Malšina skausmą
Beveik 40% viso perkamo as

pirino amerikiečiai sunaudoja 
galvos skausmams gydyti. Aspiri
nas taip pat padeda ir sumažina 
mėnesinių, dantų, raumenų, po
operacinius ir kai kurių rūšių 
vėžio ligų skausmus.

Numuša temperatūrą
Aspirinas yra neveiksmingas 

prieš normalią kūno temperatūrą, 
bet veiksmingai numuša pakilu
sią. Jis išplečia odos kraujo in
dus, padėdamas kūnui atsipalai
duoti nuo nereikalingos aukštes
nės temperatūros. Temperatūros 
kritimas gali būti priežastimi 
didelio prakaitavimo, kuris pa
greitina atvėsimą.

Uždegimo numalšintojas
Prostaglandinai yra raudonumo, 

patinimo ir skausmo sukėlėjų 
talkininkai. Užblokuodamas jų 
gamybą, aspirinas gelbsti nuo 
daugelio artričio rūšių ir už
degimų. Tokios apimties nege
rovėms pašalinti dažnai reika
lingos didelės aspirino dozės — 
net iki 12 tablečių per dieną.

Šalutinės pasekmės
Aspiriną, kaip ir kitus vaistus, 

reikia vartoti su tam tikru atsar
gumu, kad nesukeltų pašalinių li
gos reiškinių. Jie yra:

Skrandžio gleivinės uždegimas 
(gastritas)

Šis yra dažniausias reiškinys, 
kuris gali būti rėmens, viršutinės 
skrandžio dalies skausmo ir vėmi
mo (nausea) priežastimi.

Neištirpusios aspirino dale
lės veikia erzinančiai ir gali 
išėsti mažutę opą. Šios opos 
dažnai kraujuoja ir, retais atve
jais, gali būti kraujoplūdžio prie- 
žagtimi. Mayo klinikų žinovai tei
gia, kad daugiau kaip 15 aspirino 
tablečių per savaitę padidina 
galimybę gauti skilvio žaizdą 
(ulcer), bet ne. dvylikapirštės 
žarnos žaizdą.

Zvimbimas ausyse (tinnitus)
Nuolat vartojant dideles do

zes aspirino, gali sumažėti klau
sos aštrumas ir atsirasti zvimbi
mas ausyse. Dozę sumažinus, ne
gerovės praeina.

Artričio ir kitų ligų paliesti 
asmenys reikalingi ilgo gydymo 
aspirinu. Tokiais atvejais gydy
tojai gali pritaikyti aspirino 
dozę, kad išvengtų uždegimo ir 
zvimbimo ausyse.

Apsvaigimas, apsinuodijimas 
(intoxication)

Masinės dozės aspirino gali 

būti visų amžių žmonių mirties 
priežastimi.

Alerginė reakcija
Maždaug du žmonės iš 1000 yra 

labai jautrūs aspirinui. Ypač 
saugotis turi astmatikai ir turin
tieji nosyje polipus. Paėmus as
pirino ar kitų NSAID vaistų, juos 
gali ištikti stiprus astmatinis 
priepuolis. Aspirinas taip pat 
gali būti išbėrimų-dilgligės prie
žastimi.

Kraujavimas
Plateletės yra kraujo ląstelės, 

kurios prikibusios prie žaizdos 
“užsičiaupia” ir padeda sustabdy
ti kraujavimą. Aspirinas sumažina 
jų veiksmingumą. Turintieji he- 
mofiliją ir kraujo krešumo sutri
kimus turi saugotis aspirino.

Paskutinieji tyrimai rodo, kad 
šalutinės aspirino pasekmės 
(side effects) gali turėti teigiamos 
naudos.

Kraujo platelečių susigrupavi- 
mas yra normalus savisaugos vyks
mas. Tačiau kartais šio vyksmo 
eigoje gali sukrešėti kraujas ir 
būti smūgio ar širdies priepuo
lio priežastimi. Naujausi tyrimai 
nustatė, kad mažos dozės aspiri
no gali apsaugoti nuo kraujo 
krešėjimo, nepakenkdamos skran
džiui.

Ilgalaikis aspirino vartojimas 
gali sumažinti katarakto pavojų. 
Tai galioja ir diabetikams.

Ar per brangiai mokate už aspiriną?
Mayo klinikų biuletenis “Health 

Letter” informuoja, kad generinis 
(generic) aspirinas yra vienas pi
giausių ir veiksmingiausių uždegi
mui bei skausmui malšinti. Tačiau 
plačioje rinkoje esant daugybei 
giminingų vaistų skausmui mal
šinti tinkamo pasirinkimas gali 
sudaryti tam tikrų sunkumų. Štai 
pasirinkimo galimybės:

Fabriko ženklu (trade mark) pa
žymėti aspirinai. Šie aspirinai 
nesiskiria nuo genetinių, tačiau 
jų kaina yra daug aukštesnė, nes 
gamyklos turi daug daugiau išlai
dų: jos turi mokėti aukštą kainą 
už teisę naudoti fabriko ženklą, 
o prekių reklamavimas dar bran
giau kainuoja.

Nėra įrodymų, kad vadinama
sis “Buffered Aspirin” apsaugo
tų nuo skrandžio gleivinės su
erzinimo, kaip gamyklos skelbia. 
Vietoj “Buffered Aspirin” geriau
sia po valgio imti generinį aspi
riną. Tabletę imk užgerdamas 
pilną stiklą vandens arba sutru
pink tabletę ir sumaišyk su van
deniu.

Kai kurios gamyklos maišo as
piriną su kitomis skausmą malši
nančiomis medžiagomis ir/ar ko
feinu. Bet ir šis įvairių medžia
gų derinys nėra geresnis už įpras
tinius genetinius aspirinus. To 
negana: tos įvairios priemaišos 
padidina šalutinės reakcijos pa
vojų. Jeigu reikia ypatingai stip
rios atgaivos, imk 1,5 genetinės 
tabletės.

(Pagal “Chicago Sun-Times” ir 
“Pensininką” 1987. VII).

Šiais metais vietinės ir miesto valdžios 
rinkimų procesas bus pakeistas, tam 
kad būtų geriau patenkinti 
visuomenės grupių poreikiai.
Sužinokite daugiau Vietinės 
Valdžios Savaitės bėgyje
Balandžio 11-16 d., Vietinės 
Valdžios Savaitės bėgyje, bus ruošiami 
specialūs renginiai, parodos ir 
leidžiamos brošiūros, kurios padės 
jums sužinoti, kaip šie pakeitimai gali 
jums būti naudingi.
Nepraleiskite gegužės 12 dienos!
Ontario valdžia ruošia municipalinių 
ir miesto rinkimų balsavimo sąraša. 
Vietoj to, kad kas nors ateitų i namus 
užduoti klausimus, jūs gausite 
pranešimą apie šį sąrašą paštu.

Prašome užpildyti šį pranešimą kaip 
galima greičiau ir išsiųsti iki gegužės 
12 dienos.
Jūsų atsakymai užtikrins jūsų teisę 
balsuoti municipaliniuose ir miesto 
rinkimuose ir taip pat jūsų naują 
rinkiminę teisę balsuoti už anglų arba 
prancūzų kalbomis kalbančius 
mokyklų komiteto atstovus.
Balsuokite lapkričio mėnesi
Šiais metais Vietinės Valdžios 
rinkimai vyks lapkričio 14 dieną. 
Balsuokite už kandidatus, kurie 
sutinka su jūsų pažiūromis.
VIETINĖS VALDŽIOS SAVAITĖ 
BALANDŽIO 11-16 D.

‘‘Kviečiame aktyviai 
dalyvauti"

Ontario

$4,000: Kanados Lietuvių fon
das (papildė iki $9,000); $1,500: Pri
sikėlimo parapijos kredito ko
operatyvas; $1,000: kredito koope
ratyvas “Parama”, kredito koope
ratyvas “Talka”, Hamiltono LB 
apylinkės valdyba; $500: kredito 
kooperatyvas “Litas”, G. A. Sakus, 
dr. F. V. Kaunai; $300: A. M. Du- 
daravičiai, G. M. Šernas, H. Rimke
vičius, M. Lazdutis, J. Stankevi
čius; $200: P. Vaitkūnas, V. M. Kriš
čiūnas, H. G. Lapai, prof. R. Vaš- 
tokas.

$100: G. O. Melnykai, K. E. Gu- 
dinskai, J. K. Bartkai, B. Kronas, 
P. Žulis, B. Savickas, V. V. Balsys,
H. Stepaitis, kun. V. Skilandžiū- 
nas, T. J. Andriukaičiai, I. V. Bis- 
kiai, E. Galiauskas, P. Regina, E. 
Apanavičius, B. Steponavičius, J. 
Baron, J. T. Cipariai, V. K. Gelži- 
niai, A. Pranckūnas, V. Anysas, I. 
Mališka, J. Asmenavičius; $63.75: 
O. P. Ankus.

$50: dr. J. Pilipavičius, Ann Dru- 
teika, A. Kantvydas, G. Stauskas,
I. Girdzijauskas, J. Gipas, A. V. 
Čiuprinskas, V. M. Marcinkevi
čius, S. M. Petrulis, dr. A. D. Dik- 
son, J. Pargauskas, B. Staliorai- 
tis, G. V. Butkiai, K. Čepaitis, M. 
Repečka, V. Vaitkus, O. Juodišius, 
D. Zulonienė, J. A. Medeliai, J. A. 
Lukošiūnas, V. Daugelavičienė, 
dr. A. Šidlauskas, J. Rimšaitė, J. 
Kirvaitis, P. Malis, J. J. Rovai, kun.
J. Staškevičius, V. Narkevičius, J. 
Gudinskas, Br. Saulėnas, L. Skrip- 
kutė, B. O. Vengriai, P. Sakalas, 
S. V. Kneitai; $45: V. Matulaitis; 
$40: M. Heike; $35: A. E. Jonikai, 
L. V. Morkūnas; $30: B. Remeika, 
J. A. Ranonis, L. M. Garbačiauskas, 
J. Kalainis, G. V. Balsys, J. Staš
kevičius, J. Pacevičienė; $26: W. O. 
Mikšys.

$25: J. Popikaitis, S. Grigaliū
nas, K. Daunys, L. V. Pevcevičius, 
V. Stanevičius, P. Šidlauskas, V. 
Anskis, J. Poška, E. Senkuvienė, 
J. Vaškela, A. Burdulis, E. Čepie-

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses). 

nė, Z. Jokubonis, V. Kačergius, J. 
Kęsgailienė, P. O. Dabkus, S. 
Kėkštas, A. Jankaitienė, A. Čerke
sas, A. Kalendra, M. S. Šetkus, P. 
Augaitis, M. Vaškevičienė, J. Vai- 
čeliūnas, A. Basalykas, B. E. Liš- 
kauskas, P. E. Ališauskai, A. Paš
kevičius, J. P. Baltuoniai, B. Luko
šius, J. K. Dervaičiai, K. B. Vil
činskai, P. Balsas, P. J. Gurklys, 
A. M. Bumbuliai, E. Bartminas, V. 
Dailydė, V. O. Narušis, A. S. Sa
kus, V. Mickus, P. Šiulys, E. K. Ka- 
lasauskas, G. Bijūnienė, Wellando 
medžiotojų-meškeriotojų klubas, 
J. Milaknienė, V. V. Dargis, M. 
Stankaitienė, B. Znotinienė.

$20: P. Benutis, L. Gudjurgis, 
D. M. Gudjurgis, E. Valeška, V. 
Naruševičius, V. Andriulionis, S. 
Paketuras, J. Statkevičius, J. Au- 
gustinavičienė; $15: Z. Mockus; 
$10: A. Stankus, G. Baltaduonis, 
V. Kazlauskas, P. Bersėnas, J. Ras- 
tapkeviius, P. Jocius, V. Jakubai- 
tis, A. Koyelaitis, O. Starkus, D. 
Ciparis, M. E. Gegužis; $5: G. Gapu- 
tienė, A. Keresevičienė, V. Bukota.

Visiems jau parėmusiems Tauti
nių šokių šventę nuoširdžiai dė
kojame. Laukiame aukų iš tų, ku
rie dar žada paremti. Visi auko
tojai, davę nemažiau kaip $25 bus 
skelbiami šventės leidinyje, jei
gu prisųs savo auką nevėliau ge
gužės 1 dieną.

Lėšų telkimo komisija Kanadoje



“Lietuvių literatūrinė kritika tremtyje”
Antrąjį tomą pasitinkant

VYTAUTAS A. JONYNAS

Užeina kartais tokios pri
slėgtos dienos, kada rodosi, 
jog išeivijos kultūrinis gyveni
mas merdi, tolydžio menkėda- 
mas ir blėsdamas. Anksčiau 
rodęsi kas mėnesį žurnalai 
virsta trimestriniais. Vis daž
niau ir dažniau kultūrinių pus
lapių savaitraščiuose skiltys 
užpildomos kažkada, kažkur, 
kažkodėl skaitytų — paskui po 
keletą kartų kronikoj atpasa
kotų — paskaitų tekstais. Kai 
dėl knygų recenzijų, čia padė
tis irgi radikaliai pasikeitu
si. Buvo laikai, kad kiekviena 
nauja knyga susilaukdavo ap
tarimų kuone visuose savait
raščiuose bei žurnaluose. Nū
nai ji laukia atsiliepimo mė
nesių mėnesiais. Kartais nesu
laukdama. Nebent kad ją pami
ni Titas Antanaitis savo meti
nėse apžvalgose “Akiračiuo
se”. Nenuostabu, jei topteli 
mintis, kad dabar neprireiktų 
jaučio skūros apsakyti visiems 
įdomesniems reiškiniams lite
ratūros fronte metų būvyje. 
Pakaktų vieno ilgėlesnio 
straipsnio. Kaip tai, tarp kit
ko, pavyko Br. Railai savo pra
kalbose į Lietuvą, knygoj “Ta
ve tegalima mylėt iš tolo”.

Atrodytų kad kam, o kam, bet 
Lituanistikos instituto biblio
grafijos skyriui dabar tikrai 
katino dienos, lengva duona. 
Kad jo darbo pakrova sumažė
jo iki tokio laipsnio, kad nūn 
jis galėtų pliekti švilpauda
mas savo bibliografinius lei
dinius, penkmetines suvesti
nes kompiliacijas. Paradoksa
lu, apmaudu ir pikta, bet taip 
nėra. Priešingai, apie jo veik
lą nieko nesigirdi. Tarytumei 
jis būtų iškvėpęs dvasią tą die
ną 1984 metais, kai išleido 
paskutinę savo “Lietuvių iš
eivijos spaudos bibliografiją”, 
apimančią 1975-1979 m. laiko
tarpį. Po to jokio gyvybės ženk
lo. Nieko...

Užtat tikrai nelauktu dalyku, 
tikra staigmena buvo išgirsti, 
kad dar esama atsišaudėlių, 
kad esama pasipriešinimo vi
suotiniam nuovargiui lizdų, 
VI. Kulboko asmenyje, kuris 
niekur nepasiskardenęs išlei
do praeitų metų pabaigoj šei
mos “kaštais” savo stambaus 
veikalo “Lietuvių literatūrinė 
kritika tremtyje” antrąjį to
mą. Tai tikrai patetiška. Žinia, 
kas be ko, mūsų visuomenėj 
buvo žmonių, kurie pasitiko 
pirmąjį tomą ir dabar pasitiks 
antrąjį, pečių gūstelėjimu. 
Samuel Beckett pjesės “Lau
kiant Godot” personažo žo
džiais:

“Žinai, Didi, mudu vis ką 
nors prasimanom, kad pasijus- 
tumėm gyveną!” Bet bus ir to
kių, kuriems tai džiugi apraiš
ka. Iš tiesų kiekvienas, kam 
yra tekę naudotis pirmuoju V. 
Kulboko veikalo tomu, pripa
žins, kad kaipo “referencinė”, 
enciklopedinio pobūdžio kny
ga, tai pasiutusiai parankus, 
pravartus, laiku pribuvęs įran
kis literatūros istorikui.

Lengvai padedąs skaityto
jui susirast reikiamą infor
maciją, atkuriąs pirmojo iš
eivijos dvidešimtmečio sukū
rių, užmojų, lūkesčių bei ne
sėkmių panoramą. Esmėje 
Kulboko veikalą būtų galima 
pavadinti, prancūziškąją ter
minologiją naudojant, “re

trospektyvine analitine biblio
grafija”. Atsieit, bibliografi
niu sąvadu, kuris nepasiten
kina vien pasirodžiusių 25 me
tų būvyje straipsnių apie li
teratūrą suregistravimu, bet 
palydi tas nuorodas rašinių 
turinio, pagrindinių minčių, 
atpasakojimais, komentarais. 
Atsieit “analize” (anglosak
sai vadina tuos dalykus “abs
tracts” terminu). Ta prasme 
jis gerokai giminingas tokiems 
amerikietiškiems leidiniams 
(nors technine sąrėda skirtin
gas) kaip “Book Review Di
gest”, “Contemporary Lite
rary Criticism”, “Twentieth 
Century Criticism”. Antra ver
tus, atpasakodamas straips
nių turinius ar cituodamas 
jų pagrindines mintis VI. Kul
bokas nepamiršta paminėti, 
kad į vieno piliečio sampro
tavimus atsišaukė skirtingos 
nuomonės, kad buvo užkunku- 
liavusios kontroversijos, kaip 
sakysim ginčas dėl V. Ramo
no “Kryžių” ir pan. Autoriui 
tačiau pavyksta atkurt tų vai
dų eigą objektyviai. Bet užvis 
impozantiškas yra jo mosto di
dingumas. Juk ne vien teko 
jam susižvejoti, užregistruoti 
rašinius, aptiktus pageltusiuo
se komplektuose, bet ir dažnai 
juos persiskaityt per naują, iš- 
sigraibstant tame, neretai 
skystame virale, vieną kitą 
aiškesnę mintelę. “Tai (rašiau 
apie knygą “TŽ” 1983 m. nr. 
40-41) herkuliškas darbas, nu
sipelnąs visų mūsų pagarbos. 
O juk tų “pavienių autorių” 
būrys nemažas — net 48.” “Jei”, 
rašiau tada, “leidykla būtų 
sumaniusi aprūpinti leidinį 
jų nuotraukomis, būtų išėjęs 
visai dailus albumėlis” ...

Visos šios pastabos tiktų 
ir antrajam veikalo tomui, gal 
su tuo skirtumu, kad šiuokart 
žurnalų komplektai ne taip 
pageltę ir, kad aptariamų jų 
kritikų skaičius pašoko iki 
53-jų. Šiaip, tvarkydamas su
rinktą medžiagą, autorius lai
kosi tos pačios schemos. Ne
lyginant kraudamas lėkštes į 
indaują, jis suskirsto kritikus 
bei recenzentus į tris kartas: 
vyriausiąją (1900-1914), viduri-

niąją (1915-1925) ir jauniausią
ją (1925-1950). Po to, laikyda
masis alfabetinės pavardžių 
tvarkos, aptaria kiekvieno jų 
įnašą. Jei pirmam tome būta 
skyriaus - “Specialūs klausi
mai” susiskaidančio į kelis 
poskyrius, tai šiuo atveju tokio 
padalinio nesama. Veikalą 
užsklendžia poros puslapėlių 
“Antrosios dalies santrauka”, 
kurios mintys, tarp kitko, yra 
pirmajam tome išreikštų re
fleksijų pakartojimu.

Iš visa ko akyvaizdu, kad V. 
Kulboko siekiu buvo, neme
tant kelio dėl takelio, reali
zuoti pirmojo tomo natūralų 
pratęsimą, aprėpiant šiuokart 
trylikos metų (1973-1986) tarp
snį. Kadangi, kaip minėjom, Li
tuanistikos Instituto Biblio
grafijos Skyriaus žinynas “den
gia”, atsieit yra išžvejojęs sa
vo tinklais visą, kas pasirodę 
iki 1979 metų, naujoji Kulboko 
knyga atlieka neužginčijamą 
paslaugą literatūros istorikui, 
nes sumini tai, kas yra buvę 
skelbta paskutiniąją septyne- 
rią metą būvyje.

Kaip sėkmingai, kaip tiksliai 
ir išsamiai, pavyko atlikti šią 
užduotį senam nenuoramai 
bibliografui, pasitraukusiam 
gyvent į Floridos smiltynus? - 
Visai neblogai, visai šauniai, 
atsakytumėm, prisiminę re
daktoriaus pratarmę, nusa
kančią sąlygas, kuriose buvo 
įgyvendintas šis sumanymas”. 
Autoriaus pastabose” sakoma:

“Antrosios dalies rašymas 
nusidelsė dėl išsikėlimo iš
Bostono, atitrūkimo nuo šalti
nių - privačių bibliotekų, “Ke
leivio” redakcijos archyvo. 
Floridoj visas knygas ir žurna
lus reikia pačiam turėti; net 
knygos mėgėjai, keldamiesi į 
Floridą, dažnai savo bibliote
kas likviduoja. O važinėti į to
kią Čikagą ar kitur, kur yra 
laikraščių redakcijos, jau ne 
mano metams. Iš spaudos pa
stebėjęs, kad mano knyga domi
masi, kad ji vertinama ir Lie
tuvoj, kad ja naudojamasi, vis 
dėlto ryžausi, kad ir nepilną 
1973-1986 laikotarpio apžvalgą 
parengti”.

(Bus daugiau)

IŠEIVIUI
Nežinomo autoriaus eilėraštis iš Lietuvos

Kas išvedė žmogų ant viešojo kelio.
Kas įdavė rankon jo lazdą šakotą. 
Kas liepė keliauti be jokio takelio. 
Kas vargo vargelio, kas laimės ieškoti?

Kelionėj užaugom. subrendom, pasenom. 
Su rudenio nokstančiu grūdu nunokom. 
Jaunystę kaip Juodbėrį pievoj praganėm 
Ir skurdžiais, ir ponais gyventi išmokę.

Taip metai po metų mūs lazdos sudilo. 
Ir kojos pavargo - tai žinom šiandieną 
Ieškojome laimės anoj pusėj šilo, 
O ji pasiliko našlauti namie.

Sugrįžtumei vėlei prie didžiojo kelio, 
Vaiku kur stovėjai, kur lazdą radai, 
Bet laikas prabėgo beieškant takelio 
(gimtą sodybą iš kur išėjai.

Po lėktuvo kojom debesėliai šviesūs. 
Lyg ledų skeveldros pašarmoję plauko. 
Ligi horizonto bėgtumei jais tiesiai. 
Ir sniegu nukristum į tėvų palaukę.

Pažiūrėtum, ar Rimšupys tebečiurlena. 
Ar atneš Šilelis tau žibučių glėbį.
Vėjinio malūno sparnai gal paseno, 
Gal medžių viršūnės jau dangų remia.

Satyrininkas ANTANAS ir ALEKSANDRA GUSTAIČIAI - “Pakeliui į pažadėtąją žemę” Šaržas - Edmundo Arbo

Rašytojos ŽEMAITĖS paminklas Vilniuje, pastatytas 1970 metais. Jo auto
riai - skulptorius P. ALEKSANDRAVIČIUS ir architektai A. V. NASVY- 
ČIAI Nuotr. V. Čiplio

Ištroškęs laisvės skrieja...
Poeto Alt. Giedraičio 75 metų amžiaus sukakčiai

Putotu žirgu laisvė skuba 
Prie ilgesio šalies...

Alf. Giedraitis

J. ARRUDA

Prieš akis pūpso storas šven
tinis pasveikinimas — storu 
sniego sluoksniu padengta ma
žutė geležinkelio stotelė su 
apačioje pažįstamu įrašu:

Pusnynuos rasti 
Jaunystės kelią 
Ir prisiminti - 
Vincą stotelę .. .

Minties voratinklis nusidrie
kia į daugiau pusės šimtmečio 
nužirglojusius laikus. Buvo .. . 
ne tik svajota! Buvo kovota, 
siekta, net tenai “kur vyzdis 
nepasiekia”, buvo laužta, “kur 
protas nepajėgia”! Atūžusios 
didžiosios sumaištys, grėsmin
gos kataklizmos, užgožusios, 
dusinančiai nuslopinusios ne 
tik svajones, viltis ir perspek
tyvas. Prigeso, vos bealsavo 
skaidriai prasiskleidžiantieji 
talentai...

Daug pažadų Tėvynės groži
nei literatūrai nešė savo jau
tria širdimi, talentinga plunks
na, poetas Alfonsas Giedraitis. 
Žemiškame pasaulyje pradė
jęs žvalgytis 1913.11.3 d., Har
rison, New Jersey, taigi - Pir
mojo didžiojo karo išvakarėse. 
Po karo atvykęs į nepriklauso
mą Lietuvą, dar moksleivio die
nose, nuo 1930 metų pradėjo 
reikštis periodikoje su sod
riais, giliai išmąstytais klasiki
niais eilėraščiais. Gausiai ra
šė “Suvalkietyje” ir kituose 
laikraščiuose. Visada buvo 
malonu ir miela jį skaityti - 
brendo talentingas, daug ža
dantis poetas. Neskubėdamas 
reikštis atskiromis knygomis, 
visu jaunatvišku entuziazmu 
metėsi į žurnalistiką. Poezija 
tapo tik retu pasimėgavimu - 
“hobby”.

Bičiulių raginamas atrinko 
pluoštą periodikoje skelbtų 
eilėraščių ir juos išleisdino 
atskiru rinkiniu, pavadinda
mas “Sielos Nuorašu”, kuris 
tuolaikinės (1938 m.) kritikos 
ir skaitančios visuomenės svei
kintinai sutiktas. Pirmąja kny
ga poetas daug žadėjo, o kriti
ka dar daugiau tikėjosi. Padrą
sintas debiuto pasisekimu, rū
pestingai atrinkinėjo poezijos, 
jau skelbtus ir dar niekur ne
spausdintus, kūrinius antrajai 
knygai, kuri... deja, nebeiš- 
vydo dienų šviesos ir nepasie
kė skaitančios visuomenės. Pa
kartotinai švytruojant Marso 
kalavijui, slaptai ašarą brau
kiant, poetas buvo išstumtas iš 
tėvų žemelės ir - anot poeto 
Prano Kozulio - teko prisideng
ti po kepure ir po dangum . . .

Tremtyje nepuola į neviltį 
ir desperaciją: dirba mokytojo 
darbą, gausiai rašo lietuviš
kai periodikai (“Mintis”, “Tė
viškės Garsas” ir kt.), jungiasi

į Lietuvių rašytojų draugiją. 
1949 metais pasiekią gimtąją 
šalį - Ameriką ir tuojau imasi 
redaguoti Kalifornijos Lietuvį, 
o 1951 metais dar sudursto iš 
atmintyje išlikusių eilėraščių 
antrąjį rinkinį - “Dainos apie 
laisvę”. Jo poezijos credo - Tė
vynės Laisvė, kilnūs ir taurūs 
polėkiai, meilė žmogui, koks 
jisai bebūtų, bet. . .visur jam 
“širdin beldžiasi atminimai 
gyvi ...”

Jau antras dešimtmetis Alf. 
Giedraitis dirba sunkų ir di
džiai nedėkingą darbą - kolo- 
salinės apimties “Lietuvių ra
šytojų kalendorių-metraštį” su 
biografijomis. Atrodo, bus net 
keletas tomų. Tenka tik palin
kėti geriausios sėkmės ir Il
giausių metų!!!

ALFONSAS GIEDRAITIS
į laisvėaušrį
Žydi meilė ant arimą, 
Rūpestėlis kieme rymo . . . 
Tautos dainiai jau užkimo: 
Laukia neaiškaus likimo.

* * *
Rieda daugautovežimią.
Visi slenka link arimą ... 
Žmogus žmogą žiauriai ima - 
Neša broliams pasmerkimą!

Kad prisiekė ant arimą 
Žemės meilei, dalgią rimui, 
Kad Tėvynę jie pamilo - 
Išveža mirtin Sibiro...

Te ne ašara nubyra, 
Pasidėkim raudą lyrą! 
Kai jausmai pavirs į plieną - 
Eisime į kovą vieną!

Jeigu taip likimas lemia, 
Miškuose tauta gyvena .. . 
Kai kulkosvaidžiai kalena - 
Saldu mirt už Gimtą Žemę!

* * *

Daugel taigose sušąlo, 
Daugel žuvo prie Baikalo . .. 
Neišvydę Laisvės Ryto - 
Daug jaunu duobėn sukrito!

Laisvėn vedančią dieną - 
Aukos mūšią kruviną . . . 
Kapinynuos milžiną - 
Budi dvasios kankintą!

(Iš rinkinio “Dainos apie
Laisvę”)

Atsiųsta paminėti
BOSTONO LIETUVIŲ TAUTI

NIŲ ŠOKIŲ SAMBŪRIS. Jo pen
kiasdešimt metų jubiliejus, 1937- 
1987. Redagavo Algirdas Budrec- 
kis. Viršelį iliustravo Julius Špa- 
kevičius, išleido Ona Ivaškienė. 
Paruošė - Vienybė, Brooklyn, NY. 
1987. Kaina $10.

VARIATIONS ON A THEME: 
WORLD’S FAIRS OF THE EIGH
TIES. Photographs by Algimantas 
Kezys. Published by “Galerija” 
(226 West Superior St., Chicago, 
IL 60610, USA). Cover design by 
Vincas Lukas.
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u kjltqriaieje veikloje
Žymusis pianistas prof. And

rius Kuprevičius sausio 30 d. ap
lankė Vašingtono ir apylinkės 
lietuvius. Jo koncertą Marylan- 
do universiteto salėje surengė 
LB Vašingtono apylinkės valdyba, 
besiruošianti minėti Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo sep
tyniasdešimtmetį. Koncerto da
lyvius su svečiu iš Klivlando 
supažindino Diana Čampienė. 
Programon prof. A. Kuprevičius 
buvo įjungęs tarptautinius kla
sikus — L. Beethoveną, F. Šope
ną, C. Debussy, M. Ravelį, F. 
Lisztą, į jų eiles įrikiuodamas 
ir amerikiečių daugumai negirdė
tą M. K. Čiurlionį, paaiškinda
mas, kad pastarasis buvo ne tik 
žymus lietuvių kompozitorius, 
bet ir talentingas dailininkas.

Vydūno jaunimo fondas per
nai išleido stambų Vytenio Stat
kaus 1040 puslapių veikalą “Lietu
vos ginkluotos pajėgos 1918-1940 
m.”, kurin įjungta nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės, Šau
lių sąjungos bei joms artimų or
ganizacijų istorija, sudėtis ir 
veikla. Santrauka pateikiama ang
lų kalba. Veikalas turi daug nuo
traukų, informacinių lentelių, 
karinę tarnybą tvarkiusių įstaty
mų tekstus ir pėstininkų rikiuo
tės statutą. Su persiuntimu kai
nuoja $27 JAV. Čekius reikia ra
šyti Vydūnas Youth Fund, Inc. 
vardu ir siųsti šiuo adresu: Mrs. 
J. Variakojis, 3715 West 68th 
Street, Chicago, IL 60629, USA. 
Veikalo sutiktuvės buvo sureng
tos 1987 m. gruodžio 13 d. Čika
goje, Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Plačią veikalo apžval
gą padarė iš Niujorko atvykęs 
“Kario” žurnalo red. Balys Rau
gas. Gretimoje patalpoje Lietu
vos kariuomenės uniformų, gink
lų, ordinų ir medalių parodą 
surengė savo rinkinį iš Vašing
tono atvežęs trečiosios kartos 
lietuvis Henrikas L. Gaidys.

Kultūros centro valdyba Fila
delfijoje vasario 13-14 d.d. suren
gė penkiolikos dabartinių Lietu
vos dailininkų kūrinių parodą, ku
riai buvo sutelkta 20 tapybos ir 
23 grafikos darbai, atsivežti nuo
latiniam apsigyvenimui į JAV iš
leisto asmens. Parodos atidaryme 
juos aptarė skulptorius Petras 
Vaškys, primindamas 1907 m. sau
sio 9 d. Vilniuje atidarytą pirmąją 
lietuvių dailininkų kūrinių paro
dą, kurios 80 metų sukaktis per
nai buvo paminėta Lietuvoje ir kai 
kur išeivijoje. Filadelfijos pa- 
rodon buvo įjungti septyni tapy
tojai — Romas Bičiūnas, Jonas 
Čeponis, Jonas Daniliauskas, Bro
nius Gražys, Dalia Kaščiūnaitė, 
Aloyzas Stasiulevičius, Bronius 
Uogintas ir aštuoni grafikai — 
G. Jonaitis, E. Kairiūkštytė, An
tanas Kmieliauskas, Ramunė 
Kmicliauskaitė, K. Ramonas, 
Birutė Stančikaitė, Daina Stepo
navičiūtė, Birutė Žilytė. Tapy
bos darbuose vyravo šventovės, 
varpinės, gamtovaizdžiai, natiur
mortai. Grafikos darbuose buvo 
apstu Vilniaus vaizdų, papildy
tų “Gedimino sapnu”, “Pavasariu 
Trakuose”, “Dainavos šalies pa
davimais”, “Spaudos draudimu”, 
“Žalgiriu”, keliais peizažais.

Melburno lietuvius Australi
joje vasario 28 d. aplankė savi
veiklinis Adelaidės lietuvių teat
ras “Vaidila”, vadovaujamas rež. 
Vytauto Opulskio. Svečiai atsive
žė Čikagoje gyvenančio Anatoli
jaus Kairio trijų veiksmų komedi
ją “Paskutinė valia”, laimėjusią 
lietuvių karių veteranų sąjungos 
“Ramovė” Adelaidės skyriaus 
1986 m. paskelbtą konkursą. Ja
me dalyvavo keturi Australijos 
ir keturi JAV lietuviai, atsiuntę 
penkias dramas, keturias komedi
jas ir vieną pjesę. Vertintojų 
komisija $500 premiją paskyrė A. 
Kairio komedijai “Paskutinė va
lia”, kurioje dėl mirusio šykštuo
lio turto vyksta kova tarp jo bu
vusios žmonos, giminių ir sūnumi 
Lietuvoje besidangstančio sovietų 
advokato. Be testamento paliktas 
šykštuolio turtas iškeliauja Mask
von. Komedijos premjera Adelai
dėje įvyko 1987 m. rugpjūčio 8 d., 
o š. m. vasario 28 d. su premijos 
susilaukusia “Paskutine valia” 
susipažino ir Melburno lietuviai. 
Vaidmenis atliko rež. V. Opuls
kio paruošti aktoriai — V. Vosy
lius, A. Lendraitienė, A. Baltu
tytė, R. Sabeckis, N. Vitkūnie- 
nė, B. Jonavičienė, V. Marcin- 
konytė, V. Ratkevičius, N. Skid- 
zevičius. Adelaidės “Vaidilos” 
teatrą Melburnan pakvietė vieti
nis ramovėnų skyrius. Teatralams 
iš Adelaidės dėkojo Melburno ra
movėnų. pirm. V. Bosikis ir ALB 
Melburno apylinkės valdybos 
pirm. inž. K. Lynikas.

Perkūno namai kauniečius pa
kvietė į trečiąją asmeninę kau
niečio medžio drožėjo V. Sabatai- 
čio darbų parodą, kuriai jis buvo 
sutelkęs apie šimtą buičiai reika
lingų daiktų — rankšluostinių, 
druskinių, svogūninių, įvairių 
indelių prieskoniams. Savo dar
bus V. Sabataitis puošia seno
viniais ornamentais. Tie jo dar
bai, ir forma, ir puošyba susiję 
su liaudies menu, pratęsia seną
sias drožybos tradicijas.

Literatūrinę Simono Daukan
to premiją už geriausius groži
nius kūrinius istorine tematika 
įsteigė Lenkimų sovchozas Skuo
do rajone, pasirašęs bendradar
biavimo sutartį su Lietuvos rašy
tojų sąjungos Klaipėdos skyriumi. 
S. Daukanto premija bus paski
riama ir įteikiama kas dveji me
tai, minint jo gimimo metines. 
Pajūrio zonos rašytojai sovcho- 
ze rengs susitikimus su meno, 
mokslo ir kultūros darbuotojais, 
padės organizuoti tradicines poezi
jos pavasarėlio šventes Kalviuo
se, kaimo bibliotekoms dovanos 
savo knygų su autografais.

Poeto Butkų Juzės (1893-1947) 
atminimas pagerbtas jo gimtaja
me Pažvelsio kaime, Klaipėdos 
rajone. Ten jau nebuvo gimtosios 
sodybos, tik melioratorių palik
tas kaštonas. Tas medis susilaukė 
nedidelės tvorelės, paminklinės 
lentos po liaudies stiliaus stoge
liu, primenančios, kad ši vieta 
yra Butkų Juzės gimtinė. Atmini
mo įamžinimu pasirūpino pamink
linių vietų saugotojai ir krašto
tyrininkai. Apie Butkų Juzės gy
venimą ir kūrybą kalbėjo litera
tūros mokytoja Regina Butkutė- 
Kuneikienė. Prisiminimais dali
josi poeto pusbrolis Vincas But
kus ir buvęs kaimynąs Vladas Jo
nikas. Moksleiviai skaitė jo eilė
raščius.

Lietuvos kultūros fondas įsteigė 
studiją "Mūza”, jungiančią me
nininkus ir kultūrininkus, kurie 
nuo savo tiesioginio darbo atlie
kamu laiku dalyvauja autoriniuose 
vakaruose, susitikimuose, disku
sijose. “Mūzos” studijon įsijun
gė: pramoginis televizijos ir ra
dijo ansamblis “Armonika”, solis
tų E. Kuodžio ir J. Qirijoto due
tas, aktoriai T. Vaisieta ir A. Gra
šys, estrados dainininkai O. Valiu
kevičiūtė ir V. Frankonis, rašyto
jas J. Mačiukevičius, kompozito
rius V. Telksnys. Kauno, Trakų, 
Molėtų, Panevėžio, Radviliškio, 
Tauragės, Šilalės rajonuose “Mū
za” per keturis mėnesius suorga
nizavo apie šimtą renginių, susi
laukusių keliolikos tūkstančių 
dalyvių. “Mūza” į Lietuvos kultū
ros fondą įnešė 20.000 rublių, dalį 
pelno paskyrė gabių studentų sti
pendijoms ir pašalpoms, vaikų 
namuose gyvenantiems našlai
čiams.

Dainos teatras, priklausantis 
Vilniaus filharmonijai, kovo pra
džioje vilniečius supažindino su 
baigta ruošti nauja programa “Po
vo plunksna kvailio skrybėlėj”. 
Teatro vadovas ir programos rež. 
Vytautas Kernagis aiškino, kad to
kiam neįprastam pavadinimui įta
kos turėjo sena amerikiečių pa
tarlė: “Kartais sėkmė ir į kvailio 
skrybėlę įkiša plunksną”. Šį sykį 
aktoriai betgi nekvailioja kaip 
kabaretinės programos “Tarp gir
nų” laikais. Nuotaikingų arba, 
pasak V. Kernagio, durnų dainų 
nestinga ir naujojoje programo
je "Povo plunksna kvailio skry
bėlėj”. Tačiau čia daugiau leng
vumo ir žaismo negu pernykštėje 
“Medžioklėje”. Iš lietuvių kal
bos dar nebaigtus guiti barbariz
mus primena G. Kubiliaus kūrinė
lis “Žemutinių pilių šventės”. 
Dainos teatras jau ketvirtus me
tus žengia savitu keliu, būdamas 
ištikimas ligšioliniams autoriams. 
Ir šioje programoje skamba jo 
narių — V. Kernagio, A. Kuli
kausko, M. Šnaro, A. Antanėlio, 
V. Stakėno sukurtos dainos. Tarp 
tekstų autorių vėl yra poetai M. 
Martinaitis, S. Geda ir J. Erlic
kas. Staigmenomis tenka laikyti 
pirmą kartą scenoje solo uždai
navusį būgnininką K. Gascevi- 
čių, grupėn įsijungusį naują 
boso gitaristą E. Dargį, kuris 
Vilniaus konservatorijoje mokosi 
groti violončele. Staigmena tam
pa ir kompoz. V. Juozapaičio kū
rinys “Rusnietis”, atliekamas 
dviem elektrinėm gitarom, smui
ku ir būgnu. Dainos teatras šiuo 
metu su kitomis grupėmis daly
vauja tradiciniuose “Pavasario 
ritmų” koncertuose Kaune, Aly
tuje ir Klaipėdoje. Originalūs 
G. Balionio plakatai vilniečius 
į naują programą “Povo plunksna 
kvailio skrybėlėj” kviečia tik 
gegužės mėnesį. V. Kst.
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)R I SI K E LIMOParapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:
90 d. term, ind...................

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

73/4%
8 %
9 % 
9’/4% 
91/2% 
81/2°/o
8 %
9 % 
91/4% 
91/2% 
71/2°/o 
6 %

53A%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

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

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

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 ir morgičius Iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio už Išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 36 milijonų dolerių
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

QTFPIIAN’Q PIIDQ 406 Roncesvalles Avė.OlErnAIIO 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 (KOMPIUTERI)

A.P GOMES
Real Estate A 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

inc. Realtor

1 east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6G8

232-9000
re s: 231-2839

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

PIETINIAME ’X, 31- 
COKE, atski’^jVdviejų 
miegamu- ^naaukš- 
tis su (važiavimu, 
narį ^demontuotas na- 
maV Aaina - $157,500.

MISSISSAUGOS CENT
RE, dviejy aukš^^aie- 
gamųjų, pus\0įjung
tas nama^p". vatus įva- 
žiavim s virtuvės iš-

aptvertą kiemą. AklTAMAC rcuvc 
Kaina-$149,900. ANTANAS GENYS

an independent member broker

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

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

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

Greitas ir tikslus pa tarnu vimas!

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

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

Z|||ctotP Simpson's, 176 Yonge St.,
z lIlolCllC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

priklausančios Ontario ežero 
pakrantės panaudojimą mies
to reikalams. Daugiakultūriš- 
kumo ministeriją perėmė Ger
ry Weiner. Otto Jelinekas, va
dovavęs fizinio auklėjimo ir 
mėgėjų sportui, dabar gavo tie
kimo ir paslaugų ministeriją. 
Pareigų pakeitimai palietė 
vienuolika ministerių.

Manitobos NDP socialistų 
premjeras H. Pawley, netekės 
pasitikėjimo provinciniame 
parlamente, naujus rinkimus 
paskelbė balandžio 26 d. Jis 
taipgi pranešė atsistatydini
mą iš Manitobos socialistų va
do pareigų ir pasitraukimą iš 
provincinės politikos. Premje
ro H. Pawlio vyriausybė krito 
kovo 8 d., parlamento rinkimai 
įvyks balandžio 26 d., o iki jų 
socialistams dar reikėjo išsi
rinkti ir H. Pawlį pakeičiantį 
naują vadą. Juo tapo ligšiolinis 
ministeris miestų reikalams 
Gary Doer, trečiajame balsavi
me 835:814 balsų santykiu įvei
kęs žemės ūkio ministerį L. Ha- 
rapiaką. G. Doeras yra jaunes
niosios kartos atstovas, turin
tis tik 40 metų amžiaus, kuriam 
teko būti Manitobos valdžios 
tarnautojų unijos vadu. Prem
jero pareigas iki provincinio 
parlamento rinkimų sutiko eiti 
H. Pawley. Laimėjimo atveju 
premjeru taptų naujasis socia
listų vadas G. Doeras.

Politinių nuotaikų tyrėjai Ma- 
nitoboje pranašauja neišven
giamą socialistų partijos kri
timą parlamento Tinkimuose. 
Turbūt dėl to naujasis jų va
das G. Doeras ir nenori tapti 
premjeru, žinodamas, kad jam 
tas pareigas teks eiti tik nepil
ną mėnesį. Rinkimuose visi 
laukia konservatorių ir jų va
do G. Filmano pergalės. Mat jį 
žada remti 48% apsisprendu
sių rinkėjų, o socialistus —tik 
19%. Manitobos socialistų prem
jero H. Pawlio vyriausybę pa
kirto 1987 m. biudžetan įvestas 
provincinio pajamų mokesčio 
padidinimas $277 milijonais. 
Naujasis vadas G. Doeras lai
mėjimo atveju dabar žada tą 
mokestį sumažinti $58 milijo
nais. Esą mokestis kiekvienam

Manitobos gyventojui tada su
mažėtų bent $70, o vaikų turin
čioms šeimoms — iki $300. Biu
džete buvo numatytas specia
lus mokesčio priedas tiems, 
kurių metinis uždarbis prašo
ka $30.000. G. Doeras tą priedą 
įvestų tik nuo $40.000. Jis taip
gi pasisako prieš Kanados mi- 
nisterio pirmininko ir provin
cinių premjerų vasarvietėje 
prie Meech ežero pasirašytą 
susitarimą, užtikrinantį Kve
beko įsijungimą Kanados kons
titucijom

Naujo vado susilaukė ir sepa
ratistinė Kvebeko partija, pa
laidojusi savo senąjį politiką 
R. Levesque, kai atsistatydino 
jį pakeitęs P. M. Johnsonas. 
Kvebeko partija s ’paratistines 
idėjas jau buvo atidėjusi neri
botam laikui. Jas vėl pradėjo 
kurstyti ekonomikos prof. J. 
Parizeau, finansų ministeris 
premjero R. Levesque’o lai
kais, atsistatydinęs 1984 m., 
kai buvo pasirinkta naujoji se
paratizmą atidedanti linija. 
Dabar jis vienbalsiai buvo pa
skelbtas Kvebeko partijos va
du, nesusilaukęs jokio kito var
žovo. Separatizmo garbintojas J. 
Parizeau žada nesiekti išrinki
mo į tautinį Kvebeko parla
mentą iki 1989 m. Esą pirma 
reikia sutvarkyti pašlijusius 
Kvebeko partijos reikalus. Ši 
partija, kadaise turėjusi 300.- 
000 užsiregistravusių narių, 
dabar liko tik su 57.000, kurie 
žada kovoti už Kvebeko atsi
skyrimą nuo Kanados. Daug 
partijos veikėjų pasitraukė 
dėl tokios politikos, juos rei
kia pakeisti kitais. Naujasis 
vadas J. Parizeau betgi drįsta 
teigti, kad visi rinkėjai, savo 
balsus parlamento rinkimuose 
atiduosiantys Kvebeko parti
jai, bus laikomi separatizmo 
rėmėjais. Šiuo atveju galbūt 
tikslesnė yra karikatūra spau
doje, kurioje D. Parizeau ban
do lipti ant pabalnoto, bet jau 
ant žemės gulinčio bejėgio kui
no. Separatistinę Kvebeko par
tiją kuinu pavertė Kanados 
premjerų susitarimas, šią pran
cūzišką provinciją įjungiantis 
Kanados konstitucijon, sau- 
gančion jos teises.

Kanados Lietuvių Bendruomenė
Hamiltono Jaunimo centre kovo 

20 d. įvyko Bendruomenės apylin
kės susirinkimas. Jj sušaukė KLB 
visuomeninių reikalų komisija. 
Susirinko per 200 tautiečių pa
siklausyti apie įvykius, susiju
sius su Vasario 16 Lietuvoje ir 
KLB valdybos reagavimu į juos. 
Pranešimus padarė bado streiko 
prie sovietų ambasados Otavoje 
dalyvė Dana Grajauskaitė, Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjungos 
vicepirm. Mirga Šaltmiraitė, KLB 
iždininkas Juozas Krištolaitis, 
KLB reikalų vedėja Darija Deks- 
nytė.

KLB krašto valdybos pirm. 
Vytautas Bireta supažindino su 
Dalia Tamutyte, neseniai atvyku
sia iš Lietuvos. Ji papasakojo 
apie Vasario 16 minėjimus Klai
pėdoje ir Palangoje.

Kanados min. pirm. Brian Mul
roney sutiko dalyvauti Kanados 
baltiečių federacijos rengiamame 
Baltiečių vakare, kuris įvyks ge
gužės 11 d. parlamento rūmuose 
Otavoje. Tai jau šešioliktas Bal- 
tiečių vakaras, į kurį yra kviečiami 
visi parlamento nariai, diplomati
nė tarnyba bei įvairių federaci
nės valdžios ministerijų pareigū
nai. Vakarui pirmininkaus Kana
dos baltiečių federacijos pirmi
ninkė adv. Joana Kuraitė-Lasienė.

Toronto apylinkės valdyba š. m. 
balandžio 5 d., 7.30 v.v., posėdžia
vo Prisikėlimo parapijos patalpo
se. Plačiai diskutuoti Karavano 
Vilniaus paviljono rengimo klau
simai. Paviljonas ruošiamas Prisi
kėlimo parapijos patalpose birže

lio 17-25 d.d. Numatomas maisto ir 
gėrimų kainų pakėlimas. Iki šiol 
Vilniaus paviljono maisto ir gėri
mų kainos būdavo daug žemesnės 
negu kituose paviljonuose. Viena 
iš didžiausių paviljono išlaidų 
yra orkestro samdymas. Praeitais 
metais orkestras kainavo 3000 dol. 
Jieškoma galimybių sumažinti 
šias išlaidas. Karavano sėkmin
gam pravedimui kasdien reikalin
ga apie 15 talkininkų. Galintieji 
prisidėti prie šios talkos prašo
mi skambinti apylinkės valdybos 
ir Vilniaus paviljono organiza
cinio komiteto pirmininkui R. 
Strimaičiui tel. 270-7218.

Nepriklausomybės šventės mi
nėjimo, rengto apylinkės valdybos 
vasario 14 d. Anapilyje, išlaidos 
— $1200.

Kariuomenės šventės minėji
mas šiemet ruošiamas lapkričio 
20, sekmadienį, Toronto Lietuvių 
namuose. Minėjimas pavestas 
rengti Vlado Pūtvio šaulių kuo
pai Toronte. Dabartinis kuopos 
pirmininkas B. Savickas sutiko 
tai atlikti.

Apylinkės valdyba kasmet ren
ka aukas Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje paremti. Greitu laiku 
numatoma pravesti šį aukų rinki
mo vajų.

Vytas Kulnys

Pajieškojimas
Asmuo, jifeškantis Justino 

Stankūno, prašomas pranešti 
“TŽ” redakcijai dabartinį savo 
adresą.

Save Time & Money HBflB
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2290 Bloor street W.(at Durie) Toronto,769-4558
• GERIAUSIAS PATARNAVIMAS. Garantuotas kompiuterinis 

apskaičiavimas. Jums naudingiausių mokesčių pritaikymas. 
Mes esame visada pasiruošę Jums padėti.

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

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

• Patogi įstaigos vieta - tik 150 metrų nuo Runnymede j 
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

Ateitininkų žinios
Moksleivių susirinkimas bus ba

landžio 16, šeštadienį, Čuplinskų 
namuose.

Studentų ruošiamas studijų sa
vaitgalis bus gegužės 20-22 d.d. 
Kretingos stovyklavietėje. Progra
mos detalės bus paskelbtos vė
liau. Studentų draugovės atsto
vai dalyvavo praeitą savaitgalį 
SAS suvažiavime Čikagoje.

JAS vasaros stovyklos paruo
šiamieji kursai būrelių vadovams, 
mokytojų padėjėjams ir virtuvės, 
valgyklos darbininkams vyks ba
landžio 23 ir 24 d.d. Jaunimo 
centre Čikagoje. Norintieji dirbti 
šioje stovykloje (Dainavoje) kvie
čiami kursuose dalyvauti. Kursus 
praves: L. Šalčiuvienė, kun. A. 
Saulaitis, L. Gražulienė, M. Gai- 
žutienė, D. Bindokienė. Norintieji 
kursuose dalyvauti prašomi kreip
tis į L. Šalčiuvienę, tel. (312) 253- 
1904.

Ateitininkų federacijos valdy
bos kadencija baigiasi šiais me
tais. Ketverių metų kadencijai bus 
renkama ateitininkų taryba, revi
zijos komisija ir federacijos va
das. Rinkimų komisijos adresas: 
2945 Forest Lane, Willoughby 
Hills, Ohio 44094, USA. O.G.

Skautų veikla
RAŠINIŲ KONKURSAS 

SKAUTAMS
Skautiško jaunimo kūrybingu

mui skatinti LSS tarybos pirmija 
skelbia rašinių konkursą religinė
mis ar kitomis charakterį ugdan
čiomis temomis. Dalyviai skirsto
mi į tris grupes: iki 14 m., iki 18 m. 
ir iki 25 m. Rašinys - netrumpesnis 
kaip 1500 žodžių. Temos: 1. “Mano 
Lietuva” (šeima, lituanistikos mo
kykla, tradicijos, organizacijos, 
parapija) 2. “Kaip aš suplanuočiau 
VII-tąją tautinę stovyklą ir jai va
dovaučiau”, 3. “Lietuva, kurią aš 
aplankiau", 4. “Kelionė į karaliaus 
Mindaugo krikštą”. Autorius pasi
renka rašinio formą: vaidinimą, 
apsakymą, fantaziją. Premijos ski
riamos kiekvienai grupei. I grupė 
- $100, $75; II grupė - $150, $100; 
III grupė - $200, $150. Vertinimo 
komisija “Pelėdų” skiltis. Raši
nius iki š.m. birželio 15 d. siųsti 
adresu: v.s. Irena Kerelienė, 8710 
W. 123-rd St., Palos Park, IL, 60464. 
USA. Konkurso mecenatas prel. s. 
Juozas Prunskis.

• Labai svarbu, kad registra
cija į VII-tąją tautinę stovyklą ir 
įmokėjimai būtų atlikti laiku. Re
gistracijos mokestis $40 am. sto
vyklos iždininkui turi būti pasiųs
tas iki birželio l.d. Iki liepos 1 d. 
reikia sumokėti visą stovyklavimo 
mokestį $140 amerikietiškais. Iki 
to laiko nesumokėjus, teks mokėti 
po $25 daugiau.

• Šv. Jurgio šventę ruošia 
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai 
balandžio 23, šeštadienį, 12.30 
v.p.p.. Prisikėlimo parapijos Pa
rodų salėje. Turėsime iškilmingą 
sueigą ir lauželį, kurio metu dai
nuosime Tautinės stovyklos dai
nas. Taip pat bus teikiama infor
macija Tautinės stovyklos reika
lais. Balandžio 24, sekmadienį, 
9.30 v.r. abu tuntai dalyvaus pa
maldose Lietuvos kankinių šven
tovėje. Tuntininkai

• Šių metų lapkričio 5-6 d.d. 
Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntai ir skautybės fondo atsto
vai ruošia didelį LS sąjungos 70 
metų minėjimą ir koncertą. M.

SPORTAS
“VYČIO” ŽINIOS

Krepšininkai North York 
pirmenybėse įveikė “Hectors” 
komandą 96:80. Komandoje 
žaidė: R. ir J. Karpiai, R. Duliū- 
nas, E. Stravinskas, Charter, K. 
Simonaitis, A. Klimas, E. Na- 
cevičius. Artimiausiu laiku 
prasidės lygos baigminiai per- 
žaidimai. Peržaidimuose daly
vaus 8 komandos, vytiečiai taip 
pat dalyvaus.

40-čio sukaktuvinis balius 
rengiamas lapkričio 26 d. To
ronto Lietuvių namuose. Ta 
proga numatoma išleisti mažą 
leidinuką, kuriame bus nu
šviesta klubo istorija ir dabar
tinė klubo veikla. Tą pačia pro
ga sporto klubas numato paga
minti įvairią sportinę aprangą, 
ženkliukus, stiklus ir vokus su 
“Vyčio” emblemomis.

Gautas “čarteris”, kuris bus 
naudojamas įvairiems klubo 
renginiams. “Čarteris” taip pat 
įgalios klubo rėmėjams išduoti 
pakvitavimus atleidimui nuo 
pajamų mokesčių.

I P.L. žaidynes Australijoje 
vyksta 8 “Vyčio” krepšininkai, 
2 vadovai ir 2 lauko teniso žaidė
jai. Taip pat kartu keliauja 
apie 10 turistų. Išvykstama 
gruodžio 20 d., žaidynės Adelai
dėje vyks gruodžio 26 - sausio 
1 d.d. Tikslus išvykimo laikas 
paaiškės vėliau.

Krepšinio treniruotės Prisi
kėlimo salėje vyks iki šeštadie
ninės mokyklos užbaigimo. A.S.

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

Tiff
- LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:

7’/4% už 90 dienų term, indei.
71/4% už 6 mėn. term, indėlius
71/2% už 1 m. term, indėlius
73/4% už 2 m. term, indėlius
8 % už 3 m. term, indėlius
9 % už GIC invest, pažym.
9'/4% už 2 m. GIC invest, pažym. 
91/z% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už pensijų planą

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

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

IM A :
už asmenines

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

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ....................... 1O’/2%
2 metų ......................11 %
3 metų ......................11 1/a%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2ar3metų.... 93/4%
(variable rate)

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

AKTYVAI virš 65 milijonų dolerių

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

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

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

Telefonas 532-1 1 49

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

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

Namų įkainojimo skyrius

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

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

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRAUGIŠKAI PA TARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL Tel* ^5-2331
THE SIGN OF DISTINCTION arba 537-2869

RF/HKK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, ba.
associate broker

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

232-2322
DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

Sąžiningas, konfidencialus patarnavimas

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

Justinas Raškauskas

ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W 1M4

624-6336 namų 897-0068

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



® SKAITYTOJAI PASISAKO
ANGLIŠKAS PUSLAPIS

“TŽ" 1988 m. 7 nr. “Skaitytojai 
pasisako“ skiltyje vienas asmuo 
rašo, esą būtų gerai turėti šiame 
laikraštyje vieną puslapį anglų 
kalba.

Aš pilnai sutinku su tą idėja. 
Toks puslapis yra ne tik reikalin
gas, bet ir būtinas. Jis atliktų 
didelį darbą lietuviškame gyve
nime, jungdamas visus lietuvius, 
būtent ir tuos, kurie nemoka lie
tuviškai. O dabar jie yra lyg at
stumti nuo lietuviško gyvenimo ir 
nežino kas vyksta lietuviškose 
kolonijose arba Lietuvoje.

Yra taipogi mišrių šeimų, kurios 
aktyviai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje. Ir joms būtų dar įdo
miau, jei galėtų pasiskaityti ang
liškai apie lietuvių gyvenimą.

Kitos tautybės, kaip lenkai, uk
rainiečiai, žydai ir kt, turi net 
savo laikraščius anglų kalba, nes 
žino kokį didelį vaidmenį atlieka 
tokie laikraščiai.

Tokį anglišką skyrių redaguoti 
mielai sutiktų jaunimas ir galėtų 
kviesti visus jame rašyti.

Yra žmonių, kurie blogai žiūri 
į nemokančius lietuviškai ir mano: 
jei savo kalbos nemoka, tai menki 
lietuviai. Praktika rodo visai ką 
kita.

Aš pažįstu labai daug lietuvių, 
kurie nė žodžio nemoka lietuviš
kai, o yra didesni patriotai, negu 
tie, kurie puikiai kalba lietuvis-, 
kai. Tuoj po karo gyvenau Prancū
zijoje. Būdamas gimnazistu, vasa
rą dirbdavau pietų Prancūzijoje 
prie jūros jaunimo stovykloje. 
Į tą stovyklą suvažiuodavo jauni
mo iš viso pasaulio. Tos stovyk

los vedėjo pavaduotojas buvo lie
tuvis. Dėl to nemažai lietuvių ten 
dirbo. Vieną dieną į tą stovyklą 
atvažiavo grupė amerikiečių. Ir 
kai jie sužinojo, kad čia esama 
lietuvių, tuoj pat pranešė, kad jų 
tarpe yra irgi vienas lietuvis. Mes 
tuo labai apsidžiaugėme ir kai su 
tuo lietuviu susitikome, pama
tėme, kad jisai nemoka nė vieno 
žodžio lietuviškai, o visi jo drau
gai žinojo, kad jis lietuvis ir tuo 
labai didžiavosi.

Todėl nieko nelaukiant mums 
reiktų turėti tokį anglišką pus
lapį, kuris jungtų visus lietuvius 
ir jų draugus. L. Stankevičius,

Montreal, Que

—ŠYPSENOS—
Čiurčilis ir gerbėjas

Vienas Čiurčilio gerbėjų 
paklausė:

— Argi jūsų nedžiugina tai, 
kad kai kalbate, salė visuomet 
būna perpildyta?

— Žinoma, tai mane džiugi
na, — atsakė Čiurčilis, - bet 
jeigu vietoj prakalbos mane 
norėtų pakarti toje salėje, žmo
nių minia būtų tris kartus di
desnė.

Kvakeriai
Amerikiečių pradžios mo

kykloje mokytojas ilgai aiškino 
mokiniams kas yra kvakeriai. 
Tai žmonės, kurie niekad nesi- 
bara tarp savęs, nesimuša ir 
nesikolioja. Tada mokiniai tu
rėjo parašyti rašinėlį apie kva- 
kerius. Mažas berniukas savo 
rašinį baigė taip: “Tėvelis yra 
kvakeris, bet mamytė - ne”.

Klivlando “Grandinėlė” ruošiasi VIII tautinių šokių šventei Hamiltone Nuotr. V. Bacevičiaus

Sportas sovietiniame kalendoriuje
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Advokatė 
JOANA E. KURAS, llb.

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

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

Telefonas (416) 763-3362

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

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

Vyt. Mačernio poezijos pirmoji laida jau išparduota.

Leidėjai norėtų išleisti antrą laidą, jeigu atsirastų skai
tytojų. Jei esate suinteresuoti, prašytume šią atkarpą su 
adresu pasiųsti: A. Šmulkštys, MD, 319 IV. Broad St., 

Gibbstown, NJ 08027.
Vardas, Pavardė

Adresas

SHERLOCK
HOMES
Kill I >I M I I\<

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

paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai patarnauti.

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

K. BARONAS
Mielas bičiulis atsiuntė man 

“Tėviškės” draugijos ir “Gimtojo 
krašto” išleistą 1988 m. kalendo
rių. Įvade rašoma, kad š. m. kalen
dorius skiriamas sportiniam Lie
tuvos gyvenimui atvaizduoti, nes 
kūno kultūra esanti bendros kul
tūros dalis, be to, fizinio auklė
jimo klausimais rūpinasi vals
tybė.

Deja, leidėjai taip pat užmiršo 
įrašyti, kad sportas, sportinės 
varžybos komunistiniuose kraš
tuose yra skiriamos komunisti
nės ideologijos skleidimui arba 
jos stiprinimui ne tik valstybės 
viduje, bet ir tarptautiniame gy
venime. Valstybės rūpestis nesi
baigia sporto aikščių įrengimu ar 
sportininkų auklėjimu - laimė
jimus apmoka valstybinėm algom. 
Šiandieną ir užsieniui nepaslap- 
tis, kad Sov. Sąjungos sportinin
kai yra gerai atlyginami (geriau 
už gydytojus ar inžinierius) vals
tybės tarnautojai, pamažu perei
nantys į Vakarų pasaulio profe
sionalizmą.

Tokiu pirmu pavyzdžiu yra 
Dniepropetrovsko futbolo vienuo
likė, oficialiai paskelbusi savo 
tolimesnę plėtotę, grindžiamą 
profesionalizmu, geromis algomis 
bei premijos žaidėjams.

Kalendoriaus straipsniai leng
vai skaitomi, parašyti žinomų 
sportininkų - L. Aleksiejūno, 
St. Stonkaus. Reiškiasi ir “paša
liečiai”, kaip pvz. S. Vaintraubas 
(okupacinės “Eltos” bendradar
bis).

Nesmerkiami Lietuvos nepri
klausomybės metai net ir paties 
vyriausio sporto “ministerio” Z. 
Motiekaičio pasikalbėjimu apie 
dabartinį Lietuvos sportinį gy
venimą. Nebijo Saliamonas Vain
traubas (“16 lietuviškos divizijos” 
korespondentas?) rašyti, kad Lie
tuvos vyrai du kartus laimėjo Eu
ropos krepšinio meisterio vardą, 
o lietuvaitės Romoje užėmė antrą 
vietą.

Neužmirštas ir stalo tenisas 
bei Lietuvos laimėjimai tarptau
tinėje plotmėje. Reabilituotas ir 
dr. Algimantas Saunoris. Minint 
Lietuvos stalo teniso 60 metų su
kaktį 1985 m. vilniškis “Sportas” 
plačioje apžvalgoje neužsiminė 
apie gyvenantį Hamiltone Lietu
vos ir Sov. Sąjungos meisterį, 
Europos dvejeto vicemeisterį. 
Kalendoriuje pažymėta, kad A. 
Saunoris 1952 m. tapo meisteriu, 
apgindamas tą vardą dar penkis 
kartus.

Gaila, kad “ping-pongo” straips
nio autorius “užmiršo” pažymė
ti, jog pagrindus Sov. Sąjungos 
stalo tenisui davė lietuviai - V. 
Dzindziliauskas ir V. Variakojis.

Gaila, kad į kalendorių nepa
teko nepriklausomos Lietuvos 
ledo ritulys ir jo įnašas sovieti
niam sportui.

Šiandieną jokioje sovietinėje 
literatūroje nerasime nė mažiau
sios užuominos apie kauniečių 
paskolintas ledo ritulio lazdas 
Maskvai bei pirmas parodomąsias 
ledo ritulio rungtynes tarp Kau
no ir Rygos.

Labai didelę klaidą redakcinis 
kolektyvas padarė, įdėdamas pas
kutiniuose puslapiuose “žymiųjų 
1988-ųjų dienų” datas, nieko bend
ro neturinčias su sportu. O gal 
be šios propagandinės medžia
gos kalendorius nebūtų galėjęs 
išvysti saulės šviesą?

Štai kelios tos “žymiosios” da
tos: sausio 28 d. - 43 m., kai “tary
binė” armija “išvydo" Klaipėdą ir 
galutinai išvijo “vokiečius fašis
tinius grobikus iš Tarybų Lietu
vos”; birželio 17 d. - nuversta 
(1940 m.) “buržuazinė fašistinė 
diktatūra” ir sudaryta Lietuvos 
liaudies vyriausybė; liepos 21 d. - 
Lietuvoje atkurta "tarybų valdžia” 
ir paskelbta Lietuvos tarybų so
cialistinė respublika. Daug datų, 
skirtų "nusipelnusiems” meno 
darbuotojams, poetams, muzikams 
ir pan.

Turiu po ranka vokišką leidinį 
“87 Sportjahr”. Jame B. Heller la-

bai glaudžiai aprašo visas svar
biausias V. Voketijos sportines 
šakas ir varžybas, įdėdamas pasku
tiniuose psl. 1987 m. pasiektus 
Vokietijos ir pasaulio rekordus, 
įvairias pasaulinio masto varžy
bas ir jų laimėtojus (dviračių 
sporte pažymėtas pasaulio rekor
dininkas Gintautas Umaras, ran- 
kinyje - Kauno “Granitas” su 
Ud SSR raidėm) be jokių liaup
sinimų ar padėkų Vakarų Vokie
tijos vyriausybei už remiamą mi
lijonais markių sportinį gyveni
mą. Leidinio kaina - 13 markių, 
kurių viena markė skiriama ko
vai su vaikų vėžio liga. Mat leidė
jas yra V. Vokietijos ZDF televi
zija.

Lietuviškame leidinyje nepa
žymėtas tiražas ir kaina, tačiau 
spėju,-kad tai “Gimtojo krašto” 
nemokamas priedas užsienio skai
tytojams, nes 1987 m. lapkričio 
4 d. “GK” rašo, kad po Naujųjų 
metų jo pardavimas kioskuose su
mažės. Neradau leidinyje-kalen- 
doriuje jo metrikos su rusišku 
įrašu. Jį turi kiekvienas sovie
tinis laikraštis ir knyga. Net ir 
visiškai “nekaltas” vilniškis “Spor
tas”. Jame įrašyta kiriliškom rai
dėm “Sportas na litovskom jazy- 
kie. Gazeta goswdarstvenogo ko
mitetą" ir t.t. Gal nenorėta kiri
liškom raidėm “gąsdinti” užsienio 
lietuvių? Jų neturi ir “GK”!

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

TVe tik namai, 
bet ir jūsų ateitis

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

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

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

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

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

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

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

AfA 
VLADUI SIMANAVIČIUI

iškeliavus L amžinybę,

dukroms - DALIAI ir LAIMAI, broliams, seserims 
gilią užuojautą reiškiame -

Aldona Stočkienė ir šeima 
Teresė ir Viktoras Gražuliai 
Marytė Andrulevičienė

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

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 Kuraite perėmė a.a. advokato 

Algio Puterio bylas ir testamentus

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

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo' 
investacijų srityje

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

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

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

3S Jonynas, m.b.a., c.f.a.
Telefonas (416) 864-2734

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

west realty inc., realtor 
an independent member broker

Juozas (Joseph)

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

M 'lig!tWUIHIWIII»!iUl!BMl|

metų EKSKURSIJOS

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

MASKELL INSURANCE

. RF/UBK
| homecentre inc., realtor
I an independent member broker

birute spudas BA 
sales representative

LAKESHORE ir KIPLING rajone labai šviesus dviejų miegamų
jų butas. Langai į pietų pusę, ežerą bei parką. Kaina $99.900.
NETOLI PRISIKĖLIMO PARAPI.JC'k, sai naujai atremontuo
tas dviejų butų po du mieg?-^O ti namas (duplex). Naujos 
prausyklos, virtuvės, “’įvdįLs”. 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: Iir VIII-$1775.00, ll-$2150.00, III, VI, VII-$2425.00, IVir 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

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

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

769-1616

“ALL THE

WORLD“

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

TA T> 17 Q TT T? R INSURANCE &
L7 JTt U 0 -O- J-J -Lt REAL ESTATE BROKERS

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

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

Narys “Better Business” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(41 6) 533-1 1 21
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rl0 TORONTO
Anapilio žinios

— Nuoširdžiai dėkojame Velykų 
rytą Prisikėlimo Mišiose giedoju
siam parapijos chorui, jo vadovui 
muz. J. Govėdui, sol. M. Bizinkaus- 
kaitei-Bildienei, trompetistui S. 
Harrison ir didžiosios savaitės 
apeigose giedojusiam sol. R. Pau- 
lioniui. Taip pat padėka kun. B. 
Kuculiui talkinusiam mūsų para
pijai Velykų šventėse. Nuoširdi 
padėka Atvelykio Mišiose giedo
jusiam Los Angeles vyrų kvartetui.

— Metinė maldų diena už pa
šaukimus bus IV Velykų sekma
dienį. Ta proga Toronto arkivys
kupija organizuoja maldų vigi
liją balandžio 22, penktadienį, 
nuo 8 v.v. iki 10.30 v.v. Pagrindi
nis celebrantas arkiv. A. Ambrozič.

— Balandžio 9, šeštadienį, iš 
mūsų parapijos palaidotas a.a. An
tanas Vaitkevičius, 87 m. amžiaus. 
Nuoširdi užuojauta žmonai, dukrai 
su šeima bei visiems artimiesiems.

— Velykų proga gėlėms mūsų 
šventovei aukojo: $20 - M. Zen- 
kevičienė; $10 - P. Besąsparis, 
E. Juzėnienė, S. Kalūzienė, M. Ka- 
rasiejienė, J. Rugys; $7 - O. Der- 
liūnienė, J. Liutkienė, M. Vaškevi
čienė; $5 - A. Augaitienė, S. Auš- 
rotienė, B. Čirūnienė, O. Demen- 
tavičienė, Dimskienė, E. Girė- 
nienė, Kalendrienė, B. Kaspe
ravičienė, I. Petkienė, C. Pakš
tienė, G. Trinkienė; $3 - P. Čečys. 
Nuoširdi padėka LKMD mūsų pa
rapijos skyriui už papuošimą al
toriaus ir Kristaus karsto.

— Parapijos skoloms numokėti 
aukojo: $200 -dr. A. Valiulis; $100 
- A. Gačionis, V. Bačėnas, H. P. Ste
ponaičiai, N. J. Uogintai, dr. A. 
Pacevičius, A. O. Kirvaitis, J. K. 
Rugiai; $60 - A. V. Dailydės; $50 - 
J. R. Karasiejai, V. D. Paškus, A. G. 
Sprainaičiai, A. Aulinskas, J. Zen
kevičius, J. K. Povilaičiai, A. Pace
vičius, V. Miškinis.

— Share Life vajui aukojo: $50 
-V. R. Akelaitis.

— Šv. Jono kapinėms aukojo: M. 
Andrulevičienė - $100; V. T. Gra
žuliai-$50.

— Mišios balandžio 17, sekma
dienį, 9.30 v.r. — už a.a. A. Ščepa- 
vičienę; 11 v.r. — už parapiją.

Lietuvių namų žinios
— Į Velykų stalo pietus balan

džio 10 d. Mindaugo menėje 
atsilankė 350 asmenų. Susirinku
sius pasveikino LN moterų būre
lio pirmininkė Ada Jucienė ir pa
kvietė Eugenijų Jurgutį, OFM, su
kalbėti maldą. Programą atliko 
trys jaunutės kanklininkės iš Ha
miltono, dainos vienetas “Sutar
tinė” ir Los Angeles vyrų kvar
tetas. Visus vaikučius apdova
nojo velykinėmis dovanėlėmis 
Velykų bobutė (Laima Mačionie- 
nė). Programą pranešinėjo Dai
va Grybaitė. Rengėjams, progra
mos atlikėjams ir dalyviams pa
dėką pareiškė LN valdybos pirmi
ninkas J. V. Šimkus. Velykų stalo 
maistą paruošė Birutė Stanulie
nė ir Vytautas Birštonas.

— Lietuvių slaugos namams 
a.a. Karolinos Priščepionkienės 
atminimui 500 dol. aukojo Jonas 
Priščepionka ir po 100 dol. Albi
na Vingevičienė, Juozas Vaičeliū- 
nas. Viso fonde dabar yra $15,988.- 
21. Aukos priimamos “Paramoje” 
sąsk. nr. 8711 ir Prisikėlimo parapi
jos kooperatyve sąsk. nr. 155332.17.

— LN socialinių reikalų darbuo
toja Rima Gustainytė budės LN 
antradienį 9-12 v.r. Kitu laiku 
skambinti LN 532-3311.

Atitaisymas. “Tėviškės žiburių” 
nr. 12 St. Petersburgo korespon
dencijoje buvo praleista: dvi ka
nadietės, Zuzana Ščeponavičienė 
ir Janina Šarūnienė, užsimojo 
lietuvių klube virti pietus.

Atitaisymas. “Tėviškės žiburių” 
nr. 14 straipsnyje “Toronto Lie
tuvių namai ruošiasi naujai sta
tybai” buvo parašyta: “.. . provin
cinės valdžios parama — 3.5 mil. 
dol.” Turėjo būti: “.. . provinci
nės valdžios parama įgalins mus 
išlaikyti 3.5 mil. dol. skolą”. Tai 
reiškia, kad provincinė valdžia 
rems jau pastatytų slaugos namų 
operacines išlaidas pagal Slaugos 
namų akto nustatytas ratas. Tad 
valdžia neprisidės prie statybos 
išlaidų. Statyba turės būti įvyk
dyta mūsų bendruomenės lėšomis, 
būtent: 2 mil. dol. reikės surinkti 
grynais pinigais ir 3.5 mil. dol. 
užtraukti paskolą (mortgage). JVS

LIETUVIUI pensininkui reikalin
gas 2-3 kambarių butas Toronte, 
High Park rajone. Skambinti tel. 
534-2501.
NAŠLĖ, turinti namą, ūkį ir auto
mobilį, jieško pensininko vairuo
tojo, kuris galėtų gyventi jos na
muose. Skambinti tel. 252-3009.

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šv. Rašto seminaro 21-ji 

sesija įvyks šį trečiadienį 7.30 
v.v. Seminarą užbaigsim balan
džio 20 d., 7.30 v.v., specialiom 
pamaldom.

— Ruošiasi tuoktis Renata O. 
Kaknevičiūtė su Robert F. Ger
lings.

— Balandžio 9 d. palaidotas a.a. 
Vladas Simanavičius, 68 metų.

— Registracija į maldininkų 
kelionę, kurią organizuoja para
pija gegužės 20-23 d.d. į Marijos 
šventoves Montrealyje ir Kvebeko 
Mieste, vyksta parapijos raštinė
je. Šalia šventovių bus lankomi 
muziejai bei kitos istoriškos vie
tovės. Kelionės kaina, į kurią 
įeina deluxe autobusai, trys nak
vynės moteliuose, 3 pusryčiai, 2 
pilni pietūs ii- visi patarnavimai
— $340. Užsiregistruojantys palie
ka $100 užstatą.

— Parapijos susirinkimas įvyks 
ateinantį sekmadienį po 11.30 v. 
Mišių Parodų salėje.

— Labdaros sekcija organizuoja 
drabužių ir daiktų išpardavimą 
balandžio 19 ir 21 d.d.

— Popietė vaikams ruošiama 
balandžio 24 d. nuo 3 v.p.p. mū
sų parapijos salėje. Programą 
atliks “Inter City Angels” due
tas. Įėjimas $2.

— Parapijai aukojo: $500 — P. B. 
Čeponkai, VI. Žemaitis; $300 — M. 
Merkelienė; $200 — A. Kanapka; 
$150 — dr. K. A. Ambrozaitis, $100
— M. Andriulevičienė, I. V. Bis- 
kiai, dr. O. J. Gustainiai, S. V. 
Liuimos, A. A. Laurinaičiai, A. A. 
Lukošiai, V. L. Nakrošiai, O. 
Pranckūnienė, A. R. Sapijoniai, 
E. J. Sičiūnai, A. V. Šipeliai, 
A. R. Šileikos, A. J. Viskontas, 
J. M. Vaseriai; $70 — V. P. Melny- 
kai; $60 — A. A. Kuolai, D. Simo- 
navičius; $50 — A. Baltrūnas, L. V. 
Balaišiai, J. P. Barakauskai, S. 
Barčaitis, M. S. Bušinskai, V. B. 
Biretos, V. N. Janulaičiai, V. Jus- 
key, I. A. Jurcevičiai, R. R. Hosz- 
ka, I. Kairienė, V. M. Kriščiūnai, 
P. L. Murauskai, P. V. Poškai, A. B. 
Petrylos, J. A. Raškauskai, B. Sapi- 
jonienė, I. Urbonas, A. K. Urbo
nai, J. Vingelienė. Šventos Žemės 
katalikiškų institucijų išlaiky
mui: $100 — J. O. Mickai; $50 — S. 
Povilenskis, J. A. Žakai, V. Šalna; 
vargšams: $100 — VI. Žemaitis.

— Mišios balandžio 17, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Balį 
Radzevičių; 9.20 v. r. — padėkos 
intencija; 10.15 v.r. — už a.a. An
taną Kartavičių, a.a. Stefaniją 
Miniotienę; 11.30 v.r. — už para
piją; 7 v.v. — už a.a. Oną ir Igną 
Kisielius.

Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjungos narių susirinkimas 
šaukiamas balandžio 17, sek
madienį, 2.30 v.p.p., Toron
to Lietuvių namų posėdžių 
kambaryje. Bus svarstomi 
svarbūs veiklos, žurnalo lei
dimo ir kiti reikalai. Valdy
ba kviečia visus narius daly
vauti.

BALTPEX IX — baltiečių 
pašto ženklų paroda bus ba
landžio 23-24 d.d. Toronto Lie
tuvių namuose, 1573 Bloor St. 
West. Ten bus parduodamas 
mirusio kunigo palikimo Lie
tuvos pašto ženklų rinkinys 
žymiai papigintomis kaino
mis. Visos pajamos už jį ski
riamos Lietuvos religinei šal
pai. P.B.

Pensininkų klubas ruošia 
vienos dienos išvyką į Niagara 
Falls ir Marineland. Išvyksta 
gegužės 25, trečiadienį, 9 v.r. 
nuo “Vilnius Manor” pastatų. 
Kelionės kaina asmeniui $11. 
Užsiregistruoti galima iki ge
gužės 15 d. pas S. Dervinienę 
tel. 767-5518 ar J. Gustainį 
tel. 769-1599.

“Tėviškės žiburių” spaudos 
vakaras balandžio 9 Anapily
je praėjo su dideliu pasiseki
mu. Vakaro dalyvius žavėjo pa
garsėjęs Los Angeles vyrų 
kvartetas su akomp. R. Apei- 
kyte savo menine programa. 
Rengėjai jiems yra nuoširdžiai 
dėkingi, juo labiau, kad ėmė 
tik pusę kainos kelionės iš
laidų ir atsisakė honoraro. Bu
vo turtinga laimikiais loterija. 
Tokiam renginiui suruošti rei
kia daug darbo ir talkos. “Tė
viškės žiburių” valdyba nuo
širdžiai dėkoja administraci
jos ir spaustuvės tarnauto
jams, jų šeimų nariams, po
nioms už pyragus, ir visiems 
kitiems, kurie taip uoliai tal
kino. Nuoširdi padėka visom 
vakaro viešniom ir svečiams, 
kurie savo atsilankymu parė
mė “Tėviškės žiburius”. Taip 
pat tokią padėką užsitarnauja 
Anapilio vadovybė, neimdama 
nuomos už salę.

Loterijos laimėtojų sąrašas 
bus paskelbtas kitame nume
ryje.

Š. m. balandžio 19, antradienį, 7.30 v.v., 
Toronto lietuvių namų Mindaugo menėje, pirmą kartą 
rengiamas neeilinis, nepakartojamas, neužmirštamas

SUSITIKIMAS
su žymiais Kauno dramos teatro aktoriais 

REGINA VARNAITE ir VYTAUTU EIDUKAIČIAIS
Dviejų dalių programoje: juoko iki ašarų, juokas pro ašaras, tas kuo gyvenome... gyvename... 
gyvensime... Tad kviečiame! Bilietai tik $6.00, pensininkams ir studentams $5.00
Petraukos metu ir po koncerto nemokamos kavos bei pyragaičių vaišės,

^7 kaunietiškoje "Konrado” kavinėje Vakarą ruošia - Trečioji banga

*

' Kviečiame visus atsilankyti j ruošiamąvaikams

Prisikėlimo parapijos salėje, yY | V\^i
y \ \ ir--''balandžio 24, sekmadienį, 3 v.p.p. z

Programoje "Inner City Angels ” duetas - Naomi Tyrrell ir McsUlJ3
Nabuo Kubota "Moto Sight and Sound Sensation".
Po programos vaišės ir Reginos Giniotienės pravedami žaidimai.
Įėjimas: $2.00 suaugusiems ir vaikams. Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų sekcija

Maloniai kviečiame jus atsilankyti į

įto vyrų choro “ARAS” 
DEŠIMTMEČIO

balandžio 30, šeštadienį, 6.30 v.v., Toronto lietuvių namuose
Programoje: vyrų choras "Aras", vadovaujamas V. Verikaičio, akomp. - J. Govėdas; 

vakarienė su vynu, šokiai ir loterija.

Stajai bei vietos užsakomi iš anksto pas D. Laurinavčiųtel. 656-6167, J. LasĮtel. 535-7051,
P. Šturmą tel. 274,3529, V. Pečiulį tel. 767-8877, J. Kiškūnątel. 534-8226, sekmadieniais

- Prisikėlimo parapijoje, Lietuvių namuose, Anapilyje ir Išganytojo parapijoje.

VIII tautinių šokių šventės 
bilietus galima įsigyti tik 
Copps Colliseum patalpose ir 
“Bass” bilietų pardavimo vie
tose. Kaina — $18, $15, $12 ka- 
nadiškais. Iš JAV ir kitų toli
mų vietovių bilietus (pasiun- 
čiant čekį) galima užsisakyti 
paštu: J. Stankus, 830 Main St. 
E., Hamilton, Ont. L8M 1L6. 
Banketo bilietai ($30 asme
niui) — B. Mačys tel. 632-4558, 
jaunimo banketo—J. Bajorai
tis tel. 549-3488. Toronte ban
keto ir susipažinimo vakaro — 
A. Juozapavičius tel. 236-0995. 
Čikagoje visų renginių bilietai 
gaunami J. Vaznelio “Gifts In
ternational” parduotuvėje tel. 
471-1424 ir Klivlande — kredi
to kooperatyve “Taupa”, V. 
Staškus tel. 481-6677. Bilietus 
tik į tautinius šokius bus ga
lima įsigyti ir prie įėjimo. Į 
abu banketus bilietus reikia 
įsigyti iki birželio 19 d. Bilie
tų ir aukų informacija — J. 
krištolaitis tel. (416) 689- 
5733. J.K.

A. a. Vlado Simanavičiaus at
minimui Aldona Stočkienė su 
šeima, Teresė ir Viktoras Gra
žuliai, Marytė Andrulevičienė 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

Prisimindami brangius tautie
čius a.a. Vincą ir Sofiją Bile- 
vičius, giminės, kaimynai ir 
draugai aukojo Kanados Lietu
vių fondui: $55 — Kazimieras 
Vilčinskas; $50 — Vladas; $25 
— Juozas Danys; $20 — Albi
nas Paškevičius, Kazys Gud
žiūnas, Vytautas Trečiokas, 
Antanas Danaitis, Romualdas 
Barisa, Juozas Buivydas, Gin
tas Mitalas, Viktoras Prišče- 
ponka, Vytautas Radžius, Juo
zas Augaitis; $10 — Juozas 
Morkūnas, Anelė Tarnui, Benis 
Čeponkus, Algis Povilonis, 
Vytas Balsevičius, Raimundas 
Kličius, Albina Šimanskienė. 
Kanados Lietuvių fondas už
jaučia gimines ir dėkoja au
kojusiems. KLF

“The Toronto Sun” dienraštis 
“Lifetime Letters” skyriuje, 
kurį tvarko Genya Intrator, 
dažnai parašo apie tikinčiųjų, 
tarp jų ir lietuvių, persekio
jimą Sovietų Sąjungoj. Nese
niai tame skyriuje buvo rašy
ta, kad lietuviai krašte ir sve
tur meldžiasi ir renka parašus 
peticijai, kad būtų sugrąžinta 
labiausiai Lietuvoj brangina-

1 988 metų 
Kretingos 
stovyklos

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

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

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

Kviečiame visus dalyvauti 

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

Prisikėlimo parapijos salėje Toronte.
Registracijos ir kitais reikalais skambinkinte

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

KyiečiiJ keliautu į Lietuvą 
š. m. liepos 18 iki rugpjūčio 1 d. 

Kaina 2,150 dol. Apsiimu atlikti įvairias paslaugas. 
Kreiptis: Sandra Pakulis, 6885 LAssomption Blvd., 
Montreal, P.O. H1T2N4 Telefonas: (514) 259-5627

ma šventovė — Vilniaus kated
ra. Lietuvoj esą 3.5 milijono 
gyventojų, iš kurių du treč
daliai praktikuojantys katali
kai, nežiūrint, kad mokyklose 
be atodairos yra brukamas 
ateizmas. Ragina laikraščio 
skaitytojus paremti Lietuvos 
tikinčiųjų kovą už savo šven
tovę. Kovo 27 d. laikraščio 
laidoje yra skelbiami atsilie
pimai. Tarp jų gen. mjr. B. J. 
Legge rašo: “Skaičiau su dide
liu susidomėjimu apie pastan
gas sugrąžinti Vilniaus kated
rą Lietuvos Katalikų Bažny
čiai. Kaip kanadietis ir krikš
čionis remiu šias pastangas ir 
linkiu geriausio pasisekimo”. 
Toliau straipsnyje pažymima, 
kad katedra buvo pastatyta 
1387 m. ir, Lietuvą okupavus 
Sovietų Sąjungai, paversta me

no galerija. Prašo kanadiečius 
prisidėti prie akcijos. Taip 
pat ragina rašyti laiškus val
džios pareigūnams, prašant 
paramos pavergtiems žmo- 
niems, kovojantiems už lais
vę. J.A.

Kanadiečiai pyksta ant sa
vo valdžios dėl nuomonės kai
taliojimo karo nusikaltėlių at
žvilgiu. Centrinės ir Rytų 
Europos kraštų bendruomenės 
Kanadoje nusivylė ir pasi
piktino Kanados teisingumo 
skyriaus ir Sov. Sąjungos ge
neralinio prokuroro įstaigos 
susitarimu, kuris apsiribojo 
tiktai nacių karo nusikaltė
lių pajieškomis Kanadoje, 
bet atsisakė kelti bylas vi
siems kitiems karo nusikaltė
liams. “Savajame atsake į tei
sėjo Jules Deschenes vadovau-

M MOl\ITREAl9UE
Montrealio lietuvių radijo 

pusvalandis š. m. spalio mėne
sį švenčia savo 25 metų sukak
tį. Ta proga bus leidžiamas leidi
nys tam įvykiui atžymėti. Šalia ki
tų dalykų jame pasirodys ir įvairių 
organizacijų, institucijų ir versli
ninkų sveikinimai-skelbimai. Skel
bimų kainos: visas puslapis -$125; 
pusė - $75; trečdalis - $55 ir ket
virtadalis - $35. Visos šios paja
mos prisidės prie leidinio spausdi
nimo išlaidų padengimo. Kreipia
mės į jus, tikėdami, kad neatsisa
kysite įdėti savo sveikinimą-skel- 
bimą į šį leidinį. Siunčiant sveiki- 
nimą-skelbimą, prašome pridėti 
vizitinę kortelę ar skelbimo teks
tą. Visi įdėję sveikinimus-skel- 
bimus į šį sukaktuvinį leidinį gaus 
vieną leidinio egzemplorių dova
nų. Sveikinimus malonėkite pri
siųsti iki š. m. birželio 15 d. kar
tu su čekių šiuo adresu: Lithuani- 
nan Radio Programme, 1053 Cr. Al- 
banel Duvernay, Laval, Quebec 
H7G 4K7, Canada.

Vedėjas L. Stankevičius

Kun. dr. Viktoro Skilandžiūno 
savaitę vestos labai sėkmingos re
kolekcijos buvo baigtos Velykų 
rytą Prisikėlimo pamaldomis. Mi
šių metu ypatingai iškilmingai 
skambėjo jungtinio choro (para
pijos ir “Pavasario” mergaičių) 
giesmės: C. Gounod “Kristus jau 
kėlės” ir “Sandus”, J. Naujalio 
“Limksma diena”, A. Vivaldi “Glo
ria”, J. Gruodžio “Tėve mūsų”, A. 
Stankevičiaus (žodžiai H. Nagio) 
“Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva”

kantatos “Malda” ir “Prisikėlimo 
himnas” bei G. F. Hendelio “Mesi
jo” “Aleliuja”. Chorui dirigavo 
muz. Aleksandras Stankevičius, 
vargonais palydėjo Mme. Made- 
lein Roch. Choro koordinatorius 
yra sol. Ant. Keblys. Po pamaldų 
daugelis nusileido į parapijos 
salę pasisveikinti švenčių pro
ga ir pasivaišinti vynu, kava ir 
užkandžiais.

“Echos vedettes” kovo pasku
tinėje laidoje įdėjo ilgą straips
nį ir penkias nuotraukas apie muz. 
Aleksandro Stankevičiaus ir jo 
žmonos Gailos pasistatytą namą 
atokiau nuo Montrealio. Įkurtu
vėse dalyvavę 98 asmenys. Ypa
tingai akcentuojamas Aleksand
ro pasisekimas komercinėse rek
lamose per radiją ir televiziją. 
Jau yra padaręs 207 tokias rekla
mas. Nuostabu, kad žurnalistė 
Agnes Gaudet nieko neužsimena 
apie Aleksandro sukurtą kanta
tos muziką.

Alain Stankė (muz. Aleksand
ro tėvas) pagal 1988.1V. 1 “Gazette” 
šiomis dienomis atšventė savo 
ledybos šimtąjį leidinį - “Pre
mier amour”, kuriame 30 rašytojų 
aprašo savo įsimylėjimą vaikys
tėje. Šioje šventėje dalyvavo ir 
kai kurie garsūs kvebekiečiai ra
šytojai.

AV šventovėje pakrikštytas Al
fonso ir Cheryl Viskantų iš Toron
to sūnelis Justino vardu.

“Nepriklausomos Lietuvos” meti
nis spaudos balius su įdomia pro
grama ruošiamas balandžio 16 d. 
7 v.v. AV parapijos salėje. B.S.

Montrealio lietuvių kredito 
unijos “Litas” metinis

NARIŲ SUSIRINKIMAS
įvyks balandžio 23, šeštadienį, 4 v.p.p., 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 

3426 Parthenais, Montreal, P.O.

Registracija nuo 3 v.p.p. - 4 v.p.p. Atsineškite nario 
knygutes. Kandidatų siūlymo formas galima gauti 
visuose "Lito" skyriuose. Valdyba

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

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

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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

LITAS

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

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

Certifikatus .............. .... 83/4% Taupymo - special............ .... 5’/4%
Term, indėlius: Taupymo-su gyv. dr........ .... 5 %

1 metų ............... .... 8 % Taupymo-kasdienines .... .... 43/4%
180 d. -364 d.......... 7 %
120 d. - 179 d...... .... 63/4% Einamos sąsk.................... .... 41/2%

60 d. - 119 d...... .... 62/2% RRIF - RRSP - term......... .... 93/4%
30 d.- 59 d...... .... 61/4% RRIF - RRSP - taup......... .... 61/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve Rosemont Šv. Kazimiero par.

Pirm., antr., treč. 9.00-3.00 — —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 4.00-8.00 —
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00-6.00 —
Sekmadieniais 10.30-12.30 _____10.30-12.30

jamos karo nusikaltėlių tyri
nėjimo komisijos pareiškimą 
Kanados valdžia buvo pažadė
jusi traukti teisman visus Ka
nadoje randamus karo nusikal
tėlius”, — pareiškė Kanados 
ukrainiečių komiteto civili
nių laisvių komisijos pirm. 
John B. Gregorovich. “Tokiu 
atrankiu elgesiu ji dabar at
sisakė savo atsakomybės tei- 
singuman traukti visus karo 
nusikaltėlius”. Kanadiečių už 
teisingumą sąjungos vardu R. 
Vaštokas ragino teisingumo 
skyriaus narius pataisyti su
tartį, kad būtų galima jieš- 
koti visų karo nusikaltėlių: 
“Mes visada bandėm bendra
darbiauti su federacine val
džia, traukiančia į teismą 
karo nusikaltėlius. Esame 
tiesiog nustebinti tokiu val
džios nuomonės kaitaliojimu, 
jieškant karo nusikaltėlių 
Kanadoje. Taipgi esame nusi
vylę, kad vėl likome išskirti 
iš šiuo reikalu vykusių pa
sitarimų.”

IŠNUOMOJAMI du arba trys kam
bariai ir didelė virtuvė antrame 
aukšte arti Roncesvalles gatvės 
nerūkantiems. Skambinti vaka-* 
rais tel. 537-0156 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS antrame aukšte 
kambarys ir virtuvė vyresnio am
žiaus moteriai. Skambinti tel. 534- 
8057 Toronte.

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

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

EUROPEAN 
CATERING

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


