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Tautos lobiai
Visose tautose per šimtmečius susikrauna labai svar

bių vertybių, pereinančių iš kartos į kartą, gerbiamų, 
branginamų, saugojamų ir dažnai atvejais išreiškiančių 
tautos tapatybę bei savitumą. Vienos tų vertybių yra ma
terialinės, prižiūrimos muziejuose, archyvuose, net pri
vačiuose namuose. Kitos-yra dvasinės, kaip gimtoji kal
ba, raštija, įvairiaformė kūryba, papročiai, religija. Pa
staroji, kokia ji bebūtų, su retesnėm išimtim, nesiriboja 
viena kuria nors tauta. Nežiūrint į tai, tautose ji reiškiasi 
kaip viena iš pačių svarbiųjų dvasinių vertybių. Kaip pa
tirtis rodo, organizuoti bandymai religiją išstumti iš gy
venimo nepavyko. Sovietų Sąjungos ateizmas, uolus nau
jos socialistinės visuomenės statymo pagalbininkas, per 
septyniasdešimt metų nebepataisomai susikompromita
vo. Porevoliuciniais metais kai kam tasai ateizmas gal ir 
atrodė kaip kažkas naujo, pažangesnio, gerai susideri
nančio su materialistine filosofija ir komunistine doktri
na. Todėl dėl religijos šalinimo iš viešumos niekas nė 
nesijaudino, nebent kai kur slaptuose privačiuose sekto
riuose be jokios įtakos valstybei, kuri visuomenę skatino 
šūkauti apie naują pasaulį ir žmogų, dainuoti apie būsi
mą žemės rojų. Organizuotais paradais Raudonojoj aikš
tėj su išjuokiamais, sukarikatūrintais dvasininkais, su 
slegiančiais liaudį kryžiais ir buožių botagais viešai vi
sam pasauliui būdavo rodomas nusistatymas religijos 
atžvilgiu.

Tačiau ar buvo kas laimėta? Iš tikrųjų - nieko. O 
tai pirmiausia dėl to, kad ateizmas tegalėjo rem
tis niekinimu ir neigimu, nieko žmogaus dvasiai 
priimtino nepasiūlydamas ir neužpildydamas atsiradu

sios tuštumos. Neigti Dievo buvimą, Jo vieton pastatant 
sudievintus komunizmo kūrėjus ir revoliucijos vadus, 
buvo lygu eiti užrištomis akimis, įtemptai tesiklausant 
propagandinių garsiakalbių, nurodančių kada ir kokiu 
keleliu sukti, ką aplenkti, nuo ko nusigręžti. Kaip ilgai 
žmogus, nebūdamas aklas, o tik užrištomis akimis, gali 
šitaip eiti? Kad kantrybės netekęs žmogus akis atsirišti, 
šiandien liudija visas pasaulis, stebėdamas permainas 
Sovietijoje. Ypač jaunimo praregėjimas yra ryškus po
sūkis, vedąs į tikrąsias ir nenykstančias vertybes, at
skleidžiančias dvasingumą, tokį paprastą ir gyvą, kokiu 
šiandien grindžiamas ir tautos atgimimo judėjimas.

A TEIZMO tuštuma negali patenkinti žmogaus, ieškan- 
/ % čio atramos. Nereikia būti nė uoliu savojo tikėjimo 

išpažinėju ar religines pratybas praktikuojan
čiu, kad sau tartum esąs atsirėmęs į pačią Aukščiausią
ją Būtybę, gal kartais ne visai jaučiamą, dar mažiau su
prantamą. Bet jau tasai antžemiškumo pripažinimas dvel
kia galutiniu suradimu bei ramybe, nes kas gi gali būti 
dar aukščiau už Aukščiausią? Tokia ar panaši samprata, 
dvasios ramybė dar labiau padeda teisingai orientuotis 
gyvenimo prasmės ieškojimuose. Užtat tautoje, ypač šiuo 
džiugiu, bet ir netikru laisvėjimo metu, pati pirmaujan
ti vertybė, per šimtmečius įgytas lobis - yra religija, į 
kurią ir persitvarkymo iniciatoriai žiūri kaip į veiksmin
gą jėgą, vienintelę tokią, turinčią priemonių stipresnės 
visuomenės formavimui. Ir Vilniaus katedros bei kai ku
rių kitų šventovių grąžinimas tikintiesiems, varžtų atlei
dimas atlikinėti religines pareigas, - visa tai juk viešas 
tos veiksmingos jėgos pripažinimas, o tautai - ne dova
nos, bet tik nusavinto ir paniekinto lobio grąžinimas. Tas 
lobis, ilgai niekintas, slėptas, naikintas nenustojo savo 
vertės bei žėrėjimo. Priešingai - jis pasidarė tik dar pa
trauklesnis, dar labiau žėrintis bei spinduliuojantis. 
Dabar svarbu, kad visa lietuvių tauta pajustų slėptųjų 
dvasinių lobių veikmę ir gaivintųs! jų spinduliuose. Teks 
gerokai pasitempti tiems, kuriems tenka tuos lobius ne 
tik saugoti, bet ir juos skleisti. Č. S.

PasaLilio įvykiai
SOVIETŲ KARIUOMENĖS DALINIAI JAU BAIGĖ TRAUKTIS 
iš Afganistano, nors galutinė data buvo numatyta vasario 15 d. 
Planas įgyvendintas dešimčia dienų anksčiau. Truputį anksčiau 
savo personalą iš sostinės Kabulo išsigabeno ir Vakarų šalių 
ambasados, numatančios galimas kovas, maisto ir kuro trūkumą. 
Amerikiečius išvežantis keleivinis Indijos bendrovės lėktuvas 
“Boeing 737” vos nesusidūrė su transportiniu sovietų lėktuvu. 
Kabulo orauosčio kontrolė labai silpna. Praėjusią savaitę kal
nų apsuptais pakilimo ir nusileidimo takais naudojosi labai 
daug sovietinių transporto lėktuvų. Jie visą laiką šaudydavo 
karštį skleidžiančias raketas, gindamiesi nuo partizanų raketų, 
taikinius surandančių karščio dėka. Tos amerikietiškos raketos, 
iššaunamos iš vamzdžio ant •------------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Naujas ministerių kabinetas
Kanados ministeris pirm. B. 

Mulroney pertvarkė savo mi
nisterių kabinetą, įvesdamas 
šešis naujus ministerius, mi
nisterijas pakeisdamas devy
niolikai, trylika palikdamas 
anksčiau turėtose ministerijo
se. Nors kalbama apie išlaidų 
sumažinimą, ministerių skai
čius sumažėjo tik vienu - prieš 
pakeitimą buvo 40, o dabar li
ko 39. Penkių svarbių ministe
rijų vadovai liko nepakeisti: 
finansų - M. Wilsonas, užsie
nio reikalų - J. Clarkas, tarp
tautinės prekybos - J. Crosbie, 
darbo ir imigracijos - Barbara 
McDougall, žemės ūkio - D. 
Mazankowskis, kuris taipgi yra 
ir ministerio pirm. B. Mulro- 
nio pavaduotojas. Didžiausio 
dėmesio susilaukė krašto ap
saugos ministerio P. Beatty 
perkėlimas į sveikatos ir so
cialinės gerovės ministeriją. 
Jis visą laiką tvirtai gynė vy
riausybės Suplanuotą povan

deninių atominių laivų įsigi
jimą, kuris būtų pareikalavęs 
aštuonių bilijonų dolerių. Tie 
laivai labai svarbūs Kanados 
šiaurės ašigalio sričių priežiū
rai, nes tik jie ilgą laiką be iš
kilimo gali plaukioti po šiau
rės ledu. Dizeliniais povande
niniais laivais neįmanomas 
Sovietų Sąjungos povandeni
nių atominių laivų sekimas Ka-- 
nados šiaurės ašigalio srityse. 
Naujuoju krašto apsaugos mi
nisterių paskirtas B. McKnigh- 
tas, vadovavęs Kanados indė
nų ir šiaurės reikalų ministe
rijai. Spėjama, kad tų povan
deninių atominių laivų gali 
būti atsisakyta arba jų įsigiji
mas atidėtas dėl per didelių 
išlaidų.

Iš kitų pakeitimų minėtinas 
valstybės sekretoriaus L. Bou- 
chardo perkėlimas į gamtinės 
aplinkos ministeriją. Jis yra 
artimas ministerio pirm. B.

(Nukelta į 9-tę psl.)

Laisvės paminklas Vytauto Didžiojo muziejaus sodelyje Kaune. Stalinizmo laikais buvo nugriautas. Šiuo metu 
padaryti planai jį atstatyti

Vilkai visada lieka vilkais
Stagnacija ir persitvarkymas

IGNAS MEDŽIUKAS
Šiandien daug kalbama ir 

rašoma apie Brežnevo laikus 
ir jiems charakteringą stagna
ciją, kuri ekonomikoj apėmė 
visą tą laikotarpį, o politikos 
ir dorovės srityse viskas ėjo 
atgal, palyginus su Chruščiovo 
atlydžio periodu. Biurokrati
nė savivalė pagimdė visur ko
rupciją, supuvimą. Pasakoja
mas toks anekdotas, o gal tik
ras atsitikimas. Kai Brežnevui 
buvo aiškinama, kaip sunkiai 
turi išgyventi mažai uždirban
tys piliečiai, jis pasakė: “Jūs 
nepažįstate gyvenimo. Niekas 
negyvena iš uždarbio. Prisime
nu, jaunystėj mes dirbdavome 
stotyje. Trys maišai iš vagono 
- ten, vienas - sau. Taip visi 
ir šalyje gyvena”. Sakoma, kad 
Brežnevas normaliu dalyku lai
kė valdininkų kyšius. Kurian
tis naujoms įstaigoms, biurok
ratija išaugo. Popieriniai duo
menys rodė viena, o gyvenimas 
ėjo kitu keliu.

Gorbačiovo persitvarkymas
Ir štai šiame laikotarpyje 

iškyla Gorbačiovas su savo 
persitvarkymu ir atvirumu, 
nes Sovietų gyvenimas pateko 
į akligatvį, kaip tvirtina to gy
venimo žinovai. Bet produkci
ja ir ekonominio gyvenimo 
lygis negali būti pakeltas, jei 
nėra asmeninių laisvių pasi
reikšti iniciatyvai. Jei biurok
ratas iš tolimo centro įsakinė
ja žemdirbiui, kada jis turi sė
ti, kada derlių nuimti, tai ne
galima tikėtis darbo našumo ir 
derliaus gausumo. Tad kiek
vienas protingas žmogus turi 
suprasti, kad reikalinga de

centralizacija. Baltijos res
publikos, kaip turinčios senas 
nepriklausomo gyvenimo lai
kotarpy įgytas ūkininkystės 
tradicijas, savo produkcija yra 
aukščiausioje vietoje visoje 
Sovietų Sąjungoje (pirmauja 
Estija), bet ir tai negali susi
lyginti su nepriklausoma Suo
mija, kad ir Sovietų įtakos sfe
roje. Tikimasi, kad persitvar
kant Baltijos respublikos turė
siančios gauti didesnio sava
rankiškumo šiam eksperimen
tui.

Sacharovas apie persitvarkymą
Fizikas A. Sacharovas, lan- 

kydmasis JAV sakė, kad Gor
bačiovo persitvarkymą reikia 
remti, nes jeigu šis persitvar
kymas jam nepavyktų, tada vėl 
gali sugrįžti baisūs laikai. Bet 
iš kitos pusės jis pastebėjo, 
kad sukoncentravimas valdžios 
vienose rankose, ko, kaip ma
tome, siekia Gorbačiovas irgi 
nėra pageidautina, nes atito
lina demokratinės sistemos 
įvedimą.

Remti - ne pinigais
Amerikos ČIA vicedirekto

rius Robert M. Gates sako, jog 
Gorbačiovo pastangos pakeis
ti Sovietų ekonomiją neduoda 
daug vilčių. Labai esą abejoti
na, kad jam pavyktų atnaujinti 
sistemą. Jis ragino laikytis di
delio atsargumo padedant So
vietų ekonomijai, sakydamas, 
Vašingtonas turi palaikyti eko
nominę ir pilitinę “perestroi- 
ką”, bet tik ne pinigais.

Ar Gorbačiovas herojus?
Jei Gorbačiovui apsilankius 

Niujorke, daugeliui amerikie

čių jis padarė gerą įspūdį, 
kai kam atrodė net esąs hero
jus, tai buvusių Sovietų Sąjun
gos piliečių, apsigyvenusių 
Amerikoj ir tapusių šio krašto 
piliečiais, nuomonė buvo daž
nai kitokia. “Los Angeles Ti
mes” korespondentas apklau- 
sinėjo keletą tokių ir paskel
bė šio dienraščio gruodžio 6 d. 
numery. Štai charakteringes- 
ni pasisakymai.

Dr. Boris Lipovsky, 45 metų, 
atvykęs prieš 9 metus iš Lenin
grado ir dabar su žmona vado
vaująs klinikai, sakė kad ko
munizmas yra didelė proble
ma. Apie Gorbačiovą taip atsi
liepė: “Gal jis ir geras vyras. 
Bet jis negali daug ko padary
ti, nes yra apsuptas komunis
tų. Kai aš patirsiu apie laisvus 
rinkimus Sovietų Sąjungoje, 
tada patikėsiu, kad tenai pasi
keitimai”.

Michael Feinberg, “Novoye 
Russkoye Slovo”, rusų kalba 
dienraščio Amerikoje kore
spondentas, atvykęs prieš 10 
metų iš Odesos, tvirtino, kad 
“Glasnost” yra tik kosmetika. 
Jis įspėja, kad amerikiečiai 
gali būti apgauti patraukliu 
Gorbačiovo stilium. “Vilkų yra 
pilkų ir juodų, bet vis tiek jie 
yra vilkai”, sakė Feinberg.

Imperijų žlugimas
Po Gorbačiovo apilankymo 

Niujorko televizijos 7 kana
lo komentatorius, kalbėdamas 
apie Sovietų Sąjungą, pažymė
jo, kad ji yra imperija, prisi
grobusi jai nepriklausančių 
žemių ir pavergusi daugelį 
tautų. Kaip istorija rodo, im
perijos žlugo, žlugs ir sovieti-

(Nukelta į 9-tę psl.) 

žmogaus peties, lengvai patai
kydavo į lėktuvus, pasinaudo
damos karštas dujas išmetan
čiais varikliais. Sovietinės 
raketos savo karščiu tas rake
tas bandydavo nukreipti nuo 
lėktuvų, ypač pakilimo ir nu
sileidimo metu. Afganistano 
komunistinio režimo prez. Na- 
džibula, paskelbęs karo stovį 
Kabule, vis dar tikisi sudary
ti tautinę vyriausybę su musul
monų partizanais. Pastarieji 
betgi nori tik islamiškos vy
riausybės, kurioje nebus vie
tos komunistams. Jau dabar 
Kabule trūksta maisto ir kuro, 
nors lig šiol tiekimas buvo at
liekamas vieninteliu Salango 
plentu iš Sovietų Sąjungos, 
kol sunkvežimius saugojo besi
traukiantys sovietų daliniai. 
Dabar to plento turbūt ne
įstengs apsaugoti Kabulan su
traukta prez. Nadžibulos ka
riuomenė. Sovietams vadova
vęs gen. Itn. B. Gromovas yra 
paskelbęs, kad sovietų karo 
aviacijos parama bus nutrauk
ta su pasitraukimu iš Afga
nistano. Prez. Nadžibula tei
gia, kad jo kariuomenė, ap
ginkluota sovietų, ilgus mė
nesius pati galės gintis nuo 
musulmonų partizanų. Kabu
las jau beveik visiškai apsup
tas partizanų.

Vadų susitikimas
Sovietų Sąjungos užsienio 

reikalų ministeris E. Ševard
nadzė susitiko su komunisti
nės Kinijos vadovais Beižinge 
(Pekinge). Buvo sutartas M. 
Gorbačiovo apsilankymas, jo 
susitikimas su Kinijos komu
nistų partijos vadu D. Ksiao- 
pingu. Paskutinis toks vadų 
susitikimas Beižinge įvyko 
1959 m., kai Sovietų Sąjungo
je viešpatavo N. Chruščiovas, 
o Kinijoje - Mao Cetungas. M. 
Gorbačiovo ir D. Ksiaopingo 
susitikimą paskatino okupa
cinių sovietų dalinių pasitrau
kimas iš Afganistano. Įtakos 
turbūt turėjo ir Vietnamo pa
žadas iki šių metų rudens pasi
traukti iš Kambodijos. Vietna
miečiai iš ten išvijo nesvietiš
ku žiaurumu pasižymėjusį 
Kambodijos komunistų reži
mą, kurį rėmė Kinija, o pagrin
dine Vietnamo rėmėja buvo 

Šiame numeryje:
Tautos lobiai

Svarbu, kad tauta pajustų jų veikimą bei gaivą
Vilkai visada lieka vilkais 

Stagnacija ir persitvarkymas Sovietų Sąjungoje 
Lietuva, mūsų žodi brangiausias!

Darbu ir aukomis remkime Bendruomenės veiklą
Lenkų rašytojas iš Pavilnio

Tadas Konvickis vaikystę ir jaunystę praleido Vilniaus apylinkėse 
Tyliai dirbo, tyliai ir mirė

A. a. Algimantą Astašaitį prisimenant
Sporto žaidynės Australijoje 

Kelionė, nuotykiai ir įspūdžiai 
Medžiotojų-žūklautojų klubo sukaktis 

Hamiltono “Giedraičio" klubas atšventė 25-metį
Ąžuolų randai

Dokumentinė apybraiža, vaizduojanti sibirinius lietuvių trėmimus 
Akutalių paskaitų rinkinys

Paskaitos V. Vokietijos lietuvių kultūros instituto suvažiavime 
Mokykla dabartinėje Lietuvoje

G. Procutos paskaita Toronto Lietuvių namuose

Sovietų Sąjunga. Atrodo, da
bar sutarta Kambodijoje su
daryti koalicinę vyriausybę, 
kai iš ten pasitrauks vietna
miečiai.

Stalino aukos
Sovietų Sąjungoje buvo re

abilituota 25.000 Stalino aukų, 
neteisėtai sušaudytų ar ištrem
tų į koncentracijos stovyklas. 
Iš tikrųjų Stalino aukų skai
čius yra gerokai didesnis. M. 
Gorbačiovas buvo prasitaręs 
apie tūkstančius nekaltai nu
kentėjusių žmonių. Dabar tab- 
loidiniame laikraštyje “Argu
mentai ir faktai” naujausius 
savo tyrinėjimų duomenis pa
skelbė istorikas R. Medvede
vas. Pasak jo, Stalino auko
mis nuo jo atėjimo valdžion 
iki mirties 1953 m. tapo apie 
40 milijonų gyventojų. Į są
rašą R. Medvedevas įtraukia 
1927-29 m. suimtus opozici
nių partijų narius, asmenis 
apkaltintus sabotažu, iš ūkių 
išstumtus turtingesnius ūki
ninkus, suimtuosius, pasiprie
šinusius priverstiniam sukol- 
chozinimui, badu 1932-33 m. 
mirusius ukrainiečius, masi
nių prieškarinių ir pokarinių 
trėmimų Sibiran aukas. Sausio 
19 d. Gorno-Altajaus vietovė
je, kuri yra beveik už 2.000 
mylių į pietryčius nuo Mask
vos, buvo rasti aukų palaikai. 
Penkiasdešimt kaukolių turė
jo kulkų paliktas skyles smil
kinyje ar pakaušyje. Ten prieš 
II D. karo buvo politinių kali
nių stovykla.

Nuvertė diktatorių
Kariuomenės viršininkas gen. 

A. Rodriguez nuvertė save pre
zidentu vadinusį Paragvajaus 
diktatorių gen. A. Stroessne- 
rį, šį kraštą geležiniu kumš
čiu valdžiusį 34 metus. Dikta
torius A. Stroessneris, būda
mas vokiečių kilmės, pokaryje 
globojo nacius karo nusikaltė
lius, net ir žudynėmis Ausch- 
witze pasižymėjusį dr. J. Men- 
gelį, dariusį eksperimentus 
su žydų vaikais, mirusį Brazi
lijoje. Dabar prezidentu pa
siskelbė kariuomenės virši
ninkas gen. A. Rodriguez, ža
dantis laisvus rinkimus ir pil
ną demokratijos grąžinimą.
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Lietuva, mūsų žodi brangiausias!
Visomis išgalėmis ir aukomis remkime Bendruomenės 

veiklą, siekiant pagelbėti broliams ir sesėms tėvynėje 
kovoje už laisvę

Lenkų rašytojas iš Pavilnio

Dr. S. ČEPAS

Lietuva ... Lietuva ... Lie
tuva ... šimtatūkstantinės mi
nios šauksmas ir vaizdas pasie
kia mus per televizijos ekraną 
čia išeivijoje. Vyresni ir jau
ni, vyrai ir moterys, paaugliai 
ir vaikai, visi kaip vienas kar
toja šį mums žemės brangiau
sią žodį. Aukštai ir su pagarba 
iškeltos tautinės vėliavos. Dau
geliui iš jų ašaros rieda per 
skruostus, o kai kurie tiesiog 
atvirai verkia. Verkia iš džiaugs
mo. Verkia prisiminę skaus
mus, persekiojimus ir nedalią 
pavergtos tautos. Verkia tikė
dami į tautos prisikėlimą ir 
gal būt artėjančias laisvės 
dienas.

Graudinamės ir mes juos ste
bėdami. Daugeliui ir iš mūsų 
ašaros nurieda. Verkiame ir 
kartu džiaugiamės matydami 
nesunaikintą, bet gyvą tautos 
dvasią. Juk beveik per 50 me
tų pavergėjui nepavyko sunai
kinti mūsų tautos ir jos tikė
jimo į laisvę ir nepriklauso
mybę. Nežiūrint priespaudos, 
paniekinimo, fizinio ir dvasi
nio naikinimo, tauta, tvirtai 
atsirėmusi j savo lietuvišką 
prigimtį, į savo tėvų tikėjimą, 
išliko gyva. Vietoje palūžusių 
nuo teroro, išmarintų žiaurio
je tremtyje ir išžudytų kalėji
muose ir lageriuose, nauji sto
jo dirbti ir kovoti už teisę gy
venti laisvėje, už teisę kalbė
ti lietuviškai, už teisę melstis 
be persekiojimo ir baimės. Tai 
troškimai ir viltys mūsų bro
lių ir sesių ten prie Nemuno, 
Neries ir Dubysos krantų, tai 
troškimai ir viltys ir mūsų vi
sų gyvenančių išeivijoje.

Greitai švęsime Vasario 16- 
ją. Tai didžiausia ir svarbiau
sia mūsų tautinė šventė. Tik 
Vasario 16 aktas prikėlė mūsų 
tautą gyvenimui, tik jis išlai
kė ir suvienijo tautą sunkiau
siomis jai dienomis. Švęsdami 
šią šventę čia laisvajame pa
saulyje, nepamirškime mūsų 
pavergtųjų Lietuvoje. Nors ir

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses). 

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!”

daug laisvėjimo ženklų jau pa
sirodė, tačiau pavergėjas ne
grąžins laisvės mūsų tautai 
taip lengvai. Gal būt dar daug 
vargo ir persekiojimų teks 
jiems ten pernešti, kol galės 
tauta atgauti laisvę ir nepri
klausomybę. Mes gyvendami 
laisvajame pasaulyje turime 
jiems padėti. Todėl dirbkime 
visi ir ypač paremkime tuos, 
kurie dirba.

Kanados Lietuvių Bendruo
menė per praėjusius metus 
dirbo daugiau negu bet kada. 
Kas iš mūsų nesigėrėjome di
džiaisiais praeitų metų Bend
ruomenės renginiais - Pasau
lio lietuvių seimu, Kultūros 
kongresu, pagaliau didinga ir 
gražia Tautinių šokių švente 
Hamiltone. Per 2000 mūsų jau
nimo, susirinkusio iš viso lais
vojo pasaulio kraštų, mus džiu
gino taip gražiais ir mūsų šir
džiai taip mielais lietuviškais 
tautiniais šokiais. O kas iš mū
sų nesigraudino, kai šokių 
šventės užbaigai visi šokėjai 
susigrupavo į raides ir išrašė 
tą mūsų žemės brangiausią žo
dį - LIETUVA.

Džiaukimės, kad turime ge
rą ir stiprią Bendruomenės 
vadovybę ir būkime dėkingi 
jai už nepailstamą darbą. Pa
remkime juos. Paremkime kas 
kuo galime - kas darbu, kas ge
ru žodžiu, kas auka. Vasario 
16 proga atiduokime savo auką 
Bendruomenei. Nelaukime kol 
kas ateis ir prašys jūsų aukos. 
Tenebūna tai paprasta auka, 
bet solidarumo auka. Solida
rumo išreikšto mūsų paverg
tai tautai, jos kovai ir troški
mams būti laisviems. Ateikite 
ir įteikite savo auką. Didesnę 
ar mažesnę. Pagal išgales ir su 
meile savo lietuviškai prigim
čiai. Negėda duoti nors ir ma
žą auką, bet duoti ją iš širdies, 
bet gėda galėti ir neduoti, kar
tais atrandant įvairiausių prie
žasčių. Jeigu kur nėra Vasario 
16 minėjimų arba dėl kokių 
nors priežasčių negalite į mi
nėjimą ateiti, tai pasiųskite 
savo tautos solidarumo auką 
tiesiog Kanados Lietuvių Bend
ruomenei paštu.

Lietuva ..." Lietuva ... Lie
tuva ... tai ten prie Baltijos 
kranto laisvės išsiilgusiųjų 
Lietuva, tai tavo ir mano, bro
li ir sese išeivi, Lietuva. Tai 
mūsų visų Lietuva.

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

Šalia Česlovo Milašiaus žy
miausiu mūsų laikų lenkų ra
šytoju, gimusiu Lietuvoje, yra 
Tadas Konvickis (Tadeusz 
Konwicki). Jis gimė Naujojoje 
Vilnioje 1926 m., augo Pavil
nyje ir Buivydžiuose, mokėsi 
kaip ir Milašius Vilniaus Zig
manto Augusto gimnazijoje. 
Karui besibaigiant jis prisi
jungė prie lenkų partizanų 
dalinių (“Armia Krajowa”). 
Karui pasibaigus ir sovietams 
okupavus Lietuvą, laimingai 
pavyko jam išvengti Kalugos 
konclagerio, kur dauguma len
kų partizanų atsidūrė, ir jis 
evakuavosi į Lenkiją, kur ligi 
šiol gyvena.

“Raistai”
Savo pirmojoje parašytoje 

knygoje “Raistai” Konvickis 
aprašo savo partizaniškus per
gyvenimus. Į “Armia Krajowa” 
jis įstojo 1944 m. jau sovietams 
puolant Vilnių. Autorius len
kų partizanų nešlovina. Vil
niaus puolimas, pasak Kon- 
vickio, buvo vienas didelis 
chaosas. Joks žymesnis lenkų 
dalinys į miestą neįsibrovė 
ir jis nebuvo jų paimtas. Bol
ševikams užėmus Rytų Lietu
vą ir Vakarų Gudiją, jo dali
nys be tikslo valkiojosi po miš
kus, jokiose kautynėse su so
vietišku priešu nedalyvavo, 
knygos protagonistas niekad 
priešo kryptimi nešaudė, o 
kai jo užsikertantis šautuvas 
galų gale iššovė — jis pataikė 
į savo bičiulį. Ši knyga buvo 
parašyta 1947 m., o išleista 
1956 m. Kadangi autorius ne
palankiai atsiliepė apie lenkų 
pogrindį, jis buvo savo bendra- 
taučių apšauktas stalinistu.

NKVD kapitonas
Kai kurios Konvickio knygos 

yra sovietams ir jų kolaboran
tams lenkams nepalankios. Jos 
turėjo būti išleistos Vakarų 
pasaulyje. Prie jų priklauso 
“Mažoji apokalipsė”, kurioje 
priešsovietiškame pogrindyje 
veikiančiam knygos didvyriui 
jo bičiuliai pasiūlo suside
ginti protesto ženklan prie 
kompartijos rūmų. Štai šios 
knygos ištrauka:

“Enkavedistas pasišaukia 
mane pistoleto vamzdžiu. Na, 
eikš balandėli. Taigi įeinu į 
kambarį, kuris pasirodo esąs 
didelė virtuvė. Šeimininkas, 
šeimininkė ir berniukas, jų 
sūnus.

Enkavedistas žaisdamas na
ganu pradeda griežtą apklau
sinėjimą. Iš kur? Iš kaimo. 
Kur? Namo. Ką veikei kaime? 
Padėjau giminėms rugiapjūtė
je. Kaip kaimas vadinasi? Ko- 
vališkės.

Šeimininkai galvų linkčio
jimais pritaria. Viskas tiesa, 
šventa tiesa. Jaunuolis sako 
tiesą. Rugiapiūtės metu visi 
padeda, nes reikia duonos.

Bet enkavedistas jau baigė 
vaidinti gero dėdės, naivaus 
ir tingaus europiečio rolę. 
Staiga jo veidas išsikreipia, 
jis laukiniškai ima vartyti akis 
ir pradeda bliauti, net langų 
stiklai žvanga. Až žinau, tu len
kų partizanas, tu fašistas, aš 
tuoj tave, svoločiau, užmušiu. 
Ir taip toliau, ir taip toliau. 
Pasibaigė tuo, kad mane tuoj 
nuvarys į Ašmenos NKVD ar 
kur tai arčiau, jau nepamenu.

Ir būtų su manimi buvę blo
gai, jeigu ne šeimininkė, kuri 
greitutėliai lyg pelytė iš kaž
kur atnešė kiaušinius, pa- 
piaustė lašinius ir ėmė kepti 
kiaušinienę.

Kada pakvipo spirgantys la
šiniai NKVD kapitonas staiga 
ėmė silpnėti. Dar šaukė, bet 
jau žymiai plonesnių balsu. 
Dar švaistėsi naganu, bet fak- 
tinai tik tam, kad nuvaikyti 
muses, kurios rinkosi virš sta
lo. O kai šeimininkas atkimšo 
naminės bonką ir kai pirmi 
gaivinantieji lašai nuplaukė 
pro seno čekisto gerklę, pa
dėtis pasidarė dar palankes
nė.

Kapitonas, truputį dar susi
raukęs, žvilgteldavo į mane 
paraudusiomis akimis ir jau 
be pykčio niurnėjo. Ak, tu len
kų fašiste.

Paskui pamaišė keptuvėje 
šaukštu kiaušinienę, lyg tai 
spiegiančiai aiktelėjo, atidėjo 
šaukštą, paėmė pilną stiklinę 
naminės, kaire ranka uždengė 
ordinus, kad neapsitaškytų, 
dešine ranka pakėlė stiklinę 
prie lūpų, primerkė akis ir 

ėmė pilti stebuklingą skystį 
į tamsią gerklės prarają, ku
rios sargyboje stovėjo vienas, 
bet aukso dantis.

Pastatė stiklinę. Uch, biaury- 
bė, ir pūstelėjo su apeigingu 
susikaupimu į uniformos ran
kovę. Paskiau pasėmė šaukštu 
kiaušinienę, kurios viduryje 
švietė tamsiai auksinis spir
gas, pakėlė prie lūpų taukais 
varvantį šaukštą ir staiga vėl 
mane pastebėjo.

Valandėlę į mane spokso
jo ir mano menkas asmuo kaži 
kaip jam trukdė, kaži kaip tai 
netiko prie šios malonios va
landėlės, kaži kaip jam atro
džiau koktus ir biaurus, nes 
susiraukė, susiraukšlėjo ir 
parodė man auštančiu šaukštu 
duris.

— Idi k čertu — materi”.
Rusai turi keiksmų, kuriuo

se yra minima keiksmo objek
tu motina. Lietuvių kalboje 
tokio keiksmo nėra. Paskutinį 
sakinį galima būtų išversti: 
“Eik sau po šimts velnių.”

Vilnios slėnis
Konvickio kūryboje auto

biografija yra jos dalimi. Su
grįžimą į vaikystės kraštą arba 
karo metų atsiminimus randa
me beveik kiekvienoje jo kny
goje. Jo knygų didvyriais yra 
savo aplinkai svetimi žmonės, 
negalintys pritapti prie visuo
menės, kurioje jie gyvena. Jų, 
kaip ir Konvickio, tikra dvasi
ne tėvyne yra mitiška Rytų 
Lietuva, į kurią jie grįžta sa
vo mintimis, lyg bandydami 
ieškoti apsaugos nuo svetimo 
jiems pasaulio. Jo knygose 
randame Vilnios slėnį, Pavil
nį ir ten buvusį prancūzų ma
lūną, popieriaus fabriką, Vil
nių ir aplink jį esančius miš
kus. Visa tai turi ryšį su Kon
vickio vaikyste ir ankstyva jau
nyste.

Nedaug lietuvių, netgi ir vil
niečių, yra matę Konvickio 
dažnai aprašomą Vilnios slė
nį ir Pavilnį, nors jis yra tik 
penki kilometrai nuo miesto 
centro ir tikrai yra verta tai 
pamatyti. Reijėftų aplankyti 
Pavilnio Kristaus Karaliaus 
šventovę, nuo kurios matosi 
didžiulis Vilnios slėnis, to
lumoje Belmonto miškas ir si
dabrinė Vilnios juosta^ Nuo 
šventovės pakriauše eina il
gas, platus takas ligi geležin
kelio stoties. Čia prasideda 
slėnis.

Filmų režisierius
Konvickis yra produktyvus 

rašytojas. Jis parašė 18 knygų, 
kurių keturios yra išleistos 
Vakarų pasaulyje. Komunistų 
valdomoje Lenkijoje jų nepra
leistų cenzūra.

AfA
JURGIUI NEVULIUI
Punsko parapijoj mirus,

seserims - BRONEI RUKŠĖNIENEI ir BIRUTEI 
ANKUDAVIČIENEI ir jų šeimoms reiškiame 

nuoširdžią užuojautą -

O. A. Dziemionai
J. J. Kamaičiai
M. J. Čebatoriai
T. P. Kareckai

PADĖKA
AfA

JONAS ŠABLINSKAS
mirė 1988 m. rugsėjo 9 d. Palaidotas rugsėjo 13 d., 

Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame Tėvams pranciškonams už laido
tuvių apeigas. Ačiū sol. V. Verikaičiui už giesmes. Nuošir
dus ačiū karsto nešėjams.

Dėkojame draugams ir pažįstamiems už gausų daly
vavimą laidotuvėse. Nuoširdžiai dėkojame už Mišias, aukas, 
gėles prie karsto, pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir 
spaudoje.

Ypatinga padėka kun. A. Žilinskui, lankiusiam velionį 
ligoninėje kiekvieną dieną ir buvusiam prie jo mirties.

Nuoširdus ačiū A. Genčiuvienei už paruošimą pietų ir 
visoms ponioms už skanius pyragus.

Visiems, visiems nuoširdus ačiū!

Nuliūdusi - žmona, sūnus ir duktė

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

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

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

Jis taip pat yra Lenkijoje 
gerai žinomas filmų scenarijų 
rašytojas ir režisierius. Vieną 
savo filmų Konvickis sukūrė 
pagal Česlovo Milašiaus ro
maną “įsos slėnis”. Šiame fil
me pagrindinis vaidmuo atite
ko suvalkietei Pakulytei. Kai
po “Pacula” ji buvo paminėta 
ir “Time” žurnale.

1988 metais Konvickis Vil
niuje suko filmą pagal Adomo 
Mickevičiaus draminę poemą 
“Vėlinės”. Savo Vilniaus įspū
džiais Konvickis pasidalino 
su Krokuvos kurijos žurnalo 
korespondente. Dalis jo pasi
sakymų buvo išspausdinta ir 
Vilniaus savaitraštyje “Lite
ratūra ir menas”. Tai ne pir
mas Konvickio apsilankymas 
gimtajame krašte. Pirmą kar
tą jis čia apsilankė 1956 m. 
ir susiieškojo paslėptus lie
tuvių, lenkų ir vokiečių kal
bomis parašytus savo doku
mentus.

“Bohinis”
Paskutinioji Konvickio kny

ga yra pavadinta “Bohinis”. 
Bohinis yra mažas, netoli Bui
vydžių, dvarelis. Buivydžiai — 
mažas bažnytkaimis apie 30 km 
į šiaurės rytus nuo Vilniaus, 
dešiniajame Neries krante.

Romano veiksmas sukasi 
apie 1870 metus, po nelemto 
1863 metų sukilimo. Knygos 
pagrindinė veikėja yra auto
riaus senelė bajoraitė. Ji bū
dama netekėjusi susilaukė 
sūnaus, Konvickio tėvo, kuris 
mirė, kai autorius turėjo tris 
su puse metų. Nors Konvickis 
ir labai norėjo sužinoti kas 
buvo jo senelis, tačiau jo mo
tina tylėjo kaip akmuo. Jis su
žinojo tik tiek, kad Buivydžių 
parapijoje jo tėvas buvo už
registruotas kaip Konvickai- 
tės sūnus. Neturėdamas jokių 
davinių, “Bohinio” autorius 
savo vaizduotėje sukūrė savo 
senelės nelaimingos meilės 
istoriją.

Lietuvių-lenkų santykiai
Konvickis realistiškai arba 

net ir kritiškai žiūri į savo pa
ties lenkų tautą. Jo knygose 
nėra kilnių veiksmų, patrioti
nių susirinkimų, svajonių įvyk
dymo ir H. Senkevičiaus sti
liaus stereotipinių didvyrių.

Apie lietuvių-lenkų santy
kius Konvickis sako: “Mes tu
rime išmokti būti protingais ir 
teisingais. (...). Turime pri
pažinti, kad tai yra dvi skir
tingos tautos, skirtingos kul
tūros ir tradicijos, ir kad tai 
kas jiems priklauso, tas jiems 
priklauso. Prie to su tam tikru 
skausmu priskaitau ir Vil
nių . . .” J.B.

Liaudininkų sąjungos atstovui, VLIKo 
vicepirmininkui, buvusio Lietuvos prezidento sūnui

AfA 
inž. LIŪTUI GRINIUI

iškeliavus amžinybėn,

reiškiame gilią užuojautą šeimai, visiems arti
miesiems, o jo vaikams linkime tęsti senelio ir 
tėvo idėjas -

Toronto varpininkų-liaudininkų skyrius

AfA 
GRACIJONO JASEVIČIAUS 
penkerių metų mirties sukakčiai 

paminėti

...Nemunai išsenka ir nurimsta bangos, 
Bet mums visad liksi, visad liksi tujen...

Tavo vaikai

AfA 
TOMUI ŽILIUI

mirus,
jo žmoną ANELĘ, dukras - NIJOLĘ ŠIMKIENĘ, 
ALDONĄ TAMOŠAUSKIENĘ, jų šeimas bei gimi
nes nuoširdžiai užjaučiame -

A. J. Kutkos ir šeima
J. Černiauskienė ir šeima

PADĖKA 

AfA 
VINCAS AGURKIS 
mirė 1988 m. lapkričio 30 d., 

palaidotas Punske.
Nuoširdžiai dėkojame parapijos klebonui kun. J. Liaubai, 

OFM, už Mišių atlaikymą. Taip pat dėkojame giminėms, drau
gams ir artimiesiems už dalyvavimą jose.

Dėkojame už užprašytas Mišias, atsiųstas gėles, užuo
jautas žodžiu, laiškais ir spaudoje.

Esame dėkingos visiems.

Nuliūdę dukros - Aldona Apanavičienė su šeima 
Danutė Mačienė su šeima

J. Pečiulienė
I. V. Pečiuliai
S. A. Zim nieką i
A. A. St ungurį ai

PADĖKA
AfA

BALYS BAKEVIČIUS
mirė 1988 m. rugpjūčio 10 d. Toronte, palaidotas 

Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.
Nuoširdžiai dėkojame prel. dr. J. Tadarauskui aprūpi

nusiam ligonį Šv. Sakramentais. Klebonui A. Simanavičiui, 
OFM, prel. dr. J. Tadarauskui, kun. L. Januškai, OFM, kun. 
E. Jurgučiui, OFM, už Mišias, maldas koplyčioje ir laidotuvių 
apeigas.

Dėkojame visiems už taip gausias aukas Mišioms, “Tė
viškės žiburiams”, Tautos fondui ir kitom organizacijom, 
gėles prie karsto, užuojautas asmeniškai, spaudoje, guo
džiančius bei jautrius laiškus iš arti ir toli bei pinigines aukas. 
Esame dėkingi karsto nešėjams ir visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse.

Ypatinga padėka V. A. Paulioniams, K. N. Šapočkinams 
už parodytą nuoširdumą, meilę ir globą velioniui, mūsų šei
mai, ligos bei laidotuvių metu. Taip pat dr. R. Zabieliaus- 
kui už rūpestingą ligonio priežiūrą ir visokeriopą pagalbą.

Dėkoju draugėm, už taip gražiai ir skoningai paruoštus 
pusryčius.

Dėkinga visiems, lydėjusiems mane, sunkiu ir skau
džiu keliu, praradus mylimą vyrą.

Žmona Regina, duktė Sandra ir Robert, 
sūnus Jaunius ir Kristina

Onatiian Srt fH fluorinis £tti.
76 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4



Dalis LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO seimo tarybos narių po išrinkimo. Trūksta dar dešimties narių 
(iš viso yra 35). I eilėje iš kairės: Bronius Kuzmickas, Sigitas Geda, Neatpažintas, Kazimieras Uoka, Romualdas 
Ozolas, Kazimiera Prunskienė, Vitas Tomkus, Algimantas Čekuolis, Vytautas Radžvilas; II eilėje: Arvydas Juo
zaitis, Algimantas Nasvytis, kun. Vaclovas Aliulis, Marcelijus Martinaitis, Virgilijus Čepaitis, Emanuelis Zinge
ris, Kazimieras Antanavičius; III eilėje: Kazimeras Motieka, Neatpažintas, Arūnas Žebriūnas, Algirdas Kaušpė
das, Osvaldas Balakauskas, Neatpažintas, Zigmas Vaišvila, Alvydas Medalinskas

Tyliai dirbo, tyliai mirė
Algimantą Astašaitį prisimenant

Dabarties įvykiai Lietuvoje
Lietuvių informacijos cent

ras praneša, kad, artėjant Va
sario 16-jai, Lietuvoje pagyvė
jo aktyvumas. Nuo sovietų 
konstitucijos krizės Sąjūdis 
vengia konfrontacijos su val
džia. Visą energiją skiria pa
siruošti Nepriklausomybės mi
nėjimams. Sąjūdyje jau yra 
300.000 narių ir įsisteigę 1500 
vietinių komitetų.

Vasario mėnesį numatoma 
sušaukti steigiamąjį nepri
klausomos Teisininkų sąjun
gos kongresą. Vasario 12 bus 
formalus Lietuvių skautų or
ganizacijos susirinkimas. Or
ganizacija jau turi 2000 na
rių. Vasario 15 Sąjūdžio sei
mo posėdžiai vyks Kaune, kur 
bus svarstoma Lietuvos atei
tis. Vasario 16, Lietuvos ne
priklausomybės dieną, visame 
krašte bus minėjimai. Vasa
rio 25 ir 26 d.d. Vilniuje įvyks 
steigiamasis Lietuvos žemės 
ūkio darbininkų unijos kong
resas. Numatoma 1000 daly
vių. Šią uniją organizuoti ėmė
si Sąjūdžio žmonės. Vadovai 
mano, kad su unijos kongresu 
bus pagyvintas organizaci
nis ir politinis judėjimas pro
vincijose.

Lietuvos blaivybės draugijos 
iniciatyvinė grupė taip pat pa
skelbė kovą už blaivią Lietu
vą ir kreipėsi viešai į visuome
nę (“Valstiečių laikraštis” 3 
nr.). Rašo, stovime kryžkelėje. 
Atgimstanti tauta kviečia atsi
naujinti, ragina pradėti tyres
nį ir doresnį gyvenimą. Kaip 
žmonių širdys atsilieps į lem
tingą laiko reikalavimą, nuo to 
priklausys tautos ateitis. Di
džiausias tautos atgimimo prie
šas yra girtavimas, nes jis nai
kina dvasines vertybes: sąži
nę, protą, valią ir gėdą ... Gir
tavimas paskutiniais dešimt
mečiais taip paplito, kad įsi
veržė net į paauglių ir mote
rų tarpą.

Girtavimas tapo tautine tra
gedija. 1985 m. paskelbti val
džios potvarkiai problemą kiek 
sušvelnino. Tačiau vėl pūste
lėjo nauja alkoholizmo banga. 
Todėl reikia susirūpinti ir veik
ti kartu. Lietuvos blaivybės 
draugijos iniciatyvinė grupė 
pritaria M. Valančiaus blaivys- 
tės sąjūdžio iškeltoms idėjoms 
(apie pastarąjį sąjūdį buvo jau 
rašyta “Tėviškės žiburių” 5 nr.) 
ir kviečia visus Lietuvos gy
ventojus 1989 m. paversti blai
vybės metais, neperkant, ne
geriant patiems ir nevaišinant 
kitų svaiginamaisiais gėrimais. 
Turėtų būti šiais metais su
šaukta plačių visuomenės 
sluoksnių Lietuvos blaivinin
kų konferencija, kurioje būtų 
aptartos problemos, išnagrinė

ti pasiūlymai, nustatytos to
limesnio darbo gairės ir veiki
mo metodai.

Kviečiami visi Lietuvos gy
ventojai, nežiūrint tautybės, 
įsitikinimų, tikybos ir išsila
vinimo, pareikšti šiuo klausi
mu savo nuomonę. Tikimasi, 
kad nuošaly neliks mokslinin
kai, menininkai, darbininkai, 
valstiečiai, studentai, mokslei
viai ir visi, kurių širdyse yra 
gyva meilė Lietuvai, jos žmo
nėms, praeičiai ir ateičiai. 
Kreipimasis baigiamas šiais 
žodžiais: “Pakilkime visi, pa- 
kilkim, kas galim, pakilkim už 
blaivią Lietuvą - Tėvynę! Tegu 
jos ‘vaikai eina vien takais do
rybės”. Iniciatyvinė grupė ir 
rėmėjai: gydytojas Antanas 
Vinkus, iniciatyvinės grupės 
pirmininkas, žurnalistė Da
lia Andriušiūnienė, gydytojas 
Perkūnas Bakšys, žurnalistas 
Mindaugas Barysas, profeso
rius Algirdas Baubinas, kultū
ros darbuotojas Alfonsas Če- 
kauskas, elektrikas Vilhelmas 
Dailidė, solistas Vaclovas Dau
noras, pedagogas Jonas Gečas, 
profesorė Laima Griciūtė, žur
nalistas Vytautas Kaltenis, 
narkologas Algis Kurtinaitis, 
profesorius Vytautas Lands
bergis, architektas Vytautas 
Landsbergis-Žemkalnis, kuni
gas Stasys Lidys, profesorė 
Meilė Lukšienė, poetas Justi
nas Marcinkevičius, krepšinin
kai Ingrida ir Šarūnas Marčiu- 
lioniai, visuomenės veikėjas 
Juozas Nekrošius, studentas 
Naglis Puteikis, žurnalistas 
Aleksandras Šachovas, solistė 
Sigutė Trimakaitė, profesorius 
Juozas Vaitkevičius, kunigas 
Kazimieras Vasiliauskas, pro
fesorė Vanda Zaborskaitė.

Apie mitingą Kalnų parke, 
kurį organizavo Lietuvos lais
vės lyga, rašoma “Tiesos” 10 
nr. Vienas laikraščio kores
pondentas pažymi, kad esą 
tūkstantinė minia į parką rin
kosi daugiau iš smalsumo. Ly
ga vėl nuvylusi, ignoruodama 
politinės situacijos realybę 
ir įskaudinusi nepelnytais Są
jūdžio žmonių įžeidinėjimais, 
menka kalbėtojų “faktine bei 
oratorine erudicija”. Forma
liai mitingas buvo skirtas 1939- 
40 tarptautinėms sutartims pri
siminti. Tačiau buvo nuke
liauta į antrą ar net trečią 
planą. “Taip pat buvo užsimo
ta prieš pertvarką, jos svarią 
jėgą ir daugelio mūsų viltį - 
Lietuvos persitvarkymo są
jūdį”.

Ryšium su mitingu Lietuvos 
TSR prokuratūra ELTAI pa
reiškusi, kad konstitucija ga-

rantuojanti susirinkimu, mi
tingų, gatvės eitynių laisvę. 
Piliečiai naudodamiesi tei
sėmis ir laisvėmis, neturi kenk
ti visuomenės ir valstybės in
teresams, pažeidžiant kitų 
piliečių teisę. Šių nuostatų 
nesilaikė Lygos vadovai ir mi
tingo kalbėtojai, žeminę sovie
tinę santvarką, raginę jaunuo
lius neiti atlikti karinės tar
nybos, įžeidinėję respublikos 
vyriausybės vadovus. Ateityje 
į tokius konstitucijos nuosta
tų pažeidimus būsią “reaguo
jama įstatymo numatytomis 
priemonėmis”. O Lietuvos ko
munistų partijos Vilniaus 
miesto komitetas ir liaudies 
deputatų tarybos komitetas pa
reiškė, kad tokie veiksmai “de
zorientuoja visuomenę, skaldo 
jos vienybę ir susitelkimą ypa
tingai atsakingame politinio, 
ekonominio gyvenimo persi
tvarkymo etape”.

Motinos laiškas. “Atgimimo” 
13 nr. Ona Skripkūnienė šau
kiasi pagalbos: “Mano sūnus 
išėjo į Tarybinę armiją prieš 
metus. Pastaruoju laiku jis 
tarnavo Kalugos srities mies
te. Lapkričo mėnesį gavome 
laišką, kuriame jis rašė, kad 
nebegali kentėti patyčių ir mu
šimo už tai, jog esąs lietuvis, 
kitaip sakant “fašistas”, Artū
ro Sakalausko tautietis. Lap
kričio 16 d. gavome telefono
gramą iš dalinio, kad sūnus sa
vavališkai jį paliko. Kitą die
ną su dviem draugais, irgi pa
sitraukusiais iš tarnybos, pri
sistatė į Anykščių VRS. Iš ten 
jį pervežė į Vilnių. Mums lei
do pasikalbėti 20 minučių. Sū
nus papasakojo apie baisybes 
armijoje. Mano, motinos, širdis 
negali to išlaikyti. Žinau, kad 
buvo iškviesti kariškiai iš Ka
lugos parvežti jo atgal į dali
nį. Kas laukia mano sūnaus? Ar 
jo nenuteis, ar vėl nemuš? Nė
ra jokios žinios. Man baisu. 
Prašau - padėkite išgelbėti 
sūnų”.

ALFONSAS NAKAS

Jis staiga, širdžiai sutrikus, 
mirė 1987 m. gruodžio 31 d. va
kare, bene trim ar keturiom va
landom iki 1988-jų slenksčio 
belikus. Ne namuse, Troy, MI, 
bet Pietvakarinėj Floridoj, 
Venice kurorte, motely, tik ką 
su žmona atostogų atvažiavęs. 
Trumpai apie jo mirtį para
šiau 1988.1.12 “Drauge”. “Tėviš
kės žiburių” redaktoriui pa
prašius nekrologo, bandžiau 
gauti daugiau biografinių ži
nių, negu LE XXXVI tome, bet 
nepavyko. Kadangi nebe Det
roite gyvenu, tai nei daugiau 
biografinių faktų, nei apie lai
dotuves niekas nesuteikė nė da
bar. Tad mirties metinių proga 
Algimantą prisiminsiu tik 
trumpom LE biografinėm nuo
trupom, opo to - keletu mūsų 
ilgos pažinties epizpdų.

LE minėtame tome apie ve
lionį rašoma: “Astašaitis Al
gimantas (g. 1925.III.25 Kaune) 
baigė Kauno VIII gimn. 1943 m. 
ir studijavo lituanistiką Pabal
tijo univ. Pinneberge 1946-49. 
1949 m. atvyko į JAV ir apsigy
veno Detroite. Nuo 1940 m. 
reiškiasi spaudoje. Daugiau
sia yra rašęs “Tėviškės Garse”, 
“Drauge”, “Tėviškės žiburiuo
se”. Nuolatinis slapyvardis Al. 
Gimantas”.

Viskas. Šios lakoniškos ži
nios beveik tikslios, išskyrus 
tai, kad neminima “Nepriklau
soma Lietuva”, antrasis Kana
dos lietuvių savaitraštis, ku
riam jei ir nerašė tiek daug, 
kaip “TŽ”, tai tikrai daugiau, 
negu “Draugui” ir kitiems laik
raščiams.

Susipažinau su Algimantu 
bene 1949-jų metų vasarą pas 
senuosius JAV lietuvių veikė
jus Margaritą ir Petrą Kučins
kus. Tie nuoširdūs naujųjų 
ateivių globėjai daugeliui su
teikė darbo bei buto garanti
jas, atkviestuosius padėjo įkur
dinti, o kelis viengungius pri
ėmė savo namuose ir pagyven
ti, kol susiras pastovius bu
tus. Pas Kučinskus lankyda
mas kitą vyrą, syną pažįstamą,

A. a. ALGIMANTAS ASTAŠAITIS

PADĖKA
Mylimai žmonai ir mamytei

AfA
SALOMĖJAI PIVORIENEI mirus,

Reiškiame nuoširdžią padėką Prisikėlimo parapi
jos klebonui A. Simanavičiui, OFM, ir kitiems kunigams 
už maldas bei užuojautas sunkioj valandoj.

Dėkojame visiems atsilankiusiems laidotuvių na
muose, Prisikėlimo šventovėje, už maldas, Mišias ir 
gėles, prisidėjusiems prie pusryčių paruošimo bei už
uojautas.

Nuoširdus ačiū visiems -
vyras Kostas ir dukra Jadvyga Pivorai

Tame pačiame “Atgimimo” 
numeryje rašo advokatas Vy
tautas Merkšaitis, kad teisinė 
padėtis Lietuvoje yra tokia pa
ti, nors buvo paskelbta visa 
eilė deklaratyvinių nutarimų 
dėl teisėtvarkos pagerinimo. 
Teisingumo garantavimo rei
kalai nejuda pirmyn. Sunku 
esą išjudinti iš mirties taško. 
Atsakingus teisėsaugos pos
tus užima tie patys stagnaci
jos laikotarpio asmenys, ku
rie patenkinti esama padėti
mi ir nerodo jokios iniciaty
vos pakeitimamas. Jiems at
rodo, kad viskas buvo ir yra 
gerai. “Manau, kad teisininkų 
ir visos visuomenės pareiga — 
kelti tuos klausimus į viešumą” 
- baigia pasisakymą straips
nio autorius. J.A.

Algimantą radau sergantį. Ra
dau ir jį slaugančią draugę ar 
sužadėtinę Benitą, kuri vėliau 
tapo jo žmona. Iš pirmo susiti
kimo Algimantas liko nepa
mirštamas, bet kada, bet kur 
atpažįstamas dėl vienos retos 
žymės: tuomet tik 24-rių me
tų, dailus, tiesus, lieknas, pail
go veido jaunuolis jau visiškai 
pražilęs. Dėl tų jo plaukų Det
roite kūrėsi visųkios legendos. 
Vieni sakė, kad pražilo dar 
gimnazijoj, karo baisumams 
prasidėjus, kitu kad bolševi
kų kalėjime (nors niekas ne
žinojo, ar jis buvo kada suim
tas), treti - kad Vokietijoj, 
bombardavimų metu, mirčiai į 
akis pažvelgus. Tik vargu ar 
kas kada jį patį paklausė, kaip 
čia atsitiko.. Net keista, kad 
nė aš neišdrįsau paklausti, 
tartum žilumas būtų koks gė
dingas defektas, kaip, saky

sim, nesubrendėlio pasidary
ta tatuiruotė, vėliau slepia
ma, nediskutuojama.

Antras nuo pirmo susitikimo 
pastebėtas dalykas, tai jo rim
tumas, mažakalbumas, beveik 
liūdnumas. Liūdnumas, kai 
sirgo, nestebina. Bet ir vė
liau, per pusketvirto dešimt
mečio retkarčiais susitikda
mas, retai matydavau jo šypse
ną, dar rečiau girdėdavau juo
ką. Pas Astašaičių ir mūsų 
bendrus draugus tekdavo puo
tauti rūsiuose. Ten gerklių 
laidymai, kuriuos vadindavom 
dainavimu, keldavo lubas. Al
gimantas niekada nešūkavo. 
Net neatsimenu, neįsivaizduo
ju, kad jis kada dainai būtų 
burną atvėręs. Dėl nešnekumo 
tai pirmas įspūdis klaidin
gas. Pasišnekėdavom ilgokai, 
ypač telefonu. Žurnalistinio 
smalsumo vedamas, labai mė
go ir mokėjo pokalbininką 
klausinėti, bet ko klausiamas, 
ir pats pasakodavo.

Į rūsių puotas, tiesa, jis ne 
taip dažnai ir lankėsi. Bet mie
lai, dažniausiai abu su Benita, 
eidavo į literatūrines popie
tes bei vakarones, meno paro
das, aukštesnio lygio koncer
tus. Kai beveik dešimtmetį gy
venom vieni kitų kaiminystėj 
šiaurvakariniam Detroito pa
krašty, kelis sykius teko da
lyvauti ir Algimanto paties 
suorganizuotose įdomiose po
pietėse, jų namuose. Tai būda
vo atvejai, kai atostogų pas 
seserį atvažiuodavo Ina Neve- 
ravičiūtė (rašytojo Fabijono 
duktė, Astašaičių artima drau
gė. Ji dirbo (gal ir tebedirba) 
JAV ambasadose. Ambasadų 
tarnautojai kas dveji ar treji 
metai kilnojami į kitus kraš
tus, net kitus kontinentus. Ina 
atsiveždavo įdomių skaidrių, 
jas rodydavo Astašaičių su
kviestiems draugams ir pasa
kodavo apie tuos egzotiškus 
kraštus bei žmones. Tos po
pietės ar vakaronės būdavo su 
vaišėmis. Astašaitiškomis: 
lengvi užkandėliai, arbata, 
kava, vienas kitas stiklas vyno 
ar alaus.

Kai bene prieš 30-metį stei- 
gėm Detroite Lietuvių žurna
listų sąjungos (LŽS) skyrių, 
Algimantas irgi dalyvavo. Be
rods buvo ir vienas iš steigėjų, 
net ir valdyboje, bet nebesu 
tikras, iš čia archyvinių pro
tokolų nepasiekdamas. Tik ži
nau, kad už kurio laiko jis LŽS 
narystės atsisakė. Ne tik ne
lankė eilinių narių susirinki
mų, bet nedalyvaudavo nė 
spalvingiausiose LŽS popie
tėse, pirm. Vlado Selenio (jau 
miręs) iniciatyva surengiamo
se. Iš dalies turėjo pagrindo. 
Dėl jo introvertiško būdo, daž
nai laikymosi atokiai, ėmė plis
ti visokios paskalos. Daugiau
sia iš burnų pavyduolių, ku
riems sunku padorų sakinį su
regzti, o norisi vaizduoti žur
nalistus. Vieną tokių paskalų 
galiu atskleisti. Kai Bruklyno 
“Vienybė” nukrypo nuo rezis
tencinės vienybės, Detroite im
ta pašnabždom ir pusbalsiai 
spėlioti, kad tas visiems ner
vų gadintojas Girnakalis gal 
būsiąs mūsų Algimantas. O pa
grindą paskaloms davė tai, kad 
nuo jaunystės ar vaikystės, nuo 
Kauno laikų, Algimantas arti
mai draugavo su “Vienybės” 
naujosios linijos entuziastu 
Almiu Šalčium. Ta draugystė, 
regis, nenutrūko iki mirties. 
Bet Girnakaliu Algimantas ne
buvo; buvo kitas, irgi jau mi
ręs žmogus.

Turiu didelę šūsnį spaudos 
fotografų Jono Gaižučio ir 
ypač daug Kazio Sragausko 
(abu jau mirę) man atsiųstų, 
bet spaudoj nepanaudotų nuo-
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Lietuvos vėliavą Anykščių šventovėje šventina klebonas kun. ALBERTAS 
TALAČKA 1988 m. rudenį. Ši vėliava iškilmingai buvo iškelta ant Anykš
čių kultūros rūmų

Jungtis į laisvinimo žygį!
VLIKo ir Tautos fondo žodis Vasario 16 proga

BRANGŪS LIETUVIAI,
Artėjant Vasario šešiolikta- 

jai, kurią šiemet minėsime Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo 71-ąsias metines, mūsų 
visų žvilgsnis krypsta į Tėvynę.

Prisimename sunkius pir
muosius Lietuvos žingsnius į 
nepriklausomą gyvenimą. Ati
duodame pagarbą didžiojo ryž
to asmenims, išvedusiems Lie
tuvą į pasaulio laisvųjų tautų 
šeimą. Susikaupę lenkiame 
galvas kritusioms kovose už 
Lietuvos teisę būti laisva sa
vo žemėje.

Džiaugiamės okupuotoje Lie
tuvoje vykstančiu tautiniu at
gimimu, laisvėjimo pažanga ir 
didžiuojamės Jūsų pasiektais 
ir siekiamais laimėjimais. Jūs 
niekada nebuvote vieni ir ne

būsite ateityje. Mes visada 
Jums padėsime!

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas ir Tautos 
fondas, šios reikšmingos su
kakties išvakarėse, nuošir
džiai dėkoja visiems jų darbo 
rėmėjams ir kviečia visus lais
vojo pasaulio lietuvius dar 
stipriau jungtis į ištvermin
gą laisvinimo žygį ir daugiau 
aukoti, kai tėvynėje vyksta to
kie laisvėjimo reiškiniai.

Visų mūsų tikslas visada 
lieka tas pats - nepriklausoma 
Lietuva!

Dr. Kazys Bobelis,
VLIKo valdybos pirmininkas

Juozas Giedraitis,
Tautos fondo valdybos 

pirmininkas
1989.1.21
Washington, DC

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.

OFFORD 
REALTY LTD.

Member Broker
38 Hurontario Street,

Collingwood,
Parduodant, per
kant ar tik dėl infor
macijos apie namus, 
vasarnamius, ūkius, 
žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling- 
woodo apylinkėse 
kreipkitės į

Angelę Šalvaitytę, b.a.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. (705) 445-5640, 
namų tel. (705) 429-6428.

Mielam broliui
AfA 

JURGIUI NEVULIUI
mirus,

BRONĘ RUKŠĖNIENĘ ir BIRUTĘ ANKUDAVI- 
ČIENĘ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame -

S. J. Andruliai A. Birgelienė
N. A. Ankai E. P. Lukavičiai

A. P. Rašymai 
ir šeimos

traukų. Ten-visa plejada Det
roito visuomenininkų ir visi, 
net po kelis, po keliolika kar
tų, Detroito žurnalistai. Tik 
Algimanto ir su žiburiu nera
dau. Iš dalies tai parodo jo bū
dą: nelįsti į priekį, nevai
dinti prieš kameros žiotis. Iš 
dalies ir todėl, kad korespon
dencijų jis ar išvis nerašė, ar 
gal rašė emigracijos pradžioj, 
kai dar niekas nefotografuo
davo. Kiek atmenu, jis yra ra
šęs šiek tiek reportažų. Apie 
jaunimo stovyklą Dainavą ir ki
tomis temomis. Daugiausia ra
šinėdavo savos rūšies “essays”, 
paliesdamas kokį vieną ob
jektą, jį panagrinėdamas, at
skleisdamas ir užbaigdamas. 
Šitaip abiejuose Kanados sa
vaitraščiuose. Jo rašiniai bū
davo neilgi, gal 1,5-2 mašin
raščio puslapių. Aiškaus sti
liaus, lengvi skaityti, bet ir

teikiantys minčių, klausimų, 
noro su juo polemizuoti. Jam 
pritariančių ar kitaip galvo
jančių jis dažnai būdavo ci
tuojamas.

Paskutinius kelerius metus 
nuo laikraščių kažkodėl buvo 
atsijęs. Kai klausinėdavau, ko
dėl nustojo rašęs, teisindavo
si esąs labai užimtas (dirbo 
projektuotoju “General Mo
tors” inžinerijoj), turįs daug 
viršvalandžių, prisirašysiąs 
pensininkaudamas. Tikrai, kai 
1987 m. pavasarį į ankstyvą 
pensiją pasitraukė, jau pora 
rašinių spaudoje pasirodė. 
Gaila, kad Algimanto Astašai- 
čio gyvybė nutrūko nė 63-čiųjų 
neužbaigusi, tik keletą mėne
sių pensininko laisve tepasi- 
džiaugusi.

Liko žmona Benita ir du su
augę, išsimokslinę vaikai - 
Diana ir Aleksandras.

c MEDELIS CONSULTING
14Q7 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2

SUTVARKOM dokumentus iškvietimui giminių iš Lietuvos 
arba jums privačiai ten apsilankyti.

PALAIKOM ryšius su kultūriniais vienetais, ansambliais 
Lietuvoje.

IŠRUPINAM iškvietimus meninėms grupėms apsilankyti - 
koncertuoti Lietuvoje.

Šiais ar visais kitais reikalais, kreipkitės į
Stefą ar Algį Medelius, vakarais tel. (416) 434-1847.
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® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
KNYGŲ SAUGYKLOS RŪMAI
Pirmosios dažais kvepiančių 

knygų siuntos Kaune atkeliavo į 
pramoninio Žaliakalnio rajono 
Taikos prospektą. Ten joms yra 
pastatytos modernios saugyklos, 
turinčios geresnes darbo bei po
ilsio sąlygas ir knygų tiekėjams. 
Respublikinės knygų prekybos 
bazės Kauno skyriaus vedėjo O. 
Krikštanio pranešimu, iš Kauno 
į Lietuvos knygynus kasmet iš
keliauja didesnė pusė visų gro
žinės, pedagoginės literatūros, 
enciklopedinių bei kitų leidi
nių. Lig šiol tos knygos būdavo 
laikomos senuose, nepritaiky
tuose pastatuose. Šimtus tonų 
leidinių tekdavo iškrauti ir 
pakrauti rankomis. Naujuose 
knygų saugyklos rūmuose kro
vimo darbas visiškai mechani
zuotas. Kėlimo ir pervežimo 
priemonės Kaunan atkeliavo iš 
Sverdlovsko, Kamerovo, Bul
garijos.

SAVANORIŲ KAPAI
Vilnietis Aleksandras Pui

dokas “Tiesos” 1988 m. spalio 
27 d. laidoje džiaugiasi Aukš
tadvaryje, Trakų rajone, tvarko- 
momis-senomis žydų kapinėmis. 
Jų sutvarkymu pasirūpino vieti
nė LP sąjūdžio grupė, užmiršusi 
kitus apleistus kapus: “Tame pa
čiame Aukštadvaryje, bendrose 
kapinėse, radau į žemę susme
gusius, žole apžėlusius mažus 
kareiviškus paminklėlius. Sun
kiai perskaičiau už Lietuvos 
nepriklausomybę žuvusių karių 
pavardes. 1918-1920 metais pil
komis kaimiškomis sermėgomis 
ar įvairiomis trofėjinėmis mi
linėmis apsivilkę valstiečių, 
darbininkų vaikai savo noru ėjo 
kovoti su šventu žodžiu ‘Lie
tuva’ širdyse ir lūpose. Jiems 
nerūpėjo svetimų žemių grobi
mas, nesiekė pralobti. Jie gynė 
savo teisę kalbėti lietuviškai, 
gyventi laisvi savo gimtinėje. 
Daug tokių apleistų savanorių 
kapelių yra mūsų šalelėje. Su
grąžinkime juos į mūsų atmintį, 
suteikime ir jiems garbingą vie
tą Lietuvos istorijoje, mūsų gy
venime. Ypač verta tai prisimin
ti artėjant mirusiųjų pagerbimo 
dienai".

LIETUVOS KARIUOMENĖ
Menininkų rūmuose Vilniuje 

buvo surengta vakaronė prisi
minti Lietuvos kariuomenei. 
Savo įspūdžius “Atminties gi
jos” sausio 4 d. “Tiesoje” pa
skelbė Edmundas Gasys. Vi
siems didelį įspūdį prie rūmų 
padarė 95-rių metų amžiaus Lie
tuvos kariuomenės ir laisvės 
kovų savanoris Vytautas Žem- 
kalnis-Landsbergis, palengva 
išlipęs iš automobilio. Salėje 
kėdžių užteko ne visiems — jau
niausieji stovėjo pasieniais. 
Susirinko daugiausia jaunimas, 
pirmą kartą pamatęs Lietuvos 
ordinus ir kariuomenės ženk
lus. Lietuvos aviacijos isto
rinius faktus atskleidė buvu
sio karo lakūno Aleksandro 
Kostkaus nuotraukų rinkinys. 
Lietuvos kultūros fondo “Ka
rių kapų” valdybos pirm. Algi
mantas Galinskas pasiūlė plo
jimais pagerbti saujelę susi
rinkusių Lietuvos kariuome
nės veteranų. E. Gasys pasako
ja: “... matydami saujelę žila

“PAVASARINĖ” 
gegužės 14-26 

(Vilnius-Kaunas) 
FINAIR Kaina-$2100

“ŠVENTINĖ" 
Birželio 30 - liepos 16 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 
FINAIR Kaina - $2600

“JUBILIEJINĖ” 
Liepos 14-25 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina - $2220

“GINTARINĖ PALANGA”
Rugpjūčio 11-27 

(Palanga) 
FINAIR Kaina-$2350 

Į kelionės kainą (skaityta: pilna kelionės kaina, mokesčiai, vizos mokes
tis, kelionės, sveikatos, gyvybės ir bagažo drauda. Visos kelionės ly
dimos patyrusių palydovų. Kainos garantuojamos - įmokėjus visus pi
nigus. Vietos garantuojamos - įmokėjus $300 rankpinigių. (Po naujų 

metų numatomas kelionių kainų pakėlimas).
KVIEČIAME UŽSISAKYTI KELIONĘ DABAR!

Skambinkite: tel. (416) 769-2500. TELEX: 06-967812 FAX: (416) 763-6279 
Rašykite: 2100 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6S 1M7

Registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066

galvių vyrų, daugelis turbūt su
vokėme nieko nežiną nei apie 
kovas už nepriklausomybę, nei 
apie kariuomenę apskritai. Ta
čiau kalbėti apie 1918 metais 
atkurtą Lietuvos valstybingu
mą, nutylint tokį veiksnį kaip 
kariuomenė, yra ne kas kita kaip 
vaikiškas slapukavimas. Negi tik 
todėl, kad kovos vyko ir rytiniuo
se pasieniuose? ...”

ŽODŽIAI APIE PRAEITI
Kauno istorijos muziejaus 

darbuotojai Vytautas Žukas ir 
Arvydas Pociūnas kalbėjo apie 
Lietuvos kariuomenę, jos sudė
tį, nueitą kelią ir aukas. Buvo 
perskaityta seniausio Lietuvos 
lakūno Simo Stanaičio sveikini
mo telegrama, neturėjusi jokios 
užuominos apie jo patirtas 
skriaudas, nors telegramos au
torius 18 metų yra praleidęs 
Sibiro tremtyje. Apie Lietuvos 
karininkų likimą amžino įšalo 
žemėje kalbėjo buvęs lakūnas 
Antanas Navaitis, apie vienos 
šeimos tragediją — gydytoja 
Marija Raštikytė-Alksnienė, 
gen. Stasio Raštikio dukra. 
Lietuvos persitvarkymo są
jūdžio seimo tarybos narys 
Gediminas Ilgūnas supažindi
no su kai kuriomis Lietuvoje 
ir už jos ribų išsibarsčiusiomis 
lietuvių karių kapavietėmis.

ŠVENTĖ KLAIPĖDOJE
Tūkstančiai klaipėdiečių 

sausio 15 d. susirinko Mažvydo 
parke prie paminklo 1923 m. 
žuvusiems sukilėliams pami
nėti lietuvių tautai svarbaus 
įvykio — šimtmečius vokietinto 
Klaipėdos krašto prijungimo 
prie Lietuvos. Pirmą kartą po
kariniame laikotarpyje pamink
las buvo apsuptas Lietuvos tri
spalvėmis, o papėdė papuošta 
gėlių vainikais. Partinio Klai
pėdos komiteto I sekr. Vikto
ras Baublys priminė lig šiol nu
tylėtus istorinius įvykius, ku
riems dabar reikia grąžinti tik
rąją prasmę: “Atgavusi Klaipė
dos kraštą, Lietuva prasiskynė 
kelią į jūrą, sutvirtino savo eko
nomiką, toliau ugdė kultūrą ir 
tautinę savimonę. Karo metais 
uostamiestis buvo sugriautas, o 
dabar vėl atgimė ir žengia pir
myn. Narsuolių aukos sudėtos 
ne veltui...” Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdžio seimo tary
bos narys Arvydas Juozaitis 
Klaipėdos sukilėlių žygį pava
dino svarbiu tautinės saviraiš
kos ir patriotiškumo aktu, kuris 
lietuvių tautą veda ateitin. Tos 
dienos rytą Marijos Taikos Kara
lienės bažnyčioje buvo atnašau
tos iškilmingos Mišios, o vaka
re įvyko šventinis minėjimas 
Žvejų kultūros ir sporto rūmuo
se. Atsiminimais dalijosi A. Spū- 
das, A. Grušauskas bei kiti Klai
pėdoje vykusių kovų dalyviai. 
Istorinę Klaipėdos krašto pri
jungimo reikšmę nušvietė isto
rikas V. Plečkaitis ir filosofas 
V. Radžvilas. Klaipėdiečius 
sveikino Latvijos liaudies fron
to atstovai. Šventės dalyviams 
koncertą surengė liaudies cho
ras “Klaipėda”, eilėraščius skai
tė dramos teatro aktoriai. Kraš
totyrininkas D. Varkalis suor
ganizavo senų Klaipėdos krašto 
spaudinių, istorinių nuotraukų 
ir dokumentų parodėlę, y. j^st

“SKAMBA, SKAMBA KANKLIAI!”
Gegužės 26 - birželio 6 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina - $2100

“GEGUŽINĖ” 
Gegužės 26 - birželio 12 

(Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 
AIR FRANCE Kaina - $2600

“ŽOLINĖ”
Rugpjūčio 11-20 
(Vilnius-Kaunas) 

FINAIR Kaina-$1999

“BOBŲ VASARA” 
Rugsėjo 6-19 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina - $2150

“RUDENINĖ” 
Spalio 6-17 

(Vilnius-Kaunas) 
AIR FRANCE Kaina-$1999

Klivlando “Grandinėlės" vadovas LIUDAS SAGYS 1988 m. lapkričio 20 d. atšventė savo 70-jį gimtadienį. A. Gedrys 
ir D. von Kiparski įteikia sukaktuvininkui (viduryje) dovaną Nuotr. Vi. Bacevičiaus

Kunigas lankys lietuvius 
Vankuveryje, Edmontone, 

Kalgaryje
Šiais metais Kanados lietu

vių katalikų kunigų vienybės 
valdybos siunčiamas Gavėnios 
metu lankys lietuvius Kanados 
vakaruose kun. Izidorius Sa
dauskas, gyvenantis Montrea- 
lyje. Jis yra saleziečių vienuo
lijos narys, gimęs Suvalkų tri
kampyje, mokslus ėjęs ir kurį 
laiką darbavęsis Lenkijoje. 
Prieš keletą metų jis apsigy
veno Montrealyje ir talkina 
abiem lietuvių parapijom. Yra 
vadovavęs rekolekcijoms įvai
riose lietuvių parapijose.

Savo misijinę kelionę kun. L 
Sadauskas pradės nuo Vanku
verio š. m. kovo 3, penktadie
nį. Vankuveryje išbus iki kovo 
7 d. ir tą dieną vyks į Edmon- 
toną, kur išbus iki kovo 14 d. 
Kalgarin atvyks kovo 14 d. ir 
ten išbus iki kovo 20 d. Iš ten 
grįš Montrealin. Winnipegą 
šiais metais teks aptarnauti 
kitam kunigui, kurio atvyki
mu pasirūpins klebonas prel. 
J. Bertašius.

Minėtų vietovių ryšininkai 
bei apylinkių valdybos prašo
mos sudaryti sąlygas, kad misi- 
jonierius kunigas galėtų vado
vauti rekolekcijoms, aplankyti 
ligonius, senelius bei teikti 
kitus reikalingus patarnavi
mus. Nuo gero paruošimo pri
klausys ir šios kelionės sėk
mingumas. Inf.

Hamilton, Ontario
PARAMA VASARIO 16 GIMNA

ZIJAI. “Tėviškės žiburių” 3 nr. at
spausdintame pranešime iš Ha
miltono apie Vasario 16 gimnazi
jos rėmėjų būrelio aukotojus, buvo 
praleista Antano Obcarskio pavar
dė, aukojusio $50. Už klaidą atsi
prašome ir esame labai dėkingi A. 
Obcarskiui, kuris nors ir nepri
klausydamas būreliui, bet yra pa
stovus gimnazijos rėmėjas jau 10 
metų. Ačiū už stambią auką gimna
zijos išlaikymui. St. Dalius, 

būrelio vadovas
HAMILTONE IR APYLINKĖJE 

norima atgaivinti Jaunimo sąjun
gos vienetą, kuriame priklausy
tų lietuviai nuo 16 iki 30 metų am
žiaus. Reikalinga sudaryti valdy
bą iš asmenų, kurie suinteresuo
ti atstovauti visam Hamiltono 
lietuviškam jaunimui. Jeigu susi
darys pakankamas skaičius kandi
datų, rinkimai įvyks 1989 m. va
sario 12, sekmadienį, nuo 10-12 v. 
Jaunimo centre. Valdybos parei
gos: išpildyti kongreso nutarimus; 
sudaryti Hamiltono jaunimo su ad
resais sąrašą; suruošti bendrava- 
karius (šokius ir t.t.), sujungti 
Hamiltono jaunimą, juos infor
muoti kas vyksta kitose apylinkė
se; ruošti demonstracijas ir ska
tinti kuo daugiau jaunimo jose da
lyvauti; informuoti Hamiltono vi
suomenę apie naujausius įvykius 
Lietuvoje. Suinteresuoti prašo
mi kreiptis į Loretą Mačytę tel. 
632-4558. Onutė Žukauskaitė,

KLJS vicepirmininkė

Wasaga Beach, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS paskelbimo sukaktis bus mi
nima Wasagoje Gerojo Ganytojo 
misijos salėje (52 gatvė) vasario 
17, penktadienį, 3 v.p.p. Progra
moje: dabartinio Lietuvos atgimi
mo vaizdų ir kalbų svarbesnės iš
traukos. Po programos bus vaišės, 
organizuojamos naujos moterų 
būrelio valdybos. Visi trautie- 
čiai kviečiami dalyvauti.

KL Bendruomenė ir 
LF įgaliotinis

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas” (R)
atstovas) vs

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Mokyklos šventė
ST. PETERSBURG, FLORIDA. 

“Saulės” lituanistinė mokykla 
savo patalpose atšventė Kalėdas. 
Susirinko virš 60 asmenų. Tarp jų 
buvo ir atstovai iš kitų organiza
cijų. Lietuvių Bendruomenės pirm. 
Algis Dūda su ponia ir Socialinių 
reikalų atstovė Nina Liubinienė, 
kuri paruošė dovanas mokiniams 
ir mokytojams. Būsimas Lietuvių 
klubo pirm. Antanas Gudonis, 
kuris įteikė didelę dėžę šokola
dinių saldainių atvežtų iš Lie
tuvos. Aldona Krulikienė ir Da
lia Bobelienė padovanojo dekora
tyvinių saldainių, o visos mamy
tės, močiutės ir ponios sunešė py
ragų ir visokių skanumynų.

Mokyklos salėje matėsi Kalėdų 
eglutė, papuošta mokinu padary
tais šiaudinukais. Viename sa
lės krašte sovėjo didelis skonin
gai padengtas stalas su gražia 
staltiese, ant kurio buvo sudėti 
visi skanumynai. Salės sienos 
buvo išpuoštos mokinių darbais, 
tėvai grožėjosi savo vaikų gabu
mais.

Mokyklos vedėja Aurelija L. Ro- 
bertson-Žalnieriūnaitė nuošir
džiai pasveikino visus atvykusius 
į mokinių šventę. Ji padėkojo už
suneštas dovanas ir skanumynus ir
pranešė programos eigą.

Scenoje pirmiausia pasirodė 
Švenčiausioji Mergelė Marija, 
apsirėdžiusi dangiškai mėlynu 
apsiaustu, rankose laikė vystyk
luose suvyniotą Kūdikėlį Jėzulį, 
kurią suvaidino Kristina Clark- 
Kinaitė. Šv. Juozapas, eidamas ša
lia Marijos viena ranka pasirem-

St. Petersburgo Floridoje “Saulės” lituanistinės mokyklos mokiniai atlieka 
Kalėdų eglutės programą

Paskubėkite įnešti indėlius į RRSP, 
nes laikas baigiasi kovo 1 dieną.
• Sumažinsite savo pajamų mokesčius.
• Mokame aukščiausias palūkanas iki 11%.

Neimame jokio mokesčio įdedant ar išimant. 
Kviečiame pasinaudoti mūsų patarnavimu.

“Talka” kredito kooperatyvo valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 29 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 7% 
santaupas............................. 7%
kasd.pal.taupymo s-ta .... 6.5% 
90 dienų indėlius ............  9.5%
1 m. term, indėlius ...... 10.75%,
1 m. term.ind.mėn.pal. 10.25% 
3 m. term.indėlius ............  11%
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.5% 
RRSP ir RRIF 1 m.......... 10.75%
RRSP ind. 3 m..................... 11% 

damas lizdele, o kita prilaikyda
mas Mariją, ieškojo kur atsisės
ti. Jį vaidino Stepas Hileman- 
Pranckūnas. Prie jų prisiartino 
piemenėlis su gyvulėliais, kurį 
vaidino Mikas Degesys. Atėjo ir 
trys karaliai pasveikinti kūdikė
lį, pagarbinti ir įteikti dovanas. 
Šį pasirodymą paruošė Aurelija L. 
Roberston.

Po to mokiniams buvo įteikti 
šio trimestro pažymėjimai ir viena 
premija dvikalbės klasės mokinei, 
nekalbančiai lietuviškai Kristi
nai Clark, kuri nepraleido nė 
vienos pamokos.
Dar buvo eilėraščių deklamaci
jos, kurias paruošė mokytoja Kris
tina Krulikienė. Raminta Moore, 5- 
to skyriaus mokinė, deklamavo 
“Šventa žvaigždė Kalėdų naktį”, 
Julius Degeys - savo eilėraštį 
“Aš esu pirmo skyriaus geras mo
kinys”. Mikas Degesys - darželio 
mokinukas - “Lapė snape”, Vikto
rija Krulikaitė, trijų metukų dar
želio mokinukė - “Lietuvos duk
relės”, Zuzana Hileman-Pranckū- 
naitė pagrojo su fliauta “Sveikas 
Jėzau gimusis”.

Gausiais plojimais palydėti mo
kiniai dabar laukė svarbiausio
momento - susitikti su Kalėdų se- 
neliu, kuris atkeliavo iš tolimos
kelionės su keliais maišais dova
nų. Išėmęs dovanas iš maišo, jis 
apdalino visus mokinius. Visi buvo 
patenkinti ir laimingi su savo gau
tomis dovanomis. Jie rodė jas vieni 
kitiems, nes buvo geri mokiniai.

Baigėm šią Kalėdų eglutę visi 
pabendraudami prie kavutės ir 
skanumynų. Auksutė

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas........ 14%
nekiln. turto pask. 1 m..12.25% 
nekil.turto pask. 3 m.. 13% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dyd( iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Antano Smetonos (1874-1944), 

pirmojo ir paskutinio Lietu
vos prezidento, tragiškos mir
ties Klivlande 45 metų sukaktį 
sausio 8 d paminėjo Amerikos 
lietuvių tautinės sąjungos Los 
Angeles skyrius. Minėjimą įva
diniu žodžiu Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje pradėjo skyriaus 
pirm. Rūta Šakienė. Invokaciją 
sukalbėjo prel. Jonas Kučingis. 
Apie velionies A. Smetonos gy
venimą ir veiklą pranešimą pa
darė dr. Povilas Švarcas, pri
mindamas dabar Lietuvoje A. 
Eidimto rašomą prez. A. Sme
tonos monografiją, kurioje ob
jektyviai atskleidžiami jo nuo
pelnai. Pianistė Raimonda 
Apeikytė programą papildė lie
tuviškų liaudies ir kompozito
rių dainų pyne. Įdomus buvo A. 
Smetonos filmas, kurį 1981 m. 
pagamino filmininkas Paulius 
Jasiukonis anuometinio Ameri
kos lietuvių tautinės sąjungos 
pirm. inž. Antano Mažeikos ini
ciatyva. Programai vadovavo 
Vytautas Šeštokas. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu. Sekan
čią dieną, sekmadienį, nemažai 
dalyvių sutraukė velioniui skir
tos gedulinės Mišios Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje.

Šiame skyriuje jau esame rašę, 
kad pernai rudenį Detroito ar
kivyskupija nutarė uždaryti 58 
parapijas, turinčias mažiau kaip 
500 šeimų ir $100.000 metinių pa
jamų. Į tą sąrašą buvo įtrauktos 
ir dvi lietuvių parapijos Detroi
te — Šv. Petro ir Šv. Antano. Abi 
jos stengėsi apginti savo teises. 
Už palikimą kovojo Šv. Petro 
klebonas kun. Kazimieras But
kus, o Šv. Antano klebonas kun. 
Alfonsas Babonas kovon netgi 
buvo įjungęs specialiai sudary
tą parapijiečių komitetą. Galu
tinius rezultatus sausio 8 d. pa
skelbė Detroito arkivyskupas 
kardinolas Edmundas Szoka. 
Bus uždarytos 34 parapijos, o 
24 paliktos vieneriems metams 
su sąlyga, kad jos stengsis pa
tenkinti nustatytas gaires arba 
susijungti su kaimyninėmis pa
rapijomis. Šv. Petro parapijai 
buvo leista pasilikti dar dvejus 
metus, kol klebonas kun. K. But
kus išeis pensijon. Šv. Antano 
parapija palikta vieneriems me
tams. Tada jos reikalu bus pa
darytas galutinis sprendimas.

Australija
Penkioliktosioms Australijos 

lietuvių dienoms Adelaidėje 
buvo skirta paskutinioji 1988 
m. gruodžio savaitė. Dienos pra
dėtos iškilmingomis pamaldo
mis Šv. Pranciškaus Ksavero 
katedroje. Koncelebracines Mi
šias atnašavo Adelaidės lietu
vių kapelionas kun. J. Petraitis, 
MIC, su kun. dr. Pr. Daukniu, 
kun. J. Petrausku ir kun. dr. A. 
Savicku. Giedojo sol. G. Vasi
liauskienė, jungtinis Šv. Kazi
miero parapijos ir “Lituania” 
choras, diriguojamas N. Masiu- 
lytės-Stapleton. Aukas atnešė 
PLB valdybos pirm. dr. V. Bie
liauskas, ALB krašto valdybos 
pirm. D. Baltutienė su ALB Ade
laidės apylinkės pirm. J. Sta
čiūnų ir Australijos lietuvių 
katalikų federacijos atstovu 
Pr. Pusdešriu. Skaitymus atli
ko dr. V. Bardauskaitė, B. Stal- 
baitė ir A. Zamoiskis. Lietu
viams skirtą žodį tarė Adelai
dės arkiv. Leonardas Faulkne- 
ris, šiltai įvertindamas jų in
dėlį Australijos Katalikų Bend
rijom Po pamaldų visi nužygia
vo Adelaidės rotušėn. Oficialio
ji Australijos lietuvių dienų 
atidarymo dalis įvyko rotušės 
salėje. Atidaryme kalbėjo ren
gėjų komiteto pirm. J. Vabolie- 
nė, sveikino ALB krašto valdy
bos pirm. D. Baltutienė, PLB 
valdybos pirm. dr. V. Bieliaus
kas. Dienas atidarė P. Australi
jos valstijos premjeras J. C. Ban- 
nonas. Koncertinė dalis pradėta 
Broniaus Budriūno ir Bernardo 
Brazdžionio kantata “Per pasau
lį keliauja žmogus”. Genovaitės 
Vasiliauskienės diriguojamam 
chorui talkino solistai — sop
ranas Gražina Žigaitytė-Hurba, 
baritonas Petras Račkauskas ir 
pianistė Nemira Masiulytė-Sta- 
pleton.

Australijos lietuvių katalikų 
federacijos XIX-sis suvažiavi
mas Adelaidės lietuvių kata
likų centre gruodžio 28 d. buvo 
pradėtas Mišiomis Šv. Kazimie
ro koplyčioje. Jas koncelebravo: 
kun. dr. Pr. Dauknys, kun. S. Gai
delis, SJ, kun. J. Petrauskas ir 
kun. dr. A. Savickas. Federaci
jos suvažiavimas susilaukė 46 at
stovų. Iš federacijos valdybos 
pirmininko pareigų prieš porą 
mėnesių buvo pasitraukęs sun
kiai sergantis pirm. Vincas Že
maitis, kurį pakeitė kun. dr. Pr. 
Dauknys. Suvažiavime kalbėjo 
federacijos įgaliotinis Adelai
dėje Pranas Pusdešris ir svečias 

iš Lietuvos Aleksas Gabrys. 
Veiklos apžvalgą padarė kun. 
dr. Pr. Dauknys. Ji daugiausia 
lietė Lietuvos krikšto 600 me
tų sukakties minėjimus 1987 m. 
ir dabartines “Tėviškės aidų” 
leidybos problemas. Red. kun. 
dr. Pr. Dauknį nuo š. m. sausio 
1 d. yra pakeitęs architektas 
Kazimieras Mieldažys, adminis
tratoriumi dirba Benediktas 
Kaminskas. Prenumeratos nu
tarta nepabranginti. Tikimasi, 
kad sparčiai kylančias kainas 
padengs įvairiose lietuvių ko
lonijose rengiamos vakaronės 
“Tėviškės aidams” remti. Lie
tuvių sielovados vadovas prel. 
Petras Butkus, turėjęs skaityti 
paskaitą, susirgo ir negalėjo 
atvykti iš Sydnėjaus. Jį pakei
tė dr. Algirdas Statkevičius, 14 
metų kalintas sovietų, kalbėjęs 
apie religijos būklę Lietuvoje 
ir dabartinius įvykius. Naujai 
kadencijai perrinkta ligšiolinė 
Australijos lietuvių katalikų 
federacijos valdyba, prie jos 
prijungus Gintautą Samulį.

A. a. Vincas Žemaitis, Austra
lijos lietuvių katalikų federa
cijos pirmininkas, pakirstas 
sunkios vėžio ligos, mirė sau
sio 2 d., pasibaigus Australijos 
lietuvių dienoms. Velionis buvo 
kaunietis, gimęs 1925 m. lapkri
čio 1 d., baigęs septynias klases 
“Aušros” berniukų gimnazijoje, 
o VIII klasę — Kasselio lietuvių 
stovyklos gimnazijoje. Australi
jon atvyko 1949 m. Darbo sutartį 
atliko Beechworthe. Įsikūrė 
Sale vietovėje, kur įsteigė mo
kyklėlę lietuvių vaikams. Buvo 
išrinktas nedidelės ALB Sale 
apylinkės seniūnu. Sukūrė lie
tuvišką šeimą su Antanina Lau
kaityte, išaugino dukras Gailę 
ir Vidą. Persikėlęs gyventi į 
Melburną, velionis įsijungė į 
plačią veiklą lietuvių organi
zacijose. Nuo 1968 m. dirbo Aus
tralijos lietuvių katalikų fede
racijos valdyboje. Tik prieš mir
tį dėl sunkios ligos turėjo pa
sitraukti iš pirmininko parei
gų. Tačiau dar 1988 m. gruodžio 
10 d. atlydėjo prie altoriaus duk
rą Vidą santuokai su Edvardu 
Pankevičiumi, rūpinosi Austra
lijos katalikų federacijos XIX- 
ju suvažiavimu Adelaidėje.

Britanija
A. a. Margareta Vaineikienė’, 

žymaus lietuvių veikėjo Hen
riko Vaineikio žmona, gimusi 
Cumbrijoje 1917 m. kovo 16 d., 
mirė Boltono ligoninėje 1988 m. 
gruodžio 21 d. H. Vaineikis yra 
ilgametis DBLS Boltono sky
riaus pirmininkas. Velionė jam 
padėdavo rengti minėjimus ir 
pobūvius. Ją labai vertino Bol
tono ir apylinkės lietuviai. Pa
laidota Boltono kapinėse iš ang
likonų bažnyčios. Apeigas atliko 
anglikonų kun. D. Dunn. Laido
tuvių dalyviams arbatėlę Bolto
no ukrainiečių klube buvo pa
ruošusi S. Keturakienė su kito
mis lietuvėmis. Užuojautą H. 
Vaineikiui ir giminėms pareiš
kė DBLS centro valdybos narys 
E. Šova, Boltono lietuvių var
du — H. Silius, Mančesterio — 
A. Podvoiskis.

Lenkija
Steigiamasis Lietuvos bičiu

lių klubo narių susirinkimas 
1988 m. gruodžio 14 d. įvyko Var
šuvoje, Lenkijos mokslų akade
mijos istorijos institute. Lie
tuviams atstovavo iš Punsko at
vykę Lietuvių visuomeninės kul
tūros draugijos atstovai, iš Vil
niaus — “Tėviškės” draugijos 
pirm. V. Sakalauskas, Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio seimo 
tarybos pirm. prof. V. Landsber
gis, savaitraščio “Gimtasis kraš
tas” red. A. Čekuolis, Vilniaus 
universiteto partinio komiteto 
sekr. prof. B. Genzelis, lenkų 
laikraščio “Červony štandar” re
daktoriaus pavaduotojas J. Sur
vila, Lietuvos draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio šalimis 
sekr. Z. Vaišvilaitė. Įvadinį žo
dį tarė Torunės universiteto 
prof. Zbignevas Vežbickis, Lie
tuvos bičiulių klubo steigiamojo 
komiteto narys. Diskusijose pa
sisakė apie 30 steigiamojo susi
rinkimo dalyvių. Daugelis pri
tarė Lietuvos bičiulių klubo 
įsteigimui, bet buvo ir tokių, 
kurie pareikalavo Vilniuje ati
daryti lenkų universitetą. Vie
nas netgi prasitarė, kad į Len
kijoje steigiamus Vilniaus, Lvo
vo, Gardino bičiulių klubus dau
giausia įsijungia lenkai, kurie 
šiuos miestus nori prisijungti 
prie Lenkijos. Susirinkimo daly
viai pasmerkė tokias lenkiško 
“patriotizmo” apraiškas. Buvo 
pabrėžta, kad Vilnius ir jo kraš
tas visada priklausė Lietuvai. 
Neigiamai buvo įvertintos vis 
dar kartais pasitaikančios kai 
kurių lenkų ir lietuvių tautinės 
apraiškos, keliančios neapykan
tą tarp abiejų tautų.



Mokykla dabartinėje Lietuvoje
GENOVAITĖ BIJŪNIENĖ
Paskaitą tema “Mokykla da

bartinėje Lietuvoje: sovietinė 
ir tautinė” sausio 22 d. Toronte 
skaitė Genius Procuta. Pra
džioje šiek tiek apie paskaiti
ninką. Jis gimė Vilkaviškyje. 
Pirmus 10 metą gyveno Taura
gėje ir Vilniuje. Po karo baigė 
lietuvių progimnaziją Miun
chene. Išvykęs į Naująją Ze
landiją, buvo aktyvus lietuvių 
bendruomenės narys, mokė li
tuanistinėje mokykloje. Baigė 
Aucklando universitetą, stu
dijuodamas filosofiją, politi
nius mokslus ir auklėjimą. Ak
tyviai reiškėsi “New Zealand 
Baltic Society” vykdomajame 
komitete, politinėje ir kultūri
nėje veikloje. Suorganizavo 
Australijoje gyvenančių lietu
vių dailininkų parodą “Lithua
nian Prints and Drawings” 
1958 m. Aucklando miesto me
no galerijoje. Buvo aktyvus 
lietuvių spaudos, vietinės 
miesto bei universiteto spau
dos korespondentas. 1963 m. 
sukūręs lietuvišką šeimą, išvy
ko į Čikagą. Ten toliau tęsė po
litinius ir pedagoginius moks
lus, gaudamas magistro laips
nį cum Įaudė “University of 
Chicago”. Vėliau buvo pa
kviestas į aspirantūrą rengtis 
daktaratui lituanistinėje sri
tyje. Gyvendamas Čikagoje, 6 
metus buvo “Lituanus” žurna
lo ir “Akiračių” redakcijos 
narys. 1972 m. su šeima atvyko 
nuolatiniam apsigyvenimui į 
Otavą. Iki septinto dešimtme
čio galo dėstė Otavos universi
teto aspirantūroje Sovietų ir 
Rytų Europos švietimo veika
lus. Dalyvavo mokslinėje tyri

mo srityje, konferencijose ir 
seminaruose Šiaurės Ameri
koje ir Europoje (įskaitant 
Lietuvą). Suorganizavo Teles
foro Valiaus, Vytauto Virkau 
ir Lietuvos fotografų parpdas 
Otavoje. Moksliniai darbai 
skelbti žurnaluose “Lituanus”, 
“Metmenys”, “Journal of Bal
tic studies”, “Journal of Slavic 
Review”, Liet, katalikų akade
mijos mokslo darbuose. Nuo 
1966 m. yra Vilniaus Univer
siteto bibliotekos rėmėjas, 
per tą laiką dovanojęs 4.000 
mokslinių knygų. Atvykęs į 
Torontą prieš pusę metų, ati
darė knygų antikvariatą “Bald
win Books” Toronto mieste (16 
Baldwin St.).

Savo paskaitoje G. Procuta 
kalbėjo, kad, sovietams oku
pavus Lietuvą, iš pagrindų 
buvo pakeista švietimo siste
ma. Iškilo uždavinys suformuo
ti visapusiškai išsilavinusią, 
komunistiškai sąmoningą ir 

(Nukelta Į 7-tą psl.)
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Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Ne tik namai, 
bet ir jūsų ateitis

Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvui “Parama”

reikalinga tarnautoja 
arba tarnautojas.

Pirmenybė turintiems patyrimo banke ar buhalterijos 
darbe, kalbantiems lietuviškai ir angliškai. Kreiptis į 
vedėją tel. 532-1149

NAUJĄ AUTOMOBILĮ “LADA”,
jūs galite padovanoti savo giminėms Lietuvoje.

Kreiptis -
H. Petrikas, Lehmstr I, 2970 Emden, West Germany.

Kaina 6 tūkstančiai JAV doleriais.

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

UKRAINIEČIŲ IMPORTO IR 
EKSPORTO BENDROVĖ

FIRCHUKS 
/ 
Siunčiame siuntinius į Lietuvą.
Turime moteriškų, vyriškų bei vaikiškų drabužių. Taip pat 
220 voltažo radijų ir vaizdajuosčių rekordavimo aparatų. 
610 Queen St. W., Toronto, Ont., M6J 1E3. Tel. 364-5036

Siūlome patį didžiausią elektronikos 
pasirinkimą, kurį galima naudoti 

_________________ JA U, Europoje ir Lietuvoje.

Žemos kainos ELEKTRONICS 
11 OV ar 22OV, PAL-SECAM-NTSC 

tinkami naudoti Lietuvoje!
Visi videomagnetofonai pritaikyti naudojimui Lietuvoje. Turiu 

oficialų leidimą pasiuntimui į Lietuvą. Prieinamos kainos.
Telefonai: (416) 663-9497, (416) 665-4250

Adelaidės pagrindinėje King Williams gatvėje lietuviškos trispalvės plevėsavo dvi savaites

Sporto žaidynės Australijoje
Kelionė, sutikimas, žaidynės ir įspūdžiai

R. SONDA

Ankstyvą gruodžio dienos 
rytą pagrindinė grupė sporto 
klubo “Vytis” krepšininkų 
“Audra Travel” savininkės 
parūpintu autobusu (tai jos 
dovana mums, keliauninkams) 
išvažiavo į Detrioto orauostį. 
Antrą grupę sportininkų, va
dovų ir turistų į Buffalo ora
uostį vežė dviem automobi
liais “Aušros” sporto klubo 
pirm. Algis Malinauskas ir jo 
sūnus. Oras puikus, neatrodė 
kad paliekame žiemą.

Besišnekučiuojant nepaste
bėjom, kad jau ir JAV. Muiti
ninkas sužinojęs, kad keliau
jam į tolimąją Australiją ne
sivargino mūsų dokumentų ir 
bagažo tikrinimu. Buffalo ora- 
uostyje atidavėm bagažą ir ne
kantriai laukėme lėktuvo. Pa
galiau susėdome ir apsidžau- 
gėme, bet neilgam. Mūsų lėk
tuvą Čikagos orauostas nepri
ėmė ir jis stovėjo ant pakilimo 
tako.

........Kelionės nesklandumai
Čikagoje per 11 minučių tu

rėjome suskubti į lėktuvą. Bėg
te bėgome ir skriste skridome, 
bet suskubome, ir jau lėktuve į 
Los Angeles. Čia mes radome 
kone visus čikagiečius. Paki
lus į orą, užsimezgė naujos pa
žintys, nesibaigiančios kalbos 
tarp senų ir naujų draugų.

Mane nustebino, kai “Ne
ries” klubo treneris Romas 
Puodžiūnas pasakė, kad pa
keistas krepšinio varžybų tvar
karaštis. Toronto “Vytis” tu
rės žaisti vienoje grupėje su 
JAV komandomis ir Lietuvos 
rinktine. Kiti šaltiniai šią ži
nią patvirtino, bet pats vyriau
sias mūsų vadas Vytautas Gry
bauskas oficialiai ją paneigė. 
Per daug nesijaudinome, nes 
mūsų tikslas buvo dalyvauti 
žaidynėse, o su kuo rungty
niausime, ne taip buvo svarbu.

Pasiekėme šiltąjį Los Ange
les miestą, bet čia ne šilčiau 
kaip Toronte. Kelionės ne
sklandumai lydėjo mus ir čia. 
Bilietų registracija neįtikė
tinai ilga. Jauna tarnautoja 
per gerą valandą sutvarkė mū
sų bilietus. Jau 10 v.v. Toron
to laiku, o turtingose JAV-se 
dar neturėjome nė kąsnelio 
karšto maisto. Skubam visi pa
valgyti. Pasistiprinę vaikšto
me po erdvų, bet šaltą tarptau
tinio orauosčio pastatą. Dali
namės pirmaisiais kelionės 
įspūdžiais, diskutuojame būsi
mų varžybų sistemą su Ameri
kos sportininkais. Nustebome, 
kad negalime pirkti “Duty 
Free” krautuvėse, nes pusva
landžiui lėktuvas nusileis Ho
nolulu. Atrodo, kad JAV-bės 
jau per daug turtingos ir ne
nori prekiauti bet kur ir kada.

Puikus patarnavimas
“Qantas” lėktuve atsigavo- 

me. Patarnavimas keleiviams 
nepaprastai geras. To galėtų 
pasimokyti beveik visos JAV ir 
Kanados lėktuvų bendrovės. 
Nuotaika dar labiau pakilo, 
kai gavome valgiaraštį ir rin
komės patiekalus. Truputį pa- 
snaudus, nusileidome Honolu
lu mieste. Čia mūsų jau laukė 
sportininkų grupė, išskridusį 
per Detroitą. Persėdome į ki
tą lėktuvą, kuriame beveik visi 
baltiečiai: estai, latviai ir lie
tuviai. Didelį apetitą, gal tik
riau “dideles akis”, turintys 
keleiviai greitai pasisotino 
visokiomis gėrybėmis ir užmi
go. Jau 25 valandos kelionėje, 
bet iki Sydnėjaus dar turime 
skristi 8 valandas. Už lango 
naktis, tik apačioje plaukian
tys balti debesėliai primena 
tolimoje Kanadoje sniegu ap
klotus laukus.

Po pokalbių su sporto veikė
jais galvoju, kokios linijos 
reikės laikytis būsimuose ofi
cialiuose sporto veikėjų pasi
tarimuose. Lietuvos sportipjn- 
kai kvies visus sekančioms 
žaidynėms į Lietuvą. Prisimi
niau vieno Kanados LB vadovo 
žodžius: “Kol galime padėki
me, nes ta pagalba ne tik Lie
tuvai, bet ir mums patiems pa
dės”. Kanados sporto vadovų 
nuomonė yra tokia: sportinis 
bendradarbiavimas neturėtų 
vykti politiškai nepriimtino
je aplinkoje.

Už lango pradėjo švisti. Ar
tėjame prie Australijos žemy
no. Pavalgius pusryčius, pil
dėme Australijos imigracijos 
ir muitinės formas. Ant dide
lio ekrano rodė Australijos 
vaizdus ir lėktuvo padėtį tuo 
momentu. Leidžiamės. Lėktu
vui pranėrus pro debesis, pa
matėme žalumynuose pasken
dusią Australiją. Tarp žalu
mynų, lyg gėlės, raudonavo 
namų stogai. Atlikome imigra
cijos ir muitinės fomalumus 
ir patekome į mielų, mūsų be
laukiančių, Sidnėjaus miesto 
tautiečių būrį.

Pasitiko šventės rengėjai
Su dideliais plakatais jie 

kantriai laukė svečių, atvyks
tančių skirtingu laiku. Svečius 
pasitiko organizacinio komi
teto pirm. Jurgis Jonavičius, 
Lietuvos delegacijos vadovas 
Artūras Povilionis ir turbūt 
svarbiausias šios šventės ren
gėjas Antanas Laukaitis. Pa
togūs autobusai mus vežė į Lie
tuvių namus, kur sportininkai 
buvo paskirstyti po 2-4 grupe
lėmis pas vietinius lietuvius. 
Nors ir pavargę po ilgos kelio
nės, ilsėtis neturėjome laiko. 
Pavalgius vykome į Antano 
Laukaičio rezidenciją ir prie 
didelio apskrito stalo, kartu

su pagrindiniais Australijos 
ir Lietuvos sporto veikėjais 
aptarėme sportines proble
mas.

Sekančią dieną apžiūrėjome 
miestą. Sydnėjus tikrai vienas 
iš gražiausių miestų pasauly
je. Mus stebino nepaprasta 
miesto švara, žmonių tvarkin
gumas. Keistai atrodė kairiąja 
puse vykstantis judėjimas. 
Vakare rinkomės uoste, sėdo
me į didelį laivą ir plaukėme 
pro gražiuosius operos rūmus 
pasigrožėti miesto vaizdais 
ir tarpusavyje pabendrauti. 
Prasidėjo šokiai ir nepaste
bėjom, kad grįžom uostan. 
Mieste oras vėsus, neliko die
nos metu taip negailestingai 
mus varginusios drėgmės. Pra
sidėjo, kaip ir pridera did
miestyje, nuotykiai. Ir ne jau
nimui, bet veteranams.

Įvyko nelaimė
Pėsti grįždami iš uosto mū

sų “muškietininkai” Antanas 
Supronas, Mamertas Duliūnas 
ir Vincas Kačergius ėjo sker
sai gatvę. Viduryje gatvės pa
sikeitė šviesos. Iš mums ne
įprastos pusės Visu greičiu 
atvažiuoja automobiliai. Ma
mertas žengė pirmyn, Antanas
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traukėsi atgal, o Vincas liko 
vietoje. Paskutiniu momentu 
jis šoko į viršų, sudaužė au
tomobilio langą, perskridęs 
per jį krito ant kieto grindi
nio. Praeiviai surinko jo išsi
barsčiusius daiktus: laikrodį, 
akinius, klausos aparatą. Po
licija išskyrė besipešančius 
vairuotojus, išsklaidė praei
vius ir galų gale greitosios 
pagalbos darbuotojai nukentė
jusi nuvežė ligoninėn. Vincas 
per daug nenukentėjo ir saulei 
tekant grįžo iš ligoninės į vieš
butį. Nuotykiu susidomėjo Lie
tuvos televizija. Mamertas Du- 
liūnas, matęs visas to įvykio 
smulkmenas, kartu su Vincu 
Kačergium jiems papasakojo. 
Po pasikalbėjimo su Lietuvos 
sportininkais, mūsų Pirmosios 
tautinės olimpiados dalyviai 
nutarė už 2 metų važiuoti su 
sportininkais Lietuvon. O Vin
cui jau šiandien 79 metai!

Įspūdingos šventės
Kūčių vakaras buvo tikrai 

įspūdingas. Svečiai ir šeimi
ninkai, lyg viena šeima, pripil
dė didžiulę Sydnėjaus Lietu
vių namų salę. Visi dalyvavo
me tikrai neužmirštamoje 
šventėje.

Kalėdų rytą išskridome Ade- 
laidėn. Lėktuve valgėme kalė
dinius pietus ir nepastebėjo
me, kad jau Adelaidėje. Atvy-

2938 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P1Y8
Tel. 769-0631 Fax 769-0586
Daugiarūšė sistema 110-220 voltų 

50—60 Hz
Tinka Lietuvai ir kitiems Europos kraštams

‘Video ‘Namų apyvokos reikmenys
(šaldytuvai ir kt.)

‘StereoTelevizijos
(pakavimo patarnavimas l visus pasaulio kraštus

kus į Lietuvių namus paskirs
tė mus nakvynėms. Mūsų paly
dovas, vietinis lietuvis, didžią
ją dalį nuvežė į “King’s Head” 
viešbutį. Jis turėjo viešbučio 
raktus, atrakino duris, leido 
išsirinkti kambarius. Senoviš
kas viešbutis išlaikė savo pra
eito šimtmečio stilių, nepa
sidavęs civilizacijos progre
sui. Vėlai vakare grįžo vieš
bučio šeimininkai ir klausė: 
Kas jūs? Kas jums davė raktus? 
Išsiaiškinome, susidraugavo
me ir kartu valgėme vakarie
nę. Paskui prie fortepijono 
šeimininkus mokėme lietuviš
kų dainų.

Žaidynių atidarymas
Sekantį rytą — sporto vado

vų posėdis. Nutarėme Pasau
lio lietuvių žvaigždžių krep
šinio komandą sudaryti iš Lie
tuvos, Kanados, dviejų JAV ir 
Australijos trenerių sudarytų 
sąrašų. Edis Taparauskas bus 
vadovas.

Iškilmingas žaidynių atida
rymas vyko “Appolo” stadione. 
Paskui vėliavas žygiavo Lie
tuvos, Kanados, Amerikos ir 
Australijos sportininkai. Gie
dami himnai. Sportininkus 
sveikino sporto vadovai ir gar
bės svečiai. Atidarymo iškil
mes filmavo Adelaidės televi
zija. Po iškilmingo atidarymo 
prasidėjo rungtynės.

(Bus daugiau)

Rasa Malinauskaitė ir Ričardas Duliūnas iš Toronto su naujais draugais 
Australijoje

SONA HI Fl TURI VISKĄ
SHARP WQ-T221Z SONY CFS-W365

$139"

VM-600E

$1999"

110-220 VOLTS 
50-60 Hz

Užsukite pas mus 
įsigyti dovanų 

savo mylimiesiems 
arba savo asmeniškai 
pramogai Kanadoje.

TOSHIBA V-83CZ

SECAM D«K PALB-G

JVC GF-450
VIDEO CAMERA

M 99999
Mes turime didžiausią 

pasirinkimą foto aparatų, 
video aparatų, televizorių, 

nešiojamų radijų trumpomis 
bangomis, dvikasetinių magne

tofonų ir kitokių aparatų 
iš tokių žymiųjų firmų:

SONY, JVC, AKAI, AIWA, NATIONAL, PANASONIC, SHARP, HITACHI, 
TOSHIBA, SANYO, SANSUI ir PHILIPS.

$14999

$549"
NATIONAL PANASONIC

NV-M7EN

$1999"

MES TAIPGI SKAITLINIU BŪDU PERFILMUOJAM VIETINĖN SISTEMON UŽSIENIETIŠKAS 
VAIZDAJUOSTES IR IŠNUOMOJAM DAUGIASISTEMIUS TELEVIZORIUS BEI VCR

332 YONGE STREET 
(North of Eaton Centre) 

TORONTO, ONT. 
(416) 591-6616
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Medžiotojų - žūklautojų klubo sukaktis
Hamiltono “Giedraičio” klubui jau 25 metai

Švęskime ir pasiryžkime!
PLB žodis Vasario 16 šventės proga

KAZYS MILERIS
Medžiotojų-žūklautojų klubas 

“Giedraitis” savo veiklos 25 me
tų sukaktį paminėjo iškilmingu 
pokyliu. Iškilmės įvyko čia kas
met klubo rengiamo “zuikių ba
liaus” laiku, kur paprastai būna 
pasilinksminimas, kokia nors 
meninė programa ir zuikienos 
vakarienė. Šitais sukaktuviniais 
metais tas viskas buvo labai pa
gerinta, paruošiant vakarienę 
su keliais žvėrienos ir žuvų pa
tiekalais, vaišinant svečius vy
nu, o meninei programai atsi- 
kviečiant iš Klivlando pagarsė
jusį vyrų oktetą. Šįsyk nebuvo 
nė jokių loterijų.

Pirmininko žodžiu pradėtas 
vakaras

Sukaktuvinį vakarą pradė
jo ilgametis klubo pirm. J. Stan
kus, suglaustai nupasakodamas 
klubo istoriją, kuri prasidėjo 
1963 m., A. Liūdžiui ir pulk. J. 
Giedraičiui sukvietus steigia
mąjį susirinkimą. Garbingojo 
pulkininko vardu vėliau tas klu
bas buvo ir pavadintas. Išvardi
no ir kitus pradininkus bei me
cenatus. Taip pat prisiminė ir 
jau mirusius didžiuosius klubo 
entuziastus - Zenoną Bolskį, 
Adomą Buinį, Alfonsą Šilinskį. 
Po to pakvietė pranešinėti pro
gramą liet, radijo valandėlės 
“Gintariniai aidai” vedėją L. 
Stungevičienę, kuri čia visiems 
mūsų organizatoriams ir pirmi
ninkams praveda jų renginius. 
O ji pradėdama pateikė šiek 
tiek ir savo humoro iš medžio- 
tojų-žūklautojų gyvenimo dar, 
pasikvietusi talkon Aid. Matu- 
licz, sudainavo apie juos ir 
duetą.

Tada scenoje pasirodė su va
dovu aštuoni Klivlando daini
ninkai, ir prasidėjo koncertas. 
Klivlando oktetas Hamiltone 
jau trečią kartą. Prieš keliolika 
metų juos čia buvo išsikvietę 
tie patys medžiotojai ir žūklau- 
tojai. Paskutinį kartą Hamiltone 
jie dainavo 1982 m. Kariuome
nės šventės minėjime, iškviesti 
šaulių kuopos pirm. P. Kanopos. 
Dabartinio okteto sudėtis jau 
nebe ta pati. Nebėra gyvųjų tar
pe okteto įkūrėjo muz. R. Babic
ko, taip pat ir Just. Raulinai- 
čio, F. Kaminsko. Bet oktete nuo 
įsikūrimo dar tebedainuoja ak
sominio balso tenoras A. Gilys 
ir gražaus tembro baritonas M. 
Aukštuolis. Oktetas turi ir naują 
savo vadovą muz. R. Kavaliaus
ką, neseniai atvykusį iš Lietu
vos ir ten baigusį muzikos moks
lus. Taip pat su oktetu dar tebė-

JONAS STANKUS, Hamiltono me- 
džiotojų-žūklautojų klubo “Gied
raitis” ilgametis pirmininkas, sėk
mingai vadovaujantis jau 17 metų

ra ir švitri, publiką patraukianti 
solistė Irena Grigaliūnaitė.

Darnus okteto dainavimas
Su savo pirmuoju vadovu R. 

Babicku jau išgarsėjęs šis dai
nos vienetas, o dabar vėl pate
kęs į geras R. Kavaliausko ran
kas, ir šį sykį vėl apie valandą 
savo melodingu ir lyrišku daina
vimu džiugino Hamiltono publi
ką. Tokio dainos grožio mes jau 
esame seniai išsiilgę. Savo tele
vizijos ekranuose mes bemato- 
me tik rėkiančius, suprakaita
vusius gitaristus ir girdime tik 
kurtinantį būgnų mušimą. Šian
dien estradiniuose koncertuose 
ne daug beišgirsti kokios harmo
ningos melodijos. Girdi vien tik 
trankų ritmą ir matai daugiau 
šokinėjantį kaip dainuojantį 
solistą. Su savo gerai paruošta 
programa Klivlando balsingi 
vyrai ir jų žavi solistė suteikė 
besiklausantiems tikrai daug 
tyro ir malonaus pasigėrėjimo. 
Savo repertuare jie turėjo Lie
tuvos ir lietuvių išeivijos kom
pozitorių dainų ir operečių iš
traukų. Dainos buvo parinktos 
įvairiems skoniams. Vyrų bal
sai skambėjo maloniai, išlygin
tai ir pastoviai visose savo balsų 
aukštumose. Ypatingai gražiai 
ir naujai nuskambėjo sena St. 
Šimkaus “Kur bakūžė samanota” 
daina su sol. I. Grigaliūnaitė. 
Kad ir prie vaišių stalų susėdus, 
publika koncerto klausėsi nuš
čiuvus ir su dideliu dėmesiu. 
Dainininkus palydėjo entuzia
stiškais aplodismentais, išpra
šydami net dviejų pakartojimų. 
Dėkingi rengėjai apdovanojo 
oktetą ir solistę gėlėmis. Okte
tas turi išleidęs tris savo polkš-

A VASARIO 16-SIOS PROGA
% KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
A' prašo auku visuomeninei-tautinei veiklai paremti

Kanados Lietuvių Bendruomenė, vienintelė Kanadoje, nuolatos rūpinasi Lietuvos ir 
jos suverenumo reikalais, palaiko ryšius su Kanados vyriausybių institucijomis ir kitų 
pavergtų tautų organizacijomis, informuoja Kanados valdžią bei spaudą, iškeliant 

Lietuvos vardą plačiai Kanados visuomenei.

Per Kultūros ir Švietimo komisijas ji dirba lietuvybės ir jos vertybių išlaikymui bei puoselėjimui 
čia Kanadoje ir jų perdavimu jaunajai kartai. Už aukas $20 ar daugiau metų pabaigoje išduodami 

pakvitavimai atleidimui nuo pajamų mokesčio.

Prašome naudoti specialius vokelius, gaunamus apylinkių valdybose, ir aukoti per KLB apylinkių 
valdybas arba siųsti: Kanados Lietuvių Bendruomenė, 1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8.

KLB krašto valdyba

teles. Jų buvo atsivežę ir į Ha
miltoną. Nemažai jų su daini
ninkų autgrafais čia buvo išpar
duota.

Žuvų ir žvėrienos vakarienė
Po koncerto visi išsirikiavo 

vakarienei. Dabar jau dažnai 
taip vaišinamasi, kad su lėkšte 
tenka ilgokai pastovėti eilutė
je, panašiai kaip buvo ir Vokie
tijoje pabėgėlių stovyklose prie 
žirnienės katilo. Bet tai nepa
kenkė iškilmingumui sukaktu
vinio vakaro. Salėje poškėjo 
atkišamos vyno bonkos, kvepėjo 
Hamiltono didžiosios šeiminin
kės St. Petkevičienės iškeptos 
žuvys, zuikiena, briediena ir 
stirniena. Žmonės su gerais ape
titais rinkosi ir dėjo sau į lėkš
tes žuvį ir savo mėgstamus žvė
rienos gabalus su visokiais prie
dais. Po vakarienės sekė šokiai, 
kuriems grojo Hamiltono lietu
vių bičiulio Beny Ferry orkest
ras. Jis su savo kapela jau prieš 
40 metų pradėjo čia linksminti 
lietuvius gegužinėse ir vakaruš
kose. Dabar iš to vien tik vardas 
belikęs.

Tautiečiams patarnaujantis 
klubas

Klubas yra pramoginė organi
zacija. Čia yra susitelkę lietu
viai visokio amžiaus ir visokių 
profesijų, mėgėjai žuvauti ir 
medžioti. Savo narių jie priskai
to ligi 140, moka $20 metinio na
rio mokesčio ir dar savo auko
mis bei darbu išlaiko klubą. Sa
vo iždo papildymui metuose jie 
surengia “kalakutų šaudymo” ir 
“laimės rato” vakarus, o taip 
pat ir šitokį “zuikių balių”, ku
ris savo gausingumu pralenkia 

visus kitus metų renginius. Klu
bas turi apie ketvirtadalį mili
jono turtą, nes jau yra išmokėjęs 
1966 m. prie Kaledonijos nupirk
tos 30 akrų stovyklavietės skolą, 
turi pastatę naują, erdvų pasta
tą su sale, virtuve ir valgyklo
mis, yra pilnai įrengtos šaudyk
los, išmūryti gražūs įvažiavimo 
vartai ir praeitą vasarą pastaty
tas įdomus akmenų židinys, ku
riame vasarą stovyklautojai ant 
iešmų kepa kepsnius. Prie sto
vyklavietės pagražinimo daug 
yra pasidarbavusios savo horti- 
kultūriniais sugebėjimais pa
sižyminčios R. Pakalniškienė ir 
E. Bajoraitienė. Klubui jau 17 
metų savo ūkiška išmintim pir
mininkauja J. Stankus. Prieš jį

“Dievas teikia mums meilę, R 
kad mylėtume tą. kurį c 

Jis mums duoda " g
* The Lougheed & Barnard Įj

Funeral Home g 
į 252 Regent Street South o 

Sudbury, Ontario P3C 4C8 D 
Telefonas: (705) 673-9595 g
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pirmininkais yra buvę A. Liū- 
džius, A. Kuras ir A. Buinys.

Nors klubas šiaip nepasižymi 
kokiu didesniu lietuviškos veik
los rėmimu, bet jų įsigyta sto
vyklavietė vasarom nemokamai 
naudojasi daugelis mūsų liet, 
organizacijų; šauliai, parapija, 
lit. mokykla, skautai, ateitinin
kai. Vasarą hamiltoniečiai ten 
praleidžia daug savo sekmadie
nių popiečių. Klubas yra didelė 
palaima Hamiltono ir apylinkių 
lietuviams.

Windsor, Ontario
KLB WINDSORO APYLINKĖS 

susirinkimas įvyko 1988 m. gruo
džio 5 d. parapijos salėje. Išrink
ta nauja valdyba ir revizijos komi
sija. Į valdybą išrinkti: O. Vinda- 
šienė, V. Tautkevičienė ir dr. Č. 
Kuras; į revizijos komisiją - Al
binas Liegus ir Albinas Tautkevi- 
čius. Tuoj po susirinkino naujo
ji valdyba pasiskirstė pareigo
mis. Pirm. dr. Č. Kuras, sekr. V. 
Tautkevičienė ir ižd. O. Vinda- 
šienė.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS 71 metų atkūrimo minėjimą 
valdyba ruošia vasario 26, sekma
dienį, parapijos salėje, (808 Ma
rion St). Minėjimą pradėsime 10 
v. r. vėliavos pakėlimu prie mies
to rotušės. 10.30 v.r. šv. Kazimiero 
šventovėje kun. K. Simaitis atlai
kys Mišias ir pasakys tai progai pri
taikytą pamokslą. Tuoj po pamal
dų parapijos salėje įvyks iškilmin
gas Vasario 16 minėjimas. Valdyba 
kviečia visus Windsoro ir apylin
kių lietuvius prie vėliavos pakė
limo ir minėjime gausiai daly- 
vau^*- V. Tautkevičienė

Tegul atgimimo pavasaris, 
taip ryškiai prasiskleidęs per
ėjusiais metais Lietuvoje, pa
skatina kiekvieną lietuvį, kur 
jis bebūtų, atbusti, siekti as
meninio tautinio atgimimo ir 
jungtis į bendrą lietuvišką dar
bą tautos išsilaikymui išeivi
joje ir Lietuvoje.

Šiais metais 71-mą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
šventę pagerbiame mes išeivi
joje ir džiaugiamės, kad ji iš
kilmingai prisimenama ir tėvy
nėje. Bet šis mūsų džiaugsmas 
neturi leist užmiršti, kad Lie
tuva, nors ir švęsdama savo Ne
priklausomybės šventę, savo 
nepriklausomybės neturi. Lie
tuva tebėra okupuota. To netu
rime užmiršti mes visi-visos ir 
visur turime atnaujinti savo 

Į darbą broliai, vyrs į vyrą! 
Šarvuoti mokslu įstabiu. 
Paimsme arklą, knygą, lyrą 
Ir eisme Lietuvos keliu!

B ŪKIME S A VO TA ŪTOS 
KNYGNEŠIAIS!
Prisidėkime prie savo tautos atgimimo ir 
valstybės atgavimo. Paaukokime Lietuvai KNYGĄ!
Ateidami į Nepriklausomybės šventės minėjimus, atsineš-
kime po knygą. Visos suaukotos knygos bus siunčiamos į 
Lietuvą.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba

GEQH. CREBEB
MONUMENTS INC.

208 Kingston Rd., Toronto, Ont. M4L 1S7
Raštinės tel. 691 -5712 Namų tel. 762-3502

694-1013 Roman Demkiw
Išstatyta 120 paminklų pavyzdžių - didžiausias pasi
rinkimas Toronte paminklų, sukurtų tautiniais motyvais 

Mes parūpinam savo klientams braižinius bei 
proporcingus pagal mastelį planus patvirtinimui. 
Projektai ir skulptūros atliekami geriausių mūsų 
meistrų.

Naudojamas geriausias Š. Amerikos ir im
portuotas granitas. Užsakymai priimami bron
zos ir granito plokštėms, keramikos ir porceliano 
paveikslams, įrašams kapinėse, bronzos sta
tuloms ir lemputėms.

Varžytinių kainos - visų projektų 
meistriškumas garantuotas.»«« • i * a r «i <

pasiryžimus, skirtus Lietuvos 
laisvinimui.

Minėkime šią Vasario 16-tą- 
ją su džiaugsmu, viltimi ir gi
liu susirūpinimu. Švęskime ir 
minėkime Lietuvos nepriklau
somybės šventę kaip pridera - 
iškilmingai ir pagarbiai. Jos 
proga pasižadėkime vienytis, 
išmokti kalbėtis viena kalba 
ir atiduoti savo darbą bei jė
gas Lietuvos laisvinimui. Šiais 
“Varpo” metais dar tvirčiau 
įspauskime į savo širdis ir pro
tus Lietuvos laisvės varpo įrašo 
žodžius:
Ir skambink per amžius 

vaikams Lietuvos,
Kad nevertas laisvės, kas 

negina jos!
Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės valdyba

Ąžuolų randai
ANTANINA GARMUTĖ

Dokumentinės apybraižos, vaizduojančios sibirinius 
lietuvių trėmimus ir gyvenimą Sibiro plotuose.

Jų autorė - buvusi Sibiro tremtinė

I. MOKYTOJAI
YVENIMAS bėga kaip nartus upokšnis į nesi
baigiančią upę. Džiaugiuosi, pakelyje suti

kusi juos — žmones iš tremtinių plejados. Abu mo
kytojai. Ir į abiejų doras, išmintingas akis dešimt
mečius negalėjo žvelgti mokinių akys. “Mokytojas 
be mokinių, kaip paukštis be sparnų” — sako Anelė 
Berčiūnaitė—Jodelienė. “Taipjau išėjo” . . .-tyliai 
prataria Alfonsas Jodelis.

Sėdime jaukiame sodelyje po rudenėjančiais 
išlaužo jurginais. Sugrįžtame į tuos laikus, kai ver
žėmės į šviesą Lietuvoje. Patys. Ir buvome gabe
nami į Tamsos karalystę “SAVO NORU”.

— Prisiminimai daug sveikatos kainuoja - atsi
dūsta Anelė.

— Kalbėk, motin! Mes privalome palikti atsi
minimus savo neišmokytiems mokiniams! — ryž
tingai pasako Alfonsas.

Ir kalba Anelė — tarsi pati sau, baidydama va
baliukus nuo jurgino žiedo.

— Mes, 14-kos žmonių šeima, turėjom 18 ha smė
lyno Atesninkų kaime, Dzūkijoje. Tėvas, nors jokios 
mokyklos nelankęs, buvo gan apsišvietęs žmogus, 
tris kalbas mokėjo. Gyvenome vargingai, bet kas
dien dainavome. Nė vienam vaikui pasiekti aukš
tesnį mokslą nebuvo įmanoma. Kartą perskaičiau 
laikraštyje, kad atidarė Klaipėdoje du institutus 
— pedagoginį ir prekybos. Vyriausybė rūpinosi, kad 
daugiau lietuvių šviesuomenės Klaipėdos krašte 
gyventų. Mažojoje Lietuvoje, atgautoje iš vokiečių, 
labai trūko mokytojų — lietuvių. Tą kraštą, per šešis 
šimtmečius stipriai nutautėjusį, reikėjo lietuvinti! 
Buvo palankus įstatymas: vienerius metus ten pa
gyvenęs, žmogus gaudavo autonominio Klaipėdos 
krašto gyventojo teises ir galėdavo balsuoti sei
melio rinkimuose! Valdžia ruošė plebiscitą: kaip 
kaimuose (o ten turėjo dirbti mūsų mokytojai) nu
balsuos, tokia bus ir dėstomoji kalba. Lietuvos vy
riausybė visa tai išreklamavo spaudoje, ragindama 
jaunimą studijuoti Klaipėdoje. Žadėjo ir didesnes 

stipendijas. Susigundžiau. Olimpiškai ramus tėvas 
pasakė: “Važiuok ir mokykis! Bet iš namų pagalbos 
nebus .. .”

Išvažiavau iš Simno. Portfelio neturėjau, vidu
rinę baigdama, todėl viskas kišenėse sutilpo: pasas, 
atestatas, traukinio bilietas. Beveik tragedija iš
tiko, kai tas bilietas iš prakiurusios kišenės iškrito. 
Konduktorius pareikalavo dvigubos baudos. Pra
virkau: mokslui — galas! Pinigų — nė cento! Gele
žinkelio valdyboje, kur mane “zuikelį” nuvedė, 
pasitaikė geraširdis revizorius — alytiškis Zubrus. 
“Neskriauskit mano dzūkės!” — tėviškai užtarė. Jis 
ir vėliau mane, kaip ir visus vargo vaikus, panašiai 
globojo.

Atvykusi į Klaipėdą, apsigyvenau Girulių bend
rabutyje. Iki pedagoginio instituto buvo 8 km. Ne
turėjau pinigų autobusui — į paskaitas vaikščiojau 
pėsčia. Kai nuplyšo puspadžiai, ėjau basa. Vieti
niai vokiečiai šaipėsi: “Štai kaip į mokslą lietuviai 
eina! Toli nueis .. .” Sutikau ir gerų žmonių: fizkul
tūros mokytoja dovanojo man mėnesinį autobuso 
bilietą.

Bendrabutyje elektrą išjungdavo 23 vai. Bet kiek
vienam kambary turėjom iš kaimo atsivežtas žiba
lines lempas. Prie jų ruošėme namų užduotis. Gal 
iš čia ir humoristinis mokytojo — “kaimo liktarnos” 
titulas? Tokie mes buvome “buožės”!

Busimasis mokytojas turėjo būti bekompromi
siškai sąžiningas. Pavėlavo kartą mano kambario 
draugė į pirmąją paskaitą, o aš už ją pasirašiau. Už 
suklastotą parašą pylos gavau tiėk ir šitiek! Akis 
išverkiau, kad neišmestų iš instituto! Gyvenau iš 
valdiškos stipendijos. Iš namų atsiųsdavo dzūkiškų 
bulvinių bandų ir džiovintų grybų. Taip pasiekiau 
aukštąjį mokslą. Gavau instituto baigimo diplomą, 
pažymėtą pirmu numeriu ...

Būdama studente, įsijungiau į mokslinį darbą. 
Nagrinėjau dzūkų tarmę, nustačiau 26 jos tai
sykles.

Siūlė mokytojauti Klaipėdos krašte. Deja, na
muose mirė tėvas, o mamai liko dar septyni vaikai 
ir trys seneliai. Reikėjo ramsčio tėviškei. Grįžau 
Dzūkijon. Paskyrė į Panemuninkų pradžios mo
kyklą. Dirbti sekėsi puikiai — juk darbas su vai
kais toks džiugus! Buvau laiminga savo pasirinkta 
profesija.

Sukūriau šeimą su Alfonsu, taip pat mokytoju. 
Gimė dukrelė. Visapusiškai sekėsi ir prie naujos 
— sovietinės valdžios: laimėdavom pirmąsias vie

tas Alytaus rajono mokyklų tarpe. Paskyrė atsto
vauti Lietuvos mokykloms visasąjunginėje paro
doje Maskvoje. Sutvarkiau dokumentus. Išaušo tas, 
1941-jų birželio 14 dienos rytas. Vykome į Alytaus 
mokytojų konferenciją. Kelyje sustabdė partijos 
sekretorius Mankeliūnas su dviem rusų kareiviais. 
Suėmė. Grąžino atgal, darė kratą ir, nieko neradęs, 
liepė ruoštis: “Jūs iškeliami į kitą respubliką!” 
Neleido beveik nieko pasiimti. Trijų žmonių šei
mai — tik vieną pagalvę ir vieną antklodę! Truputį 
drabužių — ant savęs. Norėjau pasiimti lašinių, 
bet Mankeliūnas išplėšė iš rankų gabalą ir leido 
atsipjauti tik ploną 5-7 cm. bryzelį. Tai buvo žvėris, 
kokių reta: kaip vanagas ant sparnų, jis lakstė po 
visą apylinkę ir rinko mokytojus! Prie mūsų pri
jungė dar penkias mokytojų šeimas. Visus vežė į 
Alytuje formuojamą ešeloną, kol per 3 dienas jį 
aukomis užpildė. Alytaus, Daugų, Simno, Merkinės, 
Nemunaičio ir kitų vietovių mokytojų laukė kančių 
keliai...

— Atleiskite, — pertraukiau mokytoją, — kaip 
klostėsi gyvenime tam žiauriam žmogui — sibirve- 
žiui Mankeliūnui? Turbūt pokaryje jis dar dides
nes minias iš tėviškės ištrėmė? Karjerą pasiekė, 
politinį ir kitokį kapitalą susikrovė?

— Nespėjo! Sušaudė kaip šunį pačią pirmą karo 
dieną: kas kardą pakelia, nuo kardo ir žūna'!...

Mokytoja pasakoja apie klaikią kelionę, kurią, 
beje ir aš neblogai žinau, nors, manojo sibirvežio 
žodžiais tariant, “tik truputį pasivažinėjau” ... 
Mes, vis dėlto, per mažai apie tai rašome. Apie nu
žmoginimą. Apie tuos, kurie jį vykdė.

Anelės vagone buvo pakrauta šešiasdešimt žmo
nių, iš jų 14 vaikų iki vienerių metų amžiaus. Iki 
Barnaulo vežė tris savaites, ir per visą šį laiką tik 
tris kartus davė valgyti — prosų košės. Vandens per 
dieną — du kibirus (60 -čiai žmonių!). Už Uralo 
leido išlipti ir pirmą kartą gamtoje atlikti gamti
nius reikalus.

Paskui barakai Barnaule — be langų, be durų. 
Duonos 400 gr. per dieną. Žmonės būdavo tokie 
alkani, kad jau grįždami, pakelyje į barakus, tą 
duoną suvalgydavo. Ligos. Kasdien, kaip konve
jeriu, ėjo vaikų karsteliai į kapines.

— Užplūdęs enkavedistų būrys darė kratą: vis
ką iščiupinėjo, atėmė atestatus, diplomus, vais
tus, net užrašų knygutes. Tardė, norėdami sužinoti, 
kas skaito laikraščius (tarybinius!). Paskui, vieną 
naktį prieš kraugerių šventes (Spalines), visus tuos, 
kurie skaitė laikraščius, suėmė. Jie dingo kaip į 

vandenį. Likusius išvežė 200 km, už Barnaulo — 
miško darbams. Dirbom po 12 vai. kasdien, be išei
ginių. Maistas — gabalėlis duonos. Pridėdavo dar 
prarūgusį agurką, bet ne visada. Paskutinius sku
durėlius iškeitėm į maistą. Už apsiaustą gavau 10 
litrų pieno. Jį surauginau ir vietoj sviesto tepiau 
dukrytei ant duonos. Vyras 39°C šaltyje sirgdamas 
neišėjo į darbą. Jį teisė už “sabotažą”, kelis kartus 
išvarydami į teismą, esantį už 70 km. Reikėjo su 
savimi vestis ir du liudininkus, kurie patvirtin
tų, jog ne simuliantas esi...

Toliau — vėl priverstinės kelionės!...
Lediniuotojo vandenyno jūros, pavadintos nar

sių keliautojų Laptevų vardu, pakrantėmis drie
kiasi lietuvių tremtinių keliai. Už Jenisėjaus. Už 
Lenos. Ir dar aukščiau — už Janos upių. Vis tolyn 
į negyvenamą šiaurę. Ne ašigalio tyrinėti, ne nau
jų žemių atrasti varo juos ten, kur net carai didžiau
sius nusikaltėlius ištremti gailėjo. Numirti varo 
mūsų tautos vargo brolius. Išnykti — pamažu, stings- 
tant iš šalčio ir bado, iš siaubo ir paniekinimo, kren
tant kaip musėms nuo nepakeliamo ir beprasmiško 
darbo. Varo ir veža juos apsigimę sadistai, žiau
riausio iš žiauriausiųjų — stalininio genocido bu
deliai. “Geležiniai Stalino kariai!” — anot mūsų 
tragiško likimo poetės S. Nėries.

Kentėk, lietuvi! Neatsikels iš kapo Vytautas Di- 
dydis ir neapgins savo ainių, kaip kadais varytų į 
vergiją riterių su kryžiais ir kardais. Už poliari
nio rato nėra riterių!

— Vyras, įšokęs į katilą, didesnį už mano da
bartinę gėlių klombą, išgramdydavo košės liku
čius. Maistą vaikui. Išsodinome bendrakeleivius 
Lenos žemupy — Mastache, Trofimovske, Bykovo iš
kyšulyje ir, persodinti į jūrinį garlaivį, pasiekėm 
Janos žiotis. Ust-Janskas. Vietovė neapgyvendin
ta. Jakutams čia — per šalta! Plukdė Jana aukštyn 
— iki jakutų šunų laikymo — perkinkymo punktų, 
kuriuose mus apgyvendino. Klaiki smarvė ir šaltis. 
Tose šunidėse išlaikė mus du mėnesius, kol Jana 
užšalo. Kojos skuduruose, rankos be pirštinių. 
Savo kvapu šildėmės rankas, ir savo kūnais pakai
tomis gaivinom mūsų kūdikį. Valgėme žalią žuvį. 
Toliau keliavom užšalusia Jana iki šiaurės mau
medžių augimviečių. Kelio galas — jurta, be durų 
be langų, be krosnies, pripustyta sniego. Padė
jome ant sniego vienintelę pagalvę, o ant jos duk
relę — ją šildėme savo apnuogintomis krūtinėmis. 
Paskui įdėjome ledo langus, pasidarėme iš karte
lių narus, duris. (Bus daugiau)
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Milašius po 50 metų
Buvęs Lietuvos diplomatas - prancūzų literatūros žymūnas

Aktualių paskaitų rinkinys
Vokiečių ir lietuvių paskaitos, skaitytos V. Vokietijos lietuvių kultūros instituto suvažiavime

A. LEMBERGAS

Prieš aštuonerius metus, 
būtent 1981 m. kovo 7 d., nedi
delis kultūros veikėjų būrelis 
Hiutenfelde, V. Vokietijoje, 
įsteigė Lietuvių kultūros in
stitutą (LKI). Jo tikslas — ska
tinti lietuvių kultūros darbą 
šioje šalyje, saugoti tautinės 
kultūros vertybes, puoselėti 
vokiečių ir lietuvių bendra
darbiavimą mokslo bei kultū
ros srityse. Institutas rengia 
kasmet mokslinio pobūdžio su
važiavimus ir leidžia jų dar
bus.

Metų sandūroje iš spaudos 
išėjo 1987 m. suvažiavimo dar
bai, 168 psl. knygelė. Jos pa
vadinimas dvikalbis, kaip ir 
jos turinys. Suvažiavimo dar
bai spausdinami ta kalba, ku
ria jie autorių skaitomi, su 
trumpa jų biografija.

Leidinio pratarmėje redak
torius ir LKI vedėjas Vincas 
Bartusevičius abiem kalbom 
apžvelgia instituto ir jo na
rių veiklą, supažindina su 1987 
m. suvažiavimo paskaitom ir 
paskaitininkais. “Tuo tikimės, 
rašo jis, paskatinti ir kita
taučius domėtis lietuviškais 
klausimais bei pristatyti at
skirus lietuviškos kultūros 
aspektus jais besidominčiai 
vokiečių visuomenei.”

Pateikiamos penkios paskai
tos iš Lietuvos religinės ir 
šio šimtmečio pirmosios pusės 
politinės istorijos. Keturios 
iš jų vokiečių ir viena lietu
vių kalba. Trys autoriai vo
kiečiai ir du lietuviai.

Vokietis apie Lietuvos krikštą
Miunchene gyvenantis isto

rikas prof. Manfredas Hell- 
mannas nagrinėja Lietuvos 
krikšto priežastis ir padari-

R. STEPULAITIS

Berželis
Mane čia vaikai pasodino, 
kai mažas berželis buvau, 
drėgna žemelė užaugino - 
prie Trakų ežero žaliavau.

Vasaros bėgo viena po kitos, 
žiemas lydėjo pavasario ledai, 
pievose gėlės žalia vo - žydėjo, 
aplinkui mane žaidė vaikai.
Dabar visi jie užaugo - 
vienas už kitų didesni, 
ir į platų pasaulį išėjo 
didžių svajonių lydimi.
Aš vienas berželis likau, 
pavargęs nuo vėjo, nuo audrų - 
šakelės nusvirusios liūdėjo 
prie banguojančio ežero krantų.

Bet šiandien vėl grįžo vaikai 
aplankyti kunigaikščių namų, 
jie žaidė vėl, vandenį taškė, 
ilsėjos prie mano šaknų.
Daug kalbų ir pasakų girdėjau, 
kokiuose kraštuose jie keliavo, 
kaip daug jaunystę jie mylėjo, 
kiek nuotykių - vargų išgyveno.
Aš savo jausmų išreikšt 

negalėjau,
kaip mes tėviškėj gyvenom 

viltimi,
kaip siautė čia Sibiro vėjai, 
čia buvo draugai svetimi...

Neliūdėk! berželi jaunuti - 
pavasaris eina - saulutė tekės, 
sugrįš vaikai išblaškyti, 
vėl dainos prie tavęs skambės. 

nius. Autorius žinomas savo 
darbais apie Pabaltijį, dau
geliui pažįstamas iš savo trum
pos Lietuvos istorijos apybrai
žos. Lietuvos krikšto proble
mą šioje studijoje autorius 
nagrinėja politiniu požiūriu, 
siedamas ją su lietuviškojo 
valstybingumo likimu. Jam 
ypač rūpi, kiek leidžia šalti
niai, atskleisti to meto isto
rijos veikėjų sprendimus. Dau
giausia dėmesio skiriama Ge- 
diminaičiams ir jų politikai. 
Prof. Hellmannas aukštai ver
tina Lietuvos valdovų Vytauto 
ir Jogailos vaidmenį, kai rei
kėjo įvesti Lietuvą į Europos 
krikščioniškųjų tautų šeimą. 
Nors dėl to Lietuva suartėjo 
su Lenkija ir vėliau Liublino 
unijos poveikyje silpnėjo kaip 
valstybė, tačiau ji išsaugojo 
savo nepriklausomybę ir vals
tybingumą. 0 svarbiausia — 
tapo Europos ir Vakarų kultū
ros dalimi. Ką tai reiškia, pa
žymi profesorius Hellmannas, 
galima įvairiai aiškinti, tačiau 
viena aišku, kad, būdami euro
piečiai ir vakariečiai, lietu
viai atrado savo tapatybę.

Lietuvio požiūris
Tą pačią temą “Lietuvos 

krikštas: problemos ir padari
niai” svarsto ir popiežiškojo 
Gregorinio universiteto pro
fesorius istorikas Paulius Ra
bikauskas, apsiribodamas tri
mis klausimais. Pirmąjį klau
simą, kas lėmė Lietuvos posū
kį į krikščionybę — Mindaugo 
ar Jogailos krikštas, autorius 
atsako, patvirtindamas nusi
stovėjusią daugelio tyrinėto
jų nuomonę, kad tik 1387 m. 
Lietuva lemiamai apsispren
dė už Vakarų Bažnyčią. Kitas 
klausimas, kurį prof. Rabi
kauskas, pasiremdamas šalti
nių kritika, įrodinėja, liečia 
krikšto aplinkybes. Jis įrodo, 
jog tai nebuvo toks staigus ir 
masiškas reiškinys, kaip kai 
kurie tendencingi istorikai 
mėgino sudaryti įspūdį. Galop 
autorius gerokai pakedena ir 
trečią klausimą, dėl kurio is
torikai ir mėgėjai daugiausia 
ginčijasi, būtent, ar krikštas 
ir unija su Lenkija pakenkė 
lietuvių tautos tapatybei. Kad 
Bažnyčia Lietuvoje buvusi len
kinimo veiksnys, pažymi prof. 
Rabikauskas, tai toks šūkis, 
kuris dažnai girdimas, bet re
tai nagrinėjamas. Pavaizdavęs 
ano meto faktus, autorius daro 
išvadą, kad praeities įvykių 
negalima vertinti, vadovaujan
tis dabarties jausmais.

Lietuva tarp didžiųjų
Istoriko Hellmutho Guen- 

therio Dahmso paskaita yra iš
sami, 58 psl. studija, ir užima 
daugiausia vietos šiame rinki
nyje. Jos tema — Lietuva tarp 
didžiųjų galybių 1919-45 m. 
Daugelio populiarių istorijos 
knygų autorius čia pateikia 
originalią, gausiai dokumen
tuotą naujausių laikų Lietu
vos istorijos apybraižą, kurią 
faktiškai priveda prie pat ant
rosios sovietinės okupacijos 
1944 m. Daug vietos skiriama 
lietuvių pastangoms atkurti 
savo nepriklausomą valstybę, 
ypač 1941 m. sukilimui, skelb
damas nemažai faktų, apie ku

riuos vokiškoje visuomenėje 
nedaug žinoma. Gal ir ne su vi
sais daktaro Dahmso teigimais 
lietuvis skaitytojas sutiks, ta
čiau šis darbas neabejotinai 
prisidės prie išsamesnio šiuo
laikinės Lietuvos istorijos nu
švietimo ir supratimo.

Klaipėda Lietuvoje
Artūras Hermannas savo pa

skaitoje apžvelgia Klaipėdos 
gyventojų gyvenimą po 1945 m. 
ir jų santykius su lietuviais. 
Jis pažymi, kad Klaipėdos ir 
klaipėdiečių sąvokos susikūrė 
tiktai po Versalio taikos, kai 
ši šiaurinė Rytprūsių dalis 
buvo karą laimėjusių santar
vininkų atskirta nuo Vokieti
jos. Autorius objektyviai vaiz
duoja šio krašto padėtį tarpu
kario metais, kai didlietu
viams, pasak jo, trūko vokiškai 
besijaučiančių klaipėdiečių 
savivaldos supratimo, o pasta
rieji pasipūtėliškai niekino 
lietuvių kultūrą. Po karo ne
daug senųjų klaipėdiečių pasi
liko, jų sąlygos nesiskyrė nuo 
kitų Lietuvos gyventojų ir skir
tumai išnyko. Nors dalis į V. 
Vokietiją persikėlusių klaipė
diečių vis dar jaučia smarkų 
priešiškumą lietuviams, nema
ža jų įsijungė į užsienio lietu
vių gyvenimą.

Artūras Hermanas yra Hei
delbergo universiteto teolo
gijos fakulteto ir Rytų Euro
pos istorijos seminaro biblio
tekininkas. Jis taip pat vado
vauja LKI bibliotekai Hiuten
felde.

Stalininiai metai
Vienintelis recenzuojamo 

leidinio lietuviškai skelbia
mas darbas — dr. Kęstučio Gir
niaus paskaita “Kova su vadi
namaisiais buožėmis: Lietuvos 
valstiečių represavimas poka
rio metais”. Autorius savo aka
deminiu pasirengimu yra filo
sofas, susidomėjęs naujausią- 
ja Lietuvos istorija. Prieš po
rą metų Čikagoje išėjo jo kny
ga “Partizanų kovos Lietuvo
je”, pirmas tokio pobūdžio ap
žvalginis veiklas, kuriame pla
čiai nušviečiamos pokario lie
tuvių laisvės kovos ir proble
mos. Kultūros instituto suva
žiavime skaitytoje paskaitoje 
jis nagrinėja stalininį Lietu
vos kaimo sukolektyvinimą po
kario metais, mėgina apskai
čiuoti nukentėjusių valstie
čių ir tremtinių skaičių. Au
torius daro išvadą, kad kova 
su vadinamaisiais “buožėmis” 
iš esmės buvo kova su Lietu
vos ūkininkija.

V. Vokietijos LKI savo suva
žiavimo darbus pradėjo leisti 
1985 m. Šiuo metu spaudai ren
giama 1988 m. įvykusio suva
žiavimo knyga. Institutas, ku
riam vadovauja Vincas Bartu
sevičius, yra įsikūręs Hiuten
felde, Rennhofo pilyje, išlaiko 
lituanistinę biblioteką, archy
vą ir rengiasi steigti lietuviš
ką muziejų. Institutas yra pri
vatus sambūris, verčiasi sava
noriška talka ir aukomis.

LIETUVIŲ KULTŪROS INSTI
TUTAS. Jahrestagung 1987. 
Suvažiavimo darbai. Lampert
heim 1988. Red. V. Bartusevi
čius. 168 psl. ISSN 0931-9921.

Rašytojas Oskaras Milašius, 
buvęs Lietuvos atstovas Pran
cūzijoje, pagarsėjo savo raš
tais prancūzų kalba ir susilau
kė plataus dėmesio prancūzų 
visuomenėje. Jis mirė prieš 
50 metų Paryžiuje, tačiau jo 
atminimas tebėra gyvas ypač 
literatūriniuose sluoksniuose. 
Paryžiuje yra sudaryta specia
li draugija “Les Amis de Mi
losz” (Milašiaus bičiuliai), ku
ri organizuoja plataus masto 
renginius Paryžiuje Velionies 
mirties 50-čio proga. Draugi
jos garbės pirmininkas yra 
lenkų rašytojas Nobelio pre
mijos laureatas Czeslaw Mi
losz. O ir mūsiškis Oskaras Mi
lašius Prancūzijoje yra žino
mas pavarde O. V. de Lubicz- 
Milosz.

Minėtoji Milašiaus bičiulių 
draugija savo pranešime apie 
šio rašytojo-poėto mirties me
tines vadina jį “dideliu pran
cūzų poetu”. Ta proga būsiąs 
išleisdintas jo “Don Juan” - 
kapitalinis veikalas, bet mažai 
pažįstamas. Be to, Sorbonoje 
rengiamas tarptautinis simpo
ziumas, kuriam vadovaus Czes
law Milosz. Speciali paroda 
įvyks Centre Pompidon salėje 
su diskusijomis. Planuojamas 
Milašiaus poezijos ir teatri
nių kūrinių vakaras. Literatū
riniai žurnalai (“Poesie 89”, 
“Europe” ir kt.) išspausdins 
straipsnius apie Milašiaus 
kūrybą. Fontaine-bleau vieto
vėje, kur yra palaidotas Velio
nis, bus surengta įvairių suve
nyrų paroda. Taipgi numatomi 
ir kiti renginiai š.m. eigoje. 
Apie juos esą bus prenešta vė
liau.

Mokykla dabartinėje Lietuvoje
(Atkelta iš 5-to psl.)

aktyvią asmenybę, sugebančią 
kurti naują visuomenės sant
varką. Atseit mokyklos tikslas 
- kūrimas naujo sovietinio 
žmogaus. Tačiūu pedagogikos 
galutinis tikslas buvo ne žmo
gus, ne asmenybė, bet tam tik
ros politinės šarityarkos sukū
rimas ir įtvirtinimas. Mokykla 
ir mokytojas tdpo įrankiu. So
vietinis pedagogas yra partijos 
idėjų propagandistas, komu
nistinis ideologas. Kalbėjo 
apie 3 pedagogikos mokslų ir 
švietimo sistemos keitimus: 
prie Chruščiovo, prie Brežne
vo ir dabar vykstantį. Pagrin
dinis metodas auklėjime labai 
paprastas - sulyginimas. Prieš
pastatomi Vakarų pasaulis ir 
sovietinis, buržuazinis auklė
jimas ir sovietinis. Pedagogi
ka prarado bet kokį mokslinį 
objektyvumą ir savarankišku
mą. Visa, kas buvo iki sovieti
nės Lietuvos, esą bloga, nei
giama. Mokiniuose ugdoma ne
apykanta priešams. Vijo lauk 
tradicijas, gėrį. (Nuo graikų 
laikų nei viena auklėjimo si
stema neugdė neapykantos). 
Po 15-20 m. tos sistemos visi 
pradėjo matyti, kiek krašte yra 
neapykantos ir pykčio. Po 12- 
13 metų vaikai pradeda paste
bėti melą, prarają tarp sovie
tinės sistemos gyrimo ir kapi
talistinės sistemos neigimo. 
Ryšium su persitvarkymo poli
tika ir Sąjūdžio veikla prieš 
pusmetį atsirado galimybė 
tautinei mokyklai. Iškyla tau
tinės mokyklos koncepcija.

Rašytojas OSKARAS MILAŠIUS

Minėtos draugijos valdybos 
direktorė yra Jaqueline Sil- 
vaire. Adresas: 20, rue Domat, 
75005 Paris, France.

Oskaras Milašius yra ne tik 
prancūzų literatūros žymūnas, 
bet ir lietuvių. Šalia jo visuo
tinumo yra daug ir lietuvišku
mo, kuris atsispindi ypač jo 
poezijoje, jo domesyje lietu
viškom pasakom ir diplomati
nėje Lietuvos tarnyboje. Lie
tuviškoji visuomenė tiek išei
vijoje, tiek okupuotoje Lietu
voje turėtų taip pat prisiminti 
Oskarą Milašių jo mirties 50- 
čio proga. Tiesa, jis rašė tik 
prancūziškai, bet niekad ne
nutraukė ryšių su Lietuva, kur 
glūdi jo kilmės šaknys. Dėl to 
ir lietuvių literatūroje jam 
turėtų būti skiriama atitinka
ma vieta. Pr. G.

Prieš Kalėdas įvyko švietimo 
ir pedagoginių darbuotojų su
važiavimas Maskvoje tikslu 
paruošti pagrindus radikaliai 
reformai. 60 pedagogų nuvežė 
į konferenciją Lietuvoj sukur
tą tautinės mokyklos modelį. 
Jo esmė - kad visas auklėjimas 
būtų pagrįstas savo tautos is
torija ir kultūra. Tai reiškia 
Lietuvoje auklėti lietuvį, Lat
vijoje - latvį ir t.t. Maskvoje 
ta idėja susilaukė pritarimo 
tik iš estų, latvių, gudų, ukrai
niečių ir Kaukazo respublikų. 
Nežiūrint sunkumų, lietuviai 
grįžo su gana dideliu laimėji
mu: 2/3 mokyklos programos 
galima bus paruošti Lietuvos 
švietimo ministerijos nuožiū
ra. Nuo šių metų rusų kalba 
bus dėstoma nuo 3-čio skyriaus, 
o ne darželyje, kaip buvo pa
skutiniuoju metu. (Pradinė ir 
vidurinė mokykla - 12 metų). 
Anksčiau mokiniai būdavo lai
komi užimti net sekmadieniais 
ar religinių švenčių metu. Da
bar to nebus. Manoma, kad 
nuo sekančių metų komjauni
mo procentas kris apie 80%. 
Kuriasi naujo tipo jaunimo 
sąjungos. Tėvai galės vestis 
vaikus į tautinius, patriotinius 
renginius. Yra didelė galimy
bė, kad mokyklos tautinė kon
cepcija turės pasisekimą.

Po paskaitos buvo iš publi
kos nemažai papildymų ir 
klausimų. Galiausiai Toronto 
Lietuvių namų Kultūrinės ko
misijos pirmininkas V. Kulnys 
padėkojo paskaitininkui ir dr. 
G. Bijūnienei, su kuriuo ji su
pažindino.
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a KllLTMEJE VEIKLOJE
Čikagos “Margutis”, švenčian

tis veiklos šešiasdešimtmetį, į savo 
koncertą Jaunimo centre 1988 m. 
lapkričio 20 d. pakvietė du JAV 
išaugusius menininkus — Čikagos 
priemiestyje Orlang Park gyve
nančią smuikininkę Lindą Velec- 
kytę ir bostonietį dr. Saulių Ci
bą, kuris dabar yra medicinos gy
dytojas. Koncerto programon jie
du buvo įjungę K. V. Banaičio, L. 
Beethoveno, R. Schumanno, G. 
B. Vitalio, A. Dvoržako, F. Kreis- 
lerio kūrinius. Didžiausio dėme
sio susilaukė K. V. Banaičio so
nata smuikui ir fortepijonui. Šį
K. V. Banaičio kūrinį L. Velec- 
kytė ir dr. S. Cibas lapkričio 6 d. 
buvo atlikę N. Anglijos baltiečių 
draugijos trisdešimtmečio kon
certe Bostone. Baltiečių koncer
te taipgi dalyvavo latvių liaudies 
ansamblis “Kolibri” ir estas pia
nistas R. Rannapas.

Ilgamečio “Grandinėlės” vadovo 
Liudo Sagio amžiaus septynias
dešimtmetis Klivlande paminėtas 
1988 m. lapkričio 20 d. Lietuvių 
namuose. Pagerbtuves suorgani
zavo— Rita Kliorienė, Eglė La- 
niauskienė, Ingrida Bublienė, 
Nijolė Rukšėnienė, Valdonė Žie- 
donienė ir Vida Tallat-Kelpšie- 
nė, pobūviui vadovavo Algis Ruk
šėnas. Apie Liudo ir Aleksand
ros Sagių duoklę tautiniams šo
kiams, apvainikuotą “Grandinė
lės” įsteigimu Klivlande, kalbė
jo Balys Gaidžiūnas. Profesiniu 
požiūriu abu Sagiai yra mokyto
jai. Liudas tautiniais šokiais su
sidomėjo 1938 m. Klaipėdos peda
goginiame institute, kai į kūno 
kultūros pamokas buvo įjungti 
tautiniai šokiai. Sukaktuvininkui
L. Sagiui “Grandinėlė” atliko tau
tinių šokių pynę, paruoštą naujo
sios vadovės Renės Motiejūnaitės- 
Booth. L. Sagiui taipgi sugiedota 
“Ilgiausių metų”, visų dalyvių 
vardu įteikta inž. Mariaus Narbu- 
taičio, buvusio “Grandinėlės” šo
kėjo, sukurtą skulptūra. L. Sa- 
gys, po 35 metų pasitraukęs iš 
“Grandinėlės” vadovo pareigų, 
šokių mokytoja pamažu įvesdino 
R. Motiejūnaitę-Booth, kai buvo 
ruošiamasi VIH-jai tautinių šo
kių šventei 1988 m. vasarą Kana
dos Hamiltone. Ji “Grandinėlės” 
vaikų grupėn įsijungė 1973 m., 
kai su ta grupe dirbo baleto mo
kytoja Teresė Stasaitė-Schaser, 
ir po kelerių metų buvo pakvies
ta į paties L. Sagio mokomą kon
certinę “Grandinėlės” grupę. R. 
Motiejūnaitė-Booth “Grandinė
lei” sutiko vadovauti vienerius 
metus, talkon pasikvietusi Sigu
tę Bankaitytę, Liną Biliūną, Dai
vą Marcinkevičiūtę, Romą Plio- 
džinską ir Laną Vyšnionytę.

Dr. Vanda Daugirdaitė-Sruogie
nė Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejui Čikagoje padovanojo savo 
vyro prof. dr. Balio Sruogos (1896- 
1947) ir šeimos archyvą. Prie rin
kinio sudarymo yra prisidėjusi ir 
dukra Dalia Sruogaitė-Bylaitienė. 
Balzeko muziejui taipgi buvo 
įteiktas ir dail. Adomo Varno 1966 
m. nutapytas Balio Sruogos port
retas. Muziejui dovanotame ar
chyve yra įdomių rankraščių, lie
čiančių jo susirašinėjimą 1922 m. 
iš Miuncheno su prof. Albinu Rim
ka. Jiedu 1941 m. bandė gelbėti 
nacių persekiojamą žydų kilmės 
prof. Priluckį. Archyve taipgi yra 
nemažai medžiagos, susietos su B. 
Sruogos įkalinimu Štuthofo kon
centracijos stovykloje 1943-45 m. 
Minėtinas tos stovyklos žemėla
pis, dr. V. Sruogienės raštas su
imto vyro reikalu generaliniam 
tarėjui gen. Petrui Kubiliūnui, 
jos apsilankymas vokiečių okupa
cijos metais pas Geštapo viršinin
ką Jaegerį. įdomūs yra ir prof. dr. 
Jono Puzino atsiminimai apie V. 
Mykolaičio-Putino sušauktą vil
niečių intelektualų posėdį padėti 
B. Sruogai. Balzeko muziejui do
vanotame archyve taipgi yra B. 
Sruogos “Radvilos Perkūno”, 
“Giesmės apie Gediminą”, “Mil
žino paunksmės” ir kai kurių kitų 
kūrinių rankraščiai, šeši 1956 m. 
Lietuvoje išleistų jo raštų tomai. 
Dovanotąjį archyvą užbaigia B. 
Sruogos veikalų vertimai į kitas 
kalbas. Jų ypač daug susilaukė 
Štuthofo stovyklai skirta atsimi
nimų knyga “Dievų miškas”. Yra 
ir paties B. Sruogos atliktų kita
taučių autorių kūrinių vertimų į 
lietuvių kalbą, įvairių dokumen
tų, liečiančių jo slapyvardžius, 
teatrinius seminarus Kauno ir Vil
niaus universitetuose, jo eilėraš
čiams sukurtų kompozicijų.

Gdynės muzikinis teatras lan
kėsi Vilniuje. Svečiai iš Lenkijos 
vilniečiams atvežė Vilniaus spor
to rūmuose atliktą anglų kompozi
toriaus A. L. Weberio rock operą 
“Jesus Christ Superstar”. Operoje 
paskutinės Jėzaus Kristaus gy
venimo dienos atskleidžiamos 
rock muzikos kalba. J. Gruzos 
režisuotoje operoje Kristaus vaid
menį atliko M. Piekarčikas, Judo 
— filmų aktorius A. Piečinskis, 
Marijos Magdalenos — K. Chala- 
sinska.

Etnografinis muziejus po Žemai
tijos dangumi steigiamas Kretin
gos rajono Nasrėnų kaime. Jam 
paskirtas 3,5 hektaro plotas prie 
Kretingos — Salantų kelio. Kitoje 
pusėje yra vysk. Motiejaus Va
lančiaus muziejus. į steigiamą 
etnografinį muziejų jau atvežta 
iš Žutautų kaimo XIX š. daržinė, 
kurioje bus sutelkti žemės ūkio 
padargai. Busimasis muziejus jau 
turi apie 300 įvairių vežėčių, ra
tų, arklių pakinktų bei kitų ra
dinių, kuriuos senose Kretingos 
rajono sodybose surinko etnogra
fo Juozo Mickevičiaus vadovau
jami žemdirbiai. Šiemet į muzie
jų po Žemaitijos dangumi bus per
kelti XVH-XIX š. gyvenamieji 
žemaičių namai ir ūkiniai trobe
siai. Muziejuje įsikurs Klojimo 
teatras, kuriame vakarones orga
nizuos Kretingos kraštotyros mu
ziejaus folklorinis ansamblis “Vo- 
lungėlė” ir kiti meniniai vienetai.

Dail. Antanas Kučas, žymusis 
grafikas ir knygų iliustratorius, 
mirė sausio 10 d. Velionis buvo 
biržiškis, gimęs Deikiškiuose 1909 
m. sausio 24 d. Kauno meno mo
kyklą baigė 1935 m., nuosekliai 
puoselėdamas A. Galdiko grafi
kos studijai būdingą ksilografi
jos techniką, likdamas ištikimas 
medžio raižiniams. Dirbo dėsty
toju Kauno taikomosios ir deko
ratyvinės dailės institute, pro
fesoriumi — Vilniaus dailės insti
tute. Velionis iliustravo daug kny
gų, kurių ilgame sąraše yra Aiš- 
bės “Brička”, Simono Stanevi
čiaus “Pasakėčios”, Žemaitės 
“Marti” ir “Petras Kurmelis”, 
Vinco Krėvės “Bobulės vargai”, 
V. Mykolaičio-Putino “Altorių 
šešėly”. Augalinių motyvų orna- 
mentiškumu pasižymėjo velio
nės apipavidalinta Balio Sruogos 
“Lietuvių liaudies dainų rinkti
nė”. Buvo sukūręs knygženklių, 
akvarelių, estampų ciklus — “Lie
tuviškas kaimas”, “Prie Nemuno”, 
“Vilniui 650”. Velionis yra pir
masis meninio šrifto puoselėtojas 
pokarinėje Lietuvoje, kaligrafi
jos skleidėjas ir šrifto specialybės 
iniciatorius Vilniaus dailės insti
tute, svajojęs apie Knygų muzie
jų, kuriame knyga būtų tapusi 
lietuvių kultūros ir savimonės 
lopšiu.

Tris dienas trukusią tarptautinę 
konferenciją “Kristijono Done
laičio popietės” sausio pradžioje 
Vilniuje surengė Lietuvos mokslų 
akademijos lietuvių kalbos ir li
teratūros institutas, Vilniaus uni
versiteto lietuvių literatūros ka
tedra ir Lietuvos menininkų rū
mai. K. Donelaičio 275-tosioms 
gimimo metinėms skirtoje konfe
rencijoje aptartos jo kūrybos ver
tinimo problemos, vertimų į kitas 
kalbas tradicijos, būrų dainiaus 
įamžinimo klausimai. Konferenci
joje taipgi apžvelgti mokslininkų 
nuveikti darbai po K. Donelaičio 
250 gimimo metų minėjimo 1964 
m. Su dideliu dėmesiu sutikta 
anksti mirusio literatūros ty
rinėtojo Vinco Kuzmicko mono
grafija “Kristijonas Donelaitis” 
netrukus susilauks naujos pakarto
tinės laidos. Leidyklai atiduota 
ir filologijos dr. L. Gineičio at
naujinta knyga “Kristijonas Done
laitis ir jo epocha”. Reikšmingų 
K. Donelaičio kūrybos tyrinėji
mų yra atlikęs prof. A. Jovaišas, 
jo kolegos A. Girdenis, R. Pakal
niškis, jaunesnės kartos atstovas 
S. Žukas. Knyga apie K. Donelai
tį rusų kalba yra išleista Kalinin
gradu pavadintame Karaliaučiuje. 
Jo kūrybos garsinimu R. Vokieti
joje rūpinasi prie slavistų komi
teto veikianti baltistikos komi
sija. Jos aštuoni nariai dalyvavo 
sukaktuvinėse K. Donelaičio iš
kilmėse Lietuvoje, skaitė prane
šimus apie “Metų" vertimus į vo
kiečių kalbą, juos atlikusius ver
tėjus. Žymiu kultūriniu įvykiu R. 
Vokietijoje tapo Drezdene įvykusi 
R. Kunado kantatos "Metai" 
premjera. Kantata sukurta K. Do
nelaičio "Metų" motyvais, y. Kst.
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1 Parapijos kredito kooperatyvas
--- a 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 T.V.

SPORTAS
---------Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,--------
32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S 4R5, 

telefonas (416) 766-5367

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 91/4%

180-185 d. term, ind............ 9’/4%
1 metų term, indėlius.......  91/a%
2 metų term, indėlius.......  9Va%
3 metų term, indėlius....... 9Va%
1 metųGIC-met. palūk. .. 103/4%
2 metųGIC-met. palūk. .. 103/4%
3 metų GlC-met. palūk. .. 103/4%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 93/4% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 83/4%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 103/4% 
RRSPirRRIF-2m.term.ind. 103/4% 
RRSPirRRIF-3m.term.ind. 103/4% 
Specialiątaup. s-tą............. 8 %
Taupomąją sąskaitą ........... 8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk .... 9 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki..... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 12
Sutarties paskolas 

nuo ................. 12
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 11 Va %
2 metų .................. 113/«%
3 metų .................. 12 %
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ...... 103/4%

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

%

“Vėjo” krepšinio rinktinės organizatoriai posėdžio metu su svečiu iš Lietu
vos - Vilniaus “Žalgirio” futbolo komandos treneriu Gintautu Kalėdinsku. 
Iš kairės - E. Stravinskas, Sig. Krašauskas (“Tėviškės žiburių” sporto skyrius), 
Gintautas Kalėdinskas (iš Lietuvos), A. Šileika, R. Miečius ir A. Morkūnas

“VĖJAS”- Šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinė,

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 [vairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 40 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

ANTANAS GENYS

professionals inc. Realtor

Skambinkite dar šiandien dėl 
nemokamo jūsų namo įkainojimo.

P Kokia 
jūsų namo 

vertė?

an independent member broker

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6GB

232-9000
res: 231-2839

A.? GOMES
Raal Estate A Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę vįsada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

Norint daugiau supažindinti spor
tu besidominčią mūsų visuomenę 
“Vėjo” klausimu, “Tėviškės žiburių” 
sporto skyriaus kreiptasi į organiza
torius: Rimą Miečių, Audrių Šileiką, 
Arūną Morkūną ir Edį Stravinską, 
prašant atsakyti į keletą klausimų. 
Rimas Miečius buvo pirmasis, ku
ris pradėjo puoselėti krepšinio 
rinktinės sudarymo idėją, su juo 
pokalbis ir pradedamas.

Klausimas - Kokie buvo motyvai 
ir kas paskatino Patį imtis iniciaty
vos pradėti organizuoti Šiaurės 
Amerikos lietuvių krepšinio rink
tinę?

Atsakymas - Mūsų sportininkai ir 
visuomenė domėjosi anksčiau, do
misi ir dabar Lietuvos sportininkų 
pasiekimais. Man dirbant sportinės 
žurnalistikos darbą su Amerikos 
ir Kanados angliškąja spauda, teko 
susirišti su Kauno “Žalgirio” spor
tininkais ir treneriu. 1985 kovo mėn. 
Madride Europos taurės krepšinio 
pirmenybėse teko stebėti “Žalgirį” 
žaidžiant prieš Madrido “Real”. 
Rungtynės ir po jų pokalbiai su žal
giriečiais ir jų treneriu Vladu Ga
rastu paliko man didelį įspūdį. VI. 
Garastas sakė norįs “Žalgirį” atvež
ti į JAV rungtynėms prieš universi
tetų komandas. Aš pasiūliau nuvežti 
mūsų krepšininkus į Lietuvą ir ten 
sužaisti keletą draugiškų rungty
nių. Jis man pritarė ir pažadėjo pa
dėti šį reikalą organizuoti.

Tuo metu aš dirbau ŠALFASS 
kaip krepšinio komiteto vadovas. 
Žaidėjai man buvo žinomi. Jų po 
du tris talentingus krepšininkus 
yra kiekviename mūsų klube. Jau 
ilgas laikas praėjo nuo buvusių iš
vykų. Dabar jų niekas nesuveda į 
vieną komandą - rinktinę. Kodėl 
nepamėginti ją sudaryti dabar ir 
su ja pažaisti Lietuvoje? Kadangi 
niekas apie tai nekalbėjo, aš ėmiau
si pradėti šį darbą.

Kl.-Kartu su tavimi dirba A. Šilei
ka, E. Stravinskas ir A. Morkūnas. 
Neatrodo, kad atsitiktinumo pada
rinys - suėjimas ar komitetas...? 
Prieš sudarant komitetų, ar buvo 
svarstyta, sutarta . . . pasirinkti 
darbui šiuos žmones. Ar šis komite
tas bus praplėstas, papildant jį dar 
keletu narių?

Ats. - Šis organizacinis komitetas 
sudarytas iš Toronte gyvenančių 
žmonių. Kada pradėjau darbą, (su
sirašinėjimas su Lietuva, komandos 
reikalai ir kt...), manęs daug kas 
klausė, ar nereikia pagalbos. Taip 
išėjo ir su Šileika, Stravinsku ir 
Morkūnu. Be abejonės, turėdami 
organizacinių gabumų, mano supra
timu jie ir yra labai tinkami. Kaip 
jie patys sako, kad gera ir įdomi 
idėja juos paskatino prisidėti. Vė

liau, darbams einant į priekį, reikės 
daugiau pagalbos, tuo pačiu komi
tetas bus padidintas.

Kl. - “Vėjas” jau praktikavosi ir 
žaidė Toronte ir JAV (Niujorke ir 
Hartforde). Ar bus daugiau progų 
komandai susirinkti, ir sužaisti “kli
juotis". Ar nekelia rūpesčio tinka
miau pasiruošti? Kada bus paskelb
ta galutinė 12-kos sudėtis?

Ats. - Po ŠALFASS žaidynių, ku
rios vyks Toronte 1989 gegužės 6-7 
d.d., planuojam “Vėjo” žaidėjus 
pasilikti Toronte 3-4 dienoms prakti
kuotis ir sužaisti 4 rungtynes prieš 
kanadiečius. Prieš kelionę į Lietu
vą, kuri prasidės 1989 liepos 5, “Vė
jas” susirinks Toronte ir per savai
tę treniruosis bei žais vėl 3-4 rungty
nes. Tai ir bus tos “klijavimosi” ga
limybės. Žinant Lietuvos krepšinio 
lygį, žinoma, kelia rūpestį tinka
miau pasiruošti. Tačiau, mes vyksta
me kaip rinktinė be ilgesnio pasi
ruošimo komandiniam žaidimui. 
Remsimės individualiniais mūsų 
žaidėjų talentais, o ir, kiek galimy
bės leis, komandiniu pasiruošimu. 
Tikime, kad reprezentuosimės tin
kamai.

Dėl skaičiaus žaidėjų laukiam ga
lutinio atsakymo iš Lietuvos. Mes 
žinome 12, kurie žais už rinktinę, 
tačiau norime prijungti Juozą Ar- 
laucką ir Ch. Aleksiną, kurie žai
džia profesionalų lygoje Europoje. 
Čia priklausys nuo Lietuvos, kiek 
jie mums leis atvežti žaidėjų.

Į sekančius klausimus atsakinėjo 
ir nuomonę pareiškė šalia Miečiaus, 
Šileika, Morkūnas ir Stravinskas.

Kl. - Tolimesni “Vėjo” rinktinės 
egzistenciniai planai. Juk. su išvyka 
į Lietuvę viskas dar neužsibaigs. . .?

Ats. - Mūsų tikslas yra ne vienai 
kuriai išvykai sudaryti rinktinę, 
kaip buvo anksčiau: Pietų Amerika
- 1959, Australija - 1964, Lietuva - 
1967, Europa - 1973. Mūsų galvoji
mas yra šią rinktinę, kaip reprezen
tacinę, išlaikyti ir ją naudoti repre
zentuojant Š. Amerikos lietuviams. 

Tokios rinktinės egzistavimas duos 
inspiracijos mūsų jaunajai krepši
ninkų kartai, pakels nuotaikas da
bartiniams geriems žaidėjams, nes 
visi matys tikslą, įgalinantį kopti 
aukščiau. Greta klubinės sistemos
- ŠALFASS varžybų dar bus dides
nės galimybės žaisti šioje rinktinė
je. O šios rinktinės veikla anaiptol 
netrukdys ŠALFASS klubinės siste
mos veiklai, nes jos žaidimų kalen
dorius visuomet bus sudaromas lai
kotarpiui, kai normalios klubinės 
varžybos bus jau baigtos.

Kanados estai jau senokai turi to
kį vienetą. Jie JAV ir Kanadoje 
krepšinio sluoksniuose yra žinomi. 
Jie važinėja po pasaulį ir žaidžia

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

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

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

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

ZHietata Simpson’s, 176 Yonge St„
zTlIolCllC Toronto, Ont, M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

Viršutinėje eilėje iš kairės: RIMAS MIEČIUS (34 m.), čikagietis, ten ir gimęs. 
Žaidęs “Neries” vyrų A krepšinio komandoje. Baigęs Loyola universitetą. Da
bartinis Toronto “Aušros” klubo krepšinio vadovas ir jaunių treneris. Sekantis 
- AUDRIUS ŠILEIKA (45 m.), torontiškis, gimęs Alytuje. Sportininkas nuo 
jaunų dienų (krepšinis, ledo ritulys, slidinėjimas, golfas). Pirmojo lietuvių 
golfo turnyro Toronte vienas iš organizatorių. Baigęs Toronto universitetą. 
Apatinėje eilėje iš kairės - EDIS STRAVINSKAS (35 m.), torontiškis. “Vyčio” 
klubo krepšininkas ir vyrų komandos treneris. Kanados sporto apygardos 
vadovas. Sekantis - ARŪNAS MORKŪNAS (28 m.), torontiškis, “Aušros” klubo 
narys, vyrų B krepšinio komandos žaidėjas ir treneris. Baigęs MacMaster uni
versitetą Hamiltone

krepšinį. Jų kelionės apmokamos 
klubų, prieš kuriuos jie žaidžia. 
Mes norime imti pavyzdį iš jų ir pa
našiai organizuotis.

Sakysim, mūsų planuose numatom 
1990 m. vasarą praleisti žaidžiant 
krepšinį Italijoje. Italų profesio
nalų lygoje yra žaidę, o ir dabar kiti 
žaidžia: L. Rautinšas, J. Arlauckas, 
Ch. Aleksinas, S. Puidokas. Pastara
sis žada padėti organizuoti tokią 
kelionę per Italiją. 1991 m. planuo
jame žaisti Japonijoje ar Pietų Ame
rikoje ir tt. Toliau kas bus, parodys 
laikas. Šios rinktinės egzistencija 
turės tęstis ilgą laiką.

Kl. - Finansavimas šio projekto 
yra rimtas faktorius. Gal kiek ir apie 
planus šioje srityje?

Ats. - Kada pradėjom organizuoti 
“Vėją”, niekas apie tai nežinojo. 
Negalėjom prašyti iš niekur finansi
nės paramos. Mes, šis komitetas, 
Miečius, Šileika, Morkūnas ir Stra
vinskas sudėjome po 1,500 dolerių 
kiekvienas, nupirkom uniformas, 
pravedėm pirmąjį rinktinės bandy
mą Toronte ir buvom nuvykę į Niu
jorką bei Hartfordą. Spaudoje apie 
“Vėją” jau buvo šiek tiek rašyta, o 
dabar, kai visuomenei yra daugiau 
žinoma apie mūsų tikslus ir jau at
liktą darbą, mes kreipsimės į ją pra
šydami paramos. Australijoje PLS 
Žaidynės buvo užėmę visą dėmesį. 
Mes nenorėjome trukdyti, kadangi^ 
tas įvykis svarbus, ir visuomenė jį 
rėmė. Po PLSŽ Australijoje ir mes 
pradėsime savąją akciją ir, žinoma, 
prašysime tos pačios dosnios mūsų 
visuomenės paramos įgyvendinti 
mūsų tikslus. Mūsų sąmata išvykai 
į Lietuvą svyruos tarp 35-40 tūkstan
čių dolerių. Jau yra įplaukų, paža
dų iš Kanados lietuviškų instituci
jų, parapijų, Bendruomenės ir kt. 
Su sportininkais yra kviečiami vyk
ti į Lietuvą ir žiūrovai, kurie galės 
keliauti su komanda per kraštą. 
Tuos reikalus tvarko kelionių biu
ras “Audra”.

Kl. - Pasirinktas rinktinei vardas 
“Vėjas” - gražus... “pučia vėjas, 
neša laivą...”, ar lėmė sentimen
tas . . . “nuneš mane į Lietuvą ...’’?

Ats. - Ieškojom ko nors naujo. 
Vienas klubas ŠLFASS sistemoje 
turi šį vardą, tai Vašingtono “Vė
jas”, Elvyros Vodopalienės įkur
tas. Pasirinkom “Vėjas” dėl to, kad 
jis pučia ir, kaip sako ta graži liau
dies daina, “nupūs mane į 
Lietuvą . ..”

Skautų veikla
• Lietuvos nepriklausomybės 

šventę “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntai švenčia iškilmingai vasa
rio 12 d. 10.15 v.r. Prisikėlimo 
šventovėje su vėliavom dalyvau
dami Mišiose ir po jų parodų sa
lėje sueiga. Renkamės 9.45 v.r. 
salėje. Kviečiame tėvelius, drau
gus, rėmėjus, skautininkes-kus.

Tuntininkai
• Artėja pasaulio skautų įkūrė

jo diena. Generolas Robertas 
Baden-Powellis gimė 1857 m. va
sario 22 d. Jo tėvas buvo profe
sorius ir mirė, kai Robertas buvo 
tik 3-jų metų. Tuomet visi šeimos 
rūpesčiai krito ant jo motinos pe
čių. Būdamas 13 metų, įstojo į ka
riuomenę ir 19 metų baigė karo 
mokyklą, o 26 metų jau turėjo kapi
tono laipsnį. B.P. tarnyba daugiau
sia buvo kolonijose, laukiniuose 
kraštuose. Turėdamas laisvo lai
ko, keliaudavo su vietiniais gy
ventojais apžiūrėti naujų vieto
vių ir tuo pačiu stebėti gyvulius- 
paukščius.

Kareivių jis buvo mėgiamas, nes 
be kariškų užsiėmimų juos mokė 
ir lavino vadovauti, bei stengė
si juos padaryti gerais žvalgais. 
Gyvendamas kolonijose jis turėjo 
įvairių žygių-ekspedicijų. Kai ku
rie būdavo labai nuotykingi, iš ku
rių 1899 metais parašė knygą “Pa
galba skautybei”. Tuo metu jau bu
vo pulkininkas ir išvyko į pietų 
Afriką, kur buvo ginkluotas suki
limas. Jo 2000 dalinys Mafekingo 
miestelyje buvo apsuptas 9000 vy
rų ir išlaikytas 217 dienų. Kovos 
metu B.P. organizavo jaunus ber
niukus žvalgybai, tiekimui ir ki
tų ryšių palaikymui. Išmokyti ir 
paruošti berniukai atlikdavo su
maniai uždavinius, nors kartais 
turėdavo ir didelių pavojų.

Už sumanų vadovavimą jis bu
vo pakeltas į generolo laipsnį. 
Atsakingas pareigas eidamas, jis 
rasdavo laiko skautybės plėtimui. 
Skautybės idėja susidomėjo vi
suomenė, mokyklos ir kitos valsty
bės. Jo paruošti įstatai labai tin
ka praktiškam auklėjimui, o tam 
patikrinti buvo suorganizuota 1907 
m. Brownsea saloje pirmoji stovyk
la berniukams. Ji praėjo su pasi
sekimu. Jo auklėjimo sistemoj vy
ravo, kas dora, gera ir tauru. 1908 
m. išleido knygą “Skautybė berniu
kams” ir tais pačiais metais skau
tų eilėse jau buvo 60.000 narių. 
B.P. 1910 m. pasitraukė iš kariuo
menės ir savo gyvenimą pašventė 
skautybei. B.P. mirė Afrikoje 1941 
m. sausio 8 d.

Jo paliktos sveikos gyvenimui 
idėjos, dorovė, žmoniškumas, 
bendravimas, tarnavimas kitiems 
ir daug kitų, daro jį neužmirštamu. 
Todėl dabar kiekvienais metais 
skautų-čių vienetuose minima va
sario 22-oji d. susikaupimu. M.

PARAMA
LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS

MOKA:
91/4% už 90 dienų term.indėlius 
91/4% už 6 mėn.term.indėlius 
91/2% už 1 m. term, indėlius 
9Va% už 2 m. term, indėlius 
9Va% už 3 m. term, indėlius
93/4% už 1 m. GIC mėn. palūk.

103/4% už 1 m. GIC invest, pažym.
103/4% už 2 m. GIC invest, pažym.
103/4% už 3 m. GIC invest, pažym.
83/4% už pensijų planą (variable rate) 

103/4% už 1 m. term, pensijų planą 
103/4% už 2 m. term, pensijų planą 
103/4% už 3 m. term, pensijų planą
83/4% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
83/4% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
8 % už taupymo sąskaitą
9 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
6’/2% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo...12 % 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ............. 12 %
2 metų ............. 12 %
3 metų ........... 12 %

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų...11 % 

(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir ant
rieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 70 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 532-1149

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. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų) 

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

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

STASYS JOKŪBAITIS.
30 metų patirtis. Nemokamas namo įkainojimas.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

daiva t. dalinda, ba.
associate broker

4887 dundas street west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res; 239-9892 232-2322

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Trout Creek
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys, telefonas(705) 723-5522

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

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

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

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

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



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-rno psl.)

Mulronio bičiulis, kabinetan 
įjungtas kaip įtakingas ryši
ninkas su Kvebeko prancūzais. 
Deja, dabartiniame angliško
sios mažumos susikirtime jis 
rėmė Kvebeko premjero R. 
Bourassos suktą įstatymą nr. 
178, kuris angliškas iškabas 
leidžia tik krautuvių viduje, o 
lauke palieka Kvebeko parti
jos įstatymo nr. 101 atneštas 
prancūziškąsias. Nors L. Bou- 
chardas gavo pilną ministeri
ją, jo perkėlimas diplomatiš
kai gali būti susietas su angliš
kosios mažumos protesto nu
tildymu Kvebeke. Naujuoju 
valstybės sekretoriumi paskir
tas anglų kilmės montrealie- 
tis G. Weineris, tvarkęs dau- 
giatautiškumo ir pilietybės 
reikalus. Šios pareigos jam 
paliktos ir valstybės sekreto
riaus poste. Teisingumo mi- 
nisteriu ir vyriausybės vadu 
parlamente paskirtas D. Le
wis. Namų statyba rūpinsis 
valstybės ministeriu paskir
tas A. Redway, kuriam teko 
būti Toronto East York savi
valdybės burmistru. Jis gerai 
pažįsta Torontą užgriuvusį na
mų ir butų trūkumą, didžiajai 
gyventojų daliai beveik neįkan
damas kainas. Naująjį kabine
tą sudaro 13 ministeriu iš Kve
beko, 12 iš Ontario, 10 iš Va
karų Kanados ir 4 iš Atlanto 
provincijų.

Didžiausia naujove tenka 
laikytis aštuonių ministeriu 
sudarytą Kanados išlaidų per
žiūros komitetą. Be paties mi- 
nisterio pirm. B. Mulronio ir jo 
pavaduotojo D. Mazankowskio, 
komitetan įsijungė: finansų 
ministeris M. Wilsonas, tarp
tautinės prekybos-J. Crosbie, 
iždo pirm. R. de Cotret, sritinio 
Kanados vystymosi - H. Andre, 
krašto apsaugos - B. Knight ir 
vartotojų reikalų - B. Valcourt. 
Šis komitetas griežtai kontro
liuos per dideles valdžios iš
laidas, atmes kai kuriuos mi
nisterijų projektus. Pagrindi
nis Kanados išlaidų peržiūros 
komiteto uždavinys - sumažin
ti dabar jau iki $28 bilijonų 
nukritusį metinį biudžeto de
ficitą, Kanados skola nuolati
nių deficitų dėka yra pasieku
si $325 bilijonus. Pernai jos 
palūkanoms padengti reikėjo 
į biudžetą įjungti didelę $29

bilijonų sumą. Šiemet ji padi
dės, nes vėl pakilo paskolų 
palūkanos.

Finansų ministeris M. Wilso
nas nusiskundžia, kad gali bū
ti suvėlintas naujojo Kanados 
biudžeto paskelbimas. Parla
mentas buvo pradėjęs darbą 
po lapkričio 21 d. įvykusių rin
kimų, nes jis vėl iki 1989 m. 
sausio 1 d. turėjo patvirtinti 
jau vieną kartą priimtą JAV 
ir Kanados laisvos prekybos 
sutartį. Šį kartą sutartį patvir
tino ir ją pirmuoju atveju boi
kotavusi liberalų dauguma se
nate. Tačiau dėl sutarties įsta
tymo buvo gerokai suvėlintos 
šventinės parlamento ir sena
to atostogos. Darbas vėl bus 
pradėtas tik kovo 6 d. Tačiau 
pirmiausia reikės užbaigti 
praėjusios sesijos darbus ir 
paruošti parlamentą tradici
nei sosto kalbai, kuri atskleis 
naujosios ministerio pirm. B. 
Mulronio konservatorių vyriau
sybės planus. Tik tada galės 
būti paskelbtas ir finansų mi
nisterio M. Wilsono naujas 
biudžetas, bent iš dalies susie
tas su naujaisiais planais. Ofi
ciali biudžeto data tebėra ne
nustatyta. Finansų ministeris 
M. Wilsonas biudžetą norėtų 
paskelbti prieš balandžio 1 d. 
prasidedančius naujus biuže- 
tinius metus, bet paskelbimas 
gali būti nukeltas ir į balan
džio mėnesį. Didelis ministe
riu pakeitimas kabinete iš tik
rųjų neatskleidžia ypatingų 
reformų, bet jas įtaigoja mi
nisterio pirm. B. Mulronio su
darytas ministerinis Kanados 
išlaidų peržiūros komitetas.

Vilkai visada lieka...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

nė. Toliau jis sakė, kad sovietų 
ekonominis atsilikimas nuo 
kitų kraštų yra jos nepaisy
mas eilinio piliečio gerovės 
bei poreikių, skiriant ketvirta
dalį biudžeto apsiginklavimui, 
nors niekas į jos saugumą ne
sikėsina. Atvirkščiai - ji kurs
to neramumų židinius pasau
lyje. Žemės drebėjimo pada
ryti nuostoliai Armėnijoj rodo, 
kad statyba buvo prastos koky
bės, primaišant į cementą per 
daug smėlio. Visa tai yra pa
sekmė komunistinės sistemos 
sudarytų sąlygų.

Toronto “Atžalyno” ansamblio šokių vakare Toronto Lietuvių namuose “Las Vegas fiesta” — loterijoje mėgina 
laimę visi Nuotr. B. Tarvydo
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Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių namų) 

Priima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Parduodame ir 
siunčiame 

220 voltų/50 H, 
elektrinius reikmenis 

įskaitant ir 
"Camcorders”, “VCR” bei “TV" 

vartojimui Europoje. 
Universal Overseas Services 

Tel. (416) 755-7779

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

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

rlS TORONTO
Kanados lietuvių kultūros 

muziejui aukojo: Winnipego 
lietuvių klubas - $3,000; M. Ra
monienė - $1,000; E. Raudie- 
nė $1,000; V. Baliūnienė -$500; 
B. E. Weir - $200, A. E. Mačiu- 
laitis-$200; A. Kerutytė-$100; 
St. Kuzmickas - $100; S. Šetkus 
-$100. Nuoširdus ačiū. KLB

Isolda Poželaitė-Davis, “TŽ” 
bendradarbė ir gimnazijos mo
kytoja iš Australijos, keletą 
dienų praleido Toronte, lanky
dama vietos lietuvių švietimo 
bei kultūros įstaigas. Ji ypač 
domėjosi Lietuvos kankinių 
šventovės skulptūromis ir vit
ražais. Šventovėje yra sukaup
ta daug dailininkų P. Mozo- 
liausko, A. Elskaus ir J. Bakio 
kūrinių.

Atšventinta arkikatedra. Va
sario 5, sekmadienį, buvo iš
kilmingai atšventinta Vilniaus 
arkikatedra. Šventinimo apei
gas atliko Vilniaus arkivysku
pijos apaštalinis administra
torius vysk. Julijonas Stepo
navičius. Vėliau arkikatedroje 
pirmą kartą po daugelio metų 
buvo atnašaujamos Mišios, ku
rias su vysk. J. Steponavičium 
koncelebravo Telšių vyskupi
jos apaštalinis administrato
rius vysk. Antanas Vaičius, 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos apaštalinis 
administratorius vysk. Juozas 
Preikšas, Panevėžio vyskupi
jos valdytojas prel. Kazimie-

KnygU rišykla 
WgSfejf “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A- Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8 Tel. (416)625-2412

ras Dulksnys, iki šiol Vilniaus 
valdytojo pareigas ėjęs prel. 
Algirdas Gutauskas ir Kauno 
tarpdiecezinės kunigų semi
narijos rektorius kun. Vikto
ras Butkus. Pamokslą pasakė 
vysk. Julijonas Steponavičius.

Oakvillės lietuviai, kurie 
sudaro atskirą KLB apylinkę, 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 71-ją sukaktį pa
minėjo vasario 4 d. Lietuvos 
kankinių parapijos salėje Ana
pilyje. Įžanginę kalbą pasakė 
valdybos pirm. J. Žiūraitis, 
skaidres iš Lietuvoje aplanky
tų vietų rodė p. Žemeckas. Su
giedoję Lietuvos himną, visi 
dalyviai stiprinosi apylinkės 
ponių paruošta vakariene. P. 
Vaičeliūnas rinko aukas Bend
ruomenei ir Tautos fondui. 
Apylinkė pasižymi dideliu 
dosnumu.

Ontario daugiakalbės spau
dos sąjunga (Multilingual 
Press Association of Ontario), 
kurią sudaro etninių grupių 
laikraščių leidėjai bei redak
toriai, išsirinko naują valdy
bą: pirm, pakistanietis Mo
hammad S. Quadri (“Islam In
ternational”), buvęs pirm, len
kas Marek Malicki (“Glos Pols- 
ki”), vicepirm. graikas Thomas 
Saras (“Patrides”), II vicepirm. 
George Karmąrfin (“The New 
Pathway”), III vicepirm. Mo
hammad Kazemi (“Rasaneh”),

sekr. Larysa Figol (“Ukrainian 
Echo”). “Tėviškės žiburiams” 
atstovauja V. Matulaitis. Ilgą 
laiką jis buvo valdyboje iždi
ninku. Kai iš tų pareigų atsi
sakė, buvo išrinktas revizijos 
komisijos nariu.

Paglobojami maži vaikai. Tė
vai, kurie norėtų dalyvauti 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime š. m. vasa
rio 19 d. Toronto universiteto 
Convocation Hall, gali pasi
naudoti vaikų (ne jaunesnių 
kaip dviejų metų) paglobojimo 
tarnyba. Šį patarnavimą at
liks Kanados lietuvių jauni
mo sąjungos narės — akademi- 
kės, tačiau yra būtina susitarti 
telefonu iš anksto. Šiuo rei
kalu prašoma skambinti sąjun
gos pirmininkei Loretai Stanu- 
lytei tel. 231-4937.

Paieškojimai
Ieškomas Vytas Ašmenskas, 

gimęs 1925 m. Birštono mieste 
(Prienų rajonas), pasitraukęs į už
sienį 1945 m. Jeigu kas žino ką 
nors apie minėtą asmenį, prašom 
pranešti “Tėviškės žiburių” re
dakcijai.

Ieškau savo jaunystės dienų 
draugą iš Lietuvos Leonardą Vitą 
Urboną, kuris gyvena Kanadoje. 
Jis pats arba apie jį žinantys pra
šome parašyti adresu: Juozas Ta
mašauskas, 63 Slack Lane Heath, 
Chesterfield, S44 5QU, England.

AfA 
TEOFILEI ŠOSTAKIENEI

mirus Lietuvoje,
jos sūnui MYKOLUI ŠOSTAKUI su šeima, 

vaikaičiams ir giminėms reiškiame gilią užuojautą 
bei kartu liūdime -

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.L.S. LL.B, 

perėmė a.a. advokato
Algio Puterio bylas ir testamentus 

3425 Dundas St.W., Suite 200 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-3362

j Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 621-2136
1___________________________________________________

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacijų srityje

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

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

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

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

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

Justinas Raškauskas

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

M. Andriulevičienė
P. A. Grigai
S. Z. Rėvai

A. S. Valiukai
M. Preikšaitienė

V. T. Gražuliai

ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W1M4

624-6336 namų 897-0068

CHOICE
IN THE

“All THE

MASKELL INSURANCE
WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont, 
Tel. 533-7954

RE^IKK 
west realty Inc., realtor 

an Independent member broker

Juozos (Joseph) 
Norkus 

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

birute spudas.BA
sales representative

RE^VIKK 
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

BLOOR WEST VILLAGE ran^V^gatvėje parduodamas 4 mie
gamųjų labai gerame namas. Du židiniai, ąžuolo sijų
lubos ir ąžuolo apda'^V^ci vatus įvažiavimas, garažas, gražus 
kiemas.

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

——i

535-2500

769-1616

metų EKSKURSIJOS 
l VILNIUJ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

Greitai bus paskelbtos 1989 metų ekskursijos
Patirtis Vilniaus grupių organizavime daugiau 20 metų. Neapsiriksite, pasirinkite ma
no organizuojamas grupes, kurias tvarkau su In tu ristu per “Kentours” Toronte nuo 
1962 m. Kaip lietuviška patarlė sako: Senas jautis vagos negadina. Jei dar nesate pa
sinaudoję, pamėginkite - įsitikinsite.

Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu

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

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

DRESHER REAL ESTATE LTD. 
3830B Bloor St. W., Islington, Ontario M9B 1 K8 
Tel. 233-3334 - Fax 233-0285 - 231-2661

COLLEGE prie Dovercourt parduodama 
“Litho-Art” Toronte ir apylinkėse vie
nintelė lietuviška spaustuvė. Skambinti 
VALTERIUI DREŠERIUI tel. 231-2661.

Mes patarnaujame visose pirkimo ir 
pardavimo srityse bei draudęs reikaluose.

TA T) T7 Q TT T? r> INSURANCE &
Į J JĄ Uj O JJL JLj 11 real estate brokers

233-3334 — Fax 233-0285 — 231-2661
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir 

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

Narys "Better Business" biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus!
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480

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

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

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

— Vasario 12, sekmadienį, po 
9.30 v.r. Mišių ir prieš 11 v.r. Mi
šias, išstatyto Švenčiausiojo Sak
ramento garbei giedos Anapilio 
dainos vienetas “Sutartinė”.

— Mūsų parapijos visuotinis 
susirinkimas — vasario 12, sek
madienį, po 11 v. Mišių Anapilio 
didžiojoje salėje. Visi parapijie
čiai skatinami susirinkime daly
vauti.

— Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo minėjimo proga vasa
rio 19, sekmadienį, Mississaugos 
rotušėje bus iškeliama lietuviš
ka vėliava 12.30 v.p.p. Visi kvie
čiami iškėlime dalyvauti. Auto
busas, vežantis maldininkus po 
pamaldų, nuo Anapilio rotušėn 
išvažiuos 12.20 v.p.p. ir nuo ro
tušės, po vėliavos iškėlimo va
žiuos Islington požeminių trau
kinių stotin.

—Jaunų talentų popietė bus 
balandžio 9, sekmadienį. Šia po
piete rūpinasi mūsų parapijos 
kultūrinė sekcija, vadovaujama 
sol. Slavos Žiemelytės.

— Kanados lietuvių muziejaus 
vajus tęsiamas toliau. Iki šiol 
surinkta $159,685.00. Vajui aukojo: 
$300 — A. Žilėnas; $100 — A. S. 
Zimnickai, V. Matulaitis.

— Aukojo Šv. Jono kapinėms: 
$2000 — Kanados lietuvių šaulių 
rinktinė; parapijos skoloms nu- 
mokėti: $200 — B. Čirūnienė; $100 
— R. Klemkienė (a.a. Adolfo Klem
kos atminimui); $70 — M. Pranys; 
$50 — K. R. Poškai; Motinos Tere
sės labdarai: $10 — N.N.

— Mišios, vasario 12, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Ireną Kliorikai- 
tienę, 11.00 v.r. už parapiją.

Išganytojo parapijos žinios
— Vasario 12 d. pamaldos įpras

tu laiku — 9.45 v.r. Po pamaldų 
moterų draugijos susirinkimas 
Emmos Šturmienės namuose, 7£ 
Indian Grove, tel. 769-3099. Kvie
čiame moteris dalyvauti.

— Vasario 12 d. pamaldų metu 
įvyks vasario 5 d. išrinktos para 
pijos tarybos narių į pareigas įve
dimas.

— Vasario 19 d., 9.45 v.r., iškil
mingos pamaldos Lietuvos nepri
klausomybės sukakties šventės 
proga. Giedos parapijos choras 
Pamaldas baigsime Lietuvos him
nu. Kviečiame gausiai dalyvauti 
Pamaldų metu bus pakrikštyta 
Karolyn Elena Rose Delkus, Pau 
liaus ir Florence Delkų dukrelė.

— Parapijos tarybos posėdis — 
vasario 15 d., 7.30 v.v., parapijos 
salėje.

— Parapijos choras renkasi pir
madieniais, 7.30 v.v. parapijos 
salėje.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $100 — D. V. Simonaitis. If 
viso statybos fonde yra $109,313.55 
Aukos priimamos “Paramoje’ 
sąsk. nr. 8711, Prisikėlimo para 
pijos kooperatyve sąsk. nr. 155332. 
17 ir “Talkoje” sąsk. nr. 4259.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 280 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: D. Sužiedėlis, P. Mic 
kus, R. Virkutytė iš Vašingtono 
G. Gaška iš Klivlando, Gailevičiū- 
tė iš Vilniaus, I. Požėlaitė-Davis 
iš Healy Beach, Pietų Australi 
jos.

— LN valdybos posėdis — vasa
rio 9, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— LN vyrų būrelio metinis susi
rinkimas— vasario 12,2.30 v.p.p.

— Į Užgavėnių karnavalo jauni
mo popietę vasario 4, atsilankė 
500 ir į kaukių balių 400 asmenų 
Premijos už paviljonų įrengimą 
I Toronto Maironio mokyklai — 
$50; II taut, šokių grupei “Ginta
ras” — $30; III V. sk. kunigaikš
tienės Birutės d-vei — $20; IV taut 
šokių grupei “Atžalynas” — $15. 
Kaukių baliaus premijos: I $75 — 
“Palangos laumė” — Laima Mačio 
nienė; $70 “Kaminkrėčiai” — V. B 
Pečiuliai; III $60 “Piratai” — R 
Smalenskis, G. Kalvinskaitė, IV 
$50 — “Trys raganos” — I. Žemai
tienė, L. Pocienė, E. Simonavi- 
čienė; V $25 — “Šiaurys” — A. Žala- 
genas. Gautas Užgavėnių karnava
lo pelnas bus paskirstytas kar
navale dalyvavusioms organizaci
joms.

— Ligonių lankytojų pasitari
mas įvyks vasario 15 d., trečiadie
nį, 8 v.v. posėdžių kambaryje. Ga 
lintieji prisidėti prie ligonių lan 
kymo kviečiami šiame posėdyje 
dalyvauti. Žinantieji apie sergan
čius arba pagalbos reikalingus 
tautiečius prašomi pranešti Lie 
tuvių namams darbo valandomis 
tel. 532-3311 ir bet kokiu laiku 
V. Kulniui tel. 769-1266.

Vlado Pūtvio šaulių kuopos 
nariai dalyvauja 71-jų Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo metinių iškilmingose Mi
šiose vasario 19 d., 11 v.r., Lie
tuvos kankinių šventovėje 
Anapilyje. Valdyba

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį trečiadienį prasideda me

tinės parapijos rekolekcijos. Jas 
praves kunigai iš Lietuvos G. Ka- 
bašinskas ir R. Ramašauskas. Mi
šios ir pamokslas bus 9.30 v.r. ir 
7.30 v.v. nuo trečiadienio iki penk
tadienio, šeštadienį Mišios ir pa
mokslas 9.30 v.r. ir 5 v.p.p., sek
madienį pamokslai per visas Mi
šias. Išpažinčių bus klausoma 
prieš kiekvienas Mišias.

— Sausio 31 d. palaidota a.a. 
Stefanija Bubelienė, 64 m.; vasa
rio 2 d. palaidotas a.a. Leonardas 
Žyvatauskas, 63 m.

— Bilietai į metinę parapijos 
vakarienę, kuri įvyks kovo 12 d., 
5 v.p.p., mūsų salėje, jau yra pla
tinami po Mišių salėje. Kitu laiku 
skambinti B. Genčiui į namus 532- 
8531.

— Parapija planuoja maldinin
kų kelionę į Liurdą ir Fatimą š. 
m. gegužės 7-23 d.d. Kelionė pra
sidės Toronte gegužės 7 d. vakarą, 
skrendant tiesiai į Lisaboną. Iš 
ten, aplankius Fatimą, grupė ke
liaus per pietų Ispaniją, aplan
kydama visą eilę miestų, į Liur
dą. Iš Liurdo grįš per šiaurinę 
Ispanijos dalį į Lisaboną ir į To
rontą. Kelionės kaina, į kurią įei
na 3 valgiai į dieną, pirmos klasės 
viešbučiai, lėktuvų ir autobusų iš
laidos, sveikatos drauda, kelio
nės pinigų drauda — $2,980. Ke
lionei registruotis galima parapi
jos raštinėje, įmokant $200.

— Parapijai aukojo: $500 — a.a. 
K. Aranauskas (testamentu); $600
— A. Žilienė, N. Šimkuvienė, A. 
Tamošauskienė a.a. tėvelio Tomo 
Žilio atminimui; $200 — B. Truka- 
navičius, Z. O. Girdauskai; $180 — 
Romas, Paulius ir Renata Bube
liai a.a. motinos Stefanijos atmi
nimui; $110 — O. Juodviršienė; 
$100 — V. Kiškūnas, Z. Barančiu- 
kienė, Audr. Danaitytė, S. O. Got- 
šeldai, V. J. Kulikauskai, J. Poš
kienė, P. S. Ūkelienė, E. Spūdie- 
nė; $80 — O. Guobienė; $50 — O. P. 
Karaliūnai, E. Zakarževskienė; 
klierikų fondui: $50 — V. Urbonas.

— Mišios vasario 12, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Juozą ir Do
micėlę Zinkevičius, 9.20 v.r. — už 
a.a. Ipolitą Grinkevičių, 10.15 v.r.
— už a.a. Joną Petrauską, už a.a. 
Algį Puterį, už a.a. Julių Puodžiu
ką, 11.30 v.r. — už parapiją, 7 v.v.
— už a.a. Eleną Račkauskienę.

“Atžalyno” veikla
“Atžalynas” ruošiasi trijų 

savaičių kelionei į Lietuvą 
1989 m. rugpjūčio 6 arba 12 d.d. 
Mūsų globėjai — Vilniaus inži
nierinio statybos instituto stu
dentų tautinių šokių ansamb
lis “Vingis”. Prašome visus 
buvusius atžalyniečius šokė
jus grįžti į šokėjų gretas. Skam
binti V. Dauginiui tel. 533-1121.

“Atžalyno” vaikų grupė vyks
ta į Quebeco miesto priemiestį 
Beautaul, kur š. m. vasario 24- 
26 d.d. dalyvaus vaikų festi
valyje. Vyks 20 šokėjų, muzi
kantų, tėvų ir palydovų. Viene
tui vadovauja D. Krivaitė ir M. 
Gutauskaitė-Hurst. Norintieji 
vykti kreipiasi pas M. Hurst 
tel. 279-7386. — Metinis tėvų 
ir šokėjų susirinkimas įvyks 
kovo 5, sekmadienį, 1.00 v.p.p., 
Lietuvių namuose. Bus ren
kama valdyba, diskutuojamas 
įstatų priėmimas, kelionių ir 
kiti reikalai. Skatiname visus 
tėvus dalyvauti. Dėl informa
cijos skambinti J. Vitkūnienei 
tel. 621-8671 arba V. Dauginiui 
tel. 533-1121. — Visi jaunuo
liai nuo 5 iki 20 su virš metų 
kviečiami įsijungti į šokėjų 
eiles. Ypač trūksta jaunuolių 
nuo 12 iki 14 metų amžiaus. 
Besidomintys prašomi skam
binti Loretai arba Valteriui 
Dauginiams tel. 849-9777.

A. a. Onos Girnienės atmi
nimui vietoje gėlių P. Kaziu- 
konis “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A. a. Edvardo Garlos, miru
sio JAV, atminimui vietoje 
gėlių P. Kaziukonis “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A. a. Birutės Balčiūnaitės 
atminimui I. Kaliukevičienė 
iš Port Severn “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A, a. Onos Girnienės atmi
nimui vietoje gėlių J. ir E. Be- 
nečiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A. a. Onos Girnienės atmi
nimui užjausdami vyrą Kazį, 
Stasys ir Jonė Paketurai vieto
je gėlių paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $40.

SEPTYNIASDEŠIMT PIRMOJI 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
Vasario 18, šeštadienį: 12 valandą Lietuvos vėliavos iškėlimas prie Toronto miesto rotušės
Vasario 19, sekmadienį: pamaldos Išganytojo parapijos šventovėje - 9.45 vai. ryto

Lietuvos kankinių šventovėje -11 vai. ryto
Prisikėlimo parapijos šventovėje -11.30 vai. ryto

12.30 vai. po pietų Lietuvos vėliavos iškėlimas prie Mississaugos miesto rotušės

MINĖJIMAS
4 valandą po pietų Toronto universiteto Convocation Hali (31 King’s college Circle).

Kalbės PLB pirmininkas dr. VYTAUTAS BIELIAUSKAS ir svečias iš VILNIAUS
Dalyvauja "Volungės ” ir Maironio mokyklos chorai. Visuomenę kviečiame gausiai dalyvauti.

Prie (ėjimo aukas rinks - KLB krašto valdyba Kanados Lietuvių Bendruomenės Toronto apylinkės valdyba
KLB Toronto apylinkės valdyba, Tautos fondas

nuoširdžiai
* kviečia

I visuomenę į

1989 m. vasario 12, sekmadienį, Toronto Lietuvių namų
Karaliaus Mindaugo menėje. Bazaras —12.00 v.p.p. Popietė ir meninė programa — 3 v.p.p. 
PROGRAMOJE: visos "Atžalyno" tautinių šokių grupės. Turtinga loterija, bazaras, 

kava ir pyragai. įėjimas — laisva auka.
Visi kviečiami savo dalyvavimu ir aukomis paremti mūsų šokantį — dainuojantį jaunimą.

TĖVŲ KOMITETAS

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
kad

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
įvyks š. m. kovo 5 dieną, sekmadienį, 4 valandą po pietų, 
Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College Street, Toronto, Ontario.

Ta pačia proga norime priminti, kad norint gauti atleidimą nuo 1988 metų 
pajamų mokesčių už įnašus į pensijų sąskaitą (RRSP), 
juos reikia įnešti iki š.m. kovo 1 di&nos. Valdyba

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius)

• Sausis ir vasaris - RRSP indėlių mėnesiai.

• Per šiuos mėnesius dalį savo santaupų 
įdėkite į saugią

“Paramos” RRSPs-tą.
• Jei truks “Parama” paskolins.
• “Parama” moka aukštas palūkanas 

už jūsų indėlius.

• “Parama” neima jokių mokesčių 
nei už plano administravimą, nei už 
patarnavimus įdedant ar išimant.

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

• Galite pasirinkti indėlio terminą:
1 m.-103/4%, 2 m.-103/4%, 3 m.- 103/4%, 
SU keičiamu nuošimčiu (variable rate) 83/4%.

• Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos 
nuo pajamų mokesčių.

• Nelaukite paskutinės dienos!

• Paskutinė diena indėliams
už 1988 metus

Tel. 532-1149 
“PARAMOS” 
kredito kooperatyvo valdyba

Kaip pasiekti 
Convocation Hall
Atvažiavus požeminiu iki 
Queen’s Park stoties, eiti 
College gatve pusantro blo
ko į vakarus iki King’s Col
lege Road; atvažiavus tram
vajumi College gatve, išlipti 
prie McCaul gatvės ir eiti 
pusę bloko į vakarus.

MONTREAL®
Svečiai iš Kauno kun. Gintautas 

Kabašinskas ir kun. Romualdas 
Ramašauskas kelioms dienoms 
buvo atvykę į Montrealį. Apžiūrė
jo miestą, susipažino su keliomis 
šeimomis ir sausio 29 d. kun. Gin
tautas AV šventovėje atlaikė Mi
šias ir pasakė pamokslą, o kun. 
Romualdas tą patį atliko šv. Kazi
miero šventovėje.

Torontiškių Joanos ir Sauliaus 
Brikių dukrelė gruodžio 26 d. buvo 
pakrikštyta Karolinos-Joanos var
dais. Krikšto apeigas atliko AV 
parapijos klebonas kun. J. Ara
nauskas Sauliaus tėvų - Reginos

ir Petro Brikių - namuose. Krikšto 
tėvais buvo Sauliaus brolis Edvar- 
das-Gintaras su savo žmona Danu
te - otaviškiai.

Gaila ir muz. Aleksandras Stan
kevičiai, susilaukė pirmagimio 
sūnaus Nikalojaus, o ne dukrelės, 
kaip buvo rašyta “TŽ” 5 nr.

Almos ir Petro Drešerių dukrelė 
sausio 28 d. pakrikštyta Emos-Sil- 
vijos vardais. Krikštijo AV para
pijos klebonas kun. J. Aranaus
kas. Krikšto tėvais buvo Almos 
brolis Romas su savo žmona Da
nute. B.S.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 

35 METŲ SUKAKTIS 
DĖKOJAME klientams už pasitikėjimą pavedant 

mums Jūsų draudas.
DĖKOJAME už pradinį pasitikėjimą ir už reko

menduotus klientus.
KVIEČIAME pasinaudoti 35 metų patirtimi.

Pastovumas darbe, patarnavimas, 
dėmesys nelaimės atveju išliko kaip 
pagrindiniai draudimo reikalavimai.

ATEITIES PERSPEKTYVOS
Draudos įstaigoje dirba:

JOANA ADAMONYTĖ - draudos reikalai ir nelaimės 
DONNA SVRAKA - draudos reikalai ir atskaitomybė 
MARYTĖ ADAMONYTĖ - draudos reikalai ir sekretorė

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC,
yra inkorporuota bendrovė

P. ADAMONIS Chartered Insurance Broker 
TEL. 722-3545

Į Vasario 16 iškilmes Lietu
voje, Sąjūdžio pakviesti, iš 
Toronto rengiasi vykti KLB 
krašto valdybos pirm. V. Bire- 
ta, iš PLB valdybos — Gabija 
Petrauskienė, iš PLJS valdy
bos — Mirga Šaltmiraitė. Iš 
JAV rengiasi vykti JAV LB 
krašto valdybos pirm. dr. A. 
Razma ir kiti visuomenės vei
kėjai. Vizų klausimas dar nė
ra paaiškėjęs.

KLB krašto valdybos siun
čiama Toronto dainos grupė 
“Sutartinė” (4 dainininkės), 
vadovaujama Nijolės Benotie- 
nės ir lydima A. Vaičiūno, š. 
m. vasario 17 d. skris į Vanku
verį, kur atliks Vasario 16 mi
nėjimo programą vasario 18, 
šeštadienį. Ta pati grupė vasa
rio 19, sekmadienį, atliks Va
sario 16 minėjimo programą 
Kalgaryje. “Sutartinė” atliks 
meninę dalį, o A. Vaičiūnas — 
žodinę, paskaitinę. Vasario 
26, sekmadienį, Lietuvos ne
priklausomybės šventėje Win- 
nipege dalyvaus KLB vice- 
pirm. adv. J. Kuraitė-Lasie- 
nė ir pasakys kalbą.

LIETUVIŠKA VĖLIAVA galima 
įsigyti KLB raštinėje. Vėliava nailo
ninės medžiagos be stiebų. Dy
dis 36” x 72”. Kaina. - $45. Skambin
ti tel. (416) 533-3292 dienos metu.

PARDUODAMI nauji tautiniai 
drabužiai, gintariniai karoliai, 
tautinė juosta. Skambinti tel. 767- 
1399 Toronte. LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 

KREDITO UNIJA

PARDUODAMAS grynas bičių me
dus. Kreiptis pas bitininką J. Norkų 
(didesnius kiekius pristatau į na
mus) tel. 389-8179. Taip pat galima 
gauti Anapilio knygyne, kiekvieno 
mėnesio 15 “Vilnius Manor” pen
sininkų namuose.

PIGIAI PARDUODU tinkančius 
naudoti Lietuvoje naujausių mo
delių japoniškus video magneto
fonus ir video filmavimo kameras 
“National Panasonic”. Nemokamai 
pristatau į namus. Kreiptis telefonu 
(416) 385-3453 į Ričardą Hamiltone.

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard 
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $26,000,000 REZERVAS - virš milijono.
MOKA UŽ:

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.

Certifikatus ................. 11 %
Term, indėlius: 

1 metų ..............93/4%
180 d. -364 d...........91/4%
120d.-179d.......... 9 %

60 d. - 119 d..........83/4%
30 d. - 59 d.......... 8’/2%

Taupymo-special.................. 51/z%
Taupymo - su gyv. dr............ 51/4%
Taupymo-kasdienines  5 % 
Einamos sąsk........................  4’/z%
RRIF-RRSP-term........... 11 %
RRIF-RRSP-taup.............  6’/2%

LIETUVIU KATALIKUI LABDA
ROS SĄJUNGĄ siunčia reikalin
giausių vaistų rinkinį Lietuvon: 
“Bayer” aspiriną, multi-vitaminus 
ir pan. Siuntėjas: Romas Pūkštys, 
TRANSPAK, 2655 W. 69th St., Chi
cago, IL 60629. įstaigos valandos: 
kasdien nuo 12-6 v.v., šeštadie
niais nuo 10-4 v.p.p. Pirmadieniais 
uždaryta. Tel. 312-436-7772, na
mų 312 -430-4145.

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 12’/2%, asmenines - nuo 121/2%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

1475 DeSeve 
9.00- 3.00 

9.00-3.00 
12.00- 8.00 
10.00- 6.00

3907A Rosemont
10- 2

3.00-7.00
2.00-6.00


