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Pasaulio įvykiai
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ VISAME PASAULYJE IŠGARSĖJO 
Indijoje gimusio britų rašytojo Salmano Rushdiedo romanas 
“Šėtono eilėraščiai”. Autorius, atmetęs jaunystėje turėtą isla
mišką auklėjimą, romane kalba apie naują religiją, kai kuriuo
se epizoduose maskuota forma paliesdamas Islamą, Koraną ir 
pranašą Mahometą. Dvasinis Irano vadas ajatola R. Chomeinis, 
Islamo fundamentalistų grupės atstovas, nedelsdamas R. Rush- 
diedui paskelbė mirties bausmę už Islamo religijos išniekini
mą. Mirtimi grasinama ne tik autoriui, bet ir romano leidėjams 
bei jo platintojams. Musulmonui, nužudžiusiam S. Rushdiedą, 
žadama sumokėti šešis milijonus dolerių ir užtikrinti tiesią ke
lionę islamiškan dangun. Ajatolos R. Chomeinio grasinimas jau

Ką nors mylėti, reiškia turėti išskirtinį jausmą my
limajam. Tėvai, mylėdami savo vaikus, vaikai tėvus, ne
galėtą pasakyti, kad jie lygiai vienodai myli ir kitus ar
timuosius ar aplamai žmones. Tasai išskirtinis meilės 
jausmas savaime įstrigęs žmoguje, ir nereikia jokių 
pastangų, kad širdyje jis nuolatos rusentų. Vaikai, my
lėdami savo tėvus, myli ir jų namus, gerbia aplinką, kur 
jie gyvena, gerbia jų daiktus, taipgi ir moralinį bei me
džiaginį jų palikimą. Visa tai normaliai veda ir į meilę 
visam tėvų kraštui-tėvynei. Iš čia taip ir kyla patriotizmo 
samprata, deja, visais laikais buvusi gana lanksti, net kai 
kuriais atvejais nebeatitinkanti esminių požymių. Ste
bint įvairiai besireiškiantį patriotizmą, nesunku pama
tyti ir savanaudiškumo krislų, normaliai drumsčiančių 
meilės jausmus. Kai kurie tų krislų plečiasi kaip nepagy
doma liga, virsta pavojingomis dėmėmis. Mylėsiu tik 
tiek, kiek man iš to bus naudos - nebėra meilė, o tik pa
ranki priemonė ką nors sau laimėti. Kas atsitiktų, jei tė
vai šitaip pradėtų mylėti savo vaikus, vaikai tėvus? Sun
ku įsivaizduoti. Bet spekuliavimas tėvynės meile vis dėl
to regimas. Ir čia naudinga prisiminti prez. velionies J. 
F. Kennedžio žodžius “neklausk, ką tėvynė tau gali duo
ti, bet klausk, ką tu jai duodi”. Šitai tinka visiems lai
kams ir visoms tautoms. Tinka ir mums, lietuviams. Vi
siems. Ir tiems, kurie gyvena tėvynėje, ir mums už tėvy
nės ribų.

ŽVELGDAMI į Lietuvos atsikūrimo ir dabartinio 
atgimimo bei laisvėjimo laikotarpį, matome, kad 
patriotinė tautos duoklė ryškiais pavyzdžiais su

krauta jau į nenykstantį istorijos aruodą, pradedant 
knygnešiais, savąja spauda, veikėjų darbais, kūrėjais- 
savanoriais ir baigiant pokariniais partizanais, laisvės 
kovotojais, sąžinės kaliniais ir šventumo aureolių nusi
pelniusiais Nežinomais kankiniais. O kokią duoklę yra 
atidavusi tautos šaka už tėvynės ribų ir pokarinė išeivi
ja? Pirmu žvilgsniu dažnam gali atrodyti, kad toji nedide
lę tautos dalelė, ekonomiškai neblogai įsitvirtinusį, kiek 
apsimatšiusi su svetimtaučiais, praradusi gimtąją kalbą 
arba jos grynumą, gyvenanti materialiniais rūpesčiais 
ir svetimų kraštų papročiais, - nebegali būti nei pakan
kamai patriotiška, nei veiksminga tautinių uždavinių 
tarnybose. Bet iš tikrųjų taip nėra. Juk matome visą eilę 
individualių ir kolektyvinių žygdarbių. Štai jau patys 
pirmieji išeiviai sunkiai grūmėsi su lenkais dėl savų pa
rapijų steigimo. Organizavo spaudos bendroves, vienuo
lijas, savišalpos draugijas. Tokie patriotizmo pavyzdžiai, 
kaip kun. A. Burba, kun. A. Staniukynas, transatlantiniai 
lakūnai Darius, Girėnas, F. Vaitkus ir daugelis kitų, lie
ka negęstančiais istoriniais žiburiais.

TIESA, labai reikšmingas visų išeivių įnašas tautai 
ir atsikuriančiai valstybei buvo ir yra visa ekono
minė parama. Savaime suprantama, negi šito nesi

tikėsi iš “aukso šalies”. Bet tai toli gražu ne viskas, ypač 
dabar, kai tėvynė okupuota, ir įvairių sričių gyvenimas, 
įskaitant ir ekonominį, yra diriguojamas iš Maskvos. Ne 
vieną kartą tautos kovotojų lūpomis buvo sakoma, kad 
šiuo metu okupuotai tėvynei labiausiai reikia moralinės 
ir politinių žygių paramos. Visa tai pirmiausia lauktina 
iš pokarinės išeivijos, kuri yra antrosios rusų okupacijos 
padarinys. Dėl to pavergta lietuvių tauta pagrįstai gali 
tikėtis, kad išeivija savo patriotizmo išraišką gali nesun
kiai derinti taip, jog aukso skambesys rastų atitinkamą 
atgarsį ir sąžinėse. Č. S.

KANADOS ĮVYKIAI

Du skirtingi svečiai
Naujasis JAV prez. G. Bushas 

pirmai kelionei užsienyje pa
sirinko Kanadą. Vasario 10 d. 
jis atskrido Otavon pas Kana
dos ministerį pirm. B. Mulro- 
nį. Tai buvo neformalus vizi
tas, be tradicinio valstybinio 
sutikimo ir pagerbimų, trukęs 
tik keletą valandų, skirtų drau
giškiems pokalbiams. Ministe- 
riui pirm. B. Mulroniui labiau
siai rūpėjo gamtosaugai skirta 
sutartis rūgščių lietui sustab
dyti. Didžiųjų pramonės įmo
nių dūmtraukiai teršia orą sie
ros junginiais, kurie lietaus 
pavidalu naikina upes ir eže
rus. Daug tokių įmonių yra pa
čioje Kanadoje, bet ją pasie
kia ir JAV fabrikų sukeltas 
rūgščių lietus. Reikėtų abipu
sės sutarties dūmtraukių kont
rolei, kuri pareikalautų dide
lių išlaidų. Tad nenuostabu, 
kad prez. R. Reaganas vengė 
viešo įsipareigojimo. Prez. G. 
Bushas buvo palankesnis, bet 
ir jis pirmiausia šiuo reikalu 
žada kreiptis į JAV kongresą. 
Tad ir šiuo atveju greičiausiai 
nebus įgyvendintas sumany
mas Kanados ir JAV įmonių 

išmetamas dujas sumažinti 
50% iki 1994 m.

Prez. G. Bushas padėkojo B. 
Mulroniui už leidimą Kanados 
šiaurėje tęsti JAV skriejančių 
bombų bandymus. Netrukus 
bus bandoma nauja tokių bom
bų rūšis, kurios iš tolimesnio 
atstumo negalės pastebėti ra
daras. Protestus dėl tų bombų 
jau pradeda reikšti kairiojo 
sparno taikos šalininkų grupės 
Kanadoje. Šiauštis ima ir So
vietų Sąjungos ambasada Ota
voje. Mat jau ankstesnių ban
dymų metu buvo pabrėžta, kad 
jiems reikia Kanados šiaurės, 
kuri yra panaši į Sibirą. Prez. 
G. Bushas betgi laikosi princi
po, kad naujų ginklų bandymų 
negalima atsisakyti. Branduo
linių ginklų skaičius sumaži
nimas vis dėlto paliko ir At
lanto, ir Varšuvos sąjungas. 
Abiejų vadų pokalbiuose Ota
voje aptarta naujoji JAV ir 
Kanados laisvos prekybos su
tartis, politinės pasaulio pro
blemos. Pokalbiai baigti trum
pa spaudos konferencija. Prez. 
G. Bushas tą pačią diena grįžo 
Vašingtonan. (Nukeltą į 11-tą psl.)

Toronto gintarietės “Blezdingėlės” šokyje Nuotr. O. Burzdžiaus

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Švediškas realizmas ir estų kova
A. LEMBERGAS

Tarptautinė padėtis jau ku
ris laikas nekelia didesnių 
problemų. Rytų ir Vakarų 
įtampa aiškiai atslūgo. Abu 
pusrutuliai gyvena daugiau 
savo vidaus rūpesčiais. Įtam
pos reiškiasi Šiaurės Atlan
to santarvėje ir Rytų bloko 
šalyse, kur atkakliai rungia
si reformų šalininkai ir prie
šininkai.

Tvirta gynyba
Kaip šią padėtį vertina neu

tralioji Švedija? Vyriausybės 
požiūrį išdėstė ministerių ka
bineto sekretorius Pjeras Šor- 
lis praėjusį sekmadienį kal
bėdamas pasitarime, kuriame 
buvo gvildenami Švedijos gy
nybos klausimai. Jis pažymėjo, 
kad kovo mėnesį Vienoje pra
sidės 23-jų šalių nusiginkla
vimo derybos. Nors jos ir ke
lia daug vilčių, apie kokį nors 
veikų nusiginklavimą Europo
je dar esą per anksti galvoti.

Didžiosios galybės tebėra 
iki dantų apsiginklavusios, 
nors ir reiškia norą nusigink
luoti. Toks noras, Šorlio nuo
mone, aiškiai išryškėjo pra
ėjusiais metais. Vadinamasis 
persitvarkymas Sovietų Sąjun
goje tėra gražus ateities pa
žadas, kurio nedera iš anksto 
pasikliauti. Be abejonės, rei
kia domėtis naujais poreiš- 
kiais ir veikliai remti įtampų 
mažinimo politiką, bet tai ne
reiškia atsisakyti gynybos pa
stangų. Tvirta Švedijos gyny

ba užtikrina tvirtą neutralu
mą, todėl negalima jos silp
ninti. Švedijai, Šorlio nuomo
ne, negresia joks tiesioginis 
žaibo antpuolis. Vis dėlto jos 
padėtis tokia, kad, būdama 
tarp dviejų didžiųjų galybių 
blokų, ji gali būti užpulta ar 
įvelta į konfliktą. Ir dabar, 
kai įtampa atslūgo ir su kito
mis valstybėmis pasirašyti su
sitarimai dėl Baltijos jūros, 
povandeninė žvalgyba nesi
liauja. Švedai kritiškai ver
tina tarybines permainas, ne
gali pasiduoti iliuzijoms.

Domisi Baltijos valstybėmis
Pasitarime buvo svarstomas 

pranešimas “Švedija tarp di
džiųjų galybių blokų”. Nagri
nėdamas jį, gynybos ministeri
jos atstovas Nilsas Gyldėnas 
nurodė, kad nusiginklavimas 
Vidurio Europoje neturėsiąs 
tiesioginės reikšmės Švedi
jai. Ginklavimosi pavojus 
Šiaurės Europoje padidės, 
kai Sovietų Sąjunga savo ge
rai ginkluotus dalinius per
kels iš Vidurio Europos į Ko
los pusiasalį. Gyldėnas apla
mai abejoja Rytų Europos rai
dos galimybėmis. Anot jo, nie
kas nežino, kas čia gali įvykti.

Švedija domisi įvykių raida 
Baltijos valstybėse. Tačiau ir 
ją gana realistiškai vertina. 
Sausio 27 Stockholmo radijas 
perdavė Švedijos ambasado
riaus Maskvoje Thunborgo pa
reiškimą, kuris gerokai atvė
sino daugelio estų viltis, jog 
netrukus Estijoje būsiąs ati

darytas Švedijos konsulatas. 
Mes labai gerai žinome, ką es
tai apie tai galvoja, sakė am
basadorius, bet nežinome, ar 
Maskva su tuo sutiks. Todėl 
vietoj konsulato Estijoj, pa
sak jo, bus siunčiamas į Šve
dijos generalinį konsulatą Le
ningrade vienas naujas dar
buotojas, kuris galės keliauti 
ir palaikyti ryšius su visom 
trim Baltijos respublikom. Tai 
praktiška ir nebrangu, davė 
suprasti ambasadorius.

Estai ginasi
Stockholmo radijas pranešė, 

kad nuo sausio 30 d. Estijos 
ir Maskvos santykiai dar la
biau įsitempė. Pagal naujau
sią estų valdžios potvarkį sto
kojamos prekės parduodamos 
tik parodžius pasą. Tokiu bū
du Estija mėgina apsiginti nuo 
pirkėjų iš kitų respublikų bei 
Rytų Europos kraštų. Pasą pa
rodyti reikia ne tik perkant 
maisto gaminius, bet ir balti
nius, vaikų drabužius ar spal
votą televizorių. Estijos vy
riausybė uždarė sienas visų 
stokojamų prekių išvežimui. 
Jos parduodamos tik vietos 
gyventojams. Tam reikia paso 
ar kitokio asmens pažymėji
mo. “Turime pasirūpinti savo 
žmonėmis. Daugiau kaip pusę 
visų deficitinių prekių su
perka rusai ir lenkai. Antai 
daugiau kaip pusę naujų tele
vizorių ar šaldytuvų iš Esti
jos patenka į Lenkijos juodą
ją rinką. Mes norime laisvos

(Nukelta į 3-čią psl.) 

sukėlė prieš autorių ir jo ro
maną nukreiptas musulmonų 
riaušes Indijoje, Pakistane 
ir kai kuriose kitose šalyse. 
Autorių S. Rushdiedą slepia 
ir saugo Scotland Yardo po
licija. Yra valstybių, sustab
džiusių romano platinimą, bi
jančių musulmonų bombų sa
vo orinio susisiekimo lėktu
vuose. Didžiausias Islamo 
priešas yra pats ajatola R. 
Chomeinis, liguisto fanatiz
mo dėka nužudęs daug Irano 
gyventojų. Dienraštis “The 
Toronto Sun” vedamajame pri
mena katalikų protesto susi
laukusį filmą, kuriame buvo 
teršiamas Kristaus gyvenimas. 
Niekas tada neskelbė mirties 
bausmės, nežadėjo milijonų 
dolerių. Netrukus visi užmir
šo vieno filmų režisieriaus 
apgailėtiną išsišokimą. Tik
ros religijos nesunaikins nei 
filmai, nei romanai. Tikinčių
jų dėka ji visada atsilaikys 
prieš savo priešus. S. Rush- 
diedas yra parašęs du kitus 
panašaus pobūdžio romanus. 
1980 m. buvo išleisti jo “Vi
durnakčio vaikai”, dengta for
ma palietę Indiros Gandi di
nastiją Indijoje, o 1983 m. —- 
romanas “Gėda”, susietas su 
gen. M. Z. ul-Haqo įvykdytu 
premjero Z. A. Bhuto nuverti
mu ir pakorimu Pakistane. Ir 
jame tikriesiems veikėjams 
duoti kiti vardai.

Nenormalūs galvijai
Laikraštis “Moscow News” 

paskelbė V. Kolinkos straips
nį apie išsigimusių formų gy
vulius Petrovskio kolchoze 
prie Žitomiro, nuo kurio iki 
1986 m. sprogusio reaktoriaus 
atominėje Černobilio jėgainė
je tėra 50 kilometrų. Prane
šime rašoma apie deformuotas 
kiaules ir karves. Kai kurie 
jautukai neturi galvų, o par
šiukai akių deformuotose gal
vose. V. Kolinkos teigimu, jam 
buvo parodytas paršiukas, ku
rio galva primena varlę. Prieš 
Černobilio nelaimę tame kol
choze buvo atsivesti tik trys 
nenormalūs paršeliai. Šis V. 
Kolinkos pranešimas dauge
liui kelia pagrįstą baimę, kad 
branduolinės nelaimės atneš
tas gamtos pažeidimas gali 
trukti daugelį metų. Žemės 
ūkio radiologijos institutas 
Kijeve, matyt ramindamas 
Černobilio apylinkių gyven

Šiame numeryje:
Ką tu gali duoti?

Aukso skambesys turi rasti atgarsį sąžinėje
Švediškas realizmas ir estų kova

Baltiečių įvykiai švedų spaudoje
Viešnagė Lietuvoje

Lietuvoje irgi veikia anonominių alkoholikų grupės
Prelatas Jonas Kučingis - sukaktuvininkas
Veiklaus ir nusipelniusio kunigo 80 metų sukaktis

Ąžuolų randai
Dokumentinė apybraiža, vaizduojanti sibirinius lietuvių trėmimus

“Vilniaus krašto legendos”
Knyga, kurioje surašyti šio krašto žmonių pasakojimai

Žiedai, kurie ir žiemą žydi
Pedagoginio lituanistikos instituto diplomų įteikimo iškilmės

Algimantą Žemaitaitį prisimenant
Prieš metus jis žuvo automobilio nelaimėje Australijoje

tojus, aiškina, kad tokiems 
nenormalumams yra šimtai 
priežasčių, nesusietų su ra
diacija. Kitokios nuomonės 
yra veterinarijos gydytojas 
P. Kudinas, primenantis “Mos
cow News” skaitytojams, kad 
galvijai ten minta radiacija 
užkrėstoje žemėje išaugusiu 
maistu. Jų mėsos negalima val
gyti, nes ji turi per didelę 
radiacijos dozę, prašokančią 
nustatytas normas.

Smerkia Izraelį
Jungtinių Tautų žmogaus 

teisių komisija Ženevoje pri
imta specialia rezoliucija pa
smerkė griežtą palestiniečių 
traktavimą, kankinimą ir žudy
mą okupuotoje teritorijoje. 
Rezoliucija kaltina Izraelį 
palestiniečių, ypač vaikų žu
dymu, paauglių suluošinimu 
kaulų laužymu, nėščių moterų 
mušimu, dažnai pasibaigian
čiu abortais, ašarinių dujų 
metimu į gyvenamuosius na
mus, ligonines ir mečetes, il
gu gyventojų neišleidimu iš 
namų, siekiančiu sunaikinti 
kaimus ir miestelius. Prieš 
rezoliuciją balsavo tik JAV, 
Kanados ir šešių Europos ša
lių atstovai. Saugumo tarybos 
rezoliucija, smerkianti Izrae
lio veiksmus okupuotose pa
lestiniečių žemėse, buvo pa
tvirtinta balsų dauguma, bet 
ją sustabdė veto teisę turin
tis JAV balsas. Kanada šį kar
tą balsavo už rezoliuciją.

Reformos Vengrijoje
Vengrijos kompartija cent

rinio komiteto posėdyje nuta
rė pamažu pereiti prie daugia- 
partės sistemos. Pasak kom
partijos vado K. Groszo, tik 
tokiu būdu bus galima užbaigti 
prieš 1956 m. turėtą ir dabar 
jaučiamą įtampą. Jis betgi at
metė politbiuro nario I. Pozs- 
gajaus teigimą, kad 1956 m. įvy
ko populiarus vengrų tautos 
sukilimas. Esą tai buvo tik 
prieš Sovietų Sąjungą ir ko
munizmą nukreipti kontrrevo- 
liucijos veiksmai. Šiuo metu 
ruošiama nauja Vengrijos 
konstitucija daugiapartišku- 
mui atstatyti. Tačiau ji lega
lizuos tik “socialistinės tvar
kos” principus pripažįstan
čias partijas. Dalijimasis val
džia bus pripažintas iš anksto 
sutartose ribose.
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AfA 
ONAI RUŠIENEI

mirus,
sūnų JUOZĄ RUŠĄ giliai užjaučiu -

Krikšto tėvas
Juozas Pikelis

Brangiai mamytei

a. a. TEOFILEI ŠOSTAKIENEI
mirus Lietuvoje,

MYKOLĄ ŠOSTAKĄ ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame -

Marija ir Juozas Tamošiūnai 
Kęstutis Tamošiūnas su šeima 
Krikšto sūnus - Algirdas

Tamošiūnas su šeima

AfA 
ROŽEI SLIAUŽIENEI
Punsko parapijoj mirus, 

dukrą GENĘ BACEVIČIENĘ su šeima, bei gimines , • *-<• „ uc . . n L-i - % > • • — t . •» •
nuoširdžiai užjaučiame -

J. D. Ramanauskai A. K. Pajaujai

V. B. Bansevičiai P. A. Kružikai

A. S. Zimniekai

AfA 
JURGIUI NEVULIUI 

mirus,

jo sesutėms BIRUTEI ANKUDAVIČIENEI, 
BRONEI RUKŠĖNIENEI su šeimomis reiškiame 

gilią užuojautą-

O. J. Ažubaliai J. P. Gurkliai

O. P. Derliūnai E. S. Tolvaišos

AfA 
SOFIJAI VENCKUVIENEI 

mirus,

podukrai IRENAI LIŠKAUSKIENEI jos šeimai 
ir artimiesiems, reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Hamiltono kredito kooperatyvas “Talka" 
valdyba ir tarnautojai

AfA
SOFIJAI VENCKUVIENEI

mirus,

jos vyrui AUGUSTINUI VENCKUI, podukroms - 
LN tarnautojai ALDONAI SKILANDŽIŪNIENEI 
ir IRENAI LIŠKŪNIENEI, posūniui AUGUSTINUI, 
giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime -

Toronto lietuvių namų valdyba ir 
tarnautojai

Praeitą vasarą buvau Lietu
voje. Važiavau su tikslu aplan
kyti gimines ir padėti įsteigti 
lietuvių anoniminių alkoholi
kų grupę Vilniuje. Kupina 
džiaugsmo ir vilčių pasiekiau 
savo tėvynę.

Bevaikščiodama po Vilnių 
praėjau pro šalį namo su už
rašu “Kovos už blaivybę drau
gija”. Grįžusi į viešbutį pa
skambinau blaivybės draugi
jai ir paklausiau, ar yra Lie
tuvoje AA grupė ir ar ji turi 
savo susirinkimus.

Atsiliepė Alfonsas Čekaus- 
kas, “Kovos už blaivybę drau
gijos” pirmas pirmininko pa
vaduotojas. Jis paaiškino, kad 
žino apie AA, bet nežino, ar ji 
egzistuoja Vilniuje. Pasisa
kiau esanti AA narė. Paaiški
nau, kad esu pasveikusi alko
holikė ir noriu susitikti su 
žmonėmis, kurie rūpinasi blai
vybės klausimu ir alkoholizmo 
liga. Jis man paaiškino, kad 
už poros dienų įvyks mitingas 
“Kovos už blaivybę draugijos 
susitikimas su visuomene”, ir 

. jis kvietė mane atvykti į jo 
raštinę pasikalbėti ir dalyvau
ti mitinge. Aš sutikau ir tą pa
čią dieną nuėjau su juo susi
pažinti. Labai šiltai ir nuošir
džiai buvau priimta A. Čekaus- 
ko ir jo sekretorės Lauros Di- 
mitrijevos, kuri puikiai kalbė
jo lietuviškai.

Dalyvavo žymūs žmonės
Mitingo vakare vėl A. Če- 

kauskas maloniai mane pri
ėmė. Jo sekretorė taip pat sten
gėsi, kad jausčiausi patogiai 
ir paaiškino kas vyksta. Mitin
ge dalyvavo žymūs medikai, so
ciologai, kunigai, rašytojai ir 
šiaip visų luomų žmonės, ku
riems aktualus blaivybės klau
simas Lietuvoje. Filosofas R. 
Ozolas Sąjūdžio vardu kritiš
kai vertino “Kovos už blaivy
bę draugijos” darbą. Apie šį 
susitikimą buvo rašyta spau
doje ir trumpai rodoma televi
zijoje.

Kadangi buvo to mitingo fil
mavimas, prašiau mane nefil
muoti ir mano pavardės nemi
nėti, kadangi tai yra prieš AA 
11 ir 13 nuostatus. Cituoju: 
“Mūsų santykiai su visuomene 
yra pagrįsti gyvu pavyzdžiu, 
o ne propaganda; mes visuo
met turime išlaikyti asmeniš
ką anonimiškumą spaudoje, 
radijuje, programose, filmuo
se ir televizijoje” (11 nuosta
tas). “Anonymiškumas yra mū
sų tradicijų dvasinis pagrin
das, visuomet primenąs, kad 
ne asmuo, bet principai yra 
pirmoje vietoje” (12 nuostatas). 
Jie mielai su tuo sutiko, nes 
žinojo apie AA. Prieš du metus 
amerikiečiai buvo atvykę į Lie
tuvą supažindinti su AA veikla.

Kvietė susitikti
Mitingas prasidėjo 8 v.v., 

ir baigėsi apie 1 v.r. A. Čekaus- 
kas pakvietė mane pakalbėti 
10 min. Buvau pasiruošusi ir 
atsakiau į duotus klausimus. 
Baigdama savo kalbą pasiū
liau, kad išverstų “Didžiąją 
AA knygą” į lietuvių kalbą. 
Tuo momentu kažkas sušuko 
ir, pakėlęs rankoje rodė kny
gą sakydamas: “jau turime”. 
Nustebus iš džiaugsmo nebe
žinojau ką sakyti, bet susigrie
biau ir sakiau, kad belieka 
jiems tik įsteigti AA grupę

Garsusis Kryžių kalnas prie Meškuičių. Sovietinės valdžios pareigūnų kryžiai buvo sunaikinti, bet lietuviai juos 
vėl atstatė, nepaisydami sovietinių varžtų. Ši nuotrauka gauta iš Lietuvos 1989 m. pradžioje

Viešnagė I^ictuvc^j e
Vilniuje. Vos baigiau ištarti 
tuos žodžius, kai jaunas vy
ras, sėdintis pirmoje eilėje, 
pakėlė ranką ir sako: “jau yra”.

Padėkojau už dėmesį ir nu
ėjau atsisėsti. Tuojau prie 
manęs priėjo dr. Remigijus 
Bistrickas, kuris yra Vilniaus 
universiteto psichologijos ka
tedros dėstytojas. Jis kvietė 
už poros dienų dalyvauti susi
tikime su amerikiečiais AA 
nariais, kurie atvyksta iš Ka
lifornijos. Tame pačiame mi
tinge susipažinau su Vilniaus 
AA grupės steigėju Romu O. 
Jis kvietė mane į jų susirin
kimą, kuris vyksta kiekvieną 
ketvirtadienio vakarą jo na
muose.

Pasidalinta patirtimi
Vilniaus AA grupės susi

rinkime dalyvavo 7 nariai. Ro
mas aiškino, kad iš 12 narių — 
5 gyvena blaiviai. Jis pasako
jo, kad karts nuo karto Lietu
voje lankosi amerikiečiai AA 
ir jiems atveža literatūros ir 
moralinės panipios, kad jų gru
pelė, būdama dar tik kūdikis, 
turėtų stiprius pagrindus.

Susitikimas su Vilniaus gru
pės nariais buvo labai jaudi
nantis ir įspūdingas. Mus jun
gia viena kalba — širdies kal
ba. Mus jungia taip pat tėvy
nės meilė. Pasidalindami savo 
išgyvenimais ir viltimi, kad 
ryšium su šia liga daugiau 
sustipriname tapatybę tarpu
savyje. Prižadėjau atsiųsti 
jiems visas knygas, kurios iš
verstos į lietuvių kalbą ir su
sirašinėti su jų nariais.

Susitikimas su amerikiečiais
Rugpjūčio 15 Vilniaus AA 

nariai nuvežė mane į “Ūkiskai
tinį anoniminį narkologijos 
kabinetą”. Šios klinikos ve
dėja yra dr. Živilė Ilgevičiū- 
tė ir jos pavaduotoja dr. Rima 
Šatkutė. Ši klinika ne valdiš
ka ir reikia už gydymą mokėti, 
kadangi pabrėžiamas anoni
miškumas, kuriuo ypač pasi
naudoja profesionalai. Neuž
ilgo atvyko apie 10 amerikie
čių iš įvairių profesijų ir gy
venimo sričių. Dauguma buvo 
AA nariai, o kiti iš įvairių 
alkoholizmo ir narkomanijos 
gydymo pagalbą teikiančių 
organizacijų.

Paeiliui kiekvienas pasisa
kėme savo pavardę. Tada kal
bėjomės, dalinomės savo pa
tirtimi. Sužinojome iš dr. Ž. 
Ilgevičiūtės, kad po mėnesio 
gydymo jų klinikoje alkoholi
kas negauna tolimesnės tera
pijos. Ji pasakojo, kad po to
kio intensyvaus gydymo turi 
tiesiog išmesti ligonį į gatvę 
be tolimesnės priežiūros. Čia 
ir buvo amerikiečių AA tikslas 
— supažindinti ir paaiškinti 
apie anoniminių alkoholikų 
terapiją. Taip pat buvo ir 2 
“Al-Anon” atstovės, kurios kal

bėjosi su alkoholikų žmonomis 
ir aiškino kaip padėti kitiems 
šeimos nariams, kurie ne alko
holikai.

Tą pačią dieną įvyko viešas 
susirinkimas Vilniaus VI poli
technikoje. Tai viena naujau
sių ir geriausių alkoholikų ir 
narkomanų gydymo klinika. 
Tame susirinkime dalyvavo tie 
patys amerikiečiai, klinikos 
medikai ir universiteto stu
dentai (irgi medikai, psicho
logai). Po susipažinimo vyko 
klausimai ir diskusijos. Medi
kai pritarė, kad būtų naudinga 
turėti AA susirinkimus klini
koje.

Penktadienio vakare “Turis
tų” viešbutyje įvyko paskuti
nis AA susirinkimas su ameri
kiečiais. Vėl dalyvavo žmonės, 
kurie rūpinasi alkoholizmo li
gos gydymu.Taip pat dalyvavo 
Sąjūdžio spaudos atstovai. Šia
me susirinkinie buvo diskutuo
jamas AA programos pirmas 
žingsnis: “Prisipažinome,
kad esame bejėgiai prieš al
koholį — kad mūsų gyvenimas 
nebesutvarkomas”. Kiekvie
nas AA narys, lietuvis ir ame
rikietis, turėjo progos atvi
rai pasisakyti apie save ir 
kaip šis žingsnis gvildenamas 
jų gyvenime. Kiekviename su
sirinkime dalyvavo vertėjai.

Daug įspūdžių ir džiaugsmo
Kaip jau įprasta visame pa

saulyje, kiekvienas AA susi
rinkimas užbaigiamas su “Tė
ve mūsų” malda. Taip ir čia 
visi susikabinome rankomis ir 
kalbėjome šią maldą. Buvo 
sunku išsiskirti. Tiek daug 
klausimų ir dar tiek daug no
rėjosi pasidalinti. Pažadėjo
me palaikyti ryšius ir susira
šinėti.

Parsivežiau daug įspūdžių, 
džiaugsmo ir šilimos. Labai 
maloniai prisimenu valandas 
praleistas su lietuviais AA 
nariais, kurie turi gerų norų 
ir siekia būti blaiviais.

Norėčiau paprašyti tų, kurie 
turi problemą su alkoholiu 
ar gal yra alkoholikai/ės, imti 
pavyzdį iš mūsų sesių ir bro
lių tėvynėje. Stenkimės padėti 
vieni kitiems, kad galėtume 
atsipalaiduoti nuo šios bai
sios ir negailestingos ligos.

AA nėra vienintelis gydymo 
būdas, bet vienas iš sėkmin
giausių. Kiekvienas AA susi
rinkimas užtikrina, kad yra 
kita išeitis. Ateikite į juos. 
Čia būsite priglausti ir ne
atstumti. Čia rasite tos pačios 
patirties žmones.

Paskutiniu laiku sužinojau 
iš Romo, kad įsteigtas naujas 
laikraštis “Blaivybė”. Vilniaus 
katedroje įvyko konferencija, 
skirta blaivybei Lietuvoje ir 
vyskupo M. Valančiaus blaivy
bės veiklos 130-čio minėjimas.

AA narė

AfA 
ANTANUI RUTKAUSKUI

mirus,
jo tėvus VINCĄ ir LORETĄ nuoširdžiai užjaučiame -

Medžiotojų iržūklautojų klubas “Tauras”

Buvusiam spaustuvės vedėjui
AfA

KAZIMIERUI OTTUI 
iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną VERONIKĄ, sūnų su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame —

“Tėviškės žiburių ” valdyba ir 
tarnautojai

AfA 
KAZIMIERUI OTTUI 

mirus,
jo mylimai žmonai VERONIKAI, sūnui su šeima bei 
visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą-

S. J. Andruliai G. V. Balčiūnai
A. P. Augaičiai N. Balčiūnienė
L. G. Kurpiai A. V. Katelės

Mylimam vyrui
AfA 

KAZIMIERUI OTTUI
mirus,

mielą VERONIKĄ OTTIENĘ ir šeimą nuoširdžiai
užjaučiame -

Krikščiūnų šeima

AfA 
KAZIMIERUI OTTO

mirus, 

žmoną VERONIKĄ, sūnų su šeima bei artimuosius 
giliai užjaučiame -

B. K. Žutautai V. J. Plečkaičiai

B. Stalioraitienė V. Kecorienė

AfA 
APOLONIJAI RAGEVIČIENEI

mirus,
liūdinčiam vyrui BENEDIKTUI RACEVIČIUI reiš

kiame giliausią užuojautą-

“Aukuras"

MIELAM BROLIUI

AfA
JONUI MEŠKAUSKUI
netikėtai atsiskyrus su šiuo 

pasauliu Floridoje,

liūdinčius brolius KOSTĄ ir MIKALOJŲ, sesutę
VALENTINĄ PĖŠINIENĘ ir jų šeimas bei kitus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

A. A. Erštikaičiai

J. M. Gimžauskai

J. L. Kriaučiūnai

J. A. Kšivickiai

Ant. Mikšienė

St. St. Rakščiai

L. Skripkutė

L. Eug. Klevai

Canadian Slrt emorials Htb.
76 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



Sibiro tremtiniai Krokialaukio mokytojai ANELĖ ir KAZYS SKUČAI (viduryje) 1941 m. laidoja savo ketveriy 
metą dukrytę Barnaule. Mokytoja ANELĖ JODELIENĖ stovi antroje eilėje pirmoji iš kairės. Aprašymą žiūr. 
“TŽ” 1989 m. 6 ir 7 nr. “Ąžuolų randai”

Dabarties įvykiai Lietuvoje

vusi pilna šventovė žmonių, ir 
15000 minia pamaldų klausėsi 
per garsiakalbius. “Kai šven
tovė prieš 40 metų buvo užda
ryta, ištiko nelaimė visą tautą”, 
- pasakęs į pareigas sugrįžęs 
vysk. J. Steponavičius. Laik
raštis duoda istorinių žinių 
ir pažymi, kad praeitų metų 
spalio mėnesį buvo paskelb
ta, jog katedra grąžinama ti
kintiesiems. Kas nulėmė tokį 
valdžios staigų mostą? Laik
raštis spėja, kad įtakos turė
jo I partijos sekretoriaus Al
girdo Brazausko ir kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus drau
gystė nuo vaikystės laikų. 
Abu kilę iš Kaišiadorių, kar
dinolas gyvena Kaišiadoryse, 
o taip pat ir sekretoriaus tė
vas. “Santykiai tarp Bažnyčios 
ir valstybės yra pasikeitę”, - 
pareiškęs A. Brazauskas, - “iš- 
tikrųjų šie santykiai yra labai 
svarbūs visuomenei”. Vysk. J. 
Steponavičius iš apsistojimo 
vietos senamiestyje su keletu 
kunigų pusę mylios žygiavo 
pėsčias į arkikatedrą. Arti 
Gedimino aikštės buvo sustab
dytas judėjimas. Varpai skel
bė gerą žinią.Ateitininkų atkūrimas. “Drau

go” dienraštyje (1989.11.1) apie 
ateitininkų atkūrimą Lietuvoje 
rašo A. Kalikauskas, pats daly
vavęs steigiamajame susirin
kime. Jame dalyvavo sendrau
giai, studentai, moksleiviai, 
klierikai, mokytojai, vienuo
liai, korespondentai, - apie 200 
asmenų.

Kun. V. Aliulis susirinkimą 
pradėjo malda “Tėve mūsų”. Į 
prezidiumą buvo pakviesti - 
Stasio Šalkauskio našlė Juli
ja, buvęs politkalinys V. Pet
kus, mokytojas V. Toleikis, kun. 
V. Aliulis ir buvęs “Sąjūdžio 
žinių” redaktorius A. Juozai
tis, kuris pirmininkavo susi
rinkimui. Buvo pasakytos ketu
rios kalbos ir po jų vyko dis
kusijos ideologiniais ir orga
nizaciniais klausimais.

V. Rastenis, ateitininkas nuo 
1939 m., pasidžiaugęs gausiu 
jaunimo dalyvavimu, nušvietė 
ateitininkijos istoriją, paminė
damas didžiuosius ateitinin
kų vadus Praną Dovydaitį, ir 
Stasį Šalkauskį, išvardinda
mas ateitininkų leidinius, kė
lė klausimą, kaip reiktų veik
ti šių dienų sąlygose.

V. Petkus paprašė visų susi
kaupti ir prisiminti Tilinską, 
Žvirgždiną, Dovydaitį, Šapalą, 
kun. Ylą, vysk. Borisevičių, ar
kiv. Reinį, kun. Lipniūną ir ki
tus, kurie kentėjo ir žuvo už ti
kėjimą ir tautos idealus. Už 
juos sukalbėjo “Amžiną atilsį”.

Kun. V. Aliulis pranešė, kad 
iš Čikagos skambino J. Poli- 
kaitis — Ateitininkų federaci
jos vadas ir iš Toronto studen
tas ateitininkas V. Čuplinskas, 
žadėdami paramą. Jis pažymė
jo, kad Lietuvoj ateitinkams 
ypač reikalinga literatūra, iš
leista išeivijoje. Pabrėžė rei
kalą steigti Ateitininkų jau
nimo sąjungą, kurioje būtų ug
domos asmenybės konkretiems 
darbams. Ateitininku gali būti 
tik praktikuojantis katalikas. 
Tačiau kanidatais turėtų būti 
kviečiami ir tie, kurie namuo
se neįsigijo religinio auklė
jimo. Jie galėtų būti paruošti. 
Ateitininkas negeria, nerūko, 
yra stiprios moralės, savo kam
barį puošia kryžiumi.

A. Juozaitis kėlė ateitinin
kų principingumo klausimą. 
Ateitininkas dirba tyliai ir iš
tvermingai, tarnaudamas aukš
tesniems tikslams.

G. Butkienė, psichologijos 
docentė, aiškino, kad žmogus 
yra laimingas tada, kai jaučia 
ryšį su žmonėmis ir Dievu.

J. Toleikis, mokytojas, kal
bėjo apie ateitininką viešą 
veikimą. Jis citavo T. Venclo
vą, kuris yra sakęs, kad sovie
tinėje santvarkoje religingas 
žmogus tampa kaliniu. Ateiti- 
ninkijos atkūrimas - išėjimas 
iš izoliacijos.

Pasisakymuose paaiškėjo, kad 
Marijampolėje ateitininkai pir
mą kartą buvo susirinkę praei
ty metą gruodžio 19. Susirinki
mai vyksta ir toliau. Pradžio
je dalyavo tik sendraugiai, vė
liau prisijungė ir jaunimas. 
Ruošiasi pagerbti Praną Dovy
daitį. Kun. Aliuliui patiko min
tis, kad Šv. Kazimiero švento
vė būtų jaunimo šventove. Jau 
leidžiamame “Jaunoji Lietu
va” bus ateitininką priedas, ga
lintis išsivystyti į atskirą lei
dinį. V. Petkus siūlė atkurti 
Lietuvoje “Ateitį” ir “Židinį”. 
Apie ateitininkų suvažiavimą, 
kuris greičiausiai įvyks per 
Sekmines, kalbėjo jaunas žmo
gus S. Galadauskas, kuris rū
pinosi ir susirinkimo organi
zavimu.

Buvo sudarytas organizaci
nis komitetas, į kurį'įėjo N. Sa- 
dūnaitė ir kun. S. Tamkevičius, 
pastarasis galįs būti paskirtas 
dvasios vadu. V. Petkus iškil
mingai perskaitė Atkūrimo ak
tą. Buvo sugiedotas, stipriai 
nuskambėjęs, Ateitininkų him
nas.

Prieš užbaigiant susirinki
mą, žodį tarė Kauno kunigų 
seminarijos klierikas Tadas 
Vallenas, čekų kilmės, gimęs 
Sibire, užaugęs Lietuvoje. Jis 
kvietė melstis už darbo sėkmę 
ir pasiūlė, kad palaimintasis 
arkiv. Jurgis Matulaitis būtų 
paskirtas ateitininkų globėju.

Ateitininkams tėvynėje rei
kia dvasinio bei religinio turi
nio knygų. Jas galima siųsti 
(knygos esą gaunamos) šiuo 
adresu: Gabrielė Žaidytė, Vil
nius 23 2004, Gulbės 11-2, tel. 
75-91-73.

Norint įstoti į organizaciją, 
reikia atvykti Vilniun ir Žemu
tinės pilies rūsiuose iš Gedi- 
minaičių taurės pasiimti ginta- 
riuką ir prisiekti širdyje my
lėti Lietuvą. Nariu gali būti 
kiekvienas vaikas ir jaunuo
lis, net ir suaugęs, mylintis 
jaunimą. “Mes bursimės irgel- 
bėsime Tėvynę”, sakoma orga
nizacijos atsišaukime (“Kauno 
aidas” 2(18) nr.)

“Mūsų tikslas - suvereni Lie
tuvos valstybė” - rašo “Kauno 
aidas” (1989.1.26). Šiuolaiki
nės tarptautinės teisės požiū
riu pusiau suverenini valsty
bė negali būti. Neleistinas su
verenumo apribojimas. Tik su
tartiniai santykiai yra vienin
telė suvereni valstybių forma. 
Kiekviena valstybė turi gerbti 
taprtautinės teisės saugomas 
kitų valstybių teises ir laiky
tis tarptautinių nuostatų. Su
vereni Lietuvos TSR negali bū
ti pavaldi jokios kitos valsty
bės jurisdikcijai. “Turint aiš
kų tikslą, lengva rasti tikrą ke
lią, ėjimo spartą lems mūsų 
branda ir vienybė” - skelbia 
Sąjūdžio leidinys.

“The Philadelphia Inquirer” 
(1989.II.6) rašo apie Vilniaus 
arkikatedros atšventinimą. Bu-

Vilniuje prie Sporto rūmą, 
kaip pranešė Vilniaus radi
jas, Yedinstvo (Vienybė), dau
giausia rusą ir lenkų organi
zacija, Vasario 13 d. suorga
nizavo mitingą, kuriame daly
vavę keli tūkstančiai demonst
rantų, gyvenančių Vilniuje ir 
kitose vietose. Buvo 33 kalbė
tojai, iš jų trys lietuviai. Jie 
protestavo prieš Aukščiausios 
tarybos įsaką vartoti lietuvių 
kalbą kaip valstybinę kalbą. Iš 
kalbų aiškėjo, kad ne visi kal
bėtojai buvo perskaitę įsako 
tekstą, jo nesuprato ar nenorė
jo suprasti. Pasipylė kaltini
mai valdžiai ir Sąjūdžiui. Buvo 
balsų, kurie šaukė: “Šalin fa
šistai”. Demonstrantai reika
lavo, kad būtų įvesta oficiali

dvikalbystė ar net trikalbystė 
- lietuvių, rusų ir lenkų kal
bos. Šios žinios, pasak radi
jo pranešėją, aptemdžiusios 
lietuvių nuotaikas prieš Va
sario 16 iškilmes. Bet paskelb
ta ir džiugi naujiena-Vilniaus 
miesto taryba dalį Tauro gat
vės pavadino Vasario 16 vardu.

“The Globe and Mail” (1989 - 
11.14) irgi rašė tuo pačiu klau
simu. Dešimtys tūkstančių ru
sų ir lenkų demonstravo sovie
tinėje Lietuvoje. Jie pasisa
kė prieš oficialų lietuvių kal
bos vartojimą valdžios ir įmo
nių įstaigose. Demonstrantai 
skundėsi, kad naujas įstaty
mas rusus ir lenkus respubliko
je padarė antros klasės pilie
čiais.

Lietuvos kultūros ministras 
ir Televizijos ir radijo komi
teto pirmininkas atleisti iš pa
reigų ryšium su išėjimu į pen
siją. Jonas Bielinis kultūros 
ministru buvo 12 metų. Iki tikro 
pensijinio amžiaus jam dar bu
vo likę 5 metai. Televizijos ir 
radijo komiteto pirmininkui 
Juozui Kuoleliui iki pensijos 
buvo likę pusantrų metų. Anks
čiau daug metų jis yra dirbęs 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto propagandos 
skyriaus vedėju. Kaip susi- 
kohipromitavęs, jis pasitrau
kė praėjusią savaitę.

Nauju televizijos ir radijo 
komiteto pirmininku paskir
tas Domas Šniukas, 56 m. am
žiaus. Pastaruoju metu jis dir
bo “Pravdos” korespondentu 
Lietuvoje. Neeiliniame Lie
tuvos žurnalistų sąjungos su
važiavime sausio pabaigoje jis 
buvo didele balsų dauguma iš
rinktas Lietuvos žurnalistų 
sąjungos valdybos pirmininku. 
Suvažiavimas buvo neeilinis, 
nes priėmė įstatus, atsisakan
čius tiesioginės Sovietų žur
nalistų sąjungos priklauso
mybės. J.A.
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Kaunas, Automobilistų 12-14 Česlovui Talkevičiui

Kauno miesto Liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas pa
reiškimą dėl Televizijos technikos gamybinio susivienijimo Radijo ga
myklos iškeldinimo iš nebaigtos statyti Prisikėlimo bažnyčios apsvar
stė su susivienljimo, Kauno arkivyskūpĮjos kurijos vadovais, pareiš
kėjų atstovais, architektais.

Prieita nuomonės, kad pirmaeiliu uždaviniu yra pastato kapita
linio remonto, fasado sutvirtinimo ir tinkavimo darbų atlikimas, pa
stato perdangų ir konstrukcijų demontavimo galimybių ištyrimas, ga
mybinių padalinių iškeldinimas. Susivienijimo administracijai paves
ta spręsti gamybinių cechų iškeldinimą iš šalimais esančių pastatų.

Išsprendus šiuos klausimus pastatą perduoti tikinčiųjų reikmėms.

Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Z.Kazakevičius

Dokumentas, kuris rodo, kad Kauno Prisikėlimo šventovė po kapitalinio 
remonto bus perduota tinkintiesiams

Švediškas realizmas ir estų kova
Stockholmo radijas pranešė, 

kad vasario 5 Rygoje įvyks 
Baltijos respublkų ekonomis
tų pasitarimas, kuriame bus 
svarstomi nepriklausomo ūkio 
planai. Tikimasi jau kovo mė
nesį paskelbti konkrečią nau
jos ūkio politikos programą. 
Tada atsakys Maskva. Kol kas 
dėl naujausių Estijos apsigy
nimo priemonių Maskva tyli.

MEDELIS CONSULTING
"5“ 1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2
SUTVARKOM dokumentus iškvietimui giminių iš Lietuvos 

arba jums privačiai ten apsilankyti.
PALAIKOM ryšius su kultūriniais vienetais, ansambliais 

Lietuvoje.
IŠRŪPINAI iškvietimus meninėms grupėms apsilankyti - 

koncertuoti Lietuvoje.
Šiais ar visais kitais reikalais, kreipkitės į
Stefą ar Algį Medelius, vakarais tel. (416) 434-1847.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
rinkos, tačiau kol dirbtinė 
sovietinė kainų sistema galios, 
didžiausią paklausą turinčios 
prekės turi pasilikti Estijo
je”. Taip švedui koresponden
tui aiškino Estijos plano ko
misijos pareigūnas.

Sienos suvaržymai
Tok u būdu ekonominė kova 

su Maskva eina toliau. Jau sau
sio 10-ją estai uždraudė siųsti 
stokojamas gėrybes paštu. Tai 
sukėlė daug triukšmo pašto 
įstaigose, kurios nepriima 
siuntinių, kuriuos rusai dar
bininkai buvo įpratę siųsti 
savo giminėms kitose respub
likose. Pasak švedo korespon
dento, naujuosius Estijos sie
nų suvaržymus reikia laikyti 
dar vienu šachmatų žaidimo 
ėjimu aiškinant tarybinę kons
tituciją. Kam priklauso žemė, 
gamtos ištekliai, gamyba? Res
publikoms ar Maskvai? Konsti
tucija skelbia, kad Sovietų 
Sąjungą sudaro nepriklauso
mos respublikos, kurios turi 
netgi atsiskyrimo teisę. Ta
čiau kiti teisės nuostatai tei
kia vadinamoms visasąjungi
nėms, Maskvos kontroluoja- 
moms ministerijoms bei įmo
nėms labai plačias teises.

'Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

The Lougheed & Barnard

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

Naujas Motor Vehicle Repair Act
Geresnė Apsauga Ontario Automobilių
Savininkams!

Įsisteigė Gediminaičių vai
ky ir jaunimo organizacija. Ge- 
diminaičiai gerbia Būtį, myli 
Lietuvą, Lietuvos miestus ir 
kaimus. Jy šūkis: “Tauta - mū
šy namai! Valio Vilniui!” Svar
biausias tikslas atstatyti Ge
dimino pilį ir patiems dvasiš
kai prisikelti. Jaunimas susi
skirstęs į pulkelius, o keli pul
keliai sudaro pulką. Pulke
liams vadovauja vaidilutis ar 
vaidilutė. Jie turi vėliavą - žyd
riame danguje baltas rombas, 
o jame ant tekančios saulės 
kalno staugia Geležinis vilkas.

WE PROVIDE ESTIMATES 
AND WARRANTIES ON ALL 
PARTS AND LABOUR.

Management

Service 
cenM

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!”

Ontario automobilių savininkai bus 
geriau apsaugoti su nauju Motor 
Vehicle Repair Act.

Į naują įstatymą įeina sekantys 
nurodymai:
• Automobilių taisytojai turi suteikti 
raštišką remonto įvertinimą pagal 
pareikalavimą;
• Užsakovui turi būti pasakyta iš 
anksto, kiek kainuos įvertinimas;
• Galutinė remonto sąskaita negali 
viršyti raštiško įvertinimo daugiau 
negu 10% be užsakovo sutikimo;
• Taisytojas turi pasiūlyti savininkui 
grąžinti senas dalis, kada užsakymas 
yra priimtas;
• Garantija visoms naujoms arba 
perdirbtoms dalims ir darbui turi būti 
mažiausiai 90 dienų arba 5,000 
kilometrų. Motociklams ir 
motoriniams dviračiams garantija yra 
30 dienų arba 1,500 kilometrų.

• Taisytojai privalo iškabinti matomoje 
vietoje skelbimus apie taisymo 
kainas ir kainų apskaičiavimą.
• Užsakovas turi gauti išsamią 
sąskaitą apie atliktą darbą, pakeistas 
dalis ir jų kainą, darbo valandų kiekį ir 
garantijos sąlygas.

Jeigu automobilis sugenda dėl 
blogo pataisymo, kol garantija 
galioja, užsakovas turi grąžinti 
automobilį taisytojui, nebent tai yra 
neverta. Jeigu automobilį reikia vežti 
kitam taisytojui, užsakovas gali 
atgauti iš pirmo taisytojo remonto 
išlaidas ir prideramas išlaidas už 
mašinos nutempimąiš pirmo 
taisytojo vietos.

Visi automobilių taisytojai privalo 
turėti skelbimą, nurodantį vietinį 
Ministry of Consumer and 
Commercial Relations skyrių, kur 
užsakovai gali išreikšti savo skundus.

TORONTO 416-963-0321; 
THUNDER BAY 807-475-1641; 
LONDON 519-679-7150;
WINDSOR 519-254-6413; 
HAMILTON 416-521-7554; 
OTTAWA 613-566-3878; 
SUDBURY 705-675-4378; 
PETERBOROUGH 705-743-8728 
TAISYTOJŲ. DĖMESIUI: Taisytojai, 
kurie nori gauti smulkesnę 
informaciją (tik angliškai arba 
prancūziškai), gali kreiptis (vietinį 
Consumer Services Bureau 
aukščiau nurodytu telefono numeriu.

Ministry of Consumer 
and Commercial Relations 

©Ontario 
William Wrye, Minister 

David Peterson, Premier
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@ PAVERGTOJE TEVYNEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
KARININKO ODISĖJA

Vilniuje tebėra gyvas buvęs 
Lietuvos kariuomenės jaunes
nysis Itn. Vladas Žvikas, su ki
tais lietuviais karininkais ka
lintas Norilske. Dalį jo atsimi
nimų sausio 22 d. “Tiesoje” pa
skelbė Teresė Pažūsienė. V. Žvi
kas su kitais Lietuvos kariais
1940 m. rudenį Vilniuje buvo 
įjungtas į Raudonosios armijos 
XXIX-tąjį šaulių korpusą. Jo 
odisėja prasidėjo 1941 m. bir
želio 15 d., kai jis buvo suimtas 
Vilniuje ir atvežtas į Varėnos 
geležinkelio stotį, kur trauki
nio jau laukė apie 800 lietuvių 
karininkų. Kelionės metu prie 
lietuvių sąstato buvo prijungti 
vagonai su latvių ir estų kari
ninkais. Juehnovkos persiunti
mo punkte prie Maskvos, be jau 
minėtų 800 lietuvių, buvo sutelk
ta apie 400 estų ir apie 600 lat
vių karininkų. Birželio 29 d. vėl 
visus atvarė į geležinkelio stotį: 
“Ir tada dar nežinojome, kur ve
ža, gaubė nežinia. Vėl buvome 
sulaikyti Krasnojarske, dvi sa
vaites krovėme baržas. Čia išvy
dome ir savuosius aukštuosius 
karininkus. Jie buvo išsiųsti į 
Maskvą, į kursus ...” Kelionės 
metu gyvuliniame vagone su už
kaltais langais būdavo po šimtą 
žmonių, maitinamų sūdyta žuvi
mi ir duonos džiūvėsiais, be van
dens troškuliui numalšinti. Iš 
Krasnojarsko karininkai buvo 
atgabenti į Dudinką ir siauruo
ju geležinkeliu rugpjūčio 10 d. 
atvežti į Norilską. Juos apgy
vendino Medvežij ručej stovyk
loje tarp kalnų: “Barakai dar 
nauji, be langų, be durų. Gul
tuose turėjome po 15 cm. Gulė
damas neapsiversi. Blakės, utė
lės, nešvara...”

KALINIAI IR TARDYTOJAI
Norilsko stovykloje lietuviai 

karininkai rado rusų, buvusių 
suomių belaisvių. Kai Suomija 
juos grąžino Sovietų Sąjungon, 
kiekvienas buvo nubaustas kalė
ti po penkerius metus. Rusai 
užpildė apie 17 barakų, lietu
viai — 12. V. Žviko apskaičia
vimu, kiekviename barake buvo 
po 300-400 kalinių. Rasta net ir 
lenkų, internuotų Lietuvoje 1939 
m., bet jie visi buvo išvežti 1941 
m. spalio mėnesį. Aukštuosius 
lietuvius karininkus, siųstus į 
kursus Maskvoje, iš Norilsko iš
vežė į Lamą. V. Žvikui daugiau 
apie juos nieko neteko girdėti. 
Jis prisimena tik su jais buvu
sį gen. Gerulaitį, bet ir apie jo 
likimą nepateikia žinių. Atrodo, 
kalbama apie divizijos gen. Ze
noną Gerulaitį, baigusį Vladi
miro karo mokyklą, dalyvavusį I 
D. kare. Lietuvos kariuomenėn 
jis įsijungė savanoriu 1918 m., 
Briuselyje baigė karo akademi
ją 1924 m., dirbo štabuose. 1934- 
37 m. buvo Lietuvos karo atsto
vas Paryžiuje. Sovietai jį suėmė
1941 m. ir išvežė iš Lietuvos. No- 
rilskan lietuviai karininkai bu
vo atvežti be jokių dokumentų ir 
netgi sąrašų. Vėlyvą 1941’m. ru
denį pradėtas jų surašinėjimas: 
“Maždaug po mėnesio iškviesda
vo, perskaitydavo, ką surašė. 
Tačiau būdavo surašyta visai ne 
tas, ką sakei. Prieštarauji — gau
ni mušti, negauni valgyti, rytą 
vėl kviečia. Kol pasirašai.. .”

“PAVASARINĖ” 
gegužės 14-26 (Flnair)

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

(Air France) 

“GEGUŽINĖ" 
Gegužės 26 - birželio 12 

(Air France) 

“ŠVENTINĖ”
Birželio 30 - liepos 16 (Finair)

“JUBILIEJINĖ”
Liepos 10-23 (Air France)

SPECIALIOS
MEDIKŲ

Gegužės 17-24 (Lufthansa)

Kviečiame užsisakyti keliones iš anksto.
Mūsų biuras:
• Pageidaujantiems paruošia individualias keliones į Lietuvą ir į kitas 

pasaulio šalis.
• Žiemos metu sutvarko keliones į Pietų Ameriką, Karibų salas, Hava

jus, išvykas pramoginiais laivais, organizuoja slidininkų grupes.
• Sutvarko vizas bei dokumentus iškvietimams.
• Ruošia keliones į geriausias pasaulio sanatorijas.
• Nuperkame automobilius bei kitas dovanas giminėms Lietuvoje.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.
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

Lietuviai karininkai buvo apkal
tinti antisovietine veikla. Tar
dydavo pėstininkas, tankistas, 
lakūnas. Vėliau paaiškėjo, kad 
pėstininkas skirdavo 10 metų, 
tankistas — 8, lakūnas 6-8. Do
kumentai buvo pasiųsti Mask
von. Paskirtos bausmės paaiš
kėjo tik 1943 m. rudenį.

MIRTIS SIAUTĖ NORILSKE
Sunkiausias gyvenimas No

rilske buvo iki 1943 m. V. Žvikas 
pasakoja: “1941 m. žiemą sušau
dė visus, kurie 1918-19 m. karia
vo prieš Raudonąją Armiją. Vė
liau daug išmirė. Rūdynuose va- 
lėm sniegą, kasėm griovius, dir
bom šachtose. Keturiasdešimt 
laipsnių šalčio, sniegas, pūga. 
Dirbdavome po 12-14 valandų, 
dar po valandą nueit ir pareit. 
Valgyti gaudavome tik iš ryto ir 
vakare, labai mažai. Mirdavo 
nuo sunkaus darbo, nuo išseki
mo, iš nevilties — nesistengdavo 
išgyventi. Vadovavo mums ir val
dė mus vagys, nusikaltėliai, ku
rie mūsų pasmerktumą pabrėž
davo kiekviename žingsnyje. 
‘Čia jus tam ir atvežė, kad pa- 
dvėstute’, — sakydavo. Jie atim
davo vėliau, po karo, pradėju
sius ateiti siuntinius. Estai iš
mirė beveik visi. Latvių liko apie 
20, lietuvių — apie 60 žmonių. 
1943 m. iš mūsų jau niekas ne
bemirė ir, kas išliko, tas ištvė
rė ir vėliau ...” Mirusieji prie 
kalno būdavo užpilami uolienos 
sluoksniu. V. Žitkus prisipažįs
ta, kad ir jam teko sverti tik 40 
kilogramų. Jo neišsamūs atsimi
nimai pateikia šiek tiek žinių 
apie tragišką baltiečių karinin
kų likimą ir mirtį Norilske.

PLĖŠIA IR ŽUDO
Toronto spaudoje dažnokai ra

šoma apie taksistų apiplėšimus 
ir nužudymus nakties metu. Da
roma išvada, kad tai atlieka nar
komanai, kuriems reikia pinigų 
narkotikams. Lietuvos laikraš
čiuose jau pernai pasirodė pa
našūs pranešimai apie taksistų 
apiplėšimus, sužeidimus ir nu
žudymus. Birželio mėnesį žiau
riai sudarkytas taksisto lavo
nas buvo rastas Kėdainių rajo
no miške. Taksistų užpuolimai 
ypač pagausėjo 1988 m. spalio 
pradžioje. Vilniečio taksisto 
V. Kaminsko lavonas spalio 2 d. 
buvo rastas Vilniaus rajono miš
ke prie Mažųjų Papajų kaimo. 
Spalio 6 d. rytą miške prie Ru
kainių kaimo vėl buvo rastas 
nužudytas vilnietis taksistas 
P. Murencovas. Tos pačios die
nos naktį keturi keleiviai, įsėdę 
į vilniečio taksisto R. Abdula- 
jevo automobilį, jį apiplėšė ir 
surištą išmetė. Automobilis bu
vo rastas Vokės upėje. Spalio 10 
d. du neblaivūs vaikinai pana
šiai pasielgė su vilniečiu tak
sistu V. Goloburda, jį net per- 
dūrę peiliu. Milicija suėmė Kal
velių kaimo gyventojus V. Tve- 
rogį ir V. Malyševą. Taksistų V. 
Kaminsko ir P. Murencovo nužu
dymu įtariami keturi asmenys, 
atlikę ir kitų sunkių nusikalti
mų. Jau suimti vilnietis Anato
lijus Kriučkovas ir Sverdlovsko 
srities gyventojas Zbignevas 
Širvinskis, ieškoma vilniečių 
Veros Čepaitytės ir Eugenijaus 
Burako. V. Kst.

“ŽOLINĖ”
Rugpjūčio 11-20 (Finair)

“GINTARINĖ PALANGA”
Rugpjūčio 11-27 (Finair)

“BOBŲ VASARA”
Rugsėjo 6-19 (Air France)

“RUDENINĖ”
Spalio 6-17 (Air France)

GRUPĖS
KREPŠINIO MĖGĖJŲ 

Liepos 5-23 (Air France ir LH)

Hamiltono Vysk. Motiejaus Valančiaus mokyklos jaunieji auklėtiniai 1988 m. Kalėdų eglutėje atlieka programą
Nuotr. J. Miltenio

Hamilton, Ontario
PAGERBKIME ŠV. KAZIMIERĄ 

ir paremkime Religinę šalpą, da
lyvaudami religiniam koncerte, 
kuris įvyks kovo 5, sekmadienį, 
4 v.p.p. Aušros Vartų šventovėje. 
Programą atliks solistė Marytė 
Bizinkauskaitė-Bildienė, fleitis- 
tas Tomas Regina ir muzikas Jo
nas Govėdas. Po koncerto kviečia
me visus užeiti į Jaunimo centrą 
kavutei. Hamiltono ateitininkai

VASARIO 16-SIOS PROGA Ha
miltone suaukota $2,000 KL Bend
ruomenės veiklai. Aukojo: $150 - 
St. Dalius; $100 - E. Lengnikas, 
W. Agurkis; $50 - S. Stanevičius, 
kun. J. Liauba, L ir D. Gutauskai, 
S. A. Karnas, A. Mingėla, J. R. 
Piciniai, A. Garkūnas, S. S. Rakš
čiai, G. Melnykas; $40 - A. Kelia- 
čius; $30 - M. J. Gimžauskai, K. Mi
leris, P. Sakalas, G. Krištolaitis, 
A. Verbickas, J. Stankus; $25 - A. 
Cibas, V. Sakas, P. Kanopa, K. E. 
Gundiskai, A. Jankauskas, B. Pa
kalniškis; $20 - S. Aleksa, A. Ob- 
carskis, A. Grajauskas, A. Kamai- 
tis, V. Kezys, J. Baron, K. Joku- 
bauskienė, V. Mikuckas, P. Karec- 
kas, A. Jusys, A. F. Povilauskai, 
E. Repčytė, Elena Antanaitienė, 
J. Kareckas, J. Norkus, F. L. An- 
kus, D. Stukas, Regina Choromans- 
kis, V. Linčiauskas, B. Stepona
vičius, J. Kaminskas, B. Mačys, J. 
Astas, A. Kerutytė, K. Deksnys, P. 
Žulys, J. Miltenis, K. Mikšys, V. 
Kežinaitis, Stefanija Domeika, A. 
Čerškus, J. A. Gedrimas, J- Rudai
tis, K. Norkus, Vikt. Lukoševičie
nė, J. Čegienė; $10 - K. Butkus, J. 
Januškevičius, VI. L. Kybartai, S. 
Žvirblys, B. Orvydas, V. Venckevi- 
čius, S. Šukaitis, J. Lesčius, M. Ja- 
nulionis; $5 - E. Ramanauskienė, 
A. Stasevičius, A. Pauliukonienė.

Taip pat buvo suaukota šimtai 
vertingų lietuviškų knygų per
siųsti atgimstančiai tautai. Ha
miltono apylinkei buvo suaukota 
per $1000 minėjimo rengimo išlai
doms padengti.

Nuoširdžiausia padėka visiems 
aukotojams bei Kanados Lietuvių 
Bendruomenės veiklos rėmėjams.

KLB iždininkas

PADĖKA
Praėjus sėkmingam Giedrai

čio lietuvių žūklautojų ir me
džiotojų klubo 25-čio pokyliui, 
valdyba yra dėkinga visiems as
menims, kurie taip gražiai talki
no. Ypatinga padėka S. Petkevi
čienei ir jos vyrui Andriui, kurių 
dėka svečiai buvo pavaišinti įvai
ria žvėriena bei kitais skanumy
nais, atsisakydami bet kokio atly
ginimo. Ačiū ponioms, kurios tal
kino virtuvėje ir paaukojo pyra
gus bei tortus. Tuo pačiu valdyba 
praneša, kad kovo 11 dieną, kaip 
įprasta, bus laimės ratas parapi
jos salėje. Pradžia 18.30 v.

Valdyba

London, Ontario
MŪSŲ MIRUSIEJI. Labai stro 

pus lietuvių pamaldų bei lietu
viškų renginių lankytojas a.a. Leo
nas A. Konopeskas, 74 m. amžiaus, 
mirė 1989 m. sausio 25 d. Viktori
jos ligoninėje. Buvo pašarvotas 
Hinnegan & O’Neil laidotuvių na
muose, nevieno vadinamuose “lie
tuvių laidotuvių namais”. Šiuose 
namuose įvyko ir maldos klebo
nui kun. I. Mikalauskui, OFM, va
dovaujant. Visų susirinkusiųjų 
vardu atsisveikinimo žodį tarė 
E. Petrauskas, apibūdindamas ve
lionį kaip pavyzdingą parapijietį 
ir Bendruomenės narį. Šv. Mišios 
ir kitos laidotuvių apeigos atlai
kytos taip pat kun. I. Mikalausko 
Šiluvos Marijos šventovėje. Palai
dotas sausio 28 d. šv. Petro katali
kų kapinėse. Tegul būna Tau, Leo
nai, lengva svetingos Kanados 
žemė.

Velionis Leonas turėjo gana var
gingą jaunystę. Vos būdamas 2 m. 
amžiaus, 1916 m. Pirmojo pasau
linio karo audros su šeima buvo 
nublokštas Rusijos gilumon. Ten 
jam teko pergyventi sunkų ir pa
vojingą porevoliucinį laikotarpį. 
Susidarius progai, 1932 m. jis su
grįžo į Lietuvą.

Liko jo liūdinti šeima: žmona 

Jadvyga, dukros - M. Konopeskai- 
tė ir A. Chambers su šeima bei 
sūnus Antanas. Į laidotuves bu
vo atvykusi ir vyresnioji duktė 
Marija, dabar dirbanti Otavoje, 
didelio ryžto, pasižymėjusai moks
le, Prancūzijoje studijavusi kartu 
su premjeru D. Petersonu.

A. a. ONA JURKŪNAITĖ-PET- 
RONIENĖ-GIRNIENĖ, 77 m. am
žiaus, mirė 1989 m. sausio 26 d. 
Ingersollo ligoninėje. To mieste
lio kapinėse ji ir palaidota sau
sio 28 d. Liko nuliūdime vyras Ka
rolis Girnys, sesuo Patricija Šiuš- 
kuvienė Australijoje, podukra Dan
guolė Kostecky su šeima Mississau- 
goje ir kiti artimieji. Girniai ret
karčiais atsilankydavo ir į Lon
dono lietuvių renginius bei pamal
das. D. E.

Kalėdinės vaišės 
Venezueloje

Jau tapo tradicija, kad Devei- 
kių šeima savo dideliuose namuo
se suruošia puikias Kalėdų proga 
vaišes. Šį kartą dalyvavo 20 asme
nų. Svečius aptarnavo patarnau
tojas. Gaila, kad dalį svečių Bend
ruomenės pobūviuose nesutiksi. 
Svečius maloniai nuteikė kalėdi
nė muzika ir giesmės, kurios su
teikė dvasinio pakilimo ir susikau
pimo, atrodė lyg būtum Lietuvoje. 
Ta proga inž. Bronius Deveikis da
lyvių vardu pasveikino dr. Vytau
tą Dambravą ir palinkėjo jam svei
katos ir sėkmės bei energijos dirb
ti Lietuvos labų). Jis apdovano
tas aukštu “Francisco de Miranda” 
ordinu. Tai yra jau dr. V. Dambra- 
vos antras Venezuelos vyriausy
bės apdovanojimas. Jis beveik 
kiekvieną dieną rašo didžiuosiuo
se Venezuelos laikraščiuose ak
tualiomis temomis, tačiau mūsų 
organizacijos bei veiksniai tai 
nepastebi. Prieš keliolika metų 
tokiu ordinu buvo apdovanotas gy
dytojas Jonas Hermanavičius.

Buvo diskutuojama, kodėl taip 
mažai inteligentų dalyvauja Bend
ruomenės veikloje. Dr. Dambrava 
dalyviams padovanojo savo knygą 
“EI ūso criminal de la psiquiatria 
en la URSS”, kurios įvadą yra pa
rašęs buvęs psichiatrinių ligoni
nių kalinys ir Lietuvos laisvės 
lygos atstovas dr. Algirdas Stat- 
kevičius. Šeimininkai taip pat vi
sus svečius apdovanojo kalėdinė
mis dovanėlėmis. Maloniems šei
mininkams už vaišes nuoširdžiai 
dėkojame ir linkime geros svei
katos. Julius Vaisiūnas

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
lygas bei žurnalus

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

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%

Calgary, Alberta
XV ŽIEMOS OLIMPIADOS AT

GARSIAI. Kalgario lietuviai ne
pamiršta prieš metus vykusios 
olimpiados. Lietuvoje buvo pa
gerbta Vida Vencienė, laimėjusi 
ilgo čiuožimo slidėmis aukso me
dalį. Jos treneris V. Gineitis ga
vo nusipelniusio trenerio vardą. 
“Sporto” laikraščio koresponden
tė M. Marcinkevičiūtė išleido kny
gutę apie žiemos sportininkus. V. 
Vencienė dar ir šiemet dalyvauja 
tarptautinėse žiemos sporto var
žybose. K.

Winnipeg, Manitoba
METINIS SUSIRINKIMAS. KLB 

Winnipego skyriaus visuotinis su
sirinkimas įvyko 1988 m. gruodžio 
11 d. Šv. Kazimiero šventovės sa
lėje. Buvo perskaityta praeitų me
tų susirinkimo protokolas ir pada
ryta įvairūs financiniai prane
šimai.

Susirinkimą atidarė Renata Ra- 
mančiauskaitė ir pakvietė pir
mininkauti J. Grabį, ir sekreto
riauti E. Fedarą. Padaryti pra
nešimai: praeitų metų veiklos — 
R. Ramančiauskaitė, Tautos fondo 
ir Vasario 16 gimnazijos aukų - T. 
Timmermanienė, Bendruomenės 
iždo - B. Barkauskaitė, revizijos 
komisijos-E. Fedaras ir KLB kraš
to tarybos suvažiavimo Toronte 
-M. Timmermanas.

Buvo pasiūlyta ir priimta naujo 
komiteto sudėtis: pirm. Marijus 
Timmermanas, vicepirm. Juozas 
Grabys, sekr.-ižd. Brigita Barkaus
kaitė; nariai - Egidijus Bugailiš- 
kis ir Aldona Jančiukaitė.

Revizijos komisijoje pasiliko 
tie patys asmenys: V. Krikščiū
nas, V. Rutkauskas ir E. Fedaras. 
Vasario 16 gimnazijos ir Tautos 
fondo atstovė - T. Timmermanie
nė; Lietuvių fondo atstovas - V. 
Januška.

Naujai išrinkto komiteto pir
mininko pasiūlymas, kad lietuviai 
šiais metais vėl dalyvautų Winni- 
pege rengiamoje Folkloramoje, su
sirinkusiųjų buvo priimtas. Šis 
tautybių festivalis įvyks rugpjū
čio 6-12 ir 13-19 d.d. Dar nežinia 
kuri, pirmoji ar antroji savaitė 
bus paskirta lietuviams. Jau da
bar visi Winnipego kolonijos lie
tuviai prašomi, prisidėti prie pa
ruošiamųjų Folkloramos darbų, 
kad mūsų “Vilniaus” paviljonas 
atsilankantiems svečiams būtų 
mielas ir patrauklus.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

IMAME UŽ:
asmenines paskolas........ 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 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

JA Valstybėse
Jackus Sonda, žurnalistas, 

visuomenininkas, Lietuvos so
cialdemokratų sąjungos narys, 
buvęs “Keleivio” redaktorius, 
sausio 15 d. sulaukė 96-rių metų 
amžiaus. Sausio 14 d. pagerbtu- 
ves Bostono lietuvių piliečių 
draugijos užkandinėje surengė 
Lietuvių moterų federacijos 
Bostono klubas, sutelkęs apie 
50 lietuvių, daugiausia vyres
niosios kartos atstovų. J. Son- 
dos gyvenimo kelią nepriklauso
moje Lietuvoje, pokarinėje V. 
Vokietijoje ir JAV išeivijoje 
nušvietė Elena Vasyliūnienė. 
Sveikino Antanas Gustaitis, inž. 
Aleksandras Čaplikas, dr. Algir
das Budreckis, Irena Ulpaitė, 
inž. Bronius Galinis ir kiti kal
bėtojai. Visi dalyviai sugiedo
jo “Ilgiausių metų”. Pats J. Son
da, kukliai žvelgdamas į praeitį, 
džiaugėsi geru bendradarbių 
būreliu. Jis taipgi dalijosi įspū
džiais iš Lietuvos, kur jam teko 
viešėti pas vaikus ir iš arti ste
bėti dabartinius įvykius. Kuk
lias vaišes surengė Lietuvių 
moterų federacijos Bostono klu
bo narės.

M. Gorbačiovo persitvarkymą 
Nekaltai Pr. Marijos seselių 
vienuolyno patalpose Putname, 
Conn., sausio 7 d. aptarė prof, 
dr. Aleksandras Štromas, pa
kviestas LB Putnamo apylinkės 
valdybos pirm. dr. Č. Masaičio. 
Popietėn įsijungė ne tik Putna
mo lietuviai, bet ir svečiai iš 
Bostono, Hartfordo, Worceste- 
rio. Prof. dr. A. Štromo nuomo
ne, persitvarkymą bandė pradė
ti ir N. Chruščiovas, bet buvo 
greit nutildytas. Savo persitvar
kymu M. Gorbačiovas nori su
stiprinti darbo našumą, išėjimu 
į viešumą — susilaukti visuome
nės paramos, demokratizacija — 
pašalinti ligšiolinį sustingimą. 
Pradėjus reformas, paaiškėjo, 
kad joms neužtenka vien tik par
tijos jėgos, bet reikia ir kons
titucinės paramos. Tačiau tie 
konstituciniai organai sudaro
mi griežtoje kompartijos kont
rolėje. Lietuvai dabar svarbu 
suvienyti tautą, kad Lietuva ga
lėtų tapti nepriklausoma, jeigu 
tai leistų Maskva. Šiuo metu 
toks leidimas dar neįmanomas, 
nes jis liudytų Sovietų Sąjun
gos silpnėjimą ir prasidedantį 
byrėjimą.

Lietuvių mokytojų pagerbimą 
sausio 29 d. Lietuvių tautiniuo
se namuose Čikagoje surengė 
Amerikos lietuvių tautinės są
jungos valdyba su pirm. dr. Leo
nu Kriaučeliūnu. Pobūvį įvadi
niu žodžiu pradėjo sekr. Eleo
nora Valiukėnienė, programos 
vadove pakvietusi Renatą Va- 
riakojytę. Didelius mokytojų 
nuopelnus nepriklausomai Lie
tuvai ir pokarinei išeivijai 
aptarė Stasys Lozoraitis, Lie
tuvos atstovas Vašingtone ir 
prie Švento Sosto Vatikane, bai
giantis rašyti ir redaguoti ve- 
lionies dr. Alberto Geručio kny
gą apie Lietuvos diplomatinę 
tarnybą. Mokytojus sveikino: 
vysk. Vincentas Brizgys, Lietu
vos garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza, JAV lietuvių fondo val
dybos pirm. Marija Remienė, 
JAV LB kultūros tarybos pirm. 
Dalia Kučėnienė, PLB valdy
bos vardu kalbėjusi švietimo 
komisijos pirm. Milda Lenkaus
kienė, JAV LB krašto valdybos 
pirm. dr. Antanas Razma, vyr. 
skautininke Stefa Gedgaudie
nė. Atskiru padėkos žodžiu įsi
jungė Pedagoginio lituanisti
kos instituto direktorė Stasė 
Petersonienė. Jis buvo skirtas 
nuolatiniams instituto rėmė
jams — Lietuvių tautinio aka
deminio sambūrio nariams, kas
met paaukojantiems po tūkstan
tį dolerių. Ligšiolinė jų auka
— $20.000. Ji taipgi pabrėžė, 
kad 90% visų mokytojų sudaro 
moterys. Programos vadovė da
lyvius supažindino su Čikago
je veikiančių lituanistinių mo
kyklų vadovais: Čikagos aukš
tesniosios mokyklos — Juozu 
Masilioniu, K. Donelaičio — 
Juliumi Širka, Dariaus-Girėno
— Juozu Plaču, Marquette Par
ko — Brone Prapuoleniene, Ga
ry — sesele Janina Galubickai- 
te, Pedagoginio lituanistikos 
instituto direktore Stase Peter
soniene ir rektoriumi dr. Jonu 
Račkausku.

Australija
ALB krašto tarybos suvažia

vime Adelaidėje išrinkta nauja 
krašto valdyba jau pasiskirstė 
pareigomis: pirm. — Juozas 
Maksvytis, vicepirm. — Kasty
tis Stašionis, sekr. — Pajauta 
Pullinen, ižd. — Jonas Zenkus; 
politiniams reikalams vadovaus 
K. Stašionis, kultūros ir švie
timo — Kęstutis Protas, infor
macijos — J. Zinkus. Savo atsto
vo dar nepaskyrė Australijos 

lietuvių jaunimo sąjunga. ALB 
krašto valdyba pasiekiama sekr. 
Pajautos Pullinen adresu: 3 
Castle Howard Rd., Cheltenham, 
N.S.W. 2119, Australia. Garbės 
teismą sudarė pirm. dr. Vytau
tas Doniela, sekr. Irena Dudai- 
tienė ir narys dr. Aleksandras 
Mauragis; kontrolės komisiją — 
pirm. Algirdas Dudaitis, sekr. 
Vytautas Patašius, narys Alber
tas Balsys.

Sydnėjaus “Dainos” choro 
XXXIV-sis metinis koncertas 
buvo surengtas 1988 m. gruodžio 
4 d. viršutinėje Lietuvių klubo 
salėje. Tolimą kelią atlikusiam 
“Dainos” chorui vadovavo diri
gentai — Jonas Gaižauskas, Al
gis Plūkas, Kazimieras Kava
liauskas, Bronius Kiveris, Zita 
Belkutė, Stasys Žukas, į repeti
cijas atvykdavęs iš Newcastlio. 
Dabar “Dainai” vadovauja jau
nosios kartos dirigentė Birutė 
Aleknaitė, talkinama Justino 
Ankaus. “Dainos” choro valdy
bą sudaro: pirm. Pranas Nagys, 
vicepirm. Antanas Kramilius, 
nariai — Aldona Stasiūnaitienė, 
Povilas Laurinaitis ir Vladas 
Račkauskas. Koncertą pradėjo 
ir baigė mišrus “Dainos” choras, 
vidinėn dalin įjungęs atskirus 
vyrų ir moterų chorų pasirody
mus. Pasikeisdami dirigavo abu 
vadovai, akompanavo Bronius 
Kiveris. Pastarasis taipgi diri
gavo mišriam “Dainos” chorui, 
kai buvo atliekama jo sukurta 
daina “Man skamba toliuos”. 
Atliekant Broniaus Budriūno 
kantata tapusią dainą “Mano 
protėvių žemė”, chorui talkino 
sol. Gražina Žigaitytė-Hurba. 
“Dainos” chorą globoja jį 1961 m. 
pakrikštijęs prel. Petras But
kus, finansiškai remia ALB Syd
nėjaus apylinkės valdyba ir jos 
pirm. A. Giniūnas.

Britanija
Britų laikraštis “The Times” 

1987 m. vasarą paskelbė tris 
straipsnius apie nacius karo nu
sikaltėlius Britanijoje. Juose 
buvo puolamas Antanas Gečas, 
apkaltintas dalyvavimu masinė
se žydų žudynėse. A. Gečas tuos 
kaltinimus pavadino melagin
gais ir kreipėsi į teismą, rei
kalaudamas 500.000 svarų kom
pensacijos iš laikraščio leidyk
los “Times Newspapers Ltd.” 
Byla bus svarstoma š. m. vasa
rio mėnesį.

A. a. Povilas Gruodis, ilgametis 
DBLS Stoke-on-Trent skyriaus 
narys, palaidotas vietinėse ka
pinėse 1988 m. gruodžio 30 d. 
Velionis, kilęs iš Zarasų kraš
to, gimė 1922 m. Buvo įsijungęs 
gen. P. Plechavičiaus vietinėn 
rinktinėn. Ją likvidavus, buvo 
išvežtas darbams Vokietijoje. 
Pokaryje atvyko Britanijon, dir
bo žemės ūkyje ir kasyklose. 
Šiemet ruošėsi aplankyti gimi
nes Lietuvoje. Paliko žmoną ir 
sūnų. Laidotuvėse dalyvavo ne 
tik Stoke-on-Trent, bet ir kitų 
artimesnių vietovių lietuviai. 
Miltono kapinėse lietuvių vardu 
su velioniu atsisveikino Vladas 
Dargis.

Italija
Kardinolas Vincentas Slad

kevičius sausio 21 d. dviem sa
vaitėm buvo atvykęs į Vatikaną 
tvarkyti Lietuvos Bažnyčios 
reikalų. Jį lydėjo vysk. Vladas 
Michelevičius, Kauno arkivys
kupijos pagalbininkas. Svečius 
iš Lietuvos sutiko Vatikano at
stovai ir lietuviai kunigai, ku
rių eilėse buvo ir kun. Alfonsas 
Svarinskas. Vizito metu paaiš
kėjo, kad yra sušlubavusi arkiv. 
Liudo Povilonio sveikata. Jis 
Kauno ligoninėje gydosi ištinu
sią koją.

Vokietija
Mažojoje “Caritas” salėje Miun

cheno lietuviai sausio 15 d. susi
rinko pagerbti dviejų septynias
dešimtmečių — Vokietijos lietu
vių katalikų sielovados vadovo 
kun. Antano Bungos ir miunche- 
nietės Antaninos Landienės. 
VLB Miuncheno apylinkės val
dybos pirm. inž. R. Hermanui 
perskaičius valdybos ir para
pijos vadovų pasirašytą adresą, 
Jurgis Pauliukevičius parapi
jiečių vardu kun. A. Bungai įtei
kė paskutiniuosius įvykius Lie
tuvoje įamžinusių vaizdajuos
čių. V. Hermanienė sukaktuvi
ninką kun. A. Bungą apjuosė 
tautine juosta. Sukaktuvinin
kei A. Landienei įteikta puokš
tė gėlių, spalvomis primenanti 
Lietuvos trispalvę. Pranešimą 
apie Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdį padarė kaunietis žurna
listas Vidmantas Valiušaitis, 
savo diplominį darbą paskyręs 
Miunchene mirusiam rašytojui 
ir literatūros kritikui dr- Jonui 
Griniui. Su svečiu supažindi
no velionies našlė Alina.



“Atžalyno” ansamblio vyresnioji grupė, rudenį vykstanti gastrolėm į Lietuva

Daug ir toli apkeliauta
“Atžalyno” koncertinės išvykos

Nuotr. B. Tarvydo

Siekiame glaudesnių ryšių!
Iš pavergtos Lietuvos Jaunimo organizacijos gautas šis raštas ir 

sveikinimas per “Tėviškės žiburių” redakciją

Mes, aušrininkai, jaunimo 
organizacija susibūrėme vei
kiami gaivių atgimstančios 
Lietuvos vėjų, kad tęstume 
savo protėvių pradėtą žygį.

Būtinybė vienytis kilo iš 
Lietuvos kultūrinės, ekologi
nės ir pasaulėžiūrinės krizės 
suvokimo. Į provincializmo liū
ną įklampinta Lietuva reika
lauja visų susivokusiųjų ko
ordinuotų pastangų, nukreip
tų į bendrą tikslą. Situatyvi 
vienadienė kova su chaotiška 
stalinoidine aplinka - nepa
kankamas uždavinys, siekiant 
realizuoti O. Milašiaus Lietu
vą-Šiaurės Eladą.

Būtina formuoti tą Lietuvos 
vaizdinį, kaip siekinį, būtina 
numatyti darbų strategiją, iš
siaiškinti veiklos priemones.

Aušrininkai kviečia jaunuo
lius surasti save, savo dvasią, 
kuri yra mūsų krašto, mūsų tau
tos Vydūnų ir Šalkauskiu dva
sia. Tautinių formų pažinimas 
ir puoselėjimas, kultūrinis tra
dicijų, mokyklų ir atskirų mąs
tytojų darbo pažinimas bei 
pratęsimas turėtų būti pirmas 
ir žūtbūtinis asmenybės ug
dymo uždavinys.

Laikome, kad egzistuoja tik 
viena Lietuvos krašto kultūra, 
todėl siekiam glaudesnių dva
sinių ryšių su kitų kraštų tau
tiečiais.

Pilnavertės asmenybės sukū
rimui būtina tiek savos tau
tos autentiško gyvenimo, isto
rijos bei mentaliteto pažini
mas, tiek bendražmogiškojo tu
rinio pasaulinės kultūros reiš
kinių suvokimas, todėl aušri
ninkai neapsiriboja naciona
linių formų ir savojo krašto 
tyrinėjimais, bet per pasta
ruosius ieško kelių į Rytų ir 
Vakarų pasaulius.

Aušrininkai kviečia jaunuo
lius išsklaidyti provinciali- 
nio aiškumo ir išankstinio ap
sisprendimo nuotaikas. Neri
mas ir nuolatinis savosios tie
sos, savosios pozicijos paieš
kos nenutrūkstama kūrybinė 
raiška turėtų tapti kiekvie
no aušrininko siekiniu. Tik 

RAMONA JURGUTYTĖ-
MARLIN gavo magistro laipsnį 
(Masters degree) biznio administ
racijoje Hamiltono MacMaster uni
versitete. Tame universitete baka
lauro laipsniu yra baigusi komer
cinius mokslus. Baigė Vysk. M. Va
lančiaus šeštadieninę mokyklą ir 
dainavo “Aido” chore. Dirba savo 
srityje Mississaugoje

aktyvi, neabejinga asmenybė 
(era reikalinga atgimstančiai 
Lietuvai.
Aušra naujos gadynės teka:
Nušvis ir saulės spinduliai;
Juk nujautimas širdžiai šneka
Taip aiškiai, linksmai ir saldžiai.

Nuoširdžiausi linkėjimai Va
sario 16-osios proga -

“Aušrinė”
232003 Lithuania

Vilnius ARP-3, Box 337

“Gintaras” vyksta į Lietuvą
RŪTA GIRDAUSKAITĖ

Pastaruoju metu su nuosta
ba ir viltimi sekame įvykius 
Lietuvoje. Džiaugiamės virš 
Gedimino pilies plevėsuojan
čia lietuviška trispalve. Jaudi
na viešai giedamas tautos him
nas. Didžiuojamės brolių Lie
tuvoje drąsiais užmojais kul
tūros bei ekonomikos srityse. 
Aplamai, nors tik iš tolo, bet 
jaučiame tautos pakilimą.

Šį pavasarį nors dalelei To
ronto lietuvių jaunimo teks vi
sa tai patirti iš arčiau. Š. m. 
gegužės 23 dieną Toronto “Gin
taro” ansamblio šokėjai išvyks 
į Lietuvą koncertuoti. Tai bus 
pirmoji tokia išeivijos tauti
nių šokių grupės išvyka, apie 
kurią prieš metus buvo galima 
tik svajoti.

Jausdami atsakomybę Lietu
vos žmonėms parodyti kas gra
žiausia išeivijoje išsaugotuo
se šokiuose, “Gintaro” vadovai 
bei patys šokėjai jau dabar in
tensyviai ruošiasi gastrolėms.

“Gintaro” ansamblis mini 
trisdešimtpenktuosius savo 
veiklos metus. Per šį laikotar
pį ansamblis grakščiu, jaunys
tės dvasia dvelkiančiu šokiu, 
džiugino žiūrovus daugelyje 
Šiaurės Amerikos lietuviškų 
kolonijų. Taipogi svetimtau
čiai žavėjosi gintariečių pa
sirodymais Niujorko, Montrea- 
lio ir Vancouverio pasaulinė
se parodose bei daugelyje ki
tų festivalių. Lietuvišką kul
tūrą “Gintaras” skleidė per 
gastroles Anglijoje, Austrijo
je, V. Vokietijoje, Prancūzi
joje ir Škotijoje. 1980 m. Kana
dos meninės tarybos buvo pa
siųstas atstovauti Kanadai 
tarptautiniuose festivaliuose. 
Prancūzijoje laimėjo II-rą vie
tą, o 1984 m. Anglijoje užėmė 
- I-mą.

Ansambliui, kuris taip ener
gingai, sėkmingai ir plačiai 
imasi atstovauti lietuviškai 
kultūrai, kelionė į Lietuvą tu
rės ypatingą prasmę. Kaip gin
taro gabalėlis po šimtmečių iš
plaunamas į jūros krantą, taip 
gintariečiai, išeivių vaikai, 
tautos išsisklaidžiusios šakos 
sugrįš prie kamieno, prie tų 
šaknų, kurių grožis ir gėris at
sispindi lietuviškame šokyje. 
Aišku, Lietuvos žmonėms “Gin
taro” programos iš dalies bus 
labai savos, pažįstamos. Nau
jausia bus tai, kad šokius at-

“JŽ” pastaba. Dabartinėje 
Lietuvoje, vykstant pertvarkai 
visose gyvenimo srityse, suska
to organizuotis ir jaunimas: 
atsteigiamos ateitininkų, skau
tų, jaunalietuvių organizaci
jos, steigiami “Lituanikos”, 
“Aušrinės” ir kiti sambūriai. 
Jie visi jieško ryšių su išeivi
jos lietuvių jaunimu. Ideologi
nis jų veidas, išskyrus ateiti
ninkus ir skautus, dar nėra iš
ryškėjęs.

liks išeivijoje gimęs ir augęs 
jaunimas. Žinoma, įdomumo 
suteiks išeivijoje sukurti šo
kiai, geras jų atlikimas, įrodan
tis kaip lietuviška kultūra išei
vijoje puoselėjama, brangi
nama.

Į Lietuvą “Gintarą” kviečia 
Vilniaus universiteto tauti
nių šokių ansamblis kartu su 
Vilniaus sporto rūmais. Kon
certai numatyti Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje, Panevėžyje ir 
Šiauliuose.

Lietuvių visuomenė gali di
džiuotis Lietuvon išleisdama 
“Gintaro” ansamblį. Gali di
džiuotis, kad savo jaunimui 
sugebėjo įdiegti meilę ir pa
garbą lietuviškai kultūrai, ga
li džiaugtis, kad jaunimas su 
pasididžiavimu ruošiasi šiai 
išvykai.

Be abejonės, ansamblio ke
lionės išlaidos bus didelės. No
rintys paremti “Gintaro” išvy
ką į Lietuvą, tai gali padary
ti įnešdami aukas į sąskaitą 
nr. 9174 “Paramoje” arba į są
skaitą nr. 1569910 Prisikėli
mo parapijos kredito koopera
tyve. Taip pat aukas priima tė
vų komiteto nariai - B. Saplys 
(tel. 654-9052) ir J. Vingelie- 
nė (tel. 233-8108).

Toronto “Gintaro” ansamblis š. m. gegužės 23 d. išvyksta gastrolėm į Lietuvą Nuotr. O. Burzdžiaus

Lietuvių tautinių šokių gru
pė “Atžalynas” įsisteigė 1971 
m. Toronte, Kanadoje. Greitai 
išaugo į didelį vienetą ir šiuo 
metu turi apie šimtą šokėjų. 
“Atžalynas” turi dvi vaikų gru
pes, jaunių, studentų ir gana 
stiprią skaičiumi bei patirti
mi - veteranų grupę, kuri da
bar pasirodo tik per “Atžaly
no” sukaktuvinius bei svarbes
nius koncertus.

“Atžalynas” su savo koncer
tais yra daug ir toli apkelia
vęs. Kanadoje šoko - Otavoje, 
Hamiltone, Sault Ste. Marie, 
Guelph, St. Catharines, Thun
der Bay ir Kvebeko miestuose. 
JAV-se lankėsi Čikagoje, Niu
jorke, St. Petersburge, Miami 
miestuose. Kas ketveri metai 
išeivijoje vykstančiose lietu
vių tautinių šokių šventėse “At
žalynas” nuo pat įsikūrimo da
lyvavo net su keliomis savo gru
pėmis.

1982 m. “Atžalynas” atstova
vo ne tik Kanados lietuviams, 
bet buvo oficialus atstovas 
“INATEL” tarptautiniame fes
tivalyje, kuris vyko Portugali
joje. 1984 m. “Atžalynas”, kaip 
Kanados reprezentacinis tau
tinių šokių vienetas, dalyva
vo tarptautiniame suvažiavime 
Rattvike, Švedijoje, kur užsi
tarnavo “entuziastiškiausios” 
grupės vardą.

Grupė prisideda prie kasmet 
Toronte rengiamo “Karavano”, 
kuriame Kanados tautinės ma
žumos turi savo piviljonus, su 
būdingomis programomis, me
nu, maistu ir skanėstais. Lie
tuvių Bendruomenės Toronto 
apylinkės globojamame “Vil
niaus” paviljone lankytojai

Vasario 16 gimnazijoje
Mūsų dienos bendrabutyje

Bėgu aukštyn laiptais iš rū
sio į trečią aukštą senajame 
bendrabutyje. Jaučiuosi kaip 
indė — plaukai suvynioti rank
šluosčiu, tarsi turbanas, ba
sa, nes pamiršau šliures kam
baryje. Gruodžio mėnuo—jau 
žiema. Bėgant viršun, suskam
ba skambutis. 6.45 v.r. Girdžiu 
p. Genę, mergaičių bendrabu
čio vedėją, einančią žadinti 
mergaičių. Šiurpas ima — kai 
įlipau į dušą pusę septynių, 
vanduo buvo jau šaltas.

Pirmą kartą gyvenu bendra
butyje. Nėra tai bet koks bend
rabutis. Jis įrengtas Vasario 
16 gimnazijoje. Mokiniai gyve
na po du kambaryje. Berniukai 
yra labai išlepinti, gyvena nau
jame bendrabutyje. Tai baltas 
pastatas su geltonom palan
gėm. Iš lauko jis atrodo kaip 
McDonald’s restoranas. Kiek
vienas jų kambarys turi dušo 
kambarėlį.

Mergaitės (išskyrus dešimt, 
kurios gyvena naujame bend
rabutyje) gyvena senajame 
bendrabutyje, kuris atrodo 
kaip degtukų dėžė. Yra trys 
aukštai, ir kiekvienas jų turi 
bendras prausyklas. Bendri 
dušai visom mergaitėm bend
rabutyje įrengti rūsyje kartu 
su skalbykla.

Skalbykloje yra dvi skalbi
mo mašinos, bet nėra džiovin
tuvų. Taigi šlapi drabužiai am
žinai iškabinėti po visą bend
rabutį. Kartais skalbykloje 

yra supažindinami su lietu
viška daina, muzika ir tauti
niais šokiais. Čia “Atžalynas”, 
keisdamas grupes ir progra
mą, per 10 dienų atlieka 40 pa
sirodymų. Jis 1985 m. iš 50 rung
tyniaujančių paviljonų bu
vo išrinktas “tautiškiausia” 
grupe.

1986 m. “Atžalynas” dalyvavo 
pasaulinėje parodoje “EXPO 
88”, kuri vyko Vankuveryje. 
Šoko Ontario, Kanados ir “Pla
za of Nations” scenose, taip pat 
koncertavo vietinei lietuvių 
bendruomenei, o grįždami į na
mus, buvo apsistoję ir Kalga- 
rio lietuvių kolonijoje.

Grupė šoka ir vietiniuose 
Toronto visuomeniniuose ren
giniuose, minėjimuose, festi
valiuose, taip pat ruošia ir 
savo metinius balius bei kon
certus. “Atžalynui” vadovauja 
šokėjų tėvų išrinktas komite
tas, kuris rūpinasi finansais, 
apranga, mokytojų ir šokėjų 
verbavimu, kelionėmis bei 
ateities planais. Vienetas tu
ri Ontario ir Kanados charte- 
rį. Didžiausią pajamų dalį su
daro pavienių asmenų, organi
zacijų ir valdžios aukos. Nei 
šokėjai, nei komiteto nariai ne
gauna jokio atlyginimo, o to
limesnių išvykų atvejais pa
tys užsimoka didesnę dalį ke
lionės išlaidų. Visi jaučia pa
reigą ir pasididžiavimą puo
selėti lietuvių tautos muzi
kos ir šokio meną.

Š. m. rugpjūčio mėnesį atža- 
lyniečiai ruošiasi kelionei į 
Lietuvą. Jų globėjai - Vilniaus 
inžinerinio statybos instituto 
studentų tautinių šokių an
samblis “Vingis” v.d.

būna įdomių įvykių. Man taip 
atsitiko, kad atsirado rašalo 
dėžutė skalbimo mašinoje. Da
bar turiu dvidešimt porų mė- 
lynų-pilkų kelnaičių!

Bendrabutyje daug esu iš
mokusi. Per šiuos keturis mė
nesius mano pasaulėžiūra pa
sikeitė. Daugiau įvertinu šei
mą, draugus, pinigus ir ypač 
vienatvę. Bendrabutyje beveik 
niekad nebūnu viena. Labai 
mažai laiko turiu sau. Visada 
yra žmonių aplinkui ir kartais 
pasidaro sunku. Jeigu susi- 
pykstu su drauge, ypač su ta 
mergaite, su kuria gyvenu, ne
galiu eiti namo ir ignoruoti 
nepatogią situaciją. Reikia 
išsiaiškinti.

Labai įdomu yra pradėti gy
venti su nepažįstama mergai
te. Išmoksti priimti kitus ir 
jų įpročius tokius, kokie jie 
yra, bet taip pat reikia mokėti 
pasisakyti, kai kas nors ken
kia. Bendrabučio gyvenimas 
kartais labai nervina, bet yra 
labai vertingas pergyvenimas. 
Susipažįsti su visokiais žmo
nėmis, susidaro stiprios drau
gystės.

Santykiai su šeima dažnai 
sustiprėja, kadangi reikia pa
sistengti išlaikyti ryšius. Pa
tyriau, kiek įtakos šeima turi 
gyvenime. Taip pat sužinai, ko
kios draugystės iš namų yra 
tikros ir tvirtos. Tikri draugai 
pasilieka draugais.

Gyvenant ne namuose, rei
kia išmokti susitvarkyti su pi

XXXII KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ 
NAKVYNIŲ INFORMACIJA

Lietuvių dienos įvyks 1989 m. gegužės 20*21 d.d. Londone
KLD rengimo komitetas viešbučiuose yra rezervavęs kam
barius iki balandžio 19 d. Kreipkitės į juos, prašydami 

“Lithuanian Days” rezervuotų kambarių
COMFORT INN, 800 Exeter Road (prie 401 greitkelio) 

tel. 519 - 681-1200
RAMADA INN, 817 Exeter Road (prie 401 greitkelio) 

tel. 519-681-4900
RADISSON HOTEL London Centre, 300 King Street (mieste) 

tel. 519 - 439-1661
BRIARWOOD INN, 299 King Street (mieste) 

tel. 1-800-265-1234
SHERATON ARMOURIES HOTEL - London (mieste) 

tel. 1-800 - 387-5353
KLD rengimo komitetas

“Atžalyno” jaunieji šokėjai Užgavėnių karnavale Nuotr. B. Tarvydo

nigais. Dažniausiai tėvai at
siunčia mokiniams tam tikrą 
sumą pinigų. Reikia su jais 
taip tvarkytis, kad užtektų 
visam mėnesiui. Iš pradžių 
yra sunku susivaldyti, ypač 
svetimame krašte, ir nepirkti 
visokių įdomių, nematytų da
lykų. Ypač per Kalėdas reikia 
saugoti pinigus ir atsargiai 
apskaičiuoti išlaidas. Pinigai 
greitai išgaruoja, kai reikia 
pirkti visus dalykus, kuriuos 
namuose tėvai dažniausiai 
perka: muilą, šampūną, skalbi
mo miltelius, dantų pastą ...

Mergaitės dalinasi viskuo. 
Kartais sunku žinoti, kurie 
drabužiai priklauso kam. 
Rankšluosčiai ir indai dažnai 
tampa “bendrabučio daiktais”, 
nebepriklauso vienam kuriam 
asmeniui. Maždaug kas dvi sa
vaites mergaitės privalo atlikti 
budėjimą ir tuo būdu priside
da prie bendrabučio kasdie
ninio tvarkymo. Šeštadieniais 
visi mokiniai išvalo kamba
rius (net išplauna grindis!) 
ir būna . . . inspekcija!

Minėjau, kad visos dalinasi 
viskuo, įskaitant ligas. Šiuo 
momentu bendrabutyje išplito 
epidemija. Ir aš buvau apdova
nota sloga. Turėjau progą susi
pažinti su ligonio gyvenimu 
bendrabutyje, bet kol kas tai 
yra visai skirtingas reikalas.

Julija Šukytė,
Kanada

Gimnazijos svečiai
Paskutiniu laiku daug žmo

nių atvažiuoja pas mus. Kadan
gi mūsų Vasario 16 gimnazija 

yra vienintelė lietuviška mo
kykla vakarų pasaulyje, vi
siems įdomu, kas čia pas mus 
darosi, kas pas mus ypatingo.

Ne tik iš Vakarų atvažiuoja 
svečiai. Paskutiniu laiku daug 
malonių susitikimų ir iš Lie
tuvos turėjome. Mokslo metų 
pradžioje atvyko Vilniaus uni
versiteto ansamblis į Vakarų 
Vokietiją koncertuoti. Tokią 
progą reikia išnaudoti, galvo
jome, tai ir padarėme. Moki
nių vardu ansamblis buvo pa
kviestas apsilankyti mūsų mo
kykloje.

Nekantriai visi laukė an
sambliečių, norėdami jiems 
po rožę įteikti. Mokiniai sten
gėsi pasirodyti kuo geriausiai. 
Kai tik atvažiavo autobusas, 
visi norėjo svečius kuo geriau 
priimti ir juos apvedžioti, pa
rodyti bendrabutį ir pilį. Va
kare visi kartu susėdę kepėm 
dešreles ir keitėmės įspū
džiais. Laikas praėjo gana 
greitai. Bežaisdami liaudies 
žaidimus, bešokdami liaudies 
šokius, kurių studentai mus 
išmokė, ir bedainuodami visiš
kai laiką pamiršom. Ir koks 
nusivylimas, kai viskas taip 
greit baigėsi, ir mūsų- svečiai 
jau turėjo išvažiuoti. Gaila 
buvo juos išleisti! Bet ką pa
darysi?

Antras susipažinimas su Lie
tuvos jaunimu įvyko neilgai 
trukus — vaikų choras “Ąžuo
liukas” atvyko mūsų aplankyti.

Po kavos (limonado) ir pyra
gų, kuriuos “ąžuoliukai” su 
dideliu malonumu valgė, ypač 
tuos “Negerkuesse” (negrų 
bučkiai), — turėjome progos 
pasiklausyti keleto jų dainuo
jamų dainų. Aš manau, kad 
kiekvienam buvo malonu klau
sytis jų skaidrių, išlavintų bal
sų. Ypač mūsų muzikos moky
tojui liko didelis įspūdis.

Ir tas vakaras praėjo per 
daug greitai. Atsisveikinome 
su viltimi vėl kada nors susi
tikti.

Paskutinis gražus susitiki
mas buvo Lietuvių jaunimo są
jungos organizuotas priėmi
mas “Svajonių aidų”. Tai ke
turi Australijos lietuviai, su
darą šį vienetą. Jie davė pro
gos pasiklausyti estradinių ir 
liaudies dainų. Ne tik koncer
tas paliko įspūdį, bet ir bend
ravimas su šiais jaunuoliais 
prieš ir po koncerto.

Ne tik jaunimas atvyksta, bet 
ir garsūs žmonės, kaip kun. A. 
Svarinskas ir Sąjūdžio veikėja 
p. Prunskienė rado kelią į gar
siąją mūsų mokyklėlę.

Man atrodo, kad mūsų Vasa
rio 16 gimnazija yra viena iš 
labiausiai lankomų vietų Eu
ropoje. Ivetta Tesnau.

V. Vokietija



Prel. JONO KUČINGIO pagerbime Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos klebonijoje 1988.XII.25. Iš dešinės: I. 
Medžiukas, prel. J. Kučingis, B. Brazdžionis; už jų - J. Paplauskas ir B. Adamsonienė Nuotr. V. Baltušienės

Prelatas Jonas Kučingis - sukaktuvininkas
IGNAS MEDŽIUKAS

1988 m. gruodžio 25 d. po Mi
šių Los Angeles lietuvių orga
nizacijų vadovai ir atstovai su
sirinko Šv. Kazimiero parapi
jos klebonijoje pasveikinti 
prel. Joną Kučingį, buvusį šios 
parapijos kleboną, dabar jau 
emeritą, neseniai (1988.XII.23) 
sulaukusį 80 metų. Poetas B. 
Brazdžionis paskaitė ta proga 
sukurtą-septynių posmų diti
rambą, kurio vienas posmas 
yra toks:
Vieną šaukia į pasaulio rinką 

turtas,
Kitą - sostai, titulai, garbė 

aukšta,
Tu ėjai tikėjimo ženklu užburtas 
Ten, kur šaukė Dievas ir tauta.

Visi sugiedojo “Ilgiausių me
tų” ir pasivaišino atneštu tor

tu. Sukaktuvininkas prel. J. 
Kučingis ta proga gavo pasvei
kinimą iš JAV prezidento R. 
Reagano.

Biografinės žinios
Kun. J. Kučingis (anksčiau 

Kučinskas) gimęs Žemaitijos 
gilumoj, Šnyplių kaime, Švėkš
nos valsčiuje, Tauragės apskr., 
1908 m. gruodžio 23 d. Mokslo 
siekė Švėkšnos “Saulės” pro
gimnazijoj, saleziečių kole
gijoj Italijoj ir Telšių kuni
gų seminarijoj, kunigo šventi
mus gavo 1937 m. birželio 6 d. 
ir tuojau buvo paskirtas vika
ru į Šilalės parapiją, kartu bu
vo ir čia veikusios progimna
zijos kapelionu. Norėdamas 
pagilinti pedagogikos studijas, 
išvyko į Milano universitetą. 
Sugrįžęs į Lietuvą, paskirtas 
6 pėst. pulko kapelionu.

Toronto miestas
Svarbus pranešimas Toronto miesto 
nejudamo turto mokesčių mokėtojams
Jau dabar turėjote būti gavę 1989 m. laikiną nejudamo turto 
mokesčių sąskaitą. Jeigu dar nesate jos gavę, skambinkite tel. 
392-7115 arba rašykite mokesčių rinkėjui (Tax Collector), City 
Hall, Toronto M5H 2N2, arba užeikite informacijos įstaigon (Tax 
Information Counter), Main Floor, City Hall, kaip galint greičiau.

Atminkite, jeigu ir nesate gavę sąskaitos, vistiek turite mokė
ti savo nejudamo turto mokesčius. Pirmieji keturi mokėjimai už 
1989 m. yra mokami vasario 15, kovo 15, balandžio 17 ir gegu
žės 9.

Šie 1989 metų mokėjimai yra nustatyti pagal praėjusių metų 
mokesčių pusę sumos. Gegužės mėnesį jūs gausite sąskaitą 
1989 metų nejudamo turto mokesčių likusiai sumai, kuri turės 
būti apmokėta ir vėl keturiais mokėjimais.
G. H. Clarke,
miesto iždininkas

Kai Lietuva buvo sovietų 
okupuota, panaikinus tikybos 
dėstymą mokyklose, vyskupo 
paskirtas Šilalės parapijos kle
bonu. Vokiečių okupacijos me
tu - Telšių gimnazijos kape
lionas. Grįžtant į Lietuvą bol
ševikams, vengdamas stalinis- 
tinio teroro, patirto pirmo
sios okupacijos metu, su kitais 
pabėgėliais pasitraukė į Vaka
rus. Darbavosi Rottenburgo 
vyskupijoje, kur buvo Nasgen- 
stadt vokiečių parapijos kle
bonu ir seselių vienuolyno ka
pelionu. Po karo prel. Juliaus 
Maciejausko, Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos steigėjo, 
kviečiamas, kun. J. Kučingis 
1946 m. spalio 3 d. atvyko į Ka
liforniją ir buvo paskirtas šios 
parapijos klebono asistentu

Prel. J. Maciejauskui 1947 
m. rimtai susirgus ir gydyto
jams nustačius, kad jis negalė
siąs eiti klebono pareigų, tų 
pačių metų balandžio 11 d. Los 
Angeles arkivyskupas paskyrė 
kun. J. Kučingį Šv. Kazimiero 
parapijos administratorium 
ir lietuvių klebonu. Nuo to 
laiko kun. J. Kučingis stojo 
ryžtingai į darbą, nes parapi
ja buvo tik pačioj užuomazgoj. 
Tų darbų vaisiai šiandien vi
sų ryškiai matomi.

Reikšmingi darbai
Kas šiandien iš kitur apsi

lanko Šv. Kazimiero parapijoj, 
būna nustebintas, kaip viskas 
čia gražiai sutvarkyta. Jauki 
šventovė, kurioje vyksta pa
maldos, giedant chorui ir so
listams. Erdvi salė, kurioje 
telkiasi visas visuomeninis 
bei kultūrinis veikimas. Švie
sios mokyklos klasės, kuriose 
šeštadieniais susirenka apie 
šimtas mokinių, jaunų lietu
viukų. Čia reikia pastebėti,

kad daugelį metų parapijos 
mokykloje buvo lituanistinė 
klasė, kurioje lietuvių kalba 
buvo dėstoma kasdien. Bet 
gaila, kad daugelis jaunų šei
mų nepakluso klebono ragi
nimo - kurtis arti savo para
pijos. Jie kėlėsi į priemiesčius, 
todėl lituanistinė klasė, ku
riai vadovavo mokytoja O. Ra- 
zutienė, pritrūkus mokinių, 
turėjo užsidaryti. Bet gerai, 
kad ir toliau gyvenančios šei
mos veža savo vaikučius šešta
dieniais į lituanistinę mokyk
lą, kuri naudojasi parapijos 
mokyklos erdviomis klasėmis.

Šalia šventovės stovi didin
gas dviejų aukštų klebonijos 
pastatas, o buvusios kleboni
jos namuose butai išnuomoja
mi senesnio amžiaus lietu
viams, kurie čia turi puikias 
buitines sąlygas: arti maisto 
krautuvės ir čia pat šventovė.

Be materialinių vertybių, 
reikalingų religiniam ir tauti
niam veikimui klestėti, kun. J. 
Kučingis rūpinosi ir draugiji
niu gyvenimu. Jo pastangomis 
jau pradžioje buvo įkurta Šven
to vardo draugija. Katalikių 
moterų skyrius, Lietuvos vy
čiai, Lietuvių R. katalikų su
sivienijimas. 1949 m. dar gana 
primityviomis sąlygomis įkurta 
savaitgalio lituanistinė mokyk
lėlė.

Kun. J. Kučingis yra ir spau
dos žmogus. Turėdamas lanks
čią plunksną yra bendradar
biavęs įvairiuose katalikų 
periodiniuose leidiniuose Lie
tuvoje ir Amerikoje. Jis dau
giau kaip prieš 30 metų įstei
gęs tvarkė parapijos žinių in
formacinį biuletenį, kuris kas 
dvi savaitės eina ir dabar; ja
me atžymimi ne tik parapijos, 
bet ir svarbesnieji vietos lie
tuvių gyvenimo įvykiai. Žino
damas spaudos reikšmę ir pa
dėtį, dažnai ją dosniai pare
mia finansiškai.

Pakeltas prelatu
Kun. J. Kučingio darbštu

mas, sumanumas ir administ
raciniai gabumai neliko nepa
stebėti dvasiškos vyresnybės. 
1965 m. vasario 11 d. popie
žius Paulius VI, įvertindamas 
jo darbus, Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapijas kleboną J. 
Kučingį pakėlė į prelatus.

Šiuo metu prel. J. Kučingis 
yra klebonas emeritas, bet dar 
gana energingas ir pareigin
gas, talkininkauja parapijos 
darbuose, o iškilmingomis pro
gomis galime pasigėrėti jo gra
žiais turiningais patriotiniais 
pamokslais šventovėje ir invo- 
kacijomis salėje. Jis pasirin
ko įpėdiniu kun. dr. A. Olšaus
ką, savo kraštietį, daugelį me
tų buvusį savo asistentą, ku
ris paskirtas naujuoju klebo
nu, gražiai tęsia savo pirmta
ko pradėtą sielovados darbą 
parapijoje ir už jos ribų.

PRANEŠIMAS JAUNIMUI
Toronto lietuvių namų švietimo fondo “Labdara” (sutrumpintai “Fondas”) 

stipendijų paskirstymo komisija duos stipendijas-premijas jaunimui
TIKSLAS
Remti stipendijomis studijuojantį jaunimą, 

skatinti premijomis lietuvių kalbos ir kultūros 
pažinimą, ugdyti jaunosios kartos dalyvavimą 
visuomeninėje-kultūrinėje veikloje ir remti visa 
tai, kas tarnauja lietuvių išeivijos siekiams.

KVALIFIKACIJOS
Komisija, skirstydama stipendijas-premijas, 

atsižvelgs į šias sąlygas: a. turi būti lietuviai 
arba lietuvių kilmės, b. studijuojantieji aukš
tesniosiose mokslo institucijose, c. Vasario 16 
gimnazijos Vokietijoje mokiniai, d. lituanistinių 
kursų ar institucijų studentai, e. lituanistinių 
mokyklų mokytojai bei studentai, studijuojantys 
lietuvių kalbą ir jos dėstymo metodiką, f. TLN 
nariai arba jų šeimos nariai (turi pirmenybės

privilegijas). Neatsiradus tinkamų kandidatų, 
likusieji pinigai bus perkelti į sekančių metų 
sąskaitą arba paskirti premijomis už konkursinius 
rašinius. Prašymą rašant, svarbu duoti kuo 
daugiau žinių apie save, studijas ir pažymius, 
lietuvišką veiklą bei dalyvavimą lietuviškose 
organizacijose. Prašymus siųsti: LN vedėjas, 
Švietimo fondas, 1573 Bloor St. West, Toron
to M6P 1A6, Canada arba palikti LN raštinėje 
ne vėliau kaip kovo 31 d.

Stipendijos bus įteiktos metiniame Toronto 
lietuvių namų susirinkime balandžio 9 d. Jei yra 
neįmanoma jame dalyvauti, prašoma raštiškai 
įgalioti kitą asmenį.

TLN švietimo fondo “Labdara” komisija

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

PASINAUDOKITE NAUJĄJA VALSTYBINIŲ MOKESČIŲ REFORMA!

Remdamiesi šiuo šūkiu mes peržiūrime kiekvieną atveji savo klientų naudai. Nors naujosios mokes
čių reformos įvesti pakeitimai padaro mokesčių grąžinimo lapus labai sudėtingais, mūsų mokesčių pildy
mo kompiuterizuota programa (plačiai naudojama sąskaitininkų) lengvai pasitarnauja naudotojui.

Naudojant šią programą, mes užtikriname, kad visi jūsų MOKESČIŲ KREDITAI turimi mintyje, savo 
patirtimi mes siekiame pagrindinio savo įsipareigojimo jums - galimai sumažinti jūsų mokesčius.

JEI KLIENTAS NĖRA PATENKINTAS, JOKIO ATLYGINIMO IŠ JO NEIMAM
Savo įstaigoje, 2290 Bloor St. W., mes tuojau galime jums parodyti kompiuterio pagalba apskaičia

vimo rezultatus. Mes garantuojame, kad mūsų apskaičiavimai yra šimtaprocentiniai teisingi.
Jei klientas nėra pilnai patenkintas, mes grąžiname jam originalius dokumentus ir neimam jokio atlygi

nimo. Priešingai, mes net siūlome $20.00 dovanai tam, kuris parodytų kaip geriau užpildyti mokesčių 
grąžinimo lapus.

VIENKARTINIS ATLYGINIMAS PILNŲ METŲ PATARNAVIMUI
Mūsų atlyginimo dydis remiasi jūsų mokesčių grąžinimo lapų pildymo sudėtingumu ir yra teisingai 

apskaičiuojamas mūsų kompiuterio. Nežiūrint didelių pakeitimų ir pridėtinių mokesčių formos sudėtin
gumų, praktiškai savo atlyginimą laikome praeitų metų lygyje. Kompiuterio dėka ne tiktai mūsų apskaičia
vimai yra aukščiausios kokybės (daugiau kaip 20 sąskaitybos kompanijų - “chartered accounting com
panies” - naudojasi mūsų patarnavimu), bet ir atlyginimas yra labai žemas (pvz. paprastų mokesčių lapų 
užpildymas - $22.00, statistinių lapų užpildymo vidurkis - tarp $28.00 ir $35.00).
Be to mes teikiame AUTOMATIŠKĄ 30% NUOLAIDĄ jūsų sutuoktiniui(ei).
Atlyginiman taipgi įeina:
■ Ištisų metų mokesčių apskaičiavimo pagalba.
■ Vienkartinis patarimas pradedant arba parduodant savo verslą.
■ Investavimo patarimas, arba
■ nuomojimo nuosavybės pajamų patarimas.
■ Investuoto pastato nuomojimo pajamų patarimas.
DĖL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ SKAMBINKITE tel. 769-4558.

DĖMESIO VERSLININKAI! Atsiminkite, kad verslo nuostoliai yra atimami 
nuo kitų pajamų šaltinių, tokiu būdu sumažinant jūsų mokesčius arba padidi
nant mokesčių grąžinimo sumą. Dėka mūsų “BUSINESS 1” programos, 
mes teikiame platų patarnavimą už neįprastai žemą atlyginimą: ■ knyg- 
vedyboje, ■ pajamų ir išlaidų lapuose, ■ balanso lapų paruošime.

įstaiga atidaryta darbo dienomis nuo 10 v.r. -19 v.v., 
šeštadieniais nuo 10 v.r. -16 v.v.

Ąžuolų randai
ANTANINA GARMUTĖ

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

Jų autorė - buvusi Sibiro tremtinė

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

— Pamatėm ateinantį per kiemą aukštą kapito
ną, — pasakoja Albina. — Jį lydėjo civilis. Abu su 
šautuvais. Kapitonas pasakė: “Jūs išvežami, dėki
tės daiktus į vežimą, pasiimkite šiltų drabužių ir 
daugiau maisto”. Sutrikome. Nežinojome už ko grieb
tis. Tėtė, kaip nesavas, nuėjo kinkyti arklių. Vyres
nė sesuo Valė jau buvo siuvėja. Ji pasiprašė, kad 
leistų nunešti kaimynams Remeikiams pasiūtus 
drabužius ir grąžintų jiems medžiagas. Be to, reikia 
atsiimti pinigus už pasiuvimą — kelionėje pravers. 
Kapitonas tarsi neleido, bet ir nesukliudė seseriai 
išeiti. Sesuo sutvarkė šiuos reikalus ir grįžo. Beje, 
už pasiūtus drabužius kaimynai pinigų neatidavė 
nei tada, nei vėliau. Kai iš Sibiro parašėme jų sūnui 
Aleksandrui Remeikiui (žurnalistas Vilniuje), pra
šydamos tik vieno dalyko — dainos apie Tėvynę teks
to (“brangios Tėvynės laukus, dirvonus, pievas, pi
lies apleistas sienas norėčiau pamatyt”), — atsaky
mo nesulaukėme. Matyt, laikė mus “nurašytais”, 
kurie jau niekada Lietuvon nesugrįš . . .

Albina, kaip ir jos mama, niekaip negalėjo at
sistebėt, kad juos “Dievas apdovanojo gerais išve- 
žėjais.” Būta, pasirodo, ir tokių! . . .

— Kapitonas iš sodybos išėjo. O civilis lietuvis — 
nepažįstamas, pagyvenęs, aukštas juodbruvas vyriš
kis atsisėdo pirkioj ant suolo, susiėmė galvą ranko
mis .. . “Jūsų tiek daug vaikų” ... — tepasakė. Pas
kui išėjo, atsisėdo gale namo ant žemės ir verkė, 
pasikūkčiodamas . .. Tada vyresnioji sesuo Valen
tina mus surikiavo: kuriems važiuoti į Sibirą, o ku
riems bėgti — Lietuvoje pasilikti. Aš mokėjau ru

siškai, todėl turėjau važiuot, — sako Albina. — Dvi 
seserys mokėsi ir buvo negrįžusios. O mažesniuosius 
keturis vaikus išleidome: Birutė ir Stasė išėjo pro 
duris, o mažieji berniukai — trylikmetis Sigitas ir 
vienuolikmetis Gediminas išlipo pro langą. Į Sibirą 
išvažiavome keturiese: tėvai ir dvi dukros — septy
niolikmetė Valentina ir šešiolikmetė Albina.

— Mus išlaipino iš vežimų Simne, pievoj, prie 
kryžiaus. Atsisveikindami matėm nuo kalnelio mies
telį, ežerą, gulbes . . . Du jauni rusų kareivėliai 
jaudindamiesi priėjo prie mūsų, sakėsi esą 
sibiriečiai, siūlė savo tėvų adresus ir pagalbą Si
bire. (Nuvežė ne ten). Šeštokų stotyje atsiradęs tas 
pats kapitonas liepė kareiviams sukilnoti į vagoną 
sunkius mūsų maišus, pats padėjo pasikrauti, 
sakydamas, kad mes nesitąsytume. Vežėmės daug: 
maišus grūdų (miltų neturėjome), paltis lašinių, 
keturis skilandžius, net 32 litrų bidoną pieno su 
grietine. Vagone, besupant, susimušė sviestas, o iš
rūgas gėrėm vietoj vandens. Viskas labai pravertė, 
nes reikėjo maitinti žmones, kurių daugybė buvo 
paimti pliki ir neturėjo ko valgyti. Ypač iš tų vie
tovių, kur vežė žiaurūs Miroslavo stribai, iš žmonių 
viską atiminėję.

— Ypač skaudžiai pajutom, kad mus išveža — 
Vilniaus apylinkėse, artėjant Lietuvos sienai. O pas
kutiniai matyti lietuviai labai sujaudino, nes 
nebuvo abejingi žiūrovai: jaunos lietuvaitės, ver
kdamos, neša ir neša mums į vagonus kibirius van
dens. Kareiviai atiminėja ir išpila. Jos vis tiek neša, 
o jie vėl išpila. Negavom nė lašo. Paskui iš vagono 
pro langelį paspruko vienas studentas. Mus 
nubaudė: aklinai užkalė langelį ir kelias paras vežė, 
neišleisdami laukan. Žmonės blaškėsi, kentėjo, 
šaukė. Vagone buvo labai ankšta: penkiolikmetis 
moksleivis Gediminas Kūkalis, pagautas važiuojant 
dviračiu į egzaminą, vienas, be daiktų, be tėvų, per
pildytame vagone gulėjo ant kažkieno lašinių pal
ties, kuri atsispaudė ant jo šviesaus, naminio, milo 
švarkelio. (Dabar jis gyvena Alytuje). Po kurio laiko 
didelėse stotyse pradėjo atidarinėti vagonų duris. 

Nužmoginami ginkluotų kareivių, teršėme tuos di
delius miestus, o praeviai vadino mus “gyvuliais”! 
Nematydami svarbiausio: KAS su mumis elgiasi 
kaip su gyvuliais . ..

— Kadangi buvo gegužės mėnuo, mes 
giedodavom Marijos litaniją. Vežami katorgon, 
šaukėmės: “Marija, Marija, palengvink vergiją!” . . . 
Paskui dainuodavom — kad būtų širdys ramesnės. 
Matėme į plūgus įkinkytas ir akėčias traukiančias 
rusų moteris. Ir tas neaprėpiamos neapdirbtos 
žemės platybes. “Ir dar jiems maža!” Traukinys 
lekia ir lekia, tolumose nei medžio, nei pirkios. “Ir 
kam reikalingos mūsų pirkelės, mūsų prakaitu ap
laistyta žemė?”.

Po 24 parų kelionės pasiekėm Irkutsko sritį, Zam- 
zoro gyvenvietę. Barakuose, miegant ant šviežių 
lentų narų, supimas tęsiasi ir sapne. Liogienė iš 
Žuvinto gyvenvietės, baigiantis kelionei, vagone 
pagimdė mergytę. Stebuklas: vaikas nenumirė. Bet 
tremtis — ne svečiai: ar išgyvens?

Kun. IZIDORIUS BUTKUS laiko Mišias Sibiro barake. Kairėje 
- kilnojama klausykla, viduryje - altorius

— Kur Albina? — girdžiu. — Reikia pakrikštyt, 
gal ji atsimena kaip? Slėpiausi. Surado. Teko 
krikštyti. Davėme mergytei Albinos vardą: tegu 
būna laiminga! (Dabar gyvena Kapsuke). Teko ir 
daugiau taip “kunigauti” —reikėjo padėti žmonėms.

— Iš Zamzoro, pro Sajanų kalnyno atšaką — 
Badano kalnus, vežė vis gilyn į taigą. Pasiekėme 
Tumbyro gyvenvietę. Čia buvo 1929 — jų metų rusų 
tremtinių. Ir Krymo totorių šeimų. Greta trys 
kaimeliai: Slanka, Gorkij, Kliuči. Mus apgyvendino 
Kliučiuose. Komendantas pareiškė: galit džiaugtis 
— vienas šaltinis sūrus, druskos netruks! Iš Lietuvos 
su mumis atvežė: Matulevičius, Pavilionienę, 
Zaislskus, Meškelevičius, Ribinskus, Salinius, 
Žilionius-Pangonius, Vaivadas, Stasiukynus ir 
Jakštaitienę su šeima.

— Barakas buvo apardytas, jame prieš mus 
gyveno lenkų tremtiniai. Senieji rusų tremtiniai 
mus guodė: jiems dar blogiau buvę: nubuožindami 
viską atėmė ir plikus į Sibirą išvežė. Šniagina 
slapsčiusi vilnonę antklodę — užkasdavo tai į žemę, 
tai į mėšlą, kol supūdė. Tremtinių Žukovų ir Jurjevų 
šeimos buvo nepaprastai geri žmonės: kai 
ateidavom pas juos daiktų keisti į maistą, tai 
nemokamai duodavo. Jie labai gerbė lietuvius.

O rusai — svieto perėjūnai labai blogai patys 
gyveno, kramtė sakus, valgė varnas. Juos pačius 
mums tekdavo maitinti. Mažiausias šitokios 
kaimynės Ryženkovos sūnelis lakstė ant sniego 
basas ir plikutėlis. Negalėdamos į tai žiūrėti, 
lietuvės duodavo naminio audeklo vaiko 
drabužėliams, bet motina arba sau sijoną 
pasiūdavo, arba pragerdavo. Ji turėjo karvę, kuriai 
šieno tik iki Naujų metų užtekdavo: alkanas gyvulys 
išlauždavo aukščiausią tvorą ir pripuldavo prie tua
letų . .. Taip kankinamos karvės pieno lietuviai 
nepirko. Mes nusipirkome karvę iš pusės su 
kaimynais tik po dviejų tremties metų. Lietuvių 
vaikų pirmuosius šešerius metus mokytis neleido. 
Tokia laimė mums nusišypsojo tik mirus “tėveliui” 
Stalinui. (Bus daugiau)
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“Vilniaus krašto legendos” 
kurioje surašyti jo krašto žmonių pasakojimaiVilniečio knyga,

EDITA NAZARAITĖ

1988 m. išėjo G. Songino kny
ga “Vilniaus krašto legendos”, 
kurią po autoriaus mirties iš
leido jo vaikaitis L. Raslavi- 
čius. Knygą subtiliai apipavi
dalino dail. R. Lapšienė.

“Vilniaus krašto legendos” 
— per daugelį metą parašyti 
pasakojimai, kurie nėra Songi- 
no išgalvoti, bet girdėti iš žmo
nių arba atkurti, pasiremiant 
atrastais duomenimis. Knygos 
pratarmėje G. Songinas aiški
na: “Būdamas pats iš Vilniaus 
krašto, augau besiklausyda
mas legendų iš savo motinos, 
senelio ir aplinkinių žmonių, 
kurie tikėjo jomis ar ne, bet 
mėgo pasakoti senas ir klausy
tis dar negirdėtų. Ir aš tą po
mėgį įgijau. Mėgdavau knistis 
senose knygose, bažnyčių ir 
vienuolynų archyvuose, ieško
damas naujos medžiagos”.

Songino knygoje “Vilniaus 
krašto legendos” yra vienuo
lika nuotaikingų istorijų, pa
rašytų aiškiu, nesudėtingu ir 
lengvu stiliumi, be didelių li
teratūrinių vingrybių. Pasako
jimo eiga sklandi, visas dėme
sys skiriamas nuotykiui, daž
nai su humoro atspalviu.

Legendose veizduojami ca
rinės priespaudos laikai Vil
niuje ir jo apylinkėse, su jais 
susiję lietuvių sukilimai prieš 
engėjus. Liečiamos ir religi
nės temos, krikščioniškoji mo
ralė ir etika. Istorijose “Vely
kinis stalas”, “Blogas namas” 
ar “Kūčių dienos medžioklė” 
jaučiama didaktinė gaidelė, 
nes tų legendų herojus ištinka 
įvairios negandos, kai jie ne
silaiko katalikiškųjų prieder
mių: nesilaiko pasninko arba 
nesirūpina bažnyčios lanky
mu. Tačiau pasakojimo tonas 
nėra pamokslautojiškas, ir 
skaitytojui paliekama apsi
sprendimo teisė tikėti tuo nu
tikimu ar ne. Tokį suvokimo 
demokratiškumą sąlygoja pati 
legendos prigimtis.

Nuotaikingas pasakojimas 
“Ilčiaus kryžius”, kuriame pa
rodoma, kad kartais išsipil- 
džiusios netikėčiausios svajo
nės galiausiai tampa našta: se
nelis ličius užsigeidęs gyventi 
du šimtus metų, bet kai jo mal
da buvo išklausyta, jam nusi
bodo toks ilgas gyvenimas.

Tačiau bene patys įdomiausi 
pasakojimai bus “Baltoji Ra
gana”, “Bernardinų vienuoly
no požemiai” ir “Vilniaus va
gių karalius”. Pirmoji istorija 
siejasi su 1831 m. ir 1863 m. su
kilimais, kai tuščioje Balčiaus 
kalvėje Bartautų kaime apsi
gyvena paslaptinga moteris, 
vietinių praminta “Balta ra
gana”. Ji gyvena vieniša, gydo 
susirgusius kaimiečius. “Ra
ganai” iš kaimo dingus, pa
sklinda spėjimas, kad tai bu
vusi Lietuvos didiko duktė, 
Paryžiuje baigusi medicinos 
mokslus, o po nelemto sukilė
lių numalšinimo slėpėsi Bal
čiaus sodyboje.

Kupinas netikėčiausių nuo
tykių studentų sukilėlių vado 
Adomo Jaso slapstymasis nuo 
carinių persekiotojų. Ypač 
mįslinga jo kelionė Bernardi
nų vienuolyno požemiais ir su
sitikimas su Tėvu Romualdu, 
kuris, kaip vėliau paaiškėjo, 
vienuolyne niekad negyveno. 
Vesdamas paslaptingais pože
miais, jis išgelbėjo Adomą nuo 
baudėjų. Vėliau Adomas šim
teriopai atsilygina vienuoly
nui ir jo globėjui šv. Antanui.

“Vilniaus vagių karalius” 
prasideda intriguojančiu pa
sakojimu apie sidabrinį me
dalioną su Gedimino stulpais, 

kuris buvo rodomas Britų mu
ziejuje Londone. XIX š. į Do
mininkonų vienuolyną slaptai 
atgabenamas mažas berniu
kas, kuris ten užauga bei išsi
lavina. Tačiau jaunuolį trau
kia pasaulietiškas gyvenimas, 
jis palieka saugų prieglobstį. 
Po patirtų vargų ir nepritek
lių Jonas Vainis patenka į 
slaptą vagių mokyklą, kurią 
sėkmingai baigia ir vėliau iš
renkamas “vagių karaliumi”. 
Jonas Gedimino kalno pože
miuose randa didžiulį lobį, 
kuris išvaduoja jį iš materiali
nės priklausomybės. Savo nau
ju “amatu” Jonas nesižavi ir 
stengiasi kitus savo “profesi
jos” bendrus atvesti į doros

Žiedai, kurie ir žiemą žydi 
Pedagoginio lituanistikos instituto iškilmės

J. ŽYGAS
Institutas veikia jau trisde

šimtį metų Jaunimo centre Či
kagoje. Nežinia kodėl diplo
mų įteikimo iškilmes rengia 
žiemos viduryje. Bandžiau su 
instituto rektoriumi ir direkto
re išsiaiškinti, bet aiškaus at
sakymo gauti negalėjau. Ma
nau gal todėl žiemos viduryje, 
kai normaliai pūgos siaučia, 
kad galėtume pasidžiaugti jau
nimu, jaunyste. Tai ir yra mū
sų žiedai, kurie ir žiemą žydi. 
Diplomų įteikimo šventė įvyko 
sausio 28 d. Jaunimo centre. 
Ši šventė nėra eilinė, ja džiaug
tis turi ne tik Čikaga, bet ir vi
sa išeivija. Daugelyje vietų yra 
lituanistinės mokyklos, čia 
kalba eina ne apie mokyklą, 
bet pedagoginį institutą. Jame 
yra parengiami busimieji mo
kytojai. Tai yra tie, kurie atei
tyje turės vadovauti lietuviš
kam švietimui. Tenka pažymė
ti, kad keletas iš dabar gavu
sių diplomus jau dirba litua
nistinėse mokyklose.

Institutas per trisdešimtį sa
vo gyvavimo metų turėjo 530 
mokinių, iš kurių 182 institutą 
baigė. Tai yra gana gražus skai
čius. Reikia turėti nemažai 
pasiryžimo jį lankyti. Pirmiau
sia reikia pasiryžti, o paskui 
jau ištesėti. Tenka pažymėti, 
kad mergaitės yra gerokai verž
lesnės. Visi, kurie pasiryžta 
ir ištesi, yra verti mūsų dėme
sio. Dabartiniais laikais insti
tuto artumoje mažai kas begy
vena. Daugeliui tenka, geram 
ir blogam orui esant, 20-30 my
lių važinėti. Tad kalbant ar ra
šant apie mūsų jaunimą, reikia 
neužmiršti ir tų, kurie savait
galius prie lietuviškų knygų 
praleidžia.

Pedagoginis institutas yra 
jau plačias ir gilias vagas išva
ręs. Jo veikla yra apčiuopia
mai jaučiama. Šia proga tenka 
pažymėti, kad dabartinis jo 
rektorius dr. Jonas Račkaus
kas, taip pat yra jį baigęs. O 
per šių metų iškilmes ir jo sū
nus diplomą gavo. Jau dauge
lis jo absolventų yra aktyviai 
įsijungę į lietuvišką veiklą. 
Pažymėsiu tik porą plačiau ži
nomų. Dr. Arvydas Žygas (ra
šančiajam ne giminaitis), jis 
yra visuomenei daugiau žino
mas, kadangi domėjosi lietu
višku folkloru. Tuo reikalu 
keletą sykių lankėsi Punske ir 
jo apylinkėse, užrašinėjo liau
dies dainas ir papročius. Susi
domėjęs lietuvišku folkloru iš 
instituto studentų sudarė lie
tuviško folkloro ansamblį, ku
ris jau spėjo pagarsėti. Antra
sis tai būtų dr. Robertas Vitas. 
Jis taip pat baigė šį institutą, 

kelią gerumu. Savo specifišką 
patirtį panaudoja sukilėliams 
gelbėti.

“Vilniaus krašto legendų” 
autorius Genrikas Songinas 
ilgus metus gyveno ir aktyviai 
dalyvavo lietuviškoje veikloje 
Čikagoje, bet vaikystės ir jau
nystės įspūdžiai, patirti gim
tose Vilniaus apylinkėse, pali
ko gyvą, neišdildomą įspūdį 
visam gyvenimui. Gražiai ir 
tiksliai aprašomi Vilniaus ir 
jo apylinkių vaizdai, gamta, 
žmonės. Daug gražių lietuviš
kų vietovardžių, pavardžių. 
Ši knyga gali sudominti ne tik 
vilnietį, bet ir kiekvieną lie
tuviškų legendų ir padavimų 
mėgėją.

o dabar jame yra lektorius. Jis 
taip pat vadovauja Krištanavi- 
čiaus fondui, kuris sudaro fi
nansinį užnugarį Pedagogi
niam lituanistikos institutui, 
Tyrimų institutui ir kitiems 
kultūriniams židiniams. Deja, 
fondas dar reikalingas įnašų, 
kad galėtų visus įsipareigoji
mus atlikti.

Šiose iškilmėse diplomus 
gavo 20 baigusiųjų. Tai dvide
šimt žiedų įpintų į išeivijos 
lietuvišką vainiką. Diplomų 
įteikimo iškilmėse dalyvavo 
min. St. Lozoraitis ir asmeniš
kai, kartu su rektoriumi dr. J. 
Račkausku, įteikė diplomus. 
Svečiams užpildžius Jaunimo 
centro didžiąją salę ir susėdus 
prie stalų, į salę įžygiavo stu- 
dentai-diplomantai. Jie užė
mė jiems skirtas vietas. Po jų 
buvo pakviesti į sceną buvę ir 
dabartiniai instituto lektoriai, 
min. St. Lozoraitis ir kiti gar
bės svečiai. Iškilmes trumpa 
kalba pradėjo direktorė Stasė 
Petersonienė. Invokaciją su
kalbėjo instituto lektorius 
kun. Jonas Duoba. Instituto 
tarybos sekretorius direkto
rius Juozas Masilionis perskai
tė tarybos nutarimą: “Pedago
ginis lituanistikos institutas 
skelbia, kad ...” Po to sekė 
diplomų įteikimas. Dr. Rober
tas Vitas, Krištanavičiaus fon
do atstovas, įteikė dovanas 
instituto rekomenduotiems 
diplomantams. Po diplomų 
įteikimo turiningą kalbą pasa
kė. min. St. Lozoraitis. “ ... ten, 
kur gali, ir ten, kur jų jėgos ir 
mokslas reikalauja”. Dabar 
visi turime dirbti kartu su at
bundančia tauta. Marija Re
inienė, Lietuvių fondo valdy

Pedagoginio lituanistikos instituto iškilmėse diplomą EGLEI BERŽINSKAITEI įteikia instituto rektorius dr. 
JONAS RAČKAUSKAS, stebi Lietuvos atstovas Vašingtone ir prie Šv. Sosto STASYS LOZORAITIS

Vaikystė
Vaikystę suradau!
Pušies atsidūsėjimuose miega... 
Po šaknimis - viršūnės ilgesy - 
Dangaus spalva iš miško 

virpančios blakstienos...

Kad nepabudinčiau,
Basa einu per smėlį:
Jau samana laužavietėj 
Pasipuošė erčia...

Oi ne,
Iš čia nebuvo ji išėjus, 
Ji amžiams liko čia...

Kaip aidas
Vandens atsivėrimo po ledu 
Čia siela mano braido,
O aš šešėliu iš paskos seku...

Nežinomais ženklais 
atsišviečiant,

Ar spanguolės krauju...
Nebuvo lemta man turėti 

sielą kitą,
Kaip eglės liūdinčios 
Prie griūvančią sūnų...

* * *

Sugrįžk ramybe,
Lauką tyla,
Apsamanojusio akmens kantrybe, 
Ir miško aido toluma...

Atskrisk kaip pasaka - 
Sparnus išskleidus - 
Širdy nyku,
Kad degtą ji pagairės lino 

nekaltybe
Ir spragilą džiaugsmu...

Kad šviestąjį kaip sėklos pūkas 
Ant vakaro tylos,
Rasa nukritęs pievos rūkas 
Ir balsas gervės grįžtančios...

» » *

O Viešpatie,
Ateik į akmenį - į mano širdį:

Susimąstymas
Iš eglės liūdesio ir alksnio juodo, 
Iš smilgos tylančios maldos...
Iš varno nerimo - laukams užkimus - 
Toli, toli ir vėlei atgalios...

Toli toli ir vėl sugrįžus -
Tartum atsivėrimas šąlančio vandens... 
Toli toli - į patį gylį -
Paukščiukas krisdamas šešėliu pasiners...

Nusviro
Erškėčiais vainikuotoji galva... 
Ir baltos baltos ašaros pabiro. 
Kad žemė būtą tartum nuotaka balta...

Bet juk Tavęs nėra jau sieloje... 
Sugrįžk, kaip išaiškėjimas vandens...
Pėr sielos vakaro nepasibaigiančiąją gėlą, 
Kaip baltos ašaros ant juostančio akmens...

* * »

Nemirtingumo alkana.
Siela -
Lyg paukštis lukštą prasikalti bando...
Lapu nukrinta vėl diena...

Bet tiki tiki vis -
Žydra, kaip eglė suliepsnos:
Virš juostančio vandens, 
Apnuogintą šaką,
Ir akmenim pravirkusios dainos...

bos pirmininkė, įteikė institu
tui 2000 dol. čekį. Lietuvių tau
tinis akademinis sąjūdis 1000 
dol. Reikia pastebėti, kad šis 
sąjūdis per kievieną diplomų 
įteikimo šventę paskiria šią 
sumą. Dar buvo ir daugiau me
cenatų su kiek smulkesnėmis 
sumomis. Po to vyko skaniosjr 
gausios vaišės ir šokiai. Links
minosi jaunimas, linksminosi 
ir senimas. Šokių ritmui grei
tėjant, senesnieji apleido šo
kių areną ir ją paliko mikles
nėms kojoms. Tokia didele 
proga visi pagrįstai galėjo 
linksmintis ir džiaugtis. Į li
tuanistinio švietimo gretas 
ateina nauji darbininkai. Tad 
jiems sėkmės ir gero vėjo!

Rasos lašu, 
Ir samanėlią žaluma...

Ir nebūties užmintas 
Aš atsitiesiu pagalios... 
Dainoj seniai jau švinta, 
Bet sieloje nešvis jau niekados...

Malda
O būk naktie šviesi,
Išgirdus trenksmą, 
Kada mintis 
Vilku nukris 
Ant žemės veido...

Kai sieloje nuoga šaka, - 
O rankos nepabaigiamai 

maldai į Dangą iškeltos...
Ateis diena - juoda juoda - 
Ne, Atpirkimas šventas...

* * t

Aš nežinau, ką Tau sakyti: 
Tos pačios godos ir keliai... 
O savo linksmo žiogo viltį 
Tu po sniegu vėl palikai...

Gal žemei gera -jau nužvarbus - 
Dabar po šerkšno vainiku, 
Bet tu, širdie, ir vėl straksėsi 
Mažosios sniegenos krauju...

Bet jeigu vasarą sroveno 
Nepasibaigianti šviesa, 
Nejaugi ši-ant kelmo seno - 
Bereikalingai numesta ?

* « »

Kuris pakėlė pirmas ranką, 
Gyvybę artimo nulaužė? 
Tik lapai krenta, krenta, krenta, 
Ir miško varpas tyliai gaudžia...

Suklaupkite visi ant žemės - 
Visi mes mulkiai ir bailiai... 
Tik kraujo lašą spanguolėlė 

kelia,
Ir kyla medis - balta siela - 

išdidžiai.

Atsiųsta paminėti
Sem Benelli, APSIAUSTALAS. 

Keturių veiksmų drama. Vertė 
Balys Sruoga. Čikaga 1988. Aplan
kas - Albinas Elskus. Balio Sruo
gos keturiasdešimtom mirties me
tinėm paminėti. Išleido Algiman
to Mackaus knygų leidimo fondas 
7338 S. Sacramento Avenue, Chi
cago, IL 60629. Tiražas 500. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė.

MEDICINA. Pasaulio lietuvių 
gydytojų sąjungos žurnalas. Nr. 2 
(72) 1988. Redaktorius Vaclovas 
Šaulys, MD. Žurnalas išeina du 
kartus per metus. Kaina - $10.

LAIVAS, 1989 m. Nr. 1, sausis- 
vasaris. Redaktorius - kun. J. Vaš
kas, MIC. Leidžia Marijonų vienuo
lija. Adresas 4545 West 63rd, Chi
cago, IL 60629. Kaina metams JAV 
ir Kanadoje $4, kitur-$5.
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d KŪLIMEJE VEIKLOJE
Sol. Romos Mastienės, mezzo- 

soprano, koncertą Floridos lietu
viams 1988 m. gruodžio 7 d. St. 
Petersburgo lietuvių klube suren
gė JAV lietuvių fondo įgaliotinė 
Janina Gerdvilienė. Pirmojoje 
koncerto dalyje skambėjo J. Tal- 
lat-Kelpšos, S. Čerienės, E. Lau: 
menskienės, D. Dirvianskaitės, 
G. Gudauskienės ir St. Gailevi- 
čiaus dainos, antrojoje — F. Schu- 
berto, F. Loewe kompozicijos, ari
jos iš K. V. Banaičio “Jūratės ir 
Kastyčio”, G. Bizet “Carmen” 
operų. Akompanavo amerikietė 
pianistė M. Douglas.

Paryžiuje tvirtai reiškiasi du lie
tuviai aktoriai — Karolina Ma- 
siulytė-Paliulienė ir Jonas Kris
tupas Mončys. Š. m. sausio 18 — 
vasario 19 d.d. jiedu Aušros Var
tų teatre (La Porte de L’aurore), 
kuris yra Šv. Agnės kriptoje, vai
dino Nijolės Sadūnaitės atsimini
mų inscenizaciją “Lietuvės kata
likės teismas”. Su šia insceniza
cija jie jau anksčiau yra pasirodę 
lietuvių renginiuose. Prancūzų 
kalba ji buvo atlikta ir Vasario 
16 gimnazijoje 1988 m. liepos 31 
— rugpjūčio 7 d.d. surengtoje 
XXXV-joje Europos lietuviškųjų 
studijų savaitėje. K. Masiulytė 
yra baigusi Charles Dullin dra
mos studiją ir Paryžiaus Rue 
Blanche konservatoriją. 1982 m. 
buvo įsteigusi savąjį “Vienos mo
ters teatrą”, kurio repertuarą 
sudarė pačios K. Masiulytės at
liekami škicai. Apie kūrybinį ak
toriaus J. K. Mončio kelią trūks
ta duomenų.

Lietuvių katalikių moterų drau
gija Niujorko lietuvius 1988 m. 
lapkričio 13 d. pakvietė į Apreiš
kimo parapijoje Bruklyne sureng
tą susitikimą su aktoriumi Juozu 
Bulevičiumi, visuomenininku, 
Lietuvos vyčių veikėju. Jis yra 
gimęs Homesteade, Pensilvanijo
je, dirbęs pranešėju radijo sto
tyse, vaidinęs televizijos progra
mose, teatruose ir filmuose. Daž
niausiai jam tekdavo mažesnieji 
charakteriniai vaidmenys. Ameri
kiečiams J. Bulevičius yra žino
mas kaip Joe Boley. Su menininkų 
grupėmis jam taipgi teko lankytis 
pas JAV karius. J. Bulevičius, 
dirbdamas su Lietuvos vyčiais, 
rūpinasi lietuvių kalbos išsaugo
jimu. Lietuvą jam primena iš įvai
rių jos vietovių atsivežti akme
nėliai. Susitikimo dalyvius su ša
kota J. Bulevičiaus veikla supa
žindino Juozas Laučka. Apie jo 
pagalbą kalbėjo generalinis Lie
tuvos konsulas A. Simutis, kun. 
K. Pugevičius, dr. J. Stukas. J. 
Bulevičius skaitė kelis eilėraščius 
iš neseniai pasirodžiusios Leo
nardo Šimučio-Šilelio knygos “Il
gesio valandėlės”, vieną Putino 
eilėraštį ir atliko susimąstyti ver
čiantį monologą “Neturiu laiko”.

Tautodailininkės Palmiros Da- 
mijonaitienės juostų parodą 1988 
m. gruodžio 16-18 d.d. Čikagos lie
tuviams surengė Jaunimo centras 
M. K. Čiurlionio galerijoje. Paro
dos atidaryme kalbėjo pati liau
dies menininkė P. Damijonaitienė, 
viešnia iš Lietuvos, atsivežusi apie 
100 įvairių juostų. Jaunimo cent
ro valdybos pirm. S. Endrijonie- 
nei ji įteikė iš Vilniaus atsivežtą 
žvakę, kurią su tūkstančiais kitų 
žvakių Šv. Rapolo bažnyčioje pa
šventino kardinolas Vincentas 
Sladkevičius. Tos žvakės degė, 
kai buvo iškelta Lietuvos vėliava 
Gedimino kalno pilies bokšte ir 
kai Vilniaus sporto rūmuose vyko 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 
suvažiavimas. Tada ten buvo už
degta ir Čikagon atvežtoji žvakė. 
Ji, kaip istorinė relikvija, perduo
ta lietuvių jėzuitų provincijolui 
kun. Antanui Saulaičiui, SJ. P. 
Damijonaitienė šiuo metu yra be
ne žymiausia lietuviškų tautinių 
juostų audėja Lietuvoje, pirmąją 
asmeninę parodą surengusi 1968 
m. Jos juostų turi beveik visi Lie
tuvos muziejai, jų parodos buvo 
surengtos ir už Lietuvos ribų — 
Varšuvoje, Budapešte, Prancūzi
joje, Italijoje, Šveicarijoje. Su 
grupinėmis parodomis P. Damijo- 
naitienės juostos pasiekė Indiją, 
Graikiją, daug kitų valstybių. P. 
Damijonaitienės juostos yra nuo 
kelių centimetrų iki pusės met
ro pločio. Tad didžiąsias būtų ga
lima pavadinti sienas puošiančiais 
liaudies meno gobelenais. Juos
toms ji naudoja lino, vilnos, pa
kulų, pašukų siūlus ir virveles, 
geometrinius, augalinius ir gyvu
linius raštus, laikydamasi etno
grafinėms sritims būdingo audi
mo.

Kalėdinį labdaros koncertą 
gruodžio 22 d. Vilniaus universi
teto mokslo muziejuje surengė 
Lietuvos kultūros fondas. Progra
mą atliko simfoninis orkestras 
“Vilnius” ir sol. A. Vilčinskaitė- 
Kisielienė. Koncerte skambėjo W. 
A. Mozarto, J. Haydno, G. Haen- 
delio kūriniai ir operų arijos. 
Koncerto pelnas turėjo būti skir
tas Gedimino paminklui, tačiau 
jis buvo atiduotas nuo skaudaus 
žemės drebėjimo nukentėjusiems 
armėnams.

Kalėdinių tradicijų popietė 
Druskininkuose buvo surengta 
“Draugystės” sanatorijos salėje. 
Priesalyje buvo padengti stalai 
su Kūčių vakaro ir kalėdiniais 
valgiais. “Lietuvos” sanatorijos 
etnografinis ansamblis popietės 
dalyviams padainavo liaudies dai
nų, pagiedojo kalėdinių giesmių, 
supažindino su Kūčių vakaro būri
mais. Apie Kalėdų tradicijas kal
bėjo vietinės parapijos klebonas 
kun. K. Gajauskas. Ypatingu hu
maniškumu dvelkė viena Kūčių 
vakaro tradicijos detalė — ant 
stalo padėta papildoma lėkštė 
pavaišinti svečiui užklydėliui. 
Mat tą vakarą kiekvieno žmogaus 
širdis turi būti gera ir dosni.

Lietuvių muzikos klasiko Juozo 
Naujalio paminklo konkursą yra 
paskelbęs Kauno rajono vykdo
masis komitetas ir jo kultūros 
skyrius. Pranešime pabrėžiama, 
kad J. Naujalis sukūrė muziką 
Maironio eilėraščiui “Lietuva 
brangi”, kuris dabar tapo tauti
ne giesme, lietuvius vienijančia 
kilniems ir prasmingiems sie
kiams, tauriam gyvenimui. Pa
minklas bus pastatytas Raudon
dvaryje, kur 1869 m. sausio 9 d. 
gimė J. Naujalis, miręs Kaune 
1934 m. rugsėjo 9 d. Paminklo 
statyba rūpinasi ir aukas jai 
renka Kauno rajono Raudondva
rio apylinkės vykdomasis komi
tetas.

Kristijono Donelaičio 275 me
tų gimimo sukaktis sausio 16 d. 
paminėta senajame Karaliaučiuje, 
kuris dabar vadinamas Kalinin
gradu. Minėjimą filharmonijos 
salėje surengė Kaliningrado sri
ties rašytojų sąjunga, kultūros 
fondas ir partinės organizacijos. 
Rusiškąją programos dalį, skir
tą K. Donelaičiui, atliko aktoriai, 
kamerinis ansamblis “Muzyka- 
20”, vaikų choras “Radost”, kny
gą apie K. Donelaitį parašęs J. 
Ceitlinas. Lietuviškąją dalį — 
svečiai iš Vilniaus: skaitovų kon
kurso laureatė M. Kudarauskaitė, 
aktorė G. Urbonaitė, sol. D. Sa
dauskas, pianistas E. Ignaitis ir 
Vilniaus universiteto docentas A. 
Jovaišas. Skambėjo K. Donelai
čio eilėraščiai, lietuvių liaudies 
dainos. Ovacijomis buvo sutiktas 
A. Jovaišo pasiūlymas surusintai 
Čistyje Prudy vietovei oficialiai 
grąžinti jos lietuviškąjį Tolmin
kiemio pavadinimą. Svečių eilėse 
buvo du kultūrininkai — Lietuvos 
kultūros fondo pirm. prof. Č. Ku
daba ir Vydūno draugijos pirm. 
V. Bagdonavičius.

Dr. V. Kudirkos 130-tosioms 
gimimo metinėms ir “Varpo” 
šimtmečiui skirtą konferenciją 
sausio 18 d. surengė Lietuvos 
mokslų akademijos istorijos in
stitutas su Lietuvos mokslų aka
demijos lietuvių kalbos ir lite
ratūros institutu. Jautrų žodį ta
rė akademikas dr. Jonas Lanku
tis: “Ši konferencija tai ne vien 
žodinė duoklė istorijos kalendo
riui. Ją surengti paskatino būti
nybė naujai panagrinėti XIX am
žiaus tautinio atgimimo proble
mas, avangardinę inteligentijos 
misiją, kovą prieš carinę prie
spaudą. Darbą pradėjome jau 
1983 metais, minėdami konferen
cijoje ‘Aušros’ pasirodymo šim
tąsias metines. Tačiau tada dar 
veikė ideologinio slopinimo me
chanizmai, net konferencijos me
džiagą pavyko išleisti tik po pen- 
kerių metų. Vincą Kudirką ir ‘Var
pą’ minime daug palankesnėms są
lygomis — tiek faktų skelbimo, 
tiek jų komentavimo prasme. Da
bar, kai Lietuvą yra apėmusi tau
tinio pakilimo banga, labai svar
bios mums visiems yra ir ‘Aušros’ 
bei ‘Varpo’ pamokos . . Kon
ferencijos dalyviai visapusiškai 
nagrinėjo “Varpo" turinio struk
tūrą, jo literatūrinę, ekonominę 
ir politinę programas, vaidmenį 
lietuvių bendrinės kalbos istori
joje. Jie taipgi aptarė dr. V. Ku
dirkos etines pažiūras, tautišku
mo raidą nuo “Aušros" pasiro
dymo. V. Kst.
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A.a. ALGIMANTAS ŽEMAITAITIS

Algimantą Žemaitaitį prisimenant
ALGIRDAS DIDŽIULIS

•
Karo ir tremties metu susi

pažinę, vedę ir sukūrę šeimą 
diplomuotas teisininkas Jur
gis Žemaitaitis ir dipl. agrono- 
mė Viktorija Kazilionytė su
laukė karo pabaigos Štetino 
apylinkėse, tikėdamiesi ištrūk
ti iš sovietinės grėsmės. Šteti- 
nas, deja, buvo atiduotas ko
munistinei Lenkijai ir taip jie 
liko ten gyventi.

Algimantas, jauniausias iš 
trijų brolių (po Rimanto ir Vy
tauto), gimė Piricuose (Pyrzyce) 
1955 m. kovo 8 d., bet augo ir 
brendo Lipėnuose (Lipiany) 
miestelyje, kur tėvai turėjo 
gražų butą su sodu ir ežeru ne
toliese. Vaikams tai buvo idea
li vieta augti. Paūgėjęs Algi
mantas ėmė lankyti pradžios 
mokyklą ten pat Lipėnuose 
1962 m. rudenį. Vaikas greit 
pagauna dėstomus dalykus ir 
lengvai prasimuša į pirmųjų

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.

Siūlome patį didžiausią elektronikos 
pasirinkimą, kurį galima naudoti 

JA V, Europoje ir Lietuvoje.

Žemos kainos ELEKTRONICS
1 1 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

E NC H A NT E me.
2938 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P1Y8 
Tel. 769-0631 Fax 769-0586
Daugiarūšė sistema 110-220 voltų

50—60 Hz
Tinka Id^tuv&i ir kitiems Europos kraštams 

‘Video ‘Namų apyvokos reikmenys
„ . ... (šaldytuvai ir kt.)
Televizijos Stereo

(pakavimo patarnavimas į visus pasaulio kraštus '
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mokinių eiles, kurių tarpe ir 
pasilieka per visus 8 mokyklos 
metus, baigdamas ją 1970 m. 
pavasarį. Tų pat metų rudenį 
jau jam tenka palikti tėvų na
mus ir pradėti mokslą apskri
ties mieste, Piricuose, viduri
nėje mokykloje. Dėl ne per 
daug didelio atstumo tarp Pi- 
ricų ir Lipėnų važinėdavo į 
mokyklą kasdien autobusu. Sa
vaitgaliais susilaukdavo ir 
brolių - studentų iš Štetino. 
Ir taip išsivystė labai glaudūs 
ryšiai tarpe brolių ir tėvų. Ka
dangi jie buvo vieni iš nedau
gelio lietuviai lenkų jūroje 
(tėvams neretai teko jausti 
nuoskaudą, net neapykantą 
dėl lietuviškumo), jų ryšiai 
darėsi dar glaudesni. Bet ne
žiūrint lietuviškos pavardės, 
Algimantas greit įvertinamas 
mokslo pažangume ir jau per 
naujų mokyklos pastatų atida
rymo iškilmes išrenkamas neš
ti mokyklos vėliavą, o netru- 

ir draugiškas jis nestokoja 
draugų (o būdamas geru šokė
ju - ir draugių) ir per visą tos 
aukštesniosios mokyklos stu
dijų laiką išsilaiko pirmaujan
čių studentų sąraše, vasaros 
metu arba atlikdamas prakti
ką, arba keliaudamas po kraš
tą, bet nuolatos glaudžiame ry
šyje su tėvais ir broliais. Taip 
prabėga 5 metai ir pusmetis 
diplominiam darbui.

1980 m. kovo 19 d., gerai ap
gynęs projektą: “Przybiernow 
miestelio apianka (by-pass) 
tarptautiniame E-14 greitkely
je”,įgauna diplomuoto statybos 
inžinieriaus titulą su specialy
be kelių bei gatvių statyboje.

Kiek paatostogavęs ir pake
liavęs po kraštą 1980 m. vasa
ros pabaigoj pradeda dirbti 
Štetino apygardos kelių ir til
tų statybos departamente. Čia 
jam pavedama projektuoti bei 
vadovauti kelių ir tiltų staty
boms toje apygardoje, kur jis 
pasireiškia kaip gabus ir su
manus inžinierius, neretai 
komandiruojamas ir į tolimes
nes apygardos vietas.

Nežiūrint valdiškos tarny
bos ir dažnai pasireikšiančio 
lenkų šovinizmo, Algimantas 
niekad neatitrūko nuo lietu
viško kamieno, dažnai sielo- 
damasis mūsų tautiniais rei
kalais. Gyvendami ne per to
liausiai nuo mūsų didvyrių-la- 
kūnų Dariaus ir Girėno žuvimo 
vietos, visi Žemaitaičiai buvo 
giliai įsitraukę į jų paminklo 
restauravimą ir jo išsaugoji
mą. Tuo pačiu ir Algimantas 
atliko savo dalį, suprojektuo
damas ir savo lėšomis nukal
dindamas šių didvyrių skry
džio 50 metų sukakties medalį, 
kurio keliasdešimt vienetų 
pasiekė ir mūsų krantus. Bet 
ypač jį jaudino Suvalkų tri
kampio lietuvių nepritekliai 
ir skurdas, stengdamasis jiems 
visokeriopai padėti.

Norėdamas atsipalaiduoti 
nuo kasdieninių dienos rūpes
čių, Algimantas kažkodėl ėmė 
domėtis gobelenų audino 
technika, tačiau tam nebuvo 
labai tinkamų sąlygų. Daug 
paprastesnis precesas buvo 
juostų audimas, ką jis po tru
putį bandė.

Ir taip ateina lemtingi 1983- 
tieji metai. Lemtingi tuo, kad 
brolio Rimanto visokeriopo
mis pastangomis jis gauna lei
dimą vykti į JAV nuolatiniam 
apsigyvenimui. Jo darbovietė, 
nenorėdama nustoti gero inži
nieriaus, nenoriai su tuo suti
ko, bet sustabdyti negalėjo. Ir 
taip 1983 m. birželio 10 d. jis 
atvyksta su visa manta ir apsi
stoja pas Rimantą Čikagoje.

Būdamas gabus ir apsukrus 
žmogus, Algimantas greit pri
sitaiko prie “naujojo pasaulio” 
sąlygų. Padirbėjęs trumpai fi
ziškai ir pasitobulinęs anglų 
kalboje, ne už ilgo gauna tar
nybą savo specialybėje HNT& 
B Civil Engineers bendrovėje. 
Pradžioj jam tenka vadovauti 
remonto darbams tai vienoj, 
tai kitoj Čikagos greitkelių 
tinklo vietoje, bet greit įsi
gyja pasitikėjimą bei įvertini
mą kaip atsakingas ir parei
gingas tarnautojas, savo sri
ties žinovas. Po poros metų 
firmos vadovybės net pager
biamas už punktualumą ir ge
rą darbo atlikimą: nepavėlavo 
ir nepraleido nė vienos dar
bo dienos.

Laisvalaikis Algimantui ir
gi sudarė tam tikrų problemų: 
jis tiesiog negalėjo praleisti 
jo veltui. O čia dar pasitaikė 
lietuviškų audinių parodėlė, 
ir jam atgyja noras griebtis 
audimo meno. Ruošiasi tam ir
gi rimtai. Pirmiausia nuvyksta 
pas A. ir A. Tamošaičius į Ka
nadą gauti žinių iš pačių ge
riausių šio meno žinovų ir iš- 
kus po to išrenkamas ir klasės 
seniūnu, kuriuo pasiliko per 
visus 4 vidurinės mokyklos 
mokslo metus. Seniūnu papras
tai renkami vieni iš pirmųjų 
moksle mokiniai, turintys or
ganizacinių ir administraci
nių gabumų. Praėjęs visą mo
kyklos kursą, Algimantas bai
gė ją labai gerai 1974 m. gegu
žės pabaigoj. Tų pačių metų 
rudenį jam jau tenka keltis to
liau nuo namų į apygardos (vai
vadijos) centrą Štetiną, kur 
stoja į Štetino Politechnikos 
instituto Statybos ir architek
tūros fakultetą. Čia, kaip ir 
žemesnėse mokyklose, moks
las, pripratus prie naujų sąly
gų, nesudaro didelių sunku
mų. Būdamas judrus, linksmas 

mokti šio meno. O čia K. Barta- 
šiaus ir Aldonos Veselkienės 
pagalba galutinai pasisavina 
juostų ir drobių audimo tech
niką. Greit įsigyja savo stakles 
ir imasi darbo. Po ilgų ir įtemp
tų darbo valandų - laisvalaikį 
praleidžia staklėse. Progos 
pasireikšti netenka ilgai lauk
ti. Brolis Rimantas žada vesti 
lietuvaitę ir Algimantas nuta
ria nuausti jiems vestuvinius 
tautinius drabužius. Laiko ne
daug, tad tenka prašytis čia 
viešinčio tėvo pagalbos. Su
naudodamas kiekvieną laisva
laikio valandą ir dar nuvogda
mas valandėlę kitą nuo miego, 
baigiamas meno kūrinys: busi

Darbdaviai, atsiliepkite šiam skatinimui! įdarbinkite studentą šią 
vasarą. Kanados valdžia, bendradarbiaudama su provincijomis 

bei teritorijomis, turi lėšų pagelbėti tokiems darbdaviams.
Kreipkitės į savo vietinį Kanados įdarbinimo centrą!

Paskutinė diena užsiregistravimui yra 1989 m. kovo 10, o
Manitoboje - 1989 m. kovo 17.

1*1 Government of Canada 
Minister of State for Youth
Jean J. Charest

Gouvemement du Canada 
Ministre d'Ėtat a la Jeunesse
Jean J. Charest Canada

Jūs galite 
prisidėti prie 

ateities statybos 
per nepelningą 

gyvenamą plotą.
Kanados ir Ontario valdžia 

stato ateičiai. Mes planuojame 
sukurti didelės apimties 
nepelningą gyvenamą plotą ir 
mums reikalinga jūsų 
visuomeninės grupės pagalba, 
išvystant nepelningą gyvenamą 
plotą jūsų visuomenėje.

Šią programą rems Kanados 
valdžia per Canada Mortgage and 
Housing Corporation ir Ontario 
provincijos valdžia per Ministry of 
Housing.

Lėšos teikiamos toms 
nepelningoms organizacijoms ir 
kooperatyvams, bažnyčioms, 
aptarnavimo klubams bei kitoms 
visuomeninėms grupėms, kurios

nori paremti prieinamos kainos 
gyvenamo ploto išvystymą.

Kai kuriuose rajonuose 
piliečiai gavo lėšas tam, kad 
įsteigtų savo visuomenines 
grupes. Šios programos pasekmė 
- prieinamos kainos gyvenamas 
plotas šeimoms su vidutiniškomis 
ir žemomis pajamomis, 
pensininkams ir vienišiems 
asmenims.

Dėl smuikesniųduomenųjūsų 
visuomeninė grupė turi kreiptis į 
artimiausią Ministry of Housing 
valdybą. Prašymai priimami iki 
1989 m. balandžio 28 d. Padėkite 
statyti ateitį. įsijunkite į nepelningo 
gyvenamo ploto statybą.

Nepelningas gyvenamas plotas visiems 
neša nauda.

Canada ® Ontario
55 Hesa St. S. 
Hamilton 
L8P 4R8 
(416) 521-7500 
If long distance 
dial toll-free 
1-800-263-8295 

mosios brolienės Danutės ve
stuvinė apranga ir brolio dra
bužis. Po to, įsigijęs tobules
nes stakles, griebėsi dar įmant
resnių audinių, smulkiai apra
šytų “Draugo” skiltyse (1987. 
XII).

Tačiau ne Algimanto būdui 
apsiriboti viena siaura sriti
mi: jis ir tautinių šokių grupės 
narys ir jaunimo sąjungos ak
tyvus narys, vadovavęs net di
skusijoms lietuvių krikščiony
bės sukakties proga. Tą lem
tingą 1987 m. gruodžio mėnesį 
jis kruopščiai ruošėsi atsto
vauti Jaunimo sąjungos Čika
gos skyriui Jaunimo kongrese 
Australijoje. Jis jau paruošė

Regional Offices of the Ministry of Housing:
4950 Yonge St. 
Suite 400 
Toronto M2N 6K1 
(416)225-1211 
If long distance 
dial toll-free 
1-800-668-0208

380 Wellington St. 
Ste. 1100
London N6A 5B5 
(519)679-7110 
If long distance 
dial toll-free 
1-800-265-4733

1365 Richmond Rd.
Ste. 300 
Ottawa K2B 6R7 
(613) 820-8305 
If long distance 
dial toll-free 
1-800-267-6108 

kalbą, kurią sakys kongreso 
metu ir, sulaukęs viduriniojo 
brolio Vytauto iš Lenkijos, 
išvyko dar prieš kongreso pra
džią su juo į Australiją susipa
žinti su kontinentu. Pavažinė- 
ję porą dienų, nutarė pamatyti 
Ayers Rock kalnus centrinės 
Australijos dykumoje. Grįž
tant kalnuota vietove vingiuo
tu keliu, Algimantas primygti
nai pareikalavo leisti jam vai
ruoti. Viename posūkyje auto
mobilis nuklydo nuo kelio ir 
vartydamasis ėmė riedėti pa
kalnėn. Automobiliui sustojus, 
Vytautas atsikvošėjo ir įsten
gė išlipti iš sudaužyto automo
bilio, ėmė ieškoti brolio. Rado

1191 Lansing Ave. 
Sudbury 
P3A4C4 
(705) 560-6350 
If long distance 
dial toll-free 
1-800-461-1190

540 West Arthur St. 
Thunder Bay 
P7E 5R7 
(807) 475-1465 
If long distance 
dial toll-free 
1-800-465-5015 

jį netoliese begulintį be sąmo
nės nuo vidurių sužeidimų. 
Dar Vytautas stengėsi jam pa
dėti, tačiau atgaivinti nebepa
vyko. Ir taip pravažuojančių 
australų jie abu buvo nuvežti 
į artimiausią medicininės pa
galbos stotį. Deja, Algiman
tas jau buvo miręs (1987 m. 
gruodžio 16 d. 12 vai. dienos).

Ir taip liūdnai, atrodo, be
prasmiškai baigėsi graži daug 
žadanti gyvybė, kuri paliko 
neišdildomą atminimą tiems, 
kurie jį pažinojo. Net ir dabar 
sunku patikėti, kad nebėra 
mūsų tarpe to linksmo, drau
giško ir paslaugaus jauno vy
ro, Algimanto Žemaitaičio.



Svečiai iš okupuotos Lietuvos, dalyvavę metinėse iškilmėse 1988 m. liepos 17 d. prie Dariaus-Girėno paminklo 
Pščelnike, dabartinėje Lenkijoje. Viduryje stovi NIJOLĖ DARIŪTĖ-MAŠTARIENĖ, trečia iš kairės - BERNA
DETA MATULYTĖ-VASINA. 56-tosios Dariaus-Girėno žūties metinės rengiamos 1989 m. liepos 16, sekmadienį, 
prie jų paminklo Pščelnike
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DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO 

PRIEŽIŪRA

“Tėviškės Žiburių” 1988 m. 51-52 
nr. buvo išspausdintas Lietuvių 
visuomeninės draugijos Štetino 
skyriaus valdybos raštas apie me
tines iškilmes prie Dariaus-Girė
no paminklo Pščelnike. Tame raš
te padaryta ir man keletas priekaiš
tų, liečiančių minėto paminklo 
priežiūrą.

Turiu pareikšti, kad paminklo 
priežiūros ėmiausi tuo metu, kai 
Štetino srityje nebuvo jokios lie
tuvių Draugijos. Rūpinausi pa
minklo priežiūra, kiek galėjau ir 
sugebėjau.

Dabartinė LVKD Štetino sky
riaus valdyba man priekaištauja 
dėl ten pastatytos trobelės - Da
riaus-Girėno muziejėlio. Esą ji 
nesiderina su paminklo aplinka. 
Betgi ji pastatyta 500 metrų nuo
tolyje ant išnuomotos vietos ūki
ninko žemės (15x15 metrų). Lenkė 
Barbora Kwiatkowska apmokėjo 
visas išlaidas, įskaitant nuomos 
mokestį, ir pasirašė sutartį pen- 
keriem metam. Tai ne tik muziejė
lis, bet ir pastogė poilsiui vasa
ros metu. Už tai turėtume būti 
dėkingi lenkei, kuri taip gražiai 
pasitarnavo lietuviams. Deja, mi
nėtų Draugijos valdybos parei
gūnai rašė skundus vietinei Len
kijos valdžiai, kad uždraustų tos 
trobelės statybą, ją išmestų kaip 
nelegaliai pastatytą. Betgi ji nie
kam gėdos nedaro - stovi prie ūki
ninko sodo, tolokai nuo paminklo 
ir kol kas atlieka savo paskirtį. 
Metinių iškilmių proga ją aplan- 
kė daug svečių iš Lietuvos ir Len
kijos, pasirašė lankytojų knygoje. 
Jų tarpe buvo Dariaus duktė Ni
jolė Dariūtė-Maštarienė, pamink
lo autorius archit. Vyt. Žemkal- 
nis-Landsbergis, Kauno istorijos 
muziejaus direktorius Juozas Ju
revičius, Kauno valstybinio isto
rijos muziejaus technikos sky
riaus istorijos vedėjas Algirdas 
Gamziukas ir daugelis kitų - lie
tuvių ir lenkų pareigūnų.

Per penkerius metus prašiau 
Draugiją pataisyti klaidas angliš
ko įrašo paminkle. Deja, niekas 
tuo nesirūpino. Tada pats krei
piausi į lenkų įstaigą-senienų 
konservatorių, gavau leidimą, ir 
įrašas buvo ištaisytas prieš pat 
metines iškilmes. Taip pat buvo 
atnaujintas koplytstulpis ir infor
macinė lenta, padaryta iš ąžuolo. 
Darbą laiku atliko menininkas iš 
Gožovo. Aš tuo metu susirgau ir 
patekau į ligoninę. Sąskaitas už 
raidžių pakeitimą ir paminklo va
lymą apmokėjo Barbora Kwiat
kowska.

Neseniai audra išvertė netoli 
paminklo stovėjusį medį, kuris 
krisdamas apdaužė koplytstulpį. 
Jį reikia taisyti. Gal šį kartą Drau
gija atliks tą darbą, nes 1988 m. 
nieko nedarė prie paminklo. (Į 
metines iškilmes atvažiavo Drau
gijos pareigūnai kaip svečiai, kai 
viskas buvo sutvarkyta lenkų skau
tų, senienų konservatoriaus ir vir
šaičio Vinarčiko dėka). Apie įvy
kusią nelaimę pranešiau senienų

Geriausi 
ŠVIEŽIO 

pieno gaminiai
GRIETINĖS IR VARŠKĖS SŪRIAI

• RŪGŠTI GRIETINĖ • VARŠKĖ
• SKYSTAS JOGURTAS

NAUJAS PRODUKTAS! “TZATZIKI” - jogurto padažas, tinkamas tepimui.

GALITE PASITIKĖTI mūsų produktų KOKYBE ir SKONIU
Pamėginkite naują natūralų “BIOBEST” jogurtą, pagamintą naudojant Acidophilus 

ir Bifidum bakterijų kultūras 100 g r turintį tik 63 kalorijas
ASTRO gaminiai parduodami geros kokybės pieno produktų skyriuose

Astro Dairy Products Ltd., Etobicoke, Ontario

1*1

konservatoriui Gožove ir Punsko 
lietuviams. Jei aš dabar apsi
imčiau tą darbą, vėl prasidėtų 
skundai.

Per daugelį metų prie pamink
lo augo rūtos ir gėlės, mano sodin
tos. Dabar tos rūtos išrautos pagal 
Draugijos ir Myslibožo valdžios 
sutartį. Jos dabar augs prie trobe
lės, nes surinkom išmestas šakne
les ir pasodinom.

Gaila paminklo, kurio priežiūra 
pradėjau rūpintis tada, kai niekas 
Štetino srityje juo nesirūpino. 
Tik Vroclavo ir Slupsko lietuvių 
dėka paminklas liko nenugriautas.

Julius Sanvaitis

Red. pastaba. Šis J. S. pasisaky
mas sudarytas iš kelių atskirų jo 
laiškų. Gautos ir iškarpos iš so
vietinės spaudos. R. Valatka “Gim
tajame krašte” (data nepažymėta) 
rašo: “Kuklus Julius Senvaitis, 
nors gyvena 80 km nuo Pščelniko, 
nuolat žiūri, kad augtų ir žydėtų 
prie paminklo gėlės ... Jo pastan
gomis netoli esančioje lenkų ūki
ninko sodyboje atsirado klėtelė, 
lyg ir koks S. Dariaus ir S. Girėno 
muziejus - kaupiamos knygos žur
nalai, nuotraukos”.

Pasisakius abiem pusėm-Drau
gijos valdybai ir paminklo pri
žiūrėtojui - globėjui J. Sanvai- 
čiui, derėtų baigti nesutarimus 
ir vieningai rūpintis paminklo 
apsauga bei priežiūra. Tai reikš
mingas lietuvių tautos paminklas, 
kuris turėtų jungti visas lietuvių 
pastangas. Visus vienija tiktai 
gera valia, o ne ginčai.

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

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

Kanados jaunime... 
Nurodymai jūsų ateičiai nemokamai.

Turime naują 1989 m. laidą knygos “Hot-100”. 
Ji yra pilna informacijų jūsų ateities planavimui.

“Hot-100” dalykiškai aiškina apie 100 su 
viršum valdžios teikiamų programų bei patarnavimų 
jaunimui. Nusakoma, kam kiekviena programa 
taikoma, kas ji per tokia, ir kur kreiptis, norint 
sužinoti daugiau.

“Hot-100” gali padėti susirandant, išlaikant bei 
keičiant darbą; įstojant arba lankant mokyklą; 
keliaujant po Kanadą ar užsienį; palaikant savo 
sveikatą ir pajėgumą; nugalint asmenines 
problemas.

Žinome, kad ši knygelė bus jums labai naudinga. 
Parašykite laišką arba bent užpildykite šalia esantį 
kuponėlį ir jį pasiųskite, kad gautumėte nemokamai 
šią knygelę.

I
Please send me a copy of the

! Hot-100
! :
j NAME ___________________ _________________

! STREET ___________________________________

■ !
CITY__________ _________ __________________  ;

POSTAL
PROV. CODE,

Mail to: The Honorable Jean J. Charest ;
Minister of State for Youth
Hot-100 „ '
140 Promenade du Portage
Ottawa-Hull K1A0J9 ,I

Government of Canada Gouvernement du Canada 
Minister of State for Youth Ministre d'Ėtat ė la Jeunesse Canada

AČIŪ
LVKD Štetino skyriaus valdy

bos vardu dėkoju už išspausdini
mą “TŽ” 1988 m. 35 nr. mūsų rašto, 
liečiančio Dariaus-Girėno pa
minklo priežiūrą Pščelnike. No
rėčiau tik priminti, kad žurnalo 
“Krilia rodini” korespondentė, 
minima “TŽ” redakcijos prieraše, 
yra lietuvaitė Bernadeta Matuly- 
tė-Vasina, ištekėjusi už ruso. Ji 
yra pirmoji lietuvaitė, parašiu
tu nusileidusi šiaurės ašigalyje 
1986 m. gegužės 23 d.

Š. m. liepos 16, sekmadienį, prie 
Dariaus-Girėno paminklo Pščelni
ke rengiamos 56-tųjų žuvimo meti
nių iškilmės. Laukiame svečių iš 
visur. J. Žaliapienis,

pirmininkas

LAIŠKAS TĖVUI
Kanadoje gyvenantis tėvas ga

vo sūnaus laišką iš Lietuvos ir 
eilėraštį.

“Šiais metais Lietuvoje vyksta 
fantastiniai dalykai. Melo tvirto
vės sugriautos, bet jų šeimininkai 
velkasi naujais drabužiais net ne
apsiplovę ir kelia Trispalvę . . . 
Ji dabar plevėsuoja visoje Lietu
voje.
“O ąžuole, Lietuvos medi šventas, 
Kiek tavo lapų gražiausių 
Anąmet nugraužė kandys? . . . 
Kaip mūsų širdys dejavo - 
Bejėgiai tau buvom padėti. 
Ne vienas tikėti nustojo, 
kad vėl kada nors sužydėsi.
Bet saulė skaisti Lietuvos 
Aure, tamsumus vėl prašalina, 
Naujieną šviesos ir tiesos 
Neša sąžinei mūsų nualintai. 
O ąžuole, Lietuvos medi šventas, 
Vėl renkasi tavo vaikai 
Amžiną ugnį kūrenti. ” A. Ž.

“NEMARUS MIRTINGASIS”
Monografija “Nemarus mirtin

gasis” (arkivyskupas Teofilius 
Matulionis), išversta ispanų kal- 
bon ir pavadinta “El hombre de 
Dios” (Dievo žmogus) yra uždegan
ti skaitantį ir kelianti Lietuvos 
vardą. Tai pabrėžė Aparecidos 
(Brazilijoje) arkivyskupas, ku
riam vienos šventkelionės proga 
tą knygą nuvežiau. Jis apie tai 
kalbėjo savo pamoksle, sveikin
damas atvykusius lietuvius, ir 
skatino ją išversti į portugalų 
kalbą.

Jau turiu ir vertėją. Iniciaty
vos imasi pats Brazilijos rašytojų 
sąjungos direktorius Henrique 
Lošinskas-Alves. Jam padės Ma
rija Matelionytė-Tijūnėlienė, 
versdama iš ispaniško teksto, bet 
po ranka turėdama ir lietuvišką 
originalą. Prašysim Brazilijos 
vyskupų konferencijos pirminin
ką parašyti leidinio įvadą. Išleis
ta knyga reikės apdovanoti visus 
vyskupus, kurių Brazilijoje yra 
apie 400.

Kun. Pr. Gavėnas, SDB

EUROPOS LIETUVIU DIENA
Užmiršau prie savo pranešimo 

pridėti, kad Europos lietuvių 
diena rengiama 1989 m. birželio 
23-25 d.d. Hiuttenfelde. Tai kai
melis! Ar ūkininkai yra suintere
suoti paveikslų paroda, meniniais 
pasirodymais ir t.t.? Kas iš vokie
čių gali važiuoti į nežimoną Hiut- 
tenfeldą? Lietuvių diena (JAV, Ka
nadoje, Australijoje) yra kartu 
lietuvių tautos ir mūsų valstybės 
gyva informacija svetimtaučiams!

Estai išėjo į turistinio Heidel
bergo gatves, latviai - Miunsterio! 
O mes ... pasitenkiname kaime
liu, susitikdami prie kopūstų ir 
dešrelių, užsigerdami vokišku alu
čiu. Bet juk reikia atsiminti, kad 
tai Europos lietuvių diena, o ne 
Vokietijos! K. Baronas

BROLIAI IR SESERYS!
(Laiškas iš Lietuvos)

Sveikinimai Jums iš atgimusios 
Lietuvos! Neįprastai kreipiuosi, 
nes paskutiniaisiais mėnesiais 
mes aiškiau suvokėme kiekvie
nas savo ir bendrą tautos trage
diją, ir tas supratimas mus visus, 
visus suartino, suvienijo.

Jūs, žinoma, daug apie mus ži
note. Nuo birželio 3-sios ir spa
lio 22-23 d. (Sąjūdžio suvažiavi
mo dienos) buvo nežmoniškai 
įtempti mėnesiai visiems, kam bu
vo brangi Lietuva. Aš pati įsijun
giau į tą kilnią veiklą ir bent ma
žyčiu lašeliu stengiausi prisidėti, 
kad mūsų vergijai ateitų galas. Da
bar su Lietuvos vyriausybe dialo-

gas rastas. Liko pati didžiausia 
kova. Mūsų kovą pradėjo tautos 
žiedas - kūrybinė inteligentija. 
Ši kova - už suverenią Lietuvą. Kū
rėsi Sąjūdžio rėmimo grupės, ku
rios kaip mokėjo, taip padėjo. Ra
šiau valdžiai du laiškus, rinkau 
parašus, bėgom į mitingus, kvie- 
tėm deputatą iš Aukšiausiosios
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tarybos ir kt. Labai jaudinomės, 
diena iš dienos tikėdamiesi ir 
teroro ir vėl gyvendami viltimi. 
Dieve, kiek mes sužinojome! Akys 
nespėdavo džiūti, skaitant apie 
tremtinių kančias. Rusų okupa
cija pripažinta.

Paminėjome rugpjūčio 23 d. - 
mūsų gedulo dieną. Minėsime Va
sario 16 d. Labai daug naujo. Tai 
net pritrenkia. Protas nepajėgia 
visko suvokti. Gedimino kalne, 
Trakuose ir kitur trispalvės ple
vėsuoja . . . Ramutė

SONA HI Fl TURI VISKĄ
SONY CFS-W365SHARP WQ-T221Z

110-220 VOLTS 
50-60 Hz

Užsukite pas mus 
įsigyti dovanų 

savo mylimiesiems 
arba savo asmeniškai 
pramogai Kanadoje. $149"

® HITACHI
VM-600E

JVC GF-450 NATIONAL PANASONIC
VIDEO CAMERA NV-M7EN

$199999

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:

$1999"
SONY, JVC, AKAI, AIWA, NATIONAL, PANASONIC, SHARP, HITACHI, 

TOSHIBA, SANYO, SANSUI ir PHILIPS.

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

232 RIDEAU STREET, 
OTTAWA, ONT. 

(631) 238-7090• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

332 YONGE STREET 
(North of Eaton Centre) 

TORONTO, ONT. 
(416) 591-6616
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PRISIKĖLIMOParapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

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

180-185 d. term, ind............ 9’/4%
1 metų term, indėlius.......  91/z%
2 metų term, indėlius....... 9'/z%
3 metų term, indėlius....... 91/2%
1 metų GlC-met. palūk. .. 11 %
2 metų GlC-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. 11 % 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 103/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 103/4% 
Specialią taup. s-tą.............. 8 %
Taupomąją sąskaitą ........... 8 %
Kasd. pat. 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’/2%
2 metų .................. 113/4%
3 metų .................. 12 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų ...... 11 %

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

III-se PLS žaidynėse Adelaidėje 1988 m. gruodžio 26-31 d.d. Čikagos “Ne
ris”, laimėjusi jaunių A klasėje krepšinio varžybas ir aukso medalius. 
Klūpo iš kairės: J. Sasnauskas, T. Prapuolenis, G. Šlapkauskas. Stovi: S. 
Puodžiūnas - komandos vadovas, S. Puodžiūnas, Aras Nausėdas, E. Modes
tas - treneris, S. Modestas ir Šmulkštys Nuotr. Aro Nausėdos

T.V.

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

telefonas (416) 766-5367

vio amžių varžybų dieną. Vyrų A 
(Elite) klasė yra prityrusiems slidi- 
nėtojams, neriboto amžiaus.

Dalyvavimas yra atviras visiems 
lietuviams slidinėtojams, attikusiems 
metinę 1989 m. ŠALFASS narių re
gistraciją. Dalyvių registracija atlie
kama iki 1989 m. vasario 27 d. pas 
pirmenybių vadovą, ŠALFASS sli
dinėjimo komiteto pirmininką Ri
mą Kuliavą šiuo adresu: Rimas Ku
liavas, 297 Kennedy Ave., Toronto, 
Ont. M6P 3C4. Tel. (416)-766-2996. 
Reikalui esant, informacijas gali 
suteikti ir Audra Danaitytė tel. (416) 
-626-8994 namų, ar (416) 252-4659 
darbo. ŠALFASS centro valdyba

Vladas Garastas išrinktas 
Sovietų Sąjungos rinktinės 

treneriu.
Kauno “Žalgirio” vyr. treneris 

Vladas Garastas Sovietų Sąjungos 
krepšinio federacijos vadovybės ir 
pirmosios sovietų lygos vadovų iš
rinktas Sovietų Sąjungos krepšinio 
rinktinės treneriu. Iš 32 rinkėjų už 
Garastą balsavo 24. Antruoju liko, 
tik su penkiais balsais, buvęs Sov. 
Sąjungos krepšinio rinktinės žaidė
jas Sergejus Belovas (1972 su Modes
tu Paulausku laimėjęs sovietams 
olimpinį auksą). Belovas ilgus me
tus treniravo garsųjį Maskvos CASK 
klubą.

Malonu, kad lietuvių sportininkų 
ir trenerių talentai taip aukštai 
vertinami.

PARAMA
LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS

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). Neimante mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 40 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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 j NAMUS

■ -------------------------------------------------o-------------------------------------------------

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

A.P GOMES
Real Estate* Insurance IM

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

1989 metų Š. Amerikos 
lietuvių sporto žaidynės
39-sios Š. A. lietuvių sporto žaidy

nės įvyks 1989 m. gegužės 6-7 d.d., 
Toronte, Ont. Visuotinio ŠALFASS 
suvažiavimo nutarimu ir ŠALFASS 
Centro Valdybos pavedimu žaidy
nes vykdo Toronto lietuvių sporto 
klubai per specialiai sudarytą or
ganizacinį komitetą.

Žaidynių programoje - 1989 m. Š. 
A. lietuvių krepšinio, tinklinio, ledo 
ritulio, šachmatų, raketbolo (Ra
cquetball), kėgliavimo (Bowling), 
stalo teniso ir plaukimo pirmeny
bės. Plaukime vyks kartu ir baltie- 
čių pirmenybės.

Krepšinio pirmenybės numato
mos pravesti šiose klasėse: vyrų A, 
vyrų B, jaunių A, jaunių B, jaunių C 
ir moterų.

Tinklinio pirmenybės planuoja
mos vykdyti - vyrų, moterų, mergai
čių A ir mergaičių B klasėse.

Krepšinyje ir tinklinyje - prieaug
lio A klasei priklauso gimę 1970 m. 
ir jaunesni, prieauglio B - gimę 
1972 m. ir jaunesni, prieauglio C - 
gimę 1974 m. ir jaunesni.

Vyrų A klasę krepšinyje sudaro 
iškilesnės komandos, atrinktos 
ŠALFASS krepšinio komiteto. Liku
sios komandos žaidžia B klasėje, 
kur gali dalyvauti ir vyrų A klasės 
komandas turinčių klubų antrosios 
komandos.

Ledo ritulio pirmenybės bus vyk
domos tik vyrų klasėje (amžius neri
botas).

Šachmatų, raketbolo, kėgliavimo 
ir stalo teniso pirmenybių progra
mos, klasifikacijos, etc. bus nusta
tyta po preliminarinės registraci
jos, atsižvelgiant į išreikštą susido
mėjimą bei pateiktus pageidavimus.

Plaukimo pirmenybės vyks bal- 
tiečių pirmenybių rėmuose. Varžy
bos apims visus pagrindinius sti
lius, suaugusių ir visose prieauglio 
klasėse. Šuolių į vandenį (diving) 
nebus. Lietuvių pirmenybės bus 
nuspręstos iš pabaltiečių varžybų.

Registracija visoms sporto šakoms 
- iki 1989 m. kovo 15 d., šiuo adresu: 
Rimvydas Sonda, 158 Howard Park 
Ave., Toronto, Ont. M6R 1V6. Canada. 
Tel. (416)-769-0671.

39-jų žaidynių organizacinio ko
miteto prezidiumą sudaro: Rimvy
das Sonda (“Vytis”) - pirmininkas, 
Kazys Šapočkinas (“Aušra”) - vice
pirmininkas ir iždininkas, Edis 
Stravinskas (“Vytis”) - sekretorius, 
Audrius Šileika (“Aušra”) - varžybi- 
nio komiteto pirmininkas, Sigitas 
Krašauskas (“Vytis’TTLGK) - spau- 
da/informacija, Rimas Kuliavas 
(“Jungtis”) - narys. Komiteto sudėtį 
numatoma dar žymiai praplėsti.

ŠALFASS centro valdyba

Adelaidėje pagerbtas torontiškis 
Mamertas Duliūnas

III-jų pasaulio lietuvių sporto žai
dynių metu, vykusių Australijoje 
1988 gruodžio 26-31 d.d., buvo pra
vestas specialus pagerbimas I-sios 
tautinės olimpiados dalyvių, kuri 
1938 metais buvo vykdoma Kaune ir 
Klaipėdoje. Veteranų sportininkų 
suvažiavo 20 iš JAV, Kanados, Au
stralijos ir Lietuvos. Iš Lietuvos 
buvo atvykusi vienintelė atstovė D. 
Vitartaitė-Ruzgienė, ir ši žymi spor
tininkė buvo sutikta su meile ir ši
luma.

Mamertas Duliūnas, torontiškis 
veteranas sportininkas, dar ir šian
dien yra aktyvus “Vyčio” klubo jau
nųjų krepšininkų auklėjime. Ka
dangi, jo sportinis kelias įdomus, 
trumpam priėjo ir sustosime . . .

I-sios tautinės olimpiados metu M. 
D. žaidė už Tauragės gimnazijos 
krepšinio rinktinę. Jiems, kvalifika
cinėse rungtynėse laimėjus prieš 
Telšių gimnaziją, ii- atsivėrė galimy
bė dalyvauti šioje olimpiadoje. Ta
čiau pirmajame rate iškrito, pralai
mėjus Latvijos lietuvių daugiau pa
tyrusiai komandai.

Dar Lietuvoje, būdamas gimna
zistu, M. D. gerai žaidė krepšinį. 
Žaidė už geras komandas ir. . pa
menu, karo metu 1943 metais Mari
jampolėje, Vilniaus “Šarūno” ir Ma
rijampolės “Sūduvos” susitikime 
teko ir man žaisti prieš Mamerto 
“Sūduvos” komandą. įdomu prisi
minti dar ir tai, kad šioms rungty
nėms teisėjavo Stasys Šačkus, buvęs 
iškilus Lietuvos sportininkas, vė
liau, pokario metais, išvargintas Si
biro tremties, grįžęs į Lietuvą 1985 
metais mirė.

Kaip krepšininkas M. D. iškilo po
kario Vokietijoje, žaisdamas už gar
siąją Kempteno “Šarūno” komandą. 
Jis būdavo kviečiamas atstovauti 
to meto lietuvių krepšinio rinkti
nėms, o prisimintina ir išvyka į Mo
naco 1947 metais, |<ur nežinoma lie
tuvių tremtinių komanda laimėjo 
tarptautinį turnyrą.

Toronte M. D. buvo pagrindinis 
“Vyčio” komandos žaidėjas, kur 
ilgus metus žaidė geras, dar Lietu
voje išaugęs krepšininkas, Stasys 
Mackevičius. Jiems žaidžiant “Vy
tis” puošėsi Šiaurės Amerikos lietu
vių krepšinio meisterių titulais 1953 
ir 54 metais.

Greta sportinės veiklos Mamertas 
aktyviai reiškėsi “Vyčio” klubo ad
ministraciniuose ir specialios pa
skirties darbuose. Jis 1968 metais 
įsteigė Wasagoje krepšinio mokyklą, 
kurioje per 11 metų mokėsi 1,200 
jaunų krepšininkų, (į šią mokyklą 
būdavo priimami ir nelietuviai). Jis 
buvo tos mokyklos steigėjas, direk
torius ir instruktorius. Šiuo metu 
jis yra “Vyčio” sporto klubo garbės 
narys ir, kaip anksčiau minėta, jau
nųjų - “pipiriukų” krepšininkų vie
nas iš pagrindinių auklėtojų.

1989 metų Š. Amerikos 
lietuvių slidinėjimo 

pirmenybės
1989 m. ŠALFASS alpinistinės 

slidinėjimo pirmenybės įvyks 1989 
m. kovo 4., šeštadienį, Loretto Ski 
Resort, Loretto, Ont. (apie 40 my
lių į šiaurę nuo Toronto). Važiuoti 
greitkeliu 50 iki Loretto miestelio, 
nuo ten - sekti ženklus.

Varžybas vykdo Toronto LSK 
“Jungtis”. Varžybų pradžia - 11.00 
v.r. Registracija: 9.00 v.r. - 10.30 v.r. 
Pirmenybių programoje - slalomas 
ir didysis slalomas šiose klasėse:
a) vyrų A (Elite) neribotas amžius),
b) vyrų B (17-44 m), c) jaunučių (že
miau 13 m.), d) jaunių (13-16 m. imti
nai), e) vyrų veteranų (virš 44 m.), 
f) moterų (virš 12 m.), g) mergaičių 
(žemiau 13 m.). Esant pakankamai 
dalyvių, kai kurios kategorijos gali 
būti skaldomos į daugiau klasių. 
Amžiaus klasifikacija - pagal daly-

Skautų veikla
• Vasario 12 d. “Šatrijos” ir 

“Rambyno” tuntai Prisikėlimo pa
rapijoj iškilmingai paminėjo 71- 
ją Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Organizuotai su vėliavom 
dalyvavo koncelebracinėse Mi
šiose. Jas atnašavo dvasios vadas 
s. Augustinas Simanavičius, OFM, 
su svečiais iš Lietuvos kun. R. 
Ramašausku ir kun. G. Kabašins- 
ku. Kun. Romualdas pasakė gražų 
pamokslą. Po pamokslo padėkojo 
už viešnagę klebonui Augustinui 
ir tautinę juostą, atvežtą iš Lie
tuvos, perjuosė per petį. Muzikės 
D. Viskontienės buvo puikiai su
organizuotas ir pravestas giedo
jimas. Skaitymus skaitė L. Moc
kutė. Aukas procesijoje nešė kvie
čių varpas, iš Lietuvos vėliavą 
ir rankšluostį su įaustu Lietuvos 
himnu, skautų įstatus, duoną, van
denį ir vyną. Po Mišių pagerbti žu
vusieji už Lietuvos laisvę. Skau
tės padėjo gėlių prie paminklo.

Antroji minėjimo dalis vyko Pa
rodų salėje. Įnešus vėliavas, iš
kilmingoji sueiga pradėta minu
tės tyla pagerbtiant žuvusius už 
Lietuvos laisvę: karius-savanorius, 
šaulius, skautus ir kitus. Buvo 
pakviestas kun. R. Ramašauskas 
tarti žodį. Jis sveikino ir džiau
gėsi, kad turi laimę šioje suei
goje dalyvauti, nes jam tokių su
eigų netekę matyti. Perskaityti 
tuntų įsakymai, ir dvi jaunesnės 
skautės davė įžodį. Po himno ir 
vėliavos išnešimo buvo trumpa 
lauželio programa. Po maldos 
“Ateina naktis” visi skirstėsi namo.

• Kovo 5 d. “Šatrijos” ir “Ram
byno” tuntai su tėvų komitetu Pri
sikėlimo parapijos salėje ruošia 
Kaziuko mugę. Tai atsivežta iš 
laisvos Lietuvos tradicija karto
jasi metai iš metų su įvairiai 
skautų-čių gražiai išpuoštais pa
viljonais. Čia bus galima įsigyti 
įvairių rankdarbių, riestainių, 
bei mamyčių keptų pyragų. Veiks 
laimės šulinys. Skautininkių-kų 
bazaras ir tėvų komiteto paruoš
ti lietuviškų patiekalų pietūs. 
Rengėjai maloniai kviečia To
ronto ir apylinkių lietuvių vi
suomenę aplankyti mugę ir tuo pa
čiu paremti mūsų skautiško jau
nimo veiklą. M.

Ohl-OHD~ 
^aąUggijįtįlREALTY LTD.

Member Broker
38 Hurontario Street, 

Collingwood, Ont. L9Y 2L6
Parduodant, per- 
kant ar tik dėl infor- 
macijos apie namus, r _ JŠĮy 
vasarnamius, ūkius, 
žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling- 1 y
woodo apylinkėse , 
kreipkitės į 'fy JU

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

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

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

11 % 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) 

11 % 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 
61/z% už kasd. pal. čekių sąsk.

IM A :
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 NATION AL
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, b.a.
associate broker

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

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

ZHIetotO Simpson’s, 176 Yonge St.,
zlllaluIG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus
Pirmosios tautinės olimpiados dalyvių pagerbime Adelaidėje Jurgis 
Jonavičius, PLS žaidynių organizacinio komiteto pirmininkas, įteikia 
žymenį Mamertui Duliūnui Nuotr. R. Sondos

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont 
Tel. 533-7954

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

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

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

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

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

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



(Atkelta iš 1-mo psl.)
Kanadoje viešėjo ir kitas žy

mus svečias - žmogaus teisių 
gynėjas A. Sacharovas, 1975 m. 
laimėjęs Nobelio taikos pre
miją. Jį Gorkio mieste buvo 
izoliavęs L. Brežnevas, o dabar 
yra išlaisvinęs M. Gorbačiovas. 
A. Sacharovas jau antrą kartą 
buvo išleistas užsienin. Kana- 
don jis atvyko su žmona Jele
na, pakviestas Otavos universi
teto ir laikraščio “Ottawa Citi
zen”. Otavos universitete jiems 
buvo įteikti garbės doktoratai. 
Sacharovai taipgi susitiko su 
Kanados užsienio reikalų mi- 
nisteriu. J. Clarku ir buvo pri
imti ministerio pirm. B. Mairo
nio. Spaudoje tuojau pasirodė 
spėliojimų, kad ministeris 
—ŠYPSENOS—

Tinkamiausia vieta
- Kodėl pats tuokeisi kapi

nių koplyčioje?
- Todėl, kad tenai yra tinka

miausia vieta laisvės palaido
jimui.

Ir tokių esama
Prieš keletą metų prie vie

nos mėsinės skelbimo, šalia 
įprastinių žinių, teko pastebė
ti ir tokį reklaminį prierašą: 
“Friendly bucher” atseit, drau
giškas skerdikas...

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

/Ve tik namai, 
bet ir jūsų ateitis

pirm. B. Mulroney 1989 m. ruo
šiasi lankytis Maskvoje ir su
sitikti su pradėtomis reformo
mis išgarsėjusiu M. Gorbačio
vu. Tačiau spėliojimų nepatvir- 
tinos nei ministerio pirm. B. 
Mulronio raštinė, nei Sovietų 
Sąjungos ambasada Otavoje. 
Jos spaudos atstovas I. Loba
novas betgi prasitarė, kad Ka
nados ministeriui pirm. B. Mul- 
roniui tebegalioja ankstesnis 
kvietimas. Tik reikia sutarti 
laiką. Sacharovų apsilanky
mas pas ministerį pirm. B. Mul- 
ronį neturėjo nieko bendro su 
jo kelione Sovietų Sąjungon. 
Jiedu buvo priimti kaip žymūs 
žmogaus teisių gynėjai Sovie
tų Sąjungoje.

Iš Otavos Sacharovai išskri
do į Winnipegą, kur juos ketu
rioms dienoms pakvietė Šv. 
Bonifaco ligoninės tyrimų 
draugija. Ir Otavoje, ir Winni- 
pege A. Sacharovas prasitarė, 
kad jis gali nebūti kandidatu 
Sovietų Sąjungos liaudies de
putatų kongreso rinkimuose, 
nors yra pasiūlytas dvidešim
tyje rinkiminių apylinkių. Esą 
rinkiminė sistema kandida
tams dar neleidžia pasiekti 
didesnio rinkėjų skaičiaus. Be 
to, A. Sacharovas norėtų būti 
oficialiu Sovietų Sąjungos 
mokslų akademijos kandida
tu. Mokslų akademijos prezi
diumas sausio mėnesį jo ofi
cialiai kandidatūrai nedavė 
pakankamai balsų. Spaudos 
konferencijoje Winnipege A. 
Sacharovas pabrėžė, kad jį 
remia šimtai akademijos dar
buotojų. Esą prezidiumas tu
rėtų pakeisti ligšiolinę pozi
ciją ir jį paskelbti oficialiu 
akademijos kandidatu. Tokiu 
atveju jis atšauktų kitose apy
linkėse paskelbtas savo kan
didatūras. Winnipege A. Sa
charovui buvo įteikta Šv. Bo
nifaco ligoninės tyrimų drau
gijos $20.000 žmoniškumo pre
mija.

GYDYTOJU DĖMESIUI
Gegužės 17-24 d.d. organizuojama medikų grupė į

VI Lietuvos gydytojų suvažiavimą 
Grupė išvyksta “Lufthansos” lėktuvu iš Toronto. Užsakymai priimami iš visų Šiaurės 

Amerikos miestų. Svečiai bus apgyvendinami gydytojų šeimose Vilniuje. Grupę lydės 
chirurgas iš Vilniaus dr. Vytautas Našlėnas. Smulkesnių žinių teiraukitės

Audra Travel Corporation kelionių biure

Tel (416) 769-2500, Fax: (416) 763-6279, telex: 06-967812

2100 Bloor St. West, Toronto, Ont. Canada M6S 1 M7

Organizuojama linksma užkietėjusių “sirgalių” ir nenuilstančių rėmėjų grupė į 
neeilines, nepakartojamas, intriguojančias

krepšininkų varžybas Lietuvoje 
Susitinka: Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė “Vėjas” su Kauno “Žalgiriu”, Vilniaus 
“Statyba”, Panevėžio “Lietkabeliu”, Klaipėdos “Neptūnu” ir Lietuvos jaunių rinktine. Varžybos 
numatomos įvairiuose Lietuvos miestuose. Kviečiame visus į šią ilgai lauktą sporto šventę. 
Grupė išvyksta “Air France” ir “Lufthansos” lėktuvais

liepos 5, grįžta liepos 23 Smulkesnių žinių teiraukitės

Audra Travel Corporation kelionių biure
Tel (416) 769-2500, Fax (416) 763-6279, telex 06-967812,

2100 Bloor St. West, Toronto, Ont. Canada M6S 1M7

AfA 
SOFIJAI VENCKUVIENEI 

mirus,

jos vyrui AUGUSTINUI, giminėms ir artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Toronto lietuvių pensininkų klubas

“Tė vi škės ži b uri ų” a u ko tojai
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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

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

GEO, H. CTEBESt
MONUMENTS INO.

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.

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

“AUTHE

MASKELL INSURANCE W0RUT

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 •

$500: Lietuvių kredito koopera
tyvas “Parama”, Hamiltono kredi
to kooperatyvas “Talka”; $100: 
prel. J. A. Kučingis, R. Misiūnas, 
V. Urbonas, J. Vaskela; $75: Iš
ganytojo parapijos moterų draugi
ja, M. Ramūnienė; $70: S. Kabaila, 
A. Laurinaitis; $50: F. Statkus, A. 
Bliudakis, Hamiltono DLK Algir
do šaulių kuopa, K. Strikaitis, F. 
Gaidamavičius; $40: S- Šetkus; $35: 
V. Platakis; $30: B. Tamošiūnas, 
H. Stepaitis, J. Skilandžiūnas, 
E. Boguslauskas, A. Boguslauskas, 
M. Kislauskas, A. Petrauskas, A. 
Pračkys; $28: V. Petruškevičienė; 
$26: A. Raila, V. Karalius; $25: Lie
tuvių namų moterų būrelis, LB St. 
Petersburgo apylinkės valdyba,
A. Baltrūnas, P. Dalinda; $21: V. 
Tschiplys; $20: L. Skripkutė, M. 
Kybranz, V. Jokubauskas, J. Stat- 
kevičius, P. Lukoševičius, V. Gra
žulis; $16: P. Vytė, A. Svirplys, S. 
Latviūnas, J. Astrauskas; $15: J. 
Rimkus; $12: V. Simanavičius; 
$11: S. Neniškis; $10: kun. V. Ka- 
tarskis, J. Barzdaitienė, P. Budvi- 
dis, V. Lumbis, V. Daugelavičius; 
$7: B. Stankaitis, B. Dūda; $6: J. 
Pėteraitis, S. Astrauskas, A. Fali- 
kauskienė, M. Matusevičienė, K. 
Puskunigis, E. Kardelienė, B. Žem- 
gulytė, J. Dekeris, S. Škėma; $5: J. 
Bukšaitis, E. Beržaitis, H. Maci
jauskas, A. Žulys, J. Budrevičius,
B. Genčius, P. Rimkus; $4: V. Trum
pa, A. Pesys; $3: M. Jankus, R. Kas
paras, V. Vai, E. Gantautas; $2: V. 
Urbonas, F. Walther.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$35: J. Grajauskas, A. Vindašius, 

S. Juknevičius, E. Šiliauskas, L. 
Krajauskas, R. Prociw, K. Majaus
kas, J. Žemaitaitis, K. Zalagėnas, 
J. Vieraitis, J. Bartkus; $32.50: Č. 
Vainoras; $30: J. Pleinys, M. Ig
natavičius, J. Paršeliūnas, V. Stan- 
kienė, V. Verbickas, O. Juodišius, 
B. Tamošiūnas, R. Masiulionis, 
B. Stankaitis, A. Sekonis, J. But
kus, K. Jonušas, A. Smilgys, A. 
Senkus, A. Ledas, J. Stravinskas,

A. Vaičeliūnas, V. Buragas, P. 
Dalinda, J. Bukšaitis, I. Kandro- 
tienė, A. Garka, M. Urbonas, L. 
Merkelis, J. Mačiulis, J. Paulė- 
nas, K. Stankus, F. Statkus, A. To
toraitis, J. Stravinskas, V. Tikui- 
šis, K. Vaitkūnas, M. Krivickas, 
P. Jonelis, A. Artickonis, J. Čegys, 
A. Rubinas, Tėvai pranciškonai, 
A. Kazilis, V. Kalendrienė, J. Da
nys, V. Žemaitis, P. Sidaras, J. 
Kutka, J. Petravičius, L. Klevas, 
A. Zalagėnas, E. Bersėnas, J. Am- 
brizas, E. Benetis, E. Abromaitis,
E. Rudaitis, R. Rudaitytė, M. Vaš
kevičienė, A. Šimkus, J. Budreika, 
P. Jonikas, V. Geras, P. Juodval
kis, A. Elijošius, J. Staškevičius, 
L. Skripkutė, A. Krakauskas, J. 
Šimkus, O. Karaliūnas, O. Staš
kevičius, V. Normantas, S. Gudai
tis, C. Žilionis, K. Genčius, J. Kęs
gailą, A. Juodvalkis, K. Ražauskas, 
V. Turčinskas, Z. Romanauskas, V. 
Blažys, M. Rybienė, J. Šarapnic- 
kas, B. Jedrych, J. Vaškevičius,
A. Venckus, J. Didžbalis, V. Gu- 
mauskas, S. Dalius, J. Kriauče- 
liūnas, J. Gudavičius, A. Gudžiū
nas, W. Schwarz, B. Kaminskas, A. 
Kulnienė, G. Kaulienė, M. Kyb
ranz, K. Šviežikas, J. Stankus, J. 
Paulaitis, L. Baltutis, M. Prane
vičius, A. Paulionis, J. Mockai- 
tis, V. Kerbelis, P. Čiurlys, A.
Jonelis, A. Albee, J. Jukna, L. Tve- 
ras, J. Valaitienė, I. Girdzijauskas,
B. Mozūras, A. Liškauskas, S. Šet
kus, M. Šetkus, G. Baliūnas, A. 
Stulgienė, J. Pacevičier.ė, J. Rin- 
kūnas, P. Čečys, J. Ivanauskas,
F. Jankauskas, V. Skukauskas, A. 
Šelmys, M. Mickevičienė, J. Ju
rėnas, A. Kuncaitis, V. Kolyčius, 
K. Jasudavičius, D. Jurkus, B. Ge
ležiūnas, M. Jasaitis, J. Laimikis, 
A. Knystautas, M. Malinauskas, L. 
Pevcevičius, P. Šukys, F. Valys, 
J. Vitėnas, J. Kari, K. Bartnikas, 
A. Skardžius, C. Januškevičius, A. 
Baltrūnas, A. Harstock, J. Ilgau- 
das, A. Žilėnas, J. Petrauskas, V. 
Baliūnas, A. Ankus, S. Yokubynas,

E. Pakauskas, Z. Barysas, J. Kriau- 
čeliūnas, K. Stulpinas, V. Simin- 
kevičius, R. Geidukytė, A. Ginio- 
tis, A. Mažeika, K. Činčikas, P. 
Zaranka, I. Statkevičius, G. Rep- 
čys, F. Kalasauskas, R. Sinius, J. 
Augustinavičius, M. Rutkevičienė, 
A. Kisielis, J. Misius, I. Mališka, 
A. Šilbajoris, B. Saulėnas, K. Ne
nortas, J. Ribinskas, K. Vilčins
kas, V. Žilinskas, S. Šalkauskas, 
N. Liačas, A. Masiulis, V. Strimai
tis, P. Efertas, J. Grabošas, L. Gra- 
bošas, J. Gustainis, A. Jonušas, J. 
Sakevičius, P. Šimkus, Z. Jakubo
nis, B. Makauskas, E. Radavičiūtė, 
E. Ramanauskas, G. Stone, S. Ur- 
bantas, V. Kulmatickas, T. Bogu- 
šas, S. Karalėnas, E. Janušauskas, 
E. Olšauskas, J. Mikulis, J. Valai
tis, B. Pranskus, J. Statkevičius,
A. Smolskis, J. Liudvikauskas, J. 
Bartnikas, Z. Rimša, A. Kontrimas, 
J. Dransutavičius, I. Kavanagh, V. 
Katelė, V. Mastis, A. Fedronas, P. 
Gruodis, Montrealio lietuvių auk
sinio amžiaus klubas “Rūta”, F. Ig- 
naitis, J. Kučinskas, S. Kabaila, 
J. ZeneckaS, P. Breichmanas, D. 
Klibingaitis, S. Kalytis, J. Tamo
šiūnas, V. Dubauskas, A. Gatautis,
B. Galinis, M. Norkūnas, V. Naru
ševičius.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$50: J. Rupinskas, V. Staskevi

čius, K. Šarka, J. Sendžikas, P. 
Venskus, J. Yčas, R. Žemaitaitis, 
J. Tamulionis, V. Balutis, A. Vaič
kus, H. Butkevičius, B. Strikai
tis, J. Olšauskas; $48: S. Šalkaus
kis; $40: J. Ramonis, J. Gelažius, 
V. Jakubaitis, R. Girša, P. Jute- 
lis, D. Keršienė, A. Patamsis, A. 
Petrašiūnas, J. Ardys, A. Ramonas, 
E. Lengnikas, K. Strikaitis, A. 
Venckus, J. Mikaila, H. Lapas, E. 
Švėgžda, L. Kulnys, V. Montvilas, 
V. Kezys, P. Vežauskas, M. Empa- 
keris, V. Mikšys, S. Domeika, A. 
Lipčienė, J. Zdanys, A. Tamošai
tis, P. Augaitis, M. Kirkilas, S. 
Bartusevičius, V. Taseckas, P. 
Budvidis, E. Steponas, C. Masai- 
tis, A. Pažemėnas, J. Mieželis, R. 
Stankus, V. Šalvaitis, M. Vaišvila, 
V. Porutis, S. Gotceitas, N. Kar
delis.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: $65: E. Naujo
kas; $60: B. McKenny, I. Raškevi- 
čius, P. Sakalas.

Už trejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: $90: H. Matijo- 
šaitis, V. Lumbis.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie siųsdami regulia
rią prenumeratą, prideda auką.

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
I_________________________________________________________

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

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacljų srityje

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

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

• Sąžlnlgai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

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

Justinas Raškauskas

BROWN
T 624-6336 namų 897-0068

I ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont) LTD., REALTOR 

1 Toronto & Mississauga Real Estate Board 
J 4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W 1M4

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

BOLTONE 14,5 akrą pramoninei statybai -$3,400,000.
BOLTONE 76,7 akrą, geras investavimas. Kaina - $4,500,000.
Dėl informacijų skambinti AL SRSA tel. 846-8168 arba VALTERIUI 
tel. 231-2661.
MISSISSAUGA 12 akrų - $3,900,000.
COLLEGE prie Dovercourt parduodama “Litho-Art” spaustuvė. Pra
šoma kaina $80,000.00. Įmokėti trečią dalį. Skambinti Valteriui i 
Drešeriui tel. 231-2661.
WHITBY 24 akrai pramoninei statybai - $3,360,000. Skambinti Valteriui. 
ISLINGTON- 
$234,900.
ALBION-WESTON RD. rajone pusantro aukšto. Kaina - $237.000.

Mes patarnaujame visose pirkimo ir pardavimo srityse 
bei draudos reikaluose.

QUEEN«w^bvoTA nųjų vienaaukštis namas

metų EKSKURSIJOS
Į VILNIUJ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

RF/HKK 
west realty inc., realtor 

an Independent member broker

Juozos (Joseph)

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 769-1616

Greitai bus paskelbtos 1989 metų ekskursijos
Patirtis Vilniaus grupių organizavime daugiau 20 metų. Neapsiriksite, pasirinkite ma
no organizuojamas grupes, kurias tvarkau su Inturistu 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

RDUCUFR INSURANCES:Iv lt 1^011 Hill REAL ESTATE BROKERS 

233-3334 — Fax 238-0285 — 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

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

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

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

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

DKA 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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Vasario šešioliktoji Lietuvoje
Pagrindinis Vasario 16 mi

nėjimas Lietuvoje vyko Kaune 
ir Vilniuje. Kauno bazilikoje 
Mišias atnašavo kardinolas 
Vincentas Sladkevičius ir Vil
niaus arkikatedroje vysk. Juli
jonas Steponavičius. Abu dig- 
nitarai pamoksluose pasisakė 
už Lietuvos nepriklausomybę.

Kauno istorijos sodelin bu
vo atvežtas akmuo iš lauky, 
kur vyko nepriklausomybės 
kovos. Tame sodelyje buvo 
atidengtas Laisvės pamink
las, kurį pašventino kardino
las Vincentas Sladkevičius. 
Jis tarė ir žodį į tautą, pažymė
damas, kad turime priklausyti 
savai tautai, savai žemei, sa
vai kalbai, savam lietuviškam 
žodžiui. Be šios priklausomy
bės nebus iškovota ir Lietuvos 
nepriklausomybė. Ugningą žo
dį tarė Lietuvos patriarchas 
archit. Vytautas Landsbergis- 
Žemkalnis, kviesdamas bro
lius lietuvius kovoti dėl šven
tos tėvynės Lietuvos ir prašy
ti Dievo palaimos savo žy
giams.

Vilniuje vyko iškilminga 
konferencija, kurioje dalyvavo

partijos ir valdžios žmonės. 
Čia vėl archit. V. Landsber
gis-Žemkalnis pasakė žodį, ra
gindamas drąsiai kovoti už 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Kalbėjo ir partijos sekreto
rius Algirdas Brazauskas, pri
mindamas, kad į Lietuvos su
verenitetą akmenuotas kelias, 
bet yra vilčių, nes to siekti 
padeda ir garbinga Lietuvos 
istorija.

Vilniaus Gedimino aikštė 
dar niekad nemačiusi tiek 
žmonių. Ypatingą dėmesį at
kreipė Lietuvos laisvės sąjū
džio vadovo Antano Terlecko 
kalba.

Vasario 15 Kaune vyko Sąjū
džio seimo posėdis, kuriame 
dalyvavo 220 atstovų. Jie pa
sisakė siekti nepriklausomos 
Lietuvos (Vilniaus radijas).

Iš Toronto į iškilmes buvo 
nuvykę Lietuvių Bendruome
nės atstovai pirm. V. Bireta, 
G. Petrauskienė, M. Šaltmirai- 
tė, adv. A. Pacevičius, A. Pa
bedinskas ir V. Dauginis. Iš 
Vilniaus per CBC radiją kalbė
jo A. Pacevičius. J.

I

OOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS M MONTREAL

Anapilio žinios
— Praėjusį sekmadienį Lietu

vos nepriklausomybės atgavimo 
sukakties paminėjimo iškilmes 
Anapilyje pradėjo Toronto VI. 
Pūtvio šaulių kuopa padėjimu 
vainikų Šv. Jono lietuvių kapinė
se prie šaulių žuvusiems už lais
vę paminklo. 11 v.r. Mišiose or
ganizuotai su vėliavomis dalyvavo 
Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuo
pa, KLK moterų draugijos parapi
jos skyrius ir Toronto skautai. 
Mišių skaitinius skaitė Maironio 
mokyklos mokiniai. Po Mišių šven
toriuje iškelta Lietuvos vėliava. 
Mississaugos rotušėje 12.30 v.p.p. 
taip pat iškelta Lietuvos vėliava. 
Ten kalbą pasakė Mississaugos 
miesto burmistre Hazel McCal- 
lion, pranešdama, kad vasario 16 
d. Mississaugos mieste paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybės die
na. Taipgi kalbą pasakė Toronto 
apylinkės valdybos pirm. R. Stri
maitis.

— Vasario 14 d. palaidotas a.a. 
Antanas Rutkauskas, 33 m. am
žiaus. Vasario 16 d. palaidotas a.a. 
Kazimieras Otto, 81 m. amžiaus.

— Wasagoje sekančios pamaldos 
Gerojo Ganytojo misijoje bus 
kovo 12, sekmadienį, 11 v.r.

— Jaunų talentų popietė bus 
balandžio 9, sekmadienį. Šia 
popiete rūpinasi parapijos kul
tūrinė sekcija, vad. sol. S. Žieme- 
lytės.

— Pradedamas aukų vajus Puns
ke statomiems Lietuvių kultūros 
namams. Tam tikslui yra atidary
tos sąskaitos: Prisikėlimo par. 
bankelyje nr. 157064.17 ir “Pa
ramoje” nr. 9188. Auką galima 
pridėti ir prie parapijos rinklia
vos, pažymint kam ji skiriama. 
Dėl informacijos kreiptis į V. Pe
čiulį tel. 247-2221 ar į kitus puns
kiečius.

— Mišios vasario 26, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Petrą Petrušaus- 
ką, 11.00 v.r. už parapiją.

Atitaisymas “Tėviškės žiburių” 
7 rir. buvo rašyta, kad Anapilio 
statybą (Kanados lietuvių kultūros 
muziejus) kainavo $1,970,000, o tu
rėjo būti $1,097,000.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $200 — O. R. Berentai, 
J. Z. Didžbaliai; $50 — V. Paulio- 
nis. Iš viso statybos fonde yra: 
$109,831.64. Aukos priimamos “Pa
ramoje” sąsk. nr. 8711, “Talkoje” 
sąsk. nr. 4259 ir Prisikėlimo pa
rapijos kooperatyve sąsk. nr. 
155332.17.

— sekmadienio popietėje daly
vavo 250 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: P. Sprainaitis, dr. E. 
Žeromskis iš Kauno, dr. Ž. Jurge- 
lienė iš Kauno, V. I. Jadeliai iš 
Clinton, NJ, JAV ir V. R. Meliniai 
iš Matawan, NJ, JAV.

— LN vyrų būrelio valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. V. Dre- 
šeris, vicepirmininkai — A. Genys, 
Z. Rėvas, sekretoriai — H. Chvedu- 
kas, V. Kazlauskas, ižd. A. Bukaus
kas, parengimų vadovai — H. Chve- 
dukas, B. Laučys, ūkvedžiai — Z. 
Rėvas, P. Genys, baro tarnyba — P. 
Genys, Z. Rėvas, valdybos narys 
— V. Kulnys. Revizijos komisija: 
pirm. M. Račys, nariai — A. Bor- 
kertas, A. Bričkus.

— LN valdybos posėdis — vasa
rio 23,7.30 v. v.

— LN vyrų būrelio valdybos po
sėdis — kovo 1, 7.30 v.v. V. Dre- 
šerio įstaigoje, 3830B Bloor St. W.

— LN metinis narių susirinki
mas — balandžio 9 d., 2.30 v.p.p. 
Registracija —1.30 v.p.p.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį Vasa

rio 16 šventės 11.30 v.r. Mišiose 
organizuotai su vėliavomis daly
vavo savanoriai-kūrėjai, KLK mo
terų parapijos skyrius ir ateiti
ninkai. Per šias Mišias giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
sol. V. Verikaičio. Per 10.15 v.r. 
Mišias giedojo “Volungės” choras, 
vadovaujamas muz. D. Viskontie- 
nės. Po Mišių buvo nešamos gėlės 
prie paminklinės lentos švento
vės prieangyje.

— Vasario 14 buvo palaidota a.a. 
Sofija Venckuvienė, 77 m.

— Gavėnios penktadieniais 7 
v.v. mūsų šventovėje einami Kry
žiaus keliai, o po jų laikomos 
Mišios.

— Bilietai į metinę parapijos 
vakarienę platinami po Mišių 
salėje, kitu laiku — skambinti 
B. Genčiui tel. 532-8531.

— KLK moterų parapijos sky
riaus susirinkimas įvyks vasa
rio 26 d. po 11.30 v.r. Mišių Paro
dų salėje. Programoje-naujos val
dybos rinkimai ir dr. G. Ginčiaus- 
kaitės paskaita.

— Parapijai aukojo: $200 — E. 
Giedrienė, A. E. Prialgauskai, 
V. R. Žilinskai; $120 — A. E. Kiš
kiai; $100 — I. V. Biskiai, A. Na
vickas, M. I. Matus, J. Strazdas, 
V. Sinkevičius, L. V. Balaišiai; 
$50 — E. Čiurlienė, E. Grabutis, 
P. V. Dalindos, A. R. Grigoniai, 
V. Montvilas, S. Povilenskis, S. 
L Venskaičiai, A. A. Kuolai, V. 
O. Beresnevičiai, I. Vadauskienė, 
J. O. Mickai, J. A. Žakai, I. A. 
Žemaičiai, V. M. Kriščiūnai, dr. 
J. A. Sungailos, dr. J. Rimšaitė; 
$40 — E. Steiblienė; pranciškonų 
klierikų fondui: $100 — St. Povi
lenskis; Vyskupo fondui: $50 — J. 
L Morkūnai; kun. Alf. Grauslio 
paminklui: $100 — A. B. Bumbu- 
liai, J. ir dr. O. Gustainiai.

— Mišios vasario 26, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Tomą Praka- 
pą, 9.20 v.r. už a.a. Joseph and 
Lucey Bui, 10.15 v.r. — už a.a. Ro
mualdą Marcinkevičių, už a.a. Juo
zą Kušlikį, 11.30 v.r. — už gyvus 
ir mirusius parapijiečius, 7 v.v.
— už Vaičeliūnų šeimos mirusius.

Vitalija Renyi “Tėviškės ži
buriams” aukojo $100.

A. a. Antano Rutkausko atmi
nimui vietoje gėlių Zigmas ir 
Monika Obelieniai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $10.

A. a. A. Rutkausko prisimi
nimui V. Baubinienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $20.

A. a. dr. Adolfo Šapokos dvi
dešimt aštuntoms mirties me
tinėms prisiminti dr. Juozas ir 
Angelika Sungailos “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

Pranas Dovidaitis aukojo 
“Tėviškės žiburiams” $24 už 
prenumeratą Brazilijoje.

A. a. Sofijos Venckuvienės 
atminimui, vietoje gėlių “Tė
viškės žiburiams” J. ir E. Buk- 
šaičiai aukojo $15, A. ir K. Iva
nauskai — $15, ir V. ir S. Jurevi
čiai — $10.

A.a. Sofijos Venckuvienės at
minimui vietoje gėlių Stasė ir 
Pranas Ročiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Kazimiero Otto atmini
mui “Tėviškės žiburiams” au
kojo: $50 - Algis Kličius; po 
$25 - Kristina Kličiūtė, Linas 
ir Asta Staškevičiai.

ir suvažiavimas
1989 metų vasario 25 dieną Toronto Lietuvių namuose

Suvažiavimo tema - Kaip jaunimas reaguoja į dabartinius įvykius Lietuvoje
9.30 v.r. - registracija

10.00 v.r. - suvažiavimo atidarymas, invokacija, KLJS valdybos ir apylinkių pranešimai. 
PLJS pranešimas - Alvydas Saplys', PLB pranešimas - Gabija Petrauskienė.

1.30 v.p.p. - pranešimai - Algis Juzukonis duos bendrą apžvalgą apie įvykius Lietuvoje;
Antanas Šileika praktiškai patars Kanados jaunimui, kaip pasiruošti kelionei į 
Lietuvą, ko tikėtis, ko jie tikisi iš mūsų, ką vežtis, kaip elgtis ir t.t.

6.00 v.v. - vakaronė Suvažiavimo reikalais kreiptis į
O. Žukauskaitę tel. 924-2121; L. Stanulytę tel. 231-4937

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

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: 
1m.-11 %, 2 m.-103/4%, 3 m.-10%%, 
SU keičiamu nuošimčiu (variable rate) 83/4%.

• Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos 
nuo pajamų mokesčių.

trn

• Nelaukite paskutinės dienos!

• Paskutinė diena indėliams 
už 1988 metus

KOVO 1 D.
Tel. 532-1149XAAA “PARAMOS”

t Vyt kredito kooperatyvo valdyba

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
praneša, 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 dienos. Valdyba

^0000000000000000000000000000000000^000000090000000000000000900000909000000000^

KAZIUKO MUGE
Prisikėlimo salėse kovo 5, sekmadienį.

Mugės tema: 40 metų Toronto skautijai
® Skautininkų-kių laimikių stalas

: ffl Tėvų komiteto valgykla
(9 Draugovių paviljonai

Proga susitikti visiems su visais
Pradžia — 9.30 valandą ryto _ * Rengia ir kviečia

Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai 
bei tėvų komitetas ;

0000000000000000000909090000000000000000090000090090000009000900000900900009094 ‘

A. a. Kazimiero Otto atmini
mui A. ir V. Šipeliai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A. a. Kazimiero Otto atmini
mui, užjausdami šeimą, vieto
je gėlių A. ir S. Sakai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Stefanijos Bubelienės 
atminimui Dana ir Algis Zaka- 
revičiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A. a. Jono Meškausko atmini
mui vietoje gėlių Jonas ir Ma
rytė Gimžauskai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $25.

A. a. Jono Meškausko atmini
mui Regina ir Stasė Geiduky- 
tės “Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

Brangaus draugo a.a. Vinco 
Narkevičiaus atminimui, vie
toje gėlių Mikalojus Pike “Tė
viškės žiburiams” aukojo $30.

Vilniaus krašto lietuvių są
junga reiškia nuoširdžią pa
dėką dr. Marijai ir dr. Juozui 
Uleckams už $200 paramą vil
niečių sąjungos veiklai parem
ti. Tai nėra pirmoji dosnių 
daktarų parama vilniečiams.

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

Vasario 16 minėjimas Toron
te. Vasario 17, penktadienį, 
buvo priėmimas Toronto ro
tušės “Members’ Lounge” pa
talpoje. Vasario 18, šeštadie
nį, prie Toronto rotušės buvo 
pakelta Lietuvos vėliava. Va
sario 19, sekmadienį, Toronto 
lietuvių šventovėse buvo laiko
mos iškilmingos pamaldos. 
Prie Mississaugos rotušės taip 
pat buvo iškelta trispalvė.

Minėjimas įvyko Toronto 
universiteto Convocation Hall 
patalpoje. Kalbėjo PLB pirm, 
dr. Vytautas Bieliauskas ir 
svečias iš Lietuvos dr. Kazi
mieras Antanavičius. Meninę 
programą atliko “Volungės” ir 
Maironio mokyklos chorai, va
dovaujami muz. Dalios Viskon- 
tienės. Akompanavo muz. Jo
nas Govėdas. Latvių atstovai 
dalyvavo su savo tautinėmis 
vėliavomis.

Minėjimo iškilmės buvo pa
rodytos per 11 v.v. televizijos 
žinias. Jose komentavo Joana 
Kuraitė-Lasienė, pažymėda
ma, kad nepriklausomybės 
šventė šiais metais buvo vie
šai minima ir Lietuvoje.

Vilniaus radijas užsienio 
lietuviams paskelbė Vasajrio 
16 minėjimą Kaune ir Vilniuje.

Plačiau apie minėjimą ki
tame “TŽ” numeryje.

1989 METŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ ŠVEDIJOJE
36-ji Europos lietuviškųjų stu

dijų savaitė įvyks 1989 m. liepos 30- 
rugpjūčio 6 d.d. Švedijoje, Gotlan
do saloje, Ljugarn.

Pragyvenimas gražiame pensio
nate (kambaryje dviese) kainuos 
240 kr. dienai kiekvienam.

Registracijos mokestis 200 kr. Pi
nigus prašome siųsti šiuo adresu: 
Litauiska Foereningen i Sverige, 
Postgiro nr. 223029 — 0.

Prašome registruotis kuo grei
čiausiai, vėliausiai iki kovo 1 d.

Registruotis: Aldona Broeland, 
Murarevagen 2B, 22230 Lund Sve
rige. Tel. 046-128621.

Rengimo komisija

Kanados liet, žurnalistų są
jungos pirm. J. Varanavičiui 
išsikėlus apsigyventi į Hamil
toną, naująją valdybą sudaro: 
pirm. Steponas Varanka, vice- 
pirm. P. Stundžia, ižd. L. Giri- 
nis-Norvaiša, sekr. Stasys Pra- 
kapas ir narys K. Raudys. Ha
miltonui atstovauja J. Varana
vičius ir K. Mileris.

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

Montrealio miesto savivaldybė 
įsteigė naują skyrių - departamen
tą, kuris rūpinsis etninių grupių 
kultūriniais bei socialiniais rei
kalais. Su etninių grupių vadovais 
jau yra buvę susitikimų. Kovo 2, 
ketvirtadienį, 8.30 v.r. yra kvie
čiami baltiečiai ir ukrainiečiai 
į miesto rotušę dalyvauti plates
nėms diskusijoms. Miesto burmist
ras Dore trumpam irgi užsuks. Lie
tuviai, ypač tuo laiku nedirbantys, 
turėtų gausiai dalyvauti.

“The Gazette” įsidėjo skaitytojo 
Derek Lynch laišką “Kvebekas pa
našus į Lietuvą”, kuriame lygina 
paralelinę kovą dėl kalbos ir kul
tūros abiejuose kraštuose.

Tas pats laikraštis ilgesniame 
straipsnyje aprašo Algio Gražio, 
McGill ledo rutulio komandos 
trenerio, pasisekimą. Algis šitą 
darbą perėmė praeitą pavasarį ir

jo komanda šį sezoną pasirodė 
geriausiai po Antrojo pasaulinio 
karo, užimdama penktą vietą vi
soje Kanadoje.

A.a. Jonas Biliūnas, 71 m. am
žiaus, mirė sausio 10 d. Iš AV šven
tovės palaidotas sausio 12 d. Notre 
Dame dės Neigeš kapinėse. Liko 
žmona ir sesuo su šeima bei kiti 
artimieji.

A.a. Kleopas Giedraitis, 88 m. 
amžiaus, mirė vasario 7 d. Iš AV 
šventovės palaidotas vasario 10 d. 
Notre Dame dės Neiges kapinėse. 
Liko žmona, dvi seserys Lietuvo
je ir kiti giminės.

A.a. Teresė Freidankienė, 92 m. 
amžiaus, mirė vasario 9 d. St. Ca
tharines, Ont. Atvežus į Montrealį, 
po pamaldų AV šventovėje palai
dota vasario 14 d. Notre Dame 
dės Neiges kapinėse. Liko dvi 
dukterys su šeimomis ir kiti gi
minės. B. S.

Greitas ir tikslus patarnavimas

Tel. Bus.: 722-3545 PETRAS ADAMONIS 
Res.: 256:5355 Č. 1. B.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7
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| O MONTREALIO LIETUVIŲ
LI 1 KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $26,000,000 REZERVAS - virš milijono.

MOKA UŽ:
Certifikatus .................. 11 % Taupymo-special...................51/z%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr.............. 51/4%

1 met4 ....................9/4 /o Taupymo-kasdienines  5 %
180 d.-364 d............9’/4% . .,. o/
120 d. -179 d.......... 9 % Einamos sąsk........................... 41/z%
60 d.-119d............83/4°Ą RRIF-RRSP-term............  11 %
30 d. - 59 d............81/z% RRIF - RRSP - taup................ 6'/z%

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 10-2
Antr.,treč. 9.00-3.00 ---------
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00-7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00-6.00

Pranešimas
Dresher Real 
Estate Ltd. nuo

Dresher Ltd. dabar yra

Century 21 Dresher Ltd.
Mes ieškome agentų, kurie norėtų įsijungti į didžiausią 

nekilnojamo turto pirkimo ir pardavimo organizaciją visame 
pasaulyje bei padėtų aptarnauti didelę lietuvių klientūrą. 
Pardavimo agentams mes duosime geriausias sąlygas 
(commission split).

Jeigu domitės “Real Estate”, mes galime jus pilnai 
paruošti. Norintys gauti daugiau informacijų, gali skambinti 
Valteriui Drešeriui tel. 231-2661, 233-4446, 3830B Bloor
St. W. (Kipling & Bloor) Etobicoke.

(Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai)

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).

VAISTAI IR MEDICININĖS 
PRIEMONĖS Į LIETUVĄ 
Siunčiame video bei stereo apa
ratūrą, siuvimo mašinas ir kt. 
Romas Pūkštys, TRANSPAK, 

2655 IV. 69th St., Chicago 
IL 60629.

Įstaigos valandos: kasdien nuo 
12-6 v.v., šeštadieniais nuo 10-4 
v.p.p. Pirmadieniais uždaryta. 

Tel. 312-436-7772, 
namų 312- 430-4145.

GHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-81 81

PARDUODAMI nauji tautiniai 
drabužiai 10 ar 12 dydžio. Skambinti 
po 7 v.v. tel. 787-3838 Toronte.

ROMAS PŪKŠTYS PRANEŠA, kad 
nuo vasario 18 d. iki kovo 7 d. bus 
Lietuvoje. Tuo metu siuntinių ir 
vaistų persiuntimo įstaiga TRANS
PAK bus laikinai uždaryta.

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.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ ir medi
cinos profesionalų grupė išvyksta 
į Lietuvą birželio 14 d. Lietuvoje 
būsime 15 dienų. Apsistosime nau
jame Kauno viešbutyje. Bus išduo
dami pažymėjimai dėl federalinių 
mokesčių nurašymo. Galėsite ap
lankyti ir pabuvoti visose pageidau
jamose Lietuvos vietose. Grupę 
lydės Romas Pūkštys. Kreiptis 
American Travel Bureau tel. 312 - 
238-9787.

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.


