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Žvaigždės ir dulkės
Gyvenimas - tai kalnas. Į jį kopti jau nuo pat gimimo 

yra kiekvienam skirta. Vieni kopdami pakyla aukščiau, 
kiti pasilieka žemiau. Nemažai yra ir viršūnę pasiekian
čių. Keliaujama aukštyn įvairiais takais. Jų pasirinkimas 
priklauso nuo žmogaus, o savo ruožtu žmogus - nuo talen
to, darbštumo, kantrybės, paveldėjimo. Užtat viršūnės 
siekimas dažnais atvejais yra painus ir nelengvas daly
kas. Sporte ir filmų pasaulyje (bent jau Vakaruose) vir
šūnes pasiekusius yra įprasta vadinti žvaigždėmis. Jų 
pasiekimus bei laimėjimus paprastai lydi milžiniški at
lyginimai ir gausūs gerbėjų būriai. Dėl to niekas per 
daug nė nesistebi. Juk talentas, sujungtas su darbštumu, 
gerose vystymosi sąlygose duoda puikiausių vaisių, ir 
tie žvaigždžių laimėjimai tartum tampa viso pasaulio 
ar atskirų tautų nuosavybe, rodančia žmogaus pajėgu
mą. Tuo galima tik džiaugtis. Kitais keliais viršūnes pa
siekę minioms nėra tiek matomi, nėra taip populiarūs. 
Tačiau jų vertė ir vieta aukštumose nėra nė kiek menkes
nė. Atvirkščiai - reikšmingesnė, pvz. žmonijai paliekant 
mokslo, kūrybos ar meno laimėjimus.

V
ISAI normalu, kad kiekvienas nori kilti aukščiau.
Tai ypač ryšku žmogaus užsiėmimo, profesijos, 
pasirinkto darbo ar atlyginimo srityse. Yra betgi 

viena svarbi sritis, į kurią paprastai per mažai žvelgia
ma. Tai takas į dvasinio gyvenimo aukštumas, kurios ne
vienodai suprantamos, išsiaiškintos, įtikėtos ir vertina
mos. Tai tarsi nežinomas takas į to kalno viršūnę, bet iš 
tikrųjų daug aukštesnę, visiškai kitokią, siektiną, bet 
nepasiekiamą be mąstymo ir sampratos apie prailgintą 
gyvenimą, kurio perspektyvoje žvaigždės virsta dulkė
mis. Atsiranda kitoks vertybių laipsniavimas, ima pra
siverti kitokia šviesa, kurioje žmogus-dulkė atsistoja 
aukščiau už žmogų-žvaigždę.

A PIE žmogų-dulkę įprasta kalbėti laidotuvių metu.
ZJk Ir tai ne žmogaus sumenkinimui, bet nesulaikomo, -L jokiai laimėjimų kategorijai nepriklausančio 

keitimosi prisiminimui. Tasai keitimosi ratas suka labai 
vienodai visus - ir tuos, kurie pakilę viršūnėse, ir tuos, 
kurie apačioje. Ir šitoje vietoje dulkė tampa visos egzis
tencijos vieninteliu tikrovišku pavidalu, nesunkiai su
vokiamu. Ir jeigu nebebūtų kitoniško žmogaus vertinimo 
kriterijaus, atrodytų, kad ir viršūnių siekimas tėra absur
diškos, nereikšmingos pastangos. Kam siekti, kam steng
tis, jei galutinė pasekmė - dulkė. O vis dėlto, kaip mato
me, siekimai ir laimėjimų norai yra nesulaikomi, nes 
žmogaus dvasia atmeta menkystės išvadas, kurios grin
džiamos trumpuoju gyvenimu. Žmogaus dvasia netelpa 
tame trumpame gyvenime, ji ieško pratęsimo, atsistoja 
prailginto, nors ir nežinomo gyvenimo perspektyvoje. 
Iš čia ir kyla amžinybės samprata, aiškinta visais am
žiais ir visų religijų. Žmogaus dvasingumo poreikiai ir 
siekiai negali remtis trumpalaikiškumu. Taipgi jie, kaip 
ir talentų ugdymas, pareikalauja dažnai ir nelengvų 
pastangų, kurių sėkmingumui reikia plano, tam tikros 
sistemos bei dvasinių pratybų.

K
RIKŠČIONYBĖ visais laikais skatina žmones 
stiprinti savo dvasines galias, kurios dažnai nėra 
tinkamai suderintos, viena kitą nustelbia ir gyve
nime praskamba nelauktais disonansais, sukeliančiais 

rūpesčių ir problemų. Ypač tai atsispindi jaunų žmonių 
keliuose ir kryžkelėse, kur, be dvasinių galių balanso, 
rizikuojama viso gyvenimo ateitimi. Pvz. polinkis gyven- 
tik su šia diena didingų viršūnių siekiantį žmogų suma
žina iki menkiausio vabalėlio, pasitenkinančio gyvybės 
jutimu ir gaunamais malonumais. Kai šitokia menkystė 
įsisiurbia širdin, aptemdo akis, susiaurina gyvenimo 
taką, viskas pavirsta beprasmiškumu. Paradoksiška, kad 
šito neišvengia nė viršūnėse iškilusios ir garbinamos 
žvaigždės. Tai tik parodo, kokių viršūnių siekimas turė
tų turėti žmogaus gyvenime pirmenybę. Sudvasinta dul
kė yra daug daugiau negu besielė žvaigždė. Č.S.

Pasaulio įvykiai
PREZIDENTO RINKIMAI SALVADORE NEATNEŠ PILIETINIO 
karo užbaigos, nes juos laimėjo ARENA vadinamos dešiniųjų 
tautinių respublikininkų sąjungos kandidatas A. Cristianis. 
ARENĄ yra įsteigęs mjr. R. D’Aubuissonas, pats kandidatavęs 
į prezidentus 1984 m. gegužės 6 d. ir pralaimėjęs krikščionių 
demokratų kandidatui J. N. Duartei. Mjr. R. D’Aubuissonas yra 
kietos linijos šalininkas, siekiantis marksistinių sukilėlių su
naikinimo. Įtariama, kad jis turi ryšius su kariuomenės grupe, 
vykdančia politines žudynes. Spėjama, kad jo iniciatyva 1980 m. 
buvo nužudytas Mišias laikantis arkiv. O. A. Romeras, o 1984 m. 
buvo bandyta nužudyti JAV ambasadorių T. Pickeringą. Visos 
prez. J. N. Duartės pastangos taikai atstatyti ir demokratijai su

KANADOS ĮVYKIAI

Premjero tragedija Albertoje
Daugelį kanadiečių nustebi

no Albertos konservatorių 
premjeras Donald Getty, pa
skelbęs provincinio parlamen
to rinkimus vasario 20 d., kai 
nuo 1986 m. rinkimų tebuvo 
praėję 33 mėnesiai. Naujuoju 
konservatorių vadu premjerui 
P. Lougheedui pakeisti jis bu
vo išrinktas ir premjeru pri
saikdintas 1985 m. lapkričio 
1 d. Pirmuosius parlamento 
rinkimus D. Getty laimėjo 1986 
m. gegužės mėnesį, išlaikyda
mas šiek tiek sumažintą kon
servatorių daugumą. Konser
vatoriai parlamentan grįžo su 
61 atstovu, NDP socialistai - 
su 16, liberalai-4. Iš politikos 
pasitraukęs P. Lougheedas bu
vo populiarus konservatorių 
vadas, o jo pasirinktam Donal
dui Getty trūko pradinio popu
liarumo, kuris pradėjo kilti, 
kai vėl atsigavo ir sustiprėjo 
Albertos ekonomija. Daug kam 
atrodė, kad pirma reikia už

baigti 1986 m. gautą mandatą 
ir tik tada skelbti parlamento 
rinkimus. Premjeras D. Getty 
buvo kitokios nuomonės. Jis, 
matyt, norėjo pasididinti kon
servatorių skaičių parlamen
te, sutriuškinti liberalus ir 
apkarpyti sparnus socialis
tams.

Balsuotojams betgi nepatiko 
per ankstyvas rinkimų paskel
bimas, kai visi žinojo, kad juos 
ir vėl laimės konservatoriai. 
Tad nenuostabu, kad rinkimus 
albertiečiai susiejo su asmeni
ne premjero Donaldo Getty 
ambicija, dolerių žarstymu 
šiuo metu nereikalingiems rin
kimams. Nenuostabu, kad juos, 
kaip ir buvo pranašauta, vėl 
laimėjo konservatoriai su 59 
atstovais, praradę dvi vietas 
parlamente. NDP socialistai 
su savo vadu Ray Martinu išlai
kė turėtą 16 atstovų skaičių. 
Tačiau visus nustebino 1988 m.

Po keturiasdešimt devynerių metų pirmų kartų okupuotoje Lietuvoje iškilmingai buvo švenčiama Vasario 16-ji. 
Vilniaus gatvės pasipuošė trispalvėmis, minios žmonių dainavo patriotines dainas

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Lietuvos persitvarkymo sąjūdis ir partija
Sąjūdžio ir partijos santykius aprašė Stockholmo dienraščio “Dagens Nyheter” (vasario 

20 d.) korespondentas Haroldas Hamrinas. Spausdiname straipsnio turinį

A. LEMBERGAŠ

Mes esame moralinė jėga, 
mes prisidėjome prie valdžios 
veido atnaujinimo, mes padė
jome žmonėms tapti drąses
niais, sako lietuviškasis Sąjū
dis. Tačiau partija yra kitos 
nuomonės: mes vis dėlto esa
me valdžioje ir turime atsa
kingai elgtis. Sąjūdis ritasi su 
audros banga, kurios nesuval
do.

Švedas korespondentas pa
žymi, kad abi pusės, Sąjūdis 
ir kompartija, yra skiriami 
bedugnės ir mielai vaizduoja
si dviejų skirtingų pažiūrų 
atstovais. Vienoje bedugnės 
pusėje mėgstama kalbėti apie 
dorovę ir grynumą, kitoje apie 
politiką ir tikrovę. Tačiau abi 
pozicijos, rašo Hamrinas, nėra 
visiškai teisingos. Sąjūdis iš
sivystė į politikos jėgą savo 
vidaus įtampa, verčiamas da
ryti savo viduje nuolaidas ir 
sandėrius. Partija irgi pasi
keitė, atsinaujino, savotiškai 
nusiprausė morališkai. Per 
trumpą kelių mėnesių laiką 
abiejų pusių santykiai nuo 
susižavėjimo per gilią krizę 
perėjo prie santūrios tarpusa
vio pagarbos. Tai prasidėjo su 
Sąjūdžio steigiamuoju suva
žiavimu pernai spalio pabai
goje, kai naujasis partijos va
dovas Algirdas Brazauskas bu
vo audringais plojimais sveiki
namas dėl žadamo atsinauji
nimo.

Įtempta nuotaika
Korespondentas cituoja Al

gimantą Čekuolį, pasak kurio, 

spalio mėnesį liberalų vadu iš
rinktas Laurence Decore, at
stovų skaičių padvigubinęs 
iki aštuonių. Didžiausia staig
mena betgi tapo paties premje
ro Donaldo Getty pralaimė
jimas rinkiminėje Edmontono 
Whitemud apylinkėje, kur 1986 
m. pergalę jis buvo užsitikri
nęs net 3.700 balsų dauguma. 
Dabar toje pačioje apylinkėje 
352 balsų dauguma jį sutriuški
no liberalas Percy Wickma- 
nas, sužeistas pramonės nelai
mėje, važinėjantis invalido 
kėdėje. Konservatorių partija 
staiga liko su premjeru Donal
du Getty, negalinčiu dalyvauti 
naujojo parlamento posė
džiuose.

(Nukelta į 9-tą psl.) 

tai buvo tarsi vestuvės, nors 
jos vis dėlto vyko šautuvų grės
mės akivaizdoje. Džiūgavimas 
tęsėsi, kai respublikos Aukš
čiausioji taryba lapkričio vi
duryje priėmė įstatymą, skel
biantį “buržuazinės” ir neprik
lausomos Lietuvos himną ofi
cialiu Tarybų Lietuvos himnu. 
Senoji trispalvė vėl iškilmin
gai suplevėsavo. Tada atėjo 
krizė. Besirenkančią svarstyti 
konstitucijos Aukščiausiąją 
tarybą Brazauskas įspėjo ne
būti perdaug nekantria. Mums 
nereikia vienadienių įstaty
mų. Tai buvo užuomina, kad 
Maskva vetuos respublikos 
įstatymų viršenybę. Naujosios 
konstitucijos pasiūlymas buvo 
atidėtas, kaip sakoma, toles
niam svarstymui. Tai sukėlė 
didelę politinę krizę, prisime
na Sąjūdžio vadovas Vytautas 
Landsbergis. Žmonės stovėjo 
ir laukė prie Aukščiausiosios 
tarybos. Nuotaika buvo įtemp
ta, girdėjosi šūkiai: “išdavikai”. 
Sekantį pirmadienį Sąjūdis 
atsakė “stop” - akcija: Vil
niaus gatvių eismas sustojo 
dešimtį minučių. Visą savaitę 
iš langų ir balkonų kabojo vė
liavos su juodais kaspinais. 
Kūčių vakarą lietuvių namuo
se užgeso šviesos, languose 
pusę valandos degė žvakės. 
Tai buvo giliai reikšmingas 
simboliškas protestas. Partija 
savo ruožtu atsakė, nutraukda
ma visus pokalbius su Sąjūdžiu. 
Valdžios televizija jį boikota
vo. Padėtis buvo grėsminga, 
pasakoja Landsbergis. Bet pa
mažu ji sunormalėjo. Respub
likos vadovai pasirodė pakan
kamai šmintingi, nesigriebda- 
mi kitokių priemonių prieš 
Sąjūdį.

Norėtų federacijos
Vėl užsimezgė ryšiai, vyksta 

“korektiškas dialogas” prieš 
kovo 26-sios rinkimus. Sąjūdis 
ir partija varžosi dėl rinkimi
nės programos. Mes teigiame, 
kad 1939-40 metų įvykiai buvo 
agresija, sako Čekuolis. Dvie
jų banditų, Hitlerio ir Stalino, 
sandėris, okupacija nuvedė į 
aneksiją. Viskas vyko prieš 
tautos valią. Mes kalbame apie 
masinius trėmimus ir “Aušvi- 
cą” Šiaurės ledjūrio salose. 
Ir mes sakome, kad jeigu tai 
buvo okupacija, tai mes komu
nistai (Čekuolis pats yra par
tijos narys, pažymi korespon
dentas,) turime save klausti, 

kas mes iš tikrųjų esame: ko
munistai ar kvislingai. Jei 
esam garbingi, turime pripa
žinti šią dilemą ir ieškoti išei
ties. Toji išeitis - tai sąjungos 
pavertimas federacija. Tary
bų Sąjunga šiandien yra iš 
tikrųjų Didžioji Rusija, sako 
Čekuolis. Mūsų vyriausybė - 
ne mūsų. Mūsų Centro komite
tas - ne mūsų, bet Maskvos 
statytiniai. Federacija sukur
tų ne tik suverenias valstybes, 
bet padėtų pagrindą sveikam 
ūkiui. Bet jei tai nebus tikra 
federacija, tiktai “kosmetiš
ka”, tada nebus įmanoma su
laikyti žmonių. Jie ims reika
lauti išstojimo iš Tarybų Są
jungos.

Skirtingi keliai
Partijos būstinėje švedas 

korespondentas kalbėjosi su 
Justu Paleckiu, kuris tvarko 
ideologijos reikalus centro 
komitete. Tai, pasak Hamrino, 
naujų laikų žmogus, kalba ra
miai, be iliuzijų, be klišių, ge
rai žinodamas, jog partija savo 
politika praeityje išeikvojo 
didelę dalį savo pasitikėjimo. 
Jis sako galįs pasirašyti po 
daugeliu to, ką skelbia Lands
bergis ir Čekuolis. Tačiau jis 
teigia, kad šiuo metu Lietuvoje 
viešpatauja “neišmananti vil
tis”, “taip ar ne”, “balta ar juo
da”. Jausmai, ne protas valdo. 
Sąjūdis ritasi su banga, kurios 
jis nesuvaldo. Gal tą patį rei
kia pasakyti ir apie partiją, 
kuri nepajėgia priešintis. Ir 
vis dėlto mes esame valdžioje 
ir turime nešti atsakomybę. 
Partija turi vesti realizmo ir 
pragmatizmo kryptimi. Ir tai 
nepopuliaru. Bet partija nega
li pasiūlyti daugiau negu Są
jūdis. Todėl lengvai pereina 
į gynybos poziciją, kurią Pa
leckis aiškina, lygindamas Bal
tijos respublikų sąlygas. Esti
joje ir Latvijoje, kur rusai ir 
ateiviai sudaro pusę ar dau
giau gyentojų, liaudies sąjū
džiai buvo priversti ieškoti 
sandėrio su partija, nes iškilo 
“trečioji jėga”, vadinamasis 
“interfrontas”. Lietuvoje irgi 
reiškiasi toks “interfrontas” - 
rusų ir lenkų remiama “Vie
nybė”, bet ji silpna, neturi aiš
kios programos nei tvirtų va
dovų. Sąjūdžiui negresia dvie
jų frontų karas. Todėl Lietuvo
je akistata su partija atvires
nė ir radikalesnė negu kitose 
Pabaltijo respublikose. 

grąžinti buvo nesėkmingos. Ne 
taikos, o pergalės nori ir suki
lusieji marksistai, ir jų su
triuškinimo siekiantys ARE
NOS vadai. Ekonominei ir ka
rinei Salvadoro paramai JAV 
prez. R. Reagano vyriausybė 
išleido apie tris bilijonus do
lerių, tačiau jų nepakako kraš
to ekonomijai atstatyti, nes ją 
sąmoningai griauna marksisti
niai sukilėliai. Prezidento rin
kimai š. m. kovo 19 d. reiškia 
nepagydomu kepenų vėžiu 
merdėjančio J. N. Duartės pa
sitraukimą iš politikos.

Rinkimų rezultatai
Prezidento rinkimuose krikš

čionims demokratams atsto
vavo F. Ch. Mena, ARENAI - 
įsteigėją mjr. R. D’Aubuisso- 
ną pakeitęs milijonierius ka
vos plantacijos savininkas A. 
Cristianis. Rinkimuose daly
vavo tik apie 60% balsavimo 
teisę turinčių salvadoriečių, 
nes balsavimus trukdė mark
sistinių sukilėlių ir kariuo
menės susikirtimai. Žuvo 43 
asmenys, buvo sužeista beveik 
šimtas. Remiantis negaluti
niais duomenimis, ARENOS 
kandidatas A. Cristianis gavo 
53,8% balsų, krikščionis de
mokratas F. Ch. Mena - 36,6%. 
Žuvusiųjų eilėse yra trys žur
nalistai, sekę ir norėję apra
šyti rinkimus. Liudininkų tei
gimu, juos nušovė kariuome
nės atstovai. A. Cristianis pre
zidento pareigas iš J. N. Du
rantes perims birželio 1 d. JAV 
prez. G. Busho laukia nauja 
problema. Valstybės departa
mentas jau paskelbė, kad nau
joji Salvadoro vyriausybė bus 
remiama tik tokiu atveju, jei
gu ji laikysis demokratijos ir 
gerbs pagrindines žmogaus 
teises.

Šamiro problemos
Izraelio premjerui J. Šami- 

rui artėja pirmasis susitiki
mas su naujuoju JAV prez. G. 
Bushu. Pasigirsta vis daugiau 
balsų, kad atėjo laikas į taikos 
derybas įsileisti ir palestinie
čių PLO organizaciją, kurios 
vadas J. Arafatas oficialiai pri
pažino Izraelio egzistencijos 
teisę. JAV valstybės departa
mentas jau yra pradėjęs pokal
bius su PLO atstovais. Praėju
sią savaitę visos Izraelio žval
gybos agentūros premjerui J. 
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Šv. Kazimiero kolegija reikalinga skubios visuomenės paramos
Vasario 16-ji JAV sostinėje

Vašingtono lietuviai iškilmingai atšventė nepriklausomybės sukaktį
Kai Lietuva svajoja apie nepriklausomybę 

Įspūdžiai prancūzų žurnalisto, apsilankiusio Lietuvoje
Visų tikslas - nepriklausoma Lietuva 

VLIKo ir PLB atstovų pasitarimai
Pokalbiai su lenkais

Atsiliepimas į A. Gurecko straipsnį “Ne be sąlygų”
Vakaras su Baliu Gajausku

Laisvės kovotojas ir ilgametinis sąžinės kalinys lankėsi Klivlande
Ąžuolų randai

Dokumentinė apybraiža, vaizduojanti sibirinius lietuvių trėmimus 
Reginos Žiūraitienės paroda

Ji buvo suruošta kanadiečių ir lietuvių visuomenei

Šamirui įteikė bendrą prane
šimą, patariantį pradėti tie
siogines taikos derybas su PLO 
organizacija, nes be jos nebus 
įmanoma užbaigti paauglių pa
lestiniečių vakarinėje Jorda
no pakrantėje ir Gazos juosto
je 1988 m. gruodžio 8 d. pradė
tų riaušių. Šiose Izraelio oku
puotose srityse žuvusių paaug
lių skaičius jau peržengė 400, 
o įzraelitų žuvo tik 17. Pra
džioje į paauglius buvo šau
doma guminėmis kulkomis, o 
dabar kariai aprūpinti gero
kai stipresnėmis plastikinė
mis kulkomis. Bendrame žval
gybų pranešime pabrėžiama, 
kad tokia taktika yra nuosto
linga Izraeliui. Jeigu toliau 
bus atsisakyta derybų su PLO, 
gali pablogėti ryšiai su JAV, 
sutrikti lig šiol teikta metinė 
$3 bilijonų parama.

Sukta taktika *
Premjeras J. Šamiras J. Ara

fatą ir PLO organizaciją vis 
dar laiko teroristais ir atmeta 
bet kokias derybas. Paramos 
savo politikai jis nutarė ieš
koti pasaulio žyduose, Jeruza
lėje surengęs susitikimą su 
1.600 žydų vadų iš 40 pasaulio 
kraštų. Jiems jis teigė, kad 
prieš Izraelį dabar vedamas 
naikinimo taktikos karas, kad 
tikrų faktų neskelbia spauda, 
kad PLO organizacija nori su
naikinti Izraelį. Tad negali 
būti nė kalbos apie tariamas 
taikos derybas su jos atsto
vais. Jis leido suprasti, kad 
paauglių palestiniečių riau
šes Izraelio okupuotose srity
se tegali užbaigti kariuome
nė ginklo jėga. Sujaudinti žy
dų vadai priėmė rezoliuciją, 
kad jie, susirinkę amžinoje ir 
nedalinamoje Izraelio sosti
nėje Jeruzalėje, solidariai 
remia šią valstybę ir jos gy
ventojus. Remia ir jau net 40 
metų trunkančias Izraelio pa
stangas siekti nuolatinės tai
kos. Pasaulio žydų vardu tei
giama, kad jie ir toliau steng
sis užtikrinti Izraelio valsty
bės saugumą. Esą jie didžiuo
jasi Izraelio demokratija, tei
singumu ir laisve, realybe ta
pusiu sionistų sapnu. Atski
ruose pokalbiuose su žurna
listais buvo prasitarta, kad 
kai kuriems vadamas nepatin
ka visa J. Šamiro politika.
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Vasario 16 d. priėmime Lietuvos pasiuntinybėje Vašingtone. Viduryje kardinolas JAMES HICKEY su dviem Va
šingtono arkidiocezijos vyskupais pagalbininkais ir Lietuvos atstovas STASYS LOZORAITIS su ponia

Vasario 16-ji JAV sostinėje
“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Seminarija, kuri šiaukiasi pagalbos
Lietuvių Š. Kazimiero kolegija Romoje, veikianti jau 50 metų. 

Jai reikalinga skubi visuomenės parama

Jau 50 metų Romoje veikia 
vienintelė lietuvių kunigų se
minarija laisvajame pasauly
je. Joje auklėjosi, mokėsi ir 
ruošėsi lietuvių sielovadai 
per 120 kunigų, tarp jų 2 arki
vyskupai: pronuncijus Jonas 
Bulaitis ir pronuncijus Audrys 
Bačkis. Auklėtinių skaičius 
(klierikų, besiruošiančių kuni
gystės šventimams, ir kunigų, 
gilinančių teologines studijas 
licenciato ar doktorato laips
niams) svyravo tarp 20 ir 4.

Šiuo metu kunigystei ruošia
si trys lietuviai klierikai: 
Jonas Malinauskas ir Robertas 
Rėkus iš Suvalkų trikampio, 
Robertas Rakauskas iš Los 
Angeles, du kunigai gilina 
studijas - kun. Paulius Mališ- 
ka iš Montrealio (šį pavasarį 
gaus licenciatų iš teologijos) 
ir kun. Petras Semaška iš Ar
gentinos (gaus doktoratą iš 
kanonų teisės). Ateinančiais 
mokslo metais tikimasi su
laukti bent dviejų kunigų iš 
Lietuvos, kurie ruošis profe
sūrai Kauno seminarijoje.

Su lengvėjančia tikinčiųjų 
padėtimi Lietuvoje didėja 
mūsų popiežiškos kolegijos 
reikšmė. Turėti tokią institu
ciją krikščionybės centre yra 
neįkainojamas turtas. Čia ne 
tik ruošiasi mūsų busimieji 
dvasiniai vadovai, kolegija yra 
ir jaukūs lietuviški namai vis 
daugiau ir dažniau iš Lietuvos 
atvykstantiems kunigams bei 
vyskupams.

Šalia kasdieninių kolegijos 
išlaikymo išlaidų, vadovybė 
yra šiuo metu spaudžiama ne- 
atidėliotinių remontų ir val
džios reikalavimų pakeisti 
elektros sistemą, sutvarkyti 
vandentiekį ir t.t. Vien val
džios įsakyti darbai atsieis per 
$300.000. Kolegijos vadovybė, 
nebegalėdama tų remontų ati
dėti, darbus pradėjo skolon, 
tikėdama, kad mūsų lietuviška 
visuomenė ateis į pagalbą su 
dosnia auka.

Visų kraštų vyskupijų kon
ferencijos yra įvedusios Mal
dos dieną už pašaukimus į dva
sinį gyvenimą bei metinę 
rinkliavą seminarijų išlaiky

mui. Mums, lietuviams, irgi 
reikia panašios dienos. Labai 
gražu, kad prisidedame prie 
gyvenamo krašto seminarijų 
išlaikymo, bet negalime pa
miršti ir savų reikalų, savos 
Šv. Kazimiero kolegijos, kuri 
ruošia kunigus mūsų lietuviš
kom parapijom.

Neseniai atšvęstas Lietuvos 
krikščionybės jubiliejus ver
čia mus ne vien didžiuotis pra
eitimi, bet ir rūpintis mūsų 
išeivijos bei visos Lietuvos 
ateitimi. Todėl labai prašau 
gerbiamus klebonus kiekvie
nais metais paskirti vieną 
sekmadienį Lietuvos Bažny
čios reikalui - surengti mal
dos dieną už pašaukimus ir 
padaryti rinkliavą Šv. Kazi
miero kolegijai išlaikyti. Jei 
kurie gerbiami klebonai gal
votų, kad šiam reikalui yra 
reikalingas vietos vyskupo 
leidimas, maloniai prašau pra
nešti man,-jis bus parūpintas.

Mes dažnai skundžiamės, 
kad neturime pašaukimų ir 
esame susirūpinę kas pakeis 
į pensiją išeinančius mūsų 
klebonus. Būkime užtikrinti, 
jeį kiekviena mūsų lietuviška 
parapija aktyviai pradės puo
selėti pašaukimų idėją, rimtai 
priims Kristaus įsakymą “Mels
kite pjūties Viešpatį, kad at
siųstų darbininkų”, — lietuvių 
klierikų skaičius žymiai padi
dės ir jie, užuot ėję į vietines 
krašto seminarijas, pasirinks 
lietuviškąją Šv. Kazimiero ko
legiją. Kolegijos vadovybė, 
turėdama reguliarias paja
mas, užuot laužiusi galvą, kaip 
suvesti galą su galu bei leidu
si laiką laiškų rašymui prašant 
aukų, galės pagrindinį dėme
sį skirti klierikų auklėjimui.

Aukas kolegijos išlaikymui 
bei šiuo laiku daromiems re
montams galima įteikti per 
savo parapiją, Religinę lietu
vių katalikų šalpą, siųsti mano 
raštinės adresu arba tiesiai į 
Romą: Rev. Msgr. A. Bartkus, 
Pontificio Collegio Lituano, 
Via Casalmonferrato 20, 00182, 
Roma, Italy.
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

MIELAI MAMAI

AfA 
NINAI FABRICIENEI

iškeliavus amžinybėn,
dukteriai MARIJAI GERTIENEI, vyrui RIMUI, vaikai
čiui ALEKSANDRUI bei visiems giminėms reiškiame 
gilią ir nuoširdžią užuojautą-

Buvę Telšių gimnazijos mokiniai - draugai

OnaiJian ®Lrt jĮMemoriab 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

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 71-ji šventė sostinė
je Vašingtone paminėta dviem 
atvejais: vasario 16 d. vakarą 
įvykusiu svečių priėmimu Lie
tuvos pasiuntinybės rūmuose 
ir vasario 19 d., sekmadienį, 
pamaldomis sostinės katalikų 
Šv. Mato katedroje ir Marylan- 
do universiteto suaugusių švie
timo centre LB Vašingtono 
apylinkės valdybos suruoštu 
minėjimu.

Ketvirtadienio, vasario 16 d. 
pavakare Lietuvos pasiuntiny
bės rūmų durys svečiams atsi
darė 6 v.p.p. ir iš viso per dvi 
valandas jų perėjo apie 250, 
tai rekordinis skaičius. Šalia 
didelio būrio lietuvių, tarp 
kurių buvo ir nemažai jauni
mo, į priėmimą atsilankė Va
šingtono kardinolas J. Hickey, 
lydimas dviejų vyskupų pagal
bininkų, Vatikano nunciatūros 
atstovas, aukšti valstybės de
partamento pareigūnai, Hel
sinkio komisijos nariai, užsie
nio šalių pasiuntinybių atsto
vai, amerikiečių laikraščių šta
bų nariai, tarp jų ir įtakingo 
dienraščio “Christian Science 
Monitor”. Dalyvavo ir Ameri
kos Balso keli aukštesnio ran
go pareigūnai.

Naujais paveikslais ir istori
nėmis fotografijomis išpuošto
je pasiuntinybėje, kur dvie
juose antro aukšto kambariuo
se laukė vaišių stalai. Atvyku
sius svečius pasitiko Lietuvos 
atstovas Vašingtone ir prie 
Šv. Sosto Stasys Lozoraitis su 
žmona Daniele, tik ką grįžusia 
iš Italijos, kur palaidojo savo 
tėvą. Čia pat matėsi ir buvęs 
šių rūmų šeimininkas, Lietu
vos diplomatijos šefas dr. St. 
Bačkis su žmona. Jokių oficia
lių kalbų pasiuntinybėje ne
buvo. Besivaišinant mezgėsi 
naujos pažintys ir draugiški 
pokalbiai. Iš aukštesnio rango 
lietuvių valdžios pareigūnų 
buvo naujo JAV prezidento 
Busho paskirta butų ir miestų 
planavimo ministro J. Kempo 
viena iš padėjėjų viceministre 
Ona Skirmantė-Kondratienė, 
valstybės departamento parei
gūnas Linas Kojelis, iš Baltų
jų rūmų į Švietimo ministeriją 
perėjusi dirbti Rita Bureikai- 
tė, valstybės departamento 
Pabaltijos skyriaus viršinin
kas J. Zerolis ir dar gal vienas 
kitas.

Nuotaika čia buvo tokia sma
gi, kad, po dviejų valandų atė
jus nustatytam laikui, daugelis 
svečių dar nė nemanė skirsty
tis.

Kasmetinė tradicija Šv. Mato 
katedroje

Sostinės Šv. Mato katedroje 
kiekvieną sekmadienį 10 vai. 
ryto yra laikomos giedotos mi
šios lotynų kalba, į kurias suva
žiuoja Vašingtone reziduojan
tys užsienio diplomatai ir šiaip 
įvairūs kitų kraštų žmonės, 
nes jų JAV sostinėje niekad 
netrūksta. Artimiausią vasario 
16d. sekmadienį sostinės kata
likų veikėjas, Amerikos lietu
vis, ilgesnį laiką dirbęs užsie
nio tarnyboje Varšuvoje ir ki
tur Juozas Simanis, užprašo 
Mišias atlaikyti pavergtos Lie
tuvos intencija, pateikdamas 
medžiagos ir pamokslui. Toji 
tradicija jau tęsiasi dešimt ar 
daugiau metų ir tai unikumas 
išeivijos lietuvių istorijoje, 
nes nežinau krašto, kur pasto
viai sostinės katedroje kiek
vienais metais nepriklauso
mybės šventės proga būtų lai
komos Mišios už Lietuvą.

Šiemet tokios Mišios buvo 
atlaikytos vasario 19, sekma
dienį. Esant saulėtai žiemos 
dienai, erdvi katedra buvo 
apypilnė žmonių. Iš jų nemažą 
būrį sudarė lietuviai. Choro 
ir dvasininkų, kurių tarpe bu
vo ir mūsų kapelionas kun. dr. 
T. Žiūraitis, procesiją prie al
toriaus palydėjo tautiniais rū

bais pasipuošęs lietuvių jauni
mas. Aukojimo metu jaunimas 
nešė ir aukas. Mišių pagrindi
nis koncelebrantas kun. J. 
Gigrich, savo pamoksle aiškin
damas dienos evangeliją, min
timis nukrypo ir į Lietuvą, šį 
kartą kalbėdamas ne apie ti
kinčiųjų kančias, bet apie lie
tuvių tautos atgimimą. Ji susi
laukė savojo kardinolo, Vil
niaus katedros ir kelių kitų 
šventovių sugrąžinimo. Įspū
dingiausias momentas ir šį 
kartą buvo, kai Mišioms pasi
baigus iš profesionalų choris
tų sudarytas katedros choras, 
vargonams gaudžiant, sugiedo
jo Lietuvos himną, įsijungus 
ir katedroje buvusiems lietu
viams. Lietuvos himnas ir kar
tais dar “Marija, Marija” gies
mė yra kasmetinė tradicija 
JAV sostinės Vašingtono ka
tedroje. Ir ačiū už tai tauriam 
lietuviui, nors savo protėvių 
kalbą ir mažai suprantančiam 
- Juozui Simaniui, Lietuvos 
vyčių organizacijos nariui.

Minėjimo tęsinys universiteto 
salėje

Pasibaigus Mišioms katedro
je, vieni pasuko valandėlei 
kitai į namus, o kiti nuvažiavo 
tiesiai į sostinės pašonėje 
esantį Marylando universiteto 
suaugusių švietimo centrą, kur 
universiteto valgykloje buvo 
galima užkąsti ir papoilsiauti, 
porai valandų likus iki LB Va
šingtono apyl. v-bos ruošiamo 
minėjimo. Universiteto patal
pomis Vašingtono lietuviai, 
neturėdami savos pastogės, 
pastaruoju metu jau ne kartą 
pasinaudoja čia dirbančios 
tautietės V. Gaškaitės-Bandie- 
nės dėka. Patalpos tikrai jau
kios, šviesios, o aplinka aka
demiška.

Minėjimą atidarė ir jį taik
liai, gyvai bei įspūdingai 
abiem kalbom pravedė JAV 
kariuomenės pulk. Donatas 
Skučas, LB Vašingtono apyl. 
v-bos pirmininkas. Invokaciją

sukalbėjo Vašingtono lietuvių 
kapelionas kun. dr. T. Žiūrai
tis, JAV ir Lietuvos himnus 
giedojo D. Šimonytė-Miller, 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo aktą skaitė Mary
lando u-to atominių mokslų 
prof. K. Almenas. A. Pemkus 
perskaitė JAV prezidento Bu
sho laišką Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga. Sveiki
nimo žodžius tarė Lietuvos 
diplomatijos šefas dr. S. Bač
kis ir rusų pavergtos uzbekų 
tautos atstovas.

Pagrindinę kalbą pasakė 
JAV jaunimo sąjungos pirmi
ninkas, studentas Darius Su
žiedėlis, pastaraisiais metais 
lietuviškoje veikloje aktyviai 
pasireiškęs jaunuolis, lankęs 
Vasario 16 gimnaziją, buvęs 
Lietuvoje ir ten kelis mėne
sius studijavęs Vilniaus uni
versitete. Savo 45 minutes 
trukusioje plačios tematikos 
kalboje jis palietė daug įvai
rių reikalų, klausimų, išeivi
ją jaudinančių problemų, bet 
nei vienos išsamiai neišgvil
deno. Tačiau kartu reikia pri
pažinti, kad paskatininko ban
dymas pasisakyti svarbiau
siais išeivijos klausimais yra 
sveikintinas ir pati jo veikla 
lietuviškoje visuomenėje yra 
viltį žadinantis reiškinys.

Labiausiai visiems patikusi 
minėjimo dalis buvo koncer
tas, kurį atliko solistė Neri
ja Linkevičiūtė Kasparienė, 
akompanuojant pianistui T. E. 
Reilly. Itin progai pritaikytos 
programos metu solistė padai
navo dešimt lietuvių kompozi
torių kūrinių ir ariją iš operos 
“Mignon”, o bisui tradicinę 
“Kur bakūžė samanota”.

Ilgesnį laiką Vašingtone ne
girdėtos solistės Nerijos Lin- 
kevičiūtės-Kasparienės pasi
rodymas buvo maloniai ir pa
lankiai sutiktas, o programa 
labai derinosi prie dienos nuo
taikos. Laukiam ir daugiau jos 
pasirodymų.

AfA 
JUOZUI RAŽAUSKUI

mirus,
žmoną ONUTĘ, sūnus, dukrą ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame -

Prisikėlimo parapijos choras

AfA 
JUOZUI RAŽAUSKUI

mirus,
žmoną JANINĄ, sūnų ARVYDĄ, dukras — VIDUTĘ ir
RŪTAI, jų šeimoms, broliui KAZIMIERUI su žmona ir 
kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Olė ir Jonas Petrauskai
Irena ir Stasys Petrauskai

AfA
ANASTAZIJAI KALVAITIENEI

mirus Čikagoje, 

jos sesutę ONĄ JUODVIRŠIENĘ, mūsų ilgametę 
kaimynę Westone, nuoširdžiai užjaučiame-

M. A. Danieliai J. Šeperys
A. Duobienė L. Šileikienė
E. Jaškienė T. Varneckienė

A. V. Žalnieriūnai

Mirties angelui į amžinybę pašaukus 
mylimą vyrą ir tėvelį

a. a. MARIJONĄ GRINCEVIČIŲ,

gilaus skausmo valandoje žmoną ALYTĘ, sūnus - 
LEONARDĄ ir MARIJŲ su šeimomis nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -

H. Kairienė Linas Kairys su šeima,
Vidas Kairys Kansas City, USA

Paul L’Ortye

AfA 
VLADUI ALIŠAUSKUI

iškeliavus amžinybėn,
brolį PRANĄ su žmona ELENUTE, žmoną ONĄ ALI-
ŠAUSklENĘ su šeima giliai užjaučiu -

Alfonsas Morkvėnas

AfA 
VLADUI ALIŠAUSKUI

mirus,

žmoną, brolį PRANĄ su žmona ELENUTE ir kitus
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

J. K. Ališauskai J. J. Zenkevičiai
S. A. Petraičiai

AfA 
VLADUI ALIŠAUSKUI

mirus,
žmoną, brolį PRANĄ su žmona ELENUTE ir kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame -

Lilė ir Bronius Zabulioniai

London Ont. Viktorija ir Viktoras Staškūnai

AfA 
VLADUI ALIŠAUSKUI

iškeliavus amžinybėn,
jo žmoną, brolį PRANĄ ALIŠAUSKĄ su žmona 

ELENUTE ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

S. J. Andruliai
G. Gaižutienė
V. V. Ivanauskai
J. Vingelienė

G. Vyt: Balčiūnai
D. Tamutytė
Vyt. Kastytis

G. M. Valaičiai

AfA 
VLADUI ALIŠAUSKUI

mirus,

jo šeimą, brolį PRANĄ su žmona ELENA ir gimines 
Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame -

L. A. Vaičeliūnai
L. P. Linkevičiai
O. M. Krivickai

A. Aulinskas
E. Sargautienė

J. Barzdaitienė
P. J. Vėgeliai

AfA
VLADUI ALIŠAUSKUI 

mirus,

liūdinčiai šeimai ir broliui PRANUI, brolienei
ELENUTEI bei artimiesiems reiškiame gilią * 

užuojautą -

Pr. Čečys

V Eižinas
N. Preibienė

S. Vaitiekūnienė

J. ir K. Rugiai 
B. Stalioraitienė 
B. Trukanavičius 
M. Žaliauskas



Vienoje iškilmėje Vilniuje, prie arkikatedros, pirmasis kompartijos sekretorius A. BRAZAUSKAS sveikinasi 
su kardinolu V. SLADKEVIČIUMI; prie jų - vyskupas J. PREIKŠAS

Visų tikslas ■ nepriklausoma Lietuva
VLIKo ir PLB atstovų pasitarimas ir pareiškimas visuomenei

Kai Lietuva svajoja apie nepriklausomybę
Įspūdžiai prancūzų žurnalisto, grįžusio iš kelionės į Lietuvą. Jo įspūdžius išspausdino 

įtakingasis prancūzų dienraštis “Le Monde” 1989.11.18

Bernardas Guetta rašo iš 
Vilniaus: “Minėdamas Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimą 1918 metais, Sąjūdis, 
sambūris už pertvarką, tapęs 
antrąja jėga šioje baltiečių 
respublikoje, pasisakė vasa
rio 16, ketvirtadienį, už sava
rankišką apsisprendimą, rei
kalaujantį nei daugiau nei 
mažiau pasitraukimo iš Sovie
tą Sąjungos.”

Po šios įžangos specialus 
dienraščio korespondentas 
sako apie iškilmę Kaune:

“Šimtas tūkstančių kairiųjų 
rankų, t.y. širdies rankų, paki
lo dangop, ir visi - vyrai, mo
terys, vaikai, jauni ir seni, iš 
lėto kartojo nakties metu prie
saikos žodžius: dirbti Lietuvos 
laisvei su pagalba Dievo ir vi
sų geros valios žmonių pasau
lyje”.

Pergalės diena?
Atrodė, pasak koresponden

to, kad čia minima ne laisvės 
paskelbimo sukaktis, o pati 
laisvės bei nepriklausomybės 
pergalė, įvykusi šiandieną. 
Miestas pilnas Lietuvos vėlia
vų. Vasario 15, trečiadienį, 
posėdis Kauno teatre:

“Šioje mažoje itališkoje sa
lėje, pilnoje violetiniu aksomu 
aptrauktų sėdynių, atsistoja 
rinktinė lietuvių publika, barz
doti vyrai, ilgom sukniom mo
terys. Ašaros veržiasi iš dauge
lio akių. Atrodė kaip XIX š. 
Budapešte ar Milane, kai iro 
austrų-vengrų imperija ir kai 
aukštoji visuomenė konspira
vo Operos salėje. Buvo skai
toma 1918 metų deklaracija: 
‘Lietuvos taryba skelbia at
statanti demokratinę Lietu
vos valstybę ir nutraukia visus 
praeties ryšius su kitomis val
stybėmis ...’

Plojo ir giedojo iš susijaudi
nimo prikimusiais balsais: 
“Lietuva, tėvyne mūsų ...” 
Tai buvo jaudinantis momen
tas ir galbūt, be abejonės, žen
gianti istorija.

Nauja deklaracija
Sąjūdžio seimas trečią va

landą ryto vienbalsiai (išsky
rus vieną) priėmė naują Vasa
rio 16 deklaraciją, primenan
čią 1918 metų pareiškimą. Ka
dangi pastarasis buvo pripa
žintas tarptautiniu mastu, jis 
tebegalioja ir šiandieną.

Tai esą, pasak koresponden
to, visai teisinga. Naujoje Są
jūdžio deklaracijoje sakoma: 
“Lietuvių tauta priešinosi vi
somis priemonėmis hitleri
niam ir stalininiam genoci
dui, ji ryžtingai tebesipriešina 
didžiųjų galybių kolonijinėm 

AfA 
JUSTINUI VIZGIRDAI 

mirus,
jo žmoną JANINĄ, dukras - VIDĄ ir DAIVĄ, sūnų 
ARVYDĄ, seseris - ZOSĘ, ALBINĄ, JULĘ, KLEMEN- 
TINĄ, brolius - JUOZĄ ir JONĄ bei kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Juzefą, Vida ir Pranas Dovidaičiai

apreiškom. Lietuvos persitvar
kymo sąjūdis remia lietuvių 
tautos valią atgauti savo teises 
taikiu būdu ir gyventi nepri
klausomai nuo bet kokio dikta
to” (versta iš prancūzų kalbos).

Dar pacitavęs keletą pareiš
kimų iš Sąjūdžio deklaracijos, 
korespondentas daro išvadą, 
kad Sąjūdis ramiu būdu sie
kia Lietuvos nepriklausomy
bės - pasitraukimo iš Sov. Są
jungos sudėties. Sąjūdis esą 
tikisi rinkimuose į Sov. Sąjun
gos kongresą - parlamentą 
laimėti tris ketvirtadalius at
stovų iš Lietuvai skirtų 42. 
Rudenį tikisi laimėti daugu
mą rinkimuose į Aukščiausią 
Lietuvos tarybą.

Iš esmės betgi tai nekeičia 
Europos žemėlapio, o tik nu
braukia paskutines sovietinio 
žaidimo taisykles. Tai esą aki
vaizdžiai matyti fakte, kad pir
masis kompartijos sekretorius 
A. Brazauskas, grįžęs iš Mask
vos, dalyvavo Sąjūdžio rengto
se iškilmėse.

Ilgas procesas
Tai precedentas, kuris esą 

neliks be pasekmių. Tai pavo
jingas žaidimas, apie kurį Są
jūdžio seimo tarybos sekreto
rius pareiškė, kad jame daug 
ką lemia ekonominė reforma: 
“Kadangi mes nematome jo
kios galimybės federacinėje 
plotmėje, mintis bėgti iš skęs
tančio laivo stiprėja.”

Tai esą rodo, kad spaudimas 
Lietuvoje minėta linkme yra 
stiprus, kad nepriklausomy
bės šalininkų įtaka didėja. 
Ir jeigu Sov. Sąjunga nenori 
gelbėtis, Lietuva nenori mirti 
kartu su ja. Gorbačiovas turįs 
tai nuspręsti. Šis politinis žai
dimas esąs pavojingas, subti
lus, bet Sąjūdžio nariai vis kar
toja, kaip ir jo pirmininkas 
prof. Landsbergis: “Jeigu 
mums leistų, mes įvykdytume 
Gorbačiovo reformas.”

Sąjūdžio narys, leidyklos 
direktorius filosofas Romual
das Ozolas minėtus reiškinius 
taip aiškino: nepriklausomy
bė yra procesas; ji nėra vien 
politinė, bet ir ekonominė bei 
socialinė; po penkerių, dešim
ties ar penkiolikos metų Lie
tuva bus nepriklausoma. Esą 
Maskva žino, kad tai, kas buvo 
neįmanoma vakar, bus galima 
rytoj.

Kaune ir Vilniuje
Prancūzui korespondentui 

didelį įspūdį padarė Laisvės 
statulos atidengimo iškilmės 
Kaune, statulos, kuri sovieti
nės okupacijos buvo pašalinta, 
bet liko išsaugota muziejuje. 
Ji vaizduojanti moterį, laikan

čią rankose sutraukytą grandi
nę. Visiems esą aišku, kad tai 
Lietuvos laisvės simbolis. Jos 
atnaujinimo, bei atidengimo 
proga kalbėję tokie žymūnai, 
kaip kardinolas V. Sladkevi
čius, kompartijos sekr. A. Bra
zauskas, Sąjūdžio pirm. V. 
Landsbergis.

Vilniaus katedroje vasario 
16 d. atlaikytos labai iškilmin
gos pamaldos, kuriose vysk. J. 
Steponavičius pasakęs pa
mokslą tema “Jei tave užmirš
čiau, Jeruzale”, turėdamas gal
voje Lietuvą.

Vilnius, pasak koresponden
to, esąs ir Viena, ir Krokuva, 
ir Praha ir Budapeštas. Tai di
delės kryžkelės miestas, kuria
me kryžiavosi Europos kultū
ros ir jos baisybės. Jis esąs 
gražus, kaip ir pati Europa.

Minėtą dieną Lenino gatve 
žygiavęs jaunuolių būrys (apie 
50), skanduodamas: “Šalin visi 
okupantai!” “Ar tai karinis 
perversmas? - klausia kores
pondentas. - Gorbačiovo nuša
linimas? Komunizmo galas? 
Sistemos merdėjimas? Nauja 
revoliucija? Džiaugsmo aki
mirka ar ilgos kovos pradžia?”

Dabartinė būklė
Joks uniformuotas pareigū

nas nedrumstė iškilmių. Viso
je Lietuvoje esama apie 150 
nepriklausomų leidinių. Da
bartinę politinę būklę Lietu
voje taip apibūdinęs Sąjūdžio 
seimo tarybos narys ir univer
siteto partinis sekretorius 
prof. Genzelis: ir reformų ša
lininkai, ir konservatoriai 
neįžvelgia tikrosios padėties. 
Patys konservatoriai esą suski
lę į dvi grupes: vieną jų sudaro 
tie pareigūnai, kurie yra pa
lankūs decentralizacijai su są
lyga, jei nebus paliestos jų pri
vilegijos; antrą grupę sudaro 
iš Maskvos atvykę pareigūnai, 
kurie nori išlaikyti koloniza
ciją. Konservatoriams prieši
nasi liberalinis frontas, kuris 
nesutaria su Kremliaus libera
lais, kliudančiais priėmimą 
naujos Lietuvos konstitucijos 
ateinantį rudenį, nes ji suda
rysianti sąlygas politiniam 
pliuralizmui.

Braškantis laivas
Lyg ir suglausdamas savo 

įspūdžius, korespondentas pa
lygina dabartinę būklę Lietu
voje su laivu, kuriame viskas 
braška, tačiau niekas nežino, 
ar tai fatališkas braškėjimas. 
Sovietijos gyventojai esą gerai 
žino, kas yra karas, kas yra pi
lietinis karas, ką reiškia įvy
kiai Kaukaze. Net radikaliausi 
nepriklausomybės šalininkai 
Lietuvoje nenori jėgos panau
dojimo.

Tikinčiųjų Bendrija Lietu
voje po 40 metų persekiojimo 
pradėjusi naują pastovumo 
laikotarpį. Anot kun. V. Aliu
lio, partija nori lošti hierar
chijos korta: “Jei ir sunku nu
raminti žaidimą, tai galima 
bent susilaikyti nuo jo kursty
mo: ir tai jau daug.” Dabar, 
kaip ir visur, Lietuvoje vyksta 
neišvengiamas dialogas bei jo 
gilinimas, nes, anot prof. Lands
bergio, “Pakeitimų noras tapo 
dideliu noru didelių pakeiti
mų.” M.

PLB ir VLIKo valdybų atsto
vų pasitarimas įvyko 1989 m. 
kovo 11 d. Arlingtone, Virg. 
Dalyvavo iš PLB - pirm. prof, 
dr. V. Bieliauskas, dr. V. Damb- 
rava ir A. Gureckas, iš VLIKo 
- pirm. dr. K. Bobelis, V. Jokū
baitis, dr. D. Krivickas, P. Na
rutis. Štai jų pareiškimas.

1. Lietuvių tautos laisvės 
kovos Lietuvoje ir užsienyje 
nekintamas tikslas yra nepri
klausoma, suvereni Lietuvos 
valstybė, lygiateisė su kitomis 
pasaulio valstybėmis. Mes 
džiaugiamės ir didžiuojamės 
Lietuvos laisvės lygos, Lietu
vos persitvarkymo sąjūdžio ir 
visos lietuvių tautos kova už 
savo teises, tos kovos nuosta
baus pakilimo ir prasiveržimo 
metu. Mes džiaugiamės kitų 
Lietuvos tautybių pritarimu ir 
parama - armėnų, gudų, karai
mų, totorių, ukrainiečių, vo
kiečių, žydų, dalies rusų ir 
lenkų. Mes sveikiname visas 
pastangas siekiant daugiau 
laisvės ir kultūrinio, ekonomi
nio, ekologinio bei politinio 
savistovumo, nes tai lengvintų 
lietuvių tautos padėtį ir suda
rytų geresnes sąlygas kovai 
už Lietuvos laisvę bei nepri
klausomybę.

2. Mes kviečiame lietuvių 
išeiviją visuose kraštuose kuo 
plačiau paminėti 1939 rugpjū
čio 23 d. Molotovo-Ribbentro- 
po sandėrio ir rugpjūčio 23 
bei rugsėjo 28 d. slaptųjų pro
tokolų 50 metų sukaktį, pro
testuojant prieš Sovietų Są
jungos ir vokiečių Reicho suo
kalbį. Raginame kreiptis į 
visų pasaulio valstybių vyriau
sybes, parlamentus, spaudą 
bei visuomenę, reikalaujant 
Sovietų Sąjungą panaikinti tų 
tarptautinę teisę sulaužiusių 
susitarimų padarinius, būtent 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
neteisėtą okupaciją bei anek
siją.

3. PLB ir VLIKas nuoširdžiai 
dėkoja Jo Eminencijai kardi
nolui Vincentui Sladkevičiui 
už ryžtingą Lietuvos valstybės 
tęstinumo ir jos aneksijos ne
pripažinimo gynimą Vatikane. 
Lietuvių tauta labai laukia 
Jo Šventenybės popiežiaus 
Jono-Pauliaus II apsilankymo 
Lietuvoj, bet jis neturėtų būti 
surištas su nuolaidomis ne
teisingumui ir neteisėtumui. 
Jei okupantas tokių nuolaidų 
reikalautų, geriau kad Jo Šven
tenybė savo apsilankymą ati
dėtų, negu sutiktų su Lietuvos 
aneksijos įteisinimu.

4. Šiais metais sueina pen
kiasdešimt metų, kai pasibai
gė devyniolika metų trukusi 
svetimųjų okupacija ir Lietu
vos sostinė Vilnius sugrįžo 
Lietuvai. PLB ir VLIKas, ap
svarstę Vilniaus arkivyskupi

PRANEŠIMAS APIE POLICIJOS TAKTINIŲ 
DALINIŲ TYRIMUS

1989 m. sausio 4 d. Solicitor General davė nurodymus Ontario 
Policijos Komisijai (Ontario Police Commission), kad ištirtų 
policijos taktinių dalinių veiklą Ontario provincijoje.

Komisijos uždavinys yra išnagrinėti ir duoti pasiūlymus 
sekančiais klausimais:
1. kaip Ontario policija naudoja šiuos dalinius nuo jų 

įsteigimo pradžios ir kokia yra šių dalinių istorinė 
veikla;

2. kaip parenkami ir paruošiami žmonės šiems daliniams;
3. kuo šie daliniai yra aprūpinami, įskaitant ginklus ir 

ryšių palaikymo prietaisus;
4. kokia yra šių dalinių paskirtis;
5. kuo pagrįstas šių dalinių sudarymas ir reikalingumas.

Komisija peržiūrės žodinius ir raštiškus pasiūlymus šiais 
klausimais.

Raštiški pasiūlymai priimami iš visuomenės. Pasiūlymus 
siųskite į Ontario Police Commission, 9th Floor, 25 Grosvenor 
Street, Toronto, M7A 2H3, iki penktadienio, 1989 m. 
balandžio 21 d.

Dabartiniu metu komisija organizuoja keletą viešų išklausymų, 
kurių eigoje asmenys ir organizacijos gali išreikšti savo 
nuomonę. Tie asmenys ir grupės, kurios įteikė raštiškus 
pasiūlymus, galės toliau išaiškinti juos šių išklausymų eigoje.

Dėl smulkesnių paaiškinimų prašome kreiptis į Gordon 
Hampson arba Cathy Boxer, komisijos Toronto įstaiga, (416) 
965-6071.

W.D. Drinkwaiter, Q.C.
Chairman

jos klausimą, pritaria pastan
goms, išlaikant nepažeistą 
Lietuvos aneksijos nepripa
žinimą, išgauti Vilniaus arki
vyskupijos priskyrimą bažnyti
nei Lietuvos provincijai.

5. PLB ir VLIKas sveikina 
Mažosios Lietuvos rezistenci
nio sąjūdžio iniciatyvą, pra
šant Jo Šventenybę popiežių 
priskirti Mažąją Lietuvą prie 
Lietuvos bažnytinės provinci
jos.

6. PLB ir VLIKas kaip gali
ma greičiau sušauks Lietuvos 
laisvės konferenciją. Konfe
rencijoj bus kviečiami daly
vauti šie veiksniai: Amerikos 
Lietuvių Taryba, JAV Lietu
vių Bendruomenė, Kanados 
Lietuvių Bendruomenė, Lietu
vos diplomatinė tarnyba, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė, 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas.

Konferencijoj dalyvaujan
čių veiksnių delegacijas suda
rys ne daugiau kaip trys asme
nys. Visi nutarimai bus priima
mi bendru sutarimu.

7. PLB ir VLIKo valdybos 
keisis svarbesne informacija 
ir palaikys artimus ryšius Lie
tuvos laisvės reikalu.
Dr. Vytautas Bieliauskas, 
PLB Valdybos Pirmininkas 
Dr. Kazys Bobelis,
VLIKo Valdybos Pirmininkas

Pokalbiai
Atsiliepiant į A.

JUOZAS VITĖNAS
Lietuvių Bendruomenės vei

kėjai jau keleri metai veda po
kalbius su lenkais dėl santy
kių tarp abiejų tautų. Apie 
šiuos pokalbius kartas nuo 
karto painformuoja PLB ry
šiams su užsieniu reikalų vi- 
cepirm. Algimantas Gureckas.

Pastarajame pranešime apie 
šiuos pokalbius (“TŽ” 1989 m. 
5 nr., I. 31) jis nusiskundžia, 
kad reikalas su lenkais nela
bai sekasi. Kai kurios lenkų 
grupės dėl Vilniaus visai ne
nori kalbėtis, o kitos, kurios 
šnekasi, yra menkai įtakingos 
lenkų išeivijoje.

Ieškodamas šios nesėkmės 
priežasčių, A. Gureckas bando 
kaltę suversti kitiems. Anot 
jo, “O vis tik VLIKo pareiški
mas sužlugdė visas šių pastan
gų galimybes. Juk lenkams da
bar užtenka Vatikane primin
ti, kad patys lietuviai šiuo 
klausimu nesutaria”.

Čia ir iškyla klausimas, ko
dėl nesutariama. Atsakymas 
labai paprastas: todėl, kad 
nesitariama.

LB veikėjai veda pokalbius 
su lenkais net nepasitarę su

Ontario
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Vasario 16 d. Vilniuje atidengta memorialinė lenta prie pastato, kuriame 
buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės aktas Nuotr. G. Petrauskienės

Gurecko straipsnį “Ne be sąlygų

su lenkais
99

kitais lietuvių veiksniais, 
nekalbant jau apie susitari
mą. Išimtį čia sudaro Lietu
vos dipl. atstovas St. Lozo
raitis, kuris turbūt čia reiš
kia savo asmeninę nuomonę, o 
ne Lietuvos diplomatijos, ir 
juo labiau ne Lietuvos vyriau
sybės nuomonę, kuriai jis ofi
cialiai turėtų atstovauti.

LB veikėjai taip pat vieni, 
nepasitarę, 1986 m. paskelbė 
savo nuomonę “Dėl keturių 
Lenkijos pogrindžio organiza
cijų pareiškimo”.

Tokiu pat būdu jie 1978 m. 
PLB seime pravedė nutarimą 
dėl laiškų rašymo vajaus po
piežiui Vilniaus arkivysku
pijos prijungimo reikalu. Ir 
tai buvo nutarta pirma tuo rei
kalu neišsiaiškinus net su Va
tikanu. Tuo būdu buvo neišlai
kytas paprastas mandagumas, 
nekalbant jau apie diplomati
ją. Taip pat visas šis reikalas 
nebuvo iš anksto viešai išdis
kutuotas, kad išeivija suprastų 
reikalą ir galėtų pareikšti sa
vo nuomonę.

Kaip atrodo, šio nutarimo 
iniciatoriai taip pat nebuvo 
tinkamai susipažinę su Vil
niaus arkivyskupijos klausi

mu, nes dar 1987 m. A. Gurec
kas rašė: “Vilniaus arkivysku
pijos priskyrimas Lietuvai... 
išspręstų tik tą vieną — Vil
niaus pripažinimo Lietuvai — 
klausimą”. Arba: “Vatikanas 
1925 m. konkordatu su Lenkija 
pripažino Vilnių Lenkijai” 
(PL, nr. 8-9, 1987). Taigi, devy- 
neriems metams praėjus po 
nutarimo dėl laiškų rašymo po
piežiui, A. Gureckas nežinojo, 
jog tokie dalykai taip neiš
sprendžiami.

Be to, šis laiškų popiežiui 
vajus sukiršino žmones, kurie 
piktais laiškais nepatarnavo 
geram lietuvių vardui Vatika
ne.

Viso to nebūtų atsitikę, jei 
LB veikėjai būtų taręsi su ki
tais mūsų veiksniais.

Tačiau A. Gureckas ne tik 
bando suversti kaltę kitiems 
dėl jo nesėkmės pokalbiuose 
su lenkais, bet siekia kitus 
asmenis sumenkinti, iškreip
damas jų mintis. Pvz. jis ra
šo: “VLIKo valdybos narys pa
skelbė, kad Lietuva prieš 50 
m. Vilnių atgavo neteisėtai”.

Kas skaitė tą straipsnį “Tė
viškės žiburiuose”, kurį A. Gu
reckas tariamai cituoja, tas 
žino, kad ten buvo pateikta 
ne mano, bet JAV valstybės 
departamento nuomonė dėl 
Vilniaus krašto priklausomy
bės Lietuvai. Šią nuomonę 
pareikšti kaip tik prašė LB 
veikėjai, jų tarpe ir A. Gurec
kas. Valstybės departamentas 
jiems atsakė: “... Jungtinių 
Valstybių vyriausybės nuo
mone, Sovietų Sąjungos šios 
teritorijos perdavimas Lie
tuvai buvo neteisėtas ab ini
tio . . .” Šią valstybės departa
mento nuomonę pirmiausia 
paskelbė patsai A. Gureckas 
savo straipsnyje “Pasaulio 
lietuvyje” 1984 m. 8-9 nr., 7 psl. 
Dabar, ketveriems metams 
praėjus, A. Gureckas šią vals
tybės departamento nuomonę 
priskiria man kaip nusikalti
mą, kad aš nepripažįstu Vil
niaus Lietuvai.

Pagaliau A. Gureckas su pa
sitenkinimu praneša, kad LB 
tęsia savo pastangas dėl Vil
niaus arkivyskupijos ir paste
bi, kad tuo reikalu naujus raš
tus popiežiui pasiuntė PLB 
pirmininkas bei vilniečių or
ganizacija, o dėl Mažosios Lie
tuvos — ir mažlietuvių sąjūdis.

Žinoma, niekas negali už
drausti siųsti raštus popiežiui, 
ir jis jų gauna daug ir įvairių. 
Kaip sakoma, Vatikanas gau
namus raštus suskirsto į tris 
grupes. Pirmą grupę sudaro 
tie raštai, į kuriuos atsakoma, 
vienaip ar kitaip pasisakant 
liečiamu klausimu. Antroje 
grupėje yra tie laiškai ar raš
tai, apie kurių gavimą tiktai 
pranešama. O trečiojon gru- 
pėn patenka tie raštai, į ku
riuos nereaguojama, ir jie pa
siunčiami į krepšį po stalu. 
Kokį atsakymą į savo raštus 
gavo LB ir MLRS, neteko pa
tirti. Kol jie to nepaskelbs, 
teks manyti, kad jų raštai pa
teko į trečiąją grupę.
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Lietuvos nepriklausomybės 
šventės išvakarėse viena centri
nių Panevėžio gatvių atgavo sa
vo senąjį Vasario 16-tosios var
dą. Daugelis senų panevėžiečių, 
praeidami šia gatve, stabteli prie 
naujos lentelės su dar neužmirš
tu pavadinimu. Panevėžio vyk
domojo komiteto pirmininko pa
vaduotojas E. Sruogis praneša, 
kad istoriniai vardai grąžinti 
ir kelioms kitoms gatvėms. Bu
vusioji Gogolio gatvė vėl va
dinsis Smėlynės gatve, Gegužės 
pirmosios - Katedros, o Tarybų 
aikštė vėl tapo Katedros aikšte.

VASARIO 16 ŠIRVINTOSE
Įspūdingas buvo Vasario 16 

minėjimas Širvintose, kur vyko 
aršios kovos su bolševikais ir 
lenkais dėl Lietuvos nepriklau
somybės. Liaudies menininkas 
D. Gediminskas atnaujino mies
to kapinėse 1928 m. pastatytą 
koplytstulpį Lietuvos nepriklau
somybės dešimtosioms metinėms. 
Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio Širvintų rajono nariai su
tvarkė žuvusių savanorių ir ka
rių kapus, ant jų pastatė naujus 
kryžius. 1927 m. rugpjūčio 15 d. 
buvo atidengtas skulptoriaus R. 
Antinio sukurtas paminklas ties 
Širvintomis 1919-23 metais žu
vusioms Lietuvos kariams. Va
sario 16 proga ta vieta buvo pa
ženklinta gėlėmis ir užrašu, pri
menančiu, kad paminklas buvo 
sunaikintas Stalino kulto metais 
ir kad jį dabar planuojama at
statyti. Vasario 16 išvakarėse 
įvyko nepriklausomybės šventei 
skirtas mitingas Jaunimo sode, 
sutraukęs apie 4.000 dalyvių, 
ir tautinis vakaras Širvintų ra
jono kultūros namuose.

GRĄŽINTI PALAIKAI
Šv. Kazimiero palaikai kovo 

4 d. iš Šv. Petro ir Povilo bažny
čios iškilmingoje procesijoje bu
vo atlydėti į Vilniaus arkikated
rą. Ten jų laukė valdžios lėšo
mis restauruota Šv. Kazimiero 
koplyčia su atnaujintomis fres
komis, sienų tapyba, P. Smugle
vičiaus paveikslais, Jogailai- 
čių dinastijos didžiųjų Lietu
vos kunigaikščių skulptūromis. 
Procesija buvo pradėta jai vado
vavusio Vilniaus vysk. Julijono 
Steponavičiaus Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje atnašautomis Mi- 
šiomis. Po Mišių kelių šimtų 
metrų ilgio procesija su visų 
Vilniaus arkivyskupijos bažny
čių vėliavomis pajudėjo vingiuo
tomis Vilniaus gatvėmis arki
katedros linkui. Šv. Kazimiero 
sidabrinį karstą nešė klierikai. 
Procesijos dalyviai giedojo jo 
giesmę “Omni die die Mariae”. 
Mišias arkikatedroje Kaišiado
rių vyskupijos apaštalinis ad
ministratorius kardinolas Vin
centas Sladkevičius koncelebra- 
vo su Lietuvos vyskupais ir sve
čiais, kurių eilėse buvo ir sve
čias iš Romos kun. prof. dr. An
tanas Liuima, SJ. Pamoksle kar
dinolas V. Sladkevičius primi
nė 1953 m., kai karstas su šv. Ka
zimiero palaikais vysk. K. Palta
roko iniciatyva slapta buvo per
keltas į Šv. Petro ir Povilo baž
nyčią. Po Mišių iš karsto buvo iš
imta 1922 m. užantspauduota dė
žutė su šv. Kazimiero relikvijo
mis. Paaiškėjo, kad nuo to laiko 
niekas nebuvo jų palietęs. Su ati

“PAVASARINĖ” 
gegužės 14-26 (Finair)

“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 (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

tinkamu aktu dėžutė vėl įdėta į 
sidabrinį karstą. Jį iki vėlyvo 
vakaro prie didžiojo altoriaus 
galėjo lankyti tikintieji. Naktį 
karstas su šv. Kazimiero palai
kais perkeltas atnaujinton kop
lyčiom

NELEMTASIS MAZUTAS
Vasario 23 d. Šilutės-Pagėgių 

ruože nuo bėgių nusirito krovi
ninio traukjnio 21 cisterna su 
mazutu. Spėjama, kad išsiliejo 
700 tonų mazutu vadinamo naf
tos kuro. Nelaimė įvyko Vyžių 
kaimo rajone. Ten iš Klaipėdos 
atvažiavo Vaclovo Pakso vado
vaujamas pagalbinis traukinys, 
atskubėjo gaisrininkai, aplin
kinių ūkių žemdirbiai. “Tiesos” 
korespondentas Gediminas Pi
laitis vasario 24 d. laidoje pa
sakoja: “Neliksmą vaizdą išvy
dau įvykio vietoje. Tirštu mazu
to sluoksniu apnešti bėgiai, iš 
sulamdytų cisternų sruvena te
palų likučiai. Buldozeriai grem
žia užterštas žemes, kelia suga
dintus riedmenis. Didesnė dalis 
išsiliejusio mazuto pateko į me
lioracijos grovius, kurie susie
ti su Leitės upeliu. Laimė, vėsūs 
orai šiek tiek pristabdė tekėji
mą ...” Stengiamasi, kad mazu
tas Leitės upeliu neprasiskverb
tų į Nemuno žemupį. Talkon pa
kviesti ir kariškiai. Laukuose 
pasklidęs kuras bus suvarytas į 
specialiai iškastas daubas ir pa
šalintas vėliau.

KOMPOZITORIŲ SUVAŽIAVIMAS
Penkias dienas truko Lietu

vos kompozitorių sąjungos suva
žiavimas sausio pabaigoje. Su
rengta daugiau kaip 10 naujau
sių simfoninės, kamerinės, var
gonų ir elektroninės muzikos 
kūrinių koncertų. Į juos įtrauk
tos ir dvi operos: A. Žygaitytės 
“Mažvydas” ir B. Kutavičiaus 
“Strazdas” - žalias paukštis”. 
Diskusijose buvo raginama kur
ti daugiau geros muzikos vai
kams, rūpintis, kad ji drauge 
su lietuvių liaudies dainomis 
skambėtų vaikų darželiuose ir 
mokyklose. Muzikos draugijos 
iniciatyva numatoma perorgani
zuoti į tarptautinius du dabar 
veikiančius konkursus - respub
likinį Balio Dvariono jaunųjų 
atlikėjų ir tarprespublikinį M. 
K. Čiurlionio. Priimti nauji įsta
tai, skelbiantys, kad Lietuvos 
kompozitorių sąjunga yra sava
rankiška kūrybinė organizacija, 
kurios santykiai su Sovietų Są
jungos kompozitorių sąjunga 
nustatomi savitarpio sutartimi. 
Kompozitorių suvažiavimas 
priėmė deklaraciją, smerkian
čią svetimų žemių siekusias So
vietų Sąjungos ir Vokietijos 
1939-41 m. sutartis bei jų proto
kolus. Aukščiausiosios tarybos 
prezidiumui pasiūlyta Vasario 
16-tąją paskelbti tautos švente. 
Valdyba buvo įgaliota imtis žy
gių, kad Lietuvos kompozitoriai 
vėl būtų atstovaujami Tarptau
tinėje dabartinės muzikos drau
gijoje, kurion Lietuva buvo pri
imta 1937 m. Lietuvos kompozi
torių sąjungos valdybos pirmi
ninku išrinktas Julijus Andre
jevas, pavaduotojais - Osvaldas 
Balakauskas ir muzikologas 
Vytautas Landsbergis, sekreto
riumi - muzikologas Viktoras 
Gerulaitis. 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)

Šv. Kazimiero palaikai kovo 4 d. iš Šv. Petro ir Povilo bažnyčios pernešami į jo vardo koplyčią Vilniaus arkikatedro
je. Iškilmingos procesijos priešakyje - kardinolas VINCENTAS SLADKEVIČIUS ir procesijai vadovaujantis Vil
niaus arkivyskupas JULIJONAS STEPONAVIČIUS Nuotr. Antano Gylio

Metinis “Talkos” susirinkimas
STASYS DALIUS

Trisdešimt ketvirtas metinis 
“Talkos” narių susirinkimas 
Hamiltone įvyko 1989 m. vasario 
25 d. Jaunimo centro salėje. Da
lyvavo 119 narių. Susirinkimą 
pradėjo valdybos pirm. J. Stan
kus, pasveikindamas susirinku
sius narius ir supažindinamas 
su svečiais - Prisikėlimo parapi
jos Toronte kredito kooperaty
vo pirm. dr. S. Čepu, vicepirm. 
J. Palių ir ižd. V. Vaičiūnu. Po 
to perskaitė pernai mirusių na
rių pavardes, ir susikaupimo mi
nute pagerbtas jų atminimas. 
Balsų skaičiavimo komisijon 
pakviesti Z. Bakaitis, J. Bajo
raitis, A. Garkūnas, G. Skaistys, 
I. Vasiliauskienė.

1988 m. susirinkimo protokolą 
perskaitė sekr. R. Kontenis, ku
ris buvo priimtas be pataisų. 
Valdybos vardu finansinius pra
nešimus padarė pirm. J. Stankus 
ir ižd. St. J. Dalius pažymėdami, 
kad metai baigti pasiekus be
veik 29 mil. dol. balansą. Per 
vienerių metų laikotarpį balan
sas paaugo $ 1,899,015 arba 7% 
daugiau negu 1987 m. Vieno na
rio indėlių vidurkis yra $12,501 
(pernai buvo $11,830). Stipriau
siai augo reg. pensijų taupymo 
planas, kuris padidėjo $586,271 
arba 11.26%, o silpniausiai - reg. 
pensijų pajamų fondas, kuris pa
didėjo vos 1.34%. .

Nariams išduotos paskolos ge
rokai pašoko: nekilnojamo tur
to paskolų išduota $3,129,336 
daugiau arba 18.95%. Asmeni
nių paskolų išduota $206,939 
daugiau arba 12.2%. Vienam na
riui skolos vidurkis yra $36,117 
(pernai buvo $31,200.

Narių skaičius 1988 m. nepa
didėjo, išliko tas pats skaičius, 
mirė 20 narių. Tad metų gale 
turėjo 2161 narį ir 596 skolinin
kus.

“Talkos” kooperatyvas turėjo 
pajamų $2,767,454 ir išlaidų - 
$2,593,073. Išlaidų didžiausią 
sumą sudaro nariams išmokėti 
procentai už laikomus įvairius 
indėlius -$2,068,429 arba 74.74% 
visų pajamų. “Talka” savo na
riams išmoka už laikomus indė
lius žymiai daugiau negu Hamil
tone kiti kanadiečių kredito 
kooperatyvai, kai kurie jų pa
jėgia išmokėti tik iki 54%. Net 
ir mūsų kaimynai lietuvių kre
dito kooperatyvai Toronte išmo
kėjo 71.2%. Tarnautojų algoms 
su pensija ir draudimo priedais 
išmokėta $160,422 arba 5.79% 
gautų pajamų. Valdytojai ir ko
mitetams išmokėjimai sudaro 
$17,377 arba 0.62%,

Praeitais metais raštinės dar
bui nupirkta nauja kompiuterio 
sistema, kainavusi $75,000. Tai
pogi teko nurašyti vieną $15,836 
paskolą, nes narys bankrutavo. 
Iš gauto pelno visiems nariams 
prirašyta po penkis dol. prie 
kiekvieno šėro, tuo būdu pake
liant šėrų ribą no $20 iki $25, 
ir tai “Talkai” tas prirašymas 
kainavo $10,785. Lietuviškai 
veiklai paremti buvo paskirta 
ir išmokėta $25,500 arba 14.62% 
gauto pelno. Tai palyginti labai

SUDARAU IŠKVIETIMO DOKU
MENTUS viešnagei į Kanadą bei 
Lietuvą. Kreiptis į Raimondą Kru- 
koviėių. Tel. 387-3288, adresas 654 
Upper James, Hamilton, Ont. Dar
bo valandos: pirmadienį, antradie
nį, ketvirtadienį 3 v.p.p.-7 v.v.

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 

didelė suma, kuri nukeliavo lie
tuviškų reikalų palaikymui. Per 
visą “Talkos” 34 metų gyvavimą 
yra išmokėta lietuviškiems rei
kalams $212,751.

Apmokėjus visas išlaidas, 
paskyrus aukas ir atidėjus į 
privalomą atsargos kapitalą, 
“Talka” dabar turi savo rezer
vuose $1,129,321 arba 4.18% viso 
narių kapitalo. Pagal valdžios 
reikalavimą turime turėti atsar
gos fonduose nemažiau 5%. “Tal
ka” tos normos dar nėra pasie
kusi ir reikia todėl pasispausti 
ją pasiekti.

Kredito komiteto pirm. F. 
Enskaitis pranešė, kad per 1988 
m. buvo išduota 381 paskola 
$11,229,239 sumai.

Revizijos komiteto pirm. A. 
Patamsis pranešė, kad revizija 
daroma kas mėnesį, ir pažymėjo, 
kad valdyba dirba atsargiai ir 
stengiasi, kad operacijos neštų 
nariams kuo daugiausiai naudos.

Revizorius (Auditor) Welsh 
perskaitė savo metinio tikrini
mo pranešimą ir pakomentavo 
apie gerą “Talkos” augimą bei 
sukauptą per milijoną dol. at
sargos kapitalą.

1989 m. revizorium pusiau 
slaptu balsavimu patvirtintas 
Nolan, Hoecht ir Welsh. Kiek 
daugiau klausimų ir pasisaky
mų sukėlė “Talkos” pavadini-

Edmonton, Alberta
Dr. P. KLEMKA, praeitų metų 

vasarą išvykęs profesoriauti į 
Dalhousie universitetą Halifakse, 
Lietuvos nepriklausomybės šven
tės proga sveikino Edmontono 
lietuvius, tuo pačiu linkėdamas 
geriausios sėkmės naujaisiais me
tais. Dr. Klemka žada grįžti vėl į 
Edmontoną-St. Albert šių metų va
sarą ir tęsti toliau medicinos prak
tiką anksčiau įsigytame kabinete, 
kurį metams laiko buvo perlei
dęs vienam iš savo kolegų.

VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyko 
Lietuvių namuose, vasario 18, šeš
tadienio vakarą. Pradžioje buvo 
savitarnos vakarienė, po to sekė 
oficialioji dalis, kuriai vadovavo 
LB pirm. A. Dudaravčius. Progra
moje buvo rodoma vaizdajuostė iš 
įvykių Vilniuje 1988 m. spalio 22- 
23 d.d. Trumpus komentarus anglų 
kalboje skaitė E. Kadienė, ji taip 
pat labai įspūdingai padeklamavo 
anglų kalba B. Brazdžionio eilė
raštį “Aš čia gyva”. Kartu su da
lyviais Vilniuje buvo sugiedotas 
Tautos himnas.

Antroje programos dalyje buvo 
šokiai, grojant Hans Riesel “Key
board” muzikai. Veikė bufetas, ku
riame darbavosi B. Žilinskas. 
Prie įėjimo talkino E. Melikaus- 
kas. Pertraukos metu buvo renka
mos aukos Lietuvių Bendruome
nei, talkinant A. Dudaravičiui ir 
O. Druteikienei.

Sekančią dieną, sekmadienį, 2-5

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ ((T A T 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALK A
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% 

mo pakeitimas. Priimtas 83 bal
sai prieš 5 anglų kalba pavadi
nimas: TALKA LITHUANIAN 
CREDIT UNION LIMITED.

Rinkimuose į valdybą buvo 
išstatyti ir gavo balsų: J. Krišto
laitis 94, M. Gudinskas 24. Iš
rinktas J. Krištolaitis. Į kredito 
komitetą aklamacijos būdu per
rinktas F. Enskaitis ir revizijos 
- G. Melnykas.

Klausimuose buvo iškeltas 
pageidavimas, kad gyvybės 
draudimas santaupoms 2,000 
dol. būtų pakeltas didesnei su
mai. Tačiau tokiu draudimu 
naudojasi visi Ontario kredito 
kooperatyvai, kurie yra kele
riopai didesni už “Talką” ir ne
siryžta to draudimo pakelti dėl 
nežmoniškai didelių draudos 
mokesčių. “Talka” praeitais me
tais už narių, tarnautojų ir val
dybos draudimus išmokėjo per 
80,000 dol. Taigi pageidauta, kad 
valdyba duotų naujagimiams 
nemokamą šėrą, įrašydama juos 
nariais. Bet tai turi norėti nau
jagimio tėvai.

Po susirinkimo valdyba pasi
skirstė pareigom: pirm. J. Stan
kus, vicepirm. J. Krištolaitis, 
sekr. R. Kontenis, ižd. St. J. Da
lius, narys P. Kanopa. Kredito 
komitetas: pirm. F. Enskaitis, 
sekr. J. Gedris, narys K. Mileris. 
Revizijos komitetas: pirm. A. 
Patamsis, sekr. A. Krakaitienė, 
narys G. Melnykas.

v.p.p. dar kartą buvo rodoma vaiz
dajuostė. Šį kartą ištisai, be ko
mentarų. Po to sekė kavutė ir už
kandžiai, dalinantis įspūdžiais.

Mes, gyvendami išeivijoje, di
džiuojamės jumis tautiečiai tėvy
nėje, sveikname ir lenkiam gal
vas, ypač Sąjūdžio bei Laisvės ly
gos vadams ir darbuotojams, lin
kėdami ištvermės ir jėgų jūsų kil
niuose darbuose. Dobilas
Delhi-Tillsonburg, Ont.
A. a. STEPONAS STYRA, mirė š. 

m. kovo 10 d. Londone, Ont., Vik
torijos ligoninėje. Palaidotas kovo 
14 d. Delhi kapinėse. Šv. Kazimie
ro Delhi lietuvių parapijos kun. L. 
Kemėžys atlaikė Mišias ir gausus 
tautiečių būrys palydėjo velionį į 
amžino poilsio vietą. Po to visi da
lyviai buvo pakviesti į parapijos 
salę pietums. Laidotuvėmis rūpi
nosi velionio geri bičiuliai Elena 
ir Jonas Mačiuliai iš Aylmer, Ont., 
pas kuriuos velionis ilgą laiką 
gyveno. Dalyvis

PAGERBDAMI a.a. STASĮ STY
RĄ, jo atminimui aukojo: 
“Tėviškės žiburiams” $10 - A. Mar
tinkevičius; $5 - S. Oleka, V. Ga- 
leckas, D. Bartulienė, J. Jurėnas, 
Jon. Vieraitis.
Tautos fondui: $20 - G. Rugienius, 
J. Mačiulis; $10 - J. Vitas, K. Ra- 
tavičius, W. Moritz, B. Gudinskas, 
O. Čeikienė; $5-J. Jurėnas, B. Ger- 
čienė, E. Vyšniauskienė, Jon. Vie
raitis. Nuoširdžiai dėkojame vi
siems aukotojams. J. Vitas

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 Valstybės
Trečiąjį politinį seminarą JAV 

sostinėje Vašingtone balandžio 
14-16 d.d. rengia JAV lietuvių 
jaunimo sąjunga, kviečianti da
lyvauti lietuviškąjį jaunimą. 
Pagrindinė seminaro tema — 
“Lietuva šiandien ir rytoj”. Se
minare bus susipažinta su pas
kutinėmis žiniomis apie dabar
tinius įvykius Lietuvoje, disku
tuojamas klausimas, kaip JAV 
lietuvių jaunimas gali padėti 
tautiečiams Lietuvoje. Informa
cijas teikia Rūta Virkutytė, na
mie pasiekiama tel. (301) 277- 
7261, darbovietėje — (202) 347- 
3177.

Lituanistinė Bostono mokyk
la yra vienintelė plačiose šio 
miesto apylinkėse. Vaikai suve- 
žami ir iš tolimesnių vietovių, 
net ir iš Rhode Island valstijos. 
Šiais mokslo metais mokyklą 
lanko apie 60 mokinių, su ku
riais dirba 11 mokytojų. Mokyk
los vedėja yra Daiva Matuliony- 
tė-Pareira. Tėvų komitetui va
dovauja Gintas Banaitis. Litua
nistinė mokykla išsilaiko tėvų 
mokamais mokslapinigiais, au
komis, finansine JAV lietuvių 
fondo parama. Pamokos vyksta 
moderniose Cantono technikos 
gimnazijos patalpose, už kurias 
reikia mokėti brangią nuomą.

Šešios P. Daužvardžio jaunųjų 
žurnalistų premijos buvo pa
skirtos kovo 5 d. 1988 m. spaudos 
bendradarbių premijas laimėjo: 
pirmąją $200 - “Pasaulio lietu
vio” skilties “Kiti ir mes” red. 
Edvardas Tuskenis, antrąsias po 
$150 - “Draugo” bendradarbės 
Ginta Palubinskaitė Vašingtone 
ir Rasa Miliauskaitė Čikagoje, 
“Mūsų pastogės” bendradarbė 
Marina Cox Australijoje. Lietu
viškųjų radijo valandėlių dvi 
pirmosios premijos po $200 pa
skirtos: Worchesterio “Aušros” 
vedėjui Edvardui Meilui ir To
ronto ‘Tėvynės prisiminimų” ve
dėjai Violetai Simanavičiūtei- 
Laurinavičienei. Premijos bus 
įteiktos balandžio 16 d. “Margu
čio” koncerte Čikagoje. P. Dauž
vardžio jaunųjų žurnalistų pre
mijų skirstymo komisiją sudaro: 
pirm. Bronius Juodelis, nariai 
- Antanas Juodvalkis, Rita Li- 
kanderytė, Petras Petrutis ir Ri- 
tonė Rudaitienė.

A. a. Bronius Kasakaitis, tei
sininkas, žymus tautininkų vei
kėjas, staiga mirė Čikagoje va
sario 1 d. Velionis gimė 1906 m. 
sausio 20 d. Suvalkijoje, lankė 
Rygiškių Jono gimnaziją Mari
jampolėje, bet greit persikėlė į 
Kauną ir pradėjo dirbti. Ten bai
gė suaugusiųjų “Pavasario” gim
naziją, gaudamas mokytojo tei
ses. Mokytojauti nepradėjo. 
Dirbdamas ėmė studijuoti teisę 
Vytauto D. Universitete. Poka
rinėje Vokietijoje apsigyveno 
didžiausioje lietuvių stovyklo
je Hanau mieste. Atvykęs į JAV, 
įsikūrė Čikagoje. Įsijungė į neo- 
lituanų eiles, Amerikos lietuvių 
tautinę sąjungą, Lietuvių tauti
nį akademinį sąjūdį, Tautinius 
lietuvių namus. Ilgus metus dir
bo Tautinių lietuvių namų ir žur
nalo “Naujoji viltis” administra
toriumi. Sveikatai silpnėjant, 
prieš porą metų pasitraukė iš 
administratoriaus pareigų. At
sisveikinimas su velioniu įvyko 
laidotuvių namų koplyčioje. Kal
bėjo korporacijos “Neo-Litua- 
nia” vyr. valdybos arbitras Vac
lovas Mažeika, filisterė Audro
nė Gulbinienė, Amerikos lietu
vių tautinės sąjungos Čikagos 
skyriaus valdybos vardu - Ignas 
Andrašiūnas, Tautinių lietuvių 
namų - Stasys Briedis, Lietuvių 
spaudos bendrovės - Domas 
Adomaitis, Balzeko lietuvių kul
tūros muziejaus - Stasė Semė
nienė, artimų bičiulių - Teodo
ras Blinstrubas. Velionis palai
dotas vasario 4 d. Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse. Geduli
nes Mišias Marijos gimimo šven
tovėje atnašavo ir į kapines pa
lydėjo kan. V. Zakarauskas ir 
kun. J. Borevičius.

Brazilija
Sao Paulo lietuviai Vasario 16 

minėjo vasario 19 d. V. Zelinos 
priemiestyje. Minėjimas pradė
tas Mišiomis Šv. Juozapo parapi
jos bažnyčioje. Jas koncelebra- 
vo klebonas kun. J. Šeškevičius, 
kun. P. Rukšys, SDB, ir kun. P. 
Gavėnas, SDB. Po Mišių padėtas 
trispalvių gėlių vainikas prie 
Laisvės paminklo, sugiedoti Lie
tuvos ir Brazilijos himnai. Se
selių pranciškiečių salėje įvy
ko oficialioji minėjimo dalis su 
menine programa. Kalbėjo BLB 
valdybos pirm. A. Valavičius, 
Brazilijos lietuvių jaunimo są
jungos pirm. M. Čhapola. Žodį 
portugalų kalba apie Vasario 
16 tarė J. Tatarūnas. Dabarti
nės Lietuvos būklę ir tautinį 
atgimimą aptarė iš JAV atvykęs 
Vytautas Skuodis. Programą at

liko “Palangos” tunto skaučių 
choras, tautinių šokių grupė 
“Nemunas”, lietuvių katalikų 
choras, viešnia iš Lietuvos ak
torė Eugenija Jankutė.

Urugvajus
Vytautas Skuodis vasario 11 

d. atskrido į Montevideo ora- 
uostį. Ten jį pasitiko Urugva
jaus lietuvių kultūros draugi
jos pirm. Gvidas Mačanskas, Vy
tautas Dorelis ir kun. Jonas 
Giedrys, SJ. Vasario 12, sekma
dienį, svečias dalyvavo už Lie
tuvą laikytose Mišiose, tarė 
trumpą žodį pamaldų metu. 
Draugijos salėje jis susitiko su 
lietuviais, dalijosi opiomis mū
sų tautos problemomis, atsaki
nėjo į klausimus. Susitikimas su 
svečiu, kalintu Sovietų Sąjungo
je, baigtas vaišėmis.

Australija
Adelaidės ramovėnų skyriaus 

metinis narių susirinkimas įvy
ko vasario 12 d. Lietuvių namuo
se. Skyrius šiuo metu turi 83 na
rius. Veiklos pranešimus pada
rė valdybos pirm. Vytautas Vosy
lius ir ižd. J. Bočiulis, revizi
jos komisijos - Ignas Taunys. 
Skyrius surinko daug aukų “Bal
tic News” laikraštėliui ir Va
sario 16 gimnazijai. Naujon val- 
dybon išrinkti: V. Vosylius, K. 
Alseika, J. Bočiulis, R. Žiukelis 
ir J. Gylys. Kandidatais liko J. 
Lenktys ir V. Stašaitis.

Vasario 16 proga Melburno 
lietuviai surengė specialų pri
ėmimą Australijos parlamenta
rams bei kitiems žymiems veikė
jams. Atvyko 25 tokie svečiai, 
neįskaitant latvių, estų, ukrai
niečių, lenkų atstovų. Pats Vasa
rio 16 minėjimas įvyko Lietuvių 
namuose vasario 19 d. Jis pradė
tas ALB apylinkės pirm. inž. K. 
Lyniko žodžiu ir kun. dr. P. Dauk
nio sukalbėta invokacija. Pa
grindiniu kalbėtoju ir priėmi
me, ir pačiame minėjime buvo 
kun. A. Svarinskas. Meninę pro
gramą atliko “Dainos sambūrio” 
choras, vadovaujamas S. Levic
kienės, ir D. Antanatienės pa
ruošia tautinių šokių grupė. 
Programon taipgi įsijungė kank
lininkės ir savo eilėraščius skai
tęs J. Mikštas.

Britanija
Londono lietuviai Vasario 16 

minėjo Bishopsgate instituto sa
lėje dainų ir šokių koncertu, ku
rį dr. Vinco Kudirkos eilėraščių 
deklamacijomis pradėjo aktorė 
Živilė Šlekytė-Roche. Maironio 
lituanistinės mokyklėlės moki
niai padainavo tris daineles, ma
loniai nustebindami minėjimo 
rengėjus. Liaudies dainų pynę 
atliko E. Vainoriūtės kanklinin
kių grupė. Tautiniais šokiais 
įsijungė “Lietuvos” grupė su va
dove K. Markevičiūte-Harmes. 
Lietuvių kompozitorių dainomis 
koncertą papildė Vincento 
O’Brien vadovaujamas Londono 
ir Nottinghamo lietuvių choras. 
Malonia staigmena tapo Vincen
to O’Brien paruoštas moterų 
kvartetas, net neįtrauktas pro
gramon. Įvadiniu žodžiu koncer
tą pradėjo DBLS centro valdy
bos pirm. J. Alkis. Atskirą žo
dį tarė Lietuvos atstovas V. Ba- 
lickas. Padėkos žodžiu progra
mos atlikėjams ir jos stebėto
jams koncertą užbaigė DBLS pir
mojo skyriaus Londone valdy
bos pirm. J. Černis. Vasario 19 
d. Lietuvos atstovo V. Balicko 
užprašytas Mišias jos intencija 
Šv. Kazimiero bažnyčioje atna
šavo klebonas kun. dr. J. Sake- 
vičius, MIC.

Italija
Vasario 16 minėjimą Romoje 

vasario 19 d. Šv. Kazimiero ko
legijos svečių namų salėje su
rengė Italijos Lietuvių Bendruo
menė ir Italijos lietuvių jauni
mo sąjunga. Salė buvo papuošta 
Lietuvos trispalve, Vyčiu ir 
skulptoriaus Rimanto Idzelio 
darbais. Minėjimas pradėtas 
malda už Lietuvos laisvę, nepri
klausomybės kūrėjų ir žuvusių
jų kovotojų pagerbimu tylos mi
nute, Lietuvos nepriklausomy
bės akto perskaitymu. Maironio, 
V. Mykolaičio-Putino ir J. Striel
kūno eilėraščius skaitė Romos 
lietuvių jaunimo atstovai - Sau
lius ir Jūratė Kubiliai, Nijolė 
Tutkaitė, Jonas Malinauskas. Mi
nėjimo dalyvius su Vasario 16-to- 
sios iškilmėmis Kaune ir Vilniu
je supažindino Lietuvių infor
macijos centro atstovas Romoje 
Algis Sodonis. Kalbėjo Lietuvos 
laisvės lygos narys Gintaras Ta
rasevičius ir besikuriančios Lie
tuvos demokratinės partijos na
rys Dalius Vaškevičius. Pagrin
dinę paskaitą apie Vasario 16- 
sios šventę skaitė kun. dr. Vytau
tas Kazlauskas, paliesdamas stai
gius tautiškumo provežius Lie
tuvoje.



AfA 
ONUTEI GAILIŪNAITEI

mirus,
sesutę ELYTĘ SENKUVIENĘ nuoširdžiai užjau-
čiava ir reiškiava gilią užuojautą-

J. D. Kaunaitės

AfA 
EUGENIJAI URBONAITEI

mirus, 
reiškiu nuoširdžią užuojautą jos broliui LINUI URBONUI, 
RIMUI URBONUI su šeimomis ir kitiems artimiesiems -

A. Diržys

BALIO GAJAUSKO sutikimas kovo 10 d. Klivlando orauostyje. Iš kairės: Aurelija Balašaitienė, Ingrida Bub
lienė, Balys Gajauskas, Angelė Nelsienė, Maris Mantnieks, Milda Lenkauskienė

Valcaras su Baliu Gajausku
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Tėviškės žiburiai • 1989. III. 28 — Nr. 13 (2040) » psl. 5

Sąjungos nereikia”. Kauno ka
tedroje po iškilmingų Mišių di
džiulė minia žygiavo j muzie
jaus sodelį, kuriame yra žuvu
sioms už laisvę paminklo griu
vėsiai. Jaunuoliai nešė akme
nį, pargabentą iš Rokiškio lau
kų, kur vyko didžiausios lietu
vių kautynės su bolševikais. Tą 
akmenį kardinolas pašventino. 
Apie aštuoni šimtai jaunuo
lių su žaliais ant rankovių raikš
čiais, papuoštais Gedimino 
stulpais, palaikė tvarką. Bu
vo daugybė vėliavų, jaunimo 
su tautinias drabužiais; buvo 
dainuojamos patriotinės dai
nos ir ... nešamas akmuo. Ak
mens nešėjai kartais būdavo 
priversti sustoti ir pailsėti, 
bet nesutiko būti pavaduojami. 
Trumpą žodį tarė kardinolas 
Sladkevičius, grojo didelis 
orkestras, giedojo choras, o

galiau nuvežtas į pirmą konc- 
lagerį prie Balkašo ežero vi
durinėje Azijoje. Tame lagery
je prie statybos darbų ir kasyk
lose dirbo po tris tūkstančius 
vyrų ir moterų. 1950 metais jis 
buvo pergabentas į “režiminį” 
lagerį, vėliau į Mordoviją, 
Vladimiro kalėjimą - iš viso Ga
jauskas perėjo per dešimtį la
gerių. Jis buvo paleistas 1973 
metais. Stalino laikais politi
niai kaliniai buvo naudojami 
sunkiausiems darbams: plen
tų tiesime ir kasyklose. Tarp 
1978 ir 1980 metų Gajauskas 
vėl atsidūrė lageryje prie Ura
lo. Čia buvę sunkiausia ne dėl 
klimatinių sąlygų ar fizinių 
kančių, bet todėl, kad politi
niams kaliniams buvo taiko
mos moderniškos priemonės 
jų psichikai paveikti ir dva
siai palaužti. Čia politinių

AfA 
JUSTINUI VIZGIRDAI

mirus,
žmoną JANINĄ, sūnų ARVYDĄ, dukras - VAIDUTĘ ir
DAIVĄ, seseris - SOFIJĄ, ALBINUTĘ, JULYTĘ, 

brolius - JUOZĄ, JONĄ ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Dana ir Motiejus Marytė ir Zenonas
Jonikai Bakaičiai

AfA 
AGOTAI KUDIRKIENEI 

mirus,
sūnus - AUGUSTINĄ, JUOZĄ, JUSTINĄ, SIMĄ, dukras 
- SALOMĖJĄ, MARYTĘ, ELENĄ, jų šeimas bei kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

Zigmas ir Julija Didžbaliai 
Albinas ir Valentina Baruliai

* -JiAfA
NINAI FABRICIENEI

mirus,

jos dukrai MARIJAI GERTIENEI ir šeimai reiškiame 
gilią užuojautą-

D. ir J. Noreikai K. ir B. Žutautai
Beverly Shores

AfA
JUOZUI RAŽAUSKUI

mirus,

žmoną ONUTĘ, dukrą RŪTĄ, sūnus — SAULIŲ 
ir ARVYDĄ su šeimomis, brolį KAZIMIERĄ su 
žmona ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame gilaus 

liūdesio valandoje —

A. P. Augaičiai
N. Balčiūnienė
P. A. Beresnevičiai
G. H. C h vedukai
B. P. Čeponkai

M. A. Elijošiai
E. Jaškevičienė

V. Kecorienė
S. B. Matulevičiai
O. Skėrienė
B. Stalioraitienė
G. Vaitiekūnienė
P. Zelba
K. B. Žutautai

Mūsų garsusis disidentas, 
kovotojas ir kankinys už žmo
gaus teises, Balys Gajauskas, 
po dvidešimt trijų metų kan
čių konclageriuose, susilaukęs 
laisvės, su savo žmona ir dukre
le lankosi JAV-bėse. Baltiečių 
laisvės lygos kvietimu, jis š. m. 
kovo 10 dieną atskrido į Kliv- 
landą. Energingosios Ingridos 
Bublienės dėka jis susilaukė 
plataus dėmesio vietinėje 
spaudoje ir televizijoje. Vie
nas straipsnis net buvo užvar
dintas: “Kovingasis lietuvis 
kalbės rytoj”. O dienraščio 
sekmadieninėje laidoje įdė
tas ilgokas jo gyvenimo apra
šymas. Svečias kalbėjo poky
lio metu ir Dievo Motinos pa
rapijoje per pamaldas, o sek
madienio vakare Dievo Moti
nos parapijos salėje susirin
kęs gausus klivlandiečių būrys 
turėjo progą su juo arčiau su
sipažinti. Klebonas kun. Gedi
minas Kijauskas, SJ, supažin
dino su svečiu ir pranešė, kad 
svečias nesąs paruošęs paskai
tos, bet atsakinėsiąs į klausi
mus. Tokia vakaronės forma iš 
pradžių pasirodė keistoka, ta
čiau, kun. Kijauskui sumaniai 
vadovaujant, programa buvo 
labai įdomi ir turininga. Čia 
atspasakosiu Balio Gajausko 
atsakymus tokia tvarka, kokia 
jie buvo pateikti.

Pirmas klausimas lietė mo
kyklas, mokinius bei mokyto
jus. Mokytojai dabar mokinių 
nepersekioja, valdžiai pakei
tus požiūrį į Bažnyčią. Dau
giau šventovių numatoma grą
žinti tikintiesiems, tačiau ne 
visi dvasiškiai tuo džiaugiasi. 
Kai kurių šventovių atnaujini
mas yra per brangus, o taip pat 
yra didelis kunigų trūkumas. 
Valdžia toleruoja tikybinį vai
kų mokymą, nors įstatymai nė
ra pakeisti. Tikybos pamokos 
vyksta privačiose patalpose ar 
prie klebonijų.

Lietuvos ekonominė padėtis 
yra labai skurdi, ir tik juodo
sios rinkos pagalba galima pa
lengvinti savo gyvenimą. Par
duotuvės tuščios, o gaunamų 
prekių kokybė yra labai prasta. 
Tai, Gajausko nuomone, nėra 
nieko naujo, tik septyniasde
šimt metų užsitęsusi ekonomi
nė krizė, kuriai nugalėti per 
trumpą laiką nėra jokių gali
mybių, nes visą sistemą reikia 
keisti iš pagrindų. Įstatymai 
neturi reikšmės - jie yra tik 
priedanga partijos savivalia
vimui.

Politiniai kaliniai iki 1953 
metų negalėjo gauti jokios in
formacijos nei spaudos, bet la
geriuose vyravusi pakili nuo
taika, nes po Stalino mirties 
tikėtasi Vakarų įsikišimo. Iki 
1958 metų buvo nuimti kai ku
rie suvaržymai: buvo leidžia
ma gauti siuntinius, spaudą,

GEQ H, CBEBEB
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.

The Lougheed & Barnard

Funeral Home

“Dievus teikia mums meilę, 
kad mylėtume tų. kurį 

Ji.s mums duoda "

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

kitaip tariant, prasidėjo “la
gerinės demokratizacijos me
tai” ir amnestijos. Iki 1956 
metų buvo paleista apie 14 mi
lijonų politinių kalinių, liko 
jų apie 50 tūkstančių. Brežne
vui perėmus valdžią, visos 
lengvatos buvo panaikintos, o 
neostalinistai ėjo senąja li
nija.

Nijolė Sadūnaitė nėra pasi
traukusi iš atgimimo judėjimo, 
nors apie ją mažiau kalbama 
ir rašoma. Ji aktyviai dalyvau
ja Helsinkio komitete, posė
džiuose, mitinguose, bažnyti
nėje veikloje. Priežastis yra 
ta, kad ji nebijojo kalbėti ta
da, kai už viešą žodį grėsė ka
lėjimas, todėl pagarsėjo savo 
drąsa. Gi šiandieną visi savo 
nuomones reiškia viešai be 
baimės.

Didelė dalis buvusių tremti
nių ir politinių kalinių pa
laipsniui grįžta, bet yra laiko
mi antraeiliais ar trečiaeiliais 
piliečiais. Ypač sunku tiems, 
kurie neturi Lietuvoje gimi
nių ar draugų, galinčių jiems 
suteikit pastogę. Dalis negrį
žo ir dar gyvena Rusijoje. Pet
kus, Tomkevičius, Iešmantas 
ir pats Gajauskas esą grįžę 
paskutiniai. Grįžimą ypatin
gai apsunkina butų problema. 
Pernai į Kauno sporto halę su
važiavo 15-20 tūkstančių buvu
sių tremtinių irrįsteigė Trem
tinių klubą. Klubo nariais yra 
buvę kaliniai, tremtiniai ir as
menys, kurie nori jiems padėti. 
Jau yra 126,000 narių visuose 
Lietuvos miestuose. Klubas su
darė tris specialias komisijas 
tremtiniams padėti. Medicinos 
komisija rūpinasi jų sveikata. 
Juridinė komisija padeda at
gauti pastatus ar mokesį už ka
daise paimtą turtą. Tos komi
sijos darbas yra itin sunkus ir 
komplikuotas, bet labai svar
bus grumiantis su biurokrati
ja. Trečioji komisija rūpina
si sugrąžinimu dar Rusijoje 
gyvenančių tremtinių.

Ypatingą problemą sudaro 
kas mėnesį į Lietuvą atvykstan
tys pastoviam apsigyvenimui 
rusai, kurių skaičius kas mė
nesį siekia 2-jų tūkstančių. 
Pagal įstatymus po divdešimt 
penkerių metų darbo pensi
ninkai turi teisę pasirinkti 
gyvenamą vietą. Dauguma ru
sų, suvilioti aukštesnio gy
venimo lygio, veržiasi į Pa
baltijį. Jie yra pirmoje vie
toje aprūpinami butais, o lie
tuviui lieka laukiančiųjų ei
lėje. Klubas deda pastangas, 
kad toks masinis rusų įvažia
vimas būtų sustabdytas. Taip 
pat prasidėjo apkaltinimai 
stribams ir buvusiems kola
borantams, kurie prisidėjo 
prie areštų, trėmimų ir žu
dynių. Jų pavardės yra viešai 
skelbiamos spaudoje. Tremti
nių klubas sudarė bylą už Rai
nių žudynes. Vienas jų dalyvis 
buvo atpažintas, senstelėjęs 
pensininkas, kuris dingo iš 
Vilniaus. Prokuratūra bylą 
priėmė, bet delsia jos eigą. De
damos pastangos, kad Lietu
vos jaunimas nebūtų verčia
mas stoti į sovietinę kariuo
menę, o jei to išvengti nega
lima, kad liktų savame krašte. 
Daug lietuvių žuvo Afganis
tane.

Pogrindžio spauda, atlikusi 
savo uždavinį, pradeda nykti, 
nes dabartinė spauda apie vis
ką rašo atvirai, o taip pat tu
ri geresnius informacijos šal
tinius. Tremtinių klubo laik
raštis skelbia visą iki šiol bu
vusią splatą informaciją, ren
ka žinias ir Rainių miškelio 
bei Pravieniškių žudynių liudi
ninkus. Nauja spauda dygsta, 
kaip “grybai po lietaus” - kiek
viena grupė ar organizacija 
leidžia savo leidinį, kurių pri- 
skaitoma apie 125. Popieriaus 
trūkumas leidimą labai sunki

na, nes laisvai spaudai popie- 
rio valdžia neduoda. Parduotu
vėse jo mažai, tai tenka pirkti 
iš sandėlių, kas yra neleisti
na ir gali susilaukti “paragra
fų pritaikymo”. Cenzūra egzis
tuoja. Visa oficiali spauda yra 
cenzūruojama, tik neoficialūs 
leidiniai išeina be cenzūros.

Balys Gajauskas plačiai na
grinėjo Sąjūdžio santykius 
su jo padaliniais, komunistų 
partija ir kitomis organiza
cijoms. Patį sąjūdį organizavo 
Centrinis komitetas, ir jis yra 
laikomas to komiteto įrankiu 
pagerinti krašto būklę, bet lik
ti Sovietų Sąjungos ribose. Dėl 
to tarp Kauno ir Vilniaus sąjū
džių yra nesutarimas, nes Kau
nas yra žymiai lietuviškesnis. 
Kaune taip pat yra mažiau ru
sų negu Vilniuje. Prie to gal 
prisideda dar ir tai, kad Kau
nas buvo nepriklausomas Lie
tuvos laikinąja sostine. Kau
niečiai labai griežtai pasi
priešino Europos parlamento 
rezoliucijai, kuri remia Bal
tijos valstybių pasilikimą So
vietų Sąjungos ribose. Lands
bergis Kauno sąjūdį už tai la
bai išbaręs.

Vasario 16-osios pagrindinį 
minėjimą, po ilgų ginčų su vil
niečiais, buvo nutarta rengti 
Kaune. Vasario 15 d. suvažiavo 
visas Sąjūdžio seimas ir toji 
diena buvo paskelbta nedarbo 
diena, ją reikėjo atidirbti šeš
tadienį. Ilgas ir detalus mi
nėjimo aprašymas pareikalau
tų daugelio puslapių, bet leng
va buvo padaryti išvadą, kad 
minėjimas vyko nepriklauso
mybės reikalavimo dvasioje ir 
susilaukė ypatingai aktyvaus 
jaunosios kartos dalyvavimo. 
Buvo pagerbtas Romas Kalan
ta vainiko padėjimu ant jo žu
vimo vietos teatro sodelyje, 
o kalbėtojai valstybiniame 
teatre buvo sutikti audringo
mis ovacijomis. Tik Klimai- 
tis buvęs “mandagiai” nušvilp
tas, nes jis vienintelis pasi
sakė “kaip gera būti Sovieti
nės imperijos dalimi”, o ne
priklausomybė esanti visiškai 
nenaudinga. Prie teatro susi
rinkusi didžiulė minia galėjo 
kalbų klausytis per garsiakal
bius. Sekančią dieną, sulaukus 
Vasario 16-osios, buvo priimta 
dviprasmiškai suredaguota de
klaracija, kurioje griežtai ne
reikalaujama visiškos nepri
klausomybės, bet taip pat duo
dama suprasti, kad “ir Sovietų

akmuo buvo padėtas nugriauto 
paminklo vietoje. Jį numato
ma atstatyti ateinančią vasa
rą. Kalbėjo ir Brazauskas, ne- 
užgaudamas tautinių jausmų. 
Buvo atidengta laisvės statu
la, pagaminta iš ukrainietiško 
granito. Ją dieną ir naktį nuo 
vandalų saugojo jauni savano
riai. Eisenoje dalyvavo apie 
200 tūkstančių žmonių. Namų 
balkonai, stogai buvo papuošti 
trispalvėmis.

Tą pačią dieną Kauno spor
to rūmuose įvyko ypatingas 
renginys, kuriame buvo girdi
mos jau labai aštrios kalbos: 
kaip išvyti rusus iš Lietuvos, 
kaip atitaisyti nuo 1940 metų 
daromas skriaudas. Buvo lei
džiamos trispalvės raketos, 
degė žvakutės, pastytas mil
žiniškas Gedimino stulpų pa
vidalo “stovas” su užrašais 
“Lietuva”, “Vasario 16-oji” ir 
“Nepriklausomybė”, kuris, di
deliam žiūrovų išgąsčiui ir 
nustebimui, suliepsnojo Ne
muno ir Neries santakoje.

Kompartijos narių dalis, 
atrodo, tautinio judėjimo yra 
paliesta. Kai kurie jau numetė 
partijos bilietus, o komjauni
mas nebeveikia, pakeistas atsi
kūrusiais skautais ir ateiti
ninkais bei jaunimo sąjunga. 
Centro komiteto plenumo po
sėdžio metu labai susijaudi
nęs Gureckas pareiškė, kad jei 
taip tęsis ir toliau, tai bus pri
eita prie reikalavimo išstoti iš 
Sovietų Sąjungos. Jo kalboje 
jautėsi ir baimė ir grasinimas.

Į vakaronės pabaigą Balys 
Gajauskas buvo paprašytas 
nors trumpai papasakoti savo 
kalinimo istoriją. Jis buvo 
suimtas Šiauliuose 1948 me
tais, nugabentas į Vilnių ir pa-

kalinių buvę mažai - tik 23. 
Jie buvo laikomi griežtoje izo
liacijoje be jokios galimybės 
bendrauti ar pasikalbėti. Jie 
buvo sekami dieną ir naktį, 
darbo ir miego metu. Sulaužius 
įsakymą nesikalbėti, buvo bau
džiama karceriu. Jie buvo visiš
kai izoliuoti nuo išorinio pa
saulio, o čia atvykus buvo pa
sakyta: “daugiau neberašinė- 
sit”. Pusė jų išmirė, o vienas 
ukrainietis poetas nusižudė. 
Stalino laikais buvo kentėta 
daugiau fiziškai, o čia buvo 
laužiama dvasia.

Gajauskas artimai pažįsta 
rusų disidentus, palaiko su jais 
glaudžius asmeniškus ryšius, 
nes buvo kalinamas vienoje 
vietoje su Sacharovu ir Alek
sandru Ginsbergu. Gajauskas 
visuose konclageriuose skel
bė, kad Lietuva, Latvija ir Es
tija yra okupuotos valstybės, 
ir su tokia jo nuomone sutin
ka Sacharovas ir jo žmona. To
ji tema atrodė Gajauskui pati 
sunkiausia, todėl jis savo pa
sakojime vengė detalių, senti
mento ar skundo.

Vakaronės pabaigoje vyr. 
skautininke Stefa Gedgaudie
nė trumpu žodžiu pasveikino 
Balį Gajauską kaip brolį skau
tą, kuris aplankė ir skautų tra
dicinę Kaziuko mugę. Vakaro
nė buvo baigta “Lietuva bran
gi”. Tai buvo įdomi ir turinin
ga vakaronė. Svečio taiklus at
sakinėjimas į pateiktus klausi
mus ne tik užmezgė stiprų kon
taktą su klausytojais, bet taip 
pat sugebėjo sklandžiai ir nuo
sekliai pasakoti. Nors dalis 
informacijos mus pasiekia per 
spaudą, bet jos niekada nepa
keis gyvas tikro įvykių liu
dininko žodis.

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.

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

laidotuvių namai 
ir koplyčia

Telefonas: 528-6303
HAMILTON, Ontario



Lietuvos kankiniai, kentėtojai ir kovotojai už tikėjimą ir tėvynę, pavaiz
duoti paveiksle, esančiame Kupreliškio šventovėje. Iš kairės: vysk. M. 
Valančius, kun. B r. Laurinavičius, prez. A. Stulginskis, kun. S. Tamke- 
vičius, kun. A. Svarinskas, Kristus, arkiv. J. Matulaitis, dr. J. Basanavi

čius, Maironis, Šv. Tėvas Pijus XI, vysk. V. Borisevičius, vysk. A. Bara
nauskas, kun. Bardišauskas (nužudytas lageryje), vysk. M. Reinys, vysk. 
J. Steponavičius, vysk. T. Matulionis, kun. A. Papučka, Šv. Tėvas 
Jonas-Paulius II

Spauda i
ANTANAS ŠILEIKA

Išeivija gali būti rimta jėga 
padėti Lietuvos žmonėms išsi
kovoti nepriklausomybę. Tik 
iki šiol esame nepakankamai 
organizuoti ir nesuvokiame 
kaip geriausiai pagelbėti.

Kai kurie siunčiame vitami
nus buvusiems politiniams ka
liniams, kiti bandome pasiųs
ti techniškų dalykų: magneto
fonų, kompiuterių, video apa
ratų ir kt. Tai yra gerai, bet 
nėra pakankama pagalba.

Vasario 16 proga į Lietuvą 
ir Estiją buvo nuvykusi CBC 
Journal dokumentinio filmo 
grupė. Jos programa pasirodys 
kurią nors dieną balandžio 
pradžioje (gal balandžio 4). 
Man tenka su šia grupe turėti 
reikalų. Pora citatų iš CBC žur
nalisto pokalbio su Algirdu 
Kaušpėdą ir Vytautu Lands
bergiu, Sąjūdžio seimo tary
bos nariais.

Kaušpėdą: “... laisvė negau
nama, o iškovojama, ir niekas 
veltui jos neduoda ... ir aš no
riu kreiptis tiesiogiai į kana
diečius, kad jie suprastų padė
ties esmę - praktiškai vidury 
Europos egzistuoja iki šiol vi
duramžiškos kolonijos ...”

Landsbergis: “... pasaulis tu
rėtų atkreipti dėmesį, kuria 
kryptimi vystosi dabartinė 
imperija, ar ji keičiasi ar ne, 
nes čia yra ir paties pasaulio 
likimas ...” CBC žurnalistas 
pastebi: “Jūs prašote, kad pa
saulis stebėtų, kaip jūs siekia
te nepriklausomybės?”

Lansbergis: “Ne tiktai stebė
tų, kad nebūtų abejingas stebė
tojas ... Tai, kas vyksta Lie
tuvoje, nėra teatras ...” Žmo
nės Lietuvoje prašo konkrečios 
politinės pagalbos.

Dabar politinė padėtis Lie
tuvoje ir Sovietų Sąjungoje 
keičiasi. Turime išnaudoti pro
gą ir atkreipti tinkamą Kanados

* Lietuva
valdžios bei spaudos dėmesį. 
Tik dažnai nežinome kaip pa
veikti valdžią, kaip savon pu
sėn patraukti galingą moder
nišką ginklą - spausdintą žodį.

Neužtenka sykį paskambin
ti žurnalistui ar parašyti laiš
ką redaktoriui. Mums reikia 
pastovios organizacijos, pasto
vaus organo, kuris teiktų infor
maciją kanadiečių spaudai.

Laimė, Toronte turime Algį 
Juzukonį, kuris rūpinasi spau
dai pateikti laiku reikalingą

“Pasimatysime 1991 metais Lietuvoje!”
Ketvirtosios pasaulio lietuvių sporto žaidynės 

planuojamos Vilniuje
Spaudoje jau buvo gana daug 

rašyta apie Trečiąsias pasau
lio lietuvių sporto žaidynes 
Australijos Adelaidėje, tačiau 
plačiajai mūsų visuomenei 
verta pabrėžti kai kuriuos tų 
žaidynių momentus, svarbius 
ne vien sportininkams. Aust
ralijoje surengtos žaidynės 
daug kuo skyrėsi nuo ligšio
linių, o ateities žaidynės bus 
dar labiau skirtingos, nes ren
giamos Lietuvoje.

Istorinis posėdis
1989 m. sausio 28 d. Austra

lijos Adelaidės miesto Apollo 
sporto stadiono konferenci
jų kambaryje įvyko istorinis 
lietuvių sporto veikėjų posė
dis. Jame dalyvavo: Lietuvos 
kūno kultūros komiteto pir
mininko pavaduotojas, Tauti
nio Lietuvos olimpinio komi
teto pirmininkas ir Lietuvos 
sportininkų išvykos vadovas 
Artūras Poviliūnas, ALFAS ir 
III Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių organizacinio komi
teto pirmininkas Jurgis Jona- 
vičius, ŠALFASS centro valdy
bos vicepirmininkai - Riman
tas Dirvonis ir Vytautas Gry- 

informaciją. Toronto spauda, 
išskyrus “The Washington Post”, 
daugiausia rašė apie įvykius 
Lietuvoje. Tai Algio Juzukonio 
nuopelnas. Jį vertina spaudos 
žmonės.

Jis mane irgi ragino rašyti 
apie Lietuvą. Jis man suteikė 
žinių ir ta prasme paruošė ke
lionei į Lietuvą. Kai grįžau, 
jis informavo radijo progra
mas. Man teko kalbėti per CBC 
Morningside programą. Tuoj 
susidomėjo CBC Journal pro
grama. Tokių, kaip Juzukonis, 
mums reikia daugiau, kad galė
tume efektyviai išvystyti Lie
tuvos bylą Kanados spaudoje.

bauskas (Š. A. liet, sportininkų 
išvykos vadovas) I PLS žaidy
nių organizacinio komiteto pir
mininkas ir Kanados lietuvių 
sporto atstovas Pranas Bernec- 
kas, žurnalistas iš Australijos 
-Antanas Laukaitis.

Artūro Poviliūno pasiūly
mas surengti IV-sias PLS žai
dynes Vilniuje ir kvietimas da
lyvauti buvo priimtas su entu
ziazmu. Tiksli data dar'nenu
statyta, tik nutarta 1990 m. per 
Dainų šventę Vilniuje sušaukti 
Lietuvos, Australijos, JAV ir 
Kanados lietuvių sporto atsto
vų konferenciją, kurioje būtų 
pertvarkyti žaidynių nuostatai 
ir nustatyta žaidynių programa.

Taip pat priimtas nutarimas, 
padarytas Lietuvoje, I-ją Tau
tinę Lietuvos olimpiadą pa
likti istoriniu įvykiu, o jos tęs
tinumą vadinti PLS žaidynėmis.

Pagerbimas
Apdovanojus buvusius 1938 

m. I-sios Tautinės Lietuvos 
olimpiados dalyvius, Jurgis 
Jonavičius įteikė aukso meda
lius Lietuvos sportininkų va
dovui Artūrui Poviliūnui, Šiau
rės Amerikos sportininkų va

dovui Vytautui Grybauskui, iš
vykos org. k-to nariams - Ri
mantui Dirveniui ir Pranui 
Berneckui.

Po to Artūras Poviliūnas, 
Lietuvos kūno kultūros bei 
Sporto k-to ir Tautinio Lie
tuvos olimpinio k-to vardu 
įteikė dovanas: PLB pirm. dr. 
Vytautui Bieliauskui, ALFAS- 
Jurgiui Jonavičiui, ŠALFASS - 
Vytautui Grybauskui ir I-jų 
PLS žaidynių org. k-to pirm. 
Pranui Berneckui.

Paskutinės rungtynės ir 
žaidynių uždarymas

Po paskutinių draugiškų 
krepšinio rungtynių Lietuva- 
Pietų Australija (Lietuvos 
rinktinė buvo sudaryta iš vi
sų dalyvių, o Australijos - iš 
profesionalų. Mūsiškiai pra
laimėjo 81:79.

Po to įvyko uždarymas. Kal
bas pasakė: Lietuvos sporti
ninkų vadovas A. Poviliūnas, 
I-jų žaidynių organizatorius 
Pranas Berneckas ir III PLS 
žaidynių komiteto pirm. J. Jo
navičius. Pastarasis, baigda
mas savo žodį, perdavė I-jų PLS 
žaidynių Toronte vėliavą A. Po
viliūnui nuvežti į Lietuvą, kur 
įvyks 1991 m. IV-sios PLS žai
dynės Vilniuje. Ovacijoms ne
buvo galo ir daug kas šluostėsi 
ašaras. Mačiau, kaip 85 metų 
senukas, Australijos lietuvis, 
šaukė savo globojamam lietu
viui “Pasimatysime 1991 me
tais Lietuvoje”. Kor.

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

St. Catharines, Ont.
VILNIAUS ARKIKATEDROS raš

tas St. Catharines lietuviams.
“Mieli ir brangūs St. Catharines 

lietuviai, Vilniaus arkivyskupi
jos apaštalinio administratoriaus 
J.E. vyskupo Julijono Steponavi
čiaus vardu ir visų Vilniaus arki- 
katedros-bazilikos kunigų vardu, 
dėkojame Jums už Taurę šv. Mišių 
aukai. 1989 m. vasario 16 d. 12.30 
v. šv. Mišių metu ji buvo J.E. vys
kupo pašventinta ir ja buvo auko
jama Eucharistinė auka už Tėvynę 
Lietuvą ir jos laisvę. Šv. Mišių 
aukoj, kai meldžiamės už Tėvynę 
Lietuvę, mes meldžiamės ir už 
Jus gyvą Lietuvos dalelę tolimoj 
Kanadoj. Te Dievas išlaiko visus 
vienybėje!” Pasirašė kun. Jonas 
Boruta, katedros vikaras.

Šį laišką parapijiečiams per
skaitė klebonas kun. Kęstutis 
Butkus, OFM, kovo 12 d. pamaldų 
metu.

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

PASINAUDOKITE NAUJĄJA VALSTYBINIŲ MOKESČIŲ REFORMA!
Remdamiesi šiuo šūkiu mes peržiūrime kiekvieną atvejį 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 apskai

čiuojamas mūsų kompiuterio. Nežiūrint didelių pakeitimų ir pridėtinių mokesčių formos sudėtingumų, praktiškai 
savo atlyginimą laikome praeitų metų lygyje. Kompiuterio dėka ne tiktai mūsų apskaičiavimai yra aukščiausios 
kokybės (daugiau kaip 20 sąskaitybos kompanijų - “chartered accounting companies" - 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.
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PASISEKUSIOS REKOLEKCI
JOS, pravestos kovo 10, 11, 12 d.d. 
dalyvaujant tautiečiams iš viso 
Niagaros pusiasalio ir taip pat 
iš Buffalo. Rekolekcijų vedėjas 
- kun. Pijus Šarapnickas, OFM, 
daug keliavęs, misijonieriavęs 
Indonezijoje ir kitose tomlimose 
šalyse. Jo konferencijos buvo 
gilaus, bet ir labai aiškaus tu
rinio. Vėl per iškilmingas pamal
das giedojo gerai paruošti giedo
tojai, o taip pat sol. V. A. Paulio- 
niai įspūdingai atliko naujas gies
mes. Kor.

London, Ontario
NAUJI LONDONIŠKIAI. Liūs- 

tame, kada netenkame apylinkės 
ar parapijos narių - džiaugiamės 
kai susilaukiame naujų narių. 
Neseniai į Londoną atsikėlė Ni
jolė Šernienė su vaikučiais, Zig

mas ir Julija Didžbaliai. Jie, ži
noma, jau tapo LB apylinkės ir pa
rapijos nariais. Yra tekę girdėti, 
kad Nijolė buvo veikli lietuvaitė. 
Ji jau įstojo “Pašvaistėn” ir padau
gino altų gretas. “Pašvaistėn” taip 
pat įstojo ir Zigmas Didžbalis, bu
vęs geras bosas “Dainavos” an
samblyje Vokietijoje.

Džiaugiamės, sveikiname ir lin
kime jiems pas mus pasijusti kaip 
namie ... savais mūsų šeimos na
riais. D.E.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
lygas bei žurnalus

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

Ąžuolų randai
ANTANINA GARMUTĖ

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

Jų autorė - buvusi Sibiro tremtinė
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

— Mažąją sesutę iš mirties nagų išplėšė mūsų 
krašto žmogus Mekys. Jis turėjo pasiėmęs iš Lie
tuvos vaistų ir suprato, kaip juos vartoti.

Keturiolikmetis brolis Rimantas buvo paskir
tas vyriškiem darbam: rėžti griovelius sakams 
(“vzdymka”). Jis eidavo per taigą vienas, po ke
liasdešimt kilometrų kasdien. Vaikas bijojo vilkų 
ir lokių. Bet labiausiai jį išgąsdindavo taigos ere
lių riksmai: “ha-a-a!”

— Chalsane, kur šulinio nebuvo, o šaltinis sru
veno už 3 km, mes gėrėm vandenį iš upeliuko, ište
kančio iš tvenkinio, kitapus kurio stovėjo galvijų 
ferma. Išaiškėjo, kad buriatai į tą tvenkinį sumes
davo išdvėsusius galvijus. Mes pradėjom sirgti ne
aiškiom ligom: aukšta temperatūra, dideli galvos 
skausmai, sąnarių ir kaulų gėlimas. Aš lyg ir iš
gijau, bet tos ligos pėdsakai pasiliko visam gyve
nimui.

Rudenį tremtiniai puldavo į miškus rinkti bruk
nių. Jas išvirę, be cukraus, supildavo į statinaites, 
išskobtas iš pušies. Tai buvo neblogas maistas, 
ypač pirmaisiais metais, vartojant vietoj duonos. 
(Valdiškos duonos, iškeptos mazutu suteptose for
mose, nepriimdavo skrandžiai). Jie vis atsimindavo 
žiaurumą to skrebo, išvežant išmetusio miltus!

— Pervežė į naujus miškus — vietovėje Bratsky- 
Kul. Tėtukas dirbo prie statybų. Jis ir kiti lietu
viai po darbo susirentė sau namukus, kuriuos ir 
skurdžius daržiukus, tekdavo palikti, iškeliaujant 
į kito miško vidurį. Bratsky-Kul buvo ir buriate 
— felčerė. Labai nemaloni. Labai negera, ji kęste 
neapkentė lietuvių. Todėl mūsų, ir sergančių, ne- 
atleisdavo nuo darbo, nekalbant apie gydymą.

Su vietiniais — buriatais ir mongolais lietuviai 
mažai tebendravo. Vietiniai atveždavo jiems par
duoti bulvių, kopūstų ar užšaldyto dubenėliuose 
pieno maišus. Buriatai kartais dirbdavo sezoni
niuose darbuose — savo arkliukais traukdavo 
miško medžiagą nuo kalnų — ten, kur neįvažiuo- 

' davo traktoriai. Lietuviams jie atrodė baugūs, 
paslaptingi. Moterys dėvėjo mokasinus, ilgas, iki 
žemės, vatines suknias ir rūkė ilgas, pusmetrines 
pypkes. Kartais iš tolo matydavosi, kaip jie šok
davo tautinius šokius “jochari”.

— Brigadoj su tėtuku prie kelio tiesimo dirbo 
vienas buriatas. Nekalbus. Nebendraujantis su 
svetimais žmonėmis. Tik su savo dvasiomis: kai 
susėsdavo valgyti sumuštinius, jis nežymiai, į šalį, 
visuomet nupildavo skysčio, numesdavo maisto.

Klajojant po Buriat-Mongolijos taigą, lietuvių 
tremtiniai bene ilgiausiai — apie 4 metus — išbuvo 
Barune. Prasidėjo naujos namelių statybos — po 
tiesioginio darbo miške. Tykojo naujos nelaimės 
ir ligos.

— Tėvas nuo sunkių darbų susirgo žarnų apsi
vertimu. Vos išsikapstė iš mirties nasrų, kai va
sarą užpuolė drugys — maliarija. Ypač sunkiai 
maliarija sirgo brolis. Kentėdavo nuo staigių tem
peratūros svyravimų: čia aukšta, čia vėl žema! O į 
darbą, kai nėra temperatūros, vis tiek varo. Kelio 
gabalas — ape 10 km — beeinant vėl pašoka tem
peratūra. Krenti. Bet turi keltis . . . eiti. . . dirbti. . .

— O armoniką ar iškeitėt į ožką?
— Ne. Tėvelis sekmadieniais, saulei leidžian

tis, pagrodavo, visiems nuotaiką pakeldavo. Dai
nuodavome nepamirštamas lagerių dainas. Paskui 
ir dainos, viešumoje pritilo. Bevelydavom šeimoje, 
tyliai, dainuoti. . .

— Kodėl?
— Išdavikus, pranešinėtojus pradėjo iš mūsų 

tarpo verbuot. Kas ir apie ką dainuoja, kokius laiš-

Išalkę tremtiniai plaukia žvejoti

kus iš Lietuvos gauna . .. Atsirado ir tokių trem
tinių kuriems buvo geriau pyragą valgyt, negu tai
goje medžius kirsti. Pamenu ir tokią Grasildą, nie
kur nedirbusią ...

Barune buvo mokykla, todėl, mirus Stalinui, Bi
rutei atsirado galimybė mokytis. Eidama septy
nioliktus, jį įstojo į šeštą klasę. Bendraklasiai va
dindavo “tiotia Birute!” 1954 m. vaikams, gimu- 
siems nuo 1938 m., išdavė pasus ir leido grįžti į. 
Lietuvą.

— Mes su sesutėmis jau galėjome grįžti, o tėvai 
ir brolis dar buvo “nusikaltėliai”. Juos išleido 1958 
metais.

Birutė baigė septynmetę mokyklą ir 1956 m., iš 
šeimos viena, kartu su trimis kitų lietuvių trem
tinių vaikais, surado Transsibiro magistralę. Sto
tyje, prie uždarų bilietų kasų, siautėjant chuliga
nams, pralaukė naktį. Rytą nusipirko bilietus trau
kiniui “Pekinas-Maskva” — tiesiog į Maskvą.

— Parsikratėm į Maskvą septynias dienas. Be 
vietos, vos ne ant vienos kojos. Gudrus taksistas 
Maskvoje nuplėšė iš mūsų pakulinius pinigus. Vis 
dėlto grįžom į Lietuvą. Aš — tiesiog pas tetą Kaunan.

Vaikų klajonės po Aziją baigėsi. Neskubėkime 
džiaugtis: naujos odisėjos laukė Lietuvoje!

— Kai nuėjom milicijon registruotis, vos ne- 
suėmė: grįžk atgal! Neturi teisės Lietuvoje gyventi! 
Pasas negeras! Ėjau pas Narkevičiūtę — veltui. Va
žiavau pas Paleckį — į kalbas nesilaido! Siunčiau 
telegramas į Buriatiją. Kai iš ten atėjo telegrama, 
jog iš tremties esu paleista — patikėjo.

— Bedirbančią kioske surado technikumo drau- ' 
gai, - vėl sudomino specialybe. Persikėliau ir įsidar
binau Vilniaus “Dovanos” susivienijime dailininke.

Gyvenimas grįžo į savo vėžes. Tik tėvukai nera
mina: parvažiavę iš Sibiro, apsigyveno Pakruojo 
rajone, Linksmučių gyvenvietėje. Vargsta su svei
katom, o pensijos abiejų mažos po 50 rb. Reikia ma
nyti, dabar susitvarkys, pagerės ir jų buitis. Gyveni
mas pripažįsta pusiausvyrą: tiems, kurie matė daug 
blogio, turi būti atseikėta ir nemažesnio gėrio! 
Bet. ..

Kruvinos aušros virš Baikalo tarytum skustuvu 
supjaustė dešimčių tūkstančių nekaltų Lietuvos 
sūnų ir dukterų likimus.

Į vieną jūrą gimtinėje teka mūsų tyliosios upės. 
Ir į vieną neaprėpiamą ir neišmatuojamą Tautos 
kančių okeaną įsilieja kiekvieno iš mūsų nekaltai 

pralieto kraujo lašai. Sulaužyti likimai. Suniokoti 
gyvenimai. Ir priesakai: šiandienai, rytdienai. Am
žiams!

V. LIKIMO VERPSTĖ
Angara plaukė sieliai. Lėkė, nešami greitos sro

vės. Pradžioje pavieniai rąstai, vėliau — ištisos jų 
sangrūdos. Tris dienas, kai atvykome į Usolę, plū
do ši lavina. Chaosas.

Sielininkų nesimatė.
Vieni rąstai, prisisiurbę vandens, skendėjo upės 

dugne. Kitus — Jenisėjaus žemupyje, Igarkos lent
pjūvėse, gaudė ir dorojo broliai lietuviai. Pateku
sieji į vandenyno glėbį — taip pat nelikdavo likimo 
valiai: visais Laptevų jūros pakraščiais, stingstan
čiom rankom, mirtinai atsidūsėdami vilko iš ledi
nių bangų juos kiti vargšai lietuviai.

Angara plaukė sieliai.
Sielininkų dar nebuvo.
Sielininkai plaukė kančių ešelonais gyvuliniuo

se vagonuose! Iš Lietuvos!
Mūsų praeitis ir dabartis siejasi tarp savęs stip

riau negu tie sieliai. Kartais, net nežinodami, eina
me per gyvenimą, laikydamiesi vienos gijos, kurią 
suverpė ta pati likimo verpstė.

Praeities takeliuose ryškiai matau senus Žilgo- 
rodoko barakus Usolėje. Kai užeinu pas brigados 
drauges, vis sutinku čia nelinksmai bėginėjančių 
kokių septynerių metų mergytę mąsliomis, rimto
mis akimis. Jie — iš Žemaitijos, 1949 metų tremti
niai. Kas jūs? Ir kaip atsidūrėte čia, broliai žemai
čiai?

Trėmimų uraganas, praūžęs per Lietuvą 1949 m. 
balandžio mėnesį, įtraukė į savo sūkurį Jono ir Ka- 
zimieros Tamučių šeimą iš Kelmės rajono, Kušlei- 
kių kaimo. Šeimoje buvo 4 vaikai: dešimties metų 
Salomėja, devynerių metų Vytautas, šešerių metų 
Regina ir astuonių mėnesių Virginijus. Kartu ir šei
mininko sesuo, invalidė Veronika.

Juos išvežė per Velykas — trečią, vadinamąją 
“ledų dieną”, kai senu papročiu lietuviai apeina 
laukus, melsdami, kad kruša javų neišmuštų... Ir 
iš tiesų: vaikai, perpiete grįždami iš mokyklos, išvy
do kaip laukais eina vyrai. .. Ginkluoti, supantys 
sodybą.

— Gal jie veš? — suabejojo Vytautas.
— Ką tu! — kaip didelė paneigė Salomėja. — Ar 

girdėta, kad dieną kas vežtų? Naktimis veža!
(Bus daugiau)



Dail. Reginos Žiūraitienės paveikslas “Dienos laimikio iškrovimas”, aliejus, vaizduojąs aktyvu žvejy gyvenimą

Reginos Žiūraitienės paroda

Žydų gelbėtojų Lietuvoje buvo daug
Atėjo laikas bendromis jėgomis paruošti rimtą dokumentinį rinkinį apie žydų gelbėjimą 

Lietuvoje hitlerinės okupacijos metais

YEHIEL DAMBA

Spausdiname Izraelyje gyvenan
čio Lietuvos žydo atsiliepimą į jo 
knygos recenziją, išspausdintą “TZ” 
1988 m. 41 nr. Šio straipsnio auto
rius yra parašęs ir išleisdinęs 1987 
m. Izraelyje rusą kalba 681 psl. kny
gą “Kruviname sūkuryje”. Joje pla
čiai aprašo II D. karo ir pokario įvy
kius Lietuvoje, kuriuos pats pergy
veno. RED.

Recenzijos autoriui reiš
kiu ypatingą padėką už objek
tyvumą ir mano kūrybos įverti
nimą kaip sielos išpažintį. Jis 
puikiai suprato, jog nelengva 
buvo man aprašyti žudynes, su
laužytus žmonių likimus, tuo
metinius psichinius persio
rientavimus, nykstantį lietu
vių artumą, ideologinius ir po
litinius lūžius. Taip pat sun
ku aprašyti laikotarpį, kuria
me lietuvio meilė tėvynei, ti
kėjimas virsdavo jo kalte ir 
nuosprendžiu.

Prašau recenzijos autorių 
J.B. atleisti man už norą trupu
tį pasiaiškinti.

Apie lietuvių SS legioną
Teisingai recenzijoje pa

brėžta, kad tokie legionai Lie
tuvoje niekad nebuvo sudaryti. 
Ir aš neturėjau galvoje asme
nų, bėgančių iš veikiančių le
gionų. Tačiau mes žinome iš is
torijos, kad užsitęsus karui 
Hitleris buvo priverstas ieško
ti pagalbininkų okupuotuose 
kraštuose, buvo organizuoja
mi batalionai Norvegijoje,

RAMUNĖ PAKALNYTĖ
Būkime bokštu
Ne vienas gyvenimu žaidžia 
po nuodėmės vaisių medžiu; 
užgęsta ir kelrodės žvaigždės 
virš vieškelių žemės slidžių.

Piktasis vilioja pakalnėn 
paskęst malonumų sraute . .. 
Mes būkime bokštu ant kalno - 
kviesliu žmonėms grįžti iš ten:

sugrįžt prie šaltinio Gyvybės - 
iš naujo jėgų pasisemt, 
mes, švyturiu meilės sužibę, 
neleisim paklyst miglose.

Pakviesim į Pokylį Kristaus, 
subursim po Jo vėliava, 
tegu jau daugiau nebeklysta 
Marijos vaikų Lietuva.
Lietuva
1988.03.08

Išlydint į armiją
Čia tavo miestas ir Šešupė, 
čia tavo žemė - Lietuva. 
Tėvynės šiluma apsupus 
tebūna širdyje gyva.

Gimtų namų prisiminimas, 
veidai taip artimi, mieli, 
varpų lietuvškų gaudimas 
telydi nelengvam kely.

Galbūt paliksi kraštų gimtų - 
ne savo, bet kitų valia - 
takai vaikystėje praminti, 
Šešupė vis tebus šalia.

Išeisi - niekad kur nebuvęs .. . 
Kas laukia ateities kely?!
Tik prisimink: esi lietuvis- 
pažeistšio vardo negali!

Jaunystė tolumon vis veržias . . 
Tiesos ieškoti nenustok!

Išeisi tarsi liaunas beržas . ..
Sugrįžki ųžuolu tautos!
Višakio Rūda
1988.11.18

Belgijoje, Olandijoje ir ki
tuose vokiečių užimtuose kraš
tuose. Estijoje ir Latvijoje 
buvo sudaryti SS legionai.

1943 m. vasario-kovo mėne
siais hitleriniai okupaciniai 
organai paskelbė 1919-1924 m. 
gimusių registraciją į lietu
vių SS legioną. Pirmasis tarė
jas Kubiliūnas 1943 m. vasario 
26 d. net išsiuntinėjo visų ap
skričių viršininkams ir miestų 
burmistrams aplinkraštį, ku
riame buvo nurodomos mobili
zacijos priemonės.

Tuometiniam laikraštyje 
“Ateitis” 1943 m. kovo 6 d. 54 nr. 
buvo paskelbta apie formavi
mą SS legiono. “Lietuvių legio
no papildymo įstaiga praneša, 
- rašoma laikraštyje, - kad for
muojamasis legionas kovos tik 
Rytų fronte ...”

Žinoma, kad mobilizacija vy
ko visoje Lietuvoje. Seniūnai 
buvo įpareigoti surinkti šau
kiamųjų metų vyrus ir prista
tyti į šaukimo punktus. Taip 
pat žinoma, kad Lietuvos jau
nimas boikotavo hitlerininkų 
mėginimą organizuoti vadina
mąjį lietuvių SS legioną, ta
čiau nedidelis skaičius vis 
dėlto buvo mobilizuotas. Sa
vanorių atsirado nedaug bet 
jų buvo! Vėliau, matydami, kad 
minėtasis legionas nebus su
darytas, jie išsilakstė kas sau. 
Tuos asmenis aš ir paminėjau 
knygoje 147 psl.

Apie getus
Cituojamąjį dokumentą apie 

getus aš taip pat minėjau 70 
psl., kuriame aiškiai pabrė
žiau, kad štandartenfurerio SS 
Jėgerio dokumente (1941 m. 
gruodžio 1 d.) minimi tik trys 
getai - Kauno, Vilniaus ir Šiau
lių, o Telšių getas dokumente 
neminimas, nors jis faktiškai 
dar egzistavo.

Apie kitas klaidas, kurias 
mini recenzijos autorius, ne
galiu nieko pasakyti, nes jos 
minimos bendrais bruožais. 
Tik noriu sutikti, kad tuose 
teiginiuose turbūt esama ra
cionalaus pagrindo.

Sovietiniai naikintojai
Sovietų Sąjungos geopoli

tika, glaudžiai susijusi su ko
munizmo teorija, buvo nu
kreipta į kaimyninių šalių pa
jungimą ir jų gyventojų paver
gimą. Naudojosi karinėmis jė
gomis tiems tikslams pasiekti, 
ir pagaliau juos pasiekę sovie
tai vėliau žiaurai persekio
jo tų šalių patriotus, trukdžiu
sius jiems įamžinti savo viešpa
tavimą.

Nepriklausomybės metais 
lietuviai nematytais tempais 
plėtė savo pramonę, vykdė di
džiulę statybą, puoselėjo že
mės ūkį, kėlė Lietuvos mate
rialinį ir kultūrinį lygį. Tą jų 
kūrybinį darbą nutraukė sovie
tų įsiveržimas 1940 m. Jų šei
mininkavimas, nors ir labai 
trumpas, brangiai atsiėjo Lie
tuvai. Tiksliau, Lietuvos nuali- 
nimas ir prasidėjo nuo tos ne
lemtos dienos, kai buvo klas
tingai įvestos į Lietuvą gink
luotos sovietų pajėgos. (Pagal 
Lietuvos kariuomenės vado ge
nerolo Vitkausko duomenis, 
kariniai daliniai, įvesti į Lie
tuvą, viršijo 100.000 karių skai
čių, t.y. sovietai įvedė į Lie
tuvą, kariuomenę, viršijusią 
šešis kartus Lietuvos nepri
klausomybės armiją.

Vėliau, 1941 m., hitlerinės 
armijos vejami iš Lietuvos ru
sai, o taip pat 1944 m. bėgda
mi Vokiečiai, kaip įmanydami 
ardė ir griovė Lietuvos ūkį. 
Besitraukdami okupantai, rau
donieji ir hitleriniai, sprog
dino įmones, geležinkelio ir 
elektros stotis, tiltus, gyvena
muosius namus, tuo padaryda
mi Lietuvai didelių nuostolių.

Partizanai
Per visą šį tragišką laikotar

pį pavergėjų žiaurumų buvo 
sukelta didžiausia gyventojų 
neapykanta, formavosi įdėjinė 
bei politinė lietuvių tautos 
vienybė - tautinis pogrindis. 
Suprantama, lietuviai neketi
no atsisakyti kovos nei su vo
kiečių pavergėjais, nei su sun
kiausia sovietų okupacijos naš
ta, okupavusia kraštą 1944 m. 
Todėl pokario laikotarpis tapo 
lietuviams rūsčiausiu išbandy
mu, neturėjusiu Lietuvos isto
rijoje pavyzdžio. Tai buvo did
vyriškos tautos pasipriešini
mo metai. Vyriausiojo Lietu
vos išlaisvinimo komiteto va
dovaujami, lietuviai vienin
gai pakilo ginti savo Tėvynės 
laisvės, bei nepriklausomy
bės. Patriotiškiausia Lietu
vos jėga - geriausi jos sūnūs, 
tapę didžiausiais komunizmo 
priešais, pareiškė savo pasi
ryžimą su ginklu rankose ko
voti prieš raudonuosius oku
pantus, nusprendusius Lietu
vą kolonizuoti.

Didžiulę reikšmę, plečiant 
partizaninę veiklą Lietuvoje, 
stiprinant jų organizacinį dar
bą, šaukiant į žūtbūtinę kovą, 
turėjo masinė materialinė pa
galba bei moralinė parama, ei
nanti iš lietuvių tautos patrio
tizmo. Valstiečiai ir inteligen
tija teikdavo jiems naudingas 
žinias, aprūpindavo maistu ir 
dažnai ginklais. Kaip jau mi
nėjau, tai buvo didelė matria- 
linė ir moralinė pagalba, skie
pijusi didelį tikėjimą, ištver
mę bei ryžtą.

Įvestos bausmės už paramą 
partizanams, žiaurios represi
jos nesusilpinino ginkluotos 
patriotų kovos su okupantais, 
atvirkščiai, minėti metodai 
įkvėpė tūkstančiams patriotų 
atkaklumą, ištvermę, drąsą 
kovoti su specialiais NKVD da
liniais ir varyti plačią anti
komunistinę propagandą.

(Bus daugiau)

Lietuvių tautodailės instituto narė LILĖ NAKROŠIENĖ dažo margučius 
Toronto rotušėje “Velykos pasaulyje” parodoje Nuotr. V. Matulaičio

DAIL. IRENA RAŠKEVIČIENĖ

Dar visai neseniai, 1987 me
tų pabaigoje dailininkė Regi
na Žiūraitienė turėjo persona
linę parodą Okvilėje, “The Old 
Bronte Post Office” galerijoje 
kalnų tematika. Ji praėjo su 
pasisekimu ir buvo gerai įver
tinta vietinėje spaudoje, Okvi- 
lės dienraštyje.

Jau tada, dar tebevykstant 
parodai, dailininkė Žiūraitie
nė planavo naujas keliones, 
mintyse brandino naujas idė
jas, kurios jai gimė ne kartą 
pabuvojus Rytinės Kanados 
Atlanto pakrantėse.

Todėl praeitą vasarą, surin
kusi visas tapybos priemones, 
kaip visada, vyro lydima, iške
liavo į tą kraštą, kad dar kartą 
iš arti pajustų jo grožį, pama
tytų saulės tekėjimą, jos švie
sos spindulių žaismą vandeny
je, kad galėtų saulę palydėti 
vakarop bei sulaukti vėsios 
nakties romantikos.

Tik šį kartą dailininkę vilio
jo ne tik gamta, jai rūpėjo su
artėti su pakrančių gyvento
jais, pabūti arti jų, pažinti, 
pajusti žvejų darbo rūpesčius, 
kasdieninio gyvenimo pulsą.

To laiko išgyventų dienų 
įspūdžiai naujais motyvais 
atsiskleidė dail. Reginos Žiū
raitienės naujoje tapybos kū
rinių parodoje, toje pačioje 
Okvilės galerijoje š.m. vasario 
7-26 d.d. Čia buvo išstatyta 12 
aliejinės ir 17 akvarelinės ta
pybos darbų.

Didesnio formato paveiks
luose dailininkė nutapė siuže
tines kompozicijas, vaizduoda
ma žvejų gyvenviečių, uostų, 
laivų motyvus peizažo fone, 
dažnai įjungdama tenykščius 
žmones.

Vienas iš ryškesnių - “Portu
galų uostas”. Tai žvilgsnis iš 
vieno uosto įlankos kranto į 
kitą. Čia dailininkė, tarytum 
iš paukščio skrydžio apžvelgė 
žvejų uostą ir jų gyvenvietę. 
Nors matomos tik dvi' mažos 
žmonių figūros, jų buvimas 
vaizdžiai pasakoja apie gyve
nimą, vykstantį aukštai ant 
kalno jų namuose ir už šios 
įlankos išplaukus laivams į 
vandenyną.

Tiksliai, meistriškai daili
ninkė atvaizdavo gan primity
vią uosto architektūrą su viso
mis detalėmis, kurių čia apstu. 
Tačiau kompozicijos neperk
rovė, sumaniai išlaikė visumą 
ir toninę, - vandens ir kranto, 
- pusiausvyrą, jautriai naudo
dama visas kolorito galimybes.

Paveiksle “Dienos laimikio 
iškrovimas” dail. Žiūraitienė 
pasakoja apie aktyvų žvejų 
gyvenimą darbo metu. Iš ar
čiau parodo uostą ir du žvejus, 
bekraunančius pagautą laimi
kį, o antrame plane - žuvį be
valančius vyrus. Čia ji gražiai 
išsprendė kompoziciją, jaut
riai pagavo darbo nuotaiką.

Ypač daug gyvybės ir gied
ros paveiksle “Nešasi laimi
kį.” Nors ir sunkiai nešamas 
sugautas laimikis, skaidri die
na, besklaidančios ore žuvėd
ros, rodos, lengvina naštą.

Jautriai perteikta šilta šei
mos idilijos nuotaika paveiks
le “Tėtis sugrįžo namo”. Šiame 
ir kituose tematiniuose pa
veiksluose vyrauja peizažas, 
figūros nėra didelės, kartais 
vos įžiūrimos, tačiau jos vai
dina svarbų vaidmenį kūriny
je, diktuodamos kompozicijos 

sprendimo būdą, išreiškian
čios laiką, situaciją.

Idiliškesni peizažai “Sekma
dienio popietė”, “Du laivai”, 
“Ankstus rytas”, “Trys laive
liai” taip pat atlikti meistriš
kai, išraiškingai, pilni poetiš
ko jausmingumo. “Ryto migla”
- ryškiausias realistinės ta
pybos pavyzdys - pasižymi pre
cizišku išbaigtumu. Ramia, 
subtilia spalvų gama daili
ninkė lyriškai atskleidžia ryto 
miglos ramybę. Šis kūrinys at
liktas vietoje - plenere, kai 
tuo tarpu anksčiau minėtus 
darbus dail. R. Žiūraitienė 
užbaigė savo studijoj namuose.

Čia ji ištempė didesnes dro
bes ir į jas sudėjo visa tai, ką 
sukaupė išvykos metu. Tik ne 
kopijuodama, bet parinkdama 
geriausią kompozicinį varijan- 
tą, sumaniai apibendrindama 
svarbiausius siužetinius mo
tyvus.

Dail. R. Žiūraitienė yra pa
sirinkusi realistinės tapybos 
kelią ir vadovaujasi esminiais 
jos dėsniais, tapydama alieji
ne technika. Tačiau akvarelė
se galima pastebėti impresio
nistinių apraiškų, kur autorė 
žiūrovui “prabėgančios aki
mirkos įspūdžius” perduoda 
lakoniškiau, laisvesne liejimo 
technika, lengvu teptuko pri
silietimu. Akvarelėse aiškiai 
pastebimas sugebėjimas, sai
kingai vartojant spalvas, iš
reikšti planus, erdvę ir pagau
ti reikiamą nuotaiką, kaip pa
vyzdžiui, akvarelėse: “Bebro 
krioklys”, “Prieblanda miške”, 
“Laukinės petražolės”, “Vėžės 
sniege”, “Pakeliui į prarastą 
ežerą”. Kai kur dailininkė są
moningai kartoja dvi liejimo 
technikas (sausą ir šlapią), 
gilindama peizažo erdvės per
spektyvą, išgaudama erdvę.

Visus šiuos kūrinius dail. 
R. Žiūraitienė atliko su nuo
širdžiu pajautimu, giliai išstu
dijavusi jautriausius žvejų gy
venimo momentus, jų sąlytį su 
gamta. Ji piešė, tapė etiudus 
gamtoje įvairiu laiku, kartu 
artimai bendraudama su vieti
niais gyventojais. Nepaprasta 
dailininkės meilė gamtai ir 
žmonėms kaskart auga ir stip
rėja lygiagrečiai su meile ta
pybai.

Aplamai, susumavus paro
dos darbus, matomas ryškus 
dailininkės Reginos Žiūrai
tienės kūrybos pakilimas, di
delis šuolis į tobulėjimą. Jos 
darbai, autentiškai vaizduo
jantis šiuolaikinę Kanadą, 
turi ne tik meninę reikšmę, bet 
ir etnografiškai istorinę. Ne
veltui dail. Žiūraitienės kūry
ba susidomėjo kanadiečiai, 
gausiai lankęsį parodoje, įsi
gydami paveikslus, Okvilės 
dienraštyje šiltai aprašydami 
ekspoziciją su autorės nuot
rauka (“The Oakville Beaver, 
Febr. 17, 1989 - “A. Glimpse 
into the lines of Maritimers”).

Dail. Reginos Žiūraitienės 
tapybos šaknys yra tėvynėje, 
P. Kalpoko, J. Šileikos, A. 
Žmuidzinavičiaus, V. Didžio
ko, J. Vienožinskio, V. Vizgir
dos ir ypač K. Šklėriaus kūry
boje, apie kurį meno tyrinin- 
kas J. Imbrasas yra parašęs: 
“Jis sugebėjo pamatyti ir at
skleisti grožį papraščiausiuo- 
se gamtos ir gyvenimo moty
vuose, mokėjo išaukštinti žmo
gų, įliejo į savo kūrinius daug 
dvasinės šilumos, gilių jaus
mų ir taurumo. Todėl jo kūry
ba dvelkia gyvenimo meile ir 
šviesiu džiaugsmu, skatina 
norą dirbti ir kurti.” Nekei
čiant nei minties, nei žodžių, 
tą patį drąsiai galima pasakyti 
ir apie dail. R. Žiūraitienės 
kūrybą.

Dabar, kai į koncertų sales 
rėkdama braunasi kakofoni
ja, į didžiąsias meno galerijas
- absurdiškas menas, subren
dęs žmogus atsisuka atgal į 
realistinį, klasikinį meną, 
ieškodamas ramybės, roman
tikos. Dailininkės Reginos 
Žiūraitienės tapyba, lyg nau
jai atrasta oazė, gaivina nuo 
betvarkės pavargusius sielos 
jausmus.
• KŪRYBIŠKO asmens pesimizmas 
nėra nuosmukis, bet žmogaus atpir
kimo aistra. Poetas net ir linksmin
damas jieško amžinųjų tiesų, būties 
esmės. Savitu būdu jis bando atspėti 
laiko ir kaitos mįslę, rasti atsakymą 
į skausmo problemą, atskleisti meilę 
skriaudų ir žiaurumų bedugnėje (No
belio laureatas Isaac Bashevis Sin
ger).
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□ hlLH 1 lihŪI VEIKLOJE
Dramaturgas Kazys Sąja, sve

čias iš Lietuvos, su žmona Gra
žina lankėsi Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje Čikagoje. Jis ypač 
džiaugėsi ten rasta 1866 m. Lietu
voje rusišku raidynu išspausdinta 
maldaknyge “Senas altorius”. 
Maldaknygė yra retenybė ne tik 
JAV, bet ir Lietuvoje, nes vysk. 
M. Valančius, kovojęs už lietuviš
ką spaudą, ją atsisakė patvirtinti 
ir buvo įsakęs sunaikinti visus 
egzempliorius.

Kristijono Donelaičio 275-tą- 
sias gimimo metines išeivijoje 
sausio 8 d. bene pirmoji paminėjo 
Petro Viščinio Bostono ir apylinkių 
lietuviams skirta “Laisvės varpo” 
radijo valandėlė. Minėjimui buvo 
panaudotas įrašas poeto Justino 
Marcinkevičiaus žodžio, kurį jis 
tarė pagrindiniame K. Donelaičio 
minėjime sausio 2 d. Vilniaus dra
mos teatre. Taip pat iš įrašo skam
bėjo velionies aktoriaus Henriko 
Kačinsko deklamuojamos K. Do
nelaičio “Metų” ištraukos. J. Mar
cinkevičius K. Donelaitį pavadino 
mūsų literatūros ir kalbos saule. 
Tokiu atveju H. Kačinską reikėtų 
pavadinti tos saulės spindulių 
skleidėju ūkanotoje išeivijos pa
dangėje.

Kompozitoriaus Juliaus Gai
delio (1909-1983) šeštąsias mir
ties metines Bostono lietuviai pa
minėjo specialiu vakaru Lietuvių 
piliečių draugijos salėje sausio 
21 d. Mirties metinėms taipgi bu
vo skirta ir P. Viščinio radijo 
valandos “Laisvės varpas” pirmoji 
dalis sausio 22 d. Pagerbti velio
nies atminimo salėje susirinko 
daug Bostone ir apylinkėse gy
venančių tautiečių. Atsiminimais 
dalijosi sol. Stasys Liepas, arti
mas J. Gaidelio bičiulis. Jis nu
siskundė, kad lig šiol tebėra ne
išleisti didieji instrumentiniai 
velionies kūriniai, kuriuos Aus
tralijon nusivežė jo sūnus Gar
sas. J. Gaidelio sukurtų ir har
monizuotų liaudies dainų progra
mą atliko jo įsteigtas ir vadovau
tas Bostono vyrų sekstetas — Nor
bertas ir Helmutas Lingertaičiai, 
Bronius Banaitis, Ričardas Liz- 
denis, Vytautas Eikinas ir Gintas 
Simonaitis. Sekstetui dabar va
dovauja Daiva Matulionytė-Parei- 
ra. Petro Viščinio “Laisvės var
po” radijo programoje skambėjo 
J. Gaidelio kūrinių įrašai.

Teisininkas Jonas Dainauskas 
vasario 27 d. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje Čikagoje dali
josi atsiminimais apie 1918-19 m. 
įvykius Kaune, kai ten persikėlė 
Lietuvos vyriausybė. 1919 m. sau
sio 1 d. Vilnių užėmė lenkai, į jį 
bandė veržtis ir sovietinė kariuo
menė. Vokiečiai tada traukėsi iš 
Vilniaus, nesipriešindami lenkų ir 
sovietų daliniams. Lietuvių orga
nizuojamas batalionas buvo per 
silpnas kovai dėl Vilniaus. J. Dai
nauskas prisimena sausio 2 d., kai 
į trejas porines roges sutilpo vi
sų Lietuvos ministerijų raštinių 
medžiaga, iždas ir keliolika val
dininkų. Kelionė į Kauną užbaig
ta traukiniu iš Lentvario stoties. 
Atbėgėliams iš Kauno geležinke
lio stoties pėsčiomis teko ateiti 
į namus Maironio ir Donelaičio 
gatvių kampe. Tuose namuose vė
liau įsikūrė finansų ministerija, 
o tada užteko vietos visoms iš Vil
niaus atkeltoms ministerijoms, ir 
dar liko keli tušti kambariai. Pa
sak J. Dainausko, Kaunas tada bu
vo pusiau lenkiškas ir pusiau ru
siškas miestas. Lietuviškai kal
bančių gyventojų buvo nedaug. 
Žaliakalnyje vyravo lenkų kalba. 
Vilijampolėje apsigyvenę žydai 
kalbėjo rusiškai ir lenkiškai, o 
Šančiuose buvo daug vokiečių. 
Lietuviškiausia Kauno dalimi J. 
Dainauskas laiko Aleksotą. Tikrą 
anuometinį Babelio bokštą atsklei
dė 1918 m. rinkimai į Kauno savi
valdybę. Mat jon buvo išrinkta 30 
lenkų, 22 žydai, 12 lietuvių, 6 vo
kiečiai ir vienas rusas. Miestas ta
da neturėjo netgi savo burmistro. 
Kaunan persikėlusiai Lietuvos vy
riausybei teko rūpintis ne tik tvar
ka visoje Lietuvoje, bet ir laikine 
sostine tampančiame Kaune. 1919 
m. sausio 17-19 d.d. Kauno teatre 
įvyko II-ji Lietuvos valstybės kon
ferencija. Sausio 18 d. vokiečiai 
nušovė Kauno komendantūros ka
rį Praną Eimutį, kuris “Metropo
lio” viešbutyje saugojo konferen- 
cijon atvykusią JAV delegaciją. 
Valstybės tarybos posėdyje mažų
jų pašto rūmų salėje balandžio 4 
d. pirmuoju Lietuvos prezidentu 
buvo išrinktas Antanas Smetona. 
J. Dainausko pranešimas užbaig
tas vaišėmis.

Lietuvos meno darbuotojų rū
mai vilniečius pakvietė į kūrybinį 
Klaipėdos dramos teatro aktoriaus 
Vytauto Paukštės vakarą. Jis vai
dino absurdo teatro pradininkams 
priklausančio S. Becketto spek
taklį “Paskutinė Krepo juosta”, 
paruoštą rež. Povilo Gaidžio, 
atsakinėjo į klausimus.

Kun. Ričardo Mikutavičiaus, 
Baptų klebono, poezijos vaka
ras “Pokalbis su medžiu” sausio 20 
d. buvo surengtas Kauno profsą
jungų kultūros rūmuose. Eilėraš
čius skaitė pats autorius ir akto
rius Juozas Budraitis. Programon 
taipgi įsijungė Kauno styginis 
kvartetas. “Vaga” ruošiasi išleisti 
jo poezijos knygą. Kun. R. Miku
tavičius lankėsi pas JAV lietuvius, 
jo poezijos vakarai buvo surengti 
Čikagoje, Klivlande ir kai kuriose 
kitose lietuvių kolonijose. Čika
goje yra išleista K. Donelaičiui 
skirtų kun. R. Mikutavičiaus eilė
raščių knygelė “Kad Lietuva neiš
sivaikščiotų”.

Berniukų choras “Ąžuoliukas”, 
1959 m. Vilniuje įsteigtas Herma
no Perelšteino, dabar yra išaugęs 
į berniukų, jaunuolių ir vyrų cho
rus. Vasario 3-25 d.d. "Ąžuoliu
ko” berniukų choras dalyvavo V- 
jame tarptautiniame vaikų chorų 
festivalyje Prancūzijos Nantes 
mieste, laimėdamas pagrindinį 
prizą ir pirmąją premiją. Chorų 
konkursan buvo įtraukti du pri
valomi religiniai kūriniai: O. di 
Lasso “Jubiliate Deo” ir P. Ebe- 
no “Salve Regina”. Laimėjimą 
"Ąžuoliuko” berniukams užtikri
no A. Martinaičio “Žemaičių plen
tas” ir A. Bražinsko “Upelė Šven
toji”. Vertintojų komisiją nuste
bino lietuvių muzikos koloritas: 
skudučių skambesys, poliritmija, 
polifonalumas, sekundos. Su 
“Ąžuoliuko” berniukų choru festi
valyje dalyvavo meno vadovas Vy
tautas Miškinis.

Lietuvos literatūros muziejus 
Kaune nuo š. m. kovo 1 d. atgavo 
senąjį savo pavadinimą. Jis dabar 
vėl vadinsis Maironio lietuvių li
teratūros muziejumi. Mat 1936 m. 
šis muziejus buvo įsteigtas Mai
ronio name. Jis turėjo tris memo
rialinius poeto kambarius ir va
dinosi Maironio muziejumi. Tada 
muziejų globojo jame prisiglaudu- 
sio Tautosakos archyvo komisijos 
pirm. dr. Jonas Balys, o karo me
tais muziejaus vedėju dirbo poe
tas Bernardas Brazdžionis. 1941 
m. buvo nutarta peržengti Mairo
nio memorialinio muziejaus ribas 
ir jame telkti kitų lietuvių rašy
tojų archyvinę medžiagą. Tad mu
ziejus buvo pavadintas Maironio 
literatūros muziejumi. Pokario 
metais muziejuje buvo atidaryta 
pirmoji lietuvių literatūros istori
jos paroda. Nuo 1955 mtši institu
cija buvo vadinama Kauno litera
tūros muziejumi, nuo 1965 m. - 
Lietuvos literatūros muziejumi. 
Prie jo buvo prijungti pirmieji 
skyriai. Dabar muziejus turi vie
nuolika skyrių, keturis memoria
linius Maironio kambarius.

Spauda paskelbė Lietuvos kul
tūros ministerijos 1988 m. premi
jų laureatus. Štasio Šimkaus pir
mosios premijos paskirtos V. Lau- 
rušui už mišriam chorui skirtą kū
rinį “Liaupsė saulei” ir poetui V. 
Mieželaičiui už tekstą dainai “Bal
tija - sielos gili sietuva”, antroji 
premija-A. Klovai už “Biržų kraš
to liaudies dainas” mišriam chorui, 
trečioji - A. Lapinskui už dainą 
"Baltija - sielos gili sietuva” miš
riam chorui. Jono Švedo pirmąją 
premiją laimėjo A. Klova už pjesę 
liaudies instrumentams “. . . suar
tėti ir vėl išsiskirti . . .", antrąją
- A. Lapinskas už pjesę liaudies 
instrumentų orkestrui "Prie upe
lio”, trečiąją - V. Bagdonas už 
pjesę skrabalams ir liaudies inst
rumentų orkestrui "Genių kalvė”. 
Boriso Dauguviečio I premija pa
skirta K. Sajai už dramas-dialogus 
"Živilė", “Kentaurų imtynės", 
“Karalius ir juokdarys", II pre
mija - P. Venclovui už dramą “Iš
eiti iš miško”, III premija - A. 
Kazakevičienei už senojo kaimo 
buities vaizdelius scenai “Kaip 
velnias akmenį nešė". Liaudies 
meistrų I premija teko V. Zarons- 
kienei už audinius, II - Z. Jurevi
čiui už juvelyrinius dirbinius, III
- G. Burčikui už pynimo iš vytelių 
darbus. Pirmosios ir antrosios 
choreografijos premijos nebuvo 
paskirtos. Trečiąsias laimėjo V. 
Usovas už “Seną polką” ir T. 
Raišuotienė už šokį “Kaltanėniš- 
kė”. Kultūros ministerijos ir Lie
tuvos dailininkų sąjungos 1988 
m. premijos įteikos: V. Kašubai 
už skulptūrą “Kelionė”, A. Gudai
čiui už tapybos darbą "Autoportre
tas” ir Z. Žemaitytei už monogra
fiją “Paulius Galaunė”. V.Kst.
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pRISIKĖLIMO
^Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UZ:
90-179 d. term, ind............ 9’/4%

180-185 d. term, ind............ 91/4%
1 metų term. Indėlius....... 9'/2%
2 metų term, indėlius....... 9’/2%
3 metų term, indėlius....... 91/2%
1 metų GlC-met. palūk. .. 111/4%
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. 111/4% 
RRSPirRRIF-2m.term.ind. 103/4% 
RRSPirRRIF-3m.term.ind. 103/4% 
Specialią taup. s-tą............. 8 %
Taupomąją sąskaitą ........... 8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk .... 9 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki..... 53/4%

IMA UZ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 111/2%
2 metų .................. 113/4%
3 metų .................. 12 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 111/4%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki S2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Toronto “Aušros” jaunučiai, iki 14 metų amžiaus. Krepšininkai rimtai treniruojasi ir sėkmingai rungtyniauja su 
kanadiečiais bendraamžiais. Iš kairės: A. Ignatavičius, S. Kuliavas, A. Paškus, A. Batūra, V. Mockus, V. Liačas, T. 
Bacevičius, P. Dailydė, K. Krašauskas-Tyler, D. Viskontas, L. Underys ir T. Skrinskas. Nuotraukoje trūksta A. 
Baziiiausko, L. Giniočio ir C. Girdausko Nuotr. G. Krašauskaitės-Tyler

SPORTAS
--------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,--------

32 Pasadena Gardens, Toronto. Ontario. M6S 4R5, 
telefonas (416) 766-5367

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

AKTYVAI virš 40 milijonų dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

A.P GOMES
Real Estate* Insurance Ltd.

“Lietuvių dienų” turnyras 
Londone

Kanados lietuvių dienų proga 
Londone, Ont., gegužės 20., šešta
dienį, rengiamas B klasės krepšinio 
turnyras ir golfo varžybos. Kviečia
mos visos tos klasės Kanados lietu
vių komandos jame dalyvauti, o taip 
pat laukiami ir golfo mėgėjai.

Svečių tarpe labai norėtume turė
ti ir vieną jaunių B krepšininkų ko
mandą, ir...ne stipriausių, nes 
“Tauro” jauniai yra ką tik suorgani
zuoti ir dar neturi rimtesnio pasi
ruošimo. Jauniams skirtų rungtynių 
laikas 11.30 - 1 v.p.p. Turėti daugiau 
jaunių komandų neįmanoma dėl 
laiko stokos, nes po pusantros va
landos varžyboms pasibaigus, pra
sidės L.D. didysis pokylis, kurio 
pradžioje bus įteiktos laimėtojams 
paskirtos dovanos. Pirmosios dve
jos krepšinio rungtynės prasidės 
10' v.r. Prašome atvykti pusvalandį 
prieš jų pradžią. Bus žaidžiama 
dvejose gimnazijos salėse, būtent, 
Saunders Secondary School, 941 
Viscount, kampas Wonderland Rd.

Apie krepšininkų dalyvavimą 
reikia pranešti ne vėliau balandžio 
15 d. šiuo adresu: LLSK “Tauras”, 
15 Elmwood Ave., E., London, Ont., 
N6C 1J1, pridėti pradmės-varžybi- 
nį mokestį, tolygų pusei ŠALFASS 
žaidynėse tai klasei numatyto mo
kesčio. ir nurodyti savo telefoną. 
Čekius rašyti LLSK “Tauras”. Lon
dono informacijos tel. (519) 438- 
7694. Golfui nereikia iš anksto už
siregistruoti. Jo informacija - Sta
sys Navickas tel. (519) 455-0318. 
Krepšininkams tikslesnį žaidimo 
laiką stengsimės pranešti gavę vi
sus atsakymus. Tikimės, kad visi jų 
bus teigiami.

LLSK "Tauras" vadovybė
Toronto lietuvių sporto klubas 

“Vytis” dėkoja visiems prisidėju- 
siems auka prie sėkmingos vytiečių 
išvykos į IlI-sias pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes Australijoje. Ypa
tinga padėka už didelę finansinę 
paramą reiškiama Kanados lietu
vių fondui. Prisikėlimo parapijai. 
Lietuvių namams. Prisikėlimo para
pijos ir “Parama" kredito koopera
tyvams.

Šių metų rugpjūčio 20-26 d.d. Tėvų 
Pranciškonų stovyklavietėje sporto 
klubas “Vytis" rengia krepšinio 
stovyklą. Stovyklos programa bei 
jos vadovybė netolimoje ateityje 
bus paskelbta spaudoje.

1989 slidinėjimo 
pirmenybės

Šiaurės Amerikos lietuvių fizi
nio auklėjimo ir sporto sąjungos, 
39-tųjų metinių sporto žaidynių 
slidinėjimo pirmenybės buvo vykdo
mos kovo 4 d. Kanadoje, Loretto, 
Ontario, “Loretto Ski” resorte. Jas 
labai gerai pravedė Toronto klubas 
“Jungtis” su pirmininku Rimu Ku- 
liavu ir visa eile patyrusių bendra
darbių: Audra Danaityte, Ramūne 
Stravinskaite, dr. Miku Valadka, 
Vida Juzukonyte, Judita Melnykai- 
te, Dana Danaityte, Rūta Girdaus- 
kaite, Audrium Šileika, Onute Ši- 
leikaite ir Andrium Kaknevičium, 
kuris filmavo visą šį renginį.

Nors oro sąlygos nebuvo geros, 
tačiau dalyvių skaičius buvo dide
lis. Toronto ir apylinkių 55 slidi
ninkai užsiregistravo varžyboms, 
pradedant jaunučiais ir baigiant 
veteranų amžiumi. Gaila, tik vienas 
detroitiškis Povilas Norkevičius 
atvyko iš kitur. O Bostono, Klivlan- 
do grupės su veteranu Vyteniu Čiur
lioniu ir kt. nesimatė. Pirmenybėse 
buvo pravestos dviejuose nusilei
dimuose: didžiajame slalome ir sla
lome. Laikas buvo užskaitomas - ge
resnis iš dviejų mėginimų kiekvie
name nusileidime. Štai ir pasekmės:

Didysis slalomas
Berniukai (9 metų ir žemiau) - 1. 

Freimanas Matas 33.53 sek., 2. Ginio- 
tis Lukas 35.01, 3. Ignatavičius Aras 
37.25; berniukai (10-12) - 1. Liačas 
Vincas 30.64, 2. Artičkonis David 
31.46, 3. Krašauskas-Tyler Kristo
foras 33.65; berniukai (13-16) - 1. 
Šileika Mykolas 26.25, 2. Šalkauskas 
Julian 26.4?, 3. Valadka Saulius 27.11.

Vyrai (17-29) - 1. Freimanas Justas 
27.82, 2. Slapšys Algis 31.12, 3. Biskys 
Romas 31.66; vyrai (30-44) - 1. Ra
džiūnas Viktoras 32.08, 2. Rygelis 
Antanas 32.52, 3. Giniotis Antanas 
32.54; vyrai (45 ir virš) - 1. Stosiūnas 
Leonas 31.47, 2. Šileika Audrius 33. 
69, 3. Dailydė Arūnas 34.35.

Meisterių klasė - 1. Stripinis Li
nas 23.28, 2. Jonys Tomas 24.57, 
3. Karosas Andrius 26.89.

Mergaitės (9 ir žemiau) - 1. Ryge- 
lytė Aura 1.089; mergaitės (10-12)
- 1. Šileikaitė Vyta 36.34, 2. Viskon- 
taitė Indrė 37.26; mergaitės (13-16)
- 1. Artičkonytė Andra 32.42.

Moterys (17-29) - 1. Davies Krista 
34.16, 2. Slapšytė Danutė 37.17; mo
terys (30-44) - 1. Giniotienė Regina 
38.8, 2. Freimanienė Silvija 41.84, 
3. Artičkonienė Sharon 44.02.

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

LIETUVIŲ 
_ _ _ _ _ _ _ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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

A DIVISION OF THORNCREST SHERWAY INC.
Sue Perkauskas

1575 THE QUEENSWAY • TORONTO • ONTARIO • M8Z 1T9
(416) 252-5131

Meisterių klasė - moterų - 1. Jony- 
tė Gailė 28.64, 2. Šipelytė Liana 
30.02. Slalomas

Berniukai (9 ir žemiau) - L Frei
manas Matas 32.28, 2. Giniotis Lukas 
35.01, 3. Ignatavičius Aras 37.25; 
berniukai (10-12) - L Krašauskas- 
Tyler Kristoforas 28.05, 2. Liačas 
Vincas 29.10, 3. Artičkonis David 
30.99; berniukai (13-16) - 1. Šileika 
Mykolas 25.36, 2. Liačas Tomas 25. 
82, 3. Valadka Saulius 25.91.

Vyrai (17-29) - 1. Freimanas Jus
tas 28.31, 2. Slapšys Algis 30.20, 
3. Biskys Romas 30.70; vyrai (30-44) 
- 1. Freimanas Jonas 30.68, 2. Jure
vičius Edis 30.84, 3. Radžiūnas Vik
toras 30.92; vyrai (45 ir virš) - 1. Sto
siūnas Leonas 31.01, 2. Šileika Au
drius 33.96.

Meisterių klasė - vyrų - 1. Stripi
nis Linas 22.44, 2. Jonys Tomas 24.53, 
3. Karosas Andrius 26.11, (Elite “in
ternational” trečia vieta - Rohel 
Petras 25.17.

Mergaitės (10-12) - 1. Viskontaitė 
Indrė 34.83, 2. Šileikaitė Vyta 36.90; 
mergaitės (13-16) - 1. Artičkonytė 
Andra 31.02; moterys (17-29) - 1. 
Slapšytė Danutė 35.41; moterys (30- 
44) - 1. Freimanienė Silvija 40.04, 
2. Artičkonienė Sharon 45.49.

Meisterių klasė - moterų - 1. Jo- 
nytė Gailė 17.17, 2. Šipelytė Liana 
27.34.

Pirmenybėms užsibaigus, prie 
vaišių stalo buvo įteikti laimėtojai 
žymenys. Juos gavo pirmųjų trijų 
vietų laimėtojai kiekvienoje am
žiaus grupėje. Šį slidininkų pager
bimą puikiai pravedė Rimas Kulia
vas ir Audra Danaityte.

Skautų veikla
• Skautininkių-kų suvažiavi

mas įvyks Čikagoje š.m. balandžio 
1-2 d.d. Iš Toronto dalyvaus apie 
10 atstovių-vų.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tai ruošiasi Šv. Jurgio šventę iš
kilmingai švęsti balandžio 23 d. 
Lietuvos kankinių šventovėje ir 
salėje.

• LSS B. ir S. “Gintaro ir Ąžuo
lo” vadovų-vių mokykla įvyks rug
pjūčio 5-12 d.d. Los Angeles, skau
tų stovykloje, Šv. Bernardino kal
nuose, Kalifornijoje. Priimami - 
skautės 16 m., skautai 17 m. antro 
prityrusių sk. patyrimo laipsnio 
arba vyresni. Registracija - iki 
gegužės 1 d.

• Š. m. liepos 8-15 d.d. organi
zuojami antrieji kursai tiems, 
kurie baigė “Gintaro ir Ąžuolo” 
mokyklas. Šie kursai įvyks Onta
rio provincijoje, Moon River vie
tovėje.

• “Romuvos” stovyklos vadovų 
posėdis šaukiamas balandžio 11 
d. skautų būkle.

• Jau paruošti registracijos 
ir kiti lapai važiuojantiems į 
rugpjūčio 13-26 d.d. “Romuvos” 
stovyklą. Registracija - iki bir
želio 30 d.

• Prityrusių skautų-čių, sk. vy
čių, vyr. skaučių ir jūros skautų- 
čių suvažiavimas įvyks gegužės 
27-29 d.d. L. E. Smith Environ
mental Education centre. Rock
ville, MD. M.

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

111/4% už 1 m. GIC invest, pažym.
103/4% už 2 m. GIC invest, pažym.
103/4% už 3 m. GIC invest, pažym.
83/4% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate)

11 ’/4% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
103/4% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
103/4% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
83/4% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
8 % už taupymo sąskaitą
9 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
61/2% už kasd. pal. čekių sąsk.

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

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

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2ar3metų...11’/4% 

(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 71 milijono 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. VI. 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 atvęju. 

Alfonsas Garbenis, sn. (tėvas) ir
Alfonsas Garbenis, jn. (sūnus) -savininkai 

Namų įkainojimo skyrius

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

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

KINGSWAY NATIONAL
REAL ESTATE LTD., REALTOR

1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų) 

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

DRAUGIŠKAI PA TARNAUS

STASYS JOKŪBAITIS.
30 metų patirtis. Nemokamas namo įkainojimas.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

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) Artičkonis 674-1068

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

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

ZlllctotO Simpson s, 176 Yonge St.,
zilIolCllC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

2938 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1Y8 
Tel. 769-0631 Fax 769-0586
Daugiarūšė sistema 110-220 voltų

50—60 Hz

Tinka Lietuvai ir kitiems Europos kraštams
’Video ’Namų apyvokos reikmenys

„ (šaldytuvai ir kt.)
’Televizijos Stereo

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

MARIUS E. RUSINAS, turįs aštuonerių 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 IX/15I-1 2Y2 
Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320



KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Tokiu atveju lieka dvi galimy
bės: premjero atsistatydini
mas arba papildomi rinkimai 
kurioje nors kitoje apylinkė
je, pasitraukus ten išrinktam 
konservatoriui. Antroji gali
mybė premjerui Donaldui Get
ty pavojinga. Pralaimėjęs rin
kimus savoje apylinkėje, jis 
gali juos pralaimėti ir kitoje. 
Už konservatorius balsavo 44% 
rinkėjų, už liberalus - 29%, 
už socialistus - 26%. Tad iš 
tikrųjų konservatorių popu
liarumas nedaug tepasikeitė, 
bet visiškai krito jų vado ir 
premjero Donaldo Getty. Rū
pestį konservatoriams kelia 
ir naujasis liberalų vadas L. 
Decore, savo atstovų skaičių 
nuo keturių staiga padidinęs 
iki aštuonių. Liberalų popu
liarumo sustiprėjimas Vakarų 
Kanadoje lig šiol buvo negir
dėtas dalykas. Tokiose aplin
kybėse konservatoriams gal 
būtų naudingesnis populiaru
mą praradusio vado Donaldo 
Getty pakeitimas kitu.

Niufaundlandijos konserva
torių premjerą B. Peckfordą, 
šią provinciją valdžiusį dešim
tį metų, pakeitė buvęs žvejy
bos ministeris T. Rideoutas, 
menku 403:377 balsu rezultatu 
įveikęs iždo tarybos pirm. L. 
Simmsą. T. Rideoutas tapo 
penktuoju šios provincijos 
premjeru. B. Peckfordas at
sistatydino dėl jo laukusio 
beveik neišvengiamo pralai
mėjimo. Mat Niufaundalandi- 
ją slegia 16,4% nedarbas, di
džiausias visoje Kanadoje, 
ir provincinė skola, kurią išda
linus gyventojams, kiekvienam 
tektų po $617.

Kanada pasiuntė 12 karių į Pa
kistaną supažindinti pabėgė
liams iš Afganistano su mino
mis bei jų nuginklavimu. So
vietų kariai Afganistane pali
ko daug minų, kurias reikės 
surasti ir sunaikinti. Kanados 
karių pagalbos paprašė Jungti
nės Tautos. Ją patvirtino už
sienio reikalų ministeris J. 
Clarkas ir krašto apsaugos mi
nisteris B. McKnightas. Kana
dos karių delegacijon yra įjung
tos ir trys moterys, kurios su 
minų problemomis supažin
dins į Pakistaną pasitrauku
sias afganistanietes ir vaikus. 
Kanados ir JAV spaudoje jau

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuviu kalba.
• Nemokamas narny įvertinimas

buvo daug pranešimų apie 
sprogstančiomis minomis pa
verstus ir iš lėktuvų Afganista
ne išmėtytus žaislus, sunkiai 
sužeidžiančius vaikus. Vilniš
kė “Komjaunimo tiesa” aiški
na, kad sovietinius žaislus iš 
vaikų darželių Afganistane 
vogdavo musulmonų partiza
nai ir į juos įdėdavo plastiki
nius sprogmenis, kaltę suvers
dami sovietams. Taip Maskva 
bando teisinti Afganistane 
atsiradusius sprogstančius 
žaislus, nuo kurių nukentėjo 
ir buvo suluošinta daug nekal
tų vaikų.

LITHPEX IX paroda
Toronto lietuvių filatelistų 

draugija, švęsdama savo veik
los 25-tį, balandžio mėn. 22-23 
d.d. ruošia pašto ženklų paro
dą. Ši sukaktuvinė paroda įvyks 
Toronto Lietuvių namuose, 
Mindaugo salėje. Šioje paro
doje be vietinių filatelistų su 
savo pašto ženklų rodiniais 
dalyvaus ir svečiai iš Čikagos 
ir Niujorko.

Šiais metais sausio mėnesį 
suėjo 100 metų, nuo mūsų žy
maus pirmojo Lietuvos atgimi
mo laikotarpio laikraščio 
“VARPAS” išleidimo.

Taip pat praėjusiu metų 
gruodžio mėnesį 31 d. suėjo 
130 metų, kai gimė žymusis 
mūsų tautos vyras dr. Vin
cas Kudirka. Jis visada bus 
gyvas mūsų širdyse, kol mes 
giedosime savo tautos himną, 
nes tai jo sukurti žodžiai. To
dėl ši paroda skiriama šioms 
sukaktims paminėti.

Parodos proga bus išleistas 
ir suvenyrinis leidinys. Taip 
pat bus išleistas vokas “Varpo” 
šimtmečiui paminėti.

Be to, yra gautas Kanados 
pašto įstaigos leidimas oficia
liems pašto antspaudams su 
Kudirkos ir “Varpo” atvaiz
dais. Su šiais antspaudais bus 
atspauduojami vokai atidary
mo ir uždarymo dieną.

Iškilmingas parodos atidary
mas - balandžio mėn. 22 d., 
šeštadienį, 11 v.r. Tikimasi, 
kad šią parodą atidarys Onta
rio vyriausybės kuris nors mi
nisteris.

Būtų malonu ir gražu, kad į 
šį atidarymą atvyktų gausin- 
gesnis skaičius mūsų visuome
nės, o ne keletas žmonių.

VI. Stabas.

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

OFFORD
REALTY LTD.

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Member Broker
38 Hurontario Street,

Collingwood, Ont. L9Y 2L6
Parduodant, per- j 
kant ar tik dėl infor- 
macijos apie namus, 
vasarnamius, ūkius, 
žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling- 
woodo apylinkėse 
kreipkitės į _ _

Angelę Šalvaitytę, B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.

Ne tik namai, 
bet ir Jūsų ateitis

Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. (705) 445-5640, 
namų tel. (705) 429-6428.

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Te1. 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 •

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).

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

SKAITYTOJAI PASISAKO
čios iš vis nereikia, ir kad staty
bos k-ja nesiims šios įdėjos vykdy
mo. Tada V.V. komitetas kreipėsi 
į arch. A. Kulpą, kad paruoštų 
seklyčios projektą Vytauto D. 
menės balkone. Architektas mie
lai projektą paruošė ir perdavė 
Lietuvių namų valdybai. Specia
liai sušauktame posėdyje, kuria
me dalyvavo beveik visi valdybos 
nariai, projektą peržiūrėjo (jo 
kelias variacijas), išdiskutavo ir 
jį priėmė su mažais pakeitimais. 
Architektas pageidavo, kad staty
bininkai pasirūpintų (dėl taupu
mo) struktūriniais darbais: sienų 
pertvėrimu, šildymo, vėdinimo ir 
elektros įrengimais.

Laikas bėgo, bet statybos k-ja 
nesiėmė pradėti darbų ir tik, kai

MALONU PARODYTI KITIEMS
Nors gyvenu “senutėje” Europo

je, tačiau su Hamiltono lietuvių 
kredito kooperatyvu “Talka” ryšių 
nenutraukiau, palikdamas ir to
liau jos nariu. Naujųjų metų pro
ga gavau puikų kalendorių. Jį puo
šia Aštuntosios laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventės 
Hamiltone spalvota nuotrauka ir 
šokėjų išrašytas brangus žodis 
LIETUVA!

Malonu tokį lietuvišką deiman
čiuką parodyti ir svetimtaučiams. 
Spėju, kad tai spaudos bendradar
bio St. Daliaus nuopelnas.

Kazys Baronas, 
V. Vokietija

“DUX MAGNUS”
Isolda Poželaitė-Davis, gimna

zijos mokytoja iš Australijos, ra
šanti meno klausimais spaudoje, 
viešėdama Toronte išklausė ope
ros “Dux Magnus” įrašą ir atsiun
tė šį laišką. Red.

Ši D. Lapinsko opera yra solis- 
tų-dainininkų opera, kurioje jie 
gali parodyti savo balso apimtį 
ir grožį. Dauguma taip ir padarė.

Lietuvių publikai tai nėra įpras
ta opera, nes muzikinė palyda jo
je teturi antraeilę vietą. Jeigu ši 
opera nebūtų tokia ilga, galėtume 
ją pavadinti “Singspiel”, o dabar 
drįstu teigti, kad tai yra XXI šimt
mečio opera, į kurią buvo sunkoka 
įsijausti.

Operoje yra gražių vietų. Kai ku
rių solistų gražūs balsai, gerai ap
valdyti praskambėjo puikiai (pvz. 
G. Čapkauskienės koloratūra, J. 
Vazrielio ir kt.). Choras prie Vil
niaus katedros puikiai sugiedojo 
“Avė”. Prasminga vargonų palyda, 
kuri, deja, ne visai derinosi su 
orkestro muzika.

Ydų irgi yra: trūksta geros reži
sieriaus rankos, vaidybos techni
kos, judesių bei judėjimo krypties 
choreografijos, koordinacijos ir 
tempų išlaikymo tarp paskirų so
listų ir orkestro. Gaila, kad per
svarą partitūroje turi pučiamie
ji ir mušamieji instrumentai bei 
“Glockenspiel” garsai. Tai sudarė 
monotoniškumą.

I. Poželaitė-Davis

TAI NE SEKLYČIA!
Baigiant statyti pensininkų na

mus, Lietuvių namų moterų būre
lis kreipėsi į lietuvių namų val
dybą su prašymu, kad pensininkų 
klubui išsikrausčius į savas pa
talpas būtų leista tame kambary
je Moterų būreliui įruošti lietu
višką seklyčią, papuoštą lietuviš
kais ornamentais, liaudies meno 
dirbiniais, apstatytą lietuviškais 
baldais, kur galėtų vykti posėdžiai.

Po poros metų pensininkų klu
bui galutinai išsikrausčius į “Vil
nius Manor” patalpas, tas klausi
mas vėl buvo iškeltas LN valdyboj. 
Gautas valdybos pritarimas ir pa
vesta Visuomeninės veiklos komi
tetui paruošti projektą. Komite
tas kreipėsi į dail. A. Tamošaitį. 
Dailininkas projektą paruošė ir su 
juo supažindino specialiai su
šauktą komitetą, į kurį įėjo: LN 
v-bos pirmininkas, iždininkas, 
statybos k-jos pirmininkas ir V.V. 
k-teto atstovai. Projektas buvo 
paruoštas lietuviškais tautiniais 
motyvais. Jį komitetas priėmė. 
Laikui bėgant, kai kurių statybi
ninkų buvo paaiškinta, kad tą kam
barį neverta taip gražiai dekoruo
ti, nes jis yra pačiame Lietuvių 
namų užkampyje, į kurį įėjimas 
labai nereprezentatyvus.

Tada LN valdyboj buvo keliama 
mintis seklyčią įruošti Vytauto 
Didžiojo menės balkone, kuris 
yra pirmam^ aukšte, jo langai 
(vitrinos) išeina į Bloor gatvę ir 
turi atskirą įėjimą iš Bloor ir Al- 
hambros gatvių kampo. LN valdy
ba tam pritarė, tik statybos k-jos 
pirmininkas pareiškė, kad sekly-

buvo pradėta ieškoti kontrakto- 
riaus, kuris galėtų vykdyti šį pro
jektą, tada statybos k-ja staiga 
pakeitė nuomonę ir ėmėsi struktū
rinių darbų vykdymo, bet pagal 
savo projektą. Iš inercijos turbūt 
statybos komisija atliko ne tik 
struktūrinius darbus, bet forma
liai kambarį įrengė. Tada paprašė 
LN valdybos narius, kad apžiūrė
tų ir patartų kaip užbaigti. Ko
kia ironija!

Labai gaila ir skaudu, kad po 
tiek daug metų laukimo ir pastan
gų Moterų būrelio seklyčios įdėja 
ir architekto puikus projektas 
buvo atmestas ir įruoštas naujas 
moderniškas, nelietuviškiausias 
pastate posėdžių kambarys. O ga
lėjo būti seklyčia - pasididžiavi
mas visai Toronto kolonijai.

Toks jau LN statybininkų lietu
viškumo supratimas.

Aid. Jankaitienė

»

tm
“Paramos” 

kredito kooperatyvo 
valdyba praneša, kad yra sudaryta nomi- 
nacinė komisija rinkimams balandžio 16 
dieną į valdomuosius “Paramos” organus.

Nomįhacinė komisija yra šios sudėties:
Antanas Bašinskas 
Stasys Grigaliūnas 
Birutė Jankauskienė

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

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

Parduodame ir 
siunčiame 

220 voltų/50 H, 
elektrinius reikmenis 

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

vartojimui Europoje.
Universal Overseas Services 

Tel. (416) 755-7779

W PRANEŠIMAS
Pranešame, kad TORONTO LIETUVIŲ 

NAMŲ ir “LABDARA FOUNDATION” narių 
metinis-visuotinis susirinkimas 
šaukiamas 1989 m. balandžio 9, sekmadienį, 
2.30 v.p.p., Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. Dalyvaujančių regist
racija prasideda 1.30 valandą po pietų.

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

sekretorių, b. mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo 
komisijų

3. 1988 m. susirinkimo protokolo skaitymas
4. Valdybos pranešimai: a. pirmininko, b. iždininko,

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

5. Revizijos komisijos pranešimas
6. Revizoriaus (auditor) pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. 1988 m. apyskaitų tvirtinimas
9. 1989 m. sąmatos tvirtinimas

10. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas
11. Įstatų papildymas
12. Valdomųjų organų rinkimai: valdybos (3 nariai), 

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

Šiais metais į Lietuvių namų valdybą bus renkami trys na
riai. Iš valdybos išeina: O. Delkus, J. Norkus, ir R. Strimaitis. Į 
revizijos komisiją bus renkamas vienas narys, (išeina A. Jucys).

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

Nariai, norintieji perleisti balso teisę kitam asmeniui, privalo 
laikytis korporacijų įstatymo (Corporation Act) reikalavimų ir 
įgaliojimus (proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary Public), 
pristatyti įLN raštinę nevėliau 1989 m. balandžio 6 d., 10 v.r. Įga
liojimai, nepatvirtinti notaro ir gauti po minėtos datos, nebus 
pripažinti teisėtais. Įgaliojimų blankus galima gauti LN raštinėje.

Toronto Lietuvių namų valdyba
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

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

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

Barristers and Solicitors. Patent a. Trade Mark Agents

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

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, B.A. M.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
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 621 -2136

west realty inc., realtor 
an Independent member broker

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

1700 bloor Street west 
toronto, Ontario M6P 4C3 769-1616

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacljų srityje

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

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

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

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

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

DRESHER Ltd.
Tel. 233-3334 
FAX 233-0285

3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8 
Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. 
Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai.

Kreipkitės į Valterį Drešerį.

nDVCUI7D INSURANCEOIvILoIlILlv BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B 1 KB
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 Bussiness" biuro

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(41 G) 533-1 1 21
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1$ TORONTO" H MONTREAL
Anapilio žinios

— Velykų rytų Kristaus prisikė
limo pamaldose, giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas muz. J. 
Govėdo, sol. Marytė Bizinkauskai- 
tė-Bildienė ir sol. Rimas Paulio- 
nis, kuris atliko visus liturginius 
giedojimus Didžiojoje savaitėje.

— Ateinantį sekmadienį Wasago- 
je pamaldos bus 3 v.p.p.

— Kovo 23, D. ketvirtadienį, pa
laidotas a.a. Vladas Ališauskas, 
76 m. amžiaus.

— Muz. Nijolės Benotienės suor
ganizuotas Jaunučių choras, jau 
talkino Sutartinei Velykų dienų 
per 9.30 v.r. Mišias.

— Mūsų parapijos KLKM draugi
jos skyrius gražiai papuošė gėlė
mis Kristaus kapų ir Velykų al
torių.

— Jaunų talentų popietė įvyks 
balandžio 9, sekmadienį, 12.30 v.p.p. 
parapijos salėje. Šia popiete rūpi
nasi mūsų parapijos Kultūrinė sek
cija, vad. sol. Slavos Žiemelytės.

— Pirmosios Komunijos iškilmės 
šiais metais mūsų parapijoje bus 
balandžio 30, sekmadienį, 11 v.r. 
Mišių metu. Pirmajai Komunijai 
vaikučius ruošia sės. Palmyra.

— Toliau tęsiamas finansinis va
jus Kanados lietuvių kultūros mu
ziejui Anapilyje. Praeitų savaitę 
aukojo: $100 - J. Rinkūnienė (a. a. 
Antano Rinkūno 4 metų mirties su
kakties proga). Religinei Lietuvos 
šalpai šių savaitę aukojo: $50 - V. 
R. Akelaičiai. Parapijos skoloms nu- 
mokėti aukojo: $200 - P. J. Maliai; 
$100 - H. P. Steponaičiai; $50 - M. 
Pranys, V. V. Ivanauskai, K. R. Poš
kai; $25-J. Jagėla.

— Mišios balandžio 2, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Juozų Kriaučiūnų, 
11.00 v.r. už parapijų. Wasagoje 3.00 
v.p.p. už a.a. Onų Kanapkienę.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams auko

jo: $30 - K. Dulevičius. Iš viso sta
tybos fonde yra $121,650.25. Aukos 
priimamos “Paramoje” sųsk. nr. 8711, 
Prisikėlimo parapijos kooperatyve 
sųsk. nr. 155332.17 ir “Talkoje" 
sųsk. nr. 4259.

— Paskutinė proga užsisakyti bi
lietus į Velykų stalo pietus balan
džio 2, sekmadienį, 1 v.p.p., skam
binti A. Skilandžiūnienei arba T. 
Stanuliui tel. 532-3311 iki kovo 31 d.

— Pakvietimai į LN metinį susi
rinkimų balandžio 9 d. jau išsiun
tinėti. Nariai, kurie negavo pakvie
timų, prašomi pranešti raštu savo 
naujų adresų: Lietuvių namai, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6 
arba skambinti LN vedėjui.

— LN vyrų būrelio tradicinis-me- 
tinis pobūvis įvyks balandžio 8 d., 6 v. 
Dėl bilietų skambinti V. Drešeriui 
tel. 231-2661, vakarais tel. 233-4446 
ir A. Sukauskui tel. 244-2790.

— Nauji LN nariai, sumokėję ar 
papildę nario įnašų iki $100: Rima 
Bubulytė-Dornfeld, Vytautas Čup- 
linskas, Jonas Gedvilą, Paulius Gu- 
mowski, Izidorius Kvieskis, Vytau
tas Lukas, dr. Petras Lukoševičius, 
Kristina Norkutė, Arūnas Pabedins
kas, Andrius Sokolovas, Anita Stul- 
ginskas, Paulius Turūta.

Sprogimas Lietuvoje
1989 m. kovo 20 d. trąšų fabri

ke prie Jonavos sprogo didelis 
amoniako tankas. Iškilęs nuo
dingų dujų debesis sudarė 
grėsmę vietos gyventojams. 
Apie 20.000 Jonavos gyventojų 
buvo iškeldinti, bet po kelių 
dienų praėjus pavojui, galėjo 
grįžti į savo gyvenvietes. Pa
vojus grėsė ir Kaunui, esan
čiam tik už 25 km nuo Jona
vos. Sprogime žuvo 7 darbinin
kai, sužeisti - 43. Pastarieji 
gydomi Kauno ligoninėse. Ši 
plataus masto nelaimė vadina
ma Lietuvos Černobiliu. Minė
tasis trąšų fabrikas yra visa
sąjunginis-jį tvarko Maskva.

Toronto mieste veikia pro
sovietinis “Toronto - Volgo
grad Committee”, kuris yra 
pasiūlęs Toronto miesto tary
bai pradėti specialų bendra
vimą su sovietinio Volgogrado 
pareigūnais bei gyventojais, 
t.y. sudvyninti, tuos du mies
tus (to twin Toronto with Vol
gograd). Pasiūlymas bus svar
stomas vykdomojo Toronto 
miesto komiteto kovo 28, antra
dienį, 2.30 v.p.p., miesto rotu
šės IV kambaryje. Minėtas pa
siūlymas yra susietas su sovie
tine propaganda. Volgogradas 
kurį laiką buvo vadinamas Sta
lingradu. Turi apie 600.000 
gyventojų. Šiame posėdyje tu
rėtų dalyvauti etninių grupių 
atstovai ir pasipriešinti pro
sovietiniam pasiūlymui.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

Gyvenamiems namams ir 
komerciniams pastatams.

• elektros išvedžiojimas
• elektros vielų atnaujinimas
• elektrinis šildymas
• vėdinimo įrengimas
• geras darbo atlikimas
Tel. 762-9190 LIC E1044

Prisikėlimo parapijos žinios
— Velykose per 11.30 v. Mišias 

giedojo parapijos choras, vadovau
jamas sol. V. Verikaičio, o per 10.15 
v. giedojo “Volungės”, vadovauja
mos muz. D. Viskontienės. Akompo- 
navo D. Radkienė. Per 10.15 v. Mi
šias giedojo solistė iš Lietuvos Mik- 
šytė-Kunčienė.

— Po Prisikėlimo Mišių parapijie
čiai buvo vaišinami kava ir pyra
gais, kuriuos paruošė KLK moterų 
parapijos skyriaus narės. Velykų 
dienų visi buvo vaišinami kava, ku
rių patarnavo Greičiūnų šeima.

— Ruošiasi tuoktis Eglė-Daiva 
Procuta ir Dominique Denis.

— Kovo 22 buvo palaidotas a.a. 
Juozas Ražauskas, 81 m.

— Velykų bobutę vaikučiams ruo
šia parapijos tarybos jaunų šeimų 
sekcija balandžio 2 d. 12.30 v. para
pijos salėje.

— Parapijos metinis susirinkimas 
įvyks balandžio 9 d. po 11.30 v, Mi
šių Parodų salėje.

— KLK moterų parapijos skyriaus 
naujai išrinkta valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. L. Senkevičienė, 
vicep. Br. Sapijonienė, sekr. E. Či- 
žikienė, ižd. G. Šutienė, parengimų 
sekcijos vadovė D. Vaidilienė, na
rės B. Prakapienė, V. Lėverienė ir 
R. Giršienė; socialinių reikalų 
sekcija - L. Murauskienė ir A. Le- 
dienė. Revizijos komisijų sudaro: 
A. Jurcevičienė, B. Saplienė ir A. 
Vaičiūnienė.

— Parapijai aukojo: $300 - dr. R. 
Barakauskas; $250 - L. R. Kuliavos; 
$200 - VI. Žemaitis; a.a. Ninos Fab- 
ricienės šeima; $125 - M. Bulvičienė, 
A. Masiulis; $100 - H. S. Chvedukai; 
$75 - A. R. Sapijoniai; $50 - L Čiur- 
lienė, T. Senkevičius, K. Lukošius, 
R. I. Paškauskai; Religinei šalpai: 
$200: - O. Plenienė, VI. Žemaitis; 
$100 - M. Slabokienė, H. I. Matu- 
šaitis; pranciškonų klierikų fondui: 
$30 - J. B. Maziliauskai, S. Mazla- 
veckienė; Share Life: $50-J. O. Mic- 
kai; vargšams: $100 - VI. Žemaitis; 
$25 - M. Bulvičienė; Velykų gėlėms: 
$30 - V. Pusvaškienė; $25 - L. Šilei
kienė; $20-0. Skukauskienė.

— Mišios balandžio 2 d., Atvelykį, 
8.30 v.r. - už a.a. Juozų ir Pranę Si- 
minkevičius, 10.15 v.r. - už a.a. Te
lesforų Valių, už a.a. Virginijų Mi- 
žutavičiūtę, už a.a. Anastazijų Kal- 
vaitienę, 11.30 v.r. - už gyvus ir mi
rusius parapijiečius, 7.00 v.v. - už 
Grajauskų ir Čėsnų šeimos mirusius.

A.a. Balys Taršūnas, 82 m. 
amžiaus, mirė kovo 25, D. šešta
dienį, Toronte.

A.a. Edvardas Šileikis, 78 m. 
amžiaus, mirė kovo 26, Velykų 
vakarą Toronte. Paliko žmoną 
Juliją ir seserį Anelę Lietu
voje.

A.a. Jono Meškausko atmi
nimui Stefanija Meškauskas 
Tautos fondui aukojo $100.

“The Globe and Mail” dienraš
tis kovo 23 d. išspausdino gana 
ilgą T. Žižio straipsnį apie įvy
kius Lietuvoje. Baltijos kraš
tuose iškilo masiniai tautiniai 
judėjimai. Lietuvoje toks judė
jimas yra Sąjūdis, kuriuo žmo
nės daugiausia pasitiki. Lietu
va turi tik 3.7 mil. gyventojų, 
jos didžiausias miestas Vil
nius - 605,000. Tačiau į Sąjū
džio mitingus suplaukia nuo 
100,000 iki 300,000 žmonių. Są
jūdis yra pasiekęs ir pergalių. 
Jo įtakoje įvesta oficiali lietu
vių kalba, krašte plevėsuoja 
nepriklausomos Lietuvos vė
liava, giedamas Tautos him
nas, grąžinta Vilniaus arkika
tedra ir kitos šventovės. Są
jūdis, kai reikėjo pasipriešinti 
konstitucijos pakeitimui, per 
savaitę surinko 1.8 mil. parašų.

Pradžioje Sąjūdis siekė Lie
tuvai autonomijos. Partija tuos 
siekius ne tik toleravo, bet ir 
rėmė. Bet, kai žmonėse įsisiū
bavo tautinis atgimimas, auto
nomija jų nepatenkina. Mi
nint Vasario 16-ją, Sąjūdis 
paskelbė, kad jis siekia lais
vos, demokratinės ir neutra
lios Lietuvos.

Partijos I sekretoriaus A. 
Brazausko reakcija buvo grei
ta ir negatyvi. Panaikinta Są
jūdžio televizijos programa, 
grasino varžyti susirinkimus, 
Sąjūdžio spaudą. Toks A. Bra
zausko elgesys palyginti buvo 
švelnus. Aukščiau tie žmonės 
būtų atsidūrę už grotų. Pats 
Brazauskas pasiskubino pa
skelbti naujos sovietinės Lie
tuvos konstitucijos projektą, 
kuriame įrašyta veto teisė 
prieš sąjunginius įstatymus, 
prieštaraujančius Lietuvos 
įstatymams. Sąjūdis irgi su
švelnino elgesį, atšaukdamas 
savo populiarų kandidatą 
prieš Brazauską liaudies de
putatų rinkimuose.

Šie rinkimai Sąjūdžiui yra 
tik simbolinės reikšmės. Sąjū
diečių akys krypsta į rudenį 
įvyksiančius Lietuvos aukš
čiausios tarybos rinkimus, ku
rių pergalė jau būtų realus po
litinis laimėjimas. J.A.

MIELI SVETELIAI, BRANGŪS KAIMYNĖLIAI!
Paskaitykit ir nesišaipykit!

Mes kviesleliai, maži “VOLUNGĖS”paukšteliai, ne kartę linksminę 
jus savo skardžia giesmele, skelbiame didelę naujieną.

Esame siųsti “RATILIO” jaunimėlio, atvykusio iš garsaus Vilniaus 
miesto į šią laimingą šalį jūsų palinksminti.

Jo mergelės dailaus liemenėlio, berneliai tiesaus stuomenėlio, 
gražiai dainuoja, mikliai šoka, linksmai pasakoja; dūdelėm dūduoja, 
rageliais ryliuoja, kanklių stygas virkdo.

Tada, kai riestainiais snigs, midumi lis, meškos burkuos, karveliai 
trimituos, tų metų balandžio mėnesio devynioliktą dienelę, septintą 
ir pusę valandos šviesaus vakarėlio, ratiliečiai parodys didį dyvą, širdis 
jūsų pradžiugins.

Prašome visus, didžius ir mažus, jaunus ir senus į ANAPILIO margą 
dvarą, kurio keliai sūriais grįsti, stogai lašiniais dengti, sienos dešrom 
paramstytos. Atvažiuokite nesididžiuokite, ateikite nesipeikite, kad 
ši garsi pilis braškėtų nuo svetelių gausybės.

Iškilmėms viskas paruošta: naktelę nemiegam, ant rankų rymom, 
pro langus žiūrim, laukiam jūsų atvažiuojant-

Toronte giedąs Lietuvos girių paukštelis “VOLUNGĖ”

Krėslelius iš kalno užsipirkti galite šventais sekmadieniais garbin
gose Anapilio ir Prisikėlimo parapijose, ir šauniuose Lietuvių namuose.

■0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004

LN vyrų būrelis rengia T T”V
tradicinį-metinį JT l~> L_J \r L
balandžio 8, šeštadienį, 6 v.v., LN Vytauto Didžiojo menėje.

• Vakarienė su vynu, paruošta V. Birštono. (ėjimas: $12.50 asmeniui.
• Programą išpildys - dainos vienetas “Sutartinė ”, Bilietus užsakyti - V. Drešerį

. „ .. . tel. 233-3334: Aug. Sukauskąvadovaujama N. Benotienes. tel. 244-2790.
• šokiams gros Z. Revo muzika. Turtinga loterija. Toronto Lietuvių namų vyrų būrelis

įvyks 1989 balandžio 9, sekmadienį, 12.30 v. p.p.
(po 11 vai. Mišių), AN API LIO SALĖJE
PROGRAMOJE įvairių meno šakų talentai. 
įėjimas - laisva auka. Po koncerto kavutė.
Koncertą rengia ir visus kviečia atsilankyti -

Anapilio parapijos tarybos kultūrinė sekcija

METINIS IR SUKAKTUVINIS 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 40 metų 
veiklos vakaras-pokylis įvyks ba
landžio 1, šeštadienį, 6 v.v. didžio
joje Anapilio salėje. Meninę pro
gramą atliks “Volungės” choras, va
dovaujamas muz. D. Viskontienės, 
sol. A. Pakalniškytės ir muz. J. Go- 
vėdas. Bilietų dar galima gauti 
administracijoje tel. 275-4672.

Metinis baltiečių simpoziu
mas apie baltiečius kaip pa
bėgėlius įvyks balandžio 8, 
šeštadienį, 9 v.r. Toronto uni
versiteto, Trinity College Geor
ge Ignatieff Theatre patalpo
je, 15 Devonshire Place. Bus 
svarstomos šios temos: “Lat
vių pabėgėlių gyvenimas ir 
veikla jų spaudoje”, “Demo
grafinė ir socialinė organiza
cija estų pabėgėlių bendruo
menėje” ir “Atsiminimai apie 
Pabaltijo universitetą”. Su 
atitinkamom pareigom simpo
ziume dalyvauja dr. Milda Da- 
nytė ir dr. Valdas Samonis.

Toronto “Gintaro” ansamblio 
metinis koncertas įvyks ba
landžio 16, sekmadienį,5.30v.v. 
Anapilio salėje. Bilietus gali
ma įsigyti iš anksto pas J. Vin- 
gelienę tel. 233-8108, vietos yra 
numeruotos. Ansamblio kelio
nę į Lietuvą parėmė, tapdami 
mecentais šie asmenys: $200 - 
dr. A. ir S. Pacevičiai, dr. R. ir 
A. Karkos, D. ir L. Laurinavi- 
čiai, A. ir R. Sapijoniai, F. ir 
V. Kupitis; $100 - M. Lazdutis 
iš Hamiltono, J. Ignaitis, O. ir 
I. Turczyn. Visiems aukotojams 
nuoširdus ačiū.

REIKALINGA MOTERIS prižiūrė
ti vaikutį mano namuose darbo 
dienomis. Skambinti tel. 252-8441 
Toronte.

REIKALINGA MOTERIS, kuri 
galėtų gyventi kartu ir prižiūrėti 2 
vaikučius lietuvių šeimoje. Skam
binti tel. 848-4279 Toronte.

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

©

Toronto Lietuvių pensininkų 
klubo narės, balandžio 20, ket
virtadienį, 1 v.p.p., “Vilniaus 
Manor” 3-čio aukšto salėje ruo
šia kugelio pietus. Bus dr. Za- 
bieliausko paskaita ir turtinga 
loterija. Dėl smulkesnių infor
macijų skambinti Dervinienei 
tel. 767-5518, arba Jonui Gus- 
tainiui tel. 769-1599.

Pensininkų klubo valdyba

Kanados lietuvių mokytojų 
suvažiavimas įvyks balandžio 
15 d. Visi mokytojai ir asme
nys suinteresuoti lietuviško 
jaunimo švietimu kviečiami į 
šį suvažiavimą. Registracija 9 
v.r. naujose Kanados lietuvių 
kultūros muziejaus - archyvo 
patalpose 2185 Stavebank Rd. 
Mississauga, Ont. Rytmetinėje 
sesijoje bus svarstomi eina
mieji lituanistinių mokyklų 
reikalai, o popietinėje - prof. 
A. Klimo paskaita “Seniausieji 
ir jauniausieji lietuvių kalbos 
bruožai.” Visiems dalyviams 
įėjimas laisvas.

Londono, Ontario, mišrus 
choras “Pašvaistė”, vadovau
jamas muz. R. Vilienės, balan
džio 29 , šeštadienį, Toronto 
Lietuvių namuose atliks estra
dinio pobūdžio koncertą, pava
dintą “Romantika”. Tai nuotai
kingų dainų, kupletų ir solo 
arijų naujai paruošta lengvo 
žanro programa, kuri Toronte 
bus girdima pirmą kartą. Greit 
bus platinami į koncertą bi
lietai. V.K.

A.a. Justino Vizgirdos atmi
nimui, staiga mirusio Čikago
je, Kanados lietuvių fondui 
aukojo L. A. Pliūros $50. KLF

Karininko A.a. Balio Bake- 
vičiaus atminimui Kostas Lu
košius Kanados lietuvių fon
dui paaukojo $50. Bronius Staš
kevičius, pagerbdamas savo 
brolį Joną, 80 metų amžiaus 
proga, įrašė jį į Kanados lietu
vių fondo narius, paaukoda
mas $100. Aukotojams dėkoja
me KLF

\

A.a. Vlado Ališausko atmini
mui A. Morkvėnas “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A.a. Vlado Ališausko atmini
mui Antanas Paškevičius “Tė
viškės žiburiams” aukojo $10.

A.a. Vlado Ališausko atmi
nimui vietoje gėlių Antanas 
Aulinskas “Tėviškės žiburiams 
aukojo $50.

A.a. Vlado Ališausko atmini
mui vietoje gėlių G. A. Cibai, 
Hamilton, Ont., “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A.a. Vlado Ališausko atmini
mui vietoje gėlių Sofija ir Vy
tautas Balsevičiai, Ottawa, 
Ont., “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20. | \

A.a. Stepono Styros atmini
mui vietoje gėlių Helena ir Ba
lys Keburiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A.a. Justino Vizgirdos atmi
nimui vietoje gėlių Juzefą, Vi
da ir Pranas Dovidaičiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $65.

A.a. Laimučio Marčiukaičio 
atminimui Jadvyga Marčiukai- 
tis Tautos fondui aukojo $100.

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.

DĖMESIO! Turintiems ryšių su gi
minėmis Lietuvoje. Tą pačią video 
aparatūrą siunčiu į Lietuvą žymiai 
pigesnėmis kainomis negu Kanado
je. Sutaupysite šimtus dolerių! Ro
mas Pūkštys, TRANSPAK, 2655 W. 
69th St., Chicago, IL 60629. Įstai
gos valandos: kasdien nuo 12-6 v.v., 
šeštadieniais 10-4 v.p.p. Pirmadie
niais uždaryta. Tel. 312 - 436-7772; 
namų 312 - 430-4145. Rašydami bū
tinai praneškite savo telefoną.

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.

Apie 100 lietuviškų knygų, su
aukotų Lietuvai Vasario 16 proga, 
KLB Montrealio apylinkės valdy
bos pirm. Arūnas Staškevičius 
kovo 11 d. nuvežė į Torontą KLB 
krašto valdybos žiniai.

“Nepriklausoma Lietuva” ba
landžio 8 d. rengia metinį spaudos 
balių su įdomia programa AV pa
rapijos salėje.

KLB Montrealio apylinkės val
dyba balandžio 9 d. AV parapijos 
salėje šaukia visuotinį susirinki
mą, kuriame valdybos nariai duos 
pranešimus iš savo plačios veik
los, bus renkami valdybos ir re
vizijos komisijos nariai. Numato
ma, kad susirinkime dalyvaus ir 
svečias iš Lietuvos.

L. Stankevičius “The Gazette” 
laikraštyje davė santūrų ir gerą 
atsakymą į anksčiau buvusį tame 
pačiame laikraštyje piktus lenko 
užmetimus dėl lietuvių šovinizmo.

“Rūtos” klubas, neseniai įsigi
jęs televizijos aparatą su prie
dais, kiekvieną trečiadienį 1 v.p.p. 
rodo vaizdajuostes iš lietuviško 
gyvenimo. Pradžioje buvo rodoma 
Tautinių šokių šventė Hamiltone, 
vėliau - 1988 m. liepos 9 d. de

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard 
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

IMA UŽ:

Certifikatus ............... ... 1 1’/4% Taupymo-special............ ....  61/4%
Term, indėlius:

....  93/4%

....  91/2%

T aupymo —su gyv. dr........ ..... 6 %
1 metų ...............
180 d. - 364 d. ...

Taupymo-kasdienines ... ....  53/4%

120 d. - 179 d. ... .... 9’/z% Einamos sąsk..................... ..... 41/2%

60d. - 119d. ... ....  9’/4% RRIF - RRSP - term......... ... 111/4%
30 d. - 59 d. ... .... 9 % RRIF - RRSP - taup......... ....  63/4%

Nekiln. turto nuo 123/4%, asmenines - nuo 123/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” t 
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

Dr. ALEKSAS VALADKA
nuo 1989 m. balandžio 7 d. perkelia savo kabinetą į 

dr. Miko Valadkos kabineto patalpas

2150 Bloor Street West, Toronto, Ontario
Priėmimo valandos: penktadieniais nuo 4 v.p.p. iki 8 v.v.
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 2 v.p.p., arba iš anksto susitarus.

Telefonas (416) 769-2415

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių
METINIS SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1989 m. balandžio 5 d., 1 v.p.p., “Vilnius 
Manor” pensininkų namuose, m aukšte, 1700 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. Registracija-nuo 12 v.

D XX R B OT\Z XX FR K Ė :
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas: a) susirinkimo pirmininko ir 

sekretorių, b) mandatų, nominacijų ir balsų 
skaičiavimo komisijų.

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, c) revizijos 

komisijos, d) revizoriaus (auditor).
5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. 1988 m. apyskaitų tvirtinimas.
7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 1989 metams.
8. Rinkimai: 4 narių (valdybą, 1 nario (revizijos komisiją.
9. Einamieji reikalai.

10. Susirinkimo uždarymas.
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas (vyks 

po pusės valandos, kuris bus teisėtas nežiūrint dalyvaujančių 
narių skaičiaus. VALDYBA

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

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

PALAIKOM ryšius su kultūriniais vienetais, ansambliais 
Lietuvoje.

IŠRŪPINAM iškvietimus meninėms grupėms apsilankyti - 
koncertuoti Lietuvoje.

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

monstracijos Vingio parke, Tri
spalvės pakėlimas Vilniuje ir 
Kaune, kardinolo V. Sladkevi
čiaus laikomos Mišios prie Vil
niaus katedros durų, Lietuvos 
krikščionybės iškilmės Romoje 
ir kt. Kiekvieną kartą susirenka 
apie dvidešimt žiūrovų.

Kun. Rafaelis Šakalys, OFM, 
iš Kennebunkport Didžiąją savai
tę sėkmingai pravedė rekolekci
jas AV parapijoje. B.S.

Su pasisekimu praėjo “Nerin
gos” jūrų šaulių kuopos Juozinių 
pietūs, kurių metu buvo pagerbtas 
kun. J. Aranauskas, JS, ir visi atsi- 
lankusieji Juozai. Programą atli
ko Montrealio šeštadieninės mo
kyklos mažieji. Jiems vadovavo 
mokytojai M. Adamonytė ir R. 
Šatkauskas. Po programos jie bu
vo apdovanoti dovanėlėmis, o jų 
mokytojai gėlėmis. Po sveikinimų 
padėkos žodį tarė kun. J. Aranaus
kas, JS. Prie gražiai papuoštų sta
lų sočiai visus vaišino šeimininkė 
G. Balaišienė. Pietų metu veikė ne
gausi, bet gera loterija.

Marija Adamonytė susižiedavo 
su inž. Rimu Rekašiumi. Jų vestu
vės numatytos šių metų vasarą.

Nijolė Bagdžiūnienė


