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Stiprybė šaknyse
Žmogus tam tikra prasme panašus į medį — turi šak

nis. Skirtumas tik tas, kad medžio šaknys yra fizinės, o 
žmogaus - dvasinės, butinės. Medžio stiprybė glūdi šak
nyse - sunaikinus šaknis, sunyksta ir medis. O ir žmogaus 
stiprybė - jo šaknys. Netekęs savo šakny žmogus nyksta, 
kaip ir medis, jei neatranda naujos žemės, kurioje vėl 
gali įsišaknyti. Dėl to nenuostabu, kad ypač pastaraisiais 
dešimtmečiais Š. Amerikoje labai išryškėjo asmeninių 
šakny ieškojimas. Mat Š. Amerika yra ateivių žemynas, 
kuriame gyvena daugybė žmonių, praradusių savo šaknis 
dėl įvairių priežaščių. Net negrai, kurių protėviai kadai
se buvo atgabenti Amerikon, pradėjo ieškoti savo šaknų 
tolimos praeities Afrikoje. Ir jie ryškiai pajuto reikalą 
atramos, glūdinčios dvasinėse šaknyse. Dar labiau jos 
reikalingumą jaučia naujieji ateiviai ir jų šeimos, nes 
iškeliavimas ir savo gimtojo krašto giliai paliečia žmo
gaus šaknis. Jis pasijunta esąs savotiškoje dvasinėje 
tuštumoje, kurioje viskas svetima - nėra į ką atsiremti. 
Ateivis, ypač tremtinys, tampa išblokštu žmogumi. Ta 
būsena persiduoda ir jaunajai kartai, kuri ilgainiui ją 
nugali, įsišaknydama naujoje žemėje bei naujame gyve
nime ir tuo būdu susiranda butinę savo atramą.

S
AVO šaknis turi ne tik paskiri žmonės, bet ir tautos. 
Tautoje žmogus įsišaknija ir tuo būdu jaučia stip
rią butinę atramą. Tautos gyvenimas tampa ir jo 
paties gyvenimu, tautos kančios - ir jo kančiomis, tautos 

laimėjimai - ir jo laimėjimais. Kai audros paliečia išti
są tautą, jaučia visi jos nariai. Tada sujuda ir paskirų 
asmenų, ir visos tautos šaknys. Bet vienišo asmens šak
nys nėra tokios stiprios, kaip visos tautos. Dėl to audrų 
metu pavieniai tautiečiai bei jų grupės ieško atramos 
tautos šaknyse. Tai labai ryškiai matome lietuvių tautos 
gyvenime. Pvz. per pastaruosius sovietinės okupacijos 
dešimtmečius išryškėjo folklorinė linkmė. Įsisteigė visa 
eilė folklorinių sambūrių, ieškančių tautinių lobių se
novės kaime. Jiems parūpo sutartinės, senoviški šokiai, 
muzikiniai instrumentai, architektūra, vestuviniai pa
pročiai, apranga, audiniai... ir visa, kas būdinga seno- 
viškajai lietuvių kultūrai. Ir tai nėra atsitiktinis reiški
nys. Jisai rodo tautos būseną raudonosios audros laiko
tarpyje, kai visą kraštą užplūdo svetima jėga su dar sve
timesnėmis idėjomis ir prievartiniais metodais. Tauta 
pajuto realų pavojų, gresiantį jos egzistencijai. Gyvas
tingieji jos elementai natūraliai palinko į ieškojimą tau
tos šaknų, nes jose glūdi visų bendra stiprybė.

I
ŠEIVIJĄ pradėjo lankyti Lietuvos ansambliai. Bene 
pirmasis buvo “Ratilio” sambūris (Montrealyje 
prieš porą dešimtmečių lankėsi dainos sambūris, 
bet neturėjo sąlygų plačiau pasireikšti). Būdingiausias 

jo bruožas ir yra folklorinis, atspindintis pastarųjų de
šimtmečių lietuvių tautos posūkį į šaknų ieškojimą. 
Rengiasi aplankyti išeiviją ir kiti Lietuvos sambūriai. 
Jie, žinoma, visi bus skirtingi savo programomis, tačiau 
pagrindinė visų linkmė yra ta pati - atskleisti savo tautos 
šaknis, kurios ir audrose būna pakankamai atsparios. 
Žinoma, tai nėra tautos meno viršūnė, bet pastaroji išau
ga natūraliai iš savųjų šaknų. Juk ir mūsų tautos dailė, 
ir muzika, ir poezija, ir beletristika, ir audyba, ir archi
tektūra (iš dalies) išaugo ant savųjų tautos šaknų. Tai 
buvo pabrėžiama ir nepriklausomybės laikais. Dailinin
kai, muzikai, poetai, rašytojai ir kiti kūrėjai ieškojo įkvė
pimo tautos šaknyse, kurias sudaro daugiausia kaimas. 
Mūsų istorija taip susiklostė, kad miestuose kūrėsi įvai
rūs kitataučiai - amatininkai, prekybininkai, valdinin
kai, kurie palinko į svetimas kultūras ir tapo svetimu 
elementu tautos gyvenime. Dabartinėje sovietų okupuo
toje Lietuvoje tokio elemento taip pat netrūksta. Jie 
sudaro savotišką grėsmę mūsų tautos gyvenimui. Dėl to 
svarbu, kad pastarojo šaknys išliktų tvirtos, gyvastingos, 
maitinančios visos tautos gyvenimą. Pr.G.

Vilniaus universiteto studentų folklorinis ansamblis “Ratilio” balandžio 19 d. koncertavo Anapilyje. Nuotraukoje pirma iš kairės-ansamblio vadovė 
muzikologė ZITA KELMICKAITĖ ir trečia - liaudies dainininkė filologė VERONIKA POVILIONIENĖ Nuotr. O. Burzdžiaus

KANADOS ĮVYKIAI

Triukšmas dėl biudžeto
Finansų ministeris M. Wilso- 

nas iš anksto perspėjo kana
diečius, kad jiems nebus malo
nus jo paruoštas penktasis Ka
nados biudžetas, apimantis 
šiemetinius metus. Biudžeti
niu požiūriu jie prasidėjo ba
landžio 1 d. ir pasibaigs 1990 
m. kovo 31 d. Esą jam teks im
tis griežtų priemonių kovai su 
besikartojančiais metiniais 
deficitais, nes valdžios skola 
jau yra pasiekusi $320 bilijo
nų. Jos palūkanoms padengti 
reikia trečdalio visų metinio 
biudžeto pajamų. Skola spar
čiai auga, kasmet didinama 
deficito ir kartu su juo didė
jančios sumos palūkanoms. 
Finansų ministeris M. Wilso- 
nas teisingai pastebėjo, kad 
tą skolą biudžetiniais defici
tais išugdė dvi vyriausybės: 
ministerio pirm. P. E. Trudeau 
liberalų ir dabartinė ministe
rio pirm. B. Mulronio konser
vatorių. Pasak M. Wilsono, atė
jo diena, kai yra būtina dra

stiškai sumažinti metinius de
ficitus ir sustabdyti spartų 
skolos augimą. Priešingu at
veju atsiskaitymas už tą Kana
dos skolą bus paliktas ateinan
čioms vaikų ir vaikaičių kar
toms.

Naująjį Kanados biudžetą 
finansų ministeris M. Wilso- 
nas buvo numatęs paskelbti 
balandžio 27 d. vakarą, kai už
sidaro finansinės institucijos, 
kad niekas negalėtų pasinau
doti atneštais pakitimais. 
Tačiau finansų ministerio M. 
Wilsono planus sujaukė jį net 
devyniolika valandų pralen
kęs Ontario provincijos “Glo
bal” televizijos tinklo biuro 
vedėjas Otavoje Doug Small. 
Jis “Global” televizijos žiūro
vus jau balandžio 26 d. vėlyvą 
popietę supažindino su dar 
nepaskelbto biudžeto esminė
mis detalėmis, pasinaudoda
mas nepažįstamo žmogaus pa
rūpinta brošiūra, kuri sekan-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Lietuviai lankėsi Švedijoje ir Estijoje
A. LEMBERGAS

Švedijoje Įąųjcėsį„vis^trįjjĮ 
Baltijos respublikų ekologi
nių sąjūdžių atstovai. Jie tarė
si su švedų gamtosaugos veikė
jais ir žinovais, susitiko su 
Švedijos aplinkos reikalų mi- 
nistere Dahl. Lietuvai atsto
vavo profesorius Vaidotas An
tanaitis, fizikas Zigmas Vaiš
vila ir “Žaliosios Lietuvos” 
redaktorė Rūta Grinevičiūtė.

Su jais kalbėjosi Stockholmo 
dienraščio Dagens Nyheter 
korespondentė Kaa Eneberg. 
Balandžio pirmąją Dagens Ny
heter tą pokalbį paskelbė, 
iliustruodamas jį svečių iš Lie
tuvos bendra nuotrauka. 
Straipsnyje keliami rūpesčiai 
dėl gresiančių aplinkos pavo
jų. Baltiečiai reikalauja, kad 
užsienio ekspertai, nepriklau
są Tarptautinei atominės 
energijos žinybai Vienoje, ap
žiūrėtų Ignalinos atominę jė
gainę. Ši Černobilio tipo jėgai
nė reiškia grėsmę visam Balti
jos jūros regionui.

Atominė jėgainė
Stockholmo dienraštis rašo, 

kad lietuviai nepasitiki Tarp
tautine atominės energijos ži
nyba, kuriai šiuo metu vado
vauja švedas Hansas Blixas. 
Pernai po Ignalinos jėgainės 
gaisro atvykęs žinybos atsto
vas paviršutiniškai apžiūrėjo 
jėgainę ir spaudos konferenci
joje Vilniuje pareiškė, kad 
viskas tvarkoj. Jis net neno
rėjo kalbėti apie tai, kas įvy
ko. Dabar Maskva remiasi tos 
žinybos autoritetu ir visai ne
klauso kritikos, rengiasi sta
tyti trečiąjį reaktorių, todėl 
Lietuvos žalieji šaukiasi už
sienio specialistų pagalbos. 
Norima sudominti švedų moks
lininkus.

Zigmas Vaišvila laikraščio 
Dagens Nyheter koresponden
tei pasakė: nors Sov. Sąjunga 
paskelbė, jog nebus daugiau 
statomos Černobilio tipo jė
gainės, tačiau nepažadėjo ne- 
plėsti tų, kurios jau veikia. 
Gaisras ir kitos aplinkybės 
privertė tik kuriam laikui nu
traukti Ignalinos jėgainės tre
čiojo bloko statybą. Lietuvoje 
ir kitose Baltijos respubliko
se veikia daugiau gamtą ter
šiančių ir pavojingų pramo
nės įrenginių, kuriuos tvarko 
Maskva, neleisdama vietos val
džiai jų prižiūrėti.

Mirštantys miškai
Prof. Antanaitis papasakojo 

apie, mirštaričius Lietuvos 
miškus ir Jonavos “Azoto” ga
myklos nelaimę. Pabaltijo eko
loginiai sąjūdžiai yra vienin
gos nuomonės, kad padėtis pa
gerės tik tada, kai vietos val
džia turės galimybę prižiūrėti 
rusų tvarkomą pramonę. Šiuo 
metu trūksta pačių elementa
riausių žinių apie išmetamus 
teršalus ir jų kenksmingumą 
žmonių sveikatai. Centrinių 
gamtos apsaugos organų veik
la kol kas aiškiai nepatenki
nama. “Turime sukurti veiks
mingą informacijos sistemą. 
Tiesa, turime kompiuterių, 
bet jie seni. Gyvenam kaip 
akli,” — sakė profesorius An
tanaitis.

Pokalbis su Gajausku
Ėdasi (Pirmyn) — vienas po

puliariausių estų komunistų 
laikraščių, leidžiamas Tartu 
mieste, vasario 23 išspausdino 
platų pasikalbėjimą su Baliu 
Gajausku, žymiu Lietuvos lais
vės kovotoju.

Balys Gajauskas daugeliui 
lietuvių simbolizuoja nepalau- 
žiamumą. 37-rius metus jis bu
vo laikomas jėga toli nuo tė-

Pasaulio įvykiai
NETIKĖTO NARIŲ PAKEITIMO SUSILAUKĖ KOMPARTIJOS 
centro komitetas savo posėdyje Maskvoje. M. Gorbačiovui pavy
ko pašalinti nemažai senosios gvardijos partiečių, skeptiškai 
žiūrinčių į jo reformas. Iš centro komiteto buvo atleista net 110 
aktyvumu nepasižymėjusių narių, kurių nemaža dalis buvo iš
stumta pensijon. Atleistųjų grupę sudarė 74 pilnateisiai nariai 
ir 36 negalintys balsuoti. Ligšiolinis centro komitetas turėjo 301 
narį, įskaitant balsuojančius ir neturinčius balsavimo teisės. 
Šį kartą, atrodo, buvo nutarta centro komiteto narių skaičių su
mažinti iki 251, bet palikti tik pilnateisius narius. Dėl šios prie
žasties 24 nepilnateisiai nariai buvo pakelti į pilnateisius. At
leistieji pakeisti naujais nariais, kurių eilėse yra nemažai M.
Gorbačiovo rėmėjų. Iš jų minė
tini du M. Gorbačiovo patarė
jai: J. Velikovas - moksliniuo
se reikaluose ir J. Primako
vas - užsienio politikoje. Iš 
centro komiteto iškrito buvu
sieji žymūnai - užsienio reika
lų ministeris A. Gromyka, pa
grindinis kompartijos ideolo
gas B. Pomariovas, premjeras 
M. Tichonovas, krašto apsau
gos ministeris S. Sokolovas ir 
kultūros ministeris P. Demi- 
čiovas. Iš centro komiteto taip
gi turėjo pasitraukti devyni ge
nerolai ir maršalai, komitete 
palikę 15 savo kolegų. Atrodo, 

vynės. Daugiau negu pusę savo 
gyvenimo jis praleido Rusijos 
lageriuose ir tremtyje. Taip 
Gajauską Tartu laikraščio 
skaitytojams pristato Tiitas 
Pruulis, pradėdamas su juo pa
sikalbėjimą.

Pernai lapkričio mėnesį jis 
grįžo iš Čumikano — prie 
Ochocko jūros. Gajauskas pa
sakoja: būčiau turėjęs pasilik
ti tremtyje dar keletą metų, 
bet daugelis užsienio organi
zacijų, Lietuvos žmonės ir 
Žmogaus teisių gynimo komi
tetas reikalavo mane paleisti, 
rašė Gorbačiovui. 47 asmenys 
dėl to dalyvavo bado streike. 
Ir taip buvau paleistas, kaip 
ir trys kiti politiniai kaliniai 
— kunigas Sigitas Tamkevi- 
čius, Viktoras Petkus ir Gin
tautas Iešmantas.

Kalėjimuose
Gajauskas tęsia: pirmą kar

tą buvau suimtas 1948" m. ir 
nuteistas 25-riems metams. Pa
leistas 1973-čiais, trejus me
tus gyvenau Kaune. Po to vėl 
suimamas ir pasmerkiamas de
šimčiai metų lagerio ir penke- 
riems tremties.

Antrąkart grįžusiam kaunie
čiui valdžia leido prisiregist-

centro komiteto pertvarkymu 
M. Gorbačiovas norėjo apsi
saugoti, kad ir jo neištiktų 
1964 m. spalio mėnesį iš vado 
pareigų pašalinto N. Chruščio
vo likimas. “Pravdos” paskelb
tame pranešime matyti, kad M. 
Gorbačiovas susilaukė nema
žų priekaištų. Niekas nekriti
kavo reformų reikalingumo, 
bet kritikos susilaukė ekono
minių reikalų pertvarkymas, 
kompartijos ir karininkijos 
autoriteto sumažinimas, ne- 
suvaldyti tautiškumo prover
žiai- (Nukelta į 5-tą psl.) 

ruoti savo gimtajame mieste. 
Ne taip buvo pirmą kartą, kai 
visaip jam kliudė apsigyventi 
Kaune. Tada galiojo 1955 m. iš
leistas slaptas potvarkis, tai
komas kai kuriems represuo
tiesiems ir panaikintas tiktai 
pernai.

Lapkričio 7 Gajauską Kaune 
sutiko džiūgaujanti minia su 
vėliavom, dainom ir kalbom. 
Regėdamas visur mieste tri
spalvę, jis nenorėjo tikėti 
savo akimis ir mintyse skaičia
vo, kiek kalėjimo metų anks
čiau būtų už tai skiriama.

“Tremtinio” klubas
1982 m., dar kalėdamas la

geryje, Gajauskas gavo ameri
kiečių tarptautinę premiją už 
laisvę ir taiką. Dabar nukentė
jusių reikalais Lietuvoje rūpi
nasi Tremtinio klubas, kurio 
veiklos patirtimi norėtų pasi
naudoti ir estai. Todėl Tartu 
laikraščio bendradarbis pra
šė Gajauską papasakoti apie 
klubą, kuris įsisteigė pernai 
ir subūrė gerokai per šimtą 
tūkstančių buvusių tremtinių 
bei politinių kalinių. Veikia 
sveikatos apsaugos, teisės, 
kultūros, istorijos darbo 
grupės. Renkamos žinios apie 
nukentėjusius, kapus, siun
čiamos ekspedicijos į Sibirą. 
Rūpinamasi tais, kurie iki šiol 
negalėjo grįžti iš Rusijos. Tai 
nelengvai sprendžiama pro
blema, nes trūksta butų, ku
riuos Lietuvoje užima nesi
liaujantis rusų ateivių antplū-
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Ąžuolų randai
Dokumentinė apybraiža, vaizduojanti sibirinius lietuvių trėmimus 

Jaudinantis nemarios draugystės įrodymas 
Žymiojo aktoriaus Henriko Kačinsko įrašų plokštelė 

“Paukštis vienu sparnu”
Pirmosios lietuviškojo feminizmo kregždės Lietuvoje

dis. Renkamos žinios ne tik 
apie aukas, bet ir nusikaltė
lius. Buvusio enkavedisto Rus
lano byla dėl kankinimų ir žu
dynių jau perduota prokuratū
rai. Neseniai išaiškinti po
kario metais Lietuvoje veiku
sios generolo Sokolovo briga
dos nusikaltimai: žudymai ir 
plėšimai, kurie buvo vykdomi 
provokavimo tikslais, prisi
dengiant partizanų vardu.

Iškilmės Lietuvoje
Esto korespondento prašo

mas Gajauskas papasakojo sa
vo įspūdžius apie šiemetinius 
Vasario 16-sios minėjimus ir 
Sąjūdžio veiklą. Jo nuomone, 
kauniečiai aiškiai pasisakė 
už nepriklausomybę, vilnie
čiai daugiau paisė diplomati
jos, galop paskelbta gana ge
ra deklaracija. Sąjūdis pasi
stūmėjo pirmyn. Deklaracija 
neminėjo “nepriklausomy
bės”, bet apėjo ir “sąjungą”. 
Minia klausėsi posėdžiaujan
čio seimo kalbų ir iš teatro 
išėjusius jo narius pasitiko
šauksmais: “Laisvės! Nepri
klausomybės!” Jaunimo sąjun
ga pagerbė Romo Kalantos su
sideginimo vietą. Įspūdingos 
iškilmės įvyko prie atstatytojo 
Laisvės paminklo, kurį visą 
savaitę saugojo jaunimas nuo 
provokatorių ir vandalų.

Esamą politinę padėtį Ga
jauskas Tartu laikraščiui taip 
apibūdino: “Manau, kad esa
me naujo vyksmo liudytojai. 
Prasideda mūsų tautų išsiva
davimas. Nuo rpūsų visų pri
klauso, kad ši raida nenutrūk
tų. Savo idealais tikėjome la
geriuose, tamsiausiais laikais, 
jais ir toliau tikime”.

Drauge buvom Sibire ...
Pokalbis su Gajausku įvyko 

Tartu mieste, kur jis dalyvavo 
Estijos nepriklausomybės 
šventės iškilmėse vasario 24- 
ją. Tą dieną ir jis pats gimęs. 
Estai jį šiltai sveikino.

Užgrūdintas Lietuvos lais
vės kovotojas žodžiais nesi
švaisto. Jo atsakymai trumpi, 
bet taiklūs. Buvo likusi tiktai 
savaitė iki jo kelionės į JAV, 
kur jis šiuo metu su šeima vie
ši, gavęs trijų mėnesių vizą. 
Ar tai jūsų pirma užsienio ke
lionė? — klausė estas. “Ne, — 
atsakė Gajauskas. — Jums sa
kiau, kad pirmą kartą keliavau 
į užsienį penktame dešimtme
tyje. Po to dar kartą 1978-tais 
metais”.

Paskutinis klausimas: “Ko
kie jūsų santykiai su Estija 
ir estais?” Gajauskas atsakė: 
“Drauge buvome Sibire, todėl 
prieš vykdamas į JAV norėjau 
pirma pamatyti Estiją”.

Reikia pabrėžti, kad pasi
kalbėjimą su Baliu Gajausku 
paskelbė persitvarkęs estų 
komunistų laikraštis Ėdasi.
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Baltiečiai išvyniojo senąsias vėliavas
Santrauka Douglas Stanglino straipsnio išspausdinto 

“U.S. News & World Report” 1989.IV.3

Laisvės kovotojas ir Sibiro tremtinys POVILAS PEČIULAITIS su skautą vadovais balandžio 8 d. Klvilande. Iš 
kairės: vyr. sk. S. Gedgaudienė, R. Belzinskas, P. Pečiulaitis, J. Pečiulaitienė, J. Budrienė, O. Šilemienė, N. 
Kersnauskaitė Nuotr. VI. Bacevičiaus

Vilniaus lenkai - seniau ir dabar
Padidėjo tradicinė neapykanta lietuviams ir jų kalbai

SUGRĮŽIMAS
A. a. Sergijaus 
Treigio 
dešimtųjų 
metinių 
sukakčiai

Aš namo pareinu! Į Tėvynę iš didelio kelio.
Ir rūdijantį kryžių lyg skaudančią širdį nešu - 
Jums, žaliuojančios rūtos iš sesių darželio. 
Trokštu Jus apkabint ir paguost, suramint.
Ir šaukti gegužyje žydintiems sodams: AŠ GYVAS ESU!

Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos respublikoms reikėjo ma
žo paskatinimo pasinaudoti 
Gorbačiovo “perestroika”. Bal
tijos respublikos, Sovietų Są
jungos prievarta prijungtos 
1940 m. pagal slaptą sutartį 
tarp Hitlerio ir Stalino, yra 
istoriškai ir kultūriškai euro- 
pietiškos. Jos neužmiršo apie 
prieškarines demokratijas bei 
savarankšką valdymąsi ir išlai
kė nepriklausomybės ilgesį. 
Gorbačiovui sumažinus varž
tus, šios idėjos iškilo po “žie
mos miego” ir veikia į Krem
liaus nervus.

Gorbačiovui yra pavojus, 
kad striprios politinės jėgos, 
kurias jis paleido, slysta iš jo 
galvos. Trivimi Velliste, Esti
jos palikimo sąjungos galva, tai 
viena iš daugiausiai nepriklau
somų grupių, sako, kad Gorba
čiovas turbūt tikėjo jog po 40 
metų Baltijos valstybės jau 
yra “susovietintos”. Tai turė
jo būti staigmena daugumai 
Maskvos vadų, kad trys Balti
jos tautos niekuomet nenu
stojo būti nepriklausomos sa
vo širdyje”, - sako Velliste.

Baltiečiai rizikuoja ir mano, 
kad ekonominės problemos Pa
baltijy sulaikys Gorbačiovą 
nuo fizinės jėgos. Jie įrodinė
ja, kad Gorbačiovui ne tik rei
kalingi Baltijos pieno gami
niai ir kitos prekės, bet jis ne
norėtų statyti į pavojų ir pa
gerėjusių santykių su Vaka
rais.

Baltijos tautiškumo drama
tiškiausia manifestacija yra 
populiariųjų sąjūdžių iškili
mas. Jie apima partijos narius 
ir nepriklausomus, jie iškelia 
vis didėjančius tautos reika
lavimus siekti vis didesnio ne
priklausomumo nuo Maskvos. 
Įsteigti sąjūdžiai yra baltie- 
čių susivienijimo centrai. Jie 
nori daugiau kontrolės savo 
ekonomijoms, o taip pat pa
stoti kelią rusų imigrantams, 
kurie susilpnina jų kultūrą.

Populiarių sąjūdžių viešas 
spaudimas jau privertė komu
nistų valdžias priimti naujus 
įstatymus, kurie sustiprina 
vietinės kalbos vartojimą ir 
panaikina draudimą iškelti 
prieškarines tautines vėliavas.

Paskutinį mėnesį Latvių 
liaudies fronto demonstraci
jų sutraukė apie 300,000 žmo
nių, giedančių kadaise už
draustus himnus ir mojuojan
čių tautinėmis vėliavomis.

psAMOGnvc Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus 

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

Canadian SLrt fH emaliais Ift.
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 dideli pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

Viena, namie padaryta vėlia
va, vaizduoja tris moteris, ap
sirengusias lietuvių, latvių ir 
estų tautiniais drabužiais, ap
suptas spygliuota viela, kai 
piktas veidas nuo Kremliaus 
sienos žiūri į jas.

Sąjūdžiui žmonės naudo
ja Gorbačiovo demokratizaci
jos politiką ne tik “perestroi- 
kai”, bet ir siekti visiškos ne
priklausomybės. Buvo mano
ma, kad Arvydas Juozaitis, są
jūdietis, būtų nugalėjęs parti
jos sekretorių Algirdą Brazaus
kąkčfro 26 d. rinkimuose. Bet 
Juozaitis paskutinę minutę at
sisakė kandidatuoti, sakyda
mas, kad Brazausko pralaimė
jimas tik sustiprins kietos po
litikos šalininkus vietinėje 
partijoje. Tai buvęs Juozaičio 
įžvalgus elgesys.

Baltijos valstybėse naujasis 
tautiškumas nesiriboja tiktai 
politika. Lietuvoje du skulp
toriai įsteigė kooperatyvą pa
laužti dusinančią centrinę kont
rolę, kuri netvarkingai įgyven
dindavo respublikoje sovietų 
stiliaus projektus. “Lietuviai 
turi skirtingą meno suprati
mą”, - sako skulptorius Sta
nislovas Kuzma.

Net tvirti partijos nariai pra-‘ 
deda suvokti, kad seno stiliaus 
politika nebeveikia. Algiman
tas Matulevičius, lietuvių žais
lų įmonės direktorius, bando 
panaudoti susidariusią padėtį 
pagerinti savo darbininkų są
lygas.

Matulevičius taip pat bando 
praktiškai vykdyti reformas. 
Praeitais metais valstybės val
doma įmonė “Neringos” žaislų 
dirbtuvė turėjo atiduoti savo 
pelno milijoną rublių ministe
rijai, iš kurios nieko negavo. 
Pagal jo naują planą, įmonė pa
naudos pinigus pakelti darbi
ninkų atlyginimams ir įsteigti 
naują įmonę. “Įmonė turėtų bū
ti ekonomiškai nepriklauso
ma”, - sako Matulevičius. Taip 
pat jis iškelia paskatinimą, re
tai girdėtą praeityje: “Norime 
būti pasiturintys, ypač to pa
geidaujame savo vaikams”.

Prieš baltiečių tautinį atgi
mimą priešinasi rusai imi
grantai, kurie susirūpinę savo 
tuose kraštuose ateitimi.

Jei rusai bijosi dėl savo atei
ties, yra geras įrodymas, kaip 
toli “glasnost” nuėjo. G. Kano
vičius, rašytojas Vilniuje, sako 
bijąs, kad “noras būti suvere
niu yra daugiau realstinis, ne
gu jo realizavimas”. Jis sako, - 
“kad politiniai aktyvistai pri
valo būti šaltakraujiški arba 
rizikuoja sulaukti katastro
fos”. Svarbu esą neprarasti 
realizmo jausmo. “Neturime 
teisės prarasti tai, ką įgijo
me sunkiomis grunmtynėmis”, 
- baigia rašytojas.

Paruošė Jurgis Strazdas

STEPAS VARANKA

Istorijos procesas vyksta 
tam tikrais laikotarpiais, ku
rių net geriausi politikai ne
numato. Kai toks momentas 
staiga ateina, laiminga yra 
tauta, jeigu joje atsiranda 
tinkami žmonės, kurie nustato 
jai pageidaujamą kryptį. Rei
kia pasisavinti iš praeities, 
kas buvo gera, o iš klaidų — 
pasimokyti.

Nuo Jogailos ...
Lietuvos lenkinimas pra

sidėjo nuo Jogailos laikų, kai 
jis tapo Lenkijos karaliumi. 
Tas lenkinimas tęsiasi iki šių 
dienų. Prof. K. Pakštas sako, o 
jam pritaria Z. Stoberski, kad 
lenkų, gudų, ukrainiečių, rusų 
ir vokiečių tautose yra kele
tas milijonų lietuvių kilmės 
žmonių, kurie nutauto amžių 
eigoje.

Vytauto laikais Lietuvos 
imperija siekė 850,000 kv km. 
Jos valdyti bei tvarkyti išvy
kusių į rytus lietuvių daugu
ma nutauto. Plėsti savo vals
tybės sienas, neturint pakan
kamai savo administracinio 
personalo, yra žalingas daly
kas tautai. Daug naudingiau 
plėsti švietimą ir tautinę kul
tūrą, negu siekti tokių sienų, 
kurių neįmanoma išlaikyti.

Kunigaikštis Algirdas, savo 
žmonoms rusėms pataikauda
mas irgi prisidėjo prie Lie
tuvos nutautimo. Jo sūnus Jo
gaila per krikštą ir uniją Lie
tuvą lenkino.

Pasak prof. A. Meillet prane
šimo Versalio konferencijoje 
1919 m. Lietuvai buvo skiriama 
85,400 kv km. Pagal Maskvos su
tartį 1920 m. — 85,263 kv. km. 
Kokia bus atgimusios Lietuvos 
teritorija, sunku šiandieną 
yra numatyti. Dėl būsimos Lie
tuvos sienų reikalinga gerai 
dokumentuota medžiaga sveti
momis kalbomis, ypač apie Ma
žąją Lietuvą ir Vilniaus kraš
tą. Yra išleista 1980 m. Algir
do Budreckio “Rytų Lietuva” 
ir jos vertimas į anglų kalbą 
1985 m. — “Eastern Lithua
nia”. Tai vertinga knyga, lie
čianti Vilniaus kraštą, bet tai 
tik maža dalelė reikalingos 
medžiagos, su kuria turėtume 
supažindinti svetimtaučius.

Dėl tų sričių, nors jos dabar 
priklauso sovietinei Lietuvai, 
teks lietuviams grumtis politi
nėje arenoje.

Lietuvai kovojant dėl savo 
nepriklausomybės, lenkai da
rė kliūtis lietuvių veikėjams 
— per prievartą norėjo atkurti 
unijos laikus. Atgavus Lietu
vai nepriklausomybę, lenkai 
klastingu būdu užgrobė jaunos 
nepriklausomos valstybės se
ną sostinę Vilnių ir prijungė 
prie Lenkijos valstybės.

Nuo to laiko prasidėjo tame 
krašte lietuvių persekiojimas. 
Buvo persekiojami veikėjai, 
kunigai, studentai, mokiniai, 
darbininkai, gydytojai, moky
tojai ir ūkininkai. Buvo už
draustos lietuviškos pamaldos 
ir pamokslai. Lietuviškoji 
spauda buvo griežtai cenzū
ruojama. Už lietuvišką spau
dą, gaunamą iš Lietuvos, grėsė 
kalėjimas.

1921. XII. 4 politinė policija 
suėmė Vilniuje 13 lietuvių 
moksleivių iš bendrabučių Su
bačiaus ir Aušros vartų gat
vėse. Bendrabučius uždarė 
už tariamą ryšių su Lietuva 
palaikymą. Atėmė lietuvių 
gimnazijos ir seminarijos pa
talpas. Išvarytus mokinius ir 
mokytojus žandarai vaikė gu
minėmis lazdomis. Aštuonioli
ka mokinių buvo sunkiai su
žeisti, 48 — lengviau. Visas 
Vilniaus kraštas buvo pada
lintas į politinės policijos 

rajonus, o Vilniaus miestas — 
į 7 apygardas.

1935. XII. 23 Vilniaus vaiva
da išleido potvarkį, nukreiptą 
prieš lietuvius. Apskričių vir
šininkams buvo pavesta sekti 
lietuviškų organizacijų veiklą, 
švietimą, spaudą ir sportą. 
Buvo uždrausta skelbti žinias 
iš Lietuvos. Negalima buvo 
rašyti “Vilniaus kraštas”. Be 
pasigailėjimo pradėta perse
kioti Lietuvių komiteto, “Kul
tūros” ir “Ryto” draugijos val
dybų narius. Tai truko iki Len
kijos valstybės žlugimo.

Žlugus Lenkijai, daugelis 
jų atsidūrė užsienyje, ypač 
kariškiai, kuriems ir Lietuvos 
vyriausybė padėjo išvykti į 
užsienį. Čia buvo organizuo
jama emigracinė Lenkijos vy
riausybė ir kariuomenės da
liniai.

Užsienyje susidariusi vy
riausybė, vadovaujama gen. 
Sikorskio, laikėsi prieškari
nės 1935 m. konstitucijos, sa
vo politikos lietuvių atžvilgiu 
nepakeitė. Vilnius bei Vil
niaus kraštas ir toliau buvo 
laikomas prarastu tik laiki
nai. Lietuvių veikėjų ir poli
tikų pastangos išlyginti lietu
vių-lenkų santykius ir atsisa
kyti pretenzijų į Vilnių buvo 
nesėkmingos. Lenkai tebema
no, kad Vilnius yra nuo seniau
sių laikų lenkų* kultūros Cent

ura s, taigi Lenkijos miestas.
Ir dabar galima būtų pa

klausti dr. Vinco Kudirkos žo
džiais: “Dėl ko gi Lenkai vai- 
dyjasi, užpuldinėja mus, ne
kenčia, pravardžiuoja mus 
‘litvomanais’ ir dėl ko skun
džia mus Maskolių valdžiai?” 
(“Varpas”, 1893 m. 5 nr., 222 
psl.).

Įsisteigus Sąjūdžiui
Sovietų pavergtoje Lietu

voje prasidėjus atgimimui ir 
įsisteigus Lietuvos persitvar
kymo sąjūdžiui, siekiančiam 
savo tautai žmogaus laisvės, 
savo kalbos apsaugos ir nepri
klausomo tvarkymosi savo tau
toje, lenkai pasipriešino. Jie 
susidėjo ne tik su lietuvių, bet 
ir savo tautos priešais, sudarė 
su rusais, stalinistais, enka
vedistais ir kitais organizaci
ją “Jedinstvo”— Vienybė, ku
ri, kaip ir Kudirkos laikais, 
lietuvius skundžia masko
liams.

Kiekviename “Gimtojo kraš
to” numeryje paskutiniu laiku 
yra skaitytojų pasisakymai dėl 
“Jedinstvos” išpuolių prieš 
Sąjūdžio veiklą. Š. m. 8 nr. sky
riuje “Savaitė” Rimvydas Va
latka rašo: “Šeštadienį Lietu
vos televizija pagaliau parodė 
‘Jedinstvos’ mitingą. Stalino 
tautų katilo maišymo įrankiai. 
Iš esmės tokios pat, kaip ir 
mes, stalinizmo aukos čia iš
rėkė savo neapykantą mums 
lietuviams, mūsų valdžiai”. 
Nepagrįsti tos organizacijos 
skundai nesiliauja. Padorūs 
rusai nesusigaudo, kas dedasi 
Lietuvoje. Jiems “Jedinstvo” 
kala į galvą, kad Lietuvoje 
atgyja fašizmas, tautinių ma

AfA
PRANUI LIAČUI

iškeliavus amžinybėn,

sūnų architektą VACLOVĄ LIAČĄ su šeima ir 

kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame -

“Šatrijos ”ir “Rambyno ” tuntai, 

skautininkų ir skautininkių draugovės

žumų naikinimas. Reikalau
jama panaikinti įsaką dėl Lie
tuvos TSR valstybinės kalbos 
vartojimo.

Džiugu, kad atsiranda drą
sesnių žmonių iš kitų tautybių, 
kurie Sąjūdžio veiklą patei
sina ir jai pritaria. Štai Lai
mutė Konaryk iš Lenkijos Var
šuvos rašo “Gimtajam kraštui” 
dirbanti mokslinio tyrimo in
stitute, taigi išsilavinusių ir 
protaujančių žmonių aplinko
je. Dauguma darbo kolegų su 
ja nekalba, rodydami savo 
priešiškumą, tik todėl, kad ji 
nelenkė. Ji neįsivaizduoja, 
kaip gyvendama Lenkijoje ir 
nemokėdama jų kalbos galėtų 
dirbti atsakingą darbą.

Kaip galima gimusiam bei 
užaugusiam krašte neišmokti 
jo kalbos? Tai baisus šoviniz
mas! Lietuva savo tolerancija 
kitoms tautoms, ypač kalbos 
atžvilgiu, buvo ir yra žinoma. 
Niekas lenkams nedraudžia 
mokėti savo kalbą, tačiau ofi
cialioji kalba Lietuvoje turi 
būti lietuvių kalba.

Lietuva pajuto, kad po tiek 
metų vergijos ji atsidūrė mir- 
tiniame pavojuje. Tautos pasą
monėje iškilo savigyna, kuriai 
bando pastoti kelią neaiški 
“Jedinstvo” grupė ir jos šali
ninkai. “Aušra” 16 nr. rašo: 
lenkė partietė I. Zilinskaja, 
įsigerinusi valdžiai, Pelesos 
lietuviams draudžia viešoje 
vietoje kalbėti lietuviškai. 
Jos neklausantieji turi mokėti 
pinigines baudas.

Lietuvos lenkų dienraštis 
“Czerwony Sztandar” — Rau
donoji vėliava, paskutiniu me
tu vis dažniau pasisako prieš 
lietuvių kalbos įteisinimą Lie
tuvoje. Esą tai įteisins šovi
nizmą ir atgaivins lenkų en
gimą.

Lenkijos partijos
Įžūli “Jedinstvo” grupės 

veikla atkreipė dėmesį Len
kijoje veikiančių partijų. “So- 
lidarnosc” vadas Lech Walen- 
sa paragino savo tautiečius 
Lietuvoje mokytis lietuvių 
kalbos, nugalėti savyje prie
šiškumą dėl didesnių tikslų. 
Kokie tie didesni tikslai, jis 
nepasakė. Tikriausiai “Je
dinstvo” veikla, reikalui 
esant, bus reikalinga Mask
vos tikslams.

Protingesni Lenkijos poli
tikai pastebėjo, kad toji Lie
tuvos lenkų veikla yra žalin
ga ir neišmintinga. Varšuvos 
universiteto akademinio jau
nimo socialistų organizacija, 
žinoma kaip PPS, savo susirin
kime 1988. XII. 16 nutarė iš
leisti atsišaukimą, ragindama 
savo veikėjus lenkus nesusi- 
dėti su rusiškuoju imperializ
mu kovoje prieš lietuvių sie
kius, kuriuose lenkai nepa
grįstai mato sau pavojų. Savo 
pastabas atsišaukimo autoriai 
prašo siųsti: Tomasz Szcze- 
panski, Warszawa, ui., Wyszo- 
grodzka 18/54 ir Iwona Boze- 
wicz, Warszawa, ui., Marszal- 
kowska, 85/108.

Aš namo pareinu! Bėkit, nykūs šešėliai, į šalį. 
Į Tėvynę, kur protėvių dvasios gyvena - einu! 
Kur palinkę prie upės skaroti berželiai, 
Piliakalniai rymo. Ir aušra virš arimų 
Skleidžia šilumą tėvo pūslėtų delnų!...

Aš namo pareinu! Nešk, sesut, balto pieno ąsotį.
O gal klevo sula atgaivinki gerviuką palaužtu sparnu... 
Lietuvos negalėjo man niekas atstoti!...
Išskridau per anksti. Šaukė bokštai aukšti...
Laiko jūra nuplovė daugybę dienų------

Aš namo pareinu! Kelyje lydi nerimo vėjas 
Mano didžią svajonę iš šalies tolimos...
Susimąsto ant kryžiaus žmonių Atpirkėjas- 
Iškentėjęs širdim, nugalėjęs Viltim, -
Aš Tėvynėn grįžtu - kaip žolė - po žiemos!...

Antanina Garmutė

Lietuvos kariuomenės kurėjui-savanoriui

AfA 
STASIUI BANELIUI

mirus, 

jo šeimą, gimines bei artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame-

Pensininkų klubo valdyba

AfA 
MARIJAI ŠENFERIENEI

mirus, 

jos sūnų su šeima, gimines bei artimuosius nuošir
džiai užjaučiame -

Pensininkų klubo valdyba

AfA 
ALFONSUI BILDAI

mirus, 

liūdinčią žmoną TERESĘ, dukrą BIRUTĘ SAMON su 
šeima, sūnų PETRĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame-

Ada, Rūta, Gediminas, 
Mykolas Vaišvilai

PADĖKA 
AfA 

JUOZAS RAŽAUSKAS 
mirė 1989 m. kovo 19 d.

Nuoširdžiai dėkoju visiems suteikusiems velioniui pas
kutinį patarnavimą ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą.

Dėkoju Tėvams pranciškonams už atnaušautas Mišias 
ir religines apeigas kapinėse.

Ačiū solistams V. Verikaičiui ir S. Žiemelytei už giesmes 
bei D. Rodke už vargonavimą. Dėkoju visiems už Mišias, 
atsiųstas gėles ir pareikštas užuojautas.

Visiems dar kartą nuoširdžiai dėkinga-

Onutė Ražauskienė

PADĖKA
AfA 

EUGENIJA URBONAITĖ
mūsų mylima sesuo ir teta, mirė 

1989 metų kovo 1 dieną.
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Aranauskui už 

Rožini atnašautas Mišias, palydėjimą į kapines ir atsilan
kymą į laidotuvių pietus. Nuoširdi padėka sol. G. Čapkaus- 
kienei už gražų giedojimą šventovėje.

Nuoširdus ačiū visiems atsiuntusiems gėles, užprašiu
siems Mišias, Kanados lietuvių fondui, savaitraščiui “Ne
priklausoma Lietuva”, Kanados Lietuvių Bendruomenei, 
pareiškusiems užuojautą asmeniškai, žodžiu, raštu ir spau
doje, visiems kurie pagerbė mūsų mylimą a.a. seserį tetą 
Eugeniją savo atsilankymu šventovėje ir laidotuvių pietuose 
bei iš toli atvykusioms mūsų mieliems giminėms Irenai ir Jonui.

Padėka J. Adomaičiui už pasakytus gražius žodžius pie
tų metu. Dėkojame J. Kibirkščiui ir I. Maziliauskienei už pa
galbą. Dėkojame seselei Paulei už pravestą Rožinį koply
tėlėje ir klubui “Rūta” už suruoštą kavutę.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Staškui ir visiems 
dalyvavusiems laidojant velionę Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje.

Ilgai nepamiršime visų jūsų pagalbos, užuojautos ir daly
vavimo kartu su mumis.

Nuliūdę - brolis Linas su žmona
sūnėnas Rimgaudas su šeima



Prof. BRONIUS KUZMICKAS iš Lietuvos kalba Lietuvių fronto bičiulių suruoštame susitikimo vakare. Sėdi 
vakaro moderatorius - dr. JUOZAS KAZICKAS Nuotr. Vyt. Maželio

Persitvarkymas, kultūra ir švietimas Lietuvoje
JUOZAS PAŽEMĖNAS

1989 m. kovo 11 d. Lietuvos 
fronto bičiuliai Niujorke, Kul
tūros židiny suruošė susitiki
mą su prof. Broniu Kuzmicku, 
atvykusiu iš Lietuvos į Tarp
tautinį filosofų seminarą Va
šingtone, DC. Į šį seminarą jį 
pakvietė Amerikos katalikų 
universitetas. Kuzmickas yra 
Lietuvos mokslų akademijos fi
losofijos, socialogijos ir tei
sių institute, filosofijos isto
rijos skyriaus vedėjas. Šis ins
titutas yra žinomas ir viešosios 
opinijos tyrimais Lietuvoje. 
Neseniai jis pravedė repre
zentacinį apklausinėjimą ro
dantį, kad už Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdį (LPS) palan
kiai pasisakė 65%, Gorbačio
vą - 61%, o už vietinę kompar
tiją tik 26% apklaustųjų.

Kuzmickas yra išleidęs stu
diją “Šiuolaikinė katalikiš
koji filosofija”, o netrukus 
pasirodys jo veikalas “Tautos 
kultūros savimonė”. Jis taip 
pat yra LPS tarybos narys. Pra
dėdamas savo pranešimą, pir
miausia pažymėjo, kad Lietu
voje atsigauna žmogus kaip as
menybė ir pilietis. Tautą jun
gia vienybės idėja - randama 
bendra kalba tarp liberalių 
komunistų, intligentijos ir 
dvasininkijos atstovų. Ideo
loginis spaudimas buvo užslo
pinęs tautos ekonominės, kul
tūrinės ir moralinės būklės 
supratimą. Pasireiškia kultū
rinis atgimimas ir gilus susi
rūpinimas ekologine krašto pa
dėtimi. LPS turi einamųjų rei
kalų ir ilgalaikę strategiją. 

AfA 
EDVARDUI ŠILEIKIUI

mirus,
žmoną JULĘ ir gimines Lietuvoje nuoširdžiai už
jaučiame -

Timukų šeima

Tauriam lietuviui, kūrėjui-savanoriui

AfA 
STASIUI BANELIŲ!

mirus, 
jo žmonai, sūnums - VYTAUTUI ir ALGIMANTUI bei jų 
šeimoms liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą-

Algis Palionis Kęstutis Budrevičius

AfA 
KĘSTUČIUI KULVINSKUI

Lenkijoje mirus, 

dukrą GRAŽINĄ bei kitus gimines liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame -

V. I. Pečiuliai K. B. Pečiuliai
V. B. Bansevičiai A. A. Stunguriai

V. Valinčius

Lietuvos konstitucijos pro
jekte stengiamasi įteisinti 
Lietuvos pilietybę, teisę re
ferendumo keliu pasitraukti 
iš Sovietų Sąjungos, teisę ve
tuoti centrinius įstatymus, jei 
jie nesiderina su Lietuvoj pri
imtais įstatymais, ir atgauti 
ekonominį savarankiškumą.

Pagrindinę savo pranešimo 
dalį skyrė kultūros ir švietimo 
klausimams. Praradus valsty
bę, vienintelė išlikimo viltis
- tautinės kalbos ir kultūros 
išlaikymas. Po karo visos kul
tūros apraiškos buvo ideologi
zuotos - kultūra padaryta vals
tybės tarnaite. Po Stalino mir
ties literatūroj įsigalėjo pro
fesionalizmas - rašoma kūry
biškai, bet vengta liesti pa
grindinių dalykų - tautos isto
rijos ir moralinių vertybių. 
Imta krypti į estetizmą - kur
ti saldžiarūkštines istorijėles, 
pvz. apie gėlytes. Veidmainiau
jant buvo sudaroma normalu- 
mo regimybė. Būta ir sąžinin
gų rašytojų, palaikiusių tik
ros kultūros srovę. Dora kul
tūroj išliko dailės darbuose
- tapyboje yra mažiau galimy
bių meluoti. Rimtos kultūros 
srovė išliko ir filosofų tarpe: 
verčiami antikos, viduramžių, 
renesanso ir naujosios Vakarų 
filosofijos veikalai. Šiuo me
tu kultūros darbuotojai linkę 
mestis į publicistiką.

Tautinis atgimimas pagrin
dinį dėmesį atkreipė į mokyk
lą - į jos programą. Turimos 
programos parengtos centrali
zuotai - unifikuotos visiems 
sovietijos regionams. Sovie
tinė mokykla neauklėja žmo

gaus, kaip asmenybės ir pilie
čio. Ji ruošia žmogų kaip vals
tybės įrankį - be savo nuomo
nės profesionalų darbininką. 
Humanitariniams dalykams ski
riama vis mažiau vietos, - pro
fesinis auklėjimas be žmogiš
kų vertybių. Iš mokyklų išgui
ta lietuviška tematika. Dėsto
ma tik Rusijos istorija. Todėl 
atsirado mokytojų, kurie vaka
rais norinčius supažindina su 
Lietuvos istorija. Už A. Šapo
kos “Lietuvos istoriją” mokė
ta iki 100 rublių (tai maždaug 
jauno inžinieriaus mėnesinė 
alga). Trukdyta lietuvių kal
bos įsisavinimas, įvedant ru
sų kalbą net į vaikų darželius. 
Tai iššaukė didelį lietuvių pa
sipriešinimą. Mokyklai reikia 
išsivaduoti nuo valdiško ateiz
mo ir pripažinti religijai tei
giamą vaidmenį kultūros isto
rijoj. Propaguojama materia
listinė pasaulėžiūra traukė į 
hedonizmą ir alkoholizmą - 
valgykim ir gerkim, nes vistiek 
mirism. Stokojant moralinių 
pagrindų, kova su alkoholiz
mu nėra sėkminga.

Prie Pedagoginio tyrimo 
instituto susikūrė prof. Mei
lės Lukšienės vadovaujamas 
kultūrininkų būrelis, paren
gęs tautinės mokyklos pro
jektą. Visas auklėjimo pro
blemas norima išspręsti pa
gal Lietuvoj paruoštas pro- 
gamas, įvedant reikiamą ba
lansą tarp humanitarinių ir 
techninių mokslų. Pirmiau
sia mokinys įvedamas į tau
tinės kultūros pagrindus - į 
tautos istoriją, literatūrą ir 
meną. Po to pereinama į pa
saulinės kultūros šakas. Jau 
paskubomis paruoštas kolek
tyvinis Lietuvos istorijos va
dovėlis. Ruošiama ir išplėsti
nė mokyklų programa, daly
vaujant ir pačiam pranešėjui.

Tautinės mokyklos projek
tas buvo pristatytas ir prieš 
Naujus metus sušauktam visos 
sovietijos pedagogų suvažia
vimui. Maskvos švietimo vado
vai stengėsi jį ignoruoti. Ta
čiau jam pritarė estai, latviai, 
moldavai, net gudų ir Lenin
grado atstovai. Priimta rezo
liucija, kurios turinį rengė
jai paskelbdami sufalsifikavo.

Atsakydamas į publikos klau
simus, profesorius pažymėjo: 
1. draudžiama mokyklose įtei
sinti atsikuriančias jaunimo 
organizacijas (skautus, atei
tininkus); 2. įvairios profesi
nės organizacijos (kompozito
rių, filosofų, teisininkų) sten
giasi atsiriboti nuo jų centrų 
Maskvoje; 3. pasisakė už išei
vijos jaunimo siuntimą į Lietu
vą ir visų galimai platesnius 
kontaktus su kraštu; 4. plėsti 
kelius išeivijos knygoms patek
ti į Lietuvą; 5. Lietuvos Moks
lų akademija kasmet gauna tik 
100 vadinamų valiutinių rub
lių užsienio literatūrai pirkti.

Su preligentu gausią publi
ką patraukliai supažindino ir 
pokalbiui sklandžiai vadovavo 
dr. Juozas Kazickas.

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason fJasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181

LAIŠKAS IŠ VILNIAUS

Sistema, priėjusi liepto galą
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Per televiziją šiandien ma
čiau kaip visus aukštuosius 
Lietuvos dvasiškius, tame tar
pe provoslavų, evangelikų ir 
stačiatikių, su šv. Velykomis 
sveikino Lietuvos ministerių 
tarybos pirm. Vytautas Saka
lauskas, pasikvietęs juos į mi
nisterių tarybos salę. Tai yra 
fenomenalu sovietinėje-ateis- 
tinėje valstybėje, o tas feno
menas - Lietuva ir jos Sąjūdis! 
Iš “Atgimimo”, kuriuos skai
tei, supranti kas dedasi (vie
ną numerį cenzūra ištraukė - 
ne aš)... K. Sajos straipsnį 
rasi šiandien išsiųstuose. Da
bar Lietuvoje yra per 150 įvai
riausių legalesnių irvisai nele
galių laikraščių, laikraštėlių 
su kuriais galėtum susipažinti 
tik būdamas pas mane. Stip
riausi iš jų yra “Sąjūdžio ži
nios” ir “Atgimimas”, “Mažoji 
Lietuva”, “Kauno aidas” ir kiti. 
Kadangi ir pats “Sąjūdis” gimė 
1988 m. balandžio 30 d. (ne bir
želio 3 d.) Mokslų akademijo
je, laiminant mūsų preziden
tui Jurui Požėlai, - visus tuos 
leidinius aš komplektuoju. Ir 
ko tik ten neprirašyta .. .

Vasario 27 d. viešoj spaudoj 
pasirodė beveik panaši konsti
tucija, kokios reikėtų, bet dar 
toli gražu netobula. Dar ban
dysime tobulinti... jei pa
vyks ..., nors mano “arkliu
kas” yra respublikos ekonomi
nis, politinis ir teisinis sava
rankiškumas, paremtas bend
rąja rinka bei sutartimis su 
Sovietų Sąjunga, kitomis res
publikomis ir užsienio šali
mis. Dar vienas labai svarbus 
aspektas - tai daugiapartinė 
sistema, kuri įvairiausiais 
būdais smaugiama. Jau dygsta 
Lietuvos demokratų partijos, 
krikščionių demokratų parti
jos ir kitų partijų daigeliai, 
tačiau tik daigeliai - uoliai 
gnaibomi stalinistinių stagna- 
torių.

Vasario 20 d. buvau, dar 
Kaišiadoryse, pas Jo Eminen
ciją kardinolą Vincentą Slad
kevičių. Priėmė kaip artimiau
sią brolį. Susukome 40 min. 
videofilmą - deja tik savame 
rate pasižiūrėti. Vydžių para
pijai kunigą pažadėjo, bet dar 
be pavardės, tačiau iškėlė 
klausimą, kad pirmiausia baž
nyčios reikia Elektrėnų mies
to gyventojams, o Vilniuje jų 
yra per 30 ... (dauguma pa
versta sandėliais, koncertų sa
lėmis).

“Literatūros ir meno” nr. 11 
(2208) 1989 m. kovo 11 d. yra se
kantis skelbimas:

“Skelbiamas bažnyčios projek
to konkursas. Vilniaus miesto Pa
šilaičių, Justiniškių, Šeškinės ir 
Viršuliškių rajonų tikinčiųjų 
pastangomis ir Vilniaus arkivys
kupijos kurijos rūpesčiu 1988 m. 
lapkričio 23 d. užregistruota nau
ja Palaimintojo Jurgio Matulai
čio katalikų religinė bendruome
nė. Viršuliškių mikrorajone tarp 
Kosmonautų prospekto ir projek
tuojamos Ozo gatvės skirtas skly
pas bažnyčios statybai. Tikintie
ji naują bažnyčią statydinsis sa
vo lėšomis. Bendruomenės eina
moji sąskaita - Soc. banko Vil
niaus m. operacinėje valdyboje. 
Sąskaitos nr. 701103.

Vilniaus arkivyskupijos kurija 
kartu su LTSR architektų sąjun
ga skelbia atvirą respublikinį 
konkursą geriausio Pal. Jurgio 
Matulaičio bažnyčios projekto su
kūrimui ir statybai.

Konkursinių darbų pateikimo 
terminas baigiasi 1989 m. birže
lio 15 d. Konkurso programą ir 
sąlygas galima gauti Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Pa
nevėžio architektų sąjungos na
muose.

Vilniaus arkivyskupijos kurija” 
Mąstydamas apie tai, perei

Pasikeitusi užsienio valiutos parduotuvė 
“Merkurijus” Vilniuje, Kosmonautų prosp. 31

Atnaujinti parduotuvės įrengimai, išplėstas ir praturtintas prekių 
pasirinkimas. Ateikite, žiūrėkite, suteikite savo artimiesiems 
džiaugsmą! Jūs rasite pas mus:

•j EMPISAL - įvairius mezgimo mašinų modelius, 
įvairiausių rūšių siūlus ir mezgimo žurnalus.

•j PUMA - naujausių modelių sportinę aprangą.
•j SCOTCH 3 M - spalvotas filmavimo juostas.
^OLYMPIA - rašomąsias mašinėles lietuvių kalba.
•j MORRIS - mikro-bangų krosneles, indų plovimo mašinas, 

lyginimo automatus ir daug kitų nepakeičiamų 
moterų pagalbininkų.

% VARTA - baterijas įvairiems tikslams.
^Asmeninius kompiuterius su teksto mašinėle.

Kaina ir kita informacija:
Hamburg - Vilnius Export Gmbh,
Darbovenstieg 2, D-2000 Hamburg 55.
Tel. 040/870-3524. Telex: 2164589 hvex d £d/(a Behrens

tą savaitę buvau Gižycko mies
to (Lenkija) labai modernioje, 
šiuolaikinėje bažnyčioje kartu 
su Gižycko miesto partijos sek
retoriumi Franciszeku Ku- 
lesza. Ten su juo kartu meldė
mės ir apžiūrėjome puikų, mo
dernų, gelžbetoninį statinį su 
nuostabiu medinių detalių de
riniu. Bažnyčia graži, pritai
kyta 30.000 tikinčiųjų bendruo
menei, tačiau mažoka, nes Pa
šilaičių bažnyčioj bus apie 50- 
70.000 tikinčiųjų. Ir dar, žino
ma, reiktų kitokios - su tikra 
lietuviška dvasia bei archi
tektūra.

Mūsų architektai bažnyčių 
neprojektavo (mažai jų kur ir 
matė), todėl mano dėmesys 
krypsta į jūsiškį architektą 
Muloką - Čikagos Švč. Marijos 
gimimo bažnyčios projekto au
torių. Turbūt su Jo sūnumi, 
taip pat architektu, rodos Al
giu Muloku, susipažinau Los 
Angeles 1987 m. Dar galvosim, 
mąstysim, projektuosim, staty
sim, bet tai jau stebuklas ...

Nors jau pradžia 4 v. ryto, 
bet užsivedžiau ... Kas gi, bro
lau, buvo mūsų tautos švietime 
per pastaruosius dešimtis me
tų? Sovietinė mokymo sistema, 
pradedant darželiu ir baigiant 
aukštąja mokykla, tik gal no
rėjo išauginti išsilavinusį, kul
tūringą žmogų ir pavadinti jį 
“homo sovieticus ...” Tačiau 
taip neįvyko. Atsilikimas fun
damentiniuose moksliniuose 
tyrimuose ir inžinerinėje gal
vosenoje, žemas, daug triūso 
reikalaujantis darbo našumas, 
nusikalstamumas, aukštas suk
čiavimo lygis, menkas didelės 
dalies gimnazijas baigusių išsi
lavinimas, žema etika ir este- 
titka, dar žemesnė buitinė kul
tūra privedė prie to, kad dabar
tiniai sovietiniai žmonės (jiems 
dabar po 30-40 metų) visai neži
no Lietuvos istorijos, jos kuni
gaikščių, netgi nepriklauomy- 
bės paskelbimo ir net savo tri
spalvės, savo tautos himno (V. 
Kudirkos “Tautiškos giesmės”).

Ir visa tai įvyko todėl, kad 
buvo prarastas tautinis lietu
vių pagrindas ( o jis išliko tik 
išeivijoje), tautos tradicijos. 
Jaunimui buvo brukami suni
veliuoti formalūs internacio
nalizmo šūkiai, kurie statė ne
peržengiamas užtvaras moky
mo bei auklėjimo sistemai. Dar 
man besimokant 1944-45 ir vė
lesniais metais buvo degina
mos K. Borutos, J. Tumo-Vaiž
ganto, J. Maironio ir kitų kla
sikų knygos, kad nutautintų lie
tuvius. Aš esu to liudininkas 
kartu su prof. Vyt. Ambrazu ir 
kitais bendramoksliais.

Sovietinė mokymo sistema 
užgesino tautinį patriotizmą 
- galingą žmogaus tobulėjimo, 
jo kūrybines jėgas, dorovinius 
užmojus skatinančią jėgą. Ir 
dar: minėta sistema trypė prie
laidą, kad kiekviena tauta pa
saulio kultūros lobyną perima 
pirmiausia pažindama savo 
kultūrą.

Ir vėl prie tos sistemos ... 
“Homo sovieticus” per tuos me
tus su pristabdyta tautine kul
tūra sumenko, kultūriškai ne- 
besivystė ir su žiovuliu klau
sosi klasikinės muzikos, mai
vosi iš patriotinių eilių, iš
juokia tikinčiuosius...

Ilgalaikis eksperimentas su 
unifikuota sovietine mokymo 
bei auklėjimo sistema nepavy
ko, nes:

a. Ir rusų tautoje susiforma
vo didžianacionalinis požiūris 
į kitų tautų kultūras. Kas ne
gerbia savo ikonų, yra linkęs 
mindžioti ir kitoms tautoms

Katalikų
JJ pasaulis

Gar bu j j Ganytojų 
Vyskupų JULIJONĄ STEPONĄ V IČIŲ 

po 28 melų tremties sugrįžus/ 
j Vilniaus Arkivyskupijos sostų 
ir vasario 16 dienų švenčiantį 

savo vardadienį 
su meile sveikina

Katalikų pasaulis"

Taip atrodo okupuotoje Lietuvoje pradėtas leisti religinis žurnalas “Kata
likų pasaulis”. Jis numatytas leisti kas dvi savaites, bet pirmuosius tris 
1989 mėnesius išėjo tik du numeriai. Tiražas -100.000 egzempliorių, tačiau 
spausdinama tik 20.000 dėl popieriaus stokos. Komunistiniams leidiniams 
jo netrūksta. Kai kurių tiražai siekia pusmilijonį ir daugiau

brangius dalykus (susprogdin
tas Trijų kryžių kalnas 1950 
m., nuplėštos trys statulos 
šventųjų nuo Vilniaus arki
katedros, sunaikintas Neži
nomo kareivio kapas, Laisvės 
statula ir 1.1.).

b. Ir šūkis “primus inter pa
res” - “pirmasis tarp lygių” iš
sklaidė rusų tautos pastangas 
progresuoti absoliučiai viso
se srityse, neišskiriant nė kul
tūros.

c. Ir kitose tautose sovieti
nė sistema įskiepijo nepilna
vertiškumo kompleksą, nes 
“jos - antraeilės, mažos, netur
tingos, menkų sugebėjimų”, ir

Kremliaus rūpesčiai
ALGIMANTAS EIMANTAS

Gorbačiovo “perestroika” ir 
“glasnost” davė vilčių Sovietų 
Sąjungoj pašalinti praeities 
blogybes, pagerinti ekonominį 
gyvenimą ir demokratizuoti ša
lį. Šie Gorbačiovo siekiai bu
vo traktuojami užsienyje kaip 
naujos eros pradžia. Tačiau 
žinome, kad Gorbačiovas turi 
aršių priešų pačiame Krem
liuje. Kartas nuo karto yra 
išleidžiami maskviniai įstaty
mai priešingi “perestorikos” 
tikslams, nes jie naujai suvar
žo pilietines žmonių teises. 
Pats Gorbačiovas tam pritaria, 
nes jis nori išvengti rusų im
perijos žlugimo.

Gorbačiovas yra vadinamas 
naujos politinės krypties va
dovu, bet jis naudoja savo 
pirmtakų seną taktiką, šalin
damas priešininkus. Tautinio 
atgimimo sąjūdžiai jam yra ir
gi priešai. Gorbačiovas pasiun
tė kariuomenę numalšinti lais
vės siekiančius Gruzijos gy
ventojus. Kruvini susidūrimai 
tarp sovietų karinių dalinių 
ir laisvės trokštančių gruzi
nų primena raudonarmiečių 
žiaurumus Vengrijoje, Čeko
slovakijoje, Lenkijoje ir ki
tur.

Gorbačiovo nutarimas nau
doti karinę jėgą, slopinant 
tautinius sąjūdžius, parodo 
jo kitą nusistatymą tokių reiš
kinių atžvilgiu. Tautinis atgi
mimas yra jam pavojingas: jis 
jau anksčiau panaudojo armi
ją tokiam pat tikslui Azerbai
džane ir Armėnijoje.

Tokie Gorbačiovo veiksmai 
kelia klausimą: ar toks liki
mas laukia Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos? Kaip ilgai galės Bal
tijos kraštų sąjūdžiai gyvuoti? 
Kiek bus Kremliaus leidžiama 
nueiti savarankiškumo ir lais
vės keliu? Kaip ilgai Gorbačio
vas toleruos “nepaklusnumą” 
Maskvai?

Žinome gerai, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija yra Gorbačio
vo “perestroikos” perlai. Ir 
nenorint Gorbačiovas turi pa
kęsti tautinius sąjūdžius Pa
baltijy, nes tie sąjūdžiai atsi
rado paskelbus “perestroiką” 
ir “glasnost”. 

sužlugdė jų iniciatyvą siekti 
aukštesnės kultūros.

Šiame lietuvių tautos atgimi
mo laikotarpyje yra būtina for
muoti tautines lietuvių mokyk
las, kurios atgaivintų patrio
tinius tautos jausmus, tautinę 
savimonę, atpalaiduotų svei
kas patriotines ambicijas, la
vintų kultūros, mokslo, lite
ratūros ir meno srityse, ska
tintų tautos darbštumą, dorą, 
kūrybą. Mums visiems reikia 
žinoti visus: Maceiną, Braz- 
džionį, Katiliškį, Bradūną, 
Anatolijų Kairį ir daugelį dau
gelį kitų! R.J.

Vakarų pasauliui net sunku 
suprasti Gorbačiovo nuolai
das, daromas Baltijos kraš
tams. Tokia tolerancija iki šiol 
buvo negalimas dalykas. Spė
jama, kad Gorbačiovas yra įsi
tikinęs, jog Lietuva, Latvija 
ir Estija liks Sovietų Sąjun
gos ribose. Tie kraštai būtų jo 
“perestroikos” pavyzdžiais bei 
pažibomis.

Bet atsižvelgiant į kovo 26 d. 
liaudies deputatų rinkimų re
zultatus, reikėtų suabejoti to
kia galvosena. Lietuviai aiš
kiai pasisakė už laisvę ir ne
priklausomybę, išrinkdami Są
jūdžio pastatytus kandidatus. 
Neatsiliko latviai bei estai. 
Toks nesitikėtas pralaimėji
mas sukrėtė Kremlių. Galima 
baimintis, kad iki šiol Gorba
čiovo toleruotas laisvėjimas 
kultūrinėse ir ekonominėse 
srityse gali būti varžomas.

Bet spaudimui iš Maskvos 
mūsų tautiečiai nepasiduos. 
Kremlius gali keisti konsti
tuciją respublikų atžvilgiu, 
kurios atrodytų suverenios. 
Tačiau tautinis atgimimas yra 
per toli nužengęs apsiriboti 
federacinės respublikos struk
tūra. Visi mūsų tautos patrio
tai kovojo, kovoja ir kovos už 
laisvę ir savarankiškumą.

Ne tik Lietuva, Latvija ir 
Estija siekia nepriklausomy
bės, bet ir Gruzija, Armėnija, 
Azerbaidžanas, Kazachstanas, 
Moldavija, Gudija ir Ukraina 
kelia galvas, šaukdamos irgi 
laisvės. Du trečdaliai Sovie
tų Sąjungos nori nusikratyti 
Maskvos jungu! Toks skaičius 
priešininkų turi įbaiminti bet 
kokį diktatorių. Visa tai suke
lia didelių rūpesčių Kremliui. 
Jau apie imperijos saulėlydį 
pradėjo rašyti pasaulinė spau
da.

Pradeda švisti laisvė visiems 
pavergtiesiems, o taip pat mū
sų brangiai Lietuvai.

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



4 psi. • Tėviškės žiburiai • 1989. V. 2 — Nr. 18 (2045)

<0> PAVERGTOJE TEV WE O LIETUVIAI PASAULYJE
TAUTINIS ĄŽUOLYNAS

Dr. Jono Basanavičiaus tėviš
kėje — Vilkaviškio rajono Ožka
balių kaime balandžio 1 d. pra
dėtas sodinti Lietuvos tautinio 
atgimimo ąžuolynas. Septyni 
tūkstančiai ąžuolų išaugs 27 
hektarų plote, o su jais šaknis 
į gimtąją žemę įleis ir lietuvių 
tautos negęstantis tikėjimas 
Lietuvos ateitimi. Iniciatyvi
nės grupės narys K. Labanaus- 

'kas pasodino ąžuoliuką, išaugin
tą iš didžiojo Stelmužės ąžuolo 
gilės. Ten, kur ateityje numato
ma pastatyti aukurą, jaunimas 
kūreno laužą. Pirmąją dieną 
ąžuoliukais buvo apsodinti pen
ki hektarai. Balandžio 8 d. pa
sodintais ąžuoliukais buvo įam
žintas Lietuvos knygnešių atmi
nimas. Jiems teko nešti dr. J. 
Basanavičiaus pradėtą leisti ir 
redaguoti “Aušrą”. Tad ir jų 
ąžuoliukams simboliškai tinka
miausia vieta yra gimtajame dr. 
J. Basanavičiaus Ožkabalių kai
me.

TAUTODAILĖS PAMINKLAI
Laima Laučkaitė “Literatū

ros ir meno” 15 nr. prašneko 
apie Lietuvą kadaise garsinu
sius tautodailės paminklus, po
karyje sunaikintus Maskvos gar
bintojų: “XX a. pirmojoje pusėje 
mūsų kraštas garsėjo tautodaile 
visoje Europoje: kiekvieną Lie
tuvos kaimą ir palaukę puošė 
kryžiai, stogastulpiai, o meistrų 
skulptūromis žavėjosi Paryžius, 
Stokholmas, Monca (Monza prie 
Milano — V. Kst.), Kopenhaga. 
Tačiau XX a. viduryje stalinis- 
tai, garsiai šaukdami ‘menas 
liaudžiai’, tos pačios liaudies 
meną barbariškai ėmė naikinti. 
Šeštame dešimtmetyje prasidė
jo Baltramiejaus naktys mūsų 
tautodailei: pakelėse vertė kry
žius, naktimis galinga techni
ka trupino Kalvarijas, įbauginti 
traktoristai traiškė koplytstul
pius miestelių aikštėse, o ‘Po- 
bedomis’ po kaimus važinėjan
tys aktyvistai ir komjaunuoliai 
daužydavo medinius koplytstul
pius ...”

SUNAIKINTŲJŲ REGISTRACIJA
L. Laučkaitė klausia ir siūlo: 

“Kas suskaičiuos ir atlygins vi- 
t są tą žalą mūsų dvasinei kultū- 
, rai, menui? Todėl prašom visus 
liudininkus, ypač kaimų ir mies
telių gyventojus, prisiminkit ir 
parašykit, nes dar po kelių de
šimtmečių jau niekas nebeatsi
mins tų piktadarysčių. Norim su
rinkti medžiagą iš visos Lietu
vos, kad nė vienas paminklas ne
būtų užmirštas. Prašom aprašy
ti, kur, kokiame kaime ar mieste
lyje, prie kokio kelio stovėjo 
paminklas, kas tai buvo (kryžius, 
stogastulpis, koplytėlė), su ko
kiomis skulptūromis, kaip jis at
rodė (pagal šiuos duomenis ieš
kosime prieškarinių jo nuotrau
kų muziejuose), kada ir kaip nu
verstas. Iš šios medžiagos reng- 
sim parodą “Stalinizmas vakar, 
šiandien”, kur rodysime sunai
kintų paminklų nuotraukas, ruo
šini publikacijas, o ateityje, ma
tyt, verta pagalvoti ir apie kai 
kurių atstatymą. Mūsų adresas: 
Vilnius 232600, Lietuvos daili
ninkų sąjunga, Kosciuškos 28, 
Laimai Laučkaitei”.

’Ė”
gegužė y (Finalr)

“SKAMBA, SKA»-5(kXANKLIAI!” 
Ge9,,xKa'0^Ooirtelio 6

Y .ir France) 

“GEGU+- p.” 
Geguž* a0\J~/<rželio 12

Y^.r France)

Birželio č p Mrpos 16 (Finair)

“JUBILIEJINĖ”
Liepos 10-23 (Air France)

SPECIALIOS GRUPĖS
MEDIKŲ

Gegužės 17-24 (Lufthansa)

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

pasaulio šalis.
• Sutvarko keliones į šiltus kraštus, išvykas pramoginiais laivais, orga

nizuoja 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

ŽUVO IR LIETUVIS
Pasaulinėje spaudoje plačiai 

nuskambėjo pranešimas apie 
Sovietų Sąjungos atominį po
vandeninį laivą, užsidegusį ir 
nuskendusį Norvegijos jūroje. 
“Komjaunimo tiesoje” prane
šama, kad laive buvo 69 jūrinin
kai, o išgelbėti pavyko 27. Žuvu
siųjų sąraše yra ir vienas lie
tuvis — II-jo laipsnio viršila Sta
sys Šinkūnas, dvidešimt viene- 
rių metų amžiaus vaikinas iš 
Molėtų rajono Čereškių kaimo, 
sovietinėn armijon pašauktas 
1986 m. lapkričio mėnesį. Iki 
šaukimo velionis dirbo artoju. 
Pernai vasarą buvo atvykęs ato
stogų į gimtąjį Čereškių kaimą. 
Pranešime taipgi rašoma, kad 
sovietiniai laivai pagalbon 
atplaukė tik po aštuonių va
landų. Norvegai būtų atskubėję 
greičiau, bet jų pagalbos nebu
vo prašyta. Esą dabar daug kas 
klausia, kodėl Sovietų Sąjunga 
pirmoji nepranešė įvykusios ne
laimės, o pateikė žinias tik po 
Norvegijos vyriausybės kreipi
mosi.

IEŠKO TREMTINIŲ KAPŲ
Kovo 27 d. iš Vilniaus orauos- 

čio į Sibirą išskrido dešimties 
turistų grupė, vadovaujama 
Kauno medicinos instituto skai
čiavimo centro inž. Donato Sa- 
mėno. Nors Lietuvoje tada jau 
baigėsi žiema, Sibiro Arktikos 
srityse dar buvo pats pūgų me
tas. Tad apsilankymą buvusiose 
tremtinių stovyklose Lenos žem
upyje prie Laptevų jūros buvo 
planuojama atlikti slidėmis. 
Kita panaši kauniečių slidinin
kų grupė, vadovaujama Romo 
Svidinsko, balandžio pradžioje 
išvyko į Jenisejaus žemupį. Ten, 
apie šimtą kilometrų į rytus nuo 
Norilsko, V. Levandausko vado
vaujami turistai iš Kauno jau 
1974 m. prie didžiulio Lamos 
ežero rado keliolika apleistų 
kapų. Jie nufotografavo prie 
medžio prikaltą kirviu nutašytą 
lentą su lietuviškomis, latviš
komis ir estiškomis pavardėmis. 
Mįslę padėjo išspręsti pernai 
įvykęs pasikalbėjimas su ten 
kalintu 86 metų amžiaus senuku 
A. Malijoniu. Pasirodo, ten iš 
Norilsko buvo atvežti 1941 m. iš
tremti 42 aukštesnio rango Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos kari
ninkai. Kirviu nutašytoje lento
je buvo rastos trys mirusių lie
tuvių pavardės — Sklėriaus, 
Dapkaus ir Daukšio. Du yra 
įtraukti Bostone išleistoje “Lie
tuvių enciklopedijoje”: artileri
jos pik. Alfonsas Šklėrius ir ge
neralinio štabo pik. Itn. Petras 
Daukšys, abu savanoriais daly
vavę Lietuvos nepriklausomy
bės kovose. A. Šklėrius, gimęs 
1890 m. Kunigiškių kaime prie 
Svėdasų, 1915 m. baigė Michai- 
lovo karo artilerijos mokyklą 
Maskvoje. Velionis buvo ir daili
ninkas, 1927-29 m. lankęs Pane
vėžio meno mokyklą. P. Daukšys, 
gimęs 1898 m. Dragonių kaime 
prie Smilgių, mokėsi Panevėžio 
gimnazijoje, baigė Lietuvos karo 
mokyklos pirmąją laidą, o vėliau 
ir aukštąją karo mokyklą. Sibi
ran balandžio pradžioje išskri
dusį R. Svidinsko vadovaujama 
kauniečių grupė išsivežė atmi
nimo lentą žuvusiems Lietuvos 
karininkams. v. Kst.

“GINTARINĖ PALANGA"
Rugpjūčio 11-27 (Finair)

“ŽOLINĖ”
Rugpjūčio 11-20 (Finair)

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

“RUDENINĖ”
Spalio 6-17 (Air France)

KREPŠINIO MĖGĖJŲ 
Liepos 5-23 (Air France ir LH)

Nuotr. B. TarvydoLinksmai trepsi jaunieji atžalyniečiai

1974 m. Sibire prie Norilsko lankėsi 
V. Levanausko vadovaujami kaunie
čiai turistai. Lamos ežero pakran
tėje jie rado ir nufotografavo prie 
medžio prikaltą lentą su kirviu iš
tašytomis ten palaidotų Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos karininkų pa
vardėmis

Ir vėl aplankė mirtis
D. BRITANIJA, LONDONAS. 

A. a. Bronius Gleveckas mirė 1989 
m. kovo 9 d. privačioje Barton-on- 
Sea prieglaudoje.

Velionis gimė 1898 metais va
sario 1 d. Pašvitinio miestelyje, 
Šiaulių apskr. Per I D. karą su tė
vais gyveno Petersburge. Buvo mo
bilizuotas į Rusijos kariuomenę. 
Karui einant prie galo, B. Glevec
kas 1918 m. sugrįžo į Lietuvą. Čia 
įsijungė į atgimstančios Lietuvos 
laisvės kovotojų eiles - Pašviti
nio valsčiaus partizanus, teko 
kautis su bermontininkais ir bol
ševikinėmis gaujomis.

Baigęs 1929 m. geodezijos moks
lus, tampa diplomuotu matininku 
- dirbo Žemės ūkio ministerijos 
žemėtvarkos departamente iki pa
liko Lietuvą 1944 m. Karo pabai
gos sulaukė Ulmo mieste. Vėliau 
persikėlė į Dillingeno pabėgėlių 
stovyklą. Iš jos atvyko į Angliją 
žemės ūkio darbams. Dirbo kelio
likoje vietovių, o 1956 metais ap
sigyveno Londone. Atgaivinus D. 
Britanijoje “Šaltinį”, jis buvo jo 
administratorius. Daug talkino 
Londono parapijos kunigams, kaip 
zakristijonas, prižiūrėdamas Lon
dono Šv. Kazimiero šventovę.

Palaidotas iš Šv. Kazimiero 
šventovės Šv. Patriko kapinėse, 
lietuviškame skyriuje. Laidotu
vių apeigas atliko kun. dr. Jonas 
Sakevičius, MIC, dalyvaujant arti 
šimtui parapijiečių ir sūnui dr. 
Algiui Gleveckui su vaikaičiais iš 
Čikagos. S.K.

Siunčiame ir 
parduodame 
220 voltų/50 H2 

elektrinius reikmenis 
Įskaitant ir “Camcorders”, “VCR” bei 
“TV” vartojimui Europoje-Lietuvoje 
Universal Overseas Services 
I960 Ellesmere Rd. Unit 6

Scarborough, Ont. M1H 2V9
Tel. (416) 438-7500

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

TVe tik namai, 
bet ir Jūsų ateitis

Hamilton, Ontario
HAMILTONO LB APYLINKĖS 

valdybos iniciatyva buvo pakvies
ti atstovai PLB valdybos vicepirm. 
G. Petrauskienė ir KLB krašto val
dybos pirm. V. Bireta, dalyvavę Va
sario 16-sios minėjime Kaune ir 
Vilniuje, balandžio 9, sekmadienį, 
Jaunimo centre papasakojo šių di
dingų iškilmių įspūdžius. Taip pat 
buvo parodyta ir vaizdajuostė. Pa
baigoje pranešimo kalbėjo Linas 
Medelis, Sąjūdžio leidinio “Atgi
mimas” vyriausiojo redaktoriaus 
pavaduotojas. Jis pasakojo, kas 
vyksta šiuo metu Lietuvoje. Po 
pranešimo atsakinėjo į klausimus. 
Hamiltoniečių ir artimesnių vie
tovių tautiečių susidomėjimas 
šiuo pranešimu buvo didelis. Pub
likos prisirinko pilna salė. A.P.

A. a. ARTŪRO GRABOŠO viene- 
rių mirties metų prisiminimui 
Janina Grabošienė KLB veiklai 
aukojo $100.

London, Ontario
DIDŽIŲJŲ RENGINIŲ BELAU

KIANT. 1989-ieji yra Londonui 
ypatingi metai. Retai kada atsi
tinka, kad net du stambūs rengi
niai čia įvyksta tais pačiais me
tais. Vienas jų - Kanados lietu
vių dienos, įvykstančios gegužės 
20-21 d.d., Viktorijos ilgąjį savait
galį. Atrodo, yra ketvirtas kar
tas, kai jos rengiamos Londone. 
Kiekvieną kartą jos praėjo su di
deliu pasisekimu; reikia manyti, 
ne kitaip bus ir šį kartą. Jų pro- ‘ 
gramoje 7 chorai ir 3 tautinių šo
kių ansambliai. ,

Taip pat tą savaitgalį gegužės 
20 d. įvyks ir B klasės vyrų krep
šinio turnyras bei golfo varžybos.

Gi rugsėjo 10 d. iškilmingai bus 
švenčiami Šiluvos Marijos atlai
dai ir parapijos dvidešimtpenkme- 
tis, dalyvaujant geriausiems Ka
nados lietuvių menininkams ir 
kunigams iš kitų parapijų. D. E.

| Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

I (Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Viešėdami Čikagoje,
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ \

Gifts International Jnc
f 01 W 71st STREET, 

CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 29 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UZ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki. 5.5% 
santaupas........................... 7.5%
kasd.pal.taupymo s-ta....... 7%
90 dienų indėlius .......... 9.75%
1 m. term, indėlius ........ 11.5%
1 m. term.ind.mėn.pal. 11% 
3 m. term.indėlius ............ 11%
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.5% 
RRSP ir RRIF 1 m............ 11.5%
RRSP ind. 3 m..................... 11%

Rodney, Ontario
MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ 

rengia KLB Rodney apylinkės 
valdyba š. m. gegužės 7, sekma
dienį, 5 v.p.p., Rodney Lietuvių 
namuose. Bus paskaita ir meninė 
dalis, kurią atliks Detroito voka
linis moterų vienetas, vadovau
jamas muziko Stasio Sližio. Po 
programos - tradicinė kavutė. Da
lyvauti kviečiami ne tiktai Rod
ney apylinkės tautiečiai, bet ir 
tolimesnėse vietovėse gyvenantys 
lietuviai. Kor.

Barrie, Ontario
VIEŠNIA IŠ VILNIAUS. Balan

džio mėnesį lankėsi Kanadoje A. 
Aukštinaitienė iš Vilniaus. Ji yra 
suvalkietė, poeto P. Vaičaičio gi
minaitė nuo Sintautų. Viešnagės 
metu buvo apsistojusi pas R. G. 
Stepulaičius. Iš čia aplankė daug 
artimų pažįstamų - Toronte, Mont- 
realyje, Barrie, Stayneryje ir Kry- 
morėje. Kadangi negavo leidimo 
nuvykti į JAV, tai p.p. Vindašiai 
suorganizavo giminių susitikimą 
Windsore. Jos teta O. Kajutienė 
su V. Stankum atvyko čia iš Čika
gos. G.S.

STASYS JANKAUSKAS yra išrink
tas East Luther Township, Ontario, 
tarybos nariu. Jis yra stambus žem
valdys, auginąs gyvulius. Jo dide
liame ūkyje yra stirnų, laukinių 
ančių ir žąsų

• Lietuviškas žodis vaikui yra 
kaip sėkla dirvon, kuri su laiku pra
žysta gėlių žiedais

Čia gausite lietuviškų, knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

IMAME UZ: 
asmenines paskolas....  15.5%
nekiln. turto pask. 1 m..13.5% 
nekil.turto pask. 3 m.. 14% 
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
Mashpee vietovė yra stambiau

sias telkinys Cape Code tebe
gyvenančių indėnų palikuonių. 
Ten jie turi savo maldos namus, 
mokyklas ir muziejų. Pernai vi
durinės mokyklos moderniose 
patalpose indėnų iniciatyva 
buvo surengta pirmoji etninių 
grupių mugė, kurioje lietuviams 
su medžio dirbiniais bei lietu
viškais patiekalais atstovavo 
Genovaitė Treinienė ir Regina 
Petrutienė. Šiemet tokia mugė 
įvyko vasario 4 d. Jon vėl įsijun
gė Regina Petrutienė su medi
niais Velykų margučiais, dube
nėliais, įvairiomis medinėmis 
dėžutėmis, papuoštomis lietu
viškais raštais. Lankytojus ji 
supažindino su medžio apdailos 
darbais. Stalą taipgi puošė lie
tuviškos juostos, audiniai ir 
gintaro dirbiniai. Prie Lietu
vos trispalvės ir užrašo “LI
THUANIA” stovėjo metro aukš
čio lietuviškas kryžius. Lanky
tojus kava ir žagarėliais vai
šino Marija Židžiūnienė ir Ele
na Strazdienė.

Visuotinis Lietuvių centro 
Lemonte narių susirinkimas 
įvyko kovo 19 d. po sekmadienio 
Mišių ir pietų, kurių pelnas bu
vo skirtas centro reikalams. Ili
nojaus valstijoje prie Čikagos 
steigiamo Lietuvių centro na
rius aplankė ilgametis Sibiro 
tremtinys Balys Gajauskas, jau
dinančiai kalbėjęs apie dabar
tinę Lietuvos būklę. Centro ta
rybos pirm. Valdas Adamkus 
skatino tęsti pradėtus darbus, 
jungiant lietuvių jėgas bend
ram užmojui. Valdybos pirm. 
Rimantas Domanskis pranešė, 
kad už Lietuvių centrui nupirk
tus pastatus ir žemę dar reikės 
išmokėti $600.000 skolą, bet iš 
“Lito” bendrovės jau yra gauti 
nuosavybės dokumentai. Mėne
sinės įmokos prašoka $6000. 
Šiuo metu turima daugiau išlai
dų negu pajamų. Tad reikia au
kotojų, sutinkančių paskolinti 
po $10.000 be palūkanų penke- 
riems metams. Toks asmuo už 
paskolą kasmet galėtų nusira
šyti po $1.000 nuo pajamų mo
kesčio ir gautų penkis nario tei
sės balsus. Paskolintoji suma 
būtų grąžinta po penkerių me
tų. Susirinkimo dalyvius jis 
supažindino su Lietuvių cent
ro administratorėmiš Dana Gy
liene, Judita Juozaitiene ir Dan
guole Bielskiene. Finansų ko
misijos pirm. Ričardas Burba 
susirinkimo dalyviams išdalino 
atspausdintą pranešimą apie 
pajamas ir išlaidas, papildytą 
aukotojų sąrašu. Planavimo ko
misijos pirm. Vytautas Januš- 
kis ragino atsiliepti visas lie
tuvių organizacijas ir grupes 
su savo narių sąrašais, nes no
rima sudaryti bendrą visų lie
tuvių surašą. Lietuvių centre 
jau veikia Maironio lituanisti
nė mokykla, “Žiburėlio” ir Mari
jos Montessori mokyklos, kata
likų misija, skautų vienetai, 
sportininkų komandos. Bus 
įrengta meno galerija, įsteig
tas muziejus ir biblioteka. In
žinerinės komisijos pirm. Gedi
minas Bielskus padėkojo sava
noriams už jų paaukotą laiką 
ir atliktus darbus.

Brazilija
A. a. Jonas Tatarūnas, visuo

menininkas, buvęs Brazilijos LB 
valdybos pirmininkas, mirė ba
landžio 6 d. Sao Paulo didmies
tyje. Velionis gimė Lietuvoje ir 
mažas buvo atvežtas Brazilijon. 
Iki pensijos dirbo buhalteriu. 
Dalyvavo keliuose PLB seimuo
se Š. Amerikoje. Yra daug nu
veikęs Sao Paulo lietuvių kolo
nijoje. Jo ir kitų pastangų dė
ka buvo išsikovota Lietuvos 
aikštė, pastatyta Laisvės statula 
lietuvių apgyventoje Sao Paulo 
Vila Zelinos dalyje. Daug pri
sidėjo ir prie “Lituanikos” sto
vyklavietės įsigijimo. Šioje sto
vyklavietėje jį 1986 m. spalio 
11 d. ištiko staigus kvėpavimo 
sutrikimas, pradėjo trūkti de
guonies. Atibijos ligoninėn buvo 
nuvežtas pamėlęs. Atsigavo, bet 
buvo nustatytas rimtas širdies 
sutrikimas, reikalingas operaci
jos. Velionis lapkričio 10 d. su
šaukė BLB valdybos posėdį, ku
riame dalyvavo ir tarybos pirm. 
Juozas Vaikšnoras, kuriam jis 
įteikė atsistatydinimo raštą. 
Naujuoju valdybos pirmininku, 
pakeitusiu velionį, buvo patvir
tintas vicepirm. Vytautas Bace
vičius. Padėką iš valdybos pa
sitraukiančiam pirm. J. Tatarū- 
nui visų vardu pareiškė valdy
bos sekr. kun. Pr. Gavėnas, SDB. 
Tai buvo velionies atsisveiki
nimas su BLB valdyba. Po opera
cijos jis buvo atsigavęs, bet val- 
dybon negrįžo. Įsijungė tik į 
Sao Paule š. m. liepos 6-9 d.d. 
įvyksiančio P. Amerikos lietu
vių IX-jo kongreso rengėjų komi

teto prezidiumą. Šiemetiniame 
Vasario 16 minėjime Vila Zeli- 
noje, dalyvaujant iš JAV atvy
kusiam Vytautui Skuodžiui, ve
lionis portugalų kalba tarė žo
dį apie Vasario 16 reikšmę lie
tuvių tautai. Tai buvo turbūt 
paskutinė vieša jo kalba.

Australija
Australijos lietuvių fondas 

parūpino dvi premijas konkur
siniams Australijoje gyvenan
čių lietuvių rašiniams. Viena 
$1.000 premija bus paskirta jau
nesniosios kartos atstovui iki 
35 metų amžiaus, kita $1.000 
premija — šią ribą peržengu
siam vyresniosios kartos atsto
vui. Atrodo, kalbama apie no
velės konkursą. Jos apimtis — 
50 mašinraščio puslapių, tema 
— lietuvių gyvenimas. ALB kraš
to valdybos paskirtai vertinto
jų komisijai vadovauja Elena 
Jonaitienė. Konkursinių slapy
vardžiu pasirašytų kūrinių bus 
laukiama iki š. m. birželio 30 
d. Jie gali būti parašyti lie
tuviškai ar angliškai. Tačiau 
šiame konkurse gali dalyvauti 
tik Australijos lietuviai. Jei
gu nebus atsiųsta premijos ver
tų kūrinių, vertintojų komisija 
Australijos lietuvių fondui pa
teiks tris Australijos lietuvius, 
premijos nusipelniusius už 
bendrą jų įnašą į grožinę lietu
vių literatūrą. Vienam iš jų pre
miją paskirs Australijos lietu
vių fondas. Gaila, kad šis kon
kursas liečia tik Australijoje 
gyvenančius lietuvius, kur iš tik
rųjų yra labai ribotas geriau 
rašančių skaičius. Šiandien var
go turima net ir su pasauliniu 
mastu išeivijoje skelbiamais 
grožinės literatūros konkursais. 
Kažin ar verta Australijos lie
tuvių fondui ribotis vietiniais 
konkursais?

Britanija
DBLS Maidenheado skyriaus 

metinis narių susirinkimas buvo 
sušauktas vasario 10 d. pas J. 
Staugaitį. Naujon valdybon iš
rinkti ir ją sudarė: pirm. E. Šo
va, sekr. J. Stulgaitis, ižd. S. Wo- 
ronycz, revizoriai P. Girnys ir 
J. Kvietkauskas. Atstovais į vi
suotinį DBLS suvažiavimą iš
rinkti E. Šova ir P. Tričys. Jie 
buvo įgalioti pritarti bendradar
biavimui su visomis nepriklau
somybės siekiančiomis organi
zacijomis Lietuvoje, atsargiam 
nuomonių keitimusi su kitomis 
organizacijomis ir pavieniais 
asmenimis.

DBLS centro valdybos posė
džiuose jau seniai buvo svarsto
ma galimybė įsteigti ansamblį, 
kuris apimtų tautinius šokius, 
dainas, muziką ir poetinį žodį. 
Buvo pajudėta pernai rudenį 
Lietuvių sodyboje įvykusiame 
iniciatorių pasitarime. DBLS 
ansambliui išrinktas “Gimti
nės” pavadinimas. Ansamblio 
koordinatorė Vida Gasperienė 
informuoja “Europos lietuvio” 
skaitytojus, kad ansamblio bran
duolį sudaro Londone veikianti 
tautinių šokių grupė “Lietuva”, 
neseniai įsikūrusi dainininkų 
grupė “Harmonija”, kanklinin
kių ir skudutininkų būrelis — 
apie 20 jaunimo atstovų. Di
džiausia problema dabar yra 
tautinių drabužių įsigijimas. 
Tikimasi, kad “Gimtinės” an
samblis galės įveikti visas kliū
tis ir pilnoje sudėtyje dalyvauti 
š. m. birželio 23-25 pirmą kar
tą rengiamose Europos lietuvių 
dienose. Jos įvyks V. Vokieti
joje, Hiutenfelde, Vasario 16 
gimnazijoje.

Vokietija
Vasario 16 gimnazija šiais 

mokslo metais turi net dešimtį 
abiturientų: Dalytę ir Marių Ba
ltulius, Tomą Baublį, Astridą 
Kairytę, Tomą Lorencą, Eriką 
Šulcą ir Miką Veigelį iš Vokie
tijos, Rimą Čuplinską iš Kana
dos, Gabiją Diavaraitę iš Malio 
ir Alain Gromašauską iš Domini
kos respublikos. Tradicinį abi
turientų šimtadienį jie surengė 
1988 m. lapkričio 19 d. berniu
kų bendrabučio salėje. Progra
ma pasižymėjo sąmojais ir kan
džiu humoru. Dalyvius rengėjų 
vardu pasveikino D. Baliulytė, 
paaiškindama, kad šimtadienis 
reiškia šimtą dienų iki abitūros 
egzaminų. Abiturientų “testa
mentą” XII-tai klasei lietuviš
kai skaitė Tomas Lorenčas, vo
kiškai Gabija Diavaraitė. Tra
dicinis raktas buvo įteiktas 
XII-tai klasei, kandžiai apta
rusiai kiekvieną abiturientą. 
Žiūrovus linksmino ir kitų kla
sių moksleiviai. Abiturientų 
abitūros egzaminų šaržą patei
kė gimnazijos katalikų kape
lionas kun. Edis Putrimas. Tik
rieji egzaminai raštu jau įvyko 
balandžio 10-14 d.d., žodžiu 
įvyks gegužės 28-29 d.d.
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Toronto “Atžalyno” ansamblio šokėjai su savo mokytojais. Jie gegužės 13, šeštadienį, 7 v.v. Toronto Lietuviu
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694-1013 Roman Demkiw

Daina - Lietuvos siela
DALIA VISKONTIENĖ

'Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tų, kurį 

Jis mums duoda ”

The Lougheed & Barnard

Funeral Home

Neseniai Čikagoje įvyko pir- 
jnas pasitarimas dėl organi
zuojamos VII lietuvių dainų 
šventės, įvyksiančios 1990 m. 
liepos 1 d. Čikagoje. Posėdį 
organizavo JAV Lietuvių Bend
ruomenės kultūros tarybos 
pirm. Dalia Kučienė. Dainų 
šventės vyriausiu organizato- 

. riumi pakviestas Vl-sios dai
nų šventės komiteto pirminin
kas Vaclovas Momkus, kuris to
kiam darbui turi didelį paty
rimą.

Sudarytas muzikinis-meninis 
komitetas, kurin įeina JAV ir 
Kanados muzikai bei meninin
kai. Jau nustatytos pagrindi
nės renginio gairės. Organiza
toriai imasi darbo su dideliu 
entuziazmu ir pilni vilčių. 
Stengsis taip organizuoti, kad 
į dainų šventę būtų atkreiptas 
mūsų visuomenės didelis dė
mesys.

Lietuvis niekad nesiskyrė 
su daina. Ji nuo gilios seno
vės yra jo gyvenimo palydovė. 
Po II D. karo lietuviai tremti
niai, atsidūrę Vokietijos sto
vyklose, pirmiausia ėmėsi or
ganizuoti dainų ir tautinių šo
kių didesnius ar mažesnius 
vienetus. Visose vietovėse, kur

“Aro”koncertas Toronte 
: > - •• ■ ->< - ' ’

Toronto vyrų choras “Aras” 
yra lyg ir dainos mylėtojų drau
gija. Susirinko būrys vyrų, kad 
plėstų lietuvišką dainą tremty
je. “Aras” jau dvylika metų dai
nuoja įvairiose lietuvių kolo
nijose. Per tą 12 metų jis davė 
lietuvių visuomenei 109 kon
certus. Jis aplankė visas di
desnes lietuvių kolonijas. Net 
su dideliu pasisekimu koncer
tavo ir Anglijoje bei Škotijoje. 
Visur būdavo priimtas su en
tuziazmu ir džiaugsmu.

“Aras” ruošia metinius savo 
koncertus, į kuriuos sutraukia 
nemažus būrius tautiečių. 
Taip ir šiais metais gegužės

Sol. AUDRONĖ GAIŽIŪNIENĖ

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 

tik gyveno lietuviai, skambėjo 
daina. Joje, netekęs savo tėvy
nės, lietuvis rado ramybę, 
džiaugsmą, paguodą ir viltį.

Vos tik atvykę į JAV, Kana
dą, Australiją ir kitur, lietu
viai vėl steigė dainų ir tauti
nių šokių ansamblius. Kultūri
nis gyvenimas klestėjo ir jis 
lengvino jų asmeninę būklę 
naujose sąlygose, kurios kar
tais buvo ir nelengvos. Atei
viai naujame pasaulyje skyrė
si savo kultūra. Pvz. anglosak
sų kultūroje daina yra palik
ta profesionalams. Tuo tarpu 
lietuvis nuo gimimo iki miri
mo nesiskira su daina. Daina 
jis išsako save. Išgirdę jau 
Amerikoje gimusio jauno mu
ziko Dariaus Polikaičio dai
ną “Aš čia gyva” (žodžai B. Braz
džionio), seni ir jauni brau
kia susijaudinimo ašarą. Ko
kia didelė galia yra lietuviš
kos dainos!

Ruoškimės visi dalyvauti 
VII-je dainų šventėje Čikago
je. Gal jau nebeturime tokių 
chorų, kokių klausėmės 50-60 
metais. Tačiau yra daug entu
ziazmo, širdies ir puikiausių 
norų, “Aš čia gyva” - skambės 
dainos žodžiai. Dainuosime 
kartu su visa Lietuva ir išgy
vensime jos naujų laikų dva
sinį ir tautinį atgimimą.

7 d., sekmadienį, 2.30 v.p.p. 
įvyks '“Aro” koncertas. Kaip 
visuomet, taip ir šį kartą iš Či
kagos atvyksta talkininkauti 
pasižymėjusi solistė Audronė 
Simonaitytė-Gaižiūnienė.

Tai gerai muzikoje išsilavi
nusi dainininkė, neperseniau- 
sia atvykusi iš Lietuvos. Lietu
voje baigė komp. Gruodžio mu
zikos mokyklos - konservatori
jos dirigavimo klasę. Atvykusi 
į Ameriką įsigijo bakalauro 
laipsnį muzikoje Čikagos 
osevelto universitete. Ji 
gavusi ir apdovanojimų: 
man Music stipendiją ir 
wan Hinz Memorial premiją, 
o taip pat pilną stipendiją 
tęsti studijas Roosvelto uni
versitete įsigyti magistro laips
nį. Ji koncertavo su žinomais 
simfoniniais orkestrais Ame
rikoje ir kitur.

Todėl atrodo, kad “Aro” kon
certas bus įdomus ir vertas 
mūsų visuomenės dėmesio. 
Kaip girdėti, į koncerto progra
mą bus įtraukta ir daug naujų 
dainų. Tad iki pasimatymo 
koncerte. Enigma

Ro- 
yra 
Du- 
Co-

Sol. VACLOVAS VERIKAITIS

VH-sios dainų šventės ren
gėjai stengsis įtraukti kuo 
daugiausia dainos vienetų: 
moterų, vyrų, mišrių, suaugu
sių, jaunimo, o taip pat ir vai
kų chorus. Kalbama apie pasi- 
kvietimą chorų ir iš Lietuvos. 
Šventė pasižymės dideliu įvai
rumu.

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Žada susitikti?
Popiežius Jonas Paulius II, 

skrisdamas į Madagaskarą, pa
reiškė jį lydėjusiems žurna
listams norą susitikti su so
vietų kompartijos vadu M. Gor
bačiovu, kai jis lapkričio mė
nesį viešės Italijoje. Tai būtų 
pirmas Šv. Tėvo ir sovietų kom
partijos vado susitikimas. Jo
nas Paulius II betgi atmetė sa
vo apsilankymą Sovietų Sąjun
goje, nors jis taip pat būtų pir
masis. Tokiam apsilankymui 
yra per daug kliūčių. Viena jų- 
Ukrainos katalikai, kuriuos J. 
Stalinas 1946 m. prievarta įjun
gė rusų Ortodoksų Bendrijon. 
Ukrainiečių Katalikų Bendri
ja Sovietų Sąjungoje dabar 
veikia pogrindyje.

Mažosios raketos
Atlanto Sąjungoje didėjan

čios įtampos atnešė V. Vokie
tijos kanclerio H. Kohlio atsi
sakymas pakeisti mažąsias ar
timų nuotolių “Lance” rake
tas, kitomis, kurios taikinius 
galėtų pasiekti 450 km nuotoly
je. Mat dabar vidutinio nuoto
lio raketos su branduoliniais 
užtaisais jau yra išjungtos iš 
Europos 1987 m. gruodžio mė
nesio sutartimi. V. Europos ap
saugai liko tik 100 km skrydžio 
amerikiečių “Lance” raketos 
su branduoliniais užtaisais. 
Jas naujesnėmis reikėtų pa
keisti iki 1995 m. Atlanto są
jungos vadai tokias raketas lai
ko būtinomis atsvarai prieš 
Sovietų Sąjungos nebranduoli
nius ginklus - tankus, patran
kas, lėktuvus, kurių Varšuvos 
sąjunga turi gerokai daugiau 
už Atlanto sąjungą. Be to, pasta
rosios karių skaičius yra ma
žesnis už Varšuvos sąjungos. 
V. Vokietijos kancleris H. Koh
lis, prisitaikydamas prie vokie
čių nuotaikų, nori, kad Atlan-

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.

namuose atliks pavasarinį koncertą 
Nuotr. B. Tarvydo

Kviečiami nauji choristą?, 
seni ir jauni, įsijungti į esa
mus chorus, o taip pat suburti 
naujų vienetų. Prašomi visi pa
sižymėti kalendoriuje 1990 m. 
liepos 1 d. datą ir pradėti ruoš
tis didžiajai išvykai į Čikagą. 
Daina - Lietuvos siela.
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£ VISOS PASAULIO SISTEMOS • PAL • SECAM- NTSC
to sąjunga pradėtų derybas su 
Maskva dėl abipusio mažųjų 
raketų išjungimo. Mat jo se
kančiais metais laukia fede
raciniai rinkimai, o V. Vokie
tijos 80% gyventojų atsisako 
bet kokių branduolinių gink
lų. Kanclerio H. Kohlio pa
siūlymą tokioms deryboms at
meta JAV ir Britanijos vadai. 
Pritaria tik Italija, Belgija, 
Danija ir Norvegija. Galuti
nį sprendimą reikia padaryti 
iki Atlanto sąjungos vadų kon
ferencijos Briuselyje gegužės 
29-30 d.d.

Pradėjo derybas
Kinijos kompartijos vadas D. 

Ksiaopingas pradžioje nekrei
pė dėmesio į balandžio 15 d. 
Beižinge prasidėjusias stu
dentų demonstracijas, kurio
mis reikalaujama daugiau lais
vės ir demokratijos. Pasak jo, 
komunistinę valdžią remia 
žemdirbiai, darbininkai ir ka
riai. Esą tokiose aplinkybė
se studentai neturi svorio sa
vo reikalavimams. Tačiau ir jį, 
matyt, sukrėtė praėjusią sa
vaitę Beižinge įvykusios masi
nės demonstracijos, į kurias 
įsijungė 150.000 studentų ir 
kitų juos remiančių kiniečių. 
Pokalbius su studentij vadais 
pradėjo valstybės tarybos at
stovas J. Mu, švietimo minis- 
teris H. Dongčangas ir Beižin- 
go miesto atstovai. Studentai 
atsiuntė 45 atstovus. Proble
mą sudaro neseniai įsteigta 
Studentų unija, kurią valdžia 
laiko nelegalia organizacija, 
o studentai, paskaitų boiko- 
tavimu, reikalauja unijos įtei
sinimo. Į pirmąsias derybas 
buvo atsiųsti anksčiau veiku
sių studentų tarybų nariai. 
Tačiau ir jie siekia naujosios 
Studentų unijos pripažinimo, 
nori, kad į derybas įsijungtų 
premjeras L. Pengas.

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

110-220 VOLTS 
50-60 Hz

$129"

Užsukite pas mus 
įsigyti dovanų 

savo mylimiesiems 
arba savo asmeniškai 
pramogai Kanadoje. $14999

TOSHIBA V-83CZ

529"
VM-600E

JVC GF-450 
VIDEO CAMERA

NATIONAL PANASONIC
NV-M7EN

$1899"
Mes turime didžiausią 

pasirinkimą foto aparatų, 
video aparatų, televizorių, 

nešiojamų radijų trumpomis 
bangomis, dvikasetinių magne

tofonų ir kitokių aparatų
iš tokių žymiųjų firmų:

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

$1899" $1899"

Atsišaukimas į Kanados jaunimą
KLJS pradėjo susirašinėjimą su jaunimo organizaci

jomis Lietuvoje. Jau esame gavę per 200 laiškų. Jaunimas 
Lietuvoje labai pageidauja palaikyti ryšius su Kanados 
jaunimu.

Parašykime laišką nors vienam jaunuoliui. Rašantieji 
Lietuvoje yra 13-35 metų amžiaus. Laiškus galima rašyti 
ir anglų kalba. Adresai gaunami pas Loretą Stanulytę, 
tel. 231-4937 arba parašyti savo adresą ir pasiųsti Kana
dos lietuvių jaunimo sąjungai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ontario M6P1A6.

SONA

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

332 YONGE STREET III 232 RIDEAU STREET,
(North of Eaton Centre) OTTAWA, ONT.

TORONTO, ONT. (631) 238-7090
(416) 591-6616
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Lietuvos kardinolas Kauno akivyskupas V. SLADKEVIČIUS per 1989 m. 
Vasario 16 iškilmes eina šventinti atstatyto Laisvės paminklo buvusio Karo 
muziejaus sodelyje. Šalia jo - vyskupai V. Michelevičius (kairėje) 
ir J. Preikšas

Dabarties įvykiai Lietuvoje
Dr. Otto von Habsburg, Euro

pos parlamento narys, didelis 
lietuvių laisvės kovos rėmė
jas padėkojo VLIKui už jo šei
mai pareikštą užuojautą, mirus 
jo motinai karalienei Zitai. Dr. 
Otto von Habsburg teigė, kad 
jis ir toliau dės visas pastan
gas, jog išsipildytų lietuvių 
laisvės viltys. (ELTA)

Sovietų karinis tribunolas 
Kaliningrade balandžio 20-21 
d.d. teisė 18-kos metų lietuvį 
Kęstutį Jesiulevičių už atsisa
kymą priimti karinę priesaiką. 
Dviejų metų lygtinę bausmę tu
rės atlikti kariniame dalinyje. 
Tai esą nelauktai švelni baus
mė. Už tokį nusikaltimą Petras 
Gražulis buvo nubaustas 10 
mėnesių bendro režimo lage
riu ir dar teisme buvo pri
muštas.

K. Jesiulevičius praeitų me
tų gruodžio mėnesį atsisakė 
priimti karinę priesaiką, nes 
Raudonoji armija okupavo 
Lietuvą. Buvo nuolat gąsdi
namas ir šmeižiamas. Iš Ry
gos karinio dalinio perkėlė 
į Kaliningrado psichiatrinę 
ligoninę. Čia buvo leidžiami 
vaistai, kurie paraližavo kak
lą, rankas ir kojas. Vėliau jam 
buvo parūpinta tarnyba netoli 
Kudirkos Naumiesčio ir pasa
kyta, kad galėsiąs atlikti tar
nybą ir be priesaikos. Tačiau ir 
vėl jį pradėjo gąsdinti. Po pen

kių dienų pabėgo ir slapstėsi. 
Kęstučio brolis ir liaudies de
putatas gydytojas J. Olekas iš
rūpino pasimatymą su Aukš
čiausiosios tarybos prezidiu
mo pirmininku V. Astrausku. 
Pastarasis pažadėjo pagelbėti 
ir patarė grįžti į dalinį. Sugrį
žus buvo užvesta byla.

Teismo eigą stebėjo sąjūdie
čiai. Didesnę karinio tribuno
lo dalį sudarė lietuviai. Teisė
jas buvo Kaliningrado srities 
karinio tribunolo pirmininko 
pavaduotojas Br. Jocius, iš 
dviejų patarėjų vienas buvo 
lietuviškai kalbąs lenkas, kal
tintojas iš Kęstučio dalinio 
taip pat lietuvis, prokuroro pa
vaduotojas irgi lietuvis. Pasak 
Sąjūdžio būstinės bendradar
bio A. Ūžos, buvo sudarytas 
įspūdis, kad Kęstutį teisė ne 
rusai, bet lietuviai. (LIC)

“Kauno tiesa” 78 nr. rašo, kad 
kovo 31 d. kardinolas Vincen
tas Sladkevičius susitiko su 
Prisikėlimo šventovės atstaty
mo nariais - kųn. G. KabašįnSr 
ku.prof. A. Smailių įf ą^chit. 
H. Žukausku aptarti dabartinę 
šventovės būklę ir atstatymo 
galimybes. Kardinolas nuošir
džiai sveikino visus darbuoto
jus, linkėdamas ištvermės bei 
stiprybės tęsti šį garbingą dar
bą. Buvo išreikštas pageidavi
mas, kad, pasitelkiant visuo
menę ir tikinčiuosius, būtų in

tensyviai vykdomas darbas ir 
kad Tautos šventovė būtų to
kia, kokią ją nori visi matyti.

Sąjūdžio būstinės iš Vilniaus 
pranešimu, Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdžio seimas nu
tarė, kad dabartinėje Lietuvos 
TSR konstitucijoje būtų pada
rytos ir Aukščiausiosios tary- . 
bos priimtos šios pataisos:

Žemė, jos gelmės, jūros šel
fas, vidaus ir teritoriniai van
denys, oro erdvė, miškai ir kiti 
gamtos ištekliai yra respubli
kos nacionalinis turtas ir išim
tinė jos nuosavybė.

Gamybos priemonės pramo
nėje, statyboje ir žemės ūkyje, 
energetikos, transporto ir ry
šių tinklai bei priemonės, ban
kų, įmonių, ūkių ir kitų Lietu
vos TSR teritorijoje esančių ju
ridinių asmenų bei piliečių 1 
nuosavybė, visos Lietuvos isto
rijos bei kultūros vertybės taip 
pat yra respublikos nacionali
nis turtas ir yra jos jurisdikci
joje.

Lietuvos TSR pilietybės įgi
jimo ir netekimo sąlygas nu
stato Lietuvos TSR pilietybės 
įstatymai. Piliečius už respub
likos ribų gina ir globoja Lie
tuvos TSR.

Lietuvos TSR piliečiai turi 
visas socialines, ekonomines, 
politines ir asmenines teises 
bei laisves, kurias skelbia SNO 
visuotinė žmogaus teisių dek
laracija ir užtikrina Lietuvos 
TSR konstitucija ir įstatymai. 
Lietuvos TSR piliečiams ga
rantuojamas šių teisių gyni
mas teisme.

Lietuvos TSR galioja tik vie
šai apsvarstyti ir Aukščiau
siosios tarybos priimti įsta
tymai.

TSRS įstatymai ir kiti teisi
niai norminiai aktai Lietuvos 
TSR teritorijoje galioja tik 
Lietuvos TSR Aukščiausiajai 
tarybai juos patvirtinus ir įre
gistravus.

Taline gegužės 13-14 d.d. įvyks 
Estijos, Latvijos liaudies fron
tų ir Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio tarybų bendras susi
rinkimas (asamblėja). Susi
rinkimo tikslas, pasak Sąjū
džio tarybos nario A. Meda- 
linsko, paruošti bendrą Pa
baltijo tautinių judėjimų pro
gramą: “Norime pasisakyti, 
kaip mes įsivaizduojame savo 
padėtį Sovietų Sąjungoje ... 
Dabar tiesiai ir aiškiai yra kal
bama apie okupacinę padė
tį... Norime iškelti, kokie to
limesni santykiai su Maksva. 
Bus stengiamasi išryškinti, 
kad baltiečiai turi ypatingą 
statusą Sovietų Sąjungoje. Bus 
paliesti ir kiti politiniai, 
ekonominiai ir kultūriniai bal- 
tiečių klausimai, santykiai su 

išeivija, bendras baltiečių kul
tūrinis, ekonominis integravi
mas į Europos ir pasaulio kul
tūrą, ekonomiką ir pan.”

Lietuvos demokratų partija 
balandžio 23 d. organizavo ge
dulo eiseną pagerbti žuvu
sius Gruzijoje. Padėtos gėlės 
prie Šv. Kazimiero koplyčios 
ir Vilniaus arkikatedros. Taip 
pat 8 v.v. buvo gedulingos pa
maldos Vilniaus arkikated
roje. (LIC)

Kaip rašoma iš Romos, Šv. Ka
zimiero kolegijoje lankėsi Vil
niaus konservatorijos rinkti
niai studentai, kurie buvo atvy
kę į Arezzo miestą dalyvauti 
4-rių chorų varžybose. Romoje 
balandžio 11, antradienį, jie 
dalyvavo popiežiaus Jono Pau
liaus II laikytose Mišiose “Iš
ganytojo Motinos” koplyčioje. 
Pamaldų pabaigoje Šv. Tėvas 
kreipėsi į dalyvavusį jauni
mą lietuviškai: “Garbė Jėzui 
Kristui! Nuoširdžiai sveikinu 
jus čia atvykusius. Per jus svei
kinu ir visus jūsų choro narius, 
jūsų šeimas, Vilniaus miestą, 
Lietuvos jaunimą ir visą bran
giąją Lietuvą. Lai Dievas visus 
jus laimina!”

Balandžio mėnesį Romon 
buvo atvykę - vysk. Antanas 
Vaičius ir vysk. Juozas Preik
šas dalyvauti Katekistų kong
rese.

“Atgimimo” nr. 11 (24) išspaus
dintas V. Žuko straipsnis “Švie
sus vyskupo V. Borisevičiaus 
veidas”, kuriame aprašomas 
vyskupo kankinio gyvenimas. 
Vyskupas pasižymėjęs gilia 
artimo meile. Jis apgaubė

.. ir tikrą elgetą, ir vargšą 
latrelį, laisvamanį stačioką ir 
suvargusį miško brolį, ne vie
ną nacių persekiojamą žydų 
šeimą”. Jis slapstė žydus. Pa
tardavo tai daryti ir kunigams. 
Todėl jo teisme už jį liudijo 12 
jo išgelbėtų žydų.

Prieškariniuose Telšiuose ta
da seminarijos rektoriui prel. 
V. Borisevičiui teko nekartą 
susikirsti su M. Gedvilu dėl 
seminarijos šmeižimo. Tai irgi 
esą prisidėjo prie vyskupo žū
ties.

1945 m. vyskupas buvo suim
tas ir žiauriai tardomas Vil
niuje. Paleistas sugrįžo, bet 
pasakė: “Nesidžiaukite, sesu
tės, neilgai aš čja būsiu”. Tuo
metinio religijos reikalų įga
liotinio antrą kartą 1946 m. va
sario 5 d. buvo pakviestas į ta
riamą vyskupų konferenciją ir 
suimtas. Teismas vyko dvi die
nas. Apšauktas “liaudies prie
šu”, “buržuju, nacionalistų va
du”. Tarp kaltintojų buvo ir M. 
Gedvilas, ministerių tarybos 
pirmininkas. Jis tuoj po karo,

apsilankęs Telšiuose, pasakęs, 
kad sunaikinsiąs Telšių vysku
pus. Ką jis ir ištesėjo. Vysku
pas buvo apkaltintas ryšiais su 
Lietuvos rezistencijos vadais, 
antitarybine veikla bei propa
ganda. Per teismą vienas teisė
jas pasakęs: “Matai, mes esa
me nugalėtojai”. Vyskupas ra
miai atsakęs: “Tu dabar nuga
lėjai. Bet tavo pergalė trum
pa. Ateitis yra mano. Kristus 

^XXXII KANADOS^ 
LIETUVIŲ DIENOS

Londone, Ontario, 1989 m. gegužės 20-21 d.d.
GEGUŽĖS 20, ŠEŠTADIENĮ

• GOLFO TURNYRAS - Maple Ridge Golf Club, Hwy. 2, prie Crumlin Road 
Registracija: A. Petrašiūnas, tel. (519) 451-6493

• KREPŠINIO RUNGTYNĖS - Saunders Secondary School salėje, 941 Viscount 

Registracija: E. Daniliūnas, tel. (519) 438-7694

• POKYLIS-SOKIAI - Hellenic Community Centre patalpose,
179 Southdale Road West

6.30 v.v. VAKARIENĖ. Programoje - svečias iš Lietuvos

9.00 v.v. ŠOKIAI. Groja - Les and the Music Masters orkestras

Įėjimas: $20 asmeniui, įskaitant vakarienę ir šokius. 
(Bilietų prie įėjimo NEBUS). $8 - tik šokiams.

GEGUŽĖS 21, SEKMADIENĮ
12 v. r. PAMALDOS EVANGELIKAMS - Redeemer Lutheran Church,

1 Frank Place.
2 v.p.p. PAMALDOS KATALIKAMS -St. Peter’s Basilica, 196 Dufferin

4vpp KONCERTAS
Saunders Secondary School auditorijoje, 941 Viscount

Programoje: Kristijono Donelaičio "Metai". Dalyvauja Kanados lietuvių meniniai 
vienetai ir jungtinis šeštadieninių mokyklų mokinių choras

Įėjimas: vaikai iki 12 m. veltui. $5 studentams, $8 suaugusiems.

7 v.v. PABAIGTUVĖS

Hellenic Community Centre, 179 Southdale Road West.
Tema -"Juoda-balta”. Vakarienė-šokiai. Įėjimas: $5. Vakarienė-$15.
Bilietai - informacija tarp 7.0Q-^,00 v.v. tel. (519) 641-2554. ,t^P rfi

Bilietus bus galima įsigyti balandžio 30 ir gegužės 7, sekmadieniais, Delhi-Tillsonburgo, 
Hamiltono, Londono, Montrealio Aušros Vartų parapijose, Toronte - Anapilyje, 

Lietuvių namuose ir Prisikėlimo parapijoje.

n Visi vykime i Kanados lietuvių dienas !
Ifj Kanados lietuvių dienų rengimo komitetas .

nugalės, nugalės mano tėvynė 
Lietuva”. Po teismo vienas iš 
liudininkų žydų nusistebėjęs: 
“Tas žmogus nebijo mirti”.

Po vyskupo suėmimo jo gimi
naičiai turėjo slapstytis. Tik 
po 8-9 metų, aprimus persekio
jimams, vyskupo sesuo kreipė
si į teisingumo ministerį tei
raudamasi, kur yra brolis. Lie
pė pačiai atvykti į Vilnių. Jai 
nuvažiavus pasakyta: “Bandi

tas buvo sušaudytas”. Sesuo 
spėjusi atsakyti: “Tas bandi
tas nė musės nėra užmušęs”.

Yra įvairios kankinio vysku
po mirties versijos: Lukiškių 
kalėjimas, saugumo rūsiai prie 
Lenino aikštės, Sibiras ... Ta
čiau manoma, kad 1947 m. sau
sio pradžioje buvo sušaudytas 

1 Vilniuje, dabartinėje komen
dantūroje, Gedimino kalno pa
pėdėje. J.A.

Ąžuolų randai
ANTANINA GARMUTĖ

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

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

— Duoną pasidalindavom į tris dalis: pusry
čiams, pietums ir vakarienei. Vyrai gaudavo tiek 
pat. Žmonės kasdien mirdavo masiškai. Ko neįveik
davo badas ir katorginis darbas, tą pribaigdavo 
karšta dykumos saulė.

Kam nusviro galva, tam dangaus angelai 
Vainiką iš deimantų pina.

Moterys dirbdavo tik naktinėje ir popietinėje 
pamainose. Vyrai dirbdavo dieną, kad naktimis 
negalėtų pabėgti. Bet kur bėgsi, kai aplink dykuma? 
Nei medelio. Nei krūmo. Prižiūrėtojai — kareiviai 
azijatai, už ką nors nubausti saugoti kalinius, 
pasižymėjo žiaurumu. Jie buvo viešpačiai ir bajai.

— Labai pasigesdavom žolės. Ją būtume 
suvalgę . . . Smėlis ir smėlis. Smėlio audros. Buranai
- pūgos per šalčius, žiemą. Kentėjom nuo krimina
linių nusikaltėlių. Jie patekdavo pas mus, kai 
tyčiomis iškoneveikdavo Staliną ar valdžią. Čia 
galėjo siautėti: atiminėdavo siuntinius, mušdavo, 
pralošdavo mus kortomis, net užmušdavo. Jiems tai 
teikė malonumą. Vienas net lietuvis toks buvo: kalė 
vinį žmogui į galvą, kad tik būtų priimtas į re
cidyvistų gaują. Žmonės kalbėjo, kad jis grįžo į 
Lietuvą ir apsigyveno Panevėžyje ar Šiauliuose.

Po aštuonerių metų, sunkiuose darbuose prara
dusi sveikatą 1956 m. grįžo Onutė į Kauną. Prasidė
jo nauji kančių keliai prisiregistruojant ir ieškant 
darbo. Mokytojauti neturėjo teisės. Dirbdama siuvė
ja, baigė buhalterių kursus. Sukūrė šeimą su “savo 
žmogum” Vytautu, iškalėjusiu Irkutsko ir Taišeto 
lageriuose vienuolika metų.

— Mane ir gimdyt pirmiausia milicijon gabeno!
— juokiasi Onutė. —Jiems vis tie tardymai rūpėjo. 
Man tai jau ne . ..

Daug vasarų ir žiemų praėjo nuo to laiko. Kalėji
mus ir lagerius tarytum rudenio gervės ant sparnų 
nusinešė. Užaugo Raimondėlė, kurią pirmą kartą 
išvydau besimokančią vaikščioti. Dabar Raimonda, 
nors vienturtė, bet neišlepinta, žinanti darbo vertę. 

Jautri mergaitė — tėvų parama. Įsigijusi aukštąjį 
inžinerinį išsilavinimą, sėkmingai darbuojasi Kau
ne. Turi tą pačią gamtos dovaną, kaip ir mama, opti
mistiškai šypsotis. Tik retsykiais, pažvelgusi į jos 
tyras akis, aš nejučia krūpteliu ... Tarytum matau 
jose močiutę, klūpančią prie Angaros . .. Tarytum 
jos mamą, springstančią dulkėmis Karagandos 
smėlynuose... Ką perimsite iš mūsų, vaikai? Ko
kią estafetę iš mūsų — buvusių nukryžiuotųjų?

EŠELONAI
Sa vo broliams ir sesėms — 
Sibiro tremtiniams skiriu.

I

Man buvo 13 metų. Mokiausi Kauno 13-oje vidu
rinėje mokykloje. Vagonas, į kurį mane įsodino, ne
buvo tryliktas. Devyniasdešimt kelintas. Gyvulinis 
vagonas, lentomis padalintas į du aukštus. Vežė ne 
gyvulius. Žmones. Minias. Apie dešimt tūkstančių 
kilometrų. Kaip aš atsidūriau jame 1948 m. gegužės 
22 dieną?

Grįžau tą vakarą Birutės gatve. Į žemę leidosi su
temos. Staiga nuo šaligatvio medžių stryktelėjo trys 
šešėliai ir čiupo mane už parankių:

— Greičiau! Vesk į namus, — skubino du kariš
kiai ir vienas civilis.

Rusų kariškį iškart pažinau, paskui ir civilį. To
dėl ne tiek išsigandau, kiek nustebau. Kariškis gy
veno už sienos, jo žmona turėjo kūdikį, ir mano ma
ma nešdavo iš kaimo jiems pieno. Nežinojome jo 
pavardės, ir dėl nuolatos paraudusių, neblaivių 
akių vadinome jį tiesiog Raudonakiu. Jis trypė, ner
vinosi, — gal jam ir nemaloni buvo ši procedūra. 
Liepė kareiviui sumesti, kas pakliuvo, į pagalvių 
užvalkalus. Kol kareivis darbavosi, aš pasinau
dojau tamsa, sprukau pro duris ir pasileidau per 
daržą Nemuno link. Mano budeliai sunkiai šnopavo 
iš paskos. Prie aukšto Nemuno kranto neryžtingai 
sustojau. Nemoku plaukti... Kareivis pribėgo ir 
atsivedėjęs trenkė automato buože per petį. Taip 
ir nutempė į sunkvežimį be žado, basą.

Atsigavau po keliolikos minučių, kai mašina su-' 
stojo Panemunės miškelyje, už Basanavičiaus pa
minklo. Raudonakis ir kareivis buvo dingę — jie 
tęsė nakties medžioklę kitur. Prie manęs sunkve
žimio kėbule liko tik civilis su šautuvu. Aš pažino
jau šį jaunuolį ir jo šeimą. Tai buvo Andrius Radze
vičius. Todėl sužibo vilties kibirkštėlė: paleis! lieps 
bėgti... O jis prabilo:

— Pinigų turi? Jei turi — duok. Paleisiu!
— Neturiu ...
— Tada gal aukso, žiedų? — kamantinėjo toliau.
Nieko panašaus neturėjau — išsipirkti negalė

jau. Radzevičius ėmė raustis po daiktus, išvertė, 
maišus, paskui į ištuštintus krovėsi tai, kas jam 
atrodė vertinga: mano mamos austas drobes, balin
tų linų sruogas (“Drobes” darbininko sūnus jautė 
silpnybę drobėms!).

— Tau vis tiek nereikės! Nuveš kur ir sušaudys! 
Supratai?

— Už ką? — drebėdama paklausiau.
— Už ką, už ką . .. — burbėjo nepatenkintas dėl 

mano žioplumo, — o žydus už ką šaudė?!
Širdis nutirpo: nebematysiu daugiau nei mamos, 

nei tėvelio. Ir niekada prie mylimo Nemuno ne
žaisiu . . . kažin, kur mane užkas?

Netrukdomas, ramiai mano palydovas susikro
vė “trofėjus” ir nutempė maišus geltono namelio 
link. Aš likau laukti žadėto sušaudymo . . . Drąsos 
nebeliko, širdyje kaupėsi kažkokia tuštuma. Verkti 
negalėjau. Tą naktį ašaros, kaip dykumoj šaltinio 
vanduo, dingo iš mano gyvenimo.

Tamsi ir ilga buvo naktis. Grįžo tuščiomis Rau
donakis su kareiviu. Birutės gatvėje daugiau aukų 
jie nerado, nes žmonės, kažką pajutę ar pamatę, 
išsislapstė. Sunkvežimis su manimi leidosi me
džioklėn į aplinkinius kaimus. Egzekutoriai dabar 
jau buvo kiti, nepažįstami. Sustojome prie mažos 
gryčiutės, arti plataus vieškelio, kur gyveno našlė 
M. Laukti teko ilgokai, gal pusvalandį. Išsivarė 
aukštą, liesą moterį juoda suknele, be daiktų. Kaž
kas keikėsi, kad “zaraza” nepasako, kur sūnus. Mo
teris tylėjo ir neverkė. Jos sūnus su manimi kažka
da lankė tą pačią kaimo pradinę mokyklą ir galėjo 
būti už mane keliais metais vyresnis. Kareiviai su
lipo į mašiną. O vienas pasivedėjo moterį keletą 
metrų nuo sunkvežimio, pastatė ant arimo. Moteris 
susiėmė rankas, tarsi jos viena kitai padėti galėtų. 
Už jos nugaros tolyje dunksojo aukšti, medžiais 
apaugę Nemuno krantai. Švito. Kareivis pakėlė au
tomatą ... Triaukštis keiksmas apspjovė aušrą virš 
Nemuno ir žmogaus mirtį. Sunkvežimis truktelėjo.

Piliakalnio papėdėje, valstiečio S. sodyboje, 
medžiotojams pagaliau pasisekė. Mašina su mani
mi sustojo atokiai, kareiviai sėlino pamažu. Sody
boje, pajutę kažką negera, ėmė loti šunys. Netrukus 
pasigirdo prižadintų iš miego vaikų verksmas, žmo
nių šauksmai.

Manęs saugoti buvo paliktas tik vienas kareiviu
kas, ištįsęs toks, vaikiškas, Aš vėl ryžausi bėgti: už 
kelių metrų tekėjo gimtasis Nemunas. Upės krantai 
buvo apaugę tankia žilvičių krūmų juosta — bus į 
ką įsitverti. Pro akmenis gurgėjo vanduo — čia buvo 
negilu. O priešais dunksojo paslaptinga Guogų sala. 
Norėjau paklausti kareiviuką, ar jis turi mamą. Bet 
nelauktai išsprūdo pats svarbiausias mano argu
mentas:

— Ja choču k mame (noriu pas mamą)! Ir ryžtin
gai permečiau kojas už borto.

— Nazad (atgal)! — šūktelėjo kareivis.
— Počemu (kodėl)? nenusileidau, — vam ničevo 

nebudet — skažete, čto zbežala ... (jums nieko ne
bus — pasisakykite, kad ji pabėgo ...).

— Streliat budu. (šausiu)! — atkišo šautuvą. Ka
reivis neturėjo mamos . . . Taip sužlugo mano ant
ras bandymas pabėgti.

* * *

Kauno stotyje stovėjo ilgas prekinis ešelonas ir 
atlapotomis durimis kaip smauglys rijo žmones. 
Stumdoma kareivių, į vagonus liejosi pilka masė 
vergais paverstų žmonių. Jų tarpe nebuvo valkatų 
ir perėjūnų, girtuoklių ir tinginių. Jų — žeminamų 
ir skriaudžiamų — moralė buvo kur kas aukštesnė 
negu prievartos tarnų ir juo labiau — negu tų, kurie 
juos gaudė ir kišo į vagonus.

Vykdoma akcija žymiai skyrėsi ir nuo Afrikos 
vergų pirklių metodų, kurie (prieš kelis šimtme
čius!) buvo humaniškesni bent jau tuo, kad neimta 
vergijon vaikų, senių, luošų ir ligonių. Carų Roma
novų dinastija teisė ir varė katorgon tik savo poli
tinius priešus ir galvažudžius. O Kauno stotyje Sta
lino parankiniai — be teismo ir tardymo — į ankš
tus vagonus grūdo XX amžiaus vergijos apogėjaus 
aukas: senelius, ligonius ir vaikus, moteris ir vyrus.

Vos įsikoriau į paskutinį vagoną, ir jo duris už
kalė. Užtamsino ir mažą grotuotą langelį, kad iš 
lauko nesimatytų, kokius “gyvulius” veža. Šiaip 
taip įsitaisiau palubėje, tarp suprakaitavusių ir 
dejuojančių kūnų. Plyšo galva, smilkiniuose tarsi 
plaktukai kalė. Kvėpuoti nebuvo kuo. Dusome. 
Priešmirtinėje agonijoje gargė ligoniai. Kažkas pro 
lentų plyšį įžiūrėjo, kad mus veža... Vokietijos 
kryptimi. Tačiau Mauručiuose ešelonas sustojo, 
prie jo prikabino dar kelis aukų pilnus vagonus ir 
vėl patraukėme į Rytus. (Bus daugiau)
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
VYTAUTAS A. JONYNAS

1986 m. rugsėjo pabaigoj iš
eiviją nuliūdino žinia, kad kaž
kur, nuošaliame Floridos 
miestelyje, užbaigė savo že
mišką kelionę taurus, kultū
ringas žmogus, aktorius Hen
rikas Kačinskas. Andai žavė
jęs mus Kaune ir Vilniuj sa
vo sukurtais Kudirkos, Straz
delio, Topazo, Kublai Chano 
vaidmenimis, stebinęs mus sa
vo “jausmogramomis”, kaip 
kad jis vadino tuos momentus, 
kai tarp aktoriaus ir žiūrovo 
atsiranda absoluti sąveika, o 
nūn nulydėtas mažo artimąją 
būrelio į amžino poilsio vie
tą, toli nuo tėvynės, toli nuo 
savą ir paliktas neišvengiamai 
užmarščiai. Nenoromis topte
lėjo mintis, kaip skirtingos, 
kaip didingos ir įspūdingos 
būtą buvusios jo laidotuvės, 
jei būtą buvę jam lemta mirti 
mielajame Vilniuje, rasit, kaip 
Moljerui teatro scenoje.

Juk jis buvo visa siela sce
nos žmogus ir mūsą teatro pa
žiba, nelyginant koks Law
rence Olivier, Gerard Philippe 
ar Vas. Kačalov. Vos nepasa
kiau teatro “žvaigždė”, bet lai
ku susilaikiau. Kam kam, o Ka
činskui tas terminas visai ne
tinka. Žvaigždė — šviesulys, 
dunksąs kažkur begalybėje ir 
blykčiojęs mums šaltais at
švaitais. O Kačinskas, priešin
gai, buvo gyva, šilta, nors gal 
kiek ir santūri, asmenybė. 
Kiekvienu atveju, net ir per
keltine prasme, joks pamaiva, 
garbėtroška su pretenzijom j 
“minią mylimuosius”. Ir, nors 
iškopęs j aukštumas, visą, net
gi kolegą, pripažintas kaip iš
skirtiną vaidybinią gabumą 
žmogus, niekad nesipuikuo- 
jantis, nerodantis megaloma- 
nijos požymią, taip būdingą 
sakysim, visokiom primado
nom, balerinom ir balerūnam.

Nėra mažą vaidmeną ...
Nebeprisimenu, kas yra pa

sakęs paprastą tiesą: “Nėra di- 
delią ar mažą vaidmeną. Yra 
tik kūrybingi aktoriai ir men
kystos!” Tas posakis kažkaip 
neišvengiamai grįžta atmintin, 
kalbant apie H. Kačinską. Nie
kad nepasiklaudamas palai
mingu įkvėpimu, ateisiančiu 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

/ Mūsų kelias
Mūsų kelias eina iš anapus 
ir sugrįžta, tik kitais keliais. 
Abipus kapai, likimai trapūs, 
rudenio šarma, žiedai gegužės kvapūs: 
vysta jie ir vystam mes su jais.
O balsai vylingi vis vilioja 
kiekvienam kely ir pakelėj . . . 
Vienas vieškelis nuves į rojų, 
vieškelis, žmogaus nemintas kojų, 
vieškelis, kuriuo tu neėjai.
O kad kryžkelėj klaidžioj sustotum, 
ten, kur skiriasi tiek daug kelių, 
ir ieškotumei takų, žiedais nuklotų, 
po tamsaus dangaus vylingu plotu, 
atsiklausęs tūkstančio žvaigždžių.
Bet likimo susirezgę pirštai 
apsvaigina mūs mintis lakias, 
ir visi dangaus balsai numiršta, 
rūkas keliasi tamsus ir tirštas, 
ir tame rūke paklystam mes.
O tada tematom vieną kelią, 
tik viena žvaigždė telydi mus, 
ir apgailestaujam savo dalią . . . 
Pralekia gyvenimas pro šalį, 
nepalikęs pėdsakų jokių.

Toronto lietuvių ev. liuteronų Išganytojo parapijos choras. Iš kairės pirmoje eilėje: akompaniatorius muz. Jonas Govė- 
das, choro vadovas Petras Šturmas; antroje eilėje: E. Pūkienė, O. Fice, A. Langienė, E. Juknienė, I. Drešerienė, E. Del- 
kuvienė, E. Šturmienė, choro seniūnė, E. Varden; trečioje eilėje: H. Balčiūnienė, M. Bumeister, I. Dauginienė, I. Štur- 
mienė, A. Monstvilienė, G. Zadurskienė, V. Steponienė, L. Šarkuvienė, A. Sukauskienė; ketvirtoje eilėje: A. Pūkas, V. 
Karnilavičius, J. Sederavičius, J. Fice, E. Bartminas, V. Zadurskis, K. Stulpinas, L. Monstvilas, P. Puidokas, J. Repečka.

paskutinę minutę, jis žvelgė į 
aktorius darbą profesiniu rim
tumu, negailėdamas skrupu
lingo vaidmens iššifravimo, 
išstudijavimo visą galimybią, 
slypinčią jau pačiame tekste, 
jo pauzią, “forte” ar “piano” 
momentą partitūroje. Tuo at
žvilgiu jis primena didžiuo
sius britą aktorius, kaip pvz. 
Lawrence Olivier. Ir, žinoma, 
visa tai atsispindi jo dailia
jame skaityme.

Pravartu prisiminti, kad toks 
profesinis sąžiningumas ne
buvo madingas ar dažnas reiš
kinys anuomet mūsą dramos 
aktorią tarpe. Kai kas tai laikė 
netgi manijakiškumo požymiu. 
Bet jauniem aktoriam Kačins
kas imponavo; jie laikė jį sek
tinu pavyzdžiu, ir visai nenuo
stabu, kad jie — Antanas Škė
ma ir Jurgis Šlekaitis — pripa
žins jį savo mokytoju ir įkvė
pėju.

“Henriko Kačinsko gyveni
me,— rašė A. Škėma 1948 m.,— 
šalia talento žygiuoja darbas. 
Nė vieno vaidmens jis nepalei
džia taip sau: ‘Ak, kaip nors 
senais takeliais!’ Kiekviena
me, kad ir nuobodžiausiame 
vaidmenyje, jis ieško naujo 
apšvietimo, charakteringumo, 
vidinio pateisinimo. Kiekvie
name vaidmenyje jis Riteris 
ir kiekvienam suranda naują, 
skambą vardą” (Antanas Škė
ma, Raštai, III tomas, 1985).

Monografija?
Nenuostabu todėl, kad tiek 

Škėmai, tiek Šlekaičiui atro
dė visai natūralu, kad Kačins
kas nusipelnęs specialios kny
gos apie nueitą kelią ir meni
nius ieškojimus, nes “šitokia 
studija praverstą pradedan
tiems scenos darbą, o ir prity- 
rusiems tiktą kaip maldakny
gė” (A. Škėma, Raštai, III to
mas, 1985).

Negi reikia paminėti, kad 
tokia monografija niekad ne
pasirodė. Faktinai, artimiau
siu dalyku tokiam veikalui bū
tą to paties J. Šlekaičio ilga 
apybraiža 1973 m. Aidų 5-6 nr., 
rašyta H. Kačinsko 5O-ties me
tą teatrinio darbo sukakties 
proga. Kaip paprastai, netek
ties atveju Kačinsko mirtis 
pakartotinai priminė kiek gra

žią sumanymą išeivija nesu
spėjo įvykdyti, nežiūrint pa
raginimo balsą spaudoje ar 
šaunaus pavienią asmeną įna
šo, kaip pvz. St. Pilkos pastan
gą kaupti medžiagą nepriklau
somybės metą teatro istorijai. 
Tą neįgyvendintą projektą 
tarpe buvo ir Kačinsko įrašą 
plokštelės išleidimas, nes ne
atsirado kas tą darbą organi
zuotą. Kažkodėl niekam netop
telėjo mintis pagaminti Ka
činsko vaizdajuostę, nors B. 
Pūkelevičiūtė buvo sėkmingai 
padariusi bene dvylika tokią 
trumpą filmuką apie iškiliuo
sius išeivijos asmenis.

Paminklas
Žmonės, kurią nuopelnai 

mūsą kultūriniame gyvenime 
buvo Lietuvoje absoliučiai 
ignoruojami, tarsi Lietuvos 
žemelė niekad nebūtą ją ne
šiojusi. Net ją vardus pami
nėti, rašant atsiminimus, buvo 
rizikinga. Taip, sakysim, kal
bant vien apie teatrą, 1975 m. 
išėjo iš spaudos Teofilijos Vai
čiūnienės knygelė Scena ir gy
venimas — spalvinga ir laki. 
Deja, autorė sąmoningai nuty
li kokį pustuzinį buvusią ko
legą vardą, nes tie žmonės pa
sidarė “atplaišomis”.

Gal todėl nėra ko stebėtis, 
jei dar taip neseniai, prieš pus
metį ar metus, kai ėmė rodytis 
anapus pirmieji Lietuvos at- 
lietuvėjimo ženklai, J. Šlekai
tis, nesusivaldęs, išreiškė lū

kestį, kad būtą pastatytas Kau
no miesto sodely, prieš operos 
rūmus, paminklas Kačinskui, 
kaipo nepriklausomos Lietu
vos teatro brandintojui. Kol 
kas tas apeliavimas į tenykš
tės šviesuomenės sąžinę nesu
silaukė atgarsio. Paradoksalu, 
bet išeivija šiuokart savaip 
užbėgo šiam sumanymui į prie
kį, nes grupelė Kačinsko drau
gą nulydino jam savo pamink
lą plokštelės H. Kačinskas pa
vidale.

Žinia, tai trapesnis dalykas 
už bronzinį biustą, bet, rasit, 
gal šiuo momentu mums svar
besnis, nes iškalbingiau at
skleidžia Kačinską kaipo me
nininką ir žmogą.

Plokštelės leidėjai
Savo išore plokštelė be prie

kaištą. Viršelį puošia išraiš
kingas dail. Pr. Lapės pieštas 
Kačinsko portretas, rūstoko 
veido su plauką kuokšte, 
plaikstoma vėjo. Vienas vie
nintelis užrašas: aktoriaus 
pavardė — H. Kačinskas. Kaip 
dera tokiais atvejais, kitoje 
aplanko pusėje yra trumpa, 
bet laki aktoriaus biografija. 
Yra įsimetusią tekstan korek- 
torią pražiopsotą klaidą. Sa
kysim, klaidingai pažymėta 
Kačinsko mirties data.

Manding, daugiau dėmesio 
nusipelno plokštelės leidėją 
ir rėmėją pavardės. Projekto 
sumanytoją ir įgyvendintoją 
grupę sudarė Romas Šležas, 
Antanas Gustaitis, Petras Viš
činis ir Alfonsas Petrutis. Aiš
kiai vyrai su patirtimi radio
fono darbe, kurie panūdo, kol 
laikas, iššniukštinėti visus 
viešus ir asmeninius archy
vus, ieškodami išbarstytą Ka
činsko įrašą. Ją detektyvinis 
triūsas nebuvo veltui. Suras
toji ir panaudotoji medžiaga 
geros kokybės ir pakankamai 
įvairi, sudaro turinį, tinkamai 
išreiškiantį Kačinsko talentą 
ir asmenybę. (Bus daugiau)

Aktorius HENRIKAS KAČINSKAS Nuotr. V. Maželio

“Paukštis vienu sparnu”
Pirmosios lietuviškojo feminizmo kregždės savoje tėvynėje

EDITA NAZARAITĖ

Pagaliau Lietuvos spaudoje 
pasirodė ilgai lauktas straips
nis — pirmoji kregždė, prana
šaujanti feminizmo pavasarį 
pro ūžiantį pralaužtą melo 
ledą ižą. Jo autorė — viena 
stipriausią lietuvią prozinin
kių, rašytoja Vidmantė Jasu- 
kaitytė “Literatūros ir meno” 
dvyliktojo numerio puslapiuo
se visu aštrumu prabyla apie 
apgailėtiną moters padėtį Lie
tuvoje. Straipsnyje “Paukš
tis vienu sparnu” rašytoja ne
gailestingai kritikuoja iš
kreiptą socialistinę moters 
emancipaciją arba išsilaisvi
nimą. Jasukaitytė pažymi, kad, 
politikoje piktnaudžiaujant 
moters lygiateisiškumu, mote
riai buvo užkrauta daug dau
giau pareigą, negu ji gali at
likti, ir neduota jokią privi
legiją. “Visais trimitais iš 
viršaus skelbiant moters lygy
bę su vyrais, moteris vis dėl
to absoliučiai nušalinta, kai 
sprendžiamos svarbiausios 
žmogaus gyvenimo prasmės 
problemos, pavyzdžui, — jos 
vaiką likimas,” — rašo Jasu
kaitytė.

Rašytoja tvirtina visiems 
gerai žinomą liūdną faktą: 
moters statusas socialistinėje 
visuomenėje visiškai žlugęs. 
Autorė tikina, kad visuome
nei yra pavojinga visuotinė 
nemeilės būsena, atsirandan
ti, kai moteriškasis pradas 
savo intuityviuoju arba dva
siniu protu nesugeba atsverti 
loginio proto pagimdytą idė
ją, ir pastarosios, grubiai 
įsikūnydamos, sujaukia mora
linį šeimos, tautos, valstybės 
klimatą.

Rašytoja Vidmantė Jasukai
tytė pateikia keletą iškalbin
gą pavyzdžią iš, regis, jau nau- 
jon sąmoningumo pakopon 
įžengusio šią dieną gyvenimo. 
Ji rašo: “Ir tai, kad per tris 
rašytoją suvažiavimus prezi
diume nesėdėjo nė viena mo
teris rašytoja, irgi šį tą pasa
ko”. Arba štai: “Bet palaukit! 
Pažvelkime į tą gražąjį Sąjūdį, 
į Seimą, į Seimo tarybą — kur 
moterys? Kiek jų? (...). Nei 
baltais rankogaliais, visada 
mandagiai pasiruošę išprašyti

Atsiųsta paminėti
Plokštelė Lietuvos dramos akto

rius HENRIKAS KAČINSKAS. 
Lietuvių autorių kūrybos skaity
mai. Aktoriaus įkalbėtus magne
tofono įrašus atrinko ir redagavo 
plokštelės leidėjai - Antanas Gus
taitis, Alfonsas Petrutis ir Petras 
Viščinis. Dailininkas — Pranas 
Lapė. Kaina-$10.

MANO POEZIJA, Aldas Mykolas 
Šlepetys 1989 m. Eilėraščiai lietu
vių ir ispanų kalbomis. Išleido 
“Argentinos lietuvių balsas”. 

pro duris, dailiai apsiskutę 
valstybės šulai, nei mūsų tylo
mis laimintieji Sąjūdžio vy
rai mūsų problemų nespren
džia, neatsimena mūsų, staty
dami naują ir šviesų Tautos 
rūmą.”

Daug kartėlio, o dar daugiau 
tiesos šiuose rašytojos V. Jasu- 
kaitytės žodžiuose. Ir visa lai
mė, kad jie jau išsakyti — gar
siai, viešai. Tokių straipsnių 
ypač reikia Lietuvai, jei ji nori 
žengti civilizuotos visuomenės 
keliu, nes moters fenomenas 
kiekvienoje tautoje vaidina 
svarbų, kur kas svarbesnį vaid
menį, negu vyriškosios lyties 
atstovai įsivaizduoja arba bent 
jau mėgina įsivaizduoti.

Tačiau dėl moterų išsilais
vinimo nesėkmių ir nepagei
dautinų metamorfozių kaltinti 
vien tik socialistinę santvar
ką būtų ne visiškai sąžininga. 
Moters lygiateisiškumo pro
blema turi gilesnes šaknis, 
tai ypatingai sudėtingas, ne 
vien socialinis, ekonominis 
ar politinis klausimas. Gali
mas dalykas, kad šioje jaut
rioje problemoje iškyla ir sa
votiškas lyčių antagonizmas, 
kur dar tebelaimi brutalusis, 
fizinės jėgos ir loginio mąsty
mo kultas.

Pirmieji organizuoti judėji
mai už moters lygiateisišku
mą, už jos interesus prasidėjo 
itin kultūringomis tradicijo
mis garsėjančioje šalyje — 
Anglijoje. Feministiniai judė
jimai būdingi ir laisvose, de
mokratiškose Vakarų valsty
bėse. Jie čia ypač aktyvūs ir 
gana vaisingi demokratiškes- 
nio visuomenės gyvenimo bū
do dėka.

Reikia manyti, kad Vakarų 
bei socialistinių šalių femi
nistiniai judėjimai bus kiek 
skirtingi. Jeigu Vakaruose 
moteris stengiasi išsivaduo
ti iš namų šeimininkės statu
so, siekia visuomeninės veik
los, tai socialistinis feminiz
mas turėtų vesti į grįžtamojo 
pobūdžio veiklą: ten moterys 
turėtų kovoti dėl teisės būti 
motina, moterimi ir tuo pačiu 
likti pilnaverte, gerbiama, 
lygiomis teisėmis visuomeni
nio gyvenimo kūrėja, o ne tik 
dalyve arba vykdytoja.

Feminisčių padėtis okupuo
toje Lietuvoje kiek sudėtin
gesnė negu Vakaruose, nes ne
normalūs visuomeniniai san
tykiai keroja dar nenormales
nėje terpėje: slegia savo vals
tybės nebuvimas, sunki kova 
už savo tautos laisvę ir nepri
klausomybę. Todėl lietuvėms 
moterims kovoje už savo teises 
prireiks milžiniškos valios, 
jėgos ir tikėjimo pergale. O 
pradžia jau yra.

Sol. Audronė Simonaitytė-Gai- 
žiūnienė kovo 4 d. dalyvavo D. 
Crosbio diriguotame Wisconsino 
simfoninio orkestro koncerte Ma- 
disone. Pirmojoje koncerto dalyje 
skambėjo L. Beethovėno “Simfo
nija nr. 1”, antrojoje — F. J. 
Haydno “Mišios". Solistų partijas 
atliko: sopranas Audronė Gaižiū- 
nienė, mezzo-sopranas Marcia 
Roberts, tenoras Scott McCoy ir 
bosas Gregory Walters. Madiso- 
no spauda teigiamai įvertino sol. 
A. Gaižiūnienės pasirodymą. 
Koncerto programoje buvo pa
brėžta, kad ji yra ateivė iš Lietu
vos, chorvedybą studijavusi Kau
no J. Gruodžio muzikos mokyklo
je, dainavimą ir pedagogiką — F. 
D. Roosevelto universitete Či
kagoje.

“Margučio” koncerte kovo 12 d. 
Jaunimo centre Čikagoje progra
mą atliko dvi Petro Petručio pa
kviestos solistės iš Klivlando: mez
zo-sopranas Aldona Stempužienė 
ir lyrinis sopranas Jennifer Coch- 
ran-Luiza. Dainos veteranė A. 
Stempužienė yra gerai žinoma vi
siems lietuviams. Klivlande gy
venanti sol. J. Cochran-Luiza yra 
trečios kartos lietuvaitė. Jos ma
ma — Julijana Luizaitė-Cochran, 
seneliai — Alvina ir Petras Lui- 
zos. Abi solistės Klivlando lietu
viams 1988 m. Verbų sekmadienį 
Dievo Motinos bažnyčioje atliko 
J. B. Pergolesio oratorijos “Sta
bai Mater” duetus, o spalio 23 d. 
surengė koncertą. Jų bendras pasi
rodymas Čikagoje buvo pirmas. 
Akompanavo iš Klivlando atsi
vežtas pianistas Mark George. 
Koncertą G. F. Haendelio kom
pozicija pradėjo sol. J. Cochran- 
Luiza. Sol. A. Stempužienė įsi
jungė populiariomis VI. Jakubė- 
no dainomis — “Žemė kryžių ir 
smuikelių”, “Plaukia antelė”, 
“Piemenėlių raliavimas”, “Gėlės 
iš šieno”, prie jų pridėdama ir A. 
Račiūno dainą “Už stalo sėdau”. 
Sol. J. Cochran-Luiza scenon grį
žo su B. Dvariono “Žvaigždute”, 
J. Švedo “Baltomis vyšniomis”, 
J. Tallat-Kelpšos “Ne margais 
sakalėliais”, J. Gruodžio “Sau
lele raudona”. Sol. A. Stempu
žienė atliko B. Kutavičiaus vo
kalinį ciklą Avinuko pėdos”. 
Operoms atstovavo jos padainuo
tos arijos iš P. Čaikovskio “Joa
nos Arkietės”, G. Verdžio “Tru
badūro”, sol. J. Cochran-Luizos 
— Miuzetos valsas ir G. Puccinio 
“Madame Butterfly”. Koncertas 
baigtas abiejų solisčių atliktu 
duetu iš “Madame Butterfly”, po
puliariąja “Barkarole” iš J. Of- 
fenbacho “Hofmano pasakų”.

JAV LB 1988 m. literatūros 
premija šį kartą buvo skiriama 
už lietuvių autorių 1986-89 m. iš
leistus lituanistinės tematikos 
mokslinius veikalus. JAV LB kul
tūros tarybos sudaryta vertintojų 
komisija — pirm. dr. Tomas Re- 
meikis, dr. Dalia Katiliūtė-Boyds- 
tun ir dr. Bronius Vaškelis dvi 
premijas po $3.000 paskyrė: dr. 
Petrui Jonikui už veikalą “Lietu
vių kalba ir tauta amžių būvyje” 
ir dr. Algirdui Greimui už veika
lą “Tautos atminties beieškant”. 
Jos bus įteiktos IX-joje premijų 
šventėje gegužės 20 d. Čikagoje. 
Šių dviejų premijų mecenatė — 
pati JAV LB krašto valdyba. Ki
tas JAV LB kultūros tarybos pa
skirtas premijas po $1.000 finan
savo JAV lietuvių fondas. JAV 
LB krašto valdyba nutarė skirti 
dvi premijas, nes vertintojų ko
misija gavo net 17 premijuoti siū
lomų veikalų. Sąrašą, be premijas 
laimėjusių dr. P. Joniko ir dr. A. 
Greimo veikalų, sudarė: Jono Ba
lio “Lietuvių žemdirbystės papro
čiai ir tikėjimai”, Paul Bložio 
“Astronomijos pagrindai”, Mildos 
Danytės “Lithuanian Immigration 
to Canada after the Second World 
War”, Kęstučio Girniaus “Partiza
nų kovos Lietuvoje”, Vytauto Ka
volio “Sąmoningumo trajektori
jos”, Violetos Kelertienės “Išėjęs 
negrįžti”, Petro Klimo “Dienoraš
tis 1915-1919”, Broniaus Kviklio 
serijos “Lietuvos bažnyčios” V to
mas “Vilniaus arkivyskupija” ir 
VI tomas “Kaišiadorių vyskupi
ja”, Rasos Mažeikaitės “Pagan 
Lithuania and the Politics of Re
ligion in East-Central Europe du
ring the Fourteenth Century”, 
Jono Palukaičio “Lietuvių perio
dika Vakarų Europoje”, Viliaus 
Pėteraičio “Mažoji Lietuva ir 
Semba vandenvardžių šviesoje”, 
Justino Pikūno “Nuo asmens iki 
asmenybės”, Vinco Trumpos 
“Lietuva XIX amžiuje”, Antano 
Van Reenan (Adomėno) “Lithua
nian Diaspora: Koenigsberg to 
Chicago”, Roberto Vito “U.S. 
Non-Recognition of the Soviet 
Occupation of Lithuania”.

Tarprespublikiniame vargoni
ninkų konkurse Kijeve Lietuvai 
atstovavo šešios jaunos atlikėjos. 
Pirmą premiją pasidalijo Irena 
Budrienė ir vargonininkė iš Rygos 
Vita Kalnciema. Antroji premija 
paskirta Renatai Marcinkutei, tre
čioji — Audrai Telksnytei, kon
kurso diplomas — Jūratei Lands- 
bergytei. Vertintojų komisijai 
vadovavo žymusis vargonininkas 
Leopoldas Digrys, Vilniaus kon
servatorijos profesorius.

Lietuvos mokslų akademijos 
centrinė biblioteka Vilniuje su
rengė parodą “Užsienio lietuvių 
mokymo literatūra”. Lankytojų 
laukė užsienyje išleisti ten veikian
čioms lietuvių mokykloms skirti 
vadovėliai, chrestomatijos, žo
dynai, metodinė literatūra. Pa
roda neapėmė visų leidinių, nes 
jai tebuvo panaudotos knygos iš 
bibliotekos fondų. Didžioji jų 
dalis dar taip neseniai buvo lai
koma vadinamajame specfonde, 
neprieinamame plačiajai visuo
menei. Parodos aprašyme mini
mos pradžios mokykloms skirtos 
skaitymo knygelės “Kregždutė” ir 
“Rūtelė”, istorijos, lietuvių li
teratūros, Lietuvos geografijos 
vadovėliai aukštesniosioms litua
nistinėms mokykloms, spalvingai 
iliustruotas “Mano žodynas”, 
“Lietuvių kalbos žodynas mokyk
lai ir namams”, beveik visoms 
disciplinoms paruošti pratimų 
sąsiuviniai. Atskirą skyrelį turėjo 
Čikagoje veikiančio Pedagoginio 
lituanistikos instituto leidiniai.

Rašytojo ir diplomato Igno Šei
niaus (1889-1959) šimtasis gim
tadienis balandžio pirmosiomis 
dienomis paminėtas Širvintose, 
Musninkuose, Bagaslaviškyje ir 
Lietuvos menininkų rūmuose Vil
niuje. Jo tėviškėje Šeiniūnų kai
me atidengtas liaudies menininko 
Ipolito Užkurnio sukurtas koplyt
stulpis. Liaudies meistro J. Bin
kio padarytą memorialinę lentą 
prie senosios Musninkų mokyklos 
prikalė iš Švedijos atvykęs velio- 
nies sūnus advokatas Irvis Šeinius. 
Minėjime apie Igno Šeiniaus gy
venimą, kūrybinį palikimą ir jo 
kūrinių reikšmę lietuvių prozos 
raidai kalbėjo literatūros tyrinė
toja Aldona Vaitiekūnienė, rašy
tojai Vytautas Bubnys ir Juozas 
Aputis. Apie vęlionies atminimą 
jo tėviškėje žodį tarė Bagaslaviš
kio vidurinės mokyklos literatū
ros mokytoja Vida Verkauskaitė, 
atsiminimais dalijosi sūnus Irvis 
Šeinius. Velionies rašytojo kūri
nius skaitė aktoriai V. Bagdonas, 
R. Paliukaitytė, A. Rubinovas ir 
P. Venslovas. Koncertinę progra
mą atliko Širvintų rajoninių kul
tūros namų liaudies ansamblis 
“Jums”. Širvintų rajono krašto
tyrininkai užrašė senų žmonių 
atsiminimus apie Igną Šeinių, iš
leido šimtajam gimtadieniui skir
tą knygelę.

Dabartinio prancūzų kompo
zitoriaus O. Messiaeno kūrinių 
festivalį kovo 18-28 d.d. surengė 
Vilniaus filharmonija, pagrindinį 
dėmesį skyrusi jo religiniams kū
riniams. Festivalis Vilniaus uni
versiteto mokslo muziejumi tapu
sioje Šv. Jono bažnyčioje pradė
tas instrumentalistams sukurtu 
“Kvartetu laiko pabaigai”, kurį 
atliko V. Talima, J. Černius, G. 
Kėvišas ir E. Kulikauskas. “Lie
paičių” choras, Sauliaus Sondec
kio vadovaujamas Lietuvos kame
rinis orkestras ir pianistė Alek
sandra Juozapėnaitė koncertan 
įsijungė “Trimis mažosiomis Die
vo akivaizdos liturgijomis”. Ant
rajame koncerte Menininkų rūmų 
Baltojoje salėje pianistė A. Juo
zapėnaitė atliko septynias dalis 
“Dvidešimties žvilgsnių į kūdi
kėlį Jėzų”, pianistės Birutė Vai- 
niūnaitė ir Halina Radvilaitė — 
dviem fortepijonam skirtas 
“Amen vizijas”. Mažojoje baroko 
salėje įvykusiame trečiajame kon
certe skambėjo Vilniaus filhar
monijos sol. Reginos Maciūtės, 
soprano, su pianiste Gražina Ru
čyte atliktas vokalinis ciklas 
“Harawi”, taipgi žinomas kaip 
“Meilės ir mirties giesmė”. Ket
virtasis festivalio koncertas 
buvo surengtas Vilniaus arkika
tedroje. Jame “Šventosios Trejy
bės paslapties meditacijas”, de
vynis apmąstymus vargonams, at
liko vargonininkas Dainius Sver- 
diolas. Festivalis užbaigtas Vil
niaus operos ir baleto teatre di
džiuliu O. Messiaeno kūriniu 
“Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
Atsimainymas”. Į jo atlikimą įsi
jungė: Kauno choras, Vilniaus fil
harmonijos simfoninis orkestras, 
vyr. dirigentas Juozas Domarkas 
ir septyni solistai — R. Šmigels- 
kaitė, V. Gelgotas, A. Doveika, 
V. Kaplūnas, Z. Bagavičius, V. 
Šeibakas, S. Astrauskas. V. K'st.
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RISIKELIMO 
Parapijos kredito kooperatyvas
—— 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 9’/2%

180-185 d. term, ind............ 93/«%
1 metų term, indėlius..... 10 %
2 metų term, indėlius..... 10 %
3 metų term, indėlius..... 10 %
1 metų GlC-met. palūk. .. 113/4%
2 metų GlC-met. patuk. .. 111/4%
3 metų GlC-met. palūk. .. 11 %
1 metų GlC-mėn. palūk.. 10 % 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 83/4%
RRSPirRRIF-1m.term.ind. 113/4% 
RRSPirRRIF-2m.term.ind. 11’/4% 
RRSPirRRIF-3m.term.ind. 11 % 
Specialią taup. s-tą..............8 %
Taupomąją sąskaitą .............8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk ... 9’/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

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

AKTYVAI virš 41 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.
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)

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

ANTANAS GENYS

professionals inc. Realtor

Skambinkite dar šiandien dėl 
nemokamo jūsų namo įkainojimo.

p _ Kokia 
jūsų namo 

vertė?

an independent member broker

232-9000 
res: 231-2839

1 east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6G8

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos 
Juozas Eimis Ramas

Tel. 231-5641, namų 766-5857
ZlllototiQ 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) rllloldlu Islington, Ontario M9B 1A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

T.V.

SPORTAS
----------Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS,--------

32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S4R5, 
telefonas (416) 766-5367

Plaukikas, kuris mažai būna namuose, 
bet kurį žino visas pasaulis

(Specialiai “Tėviškės žiburių"sporto skyriui iš Vilniaus)

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 13 %
Sutarties paskolas 

nuo ................. 13 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 13’/4%
2 metų .................. 13 %
3 metų .................. 13 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų ...... 11 ’/z%

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

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775

Dvylika klausimų Seulo olimpiados 
sidarbo medalininkui ir III-jų Pa
saulio lietuvių sporto žaidynių čem
pionui Raimundui Mažuoliui.

— Raimundai, ar seniai jau plau
ktoji?

— Nuo septynerių metų. Pusbro
lis Olegas Fedosiukas, Lietuvos 
daugkartinis čempionas ir rekordi
ninkas, atvedė į plaukimo baseinų. 
Patekau pas trenerę Valentinų Muz- 
minų, kuri vėliau ir nukreipė į olim
pinį rengimo centrų. Iš pradžių plau
kiojau nugara, o kai tapau dvylika
mečiu - laisvu stiliumi. Šis plauki
mo būdas dabar mano pats mėgia
miausias.

— Gyveni Architektų gatvėje Laz
dynuose prie pat plaukimo baseino. 
Čia tikriausiai esi dažnas svečias?

— Nepasakyčiau. Dažniau tenka 
treniruotis kitur, o ne namuose. 
Praėjusiais metais į “Vilniaus" van
dens sporto rūmus kojas buvau įkė
lęs ... tik dešimt kartų. Labai karš
tas sezonas buvo. Keliavom iš ora- 
uosto į orauostį. Baigėsi Sovietų 
Sųjungos čempionatas, tiesiai sku
bėjau į Europos jaunių čempionatų 
Olandijoje, iš ten - į Seulu. Kiek 
ramesni šie metai. Treneriai dides
nių užduočių mums nekelia, visas 
dėmesys bus nukreiptas kitiems me
tams, kada vyks pasaulio čempio
natas. Sugrįžęs namo iš Adelaidės, 
“Vilniaus” plaukimo baseine šie
met kur kas praleidžiu daugiau 
laiko.

— Nepasigyrei, kad Olandijoje per 
Europos jaunių čempionatų pelnei 
net penkis aukso medalius ir tapai 
rekordininkas?
— Tai jau praeitis. Mieliau šnekėti 
apie ateitį. Mokausi respublikinėje 
Vilniaus internatinėje sporto mo
kykloje vienuoliktoje klasėje, la
bai noriu laimėti pasaulio čempio
natų, gal net ir rekordų pagerinti.

— Ar jau atsigavai po įtemptų Seu
lo olimpinių žaidynių kovų?

— Labai iškamavo tas olimpinio 
medalio laukimas. Mat finale esta
fetėje vietoje manęs plaukė kitas 
sportininkas ir dėl to buvo ilgai 
diskutuojama, duoti man medalį ar 
neduoti. Pagaliau buvo nuspręsta: 
duoti: Po olimpinių žaidynių pu
santro mėnesio neplaukiojau, nors 
vanduo buvo čia pat: su geriausiais 
šalies plaukikais poilsiavau prie 
Juodosios jūros. Vėl atgavau jėgas, 
dabar vėl veržiuosi į kovų, noriu 
rungtyniauti.

— Pasiplaukiojęs iki soties, tik
riausiai, į Lietuvos ežerus ir žiūrėti 
nenori?

— Ne, vanduo mane visada trau
kia. Savaitgaliais, jeigu tik atsiran
da laisvo laiko, su tėvais ar drau
gais mielai važiuoju į Trakus. Anks
čiau labai mėgau žvejoti, o dabar 
rankose vietoje meškerės mieliau 
laikyčiau mašinos vairų. Važiuoti 
jau moku, tik tų mašinų vis žada ir 
niekaip jos nesulaukiu. O be jos - 
kaip be rankų jaučiuosi...

— Ar turi vilčių tapti Sovietų Sų
jungos rekordininku?

— Rezultatus gerinu palaipsniui, 
kas pusę metų. 100 m. laisvu stiliumi 
esu nuplaukęs per 50,39 sek., o ša
lies rekordas - 49,57. Nedaug trūks
ta ... Į šį rezultatų taikosi ir Alek
sandras Vasiljevas iš Pskovo. Kurį 
laikų jis buvo susirgęs, o dabar vėl 
rungtyniaujam. Manau, kad tai bus 
mano pagrindinis konkurentas, sie
kiant atstovauti Sovietų Sųjungai 
įvairiose varžybose.

“Vėjo” atstovai - Pat Torney (nugara) ir Rimas Miečius pokalbyje išvykos 
reikalais su “Tėviškės draugijos” pirmininku Vaciu Sakalausku ir Lietu
vos krepšinio federacijos pirmininku Algimantu Ivašausku

Nuotr. V. Malinausko

ENCHANTĖ me.
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 ‘Narnų apyvokos reikmenys
(šaldytuvai ir kt.) 

‘Televizijos Stereo
(pakavimo patarnavimas l visus pasaulio kraštus

RAIMUNDAS MAŽUOLIS, šešio
likametis, garsėjantis lietuvis 
plaukimo pasaulyje

Nuotr. V. Malinausko

— Daug važinėji, namuose mažai 
ir būni. Pats prasitarei, kad pernai 
tik tris mėnesius namų šiluma džiau
geis!. Tad norisi paklausti, o kaip 
tau sekasi mokslas?

— Dideliu išminčiumi tikrai nesu. 
Stengiuosi nuo klasės draugų ne
atsilikti, tačiau dažnos išvykos daro 
savo. Daug dėmesio pradėjau skirti 
anglų kalbai, nes būdamas užsie
niuose, puikiai pajutau, kų reiškia 
mokėti kalbėti angliškai. O sunkiau
sia - su fizika ir matematika.

— Kam labiausiai esi dėkingas, 
kad pasiekei tokių svarių pergalių?

— Visų pirma - treneriams Va
lentinai Kuzminai ir Valerijui Dei- 
nekai. Neįsivaizduoju savęs plauki
ku ir be nuoširdžios tėvų paramos. 
Mama taip skaniai valgydina, jog 
liežuvį galima praryti, o tėtis - tik
ras psihologas, puikiai sugeba nu
teikti kovai, nuramina po pralaimė
jimų.

— Kų idealizuoji?
— Vertinu visus plaukikus, su 

kuriais tenka susitikti žydriuosiuo
se takeliuose. JĮū neskirstau į silp
nus ir stiprius. r

— Kuo domiesi be sporto?
— Mėgstu fotografuoti. Atsivežiau 

daug nuotraukų iš Seulo olimpinių 
žaidynių ir Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių Adelaidėje. Nustebau, kad 
jas netgi populiarus Lietuvos “Spor
tas” išspausdino ...

— Tapai vienu populiariausių 
Lietuvos sportininku. Ar daug gauni 
laiškų?

— Nemažai. Po Europos jaunių 
čempionato daug rašė VDR jauni
mas. Sutikau daug nuoširdžių drau
gų Adelaidėje, su kuriais susiraši
nėju.

— Ačiū už pokalbį. Linkime, kad 
Seulo sidabrinis medalis tavo meda
lių kolekcijoje nebūtų paskutinis.

Kalbėjosi Marytė Marcinkevičiūtė

“VĖJAS”. Šiaurės Amerikos lietu
vių krepšinio rinktinės organizato
rius Rimas Miečius ir vyr. trene
ris Pat Torney lankėsi Lietuvoje ry
šium su planuojama krepšininkų 
išvyka varžyboms prieš Kauno “Žal
girį”, Vilniaus “Statybų”, Panevė
žio “Lietkabelį”, Klaipėdos “Neptū
nų” ir Lietuvos jaunių rinktinę. 
Kaip žinome, ši išvyka prasidės lie
pos 5 ir tęsis iki liepos 23 d. Galuti
nai išsiaiškinta visos detalės ir su

tarta, kad “Vėjas” delegacijoje iš 
viso bus 13 žaidėjų ir 7 lydintys 
asmenys (vadovai, treneriai, gydy
tojas ir žurnalistas). Garbės kapi
tonu yra pakviestas Pranas Lubi
nas, bet dar nežinoma, ar jis vyks su 
“Vėju”, ar. .. į 1939 Europos čem
pionato sukakties minėjimų ...? 
“Vėjo” pasiuntiniai Lietuvoje už
klausti, ar turi kokių specialių pa
geidavimų, atsakė: “Būtų gerai, kad 
rungtynėms teisėjautų ne rusiškai 
kalbantys teisėjai ir, kad krepši
ninkams rastumėte ilgas lovas.” 
(... čia, tik iš linksmosios pusės .. .)

Šia proga norima priminti krepši
ninkų draugams, kurie planuoja 
kartu su “Vėju” vykti į Lietuvų, kad 
jie yra mielai laukiami ir dėl smul
kesnių informacijų kelionės reika
lais kreiptųsi į “Audra Travel” ke
lionių biurų, 2100 Bloor St. W., To
ronto, Ont., M6S 1M7. Tel. (416) 769- 
2500. Yra rezervuota 70 vietų.

STASYS LOZORAITIS, jn., Lietuvos 
atstovas JAV ir prie Vatikano, iš Ro
mos atsiuntė 39-jų Šiaurės Ameri
kos lietuvių sporto žaidynių, kurios 
vyks 1989 gegužės 5-7 d.d. Toronte, 
organizacinio komiteto pirmininkui 
Rimvydui Sondai sekančio turinio 
laiškų:

“Gerbiamas ir malonus pirmininke, 
labai nuoširdžiai dėkodamas Tams
tai už malonų pakvietimų būti 39-jų 
Š.A. lietuvių sporto žaidynių gar
bės komiteto nariu, pranešu, jog 
jį priimu.

Noriu taipgi palinkėti Tamstai 
ir visiems Organizacinio komiteto 
nariams didelės sėkmės ruošiant 
žaidynes. Mūsų jaunųjų kartų daly
vavimas įvairiose sporto žaidynė
se yra ne tiktai grynai sportinis 
įvykis, bet ir svarbus lietuviškas 
visuomeninis pasireiškimas. Visi, 
tat turime jį remti.

Su tikra pagarba - 
Stasys Lozoraitis, jn.’’

Roma, 1989 m. balandžio 20 d.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų metinės šventės 

reikalais bus pasitarimas gegu
žės 10, trečiadienį, 7.30 v.v. Pri
sikėlimo parapijos posėdžių kam
baryje. Į pasitarimų yra kviečia
ma sendraugių valdyba, kuopų 
esantieji ir buvę globėjai, SAS 
pirmininkas, studentų atstovai 
ir tėvų komiteto nariai.

Jaunųjų at-kų stovykla įvyks 
liepos 9-23 d.d. Dainavoje. Pra
šoma užsiregistruoti iki gegužės 
15. Registracija vykdoma per kuo
pas. Visais stovyklų liečiančiais 
reikalais kreiptis į Eglę Paulifcie- 
nę, 9 So. 221 Rosehill Ln., Dow
ners Grove, IL 60516, USA. Tel. 
(312)985-5579.

Besiartinančių Sekminių proga 
vis labiau atsiverkime Šv. Dva
sios veikimui, kad giliau supras
tume, jog esame Viešpaties kvie
čiami į dvasinę, ne medžiaginę, ke
lionę ir kad pajustume Viešpačiui 
atsakomybę ne tik už save, bet ir 
už tuos, su kuriais bendraujame, 
ypač už savosios organizacijos 
narius. O.G.

Skautų veikla
Skautų suvažiavimas

• Vyresniųjų skaučių, skautų vy
čių, prityrusių skaučių ir skautų, 
jūrų budžių ir gintarių suvažiavi
mas įvyks šių metų gegužės 27-29 
d.d. Rockville, MD, prie Washing
ton, DC, L. E. Smith Environmental 
Educational Centre. Pagrindinė 
suvažiavimo tema - dabarties įvy
kiai Lietuvoje. Programa įvairi ir 
bus daug smagių užsiėmimų šioje 
gražioje vietovėje. Patalpos pui
kios. Centras apima 30 akrų parkų 
su ežerėliu, upeliu ir 15 kilomet
rų takeliu iškylom. Yra keturi na
mukai, kurių kiekvienas turi po 32 
lovas ir kambarį 4 vadovam. Rei
kia atsivežti miegmaišius ir pagal
ves. Kiekviena didesnė patalpa tu
ri po bendrų kambarį užsiėmimam. 
Didelė valgykla talpina per 100 
stovyklautojų. Yra puiki laužavie
tė ir paviljonas. Suvažiavimo mo
kestis - $40. Registruotis gegu
žės 5 d. Visas mokestis turi būti 
siunčiamas: Suvažiavimo koordi
natorei Daliai Lukienei, 10622 
Great Arbor Dr., Potomac, MD 
20854, USA. Tel. (301) 983-0763.

Šio suvažiavimo patalpos yra 
netoli Washington, DC, JAV. Kas 
norės prieš arba po suvažiavimo 
aplankyti žymesnes vietoves, ži
nios bus parūpintos. Vis budžiu!

Fil. ps. Ina Petokienė

• Gegužės 7, sekmadienį, po 
10.15 v. Mišių įvyks skautų vyčių 
sueiga skautų būkle. Visi skautai 
vyčiai jauskime pareigų joje da
lyvauti.

• Gegužės 9, antradienį, 7.30 
v.v. yra šaukiamas skautų būkle 
“Romuvos” stovyklos vadovų ir tė
vų posėdis. Stovykla prasidės 
rugpjūčio 13 ir baigsis rugpjūčio 
26 d. Registruotis pas vienetų va
dovus arba v.s. D. Keršienę tel. 
762-5521. Rajono vadovai

HAILING ELECTRICAL
(Estonian)

Gyvenamiems namams ir 
komerciniams pastatams.

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

wfvjVT LIETUVIŲ 
n* r> a am a KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
91/z% už 90 dienų term.indėlius 
93/4% už 6 mėn.term.indėlius

10 % už 1 m. term, indėlius 
10 % už 2 m. term, indėlius 
10 % už 3 m. term, indėlius
10 % už 1 m. GIC mėn. palūk.
113/4% už 1 m. GIC invest, pažym.
111/4% už 2 m. GIC invest, pažym.
11 % už 3 m. GIC invest, pažym.
83/4% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

113/<% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
111/4% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
11 % už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
83/«% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
8 % už taupymo sąskaitą
91/4% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
61/z% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo...13 % 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ............. 131/4%
2 metų .......... 13 %
3 metų .......... 13 %

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų...11 'h°/o 

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

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

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

Telefonas 532-1149

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

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Nekilnojamo turto įstaiga, tarnaujanti tautiečiams nuo 
1951 metų. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju. 

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

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

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

KINGSWAY NATIONAL
REAL ESTATE LTD., REALTOR

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

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

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

STASYS JOKŪBAITIS.
30 metų patirtis. Nemokamas namo įkainojimas. 

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

ra^VIKK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, a#.
associate broker

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

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 M5H 2Y2 
Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320



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.

o i ITCII/'ITE savo artimiesiems
■ El IX. I I CZ Lietuvoje džiaugsmą!

Padėkite įsigyti automobilį, naują ar naudotą, “Ladą” 
ar V. Vokietijoje parduodamus modelius. Visos išlaidos 
padengiamos valiuta.
Mūsų patarnavimas - Jūsų artimųjų iškvietimas iš Lietuvos 
į V. Vokietiją, išlaikymas, pagalba perkant automobilį, 
dokumentų apiforminimas ir t.t. Kaina ir kita informacija:

Hamburg-Vilnius Export GmbH, Darbovenstieg 2, 
D-2000 Hamburg 55. Tel. (040) 870-3524.

Telex 2164589 h vex d - Edita Behrens

Lietuvos kankinių parapijos chorelis, vadovaujamas muz. Nijolės Benotienės, dalyvavo jaunųjų talentų popietės 
programoje balandžio 9 d. Anapilio salėje Nuotr. B. Tarvydo
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, bsc.. llb.

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

Advokatas VIKTORAS E. RUDINSKAS,
B.C.L., LLB., 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

KASETĘ 
galima 

gauti 
para
pijos 

knygy
nuose 

Toronte 
arba 

pas S. 
Žieme 

iytę,

S KAMPELIS
i, Regina Audėt, 
Jonas Govėdas

IP/?■yjj3' Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdyba
kviečia visus lietuvius dalyvauti

SĄSKRYDYJE - RYŠIAI SU LIETUVA 
Susitikimas su bendraamžiais iš Lietuvos įvyks 1989 m. liepos 7-10 d.d. 
Vasario 16 gimnazijoje Vakarų Vokietijoje. Registruotis iki 1989 m. gegužės 31 d. 
pas Ritą Rudaitytę, 74-222 MacLaren Streeet, Ottawa, Ontario K2P 0L8 Canada.

Tel. (613) 231-7638.

Kanados įvykiai

966 Inverhouse Drive, Apt. 602, Mississauga, Ont. L5J 4B6.
Tel. 823-7261. Kaina-$10 su persiuntimu.

Marlin_______________
Travel

Per Trafalgar Tours ir Marlin Travel 
geriausios kelionių sąlygos Europon

4 dienų ekskursija Anglijon nuo .......................  $340
15 dienų ekskursija po Europą nuo.................. $1375
Kelionė lėktuvu į Maskvą.........................$959-$1,139,
su apsistojimu Romoje..........................$1,419-$1,439
2959 Bloor St. W. prie Royal York. Tel. (416) 231-1061 arba 
skambinti Raimundui VALADKAI vakarais (416) 279-4235, 
kuris atliks visus patarnavimus kelionei.

OVER 200 MARLIN TRAVEL OFFICES ACROSS CANADA TO SERVE YOU ZZZ £

UKRAINIEČIŲ IMPORTO IR 

EKSPORTO BENDROVĖ

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

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

paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai patarnauti.

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

ALI THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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. LLB, 

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

(Atkelta iš 1-mo psl.)
čią dieną turėjo būti išdalinta 
žurnalistams. Tai buvo skau
dus smūgis finansų ministe- 
riui M. Wilsonui, įsipareigo
jusiam užtikrinti nepaskelbto 
biudžeto slaptumą. Ministerio 
pirm. B. Mulronio vyriausybė 
nutarė dar tą patį vakarą su
šaukti parlamento posėdį ir 
jame paskelbti biudžetą, kurio 
detales jau sužinojo kanadie
čiai. Abiejų opozicinių parti
jų vadai atmetė specialaus 
parlamento posėdžio sušauki
mą. Tada finansų ministeris 
M. Wilsonas, nelaukdamas 
sekančios dienos, tai pat esmi
nius biudžeto duomenis pats 
paskelbė spaudos konferenci
joje.

Numatytame parlamento po
sėdyje balandžio 27 d. libera
lų vadas J. Turneris pareikala
vo finansų ministerio M. Wil- 
sono atsistatydinimo ir naujo 
biudžeto. Esą jis yra atsakin
gas už nelegalų biudžeto deta
lių pasklidimą. Tokiu atveju 
M. Wilsonui belieka pačiam 
atsistatydinti arba jį turi at
leisti ministeris pirm. B. Mul
roney. Tokias pat mintis dėstė 
ir NDP socialistų vadas E. 
Broadbentas. Opozicijos puo
limuose buvo aiškiai jaučia
mos pastangos susidoroti su 
finansų ministeriu M. Wilsonu 
ir jo biudžetu. Jį gynė konser
vatoriai, pabrėždami, kad kaž
kas atliko kriminalinį nusikal-

timą, pavogdamas biudžeto 
brošiūrą ir ją parūpindamas 
“Global” televizijai. Šį reikalą 
dabar kaip kriminalinį nusi
kaltimą tiria RCMP policija. 
Esą joks ministeris negali būti 
atsakingas už dokumentų slap
tumą, kai jie visuomenę pa
siekia ne jo neapdairumo, bet 
suplanuotos vagystės dėka.

Po ilgoko ginčo ir trukdymų 
finansų ministeris M. Wilso
nas parlamentui perskaitė sa
vo biudžetą. Nors opozicinės 
partijos tada demonstratyviai 
buvo išėjusios iš salės, dabar 
jų laukia jau oficialiai pa
skelbto biudžeto kritika. Fi
nansų ministeris M. Wilsonas, 
skelbdamas kovą deficitams, 
padarė drąsių Sprendimų. Ma
žindamas vyriausybės išlai
das, jis atšaukė planuotą ato
minių povandeninių, laivų įsi
gijimą už $8 bilijonus, nutarė 
uždaryti 14 karinių bazių Ka
nados teritorijoje. Kanados 
parama užsienio šalims su
mažinama $400 milijonų, vai
kų darželių planas visoje Ka
nadoje - nuo $6,4 bilijono iki 
$2,3 bilijono sekančių septy- 
nerių metų laikotarpyje. Meti
nė valdžios parama “Via Rail” 
keleiviniams traukiniams kas
met bus sumažinama po $100 
milijonų. Nuo 1990 m. sausio 
1 d. bus nutraukta beveik $2 bi
lijonų finansinė valdžios pa
rama Kanados nedarbo drau- 
dai. Jos fondą turės padengti 
patys dirbantieji ir darbda
viai padidintomis įmokomis. 
Kanadiečiams skaudžiausias 
bus įvairių mokesčių padidi
nimas. Dešimtį pakelių turin
tis kartonas cigarečių tuojau

pat buvo pabrangintas net ke
turiais doleriais, litras ben
zino -vienu centu. Nuo 1990 m. 
sausio 1 d. reikės pridėti dar 
vieną centą. Kanadiečiams, 
kurių metinės pajamos prašo
ka $50.000, reikės mokėti paja
mų mokestį už vaikams skirtus 
priedus ir senatvės pensiją 
(old age security). Nuo liepos 
1 d. pajamų mokesčio 3% pa
pildas padidinamas iki 5%, o 
tiems, kurių uždarbis prašoka 
$50.000 - iki 8%. Pajamoms pa
didinti valdžia parduos orinio 
susisiekimo bendrovės “Air 
Canada” likusius 55% akcijų.

Reformų dėka Kanados biu
džetas šiais metais susilauks 
$5 bilijonų papildomų paja
mų, sekančiais metais - $9 bi
lijonų. Tačiau 1989-sius biu
džetinius metus teks užbaigti 
su $30,5 bilijono deficitu, kai 
tuo tarpu 1988 m. buvo užbaigti 
su $28,9 bilijono. Tad šiemeti
niame biudžete vėl padidėjo 
deficitas. Tačiau be reformų 
jis būtų pasiekęs net $35 mi
lijonus. Finansų ministeris 
M. Wilsonas pranašauja se
kančiais metais prasidėsian
tį reguliarų biudžetinio defi
cito kritimą, kuris 1993-94 m. 
turėtų sumažėti iki $15 bili
jonų.

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

west realty inc., realtor 
an independent member broker

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

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

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

offord
I REALTY LTD.

Member Broker
38 Hurontario Street, 

Collingwood, Ont. L9Y 2L6
Parduodant, per- 
kant ar tik dėl infor- 
macijos apie namus, L
vasarnamius, ūkius, x įLjįr
žemes Wasagos, JįįlL 
Staynerio ir Colling- »
woodo apylinkėse , r* * ■ 
kreipkitės į / Į Jį

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

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

Galima gauti tik LCBO parduotuvėse 
Jeigu negalite rasti Alpenbitter 
(100 ml ar 750 ml) jūsų LCBO 
parduotuvėje, klauskite par
duotuvės vedėjo, kad užsaky
tų arba rašykite Rittmeister of 
Canada Inc., 297 South Service 
Road, Grimsby, Ont., L3M 4E9

1989 
metų EKSKURSIJOS

L L I E T U \Z XX
birželio 15 - birželio 28 — Kaune kaina $2,533
liepos 22 - rugpjūčio 4 — Kaune kaina $2,769
rugpjūčio 23 - rugsėjo 4 — Kaune kaina $2,533

Sudaromi iškvietimai giminių apsilankymui ir sutvarkomi dokumentai giminių aplankymui Lietuvoje. 
Dėl smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu:

V. BAČĖNAS arbaA. MEDELIS
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1 Tel. (416) 593-0600

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

Justinas Raškauskas

-wor r 624-6336______ namų 897-0068
I ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
i Toronto & Mississauga Real Estate Board 
J 4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W1M4

BROWN

DRESHER Ltd. 
Member Broker 
Tel. 233-3334 

v FAX 233-0285
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8
Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse.

Kreipkitės į Valterį Drešerį.
Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai. 

Didžiausia pirkimo ir pardavimo įstaiga pasaulyje.

TA O 17 C IJ17 INSURANCE 
U Iv ILkTl l 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 6) 533-1 1 21
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.Zyg/s per At/antą
Gegužės 1 d. iš Klaipėdos į 

Niujorką su iškeltom trispal
vėm išplaukė trys jachtos: 
“Lietuva” iš Klaipėdos, kapi
tonas Osvaldas Kubiliūnas, 
“Audra” iš Kauno, kapitonas 
Ignas Miniotas, ir “Dailė” iš 
Vilniaus, kapitonas Algirdas 
Dovydėnas. Kelionės tikslas, 
kaip praneša Vilniaus radi
jas, pagarsinti Lietuvos var
dą ir išmėginti savo jėgas. 
Jachtą kapitonai atsišauki- 
ihu sako: “Mes plaukiame į 
naująjį žemyną. Mūsų širdyse 
— Lietuvos vardas, mūsų lūpo
se — jos pasveikinimas isto
rijos vėtrų išbarstytiems vai
kams. Mes imamės pakartoti 
kelią, kurį jūs nuplaukėte 
varganais imigracijos biurų 
garlaiviais ar tremtinių liki
mo išginti... Mes plaukiame 
vardan Lietuvos. Įveikdami 
priešiškumo bangas ir erdvės

"J TORONTO
Anapilio žinios

— Balandžio 30 d. Pirmąją Komu
niją mūsų parapijoje priėmė: Alek
sa Henderson, Vida Kaleinikaitė, 
Ričardas Juras, Darius Narušis, 
Antanas Pacevičius, Adomas Rama
nauskas, Mykolas Rovas ir Justi
nas Šimonėlis. Dėkojame seselei 
Palmyrai už vaikučių paruošimą. 
Iškilmių proga 11 v. Mišiose giedojo 
Maironio šeštadieninės mokyklos 
choras, vad. muz. D. Viskontienės.

— Šv. Kazimiero kolegija Romo
je kreipiasi į lietuvius katalikus 
finansinės paramos. Iki šiol ši 
kolegija ruošė lietuvius kunigus 
išeivijai. Tikimasi, kad greitu laiku 
studijoms atvyks ir klierikų iš Lie
tuvos. Kadangi kolegijos pastatai 
reikalingi kapitalinio remonto, 
prašome visus dosniai aukoti šiam 
reikalui per mūsų parapiją.

— “Gintaro” ansamblio nariai 
Motinos dienos proga mūsų para
pijoje pardavinės rožes.

— Tęsiamas finansinis vajus Ka
nados lietuvių kultūros muziejui 
Anapilyje. Iki šiol surinkta $164,- 
851.09. Muziejui aukojo: $1000 — J. 
Staškevičius (savo brolių a.a. kun. 
Jono ir a.a. Stasio atminimui).

— Aukojo parapijai $300 — B. Ser- 
gautis (mirusių brolių ir seserų 
atminimui); $220 — J. A. Šulcai. Re- 
lig. Lietuvos šalpai papildomai su
rinkta $20. Viso surinkta ir bus iš
siųsta $10,312.00.

— Mišios gegužės 7, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a Sofiją Laurinavičie
nę, 11.00 v.r. už parapiją; Wasagoje 
3.00 v.p.p. už a.a. Juozą Firavičių, 
Tomą ir Albiną Trečiokus.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams au

kojo: $100 — A. Krikščiūnas, A. Ur
bonas; $50 — V. Gudaitis. Iš viso 
statybos fonde yra $124,184.36. Au
kos priimamos “Paramoje” sąsk. nr. 
8711, Prisikėlimo parapijos koope
ratyve sąsk. nr. 155332.17 ir “Tal
koje” sąsk. nr. 4259.

— Sekmadienio popietėje dalyva
vo 230 asmenų. Svečių knygoje pa
sirašė: L. Jurgelienė iš Garliavos, 
S. Jurgelis iš Marijampolės, J. Vie- 
raitis iš Vilkaviškio, R. Valiukevi
čius iš Vilniaus, E. J. Knystautas 
iš Ste-Foy, Que.

— LN moterų būrelio narių infor
macinis susirinkimas — gegužės 7, 
sekmadienį, 12.30 v.p.p. LN sekly
čioje.

— LN seklyčiai reikalingi ekspo
natai. Suinteresuoti parduoti ar 
paaukoti prašomi skambinti LN 
vedėjui tel. 532-3311.

— LN švietimo komisija, suside
danti iš S. Vaštoko, pirm., V. Dau
ginio (jam išvažiavus atostogų, at
stovavo LN pirm. J. V. Šimkus), O. 
Delkaus, V. Kulnio ir J. Slivinsko, 
gavusi 16 prašymų, paskyrė 10 sti
pendijų pagal taškų sistemą: 1. Ma
rytei Balaišytei — $504, 2. Daliai 
Tunaitytei — $483, 3 & 4 (alfabetine 
tvarka Vilijai Bijūnaitei ir Danu
tei Grajauskaitei po — $462, 5, 6, 7 
Onai Stanevičiūtei iš Lynden, Ont., 
Loretai Stanulytei, Onutei Žukaus
kaitei po — $441, 8, 9, 10 Raimun
dui Laurinavičiui, Juozui Lukšui 
(abu iš Hamiltono), Linai Mockutei 
po $420. Iš viso išmokėta $4494.

Toronto Maironio ir Hamil
tono Vysk. M. Valančiaus lietu
vių mokyklos išleido sukaktu
vinį metraštį. Jame atsispindi 
abiejų mokyklų 40 metų veik
la. Leidinys didelio formato 
ir gražiai išleistas. Metraštį 
puošia gausios nuotraukos ir 
iliustracijos, nemažai pačių 
mokinių atliktos. Jame moki
niai ir rašo. Išspausdinti mo
kytojų ir baigusių mokyklas 
mokinių sąrašai. Šia proga 
mokyklas sveikina Lietuvos 
gen. konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas ir įvairių institucijų 
vadovai. Metraštį redagavo: 
G. Paulionienė, J. Danaitis, 
R. Ločeris, V. Stanevičienė, 
Ž. Šelmienė, R. Rygelienė. Vir
šelis — L. Ločerio, nuotraukos 
— R. Pranaičio ir J. Miltenio. 
Spaudė Danaitis Associates 
Ine.

tolybę, mes tiesiame jums, mū
sų broliai, rankas — ilgus me
tus mus skyręs Atlantas lai 
tampa vienybės tiltu ...”

Prašo talkos
Sąjūdžiolnfo, Lietuvos per

sitvarkymo sąjūdžio skyrius, 
prašo tų, kurie skaito laikraš
čius anglų, vokiečių, prancūzų 
kalbomis, atsiųsti iškarpų apie 
Pabaltijį ir aplamai Sovietų 
Sąjungą. Taip pt, kurie vyks
ta į Lietuvą, prašomi kreiptis 
į Sąjūdžiolnfo, kad būtų gali
ma įduoti nuvežti laikraščių 
iškarpų ir knygų. Šiuo metu 
Lietuvoj reikia ypač popie
riaus telefaksui. Kiekvienas 
ten keliaujantis galėtų tų 
reikmenų Lietuvon nuvežti. 
Sąjūdžiolnfo adresas: 7159 S. 
Whipple, Chicago, IL 60629, 
tel. (312)476-8469.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

v.r. Mišias giedojo Londono lietuvių 
choras, vadovaujamas Ritos Vilio
nės.

— Ruošiasi tuoktis Danguolė T. 
Juozapavičiūtė su Michael Breen.

— Sekminių novena prasideda šį 
penktadienį. Novenos knygutės 
yra padėtos šventovės prieangyje.

— Motinos dienos proga mūsų 
šventovėje per visą gegužės mėnesį 
bus laikomos Mišios už gyvas ir 
mirusias motinas, šiokiadieniais 
8 v.r., šeštadieniais 9 v.r., o sekma
dieniais 10.15 v. Mišios bus laiko
mos už tas motinas, kurių vardai 
bus surašyti ir lapeliai padėti ant 
altoriaus.

— Gegužinės pamaldos nuo pirma
dienio iki penktadienio — 7 v.v., 
šeštadieniais litanija bus skaito
ma po 9 v. Mišių, o sekmadieniais 
litanija bus giedama po 11.30 v. Mi
šių.

— Šis penktadienis, mėnesio pir
masis. Šventoji valanda prasideda 
7 v.v. Mišios 7.30 v.v. Išpažinčių 
klausoma prieš Mišias. Seneliai ir li
goniai lankomi ligoninėse ir prie
glaudose iš anksto susitarus. Šį šeš
tadienį Gyvojo Rožinio draugija 
renkasi 10.30 v.r. Rožinio kalbėti, 
o 11 v.r. — Mišios. Pensininkų na
muose “Vilnius” Mišios — 5 v.p.p.

— Trečiojo Šv. Pranciškaus ordino 
mūsų parapijos kongregacijos mė
nesinis susirinkimas ir Mišios šį 
ketvirtadienį 10 v.r.

— Parapijai aukojo: $300 — V. Lia- 
čas, dr. R. Barakauskas; $200 — dr. 
P. S. Vytė, V. Čepauskienė; $100 — E. 
Dickson, A. Navickas, O. Skėrienė, 
S. Šenferas; $50 — V. Lėverienė, V. 
M. Kriščiūnai; pranciškonų klierikų 
fondui: $50 — E. S. Kuzmickai; Share 
Life: $50 — P. Skrupskas.

— Mišios gegužės 7, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Ievą Janulynienę 
ir Krilavičių šeimos mirusius, 9.20 
v.r. — už a.a. Joną Gegužį, 10.15 v.r. 
— Pirmos Komunijos einančių vai
kučių intencija, už gyvas ir miru
sias motinas, už a.a. Mariją ir Nor
kų šeimos mirusius, 11.30 v.r. — už 
gyvus ir mirusius parapijiečius, 7 
v.v. — už a.a. Juozą Nevulį.

Dr. Marija Ramūnienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $200.

A. a. S. Treigio dešimties me
tų mirties prisiminimui A. 
Štuopienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

Kun. Alfonsas Svarinskas, 
buvęs ilgametis sąžinės kali
nys, linkėdamas “Tėviškės ži
burių” darbuotojams Aukš
čiausiojo palaimos, laikraš
čiui paremti atsiuntė $30.

A. a. Jono Staradomskio at
minimui Vytas ir Eugenija 
Starkevičiai iš Whitby, Ont., 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

A. a. Petro ir Agotos Mazaičių 
atminimui Gražina Mazaitytė- 
Wade, Sudbury, Ont., “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Onos Gailiūnaitės at
minimui V. ir M. Miceikos iš 
Simcoe, Ont., “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

Punsko lietuvių kultūros 
namų statybos vajui aukojo: 
$1000 — Kanados lietuvių fon
das; $500 — kredito kooperaty
vas “Parama”; $100 — P. Kazu- 
konis; $50 — S. A. Daunoravi- 
čiai (iš Montrealio). Nuoširdi 
padėka visiems.

Anapilio knygyne
JAU GAUTA

J. Kralikausko VĖLINĖS — $12; 
Londono “Pašvaistės” choro įdai
nuota kasetė — $12; sol. S. Žieme- 
lytės paruošta muzikos kasetė TĖ
VIŠKĖS KAMPELIS — $10; LIE
TUVA IR KRIKŠČIONYBĖ — $6.

REIKALINGA MOTERIS, kuri ga
lėtų gyventi kartu ir padėtų pri
žiūrėti 3 vaikučius lietuvės šei
moje. Skambinti tel. 887-1392 To
ronte.

1989 m. gegužės 13, šeštadienį, 7 v.v., Toronto Lietuvių namuose 
PROGRAMOJE: Toronto “Atžalynas” ir Čikagos lietuvių šokių grupė “Grandis” 
Veiks loterija, bus šilta vakarienė su vynu, (ėjimas - $17.50 asmeniui, $35 - porai ir $14 - studentams. 
Bilietus galima įsigyti pas V. Dauginį tel. 533-1121 arba V. Vitkūnienę tel. 621-8671.
Visi kviečiami savo dalyvavimu ir aukomis paremti mūsų šokantį - dainuojantį jaunimą.

TĖVŲ KOMITETAS

Į Kviečiame visus iš arti ir
toli atsilankyti į Toronto 17 NT C D T A
Gintaro”ansamblio l\k/ 1 W Ll 11 A

Išleistuvės į Lietuvą
Šio koncerto programa bus atlikta ir Lietuvoje: tautiniai šokiai, 
skudučiai, poeto H. Nagio poezija, loterija, kava ir pyragai. 
Bilietai iš anksto gaunami pas J. Vingelienę tel. 233-8108. Visos vietos 
numeruotos. Kaina - $5. “Gintaro” ansamblis ir lėšų telkimo komitetas

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS 
praneša, kad

a? 

metinis narių susirinkimas 
šaukiamas š.m. birželio 3, šeštadienį, 11 v.r., Toronto Lietuvių namuose, 

1573 Bloor St.W., Toronto, Ontario

Visiems nariams bus išsiuntinėti pakvietimai ir metinės apyskaitos bei balansai. Gaila, kad dau

gelis pakvietimų sugrįžta atgal nepasiekę narių, nes fondui nepranešama apie adreso pakeitimą. 
Adresą pakeitus, prašome pranešti. ’ KLF valdyba
---------------------------------—-------------------------------------------------------------------- --
Toronto Maironio mokyklos 

1989-1990 mokslo metų regis
tracija bus gegužės 6 ir 13 d.d. 
mokyklos patalpose ir gegužės 
7 d. Prisikėlimo parapijos sa
lėje nuo 10.00 v.r. iki 12.00 v. 
Norint planingai pradėti pa
mokas rugsėjo mėnesį, yra bū
tina žinoti tikslų mokinių skai
čių. Į jaunesniųjų darželį kvie
čiame vaikučius 4-rių metų 
amžiaus (gimę 1985 m.). Kvie
čiame ir vyresnius, kurie no
rėtų pradėti mokytis lietuvių 
mokykloje. Registracijos mo
kestis — $50.

G. Paulionienė, vedėja
Dail. Aldonos Totoraitienės 

meno paroda įvyks Prisikėli
mo parapijos Parodų salėje ge
gužės 13-14 d.d. Atidaryta šeš
tadienį 4 v.p.p. — 9 v.v., sekma
dienį 9 v.r. — 3 v.p.p.

KLB St. Catharines apylin
kės valdyba gegužės 14, sekma
dienį, Tėvų pranciškonų patal
pose, 75 Rolls, ruošia Motinos 
dienos minėjimą. Minėjimas 
bus pradėtas 10 v.r. iškilmin
gomis pamaldomis. Po jų KLB 
valdybos pirm. V. Bireta kal
bės apie Vasario 16 minėjimą 
Lietuvoje. Bus rodoma vaizda
juostė iš nepriklausomybės 
minėjimo Kaune ir Vilniuje. 
Valdyba prašo Niagara pusia
salio lietuvius gausiai daly
vauti Motinos dienos minėji
me ir išklausyti bendruome
nės pirmininko pranešimą. Po 
programos — kavutė. Valdyba

Lietuvių karių veteranų są
jungos “Ramovė” skyrių suva
žiavimas įvyks 1989 m. gegužės 
20-21 d.d. Klivlande (877 E. 185 
St., Cleveland, Ohio 44119, 
USA), Lietuvių namuose. Ten 
bus paminėta ir žurnalo “Ka
rys” 70 metų sukaktis. Daly
vaus ir atstovai iš Kanados. 
“TŽ” redakcija yra pasiuntusi 
sveikinimą iškilmės rengė
jams.

Toronto vyrų choro “Aras” 
rūpesčiu garsus Lietuvos ra
dijo ir televizijos ansamblis 
“Armonika” atvyksta į Kana
dą birželio 19. Numatomi kon
certai Toronte, Hamiltone ir 
Montrealyje. Tikslios koncer
tų datos bus skelbiamos vė
liau. Norintieji dalyvauti kon
certe Toronte iš kitų kolonijų 
bilietus galės užsisakyti pas 
“Aro” valdybą tel. 247-2221.

Stasys Jokūbaitis, lietuvių 
visuomenės veikėjas, taip pat 
reiškiasi Kanados liberalų 
partijoje. Švęsdamas 70-jį gim
tadienį, gavo sveikinimą iš Ka
nados liberalų partijos vado J. 
Turnerio ir parlamentaro J. P. 
Flis.

“Gintaro” išleistuvės Lietuvon
Visi kviečįąmi dalyvauti 

“Gintaro” išlęistuvėse antra
dienį, gegužės 16, Prisikėlimo 
parapijos salėje. Tą vakarą 
bus rodoma tą,pati programa, 
kurią matys panevėžiečiai ge
gužės 27 d., kauniečiai gegu
žės 29 d. ir vilniečiai gegužės 
30 d. Programa bus kartojama 
Alytuje gegužės 31 d., Šiau
liuose — birželio 1 d. ir Pa
langoje — birželio 3 d.

Programoje girdėsite poeto 
Henriko Nagio specialiai pa
rašytą tekstą ir eilėraščius. 
Poetas apibūdina išeivijos 
nuotaikas apie Lietuvą ir per
duoda linkėjimus atgimstan
čiai tautai. Už tai “Gintaro” 
ansamblis lieka itin dėkingas 
poetui H. Nagiui.

Išleistuvių pasirodyme bus 
išstatytas rištinis kilimas, 
vaizduojąs “Gintaro” ansamb
lio emblemą. Šis kilimas, kurį 
suprojektavo ir darbui vado
vavo dr. A. Kazlauskienė, bus 
nuvežtas į Lietuvą ir paliktas 
kaip “Gintaro” viešnagės prisi
minimas.

Už paaukotas savanoriško 
darbo valandas “Gintaro” an
sambliui Ontario kultūros mi
nisterijos buvo apdovanoti 
specialiais pažymėjimais Rū
ta Žilinskienė, Jane Vinge- 
lienė, Rimas Paulionis ir Mi
kas Slapšys. Žymenius įteikė 
Kultūros ministerė Lily Mun
roe tam tikslui suruoštame 
priėmime.

Motinos dienos proga, gegu
žės 14 d., gintariečiai abiejo
se Toronto lietuvių katalikų 
parapijose pardavinės rožes. 
Pagerbdami mamytes, jas ap
dovanodami rožėmis, parem- 
site ir “Gintaro” išvyką Lie
tuvon.

“Gintaro” ansamblio nariai 
platina loterijos bilietus. 
Loterijos laimikiai: A. Vaito- 
nienės išausta medžiaga mote
riškiems tautiniams drabu
žiams, $200 — piniginė premi
ja, gintariniai papuošalai ir 
L. Sendžikienės išausta vyriš
ka juosta bei kaklaraištis. Lo

DĖMESIO!
1989 metų gegužės 8, pirmadienį, 10 vai. vakaro, 
pradedama nauja religinė radijo valandėlė 
lietuvių visuomenei Kanadoje. Bus girdima nuo Buffalo iki 
Wasagos ir nuo Kitchenerio iki Oshawos (ne tik Toronte ir 
Hamiltone). Radijo banga 1250 AM per CHWO radijo stotį. 
Lithuanian ministries, P. O. Box 1081, Station A, Hamilton, 
Ont. L8N 4B3, Canada.

nuoširdžiai 
kviečia 
visuomenę į

55 1989 metų 
gegužės 16 
antradienį, 
7.30 v. v., 
Prisikėlimo 
parapijos 
salėje.
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terijos traukimas įvyks gegu
žės 16 d. išleistuvių vakare.

Ansamblio kelionę į Lietu
vą parėmė: $232 — J. Venslo- 
vaitis, $200 — KLB Toronto 
apylinkės valdyba, U. Paliu
lytė, ir J.B.; $100 — T. Gurevi
čius; $50 — V. Paulionis. Nuo
širdi padėka visiems aukoto
jams. R.G.

Mėnraštis “Akiračiai” 1989 
m. 3 nr. išspausdino ilgą pokal
bį su torontiete istorike dr. 
Rasa Mažeikaite. Ji yra gimusi 
Toronte 1953 m., lankiusi lie
tuviškas mokyklas ir lietuvių 
kalbos kursus Vilniaus univer
sitete. Istorijos daktarės laips
nį gavo Fordhamo un-te 1987 
m. Lietuvos istorija susidomė
jo lankydamasi Lietuvoje. Da
bar ji įvairiomis progomis 
skaito paskaitas, redaguoja 
istorinius lietuvių autorių 
leidinius, rūpinasi Kanados 
lietuvių kultūros muziejaus 
organizavimu. Pokalbyje ji 
pareiškė norinti būti naudin
ga savo tautai.

Savaitraštis “Dirva” 1989 m. 
16 nr. išspausdino “Tėviškės 
žiburių” 40-mečio iškilmės ap
rašymą, paruoštą jos bendra
darbio J. Varčiaus. Aprašyme 
paminėtas “TŽ” nueitas kelias 
ir apibūdintas pats laikraš
tis: “TŽ” yra turiningas savait
raštis, 10-12 psl. apimties, iš
samiai aprašąs Kanados ir pa
saulio lietuvių išeivijos visuo- 
meninę-kultūrinę veiklą, skel
biąs daug aktualių straipsnių 
apie gyvenimą ir įvykius oku
puotoje Lietuvoje, nagrinėjąs 
nutautėjimo ir lietuvybės iš
laikymo problemas išeivijoje”. 
Aprašyme minimas leidėjų 
draugijos pirm. dr. S. Čepo 
pareiškimas, kad ši “TŽ” su
kaktis “iškilmingiau bus pa
minėta specialiu renginiu šių 
metų pabaigoje”. “TŽ” redak
cijos žiniomis, rudenį numa
tytas ne specialus renginys, 
o sukaktuvinis laikraščio nu
meris, nes pirmasis “TŽ” nr. 
išėjo 1949 m. gruodžio 24 d.

MONTREAL
Aušros Vartų parapijos choras ge

gužės 7 d. 12 v. ruošia pavasarinį 
koncertą. Dalyvaus ir sol. Antanas 
Keblys, kuris dainuos su choru ir at
skirai. Taip pat bus skaitoma poe
zija. Akompanuos ir diriguos muzi
kai Mme Madeleine Roch ir Alek
sandras Stankevičius. Po koncerto 
bus kavutė ir saldumynai.

Motinos dienos minėjimą rengia 
KL jaunimo sąjunga gegužės 14 d. 
12 v. AV parapijos salėje. Šiais me
tais programa, atrodo, bus visiškai 
kitokio pobūdžio, negu praeityje 
Kartu bus ir Montrealio lituanis
tinės mokyklos mokslo metų užbai

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

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

LITAS
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

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

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

MOKA UŽ:
Certifikatus ............... ... 1 13/4% Taupymo-special............ ....  61/4%
Term, indėlius:

1 metų ...............
180 d. -364d. ...

... 101/4% 
.....  93/4%

Taupymo-su gyv. dr........
Taupymo-kasdienines ...

....  6 %

....  53/4%

120 d. - 179 d. ... ....  93/4% Einamos sąsk..................... .... 41/z%

60d. - 119d. ... ....  91/2°/o RRIF-RRSP-term......... ... 1 13/4%
30 d. - 59 d. ... ....  91/4% RRIF - RRSP - taup......... ....  63/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 131/4%, asmenines-nuo 131/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00-3.00 —

Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00-7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00-6.00

MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2 

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

PALAIKOM ryšius su kultūriniais vienetais, ansambliais 
Lietuvoje.

IŠRUPINAM iškvietimus meninėms grupėms apsilankyti - 
koncertuoti Lietuvoje.

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

39-sios Šiaurės Amerikos lietuvių

SPORTO ŽAIDYNĖS
įvyks 1989 m. gegužės 5-7 d.d. Toronte, Ontario
BUS VARŽOMASI krepšinyje, tinklinyje, ledo ritulyje, 

kėgliavime, raketbole ir skuaše.
Gegužės 5, penktadienį, 8 v.v. -1 v.r.
Prisikėlimo parapijos salėse, 1011 College Street

DIDYSIS SUSIPAŽINIMO BALIUS
Gegužės 6, šeštadienį, 8 v.v. -1 v.r.
Toronto Lietuvių namuose, 1573 Bloor Street West

ŠOKIAI JAUNIMUI
(Disco Dance), baras

Gegužės 7, sekmadienį, 10 v.r., 
sportininkams pamaldos visose šventovėse

Žaidynių organizacinis komitetas

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

PARDUODU geros rūšies foto apa
ratą 35 mm NIKON-FE. Pilnai au
tomatiškas. Kaina — $430 (įskai
tant du stiklus — F1.8, F2.8, du 
filtrus, futliarą, automatišką ap
švietimą ir trikojį). Galima nusi
fotografuoti pačiam. Tel. 766-5380, 
Toronto.
, ................ ■■—■■■■

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).

gimas.
A. a. Vincas Ambrozaitis, 82 m. 

amžiaus, gaisro metu žuvo savo na
muose balandžio 17 d. Palaidotas iš 
AV šventovės balandžio 20 d. Liūdi 
trys sūnūs ir trys dukros, kurių vie
na yra Vilniaus operos solistė, ke
lis kartus lankiusi tėvą ir kitus šei
mos narius, gyvenančius Kanadoje.

A. a. Yvonne Pukterienė (Bouvet), 
62 m. amžiaus, mirė balandžio 19 d. 
Po pamaldų AV šventovėje balan
džio 22 d. palaikai sudeginti Notre 
Dame dės Neiges krematoriume. 
Liūdi vyras, duktė, sūnus, vaikai
tė ir kiti artimieji. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

DĖMESIO! Siunčiam video apara
tūrą j Lietuvą. Hitachi 600 E su pa
siuntimu $1,275 (amerikietiškais). 
Palyginkit kainas. Siunčiam vais
tus ir medicinines priemones. 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. (41'fe) 234-0243 
Toronte.


