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Žiemos džiaugsmai ir problemos
Žinoma, ne visi džiaugsmai, išvykos ir malonumai 

prasideda su pavasario žiedais. Prasideda jie ir su pir
mosiomis snaigėmis, ypač tiems, kurie mėgsta žiemos 
sportą ir turi tam palankias sąlygas. Pasidairę tų mėgėjų 
matome tūkstančius kone visose kalnų ir kalnelių atšlai
tėse - daugiausia slidinėtojų. Amžiaus atžvilgiu tai bene 
plačiausia sportuojančiųjų eibė. Čia ir seneliai, ir tėvai, 
ir vaikaičiai. Smagu visiems pasiausti sniege, sveikai 
praleisti laiką, susitikti su draugais. Ir visa tai dažniau
siai atsitinka savaitgaliais, kai turima daugiau laisvo 
laiko.

TAČIAU tie laisvieji savaitgaliai kai kuriems jau 
nėra laisvi kaip atrodo. Įsipareigojimai ima labai 
dažnai kryžiuotis su malonumais. Susidaro gana 
sunkus derinimo uždavinys, kurio blogas išsprendimas 

neišvengiamai kam nors kenkia, kas nors dėl to turi nu
kentėti. Sakykim, mūsų lietuviškų mokyklų pamokos, 
organizacijų sueigos, repeticijos, renginiai ir aplamai 
visas lietuviškasis gyvenimas dėl blogų sprendimų 
pastumiamas antron vieton, pirmąją užleidžiant žiemos 
džiaugsmams. Tai reiškinys, keliantis rimtas problemas. 
Vienur kitur priklausantieji vaikai ir ne vaikai, kiekvie
nam savaitgaliui artėjant, atsiduria tarsi kokioje kryžke
lėje, kurioje įkaltos dvi skirtingos rodyklės. Pasirinki
mas svarbus, nors ne visada malonus. Jį dažnai nulemia 
šviežiai iškritęs sniegas ar draugų ratelis. Tai lengvabū
diška. Yra betgi ir tokių, kuriems pareigos atlikimas sto
vi virš visų malonumų ir džiaugsmų, nes tasai atlikimas 
jau yra malonumas. Jaunimui labai svarbu stovėti pasta
rųjų pusėje, nes lengvabūdiškai ir netvarkingai praleis
tas laikas be reikalo žarsto nelengvai sudėliojamą kraitį 
ateičiai. Aplamai, gyventi “su šia diena”, per mažai žvel
giant į rytojų, yra tikrai žalinga. O tasai vienos dienos 
gyvenimas, kaip kokia moderni mada, plinta ir bando iš
graibstyti visą jaunimą.

NEĖŪTŲ teisinga teigti, kad savaįtgalių džiaugs
mai tesikryžiuoja su lietuvišku gyvenimu. Iš tikrų
jų jie kryžiuojasi visur, jei nebandoma ieškoti 
tinkamo derinio. Bent jau patenkinamai spręsti tų susi

kryžiavimų problemą tegali nuolatinės pastangos, kiek 
įmanoma, detaliau paskirstyti laiką. O šito reikia siekti, 
reikia išmokti, įprasti, ir tai jau nuo pat mažens. Iš pra
džių gali būti sunku. Gali atrodyti, kad atsisakoma lais
vės, užsidėdami kažkokie varžtai, kad toks menkas daik
telis kaip laikrodis tampa vadovu. Bet tolydžio pripratus 
prie tvarkingo laiko paskirstymo, kitaip gyventi būtų net 
sunku. Patirtis rodo, kad žmonės, kurie sugeba savo laiką 
paskirstyti ir gyventi pagal tam tikrą planingumą, gali 
daug pasiekti ir jaustis laimingi. Sėkmė moksle ar dar
buose didele dalimi priklauso nuo tvarkingo laiko pa
skirstymo. Todėl kalbant apie pramogavimus, apie žie
mos džiaugsmus ir viskuo perkrautus savaitgalius, kaip 
ten bebūtų, išeitis ir tėra - laiko paskirstymas, kad vis
kas būtų derinama, kad niekas nenukentėtų, kad džiaugs
mų vilionėse nepaskandintume pareigingumo, kad leng
vabūdiškas elgesys neapsunkintų tų, kuriems gali tekti 
dėl to daugiau dirbti. Visa' tai labai svarbu, ypač jaunie
siems, besiruošiantiems susidaryti savo gyvenimo stilių. 
O jis ir yra teisingų ar klaidingų požiūrių veidrodis. Č.S.

Pasaulio įvykiai
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ PIRMĄ KARTĄ IŠKILO VOKIETIJŲ 
sujungimo klausimas, kai Maskvoje viešėjo Rytų Vokietijos prem
jeras H. Modrowas, šiai minčiai susilaukęs ir M. Gorbačiovo pri
tarimo. Esą abiejų Vokietijų sujungimą skatina paskutinieji 
įvykiai pasaulyje, R. Europoje ir pačioje Sovietų Sąjungoje. M. 
Gorbačiovas betgi nori, kad sujungta Vokietija nesugriautų Eu
ropos saugumo, neatneštų rūpesčių jos kaimynams, kad susi
jungimui pritartų II D. karą laimėjusios didžiosios valstybės - 
Sovietų Sąjunga, JAV, Britanija ir Prancūzija. R. Vokietijos prem
jeras H. Modrowas, anksčiau atmesdavęs abiejų Vokietijų su
jungimą, dabar spaudos konferencijoje R. Berlyne staiga pra
šneko apie vieną tėvynę visai vokiečių tautai. Esą Vokietija bus 
sujungta neutralios valstybės -------------------------------------------

Olimpinės žaidynės Toronte?
Toronto miesto taryba 12:5 

balsų santykiu oficialiai pasi
sakė už olimpinių vasaros žai
dynių surengimą Toronte 1996 
m. Šis nutarimas įpareigojo 
burmistrą A. Eggletoną vasa
rio 1 d. išsiųsti pasiūlymą Tarp
tautiniam olimpiniam komite
tui ir prašyti sutikimo 1996 m. 
olimpiadai Toronte. Anksčiau 
tik buvo kalbama apie olimpi
nių žaidynių surengimą Toron
te, o dabar jau pradedamas 
oficialus sumanymo įgyvendi
nimas.

Miesto tarybai iki š. m. ba
landžio 30 d. reikės patvirtin
ti konkrečius žaidynių suren
gimo planus ir juos taip pat 
pasiųsti Tarptautiniam olim
piniam komitetui. Pastarasis 
miestą 1996 m. olimpinėms va
saros žaidynėms turės pasi
rinkti ir paskelbti iki š. m. rug
sėjo 18 d. To sprendimo laukia 
šeši pasaulio miestai - Atlan
ta, Atėnai, Belgradas, Mančes
teris, Melburnas ir Torontas. 
Tad niekas šiuo metu negali 
būti tikras, kad 1996 m. žaidy
nėms bus pasirinktas lig šiol 
jomis visiškai nesidomėjęs 
Torontas, kurį 1976 m. pralen
kė Montrealis burmistro J. 
Drapeau pastangų dėka.

Torontas ar Atėnai?
Olimpinių vasaros žaidynių 

Toronte planuotojams didžiau
sią problemą sudaro jas 1996 
m. norintys gauti Atėnai. Mat 

olimpiados idėja yra gimusi 
Graikijoje, o 1996 m. bus mini
mas pasaulinio masto moder
nių olimpinių žaidynių šimt
metis. Tad visiškai logiškas 
yra Graikijos reikalavimas 
sukaktuvines žaidynes sureng
ti Atėnuose.

Kažin ar vertėjo Toronto va
dovams pasirinkti sukaktuvi
nius 1996 m. ir dabar gyventi 
viltimi, kad Graikija moder
nioms olimpinėms žaidynėms 
negalės sutelkti pakankamai 
lėšų. Didelės pamokos 1976 m. 
žaidynėse susilaukė Montrea- 
lio burmistras J. Drapeau, jo
mis atnešęs beveik bilijono 
dolerių nuostolį savo miestui.

Torontiškiai organizatoriai 
sakosi esą atsargesni, bet ir jų 
planai nėra pilnai garantuoti. 
Pradžioje visoms olimpinėms 
išlaidoms buvo numatyta apie 
$1,32 bilijono, o paskutinieji 
tyrimai išlaidas padidina iki 
$2,52 bilijono. Numatomos 
pajamos padidėjo nuo $1,06 
bilijono iki $2,43 bilijono, bet 
visvien lieka $90 milijonų de
ficitas, ateityje galintis gero
kai pastorėti ir pasiekti šim
tus milijonų.

Nauji įrenginiai
Toronto vadovai džiaugiasi 

moderniu SkyDome stadionu, 
turinčiu uždengiamą ir atiden
giamą stogą, bet jis tinka tik 
beisbolui ir kai kuriems ki-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Atstatyto Laisvės paminklo šventinimo iškilmėje 1989 m. vasario 16 d. Vytauto Didžiojo muziejaus sodelyje Kaune 
kalba savanoris arch. VYTAUTAS LANDSBERGIS-ŽEMKALNIS, šalia (dešinėje) jo sūnus prof. VYTAUTAS 
LANDSBERGIS, Sąjūdžio seimo tarybos pirmininkas Nuotr. V. Butkaus

“Lietuva nepasiduoda” I mavriks wlfsons
V. Vokietijos dienraštis “Die Welt” sausio 6 paskelbė latvio istoriko ir deputato 

Mavrikio Vulfsono straipsnį “Lietuva nepasiduoda”* Pateikiame jo vertimą

Prieš kurį laiką Sov. Sąjun
gos ministerių tarybos pirm. 
Nikolajus Ivanovičius Ryžko
vas mane paklausė, kodėl lat
viai taip kietai įsikibę į nepri
klausomos Latvijos idėją. Pa
sakiau, jog pakaktų vieno pa
grindo: ši maža tauta niekad 
nesutiko su tuo, kad jos liki
mas būtų jūsų ir Gorbačiovo 
sprendžiamas Maskvos Krem
liuje.

Nikolajus Ivanovičius kiek 
patylėjo, tada atsakė: visi ma
no pirmtakai liejo plieną. Aš 
irgi. Ar jūs tikrai manote, kad 
rusų plieno liejikų kartos at
stovas galėtų ką nors blogo 
Latvijai linkėti? Ne, atsakiau, 
bet viso pasaulio plienas ne
duoda teisės prie Maskvos 
spręsti kitos tautos likimą prie 
Dauguvos.

Paminiu šį pokalbį, kad laik- 
raščio “Die Welt” skaitytojai 
susidarytų vaizdą, kokiais ar
gumentais vedamas ginčas dėl 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
nepriklausomybės. Bet čia vis 
dėlto turėčiau pridėti kelis 
papildomus argumentus: 1939- 
jų ruduo ir velnio paktas, kuris 
pernai gruodžio 24-ją, po pen
kiasdešimtmečio neigimo, bu
vo Sov. Sąjungos liaudies de
putatų suvažiavimo paskelbtas 
neteisėtu ir negaliojančiu. 
1940-jų vasara: Sov. Sąjungos 
ultimatumas, Pabaltijo res
publikų užpuolimas ir prijun
gimas. Paskui 50 karinės ir 
partinės diktatūros metų, 500. 
000 iš tėvynės ištremtų, nužu
dytų, badu numarintų, sušal
dytų. Ūkinis atsilikimas, rusi
nimas, katastrofiška ekologija
dėl prievarta vedamo superin- 
dustrializavimo. 1989-ji: 23% 
naujagimių Latvijoje ligoti. 
Ar tai gana? Arba veikiau: ar 
to nedaug nėra per daug, kad 

reikėtų nuo šito režimo ir šitos 
praeities nusigręžti?

Prieš tai mums sakoma: Rau
donosios armijos įžygiavimą 
1940 m. sąlygojo įtempta pa
saulio padėtis. Daugelis tada 
sveikino rusų kariuomenę. 
Prie Stalino visi kentėjo. Jūs 
nesate išimtis. Šiaip ar taip 
jūs už mus geriau gyvenate. Ir 
galop - palaukite naujos fede
racijos, kurioje visos sovieti
nės respublikos turės daugiau 
politikos ir ūkio laisvių. Bet 
mes tada klausiam: ir kas su 
okupacija, su kariuomene, su 
KGB, su pavaldumu Maskvai, 
su partijos monopoliu, su dau
gybe centro priekabių, kas su 
šarvuočiais, kurie balandžio 
9-ją staiga pasirodė Rygos gat
vėse su grasinimu “tik pamė
ginkit!”?

1988 m. rudenį trijose Pabal- 
tijo respublikose atsirado 
liaudies frontai - bendrinės 
organizacijos, kuriose susis
pietė šimtai tūkstančių ieško
ti išeities iš aklavietės: radika
lai ir tautiniai komunistai, li
beralai, nepriklausomieji, ža
lieji, socialdemokratai. Sekė 
valdančiųjų mėginimas liau
dies sąjūdį užtvenkti. Viskas 
veltui. Grįžo brangūs seni pra
eities simboliai. Svajonė pra
deda virsti tikrove. Seka per
galė pavasario rinkimuose, 
kuriasi parlamentarų grupės 
liaudies suvažiavime ir Aukš
čiausioje taryboje, dramatiška 
kova su Pabaltijo ekonominio 
savarankiškumo priešais 
Kremliuje - ir pergalė. Ir vėl 
pergalė vietos rinkimuose. 
Triumfuojantis Baltijos “ke
lias iš širdies į širdį” 1989-jų 
rugpjūčio 23-čią. Anuliuojami 
1940 m. kvislingų seimų nutari
mai. Trijų respublikų Aukš
čiausiųjų tarybų veto teisė ir 

panaikinimas konstitucijos 
straipsnio apie partijos vado
vavimo monopolį. Paskelbi
mas savarankiškos komparti
jos Lietuvoje. Ir Maskvos ulti
matumas Vilniui.

Taip prasideda istorinis rin
kimų vajus, kuriame pirmą 
kartą dalyvaus įvairių partijų 
ir grupių kandidatai. Pasaulis 
žino, koks reikalas. Trys sovie
tinės respublikos stovi ant 
slenksčio prie demokratiškai 
renkamų parlamentų ir koalici
nių vyriausybių, kuriose komu
nistai galės būti tik mažuma.

Fone naujoji Rytų Europos 
tvarka. Vėl pavasaris Prahoje. 
Griūva sienos, žlunga pralai
mėjęs totalizmas, kairiųjų 
stovykloje suirutė ir nesantai
ka, kyla liberalai, demokra
tai, rinkos ūkio šalininkai, ir 
artėja Vokietijos susijungi- 
rnas.

Tačiau ir naujo Sov. Sąjun
gos vaidmens- pripažinimas. 
Vakarai sveikina Michailą 
Gorbačiovą kaip žymiausią 
dešimtmečio žmogų. Daugiau 
vilties nusiginklavimui ir 
įtampų mažinimui, bendradar
biavimui jungtinėje Europo
je .. . ir staiga vienas žodis - 
Vilnius.

Pasaulis gėrėdamasis žvel
gia į miestą, virš kurio jau me
tai plevėsuoja Lietuvos tri
spalvė. Nelauktas, mus erzi
nantis, Algirdo Brazausko ir 
savarankiškos Lietuvos kom
partijos vadovybės pakvieti
mas (šaukimas? ) į Maskvą. 
Kodėl Lietuvos likimas turi 
būti sprendžiamas prie Mask
vos, o ne prie Neries?

Michailas Gorbačiovas turi 
pasirinkimą - tapti nauju 
Brežnevu arba išsaugoti savo 
vardą kaip didžiausio pokario 

(Nukelta į 2-rą psl.) 

feredacijoje, turės vieną vy
riausybę ir sostinę Berlyną. V. 
Vokietijos kancleris H. Kohlis 
nesutinka su H. Modrowo gar
sinamu sujungtos Vokietijos 
visišku neutralumu, jos išsi
jungimu iš Atlanto ir Varšu
vos sąjungų. Pasak jo, sujung
ta Vokietija, būdama Europos 
širdimi, negali tapti neutra
lia ir nuo kitų izoliuota šali
mi. Kancleris H. Kohlis pokal
bius dėl Vokietijos sujungimo 
siūlo pradėti tik po Rytų Vo
kietijoje kovo 18 d. pravestų 
rinkimų. Vakarų Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris 
H. D. Genscheris nori, kad šiuo 
reikalu būtų sušaukta Europos 
saugumo konferencija. Vokie
tijos sujungimas juk turės pa
liesti ir pokaryje gerokai pa
sikeitusias jos sienas.

Busho pasiūlymas
Savo pirmojoje kalboje JAV 

kongrese prez. G. Bushas pa
siūlė Sovietų Sąjungai karių 
skaičių centrinėje Europoje 
sumažinti iki 195.000. Dabar 
ten yra 305.000 amerikiečių ir 
565.000 sovietų karių. Pasak 
prez. G. Busho, abi pusės turė
tų pasilikti tik po 195.000. Te
lefoniniame pokalbyje su M. 
Gorbačiovu jis aiškino, kad So
vietų Sąjunga visvien turės ati
traukti didžiąją dalį savo ka
rių. Juk atitraukimo reikalau
ja R. Vokietija, Čekoslovaki
ja, Lenkija ir Vengrija. Tas 
atitraukimas galės būti įskai
tytas į karių skaičiaus suma
žinimą. Anksčiau Atlanto są
junga siūlė amerikiečių ir so
vietų karių skaičių sumažinti 
iki 275.000. Prez. G. Busho pa
siūlymas šį kartą, atrodo, susi
laukė M. Gorbačiovo pritarimo, 
kurį diktuoja beveik visiškas 
Varšuvos sąjungos sugriuvimas.

Svarbūs sprendimai
Praėjusią savaitę buvo pa

sklidę gandų, kad M. Gorbačio
vas žada pasitraukti iš kompar
tijos vado pareigų ir pasilik
ti tik aukščiausiojo sovieto 
prezidiumo pirmininku. Dabar 
paaiškėjo, kad tais gandais 
turbūt tik buvo siekiama iš
judinti M. Gorbačiovo refor
mų rėmėjus ir sustiprinti jo 
poziciją. M. Gorbačiovo pla
nus atskleidė Maskvoje įvyku
si didžiulė laisva demonstra
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cija, reikalavusi atsisakyti 
kompartijos monopolio ir po- 
litikon įsileisti kitas grupes. 
Šis klausimas turėtų iškilti 
šią savaitę įvyksiančiuose kom
partijos centro komiteto už
daruose posėdžiuose, kurie 
turės aptarti kompartijos kan
didatų taktiką artėjančiuose 
respublikiniuose rinkimuose. 
Politines reformas perša ka
riuomenės sustabdytos tauti
nės kovos Azerbaidžane ir Ar
mėnijoje, kompartijos mono
polio panaikinimas Baltijos 
respublikose ir Lietuvos ko
munistų partijos atsiskyrimas 
nuo centro Maskvoje.

Priekaištai Izraeliui
Problema tapo gerokai pa

didėjęs žydų išvažiavimas iš 
Sovietų Sąjungos. Dėl imigra
cinių varžtų dabar jiems tėra 
atviros durys Izraelin. Metinė 
visų ateivių kvota į JAV tėra 
270.000. Izraelio premjeras J. 
Šamiras priima visus atvyks
tančius žydus. Jam yra proga 
Izraelio žydų skaičių nuo 3,7 
milijono padidinti iki 5 mili
jonų. Teisinamasi, kad vietos 
užteks. Tačiau iš tikrųjų poli
tikų žvilgsnis yra nukrypęs į 
okupuotas arabų žemes vakari
nėje Jordano pakrantėje ir Ga
zos juostoje. Ten sparčiai au
gančiuose naujuose kaimuose 
jau įkurdinta 70.000 žydų. Į 
juos nukreipiami ir paskuti
nieji ateiviai iš Sovietų Są
jungos. Palestiniečių protes
to balsai pasiekė ir Maskvą. 
Ten buvo pasmerktas iš Sovie
tų Sąjungos išleistų žydų nu
kreipimas į okupuotas arabų 
sritis. Pasak Tasso agentūros, 
žydų įkurdinimu norima iš ten 
išstumti laisvės siekiančius 
palestiniečius ir mažą Izrae
lį padaryti Didžiuoju Izraeliu. 
Prasitariama net ir apie gali
mą žydų išleidimo iš Sovietų 
Sąjungos sumažinimą. Izraelio 
pareigūnai sekančių trejų me
tų laikotarpyje tikėjosi susi
laukti 300.000 Sovietų Sąjun
gos žydų. Dabar staiga buvo 
pradėta šnekėti, kad Izraelin 
reikia atsivežti dar daugiau 
žydų iš Sovietų Sąjungos, nes 
ten sparčiai plinta jiems pa
vojingas antisemitizmas, gali 
prasidėti pogromai. Okupuoto
je vakarinėje Jordano pakran
tėje ir Gazos juostoje yra 1?7 
milijono palestiniečių.
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Lietuvių kalba -
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Jau senokai mus pasiekė ži
nios, kad Lietuvoje pagaliau 
lietuvių kalba paskelbta ofi- 
ciala valstybės kalba . .. Aiš
ku, kol ji tebėra Sovietų Są
jungos dalimi, rusų kalbos nu
sikratyti negali, todėl vis dar 
reikia sutikti su tuo faktu, kad 
įvairūs formuliarai, blankai ir 
antspaudai yra abiem kalbom. 
Tačiau, kai klausimas liečia 
tarptautinę plotmę, visiškas 
izoliavimas rusų kalbos sfe
roje yra ne tik nepraktiškas, 
bet arogantiškas, juokingas ir 
net kenksmingas.

1989 m. gruodžio 15 d. į mano 
duris pasibeldė paštininkas ir 
man įteikė registruotą laišką 
iš Lietuvos, už kurio gavimą 
turėjau pasirašyti pakvitavi
mą. Vokas buvo didelis, pa
dengtas dideliais antspau
dais, bet... viskas buvo tik ru
siškai, net ir pats žodis “regist- 
rovannyij ...” Panagrinėjusi 
toliau, štai ką pastebėjau: laiš
kas buvo užregistruotas Vil
niaus pašte spalio 21 d., bet 
man pristatytas . . . gruodžio 
15 ... už daugiau negu šešių 
savaičių.

Kas Vakarų pasaulyje galė
jo perskaityti žodį “registruo
tas” rusiškai? Esu gavusi laiš
kų iš Taivano, Japonijos ir net 
iš Saudi Arabijos . .. Šalia ara
biško, japoniško ar kinietiško 
raidyno, visa tarptautinė infor
macija buvo pakartota lotyniš
komis raidėmis, tai ir Ameri
kos paštui nebuvo problemos.

Rusiško imperializmo aro
gancija visada buvo žinoma 
plačiame pasaulyje, ekspor
tuojant “proletariato vieny
bę”, siunčiant sukilėliams ir 
teroristams ginklus ir amunici
ją, tačiau jų šnipai visada su
gebėjo puikiai užsimaskuoti, 
persiimti šnipinėjamo krašto 
papročiais ir išorine kultūra. 
Tai kodėl dabar, kai jau popu
liarėja “glasnost” ir “perest
roika”, Lietuvos komunistai 
bando atsikratyti Maskvos dik
tatūros sovietine Lietuvos ad
ministracija vis dar nepajėgia 
sutvarkyti tokios smulkme
nos, kaip pašto antspaudų? Pa
laikant komunikaciją su pasau
liu anapus jau trupančios gele
žinės uždangos, reikia ne vien 
šūkiais tenkintis, bet pradėti 
nuo kasdieninio gyvenimo 
smulkmenų, dedant pamatus 
būsimos nepriklausomybės rū-

r^AMOGiTvvj Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

ZN. f=»lenys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8 Tel. (416)625-2412 

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 500,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!”

(tanaiiiaii jUlemorialžf Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

tikrovė ar mitas?
mams. Juk ir Eifelio bokšto vir
šūnė buvo tik tada išbaigta, kai 
buvo kruopščiai padėti pama
tai prisuktas kiekvienas sraig
telis, įcementuotas kiekvienas 
akmenėlis. Dabar ateina laiš
kai su antspaudais “Kaynac”, 
“Bilnioc”, nors jokiame pa
saulio žemėlapyje tokių pava
dinimų nerandame.

Ilgus dešimtmečius Krem
lius skatino “visų kraštų pro
letarus vienytis”, bet nieka- 
d.a viešai neprisipažino, kad 
po komunistinės ideologijos 
skraiste slypi rusiškos impe
rijos tikslas: naikinti tautas, 
jų kultūrą pajungti Rusijos 
dvasiai, naikinti jų kalbą, pa
pročius, raštą. Ar užmiršo
me Muravjovo siautėjimą? Jei 
su nagaikomis kadaise buvo 
grūdamos “graždankos”, tai da
bar, “perestroikos” gadynė
je atėjo laikas sugrąžinti lie
tuvių kalbą į viešumą, ypatin
gai tarptautinio susižinojimo 
srityse grįžtant prie lotyniš
ko raidyno. Dar ir dabar pašto 
siuntų formuliarai privalo bū
ti užpildomi tik rusiškai arba 
prancūziškai, nors netenka 
abejoti, kad mažiausia siuntų 
į Lietuvą ateina iš Prancūzi
jos. Tai sąmoningas žmonių ap
sunkinimas ir erzinimas. Ko
dėl siuntinių formuliarai į Lie
tuvą negali būti užpildyti lie
tuviškai ir angliškai, o į Lat
viją - latviškai, į Estiją - es
tiškai? Amerikos, Kanados lie
tuviai siunčia siuntinius savo 
giminėms. Kodėl jie privalo 
mokėti rusiškai arba prancū
ziškai?

“Lietuva nepasiduoda”
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

reformatoriaus. Esu įsitikinęs, 
kad lietuviai, ši išdidi tauta, 
nepadovanojusi jokio karei
vio Wehrmachtui, nenusilenks 
centro grasinimams. Ir Latvi
joj, ir Estijoj reiškiamas soli
darumas su Lietuva. Labai vi
liuosi, kad Kremliaus pirmasis 
vyras neįstums pasaulio į nau
jo šaltojo karo nelaimę. Ir jei 
kas šiandien Vakarų diploma- 
tišku-pragmatišku būdu galvo
ja, kad Gorbačiovas vertas 
(baltiečių) aukos, tas tragiškai 
klysta.

Juk taip nėra, kad ant vienos 
istorijos svarstyklių lėkštės 
būtų Gorbačiovo likimas ir ant 
kitos - Vilniaus likimas. Ne. 
Gorbačiovas, Vilnius, Ryga, 
Talinas, Rytų Europos laisvė 
ir pasaulio taika guli ant vie
nos lėkštės. Smūgis Vilniui 
būtų pavojus visiems. Visų 
pirma betgi pačiam Gorbačio
vui ir jo rėmėjams. Todėl žiū
riu į viską iš Rygos su susirūpi
nimo lūkesčiu - ir vis tiek tikė
damas, kad mano paskutinė 
viltis neužges.

Sulietuvino A. Lembergas

PRANEŠIMAS IŠ VILNIAUS

“Laisvė ir nepriklausomybė Lietuvai” 
Sausio 11-oji ir 12-oji Vilniaus Katedros aikštėje

GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Niekuomet iki tol masinės 
informacijos šaltiniai nedavė 
tiek medžiagos apie Lietuvą, 
kiek per tą savaitę (1990 m. sau
sio 8-13 d.d.). Pasaulis sužino
jo ne tik, kad yra Lietuva, bet 
ir kur ji yra, ir ko ji nori. .. 
Ačiū Gorbačiovui!

Tomis dienomis į Vilnių su
važiavo gal 100 sovietinių, apie 
150 (pagal “Gimtąjį kraštą” — 
keli šimtai) užsienio žurnalis
tų iš 19 šalių. Su įvairiausiais 
pasaulio (mestais per vieną 
dieną (antradienį) kalbėta be
veik 150 sykių, o trečiadienį 
iki pietų — jau 100. Galima 
neabejoti, kad du žodžiai (Lie
tuva, Vilnius) buvo visuose 
pranešimuose.

Minios aikštėje
Sausio 10-oji — Suvalkijos 

pardavimo Stalinui dieną. Šie
met ji pavasariška, primenanti 
kovą. Kiek vilniečių vidudienį 
(13 vai.) susirinko į aikštę, sun
ku pasakyti (spaudos, kituose 
pranešimuose skaičius svyruo
ja nuo 15 iki 50 tūkst.).

Užtvindytoje aikštėje plaka
tų, šūkių, vėliavų tiesiog miš
kas. Į akis krinta daug šūkių 
rusų kalba — tam, kad atvažia
vę maskviečiai apsieitų be ver
tėjų . ..

Labai daug kas laiko tik datą 
— “1920.VII.12“. ( Tą dieną Le
ninas pasirašė sutartį, pagal 
kurią Sov. Rusija amžiams at
sisakė pretenzijų Lietuvai. 
Taigi mandagiai primenama: 
jei gerbiate Leniną . . .).

Nestinga atvirų šaukimų: 
“Laisvę ir nepriklausomybę 
Lietuvai" (pakartotų įvairio
mis kalbomis — rusų, anglų, 
vokiečių — sykiu ir atskirai), 
“Laisvę Estijai, Latvijai, Lie
tuvai”, “Liberty Lithuania”, 
“Tas laisvės nevertas, kas ne
gina jos”, “Lietuva, Lietuva, 
Tu mums šventa” ir 1.1.

Buvo ir su istorinėm reali
jom susijusių, bet visų prasmė 
ta pati. Antai santūrus, bet 
sykiu daug pasakantis plaka
tas su 4 raidėm: “LTSR” - dvi 
vidurinės (“TS”) kryžmai per
brauktos ir paliktos kraštuti
nės^ (“LR”), taigi — Lietuvos 
Respublika. Arba skelbiama: 
“Litva strana ne teritorija” 
(carų laikais Lietuva buvo ne
tekusi savo vardo ir pavadinta 
šiaurės vakarų kraštu); “Jeigu 
su mumis bendradarbiavo le
nininė Rusija, kodėl negali 
gorbačiovinė Sąjunga?”; “Tik 
partnerystė! Tik šitoje teisy

bėje mūsų jėga ir viltis”. Dvi 
guvios mergaitės laiko audek
lą su įrašu: “Kam Lietuvai 
švediški burokai?” (primini
mas dviejų vadovų pavardžių 
— V. Šved — ruso ir M. Buro
kevičiaus, kurie vadovauja 
partijos daliai, vadinamai 
naktine”, “naktinių drugelių”, 
po XX Lietuvos komunistų par
tijos suvažiavimo atskilusiai 
ir pasisakančiai už pasiliki
mą TSKP; lietuvių joje apie 5%.

Kaip matyti iš spaudos, Šiau
liuose buvęs ir toks šūkis: 
“Gorbačiovą — į LKP” (pasisa
kančią už nepriklausomą Lie
tuvą), o Bridų kolchoze, ku
riame jis lankėsi — “Sekreto
riau, atvažiavote mus suprasti, 
ar mums grasinti?”

Ne saujelės užgaidos
Pakyloje (pastatytoje į pie

tus nuo Šv. Kazimiero koply
čios) kalbėtojai j— A. Sakalas 
(pirmininkaujariiiis), K. Saja, 
V. Čekmonas (ukrainietis), A. 
Zalatorius, M. Čobotas (len
kas), L. Truska: P. Vaitiekū
nas, M. Laurinkus, K. Motieka, 
V. Landsbergis, kiti Sąjūdžio 
žmonės, korespondentai (už
sienio, savi, iš Maskvos) ir 1.1.

Pirmasis kalba prof. A. Sa
kalas, šio mitingo šeiminin
kas. Pradėjęs nuo Salomėjos 
Nėries posmo (“. . . Sakyk, kad 
laisvę mylime / labiau mes už 
gyvenimą”), ta linkme eina to
liau: meilė laisvei — “ne sau
jelės ekstremistų užgaida, o 
Baltijos kelias — ne naciona
listų isteriką. Mes laisvę my
lim taip, kaip ją myli rusai, 
švedai, vokiečiai ar amerikie
čiai”.

Kitų kalbėtojų mintys taip 
pat neatskiriamos nuo šūkių 
prasmės — laisvė Lietuvai. 
Antai universiteto profeso
rius Valerijus Čekmonas, pui
kiai mokantis lietuviškai (žmo
na lietuvė), iškelia istorinius 
mūsų tautos bruožus: lietuviai 
nieko nenutautino (nelenkino, 
nerusino), patys buvo nutauti
nami (lenkinami, rusinami), 
iškelia mūsų siekimus — mes 
norim gyventi laisvoje Lietu
voje, o ne “imperijos rūsiuo
se, prižiūrimuose KGB (sau
gumo)”.

Lietuviškai kalbėjusio prof. 
M. Čoboto (lenko) žodžiuose 
(“Lietuva — mūsų tėvynė”) at
skamba A. Mickevičiaus pos
mo (“Tėvynė Lietuva, mieles
nė už sveikatą!?) aidas. Ir to
liau papildo — tėvynė mums 
ne ten, “kur gefa tarnyba, bu
tas, mėsos kąsnis”.

Logiškas A. Zalatoriaus aiš
kinimas ne sykį mus klausiu
siems — “jūs rengiatės išeiti 
iš Sov. Sąjungos?” Juk mes ne
buvome jon įėję . ..

Nuo politinių aistrų virpan
čiame mūsų ore labai apmąs- 
tytini M. Laurinkaus žodžiai: 
“Brangieji, Lietuva išeina į 
tarptautinės politikos areną, 
ateina pats atsakingiausias 
žingsnis, kuriam reikia neiš
pasakyto proto (...)”, o mūsų 
kasdienybėje — frakcijų daly
bos . . .

Kaip visuomet, ryžtingai 
prabyla K. Motieka: “Pas muš 
atvyko visas pasaulis. Jie (už
sienio korespondentai) neabe
jingi mums, pasveikinkime 
juos”. (Plojimai, šūksniai “va
lio”).

Po paskutinio kalbėtojo mi
nia ima skanduoti: “Landsber
gis, Landsbergis!” Ir Sąjūdžio 
seimo tarybos pirmininkas 
skelbia sakinius lyg šūkius: 
“Mėtai prasideda gerai. Džiu
gu čia jus matyti. O gal ir šiais 
metais bus žengtas lemtingas 
žingsnis”. Pro vėjo genamus, 
blaškomus debesis tvyksteli 
saulės spindulys, ir mūsų di
džiųjų kunigaikščių skulptū
ros pietiniame katedros fa
sade tarytum atgyja, pajuda . .. 
Skamba V. Kudirkos “Tautiš
ka giesmė”.

Jūra žmonių
Ketvirtadienio, sausio 11 d., 

sueiga Katedros aikštėje 16 
vai. Jos šūkis — “Laisvė ir ne
priklausomybė Lietuvai”. O 
Vilniau, karalių mieste, ar ma
tei Tu kuomet tokias minias? 
Aikštė juda, banguoja, siūbuo
ja. O ant katedros stogo — bu
simieji laisvo Vilniaus miesto 
piliečiai (drąsieji, kai kurie 
sėdi ant atbrailos, nuleidę ko
ja?). Apstotos viršutinių var
pinės aukštų palangės, apstoti 
Sąjūdžio būstinės (prieš kated
rą) balkonai, stogo atbrailos, 
o į kitą pusę, ant kalno, prie 
Gedimino pilies, ant mūro sie
nų išsirikiavusios lyg gynėjų 
eilės. Aikštės pakrašty, neto
li pakylos, įsilipę į medį keli 
vaikai (taip pat busimieji Vil
niaus piliečiai, mažieji gav- 
rošai). Ir šūkių, ir vėliavų daug 
daugiau nei vakar; be mūsų tri
spalvės, plevėsuoja latvių, es
tų, gudų, ukrainiečių, Lietuvos 
vokiečių. (Ypač daug kaimynų 
nuo Dauguvos — tiesiog pulkai 
jų atžygiavo mūsų palaikyti).

“Lie-tu-va, Lie-tu-va ...”
Sueigą pradeda K. Motieka, 

sukvietęs Lietuvą parodyti 
sau, pasauliui, Sov. Sąjungai, 
kad laisvės, nepriklausomy
bės nori ne saujelė ekstremis
tų nacionalistų (kaip skelbia
ma Maskvoje). Po jo (teisinin
ko, Temidės tarno), griežtai, 
tiksliai formulavusio būtiny
bę grąžinti laisvę, kalba V. 
Landsbergis. Ir šį sykį, kaip 
visuomet, ramiai, su sąmojum 
(“Maskva dedasi nieko nesu
prantančiu Joneliu”).

Keičiasi kalbėtojai — A. Ter
leckas, E. Zingeris, H. Kobec- 
kaitė, J. Paleckis, N. Medve
devas (kaunietis — “be Lietu
vos laisvės nebus Rusijos lais
vės”), K. Antanavičius ir kt., 
bet mintys tos pačios.

Sueigą baigia aktorius L. 
Noreika. Jis skaito Justino 
Marcinkevičiaus dramos “Maž-

AfA 
dr.ADAI ŠAPOKIENEI

J

po ilgos ir sunkios ligos iškeliavus į amžinuosius 
namus, jos dukrą mielą ALDONĄ su šeima, seseris 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiu -

Janina Rukšėnienė, 
Los Angeles, CA

AfA 
ADAI ŠAPOKIENEI

mirus, 
jos dukrą su šeima, seserį VALĘ ir BRONĘ su šeima 

nuoširdžiausiai užjaučiame-

Z. B. Orvidai Z. P. Augaičiai
I/. P. Lapieniai A. Budreika

AfA
ADAI ŠAPOKIENEI-SUDIKIENEI

iškeliavus amžinybėn,

dukrai ALDONAI su šeima, seserims - VALERIJAI 
KECORIENEI, BRONEI VASIENEI su šeima, 
giminėms Lietuvoje bei artimiesiems reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime -

A. P. Augaičiai
B. Abromaitienė
J. Dragūnienė
J. Ignatavičienė
O. Guobienė

AfA 
NASTEI NORKAITIENEI

staiga mirus Lietuvoje, 
jos brolį šaulį PETRĄ JONIKĄ su šeima nuošir
džiai užjaučiame -

Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopos valdyba

AfA 
VACLOVUI LUKUI

mirus, mūsų garbės narę ir vėliavos krikšto motiną 
dr. ALDONĄ UŽUPIENĘ-LUKIENĘ bei brolį KOSTĄ 
nuoširdžiai užjaučiame -

KLK moterų draugijos 
Prisikėlimo parapijos skyrius

AfA 
VYTAUTUI BALSIUI 

mirus,
žmonai VALENTINAI, dukrai su šeima, sūnui ir kitiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą-

S. P. Pargauskai
O. B. Sergaučiai

vydas” paskutines eilutes. Sy
kiu su aktorium skiemenuoja 
visi: “Lie-tu-va, Lie-tu-va”! 
Daug kartų. Paskui tyla.

O, kaip gali tylėti minia: tik 
plakasi vėjyje vėliavos, blaš
kosi žvakių ugnis. Tūkstančių 
tūkstančiai nebylūs, palinkę, 
įsižiūrėję į ugnį, delnais ap
glėbę ją. Ji dega aikštėje, ant 
katedros stogo, virš Tremtinių 
koplyčios, varpinės languose, 
ant Gedimino kalno mūrų, už 
aikštės ant vidaus reikalų mi
nisterijos palangių, medyje 
vaikų delnuose (kaip gra
žu ...), Sąjūdžio būstinėje, 
nuo jos į kitą pusę — Budimexo 
(lenkų firmos, restauruojan
čios senamiestį) languose ... 
Mintys ir čia, ir su tais, kurie 
su žvakėm ir be jų keliom mi
nutėm sustojo Vašingtone, 
Otavoje, Rygoje, Taline, visa
me pasaulyje, kad pagalvotų 
apie mus, kad pakeltų du pirš
tus— viktorija .. .

Skamba varpai, J. Naujalio 
“Svajonės”, M. K. Čiurlionio 
preliudijų garsai, himnas. Ne
šina vėliavom, šūkiais, žvakėm 
žmonių upė pasuka į Gedimino 
prospektą ir plaukia gatve, 
šaligatviais. (Prisispaudę 
prie namų stovi, žiūri į tą 
pavasarišką potvynį pašalai
čiai, miesto svečiai, turistai. 
Jų veiduose nuostaba, klausi

J. V. Plečkaičiai 
O. Ražauskienė 
J. S. Sendžikai 
J. Šileikienė 
B. K. Žutautai

mas, pasimetimas). Per visą 
prospektą, jo vidury, iki seno
sios Lukiškių aikštės, stato
mos žvakės. Jų pilna ir ant pa
langių namo prieš aikštę — ant 
Saugumo pastato. Nedraudžia 
niekas.

Ruso pareiškimas
Sov. Sąjungos aukščiausios 

tarybos deputatas, žymus kino 
aktorius M. Uljanovas, pavaži
nėjęs po mūsų respubliką su 
Maskvos delegacija, pasakė: 
“Akivaizdu, kad nepriklauso
mybės, savarankiškumo, vals
tybingumo idėja Lietuvoje 
prasiveržė labai galingai, 
ir su tuo šiandien nesiskai
tyti jau nebegalima”.

Transliavęs Kalėdų Mišias 
iš Vai de Grace šventovės, 
kur giedojo ir du lietuviai, 
studijuojantys gregorinį gie
dojimą Paryžiaus konservato
rijoje, Prancūzijos radijas 
pasveikino juos: “(. . .) jūs 
atstovaujate žmonėms, sie
kiantiems laisvės ir taikos”.

Katedros aikštėje sausio 
11-sios popietę susirinko gal 
250. 300 tūkst., bet Maskvos 
televizija, informuodama apie 
Lietuvos įvykius, jų “nepama
tė”, nei pasveikino, nei paro
dė ... Ar tai ne pozicija — 
nuostabos, klausimo, pasime
timo?



Lietuva prancūzų spaudoje
Paryžiaus spauda gausiai 

informavo savo skaitytojus, kai 
Gorbačiovas lankėsi Lietuvo
je, palankiai atsiliepdama ir 
apie lietuvių nepriklausomy
bės siekius.

Televizija taipogi negailė
jo žinių apie įvykius Lietuvo
je, paįvairindama programą 
krašto vaizdais. Ričardas Bač- 
kis, Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas Prancūzijoje, ne
seniai lankęsis Lietuvoje, tu
rėjo pokalbį televizijoje. Te
levizija rodė V. Landsbergį, 
K. Prunskienę ir V. Petkų. Pra
nešėjai pabrėžė, kad Prancū
zija niekad nepripažino Lietu
vos įjungimo į Šov. Sąjungą.

Slaptas susitarimas?
“Le Journal du Dimanche” 

sausio 14 d. laidoje išspaus
dino korespondento C. M. Vad- 
rot intriguojantį straipsnį 
apie Gorbačiovo ir dabartinės 
lietuvių valdžios slaptą susi
tarimą.

Esą dvi savaites prieš Gorba
čiovo atvykimą į Lietuvą sovie
tinės Lietuvos atstovai Mask
voje ir Gorbačiovo pasiunti
niai Vilniuje tarėsi, kad Lie
tuvai, tuo pačiu ir kitom dviem 
Baltijos valstybėm, būtų su
teikta autonomija, labai pa
naši į nepriklausomybę.

Gorbačiovas per lankymąsi 
negalėjęs tų planų atskleisti. 
Jis yra spaudžiamas iš dviejų 
pusių: viešoji lietuvių nuo
monė, reikalaujanti pilnos 
nepriklausomybės, ir Maskvos 
komunistų partijos konserva
toriai, kurie visiškai nenori 
kalbėti apie respublikų atsi
skyrimą nuo Sov. Sąjungos.

Pagal susitarimą, sovietų 
kariuomenė pasitrauktų iš 
Baltijos kraštų. Jaunuoliai 
karinę tarnybą galėtų atlikti 
Baltijos respublikose. Taip 
pat vykstančios diskusijos — 
Lietuva, Latvija ir Estija su
darytų tam tikrą federaciją, 
turėtų bendrą ekonominę rin
ką, galėtų palaikyti prekybi
nius ryšius su V. Europos rin
ka ir taip pat turėti konsulus 
Skandinavijos kraštuose.

Gorbačiovas turįs planus su
daryti naują sovietų respub
likų federaciją. Būtų rasta for
mulė, kuria naudojantis res
publikos, jei norėtų, galėtų 
pasitraukti iš Sov. Sąjungos.

Lietuva kaip garvežys
“Le Quotidien de Paris” sau

sio 12 d. rašo — Gorbačiovas, 
lydimas žmonos Raisos, vilkė
jusios kailiniu paltu, Centro 
komiteto sekretoriaus L Fro- 
lovo, Kremliaus ideologo V. 
Medvedevo, buvo sutiktas Vil
niuje labai patrauklaus Lie
tuvos komunistų partijos I-jo 
sekretoriaus A. Brazausko ir 
M. Burokevičiaus, partijos sek
retoriaus, ištikimo Maskvai. 
Toliau laikraštis, aprašyda
mas jau visiems žinomus įvy

Ši nuotrauka buvo paskleista Pranzūcijos spaudoje. Joje matyti Sov. Są
jungos prezidentas M. Gorbačiovas, kalbantis aviacijos įmonėje Šiauliuose. 
Šalia jo - LTSR aukščiausiosios tarybos prezidiumo pirmininkas ir kom
partijos sekretorius A. BRAZAUSKAS. Vakarą spauda jį vadina Lietuvos 
prezidentu

kius, pažymi — Lietuva lyg tas 
garvežys, kuris traukia nepri
klausomybės judėjimus kitose 
respublikose. Ji atlieka tą pa
tį darbą, kurį jos kaimynė Len
kija atliko Rytų Europoje.

Gorbačiovas paminėjęs Bal
tijos valstybių karinę reikš
mę — 35 milijardai rublių esą 
investuota Baltijos respubli
kų karinėse bazėse, iš tos su
mos 21 milijardas — Lietuvoje.

Supykino Gorbačiovą
“Le Parisien” sausio 12 d. lai

doje skelbė — Vilniuje de
monstravo 300,000 lietuvių. 
“Mes gyvename kartu jau 50 
metų”, — sakė Gorbačiovas lie
tuviams. O šie atsakė: “Mask
va turi pripažinti agresiją 
prieš baltiečių kraštus”. TASS 
agentūra, pranešdama apie 
įvykius Lietuvoje, Lietuvą va
dino “broliška Baltijos res
publika”, nepridedama žodžio 
“sovietinė”.

Gorbačiovas, lankydamas 
vieną įmonę Vilniuje, paste
bėjo vyresnio amžiaus darbi
ninką su rusų kalba plakatu, 
reikalaujančiu pilnos nepri
klausomybės. “Kaip tu supran
ti pilną nepriklausomybę”, 
klausė Gorbačiovas. Šis atsa
kė — norįs tokios nepriklauso
mybės, kurią pripažino Leni
nas, dar tvirtindamas, kad 
jokia tauta neturi teisės už
pulti kitos tautos. Kai Gorba
čiovas dar paminėjo Rusijos 
ekonominę pagalbą Lietuvai, 
darbininkas atšovė: “Ar žino
te, kiek lietuvių buvo išvežta 
į Sibirą, ir kiek jų ten mirė?” 
Supykęs Gorbačiovas sakė: 
“Aš nenoriu daugiau su šiuo 
seniu kalbėti”. Padėtį bandė 
švelninti Raisa. Gorbačiovas 
piktai ją sudraudė: “Nutilk”. 
Dar pridūręs — jeigu tokie 
šūkiai 
ji gali 
laikų.

Tas 
15 d. laidoje reiškia mintį, kad 
azerbaidžaniečių ir armėnų 
kruvini susirėmimai davė pro
gą Gorbačiovui panaudoti ka
rinę jėgą. Tai gali pakenkti 
baltiečių siekiams atgauti ne
priklausomybę. Ir šiuose kraš
tuose gali būti panaudota jėga.

egzistuoja Lietuvoje, 
sulaukti labai sunkių

pats laikraštis sausio

Gąsdinimas Lenkija 
“Liberation” sausio 13 d. 

laidoje pažymėjo, kad Gorba-

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 

čiovas pripažįsta teisę res
publikoms atsiskirti, bet rei
kia įstatymo, kaip tas atsisky
rimas galėtų būti įvykdytas. 
Vienas iš Sąjūdžio vadovų, 
A. Juozaitis, šiuo reikalu pa
sakęs: “Šis planas naudingas 
kitoms 12 respublikoms, ku
rios sudaro Sov. Sąjungą. Bal- 
tiečiai šiai Sąjungai niekad 
nepriklausė”.

Sausio 14 d. tas pats Pary
žiaus dienraštis rašė, kad lie
tuvių intelektualus Vilniuje 
Gorbačiovas įspėjęs, jog jų 
reikalavimai gali sudaryti 
komplikacijų ir kitose respub
likose. Be to, lenkai gali pa
reikalauti prieškarinių žemių. 
“Grasinimas Lenkija — pasku
tinis argumentas” — komen
tuoja laikraščio koresponden
tas.

Gorbačiovo atvykimas į Lie
tuvą esąs labai pavėluotas. 
Po ekonominės nesėkmės, ko
munistų partijų sužlugimo 
Rytų Europoje susidarė tokia 
padėtis, kad jau neįmanoma 
įvykių sustabdyti. Nepadėjo 
Gorbačiovui ir jo asmens pa
trauklumas, kuris puikiai vei
kia užsienyje, tik ne savo na
muose.

Dar plačiai apie Lietuvą ra
šė “Le Monde”, “Le Figaro” ir 
kiti laikraščiai. J.A.

Didžiojo vandens kelio globėjas
MARTYNAS PURINAS, 

arhit. m. k.

Lietuvos žurnalas “Mokslas ir gy
venimas” 1989 m. 11 nr. išspausdi
no straipsnį apie Kanados ir apla
mai lietuviu išeivijos veikėja inž. 
JUOZĄ-VINCENTĄ DANĮ, pasižy
mėjusį savo profesiniais darbais. 
Čia perspausdiname minėtą straips
nį. RED.

Amžiaus vidurio audros nu
bloškė svetur didžiąją dalį Lie
tuvos inteligentijos. Dalis išei
vių savo gabumais, lietuvišku 
darbštumu ir atkaklumu pasi
žymėjo ir tolimose šalyse, ne
retai užsiėmę gan egzotiškais 

. darbais. Vienas iš jų buvo ir 
inžinierius Juozas Vincentas 
Danys (Daniliauskas), ištisus 
dvidešimt metų (1959-1979 m.) 
išdirbęs Kanados susisiekimo 
ministerijos laivininkystės įren
gimų tarnyboje statybos sky
riaus viršininku.

J. V. Danys vadovavo dauge
lio dešimčių švyturių bei ki
tų įrenginių projektavimui bei 
statybai. Tie objektai buvo iš
sibarstę trijų vandenynų - At
lanto, Ramiojo ir Šiaurės Ledi
nuotojo pakrantėse, neaprė
piamose Kanados platybėse. 
Lietuvis inžinierius aplankė 
pačias atšiauriausias vietas, 
dažnai pasiekiamas tik malūn
sparniu, pabuvo dirbtinėse be
tono salose, statomose jūrose 
ir sąsiauriuose, prižiūrėda
mas statybas. J. Danys daug 
dirbo tobulindamas didįjį Šv. 
Lauryno (St. Laurence) van
dens kelią - svarbiausią Ry
tų Kanados transporto magist
ralę.

Šis mūsų spaudoje retai mi
nimas vandens kelias jungia 
su Atlanto vandenynu visą 
Šiaurės Amerikos Didžiųjų 
ežerų sistemą, kurios dydžiai 
tiesiog stulbina mus, mažo 
krašto gyventojus. Jos siste
mos baseino plotas -1269 tūkst. 
km2 (beveik dvidešimt kartų 
didesnis už Lietuvę), bend
ras vandens kelio ilgis net 3350 
km (skaičiuojant nuo Sent Lui 
upės, įtekančios į Aukštutinį 
ežerą, ištakų). Didžiųjų ežerų 
pietiniame pakraštyje išsidės
tę JAV didmiesčiai Detroitas, 
Čikaga ir kt., šiauriniame, ka- 
nadiškame, krante - Torontas, 
Montrealis, Kvebekas. Did
miesčių atsiradimą ir lėmė pa
čios gamtos sukurtas didysis 
vandens kelias, kuriuo ežerų 
vandens perteklius nuo amžių 
plūdo į vandenyną. Tokia pui
ki susisiekimo galimybė ska
tino ekonominį šių vietų kles
tėjimą, spartų naujų miestų 
augimą.

Deja, gamta ne visur atsižvel
gė į žmogaus poreikius. Van
dens kelią daug kur trukdė 
įvairiausios kliūtys (kad ir Nia
garos krioklys). Didžioji Šv. 
Lauryno upė, ištekėjusi iš Onta
rio ežero, suka ne arčiausiu 
keliu į Atlanto vandenyną, o, 
kalnų spaudžiama, net 1200 km 
nuplūsta šiaurės vakarų link ir 
įteka į šaltą to paties vardo 
įlanką jau Šiaurės Atlante. Že
mupį smarkiai veikia jūrų pot-

ESWKIA-tATVIA

r-uropos spaudoje paskleista nuotrauka lietuvio, dalyvavusio demonstra
cijoje Vilniuje, ten lankantis Sov. Sąjungos prezidentui M. Gorbačiovui

vyniai ties Kvebeku pakelian- 
tys vandenį iki 5,5 metro.

Todėl ne vieną amžių truko 
kova su gamtos kaprizais, sie
kiant sukurti išties modernų, 
laivybai tinkamą vandens ke
lią. Kanalais teko apeiti slenks
čius ir krioklius, įrengti kas
kadą hidroelektrinių su van
dens saugyklomis. Baigus di
džiąją rekonstrukciją, iki pat 
Aukštutinio ežero gali laisvai 
plaukioti dideli jūrų laivai. 
Vandens kelio ekonominė 
reikšmė labai padidėjo, tačiau 
dar reikėjo pastatyti daug nau
jų kapitalinių švyturių, pati
kimai rodančių kelią, moderni
zuoti kitus įrenginius. Tais 
darbais ir užsįėmė J. V. Danys.

Švyturius tekdavo statyti ir 
atviruose vandenyse, toli nuo 
kranto, pritaikant specialius 
statybos būdus. Atskiras van
dens kelio dalis ilgam sukaus
to storas ledas. Pasirodė, kad 
besigrūdantys ledai gali nu
šluoti nemažus įrenginius. Tad 
J. V. Danys užsiėmė sudėtin
gais inžineriniais skaičiavi
mais, tyrė ledo jėgas ir povei
kį švyturiams bei hidrotech
niniams įrengimams, ieškojo 
priemonių ir metodų žiemos 
navigacijai užtikrinti.

Taip išeivis iš Lietuvos tapo 
pasaulyje žinomu tyrinėtoju. 
Jo mokslinių darbų rezultatai 
išspausdinti dešimtyse straips
nių Kanados ir kitų šalių lei
diniuose. Jis, kaip specialus 
lektorius, buvo pakviestas į 
1977 m. vykusią tarptautinę 
konferenciją “Uostų bei laivy
bos inžinerinė įranga Arkties 
sąlygomis”.

Daug originalių J. V. Danio 
idėjų įgyvendinta statant švy
turius. 1963 m. Kanadoje, Šv. 
Lauryno upėje, pastatytas 
“Prins Šoul” (Prince Shoal) 
švyturys - pirmasis su platfor
ma nusileisti malūnsparniams. 
1971 m. pastatytas “II O Kodr” 
(He Aux Codres) švyturys - pir
masis automatiškas, valdomas 
radiju per 80 kilometrų iš Kve
beko miesto. 1976 m. Ėrio ežere 
pastatytas “Pelė Pasaž” (Pelėe 
Passage) švyturys, veikiantis 
automatiškai, be žrpogaus prie
žiūros.

J. V. Danio tyrimų dėka pa
plito švyturiai kūginiu pagrin
du, kuris padeda atsispirti di
džiulėms ledo spaudimo jė
goms, nukreipti jas nuo stati
nio palankesne kryptimi. Lie
tuvio inžinieriaus idėjos pla
čiai pritaikomos projektuojant 
naftos gavybos bokštus Arkties 
vandenyne.

Didžiojo vandens kelio tvar
kymas turėjo padėti ir pakran
čių miestams (praeityje potvy
niai, ledo lyčių sangrūdos var
gindavo net Montrealį). J. V. 
Danys rūpinosi ir žiemos laivy
ba, siūlė įvairius būdus farva
terį išvalyti nuo ledų. Kad ir 
tokį: ištisus ledo laukus aptver
ti galingų plūdurių virtinė
mis, neleidžiančiomis ledo ly
tims klaidžioti ir kliudyti lai
vams. Buvo parengti projektai 
supilti dirbtines salas ir iš
kasti naujus, nuo ledų apsaugo
tus farvaterius.

Siekiant suformuoti laisvą 
nuo ledų, dideliems laivams 
tinkamą vandens kelią iki pat 
Montrealio, J. V. Daniui vado
vaujant, buvo parengta įvairių 
atskirų kelio ruožų pertvarky
mo variantų. Antai paruoštas 
keliolikos kilometrų ilgio, 
pustrečio šimto metrų pločio 
ir vienuolikos metrų gylio ka
nalo projektas Šv. Pjero eže
re, Kvebeko provincijoje, nu
matant šimtų milijonų dolerių 
vertės darbus. Nemaža naujo
vė buvo malūnsparnių nusilei
dimo aikštelių švyturiuose pro
jektavimas ir statymas. Taip 
atsirado galimybė susisiekti 
su krantu visais metų laikais.

Aukštą J. V. Danio profesinį 
statusą, jo kvalifikaciją pažy
mėjo Kanados valdžia, - apdo
vanojo jubiliejiniu Karalie
nės medaliu. Kaip delegatas ar 
pranešėjas jis dalyvavo 26 
mokslinėse konferencijose įvai
riose pasaulio šalyse, buvo 
įvairių profesinių komisijų 
bei komitetų narys.

Dailius J. V. Danio švytu
rius savaip išpopuliarino spal
vinga Kanados pašto ženklų se
rija, išleista 1985-1987 me
tais. Daugumą ten vaizduoja
mų laivybos įrenginių supro
jektavo šis lietuvis inžinie
rius. Apie jo statinius nema
žai buvo rašoma Kanados ir pa
saulio techninėje literatū
roje.

J. V. Danys pasireiškė ir kaip 
žymus lietuvių išeivijos veikė
jas. Jis dalyvavo Pasaulio lietu
vių ir architektų sąjungos dar
be, užimdamas vadovaujančius
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PRANEŠIMAS IS V. VOKIETIJOS

Lietuvos nepriklausomybės sukaktis
Vokiškos “Elta - Presse- 

dienst” bendradarbis, buvęs 
istorijos ir vokiečių kalbos 
gimnazijos mokytojas, didelis 
baltiečių bičiulis šveicaras 
Hans Rychener, Lietuvos ne
priklausomybės šventės proga 
plačiai paliečia mūsų tėvynės 
reikalus. Straipsnio pradžioje 
jis sako, kad Stalino-Hitlerio 
sutarties pasekmėse, Pabalti
jo valstybės tapo Sov. Sąjun
gos kariniu grobiu. Kremlius 
skelbė, kad jis tris Pabaltijo 
valstybes apsaugojo nuo hitle
rinio fašizmo, pasirašant ne
puolimo sutartis su Kaunu, Ry
ga bei Talinu. Bet už tai įstei
gė karines bazes. Pirmoji auka
1939 m. rugsėjo 28 d. buvo Es
tija, spalio 5 d. — Latvija ir 
spalio 10 d. — Lietuva.

Priminęs Kaune gyvenantį 
užs. reikalų ministerį J. Urbšį 
ir jo pasirašytą su Maskva su
tartį, šveicaras pereina prie
1940 m. įvykių, kai pasaulio 
akys buvo nukreiptos į Hitlerį 
ir jo žygį Paryžiun. Tuo pasi
naudojo Stalinas. Apkaltinda
mas baltiečius sutarčių nesi
laikymu, po ultimatumo birže
lio 15 d., šeštadienio popietę, 
pasiuntė divizijas raudonar
miečių, kurie susijungė su ba
zių įgulomis. To paties likimo 
susilaukė Latvija ir Estija.

“Teatralinės” pabaigos — 
surežisuotų rinkimų, posėdžių 
saugumiečių priežiūroje, pra
šymų priimti į brolišką Sov. 
Sąjungą — autorius atskirai 
nenagrinėja. Pabaltijį jis lai
ko savo antrąja tėvyne. Jis me
ta žvilgsnį atgal — į Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo dieną. Džiaugiasi, kad bal- 
tiečiai, visų pirma lietuviai, 
po 50 metų vergystės su vilti
mi gali minėti valstybinį lais
vės gimtadienį.

Labai geru autoriaus bičiu
liu buvo dr. A. Gerutis. Iš mū
sų diplomato redaguotos studi
jos “Lithuania 700 Years” 
straipsnio autorius ima isto
rinius duomenis, priminda
mas vokiškai kalbančiam skai
tytojui seną lietuvių kalbą, 
uždraustą caro laikais mokyk
lose, įstaigose, galingą Lie
tuvos-Lenkijos valstybę, jos 
padalinimą, sukilimus, bolše
vikinę revoliuciją ir vokiečių 
pralaimėjimą, ilgas ir sunkias 
laisvės kovas, nes lietuviai 
dar turėjo kariauti su Vokie
tija (bermontininkai — K.B.), 
Rusija bei Lenkija.

“Tikrovėje, sako autorius, 
prie 1918 m. vasario 16 d. isto
rinio nutarimo prieita po kon
ferencijų Paryžiuje, Čikagoje, 
Berne, Luzanoje, Stockholme. 
Iki 1915 m. Lietuva buvo karo 
lauko veiksmų kraštu ir iki 
pat pabaigos vokiečių karinės 
valdžios žinioje”. Autorius 
sustoja prie derybų su vokie
čiais, 1917 m. rugsėjo ir gruo
džio mėn. konferencijų Vil
niuje bei prie nepriklausomy
bės atstatymo. Į tai Vokietija 
labai stipriai reagavo. Lietu
vos valstybės kelias į nepri
klausomybę ir jos pripažinimą 
buvo erškėčiuotas. Net didžio
jo karo laimėtojų santarvė (En
tente) laikė Lietuvą Rusijos 
dalimi. Tačiau Lietuvos tary- 

postus, buvo ir kitų lietuvių 
inžinierių organizacijų narys, 
uoliai užsiėmė kultūrine veik
la, organizavo parodas bei kon
certus lietuvių išeiviams, rašė 
straipsnius apie dailę ir muzi
ką. J. V. Danys daug nusipel
nė lietuvių tautai ir kaip Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
aktyvus veikėjas.

Ši karikatūra buvo išspausdinta š.m. sausio 5 d. “The Edmonton Journal” 
laikraštyje

ba savo tikslą pasiekė, steig
dama policijos postus, mokyk
las. Deja, Lietuvai vėl grėsė 
bolševikinės Rusijos ir net 
Lenkijos pavojus. Jie tikėjosi 
paramos iš santarvės, JAV, 
Švedijos. Deja, jos nesulaukė. 
Tuomet nutarta įsteigti savo 
karines pajėgas.

Šveicaras primena laisvės 
kovas, pasirašytą Maskvoje 
taikos sutartį, atsisakant 
Rusijai visiems laikams bet 
kokių teisių į Lietuvos vals
tybę, nustatant su ja sienas, 
pripažįstant Lietuvai sosti
nę Vilnių. Taip pat Maskva 
prižadėjo grąžinti Lietuvai 
išvežtus archyvus, kompen
suoti karinius nuostolius miš
ko medžiaga. Sustiprinus sa
vo padėtį su Rusija, Lietuvai 
atsirado naujas pavojus. Len
kija, proteguojama ir kariš
kai remiama Prancūzijos, pa
reiškė pretenzijas į senąją 
Lietuvos sostinę. Vilniaus 
klausimas buvo sprendžiamas 
Hagos teisme, Tautų Sąjungos 
posėdžiuose. Tačiau Lietuvos 
sostinė iki pat Lenkijos pada
linimo tarp sovietų ir nacių 
liko jos rankose.

Lietuviai, latviai ir estai 
atsidūrė už geležinės uždan
gos. Jie .beveik buvo užmiršti 
Vakarų pasaulio, kuriam Nika
ragva ar Pietų Afrika tapo ži
nomesnėm ir artimesnėm vals
tybėm už Pabaltįjį. Paveikti 
persitvarkymo ir viešumos 
Baltijos kraštai vėl grįžo is
torijon, į Vakarų pasaulio są
mones.

Tame pusšimtmečio laiko
tarpyje atrodė, kad tų tautų 
gimtadieniai ir jų kalbos li
ko visiškai užmirštos. Ne! Da
bar pasaulis gali tikėtis grei
to jų laisvės užgimimo. Juk ir 
1920 m. liepos 12 d. sutartyje 
pasakyta: kiekviena tauta turi 
teisę į savarankišką gyveni
mą ... visiems laikams.

Trim Baltijos valstybėm 
Aukščiausioji taryba Mask
voje suteikė daugiau laisvės 
ekonominiame gyvenime, ple
vėsuoja jų valstybinės prieš
karinės vėliavos, skamba jų 
himnai; šventovės, paverstos 
sandėliais ar muziejais, tar
nauja savo paskirčiai, moti
nos kalba paskelbta vieša vals
tybine kalba ir t.t. Tačiau dar 
liko labai daug neišspręstų 
klausimų: karinė tarnyba Sov. 
Sąjungoje, ar ... ar ir dar ar!

1989 m. rugpjūčio 23 d. bal- 
tiečiai nuo Vilniaus iki Tali
no sudarė žmonių grandinę, 
Lietuvos Sąjūdis (analogiš
kas Latvijos bei Estijos liau
dies frontams) siekia Lietuvai 
laisvės. Kaip ir anksčiau, taip 
ir dabar tai degantis klausi
mas, kadangi_M. Gorbačiovas 
ir toliau pasauliui meluoja, 
neigdamas 1939 m. slaptų pro
tokolų bet kokį ryšį su tų tau
tų pavergimu.

Šveicaras cituoja iš M. Gor
bačiovo knygos “Perestroika” 
vieną ištrauką, kurioje Krem
liaus vadovas sako, kad “poli
tika yra paremta realumu (tik
rove), priimant faktą, jog kiek
viena tauta turi teisę laisvai 
nuspręsti savo gyvenimo san
tvarką”.

“O šia teise Lietuva pasinau
dojo 1918 m. vasario 16 d. Ir 
visiems laikams”, — baigia 
autorius.
Elta-Pressedienst, 
1990 m. nr. 1.

Sulietuvino K. Baronas

Pastaba. Pabaltijo klausimu 
H. Rychener rašo Šveicarijos 
leidiniuose, dienraščiuose, iš
taisydamas skaitytojų laiškų 
klaidas Pabaltijo klausimais.
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® lA/l liGTO IF TEV(MII
PAGERBTAS ŠAULYS

Dr. Jurgis Šaulys (1879-1948), 
Lietuvos nepriklausomybės ak
to signataras, jos diplomatas 
ir visuomenės veikėjas, pagerb
tas jo gimtajame Balsėnų kaime, 
Klaipėdos rajone, atidengta me
dine skulptūra, kurią sukūrė 
telšiškis liaudies meistras Vy
tautas Savickas. Šioje iškilmė
je 1989.X.14 dalyvavo gausus 
būrys pajūrio gyventojų ir sve
čių iš kitų Lietuvos vietovių. 
Atsiminimais dalijosi dar gyvi 
velionies artimieji ir buvusieji 
kaimynai. Jurgio Šaulio vardu 
pavadintos gatvės Balsėnų kai
me ir apylinkės centru tapusia
me Veiviržėnų miestelyje. Lie
tuvos nepriklausomybės akto 
signataras ir ilgametis nepri
klausomos Lietuvos diplomatas 
dr. Jurgis Šaulys mirė Šveica- * 
rijoje, Lugano mieste, 1948 m. 
spalio 18 d.

“TĖVYNĖS ŠVIESA”
Ilgus metus dukart per savai

tę leistą “Tarybinį mokytoją” 
pernai pakeitė “Tėvynės švie
sa”, skirta ne tik mokytojams, 
bet ir tėvams bei Lietuvos vi
suomenei, nes dabar visiem ten
ka rūpintis vaikų bei jaunimo 
ateitimi. Nuo 1990 m. sausio 1 
d. “Tėvynės šviesa” paverčiama 
spalvotu savaitraščiu, kuris sa
vo formatu bus panašus į Lietu
vos rašytojų sąjungos savaitraš
tį “Literatūra ir menas”. Redak
toriaus pavaduotojas Vytautas 
Gladutis praneša, kad “Tėvynės 
šviesa” taps mokytojų, tėvų, pla
čiųjų inteligentijos sluoksnių 
savaitraščiu. Jame bus daug ra
šoma apie šeimos ir mokyklos 
bendras pastangas mokinių do
rovės bei dvasingumo ugdyme. 
Skaitytojams taipgi žadama įdo
mių žinių apie praeities ir da
barties įvykius. Tikimasi, kad 
savaitraštis “Tėvynės šviesa” 
sudomins aukštųjų mokyklų stu
dentus ir priešmokyklinių įstai
gų darbuotojus.

ŠVENTĖ KLAIPĖDOJE
Sausio 15 d. Teatro aikštėje 

paminėtos 1923 m. sukilimo ir 
Klaipėdos krašto prijungimo 
prie Lietuvos šešiasdešimt sep
tintosios metinės. Istorikas Vy
tautas Plečkaitis susirinkusius 
klaipėdiečius supažindino su 
1923 m. sausio 3 d. įsteigto Ma
žosios Lietuvos gelbėjimo komi
teto veikla, sukilėlių žygiu į 
Klaipėdą, kur jie sausio 15-to- 
sios vidurnaktį nuginklavo pran
cūzus. Atsiminimais dalijosi su
kilėlių giminaičiai, šiam įvykiui 
skirtus eilėraščius skaitė Klai
pėdos dramos teatro aktoriai. 
Lietuvos komunistų partijos 
Klaipėdos miesto komiteto I 
sekr. Valentinas Greičiūnas 
pabrėžė sukilimo svarbą pa
jūrio gyventojams — Klaipė
dos kraštas nusimetė šimtme
čius slėgusią germanizacijos 
ir kolonizacijos naštą. Tad vyk
domasis komitetas sausio 15-tą- 
ją paskelbė metine Klaipėdos 
krašto susijungimo su Lietuva 
švente ir vieną šio miesto gat
vę pavadino Sausio 15-tosios 
vardu. Šventės dalyviai, skam
bant senojo pašto bokšto varpų 
muzikai, centrinėmis miesto 
gatvėmis nužygiavo į Mažvydo 
skulptūrų parką, kur yra palai

FIRCHUK TEXTILES LTD.
610 Queen Street West, Toronto, Ontario M6J 1E3 

Tel. (416) 364-5036

Turime šių firmų prekes: Sharp, Panasonic, Hitachi, 
Sanyo, Toshiba, Sony, JVC, AIWA, Akai, National.

Mes suprantame jus ir jūsų giminių Lietuvoje reikalavimus.
Mes turime didelį pasirinkimą 
stereo ir video .magnetofonų, 
video kamerų, sintezatorių, kal
kuliatorių ir kitų elektroninių 
reikmenų. 

SONY CFS-W350S

PANASONIC NV-M7EN
Ateikite ir palyginkite mūsų 
kainas. Malonus patarnavimas, 
galimybė susikalbėti angliškai, 
ukrainietiškai, lenkiškai, rusiškai 

bei jugoslaviškai.

Visos elektroninės prekės yra PAL/SECAM, 220-VOLT.
Mes siunčiame iki 20 kg siuntinius į Lietuvą. Muitą galite su
mokėti Kanadoje ar Lietuvoje. Turime didelį pasirinkimą didelių 
ir mažų skarų, šalikų, sportinių batų, kelnių (jeans), odinių paltų, 
dirbtinio kailio paltų ir kitų drabužių, kuriuos mėgsta Lietuvoje.

Darbo valandos nuo pirmadienio iki šeštadienio 
9 v.r.-5.30 v.p.p.

doti žuvusieji 1923 m. sukilimo 
dalyviai. Prie paminklo “Už lais
vę žuvusiems” buvo padėtos gė
lės ir jų vainikai, uždegtos at
minimo žvakutės. Muzikiniame 
teatre tą vakarą koncertavo 
Klaipėdos tremtinių choras, 
etnografiniai ansambliai, o Vil
niaus konservatorijos Klaipė
dos fakultetų mokomajame teat
re studentai suvaidino Petro 
Bielskio režisuotą Maironio 
dramą “Vytautas pas kryžiuo
čius”. Šie renginiai buvo lab
daros pobūdžio. Surinktos lė
šos paskirtos būsimam pamink
lui, kuris įamžins 1923 m. suki
limą, Klaipėdos kraštą sujungu
sį su Lietuva.

IZRAELIO ORDINAS
Sausio 7 d. didokas svečių bū

rys atvyko Rokiškio klebonijon, 
kur gyvena aštuoniasdešimt ket- 
verių metų sulaukęs kun. Anta
nas Gobis, vokiečių okupacijos 
metais gelbėjęs nuo mirties žydų 
vaikus. Jis išgelbėjo ir Palangos 
pionierių stovykloje buvusią 
Juditą Zakšteinaitę. Kun. A. 
Gobis rūpinosi ja, o po karo — 
ir jos šeima su vaikais. Dabar 
jam buvo atvežtas Izraelio ordi
nas ir raštas, pranešantis, kad 
jam suteiktas “Hasit Haumot” 
(“Tautos gelbėtojo”) garbės var
das, Jeruzalės muziejaus “Jad 
Vašem” giraitėje jo atminimui 
pasodintas alyvmedis. Ordiną 
įteikė velionės Juditos Zakštei- 
naitėą-Vainbergienės vyras Šlio- 
ma Vainbergas, sūnus lianas 
Karmis (Zalmanas Vainbergas) 
ir iš Niujorko atvykusi dukra 
Goldą Vainbergaitė-Tatz. Kun. 
A. Gobio pagerbime dalyva
vo Lietuvos katalikų dvasinin
kijos, žydų visuomenės, Rokiš
kio organizacijų atstovai. Apie 
kilnią kun. A. Gobio veiklą kal
bėjo Lietuvos žydų draugijos 
pirm. Emanuelis Zingeris, kun. 
Juozas Janulis, Rokiškio deka
nas. Visiems pagerbtuvių daly
viams ir sveikintojams padėkos 
žodį tarė kun. A. Gobis. Vieš
nagės proga koncertus Kaune ir 
Vilniuje surengė pianistė Gol
dą Vainbergaitė-Tatz, buvusi M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos 
auklėtinė, dabartinė tarptauti
nių konkursų laureatė.

KAPAVIETĖ ALYTAUS CENTRE
Alytuje yra centrinės II D. 

karo metais žuvusių sovietų ka
rių kapinės ir nedidelė jų kapa
vietė miesto centre. Toje vietoje 
kadaise stovėjo Lietuvos nepri
klausomybės paminklas, barba
riškai nugriautas stalininkų. 
Alytaus gyventojai dabar nori 
karių palaikus iš tos kapavie
tės perkelti į centrines kapines 
ir atstatyti sunaikintą pamink
lą. Vykdomojo komiteto pirm. N. 
Januškevičienė praneša, kad 
šiuo klausimu gyventojams lei
do pasisakyti laikraštis “Aly
taus naujienos”. Karo ir darbo 
veteranai pritaria palaikų iškė
limui į centrines kariui kapines. 
Kažkas betgi buvo paskleidęs 
gandus, kad karių palaikai bus 
slapta iškasti ir iškelti nakties 
metu. Vykdomojo komiteto 
pirm. N. Januškevičienė panei
gia šiuos piktus gandus, pabrėž
dama, kad perkėlimas bus atlik
tas viešai su atitinkama pagar
ba žuvusiems. y Kst

Rokiškio klebonijoje Izraelio ordiną už žydų vaikų gelbėjimą vokiečių 
okupacijos metais kun. ANTANUI GOBIUI įteikia tada išgelbėtos Juditos 
Zakšteinaitės sūnus ir dukra Nuotr. M. Vilkomirskio

MIRTIES METINĖS

AfA 
VINCO 

NARKEVIČIAUS

1990 m. vasario 16 d. 
sueina vieneri metai,
kai mirties angelas pa
šaukė į amžinybę. Jo 
atminimui bus aukoja
mos Mišios Aušros Var
tų šventovėje, Hamilto
ne, vasario 17, šeštadienį, 9 v.r.

Maloniai prašome gimines, draugus bei pa
žįstamus dalyvauti pamaldose ir prisiminti velionį 
savo maldose.

Testamento vykdytojai -
Stasys Dalius ir

Vytautas Krikščiūnas

London, Ontario
KLB LONDONO APYLINKĖS 

valdyba vasario 11, sekmadienį, 
rengia Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą. Iškilmingos Mišios 11 
v.r. .Šiluvos Marijos šventovėje. 
Po Mišių, parapijos salėje įvyks 
minėjimas. Paskaitą skaitys Joa
na Kųraitė-Lasienė, meninę pro
gramą atliks “Vilniaus’1 ansamb
lis iš Lietuvos. Minėjime daly
vaus valdžios ir organizacijų at
stovai. Kviečiame visus Londono ir 
apylinkės lietuvius gausiai daly
vauti.

KLB LONDONO APYLINKĖS 
specialius susirinkimas įvyko 
sausio 11 d., spręsti lietuviškos 
mokyklos klausimą. Dalyvavo apie 
30 asmenų, daugiausia jaunosios 
kartos atstovų. Atsilankė KLB 
švietimo komisijos primininkas 
Algirdas Vaičiūnas iš Toronto, 
įteikdamas stambią auką mokyk
los atkūrimui. Susirinkimas iš
rinko mokyklos tarybą: pirm. Ra
sa Lukoševičiūtė-Kurienė, sekr. 
Linas Naujokaitis, ižd. Dana Didž- 
balytė-Tierney, ūkvedys Jonas Na
ruševičius, kapelionas kun. Kazi
mieras Kaknevičius, nariai - Da
lia Andriulionytė-Armstrong, Kris
tina Jakubaitienė, Gražina Pet
rauskienė. Dar nebaigus registra
cijos, mokykla jau turi 20 mokinių. 
Iškilmingas mokyklos atidarymas 
įvyks vasario 18, sekmadienį, pa
maldomis 11 v.r. Šiluvos Marijos 
šventovėje, po kurių bus pietūs ir 
oficialioji dalis parapijos salėje. 
Taip pat žada dalyvauti valdžios 
atstovai ir kanadiečių spauda. Inf.

KUN. KAZIMIERAS KAKNE
VIČIUS, naujasis Šiluvos Marijos 
parapijos klebonas, dabar lanko 
parapijiečius ir jų renginius, no
rėdamas arčiau susipažinti su jais 
ir su parapijos problemomis. Kar
tu yra jau įsijungęs ir į bendrąją 
lietuvių veiklą.

PIRMOJI KOMUNIJA numaty
ta birželio 3 d. Platesnę informa
ciją gali suteikti klebonas tel. (519) 
455-3129.

“PAŠVAISTĖS” choro vadovė 
muz. R. Vilienė kviečia choran 
įsijungti ir naujus choristus bei 
choristes, ypač iš jaunimo gretų. 
Norima papildyti visus balsus, 
ypač sopranus. Repeticijos vyksta 
antradieniais 7 v.v. parapijos sa
lėje. “Pašvaistė” numato dalyvau
ti ir Dainų šventėje.

A. PETRAŠIŪNAS, KLB Londo
no apylinkės valdybos vicepirmi
ninkais, sekmadieniais prieš 11 v. 
pamaldas ir po jų renka solida
rumo mokestį ir priima aukas Tau
tos fondui. (Nukelta į 11-tą psl.)

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas"
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Hamilton, Ontario
KLK MOTERŲ DRAUGIJOS 

Hamiltono skyrius ir šiais metais 
ruošia Užgavėnių blynų balių va
sario 27. antradienį, 6 v.v.,Jauni- 
mo centro salėje. Nesvarbu koks 
oras bebūtų - blynai visvien bus 
kepami. Vakarinė bus pradėta su 
įdomia vaikučių programa. Po to 
- valgymas .. . <Ėūs galima išmė
gint laimę vertingų laimikių lo
terijoje. Įėjimas suaugusiems -$6, 
moksleiviams - $3 ir vaikučiams 
iki 10 metų nemokamai. Visi ma
loniai laukiami! Z.R.

Delhi, Ontario
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks 

vasario 18, sekmadienį, šv. Kazi
miero parapijos salėje tuoj po 11
vai. pamaldų. Vietos šauliai daly
vauja uniformuoti ir su vėliavom 
pamaldose ir minėjime. Moterys, 
ypač jaunimas, prašomi gausiai 
dalyvauti apsirengę tautiniais 
drabužiais. Bus paskaita svečio 
iš Toronto ir meninė dalis. Po 
minėjimo KLK moterų dr-ja pa
vaišins kavute. Minėjimą ruošia 
KLB apylinkės valdyba ir šau
liai. P.A.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

ED
MASOTTI REAL ESTATE LTD.

2093 Pine St. Burlington, Ontario L7R 1G1

Jei norite pirkti ar parduoti namą, patarnauju 
lietuvių kalba Hamiltone ar Burlingtone

ANELĖ MURAUSKAITĖ
Verslo tel. 637-2376 Namų tel. 389-4242

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 31 MILIJONĄ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki. 5.5% 
santaupas........................ 7.5%
kasd.pal.taupymo s-ta...... 7%
90 dienų indėlius ............. 10%
1 m. term, indėlius ..........  11%
1 m. term.ind.mėn.pal. 10.5% 
3 m. term.indėlius ...........  11%
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.5% 
RRSPirRRIFI m.............. 11%
RRSP ind. 3 m...................  11%

Sudbury, Ontario
VASARIO 16 MINĖJIMAS ren

giamas KLB Sudburio apylinkės 
valdybos įvyks 1990 m. vasario 17, 
šeštadienį, 2 v.p.p. “Steel Workers” 
unijos salėje, 92 Frood Rd., Sud- 
buryje. Visi lietuviai kivečiami 
dalyvauti ir atlikti tautinę parei
gą. J. Kr.

Wasaga Beach, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS paskelbimo minėjimas Wa- 
sagoje rengiamas vasario 24, šeš
tadienį, 2 v.p.p. Gerojo ganytojo 
misijos salėje (52 gatvė). Progra
moje: KLB valdybos vicepirminin
ko V. Biretos paskaita ir A. Vit
kienės naujos Lietuvos poezijos 
skaitymas. Po programos - vaišės 
ruošiamos vietos lietuvių moterų 
būrelio. Kviečiami dalyviai iš 
arti ir toli.

KLB Wasaga-Stayner 
apylinkės įgaliotinis

Calgary, Alberta
AUKSINĖ VEDYBŲ SUKAKTIS. 

Prieš 50 metų Ričardas ir Marta 
Vanagaičiai kėlė vestuves Slaba
dą miestelyje, Šakių apskr. Pen
kių dešimtmečių sukaktį atšventė 
Kalgaryje pas dukrą ir žentą, E. 
ir T. Kern. Už lango baltavo snie
gas, eglutės buvo papuoštos Kalė
dų šviesomis. Šventinę vestuvių 
sukakties nuotaiką kėlė muzika, 
ir gausūs vaišių stalai, pilni kam
bariai svečių. Sukaktuvininkus 
pasveikino adv. J. Snith, papasa
kodamas R. M. Vanagaičių gyveni
mo kelią. Artėjant Raudojanai 
armijai, iškeliavo į nežinomą ke
lionę. Frontui artėjant pavyko iš 
Vokietijos persikelti į Daniją, iš 
kur atvyko į Kanadą į Crossness 
Pass, pas pusbrolį miško darbams. 
Vėliau atsikėlė į Kalgarį, kur gra
žiai įsikūrė. Marta Vanagaitienė 
įsijungė į Kalgario lietuvių drau
gijos veiklą, o paskutiniais me
tais perėmė draugijos vadovavi
mą. Padėjo pasirodyti Kalgario 
lietuviams XV žiemos olimpiado
je.

Vedybinei sukakčiai prisiminti 
svečiai pasirašė sveikinimo kny
goje ir dovanojo skulptūrą - “Du 
besimylintys karveliai”. Gautas 
sveikinimas iš Kanados ministe- 
rio pirmininko, Albertos provin
cijos premjero, ir vietos parla
mento narių. Ilgiausių ir gražiau
sių metų! Kor.

n
a “Dievas teikia mums meilę, 
n kad mylėtume tą, kurį 
a Jis mums duoda ”
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REALTOR

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.... 15.5%
nekiln. turto pask. 1 m..12.75% 
nekil.turto pask. 2 m.. 12% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

,€> LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Tautos fondo tarybos posėdy
je Niujorke 1989 m. gruodžio 
16 d. dalyvavo devyni nariai. 
Pirm. Jurgis Valaitis posėdžio 
dalyvius supažindino su 1989 m. 
lapkričio mėnesį įvykusiu VLI- 
Ko seimu ir jo gausiais dalyviais 
iš Lietuvos. Jis taipgi pranešė, 
kad Vasario 16 minėjimą Niujor
ke bendromis jėgomis surengs 
JAV LB, ALTa ir Tautos fondas. 
Finansinį Tautos fondo praneši
mą padarė valdybos pirm. Juo
zas Giedraitis. Jo bendras kapi
talas — $1.778.000. Šios sumos 
milijonas dolerių laikomas Lais
vės ižde. Posėdžio dalyviai pa
tvirtino $45.800 sąmatą 1990 m.

Vydūno jaunimo fondo tarybos 
pirm. Leonas Maskaliūnas ir val
dybos pirm. Vytautas Mikūnas 
paskelbė finansinius 1988 m. 
veiklos duomenis. Susilaukta 
$10.461 aukų ir $2.790 kitų pa
jamų, o lietuvybės reikalams iš
leista trigubai daugiau — 
$36.687. Didžiąją išlaidų dalį 
sudarė: parama švietimui ir stu
dentams — $7.250, stipendijoms 
— $500, leidinių paruošimui — 
$4.745, knygų leidybai — $11.997, 
visuomeninei, kultūrinei veiklai 
ir organizacijoms — $3.085. Paš
tui, raštinės nuomai ir jos reik
menims išleista $5.639. Fondo 
paskolomis jau pasinaudojo 163 
lietuviai studentai, stipendijo
mis — 47 lituanistinių studijų 
nariai. Šiemet panašiems reika
lams numatoma išleisti $50.800.

A. a. Nastazija Eidukevičiūtė- 
Gaidžiūnienė, žurnalisto, redak
toriaus ir rašytojo Balio Gai- 
džiūno žmona, pakirsta vėžio li
gos, mirė sausio 3 d., sulaukusi 
73-jų metų. Klivlando lietuviai 
su velione atsisveikino sausio 
6 d. gedulinėse Mišiose Dievo 
Motinos bažnyčioje, kur jas kle
bonas kun. G. Kijauskas, SJ, kon- 
celebravo su prel. A. Goldikovu. 
Savo pamoksle kun. G. Kijaus
kas, SJ, artimas Gaidžiūnų šei
mos bičiulis, perskaitė Nasta
zijos ir Balio 1989 m. lapkričio 
15 d. pasirašytą testamentinį 
pageidavimą: “Mirusiojo kūnas 
laidotuvių namuose nešarvoja- 
mas vadinamam atsisveikini
mui. Jis uždarame karste atve
žamas tik į bažnyčią atsisvei
kinimo pamaldoms. Po pamaldų 
išvežamas sudeginti. Sudegin
ti palaikai, sutvarkius visus 
reikalus, laidojami Lietuvoje. 
Giminių ir artimųjų prašome 
gėlių nesiųsti. Kas gali ir nori, 
vietoj gėlių tegu skiria auką 
Lietuvos persitvarkymo sąjū
džiui Vilniuje. Gėlės greit nu
vys, o nepriklausomybės kovą 
reikia visiems remti. Nepriklau
somybė mūsų tautai žydės pa
čiom gražiausiom gėlėm”. Našlu
tė ir Balys Gaidžiūnai susipa
žino studijų metais Lietuvos 
žemės ūkio akademijoje Dotnu
voje ir lietuvišką šeimos židi
nį sukūrė 1938 m. B. Gaidžiūną, 
dalyvavusį rezistencinėje veik
loje, vokiečiai buvo suėmę 1944 
m. ir išvežę Vokietijon. Pokary
je N. Gaidžiūnienė su vaikais jį 
surado išlaisvintą V. Vokietijo
je. 1949 m. jiedu atvyko į JAV ir 
įsikūrė Klivlande, kur Balys vie
nuolika metų redagavo “Dirvą”, 
vertėsi privačia prekyba. Velio
nė paliko liūdinčius šeimos na
rius: vyrą Balį, sūnų Kęstutį, 
dukrą Rūtą su vaikaičiais.

Australija
Prieš Kalėdas Australijoje 

su valdžios' kvietimu viešėjo 
iš Lietuvos atvykęs Liaudies mu
zikos teatro etnografinis an
samblis, vadovaujamas Povilo 
Mataičio. Su ansambliu buvo 
atvykęs ir Lietuvos kultūros 

MOGUL STEREO
Visos sistemos • Pal • Secam 

110-220 voltų
tinka naudoti Lietuvoje ir Europoje
Turime didžiausią pasirinkimą nešiojamų radijų, 

televizijų, video aparatų, filmavimo kamerų, 
magnetofonų bei kitokių prekių 

iš šių žymių firmų:
Sony, Toshiba, Sharp, Hitachi ir t.t. 

Garantuojamos geriausios kainos

JAVID MIRZA
FAX: 664-5737

170 Highway 8 891 Upper James, Unit 4
Stoney Creek, Ont. Hamilton, Ont.
664-5733 574-3310

ministerio Dainiaus Trinkūno, 
pianisto, pavaduotojas Gied
rius Kuprevičius, kompozito
rius. Ansamblio koncertus ren
gė kvietėjai. Lietuviams kai ku
riose kolonijose pavyko suor
ganizuoti atskirus draugiškus 
susitikimus su ansambliečiais, 
išgirsti jiems specialiai atlik
tos programos, kurion įsijungė 
ir kompozitorius G. Kuprevičius. 
Tokiu susitikimu Sidnyje rūpi
nosi ALB apylinkės valdyba su 
savo pirm. Albinu Giniūnu. 
Bendruomenės savaitraštis 
“Mūsų pastogė” sausio 15 d. lai
doje rašo apie pasklidusius 
gandus, kad ALB Sidnio apylin
kės valdyboje kilo nesutarimų. 
Gandai tapo tikrove, kai atsi
statydino ir iš valdybos pasi
traukė pirm. A. Giniūnas, o su 
juo išėjo valdybos nariai P. Lau
rinaitis ir A. Kramilius. Valdy- 
bon kandidatais teko pakviesti 
S. Pačėsą ir S. Sauserį. Persi
tvarkiusią ALB Sidnio valdybą 
dabar sudarė: pirm. Jūratė Reis- 
gytė-Fraser, vicepirm.-ižd. M. 
Zakaras, sekr. S. Pačėsa, kultū
rinių renginių vadovas S. Sau- 
seris. V. A. inicialais pasirašy
tame pranešime (red. V. Augus- 
tinavičiaus?) pabrėžiama, kad 
A. Giniūnas apylinkės valdyboje 
šešerius metus dirbo sekreto
riumi, ketverius metus — pirmi
ninku, rūpindamasis tautiečių 
ir tėvynės reikalais, dalyvau
damas demonstracijose, mitin
guose, visur, kur būdavo siekia
ma laisvės Lietuvai. Jis taipgi 
yra “Baltic News” administrato
rius, lietuvių atstovas Baltie- 
čių ir Pavergtų tautų komitetuo
se, aktyvus Kestono College or
ganizacijos darbuotojas. Išvada 
dėl jo ir kitų dviejų narių pasi
traukimo iš ALB Sidnio apylin
kės valdybos palikta susidaryti 
patiems skaitytojams.

Britanija
Naujų metų sutiktuves Man

česterio lietuvių klube surengė 
vietinis ramovėnų skyrius. Su
tiktuvėms vadovavo ramovėnų 
valdybos pirm. K. Murauskas. 
Mančesterio lietuviškųjų orga
nizacijų vardu visiems daly
viams laimingų 1990 m. linkė
jo Arkadijus Podvoiskis. Visi 
sugiedojo Tautos himną.

Lietuvių namų bendrovės di
rektorių posėdyje Londone sau
sio 14 d. padarytas vadovų pa
sikeitimas pareigomis. Spaudos 
skyriaus atsakinguoju direkto
riumi tapo B. Butrimas, atlik- 
siantis ir Lietuvių namų bend
rovės bei DBLS reikalų vedėjo 
darbus. Lietuvių sodybos atsa
kingojo direktoriaus pareigos 
teko Lietuvių namų bendrovės 
pirm. Jarui Alkiui.

Prancūzija
Jau esame rašę, kad JAV lietu

viai 1989 m. gruodžio 13 d. Va
šingtone atsisveikino su Lietu
vos diplomatinės tarnybos šefu 
dr. Stasiu Bačkiu. prieš Kalėdas 
grįžusiu Prancūzijon ir apsigy
venusiu Paryžiaus priemiestyje, 
kur įsikūręs sūnus Ričardas. Dr. 
S. Bačkiui Paryžius yra jaunys
tės dienų miestas. Ten jis baigė 
teisių studijas, gavo doktoratą 
už disertaciją "Lietuvos ir Šven
tojo Sosto konkordatas", dirbo 
Lietuvos pasiuntinybėje pir
muoju sekretoriumi, patarėju ir 
atstovu. Prancūzija ir dabar pri
pažįsta jam suteiktas diplomati
nes privilegijas. Lietuvos atsto
vu Vašingtone dr. S. Bačkis dir
bo iki sunkaus sužeidimo eismo 
nelaimėje 1987 m. lapkričio 15 d. 
Jį ten yra pakeitęs Stasys Lozo
raitis.



Venezuelos kongreso pirmininkas čir. JOSE RODRIGUEZ ITURBE po 
pasitarimu su dr. V. DAMBRAVA. Venezuelos baltiečiu unijos pirminin
ku ir PLB vicepirmininku, dėl rezoliucijos Baltijos valstybių nepriklau
somybės reikalu
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Tautiečiai Venezuelos sostinėje
JULIUS VAISIŪNAS tai dr. Dambravos užkariautų

1989 m. gruodžio 28 d. vakare 
Caracas lietuviai susirinko pa
lydėti senųjų metų, palinkėti 
laisvės Lietuvai, o lietuviams 
- darnaus sugyvenimo tėvynė
je ir laisvajame pasaulyje.

Eucharistinė valanda
Vakaro iškilmės pradėtos 

eucharistine valanda, dalyvau
jant 40-čiai tautiečių, kurie 
naudojo originalius tekstus 
maldų, plačiai žinomų Lietu
voje. Tekstus paruošė pamal
dų metu vargonavęs dr. V. 
Dambrava. Dabartinis kapelio
nas, italų kilmės salezietis kun. 
Jose Luis Lofranto kvietė mal
das skirti už Lietuvos ateitį, 
nes Jėzus atveria naujas gali
mybes Lietuvai ir kitiems Rytų 
Europos kraštams. Pamaldose 
seselių .saleziečių koplyčio
je dalyvavo ir ankstyvesnis Mi
sijos kapelionas italas kun. Jo
se Modena, taip pat salezietis, 
šiuo metu vadovaująs audiovi
zualiniam centrui Bolivijoje ir 
iš ten atvykęs į Caracas pra
leisti švenčių.

Po pamaldų visi rinkosi sve
tainėn šeimyniškam anksty
vam Naujų metų sutikimui su 
vaišėmis. Programai vadovavo 
Venezuelos lietuvių katalikų 
misijos globėjas dr. V. Damb
rava, kviesdamas žodžiui ku
nigus - Lofrano ir Modeną, ta
rybos pirmininką Vincą. Baro
ną ir pa’skutirrius įvykius Lie
tuvoje vaizdžiai ispaniškai nu
pasakojusias -Jūratę de Rosa
les ir Eleną Gutauskienę, bu
vusio Lietuvos užsienio reika
lų ministerio Juozo Urbšio se
serį. J. Urbšys padėkojo dr. V. 
Dambravai už jo sesers atsiųs
tą labai įdomų rankraštį - 
“Ribbentropo-Molotovo pakto 
užkulisiai”. Svečiams patar
navo Unda A. Dambravienė ir 
dr. Jadvyga Klovaitė.

Dr. V. Dambrava pranešė 
apie kun. Svarinsko vizitą ka- 
zimierinėms Venezueloje ir 
ragino tautiečius aktyviai da
lyvauti pusiau lietuviškose 
pamaldose, malda palaikant 
ryšį su tėvyne, o drauge stip
rinant tolydžio tirpstantį tarpu
savio ryšį savųjų tarpe.

Dalyvavo ir saujelė jauni
mo - tie, kuriuos reguliariai 
matome, bet ne tuos, kuriuos 
turime ar kuriuos siuntėm Va
sario 16 gimnazijon Bendruo
menės lėšomis ir kurie, vos 
spėję grįžti, nuo Bendruome
nės nusisuko, teisindamiesi 
studijomis, darbais ir užsiėmi
mais, bet surasdami laiko vi
sam tam, kas nėra lietuviška.

Neveikios nuotaika
Venezueloje jau keleri me

tai yra įsipilietinusi neveik
ios dvasia. Reta kuri krašto 
valdyba išvystė pasigėrėtiną 
veiklą. Daugiausia veikla baig
davosi rinkiminiu susirinki
mu, o po to miegojo ir krašto 
valdyba, ir apylinkės. Dabar
tinė krašto valdyba nebūtų 
išimtis, jei gerų norų turįs pir
mininkas nebūtų buvęs sunkių 
ligų priblokštas. Tačiau jis re
mia mažo būrelio pasišventė
lių darbą, pats retkarčiais da
lyvaudamas ir gausiai aukoda
mas. Jei Venezueloje Lietuvos 
ir lietuvių vardas yra iškilęs,

pozicijų spaudoje, televizijo
je ir radijuje dėka. Kontaktai 
su vyriausybės ir kongreso pa
reigūnais irgi labai geri, bet 
už tai reikia girti asmenį, o ne 
Bendruomenę.

Ribbentropo-Molotovo 50 m. 
sandėrio slaptų protokolų pa
sirašymo sukakties proga Ve
nezuela pravedė akciją, kuri, 
esu tikras, kituose kraštuose 
palyginimo neturi. Tas pozici
jas užkariavo ilgametis dr. 
Dambravos darbas, kuriam są
lygos sunkesnės, kaip tuose 
lietuvių apgyventuose kraštuo
se, kur ir žmonių daug, ir pi
nigų apstu. Čia gi dirbama vie
no tautiečio nors Bendruome
nėje yra išsimokslinusių ir 
geras vietas užimančių lietu
vių, kurie “tarnybos labui” 
vengia veltis į naudos neduo
dančią lietuvišką veiklą.

Dėl atsiradusių kenkėjų 
Bendruomenė skilo. Jų dėka 
plito gandai, apkalbos ir šmeiž
tai, nors jie patys buvo tikrie
ji kaltininkai. Tie, kurie dir
bo, o buvo jų gražus būrys, jau 
senokai ilsisi amžinybėje. At
verčiant naujų metų lapą, ver
ta su pagarba prisiminti uolius, 
sąžiningus ir nusipelniusius 
VLB veikėjus, kaip saleziečius 
kunigus - Antaną Perkumą ir 
Antaną Sabaliauską, Petrą 
Kriščiūną, Reginą Jarmolavi- 
čiūtę, Aleksandrą Vaisiūnie- 
nę, pirmininkus - Jurgį Bie
liūną, Vladą Venckų ir Zigmą 
Domeiką.

Linkėjimai
Naujų metų linkėjimas - 

sukrusti Bendruomenei, o lie
tuviams - rasti kelią atgal į 
Lietuvą, kuriai čia, bent sim
boliškai, atstovauja Venezue
los Lietuvių Bendruomenė. To 
kelio turi ieškoti ir nuo tau
tos bei religijos atšalęs jau
nimas. Venezuelos lietuvių ka
talikų misijai linkėtina dar
bingų ir sveikatingų metų! Lau
kiame ir “Tėvynėn” žiniaraš
čio, kad lietuviai pamatytų ko
kiais jausmais dar gyvena Ve
nezuelos lietuviai.

Sveikintina visuomenininko, 
PLB vicepirmininko dr. V. 
Dambravos iniciatyva iškviesti 
kun. A. Svarinską aplankyti 
Pietų Amerikoje gyvenančias 
lietuvių bendruomenes. Jo at
silankymas šiuo metu yra bū
tinas. Mūsų bendruomenėms 
kun. A. Svarinskas yra tau
tinio atgimimo viltis ir idea
listinės dvasios atgaiva.

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).

LIETUVA ir lietuvybės išlaikymas bei jos puoselėjimas Kanadoje yra 
/y nuolatiniai Kanados Lietuvių Bendruomenės rūpesčiai!

sM VASARIO 16-SIOS PROGA
JL KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

i prašo aukų visuomeninei-kultūrinei veiklai paremti
Pastaruoju metu Tautos drąsa bei kovos dvasia išgarsino Lietuvos vardą plačiojoje Kanados 
visuomenėje. Kanados Lietuvių Bendruomenė vienintelė palaiko ryšius su Kanados vyriau
sybių institucijomis ir kitų pavergtų tautų organizacijomis. Kanados valdžiai bei spaudai ji 
teikia informaciją apie Lietuvą, tuo užtikrindama jos reikalų supratimą kanadiečių tarpe.
Kultūros ir švietimo komisijų pastangomis jaunimo tarpe ugdomos lietuviškos vertybės, 
užtikrinančios veiklos tęstinumą.
Paaukojus $20 ar daugiau, išduodami pakvitavimai atleidimui nuo pajamų mokesčio.
Aukojant plačiai veiklai, prašome naudoti specialius vokelius, gaunamus per apylinkėse ruošiamus 
Vasario 16 minėjimus. Aukas galima siųsti:

Kanados Lietuvių Bendruomenė, 1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8.
KLB krašto valdyba

Didelė dovana Kanados lietuvių muziejui-archyvui
DR. PETRAS LUKOŠEVIČIUS

Anapilio sodybos korporaci
jos valdyba, pirm. Jonui And
ruliui pasiūlius, savo posėdyje 
1990. I. 23 vienbalsiai nutarė 
neimti jokio mokesčio už mu
ziejaus patalpų išlaikymą (šil
dymas, elektra). Taip pat nu
tarta muziejaus patalpas iš
nuomoti Lietuvių Bendruome
nei dešimčiai metų už vieno 
Kanados dolerio metinį mo
kestį. Toks būtų patogiausias 
formalus susitarimas. Sutar
tis bus atnaujinama. Posėdy
je dalyvavo KLB valdybos 
pirm. Algis Pacevičius ir Ka
nados lietuvių muziejauš-ar- 
chyvo tarybos pirm. dr. Petras 
Lukoševičius.

Tai gražus mostas ir didelė 
dovana visiems Kanados lietu
viams, nes užtikrinta ilgam 
laikui muziejaus-archyvo eg
zistencija. Tenka pažymėti, 
kad Anapilio sodybos korpora
cija skyrė dideles sumas pini
gų, kad muziejus-archyvas ga
lėtų pasidaryti daugiamečių 
KLB planų realybe. Su dideliu 
dėkingumu sveikiname korpo
racijos valdybą ir visus narius 
už tokį gražų darbą.

Čia iškyla keletas klausimų, 
kuriuos reikėtų panagrinėti. 
Kaip Kanados lietuviai, nežiū
rint kur jie begyventų — Van
kuveryje, Edmontone, Mont- 
realyje ar kurioje kitoje Ka
nados vietoje, šiandien įsivaiz
duoja savo vaidmenį, kai Lie
tuvos laisvėjimo žiburiai vis 
daugiau įsižiebia? Ar mūsų 
įnašas į išeivijos išsilaikymą 
aktyvia ir gerai organizuota 
visuomene atneš pakankamai 
paramos? Ar mes, besirūpin
dami savo kasdieniniais rei
kalais, nepamiršime, kad tik 
aktyvus mūsų vaidmuo išeivi
joje padeda ir turi padėti atsi
kuriančiai Lietuvai bei lietu
vių tautai. Besiklausydami ra
dijo ir bežiūrėdami televizijos 
žinias, mes nežinome, kiek tos 
materialinės, politinės ar dva
sinės pagalbos reikės ateityje. 
Esame liudininkai — kai ku
riose Sovietų Sąjungos respub
likose vyksta kruvini susirėmi
mai, Maskvos įsakymu šaudo
mi žmonės, net jaunuoliai. Tai
gi įvykiai keičiasi valandomis, 
o ne savaitėmis, ar mėnesiais 
ir pagalba savo broliams gali 
pasidaryti ne tik būtina, bet

ji gali būti ir lemiama kritiš
ku momentu.

Planai tapo realybe
Mūsų lietuviškoji išeivija 

yra išsilaikiusi plačiuose Ka
nados plotuose. KLB ėmėsi žy
gių sukaupti visą veiklos dau
giametę medžiagą saugojimui 
vienoje vietoje. Po ilgų pla
navimų konkreti parama atėjo 
iš Anapilio sodybos korporaci
jos Ji, plėsdama savo pastatus, 
specialiai suplanavo ir muzie
jui-archyvui tinkamas bei sau
gias patalpas. Priestatas taip 
pastatytas, kad antrame aukš
te esantis muziejus-archyvas 
pratęsia kultūrinio centro 
Anapilyje kūrimąsi. Jau dau
gelį metų Anapilyje yra prisi
glaudę “Tėviškės žiburiai”, ku
rie labai didelę kultūrinę va
gą varo ne tik Kanadoje, bet 
ir visame pasaulyje. Tenka 
pasidžiaugti, kad jie sėkmin
gai pradeda pasiekti ir atsi
kuriančią mūsų tėvynę Lietu
vą. Anapilyje taipgi yra ir vi
sų Kanados lietuvių Šv. Jono 
kapinės, kuriose paskutinę 
ramybę surado daugiau kaip 
du tūkstančiai mūsų tautiečių.

Kanados lietuvių muziejus- 
archyvas jau bando įsikurti 
naujose patalpose. Savaime 
suprantama, kad naujakuriui 
reikalinga visko. Pirmiausia 
reikia lentynų, vitrinų ir ki
tų muziejui tinkamų baldų. 
Pirmieji į pagalbą atėjo mū
sų lietuviški pankai: Prisikė
limo parapijos, Toronto “Pa
rama”, Hamiltono “Talka”, 
Montrealio “Litas”. Ant visų 
paaukotų vitrinų yra lentelės 
su įrašais. Į talką ateina ir 
mūsų organizacijos ir pavie
niai tautiečiai. Vilniaus šau
lių rinktinė Kanadoje prisiun
tė savo auką ir paprašė, kad 
jų vardu būtų nupirkta viena 
vitrina. Tą patį padarė Anapi
lio moterų būrelis. Kaip ir vi
sus kultūrinius darbus, labai 
nuoširdžiai keletą kartų mu- 
ziejų-archyvą yra parėmęs

Kanados lietuvių fondas. Čia 
paminėta tik keletas rėmėjų. 
Kiti muziejaus-archyvo auko
tojai yra surašyti lentoje, kuri 
įrengta muziejaus patalpoje. 
Daugelis jų skyrė dideles su
mas, kai statyba buvo vos pra
dėta. Visos aukos yra Kanados 
valdžios atleidžiamos nuo pa
jamų mokesčių.

Reikia talkos ir paramos
Kad muziejus-archyvas ga

lėtų išsilaikyti ir būtų žinomas 
Kanados kultūriniam centram 
yra reikalinga nuolatinė pa
galba ir paruošimas ekspona
tų išstatymui reikiamomis pro
gomis. Tam reikalingos nuola
tinės pajamos. Kanados lie
tuvių muziejaus-archyvo ta
ryba, kuri buvo sudaryta KLB 
tarybos sesijoje 1989 m. spa
lio 28, nutarė kreiptis į visus 
Kanados lietuvius, prašydama 
įsijungti į rėmėjų būrelius 
kiekvienoje apylinkėje. Rėmė
jų būreliams vadovauti sutiko 
muziejaus-archyvo tarybos na
rė dr. Judita Čuplinskienė, 62 
Burnside Drive, Toronto, Ont. 
M6G 2M8, tel. (416) 533-7425. 
Būtų labai gražu, kad apylin
kių valdybos įgaliotų vieną as
menį organizuoti rėmėjų būre
lius savo apylinkėje. Visiems 
turbūt yra žinoma, kad tokius 
rėmėjų būrelius turi visi Ka
nados muziejai. Parama taipgi 
reikalinga ir muziejaus-archy
vo vedėjai dr. Rasai Mažeikai
tei padėti klasifikuoti gauna
mus eksponatus (čia turima 
galvoje vis daugiau ir daugiau 
gaunamos knygos ar kiti rašyti 
dokumentai). Muziejaus-archy
vo telefonas yra (416) 566-8755. 
Ypač tokia pagalba reikalinga 
įvairiomis progomis ruošiant 
parodas. Čia talka reikalinga 
ne tik išstatyti eksponatus, bet 
ir parodų metu priimti lanky
tojus. Nuoširdi padėka visiems 
vienokiu ar kitokiu būdu mu- 
ziejų-archyvą parėmusiems. Jis 
laukia mūsų nuoširdaus ir to
limesnio rėmimo.

Aukos Kanados Lietuvių Bendruomenei

Aukos “CARITUI”
Aukos “Caritas” sambūriui Lietu

voje (pirm. A. Pajarskaitės atsi
lankymo Toronte proga sausio 14 d. 
- $210 - J. Šileikienė; $110 - M. F. 
Timukai; $100 - E. G. Kuchalskiai,
A. Ledienė, Č. Senkevičius; $50-J. 
Nešukaitis, B. P. Sapliai; $25 - V. 
Siminkevičienė; $20 - A. E. Abro
maičiai, A. Baršauskienė, M. Dauk
šienė, S. Laurušaitienė, D. Sima
navičiūtė; $14 - N. Knyvaitė; $10 - 
P. Abromaitienė, S. Bušinskienė,
B. Čepaitienė, Z. Didžbalienė, V. 
Gaputienė, J. B. Greičiūnai, O. 
Juodišienė, O. Inčiūrienė, S. Kir
šinąs, V. Lėverienė, I. Lukoševi
čienė, V. Montvilas, V. Ottienė, A. 
Puterienė, O. Rimkevičienė, L. 
Simanavičiūtė, P. Skrupskas, D. B. 
Vaidilos, L Vibrienė, A. Zarem
baitė; $5 - G. Dargienė, V. Koly- 
čius, B. Končienė, L Kairienė, V. 
Pačkauskas, R. Slapšienė, R. Sta- 
bačinskienė, Z. Stravinskienė, K. 
Žebrauskas; $2 - N. Balčiūnas, K. 
Sukevičienė. Dviejų asmenų pa
vardės neįskaitomos, aukojo po $5.

A. a. Vytauto Balsio atminimui 
“Caritas” organizacijai Lietuvo
je aukojo: $200 - A. G. Valiūnai; 
$100 - J. O. Balsiai; $60 - G. Kra- 
šauskaitė-Tylor; $50 - R. V. Augai- 
čiai, G. B. Biskiai, K. M. Biskiai,
D. V. Dargiai, S. A. Kazlauskai, E. 
G. Kuchalskiai; $40 - A. Valienė; 
$30 - V. S. Liuimos, A. S. Pacevi- 
čiai, J. R. Kriviai, S. V. Radzevi- 
čiai; $25 - K. D. Lazauskai, K. B. 
Lukošiai, V. L. Matulevičiai, G. 
Musteikienė, G. D. Sakai, L. J. Va
levičiai.

$20 - V. Akelaitis, E. Ališauskie
nė, S. J. Andruliai, D. A. Barkaus
kai, P. V. Dalindos, A. S. Grigaliū
nai, J. O. Gustainiai, I. Kairienė, 
J. R. Karasiejai, P. Klimienė, S.
E. Markauskai, M. Matusevičienė, 
I. Meiklejohn, J. Pacevičienė, A.

S. Sakai, J. A. Sungailos, H. Ste- 
paitis, P. Šarūnas, A. Vaičiūnas, 
M. Vasiliauskienė; $15 - K. V. Če
paičiai, V. J. Jasinevičiai, E. M. 
Kazakevičiai, A. Lemežytė, L. Ši
leikienė; $10 - V. Akelaitis, A. 
Aperavičienė, A. V. Balniai, V. A. 
Bentoriai, A. Ciplijauskas, V. V. 
Duobaičiai, A. Jankaitienė, G. S. 
Krašauskai, E. S. Kuzmickai, L. V. 
Kybartai, V. V. Paškai, E. Senkuvie
nė, J. Šileika, D. Trakymienė, A. 
Vaičiūnas, T. Z. Zaleskiai; $5 - R. 
Celejewska, Z. Kryževičienė, B. 
Norkienė; $100 bendra auka - T. I. 
Bukaveckai, A. Mackevičienė, I. 
Kurauskienė; $100 bendra auka -1.
J. Vilgaliai, N. J. Kibirkščiai.

Nuoširdi padėka visiems auko
tojams.

AUKOJO a.a. ADOS ŠAPOKIE- 
NĖS-SUDIKIENĖS ATMINIMUI. 
Vyskupo P. Baltakio sielovados 
fondui: $200 - dr. A. V. Šipeliai; 
$100 - dr. J. Sungaila; $50 - E. Čup- 
linskas; $25 - M. I. Sungailos; $20
- dr. P. L Lukoševičiai; M. Povi- 
laitienė; $15 - I. Ross, V. Vaičiū
nas. Kanados lietuvių fondui: $20
- Romas Žiogarys. “Tėviškės žibu
riams”: $30 - dr. A. V. Dailydės; $25
- J. V. Jasinevičiai, V. Stukas; $20
- Z. O. Girdauskai, V. Karasevi- 
čius, R. G. Paulioniai; $10 - K. B. 
Čepaičiai, J. Rinkūnienė. CARI
TAS: $50 - K. Dalinda; $30 - V. S. 
Liuimos, G. D. Sakus; $25 - V. O. 
Kušneraičiai, Z. J. Mažonai, M. 
A. Pranevičiai, V. M. Tamulaičiai; 
$20-P. A. Augaičiai, E. Ališauskie
nė, G. Balčiūnienė, dr. S. E. Čepas, 
dr. E. Galiauskienė, R. Jess, M. V. 
Kriščiūnai, dr. A. Matulionienė,
K. D. Manglicas, J. Pacevičienė, J. 
Plečkaitienė, A. S. Sakus; $15 - A. 
Aperavičienė; $10 - V. P. Dalin
dos, I. Kairienė, S. Kojelienė, Z. 
J. Stravinskai.

AfA 
JONUI ADOMAUSKUi

mirus, 

žmonai ONUTEI, sūnums - EDVARDUI ir ALGIUI 
su šeima reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime-

D. P. Jankai A. A. Augustauskai
A. P. Kraujeliai E. J. Šimkai

St. Petersburg, FL

Buvusiai šaulei
AfA

ELENAI DAMBRAUSKIENEI
mirus,

dukroms - IRENAI BIRŠTONIENEI ir DANUTEI 
PUZERIENEI su šeimomis, giminėms bei artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą -

Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopos valdyba

Dr. V. DAMBRAVA (kairėje) įteikia buvusiam Venezuelos prezidentui 
dr. LUIS HERRERA CAMPINAS ispanišką laidą knygos “El Hombre de 
Dios”. Tai sutrumpinta laida monografijos apie a.a. arkivyskupą Teofilių 
Matulionį. Lietuviškoji laida pavadinta “Nemarus mirtingasis”. Jos ispa
niškąją laidą parengė dr. V. A. DAMBRAVA ir D. ROSALES, (vadą parašė 
Caracas arkivyskupas kardinolas JOSE ALI LEBRUN

Vasario 24 d. rinkimai į Lietu
vos aukščiausiąją tarybą yra la
bai svarbūs tolimesniam nepri
klausomybės vystymuisi. Tų rin
kimų stebėti ir suteikti morali
nį padrąsinimą KLB valdybos 
iniciatyva į Lietuvą vyksta septy
ni Kanados parlamentarai. Lai
mėjus rinkimus, Lietuvos išsilais
vinimas nebus baigtas. Reikia bū
ti pasiruošusiems visokiems neti
kėtumams, o KLB valdyba atsargų 
neturi. Be jūsų aukų valdybos dar
bas neįmanomas!

Aukos Lietuvos laisvinimo va
jui ir KLB valdybos išlaidoms: 
$1000 - V. V. Dargis, St. V. Liuimos; 
$230 - V. Zavadskis; $200 - S. J. Poš
ka, V. Kudzma; $150-D. Simanavi
čius; $125 - J. Stankus; $100 - V. 
Narušis, S. Kėkštas, S. Fredas, A. 
V. Paulioniai, B. V. Poškai, P. Šu
kys, O. Kuschnerait, A. Rukšys, B. 
Kaay-Grinius, KLB Sudburio apy-

linkės valdyba, K. C. Tuba, I. H. 
Stasiulis, M. Ranoszas, O. Yurka, 
J. Petrėnas, A. Garkūnas, J. Dab- 
kus, L Mališka, V. I. Ignaičiai, Z. 
J. Mažonai, A. Urbonas, E. Meli- 
kauskas, S. Janušonis, K. Čepai
tis; $75 - Pr. Dainius; $50 - V. Ei- 
žinas, S. Žvirblis, M. Jasionytė, 
L. Smitas, V. Žitkus, A. Gverzdys, 
P. Balsas, VI. Perkauskas, R. Ba
naitis, J. Petrėnas, J. Vaskela; $25 
- A. Bružas, E. Weir, S. Staugaitis, 
V. Malerienė, I. Tauteras, B. Mac
kevičius, K. Barčauskas, A. V. Žal- 
nieriūnas, J. Dalmotas, J. Jurai- 
tis; $20 - A. Braškys, J. Graboshas; 
$10 - D. J. Trumpickai.

Hamiltono pensininkai per savo 
Kūčias aukojo Sąjūdžiui: $30 - B. 
Orvidas; $25 - F. Venckevičienė; 
$20 - K. Meškauskas, A. Petkevi
čius; $10 - V. Beniušis, Z. A. Ged
minas, P. Kareckas, E. Kudabienė, 
Mečislovas, V. Pilkauskas; $6 - J. 
Kareckas. J.K.

PADĖKA
Mūsų mylima mama, močiutė ir prosenelė

AfA
4 ELENA DAMBRAUSKIENĖ

mirė 1989 m. gruodžio 9 d., Collingwoodo ligoninėje.
Dėkojame visiems, kurie ilgos ir sunkios ligos metu 

lankė ir teikė visokią pagalbą mūsų mamai.
Reiškiame nuoširdžią padėką kun. klebonui J. Stąškui 

už maldas prie karsto laidotuvių namuose, Mišias švento
vėje ir maldas kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame Danguolei Radkei už labai gra
žias giesmes ir vargonavimą gedulinėse pamaldose, Toronto 
Vlado Pūtvio šauliams - sesėms ir broliams už garbės sar
gybą prie karsto koplyčioje ir kapinėse, jų vadui Stasiui Jokū
baičiui už atsisveikinimo žodį bei visiems už gražias gėles, 
Mišias, pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ar per spaudą, 
aukas “Tėviškės žiburiams” velionės atminimui, gausų da
lyvavimą laidotuvių namuose ir mūsų mylimos mamos paly
dėjimą įamžino poilsio vietą.

Nuoširdi padėka Vytui Birštonui, Birutei Stanulienei ir 
visiems prisidėjusiems prie pusryčių paruošimo, o ponioms 
už skanius pyragus.

Jūsų visų nuoširdumas palengvino mums šias skau
džias valandas.

Dėkingos dukterys - Irena Birštonienė,
Danutė Puzerienė su šeimomis

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.

Pigiai parduodame “video” ir “audio” 
aparatūrą tinkančią LIETUVAI.

Daiktus pristatome į namus. 
Paskambinkite, mes atsiųsime jums kainoraštį ir katalogą. 
Susipažinimui su mūsų kainomis norime paminėti keletą:

TOSHIBA 83CZ .................................................... $480 (kam);
AKAI MULTI sistemos......................................... $720 (kan.);
VIDEO KAMERA NATIONAL M7................ $1,520 (kan.).

Telefonas — 708 - 839-5561 nuo 11 v.r.- 7v.v.
Kalbame lietuviškai.



Vilniaus universiteto dainų ir šokiu ansamblio vadovas VIDAS ALEK
SANDRAVIČIUS ir jo nariai, koncertavę Pietų Amerikos lietuvių kolonijose

Lietuvos ir išeivijos ansambliai
Atsiliepiant į pastabas “Pasaulio lietuvio“ 1989 m. lapkričio laidoje

(^Į^eli Šiaurės Amerikos 

$ 0 \ lietuviai,- FvT x5 g I ■ “ Vilniaus universiteto dainų
ir šokių ansamblio vardu, dar 

J kartą norime padėkoti visiems,
kurie padėjo surengti mūsų 

koncertus. Ypatingai norime padėkoti Londono 
lietuviams, taip šiltai mus priėmusiems. Ir atsiprašome 
už klaidą, nepaminint jūsų per Vilniaus radiją.

Vilniaus universiteto dainų ir 
šokių ansamblio valdyba

Koncertas ir Klaipėdos atvadavimo minėjimas
Praeitą sekmadienio popie

tę Toronto Lietuvių namuose 
įvyko atvykusių neseniai iš 
Lietuvos menininkų įdomus 
koncertas bei meno paroda ir 
Klaipėdos atvadavimo minėji
mas, surengtas Lietuvių namų 
kultūros komisijos.

Šis minėjimas buvo pradėtas 
Lietuvos himnu ir vėliavų iš
kilmingu įnešimu į salę, kur 
jau buvo susirinkę apie 250 
žmonių. Genovaitė Bijūnienė 
supažindino su paskaitininke 
Ieva Adomavičiene, kuri kal
bėjo apie Klaipėdos atvadavi
mo įvykius šių dienų šviesoje. 
Paskaitininke nuosekliai pa
sakojo, kas atsitiko prieš 67 
metus, viską surišdama su šių 
dienų Klaipėda, kurioje ji bu
vojo praeitą vasarą. Po paskai
tos minutės tyla buvo pagerbti 
žuvę už Klaipėdos krašto atva
davimą.

Programos meninę dalį pra
dėjo Leokadija Paulauskaitė- 
Kanovičienė, puikiai paskam
bindama fortepijonu Dvariono 
“Nokturną”. L. Paulauskaitė- 
Kanovičienė šiuo metu dėsto 
“Royal Conservatory of Music” 
mokykloje. Sekė Venevskio 
“Romansas be žodžių”, labai 
jausmingai atliktas Reginos 
Audėt smuiku, akompanuojant 
L. Paulauskaitei-Kanovičie- 
nei. Regina Audėt mokėsi Vil
niaus konservatorijoje. Pro
gramas yra atlikusi Toronto, 
Londono, Čikagos, Bostono ir 
Klivlando lietuviams. Nuo 1985 
m. dirba Londono orkestre. 
Jaunoji pianistė Ieva Kanovi- 
čiūtė, tik 9 m. amžiaus, rūpes
tingai atliko Haidino “Sona
tos” pirmąjį dalį. I. Kanovičiū- 
tė atvyko iš Lietuvos būdama 
3 metukų, o 5 metų amžiaus 
pradėjo fortepijonu skambin
ti su motina, L. Paulauskaite- 
Kanovičiene. Mažoji Ievutė 

P. Balčiaus dekoratyvinė skulptūra “Laivelis” iš leidinio “Klaipėda”

lanko aštuntą skyrių “Royal 
Conservatory of Music” mo
kykloje, ir 4-tą skyrių prancū
zų mokykloje. Dar šoka tauti
nius šokius “Gintare”. Skaistė 
Našlėnaitė, 11-tos klasės mo
kinė, jautriai padeklamavo 
Vinco Mykolaičio-Putino eilė
raštį-“Jūra”. Vaclovas Povilo
nis ir Valdemaras Drūtis dai
navo ir skambino gitara Ed
mundo Kučinsko “Baltijos 
akmuo”. V. Povilonis kilęs iš 
Marijampolės ir mokęsis Kau
ne. Jis dainavo ansamblyje 
“Žalsva”, Valdemaras Drūtis, 
gimęs Suvalkuose, priklausęs 
Punsko ansambliui “Punis” ir 
vėliau dainavęs “North Pole 
Jazz Band” vienete. Atvyko tik 
praeitais metais į Kanadą.

Dar L. Paulauskaitė-Kano- 
vičienė atliko Šopeno “Noktur
ną”, Skaistė Našlėnaitė dekla
mavo poeto Jono Striaukūno 
patriotinį eilėraštį “Lietuva”, 
Regina Audėt smuikavo Čai
kovskio “Melodiją”, Pablo de 
Sarasatė čigonų “Melodiją”, 
bei Granados “Ispanišką šokį”, 
akompanuojant Kanovičienei, 
o Vaclovas Povilonis ir Valde
maras Drūtis pagrojo ir padai
navo Sachanovičiaus “Pamirš
ti namai”, ir Vytauto Katiliaus 
“Tėvyne mano”, dainas.

Pasibaigus koncertui, G. Bi
jūnienė pakvietė publiką pasi
žiūrėti bei įsigyti iš Lietuvos 
atvykusių dailininkų paveiks
lų. Parodoj buvo I. Daukšaitės- 
Guobienės, Birutės Stančikai- 
tės ir Irmos Makariūnaitės 
moderniški paveikslai. Lietu
vių namų kultūros komisijos 
vardu, visiems menininkams 
ir paskaitininkei buvo išreikš
ta padėka, įteikiant kiekvie
nam po rožę. Po programos 
pasivaišinta kava ir pyragai
čiais.

Živilė Jūraitytė-Šelmienė

Pragiedrėjus Lietuvos pa
dangei ir pirmiesiems laisvės 
siekiams sušvytėjus, prasidėjo 
gana intensyvus pasisvečiavi
mo laikotarpis. Kas tik turi 
mažiausią galimybę, stengiasi 
iš Lietuvos aplankyti užsie
nyje gyvenančius gimines, o ir 
mūsiškiai, sušvelnėjus apsi
lankymo formalumams, sten
giasi dar kartą pamatyti gim
tąjį kraštą.

1989 m. pradėjo Kanadą ir 
JAV lankyti pavieniai meni
ninkai, o taip pat ir meno vie
netai — ansambliai, iš kurių 
didesni ir ryškesni buvo “Ra
tilio” ir Vilniaus universite
to studentų folklorinis an
samblis. Čia gyvenantys lie
tuviai juos priėmė išskėsto
mis rankomis: juos globojo, 
vaišino, vežiojo, stengėsi ap
dovanoti ir, kaip lietuviams 
įprasta, rengė išleistuves, iš
lydėjo su geriausiais linkėji
mais, kviesdami ir vėl apsilan
kyti.

Savo pasirodymais ansamb
liai iš Lietuvos mūsų neapvy
lė. Jie davė gražias, gerai pa
ruoštas programas, o mes pri
pildėme sales ir plojome jiems 
už dainas, muziką ir šokius. 
Mūsų spauda ansamblius gra
žiai aprašė, nesigailėdama 
jiems komplimentų. Pasigirdo 
taip pat balsų, kad išeivijoje 
veikiantys mūsų ansambliai 
lyg ir atstumti liko.

1989 m. lapkričio mėn. “Pa
saulio lietuvis” išspausdino 
gana išsamų pasikalbėjimą su 
Amerikoje ir Kanadoje kon
certavusio Vilniaus universi
teto ansamblio vadovu Vidu 
Aleksandravičium. Iš “PL” re
daktoriaus Br. Nainio ir V. 
Aleksandravičiaus pasikalbė
jimo paaiškėja, kad ansamb
lio nariai labai kruopščiai 
atrenkami: “Iš kokio pusant
ro šimto norinčių, mes renka
mės gal kokį dešimt mergai
čių” — sako V. Aleksandravi
čius. Toks pat maždaug pasi
rinkimo santykis yra ir į choro 
bei orkestro grupę. Šokėjai, 
kurie priimami į ansamblį, 
nėra profesionalai, bet jau 
jie yra šokę, groję ar dainavę 

PROPERTY 
ASSESSMENT

ir 1990 metų miesto ir mokyklos mokesčiai

Vietinės įvertinimųįstaigos Ontario provincijoje yra atsakingos už nekilnojamo turto 
įvertinimą dėl miesto ir mokyklos mokesčių,

‘Assessment Rolls” yra paruošiami ir išdalinami miestų valdyboms, kurios naudoja juos 
dėl “mill rates” nustatymo ir nuosavybės mokesčiųapskaičiavimo. Jūsųnamo arba verslo 
nuosavybės mokestis 1990 metais bus apskaičiuojamas padauginant nustatytą 
nuosavybės vertę iš “mill rate”.

Jeigu jūs norite sužinoti daugiau apie nuosavybės įvertinimą, prašome apsilankyti, kai 
jūsų vietinė įvertinimų įstaiga turės Open House.

Open House
Kiekviena miesto dalis turi Open House, tam 
kad jūs turėtumėte galimybę pakalbėti su 
vietinės įstaigos darbuotojais apie jūsų 
nuosavybės įvertinimą.

Mokesčių valdininkas paaiškins, kuo 
pagrįstas jūsų nuosavybės įvertinimas ir jis 
turi teisę ištaisyti neteisingus duomenis prieš 
pateikiant ‘Assessment Roll” jūsų miesto 
valdybai.

Jeigu jūs turite klausimų, bet negalite daly
vauti Open House susirinkimuose, prašome 
kreiptis į jūsų vietinę įvertinimų įstaigą.

Pranešimas apie nuosavybės vertę 
Savininkai ir nuomininkai gaus “Notice of 
Property Valuation” (pranešimą apie 
nuosavybės vertę), jeigu duomenys apie 
nuosavybės vertę pasikeitė praėjusių metų 
bėgyje, jeigu buvo paduotas prašymas dėl 
vertės pakeitimo arba jeigu toje miesto dalyje 
buvo visuotinis nuosavybės peržiūrėjimas. 
Jeigu jūs gausite “Notice of Property 
Valuation”, tai reikš, kad jūs pa- 
keitėte remiamą mokyklą, kad pasikeitė 
nuosavybės vertė arba kiti duomenys iš 
praėjusių metų pranešimo.

Prašymų padavimas
Jeigu po apsilankymo įOpen House jūs esate 
nepatenkintas nuosavybės įvertinimu, jūs 
turite teisę kreiptis į Assessment Review 
Board. Ši komisija nusprendžia, ar įvertinimas 
buvo teisingas ir ar atitinka panašios 
nuosavybės įvertinimą toje gyvenvietėje. 
Kreiptis į Assessment Review Board yra 
lengviau ir paprasčiau, negu į teismą.

Prašymų padavimo laikas
Paskutine diena paduoti prašymams yra 
1990 m. kovo 20 d.

Jeigu jūs norite paduoti prašymą, jus galite 
naudoti formą, kurią gausite su “Notice of 
Property Valuation”, galite rašyti laiška, arba 
galite naudoti “Notice of Appeal Forrn” 
(Prašymųformą). Jūs turite parašyti 
nuosavybės adresą, jūsų sąrašo numerį ir 
prašymo priežastį. Prašymas turi būti 
paduotas iki 1990 m. kovo 20 d.

“Notice of Appeal” formas ir Regional 
Registrar of the Assessment Review Board 
adresą galima gauti iš Open House, iš jūsų 
Regional Assessment Office arba iš jūsų 
miesto valdybos.

Schedule of Open Houses
Mon. Feb. 5 to Thu. Feb. 8, 9 a m. to 8 p m.. Fri Feb 9. 9 a m. to 4 p.m., Mon. Feb. 12 to Thu. Feb. 15. 9 a m. to 8 p.m., Fri. Feb. 16. 9 a m. to 4 p.m.

FOR: CITY OF TORONTO
AT: REGIONAL ASSESSMENT OFFICE

90 Eglinton Ave. East 
Toronto. Ontario M4P 3A5 
(416) 486-6300

• Ontario

Ministry 
of 
Revenue

FOR: CITY OF NORTH YORK
AT: REGIONAL ASSESSMENT OFFICE

55 Doncaster Avenue
Thornhill. Ontario L3T 1L7 
(416)889-9503

FOR: CITY OF ETOBICOKE AND
CITY OF YORK

AT: REGIONAL ASSESSMENT OFFICE
4 Eva Road
Etobicoke, Ontario M9C 2A8 
(416) 621-9400

FOR: CITY OF SCARBOROUGH AND 
BOROUGH OF EAST YORK

AT: REGIONAL ASSESSMENT OFFICE 
7 Overlea Boulevard
Toronto. Ontario M4H 1A8 
(416) 423-1240

kuriame nors kitame ansamb
lyje, turi muzikalinių gabu
mų, jaučia ritmą ar panašiai. 
Kadangi pasiūla yra tokia di
delė, kreipiamas dėmesys ir į 
išvaizdą. Todėl ansamblio na
riai vienodo ūgio, ploni, vik
rūs. Tiek pats ansamblio va
dovas, tiek visi padėjėjai yra 
profesionalai muzikai ar cho
reografai. Mokyti ir vadovauti 
ansambliui yra jų pragyveni
mo šaltinis. V. Aleksandravi
čius yra universiteto docen
tas. Tiek jis, tiek jo padėjėjai 
yra Vilniaus universiteto tar
nautojai, dėstytojai. Baigdami 
universitetą, studentai, išbuvę 
ansamblyje 4 metus, prie savo 
pasirinktos specialybės dar 
gauna mokytojo pažymėjimą ir 
gali vadovauti kitiems an
sambliams, orkestrams ar cho
rams. Taigi, jie įsigyja dar pa
pildomą specialybę, kurią vė
liau galės panaudoti savo pra
gyvenimui pagerinti.

Toliau Br. Nainys, pabaręs 
mūsų tautinių grupių šokėjus, 
kad neatėjo svečių koncertais 
pasigėrėti ir iš jų pasimoky
ti, rašo: “Nenorime išeivijos 
jaunimo nuvertinti, bei nu
stelbti, bet tik sakome, kad 
jam reikia gerokai pasitempti. 
Vilniaus studentų ansamblio 
pažiūrėti žmonės rinkosi dėl 
to, kad jie tikėjosi išvysti (ir 
išvydo) puikų profesionalų 
pasirodymą. Kai taip šokti, 
dainuoti ir groti išmoks išei
vijos jaunimas, jų koncertų 
salės taip pat bus pilnos”.

Žinoma, toks Br. Nainio lin
kėjimas vargu beišsipildys, 
nes mes niekada čia neturėsi
me tiek jaunimo, kad galėtume 
išsirinkti tik pačius ploniau
sius, gražiausius, gabiausius 
ar muzikaliausius. Ir vargu 
beatsiras fondas ar organiza
cija, kuri sutiks mokytojams 
mokėti algas, kad jiems nerei
kėtų užsidirbti pragyvenimą 
įstaigoje ar fabrike, ir tik lais
valaikiu, nutraukiant laiko 
trupinius nuo šeimos, vaka
rais paruošti šokėjus, planuoti 
koncertus, išvykas, organizuo
ti šventes, tarptautinius pa

sirodymus, rūpintis šokėjų 
apranga, jų išvaizda ir t.t.

Laimingos tos vietovės, ku
riose susispietęs didesnis 
skaičius lietuvių. Ten gal ir 
padėjėjų atsiranda. O ką be
kalbėti apie mažesnes kolo
nijas, kur grupei priklauso 
kiekvienas ten gyvenantis jau
nuolis, nežiūrint jo gabumų 
ar pasiruošimo šokti tautinius 
šokius. Tad būtų visai netiks
lu lyginti patį iškiliausią Lie
tuvos neprofesionalų ansamb
lį su išeivijoje veikiančiais 
tautinių šokių vienetais. Tai 
būtų lyg ir palyginimas regu
liarios mokyklos su “vargo 
mokykla”.

Dar visi gerai prisimename, 
kai prieš 40 metų atsiradę šia
me krašte ėmėmės darbo ne to
kio, kuriam buvome pasiruošę 
ar kokio būtume norėję, bet 
kokį mums pasiūlė, nes reikė
jo kur nors gyventi ir ką nors 
valgyti. Ir labai dažnai tiesiai 
iš darbo su metaline dėžute 
rankoje rinkdavosi šokėjai, 
kad dar porą valandų papra
kaituotų, besimokydami lietu
viškų tautinių šokių. Gal pra
rastos Tėvynės ilgesys traukė 
visus vienan būrin, kad savų
jų tarpe galėtų atsigauti po 
sunkaus ir neįprasto darbo.

Geras dešimtmetis praslin
ko, kol amerikiečiai ir kana
diečiai sužinojo kur yra Lie
tuva ir kokia jos kultūra. Mū
sų tautiniai drabužiai, dainos 
ir šokiai juos žavėjo. Ansamb
liai parodė Lietuvą kaip kul
tūringą kraštą prie Baltijos 
jūros. Jau tada nors ir nepro
fesionalūs mūsų ansambliai 
pateisino savo egzistenciją, 
o keliaujantieji į svečias ša
lis buvo vadinami mūsų tautos 
“ambasadoriais”.

Po II Pasaulinio karo Vaka
rų pasaulį pasiekė ir keletas 
Lietuvos aukštųjų mokyklų pa
ruoštų fizinio auklėjimo moky
tojų (juos galima suskaityti 
ant rankos pirštų). Jų kantry
bės, ryžto ir pasiaukojimo dė
ka gimė jau aštuonios tautinių 
šokių šventės — viena už kitą 
gražesnės, gerai organizuotos.

Toronto "Gintaro" ansamblio vadovas JUOZAS KARASIEJUS įteikia 
sveikinimą Vilniaus arkivyskupui JULIJONUI STEPONAVIČIUI

( 1/ UOŠIRDŽIAI dėkojame visiems sa vo globa, darbu
V ir aukomis prisidėjusiems prie Kanadoje ir JAV 

viešėjusio Vilniaus universiteto dainų ir šokių an
samblio: gydytojams, dantistams, parapijoms, Anapilio kor
poracijai, organizacijoms, lietuvių bankams, Kanados lie
tuvių fondui, šeimoms, pavieniams asmenis, šeimininkėms.

Ypatinga padėka talkininkams, kurie įdėjo daug darbo, 
organizuodami ansamblio koncertus savo kolonijose — 
Toronte, Montrealyje, Čikagoje, Klivlande, Detroite. Ačiū 
Londono apylinkei už svečių priėmimą. Taip pat dėkojame 
gausiems dalyviams, kurių dėka koncertai taip puikiai pavyko.

Dar kartą lietuviškas ačiū už jūsų visų savanorišką darbą 
bei aukas.

Reikėtų dar neužmiršti ma
sinių pasirodymų Niujorko pa
saulinėje parodoje “Singer 
Bowl” 1964, “EXPO 67” Mont
realyje, o taip pat mažųjų tau
tinių šokių švenčių Hartforde 
ir Kalifornijoje. Niekas tiems 
mokytojams algų nemokėjo — 
jie dirbo todėl, kad jautė pa
reigą dirbti ir savo žinias per
duoti jaunajai kartai, ruošti 
mokytojus ateičiai. Tad atro
do, kad ir mūsų ansambliai at
liko savo paskirtį ir atliko 
gerai.

Išvykos mūsų meninių viene
tų į Lietuvą ar atvykimas an
samblių iš Lietuvos yra visai 
natūralus dalykas. Juk dau
giau kaip 40 metų buvome vie
ni nuo kitų atskirti, ir reikė
tų tik džiaugtis, kad čia gimęs

Toronto “Gintaro”ansamblis, 
tėvų ir lėšų telkimo komitetai

bei užaugęs jaunimas nori ap
lankyti savo tėvų kraštą, suar
tėti su Lietuvos jaunimu. Tai 
duoda naudos ir vienai, ir kitai 
pusei.

Koncertai ar išvykos rengia
mi ne varžybų forma, kuris vie
netas geresnis, kurio merginos 
suspės daugiau kartų apsisuk
ti. kurie vyrai aukščiau pašoks 
ar panašiai. Pirmaisiais susiti
kimais, aišku, vieni kitus ste
bi, vieni iš kitų mokosi. Tėvy
nėje yra tautos kamienas, visu
ma. Mes gi esame išeivinė tau
tos dalis. Vis dėlto ir iš Lie
tuvos atvykusieji mūsų pasiro
dymuose atrado, kas juos ste
bino ir džiugino, būtent graži 
lietuvių kalba, puošnūs, sti
lingi drabužiai, tvarkingas 
šokėjų elgesys, gerai atlikti 
šokiai, nors ir be didelių mand- 
rybių.

Čia iš Lietuvos atvykstan- 
tieji atranda taip pat kai ko iš 
mūsų pasimokyti. Br. Nainio 
paklaustas apie jų skirtingus 
drabužius, V. Aleksandravi
čius prisipažino, jog žada 
keisti drabužių stilių, atsisa
kyti nuo labai stilizuotų, uni
forminių. “Juk gi visi žinome, 
kad ir senais laikais, ypač mer
ginos, į bažnyčią. į pobūvius, 
į vakarones ateidavo įvairiais 
drabužiais, kiekviena apsiren
gusi kitaip. Taip mes norime 
daryti ir ansamblyje” — toliau 
aiškino V. Aleksandravičius. 
Tai tie patys žodžiai, kuriuos 
mūsų šokėjų grupėse nuolatos 
kartojo mokytojai, norėdami 
išaiškinti savo šokėjams, kad 
lietuvaitė visados norėjo būti 
originali, todėl ir jos drabu
žis buvo skirtingas, austas, 
turtingas raštais ir spalvomis. 
Todėl mūsų tautiniai drabu
žiai išliko lietuviškesni, puoš
nesni negu dabar dėvimi Lie
tuvoje.

Laikas, gyvenimo būdas, ap
linka veikė jaunąją kartą ir, 
be abejonės, jaunimas, užau
gęs Lietuvoje, yra skirtingas 
nuo išeivijos jaunimo. Dabar, 
kai jis gali susitikti ir bend
rauti, reikia ieškoti ne tai, kas 
juos skiria, bet kas jungia. Pra
ėjusią vasarą Lietuvoje teko 
stebėti kartu su būriu jaunimo 
vaizdajuostę aštuntosios tauti
nių šokių šventės, įvykusios 
1988 m. Hamiltone, Kanadoje. 
Daug kas juos stebino, o pasi
baigus vaizdajuostei, bendra 
išvada buvo jų pareiškimas: 
“Jūs ten užjūryje esate dar 
didesni lietuviai už mus, nors 
esate taip toli nuo Tėvynės”.

Nepaisant kultūringos, vie
ningos, atkaklios ir ryžtingos 
visos tautos kovos už nepri
klausomybę, Lietuva dar nėra 
laisva, ir kelias į laisvę gali 
būti ilgas. Nors ir drebėdami, 
kad tik Lietuvoje nepasikarto
tų Beižingo ar Rumunijos įvy
kiai, užsimezgusį ryšį tarp iš
eivijos ir Lietuvos jaunimo 
turėtume skatinti ir ieškoti 
didesnės jungties. Gėrėdamie
si ir džiaugdamies ansamb
liais iš Lietuvos, nenuvertin
kime savųjų, bet, priešingai, 
skatinkime juos aplankyti tė
vų kraštą, kad jie galėtų pa
rodyti, jog Lietuva ne tik ten, 
bet ir čia yra gyva. G.B.



Atnaujinama autorystės byla
IGNAS MEDŽIUKAS

Šiemet suėjo 90 metų, kai 
1899 m. rugpjūčio 20 d. Palan
goje buvo suvaidinta Ketura
kio komedija “Amerika pirty
je”. Nepriklausomoje Lietuvo
je niekas neabejojo, kad jos 
autorius yra Juozas Vilkutai
tis, buvęs Prienų notaras, mi
ręs 1948 m. rugsėjo 11 d. Augs
burge, Vokietijoj, Lietuvių ra
šytojų sąjungos garbės narys.

Besimokydamas šešerius 
metus “Žiburio” gimnazijoj 
Prienuose, esu matęs ir kitos 
Keturakio komedijos “Šimtas 
margų” pastatymą gimnazijos 
scenoje.

Buvo du broliai Vilkutaičiai: 
Antanas, inžinierius, miręs 
1903 m., būdamas 39 metų, ir 
Juozas, abu rašinėję į spaudą. 
Mirus Antanui, klaidingai bu
vo parašyta, kad jis esąs kome
dijos “Amerika pirtyje” auto
rius. Tačiau svarbiausieji liu
dininkai, Vilkutaičiu kraštie
čiai, dr. K. Grinius ir teisinin
kas (vėliau profesorius) P. Leo
nas, kurie gerai pažinojo bro
lius Vilkutaičius, patvirtino, 
kad Keturakio slapyvardžiu 
pasirašinėjęs Juozas Vilkutai
tis ir kad jis esąs “Amerika pir
tyje” autorius. Yra ir daugiau 
liudytojų Juozo Vilkutaičio 
naudai: J. Jablonskis, P. Kli
mas, A. Janulaitis.

Kodėl dabar dar tebekelia- 
mas šios komedijos autorystės 
klausimas? Ok. Lietuvoje, ei
nant marksistiniu ir leninisti- 
niu metodu, prireikė suniekin
ti tą, kuris buvo pasitraukęs 
iš Lietuvos nuo stalinistinio 
teroro į Vokietiją. Senoji kom
partija, laikydama Juozą Vil
kutaitį repatriantu ir “tautos 
išdaviku”, turėjo uždavinį su 
juo atsiskaityti. Tą darbą atli
ko literatūrologas Vincas Kuz
mickas (1936-1982), kuris kaip 
ištikimas “liaudies sūnus” pa
sistengė “Amerika pirtyje” 
autorystę iš Juozo Vilkutai
čio atimti ir atiduoti jo bro
liui Antanui, mirusiam Peter
burge. Vėliau nuo savo kate
goriško tvirtinimo pats V. Kuz
mickas lyg ėmė trauktis, laiky
damas komedijos autoriais 
abu brolius.

Šiuo metu autorystės “Ame
rika pirtyje” byla yra atnauji
nama. Rugsėjo 3 d. per Vil
niaus radiją, skirtą užsieniui, 
buvo Rimos Jakutytės praneši
mas “Reabilituokime Juozą 
Vilkutaitį - Keturakį, “Ameri
ka pirtyje” autorių.” Tai straips
nis, parašytas literato ir kraš
totyrininko Prano Mikalausko, 
gyvenančio Vilkijoj. Straipsnį 
perskaitė Vilniaus radijo pra
nešėjas Vilius Kaminskas. Au
torius sako pažinojęs tikrąjį 
“Amerika pirtyje” autorių Juo
zą Vilkutaitį. Kalbėjęs su dau
geliu žmonių, šios srities žino
vų. Pasirodžius Kuzmicko kny
gai, Mikalauskas parašęs jam 
laišką, bet atsakymo iš jo ne
sulaukęs. Tuo reikalu rašęs 
laiškus “Švyturio”, “Tiesos” 
ir kitų leidinių redakcijoms, 
bet laiškai tartum nuskendę. 
Atsakęs tik akademikas Jonas 
Lankutis, “Vagos” leidyklos 
vyr. redaktorius ir Kazys Amb- 
razas, Lietuvos komunistų par
tijos centro komiteto sekreto
rius. Šių atsakymų pagrindinė 
mintis: Vincas Kuzmickas ra
šęs beletristinį darbą, todėl 

1989 m. “Antro kaimo” išvyka Lietuvoje truko beveik visą lapkričio mėnesį. Su dviem skirtingom programom 
buvo pasirodyta devyniolika kartų šiose vietovėse: Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Anykščiuose, Utenoje, Kupiškyje, 
Trakuose, Klausučiuose, Paberžėjer Klaipėdoje ir Kuliuose. Grupę kvietė ir visur lydėjo teatro studija “Ąžuolas’

jame tikros tiesos neverta ieš
koti. Tikrajai tiesai atskleisti 
dar neatėjęs laikas.

Toliau P. Mikalauskas sako, 
kad jį aplankęs nepažįstamas 
vyras, parodęs atitinkamus 
dokumentus, ir įspėjęs: “Liau
kis drumsti vandenį. Nesikišk 
kur nereikia. Juozas Vilkutai- 
tis - vokiečių repatriantas, 
tautos išdavikas. Vincas Kuz
mickas parašė pamfletų gavęs 
užsakymą. Ateityje viskas gal
būt apsivers aukštyn kojomis, 
bet dabar ši tema draudžiama”.

P. Mikalauskas savo tezę rė
mė Petro Leono laišku, tilpu
siu “V-ilniaus žinių 44 numery: 
“Autorius šito veikalo yra a.a. 
Antano Vilkutaičio brolis, 
kuris tebegyvena Gudelių pa
rapijoje, Balbieriškio vals
čiaus, Senapilės pavieto. Kuo
met “Amerika pirtyje” buvo 
pirmą kartą pastatyta ant sce
nos Kaune ir Senapilėje, teat- 
ran buvo atvykęs ir jos auto
rius, apie ką savo laike buvo 
rašyta laikraščiuose. Apart to 
iš gyvo pasikalbėjimo su tebe
gyvenančiu Vilkutaičiu aš ži
nau, kad jis tos komedijos au
torius” . . . Pažinau a.a. Anta
ną Vilkutaitį ir manau, kad jis 
neturėjo tam tikros kibirkš
ties, kad parašytų tokią kome
diją”.

Šis įrodymas sutvirtinamas 
K. Griniaus laišku, tilpusiu tų 
pat metų “Vilniaus žiniose”, 
46 numeryje: “Žiemkentis “Vil
niaus žinių numeryje 34 pata
ria Peterburgo lietuviams pa
puošti kapą autoriaus komedi
jos “Amerika pirtyje”. Užma
nymas neišpildomas, nes auto
rius tos komedijos dar gyvas 
yra. Parašė ją ne inžinierius 
Antanas Vilkutaitis, bet bro
lis jojo Juozas Vilkutaitis - Ke
turakis, kuris gimė 1869 metais 
ir dabar gyvena, kaipo ūkinin

Medžiaga apie Lietuvos karius
1989 m. lapkričio 18 d. Vil

niuje atsisteigė Lietuvos at
sargos karininku sąjunga. Pra
dėtas leisti ir sąjungos oficio
zas “Kardas”. Jo pirmasis ketu
rių didelių puslapių numeris, 
redaguotas ats. kpt. žurnalis
to Antano Martinionio, irgi iš
ėjo lapkričio 18 d. data, tik 
kukliu 500 egz. tiražu.

Ats. kpt. Antanas Martinio
nis, kuris 1988 ir 1989 m. “Švy
turio” žurnalo keliuose nume
riuose rašė apybraižas apie pa
skirų Lietuvos kariuomenės 
aukštųjų karininkų tragišką li
kimą, šiuo metu kaupia me
džiagą apie visų kartų Lietu
vos karius, tarnavusius ne tik 
neprikl. Lietuvos, bet ir visų 
okupantų kariuomenėse. Be
kaupdamas šiuo metu tik Lie
tuvoje prieinamą medžiagą jis 
įsitikino, kad veikalas išeitų 
su didelėmis spragomis, jeigu 
nebūtų panaudoti išeivijoje su
sitelkusios medžiagos šalti
niai.

A. Martinionis prašo, kad per 
JAV ir Kanados lietuvių spau
dą paraginčiau jo kolegas ats. 
karininkus, karius, šaulius 
jam parūpinti medžiagos. Visų 
pirma jam skubiai reikalingi 
šie veikalai: Kazio Ališausko 
ir Antano Rukšos “Laisvės ko

kas, Gudelių bažnytkaimyje, 
Senapilės paviete”.

Jau vien šių vienaamžių liu
dijimai yra aiškus įrodymas, 
kad tikrasis Keturakis, “Ame
rikos pirtyje” autorius, yra 
Juozas Vilkutaitis. Vincas 
Kuzmickas šlykščiai pravar
džiuoja Juozą Vilkutaitį, va
dindamas iš vokiečių literatū
ros perkeltu veidmainystės 
simboliu “cinoberiu,” kaltin
damas jį pasisavinus brolio 
kūrinį, bet jokių rimtesnių 
įrodymų nepateikia. Tai biau- 
rus šmeižtas ir mirusiojo auto
riaus įžeidimas. Juozą Vilku
taitį gerai pažinojau. Su jo 
vaikais mokiausi gimnazijoj 
Prienuose. Kai kurie iš jų buvo 
už mane aukštesnėse klasėse, 
kiti - žemesnėse, o jo duktė 
Leokadija Civinskienė gimnazi
ją baigė kartu su manim 1930 m.

Gerai prisimenu, kad Juozas 
Vilkutaitis buvo doras, visų 
gerbiamas asmuo. Negalima 
jokiu būdu prileisti, kad jis 
būtų šitaip pasielgęs, nu- 
skriausdamas savo vyresnįjį 
brolį, pasisavindamas jo auto
rystės nuopelnus.

Tikėkime, kad persitvarky
mo dvasioje ateis greit laikas, 
kai Juozui Vilkutaičiui pada
ryta skriauda, jį apšmeižiant, 
bus atitaisyta. Tiesa, litera
tūrologas V. Kuzmickas jau se
niai miręs. Bet teisybės var
dan, vadovaujantis objekty
viais literatūros kriterijais, 
kiti, peržiūrėję turimus šalti
nius, padarys teisingą sprendi
mą.

Juk dar prieš keletą metų 
poetas Bernardas Brazdžionis 
buvo vadinamas dekadentu, 
šiek tiek vėliau - klerikaliniu 
poetu, o praėjusią vasarą, apsi
lankęs tėvynėje, buvo triumfa- 
liškai sutiktas. Laikas ir Juo
zui Vilkutaičiui - Keturakiui 
duoti tinkamą įvertinimą lie
tuvių literatūros istorijoj.

vų istorija”, visi trys tomai; 
Vytenio Statkaus 1988 m. iš
ėjęs veikalas apie Lietuvos 
ginkluotas pajėgas; Stasio 
Raštikio atsiminimų visi to
mai; išeivijoje leidžiamo “Ka
rio” visų metų komplektai; 
Bostone išleistos “Lietuvių 
enciklopedijos” pilnas komp
lektas. Tai leidiniai, apie ku
riuos jis girdėjo ir žino jų ne- 
įkanojamą vertą. Jis pageidau
ja ir kitų leidinių arba išrašų 
iš leidinių (pažymint leidinio 
pavadinimą bei datą), kur tik 
apie Lietuvos karius ar kariuo
menę rašyta. Taip pat prašo 
dar gyvų karininkų, karių bei 
šaulių atsiminimų.

Žinant, kad okupantas kny
gų bei žurnalų siuntas tebe
varžo, patartina siųsti užre
gistravus. Idealu, jei kas po 
keletą leidinių nuvežtų ir įteik
tų asmeniškai. A. Martinionis 
iš bet kurio viešbučio pats atsi
imtų, jam paskambinus tele
fonu.

Viliuosi, kad į šį rašinį at
kreips dėmesį visi buvę kariai, 
ypač organizuoti šauliai, ra- 
movėnai, birutininkės. Štai 
adresatas: Antanas Martinio
nis / Erfurto 50-69/232043 Vil
nius / Lithuania, USSR. Tel. 
44-11-07.

Alfonsas Nakas

Motinos Sopulingosios koplytėlė, išlikusi Skuodo rajono Ylakių kapinėse

Skaitytojo kelionė knygos puslapiais

Č. SENKEVIČIUS

Skaityti kelionių aprašymus 
daug kas mėgsta. Skaito juos 
jaunimas, skaito ir vyresnieji. 
Visus traukia aprašomos vie
tovės, žmonės, pergyventi nuo
tykiai. Bet kelionių aprašy
mams reikia ir “specialios 
plunksnos", sugebančios skai
tytoją mikliai ir nenuobodžiai 
vedžioti po knygos puslapius, 
kad kartais nė atsikvėpti ne
bėra kada, sustoti ir pagalvo
ti, kad sėdi ir skaitai knygą, o 
ne kažkur keliauji. Šitaip skai
tytoją pagauti ir “apgauti” su
geba hamiltoniėtis keliautojas 
Stasys Dalius, savo kelionių 
įspūdžiais visčISIinęsis su “TŽ” 
skaitytojais. Knygų rinkoje da
bar pasirodė, berods, jau ant
rasis jo kelionių aprašymų rin
kinys “Svečiose šalyse”.

Septyni' knygos skyriai - tai 
septynios ekskursijos su gau
sybe kelionių **- Australijoje, 
Pietų Europoje, Skandinavijo
je. Tolimuose Rytuose, Pietų 
Amerikoje, Italijoje ir aplink 
pasaulį per 60 valandų. Žodžiu, 
pakeliauta visur, turbūt sąmo
ningai atsisakius Rytų Euro
pos. Stasys Dalius rašo aiškiai, 
paprastai, per daug nerankio
damas išraiškos ir skaitytojo 
nestabdydamas prie “sparnuo
tų žodžių”, bet leisdamas jam 
laisvai keliauti be sustojimo 
ir susimąstymo, kodėl čia taip, 
o ne kitaip, neversdamas pri
lipti prie sakinio, o traukda
mas vis tolyn taip, kad dažno
se vietose vienu puslapiu per
leki tūkstančius kilometrų, pa
matai vis naujų ir naujų regi
nių, sužinai vis naujų dalykų, 
kuriuos tik keliaujantieji te
gali patirti.

Ir visai tikra, kad autorius 
keliauja ne vien savo malonu
mui, nėra išlepęs ir tingus ar 
pavargęs, ko nors nepamatyti, 
ką praleisti. Jis stropus įvai
rių žinių rinkėjas, pastabus vi
sur, ir kiekvienas daiktas jį ly
giai vienodai domina. Pvz. ra
šydamas apie Singapūrą jis in
formuoja: “Bedarbių labai ma-

ALG. BALTAKIS

Sanskritas

Lietuva pasauliui girias: 
Kokios senos mano girios, 
Kaip nutįsta gyvos gijos 
Iš praamžių į mane!

Pa ukščiai tiesiai iš Sanskrito
Prie panemunių suskrido, 
Čiulba ulba nuo pat ryto 
Ant archaiškų šakų.

Guodžias Lietuva: pasauli, 
Palaikyk mane dar sa ujoj. 
Aš tokia maža, pasauli, 
Net nėjusi, kad laikai

Gintaro lašelį sūdrų, 
Kupiną slaptingų burtų, 
Ten, sakuos įklimpę spurda 
Tavo žodžiai ir vabzdžiai.

Lietuva 

žai - vos 2%. Darbininkai už
dirba iki 600-700 dol. per mė
nesį .. . Nedarbo pašalpų, kad 
ir pažangos kraštas, neturi, tad 
viki priversti ieškoti darbo . . 
Arba - apie Fiji salas: “Ji turi 
264 salas, iš kurių tik šimtinėje 
salų gyvena apie 671,000 gyven
tojų. Fiji 96 metus buvo britų 
kolonija ir tik 1970 m. gavo ne
priklausomybę”. Ir dar daug 
daug panašių žinių autorius 
perduoda skaitytojams. Kaip 
keliautojui tinka, ir foto apa
ratas buvęs vis po ranka, nes 
knygoje pilna įdomių nuo
traukų.

Kiek skirtingas tikslu ir po
būdžiu aprašymas apie Jauni
mo laisvės ir taikos žygį Bal
tijos jūroje. Tai platus 46 pus
lapių reportažas, įrėmintas 
Skandinavijos kraštų vaizduo
se, supažindinąs su to žygio 
tikslais, programa, demonst
racijomis, posėdžiais ir nuo
taikomis. Labai gerai, kad tas 
svarbus ir įdomus įvykis atrado 
vietos knygoje.

Stasys Dalius "SVEČIOSE ŠA
LYSE”. Lietuviškos knygos klu
bo leidinys. Mecenatai L. ir S. 
Klimaitis. Kalbą ir korektūrą 
taisė J. Masilionis. Spaudė 
"Draugo" spaustuvė. 1989 m. 
Kaina - $9.

PAULIUS STEPANAS, 
savo mokslo laimėjimais pasižymė
jęs Australijoje, Kanberos lietuvių 
kolonijoje. Paulius yra dr. Antano 
ir Audronės Stepanų sūnus. Jis 
gimė Adelaidėje, o Kanberoje pra
dėjo mokytis 1978 m. Nuo mažens 
buvo pastebėti jo sugebėjimai moks
lui. Jau 6-me skyriuje pirmavo ma
tematikoje, anglų ir prancūzų kal
bose, o taip pat ir chemijoje. 1989 
m. gimnaziją baigė pirmuoju, gau
damas premijas už įvairius mokslo 
dalykus bei mokyklos taurę. Dar ir 
daugiau. Jo abitūros pažymiai bu
vo aukštesni negu kitų 3000 moks
leivių Australijos sostinės terito
rijoje. Už pažangumą moksle gavo 
stipendiją studijuoti kompiuterių 
inžineriją. 1989 m. Paulius buvo iš
rinktas atstovauti Australijai XII- 
je tarptautinės chemijos olimpia
doje Halle mieste, R. Vokietijoje. 
Jis dalyvauja lietuvių skautų orga
nizacijoje, šoka tautinius šokius 
“Audėjėles” grupėje. Dar labiau 
lietuvybės akiratį praplėtė VI-jo 
pasaulio lietuvių jaunimo kongre
so stovykloje 1987-1988 m. Žada 
pertraukti universiteto studijas ir 
vykti į Vasario 16 gimnaziją norė
damas praturtinti save lituanisti
nėmis žiniomis ir su tėvais aplan
kyti Lietuvą.
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d kultūrinėje veikloje
Aušrininko dr. Jono Šliūpo 

archyvą, įsteigtą sūnaus inž. Vy
tauto Šliūpo Kalifornijoje, papil
dė Algio Ūlos išversta ir iš Lenki
jos atsiųsta dr. J. Šliūpo lenkiš
kai Niujorke 1887 m. parašyta ir 
išleista knygutė “Litwini į Pola- 
cy”. Niujorkietis filmuotojas C. 
Matūzas archyvui atsiuntė vaizda- 
juostėn perkeltą filmo ištrauką, 
1938 m. užfiksavusią dr. .1. Šliū
pą ir jo šeimą Palangoje. Prie jos 
pridėtas ir vaizdajuostėn įrašy
tas pokalbis su dr. Aldona Šliūpai- 
te BALFo įstaigoje Niujorke. 
Laukiama medžiagos ir iš kitų 
lietuvių. Aušrininko dr. J. Šliū
po archyvo reikalais prašoma 
kreiptis į sūnų šiuo adresu: Vy
tautas J. Šliūpas, PO Box 613300, 
So. Lake Tahoe, CA 95761-3300, 
USA.

XXXVI-ji Europos lietuviškų
jų studijų savaitė pernai vasarą 
buvo surengta Švedijos Gotlando 
saloje. Šiemetinė XXXVII-ji sa
vaitė įvyks Šveicarijoje rugpjū
čio 5-12 d.d. Šveicarijos LB val
dybos pirm. N. Prielaida prane
ša, kad jai yra pasirinktos garsia
jai barokinio stiliaus Einsiedeln 
bažnyčiai ir vienuolynui priklau
sančios patalpos. Ten rugpjūčio 
9 d. šaukiamas ir metinis Europos 
LB pirmininkų bei valdybų posė
dis. Jis taipgi pataria būsimiesiems 
dalyviams neatidėti registracijos. 
Kadangi vietų skaičius yra ribotas, 
bus remiamasi registravimosi pir
mumu. Registracijos mokestis — 
100 šveicariškų frankų. Regist
ruoja ŠLB valdybos! sekr. Irena 
Kaestli-Augevičiūtė, 23 Buergler- 
str., 3006 Bern, Switzerland/ 
Schweiz. XXXVII-sios Europos 
lietuviškųjų studijų savaitės pro
grama bei kitos informacijos bus 
paskelbtos vėliau.

Operos sol. Arnoldą Voketaitį 
1989 m. žymeniu už nuopelnus 
lietuvių kultūrai gruodžio 2 d. pa
gerbė Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus Čikagoje. Bosas-barito- 
nas A. Voketaitis yra gimęs New 
Havene, Conn., dainavimą studi
javęs ir plataus pripažinimo su
silaukęs JAV. Jis gerai kalba lie
tuviškai, neslepia lietuvių kilmės 
ir lietuviškos pavardės. Artimus 
ryšius turi su Čikagos "Lyric” ope
ra, neatsisako dainuoti ir lietu
vių‘renginiuose. Pagerbtuvių va
karienėje dalyvavo ne tik lietu
viai, bet ir amerikiečiai, operų 
ištraukų programą atliko Čikagos 
"Lyric" operos solistai — sopra
nas C. Lawrens, mezzo-sopranas 
L. Richards ir tenoras M. Calkins 
su jiems akompanavusiu Manigir- 
du Motekaičiu. Ryškesnius savo 
gyvenimo bruožus atskleidė pats 
sol. A. Voketaitis, atsakinėda
mas į prbgramos vadovės Nijolės 
Martinaitytės klausimus. Stasys 
Balzekas muziejaus vardu jam 
įteikė lietuviškais motyvais iš
graviruotą vazą.

Saviveiklinių lietuviškųjų 
teatrų festivalį Australijos 
lietuviams Adelaidės lietuvių na
muose 1989 m. gruodžio 28-29 d.d. 
surengė D. Baltutienės vadovauja
ma ALB kultūros taryba. Festiva
lis sutapo su Adelaidės “Vaidilos” 
keturiasdešimtmečio sukaktimi. 
Šia proga buvo surengta visų lie
tuviškųjų teatrų veiklą Australi
joje atspindinti nuotraukų paroda. 
Festivalis pradėtas įvadiniu ALB 
kultūros tarybos pirm. D. Baltu
tienės žodžiu. Parodą atidarantį 
kaspiną perkirpo ALB Adelaidės 
apylinkės valdybos pirm. J. Sta- 
čiūnas. Paskaitas skaitė: "Aus
tralijos lietuvių kultūrinė veik
la ir jos problemos" —D. Baltutie
nė, "Lietuvių menas Australijoje” 
— skulptorė I. Pocienė. Festiva
lio dalyvius su Australijos lietu
vių teatrais supažindino V. Baltu
čio pateikta išsami jų veiklos ap
žvalga. Apie australų teatrus kal
bėjo rež. Algis Butavičius. Ade
laidės “Vaidilos” teatras festiva- 
lin įsijungė prieš 40 metų pasta
tytos Henekeno ir Kolijaus trijų 
veiksmų komedijos "Pirmas skam
butis” atnaujintu spektakliu, pa
ruoštu rež. V. Opulskio. Vaidinto
jų grupę ten 1949 m. kovo mėnesį 
suorganizavo Elena Dainienė ir 
Paulius Rūtenis, o “Pirmas skam
butis", režisuotas P. Rūtenio, bu
vo suvaidintas rugsėjo 30 d. Ade
laidės lietuvių jaunimo teatrui 
festivalyje atstovavo D. Baltu
tytės dviejų veiksmų detektyvinė 
komedija “Kas padarė?”, Melbur
no lietuvių jaunimo teatrui — V. 
Marcinkonytės su 1940-41 m. įvy
kiais Lietuvoje susieta trijų 
veiksmų drama “Ievos žydi bal
tai", režisuota A. Klupšo. Pirma
sis Australijos lietuvių teatrų 
festivalis baigtas vakariene, su
telkusia buvusius ir dabartinius 
teatralus.

Paryžiuje gyvenančio dail. Ži- 
bunto Mikšio pirmoji išsami gra
fikos darbų paroda prieš Kalėdas 
buvo surengta Vilniuje, Lietuvos 
dailės muziejuje. Jai panaudoti 
Lietuvai dovanoti jo kūriniai, sau
gomi Vilniaus universiteto grafi
kos kabinete, asmeniniame Vil
niaus dailės instituto docento 
Antano Andrijausko rinkinyje. 
Dail. Ž. Mikšys jau daug metų 
siunčia vertingas dovanas Vil
niaus universiteto bibliotekai. 
Dailės pagrindus jis yra gavęs iš 
skulptoriaus Alfonso Janulio, ta
pybą ir teatro kostiumo kompona
vimą studijavęs Štutgarto dailės 
akademijoje, režisūrą— K. Gen- 
sicheno dramos akademijoje. Bū
dingiausią dail. Ž. Mikšio kūry
bos dalį sudaro rašmeniniai pa
veikslai su kostiumus dėvinčio
mis figūromis. Juose poetas jun
tamas savuoju žodžiu, o grafikas 
— savo ženklų kalba. Paryžiuje 
dail. Z. Mikšys gyvena ir kuria 
nuo 1962 m.

Dail. Kazys Varnelis, svečias 
iš JAV, lankėsi Lietuvoje. Jo kū
rinių paroda jau anksčiau buvo 
surengta Vilniuje. Lietuvos mu
ziejams jis yra dovanojęs kelias
dešimt savo darbų. Šį kartą buvo 
svarstomas jo bibliotekoje sutelk
tų rinkinių perdavimas Lietuvai. 
Dail. K. Varnelis Stockbridge, 
Mass., Berkshire kalnuose turi 
erdvius “Villa Virginia” namus, 
įtrauktus į JAV istorinių vietų 
sąrašus. Mat juose yra nuolatinė 
jo darbų paroda ir apie 7.000 to
mų turinti biblioteka. Jam pavy
ko įsigyti ir sutelkti vieną di
džiausių istorinės Lietuvos žemė
lapių rinkinių, daug unikalių is
torinių lituanistikos leidinių bei 
rankraščių. Dail. K. Varnelio bi
bliotekos rinkiniams dabar ieš
koma patalpų Kaune arba Vil
niuje.

Pakruojo knygženklių muzie
jus, vadovaujamas J. Nekrašiaus, 
surengė įdomią parodą “Vėjo ma
lūnai”. Pakruojo dvaro rūmuose 
atidarytai parodai buvo gautas 
pluoštas kūrinių iš 30 pasaulio 
šalių. Tarptautinėn parodon vėjo 
malūnų tema, be Lietuvos daili
ninkų, įsijungė italai, japonai, 
amerikiečiai, anglai, suomiai, 
lenkai, vokiečiai bei kitų tautų 
atstovai. Šiaurės Lietuvos lygu
mose kadaise buvo daugiau kaip 
šimtas vėjo malūnų, o dabar tėra 
vos keturios dešimtys. Tad pagrin
dinis dėmesys šioje tarptautinė
je parodoje teko buvusiems ir 
esantiems Lietuvos vėjo malū
nams. Grafikai atstovavo R. Čar- 
no “Duona” iš ciklo “Aukštaiti
ja". šiauliečių Lolitos ir Aido Za- 
logų darbai, Š. Medelytės ofor
tas “Iš seno malūno”, tapybai — 
K. Naruševičiaus “Pumpėnų ma
lūnas”, “Upytės malūnas — linų 
muziejus”. Šu Pakruojo rajono 
vėjo malūnais parodos lankyto
jus supažindino šiauliečio A. 
Kaištojaičio akvarelės. Parodą 
papildė fotomenininkų J. Vaice
kausko, A. Petrašiūno, A. Andre
jevo, A. Maldučio, Z. Nekrošiaus 
nuotraukos, Kauno J. Naujalio 
meno mokyklos abiturientų J. 
Sereikaitės, V. Kopustininkai- 
tės, V. Paipalaitės, V. Žuklio 
darbai, sukurti Pakruojo kūry
binėje stovykloje.

Valstybinės literatūros, meno 
ir architektūros premijos kas
met gruodžio pabaigoje būdavo 
įteikiamos Vilniuje Lietuvos lau
reatams. Tik 1989 m. buvo užbaig
ti be šių premijų paskyrimo ir 
įteikimo. Lietuvos kultūros mi- 
nisterio Dainiaus Trinkūno paaiš
kinimus šiuo klausimu paskelbė 
ELTOS korespondentė Vida Pet
rauskaitė. Iš jų sužinome, kad 
premijos nedingo, kandidatai bu
vo pasiūlyti, tik laukiama spren
dimo. Pasirodo, kūrybinės sąjun
gos pareiškė nepasitenkinimą pre
mijų skyrimo tvarka, jų dydžiu ir 
skaičiumi, pasiūlė atnaujinti sky- 
rėjų komiteto sudėtį. Kultūros mi- 
nisteris D. Trinkūnas praneša, kad 
pageidaujami pakeitimai buvo pa
daryti. Pirmiausia tos valstybi
nės premijos dabar bus vadinamos 
tautinėmis Lietuvos literatūros, 
meno ir architektūros premijomis. 
Kasmet bus skiriamos penkios pre
mijos po penkis tūkstančius už 
iškiliausius metų kūrinius, ap
dovanojimų nesuvaržant meno sri
timis ir žanrais. Naująjį komite
tą premijoms skirti sudaro dvide
šimt trys didžiausią autoritetą 
Lietuvoje turintys literatūralogai, 
muzikologai, menotyrininkai, filo
sofai, teatro, filmų, architektū
ros specialistai. Matyt, sąmonin
gai nutylimas tų penkiatūkstanti- 
nių premijų piniginis vienetas, nes 
ateityje rublius gali pakeisti litai.

V. Kst.



Geriausios penkios pramoginių šokių “Sūkurys” poros, viešėjusios Toronte ir kitose lietuviu kolonijose su savo 
vadovais gydytojais ČESLOVU ir JŪRATE NORVAIŠOMIS

Pramoginių šokių čempionai
DANUTĖ SKUKAUSKAITĖ

Kauno kolektyvas “Sūkurys” 
kaip švelnus vėjelis atskrido 
į Kanados lietuvių tarpų su 
pramoginių šokių geriausiu 
Lotyno Amerikos ir klasikinių 
šokių repertuaru. Šie dauge
lio tarptautinių šokių konkur
sų laureatai atvežė ir dalelę 
Lietuvos.

Pasaulinės klasės pramogi
nių šokių grupė, vadovaujama 
gydytojų Jūratės ir Česlovo 
Norvaišų, buvo palydėta Kau
no profsąjungų kultūros rūmų 
direktoriaus R. Kulbio ir Kau
no sporto kombinato trenerio 
M. Velionskio. Gydytojai Nor
vaišos daugelį metų buvo tarp
tautinių pramoginių šokit] kon
kursų laureatai. Šokių meist
riškumą abu yra gilinę Angli
joje. Šalia gydytojo profesi
jos jie atranda laiko mokyti 
pramoginius šokius aukštos 
konkurencijos, siekiančius šo
kėjus.

Penkios poros šokėjų atvyko 
Šiaurės Amerikon dalyvauti 
konkursuose, Toronto ir Los 
Angeles miestuose. Taip pat 
jie atliko programas - Ana
pilio, Prisikėlimo parapijos

“Sūkurio” jaunieji šokėjai - Egedijus Petronis ir Diana Velionskytė, šešio
likmečiai moksleiviai, atlieka programą Toronto lietuviams

Gydytojai ČESLOVAS ir JŪRATĖ 
NORVAIŠOS, pagarsėjusio, pramo
ginių šokių grupės “Sūkurys" vadovai

ir Lietuvių namų salėse To
ronte ir St. Catharines lietu
vių tarpe.

Kolektyvas buvo sukurtas 
prieš 27 metus šokių entuzias
to inž. Tomo Petreikio. Nuo 
1975 metų vadovavimą perėmė 
gydytojai Norvaišos.

“Sūkurio” grupė sudaryta iš 
šių šokėjų porų: Darius Mostei- 
ka, 21 m., ir Jolanta Aidukevi- 
čiūtė, 21 m., studentai, 1989 m. 
tarptautiniame konkurse Leer 
mieste nugalėtojai; Valdas ir 
Lilija Padriezai, vyras ir žmo
na, jam 22 m., jai 21 m., 1988 
m. Lietuvos ir Baltijos šalių 
pramoginių šokių čempionai, 
taipgi 1989 m. Pabaltijo kon
kurso prizo laimėtojai; Rolan
das Burneikis, 18 m., studentas, 
ir Diana Šeniauskaitė, moks
leivė, 17 m., Lietuvos 1989 m. 
jaunimo grupės vicečempio
nai; Egidijus Petronis ir Dia
na Velionskytė, moksleiviai, 
abiem 16 metų, 1989 m. Lietu
vos ir Sovietų Sąjungos jauni
mo grupės čempionai. Šokių 
meistriškumą tobulino Angli
joje; Mantas Stašaitis ir Bea
ta Onefater, moksleiviai. 15 m. 
ir 12 m. amžiaus, Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos pramoginių 
šokių čempionai 13-16 m. gru
pėje.

Laimėjo
Lietuviams šokėjai atliko 

penkis klasikinius šokius: lėtas 
valsas, tango, Vienos valsas, lė
tas fokstrotas ir kvikstepas; 
taip pat atliko ir penkis Loty
nų Amerikos šokius: samba, ča- 
ča-ča, rumba, pasodoblis ir 
dzaivas. Šie šokiai tampa viena 
populiariausių sporto šakų 
Europoje.

Jie dalyvavo dviejuose aukš
to tarptautinio lygio šokių 
konkursuose Regai Constela- 
tion Toronto viešbutyje sausio 
5-6 d.d., dvi lietuvių poros “Ca
nadian Open Modern Dance 
Championship” varžybose pa
siekė III-čia ir IV-tą vietą.

• Paremkite "Tėviškės žibu
rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Dėkingi -

“TŽ” leidėjai 

Laimėtojai buvo - Darius Mos- 
teika su Jolanta Aidukevičiū- 
te ir Valdas Padriezas su žmo
na Lilija.

Kanados šokių mėgėjų sąjun
gos (Amateur Dance Associa
tion) pirmininkas D. Steven
son per telefoną kalbėjosi su 
šio straipsnio autore. Jis pa
žymėjo: “Europos šokių stilius, 
naudojamas visos Sovietų Są
jungos komandų, jų tarpe daug 
lietuvių, yra panašus į tarp
tautinį pramoginį šokio lygį. 
Gorbačiovo “perestroikos” dė
ka, Kanada pirmą kartą susi
laukė iš Sov. Sąjungos konku
rentų, 1989 m. spalio mėnesį”.

Sporto šaka
D. Stevenson tikisi, kad pra

moginiai šokiai bus pavadinti 
nauju vardu - sporto šokiais 
(sport dancing) ir ateityje bus 
įjungti į olimpinių žaidynių 
programą.

Šokiai, kuriuos “Sūkurys” at
liko lietuvių bei anglų tarpe, 
yra įtraukti į tarptautinių kon
kursų programą, pagal kurią 
vyksta pasaulio ir Europos pra
moginių šokių čempionatai. 
Šiuo metu pramoginiai šokiai 
daugelyje Europos šalių pri
skiriami sportui. Yra įkurtos 
sportininkų šokių organizaci
jos, kurių tikslas įtraukti šo
kius į olimpines žaidynes.

Apie tai “Sūkurio” vadovas 
dr. Č. Norvaiša sakė: “Sporti
niai šokiai ant ledo, kurių pro
gramoje yra tie patys pramogi
niai šokiai, jau kuris laikas 
tapo neatskiriama sportininių 

“Sūkurio” šokėja JOLANTA AIDUKEVIČIŪTĖ priėmė krikštą Prisikėli
mo parapijos šventovėje. Iš kairės: krikšto tėvas Jurgis Kairys, Jolanta 
Aidukevičiūtė, krikšto motina Audra Kairienė, apeigas atlikęs kun. 
Algirdas Kildušis. Raudonės parapijos klebonas, viešintis Toronte 
. • ■ ■

Toronto miestas
Svarbus pranešimas Toronto miesto 
nejudamo turto mokesčių mokėtojams
Jau dabar turėjote būti gavę 1990 m. laikiną nejudamo turto 
mokesčių sąskaitą. Jeigu dar nesate jos gavę, skambinkite tel. 
392-7115 arba rašykite mokesčių rinkėjui (Tax Collector), City 
Hall, Toronto M5H 2N2, arba užeikite informacijos įstaigon (Tax 
Information Counter), Main Floor, City Hall, kaip galint greičiau.

Atminkite, jeigu ir nesate gavę sąskaitos, vistiek turite mokė
ti savo nejudamo turto mokesčius. Pirmieji keturi mokėjimai už 
1990 m. yra mokami vasario 15, kovo 15, balandžio 17 ir gegu
žės 9.

Šie 1990 metų mokėjimai yra nustatyti pagal praėjusių metų 
mokesčių pusę sumos. Gegužės mėnesį jūs gausite sąskaitą 
1990 metų nejudamo turto mokesčių likusiai sumai, kuri turės 
būti apmokėta ir vėl keturiais mokėjimais.
G. H. Clarke,
miesto iždininkas

olimpiadų sudėtine dalimi”.
D. Stevenson apgailestauja, 

kad Kanados publika nepriima 
taip entuziastiškai pramogi
nių šokių sportą, kaip kad jie 
priima ledo ritulio, futbolo ir 
dailaus čiuožimo sportą. Jis 
norėtų, kad pramoginiai šokiai 
būtų priimti kaip sportas. Tam 
yra įtikinančių duomenų.

Priėmė krikštą
Jolanta Aidukevičiūtė, būda

ma Toronte, priėmė krikštą ir 
Pirmą Komuniją Prisikėlimo 
parapijos šventovėje. Lietu
vos Raudonės klebonas kun. 
Algirdas Kildušis, kuris vie
ši Toronte, atliko apeigas. 
Krikšto tėvais buvo Audra ir 
Jurgis Kairiai. Prie altoriaus 
palydėjo “Sūkurio” grupės šo
kėjai, globėjai ir svečiai.

Vincas Kolyčius Jolantą pa
ruošė. Jis klebono kun. A. Si
manavičiaus. OFM, vardu įtei
kė lietuviškų religinių vado
vėlių bei knygų visiems daly
viams. V. Kolyčius pastebėjo, 
kad ir daugiau atvykusių sve
čių iš Lietuvos kreipėsi į pa
rapiją religiniais reikalais.

“Sūkurys” taipogi koncerta
vo Čikagoje. Dar vyks į Kliv- 
landą, Floridą, Los Angeles 
miestą su savo programa. Kali
fornijoje “Sūkurys” baigs Šiau
rės Amerikos kelionę, prieš tai 
dalyvaudamas tarptautiniame 
konkurse. Vasario 28 d. kolek
tyvas grįš į Lietuvą. Linkime 
jiems garbingai atstovauti lie
tuviams, laimėti premijas ir 
džiuginti savo tautiečius.
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Aukojo "Tėviškės žiburiams"
$1000 - iš a.a. A. Raščiaus pa

likimo; $750 - Hamiltono kredito 
kooperatyvas “Talka”; $100 - J. 
Anderson, A. Laurinaitis, J. Vaske- 
la, R. Stepulaitis, Toronto lietu
vių golfo klubas; $75 - Hamiltono 
žūklautojų ir medžiotojų klubas 
“Giedraitis”, Toronto Išganytojo 
parapijos moterų draugija; $60 - 
A. Miniota; $58 - A. Kaveckas; 
$55 - S. Dalius, L. Skripkutė, A. 
Bacevičius; $50 - B. Sakalas, E. 
Giedra, A. Senkus, Hamiltono DLK 
Algirdo šaulių kuopa, A. Sungai- 
lienė; $48 - J. Varanavičius; $40
- E. Kondratas, B. Stončius; $35 - 
V. Kubilius; $34 - V. Karalius; 
$30 - R. Tumas, K. Ratavičius; $29
- M. Mickevičius: $25 - K. Gaputis, 
K. Čepaitis, K. Puskunigis, K. Dau- 
kas; $24 - B. Liškauskas, A. Pet
rauskas, .1. Mikaila, F. Timukas; $23
- S. Domeikienė; $20 - J. Bubu- 
lienė, P. Kalesnykas, G. Palmer, K. 
Kaminskas, S. Gailevičius, A. Šil
bajoris, R. Graudienė, R. Her
mann, T. Trakymas; $19 - J. Kir
vaitis.

$15 - O. Spidell, A. Mičiūnas, A. 
Baltrūnas; $14 - B. Čepauskas, B. 
Genčius, J. Sinkevičius, G. Tumai- 
tė; $13 - E. Kvederienė, J. Stanius; 
$10 - T. Gaižauskas, J. Šileikienė, 
V. Otto, V. Gaputis, A. Rubinas, I. 
Šatrienė, V. Laugalys, A. Grajaus
kas, M. Šakalinis, A. Makaras, P. 
Simanauskas; $9 - A. Bungardie- 
nė, J. Vitas, V. Kondrat, A. Sakavi
čius, J. Budrevičius; $8 - A. Stan
kaitis, F. Zubr, A. Vasiliauskas, V. 
Kecorienė, P. Gustas, J. Vaitkus, 
K. Rožanskas, B. Trukanavičius; 

$7 - J. Adomaitis; $6 - A. Nugent, 
M. Valiukėnas; $5 - J. Užupis, J. 
Stankus, J. Klipčius, Tėvai pran
ciškonai, G. Jezukaitienė, A. Dron- 
sa, P. Jokšas, K. Bobelis, A. Jonu
šas, P. Rimkus, V. Platakis, A. Nu- 
tautas, E. Sventickas, A. Škėma, S. 
Juknevičius, J. Jonikas.

$4 - V. Janulis, M. Gegužis, A. 
Underys, S. Jakaitis, P. Karalius, 
A. Šimkus, A. Zaura, J. Botyrius, A. 
Remeikis, A. Fedronas, O. Daugir
dienė, A. Gaputis, J. Šulcas, B. Mo
zūras, S. Tolvaišą, M. Raškauskie- 
nė, I. McIntosh, M. Milius, A. Sau- 
noris, A. Rimbą, B. Zeikus, J. Iva
nauskas, K. Bartninkas, A. Kriš
čiūnas, T. Blinstrubas, A. Diržys 
J. Prunskis, V. Žolpys Z. Stonkus, 
P. Lukoševičius, J. Bartkus, K. Pa
jaujis, M. Kulokas, A. Barauskas, 
S. Treigys. M. Šefleris, J. Žakevi
čius, V. Dobis, J. Dobis, J. Ažuba
lis, J. Tamošiūnas, P. Gaidelis, A. 
Artičkonis, P. Kripas, V. Baronas, 
C. Ančiukaitis, J. Gramas, K. Ka- 
raška, T. Bartkus, P. Juškevičius, 

Jrampah praneša apie naujus bei naudingus patarnavimus

SĄSKAITA DOLERIAIS. Galime atidaryti sąskaitą jūsų giminėms 
Lietuvoje. Galės pirkti “dolerinėje" muilą, prieskonius, 
automobilį ir kt.

VAISTAI. Siunčiame receptinius ir nereceptinius vaistus. "Bayer” 
aspirinas (600 tbl.), multivitaminai, "Advil" ir kt.... $65
Pagal pageidavimą vaistus galime pakeisti arba pridėti kitus.

Muito nėra.
35 SVARŲ MAISTO SIUNTINYS. 18 svarų rinktinių mėsos gami

nių: "palendvica", rūkytos dešros, jautienos “file" (ne kon
servai) ir kt., saldainiu - $85. Muito nėra.

KAVA. KAKAVA. PRIESKONIAI. 5 svarai - $59. 10 sv. - $99,
20 sv. - $179. Muito nėra.

ELEKTRONIKA IR MAŠINOS. Siunčiame į Lietuvą ir j JAV 
miestus - video, stereo magnetofonus, kamkorderius, siuvimo 
ir mezgimo mašinas.

DAIKTŲ PERVEŽIMAS. Turime didelę patirtį, siunčiant kargo 
į Lietuvą ir iš kitų JAV miestų. Siunčiame dėvėtus drabužius.

GLUKOMETRAS. Sergantiems cukralige................................... $99
Rašydami būtinai praneškite savo telefono numerį - greičiau 

gausit atsakymą į klausimus arba skambinkite:
tel. 1-312-436-77"7S2

ROMAS PŪKŠTYS įstaiga veikia
TRANSPAK kasdieną 9 v.r. - 5 v.p.p.,
2638 VV. 69th St., šeštadieniais 9 v.r.- 2 v.p.p.
Chicago, IL 60629, USA arba susitarus

V. Shukys, A. Gurevičius, E. Bene- 
tis, E. Valiukonienė, G. Gicius, J. 
Kriaučeliūnas, J. Kiškūnas, V. Sta
nevičius, A. Vilkus, P. Gurklys, A. 
Juozapavičius, O. Čečkauskas, P. 
Juozaitis, E. Punkris, J. Pikelis, A. 
Vizgirda, J. Vaitiekūnas, P. Lin
kevičius, D. Renkauskas, E. Abro
maitis, J. Stankūnas, V. Ikasala, J. 
Malčius, V. Skaržinskas, P. Bra
ziūnas, K. Astravas, A. Draugelis, 
O. Kavaliauskas, M. Balčiūnas, A. 
Keliačius, E. Jaškus, J. Stankus, J. 
Petrėnas, K. Šviežikas, D. Niekus,
J. Jonaitis, V. Kriaučeliūnas, L. 
Baltutis, V. Morkūnas, G. Vidman
tas, J. Budreika, M. Capreckaitė, 
N. Pečiulytė, F. Barakauskas, E. 
Gantautas, K. Zauka, A. Virkutis,
K. Ražauskas, A. Raila, T. Janu- 
kėnas, M. Noreika. V. Anskis, A. 
Bliskis, R. Šarūnas, E. Karmazi
nas, B. Keburis, J. Ilgauds, F. Va
lys, M. Poškienė, P. Čečys, A. Jan
kaitis, A. Ankūs, P. Bružas, S. Ka- 
ralėnas, J. Grybas, A. Barzdukas, 
A. Kuncaitis, J. Dekeris, V. Bla
žys, V. Bubelis, L. Razgaitis, A. 
Andrulis, J. Skilandžiūnas, D. 
Martinkus, V. Lukoševičius, J. 
Remesat, M. Lorr; $3 - V. Sinkevi
čius, E. Janušauskas, J. Stonkus; 
$2-V. Vai, K. Galdikas.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100-P. Venskus, A. Bliudakis; $52 
- A. Tamošiūnas; $50 - A. Žuras, 
K. Šarka, M. Gečienė, E. Senkus, V. 
Sinkevičius, J. Krasauskas, J. Yčas, 
V. Adomonis, E. Giedra, B. Saka
las, V. Naras, J. Starkevičius, A. 
Masiulis, A. Bumbulis, S. Paketu- 
ras, V. Jankaitis, A. Petrašiūnas, 
A. Smilgys, V. Balutis, V. Staške
vičius, P. Bersėnas, A. Latvaitis, 
J. Sendžikas, S. Mačiulaitis, J. 
Petrauskas, S. Gotceitienė, V. Kaz
lauskas, O. Juodišienė, P. Budvidis, 
V. Beresnevičius, J. Vieraitis, A. 
Pažemėnas, K. Strikaitis, M. Vaiš
vila.

$45 - V. Bilevičius, P. Lukoševi
čius, M. Empakeris, E. Valeška, V. 
Ramanauskas, M. Astrauskas, S. 
Domeikienė, A. Giniotis, J. Dab
rowski, L. Vilembrechtas, R. Šar- 
kus, S. Šarkus, J. Zubrickas, P. 
Šukys, P. Sidaras, P. Lapienis, N. 
Uogintienė, R. Urbaitytė, O. Sta- 
siulis, A. Kalvaitis, A. Šilbajo
ris, A. Patamsis, L. Monstvilas, S. 
Dalius, A. Liuima, H. Lapas, J. Ge
lažius, L. Merkelis, V. Taseckas, P. 
Jokšas, A. Jonušas, S. Bartusevi
čius, E. Šlekys. V. Kazlauskas.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės 
prenumeratoriams ir visiems, ku
rie siųsdami regularią prenujne-r 
ratą, prideda ir auką.

MEDE L IS CONSULTING
1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2

• Sutvarkom dokumentus iškvietimui artimųjų iš Lietuvos arba jūsų 
privačiam apsilankymui Lietuvoje.

• Pervežam palikimus; pervežam palaikus ir prižiūrim kapus.
• Pigiausiomis kainomis nuperkam automobilius Lietuvoje.
• Įvairiomis progomis pristatom gėles su sveikinimais jūsų artimie

siems Lietuvoje.
• Jūsų svečiams iš Lietuvos parūpinam draudimą ir "Aeroflote” 

Montrealyje patvirtinam grįžimo datas.
• Šiais ir Įvairiais kitais su Lietuva susijusiais reikalais kreipkitės į 

Stefą arba Algį Medelius, vakarais tel. (416) 434-1847, iš Toronto 
1-434-1847. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

Al HIQ MERFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., MLvIv IVILULLIu 296 Queen St. W„ Toronto,
Tel. (416) 593-0600 Ontario M5V 2A1

1990 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
Gegužės 8-24 per Jugoslaviją.

Pirmieji skrydžiai be persėdimo į Pabaltijį:
TORONTAS—RYGA

Kreipkitės į Algį Medelį, telefonu: pirm.-ketvir. 12-17 vai. arba 
asmeniškai: penkt. 14-20 vai. iršešt. 10-16 vai.

Birželio 18 - liepos 10 - Dainų šventė
Liepos 9 -liepos 31 Suplanuojam
Liepos 30 - rugpjūčio 21 keliones ir
Rugpjūčio 20 - rugsėjo 11 kitomis, jums
Rugsėjo 10 -spalio 2 tinkamomis datomis.

$399"

110/220 VOLTS
OUR ,ĘQUlPMEhjT WORKS WORLDWIDE

Model H33S2-M

Model --WQ-T351

11(1220 V • MULTI-SYSTEM • T/V » VIDEO • AUDIO • APPLIANCES • CRYSTAL & CHINA

Ar jie veiks? Taip, jeigu jūs pirksite iš mūsų!!!

SUMMO jc •varau

HITACHI
VM-600 E

EUROPA
NATIONAL PANASONIC

NV-M7EN

Mes turime šių bendrovių gaminius: Sony, Panasonic, Hitachi, Sharp, Phillips, Fisher, Akai, Šansui, Toshiba, Fuji, NEC, Grundig, 
Siemens, Sanyo, JVC, ITT. Mūsų kainos yra žemiausios, į jas įeina pristatymas iki Montrealio, Otavos, Hamiltono, Niagaros ir kitur.

EUROPA LIETUVA
Importo-eksporto bendrovė ENCHANTE INC. maloniai praneša, kad yra 
atidariusi savo parduodamų europietiškos sistemos video aparatu ir kitų 
reikmenų taisymo ir naujų dalių skyrių Vilniuje. Bendrovė užtikrina parūpinima 
visų dalių su vienerių metų garantija. Skyriui vadovauja Vidimantas Kėkštas, 
VILNIAUS SPORTO RŪMŲ pramoginių renginių vyriausias garso režisierius.

SURBUW

ENCHANTE
IMPORTERS EXPORTERS 2938 Dundas St. W.

(į vakarus nuo Keele g-t.) Tel. 769-0631



Olimpinės žaidynės Toronte?
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tiems renginiams. Olimpiniam 
stadione reikia 500 metrų ilgio 
bėgimo takų, kuriems Sky- 
Dome stadionas neturi vietos.

Olimpinėms žaidynėms teks 
pertvarkyti ir pritaikyti seną
jį CNE stadioną po atviru dan
gumi. Jam reikės 30.000 už
dengtų tribūnų žiūrovams. Prie 
jų teks pridėti ir laikinio po
būdžio papildomų vietų 45.000 
žiūrovų žaidynių atidarymo 
bei uždarymo iškilmėms. Žai
dynėms taipgi reikia velodro
mu vadinamos salės dvirati
ninkų lenktynėms ir centro 
vandens sportui - plaukimams 
bei šuoliams į vandenį. Onta
rio ežero pakrantes teks pri
taikyti irklavimo varžyboms.

Olimpinis kaimelis
Didžiausia problema betgi 

tampa tradicinis olimpinis 
kaimelis apgyvendinti sporti
ninkams, jų palydovams, žur
nalistams su jiems įrengtu 
spaudos centru. Olimpiniame 
kaimelyje reikės pastatų, tu
rinčių 5.600 įvairaus dydžio 
butų.

Toronto taryba su burmistru 
A. Eggletonu olimpiniam kai
meliui vietą yra numačiusi 
prie SkyDome stadiono, bet 
jam pastatyti reikės $925 mi
lijonų.

Planuotojai gyvena viltimi, 
kad šią didelę sumą parūpins 
Kanados ir Ontario vyriausy
bės. Mat žaidynėms pasibai
gus, tuose butuose prieinamo
mis kainomis galės įsikurti 
torontiečiai, ieškantys piges
nių namų ir butų, kuriuos da
bartiniame Toronte tegalima 
pastatyti su finansine valdžios 
parama.

Vienu šūviu planuojama 
nušauti du zuikius - apgyven
dinti olimpiečius ir įkurdinti 
pagalbos reikalingus toron- 
tiečius.

Nesutarti planai
Kai Toronto taryba 12:5 bal

sų rezultatu pasisakė už olim
pines vasaros žaidynes, bur
mistras A. Eggletonas teigė, 
kad žemė olimpiniam kaime
liui jau yra gauta iš CNR gele
žinkelio bendrovės. Tik po 
balsavimo paaiškėjo, kad dėl 
jos dar nėra gautas pilnas CNR 
direktoriaus D. Tipple sutiki
mas, kad jis už žemę nori kai

kurių nuolaidų iš Toronto va
dovų.

Išlaidoms sumažinti olimpi
niame kaimelyje po žaidynių 
pirmiausia reikės apgyven
dinti didesnę nuomą galinčius 
mokėti torontiečius, o mažiau 
uždirbančius bus galima įsi
leisti tik vėliau, kai bus pa
dengtos žaidynių išlaidos.

Didžiausiu pajamų šaltiniu 
yra laikomas transliacijos tei
sių pardavimas kuriai nors 
didžiajai televizijos bendro
vei pasauliniu mastu. Už tas 
teises žaidynių planuotojai 
tikisi gauti apie pusę bilijono 
dolerių.

Kritikos balsai
Penki Toronto tarybos nariai 

balsavo prieš olimpines 1996 
m. vasaros žaidynes Toronte. 
Jiems atrodo, kad yra kitų ge
rokai svarbesnių reikalų. Ma
žiau uždirbančius Toronto 
gyventojus smaugia pasakiš
kai brangūs namai. Didžiajai 
torontiečių daliai reikia dau
giau namų prieinamomis kai
nomis. Šio klausimo neišspręs 
labai ribotas pigesnių namų 
skaičius, kasmet pastatomas 
su miesto ir provincijos finan
sine parama. Butų nuomos net 
ir su valdžios kontrole taip 
pat daugeliui torontiečių yra 
per brangios. Šeimos, gyven
damos tokiuose butuose, ne
įstengia susitaupyti pakanka
mai lėšų net pradinei namo 
įmokai.

Teisinga yra kritikų pasta
ba, kad Toronto vadovai be rei
kalo savo dėmesį skiria dide
liems ateities planams, už
miršdami mažesniuosius, tam
pančius jautriomis dabarties 
problemomis. Išaugo moder
nus SkyDome stadionas beis
bolo rungtynių mėgėjams, stai
ga prireikė operos ir baleto 
teatro rūmų, olimpinių vasa
ros žaidynių sukaktuviniais 
1996 m., pasaulinės prekybos 
parodos “Expo 2000“.

Taip, Torontas sparčiai auga, 
viliodamas didžiąją dalį visų 
naujųjų ateivių, bet išradin
giems vadovams kažkodėl ne
kyla klausimas - kur mes juos 
apgyvendinsime, kai jau da- 
bartiniems gyventojams nėra 
pakankamai namų ir butų priei
namomis kainomis? Ar tik ne
reikės vieną dieną atsisakyti 
imigracijos? V. Kst.

Ateitininkės - žiemos kursų dalyvės. Iš kairės: Daiva Baršauskaitė, Vika Ross. Vilija Karkaitė; antroje eilėje: 
Liana Šipelytė, Kristina Baršauskaitė, Larisa Matukaitė, Julija Šukytė, Indrė Baršauskaitė, Adriana Karkaitė, 
Julija Pranaitytė; trūksta - Vaivos Underytės
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PRANEŠIMAS JAUNIMUI
Toronto lietuvių namų švietimo fondo “Labdara” (sutrumpintai “Fondas”) 

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

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

KVALIFIKACIJOS
Komisija, skirstydama stipendijas-premijas, 

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

Neatsiradus tinkamų kandidatų, likusieji pini
gai bus perkelti į sekančių metų sąskaitą arba 
paskirti premijomis už konkursinius rašinius. 
Rašant prašymą, svarbu duoti kuo daugiau 
žinių apie save, studijas ir pažymius, lietu
višką veiklą bei dalyvavimą lietuviškose or
ganizacijose. Prašymus siųsti LN vedėjui, 
Švietimo fondas, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. M6P 1A6, Canada arba palikti LN raš
tinėje ne vėliau vasario 28 d.

Stipendijos bus įteiktos metiniame Toronto 
Lietuvių namų susirinkime kovo 18 d. Jei yra 
neįmanoma jame dalyvauti, prašoma raštiškai 
įgalioti kitą asmenį.

TLN švietimo fondo “Labdara” komisija

Ateitininkų žinios
Toronto Stasio Šalkauskio moks

leivių ateitininkų kuopa gruodžio 
9 d. vakare susirinko p.p. Baršaus
kų namuose švęsti bendras Kū
čias. Kiekvienas atsinešė po vie
ną tradicinį Kūčių valgį; puošė eg
lutę ir klausėsi lietuviškų liau
dies dainų, jrekorduotų Vasario 
16 gimnazijoje. Dainavo lietuviš
kas dainas. Po Kūčių vakarienės 
globėjas Vytas Čuplinskas rodė 
skaidres iš jo kelionės Europo
je ir Lietuvoje. Jis labai įdomiai 
aiškino savo įspūdžius ir pergy
venimus, susitikus su Lietuvos 
ateitininkais ir dalyvavus atei
tininkų suvažiavime Lietuvoje. 
Rodė ir neseniai Lietuvoje išleis
tą vaizdajuostę apie lietuvių pa
pročius ir tradicijas.

Toronto jaunučiai ateitininkai 
kartu su moksleiviais, studentais 
ir sendraugiais pradėjo veiklos 
metus 1989 m. spalio 22 d. Mišio- 
mis Lietuvos Kankinių parapijoje. 
Po pamaldų Anapilio naujoje Pa
rodų salėje buvo užkandžiai ir pa
bendravimas. Tą pačią dieną jau
nučiai buvo pakviesti į studentų 
organizuojamą iškylą High parke.

Jaunučių susirinkimai nuo 
rugsėjo 24 d. vyko po 10.15 v.r. Mi
šių kas antrą sekmadienį, Prisikė
limo parapijos klebonijoje. Daly
vaudavo iki 20 vaikučių. Gruodžio 
pradžioje jie dalyvavo išvykoje į 
“Magikos spektaklį” kurį kasmet 
ruošia Etobicoke gaisrininkai. 
Prieš Kalėdas įvyko pyragų išpar

davimas. Kalėdiniame susirinki
me jie prisiminė Jėzaus gimtadie
nį, dovanodami vieni kitiems savo 
padarytas kalėdines korteles. 
Buvo ir vaišės.

Toronto jaunučių ateitininkų se
kantis susirinkimas įvyks vasa
rio 11, sekmadienį, Prisikėlimo 
parapijos posėdžių kambaryje po 
10.15 v.r. Mišių. Pokalbis ir darbe
lis bus pritaikytas Vasario 16-tai. 
Pavasarį Jaunučių kuopą žada ap
lankyti jas CV pirmininkė L. Šal
čiuvienė ir R. Marchertienė. Inf.

1990 m. veikla vyks ta pačia tvar
ka, kaip ir pernai. Sekmadieniais 
vaikučiai rinksis po 10.15 v. Mi
šių Prisikėlimo parapijos posė
džių kambaryje. Po užkandžių bus 
skirstomi į dvi grupes pokalbiams 
su globėjoms ir darbeliams. Vy
resnioji grupė ruošiama įžodžiui. 
Jaunesniajai grupei aiškinami 
bendri ateitininkų organizacijos 
principai. Susirinkimų numatytos 
datos: vasario 11 ir 25, kovo 11 ir 
25, balandžio 8 ir 22, gegužės 6 ir 
20. Jaunučių ateitininkų šventė 
planuojama kartu su Hamiltono 
jaunučiais š. m. birželio 2 d.

Moksleivių ateitininkų žiemos 
kursai įvyko Dainavoje gruodžio 
26 — sausio 1 d.d. Iš Toronto da
lyvavo moksleivių ateitininkų 
pirm. Julija Šukytė, Vika Ross, 
Liana Šipelytė, Daiva Baršauskai
tė, Larisa Matukaitė, Adriana Kar
kaitė, Vilija Karkaitė, Vilija Bi- 
jūnaitė ir Raimundas Laurinavi
čius.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės žinios

<U SKAITYTOJAI PASISAKO
IŠ BELGIJOS

Belgijoje nyksta seselės lietu
vaitės ir pasauliečiai. Čia gimusie
ji - visi mišrių šeimų, jie lietuviš
kai nemoka, laiko save belgais. Ge- 
rai, kad p. Baltus turi energijos 
ruošti švenčių minėjimus ir ma
žam skaičiui lietuvių.

Labai dėkoju už “Tėviškės žibu
rius”. Kiekvienas jo atsilankymas 
atneša daug šilumos.

Sesuo Liucija

DĖL KORESPONDENCIJŲ
Kartais aprašymuose iš vieto

vių pasitaiko netikslumų. Pvz. pra
eitų metų “TŽ” 48 n. Delhi-Till-

PASTABOS ŽYDŲ KLAUSIMU
Gėrėjausi A. Musteikio “Propa

ganda mokslo vardu" straipsniu 
“TŽ" š.m. spalio mėn. Šis ir kiti 
žydų lietuvių klausimais rašomi 
straipsniai - įdomūs ir vertingi. 
Gaila, kad visa tai skaitome tik 
lietuviškuose laikraščiuose. Būti
nai reikėtų ra^ti kelių tokius 
straipsnius spąpjįdinti ir kitomis 
kalbomis (ypač anglų) leidžiamuo
se laikraščiuose.

Stebina ir filmai apie žydų kan
čias nacių siautėjimo laikais. O 
juk žydai skundžiasi persekioji
mais ir Sovietų Sąjungoje. Kažko
dėl apie tai dar neteko matyti nė

Recenzentas atitaisymui “iškrai
pytų faktų” turėjo parodyti faktus 
aiškioje teisybės šviesoje.

Bostoniškės “Lietuvių enciklo
pedijos” bent poroje tomų (XV, 
psl. 119 ir XXVII, psl. psl. 34) yra 
minimi anie Bower’o knygoje 
paliesti “batalionai”, kurie, vo
kiečių karo policijos aprūpina
mi, buvo plačiai išskirstyti pagal 
frontą nuo Ilmenio ežero iki Ros
tovo prie Azovo jūros.

Pastebėtina, kad pagal lietuviš
ko ir vokiško tarimo (SaviSaugos- 
SeblbstSchutz) inicialus - SS da
liniai buvo paminėti “Holocaust” 
filme, sukėlusiame lietuviams 
daug akibrokšto, ir vertusio kelti 
pasipriešinimą vokiečių planui 
sudaryti reguliarius SS dalinius 
iš lietuvių.

Žmogaus teisių konferencija 
Kopenhagoje. Ši konferencija 
įvyks 1990 m. birželio 5-29 d.d Jos 
detali programa paaiškės vėliau, 
tačiau jau dabar galima rinkti in
formacinę medžiagą šiems klausi
mams paremti:

1. Kiekviena tauta turi pilną 
teisę be išorinio ir vidaus spau
dimo nuspręsti savo politinį sta
tusą laisvai tvarkyti ekonominį, 
kultūrinį ir politinį gyvenimą.

2. Kaliningrado srityje ir Gudi
joje yra varžomos žmonių teisės.

3. Laisvas ryšių palaikymas ne
trukdomas keliavimas, giminių 
lankymas, knygų, laikraščių ga
vimas, profesinės bei mokslinės 
kelionės ir pan.

4. Paštas, siuntiniai, per dide
li, ne pagal tarptautines normas, 
muitai.

5. Sąžinės, įsitikinimų, religi
jos, spaudos, organizacijų laisvė.

Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdyba prašomos į tai atkreipti 
dėmesį. Reikia rinkti medžiagą 
memorandumo paruošimui, atsiti
kimus su atskirais asmenimis, 
fotografijas. Siųsti taip pat savo 
siūlymus keltiniems klausimams.

Ryšiai su kitataučiais. Algiman
tas Gureckas, PLB valdybos vice- 
pirm. ryšiams su svetimtaučiais, 
pasiuntė laišką V. Vokietijos 
kancleriui H. Kohl, remiantį jo 
pastangas suvienyti Vokietiją, 
prašantį atkreipti dėmesį ir į Lie
tuvos būklę. Pasiųsti laiškai kitų 
valstybių užsienio reikalų minis
terijoms. Juose informuojama 
apie neteisėtą Lietuvos aneksi
ją. Pasiųstas laiškas ir Gorba
čiovui, reiškiant viltį, kad jis at
sižvelgs į teisėtus lietuvių tautos 
reikalavimus.

Praeitų metų lapkričio mėnesį 
A. Gureckas kartu su Sąjūdžio 
įgaliotiniu Zigmu Vaišvila lankė 
Graikijos, Prancūzijos, Airijos 
misijas prie Jungtinių Tautų Niu
jorke. Š. m. kovo mėnesį planuo
jama Romoje konferencija su len
kų intelektualais dėl Lietuvos- 
Lenkijos sienų. Joje žada daly
vauti Algimantas Gureckas ir To
mas Venclova.

Studijų savaitė Europos lietuvių 
studijų savaitė įvyks š. m. pirmą 
rugpjūčio savaitę Šveicarijoje. 
PLB valdyba norėtų ta proga su
šaukti kraštų pirmininkų pasita
rimą.

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

Belarus
mielai jums patarnaus

Jūs galite siųsti į Lietuvą savo giminėms ir draugams 
traktorius 25, 50, 80 ar daugiau arklio jėgų, mažus 
traktorius, “tillers” su plūgu, vilkikus, pjovimo maši
nas ir prikabinamas dalis tiesiai iš fabriko.

sonburg korespondencijoje, apra
šant Kariuomenės šventės minėji
mą, buvo praleistas LDK Gedimino 
šaulių kuopos pirm. G. Rugienio 
žodis. Arba kitoje koresponden
cijoje iš tos pačios vietovės š.m. 
“TŽ” 1 nr. rašoma, kad KLB apy
linkės susirinkime šaulių kuopos 
pirmininkas pasidžiaugė valdybos 
veikla. Tai kokia to pirmininko 
pavardė? Iš tikrųjų šiame susirin
kime sveikinimo žodį tarė DLK Ge
dimino šaulių kuopos pirmininkas 
G. Rugienis. Susid.

LIETUVOS KUNIGAI IR ŽYDAI
“Toronto Sun” bendradarbis 

David Frum straipsnyje “Our ins
tant traditions (1989.XIL22), apra
šydamas Kalėdų ir Hannukah tra
dicijas Kanadoje, prisimena kaip 
jo protėviai švęsdavę Hannukah 
Lietuvoje. Jis rašo: “Back in Li
thuania, my ancestors would have 
lit the candles on the menorah and 
eaten some fried potato cakes, 
while the kids played and every
one hoped that the local priest 
had not incited the neighbors to 
celebrate the birth of their Sa
viour by massacring some nearby 
Jews”. (Ten, Lietuvoje, mano pro
tėviai būtų uždegę menoros žva
kes ir valgę keptų bulvinių pyra
gaičių, o vaikai būtų žaidę, - visi 
vildamiesi, kad vietinis kunigas 
nesukurstė kaimynų švęsti savo 
Išganytojo gimimo nužudant kelis 
gretimai gyvenančius žydus.)

Koks absurdiškas melas! Juk 
kunigai Lietuvoje vokiečių okupa
cijos metais bene daugiausia pri
sidėjo prie žydų gelbėjimo. Jau 
kuris laikas žydai spaudoje juo
dina lietuvius, kaltindami juos 
žydų naikinimu. Tiesa, minėtoji 
užuomina tiesiogiai nėra siejama 
su vokiečių okupacijos laikotar
piu, bet įtemptoje dabarties nuo
taikoje prisideda prie lietuvių, 
net ir kunigų, juodinimo. Tai ap
gailėtinas išpuolis.

R. Bulovas

vieno filmo? Ev. Fedaras

"DRAMA VORATINKLYJE”
Gabrielius Žemkalnis “TŽ” 1989. 

XII. 12 straipsnyje “Drama vora
tinklyje”, recenzuodamas Tom’o 
Bower’o knygą “The Red Web", 
iškelia autoriaus teigimą, kad 
lietuviai, didžiuodamiesi vokie
čių nepasisekimu įsteigti Lietu
voje SS batalioną, vengia paminė
ti, kad apie 20.000 lietuvių įsijun
gė į “policijos batalionus”, kurie 
buvę veiksmingi, vykdant žydų žu
dynes (“the Final Solution”).

Recenzentas Žemkalnis šį auto
riaus Bower’o teigimą pridengia 
savisaugos šydu, nurodydamas, 
kad terminologija pridėta ir jos 
šaltinis lengvai atspėjamas - tai 
“1976 m. Vilniuje išleista iškrai
pytų faktų ir šmeižtų knyga ‘Išda
vystės keliu’”.

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems i amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti sa
vo santaupas. Neužmirština, 
kad tarp įvairių fondų, lietu
viškų institucijų bei organiza
cijų yra jau 40 metų sulaukę 
“Tėviškės žiburiai” - plačios 
apimties savaitraštis. Rašydami 
savo testamentus, neužmmirš- 
kite ir jo. Iškeliauja tautiečiai 
į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir 
toliau. Mažėjant tautiečių skai
čiui, jie reikalingi vis didesnės 
paramos, ypač nuolat kylant pa
ruošimo ir spausdinimo išlai
doms. Testamentinis paliki
mas “Tėviškės žiburiams” bus 
prasminga parama ir visai lie
tuviškai veiklai. Adresas: “Tė
viškės žiburiai”, 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont., 
L5C 1T3, Canada. LEIDĖJAI
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Ė VISOS PASAULIO SISTEMOS • PAL • SECAM» NTSC

SONA HI Fl TURI VISKĄ

SHARP WQ-T221Z 110-220 VOLTS
50-60 Hz

SONY CFS-W350S

Už mašinas ir muitą galite sumokėti Belarus 
Equipment of Canada Ltd. bendrovei. Gausite 
fabriko nuolaidą. Giminėms ar draugams nebus 
rūpesčių ar nepatogumų. Dėl informacijos kreipkitės:

Belarus Equipment of Canada Ltd.
43 Goldthorne Ave., Toronto, Ontario NI8Z 5S7

Tel. (416) 259-3791

OVERSEAS VIDEO TAPE
Pakeičiame 3 vai. video juostas 
iš vienos sistemos į kitą tik 
už $45. Darbas garantuotas. 
NTSC, PAL, SECAM, Europos, 
Azijos, Afrikos ir Australijos 
sistemas į kanadišką ir atvirkš
čiai. 8 ir 16 mm filmas ir skaid

res pakeičiame į video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

Gyvenamiems namams ir 
komerciniams pastatams.

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

VftA-GOOE

TOSHIBA V-83CZ
YAMAHA
rw~

SECAM D-K Į PAL B-G

Užsukite pas mus 
įsigyti dovanų 

savo mylimiesiems 
arba savo asmeniškai 
pramogai Kanadoje.

OX Ilgioj

IHfflUIEli
VT-517E VCR

NATIONAL PANASONIC
NV-M7ENMes 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, YAMAHA & CASIO

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

SON
332 YONGE STREET 

(North of Eaton Centre) 
TORONTO. ONT. 

(416) 591-6616

232 ItIDEAU STREET. 
OTTAWA. ONT. 

(631) 238-7090
VISA
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 T.V.

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

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...........  9'12%

180-185 d. term, ind...........  93/4%
1 metų term, indėlius..... 10 %
2 metų term, indėlius..... 91/z%
3 metų term, indėlius..... 91/z%
1 metų GlC-met. palūk. .. 11 %
2 metų GlC-met. palūk. .. 10’/z%
3 metų GlC-met. palūk. .. 101/z%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 10 % 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 83/4% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 111/4% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 101/2% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 101/z% 
Taupomąją sąskaitą ........  8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 91/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

IMA UZ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 123/4%
2 metų .................. 121/z%
3 metų .................. 121/z%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 111/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.

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 44 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimoi.

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
* įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 

duris, veidrodžius
S

* atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 
padidinu namus, verandas

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

“Vyčio” žinios
Toronto sporto klubo “Vytis” me

tinis narių susirinkimas Įvyko 1990 
m. sausio 21 d., Toronto Lietuvių 
namų “Birutės" menėje. Susirinki
mų atidarė klubo pirmininkas Ri
mas Sonda, apgailestaudamas dėl 
negausaus dalyvavimo iš valdybos 
pusės, o taip pat jaunųjų narių. Pir
mininkauti susirinkimui pakvietė 
Juozą Balsį, o sekretoriauti Antaną 
Suproną.

Raštu susirinkimą sveikino Lie
tuvos tautinio olimpinio komiteto 
Australijoje atstovas Jurgis Jona- 
vičius, žodžiu - “Vlado Pūtvio” To
ronto šaulių kuopos pirm. Balys 
Savickas. Praeitų metų metinio 
susirinkimo protokolas perskaity
tas ir su mažu patikslinimu priimtas.

Pradėdamas savo pranešimą, 
pirm. R. Sonda paprašė susirinkimą 
tylos minute pagerbti neseniai mi
rusius vytiečius - Joną Uogintą ir 
Vytautą Balsį. Savo kalboje jis mi
nėjo praeitų metų visuotinio susi
rinkimo pasiūlymus ir jų įgyvendi
nimą. Vienas iš jų buvo suorgani
zuoti naujas sporto sekcijas. Jo nuo
mone, jas organizuoti iš “viršaus” 
yra netikslinga. Geriau bus, kai 
valdyba padės natūraliai besiku
riančioms. Baltiečių plaukimo pir
menybėse 1989 m. dalyvavo 3 vytie- 
čiai. Po jų sėkmingo pasirodymo 
bus bandyta steigti plaukimo sekci
ją. Per tas varžybas jaunojo Taro 
Chornomazo pasiryžimas užbaigti 
ilgą plaukimo nuotolį, davė paska
tinimo visiems. kitiems vytiečiams. 
Gerai plaukė ir Mykolas Rovas, o Jo
nas Vadeika bent dviem klasėm 
buvo geresnis už kitus.

Toliau pirmininkas kalbėjo apie 
vasario 10, 11 d.d. Toronte “Vyčio” 
rengiamus jaunimo šokius ir “Okta
vos” koncertą. Šį ansamblį sudaro 
7 instrumentalistų kapela, 2 solis
tai dainininkai ir Lietuvos Miss 
Gracija, šokėja Erika Meškauskai- 
tė, tarptautinės klasės gimnazistė, 
laimėjusi 2 sidabro medalius gim
nastikos pasaulio čempionate. Vie
neto vadovas ir kompozitorius - M. 
Tamošiūnas. “Oktava” yra žymiau
sias Lietuvos lengvo žanro muzikos 
kolektyvas ir kaip reprezentacinis 
vienetas yra dalyvavęs įvairiuose 
tarptautiniuose muzikiniuose festi
valiuose bei koncertavęs daugelyje 
kraštų. Šiuo metu “Oktava" gastro
liuoja Amerikos lietuvių kolonijose.

Iš šių renginių tikimasi gauti kiek 
pinigų būsimai kelionei 1991 m. į 
Lietuvą, IV-sias pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes. Valdyba šiai ke
lionei rimtai pradėjo ruoštis. Pla
nuojama gauti skrydį tiesiog į Vil
nių. Grįžtant norintys galės pasi
likti ir praleisti savaitę ar daugiau 
ir kitame Europos krašte. Klubas 
negalvoja keliauti į Lietuvą pagal 
Čikagoje sudaryto šiai išvykai orga
nizacinio komiteto nurodymus. Ka
nados sportininkams yra nepraktiš
ka ir išvykos bus tvarkomos pačių. 
Patirtis rodo, kad Čikagos centri
niai komitetai niekad neatsižvelgia 
į kanadiečių reikalus.

Organizuojamą išvyką sudarys 
trys grupės. Pirmoji — sportinin
kai, vadovai ir treneriai su šeimos 
nariais, jei tokių bus. Šiai grupei 
kainuos tik nuvykimas į Lietuvą ir 
atgal. Maistas, transportacija ir 
nakvynės bus parūpintos šeiminin
kų. Antroji grupė - sporto vetera
nai, sirgaliai, kurie keliaus ir Lie
tuvoje laikysis su sportininkais. Jie 
viską apsimoka patys. Trečioji gru
pė - turistai, kurie viskuo rūpinasi 
patys taip pat.

Baigdamas savo pranešimą, pir
mininkas pateikė valdybos nutari
mą, kurį susirinkimas ir patvirtino:

p _ Kokia 
jūsų namo 

vertė?

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Skambinkite dar šiandien dėl 
nemokamo jūsų namo įkainojimo. ANTANAS GENYS

Greitas ir tikslus ■< J| patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos 
Juozas Eimis Ramas
Tel. 231 -5641, namų 766-5857

Zlllototao 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) /lllbldlC Islington, Ontario M9B 1 A6
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

“Šiuo pranešame, kad Sigitui Kra- 
šauskui už sportinės veiklos nuo
pelnus suteikiamas Toronto lietu
vių sporto klubo “Vytis” garbės na
rio titulas.” (Pasirašė pirm. R. Sonda 
ir sekretorius A. Klimas, Torontas, 
1990 m. sausio 21).

Iždininko pranešimą padarė Ar
vydas Blauzdžiūnas. Padėkojo nuo
latiniam klubo rėmėjui Leonardui 
Kirkiliui už dosnią auką. Revizijos 
komisija - Juozas Balsys ir Pranas 
Berneckas - patvirtino apyskaitą, 
pageidaudami, kad knygos būtų ve
damos pagal nusistovėjusią tvarką. 
Krepšinio sekcijos padėtį plačiai 
apibūdino Andrius Klimas. Vasa- 
gos krepšinio stovykla 1989 m. pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Ji labai 
populiari ir kanadiečių tarpe. York 
lygoje 1989 m. iškovota pirma vieta. 
Į 40-sias ŠALFASS žaidynes Bosto
ne, bus vežamos vyrų “A” ir gal jau
nių “B” krepšinio komandos. Šiuo 
metu Vilniaus “Statyboje” žaidžian
tis Jonas Karpis žada atvykti ir žaisti 
už “Vytį". Rimtai ruošiamasi šių 
metų krepšinio stovyklai. Jos vyr. 
koordinatorius yra A. Klimas, krep
šinio vadovas V. Juzėnas, admini
stracija - A. Blauzdžiūnas. Jiems 
padės didelis būrys talkininkų.

Diskusijose dalyvavo dauguma 
dalyvių ir, atrodo, liko patenkinti, 
nes valdybos nariai išsamiai atsaki
nėjo į visus klausimus. Naujai iš
rinktą valdybą sudaro: Rimas Son
da, Andrius Klimas, Arvydas Blauz
džiūnas, Ričardas Duliūnas, Gintas 
Sendžikas, Eduardas Stravinskas 
ir Tomas Akelaitis. Klausimuose 
bei sumanymuose Stasys Dargis 
siūlė vertingą klubo istorinę me
džiagą perduoti lietuvių kultūros 
muziejui Toronte. Vincas Paulionis 
kvietė visus vytiečius dalyvauti 
ŠALFASS slidinėjimo pirmenybė
se, kurios vyks 1990 m. kovo 3, Lo
retto Ski resorte.

Susirinkimas užbaigtas Tautos 
himnu. Padėka Toronto Lietuvių 
namams už patalpas ir visiems, ku
rie susirinkimo metu aukojo “Vy
čio” klubui.

Arvydas Blauzdžiūnas

Lauko tenisininkų žiniai
ŠALFASS valdyba praneša, kad 

į 40-jų ŠALFASS žaidynių, įvykstan
čių 1990 gegužės 25-28 d.d. Bostone, 
Mass., programą Įtraukiama ir lauko 
tenisas, gavus ŠALFASS teniso ko
miteto pritarimą. Taip pat papildo
mai numatoma’įtraukti’ ir skvašo 
(Squash) varžybas)

Slidinėjimas Lietuvoje
Slidininkai Lietuvoje jau pasi

rengę laukia sniegingos žiemos. 
Praeitais metais ji buvo beveik be 
sniego ir kai kurios kalnų slidinė
jimo varžybos neįvyko. Dviejų šiltų 
žiemų iš eilės paprastai nebūna, tad 
daūg vilčių dedama, kad šiais metais 
slidininkams pavyks įgyvendinti 
visi varžybiniai planai.

Kalnų slidinėjimo varžybinis 
kalendorius jau buvo sudarytas 
1989 spalio pradžioje. Pagal jį vasa
rio 2-4 d.d. įvyks spartakiada su vi
som žiemos sporto šakom, vasario 
9-11 d.d. vėl, apjungiant visas žie
mos sporto šakas, varžybos; kovo 
2-4 d.d. Lietuvos taurės varžybos, 
tai svarbiausios kalnų slidinėjimo 
varžybos.

Lietuvos kalnų slidinėjimo fede
racijos (LKSF) dabartinis pirminin
kas yra Algimantas Kepežėnas ir jis 
koordinuoja slidinėjimo veiklą. Jei 
ir šiais metais nebūtų pakankamai 
sniego iki kovo 2 d., tada varžybos 
vyks Karpatų kalnuose ūž Lietuvos 
ribų.

Lietuvoje dirbtinį sniegą dar ne
gamina. Yra keletas kalnų su įreng
tais keltais. LKSF veiklą pradėjo 
prieš 8 metus. Į kalnų slidinėjimo 
varžybas susirenka iki 40 slidininkų. 
Federacijos nariai rengiasi išvykai 
į Kaukazą, kur slidinėjimo vertika
linis aukštis yra per 5000 pėdų, 
aukštesnis negu Kanadoje ar JAV-se.

V.Č.

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo I 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

lietuvių kalba, 
namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

LIETUVIŲ 
—I I I i/nr niT n

r^A r> a »n a KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

Čikagos “Lituanicos" futbolo koman
dos vadovas GEDIMINAS BIELS- 
KUS. “Lituanica” praėjusį rudenį 
Čikagos “Metropolitan” lygos I-sios 
divizijos vienoje grupėje užėmė 
I vietą ir 1990 m. žais aukščiausio
je divizijoje. Šį rudenį klubas mi
nės 40-sias metines

Nuotr. Ed. Šulaičio

“Žalgirio” tarptautinės kovos

“Sovetskij Sport” sausio 18 d. lai
doje paskelbė B. Čekanausko straips
nį apie Kauno vyrų krepšinio ko
mandos “Žalgiris” kovas “Taurių 
taurei” laimėti. Kauniečiai praėju
siais metais Sov. Sąjungos pirmeny
bėse išsikovojo antrą vietą ir tuo 
gavo teisę šiame tarptautiniame 
turnyre dalyvauti. Italijoje “Žalgi
ris” pralaimėjo komandai “Knorr” 
79:102, bet Izraelyje laimėjo prieš 
“Makabi" 93:90. Kaune, sausio vidu
ryje, “Žalgiris" laimėjo prieš Bel
gijos “Sunair” 101:82. Antras rungty
nes sausio 30 d. Kaune prieš “Ma
kabi”, “Žalgiris” laimėjo 84:82.

Kaip pranešė Vilniaus radijas, 
sausio 24 d. kauniečiai pralaimėjo 
prieš italus 83:86. Nežiūrint šio pra
laimėjimo, “Žalgiris yra savo grupė
je antroje vietoje ir jeigu joje išsi
laikys, žais turnyro pusfinalyje.

Pagal B. Čekanauską Kanadoje ge
rai žaidžia Bačianskas, Lukminas 
ir Krapikas. J.B.

Šarūno Marčiulionio žaidimas 
NBA lygoje nuolatos gerėja. Po 35 
rungtynių jis turi jose 12.6 taškų 
vidurkį, ketvirtas metikas “Golden 
State Warriors” komandoje. Jo žai
dimo laiko vidurkis yra 23 minutės, 
tolimų metimų - 53% ir baudų me
time pataikymo vidurkis 83%.

Buvęs sovietų rinktinės žaidėjas 
Volkov sumeta 4.4, o talentingas 
jugoslavas Divac 8.8 taškus (vidur
kis). Jie abu žaidžia NBA lygoje kaip 
ir Marčiulionis. J.K.B.

Skautų veikla
• Vasario 11, sekmadienį “Šat

rijos” ir “Rambyno” tuntai ir skau- 
tininkių-kų draugovės švenčia 
Lietuvos nepriklausomybės šven
tę. Mišios 10.15 v.r. Prisikėlimo 
šventovėje. Visi dalyvauja pilnoj 
uniformoj su vėliavom. Po Mišių 
Parodų salėje įvyks iškilminga 
sueiga, kurioje žodį tars svečias, 
kun. Ed. Atkočiūnas, OFM, Klai
pėdos krašto skautų-čių dvasios 
vadas. Po sueigos trumpas tėvų su- 
surinkimas. Bus svarstomi svarbūs 
reikalai. Renkamės į salę 9.45 v.r.

Tuntininkai
• Sausio 28 d. Prisikėlimo par. 

Muzikos studijoj buvo “Romuvos” 
narių susirinkimas, dalyvavo 25 
nariai. Valdybos pirm. v.s. A. Bal
takienė atidarė susirinkimą ir pa
kvietė minutės tyla pagerbti iške
liavusius amžinybėn “Romuvos” 
narius. Perskaitytas praeito su
sirinkimo protokolas, priimtas be 
pataisų. Darbo komiteto pirm. inž. 
K. Batūra pranešė, kokie darbai 
atlikti ir kas dar būtinai reikia 
atlikti ateinančią vasarą prieš 
stovyklą. Iždininkės R. Paulaus
kaitės knygos vedamos tvarkin
gai, tai patvirtino revizijos ko
misijos pirm. St. Kuzmas. 1989 m. 
“Romuva” turėjo $1056.00 nuosto
lį. Vyko diskusijos dėl pranešimų 
ir po jų, rinkimai. Tačiau senajai 
valdybai sutikus pasilikti sekan
čiai kadencijai, rinkimai neįvyko. 
Iš valdybos pasitraukė ižd. R. Pau
lauskaitė ir A. Kalendra, o iš revi
zijos - St. Kuzmas, pastarojo vie
ton sutiko būti B. Saplys. Valdy
boje vietas užimti bus pakviesta 
vėliau. M.

• “Romuvos” stovyklos plana
vimo pasitarimai bus vasario 13, 
antradienį, 7.30 v.v. skautų būk
le. Kviečiami visi vadovai, kurie 
yra suinteresuoti kokiu nors būdu 
prisidėti prie 1990 m. stovyklos pa
sisekimo.

• Akademikių keramikos suei
ga praėjo labai sėkmingai ir nuo
taikingai. Todėl kviečiame tas se
ses, kurios negalėjo dalyvauti pra
eitą kartą, atvykti pas Danutę Pet
rauskienę vasario 16, penktadienį, 
7.00 v.v. Daugiau žinių gali suteik
ti Dalia Barzdžiūtė tel. 661-0342.

MOKA:
91/a% už 90 dienų term.indėlius 

93A% už 6 mėn.term.indėlius
10 % už 1 m. term, indėlius 
91/z% už 2 m. term, indėlius 

91/z% už 3 m. term, indėlius
10 % už 1 m. GIC mėn. palūk.
11 % už 1 m. GIC invest, pažym.
10’/z% už 2 m. GIC invest, pažym.
101/z% už 3 m. GIC invest, pažym.

83/4% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

111/4% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
101/z% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
101/2% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
83/4% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)

8 % už taupymo sąskaitą
91/4% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
6'12% už kasd. pal. čekių sąsk.

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

1 metų .............123/4%
2 metų .............121/z%
3 metų ...........12'k%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ar 3 metų...111/z% 

(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 75 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

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

Telefonas 532-1149

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 

DRA UGIŠKAI PA TARN A US

STASYS JOKŪBAITIS
Nemokamas namo įkainojimas.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

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 YORK APPRAISAL CORPORATION
1211 Gorham St., Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y 7V1.

Telefonas (Toronto linijos)
(416) 773-6480, (416) 773-3779

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

daiva t. dalinda, ba 
associate broker

RF/MBK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

4887 dundas street west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 766-2897 232-2322

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

’NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

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

’ ~~ i
Lallan BROWN
!1

624-6336 namų 897-0068

Siunčiame ir 
parduodame 
220 voltų/50 Hz 

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

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 (416) 848-0320



(Atkelta iš4-to psi.)
PRANAS IR DOMICĖLĖ RU

ČINSKAI Sąjūdžiui paaukojo 
$1000. Londono 75 šeimų apylinkė 
Sąjūdžiui paaukojo iš viso per 
$5500.

Rušinskai yra vienintelė vedu
siųjų pora iš ankstesnės imigra
cijos, kurie nuo pat pirmųjų die
nų pastoviai iki dabar bendra
darbiauja su pokario ateiviais, 
lanko lietuvių pamaldas, rengi
nius ir t.t. Jie yra susipratę lietu
viai ir mėgsta visur dalyvauti. Jų 
amžius tarp 87 ir 90 metų, tačiau 
dar ir dabar moderniuose šokiuo
se jie lenktyniauja su jaunimu.

IŠKILMINGOS PAMALDOS BA
ZILIKOJE. Pasklido žinia, kad so
lidarizuojant su Lietuva ketvir
tadienį, sausio 11, 7 v.v. bus pa
maldos už Lietuvą ir kad bus ban
doma joms gauti Šv. Petro bazili
ką. Ne vienas lietuvis susirūpino: 
Baziliką?! Kaip čia viskas atro
dys, jei tokion didelėn šventovėn 
ateis tik nedidelis būrelis žmo
nių. Bus labai nyku ir nepatogu 
prieš šventovės šeimininkus, žur
nalistus ir kanadiečių visuomenę. 
Džiaugsmas pakeitė baimę, kai 
šventovėn būreliais pradėjo rink
tis žmonės, galų gale beveik už
pildė dvi pagrindines suolų eiles. 
Atsidaro didžiosios katedros du
rys ir, visiems sustojus, įžygiavo 
vėliavos — lietuvių trispalvė ir 
Kanados vėliava, o po jų ir kitos: 
ukrainiečių, latvių, kroatų, estų, 
slovakų, čekų, gudų ir lenkų. Kai- 
kurie lietuviai atsinešė ir savo 
trispalves. Dalyvavo latvių ir uk
rainiečių veikėjai su prof. dr. E. 
B. Roslycky priešaky, po keletą 
žmonių iš kiekvienos tautybės, o 
taip pat ir lietuviai evangelikai. 
Atvyko lietuviai ir iš kitų apylin
kių, ypač iš gerosios Londono kai
mynės Rodney-West Lome. Visi 
susirinkusieji turėjo uždegtas žva
kutes. Fotografavo spaudos ir te
levizijos fotografai. KLB Londo
no apyl. pirm. P. Kuras supažin
dino susirinkusius su šių pamal
dų tikslu ir pareiškė, kad jos nu
matytos rengti visame pasaulyje, 
kur tik gyvena lietuviai. Kvietė 
prisiminti žuvusius dėl Lietuvos. 
Sugiedoti Lietuvos ir Kanados 
himnai. Po to pradėjo garsiai ir 
ilgai skambinti visi bazilikos 
varpai! Jaudinantis momentas,

OH-OHD 
I REALTY LTD.

Member Broker
1531 Mosley St., Site 311, Box 79, 

Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0
Parduodant, per- 
kant ar tik dėl infor- 
macijos apie namus, ’ 
vasarnamius, ūkius. < Jw 
žemes Wasagos, L
Staynerio ir Colling- ' /
woodo apylinkėse / r.il 
kreipkitės į / / fli

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

Darbo tel.(705) 429-2121, 
namų tel. (705) 429-6428.

Ontario
ne vienam išspaudęs ašaras. Šven
tovėje visi tylime ir susikaupę 
klausome varpų skambinimo, ku
ris mus nukelia į mieląją Lietuvą.

Bazilika yra pačiame miesto 
centre, ir jos visi varpai papras
tai skambina tik ypatingomis pro
gomis. Netenka abejoti, kad visi 
praeiviai atkreipė dėmesį, kad 
varpai skelbia kažkokį nėpapras- 
tą įvykį. Vakare stebėję televi
ziją ir rytmetį paskaitę pagrin
dinį Londono dienraštį, jie vis
ką sužinojo. Mišias atnašavo ir 
pamokslą pasakė klebonas kun. K. 
Kaknevičius. Skaitymus skaitė ir 
aukas apibūdino R. Lukoševičiū- 
tė-Kurienė, o aukas nešė mažo
sios lietuvaitės Alytė Naruševi
čiūtė, Elenutė Vilytė ir Ievutė 
Naujokaitytė iš Lietuvos. Visą 
įspūdį padidino ir iškilmingas 
“Pašvaistės” choro, vadovaujamo 
R. Vilienės-Abromaitytės giedo
jimas.

“The London Free Press” dien
raštis išspausdino didoką nuo
trauką ir straipsnį, kuriame pa
teikė Gražinos Petrauskienės 
prisiminimus iš Lietuvos, jos tė
vo išvežimą į Sibirą bei Pauliaus 
Kuro pareiškimą: “Nėra abejonės, 
kas yra lietuvių mintyse — atgau
ti nepriklausomybę”.

Viskas buvo gerai suorganizuo
ta. Didžiąją darbo dalį atliko kle
bonas kun. K. Kaknevičius, KLB 
apylinkės pirm. P. Kuras ir kiti jo 
valdybos nariai, ypač parapijos 
tarybos pirm. A. Petrašiūnas. Tal
kino R. Vilienė-Abromaitytė ir R. 
Kurienė-Lukoševičiūtė, gavusi ba
zilikos sutikimą, kad skambintų 
varpai. Lietuviams labai nuošir
džiai talkino ir ukrainiečių ener
gingasis veikėjas prof. dr. E. B. 
Roslycky, vadovaująs rytų Euro
pos tautinėms grupėms Londone.

D.E.

Paieškojimas
Kazimieras Zazas, Felikso, ieško 

pusbrolio ir pusseserės. Jie apie 
1957-58 m. gyveno su tėvu Klemen
su Zasu, Juozo, Kanadoje. Žinantys 
apie juos ar patys prašomi rašyti 
šiuo adresu: K. Zazas, Molėtai 
234150, Liepų g. 5-6, Lithuania, 
USSR. Namų tel. 52367.

Lituanistikos seminaras
įvyks 1990 m. rugpjūčio 5-19 
d.d. netoli Čikagos, rekolekci
jų namuose, Plano vietovėje, 
III. Seminaras, tai universi
tetinio lygio lietuvių kalbos, 
literatūros i’r istorijos kur
sai, skiriami studentams, aspi
rantams ir visiems suaugu
siems, norintiems praturtinti 
savo lituanistines žinias. Šiais 
metais numatytų kursų tarpe 
bus lietuvių kalbos kultūra, 
kirčiavimas, naujausia lietu
vių novelė, Lietuvos poezija, 
nepriklausomos Lietuvos isto
rija ir kt. Jei pageidautumė
te, rašykite: Lituanistikos se
minaras, 5620 S. Claremont, 
Chicago, IL 60636 USA. V.K.

Toronto “Volungė" su vaikų choru jau kelis kartus atliko prieškalėdinį koncertą Prisikėlimo šventovėje. Šiais 
metais prieš Kalėdas tokį koncertą žada atlikti Lietuvos kankinių šventovėje Nuotr. St. Dabkaus

1990 m. vasario 24, šeštadienį, v •
Toronto Lietuvių namuose, jgl JTJ

rengiamas

j^RNAVALAS,.
Jaunimo popietė - nuo 12.30 v. iki 5 v.p.p.
Jaunimo meninė programa ("Atžalynas” "Gintaras" ir Maironio mokykla), 
organizacijų paviljonai su šiltais ir šaltais užkandžiais, gėrimų baras. įėjimas nemokamas.

V

Šokių vakaras - nuo 7 v.v. iki 12.30 v.r.
Meninę programą atliks: Toronto vyrų choras "Aras”, "Sutartinė", "Atžalyno” ir 

"Gintaro” šokėjai. Šokiams gros lietuviškas orkestras "Žagarai”.
Veiks baras, loterija. Užgavėnių maistą ruošia V. Birštonas. Bilietas - $6, pensininkams ir 
studentams - $5. Bilietus platina darbo valandomis Lietuvių namai tel. 532-3311, kitu laiku K. Raudys 

239-7040, A. Jankaitienė 762-9183. Stalai numeruoti. Taipgi bilietai bus parduodami prie įėjimo.
Pelnas skiriamas dalyvaujančioms organizacijoms.

Visi maloniai kviečiami savo dalyvavimu paremti lietuviškas organizacijas bei vienetus.
Toronto Lietuvių namai
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

Advokatas

VIKTORAS E. RUDINSKAS
B.C.L., LLB., M.B.A., M. Eng.

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 Fax. 248-5922

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 Telefonas
prie Windermere Ave. įstaigos (416) 763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4

Turi daugiau kaip 13 metų patyrimo 
investacijų srityje
Aukso kasyklų analizuotojas 
Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 
“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”
Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

Moss, Lawson & Co. Limited
1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3

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

Gal norite pasiųsti naują ar naudotą automobilį “Lada”
ar tik dalis 
į Lietuvą?

. DALYS . PARDAVIMAI . PATARNAVIMAI
K

2575 Haines Rd., Mississauga, Ont.
276-0782

((rytus nuo Cawthra prie Dundas St.E.)

Metinis “Tėviškės žiburių” 
balius įvyks balandžio 21, At
velykio šeštadienį, Anapilio 
salėje. Rengiama ir loterija, 
kuriai jau yra telkiami vertin
gi laimikiai — paveikslai, 
skulptūros, audiniai, tautodai
lės dirbiniai ir kt. Rengėjai 
būtų labai dėkingi tautie
čiams, paaukojusiems vertin
gus laimikius didžiajai loteri
jai. Jai reikalingas leidimas 
iš valdžios, tad rengėjams ten
ka rūpintis iš anksto.

Lietuviški plakatai. Baltijos 
šalių plakatai pasižymi ypatin
gu savitumu, ir lietuviai me
nininkai yra pagarsėję idėjų 
išradingumu bei originalumu. 
Jie yra laimėję premijų tiek 
Rytų komunistinio bloko šaly
se, tiek Vakaruose, o taip pat

Į Pabaltijo moterų tarybos 
lietuviškosios sekcijos praeito 
pavasario kvietimą paaukoti 
psichologijos, sociologijos, 
ekonomikos, literatūros, isto
rijos, polit. mokslų anglų kal
ba knygų Vilniaus universite
tui atsiliepė nemažas skaičius 
Toronto lietuvių. Jų dėka di
delė knygų siunta praeitą ru
denį pasiekė Vilniaus univer
sitetą, iš kurio gauta graži pa
dėka. Žinia apie tą knygų vajų 
pasiekė ir kitas Lietuvos moks
lo įstaigas. Pradėjome gauti 
laiškus su prašymais ir iš Kau
no universiteto bei Žemės ūkio 
akademijos, kuri ypatingai 
prašo knygų apie žemės ūkį. 
Nutarta pakartoti tokį patį, 
vajų ir šį pavasarį. Pradedant

vasario 18 d. ir baigiant ko
vo 25 d., sekmadieniais po Mi
šių Prisikėlimo parapijos sa
lėje budės moterys, kurioms 
bus galima paduoti knygas. 
Kartu jos pardavinės ir Pabal
tijo tautų ženklelius. Iš jų gau
tas pelnas padengs dalį knygų 
siūntimo išlaidų į Lietuvą. 
Ženklelio kaina - $4. Neturint 
galimybių atvežti knygas į Pri
sikėlimo parapijos salę sekma
dieniais, jos gali būti paimtos 
iš namų, paskambinus Aldonai 
Barysaitei tel. 241-6969 arba 
Irenai Meiklejohn tel. 253-0410.
Tikime, kad ir šį kartą Toronto 
lietuviai bus dosnūs ir parems 
Lietuvos aukštojo mokslo insti
tucijas.

Pabaltijo moterų tarybos 
lietuviškoji sekcija

Metinė "TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 86 doleriai vi
suose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

G. KELLEHER REAL ESTATE LTD.

Susan Jurėnienė
Profesionali pirkimo ir pardavimo atstovė 
mielai jums patarnaus Toronto, 
Mississaugos, Oakvillės apylinkėse.
Verslo — (24 v.) tel. 279-6338

4

Namų—542-1708

RF/VIKK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

lietuvių kalbapatarnauja

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

ai/D^A kelionės 
l LIETUVĄ 

1990
Išvykimo datos:

o

Gegužėse (Finnair) 
Gegužės 19 (Lufthansa) 
Gegužės 30 (Air France) 
Birželio 17 (Finnair)
Grįžimo datos - įvairios

Liepos 1 (Finnair)
Liepos 2 (Air France)
Liepos 3 (Lufthansa) 
Liepos 4 (Air France)

Rugpjūčio 5 (Finnair) 
Rugpjūčio 13 (AF ir LH) 
Rugsėjo 7 (Air France) 
Spalio 2 (Lufthansa) 
Gruodžio 21 (Finnair)

Priimame užsakymus planuojamiems 
“Worldways” skridimams 

TORONTO-RYGA
Išvykimo datos: 
Birželio 18 
Liepos 9 
Liepos 30 
Rugpjūčio 20 
Rugsėjo 10

Grįžimo datos: 
Liepos 10 
Liepos 31 
Rugpjūčio 21 
Rugsėjo 11 
Spalio 2

KAINA - S899.OO.
Leidžiamo bagažo svoris 30 kg. Užsakant skridimą būtina mokėti 
rankpinigius. Skridimui neįvykus - rankpinigiai pilnai grąžinami. 
“Audra Travel” už “Worldways” skridimus neatsakinga, tačiau 
skridimams neįvykus, parūpins keleiviams reguliarias keliones į 
Lietuvą.

Planuojami TIESIOGINIAI SKRIDIMAI į VILNIŲ 
iš Frankfurto, Helsinkio ir Paryžiaus!

Smulkesnių žinių teiraukitės
tel. (416) 769-2500, TELEX 06-967812, FAX (416) 763-6279 

2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6S 1M7 
Registracijos numeriai 2559030 ir 2475066

Japonijoje. Kiekvieno indivi
dualaus menininko savitas sti
lius ir būdingi bruožai yra iš
laikyti ir perkelti į plakatą. 
Tokiu būdu plakatas tampa 
meninės išraiškos priemone ir 
kartu perduoda tam tikrą idė
ją. Tai yra labai naujas “pla
katų meno” aspektas ypač 
mums Šiaurės Amerikoje, kur 
plakatai labai išdailinti ir 
gana šabloniški. G. Račkus

“Tėviškės žiburių” 
skaitytojams

Kylant spaudos darbų ir pašto 
kainoms, “TŽ” leidėjai ir neno
rint yra priversti kelti savait
raščio prenumeratą.

METINĖ “TŽ” PRENUME
RATA — $26, RĖMĖJŲ — $35, 
GARBĖS —NUO $45.

JAV-bėse gyvenantiems pre
numerata skaičiuojama ameri
kietiškais doleriais, nes laik
raščio persiuntimo Amerikon 
išlaidos yra didesnės.

Taip pat daug padeda dosnios 
skaitytojų aukos. Už jas esame 
labai nuoširdžiai dėkingi. Atėjo 
laikas ieškoti daugiau pasto
vių pajamų, nes aukos nepaden
gia visų laikraščio išlaidų. Te
ko padidinti ir skelbimų kai
nas, kad būtų galima suvesti 
galą su galu. Tikimės, kad skai
tytojai supras esamą padėtį ir 
padės šiam savaitraščiui toliau 
gyvuoti padidintomis prenume
ratomis ir aukomis. Leidėjai

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

Toronto Lietuvių namai ieško 

nuolatinio tarnautojo, 
mokančio vesti pilną buhalteriją.

Atlyginimas pagal kandidato patyrimą. Lietuvių ir anglų 
kalbos mokėjimas yra būtinas. Suinteresuoti prašomi siųsti 
pareiškimus (reziumė) iki vasario 20 dienos T. Stanuliui, 
Lietuvių namai, 1573 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

“ALL THE

MASKELL INSURANCE
WORLD”

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Ontui^.
wT JTT2

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

(8)

FAX 233-0285 Tel. 233-3334
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8

Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. 
Kreipkitės i Valterį Drešerį. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai. 

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

nDUQUITD INSURANCE 
O IVILaJ IV BROKERS

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

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

Narys “Better 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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Anapilio žinios

— Parapijos tarybos susirin
kimas bus vasario 13, antradienį,
7.30 v.v. parapijos salėje. Prašo
me visus tarybos sekcijų pirminin
kus paraginti savo sekcijų narius 
susirinkime dalyvauti.

— Pakrikštyta Jono ir Deborah 
(Zelger) Stanaičių dukrelė Jil- 
lian-Lee.

— Pageidaujant eilei parapi
jiečių, šiais metais Mišios mū
sų šventovėje už Lietuvos nepri
klausomybę bus laikomos ir su
kakties dieną — vasario 16, penk
tadienį, 11 v.r. Skatiname galin
čius tose pamaldose dalyvauti. 
Pagrindinės Vasario 16 iškilmės 
su pamaldomis bus vasario 18, 
sekmadienį.

— Kanados lietuvių katalikų 
centro trimetinis suvažiavimas 
bus kovo 10, šeštadienį, Prisikė
limo parapijos patalpose Toron
te. Pradžia 9.30 v.r. Visi mūsų 
parapijos tarybos nariai turi su
važiavime dalyvauti.

— Aukojo Petro Čižiko paramai: 
$40 — P. Kirstukas; “Caritas”: $100
— M. Vaškevičienė; parapijai: 
$5,000 a.a. Felicijos Pawelko pa
likimu; $300 — J. A. Šulcai; $100
— P. Klemkienė (a.a. Adolfo Klem
kos atminimui); $50 — M. Norkie
nė, M. Yčas.

— Mišios vasario 11, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Ireną Kliorikai- 
tienę, 11.00 v.r. už parapiją; Wa- 
sagoje 2.00 v.p.p. už a.a. Vytautą 
Jonaitį.

Išganytojo parapijos žinios
— Vasario 11 d. 11.15 v.r. bus 

pamaldos šventovėje. Po pamal
dų moterų draugijos susirinki
mas. Kviečiame moteris dalyvauti.

— Parapijos tarybos posėdis — 
vasario 7, trečiadienį, 7.30 v.v. 
parapijos salėje.

— Vasario 18 d. švęsime švento
vėje Lietuvos nepriklausomybės 
dieną. Iškilmingos pamaldos šven
tovėje 11.15 v.r. Giedos parapi
jos choras. Tą dieną po pamaldų 
bus renkamos aukos Tautos fon
dui.

— Parapijos jaunimas kviečia 
visus gausiai dalyvauti jų ruošia
muose “Valentino” šokiuose vasa
rio 17, šeštadienį, 7.30 v.v. Lietu
vių namuose. Bus šaltas bufetas, 
muzika ir loterija. Bilietus gali
ma įsigyti iš anksto, kaina $8, prie 
įėjimo — $10.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $200 — P.T. Kareckai iš 
Hamiltono; $50 — Lietuvių tauto
dailės instituto Toronto skyrius; 
$10 — G. Baltaduonienė, D. Didž- 
balienė, R. Jonaitienė, H. Lasie- 
nė, A. Zanderienė a.a. Leokadijos 
Česekienės atminimui. Iš viso sta
tybos fonde yra $161,859. Aukos 
priimamos “Paramoje” sąsk. nr. 
8711, Prisikėlimo parapijos ko
operatyve nr. 155332.17 ir “Talko
je” sąsk. nr. 4259. Aukos atleidžia
mos nuo valstybinių mokesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 220 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: “Vilniaus” ansamblio 
nariai: Jolanta Čiurilaitė, Arū
nas Malikėnas, Lina Naikelienė, 
Antanas Valuckas iš Vilniaus, B. 
Lukauskienė iš Kauno.

— LN valdybos posėdis — vasa
rio 8, ketvirtadienį, 6.30 v.v.

— LN vyrų būrelio valdyba pa
siskirstė pareigomis: pirm. V. 
Drešeris, vicepirm. ir korespon
dentas H. Chvedukas, vicepirm. 
Z. Rėvas, sekr. V. Kazlauskas, ižd. 
A. Sukauskas, ūkis ir baras — E. 
Bartnikas, A. Kairys, P. Genys, 
renginių — B. Laučys, komunika
cija — A. Genys. Revizijos komi
sija: A. Bričkus, A. Borkertas, 
M. Račys.

— Sekmadieniais 11.00 v.r. —
2.30 v.p.p. LN ieško valgių pada
vėjų. Skambinti LN vedėjui T. Sta- 
nuliui tel. 532-3311.

— Bilietai į Užgavėnių karna
valą darbo valandomis platinami 
Lietuvių namuose, kitu laiku 
skambinti K. Raudžiui tel. 239- 
7040, A. Jankaitienei tel. 762-9183. 
Stalai numeruoti. Pelnas skiria
mas dalyvaujančioms organizaci
joms.

— Savaitraščio “Nepriklausoma 
Lietuva” rėmėjai, susirinkę vasa
rio 4 d., aptarė kaip paminėti šio 
laikraščio 50-tąją sukaktį. Nutar
ta š. m. spalio 27 d. LN suruošti 
didesnio pobūdžio renginį. Prašo
me kitas organizacijas tą vakarą 
neruošti renginių ir paremti šią 
auksinę laikraščio sukaktį.

Rėmėjų būrelis

GALIU PASAUGOTI vaikus ar at
likti namų ruošos darbus. Skambin
ti Eugenijai tel. 233-4486.

TORONTO MAIRONIO MOKYK
LOS mokiniai, kurie turi taupymo 
sąskaitas “Paramos” kredito koope
ratyve, kviečiami užeiti j “Paramos” 
raštinę ir atsiimti jiems skirtus, 
naujai išleistus sąsiuvinius su dail. 
A. Žmuidzinavičiaus paveikslu “Re
gėjimas", simbolizuojančiu Lietu
vos atgimimą. Šie sąsiuviniai yra 
“Paramos” dovana lietuviškai be
simokančiam jaunimui.

“Paramos” valdyba

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

v.r. Mišias giedojo ir grojo an
samblio “Vilnius” nariai J. Čiu
rilaitė, L. Naikelienė ir A. Smols- 
kus. Taip pat giedojo ir parapi
jos vaikų choras, vadovaujamas 
muz. D. Viskontienės.

— Vasario 1 palaidotas a.a. Vik
toras Endzelis, 92 m.

— Pakrikštyta Adriana-Kris
tina, Ilonos (Paškauskaitės) ir 
Orest Turczyn dukrelė.

— Religinis seminaras šį tre
čiadienį, 7.30 v.v., nagrinės At
gailos sakramentą. Seminaras 
prasideda su Mišiomis, o po jų 
seka temos aiškinimas, diskusi
jos bei klausimai.

— Pradedant ateinančiu sekma
dieniu per 10.15 v.r. Mišias, vai
kai maždaug iki 5 m. amžiaus bus 
mokomi religijos ir žaidimų muzi
kos studijoje.

— Metinės parapijos rekolekci
jos, kurias praves kun. Edmun
das Atkočiūnas, OFM, vyks ba
landžio 2-8 d.d.

— Metinė parapijos vakarienė 
įvyks kovo 18 d., 5 v.p.p., parapi
jos salėje.

— Parapijai aukojo: $100 — A. 
Genys, M. Vaškevičienė, I. Kon- 
drotienė, V. J. Kulikauskai, P. 
Kudreikis, J. Rimšaitė, B. End- 
zelienė ir dukros; $50 — V. Dau- 
gelavičienė; klierikų fondui ir 
pranciškonams Lietuvoje: $100 
— P. A. Jurkšaičiai, M. Vaškevi
čienė; $50 — S. Čeponienė; Vys
kupo fondui: $100 — St. Kėkštas; 
$50 — T. Galinienė; Šv. Kazimiero 
kolegijai Romoje: $100 — M. Vaš
kevičienė; Motinos Teresės labda
rai: $100 — T. Galinienė.

— Mišios vasario 11, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Mariją Grin- 
cevičienę ir už a.a. Veroniką Avi
žą, 9.20 v.r. — už a.a. Sofiją Venc- 
kuvienę, 10.15 v.r. — už a.a. Algį 
Puterį, už a.a. Alfonsą ir Angelę 
Šmigelskius, 11.30 v.r. — už a.a. 
Vaclovą Verikaitį, už gyvus ir mi
rusius parapijiečius.

VASARIO 16-OSIOS MINĖ
JIMAS Toronte įvyks vasario 
18, sekmadienį, 4 v.p.p., didžio
joje Anapilio salėje, Mississau- 
goje. Vasario 17, šeštadienį, 
12 v. Toronto miesto rotušėje 
bus vėliavos pakėlimas. Vėlia
vos pakėlimas Mississaugos ro
tušėje įvyks vasario 18, sekma
dienį, 1 v.p.p. Kviečiame visus 
Toronto ir apylinkių lietuvius 
gausiai dalyvauti.
KLB Toronto apylinkės valdyba

Tradicinis mažlietuvių šiupi
nys bus š. m. vasario 27 d. Pri
sikėlimo parapijos salėje. 
Darbščios ir energingos maž- 
lietuvės vėl paruoš savo tra
dicinius patiekalus. Skambios 
“Aro” dainos mus nukels į nu
mylėtą tėvynę, į visiems lie
tuviams taip brangų pajūrį. 
Įvertinkime tautinių tradici
jų puoselėtojus, paremdami 
juos savo gausiu atsilankymu. 
Tad iki malonaus pasimatymo.

Rengėjos
Kanados lietuvių katalikų 

centro suvažiavimas šaukiamas 
š. m. kovo 10., šeštadienį, To
ronte, Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Registracija prasi
deda 9.30 v.r. Šie suvažiavimai 
šaukiami ne rečiau kaip treji 
metai; paskutinis įvyko 1987 
m. Anapilyje. Dalyvauja visi 
Katalikų centro nariai, para
pijų klebonai, misijų vadovai, 
vienuolijų bei seserijų vyres
nieji, parapijų ir katalikiškų 
organizacijų atstovai. Šis suva
žiavimas minės dvidešimtmetį 
nuo Katalikų centro įkūrimo 
Kanadoje. Programoje: Mišios, 
religinio - dvasinio , turinio 
paskaita, pranešimai, tolimes
nės veiklos nustatymas ir rin
kimai. Registracijos mokestis 
- $10 asmeniui. Visi suintere
suoti katalikiška veikla malo
niai kviečiami atsilankyti.

Kanados lietuvių katalikų 
centras

Kanados krikščionių ir žydų 
taryba vasario 18-25 d.d. skel
bia brolybės savaite. Praneši
me, atsiųstame “TŽ” redakci
jai, sakoma, kad tuo būdu mi
nėtoji taryba siekia glaudes
nio sugyvenimo Kanados vi
suomenėje, kurią sudaro įvai
rių rasių, tautybių, kultūrų 
ir religijų žmonės. Pasak mi
nėto pranešimo, taryba yra or
ganizacija vyrų ir moterų, sie
kiančių pedagoginėm priemo
nėm skleisti teisingumą, drau
giškumą, bendradarbiavimą, 
sugyvenimą tarp skirtingų ra
sių, religijų ir tautybių žmo
nių.

LIETUVOS FILHARMONIJOS u L<TA\ /A ” 
vokalinis-instrumentinis ansamblis kJi \ l/Av/A
po sėkmingų koncertų - Danijoje, Anglijoje, Amerikoje atvyksta į Torontą padėti sportininkams 
telkti lėšas planuojamai 1991 metų sportininkų išvykai į IV sporto žaidynes Lietuvoje. 
“Vytis” sporto klubas maloniai kviečia visus paremti jaunimą ir atvykti į rengiamus:

JAUNIMO ŠOKIUS
1990 m. vasario 10, šeštadienį, 7 v.v., Toronto Lietuvių namuose, 
Mindaugo menėje (1573 Bioor st. west)
Gros “OKTAVA”. Baras. Užkandžiai. Įėjimas-$7.

- KONCERTĄ
1990 m. vasario 11, sekmadienį, 3.30 valandą po pietų

Įėjimas - suaugusiems $12, vaikams - $8. Bilietus galite įsigyti iš anksto, skambinant Aldonai 
tel. 532-3311 ir pas klubo narius.

»<= m

B MONTREAL™

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS mo
teriai daugiabučio namo pastate ne
toli Toronto Lietuvių namų. Skam
binti vakarais nuo 6-10 v.v., tel. 
760-9494 Toronte.

Vasario 16-osios minėjimas yra 
rengiamas vasario 18 d. abiejose 
šventovėse 11 vai. bus iškilmingos 
pamaldos. Minėjimas įvyks 3 v.p.p. 
Polyvalante St. Henri mokyklos 
auditorijoje, 4115 St. Jaques W., 
visiškai arti Place St. Henri metro 
stoties (Montrealio lituanistinė 
mokykla naudojasi šiomis patal
pomis). Per minėjimą pagrindiniu 
kalbėtoju bus dr. Andrius Žibai- 
tis, dviems mėnesiams atvykęs iš 
Lietuvos pagilinti savo praktikos 
į Montreal General ligoninę. Me
ninėje dalyje pasirodys sol. Gina 
Čapkauskienė ir Montrealio vyrų 
oktetas, vadavaujamas muz. Alek
sandro Stankevičiaus. Reikia tikė
tis gražaus oro ir gausaus mont- 
realiečių dalyvavimo. Minėjimą 
rengia KLB Montrealio apylinkės 
valdyba.

Šv. Kazimiero parapijos komite
tą šiais metais sudaro: pirm. Al
bertas Dasys, Petras Bunys, Anta
nas Mikalajūnas, Petras Šukys, 
Antanas Zienka ir Jonas Zienka. 
J. Zienka sutiko būti salės vedėju.

Seselė Paulė AV parapijoje ruo
šia 4 vaikučius lietuvių kalba ir 
vieną - anglų kalba prie Pirmos 
Komunijos. Dar trys vaikučiai, 
gyvenantys toliau nuo parapijos, 
yra ruošiami pačių tėvų su sese
lės žinia.

Henris Dauderis, Concordia 
universiteto profesorius, praeitą 
rudenį ilgesniam laikui buvo nu
vykęs aplankyti savo tėvų žemės 
- Lietuvos. Ta kelione labai pa
tenkintas. Šiais metais yra suti
kęs vėl skaityti epizodinį kursą 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune.

Shirley Milaknytė, “Pavasario” 
choro narė, baigusi studijas Mc
Gill universitete kompiuterių 
srityje, gavo tarnybą Otavoje. B.S.

Vietinė spauda - angliškoji ir 
prancūziškoji daug rašė apie įvy
kius Lietuvoje lankantis M. Gor
bačiovui. L. Stankevičius surinko 
iškarpas ir atsiuntė “TŽ”, kurie 
visą tą medžiagą perdavė Kanados 
lietuvių kultūros muziejui, kuris 
renka dokumentinę medžiagą 
apie Kanados lietuvius.

Dienraštis “La Presse” išspaus
dino Francois Conture laišką 
Lietuvos pavyzdį Kvebekui. Esą 
lietuviai duoda gerą politinės 
drąsos pavyzdį kvebekiečiams: 
3,5 milijono tauta mosuoja savo

nepriklausomybės vėliavomis pa
nosėje sovietinės imperijos, de
šimtį kartų gausesnės už Kanadą. 
'Lietuviai suprato, kad atsiskirda- 
mi nuo Sov. Sąjungos galės ir to
liau palaikyti ekonominius ryšius 
su ta šalimi ir kartu geriau įsijung
ti į Europos ir viso pasaulio eko
nomiją. “Pasiekti nepriklausomy
bę 1990 m. reiškia pereiti į tarp
tautinę priklausomybę (interde- 
pendance). Kai globalinė ekono
mija ir šaltojo karo pabaiga pla
čiai atidaro vartus į apsisprendi
mą, ar kvebekiečiai mokės pasi
naudoti šiuo unikaliu istoriniu 
kontekstu?” Kor.

COSE>i

“VALENTINO” ŠOKIAI
vasario 17, šeštadienį, 7.30 v.v.
Loterija
Premijos
Šaltas bufetas
Baras
Gera muzika

at at

Bilietus galima įsigyti iš anksto - $ 8, 
prie įėjimo-$10.

Dėl bilietų kreiptis - Loretą Draudvilienę 
tel. 275-6497 arba Dellą Marcytę tel. 239-7558.
Maloniai kviečia visus gausiai dalyvauti -

Išganytojo parapijos jaunimo būrelis
------ ,«—at at

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
praneša, kad

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
įvyks š. m. kovo 11 dieną, sekmadienį, 3 valandą po pietų, 
Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College Street, Toronto, Ontario. 

Ta pačia proga norime priminti, kad norint gauti atleidimą nuo 1989 metų 
pajamų mokesčių už Įnašus Į pensijų sąskaitą (RRSP), 
juos reikia Įnešti iki š.m. kovo ~1 dienos.Valdyba

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius)

• SAUSIS ir VASARIS - 
RRSP indėlių mėnesiai.

• Per šiuos mėnesius dalį savo santaupų 
įdėkite į saugią

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

už jūsų indėlius.
• “Parama” neima jokių mokesčių 

nei už plano administravimą, nei už 
patarnavimus įdedant ar išimant.

• “Parama” mielai patarnaus nariams, 
perkėlimui iš kitų RRSP į “Paramos” 
RRSP planą.

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

• Galite pasirinkti indėlio terminą:
1 m. -1174%, 2 m.-101/z%, 3 m. - 1O’/2%. 
su keičiamu nuošimčiu 
(variable rate) 874%.

• Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos 
nuo pajamų mokesčių.

• Nelaukite paskutinės dienos!

• Paskutinė diena indėliams
už 1989 metus

1990 m. KOVO 1 d.
Tel. 532-1149

PARAMA LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Vilniaus radijo programa 
užsieniui girdima šiomis ban
gomis: 7400, 9700, 9760, 9765, 
15180 ir 17690 khz. Anglų kalba 
transliuojama 6 v.v., o lietu
vių kalba — 8 v.v. Vilniaus ra
dijas laukia laiškų, minčių ir 
pastabų. Praverstų ir aukos. 
Atsidėkojant ir norint užsie
nio transliacijas paremti, au
kas galima siųsti šiuo adresu: 
Vilniaus radijas, sąskaita nr. 
4774, Lithuanian'Credit Union 
“Kasa”, 86-21 114 St, Rich
mond Hill, NY 11418, USA. A.S.

Toronto York universitetas 
vasario 19 ir 20 d.d. The King 
Edward viešbutyje, Vanity 
Fair Ballroom patalpoje, 37 
King St. East, Toronto, Ont., 
rengia dviejų dienų konferen
ciją - investavimų galimybė 
Sov. Sąjungoje. Vasario 19 d., 
5.15 v.p.p., bus diskutuojamas 
Pabaltijo atvejis. Pranešimus 
padarys Hardo Aasmao, liau
dies deputatas Maskvoje ir 
verslo patarimų direktorius 
Estijoje, iš Talino; Vytas E. 
Gruodis, Kanados - lietuvių 
ekonominės tarybos direkto
rius iš Toronto; Eerik Terk, 
ekonominių reikalų ministe- 
rio pavaduotojas, iš Talino. Inf.

KLK moterų draugijos Ha
miltono skyrius “Tėviškės ži
buriams” aukojo $100.

A.a. Broniaus Bijūno atmini
mui žmona Genovaitė “Tėviš
kės žiburiams’* aukojo $25.

A.a. Vytauto Balsio atmini
mui V. ir E. Grabauskai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $30.

A. a. Viktoro Endzelio atmi
nimui K. ir P. Budrevičiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

Ilgametės “Tėviškės žibu
rių” skaitytojos a.a. M. Poškie
nės mirimo metinių atminimui 
Vytas Poškus “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

A.a. Jono Adomausko atmi
nimui O. ir St. Žvirbliai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A.a. Leokadijos Česekienės 
atminimui J. ir T. Cipariai, 
Rodney, Ont., “Tėviškės žibu- . 
riams” aukojo $20.

A.a. pusbrolio Jono Meškaus
ko vienerių metų mirties prisi
minimui Janina Grabošienė 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

A.a. Ados Šapokienės-Sudikie- 
nės atminimui Janina Rukšė- 
nienė iš Los Angeles, CA., “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

A.a. A. Šapokienės-Sudikie- 
nės atminimui V. ir N. Liačai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$35.

A. a. Ados Šapokienės-Sudi- 
kienės ir a.a. Leokadijos Česė- 
kienės atminimui S. V. Aušro
tai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $20.

A.a. dr. Adelės Šapokienės- 
Sudikienės ir a.a. Vaclovo Luko 
atminimui dr. Marija Ramo
nienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $40.

A. a. Baliui Kronui, iškeliavus 
į amžinybę, jo atminimui Tau
tos fondui $40 aukojo J. L. Stun- 
gevičiai. Ačiū aukotojams.

A. Patamsis

JAU GALITE UŽSISAKYTI 1990 
metų knygos formato KALENDO
RIŲ, išleistą Prisikėlimo para
pijos tarybos ekonominės sekcijos. 
Jame rasite įdomių straipsnių, juo
kų. Mikaldos pranašavimų ir t.t. 
Prisiuntus $10, išsiųsime bet kur. 
Užsakyti: S. Prakapas, 49 Norseman 
St., Toronto , Ont. M8Z 2P7.

V/'lAE UGUMDė
kussre... i/ii/f 
LA-1-iruA-MiT.

Montrealio “La Presse” 1990.1.12 d. 
pirmame psl. atspausdino šią kari
katūrą, primenančią De Gaulle 
“Vive le Quebec libre!”

Greitas ir tikslus patarnavimas

Tel. Bus.: 722-3545 PETRAS ADAMON1S 
Res.: 256:5355 C. I. B.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard 
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus .............. ... 11 % Taupymo-special......... .......6 %
Term, indėlius:

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

... 10 % 

.... 974%

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

....... 574%

....... 51/2%

120d. - 179d. ... .... 974% Einamos sąsk................. ...... 41/2%
60d. - 119d. ... ....  91/2% RRIF — RRSP - term...... ........ 11’/2%

30 d. - 59 d. ... ....  9'/4% RRIF - RRSP - taup...... ...... 61/2%
IMA

Nekiln. turto nuo 13 %,
UŽ:

asmenines - nuo 13 %

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

ESU 55 METU LIETUVIS ir noriu 
susirašinėti su lietuve nuo 40-55 
metų amžiaus. Malonėkite kartu su 
laišku įdėti ir nuotrauką. Rašykite: 
P.O.Box 1082, Duncan, BC, V96 3Y2.

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

CATERING
Maistas gaminamas visom progom - 
vestuvėm, krikštynom, laidotuvėm, 
parengimam. Skambinkite Vidai 
Šiaučiulienei tel. (416) 626-5184.

L ADA
Mes siunčiame 

“LADA” automobilius ir jų 

dalis į Lietuvą bei Rusiją 

Skambinkite dėl informacijos dar šiandien 

CARMEN&FRANKjSLTD. [>

2584 Eglinton Avė. E., Scarborough, Ontario M1K 2R5 
Tel.: (416)261-7219, 261-6581 • Fax: (416)265-0979

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

PARDUODAMAS grynas bičių 
medus. Kreiptis pas bitininką J. 
Norkų (didesnius kiekius prista
tau į namus) tel. 389-8179. Taip pat 
galima gauti Anapilio knygyne.


