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Nepriklausomybė - tautos gyvybė
Žmogaus gyvybė nėra pilna, jei funkcionuoja tik fizi

nė jos pusė. Nors ir gerai prižiūrima, maitinama, gydoma 
ji skursta, stokodama platesnių ir gilesnių polėkių, skir
tų antrajai, didesnės svarbos pusei - žmogaus dvasiai. 
Kaip kūno gyvybei reikia maisto, taip dvasiai yra būtina 
- laisvė. Užtat suprantama, kad laisvės jausmas žmogui 
tampa antruoju maistu. Tačiau natūralus ir tikras lais
vės jausmas reikalauja ir aplinkos, nes sunku įsivaizduo
ti laisvąjį tarp belaisvių. Tuo būdu vieno žmogaus indi
viduali laisvė jo patenkinti negali, jei bendraamžiai, 
bendraminčiai aplinkos artimieji tos laisvės neturi. Ši
toks ar panašus mąstymas veda mus ir prie tautų laisvės 
sampratos.

N
UO PAT ankstyviausiųjų žmonijos organizavimosi 
laikų tautos, per kalbą, papročius, gyvenimo būdą 
ir net religiją, išvysčiusios savitumą, amžiais tu
rėjo budėti, kad visa tai išliktų ir būtų perduodama iš 

kartos į kartą. Amžiais turėjo ir kovoti dėl savo teisių ir 
laisvės, kaip vienintelio užsitikrinimo tautinei gyvybei 
išlaikyti. Visų tautų ir valstybių istorijos - tai kone ištisų 
kovų dėl laisvės epizodai. Ne išimtis ir mūsų tauta. Tie
sa, laisvės kovų žygdarbiai ne visada plačiau nuskambė
davo. Tačiau nereiškia, kad jų nebuvo. Mūsų laisvės iško
vojimai ir praradimai tapo užgrūdintu plienu naujiems 
ir nesibaigiančių kovų ginklams kalti. Jie tapo visa ap
gaubiančia ir judinančia dvasia, gal dėl to, kad kadaise 
buvome Lenkijos kultūros įtakoje, gal dėl to, kad Kra
žiuose mus plakė kazokai, žandarai trėmė į katorgas už 
savąjį žodį, atsisakius melstis rusiškai mus mėtė iš gim
nazijų; gal dėl to, kad ir šiandien Maskvos atėjūnai švais
tosi mūsų krašte kaip savame. Patirtos neteisybės ir 
skriaudos - tai kaip tik ir yra tasai dvasinis plienas, kuris 
grūdinosi per šimtmečius.

I
R ŠIANDIEN žvilgsniai krypsta viena linkme. Lais
vės siekis judrias permainas stebinčiam pasauliui 
teisingai motyvuojamas: tauta be valstybinės nepri
klausomybės yra pasmerkta išnykimui. Todėl ir iškyla 

“būti ar nebūti” be jokių vidurkių ar kompromisų. Tuo 
pagrindu proveržiai į laisvę ir visos dedamos pastangos 
bei aukos nebuvo ir nėra per didelės. Už valstybinę ne
priklausomybę, paskelbtą 1918 m. vasario 16 d., mūsų ra
miai neturtingai ir užsidariusiai tautai teko sudėti ne
mažai aukų. Klaidinga būtų galvoti, kad tos visos nepri
klausomybės atstatymo aukos tebuvo trumpam 22 metų 
laisvės laikotarpiui. Iš tikrųjų jos siekia daug toliau. Jos 
prabilo ir šiandien tautos atgimimo kalba, jos pavirto 
nauja jėga, kurios niekaip kitaip nebūtume įsigiję. Pasi
rinktas parlamentinis kovos kelias, bent jau mūsų tautai, 
yra naujas bandymas - tuo tarpu ir vienintelis kelias, 
vedęs į Vasario 16 pakartojimą. Tiesa, Vasario 16-toji 
kaip tautos laisvės simbolis, tyliai, santūriai ir kantriai 
buvo kartojama kasdien po nepriklausomybės praradi
mo - širdyse, maldose ir viltyse. Ji kaip atgaiva, kaip tau
tinės dvasios pulsuojanti gyvybė įsismelkė ilgoje okupa
cijoje išaugusio jaunimo sąmonėje be jokių rezervų ar 
sąlygų. Ji sujungė visų lietuvių rankas ir širdis, surišo 
išeiviją su tautos kamienu, surikiavo po ta pačia vėliava, 
suglaudino gretas, uždegė ambicijas išlikti lietuviais. 
Ji yra tautos dvasią nuolat gaivinantis šaltinis, laisvės ir 
tėvynės meilės sinonimas. Č.S.

Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

Naujas Kanados gubernatorius
XXIV-tuoju Kanados gu

bernatoriumi senato posėdžių 
salėje sausio 29 d. buvo pri
saikdintas ukrainiečių kilmės 
konservatorių politikas Ray 
Hnatyshynas, į parlamento 
rūmus atvežtas arklių traukia
ma karieta. Čia jį sutiko dvi
dešimt vienas patrankų šūvis, 
kariuomenės garbės sargyba, 
praskrendantys keturi Kana
dos karo aviacijos “CF-18” nai
kintuvai. Mat generalinis Ka
nados gubernatorius yra jos 
Britanijoje gyvenančios da
bartinės karalienės Elzbietos 
atstovas. Ilgus metus Kanados 
gubernatoriai būdavo paski
riami ir Otavon atsiunčiami iš 
Londono. R. Hnatyshynas yra 
tik septintas Kanadoje gimęs 
gubernatorius. Kanadiečius 
gubernatoriais dabar pasiren
ka ministerial pirmininkai, 
pabrėždami krašto nepriklau
somybę, o karalienė Elzbieta 
juos tik patvirtina savo atsto
vais. R. Hnatyshynas pakeitė 
prancūzų kilmės kanadietę 
Jeanne Sauve, pirmąją mote
rį, Kanados gubernatorės pa
reigas ėjusią pusšeštų metų.

Naujasis gubernatorius R. 
Hnatyshynas yra antrosios 
ateivių ukrainiečių kartos ka
nadietis, kurio jau miręs tėvas 
John buvo Kanados senato
rius. Sūnus R. Hnatyshynas 

politinę karjerą pradėjo kon
servatorių eilėse. 1974-88 m. 
jam teko būti konservatorių 
atstovu Kanados parlamente 
ir teisingumo ministeriu da
bartinio ministerio pirm. B. 
Mulronio kabinete. Iš politi
kos jį laikinai išstūmė 1988 m. 
pralaimėti parlamento rinki
mai. Prisaikdinimo iškilmėje 
dalyvavo J. Clarkas ir J. Turne- 
ris - buvusieji Kanados minis
terial pirmininkai, bet neatvy
ko taip pat kvietimą gavęs P. E. 
Trudeau. Svečių eiles papildė 
ir du buvusieji Kanados gu
bernatoriai - R. Micheneris 
ir E. Schreyeris. Tradicija ne
leidžia dalyvauti pakeičia
mam gubernatoriui. Tad iš R. 
Hnatyshino įvesdinimo buvo 
išjungta pasitraukianti guber
natorė J. Sauve. Įsipareigoji
mus Kanadai atskleidžiantį 
žodį gubernatorius R. Hnaty
shynas tarė anglų, prancūzų 
ir ukrainiečių kalbomis. Iš 
tikrųjų jo laukia tik ceremo
ninės pareigos, susietos su 
vyriausybės pasikeitimais, 
tradicine sosto kalba parla
mente, aukštųjų svečių sutiki
mu, apsilankymu įvairiose 
Kanados vietovėse. Buvusioji 
gubernatorė J. Sauve pusšeštų 
metų laikotarpyje įteikė 1.921 
medalį, pasakė 427 kalbas, nu
keliavo 573.000 kilometrų.

(Nukelta į 11-tą psl.)

Tai skambink, “Varpe”! Tegul gaudims tavo/Išilgai, skersai eina per Lietuvą! / Budink ir šauki 
graudžiu balsu savo, / O tas šaukimas perniek tenežūva! / Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite... 
(Vincas Kudirka) Iliustracija - dail. Snaigės Šileikienės

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Pertvarka sau, Lietuva sau
Pokalbis su Lietuvos kardinolu italų spaudoje

Italijos katalikų savaitraš
tis “11 Sabato” sausio 27-sios 
laidoje paskelbė pasikalbėji
mą su Jo Eminencija Lietuvos 
kardinolu Vincentu Sladkevi
čium. Tai savotiškas gyvena
mojo laiko dokumentas, rodan
tis Vakarų nuotaikas ir dide
lį “susirūpinimą” Garbačiovu, 
bet drauge ir tiesų mūsų kar
dinolo būdą.

“Pamojuoti Gorbočiui lais
vos ir nepriklausomos Lietu
vos vėliava buvo ir jis: sep
tyniasdešimtmetis Vincentas 
Sladkevičius, pirmasis lietu
vis kardinolas naujausiais lai
kais. Mažo ūgio neginčijamas 
lietuviškosios katalikybės va
dovas. Kaip visi jo kunigai, 
jis viešai rikiavosi už nepri
klausomybės reikalą. Ištiki
miausias popiežiui, jis atvi
rai reiškia savo mintis. Prieš 
metus, kreipdamasis į Vatika
no diplomatiją, pasakė: ‘Jei 
Šventasis Sostas oficialiai pri
pažintų sovietinę Lietuvos 
aneksiją, mūsų gyventojai su
kiltų’. 1988 m. birželio 28 d. 
Jonas-Paulius II jam įteikė 
kardinolo skrybėlę, apdova
nojimą už ištikimybę, už ku
rią sumokėjo kalėjimu ir dvi-

Lietuvos kardinolas Jo Eminencija 
VINCENTAS SLADKEVIČIUS

dešimt penkeriais metais na
mų arešto”.

Tokiais žodžiais savaitraš
čio “H Sabato” bendradarbis 
Lucio Brunelli savo skaityto
jams pristato Lietuvos kardi
nolą, su kuriuo kalbėjosi tele
fonu. Čia pateikiame pokalbio 
vertimą.

— Kor.: Pagal kai kuriuos ste
bėtojus, Vatikanas yra susirū
pinęs, kad lietuvių nacionalis

tinis nenuolaidumas galėtų su
daryti sunkumų Gorbačiovui ir 
jo naujai laisvesnei politikai 
religijos atžvilgiu. Ar nesate 
jautrus šiam raginimui?

— Kardinolas Sladkevičius: 
Vatikanas gerai žino mūsų pa
dėtį. Mes nesistengiame daryti 
sunkumų Gorbačiovui. Tik sa
kome: tegu “perestroika” eina 
savo keliu, o mes savo. Penkias
dešimt metų ir daugiau Bažny
čia globoja tautinės nepriklau
somybės reikalą ir šiandien to
liau tai daro. 1939-jų aneksi
ja remiasi “niekšingu” sovietų 
ir nacių paktu, negali būti jo
kiu būdu teisinama teisės plot
mėje. Net Maskva tatai pripa
žino. Mes norime atsiskyrimo 
nuo Sovietų Sąjungos.

— Kor.: Kaip vertinate Gor
bačiovo misijų Lietuvoje?

— Kard.: Gorbačiovas yra ru
sas, negali suprasti mūsų rei
kalavimų.

— Kor.: Drastiškas sprendi
mas. Ar suprantate, kad užim
dama tokių pozicijų Lietuvos 
Bažnyčia gali prisidėti prie 
Gorbačiovo pašalinimo?

(Nukelta į 2-rą psl.)

SOVIETŲ SĄJUNGOS KOMPARTIJOS CENTRO KOMITETAS 
tris dienas trukusiuose uždaruose posėdžiuose patvirtino nau
jausius M. Gorbačiovo persitvarkymo planus. Pagrindinis dėme
sys teko oficialiam kompartijos monopolio panaikinimui, pa
siektam šeštojo paragrafo išėmimu iš 1977 m. spalio 7 d. priimtos 
Sovietų Sąjungos konstitucijos. Tas paragrafas komunistų par
tiją buvo paskelbęs politinės sistemos privalomu branduoliu 
visoms valstybinėms ir viešosioms organizacijoms. Komparti
ja, remdamasi marksizmu-leninizmu, turėjo nustatyti sovieti
nės visuomenės kursą vidaus ir užsienio politikoje, vedantį į 
komunizmo pergalę. Šio principo buvo laikomasi nuo Spalio re
voliucijos dienų. Nenuostabu, kad esminio sovietinės sistemos 
paragrafo atšaukimas sušilau-® 
kė aštrių diskusijų uždaruose
pokalbiuose, kuriems neužte
ko iš anksto numatytų dviejų 
dienų. Konservatyvių pažiūrų 
partiečiai kompartijos nukė
limą nuo politinio pjedestalo 
sutiko kaip visišką ligšioli
nių principų atsisakymą, ve
dantį anarchijon. Iki trijų die
nų prailgintas diskusijas lai
mėjo M. Gorbačiovas ir jo šali
ninkai. Už kompartijos mono
polio panaikinimą ir kitų par
tijų įsileidimą politikon pa
sisakyta beveik vienbalsiai. 
Šeštojo konstitucijos paragra
fo pakeitimui pritarė 249 kom
partijos centro komiteto na
riai, išskyrus karingąjį Bori
są Jeltsiną, kuriam padarytas 
sprendimas atrodė per švel
nus. Matyt, įtakos komparti
jos monopolio panaikinimui 
turėjo tokia taktika visose 
laisvę atgaunančiose Rytų Eu
ropos valstybėse ir komparti
jos prestižo kritimas pačioje 
Sovietų Sąjungoje.

Pakeis sistemą?
Detalūs kompartijos cent

ro komiteto nutarimai tebėra 
nepaskelbti. Daugiausia žinių 
vakariečiai žurnalistai gavo 
spaudos konferencijoje iš M. 
Gorbačiovo reformas remian
čio politbiuro nario A. Jakov
levo. Pasak jo, diktatūrinis 
socializmo modelis posėdžiuo
se buvo pakeistas demokra
tiniu socializmu, vedančiu į 
politinės bei ekonominės sis
temos reformas. A. Jakovlevas 
betgi pabrėžė, kad komparti
ja neatsisako savo galios, tik 
ja nori dalintis su kitais. Iš jo 
pranešimų taipgi paaiškėjo, 
kad norima įvesti JAV prime
nantį prezidentinį valdymąsi. 
Esą vyriausybės vadu taptų 
balsavimo būdu išrenkamas 
prezidentas, sudarantis savo 
ministeriu kabinetą. A. Jakov
levo pranešimu, centro komi
teto nariai balsavimu nutarė 
vengti tiesioginio susikirtimo 
su Lietuvos komunistų parti
ja, atsisakiusia Maskvos kont
rolės. Centro komitetas betgi 
rems atskirus Lietuvos ko
munistus, kurie liko ištikimi 
Maskvai.

Posėdžiu grandis
Centro komiteto nutarimus 

pirmiausia turės patvirtinti 
birželio ar liepos mėnesį įvyk
siantis kompartijos kongresas. 
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Tada konsitucijos pakeitimus 
reikės atlikti Sovietų Sąjun
gos liaudies deputatams, o 
konkrečius reformų planus 
paruoš aukščiausiasis sovie
tas. Šiuo metu yra labai daug 
neaiškumų. Centro komitetas 
pritarė kitų partijų įsileidi
mui politikon, o KGB viršinin
kas V. Kriučkovas reikalauja 
iš politinės veiklos išjungti 
karštakošiškas grupes, propa
guojančias tautinio šovinizmo, 
antikomunizmo ir netgi mo- 
narchizmo idėjas. Esą daugia
partinėje sistemoje neturėtų 
būti vietos tokiems išsišokė
liams, kurie naudojasi mora
liniu teroru ir netgi grasina 
susidoroti su kompartijos pa
reigūnais. Komunistai yra pa
siruošę įsijungti į laisvas var
žybas su kitomis partijomis de
mokratiniuose rinkimuose.

Paleido Mandelą
Pasaulyje plačiai nuskam

bėjo P. Afrikos respublikos 
prez. F. W. de Klerko tikro
ve tapęs pažadas išleisti iš ka
lėjimo Afrikos tautinio kong
reso vadą Nelsoną Mandelą. 
Rasistinė baltųjų mažumos 
vyriausybė po dvidešimt sep- 
tynerių su puse metų buvo pri
versta nusilenkti lygybės tei
sių negrų daugumai siekusiai 
Afrikos tautinio kongreso par
tijai ir jos nepalūžusiam va
dui N. Mandelai. Jis buvo su
imtas 1962 m. rugpjūčio 5 d., 
apkaltintas bandymu nuversti 
P. Afrikos baltųjų rasistų vy
riausybę ir 1964 m. nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos. Pra
džioje buvo laikytas JAV Alcat- 
razą primenančiame Robbeno 
salos kalėjime, vėliau perkel
tas į Pollsmooro ir pagaliau 
Victoro Versterio kalėjimą 
prie Cape Town miesto. Lais
vės N. Mandelai reikalavo žy
mieji pasaulio vadai, siekian
tys rasistinės baltųjų valdžios 
politikos panaikinimo, pilno 
teisių suteikimo negrams ir ki
tų rasių atstovams. Spaudimas 
buvo daromas ekonominiu P. 
Afrikos boikotu, kuriam pil
nai nepritarė Britų bendruo
menės vadovė Margaret That
cher. bijodama, kad jis skau
džiausiai palies pilietinių 
teisių neturinčią negrų dau
gumą. N. Mandelos grįžimą 
laisvėn visam pasauliui trans
liavo televizija.



ši Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvos nepriklausomybę 1918 metų vasario 16 dieną Vilniuje. Paskelbimo aktą at
vaizdavo dail. P. Kalpokas nepriklausomoje Lietuvoje paveiksle, kuris dabar yra Lietuvos pasiuntinybėje Va
šingtone. Kairėje sėdi: Jurgis šaulys, Stasys Narutavičius, prel. Kazimieras šaulys; stovi: Kazimieras Bizauskas, Do
natas Malinauskas, Jonas Vailokatis, kun. Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis; viduryje skaito deklaraciją dr. 
Jonas Basanavičius; dešinėje sėdi: kun. Vladas Mironas, Petras Klimas, Antanas Smetona, kun. Justinas Staugai
tis, Jonas Vileišis; stovi: Pranas Dovydaitis, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas šernas. Jonas Smilgevičius, Mykolas 
Biržiška, Steponas Kairys. Visi jie yra pasirašę Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą

2 psi. * Tėviškės žiburiai « 1990. II. 13 - Nr, 7 (2086)

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
“/THE LIGHTS OF HOMELAND

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario L5C 1T3. Canada 
Telefonas (416) 275-4672. Second class mail registration nr. 00509 
LEIDĖJAS: Kanados lietuviu katalikų kultūros draugija “Žiburiai” 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, Vyt. Kastytis. J. Andrulis, Vyt. 
Balčiūnas, Č. Senkevičius. .Metinė prenumerata - $26. pusmetinė - $14. 
rėmėjo-$35, garbės-$45 (Amerikoj - JAV dol.). Pavieniai numeriai -75 et. 
Adresų keitimo reikalu kreiptis tiesiai į “TŽ” administracijų. Skelbimai 
ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendra
darbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st a. 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai", Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: (416) 275-4672. 
U.S. office of publication. Lewiston, NY 14092.
Subscriptions, ordinary $26.00. supporter $35.00, honorary $45.00 per year. 
Second Class Postage paid at Lewiston, NY.
US POSTMASTER: send address changes to: "Tėviškės žiburiai", P. O. Box 
1195 Lewiston, NY 14092.
CANADA POST: send address changes to 2185 Stavebank Rd.. Mississauga. 
Ont. L5C 1T3. Printed in Canada.

Kolegai žurnalistui, muzikui, solistui, 
chorų vadovui-dirigentui

a. a.VACLOVUI VERIKAIČIUI
staiga mirus besilankant Lietuvoje,

reiškiame gilią užuojautą jo žmonai ELENAI, vaikams, 
giminėms bei jo artimiesiems Lietuvoje ir už jos ribų -

Kanados lietuvių žurnalistų sąjunga

Pertvarka sau, Lietuva sau

Brangiam vyrui
AfA 

VYTUI BALSIUI
mirus,

mielai VALYTEI, mūsų mokslo dienų draugei, jos šeimai 
bei artimiesiems reiškiame gilią, nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime -

Ignas ir Dana Anužiai
Aldona ir Dava Dulaičiai
Laima Mačiulaitienė

(Atkelta iš 1-mo psl.)
— Kard.: Kartoju: mes neno

rime Gorbačiovui pakenkti. Be 
to, koks tas būdas jį gerbti ir 
respektuoti? Gal jį dievinti, 
kaip Italijoj ir Vokietijoj? Per
daug asmenybės kulto Vaka
ruose. Mūsų tautoje sovietinis 
vadovas laikomas žmogum, ne 
dievu.

— Kor.: Bet ar iš tikrųjų ne
jaučiate jokio dėkingumo už 
naujų Kremliaus politikų? Vos 
prieš keletu metų buvo jums 
kliudoma eiti pareigas . . .

— Kard.: Mes dėkojame tiktai 
Dievui. Visa kita tai tik jo Ap
vaizdos darbai ir įrankiai. Ir 
Gorbačiovas, kaip kiekvienas 
mūsų.

— Kor.: Ar jūsų Bažnyčiai 
buvo naudingas Gorbačiovo su
sitikimas su popiežium?

— Kard.: Naudingas ar ma
žiau naudingas, pasakys isto
rija. Gal po penkiasdešimties 
metų. Dabar per anksti tai nu
statyti.

— Kor.: Sovietinis vadovas 
pažadėjo naujų tikybos laisvės 
įstatymų. Tai ne mažai. . .

— Kard.: Tas įstatymas, kuris 
iš naujo žadamas, kol kas tėra 
tik vardas . ..

— Kor.: Bet vis dėlto tai "pe- 
restroikos” nuopelnas, jei Baž
nyčia Lietuvoje šiandien nau
dojasi nauja laisve.

— Kard.: Lietuvos Bažnyčia 
dar nėra laisva.

— Kor.: Jums buvo sugrųžin- 

AfA 
TERESEI JUODELIENEI 

mirus,

dukterį ALDONĄ su šeima, sūnus - VYTAUTĄ ir 
ALGIRDĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiu -

Jurgis Strazdas

AfA 
BALIUI KRONUI

mirus, 
jo žmoną ELVYRĄ, sūnų ROBERTĄ, dukterį PATRI
CIJĄ ir visus gimines giliai užjaučiame -

Julija ir Zigmas Didžbaliai,
London, Ontario

PADĖKA
Hamiltone, Henderseno ligoninėje, 1990 m. sausio 20 d., 

mirė brangus ir mylimas vyras, tėvas, senelis

a. a. JONAS ADOMAUSKAS.
Patyrėme daug užuojautos ir pagalbos iš giminių, drau

gų ir pažįstamų. Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Liaubai, OFM, 
už Rožinį ir maldas laidotuvių koplyčioje, gedulines Mišias 
ir palydėjimą velionies į amžino poilsio vietą, A. V. Paulio- 
niams už giesmes šventovėje.

Nuoširdus ačiū visiems draugams bei pažįstamiems už 
užprašytas Mišias, atsiųstas gėles, užuojautas “Tėviškės 
žiburiuose”, raštu ir žodžiu. Dėkojame visiems, taip gau
siai dalyvavusiems velionies palydėjime į kapines.

Ypač nuoširdi padėka Zitai Kromalcienei, kuri parodė 
meilę ir nuoširdumą velionį slaugant. Dėkojame dr. A. Sau- 
noriui už rūpestingą priežiūrą. Nuoširdus ačiū karsto nešė
jams. Neįmanoma visų išvardinti - visiems reiškiame nuo
širdžią padėką.

Dėkojame p.p. Stanuliams už paruošimą pusryčių ir mie
loms ponioms už skanius pyragus.

Teatlygina visiems Visagalis -
žmona Onutė, sūnūs - Edis ir Algis 

su šeima

tos katedros, seminarijos, ku
nigai, kurie buvo kalėjime: vi
sos vyskupijos dabar turi regu
liariai paskirtų vyskupų. Ko 
dar trūksta?

— Kard.: Dar nesame laisvi. 
Ir ko mums trūksta, Romoje 
gerai žinoma.

— Kor.: Kai kurie laikraščiai 
rašė, kad Vatikanas ketina už
daryti Lietuvos diplomatinę 
atstovybę prie Šventojo Sos
to. Kaip apie tai manote?

— Kard.: Nežinau tokio keti
nimo. Galimi visokį sprendi
mai, bet mes esame patenkin
ti, kad prie Šventojo Sosto yra 
mūsų tautos diplomatinė at
stovybė.

— Kor.: Aplamai neatrodo, 
kad būtumėt labai linkęs pri
imti kantrybės raginimus, ku
riuos jums ne tik Vatikanas, 
bet ir Vakarų pasaulis skiria?

— Kard.: Savo kantrybę jun
giame su malda. Mūsų tauta no
ri atsiskyrimo nuo Sovietų Są
jungos.

— Kor.: Sakoma, kad jūs esa
te didelis Algirdo Brazausko, 
naujojo prezidento ir Lietuvos 
komunistų partijos vadovo, bi
čiulis?

— Kard.: Ne, netiesa. Gerai 
pažįstu Brazauską, jo tėvas iš 
mano vyskupijos, kai atvykda
vo pas tėvą, ir mane aplanky
davo. Bet nesu jo bičiulis. Ga
liu tik pasakyti, kad malonus 
žmogus ir patriotas. Mes jį ger
biame, ir jis Bažnyčią gerbia.

Sulietuvino A. Lembergas

Keliaukime į nepriklausomą Lietuvą
Leidiniui '‘Nepriklausomos Lietuvos seimų protokolai"pasirodžius išeivijoje

Dr. KAZYS ĖRINGIS

Nepriklausomos Lietuvos 
valstybiniam talentui paliudy
ti niekas taip gerai nepasitar
nauja, kaip Lietuvos seimai, 
sujungę bendram darbui labai 
toli viena nuo kitos esančias 
visuomenines sroves ir ideolo
gijas. Gi tų seimų protokolai 
yra reikšminga nepriklauso
mos Lietuvos įstatymdavystės 
proceso dalis. Protokolai at
skleidžia ano meto politines 
sąlygas, socialines aplinky
bes, ūkinį vystymąsi ir kito
kias gyvenimo plotmes, vyra
vusias skirtinguose visuome
nės sluoksniuose nuotaikas, 
patriotizmą ir net aiškų prie
šiškumą. Seimuose buvo kuria
mi Lietuvos įstatymai. Tuo me
tu skirtingų partijų atstovų 
pasakytos kalbos, kartais net 
labai prieštaringos viena ki
tai, vaizdžiai išryškina pažiū
ras, motyvus, politinį tenden
cingumą, net dramatizavimo 
mastą.

Lietuvos seimų protokolai ir 
"Lietuvos vyriausybės žinios” 
yra pačių lietuvių ir lietuvių 
kalba parašyti politiniai kūri
niai. Tai vienintelis bendros 
kilmės formalus šaltinis viso
je Lietuvos valstybės istorijo
je. Labai vertingas XVI š. “Lie
tuvos statutas”, kurio buvo trys 
(1529. 1566 ir 1588 metų) laidos 
ir galiojo Lietuvoje 311 metų, 
taip pat buvo lietuvių kūrinys, 
tačiau parašytas ne lietuvių 
kalba.

Dabar “Nepriklausomos Lie
tuvos seimų protokolai” yra 
sutelkti į vieną leidinį ir iš
spausdinti 10-yje egzemplio
rių. Jie padedami atitinkamo
se vietose, kad nepražūtų ir 
būtų prieinami lietuvių visuo
menei ir kitiems. Vieną pro
tokolų komplektą sudaro be
veik 13,000 puslapių, kurie 
yra įrišti į 18 knygų. Protokolų 
leidėjas yra dipl. ekonomistas 
Jonas Sakas-Sakevičius, ku
riam pavyko surinkti visų sei
mų protokolus nuo Steigiamo
jo seimo 1920 m. iki 1939 m. 
pabaigos. 1940 m. pradžios sei
mo protokolų (iki okupacijos) 
nerasta, nes jie, pilnai už visus 
metus nesutvarkyti, pateko į 
sovietų nagus. Į “Lietuvos sei
mų protokolai” leidinį įeina 
Steigiamojo seimo darbai (1920- 
1922 m.), pirmojo seimo steno
gramos (1922-1923 m.), antrojo 
seimo stenogramos (1923-1926 
m.), trečiojo seimo stenogra
mos (1926-1927 m.) ir 1936- 
1939 m. seimo stenogramos.

Pastangų kasdienybė
Žvelgiame į atliktą darbą 

žmogaus, turinčio ypatingą 
įžvalgumo dovaną ir matančio, 
kas yra ypač svarbu istorijai 
ir Lietuvai, atbundančiai ne
priklausomam valstybiniam 
gyvenimui. Leidybinio darbo 
atlikėjas dipl. ekon. J. Sakas- 
Sakevičius, matydamas kad 
netektin žengia Lietuvos val
stybingumo kūrimo teisinis 
palikimas, ilgai kaip tikrą 
skausmą širdyje nešiojo, ne
pajėgdamas tokio didžiulio 
leidinio nei išspausdinti savo 
lėšomis, nei sutelkti rėmėjų 
lėšas. Spaustuviniu būdu no
rint išspausdinti 13.000 pusla
pių leidinį, kainuotų gal 150. 

000 ar 200.000 dolerių. Todėl 
leidėjas, nelinksmai juokau
damas, sakydavo, kad tai galė
tų padaryti tik Gorbačiovas. 
Deja, jo pirmtakai viską nu
dangino į nebūtį.

Vis dėlto, nepaisydamas 
sunkumų, J. Sakas-Sakevičius 
prieš dešimtmetį ryžosi "Xe
rox” būdu padauginti ir tuo 
apsaugoti nuo pražūties “Lie
tuvos vyriausybės žinias”, 
kuriose yra svarbi vyriausybi
nės veiklos dokumentacija, 
priešo pasmerkta užmarščiai, 
įskaitant visas nepriklauso
mos Lietuvos konstitucijas, jų 
tarpe pradinius konstitucinius 
dėsnius bei sovietinę okupaci
nę konstituciją. Okupanto jau 
slepiamą nuo visuomenės. Ši 
brangiai kainavusi sėkmė pa
drąsino leidėją. Jis rinko visur 
išblaškytus Lietuvos seimų 
protokolus ir veltui bandė 
šiam leidybiniam darbui telk
ti lėšas. Pagaliau ištobulėjus 
"Xerox" mašinoms ir spaudos 
technikai. J. Sakas-Sakevičius 
ryžosi savomis lėšomis šiuo 
būdu išspausdinti šio didžiu
lio “Lietuvos sejmų protoko
lai" leidinio dešimtį egzemp
liorių. Leidėjui patarimais, 
darbu ar pinigais prisidėjo dr. 
Juozas Meškauskas, MD, ir kun. 
Vytautas Bagdoriavičius, MIC. 
Didelės apimties atspaudus 
ir įrišimą sutvarkė Liudas Kai
rys. Po vieną leidinio komplek
tą įsigijo Tautos' fondas (VLI- 
Kas), Lietuvių krikščionių de
mokratų sąjunga, dr. Juozas 
Meškauskas, Antanas ir Marija 
Rudžiai. Už technikinio apipa
vidalinimo. komplektavimo ir 
įrišimo darbus vieną komplek
tą gavo Liudas Kairys. Vieną 
komplektą Jonas Sakas-Sake
vičius padovanojo Vilniaus 
universitetui. Atskirta nuo 
lietuviško pasaulio Ona Karta- 
nienė iš Nebraskos savo velio
nies vyro Lietuvos kariuome
nės pulkininko Juozo Kartano 
atminimui vieną komplektą 
leidinio padovanojo Vytauto 
Didžiojo universitetui Kaune, 
sumokėdama 2,000 dolerių.

Dr. JONO BASANAVIČIAUS. Lie
tuvos Tarybos vardu paskelbusio 
Lietuvos nepriklausomybę 1918 m. 
vasario 16 d., paminklas Rasų kapi
nėse Vilniuje

Leidinys turėtų būti saugo
mas Pasaulio lietuvių archy
ve Čikagoje, Kanados lietuvių 
muziejuje Mississaugoje, Kon
greso bibliotekoje Vašingto
ne, Lietuvos atstovybėje Va
šingtone. Hooverio Institute 
Los Angelese, Britanijos bib
liotekoje (muziejuje) Londone 
ir kt. Deja, nei tiek komplektų 
nėra, nei pagaliau nematyti 
skubančių kam nors dovanoti 
likusius tris komplektus.

Valstybės gimimas
Net prabėgom peržvelgti vi

sus šio didžiulio leidinio to
mus tokio pobūdžio straipsny
je kaip šis yra neįmanoma. 
Pasitenkinsime tik keliais 
būdingesniais bruožais. Pir
mojo “Lietuvos seimų proto
kolai” tomo pirmo protokolo 
lapas liudija Lietuvos valsty
bės prezidento Arttano Sme
tonos sveikinimo žodžius, pa
sakytus Steigiamojo seimo 
atstovams, išrinktiems demo
kratišku būdu ir susirinku
siems pirmajam posėdžiui. A. 
Smetona tada kalbėjo: “Ši die
na yra Lietuvai prakilniausia: 
susilaukėm valandos, kada 
tautos valia, buvusi ilgus am
žius prislėgta, vėl iškilo aikš
tėn ir susidėjo į stiprų aiškų 
vienetą .. . Man yra lemta pir
mam iš Lietuvos piliečių su
tikt ir pasveikint Lietuvos 
išrinktuosius atstovus ... Lai
kinosios valdžios uždavinys 
yra baigtas. Valstybės taryba, 
Valstybės Prezidentas, Minis- 
terių Kabinetas, Valstybės 
Kontrolė, Vyriausias Kariuo
menės Vadas, atvedę Lietuvą 
lig Steigiamojo Seimo, šian
dien visi pasitraukia ir atiduo
da tam aukštajam susirinki
mui visą krašto valdymą. Lai
kinoji Valdžia palieka suda
rytą valdymo aparatą - sudary
tą nepriklausomos valstybės 
faktą . . ., palieka išrašytą įžan
gos lakštą naujajai Lietuvos 
istorijai.”

Palinkęs geriausios kloties 
darbuose, prezidentas Smeto
na paskelbė seimą esant ati
darytu ir pirmininkauti pa
kvietė vyriausio amžiaus atsto
vę Mariją’Pečkauskaitę (Šatri
jos Raganą). Ji pakvietė sei
mui sekretoriauti jauniausią 
seimo atstovę Muraškaitę ir 
sakė esanti laiminga, kad liki
mas jai suteikė didelę garbę 
pirmininkauti mūsų tėvynės 
Steigiamojo seimo darbams. 
Ji pažymėjo, jog esanti laimin
ga galėdama tai daryti "kaip 
sena savo tautos nepriklauso
mybės kovotoja, kaip moteris, 
įgijusi taip karštai pageidau
jamo teisių sulyginimo, kaip 
savo visuomenės narys, nelio
vęs kovot prieš kiekvieną pa
vergimą, vistiek koks jis yra: 
tautų, luomų ar kapitalo".

Pirmininkaujanti Pečkaus- 
kaitė, pasveikinusi ir palin
kėjusi nei akimirkai neužmirš
ti, kad esame savo krašto žmo
nių valios vykdytojai, kvietė 
atlikti didįjį patikėtą darbą. 
Baigusi kalbą. primininkė 
pasiūlė Steigiamajam seimui 
išsirinkti primininką. Juo 
buvo išrinktas krikščionių de
mokratų partijos atstovas 
Aleksandras Stulginskis.

(Bus daugiau)

AfA 
VYTAUTUI BALSIUI 

mirus,

žmoną VALENTINĄ, dukrą DALIĄ, sūnų TOMĄ, 
vaikaičius ir visą giminę su šeimomis giliai užjau
čiame bei kartu liūdime -

Gražina ir Donatas S ton kai 
Sigita ir Vytenis Ramanauskai 
Vladas Skirgaila

PADĖKA
AfA

LEOKADIJA ČESĖKIENĖ
mirė 1990 m. sausio 11 d., palaidota

Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Nuoširdus ačiū Prisikėlimo parapijos kunigams už lan
kymą ligos metu, maldas laidotuvių namuose, Mišias ir paly
dėjimą į kapines. Ačiū Danguolei Rodkienei už giedojimą 
šventovėje.

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir artimiesiems 
už gėles, aukas Mišioms, išreikštą užuojautą žodžiu bei 
raštu. Ačiū visiems, kurie velionės prisiminimui aukojo skau
tiškai veiklai Lietuvoje paremti, Toronto lietuvių slaugos na
mams, “CARITAS" organizacijai ir kitiems labdaros tiks
lams.

Ypatinga padėka karsto nešėjams ir visiems palydėju- 
siems velionę į amžino poilsio vietą. Ačiū ponioms ir pane
lėms už suneštus pyragus, B. Stanulienei už paruoštus pus
ryčius.

Duktė ir sūnus su šeimomis

PADĖKA
AfA

BALIUI KRONUI
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems už atsilankymą atsisveikinti su 
Baliu laidotuvių namuose, kalbėjusiems Rožinį ir paly- 
dėjusiems velionį į amžino poilsio vietą.

Nuoširdi padėka klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už 
velionies lankymą sergant, už Mišias ir jautrų pamokslą 
šventovėje bei palydėjimą į kapines. Dėkojame A. Jan
kūnui už nuoširdų žodį laidotuvių namuose.

Labai ačiū A. V. Paulioniams už giesmes šventovė
je. Dėkojame už tas gausias gėles, kurias Balys visada 
taip mėgo, už Mišių aukas, aukas Kanados lietuvių 
fondui ir vėžio ligų tyrimams.

Dėkojame už užuojautas žodžiu, raštu ir spaudo
je. Nuoširdi padėka karsto nešėjams ir mieloms drau
gėms bei bičiulėms už suneštus pyragus.

Jūsų visų nuoširdumas lengvino taip skaudžią 
liūdesio valandą.

Žmona Elvyra, sūnus Robertas ir 
duktė Patricia-Dalia

<Eanatiian Srt ftlemeriais 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



Lietuviai, latviai ir estai demonstruoja prie sovietų ambasados Vašingtone 1990 m. sausio 11 d., kai tuo pačiu laiku 
vyko demonstracijos Lietuvoje lankantis M. Gorbačiovui Nuotr. R. Čikoto

Sovietų spaudoje pasižvalgius

Vis dar okupacijos šešėlyje...
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba sveikina visus 

brolius ir seseris lietuvius, gyvenančius Tėvynėje ir visame pa
saulyje, Vasario 16 - Nepriklausomybės šventės proga. Minė
dami šių 72 metų Lietuvos valstybės atstatymo sukaktį, reiškia
me ypatingą džiaugsmą, kad po ilgos krašto okupacijos ir prie
spaudos dabar jau antrą kartą galime visi visur ją laisvai, iškil
mingai švęsti.

Šia proga mes didžiuojamės visų Lietuvoje gyvenančių ir 
dirbančių Tėvynės laisvinimo darbą pasišventimu, aukojimus!, 
drąsa, linkime visiems ištvermės ir Dievo bei gerų žmonių pa
laimos.

Mes jungiamės su visa išeivija į Lietuvos laisvinimo darbą 
ir taip pat skatiname visus mūsų brolius bei seseris, išblašky
tus po 19 pasaulio kraštų, ir toliau, net su stipresniu entuziazmu, 
remti atgimstančios Lietuvos laisvinimosi procesą.

Mes dėkojame visiems individams ir visoms organizaci
joms, kurie ir kurios jau antri metai skiria Lietuvos laisvinimo 
darbui savo talentus, savo laiką ir savo dosnumą.

Lietuva dabar švenčia savo nepriklausomybę, bet ji tai daro 
vis dar okupacijos šešėlyje, kurio debesys šiek tiek supilkėjo, 
bet jie vis dėlto dar nėra išnykę.

Šie metai gi atneša mums taip pat ir tragišką 50 metų okupa
cijos sukaktį .kurios grandinės, net ir Nepriklausomybę šven
čiant, dar žvanga. Mes tikime, kad nepriklausomybės laisvės 
šviesa išsklaidys okupacijos šešėlius, ištirpdins laisvę gau-
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Vilkaviškio katedra, subomborduo- 
ta bei sugriauta per II D. karą. Dabar 
norimąją atstatyti

J. E. JUOZAS ŽEMAITIS, dabar
tinis Vilkaviškio vyskupas

Atstatykime katedrą!
Vilkaviškiečiai ir visi geros valios lietuviai!

Dėmesys Lietuvai
Ilgą laiką Sov. Sąjungos 

spauda vengė rašyti apie Lie
tuvą. Visa tai pasikeitė po to, 
kai Lietuvos kompartija pasi
skelbė esanti nepriklausoma. 
1989 m. gruodžio 26 d. laidoje 
“Pravda” išspausdino Gorba
čiovo kalbą, pasakytą Sov. Są
jungos kompartijos CK posėdy
je, užėmusią ištisus du pus
lapius.

Savo kalboje Gorbačiovas 
paskelbė laikinojo Maskvai 
paklusnaus Lietuvos kompar
tijos naujo CK vadovų pavar
des: M. Burokevičius — kom
partijos istorikas, V. Karda- 
navičius — partinis veikėjas, 
J. Kuolelis — partinis ideo
logas ir V. Šved— “Jedinst- 
vos” veikėjas. Jie yra laikomi 
CK sekretoriais. CK nariais 
yra V. Antonov, O. Burnenko, 
Č. Vysockij, J. Gureckas, J. 
Jermalavičius — “mokslinis” 
ateistas ir P. Staškūnas.

Štai kelios Gorbačiovo min
tys: “Yra supolitinta Kata
likų Bendrija, kuria bando 
naudotis “priešsocialistinės 
jėgos”. (...) “Ne, Lietuva 
dabar nėra vyžuota. Gal, kai ji 
įstojo į Sov. Sąjungą, tada 
dar buvo vyžos”. (...) “Man 
kyla klausimas, kad reikia 
įnešti į aukštesnę įstatimda- 
vystės instituciją klausimą 
apie legalią egzistenciją vals
tybėje tų organizacijų ir poli
tinių judėjimų, kurie veda se
paratistinę veiklą ir kursto 
tautinį terorą”. (...) “Na, o 
tai ką ji (perestroika) jau da
vė — žodžio, kūrybos, inicia
tyvos, netgi ir politinėje sri
tyje, laisvę — argi tai dar ma
ža?”

Sausio viduryje Toronte vie
šėjęs žydų disidentas Šaranski 
pasakė: “Reikalas yra toks, 
kad jis (Gorbačiovas), kaip lo
jalus komunistas, nesupranta, 
jog nėra tokio dalyko kaip tru
pučiukas laisvės — yra arba 
tikra laisvė, arba vergija.”

Gorbačiovas Lietuvoje
Maskvos dienraščiai “Prav

da” ir “Izvestia” daug vietos 
paskyrė Gorbačiovo vizitui 
Lietuvoje. Pirmuose pusla
piuose buvo įdėtos Genseko 
nuotraukos, pamokslaujančio 
vilniečiams bei šiauliečiams, 
braidžiojančio kartu su Bra
zausku ir žmona Raisa po kol
chozo “Bridai” (netoli Šiau
lių) kiemą, kalbančio parti
niam aktyvui. Šiauliuose jis 
buvo pasitiktas su plakatais: 
“Žemdirbiai be nuosavybės — 
kaimas be ateities”, “Laisvė 
Lietuvai — jums pagarba” ir 
pan. Neatrodo, kad, nežiūrint 
didelių pastangų, Gorbačiovui 
pavyko ką nors įtikinti, jog 
Lietuvos ateitis Sov. Sąjun
gos sudėtyje bus šviesesnė.

Paskutinę savo viešėjimo 
dieną Lietuvoje, sausio 13, Gor
bačiovas susitiko Vilniuje su 
Brazausko pakviestu partiniu 
aktyvu, sudarytu iš nepriklau
somos ir Maskvai pavaldžios 
kompartijos narių. Šiam įvy-

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

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

kiui Maskvos “Pravda” pasky
rė sausio 15 d. laidoje keturis 
su viršum puslapių. Nors pasi
sakymai buvo atsargūs, tačiau 
visų mintis buvo ta pati. Ją ge
riausiai išreiškė Šiaulių ra
jono pirmasis kompartijos sek
retorius V. Sturis: “Didžiausia 
vertė ir svarbiausia žmogaus, 
šeimos, tautos ir valstybės tei
sė yra laisvė - laisvė spręsti 
savo likimą”.

Už priklausomybę Maskvai 
pasisakė - V. Pavlovič, I. Kuče- 
rov, V. Šved ir M. Burokevičius. 
Pastarasis pasakė, kad 1988 m. 
jis parašė savaitraščiui “Lite
ratūra ir Menas” straipsnį, ku
riame išdėstė iki šiol nepasi
keitusias savo pažiūras. Štai 
kelios šio straipsnio ištraukos: 
“Darbo žmonių gyvybę gynė 14 
tūkstančių liaudies gynėjų 
(stribų J.B.) ir saviginos grupių 
nariai bei Lietuvos čekistai, 
kurie nusipelnė pagarbos”(.. .). 
“Klasių kovos įkarštyje buvo 
deportuota iš Lietuvos 108,362 
žmonės. Tai buržuazinių nacio
nalistinių organizacijų daly
viai, gaujų ryšininkai, jų tal
kininkai su šeimomis”. Buroke
vičius pasisakė nedalyvavęs 
trėmimų organizavime.

Niūri tikrovė
Populiarus Sovietų Sąjun

gos ekonomistas G. Popov, ku
ris dar “perestroikos” pradžio
je skelbė, kad ji nepavyks, jei
gu neturės masių paramos ir 
entuziazmo, tam sukelti jis siū
lė padaryti socialines ir poli
tines reformas. Jo pasiūlymų 
Gorbačiovas nepriėmė, ir jis 
kartu su Sacharovu ir Jelcinu 
atsidūrė opozicijoje. 1989 m. 
50-toje žurnalo “Ogoniok” lai
doje Popov rašo:

“Labai pablogėjo gyvenimo 
sąlygos. Rytą eiliniam pilie
čiui sunku yra išsivalyti dan
tis, nes parduotuvėse trūksta 
arba pastos, arba šepetukų, tai 
šio-tai kitko. Jis negali norma
liai nusiskusti, muilu nusi
prausti. Su moterų kosmetika 
dar blogiau - ji brangesnė už 
drabužius. Apie kavą kai ku
rios sritys žino tik tai, kad Pet
ras (didysis) jėga šį gėrimą py
lė į gerklę. Iš parduotuvių din
go baldai, šaldytuvai, televizo
riai ir skalbimo mašinos. Apie 
dešrą (apie tai vėliau J.B.) nė
ra ką ir bekalbėti. Moksleiviai 
neturi sąsiuvinių, ligonys vais
tų. Daugelio pensininkų būk
lė yra nepakenčiama! (. ..) Eko
nomija, kaip garsi Akakijaus 
Akakijevičiaus (Gogolio nove
lės “Milinė” protagonistas, 
J.B.) Milinė, gali dabar tiktai 
plyšti, nes ją sutaisyti tiesiog 
yra neįmanoma”.

Apie dešrą
“Sovetskij Sport” sausio 18 

d. laidoje rašo, kad šio laikraš
čio korespondentas bandė Le
ningrade nusipirkti pusę kilo
gramo dešros, bet jam jos ne
pardavė. Pasirodo, kad ją ga
lima gauti tik parodžius pasą 
su lapu, kuriame yra užregist
ruoti Leningrado ir jo rajono 
gyventojai. Taip nusprendė 
Leningrado sovietas. Kodėl 
taip yra, laikraštis rašo: “Daug 
žmonių atvyksta iš kitur nusi
pirkti mėsos produktų, bet jų 
mums nepristatė kaimynai iš 
Baltijos respublikų”. Kad Le
ningrado gyventojams nerei
kėtų nešiotis pasų, nuo vasa
rio mėn. bus įvestos asmenims 
14 metų ir daugiau vizitinės 
kortelės su fotografija. Su ja 
bus galima pirkti dešrą, jeigu 
ji atsiras Leningrado parduo
tuvėse.

Faktai ir argumentai
Daugiausia prenumeratorių 

Sov. Sąjungoje, o gal ir visame

pasaulyje, turi savaitraštis “Ar- 
gumenty i fakty”. Šis aštuonių 
puslapių laikraštukas turi apie 
33 milijonus prenumeratorių! 
(1988 m. jų buvo 20 milijonų). 
Šio savaitraščio straipsniai 
yra trumpi, be ilgų įžangų, iš
vadų ir pamokslavimo sovietų 
piliečiams. Jis neragina pir
mame puslapyje visų šalių pro
letarus vienytis, bet ir negriau
na sovietų santvarkos. Jis tik 
iškelia Gorbačiovo valdžiai ne
malonius faktus ir tuo bando 
negeroves pašalinti.

1989 m. “Argumenty i fakty” 
paskelbė, kad Maskvos centre 
yra statomas liuksusinis dau
giabutis pastatas, skirtas pri
vilegijuotai partinei nomen
klatūrai. Pasipylė pasipikti
nimo laiškai ir pastatas buvo 
perleistas daugiavaikėms šei
moms. Jis pirmas, dar prieš 
Jakovlevo komisijos prane
šimą, parašė teisybę apie Mo- 
lotovo-Ribbentropo paktą, apie 
badaujančius sovietų pensi
ninkus ir KGB “paslaptis”.

Savaitraščio redaktorius V. 
Starkov praėjusių metų spalio 
mėn. buvo pakviestas į polit- 
biurą pasiteisinti, bet kom
partija jo pašalinti iš redak
toriaus pareigų visgi negalė
jo, nes laikraštis nėra parti
nis leidinys. J. B.

biančias grandines, kad Lietuva greit išvys pilną laisvę ir atgaus 
savo teisėtą nepriklausomą valstybingumą.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 
Prof. Vytautas J. Bieliauskas, 

pirmininkas

LPS konferencija “Lietuvos kelias”
Kreipimasis į išeivijos lietuvius

Lietuvos sūnūs ir dukros!
Atgimstanti Lietuva šaukiasi Jūsų pagalbos. Bolševizmas su

stabdė mūsų krašto ekonominį, kultūrinį, politinį vystymąsi, vyk
dė tautos genocidą.

Atkūrus Nepriklausomybę, mūsų laukia ne tik ekonominiai 
sunkumai. Mums teks pertvarkyti švietimą, mediciną, prekybą, 
pramonę, administraciją - visas gyvenimo sferas.

Mes stokojame žmonių, mokančių dirbti ir gyventi normalio
je visuomenėje, ir, matyt, negreit jų turėsime pakankamai.

Todėl kreipiamės į Jus, pasaulio lietuviai, prašydami: atva
žiuokite padėti! Vien savo buvimu, modernesne galvosena, ge
resne darbo kultūra, tvirtesne morale galite daug prisidėti prie 
Lietuvos valstybės atkūrimo.

Mums reikia profesorių, mokytojų, gydytojų, inžinierių, su
gebančių atsakyti už savo sprendimų pasekmes. Reikia įstatymus 
gerbiančių policininkų profesionalų, ūkininkų, įvairių amatinin
kų ir aukštos kvalifikacijos darbininkų.

Atvykite į Lietuvą! Kiekvienas sudarysite salelę tos Lietu
vos, kurią jau antri metai mėginame atkurti, ir, žinoma, atkursi- 
me. Tačiau Jūsų padedami tai padarysime kur kas greičiau.
Vilnius, A. Abišalas
1990 m. vasario 3 d. A. Sakalas

— konferencijos posėdžio pirmininkai

Nuotraukoje matome bokš
tus buvusios Vilkaviškio kated
ros, pavadintos Dievo Motinos 
aplankymo vardu. Šis vardas 
buvo duotas Seinų katedrai. 
Vilkaviškio katedrai, kaip bu
vusiai Seinų vyskupijos daliai, 
buvo parinktas tas pats var
das.

Šiuo metu yra atstatomos 
įvairios institucijos bei šven
tovės Lietuvoje. Atstatymo lau
kia ir Vilkaviškio katedra.

1944 m. rugpjūčio 6, sekma
dienį, kaip tos katedros vika
ras, atlaikiau Sumą, kurios 
Evangelija skelbė: “Jeruzale, 
Jeruzale . .. apguls tave, apves 
tave pylimu ... ir neliks tavy
je akmens ant akmens . ..”

Po Sumos dar aplankiau ka
re sužeistą ligonį. Grįžtant iš 
ligoninės apie 2 v.p.p. įvyko di
dysis Vilkaviškio bombardavi
mas iš lėktuvų. Vienas sviedi
nys trenkė į katedros stogą (di
džiojo altoriaus kairėje pusė
je) ir pramušė skylę. Ją būtų 
buvę galima užtaisyti, bet atsi
rado tokių žmonių, kurie pasi
skubino katedrą nugriauti, su 
žeme sulyginti.

Paprašytas dabartinio Vilka
viškio vyskupo Juozo Žemai
čio prisidėti prie Katedros

atstatymo, pasitariau su keliais 
Vilkaviškio vyskupijos kuni
gais bei pasauliečiais išeivi
joje. Sutarėm kreiptis į visus 
Vilkaviškio vyskupijos tikin
čiuosius, bei geros valios tau
tiečius padėti atstatyti Vilka
viškio katedrą.

Ant čekio rašyti: 051 3 09547 
Y diocesi di Vilkaviškis, Vysk. 
Juozas Žemaitis, Msgr. Antho
ny Jonušas.

Ant voko: Rev. Msgr. Antho
ny Jonušas, Via Casalmonfer- 
rato 20, 00182 Roma, Italy. Ga
lima siųsti voką ir šiuo adresu: 
Rev. K. Pugevičius, Lithuanian 
Religiuos Aid, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207, USA.

Kun. Just. Steponaitis

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).

Nuo 1990 m. sausio 1 d. 
jOs nemokėsite OHIP mokesčiu

Bet jūs būsite apdrausti

• KADA MOKESČIAI BAIGSIS?
1990 m. sausio 1 d.

Ontario gyventojai yra atsakingi už mokesčių mokėjimą iki
1989 m. gruodžio mėn. pabaigos, už pirmą metų ketvirtį iki
1990 m. kovo mėn. 31 d.

• AR MANO SVEIKATOS APDRAUDIMAS 
GALIOS IR TOLIAU?
Taip. Jeigu jūs turėjote apdraudimą, jūs ir toliau būsite 
apdraustas pagal jūsų dabartinį OHIP numerį.

Paskutinio mokesčio sumokėjimas užtikrins apdraudimą 
iki 1990 m. kovo 31 d.

Nuo 1990 m. balandžio 1 d. visi Ontario gyventojai, kurie 
turi teisę gauti OHIP, bus automatiškai apdrausti.

Ontario sveikatos apsaugos sistema apdraudžia visus 
provincijos gyventojus, tame tarpe studentus, pensininkus, 
žmones, gaunančius valstybinę pašalpą, žmones, kurie dirba 
arba nedirba arba turi savo verslą.

• KĄ MAN DARYTI, JEIGU AŠ NETURIU OHIP 
NUMERIO?
Susisiekite su jūsų vietine OHIP įstaiga.

• AR ŠIS PAKEITIMAS TURĖS {TAKOS DĖL 
KOMPANIJOS PLANU, KAIP PRIVATUS 
APDRAUDIMAS AR KOMPANIJOS VAISTU 
PLANAS?
Ne.

• KODĖL ONTARIO VALDŽIA PANAIKINO OHIP 
MOKESČIUS?
Anksčiau, daug kompanijų mokėjo pilnus arba dalinius OHIP 
mokesčius už savo darbuotojus. Kitos kompanijos nieko 
nemokėjo. Daug Ontario gyventojų patys mokėjo OHIP 
mokesčius. Dauguma žmonių, kurie turėjo mokėti už save, 
buvo tie, kurie uždirbo mažiausiai pinigų. Sveikatos 
apdraudimo sistema bus visiems vienoda, kai bus įvesti nauji 
Employer Health Tax ir panaikinti OHIP mokesčiai.

• AR BUS UŽTEKTINAI PINIGU, KAD IŠLAIKYTI 
SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMĄ TAME 
PAČIAME LYGYJE?
Taip. Praeitais metais Ontario gyventojų sveikatos apsaugai 
buvo paskirta beveik 14 bilijonų dolerių, trečdalis visų 
provincijos lėšų. Mokesčių panaikinimas neturi įtakos dėl 
pinigų sumos, kurią valdžia paskyrė sveikatos apsaugai. Tai 
tik pakeis, iš kur gaunama dalis pinigų. Anksčiau, OHIP 
mokesčiai padengdavo tik mažą Ontario sveikatos apsaugos 
sistemos dalį. Didžiausia pinigų dalis buvo gaunama iš 
bendrų valstybinių mokesčių.

• KĄ MAN DARYTI, KAI AŠ EINU PAS 
GYDYTOJĄ ARBA Į LIGONINĘ?
Darykite, ką jūs visada darote. Naudokitejūsų OHIP numerį. 
Viskas yra tas pats. Pateikite jūsų numerį, kuris rodo, kad jūs 
esate apdraustas.

• AR JOS DAR TURITE KLAUSIMU?
Jeigu jūs dar turite klausimų, mes galime jums padėti:
1) Skambinkite) jūsų vietinę OHIP įstaigą. Telefonų numeriai 

yra telefonų knygos mėlynuose lapuose.
arba

2) Skambinkite nemokamai į Ontario Sveikatos Ministeriją: 
1-800-268-1154
TDD 1-800-387-5559.

Ministry of Health
©Ontario
Ministėre de la Santė
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ALYTAUS “PUŠIS”

Alytaus senamiestyje darbą 
vėl pradėjo pagal dail. Adolfo 
Klastaičio projektą atnaujinta 
menininkų kavinė “Pušis”. At
naujinimo darbus atliko Alytaus 
miesto vartotojų kooperatyvo 
statybininkai. “Pušies” kavinėje 
rengiamos Alytaus dailininkų 
darbų parodos, antradieniais 
organizuojami menininkų va
karai.

IŠLAISVINO MOTERIS
Pirmojoje griežtojo režimo 

kolonijoje Vilniuje jauni kali
niai G. Matiuchovas, S. Treinys 
ir E. Pučkus pasigrobė tris tar
nautojas ir, laikydami jas įkai
tais, pareikalavo laisvės. Jie 
norėjo, kad kalėjimo adminis
tracija jiems duotų automobilį, 
ginklų ir pinigų. Priešingu atve
ju grasino nužudyti pasigrobtas 
moteris. Išėję iš kalėjimo, ža
dėjo paleisti vieną moterį, o 
kitas dvi, kai automobiliu bus 
išvažiavę iš Vilniaus. Kalėji
mo administracija nepasitikėjo 
nusikaltėlių pažadais. Moteris 
išlaisvino speciali gelbėtojų 
grupė, įsiveržusi į patalpą, kur 
su jomis buvo užsidarę pabėgti 
norintys kaliniai. Šioje opera
cijoje nenukentėjo moterys, ne
buvo sužeisti nei jų gelbėtojai, 
nei jas pagrobę kaliniai. “Tie
sos” korespondentas Arnoldas 
Čaikovskis pabrėžia, kad tai bu
vo pirmas toks pavojingas atve
jis Lietuvoje su įkaitų pagrobi
mu, pridėdamas pastabą: “Ir ne
išvengiamai kyla klausimas: ar 
galima tokiose vietose leisti 
dirbti moterims? Juk, kaip rodo 
ir šis grėsmingas įvykis, mote
rys nėra apsaugotos nuo atsitik
tinumų, šitokiose tarnybose jų 
visada tyko pavojus”.

SUSIRŪPINTA KGB ARCHYVAIS
Valstybės saugumo komitetu 

Vilniuje yra vadinama iš Mask
vos atkeliavusi sovietinė KGB 
institucija. Lietuviškajam jos 
skyriui dabar vadovauja gen. 
Eduardas Eismuntas. Prie komi
teto rūmų Vilniuje sausio 24 d. 
buvo pradėtos budėtuvės, saugo- 
jančios KGB archyvus, kad jie 
nebūtų išvežti iš Lietuvos. Į bu- 
dėtuves įsijungė ir keturi Sovie
tų Sąjungos liaudies deputatai 
— M. Laurinkus, A. Čekuolis, J. 
Juzeliūnas, R. Ozolas. Valstybi
nių archyvų išvežimu jau per
nai, paskatinta R. Ozolo, susi
rūpino ir Lietuvos aukščiausioji 
taryba, priėmusi nutarimą, 
draudžiantį visoms Lietuvos 
teritorijoje esančioms valsty
binėms ir žinybinėms įstaigoms 
bei organizacijoms naikinti ar 
išvežti archyvinius dokumen
tus. Šį nutarimą ateityje pakeis 
paruoštas ir priimtas Lietuvos 
archyvų įstatymas. Aukščiausio
ji taryba taipgi sudarė specia
lią komisiją, kuri prižiūri nu
tarimo vykdymą. Jos posėdyje 
sausio 25 d. dalyvavo: Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos prezi
diumo pirmininkas ir Lietuvos 
komunistų partijos centro komi
teto I sekretorius Algirdas Bra
zauskas, prezidiumo pirmininko 
pavaduotojai Vanda Klikūnie- 
nė ir Eduardas Mieželaitis, sekr. 
Liudvikas Sabutis, prezidiumo 
nariai Kazimieras Motieka ir 
Romualdas Ozolas, tarybos na

riai Petras Ignotas, Steponas 
Imbrasas, Jūratė Kupliauskie- 
nė, Sovietų Sąjungos liaudies 
deputatai Julius Juzeliūnas 
ir Mečys Laurinkus. Posėdyje 
KGB Lietuvos skyriaus archy
vo reikalai buvo aptarti su gen. 
Eduardu Eismuntu, kuris yra ir 
Lietuvos aukščiausios tarybos 
narys.

IŠTIKIMAS MASKVAI
Remdamasis dalyvių pasako

jimais, informacijų apie šį posė
dį pateikia “Lietuvos ryto” kores
pondentas Edmundas Ganusaus
kas. Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos komisija norėjo apsilan
kyti KGB Lietuvos skyriaus ar
chyve ir pati patikrinti specia
liu nutarimu įsakytą dokumentų 
saugojimą. Gen. E. Eismuntas, 
paskambinęs savo viršininkui 
Maskvoje, atsisakė komisiją įsi
leisti į archyvą. Jis netgi teigė, 
kad Lietuvos įstatymai jam ne
privalomi. Kai A. Brazauskas pa
brėžė archyvus saugojantį Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
nutarimą, gen. E. Eismuntas at
sikirto, kad Lietuvos valstybės 
saugumo komitetas yra sąjunginė 
KGB organizacija. Nepadėjo ir 
priminimas, kad iš tikrųjų tai 
yra sąjunginio respublikinio pa
valdumo organizacija, privalanti 
vykdyti ir Lietuvos aukščiausio
sios tarybos nutarimus. “Lietuvos 
ryto” atstovas E. Ganusauskas 
savo pranešimą baigia taiklia 
pastaba: “Kita vertus, juk ir be 
teisinių vingrybių aišku, kad 
šie archyvai yra ne kas kita, kaip 
mūsų istorija. Tokia, kokia yra, 
tačiau mūsų — Lietuvos — isto
rija, kurią privalu išsaugoti”.

GRĄŽINO ORDINUS
Lietuvių Afganistano karo 

dalyvių sąjunga 1989 m. gruodžio 
16 d. Vilniaus Kalnų parke įvy
kusiame narių susitikime de
šimtmečio sukakties proga prisi
minė negrįžusius kovos draugus, 
pasmerkė gėdingąją invaziją ir 
dalyvavo Mišiose Vilniaus arki
katedroje. Įspūdingiausias bu
vo Afganistano kovose gautų so
vietinių ordinų, medalių, gar
bės ženklų grąžinimas. Lietuviai 
Afganistano karo veteranai, pra
žygiuodami pro Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos rūmus, juos 
nusisegė ir numetė ant išties
tos baltos marškos. Lietuvių 
Afganistano karo dalyvių sąjun
gos pirm. Rimantas Ruzas Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
apdovanojimų skyriaus vedėjui 
Valentinui Pliuškevičiui įteikė 
210 grąžinamų sovietinių ordi
nų, medalių ir garbės ženklų. 
Lietuvių karo veteranų kelius 
liudijo nešami plakatai su Af
ganistano vietovardžiais — Bag- 
lanas, Gaznis, Faizabadas, Ka- 
nagaras, Dželalabadas. Su tom 
ir kitom Afganistano vietovėm 
sovietinės invazijos karinių da
linių eilėse susipažino 4.333 
Lietuvos vaikai, ten žuvo 87. 
Dabar betgi paaiškėjo, kad ofi
cialus žuvusiųjų sąrašas nėra 
pilnas. Jį vis dar papildo Lie
tuvių Afganistano karo dalyvių 
sąjungos gaunami pranešimai iš 
Afganistane žuvusių Lietuvos 
jaunuolių šeimų, artimųjų ir 
bičiulių. Auga ir L. Brežnevo 
suplanuoton invazijon įjungtų 
lietuvių karių skaičius. V. Kst.

Hamiltono Aušros Vartų šventovėje sausio 11 d. parapijiečiai, solidari
zuodamiesi su tauta tėvynėje, meldėsi už Lietuvos nepriklausomybę. Jų 
tarpe buvo ir Hamiltono burmistras R, MORROW Nuotr. J. Miltenio

naujuoju vadovu muz. J. Govėdu 
atliko meninę programą. Choro 
pirm. Vyt. Pečiulis prieš koncer
tą trumpu žodžiu prisiminė tik 
neseniai iš gyvųjų, tarpo pasi
traukusį a.a. sol. V. Verikaitį ir 
pakvietė visus atsistojimu pagerb
ti “Aro” steigėją, o choras sugie
dojo savo giesmę “Aras”. Po šios 
jaudinančios giesmės choras at
liko dainų pynę, paruoštą muz. J. 
Govėdo: “Lietuva brangi”, J. Nau
jalio; “Leiskit į tėvynę”, S. Navic
ko; “Kalniškės mūšis”, A. Mikuls
kio; “Stoviu aš parymus”, A. Simu
čio; “Pražydo jazminai”, A. Gečo. 
Ši dainų pynė publikos buvo su
tikta gausiais plojimais. Choras 
atliko dar ir daugiau dainų. Val
dyba dėkinga chorui ir jo vadovui 
už gražią programą.

Po koncerto visi svečiai vaišino
si karšta žvėrienos vakariene, ku
rią su savo pagalbininkėms paruo
šė S. A. Petkevičiai. Po tokios gar
džios vakarienės vyko linksmoji 
dalis - šokiai, grojant K. Deksnio 
orkestrui “Žagarai”. Šokiai buvo

@ LIETUVIAI PASAULYJE

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

Tel. (416) 364-5036

Turime šių firmų prekes: Sharp, Panasonic, Hitachi,

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.

Hamilton, Ontario
ŠV. KAZIMIERO IR TIKINČIO

SIOS Lietuvos dienos proga Hamil
tono ateitininkai ruošia metinį 
religinį koncertą parapijos šven
tovėje. Dalyvaus Hamiltono smui
kininkės Audra ir Rūta Balytai- 
tės, laimėjusios nemažai premijų. 
Iš Toronto giedos jaunų daininin
kių vienetas “Sutartinė”. Daugu
ma jau esame jas girdėję dainuo
jant - turėsime progą pasigėrėti 
jų religinėmis giesmėmis. Kvie
čiame visus kovo 4, sekmadienį, 
4 v.p.p. pasiklausyti jaunimo ta
lentų. Po koncerto - kavutė.

Ateitininkai
“GYVATARAS" VYKSTA I LIE

TUVĄ. Apkeliavęs jau beveik visas 
pasaulio šalis, mūsų “Gyvataras” 
šį sykį vyksta į Lietuvą. Kas anks
čiau buvo tik visų svajonė, dabar 
tas troškimas išsipildė ir tapo rea
lybe. “Gyvataras” yra pakviestas 
dalyvauti šią vasarą Lietuvoje 
įvykstančioj dainų ir tauti
nių šokių šventėje. Šventė įvyks 
liepos 12-15 d.d. Gyvatariečius ten 
globos Vilniaus universiteto an
samblis, kuris praeitą rudenį 
gastroliavo ir Kanadoje. Tas an
samblis rūpinasi mūsiškių apgy
vendinimu Vilniaus universiteto 
bendrabučiuose ir transportaci- 
ja. Jie iš orauosčio Varšuvoj gy
vatariečius autobusu parsiveš ir į 
Vilnių. Be dainų ir tautinių šo
kių šventės mūsiškiai dar daly
vaus Kaune ir Vytauto Didžiojo at
kurto paminklo atidengimo iškil
mėse. Į tą didžiąją Lietuvos šven
tę vyksta tautinių šokių grupės 
taip pat iš JAV, Australijos ir 
Lenkijos. Dainų ir tautinių šokių 
šventėje ten jie visi atliks aštuo
nis šokius. Po to pasirodys tik 
vieni užsienių svečiai šokėjai. 
Atskiro pasirodymo gyvatarie- 
čiai neplanuoja. Jaunimas yra 
labai susidomėjęs šia išvyka, ir 
jau dabar vyksta išsamus kelionės 
planavimas, ruošimasis ir šokių 
repetavimas. Vyksta studentų šo
kėjų grupė su savo vadovais ir glo
bėjais. Žadama dar aplankyti Lie
tuvoje visas žymiąsias vietas ir 
pavažinėti po kraštą. Kelionė pra
sidės birželio 25 d. iš Toronto ora
uosčio. iš kur "Worldway" lėktuvas 
nuskraidins juos į Varšuvą, grįš 
liepos 17 d.

> Šiemet “Gyvataras” Hamiltone 
minės savo veiklos 40 m. sukaktį. 
Tai įvyks gegužės 5, šeštadienį, 
“Club 67” didžiojoj salėj. Bus kon
certas ir iškilmingas pokylis bei 
prisiminimas savo veiklos ir vei
kėjų. Jau darbuojasi organiza
cinis komitetas. Hamiltono lietu
vių kolonijoj “Gyvataras” visą 
laiką buvo svarbus lietuviškas 
sambūris. Čia be “Gyvataro” ne
apsiėjo nė viena šventė, nė vienas 
minėjimas, beveik nė vienas koks 
nors renginys. Savo “Gyvataru" 
mes visada didžiuodavomės, iš
leisdami jį garstrolėm į kitas ko
lonijas, į kitus kraštus garsinti 
Lietuvos ir Hamiltono vardą. “Gy
vataras” ir jo vadovė G. Breich- 
manienė visą laiką mums buvo du 
sinonimai, kurio vieną negali at
skirti nuo kito. Tik mus baugina 
laikas, tie bėgantys metai, kurie 
daug nepadeda mūsų išeivijos lie
tuviškai veiklai. Mes mėgstame sa
vo tautinius šokius. Ir kitiems jie 
patinka. Juos kažkaip mėgsta ir 
mūsų lietuviškasis atžalynas. Tau
tinių šokių grupės niekada nesto
kojo šokėjų. Tad gegužės 5-tą čia 
susirinks ir suvažiuos kelios kar
tos “Gyvataro” šokėjų, buvę šokėjai 
tėvai, jų vaikai ir dabar pradėję 
šokti vaikaičiai. K. M.

A. a. JONO ADOMAUSKO atmi
nimui Kanados lietuvių fondui au
kojo: $40 - Chrolavičių šeima; $25
- F. A. Rimkai; $20 - M. Janilio- 
nis, I. M. Repečkos, Z. B. Stonkai, 
J. R. Jurgučiai, J. K. Januškevičiai, 
B. Steponavičius, A. G. Repčiai; $10
- V. Mikuckas, V. Bartininkas, V. 
Kėžinaitis, J. A. Norkai, B. Skve- 
reckienė; $100 - Hamiltono ateiti
ninkai.

Kanados lietuvių fondas nuošir
džiai dėkoja už aukas. KLF

ZUIKIŲ BALIUS, ruoštas Me- 
džiotojų-žūklautojų klubo “Gied
raitis”, š.m. sausio 27 d. Jaunimo 
centre, sutraukė gana daug svečių. 
Balių pradėjo trumpu žodžiu klu
bo pirm. J. Stankus. Klubo nariai 
buvo apdovanoti taurėmis už 1989 
m. laimėjimus šaudyme, medžioji
me ir žuvavime. Po taurių įteiki
mo Toronto vyrų choras “Aras" su

paįvairinti laimės staliukų pa
skirstymu. Juos aukojo lietuviš
kos veiklos rėmėjai: dr. Alg. Sau- 
noris, dr. R. Giedraitis, D. P. Ro
binai ir klubo' valdyba. Svečiai 
smagiai leido vakarą E. Bajorai- 
tienės ir R. Pakalniškienės pui
kiai išpuoštoje salėje. Valdyba 
reiškia nuoširdžią padėką visiems 
talkininkams, prisidėjusiems prie 
šio vakaro suruošimo ir jo pasi
sekimo, o ypač didelė padėka vi
siems atvykusioms svečiams į šį 
metinį zuikių balių.

“VILNIAUS" ANSAMBLIO kon 
certas, ruoštas radijo valandė
lės “Gintariniai aidai", vasario 4 d. 
Jaunimo centre praėjo su dideliu 
pasisekimu. Prisirinko pilna sa
lė žiūrovų. Ansamblio programa 
pasižymėjo įvairumu ir puikiu 
jos atlikimu. Pabaigoje jiems ha- 
miltoniečiai sukėlė ovacijas. J.P.

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

bei jugoslaviškai.

A. a. KAZIMIERO VILČINSKO 
atminimui vietoje užuojautos 
spaudoje visai Vilčinskų šeimai, 
Kanados lietuvių fondui aukojo: 
$25 - V. E. Bilevičiai ir įnašą KL 
fondui $100 - J. Astas.

PRANEŠIMAS
Savo draugams ir pažįstamiems pranešame, kad 

Naujų metų išvakarėse Britanijos Londone, mūsų duktė 
Anita Pakalniškytė, susižiedavo su Vidu Puodžiūnu, gyve
nančiu Britanijoje. Vidas yra sūnus Broniaus ir Bronės 
Puodžiūnų, gyvenančių Britanijoje, Newcastle-under-
Lyme vietovėje. Vestuvės įvyks 1990 m. birželio 30 d..
Aušros Vartų parapijos šventovėje Hamiltone. Kanadoje.

Regina ir Balys Pakalniškiai,
Hamilton. Ont.

Hamiltono Lietuvių kredito kooperatyvo “Talka" 
steigėją, pirmąjį valdybos iždininką ir vedėją, š. m. 
vasario 20 d.. švenčianti 90 metų amžiaus, linkėdami 
sveikatos ir dar ilgus metus savo patirtimi tarnauti 
“Talkos" narių gerovei. Dėkingi esame, kad. nežiūrint 
amžiaus, atvykstate į “Talkos“ raštinę patarti ir talkinti 
darbuose.

Ilgiausių metų linkime -

“Talkos“ valdyba, kredito, revizijos 
komitetai ir tarnautojai

ED
MASOTTI REAL ESTATE LTD. REALTOR

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

SONY CFS-W350S
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.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 1

(Esu “Union Gas” 
atstovas) W"

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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% 
RRSP ir RRIF 1 m.............. 11%
RRSP ind. 3 m...................  11%

MILIJONĄ DOLERIŲ
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.

JA Valstybės
Jaunučio Puodžiūno baleto 

studija, dvidešimt dvejus me
tus veikusi Marquette Parke, 
persikėlė į Jaunimo centrą Či
kagoje. Jame buvo pradėti nau
jieji mokslo metai. Baletmeis
teris J. Puodžiūnas dažnai su 
savo mokiniais įsijungdavo į 
Čikagos lietuvių operos spek
taklius, turinčius baleto scenų. 
Jam yra tekę būti tų spektaklių 
choreografu.

Savaitraštis “Dirva” susilaukė 
naujo bendradarbio iš Lietu
vos. Jį atskleidžia sausio 18 d. 
laidoje atspausdinta V. Gedgau
do nuotrauka, padaryta susipa
žinime su iš Lietuvos atvykusiu 
jaunu žurnalistu Paulium Vai
tiekūnu, kurį “Vilties” valdyba 
pakvietė bendradarbiauti “Dir
voje”. Be būsimo bendradarbio 
P. Vaitiekūno, nuotraukoje ma
tyti susipažinimo dalyviai: “Vil
ties” draugijos vicepirm. dr. 
Vladas Bložė, sekr. Vladas Blin- 
strubas, “Tėvynės garsų” radijo 
programos vedėjas Juozas Stem- 
pužis, dr. Viktoras Čeičys ir dr. 
Elena Čeičienė.

A. a. Povilas Dargis, ilgametis 
Susivienijimo lietuvių Ameri
koje (SLA) centro valdybos pir
mininkas, sausio 12 d. po trečio 
širdies priepuolio mirė Pitsbur- 
go ligoninėje. Jis yra gimęs 1905 
m. rugsėjo 24 d. Žemaitijos 
Viekšniuose, 1925 m. baigęs 
Šiaulių gimnaziją. Į JAV atvy
ko 1926 m. ir įsikūrė Pitsburge. 
Baigęs Duquesque universiteto 
teisių mokyklą, iki išėjimo pen
sijon dirbo kriminalinio teis
mo koordinatoriumi, vadovavo 
lietuvių radijo programai Pits
burge, bet labiausiai pasižymė
jo kaip SLA centro valdybos pir
mininkas nuo 1956 m. iki mir
ties. Palaidotas sausio 15 d., 
dalyvaujant tik šeimos nariams 
ir SLA vykdomajai tarybai: vice
pirm. dr. V. Dargiui, ižd. K. Aus- 
tinui, iždo globėjui V. Kasniū- 
nui, kvotėjui dr. K. Bobeliui.

Kun. Vytauto Pikturnos auksi
nę kunigystės sukaktį Floridoje 
1989 m. gruodžio 2-3 d.d. pami
nėjo Juno Beach ir Pompano 
Beach lietuviai. Pagerbtuves 
suorganizavo specialus komite
tas, Vadovaujamas Algio Augū- 
no. Maldą sukalbėjo ir vaišių 
stalus palaimino vysk. Paulius 
Baltakis, OFM. Sukaktuvininkui 
sugiedota “Ilgiausių metų”. Jį 
sveikino lietuviškųjų organiza
cijų atstovai. Sukaktuvininkui 
įteiktas gražiai sukurtas Vinco 
Šoliūno albumas. Kun. V. Pik
turna, padėkojęs už dovaną ir 
pagerbtuvių vaišes, dalijosi jau
nystės dienų prisiminimais gim
nazijoje, kunigų seminarijoje 
ir universitete. Jis yra daug iš
kentėjęs vokiečių kalėjimuose 
ir Dachau koncentracijos sto
vykloje 1942-45 m. Atvykęs į 
JAV, 1949-81 m. dirbo vikaru 
Angelų Karalienės lietuvių pa
rapijoje Bruklyne. Yra parašęs 
Mišioms skirtą knygą “Amžinoji 
auka”, tris tomus pamokslų 
“Šviesa ir gyvenimas”. Gruodžio 
3, sekmadienį, sukaktuvininkas 
padėkos Mišias koncelebravo su 
vysk. P. Baltakiu. OFM, kun. J. 
Pakalniškiu, kun. dr. M. Čyvu ir 
kun. J. Skrodeniu. Pamokslą 
sakė vysk. P. Baltakis, OFM. gie
dojo sol. Ona Blandytė-Jamei- 
kienė.

Argentina
Penktoji tautybių šventė 1989 

m. lapkričio 9-13 d.d. buvo su
rengta Rosario miesto parke. 
Šventėn su savo kultūrinėmis 
programomis įsijungė 40 įstai
gų ir 29 ateivių organizacijos.

Atskirą palapinę su tautodai
lės parodėle, nuotraukom, spau
dos kiosku, tautiniais šokiais, 
muzika bei lietuviškais patie
kalais turėjo ir lietuviai. Šventė 
susilaukė pusės milijono daly
vių. Atidarymo programon su 
tautiniais šokiais įsijungė žiū
rovų šiltai sutiktas Rosario lie
tuvių ansamblis “Šaltinėlis”.

Australija
XV-sios Australijos lietuvių 

dienos buvo surengtos Adelai
dėje 1988 m. pabaigoje ir 1989 m. 
pradžioje. Jos pradėtos su $5. 
000 paskola. Pajamų buvo susi
laukta $48.335,74, o išlaidų turė
ta, įskaitant ir grąžintą $5.000 
paskolą, 42.831,49. Tad gryno 
pelno liko $5.504,25. Jis paskirs
tytas: savaitraščiams “Mūsų 
pastogė” ir “Tėviškės aidai” - po 
$300, “Šventadienio balsui“ ir 
“Adelaidės lietuvių žinioms” - 
po $200, XVI-jų Australijos lie
tuvių dienų chorinės dainos 
konkursui - $1.500, ALB krašto 
valdybai - $3.004,25.

XXXIX-ji Australijos lietuvių 
sporto šventė 1989 m. pabaigoje 
įvyko Adelaidėje, nors buvo nu
matyta Tasmanijos salos sosti
nėje Hobarte. Dėl keleivinių 
lėktuvų pilotų streiko šventę 
teko perkelti Adelaidėn. Aus
tralijos lietuvių fizinio auklė
jimo sąjungos (ALFAS) valdyba 
šventę rengdavo kasmet. Per
nykštė turėjo būti keturiasde
šimtoji, bet į sąrašą nebuvo 
įtrauktas platesnio masto 1988 
m. renginys Adelaidėje — Pa
saulio lietuvių sporto žaidynės. 
Keturiasdešimtoji Australijos 
lietuvių sporto šventė įvyks šių 
metų pabaigoje Melburne. Ją tu
rės paruošti naujoji ALFAS val
dyba, išrinkta XXXIX-sios šven
tės metu Adelaidėje įvykusiame 
ALFAS atstovų suvažiavime. 
Valdybon pirmininku buvo iš
rinktas Romas Ragauskas, sek
retoriumi — A. Kesminas, iždi
ninku — A. Skimbirauskas. Jie 
yra melburniečiai.

Britanija
Lietuvių sodyboje 1989 m. gruo

džio 16 d. mirė seniausia jos gy
ventoja a.a. Bernadeta Arminie
nė, sulaukusi 96 metų amžiaus, 
kapeliono kun. A. Gėrybos aprū
pinta ligonio sakramentais. Ve
lionė, kol jėgos leido, rūpinosi 
Lietuvių sodybos koplytėle, rė
mė lietuvišką spaudą, mėgo 
skaityti. Gedulines Mišias Head- 
ley miestelio Kristaus Karaliaus 
bažnyčioje atnašavo kun. A. Gė- 
ryba. Velionės palaikai sudegin
ti Aldershoto krematoriume. Jos 
liūdi trys dukros.

A. a. Vytautas Malinauskas 
mirė 1989 m. lapkričio 5 d., ištik
tas širdies smūgio po sunkios 
vidurių operacijos Ročdalės li
goninėje. Velionis, gimęs 1951 
m. sausio 4 d. Rokiškyje, gyve
nęs Šiauliuose. Britanijon buvo 
atvykęs atostogų pas savo moti
ną Emiliją Sasnauskienę. Lietu
voje liko žmona, dvi dukterys ir 
sūnus. Į laidotuves atvyko dukra 
Rimantė ir žentas Ričardas Kaz
lauskai. Velionies palaikai iš 
Šv. Patriko bažnyčios Ročdalėje 
palydėti į krematoriumą. Religi
nes apeigas atliko Mančesterio 
lietuvių kapelionas kan. V. Ka- 
maitis. Su velioniu atsisveiki
no DBLS Ročdalės skyriaus val
dybos pirm. D. Banaitis. Palai
kų pelenai palaidoti Mostono 
kapinių lietuvių skyriuje prie 
Aušros Vartų paminklo. Laido
tuvių dalyviai prisiminti velio
nies susirinko Mančesterio lie
tuvių klube surengtoje arbatė
lėje.

MOGUL STEREO
Visos sistemos • Pal • Secam 

110-220 voltų
tinka naudėti 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



Klaipėdos miestas žiūrint iš Smiltynės. Tarp įmonių dūmtraukiu matyti Šv. Jono ir reformatų šventovių bokštai

Iš laisvėn žengiančios Lietuvos, 
nuo marių krašto, karštai sveikiname jus, mieli tautie
čiai, su didžiąją lietuvių tautos švente - VASARIO 16- 
TĄJA, tikėdami ir žinodami, kad viso pasaulio lietuviai 
gyvena ir dirba vardan švento tikslo - dėl Lietuvos, dėl 
jos Nepriklausomybės.

Tegu su mūsų sveikinimo žodžiais jus pasieka Balti
jos jūros ošimas - rami ir išmintinga, Lietuvos miškų 
kalba, amžinas Tėvų žemės balsas.

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio
Klaipėdos miesto taryba 

1990.1.24

Mažoji Lietuva ir vokiečiai
Dalis paskaitos, skaitytos Toronto Lietuvių namuose sausio 15 dieną

I. ADOMAVIČIENĖ

Praeitą vasarą turėjau gali
mybę po 45 metą aplankyti Klai
pėdą, savo gimtąjį kaimą ir šiek 
tiek apžiūrėti visą kraštą. Tik 
įvažiavus žemaičių plentu į 
Klaipėdos kraštą, pasigedau 
buvusių pavyzdingai sutvar
kytų dirbamų laukų bei sody
bų su raudonuojančiais sto
gais. Tik kur ne kur pasenu
sios aplūžusios trobos ir ap
leisti dirvonai. Pats miestas 
išsiplėtęs, padidėjęs nuo 50.000 
ligi 200.000 gyventojų. Man at
rodė visiškai svetimas; naujai 
išvesti greitkeliai, nauji kvar
talai su tais pačiais daugia
aukščiais pilkais namais, nie
kuo nesiskiriančiais nuo kitų 
Lietuvos miestų.

Kaip savo tėviškėj pasijutau 
tik įvažiavusi į senąjį Klaipė- 
dos-Tilžės plentą, vis dar iš 
abiejų pusių apsodintą me
džiais, vedantį pro mano tėvų 
laukus, dabar jau tik 7 km at
stumu nuo miesto (anksčiau 14 
km). Mūsų ūkis prijungtas prie 
kolchozo, gyvenamasis namas 
tebestovi, iš lauko ne daug pa
sikeitęs, tik gal kiek į žemę su
smukęs. Viduj įvesta elektra ir 
padaryti du butai, užimti dvie
jų šeimų, kurios labai maloniai 
priėmė buvusią ūkio ‘savi
ninkę’.

Bet grįžkime prie minėto 
Klaipėdos-Tilžės plento, ro
dos, šiaip nė kiek nepasikeitu- 
sio, tik nusagstyto lentomis, 
rodančiomis atstumą ligi Sov- 
jetsko. Kur dingo mūsų Tilžė, 
tas mažlietuvių veikimo cent
ras IX amžiaus pabaigoj ir XX 
amžiaus pradžioj? Ar švęstu- 
me mes sausio 15-tąją be Til
žės akto, kuriuo mažlietuviai 
veikėjai, susibūrę į Lietuvių 
tautinę tarybą 1918 m. lapkri
čio 30 d., remdamiesi prezi
dento Wilsono tautų apsi
sprendimo teise, reikalavo Ma
žąją Lietuvą prijungti prie Di
džiosios ir pasižadėjo visas 
savo jėgas pašvęsti tam tikslui 
įgyvendinti.

Dabartinė Klaipėda
Meskime žvilgsnį į dabarti

nę Klaipėdą. Miestą atpaži
nau, tik pravažiavus naujuo
sius priemiesčius. Vytauto Di
džiojo gimnazijos rūmai iš
ore nedaug pasikeitę, tik trūks
ta užrašo virš įėjimo: “Ir švie
sa, ir tiesa mūs žingsnius te
lydi”. Nesužinojau, kam šitie 
žodžiai užkliuvo. Mokytojų se
minarijos rūmai raudonuoja 
kaip ir anksčiau - nepapras
tai tvirtos statybos. Senoji sto
tis apleista, prilipdytas kaž
koks priestatas, kuris neside
rina su aplinka. Bet užtat res
tauravimo darbai senamiesty
je atliekami labai pavyzdin
gai; istoriniai pastatai išlai
komi ligi pedantiškumo.

Į senamiestį mus palydėjo 
Vytautas Plečkaitis, Mažosios 
Lietuvos muziejaus direkto
riaus pavaduotojas. Muziejaus 
tikslas yra parodyti visą Ma
žosios Lietuvos istorinę dra
mą. Labai vertingas, dar nesu
tvarkytas rinkinys geležinių

Siunčiame ir 
parduodame 
220 voltų/50 H2 

elektrinius reikmenis 
įskaitant ir “Camcorders”, “VCR” bei 
“TV” vartojimui Europoje-Lietuvoje 

Universal Overseas Services 
I960 Ellesmere Rd. Unit 6 

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

kapinių tvorelių ir kryžių su 
senoviškais lietuviškais įra
šais, bylojančiais apie šio kraš
to lietuviškumą.

Sustojome prie teatro aikš
tės, matėme balkoną, kur Hit
leris aną lemtingą dieną pri
ėmė jam minios keliamas ova
cijas. Stebėjome kruopščiai 
restauruojamą teatro aikštę, 
kurios viduryje savo laiku sto
vėjo Simono Dacho fontanas su 
Anikės iš Taravos skulptūra. 
Simonas Dachas, 17 m. am
žiaus rašytojas, gimęs ir au
gęs Klaipėdoj, savo draugo 
pastoriaus Particijaus vedy
bų proga su Anike iš Taravos, 
parašė labai romantišką eilė
raštį, kuris pavirto kone vo
kiečių liaudies daina. Klaipė
dos miesto gyventojai savo poe
tui 1912 m. pastatė paminklą 
ir jį vainikavo romantiškos mer
gaitės - Anikės statula. Klai
pėdos krašto pamaldžių lietu
vininkų tarpe Simonas Dachas 
buvo jų mėgstamos bažnytinių 
giesmių autorius, kurios bu
vo išverstos ir įtrauktos į lie
tuviškus giesmynus.

Sugrąžinta Anikė
Kodėl aš tiek daug apie šį 

paminklą kalbu? Kai Klaipė
dos miestas prieš porą metų 
buvo atidarytas turizmui, į jį 
pradėjo masiškai važiuoti Va
karų Vokietijoj gyvenantys bu
vę klaipėdiečiai, vokiečiai ir 
suvokietėję lietuvininkai. Vien
1988 m. vasarą atsilankė jų, 
pasak Plečkaičio, per 5000. Jie 
važiuoja grynai tėvynės ilgesio 
vedami, giminių labai retai iš 
jų kas krašte beturi. Jie žavisi 
lietuvių su meile atliekama 
istorinių paminklų restaura
cija. Jiems kilo mintis, kaip 
nors konkrečiai pažymėti savo 
susidomėjimą gimtine. Įsistei
gė Anikės iš Taravos draugi
ja. Vienas iniciatorių, Heinz 
Radziwill iš Rytprūsių, gar
siosios Radvilų giminės pali
kuonis, Klaipėdos vykdoma
jam komitetui pasiūlė draugi
jos lėšomis atkurti Anikės sta
tulą ir atgabenti į Klaipėdą, 
jeigu lietuviai sutiktų atsta
tyti Simono Dacho fontaną. At
gimstančios Lietuvos atsto
vai istorikų ir lietuvių rašti
jos tyrinėtojų pagalba plačiai 
supažindino visuomenę su to 
paminklo istorija ir, nematy
dami jokios blogos valios tame 
pasiūlyme, žiūrėjo į jį kaip į 
ištiestą ranką draugiškam 
bendradarbiavimui su Vaka
rais.

Anikės skulptūrą laivu at
gabeno iš Vakarų Vokietijos
1989 m. lapkričio 18 d. Pamink
lo atidengimo iškilmėms iš 
Vakarų Vokietijos atvažiavo 
apie 100 svečių. Lietuviai iš
kilmėms pasiruošė su didžiau
siu kruopštumu, sužavėdami 
vokiečius-svečius vaišėmis, 
tautiniais šokiais, įvairiais 
koncertais ir iškilmių prave- 
dimu. “Tarybinėje Klaipėdo
je” net per kelis numerius tę
sėsi straipsniai apie Taravos 
Anikę ir ilgi aprašymai šios 
istorinės dienos, kai į seną 
vietą buvo sugrąžinta hitle
rininkų išstumta skulptūra, 
simbolizuojanti meilę ir san
tarvę, lietuvių irvokiečių drau
giškus santykius ir tarpusavį 
supratimą. Vokiečiai savo laik
raštyje “Memeler Dampfboot”, 
taip pat plačiai aprašė iškil
mes, pabrėždami patirtą ne
paprastą draugiškumą ir malo
nų bendradarbiavimą.

Labai norėčiau tokiu geros 
valios skelbimu ir baigti šios 
mergelės epizodą. Bet štai at
garsiai toje šventėje dalyvavu-

sių lietuvių: į ausį krito tai, 
kad visi vokiečiai taria tik 
Memel, o Klaipėdos vardo ne
mini niekas. Lietuvos TSR kul
tūros ministerio pavaduoto
jas Giedrius Kuprevičius pa
sakė, kad Anikė buvo Memelyje, 
o dabar sugrįžo ir stovės Klai
pėdoje. Aplinkiniais keliais 
išgirsta pastaba vokiečio, da
lyvavusio iškilmėse: Memel 
tvirtai vokiečių rankose; vi
si vaikai laikė juodą-raudoną- 
geltoną vėliavėlę rankoje; 
10,000 lietuvių susirinko aikš
tėje ir visi keikė rusus. Kai 
kurie pasilikę Klaipėdos kraš
te gyventi mažlietuviai prade
da baimintis dėl pagyvėjusios
besilankančių vokietininkų 
veiklos. Lyg tai naujas vokie
tinimo bandymas. Jau pradėtas 
leisti Lietuvoj dvikalbis laik
raštėlis “Deutsche Nachrich- 
ten” (Vokiečių žinios). Atei
tis parodys, ką tai reiškia - tuo 
baigiama pastaba laiške.

Vokiečių nuotaikos
Praeitais metais mums te

ko dalyvauti svečio teisėmis 
Klaipėdos krašto vokietinin
kų suvažiavime Mannheime, 
kurie rengiami kas antri me
tai. Vestibiulyje stovėjo jau 
nulieta Anikės iš Taravos sta
tula. Dalyvių skaičius apie 
2000. Programa buvo labai kul
tūringa. Nepastebėta jokių iš
sišokimų nei oficialiuose, nei 
privačiuose rateliuose. Vienas 

medicinos daktaras, grynai vo
kiškos kilmės, sėdėjęs Lietu
vos kalėjime už politinę veik
lą, pareiškė, kad jis neturįs 
jokios neapykantos lietuviams 
- mes padarėme klaidų, ir lie
tuviai padarė klaidų. Ar šis 
daktaras atstovauja daugumos 
nuomonei? Pavarčius jų drau
gijos išleistas brošiūras vis dar 
metami kaltinimai vien Lietu
vos vyriausybei dėl anų laikų 
įtampos krašte. Lietuvos vy
riausybė vis mėginusi sulau
žyti pasirašytą sutartį. Nė vie
nu žodžiu neužsimenama, kad 
bylą dėl statuto laužymo tarp
tautiniame Haagos tribunole 
laimėjo Lietuvė, kad Neuma- 
no-Sasso šalininkai už prieš
valstybinę veiklą buvo teisia
mi atvirame teisme, dalyvau
jant tarptautiniams stebėto
jams. Vakarų Vokietijos laik
raščių redakcijoms atviruo
se laiškuose labai dažnai pri
menama, kad Klaipėdos kraš
tas vokiškas ir jis turi pri
klausyti Vokietijai, kaip Ka
zys Baronas pastebi “Tėviškės 
žiburiuose" šių metų pirmame 
numeryje.

Ateitis?
Dabartiniu metu Europoje 

labai plačiai naudojamas ter
minas “Europos namas”. Ko
kią vietą užims Rytprūsiai ta
me Europos name? 2/3 Rytprū
sių Potsdamo konferencijos 
yra priskirti Lenkijai, o maž
daug 1/3 paliktas administruo
ti sovietams, kurie, išviję vi
sus gyventojus, jų tarpe ir pas
kutinius prūsų-lietuvių pali
kuonis, tą sritį galutinai nu- 
teriojo. Hitlerio pradėtą senų 
lietuviškų vietovardžių pakei
timą vokiškais," rusai užbaigė 
surusinimu. Net Kristijono Do
nelaičio tėviškei nepaliko se
no lietuviško pavadinimo. So
vietai išdrįso net tvirtinti, kad 
Prūsija nuo amžių yra slavų ap
gyventas kraštas. Nacių lai

PENSININKAI 
DĖMESIO!

Dabar jau metas atnaujinti savo 
garantuotąjį pajamų priedą (GIS*)

Atnaujinimo anketos jau 
išsiuntinėtos visiems, kurie gauna 
Garantuotajį pajamų priedą. 
Jeigu jau esate grąžinę savo 
užpildytą anketą, tai ji jau yra 
peržiūrima ir, jeigu bus užtvirtinta, 
priedas ir toliau bus mokamas po 
balandžio mėnesio.

Jeigu dar negrąžinote anketos, tai 
būtinai ją išsiųskite dabar, kad 
išvengtumėte priedo mokėjimo 
pertraukos. Pildydami anketą 
atsiminkite:

■ pilnai užpildyti anketą;
■ įrašyti visus reikalingus pajamų 

duomenis;

■ grąžinti atnaujinimo anketą su 
sau adresuotu voku iki 
1990 m. kovo 31 d.

Jeigu negavote atnaujinimo anketos, 
arba jei norite daugiau informacijos, 
susisiekite su artimiausia Pajamų 
saugumo programų (Income Security 
Programs) įstaiga. Telefono numerį 
ir adresą rasite telefonų knygos 
valdiškų įstaigų sąrašuose po 
pavadinimu “Health and Welfare 
Canada, Income Security 
Programs”.

*Garantuotų pajamų priedas - Guaranteed 
Income Supplement (GIS) yra pagal patikrintas 
pajamas mokamas mėnesinis priedas labai mažas 
pajamas turintiems pensininkams šalia normalios 
senatvės pensijos.

Health and Welfare Santė et Blen-ėtre social CnnorK
■ ■ Canada Canada Uxl I IcLClo.

kais vokiečių istorikai, kaip 
Mortensenai, Karge ir kiti pra
dėjo tvirtinti, kad lietuviai 
Rytprūsiuose nėra šeiminin
kai, bet kolonistai.

Lietuvių istoriografija Ryt
prūsių tyrinėjimo klausimu 
nėra gausi, bet didėja. Isto
rikai, kaip Vileišis, Pakark- 
lis ir kiti, stengėsi atremti 
vokiečių teorijas. Praeitais 
metais išleistas Mokslo lei
dyklos Vilniuje Algirdo Matu
levičiaus mokslinis istorinis 
veikalas “Mažoji Lietuva XVIII 
amžiuje”. Gausiais autentiš
kais dokumentais nušviečia 
Rytprūsių gyventojų kilmę ir 
likimą.
Tremtyje taip pat kaupiama 

medžiaga. Šalia trumpesnių 
straipsnių, yra išleista dr. 
Martyno Anyso knyga "Senprū- 
sių kovos su vokiečių ordinu”; 
perspausdintas vokiečių kalba 
parašytas dr. Vydūno veikalas 
"Lietuvių-vokiečių santykiai 
700 metų bėgyje”; atiduotas 
spaustuvei Jono Užpurvio vei
kalas “Saugų tarmė”; paruoš
ta spaudai Viliaus Peterai- 
čio mokslinis veikalas “Ma
žoji Lietuva ir Semba vanden
vardžių šviesoje”; ruošiamas 
veikalas apie Mažosios Lie
tuvos kovas dėl savo kalbos ir 
mokyklų.

Žodžiu, dokumentacinės me
džiagos žymiai daugiau, negu 
kad savo laiku turėjo Tilžės 
lietuvininkai. Klausimas, ar, 
atsiradus geopolitinei progai, 
turėsime sumanių, narsių ir 
ryžtingų asmenų, sugebančių 
tąja medžiaga tinkamai pasi
naudoti ar išsigandę eisime 
Sniečkaus keliu ir atsisakysi
me mūsų protėvių apgyventų 
žemių? Rimtos, dokumentuo
tos argumentacijos nevertė
tų laikyti “šūkavimu dėl Ka
raliaučiaus”. Nereikėtų atsi
sakyti šiais lemtingais laikais 
grįsti savo politinę viziją tei
se ir istorija.
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Pirmojo žuvusio nepriklausomybės kovose karininko Antano Juozapavi
čiaus kapas

NUOMONĖS IR PASTABOS

Nauja politinė kryptis ar taktika?
ALGIMANTAS EIMANTAS

Kanados užsienio reikalų 
ministeris Joe Clark, neseniai 
atsakydamas į žurnalistų klau
simus, pasakė, kad Lietuva ga
li pasiekti visus tautinius tiks
lus, likdama Sovietų Sąjungos 
sudėtyje ir tokiu būdu nesuda
rytų žalingų pasekmių kitose 
sovietų respublikose. Jis tiki
si, kad Gorbačiovas suteiks 
Baltijos kraštams užtektinai 
reikšmingą autonomiją. Pri
tardamas Garbačiovui, jis abe
jojo Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos pajėgumu išsilaikyti eko
nomiškai, atsiskyrus nuo Sov. 
Sąjungos.

Šis J. Clarko pareiškimas, to
li gražu neatitinka ligšiolinei 
Kanados politikai mūsų krašto 

atžvilgiu. Kanada ir kiti kraš
tai iki šiol nepripažino Stali
no 1940 metų Pabaltijo aneksa- 
vimo.

JAV užsienio reikalų parei
gūnas Marlin Fitzwater, patai
kaudamas Gorbačiovui ir ne
kreipdamas dėmesio į raudon
armiečių žiaurumus Azerbai
džane, pareiškė, kad JAV, su
prasdamos reikalą atstatyti 
tvarką, pripažįsta teisę, bet 
kokiai valstybei apsaugoti bei 
apginti savo piliečius.

Šis išsireiškimas būtų lyg 
sutikimas panaudoti karinę jė
gą prieš bet kokią tautinę veik
lą Sov. Sąjungoje. Tai būtų at
sisakymas puoselėti JAV poli
tinių pozicijų. Nejaugi sovie
tai turi teisę jėga nuslopinti 
lietuvių nepriklausomybės rei
kalavimą?

Ar Vakarų pasaulis mus vėl 
parduos, taip kaip buvo pada
ryta Jaltoje? Argi laisvieji kraš
tai veidmainiavo, nepripažin
dami Pabaltijo aneksavimo?

Ieškant atsakymų į tuos klau
simus galima prieiti prie iš
vados, jog negalima pasitikė
ti ne tik komunistais, bet ir 
demokratiniais kraštais.

Daug nemalonumų esame 
patyrę praeityje, jų bus ir atei
tyje. Būtų per anksti pulti į pa
niką ir nuogąstauti, kad esame 
apleidžiami vakariečių. Žino
ma, jie pritaria Gorbačiovo 
ekonominėms reformoms ir, 
jam esant labai keblioje būk
lėje, nori jam padėti. Gorba
čiovui praradus valdžią, galė
tų grįžti griežtas režimas, at
gimti šaltasis karas, padidė
ti politinė įtampa ir t.t. Tokia 
būklė būtų žalinga visam pa
sauliui.

Nežiūrint to, reikia siekti pa
aiškinimų ir garantijų iš JAV 
ir Kanados vyriausybių Lietu
vos ir kitų Baltijos šalių at
žvilgiu. Reikalaukime, ir to
liau, kad mūsų krašto laisvės 
ir nepriklausomybės tikslai 
būtų remiami. Reikia elgtis 
santūriai, bet kartu ir tvirtai.

sasaHsaasaesesaaaeseE'i

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The 
Lougheed & Bernard 

šeimos ir tarnautojai 
“People Caring For People” 

Sudbury, Ontario
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Žiemos rytas tėviškėje

Bėgti iš Lietuvos ar grįžti?
Į “Amerikos baiso” klausimus atsako Vytautas Skuodis

— Kas paskatino parašyti 
straipsnį “Tiems, kurie bėga iš 
Lietuvos?”

— Tame savo straipsnyje, ku
rį išspausdino “Gimtasis kraš
tas” 1989 m. gruodžio 28 d. nu
meryje, apibendrinau 4 pro
blemas, kurios yra aktualios 
ir išeivijai: 1. Lietuvoje vy
rauja neteisingas supratimas 
apie išeivijos lietuvių turtin
gumą; 2. kai kurių atvykusių iš 
Lietuvos elgesys yra netinka
mas; 3. padėtis tų, kurie iš Lie
tuvos išvyko įsikurti užsieny
je, visai nepagalvodami kaip 
jame gyvens, dažnai būna be
viltiška; 4. žinios iš Lietuvos, 
kad kyla nauja emigracijos 
banga, kuri šiuo metu žalin
ga Lietuvai ir nepageidauti
na išeivijai. Rašydamas tą 
straipsnį, norėjau pateikti 
objektyvią informaciją, kuri 
padėtų Lietuvoje gyvenan
tiems, vienaip ar kitaip šitų 
problemų paliestiems, gerai 
savo sprendimus bei išvadas 
apmąstyti ir pagrįsti.

— Ar padėtis Lietuvoje pa
sikeitė taip, kad nebeverta iš 
jos išvažiuoti, o priešingai, 
reikėtų į ją sugrįžti? Kodėl 
Jūs pats negrįžtate?

— Manau, kad savos Tėvynės 
palikimas be motyvuotos prie
žasties visada ir visur prieš
taravo tikram patriotizmui, t. 
y. pareigos savai tautai ir sa
vo Tėvynei jausmo supratimui. 
Kitas dalykas, jeigu žmogus to
kio jausmo neturi. Bet tada ky
la klausimas: ar jis dar pri
klauso savajai tautai? Manau, 
kad į tokį klausimą netiesio
giai aš jau atsakiau minėtu 
savo straipsniu.

Reikia, kad Lietuvoje žino
tų, jog išeivija taip pat lau
kia pagalbos iš Lietuvos. Jai 
labai reikia lietuvių kalbos 
mokytojų, gerų pasišventusių 
kunigų, kultūros ir spaudos 
darbuotojų, gerų visuomeni
ninkų, mokančių dirbti su jau
nimu, tačiau tiktai tokių, pa
brėžiu, tiktai tokių, kurie vi
suomeninius reikalus stato 
aukščiau savo asmeninių.

Taigi tiktai tokių lietuvių 
atvykimas iš Lietuvos pasto
viam gyvenimui arba ilges
niam laikui yra pageidautinas, 
žinoma, iš anksto dėl to susi
tarus ir aptarus abiem pusėm 
rūpimus klausimus. Ypač to

MEDELIS C ONSUL TING
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 RIQ MFnFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., 
MLUIU IVILULLlU 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

Birželio 18 
Liepos 9 
Liepos 30 
Rugpjūčio 20 
Rugsėjo 10 

- liepos 10
- liepos 31 
-rugpjūčio 21
- rugsėjo 11 
-spalio 2

kių darbuotojų laukia Pietų 
Amerikos kraštuose gyvenan
tys lietuviai. Tokiuose reika
luose galėčiau ir patarpinin
kauti.

Į klausimą dėl mano sugrį
žimo galiu atsakyti, jog kol 
kas jaučiuosi esąs reikalin
gas išeivijai. Manau, jog ir 
Lietuvai naudinga, kad kol kas 
pasilikčiau čia. Tačiau dar 
niekam nesu pasakęs, jog į Lie
tuvą nebesugrįšiu.

— Kodėl daug žmonių atva
žiuoja, dejuoja, tačiau atgal 
nesugrįžta ?

— Manau, kad po nesėkmin
go šuolio tolyn nuo Tėvynės, 
nebelieka nei fizinių, nei mo
ralinių jėgų sugrįžti atgal.

— Kaip čia sutinka atvyks
tančius? Ar užtenka būti lietu
viu, kad tave remtų atvykus į 
Ameriką ar kur nors kitur?

— Praėjo laikai, kai prasi
veržusius pro vadinamąją ge
ležinę uždangą arba už jos iš
mestus išeivija pagarbiai, o 
kartais net su triumfu sutik
davo ir visokeriopai remdavo. 
Tarp dabar atvykstančių čia 
įsikurti yra tokių, kurie savo 
elgesiu ne tik lietuvio vardą 
žemina, bet ir iš viso kelia 
pasipiktinimą bei didelį susi
rūpinimą. Jų tarpe yra ir to
kių, kurie kažkieno yra atsiųs
ti, kad mūsų nelabai vienin
goje išeivijoje keltų netvar
ką, suirutę ir skaldymą. Tai 
ypač pavojinga dabar, kai pa
saulyje lietuvių ir Lietuvos 
vardas dėmesio centre.

Beje, pasitaiko nesklandu
mų bei nesutarimų ir tarp iš
kviestų laikinai viešnagei bei 
jų iškvietėjų. Generalinis Lie
tuvos konsulas Čikagoje Vaclo
vas Kleiza neseniai “Draugo” 
laikraštyje rašė, kad “tai įvyks
ta ne iš blogos valios, o tik iš 
stokos vieni kitų artimesnio 
supratimo ir pažinimo”.

— Kaip Jums sekasi ?
— Dažnai esu klausiamas, ar 

aš jau apsipratau Amerikoje, 
arba kaip Amerika patinka? Į 
tokius ir panašius klausimus 
visada atsakau, jog dar netu
rėjau laiko apie tai pagalvoti.

• Kas sunaikina svetimą dangų, 
pasistato sau pragarą. Tai neregi
ma teisybė žemėje (Stelzhammeris)

- Dainų šventė
Suplanuojam 
keliones ir 
kitomis, jums 
tinkamomis datomis.

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

Baltistikos katedra Miunchene?
KAZYS BARONAS

Išsiuntęs paskutinį vokiš
kos “Elta-Pressedienst” žinia
raštį, jau kitą dieną ruošiu 
medžiagą sekančiai laidai, at
rinkdamas įdomesnes žinias, 
vertimus į vokiečių kalbą, at
siųstus politinius, religinius, 
kultūrinius straipsnius. Prie 
pastarųjų priklauso Eichšteto 
katalikų universiteto prof. dr. 
Alfredo Bammesbergerio 
straipsnis baltistikos kated
ros įsteigimo klausimu Miun
cheno universitete. Eichšte- 
tasz Bavarijos nedidelis mies
telis, yra žymus katalikų cent
ras. Po karo čia buvo įsteigta 
lietuvių stovykla, lietuvių gim
nazija, vokiečių kunigų semi
narija, kurioje vienu metu mo
kėsi 100 su viršum lietuvių 
klierikų. Pirmas į seminari
ją įstojo vilnietis a.a. kun. 
Vaclovas Šarka.

Prof. dr. A. Bammesbergeris 
rašo, kad 1989 m. arkiv. J. Ste
ponavičiaus lietuviškai atna
šautos Bernelių Mišios iš Vil
niaus arkikatedros pasiekė 
Vakarų Vokietijos gyventojus, 
tačiau nesukėlė V. Vokietijoje 
didesnio susidomėjimo Balti
jos kraštais, ypač jų moksli
niais bei kultūriniais laimė
jimais.

Estų kalba, priklausanti suo- 
mių-ugrų grupei, rado savo vie
tą tyrimuose ir moksle. Lietu
vių ir latvių kalboms bei 17 š. 
išmirusiai vakarų baltų-prūsų 
kalbai — dar nepavyko įsi
skverbti į tarptautinę moks
linę areną.

Priminęs, kad baltų kalbos 
priklauso indogermanų gru
pei, autorius rašo, jog lietu
vių kalba yra ypatingai sena 
ir jos tyrinėjimai bei nagri
nėjimai buvo jungiami su indo- 
germanistika.

Po pasaulinio karo jai buvo 
skirtos dvi katedros — Kylyje 
ir Miunchene (prof. E. Hofma
nas ir Miunchene prof. V. Viss- 
manas). Šiuo metu Giotingeno 
universiteto indogermanisti- 
kos katedroje dirba prof. V. 
Šmidas, taip pat nagrinėjantis 
baltistiką.

Prof. A. Bammesbergeris 
baltistikos katedrą siūlo 
įsteigti Miuncheno universi
tete, kadangi čia yra sukaup
ta gausi slavistinė bei indo- 
germanistinė mokslinė me
džiaga. Be to, Miuncheno uni
versitete yra lietuvių kalbos 
dėstytojas (lėkt. Jochen Ran
ge— K.B.).

Pereinamam laikotarpiui 
galima būtų pakviesti vokiš
kai kalbančius svečius pro
fesorius iš Lietuvos bei Lat
vijos. Paskutiniame dešimt
metyje tuose kraštuose pasi
rodė nemąžai vertingų veika
lų — studijų, tačiau nerado 
atgarsio vakaruose. Priežas
tis — kalbinė kliūtis.

Yra būtinas ryšio užmezgi
mas mokslinėje-filologinėje 
srityje, o baltistikos katedros 
įsteigimas būtų geriausia tam 
priemonė.

Būtų malonu, kad šiuo klau
simu pasisakytų anapus Atlan
to gyvenantieji filologai, nes 
vokiečio profesoriaus straips
nis yra diskusinis. Laukiu pa
sisakymų, kadangi vokiška EL
TA pasiekia visus V. Vokieti
jos universitetus, bibliotekas, 
parlamentarus ir 1.1.

Vokietijos katalikai
Labai iškilmingai V. Vokie

tijos katalikai savo šventovė
se palydi senuosius metus Mi
šių metu. Giedant parapijos 
chorui, prie altoriaus klebo
ną ir vikarą palydi su proce
sija. Mišios užbaigiamos Šv. 

iJranipalt 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., saldainių - $85. Muito nėra.

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

ELEKTRONIKA IR MAŠINOS. Siunčiame į Lietuvą ir į 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. 1-312-436-7772

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

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

čiuojamas mūsų kompiuterio. Nežiūrint didelių pakeitimų ir pridėtinių mokesčių formos sudėtingumų, praktiškai 
savo atlyginimą laikome praeitų metų lygyje. Kompiuterio dėka ne tiktai mūsų apskaičiavimai yra aukščiausios 
kokybės (daugiau kaip 20 sąskaitybos kompanijų - “chartered accounting companies” - naudojasi mūsų 
patarnavimu), bet ir atlyginimas yra labai žemas (pvz. paprastų mokesčių lapų užpildymas - $24.00, statistinių 
lapų užpildymo vidurkis - tarp $28.00 ir $36.00).
Be to mes teikiame AUTOMATIŠKĄ 30% NUOLAIDĄ jūsų sutuoktiniui(ei).
Atlyginiman taipgi įeina:

• Ištisų metų mokesčių apskaičiavimo pagalba.
• Vienkartinis patarimas pradedant arba parduodant savo verslą.
• Investavimo patarimas, arba
• nuomojimo nuosavybės pajamų patarimas.
• Investuoto pastato nuomojimo pajamų patarimas.

DĖL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ SKAMBINKITE tel. 769-4558.

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

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

Sakramento garbinimu, para
pijos chorui giedant lotyniš
kai “Tantum ergo Sacramen- 
tum”. Po trumpo pamokslo ir 
Naujųjų metų linkėjimų kle
bonas duoda praėjusių metų 
finansinę bei dvasinę para
pijos apyskaitą. Tikiu, kad 
JAV ir Kanados lietuviams 
katalikams klebono praneši
mas bus įdomus, nes jį galima 
palyginti su lietuviškų para
pijų gyvenimu, pajusti šian
dieninių Vokietijos parapijų 
pulsą, kuris skirtingai plaka 
nuo prieškarinių laikų ar net 
nuo 1970 m.

Gyvename Viernheimo mies
telyje (32 tūkst. gyv.) netoli Hei
delbergo, Mannheimo ir tik 10 
km iki lietuvių gimnazijos. 
Priklausome Šv. Apaštalo pa
rapijai, turinčiai 6,172 narius. 
Iš klebono pranešimo paaiškė
jo, kad Mišias sekmadieniais 
(jos laikomos ir šeštadienio 
vakare) išklauso tik 19,5% pa
rapijiečių. Praeitais metais 
parapijoje buvo pakrikštytas 
71 naujagimis ir vienas suau
gęs. Pirmą Komuniją priėmė 
51 vaikas ir 2 suaugę, Mote
rystės sakramentas suteiktas 
53 jaunavedžiams. Buvo 21 
konvertitas, amžinu miegu 
užmigo 79 parapijiečiai. Skau
di žinia: iš Katalikų Bendri
jos, iš parapijos oficialiai 
išstojo 21 asmuo.

Ties šiuo skaičium klebo
nas kiek ilgiau sustojo, nuro
dydamas įvairias priežastis: 
mišrių tikybų šeimos, finansi
nė būklė (privalomi įnašai vys
kupijai), narkomanija, (1989 m. 
nuo narkotikų Vokietijoje mi
rė 975 asmenys), organizaci
jos, draugų įtaka. Išstojimai 
iš Katalikų Bendrijos vyksta 
ne vien tik Šv. Apaštalo para
pijoje, bet visoj V. Vokietijoj. 
Taigi, susidaro tūkstantiniai 
skaičiai.

Norėčiau priminti, kad kuni
gų pastoracinis darbas yra at
lyginamas vyskupijų, iš dir
bančiųjų Bendrijos narių įna
šų. Kiekvieną mėnesį darbda
vys nuo tarnautojo-darbininko 
algos atskaito 8-8.5% (priklau
so nuo atskiro Vokietijos kraš
to). Pagrindu imamas pajamų 
mokestis, taip pat atsižvelgia
ma į vaikų skaičių. Ta pati tai
syklė taikoma ir evangelikams, 
kadangi tos dvi Bendrijos ofi
cialiai pripažįstamos valsty
bės. Šiemet vyriausybė suma
žino gyventojams pajamų mo
kestį, tad ir Bendrijoms su
mažės įplaukos. Tačiau vokie
čiai, gerai gyvendami ekono
miškai, dosniai aukoja savo 
parapijoms. Parapijos gauną 
pajamų ir iš mugių, loterijų 
ir pan.

Ir taip, 1989 m. “Misereo” 
reikalams suaukota 20,207 
markių, misijoms — 7,181, “Ca
ritas” — 26 tūkst., diasporai 
— 4,481, pašaukimams — 4,579, 
įvairios kitos rinkliavos — 
11,179 markės, šventovės at
naujinimui 67,149, rinkliavos 
šventovėje (vokiečiai ją vadi
na “Klingelbeutel” — varpelio 
krepšiukas) 44,129 ir t.t. Iš 
viso parapijiečiai paaukojo 
232,887 markių.

Per Mišias netoli Dievo sta
lo stovėjo šešios didelės žva
kės. Po pranešimo klebonas 
priėjo prie žvakių ir uždegda
mas pirmą pasakė, kad šios 
žvakės šviesa tegul šviečia 
71-nam naujai pakrikštytam 
naujagimiui, nes Viešpats pa
sakė: “Nebijok, aš tave pašau
kiau tavo vardu, tu esi mano”.

Antroji žvakė: “Ši šviesa 
šviečia 53-ims vaikams ir 
dviem suaugusiems, priėmu- 
siems Šv. Apaštalo šventovė

je Pirmąją Komuniją. Dievas 
yra meilė. Ir kas pasilieka 
meilėje — tas pasilieka Die
ve ir Dievas yra su juo”.

Degdamas trečią žvakę: “Ši 
šviesa šviečia 53-ims jauna
vedžiams, prisiekusiems prie 
altoriaus amžinos moterystės 
ryšį, kadangi vienas neša ki
to naštą. Tuo jūs išpildysite 
Kristaus įsakymą”.

Ketvirtoji žvakė — ji švie
čia visiems 79-niems įniru
siems parapijiečiams. Tegul 
ji šviečia ir tiems, kurie pasi
trauks iš šio gyvenimo 1990 
m. Šv. Jonas apie Kristų taip 
yra pasakęs: “Kas Juo tiki, tu
ri amžiną gyvenimą”.

Penktoji žvakė stovi ato
kiau nuo kitų. “Uždegame šią 
šviesą 21-nam pakrikštytam 
mūsų parapijoje, tačiau kar
tu ir 1989 m. pasitraukusiems 
iš Katalikų Bendrijos. Mels
kimės už juos.”

“Šeštoji žvakė — tai tavo 
šviesa, kuri šviečia tau ir ta
vo bičiuliams rūpesčiuose, 
varge, tavo baimėje ir vilty
je. Ir ji tau švies 1990 m. visuo
se tavo keliuose, nes Kristus 
prižadėjo: Aš esu prie tavęs 
visose dienose iki šio pasau
lio pabaigos”.

Šv. Apaštalo parapijos kle
bonas yra labai palankus mū
sų kraštui. Kun. Giunteris ne 
vieną kartą savo pamoksle yra 
priminęs Lietuvą ir jos kan
čią. Dažnai tenka su juo susi
tikti, nes beveik kiekvieną 
dieną žygiuoju į paštą, o kle
bonija ir šventovė yra netoli 
jo. Paskutinį kartą jis svei
kino mane su gražiais lietu
vių tautos laimėjimais, linkė
damas mums laisvo gyvenimo.

Vokiečių katalikų spauda 
pranešė, kad Novosibirske 
įsteigta katalikų parapija. 
Pirmas Mišias laikė lietuvių 
kun. Vytautas Saulius, OFM.

Prašo talkos
Lietuvoje yra įsisteigęs klu

bas, kuris renka informaciją 
apie automobilius nuo 1896 m. 
iki 1940 m. Yra renkamos nuo
traukos, dokumentai ir litera
tūra. Taip pat prašoma atsi
liepti tų asmenų, kurie iki 1940 
m. darbavosi “Amerikos lietu
vių akcinėje bendrovėje, buvo 
taksistai, dalyvavo automobi
lių ir motociklų lenktynėse ir 
pan. Informaciją siųsti klubo 
vicepirm. Kęstučiui Pletkui, J. 
Pševalskio 37-77, 232009 Vil
nius, Lithuania, USSR.

J&L SULIMIERSKI ASSOC. M V

INCOME1Wv“
2290 Bloor street W.(at Durie) Toronto, 252-4566 (or 769-4558 )

KOVOKIME SU GOBŠIA MOKESČIŲ SISTEMA!
Remdamiesi šiuo šūkiu, mes patikriname savo klientų kiekvieną atvejį, žiūrime tikras ir užslėptas gali

mybes, kaip sumažinti mokesčius jūsų naudai. Tokioje situacijoje, kaip nuo kuklaus $27,800 uždarbio, rei
kia mokėti 40% nuo kiekvieno uždirbto dolerio. Esant sudėtingom mokesčių taisyklėm, kiekvienais metais 
milijonai mokesčių mokėtojų permoka jau ir taip aukštus mokesčius (atminkite Kanados mokesčių įstaiga 
nežiūrės, kad jums būtų geriau), bet mūsų TAX-PRO kompiuterinė sistema lengvai apskaičiuos jūsų naudai.

Naudodami šią programą, mes garantuojame, kad mūsų mokesčių apskaičiavimai yra naudingi jums 
ir daromi kaip galima daugiau sumažinti jūsų mokesčius, ir tai atliekama su moraliniu įsipareigojimu.

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

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

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

Stelmužės ąžuolas - istorinis paminklas Lietuvoje

Stelmužės ąžuolas
Perskaitęs praeitų metų “TŽ” 

32-33 nr. apie Stelmužės ąžu- 
liuko sodinimo iškilmes prie 
Balzeko muziejaus Čikagoje, 
prisiminiau apie tą legendi
nį seniausią Lietuvoje, o gal 
ir Europoje, ąžuolą, nes vai
kystėje teko jį lankyti su kitais 
vaikais. Akis išsprogdinę žiū
rėjom į tą milžiną, rankas su
kabinę matavom ąžuolo kamie
ną, tyrinėjome jo apimtį, o 
kartais mokytojai mus visus 
nufotografuodavo. Tais laikais 
netoli ąžuolo glaudėsi gražiai 
sutvarkytos vokiečių karių ka
pinaitės.

Bet labai mažai apie legen
dinį ąžuolą yra žinoma išeivi
joje. Dabar naujiems vėjams 
papūtus, pavyko gauti naujos 
informacijos iš Lietuvos. “Min
ties” leidykla 1984 m. išleido 
ir A. D. Žilėnų parašytą turis
tinę knygutę “Zarasų rajonas”. 
Apie Stelmužės ąžuolą rašoma:

“Stelmužė garsi ne tik Zara
sų rajone, bet ir visoje respub
likoje. Čia auga vienas iš se
niausių Europos ąžuolų, turin
tis 23 m aukštį, o gumbuoto, iš- 
sirangiusio kamieno apimtis 
ties žeme - 13 metrų. Dalis 
ąžuolo šakų jau išdžiūvusios, 
kitos paremtos ąžuoliniais spy

riais. Prieš keletą metų ąžuo
las buvo restauruotas - išskob
tas ir antispetikuotas jo vidus, 
angos, kiaurymės, nulūžusių 
šakų vietos padengtos vario 
skarda, ąžuolas nuo grėsusio 
skilimo sukaustytas metali
nėmis sąvaržomis. Pertvarky
ta ąžuolo aplinka, apie medį 
padaryti ąžuolinių kaladžių 
takeliai, ąžuolinės dekoraty
vinės sienutės. Pajaunėjęs 
ąžuolas žaliuojančiomis lapų 
kupetomis džiugina jo gausius 
lankytojus.

Stelmužė garsi ne vien sa
vo ąžuolu. Stelmužės parkas - 
valstybės saugomas gamtos pa
minklas. Jis išsidėstęs Padva- 
rinio ežero pakrantėje ir gra
žiai komponuojasi į bendrą 
apylinkės vietovaizdį, papuoš
tą dar septyniais didesniais 
ir mažesniais ežerais. Kadai
se parkas ir jame stovintys rū
mai priklausė vokiečių baro
nams Folkerzamams ir carų 
dvariškiams Valujevams. Tuos 
laikus ir žiaurius dvaro šei
mininkus mena parke stovin
tis Vergų bokštas, kuriame, 
pasak senų stelmužiečių, bu
vo kalinami dvarponiams pra
sikaltę baudžiauninkai. Da
bar baronų rūmuose - aštuon
metė mokykla”. V. J.

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



Tautinės muzikos ansamblis “Vilnius”, atlikęs koncertą vasario 3 d. Toronto Lietuvių namuose. Iš kairės: A. 
SMOLSKUS, ansamblio vadovas ir pagarsėjęs birbynės instrumentalistas, sol. A. MALIKĖNAS, sol. J. ČIURI- 
LAITĖ, kanklininkė L. NAIKELIENĖ, violončelistas A. VALECKAS Nuotr. St. Dabkaus

“Vilniaus” ansamblis Toronte

Kai religija apjungia muziką ir filosofiją
1989 m. Lapkričio sinoikija Lietuvoje

Kun, dr. KĘSTUTIS TRIMAKAS

Ką turi bendro muzika ir 
filosofija? Būtą sunku j tai at
sakyti. O ką turi bendro muzi
kai ir filosofai Lietuvoje? Į 
tai ne taip sunku atsakyti. Do
mėjimąsi religija.

Lietuvos kompozitorių są
jungos muzikologų sekcija ir 
Lietuvos filosofų draugijos 
religijos filosofijos sekcija 
1989 m. lapkričio 11-19 d.d. 
surengė bendras studijų die
nas, pavadintas Lapkričio si
noikija (graikiškai: sinoikija
— bendras gyvenimas, subuvi
mas). Šio suvažiavimo rėmė
jais buvo: Lietuvos vyskupų 
konferencija, Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdis, LTSR kultū
ros ministerija, Pasaulio lie
tuvių kultūros, mokslo ir švie
timo centras, Vilkaviškio vys
kupija, Marijampolės miesto 
vykdomasis komitetas, “Atgi
mimo” bendrovė, Lietuvos “Ži
nijos” draugijos Vilniaus or
ganizacijos valdyba ir “Kata
likų pasaulio” redakcija.

Suvažiavimas prasidėjo lap
kričio 11, šeštadienį, Mari
jampolėje pal. arkivysk. J. Ma
tulaičio palaikų pagerbimu. 
Sinoikiją atidarė Vilkaviškio 
vysk. J. Žemaitis. Po pietų' — 
bažnytinės muzikos valanda, o 
vakare — idėjinis konservato- 
riumas tema “Kūryba ir reli
gija”.

Lapkričio 12, sekmadienį, 
buvo dvi bažnytinės muzikos 
valandos: pirmoji — Šv. Liud
viko šventovėje, Liudvinave; 
antroji — Šv. Arkangelo Myko
lo šventovėje, Marijampolėje.

Lapkričio 13, pirmadienį, 
studijų dienos buvo perkel
tos į Vilnių. Kompozitorių 
sąjungos rūmuose įvyko reli
gijos filosofijos studijų ati
darymas su teologijos ir re
ligijos filosofijos istorijos 
sekcijų pranešimais.

Lapkričio 14, antradienį, 
tęsiama religijos filosofijos 
studijinė programa. Vakare — 
bažnytinės muzikos valanda 
Vilniaus arkikatedroje.

Lapkričio 15, trečiadienį, 
suvažiavimo programa buvo 
perkelta į Kauną. Priešpiet 
apie Lietuvių katalikų moks
lo akademijos esmę, tikslus 
bei istoriją kalbėjo jos ilga
metis pirm. kun. dr. Ant. Liui- 
ma iš Romos. Tai buvo įvadas 
svarstyboms, ar akademiją at
kurti Lietuvoje. Popiet — kun. 
D. Valentio paskaita “Šiuolai
kinė Šv. Rašto tyrinėjimo me
todika”. Vakare — bažnytinės 
muzikos valanda ir kardinolo 
V. Sladkevičiaus atnašautos 
Mišios Kauno arkikatedroje.

Lapkričio 16, ketvirtadienį,
— etninės kultūros sekcijos 
pranešimai ir svarstymas LKM 
akademijos bei filosofijos- 
teologijos fakulteto prie Vy
tauto Didžiojo universiteto 
atkūrimo klausimu. Pasisaky
ta už abiejų institucijų atkū
rimą.

Lapkričio 17, penktadienį,— 
religijos filosofijos studijų 
programa tęsiama Vilniuje.

Lapkričio 18, šeštadienis — 
laisva diena.

Lapkričio 19, sekmadienį, 
Vilniuje įvyko Lapkričio sinoi
kijos baigminiai renginiai: 
vidudienį — Švč. Mergelės Ma
rijos, Gailestingumo Motinos, 
globos atlaidų pamaldos prie 
Aušros Vartų; popiet - Studi
jų savaitės apibendrinimas 
Kompozitorių sąjungos rū
muose; vakare — bažnytinės 

muzikos valanda ir Mišios Vil
niaus arkikatedroje.

Religijos įtaka muzikai
Bažnytinės muzikos progra

mai buvo skirtos dvi pirmosios 
sinoikijos dienos, lapkričio 11 
ir 12 ir kai kurie vakarai. Pro
gramoje: idėjinis konservato- 
riumas ir bažnytinės muzikos 
valandos.

Konservatoriumas nagrinėjo 
religijos ir muzikos sąlytį. 
Paskaitų temos: J. Juzeliūno 
“Bažnytinės muzikos prigim
ties ypatumai”, V. Gerulaičio 
“Bažnytinė muzika ir roman
tiškoji pajauta”, A. Pečiuly
tės “Grigalinio choralo rai
da”, E. Gedgaudo “Žmogaus 
dvasinių metmenų išraiška 
muzikoje”, R. Goštautienės 
“Tarp ilgesio ir vilties” ir 
G. Gapšio “Muzikos sakralumo 
prielaidos”.

Bažnytinė muzika
Šešios bažnytinės muzikos 

valandos buvo planingai išdės
tytos studijinių dienų progra
moje. Pirmose dienose atliktos 
Marijampolėje ir Liudvinave, 
tų valandų programos buvo 
keičiamos arba kartojamos 
su papildymais Vilniuje ir 
Kaune.

Atlikti buvo šių kompozito
rių kūriniai: lietuvių — M. K. 
Čiurlionio, V. Jakubėno, A. 
Kario, A. Klovos, G. Kuprevi
čiaus, B. Kutkevičiaus, J. Nau
jalio, kun. G. Sakalausko, Č. 
Sasnausko, P. Sližio, kun. G. 
Šukio; kitataučių — J. S. Ba
cho, A. Bruknerio, V. A. Mo
carto, F. Pulenko, G. F. Ran
delio, A. Stradelos, A. L. Vė
berio, G. M. Galetio, G. Doni- 
cetio, P. Maskanjio, L. Hasle- 
rio, O. Mesiano, P. Eleno ir R. 
Tomsono,

Solo dainavo G. Apanavičiū- 
tė, solo ii- duetu kun. J. K. Ma
tulionis ir kun. F. L. Blynas, 
smuiku — J. R. Dvarionas ir P. 
Juodišius. Vargonais solo ir 
choro palydai grojo N. Dain- 
vienė, G. Kviklys, V. Barkaus
kas ir B. Vasiliauskas, varpais
— B. Kutavičius. Dalyvavo šie 
chorai: Č. Radžiūno diriguoja
mas Lietuvos valstybinis kon
servatorijos kamerinis choras, 
kun. G. Sakalausko vadovauja
mas Marijampolės Č. Sasnaus
ko mišrus choras, V. Savickai
tės vadovaujamas Vilniaus ar
kikatedros jaunimo choras ir 
A. Girdzijausko diriguojamas 
Lietuvos radijo ir televizijos 
vaikų choras.

Religijos filosofiniai aptarimai
Programos organizatoriai į 

Sinoikiją kvietė išeivijoj gy
venančius lietuvius bei kita
taučius mokslininkus. Deja, į 
vėlyvą kvietimą atsiliepė tik 
keli kitataučiai iš Austrijos, 
Lenkijos bei Vakarų Vokieti
jos ir tik vienas lietuvis iš 
už Atlanto. Svečiai iš Vakarų 
įnešė tam tikro šviežumo. Vis 
dėlto daug didesnę programos 
dalį atliko vietiniai mokslo 
žmonės.

Teologija. Nors, tiksliai 
imant, teologija nepriklauso 
religijos filosofijai, jai buvo 
skirta pagarbi vieta programos 
pačioje pradžioje, o svečiui K. 
Trimakui iš JAV-ių — įvadinė 
paskaita tema: “Jėzus Kristus
— Dievo meilės ir gailestingu
mo apsireiškimas, naujai at
skleistas M. Valtortos ‘Žmo- 
gaus-Dievo poemoje”. Kiti pra
nešimai: kun. Č. Kavaliausko 
“Netiesinė teologija”, kun. V. 

Aliulio “Teologijos mokslo rai
da XX amžiuje”, kun. V. Sidaro 
“II Vatikano susirinkimo teo
loginiai akcentai” ir kun. L. 
Lešinsko “Kun. dr. Jakštas- 
Dambrauskas — teologas”. 
Prie teologinės sekcijos pri
skirtina vėliau Kaune pateikta 
įdomi kun. D. Valentio paskai
ta: “Šiuolaikinė Šv. Rašto tyri
nėjimo metodika”.

Religijos filosofija. Apie 
religijos filosofijos mokslą 
buvo pateiktos trys temos: K. 
Wuchterlo “Religijos filosofi
ja: metodai, tikslai”, Br. Kuz
micko “Religijos filosofijos ir 
teologijos santykis” ir kun. St. 
Kovalčiko “Dievo filosofijos 
hermeneutika”.

Religijos filosofijos istorija. 
Šios sekcijos pranešimuose 
buvo gvildenami atskirų filo
sofų požiūriai kokiuo nors rū
pimu klausimu: L. Jakavonytė- 
Gavrilenkienė — “Augustinas 
apie blogio žmoguje kilmę ir 
prasmę”, K. Swiecicka — “Pro
tas ir tikėjimas B. Paskalio 
‘Mintyse”, B. Nikiforova — “N. 
Berdiajevo dvasinės laisvės 
koncepcija”, N. Halmer — “Fr. 
Ničė apie krikščionybę”, K. 
Dubnikas — “De\>ido Tresi ka
talikiškasis modernizmas”, L. 
Jakentaitė — “Psichoanalitinė 
šventumo interpretacija”, A. 
Dobryninas — “Dievo egzista
vimas — moralinio argumento 
ontologinė prielaida” ir P. R. 
Blumo žvilgsnis į filosofijos 
praeitį Lietuvoje — “Jėzuitų 
filosofinės studijos Vilniuje 
XVII šimtmetyje”.

Etninė kultūra. Istoriją lie
tė pranešimai ir šioje sekcijo
je: A. Patackas “Baltų religija 
ir krikščionybė”, G. Beresnevi
čius “Senosios lietuvių religi
jos pagrindinis posūkis”, A. 
Saudargo “Krikščionybės vieta 
istorijos procese” ir A. Muzi- 
kevičiaus “Katalikiškų apeigų 
plitimo istorinės ypatybės 
(XIII-XVIII amž.)”.

Tikėjimas ir religija. Keli 
prelegentai svarstė tikėjimo ir 
religijos idėjinius pamatus ar 
juos liečiančias problemas: 
Vyt. Ališauskas “Būties šven
tumas kaip religinės patirties 
problema”, Tomas Sodeika 
“Tikėjimas filosofinės antro
pologijos požiūriu”, J. Mi- 
zinska “Religiniai egzisten
cializmo aspektai”, A. Sver- 
diolas “Religija, kultūra ir 
refleksija”, Alg. Degutis “Re
ligijos kalba ir jos supranta
mumo problema” ir A. Šulcas 
“Senos ir naujos abejonės dėl 
tikėjimo”.

Religijos idėjinė padėtis Lie
tuvoje buvo svarstoma įvai
riopai: nuo komunisto pasiū
lymo su tikinčiaisiais rasti 
bendrą kalbą ir bendradarbia
vimą, puoselėjant bendražmo- 
giškas vertybes (G. Kirkilas) 
ir baigiant įžvalgia, bet ne per 
optimistiška analize religinės 
padėties, susidariusios po il
gametės ateistinės valdžios, 
priespaudos Lietuvoje (E. Lau
menskaitė). Šalia jų, religi
jos idėjinę padėtį tautoje pa
lietė R. Ozolas pranešimu “Ži
nojimas ir tikėjimas Lietuvos 
kultūros perspektyvoje” ir D. 
M. Stančienė “Katalikybė ir 
lietuvių tautinė savimonė”.

Be to, kun. R. Mikutavičius 
svarstė “Visuomenės mokslų 
raidą Katalikų Bažnyčios po
žiūriu”, o H. Arnašius inter
pretavo žmonijos pirmųjų tė
vų istoriją “Nuo Adomo ir Ie
vos ...” Vėliau iš JAV-ių į

ANGELIKA SUNGAILIENĖ

Toronto Lietuvių namuose 
vasario 3, šeštadienį, koncer
tavo Tautinės muzikos an
samblis “Vilnius”, sutraukęs 
pilną salę, nepabūgusių šalčio 
nei pūgos, klausytojų. Kadan
gi po tautinės muzikos antraš
te telpa beveik viskas, kas ka
da nors Lietuvoje buvo sukur
ta, tai vakaro programa buvo 
marga tiek žanro, tiek temati
kos, tiek nuotaikos atžvilgiu.

Solistai - J. Čiurilaitė ir A. 
Malikėnas dainavo liaudies ir 
patriotinės tematikos autori
nes dainas, palydimi birby
nės, kanklių ir armonikos. Trys 
instrumentalistai: A. Smolskus 
(grupės vadovas) - birbynė, L. 
Naikelienė - kanklės ir A. Va- 
luckas - armonika, akompana
vo solistams ir atliko keletą 
liaudies šokių, daugiausia pol
kų. Kadangi visi groja skudu
čiais ir visi dainuoja, tai, tal
kindami vieni kitiems, sudarė 
įspūdį, kad ansamblis yra daug 
gausesnis negu iš tikrųjų yra.

Pirmoje dalyje gražiai nu
skambėjo J. Čiurilaitės ir A. 
Malikėno duetas “Užaugau Lie
tuvoj”, sudainuotas kaimišku 
stiliumi, pritariant birbyne 
ir kanklėmis. Toliau abu so
listai atskirai sudainavo po 
dvi liaudies dainas. A. Mali
kėno malonaus tembro barito
nas su aiškiu prazavimu ir gra
žiai išlaikyta linija; J. Čiuri
laitės - nedidelės apimties, 
šiek tiek kerpančio tembro, 
švarios, saugios technikos val
domas sopranas. Abiejų solis
tų aiški dikcija, rūpestinga di
namikos kontrolė ir gyvas per
davimas iš karto gerai nuteikė 
klausytojus. Dainos - “Stovė
jau parymus” ir “Kur tas dul
kėtas traukinys”, atliktos abie
jų solistų su subtilia instru-

Žymioji Lietuvos kanklininkė L.
NAIKELIENĖ Ntr. St. Dabkaus Nuotr. St. Dabkaus

VYTAUTAS KASTYTIS

Tauta laisvėje 
(Atsiminimai)

Kaip bičių avilys Pavasario žiedais,
Darbymečio metu Nevystančia svaja
Tauta, žydėt pakilusi, Merginos, laime krykščiančios,
Taip garsiai dūzgia! Darbymečio dienas dabina.

Į tolimia usias užmarių žalis Ir svetimi pasigrožėt sueis:
Išleido eikliakojus vyčius - Kieno tie miestai nematyti
Ir lauks, kol jie namo sugrįš, Baltų bažnyčių bokštais iškiliais?
Išgarsinę žydėjimų tautos. - Tai mūs varge atgijusi buitis!

Nuo Nemuno, Neries, Tai viskas, viskas mūs:
Nuo Baltijos krantų Ir žemė, ir giria,
Plentais ir vieškeliais Ir tos išartos lygumos, .
Į darbų vyrai traukia. Kur Dievas dovanas brandina,

Iškeltos vėliavos viltim spindės, Ir tas peizažinis dangus.
Iš akmenų šventovės kelsis, Ir debesėliai tie, giedra nušvitę.
Bus saulės, džiaugsmo ir širdies Tai viskas, viskas mūs
Erdviuos naujakurio namuos! Tarsi viena lietuviška širdis!

Cedelghem, Belgija 
1945 m. gruodžio 11 d.

suvažiavimą atvykęs prel. 
Vyt. Balčiūnas pranešė apie 
“Krikščionis gyvenime” knygų 
seriją.

Suvažiavimo vaisiai
Suvažiavimas svarstė ir pa

sisakė už atkūrimą teologijos- 
filosofijos fakulteto prie Vy
tauto Didžiojo universiteto 
Kaune bei Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos Lietuvoje 
(numatoma, kad sekantis Aka
demijos suvažiavimas įvyks 
Lietuvoje). Sudaryta inicia
tyvinė grupė steigti Religijos 
filosofijos ir bažnytinio me
no centrą Vilniuje nuolatinei 
veiklai.

Visuomenė gausiai lankė 
studijų dienų paskaitas, pa
maldas bei bažnytinės muzi
kos valandas, kur jos beįvy- 
ko: Liudvinave, Marijampo
lėje, Vilniuje ir Kaune. Suva
žiavimas sudarė puikią progą 
visuomenei išgirsti gausių mu
zikinių pajėgų atliekamus 

mentų palyda, pagaunančios 
jei ne savo muzika, tai parti
zano bei tremtinio kančios sen
timentu.

Galbūt gražiausias pirmo
sios dalies momentas, tai meist
riškai atliktas L. Naikelienės 
kanklių solo “Motulė mane ba
rė”. Ši lyrinė, įdomiai harmo
nizuota liaudies dainelės me
lodija, nuklydusi į minorines 
variacijas, pamažu grįžta į 
šviesią originalią tonaciją.

Antroji dalis pradėta A. 
Smolskaus birbynės solo “Ra
liavimu”. Gūdi nostalgiška 
melodija vingiuoja per eilę 
tonacijų nepaprastu plūdu- 
mu, be jokių sudūrimų. Dūde
lės tonas sodrus, aksominis. 
A. Smolskus parodė, ką gali 
išgauti virtuozas iš tokio pri
mityvaus instrumento. Vienin
telis apgailestavimas, kad jis 
taip trumpai grojo.

Toliau sekė įvairios linksmos 
liaudies dainos solo ir grupė
mis. Iš jų išsiskyrė “Vai užkilo- 
kit vartelius” - liūdnas išva
žiuojančios nuotakos atsisvei
kinimas. Dainos perpintos pol
komis, kurių įdomiausia “Tel
šių klumpakojis”, nes pagrin
dinę melodiją vedė birbynė su 
trelėmis ir išraitymais; A. Va- 
lucko sugrota tranki “Armoni
kos polka”; nuotaikinga “Bir- 
žietiška polka”, atlikta visų 
penkių skudučių.

Visą muzikinę programą žo
džiu paįvairino grupės prane
šėjas muzikas A. Valuckas (iš 
profesijos violončelistas), įneš- 
damas tai paaiškinimus, tai ei
lėraščio posmelį, tai anekdotą. 
Kai kurie abejotinio skonio 
anekdotai scenai nelabai tiko.

Koncertas užbaigtas dviem 
patriotonio turinio dainom ir 
Lietuvos himnu. Koncertą ren
gė Toronto Lietuvių namų kul
tūros komisija.

Sol. A. MALIKĖNAS ir sol. J. ČIU
RILAITĖ atlieka duetą vasario 3 d. 
Toronto Lietuvių namuose

tiek lietuvių, tiek kitataučių 
kompozitorių kūrinius bei Lie
tuvos ribose ilgus metus visai 
negirdėtus vietinių, išeivių 
ir net kitataučių mokslo žmo
nių idėjinius svarstymus.

Tokio pobūdžio studijų die
nos bus rengiamos kasmet. 
Suvažiavimo paskaitų tekstai 
bus išleisti atskiru leidiniu. 
Sekančiame suvažiavime tiki
masi daugiau paskaitininkų iš 
Vakarų.

Atsiųsta paminėti

1990 METŲ KALENDORIŲ išlei
do Prisikėlimo parapijos ekono
minė sekcija. Paruošė Stasys Pra- 
kapas. Tiražas 3000 egz.

TECHNIKOS ŽODIS 1989. Nr. 4. 
Vyriausias redaktorius - Viktoras 
Jautokas. Leidžia - Pasaulio ir 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos Čikagos sky
riaus technikinė spaudos sekcija. 
Išeina kas trys mėnesiai. Prenu
merata $10 JAV.
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fl KULTQRIftlE JE VEIKLOJE
Lenkų leidykla “Zeszyty Lite- 

rackie” prieš Kalėdas Paryžiuje 
išleido Tomo Venclovos trisdešimt 
šešių eilėraščių rinkinį “Rozmowa 
w zimie” (“Pokalbis žiemą”). Įva
dą parašė Josifas Brodskis, eilė
raščius lenkų kalbon išvertė Čes- 
lavas Milašius (Milosz), Viktoras 
Vorošylskis ir Stanislavas Baran- 
čakas.

Valentinas Masalskis, Kauno 
dramos teatro aktorius, dalyva
vęs XXXVI-jame “Santaros”- 
“Šviesos” suvažiavime 1989 m. 
rugsėjo 7-10 d.d., atsivežė N. 
Gogolio rinkinio “Arabeskos” 
apysaką “Pamišėlio užrašai”, ta
pusią pjese su vienu veikėju Po- 
pryščinu. Šią vieno aktoriaus teat
rui skirtą pjesę V. Masalskis at
liko suvažiavimo dalyviams, o vė
liau su N. Gogolio “Pamišėlio už
rašais” aplankė Čikagos, Niujor
ko, Bostono, Los Angeles lietu
vius.

Čikagos lietuvių opera šieme
tiniams savo spektakliams yra pa
sirinkusi Gaetaną Donizettį ir jo 
“Meilės eliksyrą”. Pastatymo va
dovu ir dirigentu buvo pakviestas 
muz. dr. Bronius Kazėnas, prieš 
Kalėdas dėl susidėjusių aplinky
bių pasitraukęs iš šių pareigų. Jį 
pakeitė Čikagos lietuvių operon 
meno vadovu sugrįžęs Alvydas 
Vasaitis, kuriam teko būti “Mei
lės eliksyro” dirigentu pirmaja
me Čikagos lietuvių operos pasta
tyme 1974 m. Jis dabar paruoš 
naują šios G. Donizečio operos 
spektaklių versiją antrajame pa
statyme. Prieš tai muz. dr. B. Ka
zėnas taip pat dėl susidėjusių 
aplinkybių bei kitų įsipareigoji
mų pasitraukė ir iš šiemet veik
los penkiasdešimtmetį švenčiančio 
M. K. Čiurlionio ansamblio vado
vo pareigų. Laikiniu pakaitu čiur- 
lioniečiams Klivlandan teko pasi
kviesti Vilniaus konservatorijos 
Klaipėdos fakultetų docentą Ge
diminą Purlį, kuris ansamblį pa
ruoš sukaktuviniam koncertui.

Akademinio skautų sąjūdžio 
1952 m. kovo 23 d. Čikagoje įsteig
tas Vydūno jaunimo fondas pra
džioje rūpinosi parama skautams 
studentams, o nuo 1967 m. pasko
lomis bei stipendijomis stengiasi 
padėti visiems lietuviams studen
tams. Vydūno fondas taipgi skiria 
premijas moksle, visuomeninėje 
veikloje ir skautybėje pasižymė
jusiems lietuviams. Pernai rude
nį tokia jau XII-ji premija buvo 
paskirta kompiuterių specialis
tui prof. dr. Algirdui Avižieniui, 
pasižymėjusiam Kalifornijos tech
nologijos instituto "Jet Propul
sion" laboratorijoje ir Los Ange
les Kalifornijos universitete. Lau
reatas taipgi yra žymus visuome
nės ir skautų veikėjas. Vydūno 
jaunimo fondo premija filisteriui 
prof. dr. A. Avižieniui įteikta 
Akademinio skautų sąjūdžio Los 
Angeles skyriaus šventėje 1989 
m. lapkričio mėnesį. Premijos lė
šas jis žadėjo panaudoti atgims
tančios Lietuvos reikalams. Gai
la, kad kažkas užmiršo atskleisti 
tos XII-sios premijos dydį.

Kauniečio fotografo Romualdo 
Požerskio nuotraukų albumą “At
laidai —- Lithuanian Pilgrimages” 
Čikagoje išleido Lojolos univer
sitetas. Fotomenininko Algimanto 
Kezio paruoštas leidinys R. Po
žerskio 1970-80 m. darytomis nuo
traukomis įamžino atlaidus Lietu
vos bažnytkaimiuose, didesnėse 
vietovėse ir tada dar Varduva va
dintoje Žemaičių Kalvarijoje. Pir
mosios šio leidinio sutiktuvės 
prieš Kalėdas buvo surengtos Le- 
monte prie Čikagos, o dabar ren
giamos kitose JAV lietuvių kolo
nijose. Šia proga tenka priminti 
skaitytojams, kad Lietuvoje ne
snaudžia ir iš viešnagės JAV grį
žęs albumo “Atlaidai — Lithua
nian Pilgrimages” autorius Ro
mualdas Požerskis. Zarasuose 
jis surengė JAV darytų nuotrau
kų parodą “Lietuviška Amerika”, 
kurioje pagrindinis dėmesys te
ko Čikagos lietuvių institucijoms 
bei jų veiklos vaizdams. Fotome
nininko R. Požerskio nuotraukos 
parodos lankytojus supažindino 
su Čikagos lietuvių jaunimo teat
ru, lietuviškuoju Market parku, 
Švč. Mergelės Marijos bažnyčia, 
Šv. Kryžiaus ligonine, “Gintaro” 
klubu, Šv. Kazimiero kapinėmis, 
jose 1988 m. įvykusiomis iškilmė
mis, Čikagoje lietuvių surengto
mis sibirinių trėmimų demonstra
cijomis. R. Požerskis savo nuo
traukose taipgi įamžino lietuviš
kųjų radijo laidų vedėją Petrą 
Petrutį, dail. Viktorą Vizgirdą 
bei kitus veikėjus, dienraščio 
“Draugas” spaustuvės, “Ameri
kos balso” redakcijos, Lietuvos 
atstovybės Vašingtone darbo aki
mirkas.

Poeto Vytauto Mačernio (1920- 
1944) talento gerbėjų brolija yra 
įsteigta Žemaičių Kalvarijoje. 
Jos nariai garsins II D. karo lieps
nose atsitiktinai žuvusio jauno 
poeto V. Mačernio kūrybinį pali
kimą, stengsis sutvarkyti ir įam
žinti su jo vardu susijusias vietas 
— gimtąjį Šarnelės kaimą, pradi
nę mokyklą, Sedos progimnaziją, 
Telšių gimnaziją. Jie taipgi užra
šinės amžininkų atsiminimus, 
rinks archyvinę medžiagą, rūpin
sis paminklo pastatymu.

Vilniaus teatras “Lėlė” lankėsi 
Rytų Vokietijoje. Gastrolėms bu
vo pasirinkti trys dailininko ir rež. 
Vitalio Mazūro paruošti spektak
liai — “Žemės dukra”, “Cirkas 
yra cirkas” ir “Sprigtas”. Kriti
kai ir žiūrovai šiltai sutiko lietu
vių kalba suvaidintą Marcelijaus 
Martinaičio “Žemės dukrą”. Vai
kiški spektakliai “Cirkas yra cir
kas” ir “Sprigtas” buvo vaidinami 
vokiečių kalba. Gastrolėse aplan
kytas R. Berlynas ir Chemnitzas, 
dabar tapęs Karolio Markso mies
tu (Karl Marx Stadt).

Rež. Jonas Jurašas su žmona 
Aušra sausio 24 d. atskrido Vil
niun. Iš Lietuvos į JAV jis išvyko 
1976 m. dėl Maskvos cenzoriams 
nepriimtinų savo spektaklių, ypač 
dėl Kauno dramos teatre pastaty
tos Juozo Grušo dramos “Barbora 
Radvilaitė”. Peržiūros metu rež. 
J. Jurašas buvo apkaltintas tau
tiškumu, religiniu misticizmu, 
pavojingomis užuominomis. Kai 
pernai vasarą jis lankėsi atgims
tančioje Lietuvoje, jam buvo pa
siūlyta imtis kūrybinio darbo su 
paties pasirinktu veikalu bet ku
riame Lietuvos teatre. Rež. J. Ju
rašas pasirinko vokiečių rašytojo
J. Bobrowskio romaną “Lietuviški 
fortepijonai” ir Kauno dramos 
teatrą, kuriame tebėra gyva “Bar
boros Radvilaitės” bei kitų jo pa
ruoštų spektaklių dvasia. J. Bo
browskio romane “Lietuviški for
tepijonai” vaizduojami Klaipė
dos krašto vokiečių ir lietuvių 
santykiai 1936 m., į jį lietuviško
sios dvasios atstovu yra įjungtas
K. Donelaitis. Pjesę “Smėlio kla- 
vyrai”, to romano motyvais parašė 
rež. J. Jurašo žmona Aušra Sluc- 
kaitė-Jurašienė. Tą pjesę jau nu
pirko Lietuvos kultūros ministeri
ja, kad ateityje ja galėtų pasinau
doti ir kiti Lietuvos teatrai. 
Premjerą Kauno dramos teatre pa
ruoš rež. J. Jurašas, tjailininku 
pasikvietęs Joną Arcišauską, kom
pozitoriumi — Giedrių Kuprevi
čių, pasirinkęs aktorius. Kauno 
dramos teatro direktorius Vid
mantas Dobrovolskis, Jonui ir 
Aušrai Jurašams pažadėjęs pa
lankias kūrybinio darbo sąlygas, 
premjerinį spektaklį numato prieš 
Velykas.

Rašytoja Šatrijos Ragana (Ma
rija Pečkauskaitė) nuo 1915 m. 
gyveno ir 1930 m. liepos 24 d. mi
rė Židikuose, dabartiniame Ma
žeikių rajone. Ten ji parašė ap
sakymus “likos tragedija” ir “Mė
lynoji mergelė”, vaikystės įspū
džiais grįstą apysaką “Sename dva
re”, simbolinę dramą “Pančiai”. 
1915 m. tuščiose altarijos patal
pose įsteigė lietuvišką mokyklą, 
kurią sekančių metų pavasarį už
darė okupacinė kaizerinės Vokie
tijos valdžia. M. Pečkauskaitė rū
pinosi ir vietinių gyventojų rei
kalais: jiems atidarė ambulatori
ją, vaistinę, senelių prieglaudą, 
nupirko namąapylinkės gydytojui, 
pati padėjo priiminėti ligonius. 
1927 m. Židikuose įsteigė liau
dies universitetą, kuriame skaitė 
paskaitas, garsino blaivybės idė
jas. Dėkingi židikiečiai 1929 m. 
Šatrijos Raganos vardu pavadino 
mokyklą. Pokaryje tas vardas bu
vo panaikintas, ir ji tapo tik Ži
dikų vidurine mokykla. Iškilmin
gas vardo grąžinimas atgimstan
čioje Lietuvoje įvyko 1989 m. lap
kričio 25 d. Vardo grąžinimo len
tą atidengė dabartinis mokyklos 
direktorius P. Perminąs ir buvusi 
direktorė B. Kekienė, o trisdešimt 
penkių abiturientų laidų atstovai 
atnešė mokyklos aukure uždegtas 
žvakutes. Atminimų lentą prie 
klebonijos, kurioje gyveno ir kū
rė Šatrijos Ragana, atidengė ak
toriai N. Narmontaitė ir E. Leo
navičius, atvykę vaidinti Šiaulių 
dramos teatro spektaklyje “Povi
las ir Marija”, kuriam rež. R. Ste
ponavičiūtė panaudojo E. Liegu- 
tės literatūrinę kompoziciją, pa
ruoštą Povilo Višinskio ir Mari
jos Pečkauskaitės laiškų bei raštų 
kūrybos motyvais. Memorialinis 
Šatrijos Raganos (Marijos Peč
kauskaitės) muziejus Židikuose 
atidarytas 1987 m. Tada Mažei
kiuose atidengtas ir jos atmi
nimui skulptoriaus J. Meškelevi- 
čiaus sukurtas paminklas. V. Kst.
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Sol. V. DAUNORAS sveikina buvusią Lietuvos operos primadoną sol. 
V. JONUŠKAITĘ-ZAUNIENĘ. Stebi pianistas R. BEKIONIS ir Lietuvių 
fondo įgaliotinė V. GEDGAUDIENĖ

Mokslo įstaiga Punske

Sol. Vaclovo Daunoro koncertas
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Šio straipsnio pavadinimas 
būtų nepilnas, jei nebūtų 
pridėtos pianisto Roberto Be- 
kionio ir aktoriaus Algirdo 
Grašio pavardės. Jie visi trys 
sausio 21 d. atliko puikų kon
certą Los Angeles lietuviams.

Kalifornija yra toli nuo Ry
tinių Amerikos Valstybių lie
tuvių centru. Kai Lietuvių fon
do vadovybė iškvietė šią tri
julę iš Lietuvos, tai į jų ke
lionės planą įtraukė Bostoną, 
Čikagą, Detroitą ir Los Ange
les. Pastarajame mieste sol. 
V. Daunoras lankėsi beveik 
prieš 20 metų su pirmuoju kon
certu. Todėl jis buvo sutik
tas kaip pasiilgtas svečias. 
Šv. Kazimierio parapijos salė 
nepajėgė sutalpinti visų atvy
kusių. Stovinčių buvo abiejo
se salės pusėse. Šį koncertą 
ir jo meninį lygį reikia įrašy
ti į neeilinių kultūrinių įvy
kių eigą.

Lietuvių fondo įgaliotinė 
Los Angeles mieste Violeta 
Gedgaudienė koncertą pradė
jo trumpu žodžiu ir pastabom 
apie Lietuvių fondą, jo tiks
lus ir reikšmę mūsų visuome
niniame gyvenime. Supažindi
no su svečiais menininkais ir 
trumpa jų biografija.

Pirmoje koncerto dalyje sol. 
V. Daunoras padainavo G. F. 
Handelio “Dignare”, A. Scar
latti “O Cessate”, L. Luzzi “Avė 
Maria”, G. Verdi Pilypo ariją 
iš operos “Don Carlos”. Visi yra 
klasikiniai sunkūs dalykai ir 
juos pilnai atlikti reikia pla
taus masto dainininko. Tačiau 
V. Daunoras juos puikiai atli
ko. Solistas yra dainavęs LA 
Scalos teatre, todėl ir jo ita
lų kalbos žodžiai yra aiškūs ir 
skambūs.

Antroje savo koncerto daly
je V. Daunoras nepagailėjo lie
tuvių kompozitorių liaudies 
dainų. Čia padainavo - V. Klo
vos “Rūta žalioji”, J. Tallat- 
Kelpšos “Už aukštųjų kalne
lių” ir “Žaliojoj lankelėj”, Pr. 
Tamošaičio “Užaugo berželis” 
ir L. Abariaus “Dėdės Jono pol
ka”. Dar solistas padainavo 
nostalgišką St. Šimkaus, “Kur

bakūžė samanota” ir A. Raudo
nikio “Kur balti keliai.

Nesiimu V. Daunoro dainavi
mo vertinti iš muzikinės plot
mės. Kai jis prieš 10 metų lan
kėsi JAV, tada jau juo buvo 
rimtai susidomėjusi Niujorko 
“City Opera” ir Čikagos “Ly
ric Opera”. Dabar kaip eilinis 
klausytojas galiu drąsiai teig
ti, kad V. Daunoras savo galin
gą balsą valdo meistriškai ir 
yra pasiekęs pasigėrėtinų ope
ros solisto aukštumų.

Pianistas Robertas Bekionis 
ne tik gerai akompanavo, bet ir 
pats pianinu paskambino F. 
Liszto “Miserere” koncertinę 
parafrazę, G. Verdi operos “H 
Travatore” temomis. A. Bekio- 
nio pianissimo ir fortissimo 
skambėjo virtuoziškai. Jo ga
bumai buvo įvertinti Lietuvo
je, suteikiant jam M. K. Čiurlio
nio konkurso laureato titulą.

Lietuvos jaunimo teatro ak
torius Algirdas Grašys klau
sytojams suteikė daug juoko 
su savo priežodžiu “brač”. Ak
torius yra baigęs Lietuvos kon
servatorijos teatrinį kursą ir 
labai jautriai padeklamavo A. 
Miškinio eilėraštį “Lietuvai”.

Antroje dalyje atliko humo
ristinius dalykus - “Ar moka 
lietuvis juoktis?”, “Anksčiau 
ir dabar”, “Ilgaplaukiai” - su
kėlė publikai gardaus juoko. 
Ypatingai buvo vykę dzūko pa
sišaipymai iš suvalkiečio, prie
kabės prie aukštaičio, o aukš
taičio prie žemaičio. Tai buvo 
nauji, įdomūs negirdėti da
lykai.

Baigus koncertą, visi pro
gramos atlikėjai buvo pagerbti 
atsistojimu ir ilgais plojimais, 
prašant pakartoti, ką mielieji 
svečiai ir padarė.

Labai jautrus buvo sol. V. 
Daunoro baigiamasis žodis. 
Scenoje pasipylė gėlės, sveiki
nimai, foto aparatų blykčio
jimai.

Gražiai svečius menininkus 
pagerbė buvusios mūsų nepri
klausomos Lietuvos operos 
primadonos Vincė Jonuškaitė- 
Zaunienė ir Alodija Dičiūtė- 
Trečiokienė su linkėjimų žo
džiais ir rožių žiedais. Po kon
certo vyko vaišės, kuriose buvo 
šiltai pabendrauta su meninin
kais iš Lietuvos.

Menininkai iš Lietuvos, atlikę koncertą Los Angeles lietuviams. Iš kairės: 
pianistas R. BEKIONIS, sol. V. DAUNORAS ir aktorius A. GRAŠYS

GRAŽINA ZIMNICKAITĖ

Nurimus karo audrai, po ke
lių metų pradėta rūpintis vidu
rine mokykla Punske. 1956-57 
m. mokslo metų pradžioje Puns
ke organizuojama VHI-toji kla
sė ir iš Suvalkų perkeliama 
lietuvių moksleivių grupė, ku
ri sudaro IX-tąją klasę. Tai ir 
buvo Punsko gimnazijos pra
džia. Iš mokyklos steigėjų rei
kia paminėti šias mokytojų pa
vardes: Jonas Stoskeliūnas, 
Juozas Vaina, Stanislavas Li- 
sakovskis; visuomenės atsto
vai: Juozas Maksimavičius, 
Juozas Jakimavičius ir tuome
tinis Punsko viršaitis Anta
nas Judickas, kuris parūpino 
patalpas. Mokytojas J. Stoske
liūnas vaikščiojo nuo namo iki 
namo ir rinko mokinius. Taigi 
ir patys steigėjai nemanė, kad 
ši mokymo įstaiga ilgai išsilai
kys. Pradžia buvo labai sunki. 
Patalpos mažytės, ne tik be 
sporto salės, bet ir be aikšte
lės, bibliotekėlė kuklutė, be
veik be lietuviškų knygų, moks
lo priemonių - tiek, kiek pra
dinėse mokyklose. Mokyklai 
trūko dėstytojų su aukštuoju iš
silavinimu. Mokytojai - iš jų 
tik vienas lituanistas su aukš
tuoju mokslu, likusieji tik su 
viduriniuoju pedagoginiu arba 
ir be jo.

Nesiskira nuo kitų
Dabar mokytojų daugumą 

sudaro gimnazijos abiturien
tai, kurie baigę mosklus, su
grįžo čia dirbti su pilnu aukš
tuoju išsilavinimu. 1959 m. 
mokykla gavo naujas patalpas, 
kurios tuoj pasidarė per ankš
tos. Ilgai netrukus, pradėta 
rūpintis didesnėm ir patoges- 
nėm patalpom. Šis planas įvyk
dytas 1977 m., ir Punskas gavo 
pilną mokyklinį kompleksą su 
sporto sale ir bendrabučiu, ku
ris visiškai tenkina poreikius. 
Padaugėjo mokymo priemo
nių. Dabar Punsko mokykla ne
siskira nuo kitų mokyklų. Bib
lioteka pasipildė knygomis, ku
rių apie pusė - lietuvių kalba. 
Daug abiturientų įstoja į aukš
tąsias mokyklas. Vaivadijoje 
yra 11 gimnazijų. Punsko mo
kykla, atsišvelgiant įstojan- 
čių procentą, užima neblogą 
vietą, pvz. 1984-85 m. ji užėmė 
II vietą. Į šią mokyklą priima 
visus arba beveik visus norin
čius, tuo tarpu kitos mokyklos 
turi žymiai daugiau kandidatų 
ir priima tik geriausius.

Džiaugsmas ir nauda
Mūsų moksleiviai - beveik 

visi ūkininkų vaikai. Jie turi 
padėti visuose ūkio darbuose. 
Mokytis gali tik atlikę kitus 
darbus. Pamokos mūsų mokyk
loje dėstomos lietuviškai, iš
skyrus lenkų kalbą, Lenkijos 
istoriją, visuomeninį mokslą 
ir karinį parengimą. Jau nuo 
pradinės mokyklos mokomės 
lietuviškai iš lenkiškų vado
vėlių. Moksleiviai nuo pradi
nių skyrių yra dvikalbiai. Sa
vaitinis pamokų krūvis, paly
ginus su lenkiškų mokyklų, yra 
keturiomis pamokomis dides
nis, ir tos keturios pamokos 
yra lietuvių kalbos. Lenkų kal
bos programa tokia pati kaip 
kitose vidurinėse mokyklose. 
Moksleiviai turi perskaityti

ne tik privalomą lenkų litera
tūrą, bet ir lietuvių. Kartais 
girdėti iš mūsų visuomenės, 
kad mokytis per sunku, nes mo
kykloje dėstoma lietuviškai, o 
egzaminus į aukštąsias mokyk
las reikia laikyti lenkiškai. Mes 
turime džiaugtis, kad gyvenda
mi Lenkijoje galime mokytis 
gimtąja kalba. Tiesa, yra sun
kumų. Reikia truputį daugiau 
padirbėti, bet už tai koks 
džiaugsmas ir nauda!

Visuomenėje mes galime 
naudoti abi kalbas, juk vieno
dai mokame, bet kas drįs kal
bėti lenkiškai, kai mūsų dzū- 
kavimas skamba daug meiliau? 
Skaudu, kai kartais jauni žmo
nės vartoja daug lenkiškų žo
džių, ar lietuviškų žodžių ne
pakanka? Bet tokių yra nedaug. 
Kiekvienas moksleivis, po ket
vertų metų apleidęs mokyklos 
mūrus, supranta, kad gimtoji, 
lietuvių kalba yra gražiausia, 
skambiausia ir tik ją reikia 
naudoti ir puoselėti. Esam dė
kingi gimnazijos steigėjams ir 
mokytojams, kad jie sukūrė są
lygas mokytis gimtąja kalba - 
ją gerbti ir mylėti.

Renginiai
Šiais mokslo metais mūsų 

mokykloje mokosi 132 moks
leiviai. Mokslo metus prade
dam rugsėjo 1 ir mokomės de
šimt mėnesių. Būna dvi savai
tės žiemos atostogų, o taip pat 
Kalėdų ir Velykų atostogos po 
kelias dienas. Jau nuo seniai 
mokykloje veikia pirmokų 
“krikšto” tradicija. Ketvirto
kai, “krikštija" pirmokus. Nuo 
to laiko geltosnapiai tampa pil
nateisiais gimnazijos moki
niais. Pirmokai nelieka sko
lingi. Po “krikšto” jie suruo
šia taip pat humoristinio po
būdžio “padėką”. Nuo seniai 
ketvirtokai švenčia šimtadie
nį, likus 100 dienų iki brandos 
egzaminų. Programoje dėkoja
ma mokytojams už jų triūsą ir 
darbą, ištvermę, bei įdėtas pa
stangas auklėjime bei mokyme. 
Taip pat ketvirtokai reiškia pa
dėką tėvams, kurie nuo pat ma
žens aukojasi savo atžalynui.

Reikia dar paminėti “Dzin
guliukus”, tai trečiokų ruo
šiama humorisįtpiė ■ programa, 
skirta ketvirtokams. Čia at
skleidžiamos visų ketvirtokų 
nuodėmės, jų nuopelnai ir iš
daigos. Mokykloje kasmet ruo-

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

šiama Kalėdų eglutė, sutinka
mi Naujieji metai. Kaip ir vi
soje Lietuvoje, taip ir mūsų 
mokykloje iškilmingai mini
ma Vasario 16-toji.

Svečiai
Mūsų “Mažąją Lietuvėlę” 

lanko daugybė lietuvių iš Tė
vynės. Ypač paskutiniais me
tais Punske ir apylinkėse sve
čiavosi daug brolių lietuvių iš 
Lietuvos. Atvyksta čia daini
ninkai, šokėjai, poetai, rašy
tojai, aktoriai, skaitovai, lan
kėsi daug chorų. Vasarą buvo 
užsukęs ir Algirdas Brazaus
kas, o rudeniop svečiavosi ir 
Sąjūdžio pirm. Vytautas Lands
bergis. Punsko lietuvių visuo
menė su dideliu entuziazjnu 
sutinka svečius, noriai lanko 
koncertus, eina į susitikimus. 
Labai daug žinių pateikia sve
čiai. Iš jų sužinome apie būklę 
Lietuvoje, geriau suprantame 
Sąjūdžio siekius, sustiprina
me savo lietuvišką dvasią.

Kai į Punską atvyko Algirdas 
Brazauskas, jo pasitikti susi
rinko minia žmonių. Nesuvo
kiau anksčiau, kad mūsų tiek 
daug, o čia dar ne visi...

Esame laimingi, kad gyvena
me ir mokomės čia, kur nuo am
žių skamba lietuvių kalba, 
žmonės rūpinasi savo krašto 
tradicijomis. Pasižadame pri
sidėti prie kultūros kėlimo, 
nes to mus mokė mūsų auklė
tojai.

Apie padėtį Lietuvoje
Sąjūdžio seimo tarybos na

rys Kazimieras Motieka tele
fonu pranešė VLIKo pirminin
kui apie dabartinę politinę 
būklę Lietuvoje. A. Brazaus
kas ir kiti komunistų partijos 
nariai bando laviruoti. Jų nuo
mone, negalima pasitikėti Va
karais. Reikalingi, ypač ekono
miniai, ryšiai su Sov. Sąjunga.

Pagrindinis Vasario 16 mi
nėjimas įvyks prie Nežinomo 
kareivio kapo, kur bus atideng
tas paminklas. Vilniuje minė
jimas įvyks prie pastato, ku
riame buvo pasirašytas Nepri
klausomybės aktas.

Lietuvos komunistų partija 
taip pat prisideda prie nepri
klausomybės minėjimo. Prieš 
keletą dienų Aukščiausiosios 
tarybos prezidiumo posėdyje 
buvo paskelbta, kad Vasario 
16-ji yra Lietuvos TSR šventė, 
bet po gausių protestų ir disku
sijų “TSR” buvo išbraukta.

Į Aukščiausiąją tarybą bus 
renkamas 141 atstovas. Jau 
paskelbti 500 kandidatų, iš 
kurių 141 komunistų partijos. 
Sovietinės armijos kareiviai 
negalės balsuoti, išskyrus ki
lusius iš Lietuvos.

Motieka tvirtino, kad prieš- 
rinkiniame vajuje nėra tarp
grupinio trynimosi. Terleckas, 
Pečeliūnas ir kiti aktyvistai 
remia opozicinių grupių išsta
tytus kandidatus. (ELTA)

r^AMOGmA^j Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus 

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

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.

BOB RAE, oficialus Ontario parlamente opozicijos ir NDP lyderis

Vyksta į Lietuvą
Ontario NDP lyderis Robert 

Keith Rae, kviečiamas Sąjū
džio vadovybės, šį mėnesį ke
liauja į Lietuvą stebėti vasa
rio 24 d. rinkimų į Lietuvos 
aukščiausiąją tarybą, susitik
ti su organizacijų bei partijų 
vadovais, asmeniškai patirti 
Lietuvos būklę. Prieš pasiek
damas Lietuvą, sustos ir Len
kijoje. Iš Varšuvos traukiniu 
vyks į Vilnių.

Pagrindinis jo uždavinys ste
bėti rinkimus Lietuvos vaka
rinėje pajūrio dalyje. “Tėviš
kės žiburių” atstovams pareiš
kė, kad nesutinkąs su kaikurių 
žurnalistų viešu nuomonės 
reiškiniu, jog Lietuva 10 me
tų laikotarpyje atgaus nepri
klausomybę. Tokiam galvoji
mui nėra realių ir patikimų 
duomenų. Lietuva gali atgauti 
nepriklausomybę visiškai stai
ga, niekam iš anksto nenusta
tant datos. įvykiai Rytų Euro
poje ir pačioje Sov. Sąjungo
je vystosi dienomis ir savaitė
mis. Reikia laukti naujų staig
menų.

Į Lietuvą dar vyksta: Richard 
Johnston, Ontario parlamen
taras, NDP atstovas; David Gor
don Fleet, Ontario parlamen
taras, Liberalų partijos atsto
vas; Jesse Flis, Kanados parla
mentaras, Liberalų partijos at
stovas; Sam Cureatz, Ontario 
parlamentaras, Konservatorių 
partijos atstovas; William Blai- 
kie, Kanados parlamentaras, 
NDP atstovas; John Sladojevic- 
Sola, Ontario parlamentaras, 
Liberalų partijos atstovas; 
Pauline Browes, Kanados par
lamentarė, Konservatorių par
tijos atstovė. A.

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.

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

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

$399"

Mod*' ,33S2-M

Importo-eksporto bendrovė ENCHANTE INC. maloniai praneša, kad yra 
atidariusi savo parduodamų europietiškos sistemos video aparatu ir kitu 
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.

OUR .EQUIPMENT works worldwide

įsas

ENCHANTE «
IMPORTERS EXPORTERS 2938 Dundas St. W.

(į vakarus nuo Keele g-t.) Tel. 769-0631
11CV220 y • MULTISYSTEM • T/V»VIDEO • AUDIO • APPLIANCES • CRYSTAL A CHINA

110/220 VOLTS

Model --WQ-T351

HITACHI
VM-600 E

EUROPA
NATIONAL PANASONIC

NV-MZEN



Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras
kviečia du jaunus, universite
tus baigusius lietuvaičius ar 
lietuvaites, dirbti Pasaulio 
lietuvių kultūros, mokslo ir 
švietimo centre Kaune: eksper
tu universitetų veiklos, komu
nikacijų su išeivija ir užsie
niu klausimais ir ekspertu eko
nominių ryšių su užsieniu 
klausimais. Sutartys sudaro
mos vieneriems ar dvejiems 
metams. Pasaulio lietuvių kul
tūros, mokslo ir švietimo cent
ras parūpina darbuotojams 
butus ir moka atlyginimą Lie
tuvoje kursuojančia valiuta, 
rubliais ar litais, kuriuos nu
matoma įvesti artimiausioje 
ateityje. Atlyginimas prilygsta 
Fulbraito stipendininko atly
ginimui Sov. Sąjungoje. Smul
kesnę informaciją teikia ir 
prašymus priima prof. Felik
sas Palubinskas, Purdue Uni
versity Calumet, Hammond, 
IN 46323-2094, Head and pro
fessor Department of Mana
gement, tel. (219) 989-2388.

Tas pats centras organizuoja 
anglų kalbos studijų ir naudo
jimo programą, kurios tikslas 
yrą padėti Lietuvos žmonėms 
vartoti anglų kalbą kaip antrą
ją šalia gimtosios, vietoje da
bar vartojamos rusų kalbos. 
Programoje siekiame ne tik iš
mokyti kalbėti ir skaityti ang
liškai, bet ir sudaryti sąlygas 
vartoti šią kalbą kasdieninia
me gyvenime.

Šešiasdešimt penkeri metai
“Enterprise-Bulletin", Col- 

lingwoodo laikraštis, sausio 27 
d. laidoje rašo — Pranas ir Juzė 
Žaliauskai 1990 m. sausio 23 d. 
“Sunset” namuose, Collingwo- 
ode, atšventė savo 65-rių metų 
vedybinę sukaktį. Sveikino ir 
plaketę įteikė miesto tarybos 
narys Keir Coffin, o taip pat ir 
“Sunset” namų administrato
rius Tim Sandeli. Sukaktuvi-

woode. Kor

Sukaktuvininkai JUZĖ ir PRANAS ŽALIAUSKAI

ninkai sveikinimus bei plake

Aukos KLB-menei

Programos organizatoriai 
kviečia sugebančius pedago
giškai pamokyti šnekamosios 
anglų kalbos vartojimo atvykti 
į Lietuvą š.m. birželio-rugpjū
čio mėnesiais keturioms savai
tėms dirbti intensyvių anglų 
kalbos studijų stovyklose, ku
rios organizuojamos Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Palangoje, 
Nidoje ir poilsiavietėse prie 
ežerų. Programos dalyviams iš 
užsienio garantuojamas išlai
kymas Lietuvoje, bus mokamas 
atlyginimas (deja, rubliais).

Kartu kreipiamės j visus už
sienio lietuvius, kviesdami 
siųsti į Lietuvą anglų kalba pa
rašytas bet kokias knygas: ke
lionių nuotykius, mokslinio 
ieškojimo kelią ar meilę. Mūsų 
tikslas - kad kuo daugiau žmo
nių pradėtų skaityti angliškai. 
O žmonės pradeda tai daryti, 
jei yra knygų, kurios juos su
domina.

Paraiškas dalyvauti vasaros 
anglų kalbos kursuose ir kny
gas prašome siųsti į Pasaulio 
lietuvių kultūros, mokslo ir 
švietimo centrą adresu: Kau
nas 233000, S. Nėries 56, Lie
tuva, tel. 200-870. Knygas taip 
pat galima siųsti prof. Hen
riui Dauderiui į Montreal}: 
5375 King Edward Ave., Mont
real, Que. Canada H4V 2J9, iš 
kur jos laivu bus nugabentos į 
Lietuvą. Inf.

tes gavo dar iš Kanados svei
katos ministerio Perrin Beatty 
ir ministerio pirmininko Brian 
Mulroney.

Pranas ir Juzė Žaliauskai į 
Kanadą atvyko 1948 m. Gyveno 
Albertoje, Br. Kolumbijoje ir 
Toronte, o paskutiniuosius 14 
m. Wasaga Beach vietovėje. 
Šiuo metu Juzė gyvena “Sun
set” namuose, o Pranas Colling-

Toronto jaunimo ansamblis “Gintaras”, vadovaujamas Ritos ir Juozo Karasiejų, atliks meninę programą Nepri
klausomybės minėjime vasario 18, sekmadieni, 4 v.p.p.. Anapilio salėje Mississaugoje Nuotr. O. Burzdžiaus

Sanao miesto turgavietėje
K. ASTRAVAS

Lankydamas arabų turga
vietę, vadinamą “soukh”, pasi
stačiau automobilį prie apva
laus šešių aukštų, šimtmečių 
smėlio audrų apneštą bokštą. 
Šis bokštas stovi priešais ka
rališkus rūmus. Prieš 26 me
tus jis buvo Yemeno Imamo ka
rališkų rūmų apsauga. Imamo 
giminė valdė Yemeną 700 me
tų, pasižymėdama žiaurumu, 
gyventojų mokesčiais apkro
vimu, neleidimu mokyklose tu
rėti net radijo aparatų. Vaka
riečiai Yemenan tuo laiku ne
buvo įleidžiami. Krašto isto
rija ir gamta labai įdomi. Vie
tiniai gyventojai susideda iš 
daugelio genčių.

Po Imamo nuvertimo vyko 
10-ties metų žiaurus pilieti
nis karas: Imamą palaikė ir fi
nansavo Saudi Arabijos mo
narchas, respublikonus rėmė 
egyptiečiai ir sovietai. Šiame 
kare žuvo 12,000 egyptiečių 
karių.

Prie turgavietės ant šaligat
vio Tahrir aikštėje, prie me
četės sienos pastebėjau narve 
didelę spygliuotą kiaulytę 
(porcupine), 10 colių ilgio. 
Norėjau sužinoti kiek šis įdo
mus gyvuliukas kainuoja, bet 
negavau atsakymo. Paėjęs to
liau, mačiau seną arabą, ant 
savo pečių pasodinusį mažą 
beždžionę.

Turgaus aikštėje darbuojasi 
nemažai fotografų. Jie gerai 
uždirba fotografuodami gru
pes arabiškais drabužiais ap
sirengusių, su “džambijom” — 
puošniais peiliais pasipuošu
sių vyrų. Moterys čia nesifo- 
tografuoja, nes jos tiki, jog 
fotografas ištraukia jų sielas 
ir atima vaisingumą.

Pro šalį praeina du seni ara
bai su prijaukintais medžiok
lės sakalais, tupinčiais ant jų 

galvų. Medžiojimas su sakalais 
Arabijos pusiasalyje yra labai 
populiarus. Maždaug už vieno 
dolerio mokestį arabai patup
do sakalą ant pozuotojo gal
vos ir leidžia nusifotografuoti.

Patenku į patį turgavietės vi
durį. Ir ko čia nėra: vaisių, 
visokių daržovių, prieskonių! 
Pomidorai, bulvės ir svogūnai 
užauga čia labai dideli. Čia 
pat gatvėje kepa žuvį, mėsą, 
verda kiaušinius, parduoda ką 
tik iškeptus ir syrupu užpil
tus blynus. Kepamo šašliko 
kvapas jaučiamas visame 
miesto kvartale. Ateinu aš čia 
nusipirkti arabiškos miežinės 
duonos, kurios skonis yra 
lygiai toks pat kaip Vienos 
ūkininkų turguje parduoda
mos duonos. Duona taipgi pri
mena lietuvišką ragaišį. Nusi
pirkęs gerų apelsinų, bananų 
ir vynuogių, pamažu su minia 
slenku į priekį. Gatvėje, su
rištas į pundus, parduoda
mas stiprus tabakas, vartoja
mas “huble-bubble” vandens 
pypkei. Nuošaliau matyti gru
pė smalsuolių, stebinčių “ga- 
to” pardavimą. (“Gatas” kram
tomas, sukelia didelį pasiten
kinimą bei apsvaigimą).

S
B® OFFORD

Įrealty 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, - > J
žemes Wasagos, Jk
Staynerio ir Colling- ’ /
woodo apylinkėse >'J S
kreipkitės į / į JU

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

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

Staiga atsirandu didelės, 
per turgavietę genamos, avių 
bandos vidury. Šiame mieste 
nenuostabu sutikti genamas 
avių ar ožkų bandas.

Pamažu turgavietės triukš
mą nustelbia ritmiški minios 
garsai. Tai laidotuvių proce
sijos, kuriose nešamas aukš
tai iškeltas, ornamentine 
marška susuktas mirusysis. 
Kiekvienas vyras jaučia parei
gą, pribėgus prie nešamo mi
rusio, ranka palytėti, tuo ati
duodant paskutinę pagarbą 
mirusiam.

Turgavietėje ir gatvėse ma
tyti daug luošų, ropojančių 
ant keturių, išsuktais kojų ar 
rankų sąnariais. Tai tokie in
validai, kaip tie aprašyti Kris
taus laikų Naujame Testamen
te. Tai pasekmės artimos gimi
nystės vedybų.

Sana’a miestas yra garsus 
tūkstantmete akademija, ku
rioje kelis šimtmečius rink
davosi žymūs arabų filosofai. 
Gal įdomiausias Sana’a miesto 
pilietis, prieš daug šimtmečių 
miręs, Ap-Gebza, filosofas, iš
radęs algebrą. Jo laikais al
gebra buvo daugiau filosofijos 
įrankis, negu praktiškas moks
las, naudojamas spręsti šių lai
kų įvairias inžinerijos pro
blemas.

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS" - at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.

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
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Aukojo “Tėviškės žiburiams”
Rėmėjo prenumeratą atsiuntė

$41: Z. Jonikas; $40: K. Činčikas, 
J. Jurėnas, L. Kulnys, V. Masiulis, 
J. Radas, P. Kučinskaitė, W. 
Schwarz, V. Baliūnas, E. Stepo
nas, kun. M. Mankeliūnas, E. Kond- 
ratas, O. Vileniškis, J. Rutkaus
kas, J. Rugys, O. Venckienė, J. 
Grabys, A. Miniota, J. Pargaus- 
kas, J. Šeperys, V. Montvilas, J. 
Kozeris, J. Laimikis; $36: A. Pau
lius, A. Skardžius, S. Ročys; $35: 
J. Ramanauskas, V. Vilčinas, K. 
Vaičaitis, K. Gaputis, M. Petrulis, 
A. Petkauskas, C. Žilionis, V. Za- 
vadskas, A. Valiulis, K. Vaitaitis, 
M. Putrimas, V. Sičiūnas, J. Gipas, 
M. Trakis, P. Polgrimas, J. Parše
lis, B. Stonkus, M. Elijošius, D. 
Radzevičienė, S. Kėkštas, V. Sli
žys, A. Garbas, S. Varanka, J. Sta
nius, V. Kerbelis, P. Baronas, O. 
Spidell, A. Kazilis, K. Slavinskas,
A. Laikūnas, P. Stosius, A. Bungar- 
dienė, J. Pleinys, K. Gudinskas, 
J. Gimžauskas, J. Kažemėkas, V. 
Tikuišis, A. Žemaitaitis, A. Rat- 
kauskas, A. Ledas, M. Vaškevi
čienė, V. Morkūnas, L. Rudaitis,
R. Rudaitis, S. Kuzmickas, S. Na- 
ginionis, M. Matusevičienė, J. 
Didžbalis, S. Gulbinas, V. Otto, 
J. Kuprevičius, S. Fredas, D. Jur
kus, J. Tamoliūnas, J. Stankaitis,
G. Paukštys, A. Senkus, J. Kukutis, 
J. Bartkus, V. Gaputis, V. Vaitkus, 
E. Lengnikas, V. Trečiokas, K. 
Butkus, V. Melnykas, Z. Brazaus
kas, A. Zalagėnas, V. Bukota, V. 
Naruševičius, A. Rubinas, P. Šim
kus, Z. Girdauskas, S. Žulpa, S. 
Meškauskienė, V. Gumauskas, V. 
Buragas, K. Mileris, G. Buntinie- 
nė, P. Naudžiuvienė, A. Sekonis, 
J. Vaškevičius, V. Morkūnas, A. 
Pruselaitis, J. Nacevičius, J. Va- 
liukienė, B. Kišonas, A. Stulgienė, 
M. Pranys, A. Stančikas, A. Petrai
tis, J. Paršeliūnas, A. Vaičeliū- 
nas, S. Vaitkus, S. Martinaitienė,
S. Juknevičius, J. Jurėnas, K. Vait- 
kūnas, J. Čegys, V. Sakas, J. Joni
kas, V. Dailydė, S. Gotsheldas, V. 
Balsevičius, A. Langas, V. Dau- 
neckas. A. Aviža, B. Dūda, V. Jun- 
gelevičius, A. Boguslauskas, E. 
Boguslauskas, R. Prociw, P. Ski- 
ląndžiūnas, I. Kaliukevičienė, 
J. Augustinavičius, V. Skaržins- 
kas, A. Pušinskas, A. Lukas, V. 
Vindašius, L. Vyšniauskas, A. Vai
čiūnas, E. Sakas, J. Oscila, O. Kry- 
geris, M. Malinauskas, Br Saplys,
B. Kaminskas, J. Arcimavičius, L. 
Klevas, J. Karl, V. Gečas, J. Jenec- 
kas, J. Petravičius, J. Paulaitis, 
V. Turčinskas, J.“Juodikis, V. Ro- 
čiūnas, M. Pranevičius. V. Kezys, 
V. Platakis, A. Smolskis, M. Nor
kūnas, J. Mačiulis, P. Augaitis, G. 
Kaulius, M. Jasaitis, B. Saulėnas, 
A. Žemaitis, P. Vilutis, J. Pacevi- 
čienė, E. Miliauskienė, I. Jonynas,
H. Stepaitis, V. Kubilius, J. Bara- 
kauskas, J. Kirvaitis, E. Rakaus
kas, V. Ručys, V. Dubauskas, E. 
Šiliauskas, K. Vilčinskas, J. Mi- 
sius, A. Kisielis, E. Skapas, V. Ko- 
lyčius, V. Ignaitis, J. Jablonskis, 
A. Juodvalkis, K. Dulkys, P. Pra
naitis, V. Pranaitis, M. Mickevi
čius, V. Laugalys, V. Mastis, J. 
Birštonas, V. Skukauskas, J. Kara
liūnas, P. Ališauskas, P. Breich- 
manas, E. Kalasauskas, B. Galinie

nė, J. Bartnikas, A. Gudžiūnas, A. 
Kojalaitis, V. Kulmatickas, C. 
Januškevičius, M. Mogenis, G. 
Žemaitis, J. Žadeikis, A. Pračkys, 
K. Stankus, A. Saladžius, J. Pet
rauskas, J. Danys, L. Krajauskas, 
A. Mažeika, A. Skabeikis, V. Sei- 
butytė, E. Daniliūnas, J. Stropus, 
S. Kalytis, B. Žemgulytė, M. Pet
rauskis, E. Gerutis, A. Dronsa, 
E. Olšauskas, J. Bežys, Z. Barysas, 
G. Kudžma, A. Šelmys, B. Krakai- 
tis, J. Grabošas, P. Rimkus, L. Gra- 
bošas, M. Kizis, L. Balaišis, J. Kut- 
ka, K. Bobelis, M. Jankus, E. Jan
kus, A. Petkauskas, R. Cleverdon, 
J. Mikulis, A. Kušinskis, Č. Kuras,
J. Valaitis, P. Effertas, I. Danys, 
N. Adams, E. Kazlauskas.

Už trejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: $120: B. McKen- 
ny; $105: A. Kantautas.

“Tėviškės žiburiams” aukojo: 
$1000 - Prisikėlimo parapijos koo
peratyvas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame rė
mėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.

Windsor, Ontario
KLB WINDSORO APYLINKĖS 

Vasario 16 minėjimas įvyks vasa
rio 25, sekmadienį, lietuvių para
pijos salėje, (808 Marion Ave.) Ro
tušės aikštėje 10 v.r. bus pakelta 
Lietuvos vėliava, 10.30 v.r. Šv. Ka
zimiero šventovėje klebonas kun.
K. Simaitis atlaikys Mišias ir pa
sakys pamokslą. Tuoj po pamaldų 
parapijos salėje įvyks minėjimas. 
Valdyba kviečia visus Windsoro ir 
apylinkės lietuvius minėjime da
lyvauti. Valdyba

Sudbury, Ontario
A. a. MARIJA STRIŠKIENĖ, 80 

m. amžiaus, po ilgos ir sunkios li
gos mirė 1990 m. sausio 22 d. Lau- 
rentian ligoninėje. Palaikai su
deginti Park Lawn krematoriu
me. Liko sergantis vyras Julius 
Striška, sūnus Eugenijus Paulaus
kas, broliai - Juozas ir Pranas 
Beržinskai Toronte ir Saskatoone, 
sesuo S. Zarankienė Hamiltone.

KLB SUDBURIO APYLINKĖS 
valdybą sudaro: pirm. Jonas Pet- 
rėnas, vicepirm. ir ižd. Juozas 
Paulaitis ir sekr. Juozas Kručas.

J. Kr.

Paieškojimai
Paieškomas pusbrolis Pranas 

Jakučinskas, Antano, gimęs 1914 
m. Linkuvos miestelyje, Šiaulių 
apskrityje. Jis pats arba apie jį 
žinantys, prašomi pranešti Elenai 
Jurevičiūtei-Jonaitienei, Mykolo, 
Minties ratas 57-3, Kaunas 233028, 
Lithuania, LTSR.

Ieškomas Leonidas Bartašius 
arba Bartusevičius, arba Zakaraus
kas, gimęs 1922 m. Jonavos rajone, 
Svilonėlių kaime. Žmona Elvyra, 
vaikai - Robertas ir Dainutė-Sa- 
bina, gimusi 1955 m. Robertas 2-4 
m. vyresnis. Leonido broliai-Pra
nas, Stasys, Stepas. Ieško Zaka- 
rauskaitė-Aidukevičienė Zita, Pra
no. Skambinti Toronte po 6 v.v. tel. 
(416) 239-0995 arba rašyti: Jolanta 
Aidukevičiūtė, Šiaurės pr. 22-25, 
Kaunas, Lithuania, USSR.

Lietuvos laisvinimo vajui aukojo: 
$1000 - P. D. Rušinskas, Prisikė
limo parapija; $500 - A. Žilėnas, 
V. Stanaitienė, Y. Kvietytė-Young; 
$300 - A. Kontrimas; $225 - A. Po- 
vilauskas; $200 — P. Jankaitis, Wa
sagos lietuvių moterų būrelis, J. 
D. Danys; $150 - St. Dalius; $130 - K. 
Astravas; $125 - K. A. Šimkus; $100
- W. A. Agurkiai, P. Kanopa, Zaldo- 
kas, V. Šipelis, A. Piešina, J. Na’s- 
tajus, J. Pacevičienė, D. Gutaus
kas, R. Drešeris, A. Stasevičius, 
K. Kudirka, B. Niedvaras, B. Mo
lis, K. Zabiela, E. Ališauskas. BC 
Medžiotojų klubas “Bebras”, S. 
Kalvaitis, J. Nešukaitis, M. And- 
riulevičienė; $50 - M. Z. Repeč- 
kos, G. P. Breichmanai, T. E. Uo
gintai, St. Naikauskas; $25 - Alg. 
Jusys, L. Tamošauskas, E. Juzė
nas, J. Gudavičius, J. Mikalaus
kas, V. Kecorius, A. Peleckis.

Delhi-Tillsonburgo apylinkės 
pirm. St. Beržinis atsiuntė $4815, 
suaukotus Lietuvos laisvinimo va
jui. (Iš šios apylinkės anksčiau 
gauta $625); aukojo šie asmenys: 
$500 - A. Klemka; $300 - J. Lukšys; 
$250 - J. Vieraitis; $200 - V. Ga- 
leckas; $110 - B. Gudinskas; $100
- B. Cvirka, S. Beržinis, Aid. Ale- 
liūnas, Alb. Augustine, L. Rutkaus
kas, C. Pocius, V. Navickas, kun. L. 
Kemėšis, A. Kairys, P. Lapienis, P. 
Vezauskis, V. Zander, D. Žiogas, E. 
Vindašius, S. Ratavičius, VI. Vytas; 
$80 - A. Skodis; $75 - A. Lapenas, 
B. Stonkus, M. Norkus; $50 - P. Au
gaitis, V. Čiuprinskas, J. Beržinis, 
D. Bartulis, A. Budreika, B. Dirsė, 
V. Dirsė, B. Gerčas, Ant. Aleliū- 
nas, J. Garliauskas, H. Kensas, J. 
Jurėnas, E. Jakubilius, A. Evans, 
J. Lingaitis, E. Rimkus, V. Vinda
šius, V. Teigis, M. Mickevičius, 
P. Pargauskas, G. Rugienius, J. 
Mačiulis, J. Vitas, A. Usvaltas; $40
- J. Jocas; $30 - J. Rimkus; $25 - 
O. Čeika, V. Jakubickas, B. Rudo
kas, S. Vilimas, J. Vitkauskas; $20
- J. Astrauskas, M. Stankaitis, R. 
Augustine, F. Gurklys, Z. Obelie- 
nis, M. Rudokas; $15 - K. Šimutis; 
$10 - E. Rasokas, M. Jankauskas.

KLB valdyba dėkoja visiems 
už aukas. J.K..

Dirbančios 
Moterys

Ar joms apmokama pagal 
ju darbo vertę?

Pagal Ontario provincijos nauja 
lygiaverčiu atlyginimu įstatymą, 
darbdaviai privalo mokėti moterims 
moteriškuose darbuose (kaip 
medicinos seselės, sekretorės, 
kasininkės) tiek pat, kaip vyrams 
vyriškuose darbuose - jeigu tie darbai

turi tą pačia vertę darbdaviui.
Nuo 1990 m. sausio 1 d., 

privatūs darbdaviai, kurie turi virš 
500 darbuotoju* ir visi 
visuomeniniai darbdaviai privalo 
paskelbti darbo vietose lygiaverčiu 
atlyginimu įstatymą.

Dėl smulkesniu duomenų, kreipkitės į jusu 
darbdavį arba rašykite mums.

THE
PAY EQUITY
COMMISSION

*Darbdaviai, turintys mažiau darbuotoju, 
privalo paskelbti nuo 1991 m. sausio mėn.

1 Please send me more information about pay equity in (check box):

: □ English □ French

į Name ______________________________________________________________________ ___________ ____

■ Address____________________________________________________________ _____ __________________
I City________________________________________________________________________________________

1 Province
* Postal Code:__________________________________ telephone

Send to: Pay Equity Commission Information Centre
150 Eglinton Ave. East. 5th Fir, Toronto. Ontario M4P 1E8

I THE
I PAY EQUITY

COMMISSION
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R I S I K E II M O 
>ARAPIJ0S kredito kooperatyvas
—- 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
A/ Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............  97?%

180-185 d. term, ind............  93A%
1 metų term, indėlius..... 10 %
2 metų term, indėlius..... 97z%
3 metų term, indėlius..... 91/2%
1 metųGIC-met. palūk. .. 11 %
2 metų GlC-met. palūk. .. 101/2%
3 metųGIC-met. palūk. .. 101/2%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 10 % 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 83/4% 
RRSPirRRIF-1 m. term. ind. 1174% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 101/2% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 101/2% 
Taupomąją sąskaitą ......... 8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 974% 
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 ................... 1274%
2 metų ................... 1272%
3 metų ................... 1272%
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų ...... 1172%

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 persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

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

* atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių
* įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 

duris, veidrodžius
* 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,---------------------- ----- 1------- -------------------
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

Londono “Tauro” valdyba klubo klestėjimo metais. Iš kairės pirmoje eilėje: 
a.a. kun. B. Pacevičius, E. Daniliūnas, buvęs tuo metu pirmininkas, J. 
Butkus; antroje eilėje: A. E. Pocius, V. Navickas ir Br. Misius

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

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

A. a. VYTAUTAS BALSYS
Buvusį sportininką palydėjus
1990 m. sausio 16 po ilgos sunkios 

ligos su šiuo pasauliu atsiskyrė Vy
tautas Balsys (68 m. amžiaus). Gyve
nime buvo malonus ir draugiškas 
žmogus. Nemokėjo supykti, nors 
kartais, stebint iš šalies, atvejų tam 
ir būdavo ...

Jaunystėje mokėsi Marijampolės 
Rygiškių Jono gimnazijoje, o šeimai 
persikėlus Į Kauną, vidurinį mokslą 
užbaigė Kauno “Aušros” berniukų 
gimnazijoje. Statybos inžinerijos 
mokslus baigė Kauno Vytauto Di
džiojo universitete.

Sportuoti pradėjo būdamas gim
nazijos suole. Žaidė futbolą, vėliau 
tinklinį. Persikėlęs į Kauną, atsto
vavo “Aušros” berniukų gimnazijai 
Įvairiose rungtynėse. Dalyvavo į 
Taliną išvykoje, kurią organizavo 
jau tuo metu iškilus sportininkas 
Jarošekas. Su Vytautu šioje koman
doje žaidė Vytautas Raulinaitis. 
mums išeivijos sporto mėgėjams 
žinomas kaip sportininkas ir dai
lininkas, žuvęs auto nelaimėje Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.

Vokietijoje Vytautas sportinį gy
venimą tęsė Augsburge, lietuvių 
pabėgėlių stovykloje, o persikėlus į 
Kanadą, buvo Toronto “Vyčio” spor
to klubo narys ir atstovavo šiam 
klubui daugelį metų.

Toronte susiorganizavus golfi- 
ninkams, jis buvo vienas iš tų entu
ziastų, šios sporto šakos mėgėjų. 
Žaidė golfą klubo turnyruose ir da
lyvaudavo golfo išvykose.

Vytautas Balsys draugų ir artimų
jų tarpe buvo žinomas kaip "Ilgas“ 
Balsys. Jis šį pravardžiavimą buvo 
mielai priėmęs, ir mes į jį visuomet 
kreipdavomės - “Ilgas”. Mat Toronte 
gyveno jo dėdė tuo pačiu vardu, pa
varde ir titulu.

A.a. Vytauto žmonai Valentinai, 
buvusiai “Vyčio" moterų krepši
nio komandos ilgametei žaidėjai, 
dukrai Daliai su šeima, sūnui To
mui, broliui Juozui ir seseriai Ge
nutei Valiūnienei su šeimomis, taip 
pat artimiesiems sportininkams 
reiškiame gilią užuojautą. S.K.

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

Aušros žinios
1990 m. sausio 17 York lygoje pra

sidėjo antrasis krepšinio pirmenybių 
ratas. Tą dieną “Aušra” laimėjo prieš 
komandą “Riviera” 101:50 (49:28) ir 
sausio 24 d. - 105:70 (53:32) laimėjo 
prieš “Suns”. Abejos rungtynės vyko 
George Harvey gimnazijos patalpo
se. “Aušra” savo geru žaidimu vyra
vo per abu susitikimus. Gynimas 
labai darniai kooperavo su puolė
jais, kurie be vargo vis didino taškų 
santykį. Pirmose rungtynėse “Auš
rai” taškus pelnė: S. Rabineau 21, 
G. Rautinš 14, R. Sysak 14, J. Kon- 
gats 13, R. Kaknevičius 10, K. Bartu
sevičius 8, R. Underys 7, S. Žulys 6 ir 
V. Dementavičius 6, Antrose prieš 
“Suns” taškus pelnė: J. Kongats 28,
R. Kaknevičius 17, R. Sysak 14, A. 
Valaitis 12, S. Rabineau 11, G. Rau
tinš 10, K. Bartusevičius 7, V. De
mentavičius 6. “Aušros” komandos 
vadovas - R. Underys, padėjėjas -
S. Arlauskas. Gaila. S. Arlauskas 
treniruotės metu susižeidė, pada
ryta kojos operacija, ir, atrodo, šį 
sezoną nebegalės žaisti.

“Aušros" mažieji kreipšininkai 
(7-13) sausio 22 d. Prisikėlimo para
pijos salėje žaidė rungtynes prieš 
Holy Family mokyklos bendraam
žius. Varžovai laimėjo 40:37. Už 
"Aušros” jaunučius žaidžia: L. Un
derys. J. Mockus, K. Krašauskas- 
Tyler. P. Dailydė, M. Freimanas, L. 
Giniotis, K. Girdaūskas, T. Huest, 
A. Ignatavičius, J. Kavaliauskas, J. 
Kongats, S. Kuliavas, G. Neumann,
T. Pranaitis, T. Skrinskas. Jaunu
čių komandos treneriai - Ramūnas 
Underys ir J. Kongats. K.Š.

Ačiū dvidešimtpenkmečio proga
Londono lietuvių sporto klubas 

“Tauras", praeitą rudenį atšventęs 
25 metų veiklos sukaktį, reiškia nuo
širdžiausią dėkingumą visiems sa
vo geradariams, per 25 metus rėmu- 
siems klubą lėšomis arba kitais 
darbais. Nuoširdiausias ačiū vi
siems, tiek Londono ribose esan
tiems, tiek ir už jo ribų, būtent: Ka
nados lietuvių fondui ir kredito 
kooperatyvams - Prisikėlimo para
pijos, “Paramos” ir “Talkos”. Lie
tuviškas ačiū sporto vadovams Pra
nui Berneckui, Algirdui Bielskui, 
Sigitui Krašauskui ir kitiems, supra- 
tusiems mažos apylinkės sunkias 
darbo sąlygas ir padėjusiems šio 
klubo sportuojančiam jaunimui. Šir
dingas dėkui “Tėviškės žiburiams” 
ir jų sporto skyriaus redaktoriui 
Sigitui Krašauskui bei “Draugui” ir 
jo sporto sk. redaktorei Irenai Re- 
gienei už parodytą palankumą. Spor
tiškas ačiū visiems lietuvių klu
bams, darniai ir sportiškoje dvasio
je per 25 metus bendradarbiavu
siems su Londono “Tauru.

Nemažiau nuoširdus ačiū ir lon- 
doniškiams - nuolatiniam ir labai 
nuoširdžiam klubo globėjui Jonui 
Butkui ir jo vadovaujamam Londono 
lėšų telkimo skyriui (be jų paramos 
klubas negalėtų egzistuoti). Taip 
pat - Londono lietuvėms moterims, 
katalikų vyrų draugijai ir visiems, 
nuoširdžiai mus parėmusiems. Ačiū 
už parodytą nuoširdumą prof. dr. 
Romui Mitalui ir Romui Genčiui. 
R. Genčius vadovauja trims tabako 
ūkiams ir jis net ir darbymečio metu 
surasdavo vieną kitą valandą laiko 
ir atskubėdavo klubui padėti. Labai 
ačiū. Padėka priklauso ir Stasiui 
Navickui, vykusiai ir savarankiškai 
vadovavusiam golfo sekcijai. Taip 
pat ir visiems buvusiems ir esan
tiems krepšinio pareigūnams bei 
žaidėjams. Jų dėka klubas galėjo 
išsilaikyti per 25 metus. Ačiū ir šau
niems "Tauro” atletams. Senoji klu
bo vadovybė yra dėkinga naujajam 
klubo pirmininkui, ilgamečiu! vyrų 
komandos kapitonui ir anksčiau 
buvusiam klubo pirmininkui Jonui

Butkui už sutikimą pasiimti sunkias 
pirmininko pareigas.

Praeitieji metai “Taurui” buvo 
laimingi: jo vyrų komanda ŠALFASS 
žaidynėse Toronte laimėjo B kl. 
krepšinio antrą vietą, o jaunių ko
manda - trečią vietą. Pradžiai tai 
yra geras laimėjimas. Mažajame 
Londono rudens turnyre 1989 m. vy
rai laimėjo pirmą vietą. Šis turny
ras pasižymėjo darniu, draugišku 
rungtyniavimu. Priaugančio jauni
mo gretos kasmet didėja ir gal bus 
įmanoma turėti ir tris komandas, 
bet lėšų stoka mažąją apylinkę la
bai gąsdina.

“Tauras” yra vienintelė išlikusi 
ir dar tebeveikianti jaunimo orga
nizacija Londone. LLSK “Tauras”

Aleksandras Žaliauskas 
Naujoje Zelandijoje

Pastaruoju metu vykusiose Com- 
monweltho žaidynėse, Aucklando 
mieste, Naujojoje Zelandijoje vyrų 
šuolyje į aukštį varžybose dalyvavo 
ši*e Kanados atstovai: Milt Ottey 
(Toronto), laimėjo bronzos medalį, 
iššokęs 223 cm., Alain Metelius 
(Montreal) liko penktoje vietoje 
Aleksandras Žaliauskas (Oakville, 
Ont.) nuslydo j 12-tąją. Pagal am
žių Aleksandras dar yra jaunis, 
tačiau peršokus kartelę 220 cm. 
1989 "Pan American” jaunių pirme
nybėse Santa Fė, Argentinoje, jam 
buvę suteikta teisė dalyvauti Com- 
monwealtho žaidynėse, atstovau
jant Kanados vyrų rinktinei.

Skautų veikla
• Kaziuko mugė įvyks už trijų 

savaičių. “Šatrijos" ir "Rambyno" 
tuntai intensyviai ruošiasi. Mu
gės tema - "Lietuva", o paviljonai 
kiekvienos draugovės atskiras 
Lietuvos miestas. Kiekviename 
mieste numatoma Įvairių rankdar
bių ir pyragų. Skautininkių-kų 
draugovės bazaras. o tėvų komi
teto su K. Šapočkinu ir V. Vait
kiene ii- jos padėjėjoms organi
zuojami skanių lietuviškų valgių 
pietūs. Tad iš anksto visą Toron
to lietuvišką visuomenę kviečia
me kovo 4 d. rezervuoti tradici
nei Kaziuko mugei Prisikėlimo pa
rapijoj.

• Vasario 16 gimnazijoje "Auš
ros" tunte iš Toronto "Šatrijos” 
tunto skautiškoj veikloj aktyviai 
įsijungė trys vadovės: tunt. ps. 
Jūratė Batūraitė-Lemkienė, skau
čių drg-kė v.sk.sl. Vilija Bijūnai- 
tė ir vyresnių sk-čių skilčiai va
dovė v.sk.sl. Lina Mockutė M.

• A. a. L. Česėkienės atminimui. 
Lietuvoje atsikuriančiai skautų 
sąjungos veiklai paremti aukojo: 
S50 - B. Abromaitienė, "Aitvaras”. 
K. J. Šapočkinai; $35 - dr. ir ponia 
H. Morrison; $25 - P. L. Bigauskas, 
A. Byszkiewicz. B. K. Čepaičiai. E. 
A. Sageviėiai: $20 - A. L. Plioplys, 
P. B. Saplys. G. Jankaitis: $15- R. 
Downey, N- Preibienė; $10-D. Ker
šienė, S. Kojelienė, S. Kuzmas, F. 
Mockus, M. Šelmys, V. Skrinskas; 
$6-0. Juodikienė. Ačiū už aukas. K.

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems j 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

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

Justinas Raškauskas
624-6336 namų 897-0068
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD.-, REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W1M4 ;

Yvfvtvr lietuvių 
_-LT a a KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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

974% už 6 mėn.term.indėlius

10 % už 1 m. term, indėlius 

97z% 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. 

107z% už 2 m. GIC invest, pažym. 

107z% už 3 m. GIC invest, pažym.

874% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

1174% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 

107z% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 

107z% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.

874% už namų planą - OHOSP 
(variable rate)

8 % už taupymo sąskaitą
974% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 

67z% už kasd. pal. čekių sąsk.

IM A :
už asmenines 
paskolas nuo...13 % 

už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 

nuošimčiu
1 metų ............ 1274%
2 metų ............121/z%
3 metų ............127z%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ar 3 metų...117a% 

(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-i 
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 (Art! Toronto Lietuvių namų) 

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

DRAUGIŠKAI PA TARNAUS

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. L3Y7V1.

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.

REMX
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

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

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

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

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

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

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

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



PRANEŠIMAS
Su giliu liūdesiu pranešame, kad Lietuvoje, Klaipė

doje vasario 9 d. mirė mūsų mylima mama, buvusi Lie
tuvos dramos teatro aktorė

a.a. ALENA BINDOKAITĖ-KERNIENĖ.
Nuliūdę vaikai -

Laima Kanclerienė, Gailė Krištolaitienė
Lietuva Algis Kernius,

Kanada

IS TO RON T

AfA
inž. KAZIMIERUI VILČINSKUI

mirus,
žmoną BIRUTĘ, jaunystės dienų draugę, dukrą 
DANUTĘ, sūnus - KĘSTUTI ir RAIMONDĄ, jų 
šeimas bei visą giminę nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime-

D. ir A. Barkauskai

O Dieve Tėve mūsų, 
globoki mūs Tėvynę 
Ir naujų laisvės rytų 
uždek Jos danguje. 
Tėvu gimtojon žemėn 
tegrįžta vėl tremtiniai, 
Kur teka amžių kraujas, 
kur Saukia Baltija.

B. Brazdžionis

Su Vasario 16 “Tėviškės ži
burius” sveikina Lietuvių jau
nimo bendrijos “Lituanica” 
Kauno skyrius.
1990. I. 27.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

R. Hnatyshinas dabar gaus 
palyginti nedidelę metinę $83. 
000 algą, už kurią jam nereikės 
mokėti pajamų mokesčio. Bet 
jo laukia asmeninė apsauga, 
limuzinas su šoferiu, valdžios 
lėktuvas, 1838 m. pastatyti gu- 
bernatūros rūmai Rideau Hali 
su 36 hektarų parku Otavoje. 
Kita gubernatoriaus reziden
cija yra senojoje Kvebeko 
miesto citadelėje. Kanados 
vyriausybė gubernatoriaus 
reikalams kasmet išleidžia 
beveik 10 milijonų dolerių. 
Į šią sumą yra įtrauktas abie
jų rezidencijų išlaikymas, 129 
gubernatūros tarnautojų bei 
darbininkų algos, įmokos pen
sijų fondui ir pačios pensijos. 
Pensijas gauna ir iš viešo gy
venimo pasitraukę buvusieji 
Kanados gubernatoriai. Per
nai jų pensijoms buvo išleista 
$380.000. Gubernatoriai ski
riami penkeriems metams. 
Tad R. Hnatyshynas normaliai 
šias pareigas turėtų eiti iki 
1995 m. sausio mėnesio.

Toronte bus pradėta jau tre
čioji II D. karo nusikaltimais 
apkaltinto Kanados piliečio 
byla. Šį kartą kaltinimų susi
laukė slovakų kilmės S. Reis- 
tetteris. Esą jis pagrobė apie 
3.000 žydų Slovakijos Bardejo- 
vo miestelyje. Aštuonių tūks
tančių žydų pagrobimu Vengri
joje buvo apkaltintas jau tei
siamas I. Fintą. Dabar paaiš
kėjo, kad žydų jis negrobė, tik 
prižiūrėjo jų suvarymą į trau
kinį geležinkelio stotyje, pasi
baigusį išvežimu į nacių kon
centracijos stovyklas Austri
joje ir Lenkijoje. Pensininkas 
S. Reistetteris, dirbęs automo
bilių gamykloje Ontario pro
vincijos St. Catharines mies
te, taip pat tik prižiūrėjo 3.000 
Slovakijos žydų išvežimą iš 
Bardejovo geležinkelio stoties 
1942 m. balandžio ir gegužės 
mėnesiais.

Tuos įvykius Slovakijoj CBC 
televizijos bendrovė 1985 m.

buvo įjungusi savo programon 
"The Fifth Estate”. S. Reistet
teris jau tada atmetė atsako
mybę už žydų išvežimą, nes jį 
ir okupuotoje Čekijoje, ir dali
nę savivaldą turėjusioje Slo
vakijoje vykdė savo planus 
įgyvendinantys vokiečiai. Ir 
vengro I. Fintos, ir slovako S. 
Reistetterio atvejais nėra įro
dymų, kad jiedu patys žudė žy
dus. Pagrindinis kaltinimas
— žydų suvarymas į vokiečių 
parūpintus traukinius. Rim
tesnių kaltinimų yra susilau
kęs Renfrew miestelyje prie 
Otavos suimtas gudų kilmės 
kanadietis Michailas Pavlovs- 
kis. Jis kaltinamas 410 žydų ir 
80 lenkų nužudymu Snovo vie
tovėje Gudijoje 1942 m. Deta
lės turėtų paaiškėti teisme. Į 
akis betgi krinta faktas, kad vi
sos šios bylos, išjudintos teisė
jo J. Deschenes tyrimus atliku- 
sios komisijos, yra skandalin
gai pavėluotos. I. Fintą jau yra 
sulaukęs 77 metų amžiaus, M. 
Povlovskis - 72, S. Reistetteris
- 75. Tokiame amžiuje būtų 
pilnai suprantami tiktai di
džiųjų žydų tautos žudikų teis
mai.

Kanadietė dr. Roberta Bon
dar, turinti neurologijos ir me
dicinos doktoratus, yra įjungta 
į JAV erdvėlaivio “Columbia” 
skrydį š. m. gruodžio 6 d. Tame 
skrydyje erdvėlaivis “Colum
bia” turės septynis įgulos na
rius. Dr. Roberta Bondar pri
klausys įgulos daliai, kurią su
daro mokslininkai, atliekantys 
tyrimus erdvėse. Skrydis truks 
devynias paras. Dr. Robertos 
Bondar pakaitu yra pasirink
tas torontietis fiziologas dr. 
Ken Money. Jam, atrodo, teks 
pasilikti žemėje. Neurologe 
dr. Roberta Bondar, turinti 
skrydžio pirmenybę, yra iš 
Ontario Sault Ste. Marie mies
to. Pirmuoju kanadiečiu astro
nautu. dalyvavusiu JAV erdvė
laivių skrydžiuose, tapo pran
cūzų kilmės Mare Garneau 
1984 m. rudenį.

MbRA, kelionės
lLT9T9UoVĄ

Išvykimo datos:

"Time” žurnalas vasario 12 d. 
laidoje išspausdino keletą 
laiškų savo skaitytojų, kurie 
pasisako anksčiau išspausdin
tu straipsniu apie Lietuvą. 
Vaidotas Jonynas iš Mississau- 
gos, Ont., rašo —jums atrodo, 
kad Lietuva nutraukia sutartą 
draugystę. Bet tai netiesa. Lie
tuva buvo Stalino pagrobta, ir 
nuo to laiko vyko vergavimas. 
Lietuvių dabartiniai protes
tai prieš sovietus yra taikingi 
ir demokratiški. Tačiau nerei
kia turėti iliuzijų — lietuviai 
ir dabar pergyvena neteisybes.

Tessie Herek iš Amsterda
mo, N.Y., klausia, kaip Lietu
va gali išsiskirti (divorce), jei
gu niekad nebuvo jungtuvių. 
Buvo tik daugybė išprievarta
vimų. Dan Streįb iš San Diego 
pataria baltiečiams būti kant
riems. Jeigu Gorbačiovas būtų 
nušalintas, gali valdžią užimti 
kietosios linijos atstovas. Su 
Gorbačiovu baltiečiai gali su
laukti kokio nors savarankiš
kumo.

Lev Havzyliv iš Australijos 
sveikina Lietuvos žmones, ko
vojančius už nepriklausomy
bę. Nors reikia Gorbačiovui 
duoti kreditų, bet užsienyje 
jis rodosi kaip liberalas, 
tačiau namuose dar užsispy
ręs komunistas ortodoksas.

Romas V. Stas iš Ajaxo. Ont.. 
pažymi — kai Lietuva paskelbs 
savo nepriklausomybę, nerei
kia laukti, kad ji mokės kom
pensaciją Maskvai. Priešingai. 
Sov. Sąjunga turės atsilyginti 
už lietuvių kančias per 50 me
tų. J.

Rinkimai Lietuvoje
Į Lietuvos aukščiausios ta

rybos 141 vietą kandidatuoja 
522 asmenys. Ši institucija tik
rai žada būti taryba, o ne Mask
vos klausantis sovietas. Kandi
datų tarpe yra 219 Lietuvos 
kompartijos narių, 91 Sov. Są
jungos kompartijos narys, 21 
socialdemokratas, 18 demo
kratų, 3 krikščionys demokra
tai ir 4 “žalieji”. Kandidatuoja 
425 lietuviai, 32 rusai, 30 len
kų, 8 gudai ir 3 žydai. Preten
dentų vidurkis į vieną vietą ta
ryboje yra 3.7 asmens. Tai ro
do, kad bus reikalingi papildo
mi rinkimai, nes pasiskirsčius 
balsams sunku bus kandida
tams surinkti 50% balsų.

Pirmą kartą Sov. Sąjungos 
istorijoje rinkimuose nega
lės dalyvauti okupacinė ka
riuomenė išskyrus tuos, kurie 
turi teisę į Lietuvos piliety
bę. Lietuvos valdžia turėjo 
pravesti šį įstatymą, kai bu
vo surinkta virš 300.000 para
šų po protestu prieš okupantų 
dalyvavimą rinkimuose. Rinki
mai įvyks vasario 24 d.

(Pagal “Izvestijų” vasario 3 d. 
laidą.). J.B.

Inž. Gediminas Sakus š. m. 
vasario 1 d. buvo paskirtas 
Northern Telecom Canada 
Ltd. bendrovės prezidentu. 
Kurį laiką jis gyveno Otavo
je ir buvo minėtos bendrovės 
viceprezidentas. Jo tarnybos 
įstaiga dabar yra Mississau- 
goje, nes čia yra šios bend
rovės centrinė būstinė.

Northern Telecom Canada 
bendrovė yra padalinys tarp
tautinės bendrovės, turinčios 
23 gamybines įmones. Kanado
je dirba 21,000 tarnautojų. 
Inž. G. Sakus, vienas iš jau
niausių bendrovės vadovų,bus 
atsakingas už jos veiklą Ka
nadoje ir Karibų salose.

Malonu sveikinti tautietį, 
pasiekusį tokį aukštą postą, 
juo labiau, kad jis yra susi
pratęs lietuvis ir augina gra
žią lietuvišką šeimą. V.A.

Toronto miesto taryboje vėl 
keliamas sovietinio Volgogra
do ir Toronto suporinimas. Šis 
pasiūlymas turi šalininkų ir 
priešininkų. “TŽ” 1990 m. 4 nr. 
paskelbtoje žinutėje buvo su
minėti pasiūlymui galimai pa
lankūs miesto tarybos nariai, 
įskaitant Tony O’Donohue. Pa
aiškėjo, kad tai klaidinga in
formacija. Laiške “TŽ” redak
cijai T. O’Donohue rašo: “Pra
nešu, kad mane suneramino 
mano pavardės įrašymas tarp 
asmenų, kurie, atrodo, rems 
Toronto-Volgogrado suporini- 
mą. (...) Būkite užtikrinti, 
kai šis klausimas bus iškeltas 
miesto taryboje, aš jo nerem- 
siu. Aš visuomet rėmiau Rytų 
Europos ir Baltijos valstybių 
žmonių nusistatymus”. Džiau
giamės šiuo lietuvių bičiulio 
pareiškimu ir apgailestauja
me įvykusią klaidą.

Brian Mulroney, Kanados 
ministeris pirmininkas, at
siuntė laišką KLB valdybos 
pirm. Algiui Pacevičiui. Minis
teris pirmininkas dėkoja pas
tarajam už 1989 metų lapkri
čio 15 d. laišką ir maloniai 
padrąsinančius žodžius, kai jis 
ruošėsi lankyti Sov. Sąjungą. 
Laiške mini, kad jis pats ir už
sienio reikalų ministeris Joe 
Clark tiesiogiai Baltijos vals
tybių klausimą priminė Sov. 
Sąjungos vadovybei. E. She
vardnadze užtikrino J. dar
ką, kad prieš baltiečius nebus 
panaudota karinė jėga. J. 
Clark pabrėžęs, jog Kanada de 
jure nepripažįsta Baltijos vals
tybių įjungimo į Sov. Sąjungą. 
Ministeris pirmininkas mano, 
kad ateinantys mėnesiai Balti
jos kraštuose gali būti ypatin
gai jaudinantys. J.

PADĖKA
Man sunkiai susirgus ir atsigu

lus ligoninėje, nuoširdžiausią ačiū 
tariu pažįstamiems-E. ir G. Rugie
niams, E. ir J. Mačiuliams bei vi
siems mane lankiusiems, guodžiu- 
siems gerais žodžiais bei dova
nomis.

Lieku visiems dėkingas - 
Balys. 
Ingersoll, Ont.

PADĖKA
Sveikdamas ligoninėje po ope

racijos, patyriau daug paslaugos 
iš ligoninės personalo ir nuošir
džių linkėjimų iš lankytojų.

Mano gili padėka operavusiam 
dr. R. D. Bowser, šeimos gydyto
jui dr. A. Saunoriui, lankiusiam 
ligoninėje, klebonui kun. J. Liau- 
bai, OFM. Nuoširdi mano padėka 
giminėms, draugams ir pažįsta
miems už pagalbą, lankymą, gra
žius linkėjimus, gėles, dovanėles 
ar atvirutes, gautas ligos metu.

Mano ypatinga padėka žmonai 
Marytei už rūpestį ir kantrybę lan
kant ligoninėje.

Dar kartą visiems nuoširdus 
ačiū -

Antanas Garkūnas,
Dundas, Ont
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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. ll.b.

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

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

Gegužės 6 (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

XT JAUNŲ ŠEIMŲ 
STOVYKLA 
Kretingos stovyklavietėje, Wasagoje, 
bus nuo rugpjūčio 4 iki rugpjūčio 11 d.d. 
Stovyklausime lietuviškoje ir šeimyniškoje nuotaikoje. 
Registracijos (formas galima pasiimti Toronto Prisikėlimo para
pijos raštinėje arba skambinti Nijolei Simonavičienei telefonu 
(416) 239-7226. Vietos ribotos.

Administracija

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

G. KELLEHER REAL ESTATE LTD.

Susan Jurėnienė

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.

CHOICE

MASKELL INSURANCE

ALL THE

WORLD”
IN THE

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

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

1990 m. vasario 24, šeštadienį,
Toronto Lietuvių namuose,

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

■v*
š

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.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

Ontuo^ 
~ lr~r~! (Tl ZiI»
FAX 233-0285

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

HDI7CIJI7D INSURANCE UKE^IllLK 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*

UR A ŪDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121
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IT IO B O ,V I O
Anapilio žinios

— Mišios už Lietuvos nepriklau
somybę bus laikomos ir sukak
ties dieną — vasario 16, penkta
dienį, 11 v.r. Skatiname galin
čius tose pamaldose dalyvauti.

— Vasario 7 d. palaidota Kali
fornijoje mirusi a.a. Ona Nalivai- 
kienė, 76 m. amžiaus.

— Vasario 16 iškilmės su pamal
domis bus vasario 18, sekmadienį. 
Po pamaldų, autobusas vežantis 
maldininkus į pamaldas 12.20 
v.p.p. važiuos nuo Anapilio prie 
Mississaugos miesto rotušės, kur 
12.30 v.p.p. bus vėliavos pakėli
mas. Paskui autobusas grįš atgal 
prie Anapilio ir tuoj važiuos Is
lington požeminių traukinių sto- 
tin. Autobusas į Vasario 16 minė
jimą 4 v.p.p. Anapilio salėje iš
važiuos nuo Islington požeminių 
traukinių stoties 3.00 v.p.p., o at
gal nuo Anapilio šventės dalyvius 
paims 7 v.v.

— Sutvirtinimo sakramentas 
bus teikiamas per parapijos šven
tę, rugsėjo 23 d. Pasiruošimo 
pamokos pradedamos vasario 25, 
sekmadienį, po 11 v.r. Mišių. Pa
mokas veda sės. Palmira.

— Aukojo Šv. Jono lietuvių ka
pinėms: $50 — dr. G. Girdauskai- 
tė-Szabo (a.a. Onos Nalivaikie- 
nės atminimui); parapijai: $200 — 
J. A. Paršeliūnai; $100 — dr. R. D. 
Stas.

— Mišios vasario 18, sekmadie
nį, 9.30 v.r. — už a.a. Stasį Staške
vičių, 11.00 v.r. už Dievui atsida
vusią Lietuvos nepriklausomybę; 
Wasagoje 2.00 v.p.p. — už Dievui 
atsidavusią Lietuvos nepriklauso
mybę.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $500 — Jonas ir Bronė 
Maziliauskai; $200 — H. Steiblie- 
nė; $40 — LN moterų būrelis a.a. 
Leokadijos Česėkienės atmini
mui. Iš viso statybos fonde yra 
$162,599. Aukos priimamos “Para
moje” sąsk. nr. 8711, Prisikėlimo 
parapijos kooperatyve sąsk. nr. 
155332.17 ir “Talkoje” sąsk. nr. 
4259. Aukos atleidžiamos nuo vals
tybinių mokesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 310 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: Lietuvos filharmoni
jos “Oktavos” ansamblio vadovas 
kompoz. M. Tamošiūnas, L. Tamo
šiūnienė, Ž. Bubelis, L. Čeprac- 
kas, E. Kanevičius, E. Meškaus- 
kaitė (Mis Gracija), V. Mockūnas, 
D. Pulauskas, S. Sasnauskas, G. 
Šulinskas, L. Vaštokas, V. Vait
kus — visi iš Vilniaus “Oktavos”; 
A. L. Klėtkai iš Tauragės; Z. Pukš- 
mienė iš Telšių; J. Rutaitė iš Rie
tavo; K. Mikšys iš Trakų; S. Mik
šys iš Šiaulių; E. Žukauskienė iš 
Baisogalos, R. Žukauskaitė iš Ža
garės.

— Praeitame “TŽ” numeryje bu
vo neteisingai paskelbta, kad E. 
Bartnikas yra išrinktas į LN vyrų 
būrelio valdybą — ūkio ir baro rei
kalams. Turėjo būti E. Bartminas. 
Už klaidą atsiprašom.

— Bilietai į Užgavėnių karnava
lą darbo valandomis gaunami LN, 
kitu laiku skambinti K. Raudžiui 
tel. 239-7040, A. Jankaitienei tel. 
762-9183. Pelnas skiriamas daly
vaujančioms organizacijoms.

Vokalinis-instrumentinis an
samblis “Oktava” iš Lietuvos, 
vadovaujamas kompozitoriaus 
Mindaugo Tamošiūno, koncer
tavo vasario 11d. Toronto Lie
tuvių namuose. Išgirdome 
dviejų solistų, gerai žinomų 
ir labai mėgiamų Lietuvoje — 
Liutauro Čepracko bei Žilvino 
Bubelio atliekamas populia
rias estradines dainas, matė
me Erikos Meškauskaitės me
ninės gimnastikos pasirody
mą. Programą daugiausia su
darė lietuvių kompozitorių — 
M. Tamošiūno, O. Vyšniausko, 
G. Abariaus, A. Vilčinsko kū
riniai, apdainuojantys mūsų 
mielą tėviškę — Lietuvą, jos 
gamtą, bei lyrinės dainos. Pil
na salė žiūrovų šiltai sutiko 
ansamblį ir solistus, pasižy
mėjusius gera atlikimo techni
ka bei laikysena, nepergarsiu 
ansamblio skambesiu. Per
traukos metu žiūrovai galėjo 
įsigyti lietuviškų suvenyrų, 
ansamblio įrašų bei pabend
rauti su atlikėjais. Linkime 
“Oktavos”, atlikėjams bei kom
pozitoriui M. Tamošiūnui kū
rybinės sėkmės ir gerų įspū
džių Kanadoje. D.T.

TAUTIETIS IŠ LIETUVOS, netu
rintis nei draugų, nei giminių Ka
nadoje, norėtų gauti iškvietimą 
Kanadon. Jis dirba šaltkalviu sta
tybinių medžiagų kombinate. Norė
tų padirbėti Kanadoje vienerius 
metus. Adresas: Zigmas Dyglys, 
P. Cvirkos g.20-2, Gargždų m., Li
thuania.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Religinis seminaras vyksta 

trečiadieniais 7.30 v.v. Šį trečia
dienį bus svarstomas ligonių sak
ramentas.

— Ruošiasi tuoktis: Danutė O. 
Slapšytė su Rimvydu M. Veitu ir 
Linda A. Lastauskaitė su Edward 
J. Rogan.

— Pakrikštyti: Aleksandra-Rae, 
Raimundo ir Olgos Karų dukrelė; 
Mark-Thomas, Edvardo ir Beverly 
Tamošauskų sūnus.

— Vasario 9 d. palaidota a.a. 
Sofija Budreikienė-Gečienė, 84 m.

— Parapijos tarybos labdaros 
sekcija vėl pasiuntė Lenkijoj 
gyvenantiems lietuviams 31 siun
tinį.

— KLK moterų mūsų parapijos 
skyriaus susirinkimas įvyks va
sario 25 d. po 11.30 v.r. Mišių 
Parodų salėje. Vytautas Čuplins- 
kas rodys ir paaiškins savo dary
tas Lietuvos vaizdų skaidres.

— Prisikėlimo parapijos tary
bos jaunų šeimų stovykla įvyks 
1990 m. rugpjūčio 4-11 d.d. Kre
tingos stovyklavietėje, Wasago
je. Registracijos blankus galima 
pasiimti klebonijos raštinėje 
arba skambinti stovyklos admi
nistratorei Nijolei Simonavičie- 
nei tel. 239-7226.

— Kelionė į Šv. Žemę, kurią or
ganizuoja parapija, vyks gegužės 
7-21 d.d. Prie kelionės gali pri
sidėti žmonės, kurie gyvena Mont- 
realy ir Niujorke, nes lėktuvas 
tuose miestuose nusileis pake
liui į Ammano miestą Jordane. 
Registracija vyksta iki kovo 15 
d. Registruojantis paliekamas 
$200 užstatas ir $80 sveikatos 
draudimui.

— Parapijai aukojo: $100 — M. 
Andriulevičienė, K. Dulevičius, 
E. Dickson, J. A. Paršeliūnai, E. 
B. Tamošauskai, P. F. Stirbiai, 
R. I. Paškauskai; $50 — A. Gaide- 
lienė, A. Genys, D. A. Nausėdos, 
V. Kriščiūnas, A. Bliūdžius, V. 
Rutkauskas, E. Walenciej.

—Mišios vasario 18, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Eleną Bara- 
kauskienę, 9.20 v.r. — už a.a. Al
fonsą Joniką, 10.15 v.r. — už a.a. 
Alfonsą Simonavičių, už a.a. Juli- 
sų Puodžiuką, padėkos intencija,
11.30 v.r. — už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Kanados lietuvių muziejuje, 
sekmadienį, vasario 18. Ne
priklausomybės šventės minė
jimo proga bus naujų ekspona
tų paroda: nuotraukos vėliau
sių įvykių Lietuvoje, naujai 
gauti seni Lietuvos kaimo au
diniai, 60-ties metų Kanados 
lietuvių istorijos dokumen
tacija. Vedėja

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

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas š. m. vasario 21 d.. 
1 v.p.p., rengia Nepriklauso
mybės šventės minėjimą su ku
gelio pietumis. Dėl informaci
jos skambinti St. Dervinienei 
tel. 767-5518. J. Gustainiui 
tel. 760-7006. Pensininkai taip 
pat rengiasi kelionėn į Kana
dos vakarus. Ji įvyks rugpjū
čio 8-22 d.d. Skambinti tel. 
766-7724. Valdyba

Toronto SLA kuopos 236 val
dyba kviečia visus narius da
lyvauti jos metiniame susirin
kime, kuris įvyks 1990 m. vasa
rio 25 d.. 2 v.p.p., Lietuvių 
namuose. Kuopos valdyba

Anapilio korporacijos meti
nis narių susirinkimas yra šau
kiamas kovo 6 d., 7 v.v. para
pijos salėje. Nesusirinkus kvo
rumui, už pusės valandos, 7.30 
v.v., šaukiamas kitas susirinki
mas; kuris, nežiūrint dalyvau
jančių skaičiaus, yra teisėtas.

Valdyba
Toronto jaunimo ansamblis 

“Gintaras” nuoširdžiai dėko
ja tautinės muzikos ansamb
liui “Vilnius” už dovanotas 
bosines kankles. Dar turime 
keletą vaizdajuosčių iš Ana
pily įvykusio koncerto. Jas 
galima įsigyti pas J. Karasie- 
jų tel. 279-9079. “Gintaro” 
35-čio koncertas įvyks gegu
žės 12 d. Anapilio salėje. Kvie
čiame visus iš arti ir toli jame 
dalyvauti.

A. a. Balio Krono atminimui 
Tautos fondui $20 aukojo A. K. 
Staškevičiai iš Redfordo, Mich.

SEPTYNIASDEŠIMT ANTROJI 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

VASARIO 17, ŠEŠTADIENĮ: 12 valandą Lietuvos vėliavos iškėlimas prie Toronto miesto rotušės
VASARIO 18, SEKMADIENĮ: pamaldos Išganytojo parapijos šventovėje - 11.15 v. r., 

Lietuvos kankinių šventovėje -11 vai. ryto, Lietuvos vėliavos iškėlimas prie
Prisikėlimo parapijos šventovėje -10.15 vai. ryto Mississaugos rotušės -12.30 vai. po pietų

ANAPILIO SO I (2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.) — 4 vai. po pietų
Kalbės: kun. EDMUNDAS A TKOČIŪNAS, OFM, Šv. Kazimiero pranciškonų (Kretingoje) provincijos Lietuvoje atstovas.

PA TRICK B O YER, parlamentarinis Kanados užsienio reikalų ministerio sekretorius. ___
MENINĘ PROGRAMĄ atliks Toronto jaunimo ansamblis “GINTARAS”, vadovaujamas Ritos ir Juozo Karasiejų.

Kviečiame visus tautiečius gausiu savo dalyvavimu ir auka prisidėti prie Lietuvos nepriklausomybės atstatymo.

Kanados Lietuvių Bendruomenės Toronto apylinkės valdyba
d*.

Mažosios Lietuvos 4-1S ■ nic
moterų draugijos 11 C1C11C1I11S

O vasario 27, antradienį, 7 valandą vakaro,
Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

įėjimas — 
$14.00 
(vakarienė 
su vynu). 
Įdomi 
programa, 
turtinga 
loterija. 
Visus 
dalyvauti 
maloniai 
kviečia —

RENGĖJOS

O MONTREAL**

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,
ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MŪSŲ KOOPERATYVE Į

J

RRSP
Mokame aukštas palūkanas (žiūr. skelbimą d-tame “Tėviškės žiburių ” 
puslapyje)
Neimante jokio administracinio mokesčio
Prieš 71 gimtadieni galėsite lengvai šias santaupas pervesti į R R IF, 
nemokant valdžiai jokių mokesčių
Norint gauti mokesčių atleidimą už 1989 metus, įnašą į RRSP reikia
įteikti iki 1990 m - kovo "l dienos

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

TAUPYKIME SAVO ATEITIES GEROVEI!
(Sumažindami pajamų mokesčius)

• SAUSIS ir VASARIS- 
RRSP indėlių mėnesiai.

• Per šiuos mėnesius dalį, savo santaupų 
įdėkite (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 (dedant 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.-107z%, 3 m. - 107z%. 
su keičiamu nuošimčiu

i (variable rate) 83/4%.

• Jūsų RRSP palūkanos apsaugotos 
nuo pajamų mokesčių.

• Nelaukite paskutinės dienos!

• Paskutinė diena indėliams
už 1989 metus

1990 m. KOVO 1 d.

PARAMA LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

A. a. Stefanijos Meškauskie
nės atminimui vietoje gėlių 
Regina ir Stasė Geidukytės 
"Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

Iš Kantautų fondo lietuvių 
spaudai paremti KL fondas 
“Tėviškės žiburiams” atsiun
tė $300.

A. a. Vytauto Balsio atmi
nimui organizacijai “Caritas” 
aukojo: $40 — Gediminas ir 

Zota Mickai; $20 — Daiva Da- 
lindaitė.

Nori susirašinėti
Virginijus Ridulis, 26 metų 

amžiaus, turintis technikinę 
specialybę, mėgstąs sportą, 
laisvalaikiu dainuoja liaudies 
dainų ir šokių ansamblyje 
“Aukštaitija” ir ruošiasi daly
vauti Dainų šventėje. Būtų lai
mingas, jei kas nors iš šiapus 
Atlanto pradėtų susirašinėti. 
Adresas: Komjaunimo 2A-18, 
Švenčionys, Lithuania, USSR.

Nerijus Aleksėjūnas, 11 m. 
amžiaus, domisi krepšio žaidi
mais, muzika, skaito pasaulio 
rašytojų knygas, nori susirasti 
draugų susirašinėjimui. Adre
sas: Architektų gatvė 7-92, 
Kaunas, Lithuania, USSR.

Pabaltijo moterų tarybos lie
tuviškoji sekcija primena, kad 
pradedant vasario 18 d. ir bai
giant kovo 25 d. sekmadieniais 
po Mišių Prisikėlimo parapi
jos salėje bus priimamos psi
chologijos, sociologijos, istori
jos, politinių mokslų, literatū
ros ir žemės ūkio srities anglų 
kalba knygos. Jos bus siunčia
mos Vilniaus ir Kauno univer
sitetams bei Žemės ūkio aka
demijai. Kartu bus pardavinė
jami Pabaltijo tautų ženkliu
kai. Jų kaina - $4. Gautas iš jų 
pelnas eis knygų siuntimo iš
laidoms padengti. Knygos gali 
būti paimtos ir iš namų, pa
skambinus Aldonai Barysaitei 
tel. 241-6969 arba Irenai Meik- 
lejohn tel. 253-0410.

Dėkingos Baltietės

Sol. Vaclovo Verikaičio pri
siminimui sudarytas vajaus 
komitetas, kuriam sutiko vado
vauti muz. Dalia Viskontienė. 
Komitetas nuspręs, kas bus da
roma su surinktais pinigais. 
Tai priklausys nuo surinktos 
sumos. Vajus baigiasi vasario 
mėnesio gale. Čekius rašyti: V. 
Verikaičio vajus, 68 Prince
ton Rd., Etobicoke, Ont. M8X 
2E4. A. J.

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

STUDENTAS, 21 metą amžiaus, 
gyvenantis Kaune, nukentėjęs, 
kaip ir jo tėvai, nuo bolševizmo, 
buvęs Sibiro tremtinys, dirba die
nos metu gamykloje, o vakarais 
studijuoja institute; į atkuriamą 
Vytauto D. universitetą nebuvo 
priimtas, nes ten vietas užėmė 
privilegijuotų šeimų vaikai. “TŽ” 
redakcijoje gautas jo laiškas, ku
riame prašo surasti globėjus, ku
rie galėtų iškviesti jį Kanadon ar 
Amerikon bei sudaryti sąlygas stu
dijoms. Galėtų dirbti ir studijuoti. 
Jei kas ryžtųsi padėti šiam jaunuo
liui, tesikreipia į “TŽ” redakciją.

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

‘ Toronte.

Du kunigai iš Lietuvos Aloyzas 
Volskis ir Algis Kildušis porai sa
vaičių yra apsistoję AV parapijo
je. Vasario 4 d. 10 vai. Mišias atna
šavo ir pamokslą pasakė kun. A. 
Volskis, o 11 vai. - kun. A. Kildu
šis. Vasario 11 d. kun. A. Volskis 
pasiliko AV parapijoje, o kun. A. 
Kildušis aplankė Šv. Kazimiero 
parapiją.

Montrealio lietuvių auksinio 
amžiaus klubo “Rūta” metinis su
sirinkimas įvyko sausio 31 d. savo 
patalpose. Susirinkime dalyvavo 
beveik pusė narių - 57 asmenys. 
Pranešimus padarė klubo valdy
bos pirmininkas Br. Staškevičius, 
kasininkas Julius Jurėnas ir re
vizijos komisijos vardu Kostas 
Toliušis. Dalyviai daugiausia buvo 
patenkinti kasininko pranešimu, 
kuris parodė gana gerą iždo būklę. 
Į valdybą kandidatavo tik ką bai
gusi savo kadenciją viena valdy
bos narė ir ji buvo perrinkta. Tuo 
būdu klubo valdyba pasilieka ta 
pati: Br. Staškevičius, Petronėlė 
Juškevičienė, seselė Paulė, Albi
nas Baršauskas ir Julius Jurėnas. 
Į revizijos komisiją buvo išrinkti 
Valė Viliušienė, Jonas Šeidys ir 
savo kadencijos nebaigęs Kostas

Toliušis. Susirinkimo metu ne
buvo ypatingų sumanymų, palie
kant daugiau laisvės valdybai.

Po susirinkimo vyko vaišės su 
vynu ir pyragais bei kava.

Visuomeninkas Juozas Šiaučiu- 
lis išleido savo poezijos knygą 
“Gimtos žemės sauja”.

A.a. Kazimieras Vaičekauskas, 
87 m. amžiaus, mirė vasario 2 d. 
Iš AV šventovės vasario 5 d. palai
dotas Notre Dame dės Neiges ka
pinėse. Liūdi žmona, sūnus ir kiti 
giminės. B.S.

Dienraštis “The Gazette”, kuris 
spausdina daug žinių apie Lietu
vą, š. m. I. 22 įdėjč> būdingą Eiran 
Harris laišką šalia M. Gorbačiovo 
nuotraukos. Laiške sakoma: dau
gelį metų Sov. Sąjunga rėmė tautų 
išsilaisvinimą ginklais ir politi
nėms priemonėmis. Dabar, kai 
kelios sovietinės respublikos pra
dėjo reikalauti laisvės, Maskva 
priešinasi. Jei M. Gorbačiovo 
skelbiama “perestroika” ir “glas
nost” yra nuoširdus bei rimtas 
dalykas, Maskva turėtų remti Lie
tuvos ir kitų respublikų laisvės 
siekius. Kor.

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

1990 METŲ KELIONĖS LIETUVIAMS
Kelionė iš Montrealio į stebuklingą šv. Marijos 
apsireiškimo vietą Medjugorje, Jugoslavijoje, 
nuo gegužės 10-19..................  $1599
Kelionė iš Montrealio į šokių ir dainų šventę
Vilniuje nuo liepos 2-15 d.d....................................... $2550

Užsirašiusiems 120 dienų prieš išvykimą $50 nuolaida ir 
nemokamas bilietas į vieną šventės koncertą.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į L. Stankevičių,
1053 Cr. Albanel, Duvernay, Laval, Que. Canada H7G 4K7.

Tel. (514) 669-8834

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 %
Term, indėlius:

1 metų .................  10 %
180 d. -364 d.......... 93/4%
120 d. - 179 d.......... 93/4%
60 d. - 119 d.......... 972%
30 d. - 59 d.......... 974%

Taupymo-special................ 6 %
Taupymo - su gyv. dr..............53/4%
Taupymo-kasdienines....... 57z%
Einamos sąsk........................ 472%
RRIF-RRSP-term........... 1172%
RRIF-RRSP-taup.............  67a%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 13 %, asmenines - nuo 13 %

Informacija apie naujausias palūkanas "Lite” 
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

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

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

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.

CHRYSPOL RENOVAITING AND 
PAINTING. Atlieku visus pagrin
dinius namų remonto ir dažymo 
darbus. Sąžiningas darbas. Pigi 
kaina. Skambinti Chrys tel. 763-2022.


