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Darbai ir vardai
Kiekvienas darbas, didelis ar mažas, kūrybinis ar 

techninis, svarbus ar mažiau svarbus, siauros naminės 
apimties ar plataus pasaulinio masto - yra surištas su 
vardais. Niekas neatsiranda, savaime nepasidaro ten, 
kur reikia žmogaus rankos, pastangų ir širdies. Ir čia 
žmogus tarsi kokia ašis stovi visų darbų vidury. Nuo jo 
priklauso kas dirbama ar daroma, kaip atliekama, kokios 
reikšmės darbuotės vystosi ir kodėl. Teisingai tvirtina
ma, kad kiek pasaulyje žmonių, tiek ir darbų įvairovės, 
nes kiekvienas, nors ir tą patį darbą dirbdamas, atlieka 
jį skirtingai. Gyvenime yra labai daug sričių, kuriose 
dirba pavieniai atskiri žmonės. Yra betgi ii- nemažai to
kių darbų, kuriems reikalinga sutelktinė pastanga. Ir vie
nur, ir kitur darbai surišti su vardais, kurie minimi užsi
brėžtus uždavinius vykdant ir jau juos atlikus. Juo darbai 
reikšmingesni, platesnės ar net visuotinės apimties, juo 
garsiau ir vardai nuskamba. Ir ne tik nuskamba. Jų skam
besys išlieka. Jie ilgam įrašomi istorijose, lieka palikuo
nių prisiminimuose, parašytose knygose, pastatytuose 
paminkluose.

IR VIS dėlto tų vardų pagarsinimas priklauso ne
maža dalimi nuo daugelio aplinkybių ir žmonių, su
gebančių taikliai, plačiai reikalingas žinias skleis
ti. Mūsų tautoje nuo amžių buvo ryškus uždaras kuklu

mas. Jei ne kaimynai, mes patys anuomet vargu ar bū
tume susipratę plačiau atskleisti didžiuosius liaudies 
meno turtus, savitas senovines dainas, tautodailės talen
tus, iš lūpų į lūpas ėjusias tautosakos grožybes. Tuo bū
du ir labai reikšmingi, dideli darbai gali dingti, jei lai
ku į juos nebus pažiūrėta, jei kas nesiims plačiau apie 
juos ir jų autorius tarti. Užtat labai svarbu visų sričių 
darbuotes tuoj pat registruoti, jas vertinti, charakteri
zuoti ir skleisti, kad specialistams būtų pateikta tų dar
bų tikrovinė medžiaga, kurią galima būtų tiksliau klasifi
kuoti ir skelbti. Kalbų mokėjimas ir modernios, visiems 
prieinamos, priemonės bet kokios darbuotės pėdsakus 
gali nesunkiai palikti. Jų svarbą ateičiai pati ateitis ir 
nustato.

SALIA reikšmingų ir žinomų vardų visada dar tu
rėsime simboliais tampančių nežinomųjų, kuriems 
ir toliau statysime paminklus. Šalia Nežinomojo 
kario mūsų tautoje, bent jau laisvėjimo sąmonėje, išdygs

ta nauji Nežinomojo kankinio, Nežinomos motinos, Ne
žinomojo tremtinio paminklai, apjungiantys šimtus ir 
tūkstančius vardų, kurių pavyzdys, įtaka, pasiaukojimas 
skleisis ateinančių kartų darbais. Rėkia tikėtis, kad oku
pacinėm sąlygom keičiantis, tie Nežinomųjų paminklai 
galės kalbėti tautai granitu, knygomis, paveikslais, mu
ziejais, istorikų puslapiais. Tai bruožas, tampąs dideliu 
tautos turtu. Tai amžinas liudijimas, kad už bevardžius 
nežinuomuosius kalba jų darbai. Tai ženklas, kad sutelk
tinės jėgos be jokių asmeninių vardų didžių siekių užduo
tyse turi lemiamą reikšmę. Esame liudininkai, kad šimtai 
tūkstančių pakeltų rankų miestų aikštėse griauna dikta
torių sostus. Plačiau pasidairant, nesunku pamatyti ir 
kitokių reginių. Tai vardai be darbų. Jų yra visur. Tai 
tuščias pasipūtimas, viršijantis viską, tai ryškus graibs
tymas. Jei visa tai tėra draugų ar šeimų rateliuose, ap
gailestaujama. Blogiau, jei tokie garbės graibstytojai 
išeina į visuomeninius dirvonus, politikavimo užkuli
sius, kur už menkiausią krustelėjimą laukiama plačiai 
skambančio garso. Tai bendrųjų darbų paralyžius. Rei
kia stiprinti dvasią, kad ta baisiąja liga nesusirgtume. 
Tautai geriau sveiki nežinomieji. Č. S.

Pasaulio įvykiai
ATLANTO IR VARŠUVOS SĄJUNGŲ UŽSIENIO REIKALŲ 
ministerial pilnai pritarė atviros padangės politikai Kanados 
sostinėje Otavoje surengtoje konferencijoje. Pasiūlymas leisti 
abiejų sąjungų žvalgybinių lėktuvų skrydžius Europoje, Sibire 
ir Š. Amerikoje buvo padarytas dar pernai pavasarį, kai niekas 
nenumatė tokių staigių pasikeitimų R. Europoje, pasibaigusių 
beveik visišku karinės Varšuvos sąjungos subyrėjimu. Jau ir 
tada atrodė nelogiška atmesti žvalgybinių lėktuvų skrydžius, 
kai žvalgybai leidžiama naudoti virš Žemės skriejančius erdvių 
satelitus. Pasktiniųjų įvykių dėka ir Atlanto sąjungos, ir Varšu
vos sąjungos šalių užsienio reikalų ministerial beveik vienbal
siai pritarė laisviems žvalgybinių lėktuvų skrydžiams virš savo

KANADOS ĮVYKIAI

Ankstyvas pasitraukimas
Liberalų ir opozicijos vadas J. 

Turneris vasario 7 d. paskel
bė pasitraukimą iš šių pareigų, 
nors yra dar daug laiko iki nau
jo liberalų vado rinkimų bir
želio 23 d. Kalgaryje. Opozi
cijos vadu iki tos datos dabar 
tapo liberalų parlamentaras 
H. Gray, kuriam teks dalis J. 
Turnerio gauto metinio $47.000 
priedo. J. Turneris pasiliko 
tik parlamentaro $82.000 algą, 
bet ji taip pat bus nutraukta 
birželio 23 d. Mat su naujo li
beralų vado išrinkimu J. Tur
neris pasitraukia iš parlamen
to ir politinės veiklos. Iš tik
rųjų jis jau kovo 1 d. tampa 
Toronto advokatų firmos Mil
ler-Thomson nariu. Ton firmon 
ateina iš anksto pasiruošęs, 
net ir $1,75 milijono vertės na
mą įsigijęs Forest Hills prie
miestyje. J. Turneris savo kar
jerą pradėjo ir turbūt užbaigs 
advokatu. Advokatūra jis ver
tėsi Montrealyje iki 1962 m., kol 
nebuvo išrinktas į Kanados 
parlamentą. Liberalų vyriau
sybėje turėjo net kelias minis
terijas, bet iš politikos pasi
traukė 1976 m. ir grįžo advoka- 
tūron Toronto advokatų McMil- 
lan-Binch firmoje.

Kanados liberalų partija J. 
Turnerį vėl prisiviliojo 1984 
m., kai atėjo laikas pasitraukti 
ilgamečiam vadui ir ministe- 
riui pirm. P. E. Trudeau, pra
radusiam anksčiau turėtą po
puliarumą. Tada daug kam at
rodė, kad liberalus nuo gre
siančio pralaimėjimo gali iš
gelbėti buvęs finansų ministe- 
ris J. Turneris, nusivylęs eko
nominiais P. E. Trudeau pla
nais ir dėl jų pasitraukęs iš 
politikos. Tad nenuostabu, kad 
liberalų partija naujuoju vadu 
išsirinko J. Turnerį, atmes
dama jo pagrindinį varžovą J. 
Chretieną, per daug susietą 
su P. E. Trudeau. Politikon 
susigrąžintas J. Turneris tapo 
ne tik liberalų vadu, bet ir Ka
nados ministeriu pirmininku, 
šiame poste išsilaikiusiu 79 
dienas. Mat buvo nutarta pasi
naudoti sigrįžusio J. Turnerio 
populiarumu ir tuojau skelbti 
parlamento rinkimus, kol lai
mėjimo dar nėra užsitikrinę 
konservatoriai su savo vadu B. 
Mulroniu. Tad iš tikrųjų J. Tur
neris politikon grįžo beveik 
kaip liberalų sosto įpėdinis 
valdyti Kanados, bet tapo tik

(Nukelta į 9-tą psl.)

Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Kaune, Vytauto Didžiojo muziejaus sodelyje, sunaikintas okupantų. Dabar 
jis atstatytas, atidengtas vasario 16 d. ir pašventintas kardinolo Vincento Sladkevičiaus Nuotr. Vyt. Augustino

Rusai Sovietų Sąjungoje
“Le Monde” Paryžiaus dien

raštis sausio 30 d. laidoje iš
spausdino straipsnį, kuriame 
rašoma apie rusus Sov. Sąjun
goje. .

Rusų sovietų imperijoje gy
vena 144 milijonai, pusė (50.78%) 
visų gyventojų. Pačioje Rusi
jos federacinėje respubliko
je gyvena mažiau kaip 120 mili
jonų. Šešiose Europos respub
likose yra 15 mil., penkiose Azi
jos respublikose - 10 mil., tri
jose Kaukazo — mažiau kaip 
vienas milijonas. Jie nesusi- 
lieja su vietiniais gyventojais, 
yra kolonistai ir užima vado
vaujančias vietas.

Pasipriešinimas
Paskutiniu laiku įvairiose 

respublikose prasidėjo judė
jimai, nukreipti prieš rusus. 
Tai aiškiai matyti Moldavijo
je ir Baltijos kraštuose. Bal- 
tiečiai pirmieji nutarė suvar
žyti rusų imigraciją į jų kraš
tus. Taip pat praeitą vasarą 
buvo išsišokimų prieš rusus 
ir vakarinėje Ukrainoje. Cent
rinėje Azijoje tarp rusų ir mu
sulmonų trintis taipogi auga. 
Pastarieji labai viršija rusus 
gimimų skaičiumi. Šioje impe
rijos dalyje rusų gyventojai 
mažėja.

Iš Kaukazo rusai linkę kel
tis gyventi kitur. Armėnijoje 
iš 3.3 mil. gyventojų rusų teli
ko tik 51,000.

Auganti tautinė sąmonė ne- 
rusų respublikose verčia pa
čius rusus mokytis vietinės 
kalbos, kad galėtų išsilaiky
ti administracijoje.

Nepriklausomybė kitiems?
Rusų konservatorių tarpe 

kyla organizuotas judėjimas, 
prisidengiant sovietiniu pa
triotizmu, išlaikyti rusų pozi
cijas ne savo žemėse. Tačiau 
yra rusų, kurie norėtų jų ma
nymu, nusikratyti politinės 
bei ekonominės naštos - leis
ti respublikoms atsiskirti. Tik 
jie norėtų išlaikyti slaviškas 
respublikas, kaip Ukrainą ir 

Gudiją. Taigi, duoti nepriklau
somybę Gruzijai, Armėnijai ir 
musulmonų kraštams.

Moldavijoje gyvena 35% ru
sų, Estijoj 40% ir Latvijoj 50%. 
Suteikiant šiems kraštams ne
priklausomybę, tos dalys, ku
riose vyrauja rusai, būtų palik
tos prie imperijos. Preziden
tas M. Gorbačiovas, lankyda
masis Lietuvoje, yra minėjęs - 
jei lietuviai atsiskirs nuo Sov. 
Sąjungos, tai pietinė Lietuvos 
dalis gali būti išskirta iš jos 
teritorijos. Estijos šiaurinė 
dalis, stipriai apgyvendinta ru
sų, būtų priskirta prie Rusijos 
federacinės respublikos. Taip 
pat turėtų būti apsaugoti rusų 
interesai ir miestuose, kur jų 
daug gyvena, pvz. Latvijos sos
tinėje Rygoje.

Rusai iš respublikų, kurio
se prasidėjo neramumai, nori 
išsikelti. Tik problema kur? 
Visi didieji Rusijos miestai 
naujiems ateiviams yra užda
ryti. Žinoma, daug vietos yra 
plačiame Sibire.

Bijo pakenkti M. Gorbačiovui
“Le Figaro” vasario 1 d. lai

doje rašo, kad Vakarai bijo so
vietų imperijos suirimo. Šia 
prasme Vakarų interesai su
tinka su Sov. Sąjungos intere
sais. Todėl vakariečiai palai
ko ir jėgos naudojimą Užkau
kazėje. Kitokia problema esan
ti baltiečių atžvilgiu. Vaka
rai iki šiol nepripažino Balti
jos valstybių aneksijos. Norė
dami paremti baltiečius, bijo 
pakenkti Gorbačiovui.

Keičia nusistatymą
“30 Days” sausio laidoje rašo, 

kad per 50 metų Vatikanas ne
sutiko pripažinti Lietuvos įjun
gimo į Sov. Sąjungą. Bet pasku
tiniu laiku Vatikanas keičia 
savo nusistatymą - tyliai nori 
pripažinti de facto Lietuvos so
cialistinę respubliką. Todėl 
naujuose Vatikano diplomatų 
sąrašuose dingsianti St. Lozo
raičio pavardė. Pastarasis, jo 
tėvui nepriklausomos Lietuvos 

atstovui mirus, Vatikano buvo 
pripažintas kaip diplomatinis 
patarėjas “laisvos Lietuvos”.

Prancūzijos televizijos I-sis 
kanalas vasario 3 d. pateikė 
reportažą apie Lietuvą. Rodė 
liūdnus vaizdus, davė Vyt. 
Landsbergio, A. Terlecko kal
bų ištraukas, pasisakymus mo
tinų, kurių sūnūs tarnavo Af
ganistane. Buvo rodoma, kaip 
grąžinami ordinai, gauti Afga
nistane.

Rusų nacionalizmas
“U.S. News & World Report” 

vasario 5 d. laidoje rašo - M. 
Gorbačiovo didžiausias mėgi
nimas laukia ne imperijos pa
kraščiuose, bet pačioje širdy
je - Rusijos federacinėje res
publikoje. Rusai, stebėdami 
kas vyksta aplink, pergyvena 
pyktį, jausdamiesi esą antra
eiliai piliečiai, kai tuo tarpu 
jie sudaro pusę imperijos gy
ventojų. Atgimstanti jų nacio
nalinė dvasia. Gorbačiovo lau
kia subtilus ir pavojingas dar
bas - pažaboti rusų nacionaliz
mą, panaudoti jį “perestroi- 
kos” reikalams ir išvengti ru
sų maišto. Tai būsiąs neleng
vas uždavinys, nes šiandien ru
sai yra nusivylę ir neramūs. 
Rusijos respublikoje pragyve
nimo lygis yra žemesnis negu 
kitose imperijos dalyse.

Nors kitos grupės sveikina 
rusų atgimstančią tautinę ta
patybę, bet kartu žino - rusų 
nacionalizmas turi ir tamsią
ją pusę. Jau pradėjo reikštis 
akivaizdus šovinizmas, rasiz
mas ir antisemitizmas.
Laiškas sekretoriui J. Bakel iui

LIC pranešimu, Sąjūdžio 
seimo taryba, taip pat demo
kratiškai išrinkti liaudies de
putatai Lietuvoje kreipėsi į 
JAV valstybės sekretorių J. 
Bakerį, pareikšdami, kad per 
dešimtmečius JAV nepripažin- 
damos Lietuvos aneksijos, at
sižvelgdamos į permainas Lie
tuvoje ir Rytų Europoje, pa- 

(Nukelta į 2-rą psl.) 

teritorijų. Liko tik galutinai 
nesutartos kai kurios detalės. 
Pvz. Sovietų Sąjunga nori, kad 
tokiems skrydžiams abi pusės 
naudotų tuos pačius lėktuvus 
su moderniausiu radaru bei ki
tais sekimo prietaisais ir kad 
būtų įvestas abipusis keitima
sis surinktais duomenimis. 
Susidaro įspūdis, kad Maskva 
bendrai žvalgybai nori panau
doti JAV gamybos lėktuvus su 
geresne technika. Laisvų skry
džių sutarties visas detales 
tikimasi paruošti iki galuti
nio susitikimo jos reikalu ba
landžio 23 d. Budapešte. Su
tartis turėtų būti pasirašyta 
iki gegužės 12 d.

Nenumatyta staigmena
Dvidešimt trijų užsienio rei

kalų ministeriu konferencija 
Otavoje baigėsi nenumatyta 
staigmena. Atlanto ir Varšu
vos sąjungų atstovai pritarė 
JAV prez. G. Busho pasiūly
tam amerikiečių ir sovietų ka
rių skaičiaus sumažinimui iki 
195.000 vyrų Centrinėje Euro
poje. Tokiai minčiai buvo tikė
tasi didesnės opozicijos iš So
vietų Sąjungos užsienio reika
lų ministerio E. Ševardnadzės. 
Mat Centrinėje Europoje da
bar yra 570.000 sovietų karių 
ir tik 305.000 amerikiečių. Tad 
JAV turės atitraukti 110.000 ka
rių, o Sovietų Sąjunga 375.000. 
N. Ševardnadzei nepatiko tik 
30.000 amerikiečių karių pali
kimas Britanijoje ir Italijoje. 
JAV valstybės sekr. J. Bakeris 
jam priminė, kad Centrinė Eu
ropa yra arti Sovietų Sąjun
gos, o JAV skiria Atlanto van
denynas. J. Bakeris betgi užtik
rino, kad sutarties atveju JAV 
karių skaičius Italijoje ir Bri
tanijoje neperžengs dabarti
nės 30.000 ribos.

Sujungta Vokietija
Otavos konferencijoje staiga 

pajudėjo ir Vokietijos sujungi
mo reikalai. Visiems buvo pri
imtina kompromisinė dviejų ir 
keturių formulė. Sujungimo vi
daus reikalus galės sutarti 
abiejų Vokietijų vadai, o Vo
kietijos užsienio problemas, 
susietas su Europos saugumu, 
turės išspręsti keturių II D. 
karo sąjungininkų užsienio 
reikalų ministerial: ameri
kietis J. BakerTšŲ rusas T). 
Ševardnadzė, britas D. Hurdas 
ir prancūzas R. Durnas. Rimtos

Šiame numeryje:
Darbai ir vardai

Mūsų tautoje yra ryški kuklumo žymė
Rusai Sovietų Sąjungoje

Kyla jų tautinė savimonė, bet kartu ir šovinizmas
Keliaukime į nepriklausomą Lietuvą

Leidiniui “Nepriklausomos Lietuvos seimų protokolai” pasirodžius
Jie buvo keturi

Lietuvos laisvės kovotojai, žuvę kovose su pavergėjais
Lietuvių informacijos centras 

Jo darbai ir finansinė būklė
Apie persjtvarkymą išeivijoje

Gal reikės keisti ligšiolinius veiksnių pavadinimus
Trūksta informacinių leidinių

Jų labai reikia vokiškai kalbančiuose kraštuose
Viena agronomo diena

Jauno agronomo pastangos sovietiniame Lietuvos ūkyje
“Tautos ateitis”

Lietuvoje atsikuriančios ateitininkijos leidinys
Mūsų tautiečiai Mažojoje Lietuvoje

Monografija "Mažoji Lietuva XVIII amžiuje"

®---------------------------------------
derybos tegalės būti pradė
tos po Rytų Vokietijos parla
mento rinkimų kovo 18 d. Pir
miausia bus įvesta bendra va
liuta abiem Vokietijom. Šį rei
kalą Bonnoje aptarė V. Vokie
tijos kancleris H. Kohlis ir R. 
Vokietijos premjeras H. Mod- 
rowas. Kancleris H. Kohlis iš 
Maskvos parsivežė M. Gorba
čiovo pritarimą Vokietijos 
sujungimui. Didžiausią pro
blemą sudaro sujungiamos Vo
kietijos užsienio reikalai, ku
riuos nebus lengva išspręsti 
keturių II D. karo sąjunginin
kų užsienio reikalų ministe- 
riams.

Maskvos rūpesčiai
M. Gorbačiovas reikalauja, 

kad sujungta Vokietija taptų 
visiškai neutralia valstybe, 
bet tokiai minčiai nepritaria 
Atlanto sąjungos šalys. Mat V. 
Vokietijai ilgus metus šioje 
organizacijoje teko pagrindi
nis vaidmuo, skirtas V. Euro
pos apsaugai. Jos išjungimas 
iš Atlanto Sąjungos esąs nepri
imtinas. Reikės ieškoti kom
promiso, kuriuo galėtų tapti 
sujungtos Vokietijos pasili
kimas Atlanto Sąjungoje ir 
neutralios zonos įvedimas bu
vusioje R. Vokietijos dalyje. 
Atlanto sąjungos su Maskva su
tartas karių skaičius pasilik
tų tik dabartinės V. Vokietijos 
teritorijoje. Kitą problemą 
sudaro sujungtos Vokietijos 
sienos. Europos saugumo kon
ferencijos Helsinkyje 1975 m. 
rugpjūčio 1 d. patvirtintos Eu
ropos valstybių sienos turi 
daug spragų. Lietuva, Latvija 
ir Estija tada buvo prievarta 
įtrauktos Sovietų Sąjungon, 
kuri sau atsirėžė ir nemažą da
lį prieškarinės Rytų Lenkijos. 
Rytprūsiai su Karaliauęiumi 
tapo Rusijos respublikai pri
siskirta Kaliningrado sriti
mi, taip pat įėjusia Sovietų 
Sąjungos teritorijon. Nepropor
cingai padidėjo iki Oderio 
upės ir Štetino išaugusi Len
kijos teritorija, turinti tik 30 
milijonų gyventojų. Helsinky
je buvo patvirtintos abiejų pa
dalintų Vokietijų sienos. R. 
Vokietija, būdama Maskvos 
kontrolėje, tada neturėjo jo
kio balso. Tad nenuostabu, kad 
Vokietijos sujungimo derybo
se nori dalyvauti ir Lenkijos 
atstovai.
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ALENAI KERNIENEI 
mirus Lietuvoje,

jos dukrą GAILĘ KRIŠTOLAITIENĘ su šeima giliai 
užjaučiame -

R. J. Plemiai ir 
krikšto dukra Ramunė

Mylimai mamai
AfA 

ALENAI KERNIENEI
Lietuvoje mirus, 

dukrai GAILEI KRIŠTOLAITIENEI, jos šeimai ir visiems 
giminėms reiškiu gilią užuojautą -

Juzefą Tamulėnienė

“Pakeliui (laisvę be smurto”
Tokiu pavadinimu “The London Free Press” sausio 27 d. 

išspausdino G. Narakaitės-Petrauskienės straipsnį

Anuo metu, kai lietuviai Vilniuje badavimu protestavo prieš Molotovo-Ribbentropo sandėrį, pavergusį Baltijos 
valstybes. Nuotraukoje - VYTAUTAS MILVYDAS Gedimino aikštėje su jį aplankiusiais armėnais badautojų 
namelyje. Vėliau protestas prieš Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių pavergimą išsiliejo miniomis į gatves

Nuotr. V. Kapočiaus
M. Gorbačiovo lankymasis 

Lietuvoje savo komunistiškos 
valdžios apgynimo reikalais 
daug pagelbėjo Lietuvos ne
priklausomybės bylai ir ma
žai, o gal ir nieko, jo paties so
vietinei imperijai ir asmeniš
kai karjerai.

Masinis pasaulio spaudos 
dėmesys padėjo aiškiau išryš
kinti Lietuvoje penkiasdešimt 
metų trukusį brutaliai slopi
namą laisvės siekimą. Pasauli
nės nuomonės pritarimas pa
skatino Lietuvos žmones dau
giau negu bet kada susiburti 
ir teisėtai siekti daugiapar
tinės, nepriklausomos, demo
kratinės, atskiros nuo Sov. Są
jungos valstybės.

Komunistą ir nacių sutarčių 
didelis memorandumas, pri
jungiant Lietuvą prie sovie
tų imperijos, iš dalies, palie
tė pasaulio sąžinę, ir istoriš
kai neužginčinami faktai, įvy
kę prieš pusę šimto metų, galų 
gale atkreipę viešumos dėme
sį, išryškėja kaip svarūs ar
gumentai dėl Lietuvos noro at
siskirti.

Gorbačiovo ypatingi asmeni
niai talentai nepajėgė pakeis
ti lietuvių stipraus nusista
tymo tapti nepriklausomais. 
Paties prezidento karjera atsi
dūrė politinės pusiausvyros 
būkėje. Bet jis aktyviai pa
demonstravo savo asmenines 
pastangas, kad Lietuva liktų 
Sovietų Sąjungoje. Tuo galbūt 
nuramino “kietosios linijos” 
kompartijos šalininkus Mask
voje.

Taigi, Gorbačiovo apsilan
kymas Lietuvoje įrodė, kad 
yra nekraštutinių, civilizuo
tų, neprievartingų būdų siek
ti politinės ir ekonominės 
laisvės. Tik apgailėtina, kad 
nė viena iš Vakarų pasaulio 
valstybių neišdrįso oficialiai 
paremti Lietuvos troškimų.

Tuo tarpu Kinijos ir Pietų 
Afrikos įvykiai buvo sutikti 
pasipiktinimu ir demokrati
niai siekiai su oficialiu pri
tarimu.

Taikingas neprievartos ke
lias į laisvę yra ilgas, sunkus 
ir vienišas.

Vertė G.P.

Keliaukime į nepriklausomą Lietuvą
Leidiniui “Nepriklausomos Lietuvos seimų protokolai”pasirodžius išeivijoje

Rusai Sovietų Sąjungoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

remtų lietuvių tautos laisvės 
ir valstybinės nepriklausomy
bės reikalavimą.

Laiške prašo sekretorių, kad 
jis susitikimuose su Sov. Są
jungos vadovais paskatintų 
juos neatidėliojant pradėti 
derybas dėl nepriklausomy
bės tarp Lietuvos ir Sov. Są
jungos.

Lietuvos krikščionys 
demokratai

Šios partijos atkuriamoji 
konferencija įvyko sausio 27- 
28 d.d. buvusiuose Kauno švie
timo namuose. Dalyvavo 300 
žmonių, tarp jų 156 delegatai 
iš 35 įsisteigusių skyrių. Parti
ja šiuo metu turi 1,500 narių.

Konferencija buvo pradėta 
Mišiomis, kurias atnašavo 
kardinolas Vincentas Sladke
vičius. Atkūrimo deklaraciją 
perskaitė Viktoras Keturakis, 
KD partijos narys nuo 1923 m. 
Konferencijon atvyko ir svei
kino Sąjūdžio bei politinių 
partijų atstovai. Nedalyvavo 
Laisvės lygos, jaunalietuvių ir 
krikščionių demokratų sąjun
gos atstovai, kurie nepripa
žįsta parlamentinio kelio į 
nepriklausomybę. Lietuvos 
krikščionių demokratų partija 
dalyvaus vasario 24 d. rinki
muose. Ji nestatys atskirų par
tijos kandidatų, o dalyvaus po 
Sąjūdžio vėliava.

Konferencijoje patvirtintas 
statutas ir programinė dekla
racija, išrinkta 52 asmenų ta
ryba, iš jos 19 žmonių valdyba. 
LKDP pirmininku išrinktas 
Egidijus Klumbys iš Kauno, 
liaudies deputatas ir Sąjūdžio 
seimo tarybos narys. (LIC)

Aukščiausios tarybos 
nutarimas

Lietuvos aukščiausioji tary
ba vasario 7 d. nutarimu skel
bia, kad Lietuvos liaudies sei

mo 1940 m. liepos 21 d. Lietu
vos įstojimo į TSRS deklaraci
ja, kaip neišreiškusi lietuvių 
tautos valios, yra neteisėta ir 
negaliojanti. Pareiškia, kad 
TSRS 1940 m. rugpiūčio 3 d. įs
tatymas “Dėl Lietuvos tarybų 
socialistinės respublikos pri
ėmimo į Tarybų socialistinių 
respublikų sąjungą”, grindžia
mas Lietuvos liaudies seimo 
1940 m. liepos 1 d. deklaracija, 
yra neteisėtas ir Lietuvos juri
diškai nesaisto. Siūlo Sov. Są
jungai pradėti derybas dėl Lie
tuvos valstybės nepriklauso
mybės atstatymo.

Pasipriešinimas karinei 
tarnybai

Komiteto Ženeva-49 narys 
kaunietis Arnas Taujanskas 
telefonu pranešė Lietuvių in
formacijos centrui, kad sovie
tinė valdžia pradėjusi imtis 
griežtesnių priemonių prieš 
jaunuolius, atsisakančius tar
nauti sovietų kariuomenėje.

A. Taujansko žiniomis, 1000 
vyrų Lietuvoje sugrąžino kari
nius bilietus. Karinis komi
sariatas ir prokuratūra su
stiprino spaudimą prieš neno
rinčius tarnauti armijoje. Bu
vo atvejų, kai jaunuolis, atsi
sakęs tarnauti, buvo prievar
ta vežamas apklausinėjimui.

Pasak“The New YorkTimes” 
dienraščio, sovietų armijos ge
nerolas M. Moisejevas patvirti
no, kad stoti į armiją atsisakė 
6000 jaunuolių, daugiausia iš 
Baltijos kraštų, stipriai ši akci
ja veikia ir Gruzijoje.

Komiteto Ženeva-49, kuris 
buvo įsteigtas remiantis 1954 
m. Sov. Sąjungos ratifikuota 
tarptautine konvencija, sky
riai veikia visuose Lietuvos 
miestuose. J.A.

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

AfA 
SOFIJAI GEČIENEI

mirus,
jos brolienę M. GEČIENĘ ir gimines Lietuvoje 
nuoširdžiai užjaučiame-

Toronto pensininkų klubo vaidyba

Dr, KAZYS ĖRINGIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Pastarasis savo kalboje pa
žymėjo, kad mūsų priešininkai 
skelbė pasauliui, esą lietu
viuose nėra jokios politinės 
sąmonės, kad nepriklausomy
bės siekia tik grupė užsispyru
sių karštuolių. Rinkimai į sei
mą parodė visai ką kita. Rinki
muose dalyvavo 90% piliečių. 
Tai toks didelis nuošimtis, 
koks retai kur užtinkamas pa
saulyje. Vadinasi, žmonėse 
yra išsivysčiusi politinė sąmo
nė. “Rinkimų rezultatai rodo, 
kad lietuviai gavo 91.9% balsų, 
žydai - 5.3%, lenkai - 2.6%, vo
kiečiai - 0.9%. Aiškiausiai tai 
rodo, kad Lietuva - ne tautų 
mišinys, bet susikonsolidavusi 
vienos lietuvių tautos šalis. 
Yra čia ir mažumų, bet tiek, 
kiek kiekvienoj bet kurios tau
tos gyvenamoj šaly. Tačiau ir 
Lietuvos mažumoms turi būti 
patikrintos tautinės teisės”.

Steigiamojo seimo pirmo
sios sesijos ketvirtajame posė
dyje, svarstant amųęstijos 
įstatymą, kalbėjo stipriai bol- 
ševikuojantis socialdemokra
tų partijos atstovas Lekeckas. 
Jis štai ką sakė: amnestija - ne 
tas žodis. Vardan teisybės 
reikia ne amnestuoti, o paleis
ti nekaltuosius. Seimas susi
rinko prancūzų ir rusų revo
liucijų dėka. Įkalinti neva 
bolševikai, o krikščionys de
mokratai - tie patys bolševi
kai. Jis tęsė: “Užėjo Rusų oku
pacijos valdžia ir paskelbė, 
kad visi turtai žmonėm pri
klauso, jie paskelbė tą, kas 
žmonių širdyse glūdi - žemė 
tiem, kurie ją dirba ... Ar kal
ti tie, kurie pjovė (telefono 
stulpus, K. Ė.), ar kurie prive
dė juos prie to, kad pjautų? ... 
Aš verkiau su darbininkais 
Rusuos ir čia aš verkiu su jais. 
Baigiu, perdaug skaudu . . . 
Jūsų ašaros - krokodiliaus 
ašaros, o mano ašaros iš šir
dies”.

Čia įsidėmėtina vyravusi 
seime demokratiškumo dva
sia, nes tie žodžiai buvo pasa
kyti 1920 m. gegužės 20 d., kai 
dar nebuvo pasirašyta taikos 
sutartis su Sovietų Rusija ir 
kai dar nebuvo suėję net me
tai, kai Lietuvos savanorių 
kariuomenė Maskvos armijas 
buvo išstūmusi iš Lietuvos.

Grėsmingų dienų amnestija
Amnestijos klausimu kalbė

jęs krikščionių demokratų 
bloko atstovas Matulaitis ne
sutiko su atstovo Lekecko nuo
mone, esą lietuviai sukūrė vals
tybę dėka tų, kurie ėjo Kapsu
ko keliais. “Pažiūrėję į gretas 
tų, kurie krauju gynė šalį nuo 
bolševikų, nerasim jų tarpe tų, 
apie kuriuos kalbėjo Lekec
kas ... Lietuvos valstybę kaip 
tik statė tie žmonės, kuriem 
buvo brangi lietuvių tauta. 
Kalbėt apie tai, kad steigia
masis Seimas susirinko ačiū 
tiem, kurie kėlė mūsų tarpe 
maištus, kurie griovė valstybę, 
kurie kvietė rusų bolševikų 
gaujas, yra tikra netiesa”. Jis 
dar pridūrė, kad Lietuvos vals
tybei nusikalto ir lenkai dva
rininkai. Jie neturi būti pa
leisti. (Vėliau karininkas Ma
tulaitis žuvo fronte kovose su 
lenkais).

Valstiečių sąjungos atstovas 
Ruseckas, kalbėdamas amnes
tijos klausimu, įsakmiai rei
kalavo išbraukti iš amnestijos 
įstatymo projekto 108 straips

nį. Jei tas straipsnis būtų pri
imtas, sakė jis, būtų paleisti 
nusikaltėliai, padėję ar pa
lengvinę priešo karo žygiams 
ar išpuoliams prieš Lietuvą, 
išdavystės tikslais žudę, pa
sikėsinę išduoti kariuomenės 
dalinį, gundę išdavystei ka- 
ruomenės dalinį ar užpuolę 
Lietuvos dalį, žudę vadus ir 
civilius jiems einant pareigas, 
naikinę gynybos ir puolimo 
priemones, šnipinėję, visais 
tais būdais taip pat kenkę vals
tybei.

Lenkų atstovas Grajauskas 
reikalavo įtraukti į amnesti
jos įstatymą 108 straipsnį. To 
negalima tačiau daryti, tvirti
no Ruseckas, nes taip pada
rius sugrįžtų Lietuvon perbė
gę lenkų pusėn kariškiai ir 
civiliai, grįžtų vokiečių ir bol
ševikų šnipai. Esą jokios am
nestijos negali būti lenkų tar
nam. Jis taip kalbėdamas tada 
dar nežinojo, kad už nepilnų 
penkių mėnesių įsiliepsnos 
žudbūtinės kovos už Lietuvos 
nepriklausomybę prieš užgro
busias Vilnių lenkų armijas, 
besiveržiančias, Lietuvos gi- 
lumon, sustabdytas prie Gied
raičių ir Širvintų, siekusias, 
bet nepajėgusias perkirsti 
geležinkelį ties Kėdainiais.

Steigiamojo seimo pirmo
sios sesijos 34-ojo posėdžio 
protokole yra lenkų kariuome
nės žiaurumams tirti komisi
jos pranešimas, iš kurio pa
aiškėjo, kad lenkai plėšikavo 
Lentvario-Gardino geležinke
lio ruože Lietuvos užpuolimo 
išvakarėse (1920.VIII.2 prane
šimas). Plėšikauta Lentvaryje, 
Rūdiškėse, Pariešėje, Varėno
je, Gardine. Rūdiškėse ir Pa- 
riečėje lietuvių valdžios ne
buvo. Lentvaryje Komisija 
aplankė 30 išplėštų butų. Nuo
stolių sąrašus pateikė 65 asme
nys. Plėšikų pagrobti daiktai 
buvo gabenami vežimais ir 
kraunami į traukinius. Dau
giausia plėšė ir terorizavo 
žydus, net neturtingus. Ko ne
galėjo paimti su savimi - naiki
no: pagalves pjaustė, spintas 
daužė, komodas sulaužė. Į žy
dus šaudė, du nušovė, pjaustė 
ir degino barzdas, kurie ban
dė priešintis- mušė.

"Amžinoji taika su Maskva
Svarbus Steigiamojo seimo 

darbas buvo Lietuvos valsty
bės taikos sutarties su Sovie
tų Rusija ratifikavimas. Po tre
čiojo skaitymo ji buvo ratifi
kuota 1920 m. rugpjūčio 6 d. 
pirmos sesijos 36-ame posėdy
je, daliai socialdemokratų par
tijos atstovų su V. Čepinskiu 
priešakyje, pasišalinus iš po
sėdžių salės. Mosėdyje kalbė
jęs pritariantis sutarties ra
tifikavimui socialdemokratų 
frakcijos atstovas J. Plečkai
tis pareiškė, kad mes, pasisaky
dami už taiką, nepasitikime nei 
kapitalistų Antante (Santarve), 
nei veidmainingais dvarinin
kais lenkais, bet pasitikime 
revoliuciniais rusais. Esą ne
tiesa, jog bolševikai siekia 
ginklu užkariauti pasaulį. Ta
rybos, per kurias jie turėjo su
traukti prie šalies valdymo pla
čiąsias darbo žmonių minias, 
buvo pakeistos valdininkais- 
komisarais. Jų šalis negali iš
bristi iš vargo. Revoliucinė ru
sų armija - pusbadė ir apiply
šusi. Šią žiemą jų laukia gal 
dar didesnis badas. Jie nori 
taikos ir su mumis, ir su visais. 
Siekdami taikos, jie mums da
vė viską, ką tik galėjo. Patys

menkai turėdami jie mums da
vė net aukso.

Kad iš sutartyje aptartos te
ritorijos ne visur rusai yra pa
sitraukę, atstovas Plečkaitis 
nelaikė kliūtimi ir tvirtino, 
jog rusais galima ir reikia pa
sitikėti. Ko dar norėt iš bol
ševikų, klausė Plečkaitis ir tę
sė: “O sakykite, Gerbiamieji, 
kaip į mus prabiltų lenkų atsto
vai, jei jų armija kaip perga
lėtoja vėl ateitų į Vilnių? Ar 
nebūtų ta armija kitą dieną 
Kaune”?

Jo žodžiai, praėjus dviem 
mėnesiam maždaug išsipildė, 
nes Lenkija užgrobė Vilnių bei 
jo kraštą ir sudarė grėsmę Lie
tuvos nepriklausomybei. Už
griuvo ir sovietų okupacija, bet 
prireikė 20-ties metų.

Tada niekas nežinojo ir ne
galėjo žinoti, kad J. Plečkai
tis susidės su lenkais, ir vyk
dantį jų uždavinius Lietuvos 
socialdemokratai 1927 m. jį pa
šalins iš partijos.

Aiškiai pasisakydamas už 
taikos sutarties su rusais ratifi
kavimą, įsidėmėtiną kalbą sei
me pasakė krikščionių demo
kratų, bloko atstovas Vytau
tas Čarneckis. Jis tarp kitko 
pareiškė: “Tik kelios savaitės 
praėjo sutartį pasirašius, o 
Vilniuj ir kitose rusų kariuo
menės paimtose Lietuvos vie
tose jau yra įvykę nemaža gi
liai mus įžeidžiančių faktų. 
Mūsų civilinės valdžios atsto
vam neleidžiama eiti jiems pa
vestų pareigų, vietoj to kuria
mi įvairūs revkomai, įvedama 
smarki šmeižiamoji agitacija 
prieš Steigiamąjį Seimą, vy
riausybę, prieš mūsų kariuo
menę; lietuvių laikraščiai Vil
niui uždaromi, mūsų piliečiai 
areštuojami, žmonių turtas 
plėšiamas”.

Atstovas Čarneckis nurodė 
ir sutarties trūkumus. Sutar
tyje rusai įsipareigoja grąžin
ti išvežtą Rusijon Lietuvos tur
tą, bet tik tą, kuris yra rusų vy
riausybės ir visuomeninių or
ganizacijų žinioje. Apie priva
čiose rankose esantį Lietuvos 
turto grąžinimą sutartyje ne
kalbama. Netiksliai sutartyje 
suformuluotas geležinkelio me
džiagos ir riedmenų grąžinimo 
klausimas, nes nenurodytas 
grąžinamų priemonių skaičius.

Kalbėtojas nurodo ir kitus 
trūkumus, būtent: “Deja, tai
kos sutartis nenumato grąžin
ti Lietuvai priklausančios jai 
dalies bendrojo Rusų valsty
bės turto. Lietuva, kai buvu
si Rusų valstybės dalis, turi 
neginčijamos teisės į atitin
kamą dalį tų turtų, kurie per 
ilgus metus buvo sukrauti ne 
vienos kurios nors Rusų pro
vincijos, bet lygiai visų jos pi
liečių, ir tie turtai tarnavo vi
sai Rusų valstybei bei jos rei
kalams. Tai, pavyzdžiui, aukso 
fondas, karo laivynas, ginklai 
ir amunicija, pasiuntinybių 
turtai užsieniuose. Tokio
straipsnio sutarty mes nema
tome, . .. vadinasi šiuo yra pa
darytas didelis Rusams nusi
leidimas” (kalba truputį reda
guota, K.Ė).

Už skriaudas, pralietą krau
ją ir ašaras, už begalines dva
sines kančias, mes, atsiskirda-
mi, nereikalaujame iš rusų nie
ko. Lai Dievas jiem atleidžia 
taip, kaip mes jiems atleidžia
me, visiems amžiams skirda
miesi nuo buvusių mūsų valdo
vų - baigė kalbą seimo atsto
vas Čarneckis.

(Bus daugiau)

AfA 
ALENAI BINDOKAITEI- 

KERNIENEI
Lietuvoje mirus, 

jos dukrai LAIMAI KANCLERIENEI-KERNIŪTEI, AL
GIUI ir BIRUTEI KERNIAMS, GAILEI KRIŠTOLAI
TIENEI su šeima gilią užuojautą reiškia -

Mašalų šeima

AfA
ELENAI GIPIENEI

mirus,
jos vyrui JULIUI, seserims - IRENAI VARANKIENEI, 
NATALIJAI ADOMAVIČIENEI, broliams - ZIGMUI, 
STASIUI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą -

G. B. Narbutai

AfA 
FELIKSUI MACKEVIČIUI

mirus,

jo seserį VERONIKĄ OTTIENĘ su šeima, žmoną 
JADVYGĄ, dukrą, sūnų, vaikaičius bei visus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

B. Čirūnienė A. R. Siručiai

O. Dementavičienė A. A. Smailiai

M. Norkienė A. S. Petraičiai

PADĖKA
Mūsų brangiam ir mylimam vyrui, tėvui, 

uošviui bei dėdukui

a.a. inž. VYTAUTUI BALSIUI
1990 m. sausio 16 d. iškeliavus iš šio pasaulio, 

dėkojame gerb. kun. klebonui Jonui Staškui, solistei Slavai 
Žiemelytei, muzikui Jonui Govėdui.

Dėkojame karsto nešėjams; už aukas - Mišioms, “Cari
tas”, “Tėviškės žiburiams”, Vėžio draugijai; už pareikštas 
užuojautas žodžiu, raštu ar per spaudą, taip gausiai aplan
kiusiems velionį koplyčioje ir palydėjusiems į kapines; už 
puikias gėles.

Dėkojame visai plačiai giminei bei draugams už tokią 
šiltą globą mūsų skausmo valandoje.

Likome be vyro, tėtės, “Ilgo” ir dėduko, tačiau jaučiame 
didelę meilę visų Jūsų širdyse - įvertiname ir nuoširdžiai 
dėkojame -

Valytė, Tomas, Dalia ir Mikas, 
Saulius, Audra ir Indrė

Caiiabian Sht iii cmorials O).
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



Lietuvos vyskupai vieno susirinkimo metu Kaune. Iš kairės: vysk. JUOZAS PREIKŠAS, kardinolas VINCENTAS 
SLADKEVIČIUS, vysk. VLADAS MICHELEVIČIUS ir kiti aukšti dvasiškiai

Lietuvių informacijos centras

Jie buvo keturi JONAS MARČIULIONIS

Lietuvos laisvės kovotojai, žuvę kovose su enkavedistais ir jų talkininkais

Jau seniai Niujorke veikia 
Lietuvių religinis šalpos cent
ras, kuriam vadovauja kun. Ka
zimieras Pugevičius. Centras 
rūpinasi religine pagalba ir 
kartu informuoja pasaulį apie 
religinę būklę Lietuvoje.

Religiniai reikalai yra glau
džiai susiję su žmogaus teisių 
gynyba. Tokiu būdu religinės 
šalpos darbas perėjo ir į kitų 
plotmę - kovą už žmogaus tei
ses Lietuvoje. Tam reikalui bu
vo įsteigtas Lietuvių informa
cijos centras taipogi Niujor
ke. Jo direktorė - Gintė Damu- 
šytė. Dar buvo įsteigtas sky
rius Vašingtone su vadovu Vik
toru Naku ir Romoje. Pastara
sis jau uždarytas.

Veikla
Lietuvių informacijos cent

ro pagrindinis darbas yra gau
ti žinias iš Lietuvos, patikrin
ti jų autentiškumą ir jas pa
teikti lietuvių ir kitataučių 
spaudai bei žinių agentūrom. 
Centras per ilgesnį laiką įga
vo kitataučių pasitikėjimą. 
Dabar į centrą kreipiasi viso 
pasaulio žinių agentūros.

Tokia veiklos apimtis reika-

Vaidotui Antanavičiui susi
tikimą su Jungtinių Tautų pa
reigūnais. Suorganizavo Arvy
do Juozaičio pokalbius su 
“New York Times”, Filadelfi
jos “Inquirer” redakcijomis, 
susitikimus su “Soviet Natio
nality Survey”, CBS, “Lawyer’s 
Committee for Human Rights” 
įstaigų pareigūnais, su suo
mių ir olandų atstovais Jung
tinėse Tautose.

Suteikė informaciją JAV žur
nalistams, vykstantiems į Lie
tuvą, pagalbėjo sąjūdininkams 
- Zigmui Vaišvilai ir Antanui 
Buračui. Suprogramino ir pa
siuntė amerikiečių lėšom nu
pirktą kompiuterį “Tremties” 
klubui Lietuvoje ir atliko ki
tus reikšmingus darbus.

Vašingtono skyrius
Jo pagrindinė užduotis rink

ti informaciją apie įvykius 
Lietuvoje, juos objektyviai 
paruošti ir pateikti Vakarų 
spaudai, taip pat ir lietuvių, 
JAV kongresui, Valstybės de
partamentui, Saugumo tarybai 
ir įvairiom organizacijom. 
Praeitą vasarą Vytautui Lands
bergiui parūpino susitikimą

Sulauks Tėvynė naujo ryto. 
Vergijos nuoginta, basa: 
Paminkluos vario ir granito 
Plevena didvyrių dvasia.

Jie gyveno ramiai, dirbo že
mę, augino duoną ir vaikus. 18 
ha smėlėtos žemės lopinėlis 
buvo ne per didelis devynių 
asmenų šeimai. O čia dar sun
kiai pakeliami žemės ūkio mo
kesčiai ir dalios vertė diržus 
kietai susiveržti. Bet jie ne
siskundė, nedejavo. Atkakliu 
darbu stengėsi išsikapstyti iš 
bėdų. Paaugs vaikai, bus užva
dėliai — palengvės.

Laisvės metais
Kukli Marčiulaičių sodyba 

glaudėsi prie Jiesios upės, 
niekad nesibaigiančios lyde
komis ir vėgėlėmis, o jos pa
krantėse augo kuplūs medžiai 
ir krūmai. Sodybos šeiminin
kas Kazimieras Marčiulaitis 
buvo nagingas ir darbštus: 
baldus, žemės ūkio padargus, 
namų apyvokos reikmenis 
meistriškai pasidirbdavo; mo
kėjo ir namus statyti. Jis ne 
tik sau, bet ir kitiems namą 
pastatydavo ar kokį vežimą, 
roges padarydavo. Nebuvo 
brangininkas, todėl klientų 
niekad nestokojo. Šitaip ir pa
pildydavo savo šeimos biudže
tą vienu kitu litu.

Marija Marčiulaitienė, tarsi 
bitelė, lėkdavo, skubėdavo, 
rankų neatitiesdama visokius 
darbus dirbdavo. O tų darbų 
netrūko: čia valgį gamink, čia 
vaikų pulkelį prižiūrėk, čia 
vėl bėk į laukus vyrui padėti. 
Puiki verpėja ir audėja buvo.

O vaikai — vienas paskui 
kitą. Vyriausias — Antanas 
(g. 1923 m.) nepasižymėjo fi
zine jėga nei ištverme, užtat 
buvo gabus mokslui. Todėl tė
vai nutarė jį, baigusį pradi
nę mokyklą, leisti į Prienų “Ži
burio” gimnaziją. Antrasis — 
Vytas (g. 1925 m.) į mokslus ne
linko, bet žemės ūkio darbuose 
buvo nepakeičiamas. Trečias 
vaikas, vardu Klemensas, buvo 
nepaprastai judrus, turėjo po
linkį į techniką, mokėjo pa
juokauti ir paišdykauti, tačiau 
visi jį mylėjo už draugiškumą, 
paslaugumą. Justinui likimas 
lėmė būti pilnapadžiu, todėl 
buvo juokaujama, kad mergi
ną gal ir susiras, bet kareiviu 
būti negalės.

Didžiausias motinos džiaugs
mas buvo penktuoju gimęs 
vaikas — dukrelė Birutė. O 
štai netrukus ir vėl sūnus — 
Kostas, visada toks rimtas, 
mąstantis. Ir šį tėvai leis to
liau mokytis. Pagaliau pasku
tinis vaikas — dukra Aneliukė, 
savo judrumu, linksmumu nu
sidavus! į Klemensą.

Vaikai augo — vargai ma
žėjo. Dukros motinai namų 
apyvokos darbuose padėdavo, 
sūnūs kartu su tėvu žemelę 
kutendavo, gyvulius prižiūrė
davo.

Visi turėjo skambius bal
sus ir puikią klausą, todėl 
dažnai pajiesys skambėdavo 
dainomis.
Jei vargas suspaudė, širdy neramu, 
Užtraukdavo dainą prie savo namų. 
Ir prakaitą sūrų po darbo nubraukę, 
Melodijas, būdavo, traukia.

Darbas ir daina lydėjo šei
mos gyvenimą. Kai šiek tiek 
prasigyveno, nutarė statytis 
naujus trobesius, nes senieji 
jau visai sukiužo.

O čia, lyg tyčia, karo viesulas 
užgriuvo

Ir varganą pastogę nupūtė ugnim.

Karo dienos
Jau pirmąją karo dieną buvo 

sudeginti visi Marčiulaičių 
trobesiai ir gyvuliai. Šeima 
liko be pastogės ir be duonos 
kąsnio. Užgriuvo nauji rūpes
čiai bei vargai. Bet naginga 
ir darbšti šeima nenuleido 
rankų: vėl statėsi trobesius, 
vėl dirbo žemę ir nesiskundė, 
kad sunku.
Nuslinko karo siaubas į rytus per 

mūsų žemę,
Paskui — atgal į vakarus. Ir va: 
Atgriuvo bolševikų įniršiai aptemę. 
Ir sudejavo skaudžiai vargo Lietuva.
Dabar ne vien tik duonos baisiai 

trūko —
Stokojome ramybės dieną ir nakčia. 
Pro klaikumą vergijos tiršto rūko 
Prasiveržė ir laisvės troškulys, 

ir neapsakoma kančia.
Saldus tas žodis laisvė, bet už tai 

kovoti
Belieka mums (taip tarė sūnus 

Vytas vienąkart.)
Ir ėjo vyrai tramdyt slibiną besotį. 
O kas galėjo jiems tada ką nors 

patart?

Reikia gintis
Rusai okupantai paskelbė 

mobilizaciją. Ar galėjo atsiras
ti tokių, kurie paklustų, jei 
1940-1941 m. bolševikų įvykdy
tos kraupios žudynės Rainių 
miškelyje, Pravieniškėse, ki
tur, deportacijos įgąsdino 
žmones ir privertė dar labiau 
neapkęsti okupantų. Už ką 
lietuvis turėjo eiti į frontą 
ir lieti kraują, aukoti gyvybę?! 
Tad nėra ko stebėtis, kad jauni 
vyrai metėsi į miškus, ėmė į 
rankas ginklus ir ryžosi gintis.

Išėjo ir Vytas 1945 m., susi
rado miškuose bendraminčių 
kovos draugų. Visi tikėjo už
sienio radijo propaganda, kad 
po fašizmo saulėlydžio tuoj 
ateis ir bolševizmui galas Lie
tuvoje.
Netrukus antras, trečias ir 

ketvirtas brolis
Pasuko pirmojo pasirinktu keliu. 
Nelygios buvo jėgos, oi, nelygios, 

bet jie kovės
Ir niekad nepasakė: Dieve, 

negaliu ...
Paliko tada tėvas lauką nesuartą, 
Išėjo vargšė motina su sielvarto 

našta.
Sugirgždino trobos duris ji 

paskutinį kartą,
Galulaukėj pravirko skausmo 

palaužta.
O sūnūs slapstėsi miškuos ir 

kovėsi, ir ... krito,
Ir dingdavo kažkur jie paslapčia.
Tėvynėj tvyrojo kraupi naktis

be ryto,
Gaisrų pašvaistės blykčiojo tai ten, 

tai čia.

Partizanas Vėjas
Partizanas Vytas, pasivadi

nęs Vėju, rezistencinėse kovo
se išbuvo gana ilgai — 6 metus. 
Žuvo 1951 m. sausio 14 d. Jam 
teko dalyvauti daugelyje susi
rėmimų su enkavedistais ir so
vietinės armijos daliniais. 
Paskutinį kartą susirėmė su 
priešais netoli Marijampolės. 
Jo kovos draugui Kazimierui 
Kurtiniui — Ąžuolui peršovė 
petį, o Vytą sužeidė mirtinai.

Partizanai buvo priversti 
trauktis į saugesnę vietą. Prie
šai, surinkę savo draugų la
vonus, grįžo į būstinę. Tuo 
metu vietos gyventojai Nari- 
jauskai paslėpė Vėjo lavoną 
saugioj vietoj. Jo brolis Kle

mensas (Karaliūnas) su kitais 
partizanais atvežė žuvusiojo 
lavoną į Prienų raj. Mielaiš- 
kampio kaimą ir pašarvojo Ma
rytės Bubnytės namuose.

Netrukus Mielaiškampyje 
pasirodė enkavedistai su stri
bais. Karaliūnas lemiamu mo
mentu apkabino brolio lavoną 
ir pasakė:

— Aš nuo jo nesitrauksiu, 
geriau čia pat žūsiu.

Enkavedistai praėjo pro ša
lį. Narsus kovotojas buvo pa
laidotas ne kur nors bulvių 
duobėje ar raiste, o Skersa- 
balio (Prienų raj.) senka
piuose.

Vytas buvo labai pamaldus: 
su Dievo vardu lūpose ir šir
dyje eidavo į mūšį ar trumpo 
poilsio. Dievobaimingumo 
jausmą skiepijo ir savo ko
vos draugams. Jis dažnai or
ganizuodavo bendrą maldą. 
Ne kartą jis yra pasakęs:

— Kad tik nepakliūčiau 
priešams gyvas ar negyvas.

Taip, Viešpats išklausė jo 
pageidavimo. Maldos padėjo. 
Apie tai liudija ir šis faktas. 
1950 m. naktį Alksniakiemyje, 
kur glaudėsi tėvai, turėjo įvyk
ti Vyto susitikimas su namiš
kiais. Apie tai sužinojo enka
vedistų sekliai. Sutartą pasi
matymui valandą siūbtelėjo 
enkavedistai ir padarė nuo
dugnią kratą. Deja, nieko ne
pešė. Vytas su draugais atvyko 
dieną ir laimingai susitiko su 
tėvais bei jauniausiuoju bro
liu Kostu, tuo metu gyvenusiu 
dar su tėvais. Intuicija, o gal 
kokios netikėtos kliūtys jį ver
tė vėluoti į susitikimą.

Justinas — Milžinas
Pusę metų anksčiau (1950. 

05. 16) žuvo Vyto brolis Justi
nas — Milžinas (g. 1929 m.). Žu
vo nepertoliausiai nuo tėviš
kės. Nedidelį penkių vyrų bū
relį užklupo priešai ir nušovė 
jį bei Leoną Kurtinį —Jaunu
tį. Spėjama, juos paskundęs 
vietos eigulys. Lavonus enka
vedistai nugabeno į Sasnavą, 
po to į Igliškėlį, pagaliau už
kasė prie Šilavoto kapinių bu
vusioje bulvių duobėje. Mano
ma, kad juos kažkas duobėje 
atrado ir palaidojo kapinėse. 
Ten dabar stovi medinis kry
žius, primenantis du nelygio
je kovoje žuvusius partizanus.

Klemensas — Karaliūnas
Kitas brolis — Klemensas 

(Karaliūnas) (g. 1927 m.) neti-

lauja labai daug darbo ir pa
stangų. Taipogi yra galimybė 
iš JAV institucijų gauti Lie
tuvai finansinės paramos. Bet 
tokios institucijos, skirdamos 
nemažas sumas, nori, kad jas 
tvarkytų patikimi ir kompeten
tingi asmenys. Tokias paslau
gas stengiasi atlikti LIC. Bet 
tai pareikalauja iš Centro daug 
darbo ir finansų.

Niujorko skyrius
Praeitą vasarą LIC iš Niujor

ko koordinavo Sąjūdžio vadovo 
Vytauto Landsbergio keliones 
JAV-se. Suorganizavo pokal
bius su “National Review”, 
Helsinkio “Watch and Free
dom” institucijų pareigūnais, 
parūpino susitikimus su Bri
tanijos, V. Vokietijos ir Šve
dijos atstovais Jungtinėse 
Tautose. Taipogi parūpino 
kun. Alfonso Svarinsko susi
tikimą su buvusiu preziden
tu R. Reaganu.

Centro žmonės dalyvavo tarp
tautiniame misijinių organi
zacijų pasitarime ir supažin
dino su LKB kronikos vaidme
niu Lietuvoje. Dalyvavo ir Sov. 
Sąjungos krikščionių koalici
jos suvažiavime Vašingtone. 
Parūpino liaudies deputatui

ketai žuvo prie Amalvos ežero 
(Marijampolės raj.). Tą dieną 
jis su būrio draugu Vincu Bra
žinsku — Smaugliu išsiruošė 
prie šio ežero susitikti su ki
tais partizanais. Abu valtimi 
persiyrę ežerą ir pastebėjo 
ant kranto belaukiančius vy
rus. Karaliūnas išlipo ant 
kranto, draugas pasiliko val
tyje. Klemensui (Karaliūnui) 
staiga kilo įtarimas, kad as
muo nepanašus į tą, su kuriuo 
reikėjo susitikti. Abu pasisa
kė savo slapyvardžius. Staiga 
nepažįstamieji jį čiupo, norė
dami paimti gyvą. Klemensas 
dar spėjo paleisti seriją šū
vių, o paskutinę akimirką pats 
nusišovė. Taip ir nepavyko pa
salūnams paimti jo gyvo. Tuo 
tarpu Smauglys iš valties nu
šovė vieną atėjūną.

Klemensas — Karaliūnas, 
kaip ir brolis Vytas, daug 
kartų yra kovęsis su enkave
distais, stribais ir kariuome
nės daliniais.

Kostas —Slanka
Vėliausiai partizanauti iš

vyko Kostas, pasivadinęs Slan
ka, ir vėliausiai žuvo (1952.

(Nukelta į 6-tą psl.)

su sovietologu Z. Brzezinski, 
“National Endowment for De
mocracy” fondo pirmininku, 
“Vashington Post” ir “Associa
ted Press” redaktoriais.

Lydėjo kun. Alfonsą Svarins
ką į Maryland kalėjimą susi
tikti su kaliniais, parūpino 
dalyvauti “Evening Exchange” 
televizijos programoje. Sąjū
džio atstovą Arvydą Juozaitį 
supažindino su “U.S. News & 
World Report”, “Associated 
Press”, “Washington Post” re
daktoriais, senatoriumi Do
nald Riegle.

Zigmui Vaišvilai suorganiza
vo spaudos konferenciją. “Na
tional Press” klube. “Caritas” 
pirmininkei Albinai Pajar
skaitei parūpino susitikimą 
su Amerikos katalikų vyskupu, 
žinių agentūrų ir labdaros or
ganizacijų vadovais. Atliko 
dar ir kitus panašius darbus.

Finansinė krizė
Prieš vienerius metus dėl 

lėšų trūkumo LIC turėjo už
daryti savo skyrių Romoje. Tai 
yra didelis nuostolis bendram 
Lietuvos reikalui. Kai pasaulio 
dėmesys nukrypo į Lietuvą, tai 
informacijos veikla, turėtų bū
ti plečiama. Romos skyrius bū
tų aptarnavęs Vakarų Europą 
žiniomis apie Lietuvą. Cent
ras priverstas dėl lėšų trūku
mo mažinti savo veiklą.

LIC darbas reikalauja nema
žai lėšų, kurias teikia išeivi
jos lietuviai. Bet išlaidos vir
šija pajamas. Vašingtono sky
riaus tolimesnis egzistavimas 
priklausys nuo to, kaip lietu
vių visuomenė įvertins būtiną 
LIC veiklą.

Vašingtono skyriui viene- 
riems metams reikia $54,463 
JAV. Į tai įskaitoma kukli sky
riaus vedėjo alga, būstinės 
nuoma, telefonas, įrengimų 
priežiūra bei būstinės reikme
nys. Skyriaus vedėjas dažnai 
prideda iš savo kišenės. Pvz. 
reikia apnakvydinti ir paval
gydinti svečius iš Lietuvos.

Jiegu skyrius negaus finan
sinės paramos, turės užsidary
ti. Tai jau tragiška padėtis, ku
ria turėtų susirūpinti visi ir 
ateiti centrui į pagalbą.

Lietuvos klausimas yra viso 
pasaulio lietuvių reikalas. 
Financinės institucijos, fon
dai, organizacijos ir pavie
niai lietuviai turi rimtai su
sirūpinti, kad nebūtų nutrauk
tas pirmos reikšmės darbas.

Gabija

VLIKo valdybos posėdžio,įvykusio 1990 m. sausio 28 d.Vašingtone,dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės: dr. Jonas 
Stiklorius, dr. Elena Armanienė, dr. Domas Krivickas, dr. Kazys Bobelis, Algis Regis, Janina Čikotienė; antroje 
eilėje: Vilius Bražėnas, Pilypas Narutis, Juozas Vitėnas, Jonas Bobelis, dr. Leonas Kriaučeliūnas, Vytautas Jokū
baitis, Algis Vedeckas, Juozas Giedraitis Nuotr. J. Čikotienės

Tėviškės žiburiai • 1990. II. 20 - Nr, 8 (2087) • psl. 3

Lietuviškas kryžius, išlikęs Ignalinos rajono Linkmenų vietovėje. Jis pri
mena laisvės laikus, kai kryžiai nebuvo naikinami, kai tikintieji nebuvo 
persekiojami

Apie persitvarkymą išeivijoje
Ar nereikės keisti savo ligšiolinius pavadinimus 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei ir VLIKui?
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

M. Gorbačiovo paskelbto 
persitvarkymo dėka Lietuvoje 
kuriasi organizacijos, atsiku
ria kadaise sovietinės valdžios 
likviduotos sąjungos, atsistei- 
gia politinės partijos. Net ir 
komunistų partija, paveikta 
tautoje vyraujančios nuotai
kos ir gelbėdama savo presti
žą, atsiskyrė nuo Maskvos. Nors 
tikros laisvės dar nėra, bet ga
lingi jos šaukliai ir pirmie
ji pranašai jau kelia savo bal
są. Lietuvos spaudoje jau ma
tome straipsnius, už kuriuos 
dar taip neseniai būtų Sibi
ro tremtis ar net dar blogiau . ..

Minėti pasikeitimai sukrė
tė ir išeiviją. Masinės kelio
nės, oficialūs ir neoficialūs 
lankymaisi, menininkų ir an
samblių gastrolės vyksta be
veik kas savaitgalį didesnėse 
lietuvių kolonijose. Užsimez
gė glaudūs ryšiai ir draugys
tės, prasideda ekonominių sai
tų užuomazgos. Žodžiu, persi
tvarkymo dvasia palietė lietu
vius abipus Atlanto, nors jo pa
dariniai reiškiasi Lietuvoje, o 
išeivija gėrisi jo rezultatais. 
O ar kas pasikeitė pas mus? Jei 
pasikeitė, tai tik tiek, kad jau 
atšaukta tradicinė dainų šven
tė, sumažėjo mūsų menininkų 
gastrolės, nutilo mūsų koncer
tai, tik dar tebeveikia organi
zacijos ir spauda.

Kai atvykome į šį žemyną, 
radome lietuviškas organiza
cijas, parapijos, spaudą. Visa 
tai buvo išlaikyta per ištisą 
Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpį. Atvykę įsteigėme 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę, atkūrėme skautus ir ateiti
ninkus, įsteigėme lituanisti
nes mokyklas, atsigabenome 
Lietuvos politinių partijų at
stovus.

Galvojant apie viltį Lietu
vai susilaukti nepriklausomy
bės, kyla savotiškos mintys. 
Kai Lietuva bus nepriklauso
ma, ar galima bus turėti orga
nizaciją, kuri vadinasi Pasau
lio Lietuvių Bendruomene? Ji 
turėtų keisti savo vardą ir va
dintis Išeivijos lietuvių bend
ruomene. Bendruomenė, kaip 
tokia, privalo išlikti su viso
mis savo funkcijomis ir uždavi
niais, tačiau yra būtina derin
tis prie istorinių įvykių. Dau
guma išeivių nebegrįš į Lietu
vą, kaip į ją negrįžo ankstyves
nės išeivių kartos. Visos tau
tos turi savo išeivijas, kurios 
krizės atvejais atlieka reikš
mingą vaidmenį savo kilmės 
kraštų gyvenime. Dielį vaidme
nį atliksime ir mes, būdami 
moraline ir materialine atspa
ra savo tautiečiams, jei išlai
kysime savo kultūrines verty
bes ir įsipareigojimus.

Panašūs pasikeitimai turėtų 
vykti ir kitose organizacijose. 
Paskutiniame “Skautijos” lei
diny skaitau dviejų LSS tarybų 
pirmininkų sveikinimus. Taip

pat yra du vyriausi skautinin
kai, dvi vyriausios skautinin- 
kės . . . Organizacijos inicia
lai LSS reiškia Lietuvių skau
tų sąjungą, bet tuo pačiu ir Lie- 
tuovs skautų sąjungą. Tai nėra 
nauja organizacija, tik atsikū
rusi po beveik penkių dešimt
mečių nuo jos uždarymo. Lietu
vos skautai idealistai išsaugo
jo skautiškus idealus, o dabar 
jau gali laisvai veikti. Išeivi
jos skautijai, veikusiai lais
vai ir nevaržomai, reikia pripa
žinti didelius nuopelnus, nes 
ji išaugino naujas vadovų ei
les, išnaudojo visas progas 
praktiškai skautauti, stovyk
lauti, rengti Kaziuko muges, 
kas buvo neįmanoma Lietuvo
je. Todėl Lietuvos skautų ži
nių krūvis yra gerokai nuken
tėjęs ir jiems yra reikalinga 
talka išeivijos skautų, be per
traukos išlaikiusių visas lietu
viškos skautijos tradicijas. 
Bet ateina laikas apsispręsti, 
kuriame krašte yra Lietuvos 
skautų centras arba vyriausio
ji būstinė, o kur tik šaka.

Gan rimtą vardo problemą 
sukelia VLIKas, iš politinių 
grupių prieš daugelį metų Lie
tuvoje sudaryta organizacija, 
kuri savo paskirties atlikti ne
galėjo, nes partijos be savo 
valstybės neturi nei praktiš
kos, nei politinės įtakos. Pa
vadinimas Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, ma
tant, kas tą išlaisvinimo dar
bą atlieka, kas priešinasi Gor
bačiovui ir stato Maskvai rei
kalavimus, nėra tinkamas, nes 
tai nėra vyriausias Lietuvos 
išlaisvinimo organas, ir lyg 
pažeidžia tuos, kurie stoja 
prieš Maskvą kaip Dovydas 
prieš Galijotą, ne maldauja, 
bet reikalauja laisvės. Ne
žinia, ar tokie asmenys kada 
nors nenukentės, kol dar nė
ra aiškus ir pačios “perestroi- 
kos” likimas. Jie yra rizikos 
ir drąsos pavyzdys atviroje 
kovoje už išlaisvinimą. Pasiun
timas sveikinimo telegramos 
Lietuvos komunistų partijai, 
nešusiai daug nelaimių mūsų 
tautiečiams, nesiderina su 
Lietuvos laisvinimo dvasia. 
Aišku, kad laisvame krašte, 
bet kokia organizacija turi 
teisę veikti, bet laikas atsi
kratyti senojo pavadinimo. Jau 
atėjo laikas kreipti realų žvilgs
nį ten, kur vyksta tikras lais
vinimo darbas, ir pripažinti 
nuopelnus tiems, kurie jų užsi
tarnauja.

Svarbu, kad išeivija nenu
silptų, neprarastų savo kūrybi
nio potencialo, kad tęstų per 
keturis dešimtmečius sukurtas 
tradicijas. Antra vertus, pa
mažu privalome pratinti save 
prie tos minties, kad esame tik 
savo tautos šaka, bet ne jos ka
mienas.

• Jei žmonės kalbėtų tik apie 
dalykus, kuriuos jie supranta, be
matant pasaulyje viešpatautų tyla 

(kiniečių priežodis)
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® PAVERGTOJE TEVYIMEJE
VILNIAUS “MIDUTIS”

“Midučiu” pavadinta nedi
delė, tik tris staliukus turinti 
kooperatyvinė kavinukė, atida
ryta Vilniaus senamiestyje, 
Klaipėdos gatvėje. “Midutyje” 
dirba Vilniaus pedagoginio in
stituto studentas Arūnas Stro- 
lis su žmona Danute, Jonas Buk- 
lerevičius, Virgis Čibiras ir Va
lentina Strolienė. “Midutyje” ga
lima gauti kavos, arbatos su me
dumi arba mėtomis ir pyragai
čių, iškeptų taip pat su medu
mi. Skamba šeimininkų parink
ta gera muzika. Dail. Aleksand
ras Tarabilda rengia nuolatines 
savo medžio drožinių parodėles, 
labai tinkančias prie rūsyje 
įsikūrusio “Midučio” vidaus 
įrenginių.

GRĄŽINO VYSKUPIJOS RŪMUS
Po didelių vysk. Juozapo Ma

tulaičio ir Sovietų Sąjungos 
liaudies deputato Juliaus Juze
liūno pastangų Kaišiadorių vys
kupija atgavo savo rūmus, ku
riuose buvo įsikūrusi Kaišiado
rių biblioteka ir civilinės met
rikacijos skyrius. Juose dabar 
jau veikia ateitininkai, draugi
jos “Caritas” rėmėjai. Į juos ga
lės grįžti Kaišiadorių vyskupi
jos kurija, prisiglaudusi ke
liuose įsigytuose nameliuose. 
Vis dar pilnai nėra išspręstas 
vyskupijos klebonijų bei kitų 
patalpų grąžinimo klausimas 
Kaišiadorių rajone. Dviejų kle
bonijų nesutinka grąžinti jas 
įsigiję asmenys. Ypač didelius 
reikalavimus kelia dabartinis 
Gegužinės klebonijos savinin
kas Zakarauskas. Liūdnai atro
do klebonijos pastatai Palome
nėje, dar liūdniau — visiškai 
apleisti Darsūniškyje.

ATSTATYS KATEDRĄ
1926 m. įsteigus Vilkaviškio 

vyskupiją, jos katedra tapo 1884 
m. pastatyta Švč. M. Marijos Ap
lankymo bažnyčia. Vilkaviškį 
nusiaubė II D. karo bangos, nuo 
kurių smarkiai nukentėjo ir ka
tedra. Vidos Nendrytės praneši
mu “Tiesos” sausio 13 d. laido
je, 1950 m. vyskupas katedroje 
dar teikė Sutvirtinimo sakra
mentą, o 1952 m. ji buvo pradėta 
griauti ir visiškai nuversta per 
porą metų. Katedros plytos kai 
kam tada tapo pigia statybine 
medžiaga. Žemėje liko tik kated
ros pamatai, toje vietoje įren
gus aikštę. Jos atstatymo klau
simas buvo diskutuojamas nuo 
pernykščio rudens. Atstatymui 
pritarė ne visi, nes jam reikės 
beveik keturių milijonų rublių. 
Mažiau kainuotų naujos kated
ros pastatymas. Vis dėlto dis
kusijas laimėjo senosios kated
ros atstatymo šalininkai. Mies
to aikštėje atkasti jos pamatai, 
patikrintas jų atsparumas, at
liekami parengiamieji darbai. 
Atstatymo projektą, remdama
sis senaisiais dokumentais ir 
nuotraukomis, ruošia žymusis 
architektas prof. Vytautas 
Nasvytis su savo studentais. 
Katedros atstatymą tikimasi 
pradėti šį pavasarį. Neišspręs
ta tebėra valdžios skola vysku
pijai už nusavintus ir kitiems 
reikalams panaudotus pastatus. 
Buvusioje kunigų seminarijoje 
įsikūrusi siuvykla, o kurijos 
pastatas su parapijos sale pa

verstas Vilkaviškio miesto kul
tūros namais. Ir sunaikinta ka
tedra, ir nusavinti pastatai 
buvo pastatyti tikinčiųjų au
komis.

PELĖS IR ŽIURKĖS
Šiltas praėjusių metų ruduo 

ir taip pat šilta dabartinė žiema 
atnešė žiurkių ir pelių antplūdį. 
“Lietuvos ryto” informacijoje ra
šoma: “Iš tikrųjų nerimą kelian
čios žinios: ūkinių prekių par
duotuvėse eilutės prie pelėkau
tų, kaimuose (ypač Vilniaus rajo
ne) siaučia graužikų ordos, sosti
nėje išbadėję padarai įsigudri
no graužti net garažuose stovin
čių automobilių padangas. Žiur
kės ir pelės šmirinėja jau net 
vienuoliktuose daugiabučių na
mų aukštuose. Žiemos šiltumas 
taip joms patiko, kad net ‘atėjo 
meilės metas’ — gimė neplanuo
ta žiurkiukų bei peliukų karta. 
Jie irgi ėsti nori. Spąstų trūks
ta, katinai, bent jau dauguma, 
išponėję — pelių nebegaudo, o 
nuodus naudoti ne visi linkę — 
krapštyti paskui iš po grindų ar 
pan. žiurkių dvėselienas men
kas malonumas. Be to, žmonės 
šiais laikais baikštūs — net de- 
zinfektorių baidosi — į namus 
neįsileidžia ...” Gyvenama vil
timi, kad graužikų antplūdis 
baigsis arba orams atšalus, arba 
visiškai atšilus, kai dauguma 
graužikų išsikraustys į laukus.

IŠNIEKINTOS VĖLIAVOS
Giedrė Bradauskienė Kalėdų 

išvakarėse “Komjaunimo tieso
je” (dabartiniame “Lietuvos ry
te”) aptarė vis dar tebevykstan
čius Lietuvos trispalvės vėliavos 
išniekinimus: "Vėliava. Suplė
šyta, sutrypta į purvą, supjaus
tyta . .. Ne viena ir netgi ne vie
na dešimtis. 17 — tai skaičius by
lų, užvestų Vilniaus rajono pro
kuratūroje dėl valstybės vėlia
vos išniekinimo. O kas pasakys, 
kiek jų turėtų būti iš tikro? Du
kart, triskart daugiau . . . Dažnai 
ir patys gyventojai nepraneša 
milicijos darbuotojams apie šį 
nusikaltimą, ir apylinkės val
džia suskumba sudraskytos vė
liavos vietoje iškelti naują. Mat 
tyla — gera byla . . . Pirmoji vė
liava buvo išniekinta netrukus 
po Trispalvės ‘reabilitacijos’. 
Tai atsitiko 1988 m. gruodžio 2 d. 
1989 m. vasaryje išniekintos 3 
vėliavos, kovo mėnesį — 6, spa
lio — 4, kitais mėnesiais ‘tik’ 
po vieną kitą. Labiausiai vals
tybinės vėliavos užkliūva niek
dariams Avižienių apylinkėje, 
Nemėžyje, Vaičiūnuose. Kuo pa
aiškinti tokią neapykantą Lie
tuvos Trispalvei? Tai vienas 
klausimas. Bet kuo paaiškinti 
tą faktą, jog iš 17 užvestų bylų 
išaiškintos... 2! Viena iš jų 
perduota karinei prokuratūrai, 
nes nusikaltėliai — kareiviai. 
O kitas kaltininkas gavo dvejus 
metus pataisos darbų. Prokura
tūros darbuotojai tik skėsčioja 
rankomis: bylos sėkmė priklau
so nuo liudininkų parodymų. 
Tačiau jie tyli it į burnas van
dens prisisėmę. Sakoma, jog ja
ponų kriminalistai sugeba net 
nuo snaigės paimti pirštų nuo
spaudus, o Vilniaus rajone ten
ka kliautis tik piliečių sąmo
ningumu ...” V. Kst.

A. a. Antano Pečiulio, mirusio 1954 m. Sibire. 1989 m. palaikai laidojami Brazavo kaimo kapinėse, Kalvarijos rajone

Aukos Kanados Lietuvių Bendruomenei
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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.

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

bei jugoslaviškai.

Lietuvos laisvinimui ir kitos au
kos. KLB Londono apyl. valdybos 
surinktos aukos Sąjūdžiui: $100 - J. 
Butkus, F. Rušinskas, E. Petraus
kas; $50 - P. Genčius, R. Vilem- 
brektas; $40 - A. Dragunevičius. K. 
Vilis; $30-E. Daniliūnas, E. Iškaus
kas; $25 - dr. D. Armstrong, kun. K. 
Kaknevičius; $20 - J. Aušrotas, Z. 
Didžbalis, P. Jokšas, P. Judickas, 
St. Keras, A. Kudirka, St. Navickas, 
A. Petrašiūnas, A. Švilpa; KLB val
dybai: $40 - P. Judickas; $20 - A. 
Kudirka.

Londono apylinkės organizacijų 
aukos Sąjūdžiui: $500 - Katalikų vy
rų draugija ir Lėšų telkimo komi
tetas; $100 - Šiluvos Marijos para
pijos moterys; $40-smulkios aukos.

Savo vyro a.a. Balio Krono atmi
nimui E. Kronienė aukojo Kana
dos kultūros muziejui - $5000.

Lietuvos laisvinimo vajui: $500 - 
dr. J. Sungaila; $300 - P. Dronsei- 
ka; $250 - J. Stropus: $200 - K. Žol- 
pis; $150 - A. N. Baneliai; $140 -
A. Verbickas; $130 - J.E. Bubnys; 
$100 - J. Stankus. A. Kairys. V. La
paitis, V. Simonaitis. S. A. Kalūzos. 
J. Vaškevičius. A. Masiulis. P. E. 
Šlekys. P. Jaunius. V. J. Plečkai
tis, V. Sapkus; $50 - K. Daunys. L. 
Strumila. Antanina Matusevičiū
tė; $30 - O. Ropė: $25 S. E. Navic
kas, B. Barisas. E. Petrus. K. Ge
nys. P. Žibūnas, J. Valaitis, J. A. 
Venslovaičiai. J. G. Juodikis: $10 - 
U. Žilinskienė.

A. a. Povilo Dagio atminimui Są
jūdžiui aukojo Sarnijos lietuviai: 
$20 - M. F. Timukai; $10 - S, Urban- 
tas, P. Seibutis. S. Rimkus, J. Ru
dys, J. Kliorikaitis; $5 - K. Balčiū
nas, V. Balčiūnas, S. Čeponis. L. 
Petrauskienė. Kazys Deksnys.

KLB Oakvillės apylinkės valdyba 
per ižd. Z. Vaičeliūnienę Lietuvos 
laisvinimo vajui aukojo - $950, iš 
kurių $500 paskyrė iš savo iždo, ki
tus suaukojo asmenys: $50 - A. Au- 
linskas; $100- M. O. Krivickai, kun. 
J. Staškevičius. A. Z. Vaičeliūnai, J.
R. Žiūraičiai.

KLB Oakvillės apyl. valdyba at
siuntė $145 solidarumo mokestį. 
Aukos gautos per A. Vaičiūną: $100
- O. Jakimavičienė; $50 - P. Čečys,
B. Trukanavičius, O. Mašalienė, J. 
Poška. V. Stukas, E. Zakarževskie- 
nė. Z. Žebrauskas; $40 - J. T. Gus- 
tainiai. P. Ivanauskas; $30 — A. 
Tautkuvienė; $20 - V. Lėverienė. 
P. Juodkojis, P. Morkūnas, G. Ko- 
cienė, I. Simonavičienė: $15 - P. 
Šimkevičienė: $10-J. Skilandžiū- 
nas, S. Kiršinąs.

Vasario 16-tos proga B. Čepaus- 
kienė iš Floridos atsiuntė $100 
KLB valdybai.

Aukos Hamiltone Vasario 16 
proga: $5 - S. Matukaitis, P. Šei
rys; $10 - B. Orvidas, J. Pyragius,
S. Žvirblys, A. Bungardienė; $15
- V. Subatnikaitė (a.a. J. Adomaus- 
ko atminimui); $20 - P. Baronai
tis, J. Kėženaitis, J. E. Mažulai- 
tis, L. Paškus, J. Grigalius, J. Gra- 
bošas, R. Bulovas, A. Mingėla, V. 
Januška, B. Mačys, J. Čegys, K. 
Mileris, A. D. Jankūnai, S. Sen
kus, A. Pareštis, A. Povilauskas, J. 
Tolys, A. Erštikaitis, J. G. Skais- 
tys, B. Venslovas, P. Kanopa, G. 
Krištolaitis, K. Meškauskas, A. 
Verbickas, V. Kairys, V. Mikuckas, 
St. Domeika. A. Patamsis. A. Stase- 
vičius; $25 - A. Keliačius, J. Ka- 
maitis, J. Miltenis, A. I. Čerškai, 
A. Garkūnas, P. Stosius, A. Obcars- 
kis, A. Grajauskas, P. Kareckas, R. 
Pleinytė, K. E. Gudinskai, V. Sakas; 
$27 - J. Bajoraitis; $30 - V. Kybar
tas, H. Rimkevičius, A. Tėvelis; $40
- M. A. Pusdešris, V. Lukoševičie
nė, B. G. Grajauskas; $50 - R.J. 
Pleiniai, V. Pilkauskas, M. Chrola- 
vičius, F. L. Ankus, F. Urbaitis, V.

Kezys, V. Linčiauskas, E. Kazickie- 
nė, B. Pakalniškis; $75 - M. Joni
kas; $100 - R. S. Geidukytės, S. Sta
nevičius, A. J. Gedrimas, V. Blauz- 
dys, P. Šimelaitis, A. Mačiulai- 
tienė, M. J. Gimžauskas, J. A. Nor
kus, A. V. Stanevičiai; $150 - Sta
sys Dalius.

Lietuvos laisvinimo vajui: $100 - 
J. Stonkus; $50 - V. Kėžinaitis.

Anksčiau skelbtas V. Brazys, tu
rėjo būti A. Brazys - $500.

KLB valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems už aukas. Tautos dainius 
Maironis sako: “Petys gi į petį, na 
vyrai kas gali, sustoję į darbą už 
mylimą šalį, prikelkime Lietuvą 
mūsų". KLB iždininkas

Vancouver, B.C.
A. a. JUOZAS RAUDONIS mirė 

š.m. sausio 20 d., sulaukęs 76 me
tus. Velionis buvo ilgametis Van
kuverio gyventojas ir daug metų 
aktyviai dalyvavo lietuvių veik
loje. 1952 m., susiorganizavus Van
kuveryje KL Bendruomenei, jis 
buvo išrinktas pirmuoju jos pir
mininku ir pavyzdingai ėjo prisi
imtas pareigas. Nors paskutiniu 
metu dėl sveikatos nematėme jo 
renginiuose, tačiau jis ir toliau 
sekė lietuvių veiklą, o reikalui 
esant, došniai rėmė. Kiek žino
me, velionis kilęs iš Dzūkijos, 
buvo gana užsidaręs ir nesiskun
dė savo asmeniško gyvenimo prob
lemomis, nors daug-metų namuo
se prižiūrėjo ^sergančią žmoną 
Jadvygą.

Atsisveikinimo žodį kapinėse 
KLB Britų Kolumbijos apylin
kės vardu tarė dr. Julius Saka
lauskas. Prisiminsime jį su pa
garba, nes atsisveikinome su vie
nu iš pirmųjų mūsų lietuvių ko
lonijos veikėjų.

Kartais mirtis’ ateina netikė
tai, nelaukiama ir užklumpa ne
pasiruošus, nesutvarkius testa
mento reikalų. Kodėl nepasirū
pinti iš anksto, kad ši paskutinė 
kelionė žemėje vyktų sklandžiai 
ir pagal mūsų pačių nurodymus. 
Taip pat turėtume pagalvoti ir 
apie lietuviškų knygų likimą, 
kurių kiekvienas turime ir ku
rios toliau galėtų būti naudin
gos. Svetimtaučiai jų neįvertina 
ir dažnai išmeta į šiukšlių dėžę. 
Niekuomet nėra per anksti apie 
tai pagalvoti ir tinkamai pasi
ruošti. A.Š.

Sudbury, Ontario
ARTURAS RAGAUSKAS, sū

nus sudburiečių I. M. Ragauskų. 
Arturas gimė 1957 m. Sudburyje. 
Western Ontario universitete ga
vo bakalauro mokslo laipsnį su 
pagyrimu. Tame pačiame univer
sitete 1985 m. įsigijo chemijos 
daktaro laipsnį. Dabar dirba “Na
tional Research Council of Cana
da”. Division of Biological Scien
ces Otavoje. 1989 m. lapkričio 22- 
26 d.d. dalyvavo Šeštame lietu
vių mokslininkų Mokslo ir kultū
ros simpoziume Čikagoje. J.K.

Advokatas

AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003 Toioinnac 
(Union Gas Building) leietonas
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

EDMASOTTI 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 MILIJONĄ DOLERIŲ

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

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

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%

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
JAV LB Bostono apylinkės po

sėdyje 1989 m. gruodžio 10 d. Šv. 
Petro lietuvių parapijos salėje 
naujon valdybon buvo išrinkti: 
Brutenis Veitas, Kazys Bačans- 
kas, Gintaras Čepas, Stasys Goš
tautas, Darius Ivaška, Šarūnas 
Norvaiša, Marius Žiaugra, Daiva 
Veitaitė-Neidhartienė, Rima 
Štopienė, Romas Buivydas ir 
Angelė Grigonienė. Ilgametį lig
šiolinį valdybos pirm. Brutenį 
Veitą pakeitė dr. Romas Bui
vydas.

Pokarinėje Vokietijoje veiku
sios Eichstaetto lietuvių gim
nazijos mokytojų, abiturientų ir 
mokinių suvažiavimas įvyks Či
kagoje š. m. birželio 30 — liepos
1 d.d. Ši gimnazija darbą pradė
jo 1945 m. rudenį ir gyveniman 
spėjo išleisti keturias abiturien
tų laidas, o kitiems mokslei
viams davė tvirtus lietuvių kal
bos ir lietuvybės pagrindus. Su
rengti visų dar gyvų gimnazijos 
mokytojų ir jos auklėtinių suva
žiavimą nutarė 1989 m. gruodžio
2 d. Pasaulio lietuvių centre Le- 
monte susirinkusi iniciatorių 
grupė: Valdas Adamkus, Jonas 
Indriūnas, Aleksas Kikilas, Juo
zas Končius, Liliana Masaitytė, 
Pranas Naris, Raimundas Ošla- 
pas ir Modesta Straukaitė-Umb- 
rasienė. Busimuosius suvažia
vimo dalyvius su savomis idėjo
mis ir pasiūlymais kviečia ne
delsiant atsiliepti Aleksas Ki
kilas, 10230 S. Sawyer Ave., Ever
green Park, IL 60642, USA, tel. 
(708) 636-8685. Platesnė infor
macija bus paruošta ir paskelb
ta spaudoje, susilaukus pasisa
kymų suvažiavimo reikalu.

A. a. Elena Raštikienė, gen. 
Stasio Raštikio našlė, po ilgos 
ir sunkios ligos sausio 14 d. mirė 
Los Angeles mieste, nesulauku
si atsisveikinti iš Lietuvos at
važiuojančių dukterų Meilutės 
Alksnienės ir Laimutės Dabra- 
volskienės, ją aplankiusios 
prieš porą metų. Šį kartą jos 
suskubo atvykti tik į motinos 
laidotuves, kuriomis rūpinosi 
atsargos kariai, šauliai ir biru- 
tietės. Velionei nepriklausomy
bės laikais teko būti Lietuvos 
kunigaikštienės Birutės draugi
jos pirmininke. Tad karstan jos 
palaikai įdėti aprengti tauti
niais drabužiais. Rožinio mal
doms vadovavo ir gedulines lai
dotuvių Mišias sausio 20 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje atnašavo Raštikiu 
šeimos bičiulis prel. Jonas Ku
čingis. Pamoksle jis priminė šią 
šeimą ištikusią tragediją, ku
rią atnešė mažas dukreles nuo 
tėvų atskyręs ištrėmimas į Si
birą. Lietuvos diplomatinės tar
nybos vardu atsisveikino garbės 
konsulas Vytautas Čekanauskas, 
šaulių vardu — kuopos pirm. 
Juozas Pažėra, LB apylinkės 
vardu — Juozas Kojelis, biru- 
tiečių ir tautininkų vardu — 
Rūta Šakienė. Velionė palai
dota Culver City Šv. Kryžiaus 
kapinėse, šalia 1985 m. gegu
žės 2 d. mirusio savo vyro Stasio.

Argentina
Kun. dr. Petras Cemeška, baž

nytinio tribunolo teisėjas ir San 
Nicolas kunigų seminarijos pro
fesorius. kunigystės trisdešimt 
penkerių metų sukaktį paminė
jo pas Buenos Aires lietuvius. 
Jai skirtas Mišias jis koncele- 
bravo Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje, sakė pamokslą lie
tuvių ir ispanų kalbomis. Mišių 
metu giedojo parapijos jaunimo 
choras. Pamaldose dalyvavo ne
mažas būrys argentiniečių legio
nierių ir lietuviškųjų draugijų 
atstovų. Parapijos sodelyje kun.

dr. P. Cemeška pašventino Sta
sio Metrikio lėšomis pastatytą 
naują lietuvišką kryžių. Vaišes 
parapijos salėje surengė biru- 
tietės. Sukaktuvininkas yra bai
gęs bažnytinės teisės mokslus ir 
gavęs doktoratą Angelicumo 
universitete Romoje. Visų lietu
vių vardu jį sveikino ALOS tary
bos pirm. Julius Mičiūdas, vai
šes surengusių birutiečių vardu 
— Zuzana Gražulevičienė. Kun. 
dr. P. Cemeška, padėkojęs už pa- 
gerbtuves, nuo savo pareigų at
liekamą laiką žadėjo skirti dar
bui su lietuvių jaunimu.

Australija
Gavėnios rekolekcijas, gero

kai paankstintas, Australijos 
lietuviams vedė svečias iš Lie
tuvos — Svėdasų parapijos kle
bonas kun. Vladas Rabašauskas. 
Rekolekcijas teko suderinti su 
jo viešnage Australijoje. Ade
laidės lietuviams jos įvyko sau
sio 26-28 d.d., Melburno lietu
viams — vasario 3-4 d.d., Kanbe- 
ros lietuviams — vasario 7 d., 
Sidnio lietuviams — vasario 10- 
11 d.d.

A. a. Vincas Žiogas, Melburno 
lietuvių veikėjas, sausio 10 d. 
žuvo automobilio nelaimėje, su 
žmona Monika grįždamas iš Kan- 
beros. Ji po operacijos sveiks
ta ligoninėje. Melburniečiai su 
velioniu atsisveikino Tobinų 
koplyčioje po kun. dr. Pr. Dauk
nio sukalbėto Rožinio. Australi
jos lietuvių katalikų federacijos, 
parapijos, parapijinės sekma
dienio mokyklos, Tautos fondo 
atstovybės vardu su velioniu at
sisveikino kun. dr. Pr. Dauknys, 
ALB Melburno apylinkės ir Lie
tuvių klubo — dr. Jonas Kunca, 
“Dainos sambūrio” — Danutė 
Levickienė, parapijos choro — 
K. Mieldažys, Rožinio brolijos 
— L. Padgurskis, ramovėnų — V. 
Bosikis. Po kun. dr. Pr. Dauk
nio atnašautų gedulinių Mišių 
Šv. Jono bažnyčioje velionis 
palaidotas Fawknerio kapinėse.

Britanija
A. a. Petras Laucius, gimęs 

1921 m. Užpaliuose, Utenos ap
skrityje, mirė Birminghame 
1989 m. lapkričio 24 d. Palaido
tas gruodžio 4 d. Wiltono kapi
nėse. Laidotuvių apeigas atliko 
kun. dr. S. Matulis, MIC. Lietu
vių vardu atsisveikino S. Ježers- 
kis. Velionis karo metais buvo 
kariuomenėje, kovojo Rytų fron
te. Anglijon atvyko pokaryje iš 
V. Vokietijos. Paliko liūdinčią 
šeimą — anglę žmoną Nestę ir 
sūnų Antaną. Priklausė vieti
niam DBLS skyriui.

Mančesterio lietuvių klubo 
metinis narių susirinkimas įvy
ko sausio 7 d. Susikaupimo mi
nute pagerbus metų laikotarpy
je mirusius narius, veiklos pra
nešimą padarė valdybos pirm. 
A. Podvoiskis, pasidžiaugda
mas gerokai pagausėjusiu sve
čių iš Lietuvos apsilankymu. 
Talkos būdu atlikta daug klubo 
vidaus ir išorės atnaujinimo 
darbų. Pirm. A. Podvoiskis pa
dėkojo be jokio atlyginimo klu
bo knygas tvarkančiam sekr. S. 
Lauruvėnui ir jį susirgusį ke
turis mėnesius pavadavusiam 
H. Vaineikiui. Klubo valdyba 
palikta ta pati, papildyta iš
rinktu nariu H. Pargausku. Man
česterio lietuvių socialinio 
klubo valdybą dabar sudaro: 
pirm. A. Podvoiskis, vicepirm. 
H. Vaineikis, sekr. S. Lauruvė- 
nas, ižd. V. Rudys, nariai — J. 
Bačinskas, J. Duoba, J. Ketur
akis, A. Myliūnas, H. Pargaus- 
kas ir J. Šablevičius.

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: 664-6737

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



Skautininku IV-je konferencijoje Rock Creek vietovėje, Ohio valstijoje, 
Mišias atnašavo kun. Kęstutis Ralys iš Lietuvos (kairėje) ir kun. Antanas 
Saulaitis, SJ Nuotr. V. Bacevičiaus

Trūksta informacinių leidinių

Dar apie dainų šventę

K. BARONAS

Keletą karty lietuviškoje 
spaudoje nurodžiau skurdžią 
lietuviškos informacijos pa
dėtį vokiškai kalbančiuose 
kraštuose, rasdamas keliose 
bibliotekose pasenusių ir 
šiandieniniam gyvenimui ne
tinkamus leidinius, pvz. prof. 
Viktoro Jungferio “Litauen, 
Anlitz eines Volkes”, išleistą 
1939 m. (radau Mannheimo bib
liotekoje) bei kt.

Pvz. JAV ir Kanados lietu
viams, kurių gausūs angliški 
leidiniai plačiai supažindina 
visuomenę su gintaro krašto 
politine, ekonomine, religine 
ir literatūrine padėtim.

Norėjau šią didelę informa
cijos spragą vokiškai kalban
čiuose kraštuose užpildyti bent 
angliškais leidiniais, pirmiau
sia gaudamas Vilniaus krašto 
lietuvių s-gos išleistus dail. 
P. Puzino albumą, Pr. Česnulio 
“Nužmogintieji”, “Lithuania 
Minor” “Lithuania and the 
United States”, “Vytautas the 
Great Grand Duke of Lithua
nia” ir kt. Kiek vėliau gavau 
iš dr. M. Arštikaitytės-Ulec- 
kienės beveik šimtinę J. Dau
manto knygų “Fighers for Free
dom”, išsiuntinėjau jas V. Vo
kietijos, Šveicarijos, Austri
jos bibliotekoms, u-tams, par
lamentarams ir spaudai, pri
dėdamas prof. J. Ereto “Lithua
nia” ir iš KLB krašto valdybos 
reikalų vedėjos D. Deksnytės 
gautą “Human rights in Occu
pied Lithuania”, iš prel. dr. Pr. 
Gaidos “Erzbischof Teofilius 
Matulionis” ir kt.

Tačiau tai lašas ant karšto 
akmens. Savo viešu laišku pra
šiau užjūrio tėvynainių pa
remti mano darbą daugiausia 
politinio turinio leidiniais, 
kadangi po 1988-89 m. įvykiu 
Lietuvoje (vėl M. Gorbačiovo 
viešnagės metu), gausių ir di
dingų demonstracijų, stebėtų 
vokiečių televizijos ekranuo
se, pranešimų spaudos psl. - 
iki šiol mažai žinomas ir už
mirštas “Litauen” vardas - vėl 
buvo plačiai linksniuojamas 
vokiškai kalbančiuose kraš
tuose. Ir susidomėjimas Bal
tijos kraštais diena dienon 
auga.

Dėkui Dievui, mano balsas 
neliko tyruose šaukiančio: jau 
susilaukiau dviejų puikių dr. 
A. Geručio redaguotų leidinių 
“Lithuania 700 years”, atsiųs

tų L. Baltrušaitienės iš Čika
gos ir J. Stelmoko iš Lands- 
down, Pa. Vieną leidinį studen
tė duktė įteikė Miuncheno 
u-tui, kitą pasiunčiau Vakarų 
Vokietijos parlamento biblio
tekai. Mano vilnietiškas ačiū 
siuntėjams!

Laukiu daugiau, kadangi dir
va labai plati, ypač prisimi
nus Europos širdyje esančią 
Vakarų Vokietiją, žaibo grei
čiu besivystančius rytų ir cent
ro Europoje politinius įvy
kius, - nėra jokių abejonių, 
kad Lietuvos klausimas bus iš
keltas taikos konferencijoje 
prie žaliojo stalo. Anglų kal
ba politikams, studentams nė
ra svetima, tad angliški leidi
niai gan lengvai skaitomi. Be 
to, yra siūlymai Miuncheno 
u-te įsteigti Baltisikos kated
rą. Tad iš anksto, jau dabar 
galima įvairiais leidiniais pa
pildyti to u-to biblioteką. Ta
čiau, savaime suprantama, kad 
žymiai maloniau būtų matyti 
vokiškus leidinius. Jau yra pa
ruoštas ir ištaisytas J. Dau
manto “Partizanai už geleži
nės uždangos” leidinio vokiš
kas vertimas bei dalis J. Urb
šio prisiminimų, tilpusių 1989 
m. IV n.r ir 1990 m. I nr. vokiš
kuose “ELTA-Pressedienst” ži
niaraščiuose, kurie taip pat 
siuntinėjami Vakarų Vokieti
jos, Šveicarijos, Austrijos 
mokslo įstaigoms, spaudai, 
parlamentarams, televizijai 
ir t.t. (paskutinė prisiminimų 
dalis pasirodys 1990 m. ELTA 
žiniaraštyje Il-me nr.).

Kreipiausi į VLIKo valdy
bą, Tautos fondą, prašydamas 
finansuoti tų dviejų leidinių 
išleidimą. Deja, net ir po tri
jų mėnesių nesulaukiau teigia
mo ar neigiamo atsakymo . .. 
Knygų išleidimo kaina nėra 
aukšta.

Ta pačia proga mano vilnie
tiškas ačiū dr. M. Arštikaity- 
tei-Uleckienei iš Toronto už 
atsiųstą 100 markių čekį paš
to išlaidų padengimui, kadan
gi iki šiol visą knygų persiun
timą apmokėdavau iš savo kuk
lios pensijos.

Tad mielai laukiu leidinių, 
o gal net ir mecenatų dviems 
leidiniams, kartu paklausda
mas PLB valdybą, kaip toli nu
eita su Mykolo Drungos rea
guotu anglišku leidiniu?

Mano adresas: K. Baronas, 
Franconvillestr. 16, 6806 Viern
heim, W. Germany.

Septintosios dainų šventės 
reikalu spaudoje buvo daug 
ir įvairių pasisakymų, ir pata
rimų. Nebuvo norima leistis į 
bereikalingus ginčus, tad ir 
nebuvo reaguojama. Viename 
iš tų rašinių (T.Ž. 1989.XI.7) 
buvo duota patarimai, kaip su
daryti šventės repertuarą. De
ja, autorė nepasiteiravo pas 
toje pačioje vietovėje gyvenan
čią šventės rengimo ir reper
tuaro komisijos narę, tad ir 
prašovė pro šalį. Septynių as
menų repertuaro komisija, į 
kurią įeina ir du atstovai iš 
Kanados, repertuarą jau seniai 
buvo nustačiusi. Nustačius re
pertuarą, jis buvo išspausdin
tas ir birželio gale pradėtas 
siuntinėti kolektyvams.

Rengimo komitetas stengėsi, 
kad Amerikos ir Kanados lie
tuviui dainų šventė, nesusikirs
tų su švente okupuotoje Lietu
voje. Tačiau iš Lietuvos nebu
vo galima gauti aiškios datos. 
Buvo minimos birželio 17 ir 
liepos 28-29 d.d., tad, atrodė, 
kad liepos 1 d. bus visai tinka
ma. Šventės negalima rengti, 
kuomet tik sugalvojus. Yra bū
tina trijų dienų savaitgalis ir 
kad data būtų priimtina ir ka
nadiečiams. Be to, reikia iš 
anksto gauti tinkamą audito
riją ar amfiteatrą, kur būtų ir 
vėsinimas. Dar visi gerai pri
simename pirmąją dainų šven
tę - dabar laikai jau pasikeitė. 
Šventė rengiama Čikagoje - 
mes neturime savų patalpų ir 
negalime datų kaitalioti, kaip 
tai gali daryti Vilniuje.

Dr. Vyt. Bieliauskas, PLB pir
mininkas, savo laiku rašančia
jam aiškino, kad savo lan
kymosi metu Lietuvoje (rodos 
praėjusių metų gegužės mėn.), 
kalbėjosi dainų šventės rei
kalu. Jis tenykščių pareigūnų 
ir kultūros darbuotojų prašė, 
kad jie nesugriautų išeivijos 
dainų šventės. Atrodė viskas 
tvarkoje, bet, deja!

Septintosios dainų šventės 
rengimo komitetas turėjo posė
dį lapkričio 24 d. (simpoziumo 
metu) Jaunimo centre. Čikago
je. Jame buvo prieita išvados, 
kad liepos 1 d. šventės rengi
mas būtų beveik beprasmis. 
Buvo minima, kad beveik iš 
visų 40-ties dainų ir šokių 
kolektyvų dalis narių vyksta 
į Lietuvą. Užtenka tik pavar

Urančpak praneša apie naujus bei naudingus patarnavimus

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

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

Muito nėra.
35 SVARŲ MAISTO SIUNTINYS. 18 svarų rinktiniu 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.
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tyti mūsų spaudą ir atkreipti 
dėmesį į kelionių biurų skel
bimus — pamatysime, kiek yra 
išvykstančių.

A. Balašaitienės rašinyje 
(“Draugas” 1989.XII.29) yra 
muz. Gedimino Purlio patari
mai. Iš rašinio matyti, kad sim
poziumo metu jis buvo Čikago
je. Atrodo, rūpinasi dainų šven
te, tačiau nerado reikalo pasi
kalbėti su jos rengėjais. Rašo
ma: “Man atrodo, kad negalima 
laukti ir atidėlioti. Jei neno
rima šventę rengti liepos 1 d., 
tai būčiau linkęs ją suruošti 
kad ir savaitę anksčiau,ją su
derinant su Joninėmis, birže
lio 24 dieną”. Kaip jau buvo 
rašyta, negali būti tokio da
lyko — kaip savaitę anksčiau 
ar savaitę vėliau. Ne tik nėra 
tam patalpų, bet ir mūsų meno 
kolektyvai ne iš kolektyvinių 
ūkių ar visuomeninių įmonių. 
Negali važinėti, kuomet tik 
sugalvoja.

Kaip jau minėta, buvo ven
giama leistis į beprasmius gin
čus. Tačiau “TŽ” 1990.1.16 Kul
tūrinės veiklos apžvalgoje bu
vo rašoma ir apie dainų šventę. 
“Tad visus nustebino staigus 
Septintosios dainų šventės in
formacijos vadovo Juozo Žygo 
pranešimas, kad ji atšaukiama 
ir kad kita jos data bus pa
skelbta vėliau.(...) Septinto
sios dainų šventės rengėjai 
užmiršta, kad jos atidėjimu 
bus sukliudytas jau suplanuo
tas Vilniaus universiteto mer
ginų choro ir vyrų “Varpo” cho
ro įsijungimas. Rengėjams rei
kėtų didesnio apdairumo. Da
tų susikirtimą reikėjo prama
tyti iš anksto, kad nenuken
tėtų ir iš Lietuvos kviečia
mi chorai”. Čia jaučiama jau ir 
kaltinimo priegaidė. Tad dėl 
jos ir buvo pasiryžta šį paaiš
kinimą rašyti.

Dėl susikirtimo ir apdairu
mo, manau, kad jau buvo pa
aiškinta. Dabar dėl sukliu- 
dymo jau suplanuotų gastro
lių”. Buvo tartasi su “Varpu”, 
tačiau su merginų choru “Vir
go” jokių pasitarimų nebuvo 
vesta. Buvo žinoma, kad jos 
atvažiuoja. Normaliai, kas at
važiuoja, tai ir Čikagą aplan-

• Ar jau parėmei Kanados lietu
viu kultūros muziejų?

ko. Jeigu aplanko, tai ir kon
certuoja. Tačiau jų įsijungi
mas į dainų šventę nebuvo 
svarstomas.

Dainų šventės negali būti 
derinamos su atvažiuojančiais 
iš Lietuvos. Jų planavimui ir 
rezervacijoms reikia metų su 
viršum laiko. Atvažiuojantie
ji į mūsų veiklą taipogi daug 
dėmesio nekreipia. Praėju

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.

siais metais dėl atvažiuojan
čių buvo norima atidėti Kultū
ros premijų šventę, nes atva
žiuojantiems reikėjo Jaunimo 
centro salės. Net buvo norė
ta atidėti Čikagos lietuvių 
operos pastatymą. Kiek būtų 
kainavęs simfoninio orkestro 
sutarties sulaužymas? Tur
būt paaiškėjo, kodėl buvo dai
nų šventė atidėta.

Aplamai, kas nori, tai ir va
žiuoja, kas nori, juos ir kvie
čia. Atvykstančiųjų kvieti
mas nėra mūsų centrinių or
ganizacijų kontrolėje. Tad ir 
visokių susikryžiavimų atei
tyje gal nebus įmanoma iš
vengti.

Juozas Žygas,
Septintosios dainų šventės 

informacijos vadovas

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

Ar jie veiks? Taip, jeigu jūs pirksi te iš mūsų!!!
• 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 (vairiais 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.

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

Al ftlQ MPHFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., 
MLmIO IVILMLLIu 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

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

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

. . 3OP Mode'

$399"

Model .33S2 M

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

110/220 VOLTS
HITACHI
VM-600 E

EUROPA
NATIONAL PANASONIC

NV-M7EN

8U*°“
Model WO-T351

J

110220 V • MULT-SYSTEM • T/V % VIDEO • AUDIO • APPLIANCES • CRYSTAL i CHINA

■im

OUR,ĘQUIPMEhĮT WORKS WORLDWIDE

2938 Dundas St. W.
(į vakarus nuo Keele g-t.) Tel. 769-0631

ENCHANTE «
IMPORTERS EXPORTERS



Lietuvos kaime darbams dar naudojami arkliai

Viena agronomo diena
Jauno agronomo pastangos dideliame sovietiniame Lietuvos ūkyje, turinčiame tūkstančius 

---------------- hektarų žemės, 200 darbininkų ir įvairių mašinų
A. J. DIDZEVIČIUS

Štai kaip atrodė viena, gali
ma sakyti, vidutinė, mano, 
kaip ūkio vyr. agronomo diena. 
Ūkis — 4120 ha naudmenų, 
2100 ha ariamos. Vadovaujan
čio personalo — 25 žmonės. Iš 
viso ūkio narių —200 žmonių.

Baigęs LŽŪA iškart buvau 
paskirtas atsilikusio “Ąžuo- 
lynės” taryb. ūkio vyr. agro
nomu, nors pats to ir nelabai 
norėjau, nes neturėjau patir
ties tokiam darbui. Gyvenamo 
ploto niekas neskyrė, todėl 
apsigyvenau “ant buto” pas 
vienišą moterį, gyvenau čia 
su sena savo motina. Savo ži
nioje gavau seną Gaz-69 džipą.

Nuo ryto iki vakaro
Kasdien keliuosi 6.30 v.r. 

ir žiūriu į dangų, ką jis šian
dien duos? Prognozėmis per 
radiją daug negali pasitikė
ti. Prieš atvykdamas į “dispe
čerinę”, kuri buvo “įrengta” 
pirties pastate, užsukdavau į 
kai kuriuos laukus pažiūrėti, 
ką galėsime šiandien dirbti. 
Iki 7.30 v.r. mano galvoje su
bręsdavo šios dienos darbų 
planas.

Iš anksto negalima buvo su
planuoti, nes reikėdavo veikti, 
atsižvelgiant į orų permainas, 
technikos gedimo, kai kurių 
darbuotojų neatvykimą į dar
bą, nenumatytus poreikius 
ir 1.1.

Aš spręsdavau pagrindinių 
darbų eigą, kad šie darbai vyk
tų kiek galima sparčiau. Tai 
pvz. sėja, šienavimo darbai, 
kukurūzų, javų, runkelių nu
ėmimas, žemės ruošimo dar
bai. Retkarčiais savo spren
dimus derindavau su ūkio di
rektoriumi, jei jis to norė
davo.

Begalės darbų
Be jau paminėtų darbų, rei

kėdavo atlikti ir begales kitų 
būtinų darbų. Tai fermų aprū
pinimas pašarais, vandeniu ir 
kitkuo. Tam taip pat yra reika
linga technika, kurios išsky
rimu (gavimu) rūpindavosi 3 
skyrių brigadininkai. Kaip 
taisyklė, normaliam darbui 
pagrindiniuose darbuose man

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 

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

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

neužtekdavo technikos, o 
tiems papildomiems darbams 
jos visai nelikdavo. Tenka 
siaurinti apimtį pagrindiniuo
se darbuose.

Tokiu būdu iki 8.00 v.r. mano 
nurodymu visiems ūkio trakto
rininkams ir vairuotojams bū
davo išrašomi kelionės lapai, 
t. y. nurodyta kur ir ką dirbti. 
Pvz. tu, Jonai ir Petrai, šian
dien kabinsi šieno vartytuvus 
ir anuose laukuose vartysi šie
ną. Tu, Vytai ir Karoli, pjausi 
žolę kaip ir vakar. Tu, Juozai, 
Algi ir Vaclovai, veši žalią ma
sę į žolės miltų agregatą. Tu, 
Kazimierai, presuosi šieną 
aname lauke, o tu, Jurgi, ana
me. Jūs, Stanislovai su Arvydu, 
vešite presuotą šieną į darži
nę nuo Kazimiero preso, o Kos
tai, Virgi ir Antanai — nuo Jur
gio preso. Albertai, tu veši ža
lią masę į fermas gyvuliams 
nuo Adolfo žalios masės smul- 
kintuvo aname lauke. Tu, Arvy
dai, dirbsi pas statybininkus, 
reiks atvežti lentų, plytų, žvy
ro. Tau, Antanai, kaip ir vakar, 
reiks ištraukti srutas iš fermų 
srutų rezervuarų. Tu, Vladai, 
veši grūdus į malūną, o po to 
— į fermas.

Darbininkų prašymai
Tačiau nors darbuotojų są

rašas baigėsi, darbai nesibai
gė. Valgyklos vedėja prašo ma
šinos parsivežti produktų iš 
Joniškio, skyriaus brigadinin
kas prašo mašinos sergan
tiems gyvuliams išvežti į mė
sos kombinatą Šiauliuose, ki
taip padvės — bus nuostolis. 
Skambino iš agrocheminio su
sivienijimo — reikia atsiimti 
iš Joniškio 12 tonų trąšų. Vie
nas žmogus prašo mašinos ang
lims parsivežti iš Joniškio, 
kitas nori pas mus atsikraus
tyti iš kito ūkio. Vienas vai
ruotojas prašosi atostogų iš
leisti. O man būtų dar gerai 
pasiųsti porą mašinų prie pre
sų, kad šie neprastovėtų, nes 
oras labai vasarą nepastovus. 
Taip pat gerai būtų duoti porą 
traktorių prie žalios masės 
vežimo — greičiau aprūpintų 
mase fermas, agregatą. Bet, 
deja, yra sugedę 2 automaši
nos ir 1 traktorius. Nieko ne
padarysi, užteks kiek yra, ta
čiau tiems darbams aš jau ne
turiu ko pasiųsti. Prasideda 
kivirčai. Jeigu nuimu ką nors 
iš pagrindinių darbų, lėtai 
vyksta darbų sparta, mažas 
našumas; jei neduodu —- rei
kia išklausyti žmonių priekaiš
tus, kartais netgi keiksnoji
mus. Tenka pažadėti kitai die
nai. Žmonės irgi kantrūs — su
tinka.

Gedimai
Pats patvarkau savo eilinius 

darbelius, pasitvarkau maši
ną, kuri vis reikalauja remon
to (vairuotojo neturiu) ir va
žiuoju ten, kur yra svarbiau
sias darbų baras — prie šieno 
gaminimo, nuėmimo.

Deja, po geros valandos dar
bo nulūžo preso adata. Skubu 
pranešti inžinieriui, kas nu
tiko. Sėdu į mašiną ir lekiu 
taip, kad ūkio moterys nesėda 
į mano mašiną net svarbiam 
reikalui esant.

Inžinierinė tarnyba, kaip 
taisyklė, beveik niekada ne
turi retesnių atsarginių da
lių, todėl dažnai reikia kreip
tis į kaimynus, pažįstamus. 
Inžinierius pažadėjo, kad po 
2-3 vai. sutvarkys presą. Trak
torininkas ardo presą, o vai
ruotojai, kurie dirbo prie jo, 
laukia. Aš važiuoju prie žalios 
masės pjovimo. Ten, atrodo, 
darbai eina normaliai. Grįž
tu po 2 vai. prie preso — nie
kas dar nesutvarkyta. Jau neto
li pietūs. Pasiūlau šiems dar
buotojams dabar padaryti pie
tų pertrauką 1 vai., o po to, kai 
pataisys presą, dirbsime to
liau. Gerai. Apie 13.00 vai. ap
siniaukė, pradėjo lyti. Lijo ge
rą pusvalandį. Visas šienas su
šlapo. Nebereikia nei vartyti, 
nei grėbti, nei presuoti, nei 
vežti.

Duodu kitus darbus
Privažiavęs ir pakalbėjęs su 

kiekvienu iš šių darbuotojų, 
duodu jiems kitus darbus, ku
rių beveik visuomet pas mane 
yra galvoje kaip rezervas. Šie 
nelabai patenkinti, bet imasi 
kito darbo, nes su tuo šienu 
vis tiek nieko nebus. Išsiva- 
žinėjo.

Apie 14.30 vai, prasigiedrijo, 
papūtė šiltas vėjelis, vėl 
džiovina. Pamatęs mane direk
torius apibara, kam išsklai- 
džiau techniką, liepia toliau 
vykdyti šieno ruošimo darbus 
(t. y. grėbti, vartyti, presuoti 
ir t.t.). Ką darysi, sėdu į džipą 
ir, aplėkęs visus minėtus žmo
nes, jau geruoju prašau, kad 
vėl, metę šiuos darbus, imtųsi 
iš ryto pradėtųjų.

Dabar jau juos sunku perkal
bėti. Suprantama, pyksta, kad 
per dieną reikia kelis darbus 
dirbti, kad nieko nepadaroma, 
kad mažai uždirbama. Keikia
mės visi.

Tačiau dažniausiai aš juos 
perkalbu, vėl sustatau į buvu
sias vėžes ir dar prašau, kad 
padirbėtų ilgiau, iki kokių 
20.00-21.00 vai. Dauguma su
tinka. Mat vis dėlto jų gerovė 
šiek tiek priklauso ir nuo ma
nęs. Sutinku ir aš, pažadėda
mas, kad jų atlyginimas šian
dien nebus mažesnis už vidur
kį (apie 10 rb. dienai).

Retos sklandžios dienos
Keista, bet visos dienos, nuo 

sėjos pradžios iki užšalimo 
yra labai panašios į mano ap
rašytąją. Dienų, kurios darbe 
praeitų sklandžiai, be jokių 
sutrikimų, beveik nebūna. To
kių ir visoje respublikoje, ma
no manymu, yra apie 65%.

Per tokį darbą pats vos spėju 
pietus pavalgyti. Per dienos 
karštymetį pūkšteliu keletai 
minučių į tvenkinį dulkėms 
nusiplauti ir toliau lekiu ke
liais, primenančiais motokro- 
so trasą. O čia dar sutinki ko
kį storulį iš žemės ūkio valdy
bos besideginantį saulėje su 
meškere rankoje. Jis dar man 
priekaištauja, kad nešienauja
me tvenkinio pakraščio, atseit, 
šieno turime per daug. O mes 
nespėjam pagrindinių plotų 
nuimti, o apie kraštelius tai 
net nebegalvoji.

Nedaug tokių agronomų
Reikia pasakyti be pasigy

rimo, kad vis tik ne daug yra 
tokių agronomų, kurie taip in
tensyviai suktųsi kaip aš. Ma
no manymu, arba turi suktis 
kaip voverė rate, arba — tu 
prastas agronomas. Grįžtu iš 
darbo apie 22.00 vai. Ir taip 
kasdien. Be išeiginių, šven
čių, atostogų. Darbui poilsio 
dienomis pats privalau subur
ti darbuotojus, kiekvieną pa
kviesdamas.

Nesunku įsivaizduoti, kaip 
nenori žmonės dirbti ištisas 
savaites, turėdami per mėnesį 
2-3 išeigines. Išeiginėmis die
nomis darbininkai dirba daž
niausiai ne visi, kaskart kei
čiasi, o aš esu vienas ir visa
da turiu būti.

Tuomet aš buvau viengungis, 
neturėjau nei šeimos, nei savo 
ūkelio. Be darbo daugiau nie
kuo nesirūpinau. Dirbau kaip 
patrakęs ir kitus verčiau, no
rėjau ūkį pakelti. Tačiau rei
kalai nelabai taisėsi. Techni
ka lūžo, atsarginės dalys — de
ficitas, tenka vykdyti įvairius 
nurodymus “iš viršaus”. Žmo
nės geria, galbūt ir aš dariau 
klaidų, nepajėgėm, nespėjom 
gerai ir laiku atlikti darbų 
ir t.t. Žodžiu — ne darbas, o
— košmaras. Supratau, kad, no
rint likt sveikam, reikia arba 
dirbti kaip apatinė girnos pu
sė ir nieko neimti per daug 
į galvą, arba eiti iš ūkio. Toks 
mano charakteris — negaliu 
prastai dirbti, negaliu už
merkti akių prieš abejingu
mą. Galvoju, už ką aš taip tu
riu vargti dieną iš dienos, ir 
dar niekas net ačiū nepasako. 
O galo nematyti tokiam gyve
nimui. Atlyginimas — 220 rb. 
mėnesiui “ant popieriaus” 
(t. y. 189 rb. į rankas). Kai tuo 
tarpu spalvotas televizorius
— 900 rb., džinsai — 120 rb., 
eilutė — 120 rb., laikrodis — 
45 rb., dviratis — 65-120 rb., 
VAZ-2106 — 9.500 rb. (dabar 
turguje jis jau kainuoja 18.000 
rb.).

Nepriėmė į kariuomenę
Nors pas mus į sovietinę ar

miją niekas nenori eiti, aš, ne
matydamas kitos išeities, pats 
nuėjau į karinį komisariatą ir 
pasiprašiau savanoriu į armi
ją. Leitenanto laipsnį buvau 
gavęs akademijoje. Pasakiau: 
“Priimkite greičiau ir išsiųs
kite kuo toliau”. Bet majoras, 
kuris mane išklausė, liepė at
eiti rytoj. Rytojaus dieną jis 
man pasakė, kad aš labiau rei
kalingas čia. Atkrito ir ši vil
tis. O ūkyje aš jau dirbau dve
jus metus. Nelaikiau savęs 
idealiu agronomu, stengiausi 
dirbti bendrai gerovei, buvau 
kupinas kilnių tikslų. Ir pik
ta buvo žiūrėti į tuos savo bei 
kitų ūkių vyriausius specia
listus ar vadovus, kurie abe
jingai numodavo ranka, kai lie
tus negailestingai murkdydavo 
nupjautą žolę, kai vėjas gul
dydavo gražučius javus. Aišku, 
ar tu rūpinsies daugiau ar ma
žiau, nuo to atlyginimas nepa
didės, o nervų — sutaupysi. Ir 
šiuo metu, kiek pastebėjau, ag
ronomais dirba tik tokie žmo
nės, kuriems kuolą gali tašyti 
ant galvos. Jie susitaikę su 
padėtimi ir negadina dėl įvai
rių bėdų nervų nei sau, nei 
kitiems.

Tokia jau tvarka
Tokia jau pas mus tvarka — 

žemė visų ir niekieno. Žinoma, 
stipriuose ūkiuose visi dau
giau dirba, stengiasi, tačiau 
jų atlyginimai irgi būna dides
ni, o ypač premijos, kurios me
tų gale siekia 1-3.000 rb. O jei 
prasikalsi, t. y. darbo metu pa
sigersi ar neateisi į darbą, ar 
panašiai — tų pinigų negausi. 
O pas mus tų pinigų ir taip nė
ra — žmogui nėra ko prarasti, 
todėl jis ir dirba viską lyg at
žagaria ranka.

Tokie gerieji ūkiai atsiran
da tada, kai ten paskiriamas 
energingas vadovas ir sutei
kiama jam tam tikra parama 
iš ž. ū. valdybos arba tiesiog 
iš ministerijos.

Kai vadovas turi ten “gerą 
draugą” ar “dėdę”, kurį jis re
mia ūkio dovanomis ar pini
gais, o šis savo ruožtu pare
mia ūkį skirdamas daugiau 
naujos technikos, statybinių 
medžiagų ir t.t. Tačiau apie 
tai yra nekalbama, ir tai žino 
tik siauras žmonių ratas. To
kie ūkiai reikalingi kiekvie
nam rajonui, kad atvažiavus 
svečiams iš toliau, būtų gali
ma parodyti jiems kaip čia pas 
mus gerai ūkininkaujama. O 
kad tie ūkiai pradeda augti 
kitų ūkių sąskaita, tai beveik 
neįrodomas dalykas. Praktiš

kai taip — kas duoda atsakin
gam asmeniui didesnį kyšį, 
tas ir gauna reikiamą prekę.

Dabar padėtis keičiasi
Dabar situacija po truputį 

keičiasi. Tačiau ir Gorbačiovo 
“perestroika” dar nepasiekė 
žemės lygio. Gamyboje viskas 
eina sena vaga. Korupcija kles
ti. Tik įmonės gali dabar dau
giau kalbėti, o nuo kalbų ne
atsiranda daugiau atsarginių 
dalių, našesnės technikos, 
prekių, nemažėja biurokratai. 
Netgi atvirkščiai. Visų prekių 
sumažėjo, žymiai kyla kainos. 
Praturtėjo tik kooperatinin
kai, o visa kita liko stovėti 
vietoje. Bent kol kas. Kol ne
bus atleisti iš darbo visi biu
rokratai, kurių kiekvienoje or
ganizacijoje yra labai daug, 
tol sakysiu, kad joks persitvar
kymas neprasidėjo.

Edmonton, Alberta
LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE, sau

sio 7, sekmadienį, po pamaldų prie 
kavutės ir užkančių buvo atsi
sveikinta su dviem iš Lietuvos at
vykusiais ir ilgesnį laiką Edmon- 
tone gyvenusiais tautiečiais - 
prof. A. Rakausku ir Alina Niki- 
tienė-Daubaraite. Pirmasis iš 
Kauno 10 su viršum mėnesių gili
no mokslo žinias Edmontono uni
versitete baltymų bei mėsos gami
nių srityje. Antroji, vilnietė, bu
vo atvykusi 4 mėnesiams kaip tu
ristė. Juodu atsisveikinimo žo
dyje dėkojo svetingiems Edmon
tono lietuviams už brolišką glo
bą, paramą bei išreikštą dėme
sį. Nuoširdi padėka mielai kolo
nijos gyventojai Bernice Remei
kienei, kuri 2 su viršum mėne
sius savo namuose apgyvendino ir 
globojo tautietę Aliną (anksčiau 
jos visai nepažinojo); taip pat KLB 
apylinkės pirm. Algiui Dudaravi- 
čiui, kuris paskyrė daug laiko 
bei lėšų, visokeriopai padėdamas 
prof. A. Rakauskui. Tebūna ši pa
slauga gražiu pavyzdžiu visiems 
tautiečiams, kur jie begyventų.

A. a. TERESĖ JUODELIENĖ, 
pirmosios imigracijos tautietė, 
mirė š.m. vasario 2 d., išgyvenusi 
89 metus. Paliko liūdesyje du sū
nus - Windsore ir Seattle, JAV, ir 
dukrą Edmontone; taip pat 10 vai
kaičių ir 10 provaikaičių, daug ki
tų giminių Kanadoje, JAV ir Lietu
voje. Palaidota iš Šv. Pijaus X 
šventovės vasario 9 d. šalia vyro 
Vinco, mirusio 1985 m. (taip pat iš
gyvenusio 89 m.), Holy Cross kapi
nėse. Laidotuvių apeigas atliko 
kun. Leo Cordeau. Po laidotuvių 
dalyviai buvo pakviesti pietums 
Šv. Pijaus X šventovės salėje. 
Nuoširdi užuojauta visai Juodelių 
giminei. Dobilas
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(Atkelta iš 3-čio psl?
06. 24), sulaukęs vos 17 metų. 
Žuvo Prienų šile su kitais pen
kiais vyrais. Nuvargę po ilgos 
ir įtemptos kelionės, jie nuta
rė paryčiu pailsėti. Sargybą 
pasisiūlė eiti du to paties bū
rio draugai, Lietuvos vokie
čiai, Ūkas ir Hasneris. Neži
nojo vyrai, kad jų “kovos drau
gai” yra NKVD užverbuoti šni
pai, sekioję juos paslapčiom 
ir laukę palankios progos at
likti juodą darbą. Tai jie šešis 
kietai sumigusius vyrus sušau
dė. Tai jie, pasigviešę enka
vedistų siūloma nemaža pini
gų suma, palaidojo savo sąži
nę, niekšingai susitepdami ne
kaltųjų krauju.

Žudikų likimas
Ūkas buvo apsigyvenęs su 

šeima išvežto ūkininko Antano 
Mačiulio ūkyje, Stuomenų kai
me, Marčiulaičių sodybos kai
mynystėje. Jis ilgokai prašė 
vietinius žmones padėti su 
partizanais susitikti — norįs 
drauge kovoti. Kas galėjo ta
da įtarti, kad jo ketinimai — 
išdavikiški?

Pas Ūką dažnai lankydavosi 
Hasneris. Suprantama, abu su
sigundė pralobti kitų gyvybės 
kaina. Įvykdžius kraupią eg
zekuciją Prienų šile, partiza
nų Tauro apygardos vado Sta- 
niškio (slapyvardis — Litas) 
nurodymu, Mačiulių ūkis buvo 
sudegintas, Ūkas nušautas, o 
Vilius Hasneris sužeistas į 
ranką.

Ir štai koks paradoksas: Ūko 
žmonai nuskubėjus į Šilavotą 
apie įvykį pranešti stribams, 
močiutė su vaikaičiais pasi
prašė nakvynės pas Konstanci
ją Bubnienę (Marčiulaitienės 
seserį), tuo metu gyvenusią 
Marčiulaičių ūkyje. Partiza
nai niekšams savo ruožtu at
mokėjo, tačiau nei močiutės, 
nei vaikaičių nelietė.

Broliai, tėvai, seserys
Neretas atvejis, kai iš vie

nos šeimos teko išeiti ketu
riems broliams į nelygią kovą 
ir visiems žūti, kad mes, liku
sieji, gyventume. Partizaninis 
judėjimas, pasipriešinimo 
banga sulaikė okupantus nuo 
daugelio niekšingų užmočių. 
Šiandien visa Lietuva su pa
garba mini žuvusiuosius miš

ko brolius, perlaidoja jų pa
laikus, stato paminklus ir 
meldžiasi už jų vėles. Vieš
patie, suteik jiems ramybę 
amžinybėje!

Tėvai, išleidę sūnus, nega
lėjo ilgai būti savo namuose. 
Vengdami deportacijos, 1946 
m. žiemą jie pasitraukė ir 
slapstėsi įvairiose vietose, 
pas gimines ir pažįstamus ar 
išvežtų valstiečių namuose. 
Jų varginga odisėja prasidė
jo pas J. Aleksyną Mielaišupio 
kaime (Prienų raj.). Paskui — 
Jieznas (ten mokytojavo jų sū
nus Antanas), Bagrėnas, Pa- 
garšvys, Alksniakiemis, Gus- 
taitynė, vėl Bagrėnas (visi 
šie kaimai Prienų rajone), Ka
liningrado srities Oziorsko 
raj. Novostrojaus kolūkis, Kau
no raj. Ilgakiemio kaimas, ant
rą kartą Gustaitynė. Marija 
mirė 1970 m., Kazimieras — 
1973 m.

Iš devyneto liko trys: Anta
nas, Birutė ir Anelė. Antanas 
enkavedistų buvo intensyviai 
sekamas, todėl buvo priverstas 
kaitalioti darbovietes. Dažnai 
naktimis slėpdavosi mokyklos 
palėpėje ar kapinėse prie švie
žiai supilto kapo. Enkavedis
tai bandė jį užverbuoti — ne
pavyko. Daug kartų buvo tardo
mas, šantažuojamas, tačiau 
nepalūžo.

Birutė, irgi mokytoja, dir
banti Molėtų raj. Giedraičių 
vid. mokykloje. Anelė, gyv. 
Prienuose, dirba buitinio ap
tarnavimo paviljone siuvėja. 
1989. XI. 16.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Wasaga Beach,
Parduodant, per
kant ar tik dėl infor
macijos apie namus, 
vasarnamius, ūkius, 
žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling- 
woodo apylinkėse 
kreipkitės į

Angelę Šalvaitytę, B.A., 
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai iums patarnaus.

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



“Tautos ateitis”
Lietuvoje atsikuriančios ateitininkijos leidinys

A. LEMBERGAS

Šiuo metu šen bei ten nusi
skundžiama: esą perdaug įvai
riausių laikraščių ir laikraš
tėlių. Girdi, visų ir perskaity
ti neįmanoma, kai kurie apla
mai nereikalingi, net never
tingi, o svarbiausia dėl to nu
kenčia vertingesnieji leidiniai, 
kuriems trūksta popieriaus.

Šis nusidejavimas nelabai 
pagrįstas. Kaip skaitančioji 
visuomenė įvairi, taip ir jos 
spauda. Kas vieniems nereika
linga, tai kitiems gali reikš
ti būtinybę. Ir nėra jokio rei
kalo vienam mėginti aprėpti 
viską - perskaityti visus lei
dinius.

Bene rimčiausias priekaiš
tas - popieriaus stoka, bet tai 
ne leidinių ir ne leidėjų, bet 
ūkio tvarkos ir tvarkytojų kal
tė. Normalioje visuomenėje 
rinka taikosi prie vartotojo: 
kai auga paklausa, auga ir pa
siūla. Tas pats dėsnis aiškiai 
reiškiasi ir mūsų periodikoje. 
Palaisvėjusios visuomenės są
lygomis nepriklausomos spau
dos paklausa didėja, leidėjai 
ją tenkina pagal išgales ir už 
tai jie verti tik padėkos ir pa
ramos, o ne priekaištų.

Kukli išorė
Turiu pasiteisinti, kodėl 

tokiomis mintimis pradedu 
Tautos ateities pristatymą, 
užuot ėjęs iš karto prie dalyko. 
Rankose laikau šio leidinio vi
są vienerių metų rinkinį. Jo iš
orė labai skiriasi nuo visų šiuo 
metu išeinančių periodikos 
leidinių savo kuklia spaudos 
technika - paprastas mašin
raštis. Atrodo dar visiškai taip, 
kaip buvome ilgą laiką įpratę 
matyti pogrindžio sąlygomis 
leidžiamą spaudą.

Tai jaudina tą, kas ją anuo
met brangino ir negali leng
vai užmiršti jos ypatingos 
reikšmės. Šiandien, tiesa, 
spaudos pakilimo dienomis, 
kai tokia daugybė tobulėjan
čių leidinių vilioja savo išore 
ir turiniu, kyla nemaža pa
gunda tapti išrankiu ir užmirš
ti dar taip neseną skaudžią 
praeitį, kurioje nebuvo kito
kių laisvų ir necenzūruojamų 
laikraščių, kaip tie kuklūs ma- 
šinračšio sąsiuviniai, ėję per
sekiojamos Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos pėdo
mis. Per daug dar viskas arti, 
kad būtų galima užmiršti.

Reikia nuoširdžiai džiaugtis 
dabartiniu lietuviškosios spau
dos sužydėjimu ir drauge sau
goti prisiminimą jos draudžia
mojo laikotarpio, kuris išsau
gojo jos želmenį.

Plėtoti moralinį atgimimą
Su tokiais jausmais vartau 

pernykštį Tautos ateities rin
kinį. Tai - “lietuvių katalikų 
jaunimo laikraštis”. Leidžia
mas kas mėnesį. Redaguoja 
Marija Jurkuvienė. Leidinio 
paskirtis - būti atsikūrusio 
ateitininkų sąjūdžio organu. 
Savo pirmame numeryje Tau
tos ateitis rašo apie ateitinin
kų sąjūdžio tikslus ir uždavi
nius. Ten sakoma: “Dabar lie
tuvių tautai po daugelio stag
nacijos ir demoralizacijos me
tų labiausiai yra reikalingas 
moralinis atgimimas. Prisidė
ti pire šio atgimimo yra vie
nas iš aktualiausių uždavinių. 
Paremti ateitininkų veiklai 
yra reikalingas organas (lei
dinys). Juo bus Tautos atei
tis, laikraštis, skiriamas vyres
niųjų klasių moksleiviams-ėms. 
Tautos ateityje bus duodamos 
nuotrupos iš ateitininkų istori
jos; bus rašoma apie tai, ką 
ateitininkai davė lietuvių tau
tai pirmaisiais XX amžiaus 
dešimtmečiais. Bus aiškinama 
ateitininkų ideologija. Bus su
pažindinama su žymesniųjų 
ateitininkų gyvenimu ir dar
bais. Bus komentuojami įvy

Dail. RASOS ARBAITĖS paveikslas “Madonnas in the Sky” Biota Gallery 
parodoje, įvyksiančioje 1990 m. vasario 8—kovo 3 d.d. Los Angeles mieste

TVa uja s leidinys
apie sibirinius lietuvių trėmimus, savųjų išdavystes, 
gyvenimą Sibire vaikų, mokinių, suaugusių, mokytojų, 
kunigų, ūkininkų, valdininkų ir kitų tautiečių.

Tai dokumentinės apybraižos

ĄŽUOLŲ RANDAI.
Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis, išleistas “Tėviškės ži
burių”, 127 psl. Kaina-6dol., (su persiuntimo išlaidomis - 7 dol.).

Autorė - buvusi tremtinė Antanina Garmutė.
Užsakymus siųsti: “Tėviškės žiburiai”, 2185 Stavebank Rd., 

Mississauga, Ont. L5C 1T3, Canada.

kiai Lietuvoje. Bus duodama 
informacijų iš mokslo ir kitų 
sričių, kurios praplečia jau
nimo žinių akiratį”.

Tokia tai šio katalikų jau
nimo laikraščio programa. Ji ir 
vykdoma. Kiekviename nume
ryje daug vietos skiriama atei
tininkų istorijai, kuri ne to
kia trumpa, nes siekia laikus 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą, 
šio šimtmečio pirmąjį dešimt
metį, kai tautiškai atgimusio
je Lietuvoje ėmė reikštis jos 
dvasinis pakilimas.

Puoselėdami krikščionybės, 
tautiškumo, visuomeniškumo, 
inteligentiškumo ir šeimišku- 
mo pradus besimokančiame 
jaunime, ateitininkai išugdė 
daug tvirtų asmenybių, reikš
mingai prisidėjo prie nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimo. Jų indėlis tolydžio 
didėjo visose gyvenimo srityse.

Ateitininkų veiklumas ne vi
siems patiko, todėl mokslei
viai ateitininkai dar 1930 m. 
buvo uždrausti ir tęsė savo 
veiklą slaptai. Tuo būdu jie įsi
gijo daug slaptojo veikimo pa
tirties ir gerai pasirengė sun
kiems svetimųjų okupacijos 
laikams. Todėl ir naujausių 
laikų Lietuvos istorijoje, ypač 
jos laisvės ir pasipriešinimo 
kovose, ateitininkija pasižy
mėjo savo reikšmingu indėliu.

Tautos ateitis daug rašo apie 
ateitininkų praeitį, ideologi
ją, perspausdina sunkiai priei
namus straipsnius iš nepri
klausomų laikų spaudos. Jos 
turinys sudaro savotišką šio 
lietuvių katalikų šviesuolių 
sąjūdžio enciklopediją. Leidė
jai pasiryžę, kiek sąlygos ir ga
limybės leis, tęsti mėnraščio 
leidimą.

Nėra abejonės, kad tuo būdu 
daug pasitarnaus atsikurian
čių ateitininkų idėjų spindu
liavimui naujose kartose, ku
rios rengiasi perimti savo vy
resniųjų idealus. Ypač ver
tingi pasakojimai ir liudiji
mai apie tuos laikus, kai pati 
organizacija atrodė jau galu
tinai išblaškyta ir tik pavie
niai asmenys mėgino įkūnyti 
gyvenime savo išpažįstamas 
vertybes,

Atsarga gėdos nedaro
Laikraštis neapsiriboja vien 

tik praeitimi. Rašoma ir apie 
dabartines tautos gyvenimo 
problemas, apžvelgiami įvy
kiai, dabartinė ateitininkų 
veikla. Gerą įspūdį palieka ra
mus leidėjų santūrumas, net 
savotiškas atargumas, kuris 
skiriasi nuo perankstyvo džiū
gavimo ar skraidymo padangė
se nuotaikų.

Lietuvos ateičiai būdingos 
mintys, kurias kunigas Rober
tas Grigas, kalbėdamas apie 
ateitininkijos ir tėvynės lais
vės siekį, taip išreiškė: “Yra 
fiziškai dar stipri imperijos 
letena, ir ji nuo Pabaltijo ne
nuimta. Padėtis nestabili, tad 
protingumas reikalauja pasi
rengimo ir tam variantui, kai 
patriotinė veikla vėl bus įver
tinama BK straipsniais, o Atei
tininkų federacija atsidurs už 
legalumo ribų. (. ..) Turime 
būti pasiruošę tęsti savojo šū
kio įgyvendinimą pogrindžio 
sąlygomis. Visai rimtai ragi
nu semtis narsos ir evangeli- 
nio gudrumo iš Katakombų 
Bažnyčios patirties, studijuo
ti carinių ir vėlesnių prie
spaudos metų ateitininkijos 
darbo metodus, būdus, netgi 
įgyti elementarių konspira
cijos žinių, pasirūpinti ma
terialine baze spaudos leidy
bai kur kas sudėtingesnėmis 
sąlygomis. (. . .) Joks išorinis 
smūgis neturi paralyžiuoti ir 
sunaikinti atgimusios Ateiti
ninkijos”.

TAUTOS ATEITIS, lietuvių 
katalikų jaunimo laikraštis, 
nr. 1-12, 1989. Leidžia redkole
gija. Red. M. Jurkuvienė.

Sibiran ištremtų lietuvių kapinės Ilkoje, Buriatijos autonominėje respublikoje Nuotr. Mariaus Baranausko

Musų tautiečiai Mažojoje Lietuvoje
Monografija “MažojiLietuva XVIIIamžiuje”

JURGIS GIMBUTAS
Lietuvoje išleista Algirdo 

Matulevičiaus monografija “Ma
žoji Lietuva XVIII amžiuje. 
Lietuvių tautinė padėtis” (Vil
nius, “Mokslas”, 1989, 200 psl., 
pridėtas sulankstytas žemė
lapis “Lietuvių teritorija Prū
sijoje iki maro ir vokiečių ko
lonizacijos, XVIII a. pradžia”, 
56 x 88 cm formato, su trikal
biu vardynu, tiražas 40,000, 
kaina 4.10 rb.)

Tai seniai laukta naujiena 
mokslinėje literatūroje. Jau 
iš savo ankstesnių straipsnių 
Mažosios Lietuvos tematika ži
nomas autorius šioje knygoje 
rašo apie M.L. gyventojų lie
tuvių paplitimą, statistiką, 
sunkią priespaudą vokiško
sios Prūsijos valstybės val
džioje, aptaria vokiečių ko
lonizacijos vakarinėse lietu
vių žemėse priežastis ir po
būdį.

Autorius panaudojo gausius 
istorijos šaltinius ir itin rū
pestingas literatūrines pa
ieškas. Knygos gale duotoji 
bibliografija turi 143 pozici
jas panaudotų šaltinių sąraše 
ir 452 pozicijos “tyrinėjimų” 
literatūros sąraše. Tai bus vie
na pilniausių bibliografijų 
M.L. klausimu.

Veikalas padalintas į ketu
rias, maždaug lygias dalis: Lie
tuvių teritorija Prūsijoje ir 
1709-1711 m. maro padariniai; 
Didžioji kolonizacija XVIII a. 
pirmojoje pusėje; Socialinės 
ekonominės ir teisinės lietu
vių padėties ypatybės XVIII a.; 
Lietuvių kalba, mokykla ir baž
nyčia.

Po trumpų (rusiškos ir vokiš
kos) santraukų pridėtos išsa
mios asmenvardžių ir geografi
nių vardų rodyklės. Dabar, kai 
po bemaž pusės šimto metų pri
verstinio tylėjimo apie Mažąją 
Lietuvą (išskyrus išeivijoje) 
ir Lietuvoje pakilo susirūpi
nimo balsai gelbėti lietuvius 
vad. Kaliningrado (Karaliau
čiaus) srityje, šioji A. Matu
levičiaus knyga, kaip ir keli 
Domo Kauno veikalai, įgauna 
ypatingo aktualumo. Tad su
prantamas ir didelis tiražas, 
kai panašaus profilio moksli
niai ar kraštotyros veikalai iš
leidžiami po 5000 egz. ar ir ma
žiau. Tiesa, Vacio Miliaus pa
ruoštoji “Lietuvininkų” chres
tomatija jau 1970 m. buvo iš
leista “Vagos” leidyklos 15,000 
tiražu ir kaip mat išpirkta.

A. Matulevičiaus “Mažoji 
Lietuva” yra istoriografijos 
veikalas, tad išsamiai recen
zuoti derėtų istorikui. Man 
čia teks pažvelgti į knygą kraš
totyros ir šiek tiek etnografi
jos požiūriais. Nors nuo XVIII 
a. susidarė gana gausi vokiš
ka, lietuviška ir lenkiška lite
ratūra M.L. klausimais, mūsų 
naujajam autoriui pavyko 
įžvelgti ir išaiškinti faktus ir 
reiškinius, kurių ankstesnie-

Algirdas Matulevičius

Mažoji 
LIETUVA

XVIII amžiuje

MUKSI AS

ji autoriai arba nežinojo, arba 
nepastebėjo.

Visų pirma patikslinta Prū
sijos lietuvių arealo pietinė 
riba. Matulevičius veda ją nuo 
Šventapilio per Yluvą, Bartus 
iki Dubeninkų (arti Merkinės). 
Tokiu būdu istorinei Mažajai 
Lietuvai priklauso ir Sembos 
pusiasalis su Karaliaučiumi, 
ir Piegliaųs'žemupio pietinės 
pakrantės. Tokjos Mažosios 
Lietuvos plotas su Klaipėdos 
kraštu siekė 18,000 kv km - 
daugiau negu pusė Senovės 
Prūsijos (Altpreussen) terito
rijos tarp Klaipėdos ir Vyslos.

Kitas klausimas, iki šiol dau
gelio autorių vienaip ar kitaip 
interpretuotas, yra administ
racinis buv. Prūsijos karalys
tės suskirstymas ir su tuo susi
jusi geografinių sąvokų maiša
tis. Matulevičius nuosekliai 
išdėstė, kas buvo vad. Lietuvos 
departamentas (Litauisches 
Departament) ir Rytų Prūsijos 
departamentas (Ostpreussi- 
sches D.). Dar buvo Provinz 
Litauen, vėliau Regierungsbe- 
zirk Gumbinnen ir Reg. Koe- 
nigsberg. Mažoji Lietuva per
sipina su tomis dirbtinėmis 
administracinėmis teritori
jomis.

Ribų problemai spręsti auto
rius A. Matulevičius pirmoje 
vietoje naudoja duomenis, kur 
buvo kalbama lietuviškai nuo 
pat XVI a., kai buvo bebaigia 
išnykti baltiškieji prūsai. Tam 
tikslui autorius pasitelkė ga
na gausų XIX a. kitataučių bei 
lietuvių autorių liudijimus, 
nemažai ir ankstesnių. Išaiš
kinta, kaip susidarė lietuvi
ninkų etnografinė grupė jau 
XV-XVI a.

Išryškinamas lietuvių au- 
tochtoniškumo klausimas, iki 
šiol buvęs gana kontroversiš
kas ne tik vokiškojoje, bet ir 
kitokioje istoriografijoje.

Nepraleistas ir lietuviško
sios kaimų architektūros įna
šas gyventojų tautybei nusta
tyti. Namotyrininkai priskiria 
Sembos pusiasalį lietuvių area- 

lui, o plotą į pietus nuo Kara
liaučiaus - mišriajai zonai su 
kitataučiais.

Ginčytinių pietinių plotų 
priklausomybę Mažajai Lietu
vai rodo bažnyčiose sakytų 
pamokslų lietuvių kalba pa
plitimas nuo XVI a. A. Matu
levičius pateikia dokumen
tuotų pavyzdžių iš Luko (Elko) 
parapijos Pamedės vyskupi
jos, taip pat iš Gurnių parapi
jos į pietryčius nuo Geldapės 
ir kitur. Pietinio M.L. paribio 
lietuviški kaimų pavadinimai 
išliko iki 1945 m. Sembos pu
siasalio Žuvininkų apskrityje 
(į vakarus nuo Karaliaučiaus), 
kai kuriuose kaimuose lietu
viškus pamokslus nustota saky
ti tik XIX a., kai įsigalėjo 
vokiečiai kolonistai, o autoch
tonai lietuviai nutauto.

Nors ši “Mažiosos Lietuvos” 
knyga buvo duota spaustuvei 
rinkti 1988.XII. 15. joje dar 
apstu priešsąjūdinių išsireiš
kimų, nes rašyta anksčiau. Pvz. 
dabar biliografijoje jau nebe
būtų pirmojoje vietoje išskirti 
“Marksizmo-leninizmo klasi
kų veikalai”, iš viso net 23 - 
daugiausia V.I. Lenino straips
nių. Tekstuose nebūtų karto
jami sovietinės okupacijos pri
mesti žodžiai “buržuazinė isto
riografija, marksistiška inter
pretacija, lenininė metodolo
gija”. Keistai atrodo, kai Boeh- 
me rašoma Bėmė. o Goettin
gen — Getingenas. Ar ne tiks
lingiau būtų rašyti oe vietoj ė 
ar e, kur vokiškai rašoma o um
laut?

Knygos priedas - didelis že
mėlapis yra spalvingas. Rodo 
Mažosios Lietuvos, provincijų, 
departamentų ir apskričių ri
bas, o taip pat penkias įvairių 
tyrinėtojų siūlytas M.L. ribas, 
vad. linijas. Žemėlapio pakraš
čiai papuošti 27-iais spalvotais 
stilizuotais miestų herbais. 
Mastelio dar vis nėra, matyt, 
cenzūra nepraleido. Žemėla
pio vietovardžiai tik lietuviš
ki, o vardyne pridėti vokiški ir 
rusiški lotyniškomis raidėmis. 
Patogu pasitikrinti. Iš viso duo
ta apie 500 vietovardžių kartu 
su Klaipėdos kraštu, bet tai tik 
maža dalis visų buvusiųjų.

A. Matulevičiaus moksliniai 
straipsniai Mažosios Lietuvos 
klausimais buvo skelbiami 
“Mokslų Akademijos Darbuo
se” nuo 1972 m. Jo, kartu su ki
tais, parašytas ir pagrindinis 
straipsnis Tarybų Lietuvos en
ciklopedijos III tome (1987 m.), 
“Mažoji Lietuva” autoriaus 
biografijos enciklopedijoje, 
deja, nerandam. Negavom jos 
ir bostoniškei “Lietuvių enci
klopedijai”. Galima spėti, kad 
tai dar jaunas istorikas, iš ku
rio plunksnos sulauksim dar ne 
vieno solidaus veikalo.

Prano Baltuonio medžio šaknies 
skulptūra “Sibiro berniukas”

Nuotr. Ed. Daniliūno
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U KJLTMĖJĮ VEIKLOJE
Balys Gražulis, žurnalistas ir 

rašytojas, 1989 metams artėjant 
prie pabaigos susilaukė kitų be
veik nepastebėtos savo amžiaus 
deimantinės sukakties. Jo kūrybi
nius planus, atvykus į JAV, sukliu
dė prasidėję sveikatos sutrikimai, 
dėl kurių teko išeiti ankstyvon pen
sijon, iškentėti kelias operacijas. 
Sukaktuvininkas yra parašęs ir iš- 
leisdinęs novelių rinkinį "Brydė 
rugiuose” (1947), apysakų rinkinį 
“Sudužęs vaizdas” (1957). Novelė
se vyrauja lietuviško kaimo vaiz
dai, apysakose — pokarinis gyve
nimas Vokietijoje ir JAV. Tačiau 
ir apysakų veikėjai savo praeiti
mi yra susieti su įvykiais Lietu
voje. Kūrybinį darbą B. Gražulis 
pradėjo 1932 m. šauliams skir
tais vaidinimais, bendradarbiavi
mu “Karyje”, įsijungimu į kariuo
menės radijo pusvalandžius. 1941- 
44 m. dirbo nuo sunaikinimo iš
saugoto Kauno radiofono litera
tūros skyriaus redaktoriumi. Pa
rašė keliolika jaunimui skirtų ra
dijo vaidinimų, novelėmis ir 
straipsniais reiškėsi spaudoje. Išei
vijoje taip pat rašė literatūriniais 
klausimais, recenzavo knygas, įsi
jungdamas ir į “TŽ” puslapius. Po 
sunkių operacijų jo rašiniai dabar 
tik retais atvejais pasirodo spau
doje. Tikėkimės, kad sukaktuvi
ninko sveikata sustiprės ir leis at
gauti bent dalį kūrybinių jėgų.

Australijos lietuvius jau daug 
metų džiugina Melburne veikian
tis mišrus choras “Dainos sam
būris". Sukaktuviniu koncertu 
1989 m. gruodžio 17 d. Lietuvių 
namų salėje sambūriečiai paminė
jo veiklos keturiasdešimtmetį. 
Koncertas buvo padalintas į dvi 
dalis. Pirmąją sudarė 1990 m. dai
nų šventei skirtos dainos, antrą
ją — gražiausieji “Dainų sambū
rio" praeities repertuaro pavyz
džiai. Koncertas buvo pradėtas J. 
Švedo harmonizuota liaudies dai
na “Paleisk, tėveli" ir A. Mikuls
kio harmonizuota daina “Kai aš 
grėbiau lankoj šieną”, baigtas A. 
Vanagaičio “Laisvės varpu”, G. 
Verdžio “Nabucco" operos vergų 
choru ir S. Sodeikos “Šiaurės pa
švaiste". Pasikeisdamos dirigavo 
dabartinės "Dainos sambūrio" va
dovės Danutė Levickienė ir Biru
tė Prašmutaitė. Dirigentų eiles 
papildė: J. Gudavičiaus daina 
"Kur giria žaliuoja" — viešnia 
iš Palangos Gražina Burokaitė, 
B. Gorbulskio “Vasaros šokiu” 
— dabartinis Adelaidės lietuvių 
mišraus choro vadovas Vytautas 
Straukas. kuriam teko dirbti ir 
su "Dainos sambūriu”. Akompa
navo pianistai Zita Prašmutaitė 
ir Petras Čelna. Sukaktuviniame 
koncerte pagerbti du muzikai — 
šį chorą 1949 m. suorganizavęs 
pirmasis vadovas Juozas Petra- 
šiūnas ir dvidešimt septynerius 
metus vadovavęs Albertas Čelna.

Ekonomistas Jonas Sakas-Sa- 
kevičius atliko didelį darbą, su
rinkęs nepriklausomos Lietuvos 
seimų protokolus bei stenogramas 
ir visą šią istorinę medžiagą Či
kagoje išleidęs bendru “Nepri
klausomos Lietuvos seimų proto
kolų” rinkiniu, turinčiu 12.400 
puslapių aštuoniolikoje knygų. 
Leidinio tiražas — 10 egzemplio
rių. Minkštais viršeliais rinkinys 
kainuoja $1.500, kietais— 1.680. 
Bibliotekose J. Sakui pavyko su
rasti tik seimų protokolų ir ste
nogramų mikrofilmus. Viena ame
rikiečių firma iš mikrofilmų pozi
tyvų pagamino negatyvus ir juos 
“Xerox” daugintuvų technika per
kėlė ant popieriaus, puslapiams 
panaudodama abi lapo puses. To
kiu būdu pilno “Nepriklausomos 
Lietuvos seimų protokolų” rinki
nio knygų skaičių pavyko suma
žinti iki aštuoniolikos. Spaus
dinant tik vienoje lapo pusėje 
būtų reikėję 35-38 knygų. Tačiau 
ir šis pigesnis būdas leidėjui J. 
Sakui kainavo kelis tūkstančius 
dolerių. Atspaudų sutvarkymu ir 
įrišimu rūpinosi Liudas Kairys. 
Rinkinio 50-100 komplektų at
spausdinimui spaustuvėje būtų 
reikėję apie 150.000 dolerių. 
Išleistą rinkinį sudaro: steigia
mojo 1920-22 m. seimo protoko
lai, pirmojo 1922-23 m. seimo, 
antrojo 1923-26 m., trečiojo 1926- 
27 m. ir paskutiniojo 1936-39 m. 
seimo stenogramos. “Nepriklauso
mos Lietuvos seimų protokolų” 
rinkinio labai ribotas komplektų 
skaičius teko išeivijos ir Lietuvos 
institucijoms, kuriose jie bus pri
einami nepriklausomybe susido
mėjusiems lietuviams. 1987 m. 
taip pat J. Sako pastangų dėka 
Čikagoje “Xerox” daugintuvu bu
vo išleisti penki nepriklausomos 
Lietuvos “Vyriausybės žinių" kom
plektai. Pilną komplektą sudarė 
dvidešimt viena knyga. Atspaudus 
ir tada įrišo L. Kairys.

Klaipėdos dramos teatras žiū
rovus pakvietė į švedų dramatur
go Augusto Strindbergo (1849- 
1912) tragedijos “Tėvas” premje
rą, paruoštą vyr. rež. Povilo Gai
džio. Muziką sukūrė kompoz. 
Giedrius Kuprevičius, sceno
vaizdžius — dail. Filomena Lin- 
čiūtė-Vaitiekūnienė, pagrindi
nius vaidmenis — aktoriai Mari
ja Černiauskaitė, Julija Sakalai- 
tė, Balys Barauskas, Liubomiras 
Laucevičius. A. Strindbergo “Tė
vas” rampos šviesą profesiniame 
Lietuvos dramos teatre išvydo 
pirmą kartą.

Pauliaus Galaunės, neseniai 
mirusio menotyrininko, muzieji
ninko ir meno istoriko, metinę 
premiją už geriausius liaudies 
dailės kūrinius įsteigė Lietu
vos kultūros ministerija. Pir
maisiais šios premijos laurea
tais tapo kaunietė tautinių dra
bužių kūrėja Emilija Baumilai- 
tė, kaunietis pynėjas Rimantas 
Kranauskas ir Kupiškio rajono 
Kikonių kaime gyvenantis aštuo
niasdešimt septynerių metų ta
pytojas Aleksas Turčius. Kandi
datus pasiūlė Lietuvos tautodai
lininkų sąjungos skyriai ir vieti
nės pramonės ministerijos įmonės. 
Jų darbų paroda buvo surengta 
Vilniaus tautodailės salone.

Išeivijos fotografų nuotraukų 
paroda atidaryta Šiaulių fotogra
fijos muziejuje. Lietuvos fotome
nininkų sąjungos ir “Tėviškės” 
draugijos surengta paroda susilau
kė 23 dalyvių iš JAV, Kanados, 
Australijos, Vakarų Vokietijos ir 
Vengrijos, atsiuntusių 130 spalvo
tų ir nespalvotų nuotraukų. Vyra
vo portretai ir gamtovaizdžiai. 
Trumpame parodos aprašyme iš
skiriamos geriausios JAV lietuvių 
nuotraukos: Kazio Daugėlos — 
“Prezidentas Antanas Smetona 
su miškininkais” (1938), Alfo Pet- 
ručio — “Senoji Trakų pilis” 
(1939), Jono Dovydėno serija 
"Afganistanas” (1985-89), Dan
guolės Variakojytės — Panamos 
ir Gvatemalos vaizdai. Prie jų 
prijungiama ir Kanados lietuvio 
Broniaus Lišausko nuotrauka 
"Rudens pėdsakai".

Rolandas Butkevičius, Vilniaus 
jaunimo teatro aktorius, ištiktas 
širdies smūgio, mirė scenoje 1989 
m. gruodžio 28 d., atlikdamas 
Snegiriovo vaidmenį V. Rozovo 
“Brolio Aliošos” spektaklyje. 
Juozo Pociaus nekrologe rašoma, 
kad aktoriaus R. Butkevičiaus 
gyvybės siūlas nutrūko su pasku
tinį kartą ištartais Snegiriovo 
žodžiais: “Va, ką man reiškia ta 
dvikova . . .” Velionis, gimęs 
Kaune 1934 m. gegužės 24 d., Vil
niaus konservatorijos aktoriaus 
meistriškumo katedrą baigė 1957 
m. Marijampolės dramos teatre 
dirbo 1956-58 m., Kauno dramos 
teatre — 1958-63 m., Vilniaus 
jaunimo teatre — nuo 1965 m. Bu
vo sukūręs daug įsidėmėtinų vaid
menų. Palaidotas gruodžio 31, 
Naujųjų metų išvakarėse, Rokan
tiškių kapinėse.

Žymusis fotografas Marius 
Baranauskas, pasiųstas Lietuvos 
žurnalistų sąjungos, pernai va
sarą aplankė Sibiran ištremtų lie
tuvių kapines Ilkoje, Buriatijos 
autonominėje respublikoje. Jo pa
darytų nuotraukų paroda dabar 
buvo surengta Lietuvos profsąjun
gų kultūros rūmuose. Jos tikslas 
— padėti giminėms atpažinti išli
kusius savo artimųjų kapus ir jų 
palaikus parsivežti Lietuvon. Pa
laikų parsivežimą šią vasarą su
organizuos Vilniaus tremtinių 
bendrija. Pirmieji tūkstančiai 
lietuvių Buriatijon gyvuliniuose 
vagonuose buvo atvežti 1948 m. 
birželio 10 d. iš Plungės, Kretin
gos, Panevėžio ir kitų rajonų. Di
džiąją jų dalį sudarė šeimos su vai
kais ir seneliais, išskirstytos po 
įvairias gyvenvietes. Lietuviams 
tremtiniams teko kirsti mišką, 
krauti vagonus, atlikti kitus ne
lengvus darbus. Juos kamavo nuo
vargis ir badas, o buriatai, patys 
skursdami, nedaug tegalėjo padė
ti. 1956-57 m. beveik visi lietu
viai grįžo Lietuvon. Buriatijos 
žemėje liko tik neištverusieji sun
kios tremtinio dalios. Apie jų am
žiną poilsį Buriatijoje žurnalis
tas ir fotografas M. Baranauskas 
pasakoja: “Lietuvos tremtinių ka
pinės 400-500 metrų nuo likos ge
ležinkelio stotelės, ant neaukšto 
smėlėto kalnelio, pušaičių paunks
nėje. Kapai tvarkingi, aptverti 
maumedžio tvorelėmis. Daugelis 
kryžių — mediniai. Tiesa, kai ku
rie jau papuvę ir vos vos laikosi, 
vienas kitas jau ir nulūžęs, bet 
žmogaus rankų pakeltas ir parem
tas prie tvorelės. Yra ir betoni
nių antkapių bei kryžių, bet ir jie 
laiko paveikti jau bando nu
griūti . . .” v. Kst.
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R I S I K E L I !M O
Parapijos kredito kooperatyvas
— 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
A/ Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............ 91/2%

180-185 d. term, ind............ 93/4%
1 metų term, indėlius..... 10 %
2 metų term, indėlius  91/2%
3 metų term, indėlius..... 9'/2%
1 metų GlC-met. palūk. ..11 %
2 metų GlC-met. palūk. .. 101/2%
3 metų GlC-met. palūk. .. 101/2%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 10 % 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 83/4% 
RRSP ir RR1F-1 m. term. ind. 111/4% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 101/2% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 101/2% , 
Taupomąją sąskaitą ........  8 % j
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 91/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

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

AKTYVAI virš 44 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West. •
Parduodami kailiniai apsiaustai
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 (KOMPIUTERĮ)

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 

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

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

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

professionals inc. Realtor

|P Kokia 
jūsų namo 

vertė?
Skambinkite dar šiandien dėl 
nemokamo jūsų namo įkainojimo. ANTANAS GENYS

an Independent member broker

232-9000
res: 231-2839

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

Greitas ir tikslus yl pa tarną v imas!

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

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

l—ADA
Mes siunčiame 

“LADA” automobilius ir jų 

dalis į Lietuvą bei Rusiją 

Skambinkite dėl informacijos dar šiandien

CARMEN & FRANK’S L TD. 1W
2584 Eglinton Avė. E., Scarborough, Ontario M1K 2R5 
Tel.: (416)261-7219, 261-6581 • Fax: (416)265-0979

IMA UZ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

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

406 Roncesvalles Avė. 
Telefonas 536-5936 ir 

Telefonas 762-7775 
ir įvairaus kailio kepurės.

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. Dabartinė golfo klubo valdyba. Iš kairės: Andrius Zaleskis, Antanas Staus

kas, Arūnas Jonikas - pirmininkas, Viktoras Kaknevičius, Kęstutis Eiman
tas Nuotr. Sig. Krasausko

SPORTAS
---------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS.--------

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

GOLFO ŽINIOS
Toronto lietuvių golfo klubo (TLGK) 

metinis narių susirinkimas įvyko 
1990 m. sausio 29 d. Prisikėlimo pa
rapijos Parodų salėje. Nors daly
vių skaičius negausus (18), tačiau 
valdybos pateikta darbotvarkė bu
vo rimtai diskutuojama. Dabartinę 
klubo valdybą sudaro: Arūnas Jo
nikas — pirmininkas, Antanas Staus
kas, Andrius Zaleskis, Viktoras Kak
nevičius ir Kęstutis Eimantas.

Susirinkimą pradėjo ir jam pir
mininkavo A. Jonikas. Plačiai ir 
išsamiai pateikė 1989 m. sezono 
klubo finansinę padėtį. Ižde 1989 
m. gruodžio 31 d. buvo $1.538.14. 
Išrinkta klubo revizijos komisija
— Kostas Lukošius ir Jonas Banai
tis patikrins dokumentus ir para
šys revizijos komisijos aktą.

1990 m. sezono klubo turnyrų ka
lendorius tvarkingai paruoštas. 
Turnyrams golfo laukai užsakyti, 
o jų sekantį sezoną numatyti net 
19. Į šį turnyrų skaičių įeina taip 
pat dviejų dienų ŠALFASS turnyras, 
kuris vyks 1990 m. rugsėjo 1-2 d.d.
— International Country Club of 
Niagara, Stevensville, Ont. vieto
vėje. Kaip įprasta, ŠALFASS golfo 
turnyrai yra ruošiami kas metai Dar
bo dienos savaitgalį, rugsėjo pra
džioje. Šiais metais rotacine tvar
ka šias pirmenybes turi pravesti 
Toronto golfininkai. Susirinkime 
gana plačiai diskutuota 1990 m. se
zono turnyrų datos, vietovės, lai
mėtojams dovanų klausimas. Nutar
ta dar į šį turnyrų skaičių įtrauk
ti vieną, kaip ir repeticijos turny
rą tame pačiame golfo aikštyne. 
Niagaroje, kur vyks ŠALFASS pir
menybės, kad torontiškiai galėtų 
susipažinti su aplinka ir kaip šei
mininkai vėliau geriau pasirodytų.

ŠALFASS golfo metinių pirme
nybių reikalu per susirinkimą bu
vo sudarytas preliminarinis orga
nizacinis komitetas, į kurį įeina 
visa klubo valdyba. Šio komiteto 
pirmininkas bus pakviestas vėliau. 
Komiteto iždininku išrinktas klu
bo pirmininkas Arūnas Jonikas, 
spaudos reikalams - Sigitas Kra
sauskas. Varžybų komitetas, nors 
susirinkimo metu nebuvo galuti
nai suformuotas, tačiau Darius Ma- 
rijošius, J. Rusinavičius, Vytau
tas Mickevičius ir Algis Simana
vičius sutiko jame dirbti. Kalbė

Pirmoji Toronto lietuvių golfo klubo valdyba, vadovavusi klubui dvejus 
metus nuo 1978 m. Pirmoje eilėje iš kairės: Sigitas Krasauskas - pirminin
kas, Petras Stauskas; antroje eilėje: a.a. Antanas Klimas. Algis Žaliaus
kas, Aloyzas Kuolas

ta taip pat ir apie priėmimo komi
teto sudarymą, kuris rūpintųsi tur
nyro išvakarėse susipažinimo vai
šėmis .. .

Kalbėta apie TLGK žaidimo ir 
aplamai organizacines taisykles: 
išlyginamieji smūgiai, klubo na
rių statuso klausimas, valdybos 
rinkimas, baltiečių varžybos, ku
riose jau daug metų dalyvauja ir 
suomių golfininkai. Pakeitimų ne
padarytą. Valdybai rekomenduo
jant, pakeistas nario mokestis: pen
sininkams (per 65) iš buvusio $17 pa
keliamas iki $20, vyrams ir mote
rims buvęs $25 mokestis pakeliamas 
į $30. Jaunimui iki 19 metų amžiaus 
paliekamas tas pats - $5. (Jiems, 
kaip ir anksčiau, klubas užmokės 
turnyrų metu pusę “green fee”). Klu
bo dviejų minusų (“double knock 
out”) tarpusavio turnyras bus vyk
domas sena tvarka ir taisyklėmis 
ir šį sezoną.

Klausimų metu Sigitas Krasaus
kas plačiau supažindino su golfo 
entuziastų atgimstančioje Lietu
voje nuotaikomis, planais, ir pa
darė keletą pasiūlymų, kaip klu
bas galėtų bent simboliškai prie 
jų įgyvendinimo prisidėti.

Kaip žinoma, Lietuvoje yra įsikū
rusi Golfo asociacija. Jos pirminin
ku išrinktas Algirdas Vitkauskas. 
Su vyriausybės parama jie ruošia
si įrengti kelis golfo laukus ir bent 
vieną iš jų nori atidaryti IV-jų PLS 
žaidynių metu 1991 m., kur ir būtų 
pravestos Pasaulių lietuvių golfo 
pirmenybės. Apie golfo žaidimą, me
todiką. taisykles jiems daug ko trūks
ta. Klubas galėtų bent kiek padėti. 
Pirmiausia, pasiimti jiems litera
tūros, vaizdajuosčių. Kai 1991 m. 
daug sportininkų vyks į PLS žaidy
nes Lietuvoje, įduoti jiems nuvež
ti keletą komplektų lazdų, sviedi
nukų ir pan. Jei galimybė būtų ke
liems Lietuvos golfininkams atvyk
ti čia, sakysim 2-3 savaitėms, klu
bas galėtų sutikti juos išlaikyti ir 
įregistruoti į profesionalų golfo 
mokyklas, kur jie gautų teisingą 
golfo žaidimo supratimą. Susirin
kimas tam pritarė ir tikimasi, bus 
daroma šia linkme tam tikrų žygių.

Baigdamas susirinkimą, pirminin
kas A. Jonikas padėkojo nariams 
už domėjimąsi klubo veikla. O klu
bo valdybą reikia pagirti už atskai
tomybę ir jų nuoširdų darbą klubo 
labui.

1990 metų sezono turnyrų 
kalendorius

Bal. 21 11.30-Hornby Towers (416) 878-3421
Bal. 28 11.00-Flamborough (416) 627-1743
Geg. 12 11.30-Golf Haven (416) 283-2018

(sezono atidarymas)
Geg. 27 12.30-Glen Eagles (416) 964-8890
Birt. 2 9.00-Springwater (705) 728-1866
Birt. 17 ?-Camp Borden (705) 424-1711
Birt. 22 8.00-Golf Haven
Liep. 8 9.00-Springwater
Liep. 15 10.00-Golf Haven (baltiečių)
Liep. 29 7-Camp Borden
Rugp. 4 10.00 Royal Downs (705) 424-0241
Rugp. 5 11.00-Bonaire (705) 835-3125
Rugp. 12 11.00-Flamborough
Rugp. 26 11.00-Golf Haven
Rugs. 1 ?-Niagara (ŠALFASS)
Rugs. 2 ?-Niagara (ŠALFASS)
Rugs. 16 12.00-Glen Eagles
Rugs. 29 8.00-Golf Haven (sezono uždarymas)
Rugs. 30 10.30-Golf Haven (sezono uždarymas)

Iš spaudos Lietuvoje
Vilniaus “Sporte” rašoma: “To

kį žmogų — Lietuvos dailiojo čiuoži
mo pradininką Vincą Ignaitį — už
miršom. Ačiū autorei, kad laiko dul
kes nuvalė, apie jį prisiminė”. (M. 
Trasauskienės straipsnis “Lietuvis 
mokė čiuožti kanadiečius”, Vilniaus 
“Sportas”, 1989 m. gruodžio 14 d. 
laida). Užklausus Vincą Ignaitį. . ., 
Lietuvos dailiojo čiuožimo varžy
bos prasidėjo 1923 m., o jis įsijun
gė 1931-2 m. (Red.).

Lietuvos aukščiausiosios tary
bos prezidiumo įsaku, 1989 m. gruo
džio 26 d. Ramutei-Uršulei Grinber- 
gienei suteiktas Lietuvos TSR nusi
pelniusios žurnalistės garbės var
das.

Roma Griniūtė buvo Vilniaus 
“Sporto” laikraščio redakcijos vieno 
skyriaus vedėja. Dabar naujai pasi
rodžiusio laikraščio “Olimpinis ke
lias — Vytis” vyriausia redaktorė. 
Taip pat ji yra Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto spaudos atstovė.

Kanados lietuviai sportininkai 
ir sporto visuomenė sveikina Romą. 
Ji mums pažįstama iš jos puikiai 
rašomų straipsnių, kurie visuomet 
dvelkia lietuviška atgimimo šiluma.

♦ ♦ ♦

Arvydas Sabonis ruošiasi vestu
vėms. Jo busimoji — “Mis Vilnius”, 
Ingrida Mikelionytė. Jie susižie
davo Vilniuje ir drauge išvyko į Is
paniją, kur Arvydas yra pasirašęs su
tartį su Valladolid miesto klubu, 
žaidžia krepšinį.

1990 m. Š. Amerikos lietuvių 
slidinėjimo pirmenybės

1990 m. ŠALFASS alpinistinės 
slidinėjimo pirmenybės įvyks 1990 
m. kovo 3, šeštadienį, Loretto Ski 
Resort, Loretto, Ont. (apie 40 mylių 
į šiaurę nuo Toronto). Važiuoti 50 
keliu iki Loretto miestelio, nuo ten 
— sekti ženklus. Varžybas vykdo To
ronto LSK “Jungtis”. Varžybų pra
džia — 11.00 v.r. Registracija: nuo 
9-10.30 v.r.

Pirmenybių programa slalomas ir 
didysis slalomas šiose vyrų-jaunių 
ir moterų-mergaičių klasėse: žemiau 
10 m. amžiaus, 10-12 m. imtinai, 13- 
16 m., 17-29 m., 30-44 m., per 44 m. 
ir Elite (neriboto amžiaus).

Amžiaus klasifikacija — pagal da
lyvio amžių varžybų dieną.

Vyrų ir moterų Elite klasė yra 
prityrusiems slidinėtojams, neri
boto amžiaus.

Dalyvavimas yra atviras visiems 
lietuviams slidinėtojams, atliku- 
siems metinę 1990 ŠALFASS narių 
registraciją.

Dalyvių registracija atliekama 
iki 1990 m. vasario 27 d. pas pirme
nybių vadovą, ŠALFASS slidinėjimo 
komiteto pirmininką Rimą Kuliavą 
šiuo adresu: Rimas Kuliavas, 297 
Kennedy Ave., Toronto. Ont., M6P 3C4. 
tel. (416) 766-2996. Reikalui esant, 
informaciją gali suteikti ir Audra 
Danaitytė, tel. (416)-626-8994 namų, 
ar tel. (416) 252-4659 darbo.

Smulki informacija pranešta vi
siems ŠALFASS sporto klubams bei 
kai kuriems slidinėtojams. Suinte
resuotiems slidinėtojams patar
tina kreiptis į R. Kuliavą ar A. 
Danaitytę. ŠALFASS centro

valdyba

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).

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

res pakeičiame į video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

Gyvenamiems namams ir 
komerciniams pastatams.

• elektros išvedžiojimas
• elektros vielų atnaujinimas
• elektrinis šildymas
• vėdinimo įrengimas
• geras darbo atlikimas
Tel. 762-9190 LICE 1044

LIETUVIŲ
A H JI A KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
9’/2% už 90 dienų term.indėlius 

93/4% už 6 mėn.term.indėlius
10 % už 1 m. term, indėlius 

91/2°/o už 2 m. term, indėlius 
91/2% už 3 m. term, indėlius

10 % už 1 m. GIC mėn. palūk.
11 % už 1 m. GIC invest, pažym.
10’/2% už 2 m. GIC invest, pažym.
101/z % už 3 m. GIC invest, pažym.
83A% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

111A% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
101/z% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
101/2% už RRSP ir RRIF3 m. term. ind.
83/4% už namų planą - OHOSP 

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

61/2% už kasd. pal. čekių sąsk.

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

1 metų .............123/4%
2 metų ............. 121/2%
3 metų ........... 121/2%

(fixed rate)

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

(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir ant
rieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 75 milijonų dolerių

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

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

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

Telefonas 532-1149

KINGSWAY NATIONAL
REAL ESTATE LTD., REALTOR

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

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KOKIĄ NEKILNOJAMĄ 

NUOSAVYBĘ, VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

STASYS JOKŪBAITIS
Nemokamas namo įkainojimas.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

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

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

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

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

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

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

daiva t. dalinda, ba 
associate broker

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

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

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



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

opozicijos vadu, nepasiruošu
siu tokiam darbui.

Kaltę dėl pirmo J. Turnerio 
pralaimėjimo 1984 m. kritikai 
suverčia pasitraukiančiam li
beralu vadui P. E. Trudeau, 
kuris plačiai atidarė senato 
duris savo bičiuliams. Dalį bu
simųjų senatorių sąrašo P. E. 
Trudeau paliko dar nė kojų 
ministerio pirmininko parei
gose nesuspėjusiam sušilti J. 
Turneriui, juos savo vardu pa
skelbusiam senatoriais. Kana
dos parlamento rinkimus tada 
pirmą kartą laimėjo iš Kve
beko provincijos kilęs konser
vatorių vadas B. Mulroney, ge
rai mokantis prancūzų ir ang
lų kalbas. Ilgus metus libera
lus rėmusioje Kvebeko provin
cijoje triuškinančios atstovų 
daugumos susilaukė konserva
toriai.

Tokio skaudaus smūgio J. 
Turneriui negalėjo dovano
ti vado rinkimus pralaimė
jusio J. Chretieno rėmėjai. 
Prieš 1988 m. parlamento rin
kimus buvo bandymų, kurstan
čių nepasitikėjimą J. Turneriu. 
Opoziciją jam pavyko nutildy
ti, bet j rinkimus teko eiti su
skilusių liberalų priešakyje, 
prisidengus liberalų senato
rių protestu prieš JAV ir Ka
nados laisvos prekybos sutar
tį. Antras rinkimų pralaimėji
mas užbaigė politinę J. Turne
rio karjerą, paankstindamas 
pasitraukimą. Įvyko aiškus 
nuomonių susikirtimas. J. Tur- 
neris rėmė Kvebeko įsijungi
mą Kanados konstitucijon 
Meech Lake susitarimu ir 
smerkė laisvą prekybą su JAV, 
o J. Chretienas, daugelio lai
komas rimčiausiu kandidatu į 
liberalų vadus, abiem klausi
mais yra priešingos nuomonės.

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

Panašių problemų gali su
silaukti ir neseniai Kanados 
NDP socialistų vadove išrinkta 
ribotos patirties politikė Aud
rey McLaughlin. Ji dabar 
džiaugiasi pirmąja savo par
tijos pergale lig šiol socia
listams neprieinamoje Kvebe
ko provincijoje. Papildomus 
Kanados parlamento rinkimus 
Montrealio Chambly priemies
tyje netikėtai laimėjo NDP at
stovas P. Edmonstonas, surin
kęs 26.997 balsus. Už liberalą 
C. Lincolną balsavo 6.966 rin
kėjai, o konservatorius S. Be
ginąs tegavo 3.910 balsų. Anks
čiau Kanados parlamento at
stovu šioje rinkiminėje apylin
kėje buvo konservatorius R. 
Grise, pernai susilaukęs teis
mo bausmės už sukčiavimą. Pa
sitraukusiam NDP socialistų 
vadui E. Broadbentui neteko 
pasidžiaugti pirmuoju savo 
partijos atstovu iš Kvebeko 
provincijos. Jo ilgų metų sva
jonė neišsipildė. Tad visiškai 
suprantamas neseniai NDP so
cialistų vadove išrinktos A. 
McLaughlin triumfas, nors ji 
pati neturėjo įtakos P. Edmons- 
tono pergalei.

P. Edmonstonas yra JAV gi
męs dvikalbis kvebekietis, 
sugebėjęs pralaužti ledus 
prancūzų daugumą turinčio
je rinkiminėje apylinkėje. 
Netikėtą laimėjimą NDP socia
listams jis pasiekė remdamas 
Meech Lake susitarimą ir Kve
beko pasilikimą Kanados fede
racijoje, prancūziškai ir angliš
kai kalbančių kvebekiečių ly
gybę. Rimtu politiniu žurna
listu dienraštyje “The Toron
to Sun” yra laikomas Douglas 
Fisheris, kuriam teko būti NDP 
partijos atstovu Kanados par
lamente. Jo nuomone, nauja 
šios partijos žvaigžde ūkano
tame politinio gyvenimo hori
zonte gali tapti Kvebeke stai
ga iškilęs P. Edmonstonas. Esą 
į jį gali nukrypti Kanados NDP 
socialistų žvilgsnis. Pasak D. 
Fisherio, girdėti balsų, nusi
vylusių vadove išrinktos A. Mc
Laughlin ligšiolionėmis pa
stangomis. Įspūdis esąs men
kas, nors stengiasi ne tik ji, 
bet ir jos rėmėjai. Tuo tarpu 
P. Edmonstonas D. Fisheriui 
primena karingąjį liberalą J. 
Chretieną, sugebantį uždegti 
minias. Tokiose aplinkybėse 
gali pasikartoti liberalus iš
tikusi istorija. J. Turneris at
sistatydino dėl J. Chretieno, 
o socialiste A. McLaughlin to
kio smūgio gali susilaukti iš P. 
Edmonstono.

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

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

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

KVALIFIKACIJOS
Komisija, skirstydama stipendijas-premijas, 

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

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

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

TLN švietimo fondo “Labdara" komisija
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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

TORONTO"'
“Chicago Tribune” sausio 

30 d. laidoje išspausdino A. 
M. Kubiliūtės laišką, kuriame 
ji pastebi, kad dienraštis ne
rašo apie Jungtines Tautas. 
Lietuva, buvusi Tautų Sąjun
gos narė, buvo šaltai išskirta 
iš Jungtinių Tautų organizaci
jos, kuri yra Tautų Sąjungos 
pasekėja. Paskutiniu laiku 
Jungtinės Tautos nutraukė ne
oficialius ryšius su lietuvių 
atstovais. Tai prieštarauja 
šios organizacijos ir Žmogaus 
teisių nuostatam. Amerikiečiai, 
mokantys Jungtinėms Tautoms 
mokesčius, turi žinoti, ar ši 
organizacija atlieka savo mi
siją.

“Globe and Mail” dienraštis 
sausio 10 d. laidoje rašė apie 
baltiečių garbės konsulus Ka
nadoje. Jei Baltijos valstybės 
atgaus nepriklausomybę, tai 
su šiais asmenimis gali turėti 
reikalų Kanados valdžia. “Pa
saulyje yra toks dalykas kaip 
teisė, ir teisė turi nugalėti”, — 
pareiškęs Lietuvos garbės kon
sulas Haris Lapas, kuris numa
to, kad 1990 m. Lietuva atgaus 
nepriklausomybę. Su Jono 
Žmuidzino, Lietuvos genera
linio konsulo, mirtimi iš diplo
matų sąrašo Kanadoje išnyko 
paskutinė baltiečių konsulų 
pavardė. Anksčiau latviai ir 
estai mėgino, Otavą perkalbė
ti, bet nepavyko. Pasak val
džios pareigūnų, “šie asmenys

neturi oficialaus diplomatinio 
statuso Kanadoje”. Tačiau to
kį statusą turi Lietuvos pasiun
tinys JAV. Taip pat ten galioja 
teisė pakeisti atstovus naujais 
asmenimis. J.

“The Boston Sunday Globe” 
sausio 14 d. laidoje išspaus
dino Ritos Lapaitės-Cary laiš
ką, kuriame ji nusistebi dien
raščio vedamojo dvigubu stan
dartu. Iš vienos pusės yra giria
mas Gorbačiovas už Rumuni 
jos laisvės rėmimą, iš kitos — 
lietuvių pastangos išsikovoti 
laisvę ir demokratiją — jau 
yra “vidaus reikalas”, “atsi
skyrimo grėsmė”, blogos nau
jienos Gorbačiovui. Atrodo, 
kad ir kitos Baltijos valstybės 
turėtų atsisakyti nepriklauso

mybės ir demokratijos, idant 
nebūtų pakenkta Sov. Sąjun
gai ir pačiam Gorbačiovui. Ne
jaugi Lietuva, 700 metų senu
mo valstybė, turi mažiau tei
sių kaip kitos buvusios Rytų 
Europos satelitinės valstybės. 
Nejaugi vedamojo autorius ne
žino, kad ii’ pats Gorbačiovas 
pripažino Ribbentropo-Molo- 
tovo sandėrį, kuriame Hitle
ris sutiko, kad Stalinas oku
puotų suverenias Baltijos vals
tybes. Lietuviai ryžtasi atgau
ti prieš 50 metų prarastą ne
priklausomybę, bet taikingu ir 
parlamentiniu būdu. Argali iš 
tikrųjų vedamojo autorius sa
kyti, kad žmogaus teisės yra 
galimos tik tos, kurios neken
kia Gorbačiovo geopolitiniams 
interesams?

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

"AU.TME

MASKELL INSURANCE
W0RID"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

AUh^Ą KELIONĖS 
l LIETUVĄ 

1990
Išvykimo datos:

O

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 - $899.00.
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

City of Toronto

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

You Too Can 
Help Run City Hall
Due to a resignation of a Member of the Toronto 
Public Library Board, the City of Toronto is 
seeking applicants to fill the unexpired portion 
of an appointment which expires on November 
30, 1991.

City Council wishes to ensure that its 
committees, boards and commissions reflect the 
diverse nature of Toronto’s population and 
invites all residents to consider this opportunity. 
Applications from women, people with 
disabilities, and racial and ethnic minorities are 
especially encouraged.

The City of Toronto's procedure requires that 
anyone interested in appointment MUST attend 
an introduction seminar relating to the agency of 
interest, where application forms will be 
available.

An Introduction Seminar for the Toronto Public 
Library Board will be held:

Thursday, February 22, 1990 
at 7:00 p.m.

Committee Room No. 4
2nd Floor, City Hall

For further information, you may call 392-0476, 
TDD users: 392-7354.
The Nominating Committee of City Council will 
recommend a qualified candidate for this 
position. ONLY RESIDENTS OR RATEPAYERS 
OF THE CITY OF TORONTO ARE ELIGIBLE. 
Attendance at the introduction seminar relating 
to the agency of interest /s a pre-condition to 
applying for appointment.

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

• Turi daugiau kaip 13 metų patyrimo 
investacijų srityje

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

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

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

G. KELLEHER REAL ESTATE LTD.

Susan Jurėnienė
Profesionali pirkimo ir pardavimo atstovė 
mielai jums patarnaus Toronto, 
Mississaugos, Oakvillės apylinkėse.
Verslo — (24 v.) tel. 279-6338 Namų—542-1708

RF/MBK 
west realty inc., realtor 

an Independent member broker

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

769-1616

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

FAX 233-0285

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.

<7 Q UTĮ? » INSURANCE
brokers

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(416) 533-1 121
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TORONTO™* e MONTREAL
Anapilio žinios

— Nepriklausomybės šventės 
minėjimo iškilmingose 11 v.r. pa
maldose dienai pritaikytą pa
mokslą sakė svečias iš Lietuvos 
kun. Algirdas Kildušis, Raudo
nės klebonas. Mišiose organizuo
tai su vėliavomis dalyvavo KLK 
motery draugijos parapijos sky
rius, šauliai ir skautai. Mišių 
skaitinius skaitė ir aukas nešė 
Maironio mokyklos auklėtiniai.

— Parapijos tarybos susirin
kimas, įvykęs vasario 13, buvo 
darbingas, aptaręs eilę parapi
jos reikalų. Trims kadencijoms 
pasibaigus, atsistatydino para
pijos tarybos pirmininkas Jonas 
Andrulis ir tarybos sekretorė Vi
da Valiulienė. Naujuoju tarybos 
pirmininku išrinktas Juozas Kara- 
siejus, o tarybos sekretore — Zita 
Gurklytė. Abiem atsistatydinu
siems susirinkime buvo išreikšta 
nuoširdi padėka už atliktą darbą.

— Vasario 12 d. palaidota a.a. 
Sonja-Elzbieta Žemaitytė, 3,5 mėn. 
amžiaus ir vasario 15 d. palaidota 
a.a. Elena Gipienė, 75 m. amžiaus.

— Parapijos tarybos kultūrinė 
sekcija, vadovaujama sol. S. Žie- 
melytės, rengia metinę jaunų ta
lentų popietę, š. m. balandžio 1, 
sekmadienį, 12.30 v.p.p. Anapilio 
salėje. Kviečiami dalyvauti visų 
meno šakų jaunuoliai. Tuo pačiu 
metu planuojama surengti jaunų
jų tapytojų, braižytojų ir skulp
torių parodą. Prašome registruo
tis kiek galima anksčiau pas Sla
vą Žiemelytę tel. 823-7261.

— Aukojo Šv. Jono liet, kapi
nėms: $100 — V. Gustainienė; pa
rapijai: $1000 — J. Gipas (savo 
žmonos a.a. Elenos laidotuvių 
proga); $70 — M. Pranys; $50 — A. 
R. Pacevičiai.

— Mišios vasario 25. sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Petrą Petrušaus- 
ką, 11.00 v.r. už parapiją; Wasa- 
goje 2.00 v.p.p. už a.a. Danutę Jo
naitytę.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $50 — LN valdybos pirm. 
J. V. Šimkus. Iš viso statybos fon
de yra $162,649. Aukos priimamos 
“Paramoje” sąsk. nr. 8711, Prisi
kėlimo parapijos kooperatyve 
sąsk. nr. 155332.17 ir “Talkoje” 
sąsk. nr. 4259. Aukos atleidžia
mos nuo valstybinių mękesčių.

— Ryšium su Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimu 
Anapilyje į sekmadienio popie
tę atsilankė mažiau — 150 asme
nų. Svečių knygoje pasirašė: Ire
na Češkiavičienė iš Seinų ir Lina 
Černiauskienė iš Vilniaus.

— Kovo 17 d. LN Vyt. Didžiojo 
menėje įvyks LN vyrų būrelio na
rių metinis pobūvis. Vakarienę 
su vynu paruoš J. Bubulienė. Bi
lietai — $12.50 asmeniui gaunami 
pas V. Drešerį, tel. 233-3334, A. 
Sukauską tel. 244-2790 ir Z. Rė
vą tel. 251-9635.

— Toronto LN vyrų būrelio poil
sio stovykla įvyks š. m. rugpjū
čio 11-19 d.d. Wasagoje. Smulkes
nės informacijos skambinti V. 
Drešeriui tel. 233-3334 arba A. 
Sukauskui tel. 244-2790.

— LN valdybos posėdis — vasa
rio 22, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Bilietai į Užgavėnių karna
valą gaunami LN raštinėje. Vaka
rais skambinti K. Raudžiui tel. 
239-7040, A. Jankaitienei tel. 
762-9183. Pelnas skiriamas daly
vaujančioms organizacijoms.

Išganytojo parapijos žinios
— Vasario 14, trečiadienį, Šv. 

Jono kapinėse palaidota a.a. Eri
ka Tinginys, 47 m. amžiaus. Ta 
proga Tinginių šeima parapijai 
paaukojo $200. Vietoje gėlių pa
rapijai paaukota $390 kan. ir $50 
JAV. Dėkojame aukotojams.

— Vasario 25 d. pamaldas laikys 
įprastu laiku 11.15 v.r. parapi
jos tarybos nariai. Kun. P. Dilys 
vasario 20-25 d.d. bus Čikagoje. Į 
Torontą grįš vasario 26 d.

— Mažosios Lietuvos moterų 
draugija vasario 27, antradienį, 
ruošia tradicinį šiupinį 7 v.v. Pri
sikėlimo parapijos salėje. Įėji
mas — $14. Draugija kviečia visus 
dalyvauti.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį Prisi

kėlimo šventovėje buvo švenčia
ma Vasario 16 šventė, kurioje da
lyvavo organizacijos su savo vė
liavomis.

— Vasario 19 d. palaidota a.a. 
Janina Vilkienė, 74 m.

— Vaikų priežiūra (iki maždaug 
5 metų amžiaus) vyksta per 10.15 
v.r. Mišias muzikos studijoje. Tė
veliai, kurie nori ramiai pasimels
ti Mišių metu, yra prašomi atvesti 
vaikučius prieš Mišias ir tuoj po 
Mišių juos pasiimti.

— Religinis seminaras šį tre
čiadienį 7.30 v.v. prasidės Mi- 
šiomis. Po Mišių — kunigystės 
sakramento aiškinimas.

— KLK moterų parapijos sky
riaus susirinkimas įvyks vasario 
25, sekmadienį, po 11.30 v.r. Mi
šių Parodų salėje.

— Tradicinis Mažosios Lietu
vos moterų draugijos šiupinys
— parapijos salėje vasario 27, 
antradienį, 7 v.v.

— Kaziuko mugė, Toronto skau
tų tradicinė šventė, bus kovo 4 d. 
parapijos salėse.

— Tikinčiosios Lietuvos die
na — kovo 4. Bus renkamos au
kos Lietuvos religinei šalpai. 
Jos yra labai reikalingos, nes 
atsidarė daug kelių, kuriais ga
lima padėti Lietuvos Kat. Bend
rijai.

— Kelionė į Šventąją Žemę, ku
rią organizuoja parapija, vyks 
gegužės 7-21 d.d.

— Parapijai aukojo: $100 — Ste
fa Vaitekūnienė, A. V. Senkai, P. 
Ūkelienė; $50 — V. Dunderienė, 
dr. R. ir A. Karkos, I. T. Milkin- 
tai, G. I. Smolskiai; Vyskupo fon
dui: $100 — L. D. Liuimos; klieri
kų fondui ir pranciškonams Lietu
voje: $100 — L. P. Murauskai, I. 
V. Ignaičiai,; $50 — A.Z.

— Mišios vasario 25, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Benoną Ba
ranauską, 9.20 v.r. už a.a. Lucie 
ir Joseph, 10.15 v.r. — už a.a. Ste
faniją ir Juozą Vaitkevičius ir už 
a.a. Izabelę ir Albiną Slavinskus, 
už Baltrušaičių šeimos mirusius, 
už a.a. Leoną Fabricijų, 11.30 v.r.
— už gyvus ir mirusius parapijie
čius.

Lietuvos moterų 
žurnalas “Caritas”

Torontą pradėjo pasiekti 
Lietuvoje leidžiamas katali
kiško moterų sambūrio žurna
las “Caritas”. Tai nedidelio 
formato apie 60-80 puslapių 
iliustruotas mėnesinis leidi
nys, ryškiai parodas šių dienų 
lietuvės moters siekimus, dar
bo ir veiklos laukus.

Turinį sudaro religinio, fi
losofinio, humanistinio pobū
džio straipsniai: diskutuoja
mos tautinės, socialinės, šei
mos ir auklėjimo problemos; 
organizuojama labdara. Ne
maža istorinių bei tremties 
gyvenimo aprašymų. Stipri re
dakcinė grupė ir gausus bend
radarbių tinklas rodo, kad šis 
žurnalas tiek savo ideologija, 
tiek visuomenine reikšme turi 
galimybę greitai išaugti į pir
maujantį šios rūšies leidinį ne 
tik Lietuvoje, bet ir už jos 
ribų.

Žurnalų galima užsiprenu
meruoti Toronte, susisiekus 
su Valentina Dalindiene, 5 
Easson Avė., Toronto, Ont. 
M6S 3W6, tel. 769-9424. Pre- 
numerata-auka $15.00 metams.

A.S.

TOROID MAIRONIO MOKYK
LOS mokiniai, kurie turi taupymo 
sąskaitas “Paraiųos” kredito koope
ratyve, kviečiami užeiti į “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

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI,
ĮNEŠDAMI SANTAUPAS MUSŲ KOOPERATYVE l

RRSP
Mokame aukštas palūkanas (žiur. skelbimą 8-tame "Tėviškės žiburių ” 
puslapyje)
Neimame jokio administracinio mokesčio
Prieš 71 gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas pervesti į RRIF, 
nemokant valdžiai jokių mokesčių
Norint gauti mokesčių atleidimą už 1989 metus, įnašą į RRSP reikia
įteikti iki 1 990 m_ kovo "I 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 įdedant ar išimant.

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

PARAMA LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Estijos nepriklausomybės 
minėjimas įvyks š. m. vasario 
25, sekmadienį, 4 v.p.p. Convo
cation Hall patalpose. Minė
jimą rengia Toronto estų są
junga (Estonian Association of 
Toronto).

Tikinčiosios Lietuvos die
na šiais metais skelbiama ko
vo 4 d. Atsiliepdami į Kanados 
lietuvių katalikų centro prašy
mą, eilė Kanados vyskupų tą 
dieną savo vyskupijose prisi
mins Lietuvą savo maldose. 
Prašome visas Kanados para
pijas ir misijas tą dieną ati
tinkamai paminėti.

Šiuo metu ir mūsų finansinė 
pagalba Lietuvos tikintiesiems 
yra labai reikalinga, todėl 
prašome būti dosniais ir gau
siai aukoti Lietuvos religinei 
šalpai.

Katalikų centro suvažiavi
mas įvyks Toronte, Prisikėli
mo parapijos patalpose š. m. 
kovo 10 d., 9.30 v.r. Kviečiame 
visus klebonus, misijų vado
vus, vienuolynų vyresniuosius, 
parapijų ir religinių organi
zacijų atstovus bei visus, ku
riems rūpi religinė veikla.

Kanados lietuvių 
katalikų centras

Gydytojų suvažiavimas Kau
ne įvyks š. m. gegužės 17-29 d.d. 
Suvažiavime dalyvaus 2,500 
gydytojų vien iš Lietuvos. Lau
kiama svečių iš Australijos, 
Europos, JAV ir Kanados. Bus 
skaitoma apie 300 pranešimų. 
Atvykę svečiai bus apgyvendi
nami gydytojų šeimose. Pagei
daujantiems — užsakomi vieš
bučiai, ekskursijos. Galima 
pratęsti savo viešnagės laiką. 
Vykstančių gydytojų grupę or
ganizuoja ir jai vadovauja gyd. 
Vytautas Našlėnas. Teirautis: 
Audra Travel bendrovė, 2100 
Bloor St., W„ Toronto, Ont. M6S 
1M7, tel. (416) 769-2500. Kvie
čiami gydytojai aktyviai daly
vauti.

Taisytinos klaidos."TŽ” 1990 m. 
3 nr. po nuotrauka trečiame pusla
pyje įsibrovė klaidos. Kaišiado
rių vyskupas yra Juozas Matulai
tis (ne Jurgis); Šakių vyskupas — 
turi būti Vilkaviškio.

IEŠKAU IŠSINUOMOTI vasarna
mį Wasaga Beach liepos arba rug
pjūčio mėnesį vienai savaitei. Tel. 
(416)848-6563. <

psAMocmA^ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

I-----------------------------------------------------------

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

Kanados televizija per žinias 
rodė Vasario 16-sios minėjimą 
Kaune, kur buvo atidengtas 
paminklas žuvusiems už Lie
tuvos laisvę, ir Vilniuje, 
dalyvaujant didelėms mi
nioms žmonių. Lietuvos ko
munistų partijos centro komi
teto narys Romualdas Ozolas 
pareiškęs, kad šiais metais 
bus paskelbtas Lietuvos ne
priklausomybės atstatymas.

Nepriklausomybės šventę To
ronto ir artimų apylinkių lietu
viai minėjo vasario 18, sekma
dienį. Iškilmingos pamaldos 
vyko trijose lietuvių švento
vėse. Minėjimas buvo Anapilio 
salėje Mississaugoje. Trispal
vės iškėlimas, — vasario 17, 
šeštadienį, puie Toronto rotu
šės, o vasariai,18, sekmadienį, 
prie Mississaugos rotušės. Va
sario 16, penktadienio vakare, 
Prisikėlimo parapijos salėje 
įvyko priėmimas, kuriame da
lyvavo federacinės, provinci
nės ir miesto vadovybės atsto
vai, kelių valstybių konsulai, 
o taip pat įvairių tautybių 
bendruomenių ir organizacijų 
atstovai. Šventės aprašymas 
kitame numeryje.

Daina Kalendraitė ir Loreta 
Stanulytė savo lėšomis išvyko 
6 mėnesiams į Vilniaus univer
sitetą studijuoti lietuvių kal
bą ir prisidėti prie Sąjūdžio 
veiklos. Jos prisidės prie anks
čiau atvažiavusių torontiečių: 
Indrės, Dariaus, Rimo Čuplins- 
kų. Linkim jiems sėkmės. Kor.

“Tėviškės žiburių" š. m. va
sario 13 d. laidoje, dr. Kazio 
Ėringio straipsny “Keliauki
me į Nepriklausomą Lietuvą” 
rašoma .. . “prezidentas Sme
tona paskelbė seimą atidary
tu ir pirmininkauti pakvietė 
vyriausio amžiaus atstovę Ma
riją Pečkauskaitę (Šatrijos 
Raganą)”. Iš tikrųjų pirminin
kauti buvo pakviesta Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė (žiūr. LE 
XXII t. 353 psl.). E.S.

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.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

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

*M»T W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

IVsceco

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

• Galite pasirinkti indėlio terminą:
1 m. -1174%, 2 m.-101/2%, 3 m. - 107z% 
su keičiamu nuošimčiu
(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.
Tel. 532-1149

A.a. Elenos Gipienės atmini
mui J. Gipas “Tėviškės žibu
riams” aukojo $1000.

A.a. Elenos Gipienės atmini
mui vietoje gėlių Marytė ir Va
cys Vaitkai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

A.a. Stefanijos Meškauskie
nės atminimui vietoje gėlių Ja
nina Grobošienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A.a. Stefanijos Meškauskie
nės atminimui Eugenijus Meš
kauskas, Jurgis ir Brigita Gra- 
bošai vietoje gėlių “Tėviškės 
žiburiams” aukojo po $25.

Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 
liūnų adresas yra sekantis: 
13400 Parker Road, Lemont, IL 
60439, tel. 708-301-8183.

Gerbiami dailininkai
Kviečiu dalyvauti nedidelė

je parodoje tema "Ąžuolas mi
niatiūroje". Ji skiriama Lietu
vos tautinio atgimimo ąžuoly
no pirmosioms metinėms. Jū
sų darbai bus parodyti pirte
lėje, kuri yra Varėnos rajone 
Rudnios kaime (netoli Dusme- 
nų).

Darbą (1 egz.) ne didesnio 
formato kaip 12x12 cm išsiųs
kite adresu: 232044 Vilnius, 
Karoliniškių 3-66 Vygandui 
Čaplikui tel. 447367 iki 1990 m. 
kovo 1 d. Pageidautina grafi
ka, gali būti ir ankstesni dar
bai, ekslibrisai, piešinėliai. 
Išsiųsdami darbą nurodykite 
ir tolesnę jo paskirtį: grąžinti 
autoriui, palikti Rudniai, do
vanoti Būsimam J. Basanavi
čiaus muziejui Ožkabaliuose, 
kur jau stiebiasi mūsų Žalioji 
šventovė - Atgimimo ąžuoly
nas. Paroda numatyta atida
ryti 1990 m. gegužės 2 d. 13 vai. 
Kviečiu atvykti!
Lietuvos tautinio atgimimo 
ąžuolyno sodinimo iniciatyvi
nės grupės narys

Vygandas Čaplikas

Montrealio mergaičių choras “Pa
vasaris” vasario 4 d. AV parapijos 
salėje atšventė savo įdainuotos 
juostelės išleidimą ir kartu pami
nėjo savo veiklos dešimtmetį. Pra
džioje pamatėme scenoje gražiai 
pasipuošusias choristes su jų da
bartine vadove Ingrid Tark ir akom- 
poniatorių Jeff Fisher. Pranešėja 
Vilija Lukoševičiūtė išvardino dai
nas, kurios bus atliekamos ir pa
kvietė Teresę Keršytę - Mickienę 
padeklamuoti eilėraštį. Numatytų 
šešių dainų neužteko — publika iš
reikalavo dar dviejų priedui. Klau
sytojai choru taip buvo sužavėti, 
kad po paskutinės dainos pagerbė 
atsistojimu. “Pavasario” administ
ratorė Jadvyga Baltuonienė, kuri 
daugiausia pasiaukojimo yra įdė
jusi į šį chorą, tarė padėkos žodį da
bartiniams vadovams, choro globė
jui klebonui kun. Juozui Aranaus- 
kui, SJ, seselėms, “Litui”, kitiems 
rėmėjams ir šios popietės daly
viams. Po to buvo pasikeista dova
nėlėmis, kurias gavo I. Tark, J. 
Fisher, nuo pradžios tebedainuo- 
jančios V. Lukoševičiūtė ir T. Mic
kienė ir administratorė J. Baltuo
nienė. Pabaigoje Julija Adamonie- 
nė apibūdino “Pavasario” nueitą 
kelią, suminėdama išvykas po Ka
nados ir JAV lietuviškas kolonijas, 
ir išskaičiuodama buvusius choro 
vadovus — seselė Teresė, sol. Gina 
Čapkauskienė, muzikai Aleksand
ras Stankevičius, Mme M. Roch ir

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

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

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

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

MOKA UŽ:
Certifikatus .................  11 %
Term, indėlius:

1 metų .................  10 %
180 d. - 364 d.......... 93/4%
120 d. - 179 d.......... 93/4%
60 d. - 119 d.......... 9’/2%
30 d. - 59 d..........91/4%

Nekiln. turto nuo 13 %, asmenines - nuo 13 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

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

Lituanistikos kursai
Pasaulio lietuvių kultūros, 

mokslo ir švietimo centras 
organizuoja 1990 m. vasarą 
Kaune Lituanistikos kursus 
prie Vytauto Didžiojo univer
siteto. Kursai vyks rugpjūčio 
mėnesį, tuoj po Vilniaus uni
versiteto rengiamų kursų ir 
tęsis 4 savaites.

Šokiadieniais pusę dienos 
vyks lietuvių kalbos pratybos. 
Jos bus pravedamos keliose 
grupėse, pagal lietuvių kalbos 
mokėjimą, kitą dienos pusę 
kursų dalyviai turės galimybę 
susitikti su įdomiais žmonė
mis, pabendrauti su Lietuvos 
jaunimu. Savaitgaliais numa
tytos išvykos į Vilnių, Trakus, 
Baltijos pajūrį, kitas žymias 
istorines vietas, reto grožio 
gamtos kampelius, kuriais 
didžiuojasi Lietuva. Kursų 
dalyviai bus apgyvendinti lie
tuviškose šeimose. Tai padės 
jiems artimiau susipažinti su 
tautiečiais, pažinti jų svetin
gumą, suprasti esančias gy
venimo sąlygas. Smulkesnę in
formaciją apie Lituanistikos 
kursus prie Vytauto Didžiojo 
universiteto teiks ir prašymus 
vykti į kursus priims prof. Da
lia Katiliūtė-Boydstun, 7014 S. 
Camptbell Chicago ILL 60629, 
USA D-4800, tel. (312) 434-0298.

Maloniai kviečiamas lietu
vių jaunimas į atgimstančią 
Lietuvą.

67 METU LIETUVIS nori susiraši
nėti su lietuve 55-60 metų amžiaus. 
Laiškus su nuotrauka siųsti “Tėviš
kės žiburių” administracijai.

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

dabartinė I. Tark. Tuo tarpu nuo 
pat pradžių administravimu rūpi
nosi J. Baltuonienė. Užtat choris
čių tėvų vardu jai buvo įteikta gra
ži plaketė. Tuo ir baigėsi šis kuklus 
ir jaukus minėjimas. Sekė kava su 
puikiais chorisčių (o gal jų mamy
čių?) pyragais. “Pavasario" juoste
lė buvo pardavinėjama po $10.

Susitikimų su Lietuvos kunigais 
vasario 11 d. AV parapijos salėje 
surengė KLK moterų dr-jos Mont
realio skyrius. Kun. Aloyzas Vols
kis ir kun. Algirdas Kildušis prane
šimų nedarė, bet plačiai atsakinė
jo į klausimus. Klausimų temos bu
vo labai įvairios ir daugiausia lie
tė tokias smulkmenas, kurių spau
doje negalima užtikti. Veik šimti
nė klausytojų buvo labai dėkingi 
kunigams. Visų vardu skyriaus pir
mininkė Genovaitė Kudžmienė 
jautriu žodeliu svečiams padėko
jo. Prie užkandžių ir kavos susirin
kusieji dar galėjo pasikalbėti su 
kunigais iš Lietuvos. Paaiškėjus, 
kad yra Algirdo vardinės, visi daly
viai kun. A. Kildušiui sugiedojo 
“Ilgiausių metų”. Popietės pelnas 
buvo skirtas svečiams kunigams.

A.a. Sofija Meškauskienė (Beino- 
raitė), 87 m. amžiaus, mirė vasario 
3 d. Po pamaldų AV šventovėje va
sario 5 d. kūnas sudegintas krema
toriume. Pelenai bus palaidoti Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Mississau
goje, Ont. Liūdi vyras, duktė su šei
ma ir plati giminė. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special................  6 %
Taupymo - su gyv. dr............  53/4%
Taupymo-kasdienines.......  51/2%
Einamos sąsk........................  41/2%
RRIF-RRSP-term........... 111/2%
RRIF-RRSP-taup............... 61/2%
UŽ:

PADEDU SUDARYTI mažus siun
tinukus į Lietuva. Tel. 767-4917.

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.

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

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.


