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Pravertos durys
Gimtasis kraštas yra nepakeičiama vertybė. Jame — 

sava kalba, mirę ar dar gyvi tėvai, seneliai, proseneliai. 
Jame — pirmieji žingsniai, draugai, mokslas, artima, ge
rai pažįstama aplinka, širdin susmigę gamtovaizdžiai, 
jausmus užvaldę papročiai, dainos. Visas gyvenimo bū
das toks aiškus, mielas ir suprantamas. Be rimtos prie
žasties gal tik retas norėtų savąjį kraštą palikti, visam 
laikui jo atsisakyti ir ieškoti naujų padangių.

I
R VIS dėlto emigracija, nuolatinis ir natūralus pro
cesas jau nuo seniausiųjų laikų liečia visas pasau
lio šalis. Yra kraštų, kuriems dėl prieauglio stokos, 
valdant tuščius ir turtingus žemės plotus, be imigrantų 

būtų neįmanoma nė verstis. Tie kraštai, kaip amžinai 
mojuojančios rankos, ne vieną kviečia palikti gimtąją 
šalį ir keltis laimės ieškoti svetur. Ir dažnai ne tik lai
mės, bet laisvės ir saugumo. Užtat visada buvo ir lieka 
ryškūs du motyvai, dėl kurių paliekamas savasis kraš
tas — tai ekonominis ir politinis. Visuose išeivijos laiko
tarpiuose tos priežastys pynėsi ir maišėsi. Mūsų pirmie
ji išeiviai paliko Lietuvą dėl caristinių persekiojimų ir 
dėl laimės ieškojimo. Pokarinė išeivija masiniais kie
kiais sklaidėsi po pasaulį kaip politiniai pabėgėliai, 
nors tolydžio ne vienas susiliejo su geresnio ekonomi
nio gyvenimo ieškotojais, savo dvasia ir siekiais tapda
mi emigrantais. Dabartiniai, patys naujausieji išeiviai 
taipgi ryškėja tose pačiose kategorijose. Tiesa, jų dar nė
ra daug. Bet laisvėjančios Lietuvos durys į Vakarus vis 
labiau praveriamos. Ir dėl to pasigirsta balsų, įspėjan
čių, kad vargu ar vertėtų skubėti, jei ir galimybės atsi
randa. Motyvuotai ir aiškiai patariama pirma gerai ap
sidairyti, gerai ir pasiruošti, užuot iš karto šokus per At
lantą be jokio plano, kas bus toliau. Žinoma, taip daro
ma, bėgant iš kalėjimo. Tai normalu. Bet Lietuva žings
nis po žingsnio eina vis didėjančio savarankiškumo ke
liu, ir kalėjimo įvaizdis keičiasi laisvėjimo prošvaistė
mis.

V
ISI MATOM, kad Lietuvoje tuo tarpu su ekono
miniais reikalais, nebežiūrint viso kito,nėra ge
rai. Tuščios lentynos, amžinos eilės, įvairūs ne
pritekliai ir nuogąstavimai.visuomenę pakirtusios kom- 

binavimų pinklės ne vieną išvedė iš kantrybės — kodėl 
neiti į pasaulį sotesnio ir normalesnio gyvenimo paieš
koti? Ta dingstimi plačiau į Vakarus pravertos durys 
gali pasirodyti kaip vienintelis atsakymas į varginan
čias ir nebeišsprendžiamas medžiaginės gerovės prob
lemas. Bet vis dėlto ūmus apsisprendimas tos gerovės 
siekti, paliekant savąjį kraštą, gali pavirsti skaudžiu su
sižalojimu, kai kuriais atvejais visai nebepagydomu, ne
bekalbant jau apie skriaudą atgimstančiai tėvynei, ku
riai reikalingas kiekvienas įnašas, stiprinantis vienybę 
ir kovingumą. Tėvynę palikusių bejėgiškumas prisidė
ti prie bendrojo darbo gali virsti nesibaigiančiu sąžinės 
priekaištu, kuriam išpirkti visoje mūsų planetoje nėra 
nei tokio miesto, nei krašto. Be to, ieškojimas medžiagi
nės gerovės dažnam neturi ribų. Į tą sūkurį patekęs žmo
gus, užuot jautęs laimę, gali tapti visiškai nelaimingu, 
paskendusiu begalinių rūpesčių ir nesibaigiančių gali
mybių tvane. Taigi, pravertos durys nebūtinai reiškia, 
kad pro jas reikia išeiti. Gal pro jas reikia ateiti, sugrįž
ti ir bandyti Lietuvą padaryti tokią, iš kurios niekas ne
benorėtų ar nebeturėtų iškeliauti į svetimąsias neži
nias. Č.S.

Toronto ir artimų apylinkių Nepriklausomybės šventės minėjimas vasario 18 d. Anapilyje. Nuotraukoje pagrin
dinis kalbėtojas kun. EDMUNDAS ATKOČIŪNAS. OFM, svečias iš Lietuvos. Kanados, Lietuvos ir įvairių lietuvių 
organizacijų vėliavos, “Gintaro" ansamblio, atlikusio meninę programą, šokėjų grupė Nuotr. O. Burzdžiaus

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Sestasis Wilsono biudžetas
Estija pakeliui į nepriklausomybę

Visuotinio deputatų susirinkimo deklaracija, priimta Tartu miesto salėje

Pasaulio įvykiai
M. GORBAČIOVAS, VIEŠĖDAMAS VILNIUJE, PAŽADĖJO 
naują įstatymą, leidžiantį respublikų pasitraukimą iš Sovietų Są
jungos. Toks pažadas ir anksčiau buvo konstitucijoje, skirtas tik 
propagandai, neatskleidžiantis jokių pasitraukimo taisyklių. Mask
vos radijo pranešimu, įstatymo projektas dabar jau yra įteiktas 
Aukščiausiojo sovieto prezidiumui. Projekte pasitraukimą už
tikrina referendumas tuo klausimu. Jį gali paskelbti pasitraukti 
norinčios respublikos aukščiausioji taryba savo nuožiūra arba 
vykdydama gyventojų reikalavimą, kai referendumo nori treč
dalis suaugusių respublikos gyventojų. Teisė pasitraukti iš So
vietų Sąjungos įsigalioja, kai už ją referendume pasisako trys 
ketvirtadaliai aštuoniolikos metų amžiaus sulaukusių gyventojų.

Finansų ministeris M. Wil- 
sonas vasario 20 d. parlamen
to narius supažindino su nau
juoju Kanados biudžetu, ku
rį jam teko jau šeštą kartą pa
ruošti progresyviųjų konser
vatorių ministerio pirm. B. 
Mulronio vyriausybei. Šie
met buvo išvengta pernykš
čio triukšmo, tada sukelto 
“Global” televizijos korespon
dento D. Smailo ministerį M. 
VVilsoną pralenkusiu biudže
tinių datalių pranešimu. Šį 
sykį gerokai buvo sustiprin
ta spausdinamo biudžeto 
kontrolė, atsisakyta išanks
tinio santraukos kopijų parū- 
pinimo informacijų šalti
niams.

Naujoji NDP socialistų va
dovė Audrey McLaughlin bu
vo pasišovusi trukdyti biudže
to paskelbimą Kanados par
lamento posėdžių salėje, bet 
šios taktikos atsisakė, nesusi
laukusi labiau patyrusių par
lamentarų pritarimo. Be to, 
finansų ministeris M. Wilso- 
nas užtikrino, kad blogiausiu 
atveju biudžetas bus paskelb
tas kitoje Kanados parlamen
to patalpoje.

Be naujų mokesčių?
Daugelis kanadiečių nuo

gąstavo, kad šiemetinis M. 
Wilsono biudžetas atneš nau

jų mokesčių nuolatiniam de
ficitui sumažinti. Šį kartą bet
gi buvo susilaukta staigme
nos — biudžetas paruoštas be 
jokių papildomų mokesčių. 
Nepaliesti liko net ir tokie 
įprasti valdinių pajamų šal
tiniai, kaip rūkalai, alkoho
lis, benzinas automobiliams. 
M. Wilsonas kovą biudžeti
niams deficitams paskelbė 
valdžios išlaidų sumažini
mais, kurių jau seniai reika
lavo jo kritikai. Šiemet tos iš
laidos sumažinamos $2,8 bili
jono, 1991 m. — $3,3 bilijono. 
Tačiau kritikams vėl nepatin
ka, kad apie 40% sumažina
mos sumos bus sutaupyta pa
ramos apkarpymu provincijų 
sveikatos draudai ir aukšto
sioms mokykloms. Didesnio 
apkarpymo susilauks turtin
giausios provincijos, mažes
nio — neturtingosios. Britų 
Kolumbijai, Albertai ir Onta
rio provincijai dabartiniame 
lygyje užšaldoma net ir Kana
dos iždo parama socialiniams 
reikalams.

Finansų ministeris M. Wil
sonas apkarpė ir beveik visų 
Kanados valdžios institucijų 
išlaidas. Metinį išlaidų padi
dinimą 5% leido krašto apsau
gai, mokslo ir technologijos 
reikalams, užsienio valstybių 

(Nukelta į 9-tą psl.)

A. LEMBERGAS

Vasario 2-ją sukako septy
niasdešimt metų, kai Tartų 
mieste buvo pasirašyta taikos 
sutartis tarp Estijos respub
likos ir Rusijos federacijos. 
Šios sukakties proga Talino 
miesto salėje įvyko visuotinis 
Estijos deputatų susirinki
mas, kuris apsvarstė Estijos 
valstybingumo klausimą ir 
priėmė deklaraciją apie Esti
jos tautinę nepriklausomybę.

Visuotinis Estijos deputa
tų susirinkimas savo deklara
cijoje apie Estijos tautinę ne
priklausomybę pabrėžia, kad 
1940 m. Estija neteko dvide
šimt metų trukusios nepriklau
somybės, kurią pripažino vi
sos valstybės. Tai įvyko dėl nu
sikaltėliško Stalino ir Hitle
rio, Molotovo ir Ribbentropo 
sandėrio, kuris buvo įvykdytas 
apgaule ir Raudonosios armi
jos jėga po to, kai kraštas buvo 
okupuotas 1940 m. birželio 17 d.

Visuotinis susirinkimas kon
statuoja, kad Estija, kaip anek
suota valstybė, pusę šimtme
čio formaliai buvo sovietinė 
respublika, faktiškai — provin
cija, bet žmonių širdyse išlai
kė nepriklausomo valstybin
gumo troškimą. Per tą laiką 
kraštas ir žmonės labai daug 
nukentėjo nuo stalinizmo bai

sumų ir teroro. Praėjusio pu
sės šimtmečio patirtis iš nau
jo patvirtino estų įsitikinimą, 
jog tik tautinė nepriklausomy
bė gali laiduoti tolesnį estų 
tautos gyvavimą ir augimą.

Visuotinis susirinkimas nu
sprendė, kad liaudies renka
mųjų atstovų šventa pareiga — 
kovoti už estų tautos siekimus. 
Deklaracijoje sakoma: “Mūsų 
kova pasaulio viešosios nuo
monės akivaizdoje turi remtis 
tautų apsisprendimo teise, pri
silaikant tarptautinės teisės 
ir jos taikymą reguliuojančių 
dokumentų, ir, ypač santykiuo
se su Sovietų Sąjunga, neginči
jamai galiojančios Tartu tai
kos sutarties”.

Taikinga kova
Toliau sakoma, kad kova už 

Estijos nepriklausomybę gali 
būti tiktai taikinga, naudojan
ti tiktai demokratines priemo
nes ir bendradarbiaujanti su 
visomis grupėmis, kurių veikla 
neprieštarauja demokratijos 
principams bei tarptautinės 
teisės normoms. Atkurtoje 
valstybėje visos žmogaus tei
sės bus gerbiamos pagal Esti
jos respublikos tradicijas.

Deklaracija atkreipia Jung
tinių Tautų organizacijos, Sov. 
Sąjungos ir visų pasaulio kraš
tų vyriausybių bei visuomenės 

dėmesį į tai, kad po Antrojo pa
saulinio karo atsikūrė visos bu
vusios okupuotos valstybės, iš
skyrus tris Pabaltijo valsty
bes.Todėl visuotinis susirin
kimas pritaria visiems demok
ratiniams žygiams atkurti Es
tijos respubliką ir ragina vi
sus piliečius veikliai dalyvau
ti Estijos suvažiavimo ir Esti
jos TSR aukščiausios tarybos 
rinkimuose.

Jungtinių Tautų organizaci
ja, Europos saugumo ir bend
radarbiavimo pasitarimo da
lyviai, visų valstybių vyriausy
bės ir pasaulio visuomenė pra
šomi remti nepaneigiamą es
tų teisę atgauti savo vietą ne
priklausomų valstybių bend
ruomenėje. Visuotinis Estijos 
deputatų susirinkimas prašo 
TSRS aukščiausiąją tarybą 
pradėti pasitarimus su teisė
tai išrinktais estų tautos atsto
vais dėl Estijos respublikos ne
priklausomybės atkūrimo.

Bendroji Baltijos rinka
Estija planuoja sukurti bend

rą Baltijos rinką ir pritraukti 
Vakarų kapitalą, tačiau tai pri
klausys nuo to, kiek ir kada 
Maskva sutiks duoti jai politi
nio savarankiškumo. Taip tei
gia Amerikos prekybos žinovas 
Ričardas Fuchsas, vadovaujan-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Smulkesnės detalės nepatei
kiamos. Užsieniečiai žurna
listai betgi primena M. Gorba
čiovo Vilniuje padarytą paža
dą. Mat juo tada buvo bando
ma nuraminti nepriklausomy
bės siekiančius lietuvius, kad 
jie pasiliktų pasitraukimą 
įstatymu garantuojančioje So
vietų Sąjungoje. Lietuvos 
aukščiausioji taryba, atro
do, numatė tokį posūkį Mask
voje ir turbūt dėl jo jau yra 
paruošusi ir patvirtinusi re
ferendumo įstatymą. Pasitrau
kimo ir pilnos nepriklauso
mybės reikalus dabar dar la
biau išjudins Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos rinkimai 
vasario 24 d., laimėti Lietu
vos persitvarkymo sąjūdžio ir 
tų komunistų, kurie remia Lie
tuvos nepriklausomybę. Užsie
nio televizijoje pranašiškai 
nuskambėjo Lietuvos komu
nistų partijos vado A. Bra
zausko lietuviški žodžiai: “Rin
kimus laimės geriausi Lietu
vos vyrai!”

Įtampa Maskvoje
Aukščiausiajame soviete, tu

rinčiame 452 narius, yra su
sidariusios dvi skirtingos de
putatų grupės. Liberalus ir 
radikalus jungia Tarprajoni
nė grupė, remianti M. Gorba
čiovo reformas ir tautinius 
siekius. Praėjusią savaitę 
konservatyvių pažiūrų depu
tatai įsteigė Sąjunga pavadin
tą grupę. Kirgizijos respubli
kos atstovas G. Komarovas 
džiaugiasi, kad Sąjungos gru- 
pėn įsijungė maždaug ketvir
tadalis aukščiausiojo sovie
to deputatų, skelbiančių ko
vą separatizmui, šovinizmui 
ir nacionalizmui. Kova taip
gi bus nukreipta prieš Tarp
rajoninės grupės deputatus. 
Pasak sąjungininkų, reformų 
reikalavimais jie yra aršesni 
už M. Gorbačiovą. Posėdžių 
salėje paskleistais atsišauki
mais Sąjungos vardu prisi
dengę konservatoriai ypač 
puola didesnių reformų rei
kalaujantį B. Jeltsiną ir ar
timą M. Gorbačiovo rėmėją 
A. Jakovlevą. Konservatyvieji 
sąjungininkai, atrodo, remia
si rusais, gyvenančiais neru- 
siškose respublikose Sovietų 
Sąjungos pakraščiuos.

Stalino teroras
M. Gorbačiovas yra įsakęs 

dabartiniam KGB saugumie
čių viršininkui V. Kriučkovui 
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Lenkų poeto atsiliepimai apie lietuvius

išsamiai ištirti politinį Stali
no terorą ir nustatyti aukų 
skaičių. Dabar buvo paskelb
ti KGB komiteto atliktų tyri
mo pirmieji duomenys. 1930- 
53 m. Stalino įsakymu buvo 
suimti ir nuteisti 3.778.234 ta
riamieji kontrrevoliucinin
kai ir kiti asmenys, apkaltin
ti komunistinės valstybės iš
davimu. Iš šios suimtųjų gru
pės buvo sušaudyti 786.098, 
įskaitant žymiuosius kompar
tijos, valdžios, kariuomenės 
vadus, mokslininkus ir kultū
rininkus. Daugelis tokių su
šaudytų veikėjų, kaip pvz. bol
ševikų vadas N. Bucharinas, 
dabar yra pripažinti nekal
tais ir reabilituoti. Lig šiol 
buvo peržiūrėta apie 800.000 
bylų. Visi buvo reabilituoti, 
išskyrus apie 12.000. Į šiuos 
KGB tyrimų duomenis nėra 
įtraukti milijonai kalinių, mi
rusių koncentracijos stovyk
lose bei kalėjimuose, ir badu 
numarinti ūkininkai, atsisakę 
įsijungti į kolchozus. Vaka
riečiai Stalino teroro aukomis 
laiko apie 10 milijonų Sovie
tų Sąjungos gyventojų. KGB 
duomenys nėra pilni, bet jie 
yra pirmas tokio teroro at
skleidimas, atliktas pačių 
KGB saugumiečių, tyrusių sa
vo pirmtakų nusikaltimus.

Pokalbiai Vašingtone
Prez. G. Bushą aplankė V. 

Vokietijos kancleris H. Kohlis. 
Jiedu aptarė sparčiai artėjan
tį abiejų Vokietijų susijungi
mą ir jo atnešamas pagrindi
nes problemas. Baigiamaja
me pranešime skelbiama, 
kad sujungta Vokietija liks 
pilnateise Atlantos sąjungos 
nare, nors su tokia mintimi 
nenori sutikti Sovietų Sąjun
ga ir jos vadas M. Gorbačiovas. 
Pranešime taipgi pabrėžta, 
kad dabartinėje V. Vokieti
jos teritorijoje bus palikti At
lanto sąjungos kariuomenių 
daliniai. R. Vokietijos terito
rija galės būti visiškai neutra
lizuota arba ten leista pasilik
ti sovietų kariams, turin
tiems savo bazes. Didžiau
sią problemą sudaro dabarti
nė Rytų Vokietijos siena, ku
rią savo naudai pertvarkė 
Lenkija ir Sovietų Sąjunga. 
Kancleris H. Kohlis neskuba 
jos patvirtinti. Pasak jo, galu
tinį sprendimą sienų klausi
mu tegalės paskelbti sujung
tos Vokietijos vyriausybė.
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Estija pakeliui į nepriklausomybę

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
tis vienai Niujorko verslo pata
rėjų bendrovei. Jis sako nesiste
bėsiąs, jei Gorbačiovas galop 
nuspręsiąs leisti Pabaltijo vals
tybėms laisvai tvarkytis. Ta
čiau jis mano, jog tai užtruks 
metus kitus.

Lankydamasis San Francisko 
mieste Estijos prekybos mokyk
los direktorius Madis Habaku- 
kas pasakojo, kad Estija iš prin
cipo jau susitarė su Lietuva ir 
Latvija kurti bendrą Baltijos 
rinką, ir mano, kad visos trys 
respublikos šią sutartį ratifi
kuos. Laikraštis primena, kad 
anksčiau jos palaikė labai men
kus savitarpio ūkio ryšius. Es
tija jau prieš dvejus metus pa
lengvino verslo ir prekybos įs
tatymus. Apie dešimtadalis — 
maždaug du tūkstančiai — Es
tijos bendrovių dabar privačiai 
tvarkomos. Habakukas mano, 
kad jų skaičius per penkerius 
metus padvigubės. Valstybės 
rankose liks energetika, gele
žinkeliai, ryšiai ir didžiųjų 
prietaisų pramonė.

Amerikiečiui ekonomistui 
Josephui Tragertui iš vienos 
Vašingtono konsultavimo fir
mos estų planai atrodo per 
daug optimistiški. Klausimas, 
sako jis, kaip toli jiems eiti 
leis sovietai. Kokie bus Balti
jos bendrosios rinkos ryšiai 
su sovietiniu rubliu? Ar Rusi
ja leis Estijai būti varikliu, ku
ris pritrauktų Vakarų kapita
lą? Estija, pasak Tragerto, bū
tų natūralus Vakarų investavi
mo langas Sov. Sąjungoje. Ska
tindama Vakarų investavimą, 
Maskva galėtų leisti kurti Pa
baltijo valstybėse ypatingą 
ūkio zoną.

Ryšiai su Vakarais
Vakarų investuotojus labiau

siai domina turizmas dėl neiš
naudojamų turizmo pramonės 
galimybių. Ir Habakukas pažy
mėjo, kad nėra viešbučių, ga
linčių priimti dideles turistų 
grupes. Nuo sausio pirmosios 
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mirus,
žmonai BRONEI, sūnums - GITUI ir ALGIUI, dukrai 
NIJOLEI SLIVINCKIENEI su šeimomis ir visiems arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą-

Genovaitė ir Vytautas Balčiūnai
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Inž. KAZIMIERUI VILČINSKUI 
iškeliavus amžinybėn,

žmoną BIRUTĘ, dukrą dr. DANĄ, sūnus — dr. 
KĘSTUTĮ ir inž. RAIMONDĄ su šeimomis bei 
visus gimines jų liūdesyje užjaučiame —

Londono “Pašvaistės”choras

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.

Estijoje leidžiama steigti akci
ninkų bendroves ir privačius 
kooperatyvų bankus. Kad už
sienio kapitalas plauktų, miš
riosios bendrovės atleidžia
mos nuo mokesčių, galima nuo
moti valstybės žemę 75-riems 
metams. Todėl viešbučius bū
tų galima statyti naudojant ak
cininkų kapitalą, privačių ban
kų paskolas ir užsienio indė
lius.
Elektronikos pramonės bend

rovės taip pat siūlo savo pa
slaugas. Estai jau yra gavę 
apie 70 pasiūlymų steigti bend
ras elektronikos įmones. Tie 
pasiūlymai ateina daugiausia 
iš Pietryčių Azijos ir Pietų Ko
rėjos, kur darbo jėga daug pi
gesnė negu Vakaruose.

Švedija atnaujina prekybos 
ir transporto ryšius su Estija, 
besirengiančia ištrūkti iš Mask
vos nagų. Birželio mėnesį po 
daugiau kaip penkiasdešim
ties metų atgaivinama perkėla 
tarp Švedijos ir Estijos. Švedi
ja taip pat planuoja atidaryti 
Taline pirmąją Vakarų preky
bos įstaigą. Pernai lapkričio 
mėnesį pradėjo veikti abu 
kraštus jungianti oro linija.

Įsteigta bendra švedų ir es
tų laivininkystės bendrovė. 
Perkėlos laivas Dana Regina, 
pajėgus paimti 1600 keleivių 
su automobiliais ir kroviniais, 
kursuos triskart per savaitę 
tarp Stockholmo ir Talino. 
Apie 30.000 keleivių jau iš 
anksto užsisakė kelionės bilie
tus, nors naujoji bendrovė dar 
nepradėjo savo reklamos.

Amerikiečių prekybos lai
kraštis rašo, kad ir didžiosios 
švedų bendrovės, kaip “Vol
vo”, gaminanti automobilius, 
ir “Ikea”, prekiaujanti bal
dais, tiria bendradarbiavimo 
galimybes visose trijose Pabal
tijo respublikose. Kadangi 
Švedijoje daugiausia yra estų, 
todėl Estija susilaukia dau
giau dėmesio negu jos kaimy
nės Latvija ir Lietuva.

Dr. KAZYS ĖRINGIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Klastos ir karo ugnyje 
su Lenkija

Krinta į akis faktas, kad Stei
giamojo seimo 54-to posėdžio 
protokolo pradžioje visai ne
atsispindi reikalai Vilniaus 
ir jo krašto užgrobimo, kurį 
tada įvykdė Lenkija 1920 m. 
spalio 22 d. pirmos sesijos 54- 
tame posėdyje, t.y. praėjus tik 
dviem savaitėm po Vilniaus už
grobimo, buvo svarstytas ne
paprastos valstybės iždo pa
skolos krašto gynimo reika
lams klausimas. Tiesa, prista
tydamas paskolos projektą 
krikščionių demokratų bloko 
atstovas Jurgutis pažymėjo, 
kad “paskola yra labai skubo
ta, reikalinga mūsų kraštui 
ginti”. Po jo kalbėjęs social
demokratų atstovas Venslaus- 
kis priminė, kad karo terio- 
jamo krašto ekonominė padė
tis yra gera, daug geresnė, ly
ginant su mūsų kaimynais len
kais, vokiečiais, latviais ir ap
kaltino finansų ministeriją ne
veiklumu, vedančiu į krašto fi
nansinės būklės blogėjimą. 
Kalbėtojas sakė, neturįs pa
grindo tikėtis ateityje kokios 
nors geresnių finansų per
spektyvos.

Tačiau 54-to posėdžio pa
baigoje trečiasis darbotvar
kės klausimas persiformavo 
į mažojo seimo sudarymo pro
jektą. Tai mirtino pavojaus 
meto priemonė, Lenkijai už
puolus Lietuvą. Po karštų gin
čų mažasis seimas buvo išrink
tas iš šešių atstovų ir Steigia
mojo seimo pirmininko. Buvo 
parengti ir priimti mažojo 
seimo nuostatai. Steigiamo
jo seimo veikla tuo buvo laiki
nai (trim mėnesiam) sustab
dyta. Mažojo seimo uždavinys- 
išsivadavus iš užgriuvusių 
smulkių programinės įstatim- 
davystės darbų - rūpintis Tė
vynės gynimo reikalais.

Mažojo seimo steigimo rei
kalu pasisakė daug Steigia
mojo seimo atstovų. Ryškiau
sių priešinipkų tarpe buvo 
socialdemokratas Venslaus- 
kis, anksčiau atkakliai siūlęs 
kiek platesniu pagrindu įsteig
ti Steigiamojo seimo seniūnų 
sueigą. Jis būkštavo, kad ma
žasis seimas gali nutarti ki
taip, negu nutartų didysis sei
mas, bet neprieštaravo, kad 
Steigiamojo seimo komisijos ir 
toliau intensyviai dirbtų. Po 
jo kalbėjęs valstiečių atsto
vas Lašas sakė: “Mes iš pat ryto 
išklausėme visą eilę paklau
simų. Mes išklausėme dėl vi
sokių niekniekių visą eilę re
feratų ir į juos atsakinėjom. 
Aš norėčiau matyt, kad Steigia
masis seimas, teisinga krašto 
vadovybė, paliktų savo tiesio
ginę pareigą ir imtųsi krašto 
gynimo reikalų . .. (imtųsi) tie, 
kurie yra dalykų kurse”.

Valstiečių sąjungos atstovas 
Žitinevičius, kaip darbo žmo- 
gus-valstietis, pasakė, kad 
šiandien “mum ne čia vieta, 
bet mes turim būti fronte, su
žeistųjų žaizdas tvarstyti; mum 
turi rūpėti mūsų vaikai fronte”. 
Kalbėjęs krikščionių demokra
tų bloko atstovas Simanauskas, 
kaip paprastas darbo žmogus, 
pareiškė: Mūsų valstybei gre
sia didelis pavojus; gresia, 
stačiai sakant, mirtis valsty
bei. Tą pavojų mūsų valstybei 
atneša kaimynas lenkas. Len
kų šlechta, susitarusi su čia 
dar esančiais mūsų dvarinin
kais, neša mirtį mūsų valsty
bei, neša kartu ir man ir ma
no draugam - visiem Lietuvos 
darbininkam”. Jis priminė, kad 
šiandien buvo daug bepras
mių ginčų įvairiais vidaus 
klausimais, kuriuos kelia so
cialdemokratai ir, stipriai už
puldamas juos, pareiškė: “Ko
kios darbininkam jūs norite 
laisvės .. . Man rodos, jūs tiem 
darbininkam nenorite gero
vės ... Taip, taip, vyrai, pasa
kykit jūs, kad jūs teisybės ne
mylite, jum negaila darbinin
kų; jūs neteisingai čia sėdit 
ir įėjot tik per darbininkų ap
gavimą. Aš visos Lietuvos dar
bininkų vardu protestuoju 
prieš jūsų išdavikišką laikyse
ną Steigiamąjame seime.”

Steigiamojo seimo pirm. A. 
Stulginskis pranešė, kad mažo
jo seimo nariais yra išrinkti: 
Sleževičius, Lašas, Krupavi
čius, Tumėnas, Venslauskis, 
Fridmanas. Palinkėjęs geros 
kloties Steigiamojo seimo na
rių darbuotei, ypač tiems, ku
rie aktyviai dirba ar galės dirb

ti krašto gynyboje, pirminin
kas baigė posėdį.

Klaipėdos byla
Ypatingo dėmesio verti 1923 

m. įvykiai Klaipėdos krašte. 
1923 m. sausio 23 d., baigian
tis pirmojo seimo 20-ajam po
sėdžiui, nepaprastą praneši
mą padarė min. pirmininkas E. 
Galvanauskas. Esą sukilėliams 
paėmus Klaipėdos miestą, to 
krašto gyventojai paėmė į sa
vo rankas visą Klaipėdos kraš
tą sausio 19 d. sušaukė Šilu
tėje rinktuosius Vyriausiojo 
Mažosios Lietuvos gelbėjimo 
komiteto skyrių narius, kraš
to politinių ir ekonominių or
ganizacijų atstovus. Susirin
kę į visuotinį seimą dalyviai 
krašto gyventojų daugumos 
vardu vienbalsiai nutarė prisi
jungti prie Lietuvos respubli
kos ir prašo visokeriopos pa
ramos, pirmoj eilėj karinės ir 
ekonominės.

Sekančios dienos 21-ajame 
seimo posėdyje ilgą kalbą pa
sakė krikščionių demokratų 
bloko atstovas M. Krupavičius, 
kurioje jis kaltino Santarvės 
valstybes už tautų apsispren
dimo teisės negerbimą ar net 
visišką paneigimą. Esą I D. ka
ro nugalėtojai, paskelbę tei
singesnio pasaulio sukūrimo 
principus, juos pamynė po ko
jomis. Kalbėtojas išvardino 
pasiekusias nepriklausomybę 
ar jos siekusias tautas, kurias 
santarvininkai vėl “prisiuvo” 
prie naujų pavergėjų” nusku
rusios sermėgos”. Tai Kauka
zo respublikos, Galicija, Gu
dija, Vilniaus kraštas, Klai
pėdos kraštas, į kurį atsidan
gino prancūzai ir jų komisa
ras Petisnė, uždėjęs mažlie- 
tuviams naują vergovės lete
ną. Tokia politika sukėlė žmo
nijos nepasitikėjimą Versalio 
sutartimi ir skepticizmą tai
kos įgyvendinimo srityje. Lie
tuvos valstybė, jos vyriausy
bė, buvusi priversta vadovau
tis tarptautiniais suvaržymais 
ir stropiai bei tirštai apsta
tyti Klaipėdos pasienį sargy
biniais, kad į rpažlietuvių su
kilėlių eiles neprasiveržtų pa
sišventėliai iš Lietuvos. Lie
tuvos visuomenė visuomet už
jautus! juos, bet kai mažlietu- 
viai griebėsi ginklo, deja, Di
džiosios Lietuvos lietuvių gink
luotos pagalbos mes ten nema
tome dėl nežmoniškos santar
vininkų politikos. Mes ten ma
tome ką kita, kas privedė prie 
sukilimo: tai politinė speku
liacija ir Klaipėdos krašto len
kinimas, kuris ten niekados 
neturėjo šaknų.

Kalbėtojas M. Krupavičius 
pranešė, kad 22 dvarai ir dide
lis skaičius namų tame krašte 
ir Klaipėdoje perėjo į lenkų 
rankas. Lenkai pradėjo skleis
ti įtaką, užpirkdami įvairų 
nekilnojamą turtą. Susitarus 
su prancūzų direktorija, ku
riamos mišrios prancūzų-len- 
kų, lenkų-prancūzų ir grynai 
lenkų prekybos bei pramonės 
įstaigos, turinčios tikslą per
imti kraštą į savo rankas. Štai 
dėl ko mažlietuviai griebėsi 
ginklo.

M. Krupavičius toje ilgoje 
kalboje pasmerkė Paryžių kaip 
nedoros politikos tribunolą. 
Jis sakė: “Tos dainos kūrėjai 
stato taiką ant egoizmo, išnau
dojimo ir neteisybės pagrindų. 
Ant tokio nepastovaus ir siū
buojančio pamato jie stato 
pasaulio gerovės rūmus, jais 
remia savo politines platfor
mas, kad palaikytų, o ne nai
kintų pasaulio valstybių šei
mos nesutarimus”. Jo žodžiais, 
visi senovės imperijų žlugimo 
tragedijos elementai jau žiū
ri Paryžiui į akis. Ir Rusija, 
sakė jis, pasirėmęs rusų prof. 
Obolenskiu, pradėjo būti ir už
sikrėtė sugriuvimo liga nuo 
tos valandos, kai prisisavino 
sau pirmąją svetimą tautą.

Ypač įsidėmėtina ir neuž
mirština, kad tada, 1923 m. M. 
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iškeliavus amžinybėn,
žmonai BRONEI, sūnums - GITUI ir ALGIUI, dukrai 

NIJOLEI SLIVINCKIENEI su šeimomis ir visiems 
giminėms reiškiame gilią užuojautą -

Rita ir Juozas Karasiejai Genutė Gaižutienė
Marija Karasiejienė Stasė ir Juozas Za viai

Krupavičius, pasirėmęs John 
Meinord Keins’o darbais, pra
našiškai pasakė štai ką: “Tei
singumo obalsiai dėl kurių ne
paisymo iškilo didysis karas, 
jau pačiame Versalio kongrese 
pasirodė esą užmiršti ir netei
sėtumas pačioj pradžioj pra
dėjo reikštis ... Versalio su
tartis nėra taikos sutartis, bet 
tai yra naujo ir dar gal dides
nio karo pranašavimas, naujos 
gal didesnės ir skaudesnės vi
sam pasauliui nesantaikos dir
vos parengimas”. Kaip mato
me, ši ankstyva 1923 m. išvada 
pilnai pasitvirtino.

Odisėjiškos klajonės
Lietuvos demokratijos su- 

šlubavimą 1926 m. trumpai api
būdinti nelengva. Bet pateik
siu keletą būdingų bruožų iš 
seimo protokolų. Po 1926 m. 
rinkimų seime, socialisttams 
liaudininkams ir socialdemo
kratams sudarius jungtinį blo
ką, pašlijo demokratinė dvasia. 
Gruodžio 16 d. 63-ame seimo 
posėdyje, pavyzdžiui, svars
tant žemės ūkio ministerijos 
biudžetą, bene pačią didžiau
sią valstyinio biudžeto pozi
ciją, seimo pirmininkas pra
nešė gavęs tada dažnai prak
tikuojamą pasiūlymą uždaryti 
kalbėtojų eilę. Pasiūlymas 
buvo priimtas ir žodžio negavo 
13 pagrindinai opozicijos at
stovų. Kilo triukšmas. Daug 
atstovų paprašė žodžio dėl bal
savimo motyvų. Kalbėjęs darbo 
federacijos atstovas Radzevi
čius priekaištavo, kad dabar
tinės valdžios partijų atstovai 
visai nesidomi atstovų teigi
niais, nes sprendimai yra pri
imami užkulisiuose ir daugu
mos mašina už juos nubalsuo
ja nesigilindama. O mums, sa
kė jis, lieka prieš tuos žalingus 
šaliai sprendimus protestuoti.

Kr. demokratų atstovas Masi
liūnas: svarstant tokį svarbų 
dalyką, neleidžiama pasisaky
ti net patyrusioms atstovams, 
buvusiems ministeriams. Dėl 
tokio noro užkimšti kalbėto
jams burnas jis pareiškė asme
ninį protestą.

Darbo federacijos atstovas 
Ambrozaitis patarė pozici
jai susirūpinti, nes dėl ma
žiausio dalyko seime nuola
tos kyla audra; maldavo neda
ryti pasiūlymų, kurie tą audrą 
didina. Jis primygtinai siūlė 
atsiimti sprendimą taip gru
biai nutraukti diskusijas, pa
brėždamas, kad triukšmas sei
me yra atspindys audros visuo
menėje. Pozicija turi žiūrėti, 
kad ta audra nebūtų pražūtin
ga kraštui. Kai opozicija nuro
do, kad dėl pozicijos politikos 
galima prarasti nepriklauso
mybę, tai pozicija, jos atstovai 
esą šaukia: “Mes tikime, kad 
tos nepriklausomybės nustosi
me”. Ar galima po to ramiai sė
dėti seime, klausė susirūpi
nęs krašto likimu kalbėjęs at
stovas.

Jau buvo po vidurnakčio. 
Seimo pirmininkas gavo pasiū
lymą baigti posėdį. Valdžios 
partijų dauguma nubalsavo po
sėdį tęsti. Buvo pasiūlyta per
trauka. Nubalsavo - prieš. Dar 
kartą buvo pasiūlyta posėdį 
baigti. Nubalsavo prieš. .Pra
sidėjo ir sparčiai vyko abstruk- 
cinis (kas prieš) biudžeto pozi
cijų balsavimas. Juo gruodžio 
17 d. 3.43 v.r., įvyko valstybi
nis perversmas. Įėję į posė
džių salę keli karininkai pa
reikalavo atstovus per dvi mi
nutes isšsiskirsyti (apiben
drinta iš protokolo).

Baigiamosios pastabos
Pagal “Nepriklausomos Lie

tuvos siemų protokolus” palie
tėme audringiausius pirmojo 
nepriklausomybės dešimtme
čio laikus. Tai kovų už nepri
klausomybę, Klaipėdos krašto 
prisijungimo ir tikro demokra
tinio gyvenimo metai. Deja, 
džiaugtis tos demokratinės 
kasdienybės gėriu nepakan- 

(Nukelta į 5-tą psl.)
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ELENA GIPIENĖ
mirė 1990 m. vasario 12 d., palaidota vasario 
15 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Nuoširdi padėka klebonui kun. J. Staškui 
už maldas laidotuvių namuose, Mišias šven
tovėje ir palydėjimą į amžino poilsio vietą. Ačiū 
Danguolei Rodkienei už giedojimą šventovėje.

Dėkoju visiems giminėms, draugams ir arti
miesiems už gėles, aukas Mišioms, išreišktas 
užuojautas žodžiu bei raštu ir dalyvavimą laido
tuvių apeigose.

Jūsų nuoširdumas lengvino taip skaudžią 
liūdesio valandą.

Vyras Julius
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mirus,
jos mylimam vyrui JULIUI, seserims — IRENAI VARANKIE- 
NEI, NATALIJAI ADAMS ir broliams bei jų visų šeimoms, 
giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Vilniaus krašto lietuvių sąjungos 
centro valdyba

AfA 
ELENAI GIPIENEI 

mirus,
jos mylimą vyrą JULIŲ, seseris - IRENĄ VARANKIENĘ, 
NATALIJĄ ADAMS, brolius bei jų visų šeimas, gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Angelė, Petras Česnulis ir šeima
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mirus,
jos vyrą JULIŲ ir gimines nuoširdžiai užjaučiame 
bei kartu liūdime —

Elena ir Steponas Pusvaškiai
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Lietuvoje mirus, 
jos dukrai GAILEI KRIŠTOLAITIENEI, šeimai ir visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą —

Hamiltono Aušros Vartų
parapijos valdyba

AfA 
ELEONORAI MACKEVIČIENEI

mirus,
dukteriai VIOLETAI ir šeimai reiškiame gilią 
užuojautą —

Aldona ir Aleksandras Kocenai

AfA 
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MACKEVIČIENEI 
staiga mirus,

jos dukrai VIOLETAI reiškiame gilią užuojautą — 
Nijolė Čerekienė D r. V. Vaitkevičius

Warren, Ml

Canadian Sit Jllcinorials ILtb.
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



Kanados bei Ontario provincijos parlamentarai ir Lietuvių Bendruomenės atstovai vasario 2 d. susirinko Onta
rio parlamento rūmuose aptarti išvykų į Lietuvą. Pirmoje nuotraukoje iš kairės: prof. T. Panning, P. Brovves, ke
lionės koordinatorė R. Rudaitytė; antroje: G. Petrauskienė, R. Johnston, V. Žalnieriūnaitė, Bob Rae, R. Punkris, 
prof. R. Vaštokas; trečioje: S. Careatz, D. Fleet, J. Sola, S. Flis ir J. Flis

PRANEŠIMAS IŠ VILNIAUS

Kanados parlamentarai Lietuvoje

Šiandien, kaip niekad...
Iš tolo stebime besikeičiantį 

Rytų Europos veidą, uoliai se
kame įvykius Lietuvoje. Grei
tai pripratome matyti Lietuvos 
vardą pirmuose rimčiausių 
Vakarų pasaulio laikraščių 
bei žurnalų puslapiuose. Ne- 
benustembam televizoriaus 
ekrane pamatę mokslininkus 
ir garsius žurnalistus, anali
zuojančius Lietuvos padėtį. 
Laikai, kuriuose smulkiausia 
žinutė apie lietuvius arba Lie
tuvą, patekusi į vakariečių 
spaudą nemažų, organizuotų 
išeivijos lietuvių pastangų 
dėka, mumyse sužadindavo di
delį pasitenkinimą ir šviesią 
viltį, atrodo jau tolimosios 
praeities dalis. Dabar pati 
Lietuva atkreipia pasaulinės 
spaudos dėmesį.

Įvykiai Lietuvoje
Ryškiausią pavyzdį matėme 

sausio 10-13 d.d. M. Gorbačio
vui besilankant Lietuvoj. To
mis dienomis Lietuvos žmo
nės, nesvyruojančiai reikalau
jantys nepriklausomybės, bu
vo pačiame pasaulinio dėme
sio centre. Televizijoje ma
tėme paprastus žmones Vil
niaus gatvėse, mandagiai besi
ginčijančius su Sov. Sąjungos 
vyriausiu pareigūnu. Matėme 
Vytautą Landsbergį, spaudos 
konferencijos metu aiškinantį, 
jog Lietuvai neteisingai pri
metama destabilizuojančios 
jėgos kaltė, kad Sov. Sąjunga 
privalo grąžinti ką prieš pen
kiasdešimt metų iš lietuvių 
tautos pavogė. Girdėjome Al
gimantą Čekuolį kalbantį apie 
sentimentus, ir į žurnalisto 
Ted Kappelio klausimą — ar 
lietuviai nesibijo sovietų ka
rinės jėgos — atsakantį, jog 
okupacinės kariuomenės tan
kai jau penki dešimtmečiai 
kaip yra Lietuvoje.

Masinėms demonstracijoms 
vykstant Lietuvoje, ir mes bū- 
rėmės savo kolonijose išreikš
ti vienybę su kovojančia tau

ta. KLB iniciatyva rinkomės 
šventovėse Kalgaryje, Delhi, 
Edmontone, Hamiltone, Lon
done, Montrealyje, St. Catha
rines, Toronte ir Vankuveryje 
pasimelsti už Lietuvą. Tai da
rėme brolių Lietuvoje prašo
mi. Otavoje budėjome prie so
vietų pasiuntinybės, viešai iš
reikšdami vienybę su tautos 
kamienu.

Mažai pasikeitė
Tų dienų nuotaika gal buvo 

šiek tiek apgaulinga. Lengvai 
galėjome pasijusti, jog Lietu
va pagaliau užima savo teisėtą 
vietą. M. Gorbačiovo vizitas 
baigėsi mandagiu rankų pa
spaudimu bei kalbomis apie 
respublikų teisines “skyrybas” 
nuo Maskvos. Neįvyko jokia 
tragedija, tad galėjome atsi
dusti, galvodami kad viskas 
baigsis gerai. Pajutę, kad šį
kart didžioji spauda į mus at
kreipė dėmesį įvykių Lietuvo
je dėka, galėjome įsitikinti, 
jog taip lengva bus ir toliau. 
Galėjome sumaišyti krizės pra
džią su pabaiga. Galėjome įsi
tikinti, kad išeivijos paskir
tis staigiai pasikeitė, kad atei
tyje būsime mažiau reikalingi 
Lietuvai.

Iš esmės tomis dienomis la
bai mažai kas pasikeitė. Prisi
mena kun. E. Atkočiūno, OFM, 
žodžiai, pasakyti Prisikėlimo 
parapijos šventovėje sausio 
10 d.: “Šiandien, kaip nie
kad . . . matome Lietuvą ...” 
Iš tikrųjų tą dieną, kaip nie
kad, ir mes, ir visas platusis 
pasaulis išvydome Lietuvą, ne
palūžusią, drąsiai išsakiusią 
savo poziciją ir siekius. Ta
čiau kelias nuo dabartinės 
būklės iki nepriklausomos 
valstybės nė kiek nesutrum
pėjo. Todėl būtų pražūtinga 
manyti, kad išeivija turėtų 
laikytis atokiau, užimti pasy
vesnį vaidmenį Lietuvos reika
luose. Kaip tik atvirkščiai, 
KLB nusprendė pasinaudoti 
tokia susidomėjimo banga ir 
suaktyvinti veiklą.

Gyva veikla
Sausio 11-12 d.d. buvo suor

ganizuoti įvairūs pasikalbėji
mai su radijo bei televizijos at
stovais. Kun. E. Atkočiūnas, 
OFM, ir Algis Juzukonis kalbė
josi su Global televizijos žur
nalistais. Arūnas Staškevičius 
per Montrealio CBC laidą atsa
kinėjo į klausimus. Algis Pace- 
vičius turėjo pasikalbėjimus 
per CBC televizijos “News
world” laidą, per CBC radiją, 
su Keston College atstovu, per 
Graham Cable televiziją ir per 
CFNY radijo laidą. Rita Ru
daitytė dalyvavo pokalbyje 
CJOH televizijoje Otavoje ir 
Romas Vaštokas su Algiu Juzu- 
koniu pasirodė “Canada AM” 
laidoje. Algis Dudaravičius 
Edmontone turėjo net šešis 

pasikalbėjimus su įvairiomis 
radijo bei televizijos stotimis.

Išvyko į Lietuvą
Kiek sausio mėnesio įvykiai 

simboliškai įtvirtino Lietuvos 
poziciją, vasario mėnesio pa
baigoj įvyksiantys respubliki
niai rinkimai praktiškai nu
lems tautos ateitį. KLB-ės 
krašto valdyba, suprasdama 
šio momento svarbą, ryžosi 
supažindinti Kanados valdžios 
pareigūnus su artėjančiais 
rinkimais bei su dabartinė
mis gyvenimo sąlygomis Lie
tuvoje. Ryšius su Kanados par
lamentarais užmezgė ir Sąjū
džio seimo tarybos narys, Lie
tuvos deputatas Maskvoj Zig
mas Vaišvila. Besilankydamas 
Kanadoje 1989 m. spalio mėne
sį, Vaišvila kvietė Kanados 
parlamentarus atvykti į Lie
tuvą stebėti rinkimų.

Parlamentarai atsiliepė tei
giamai ir su dideliu susido
mėjimu. Todėl vasario 19 d. į 
Lietuvą išvyko KLB globojama 
vienuolikos parlamentarų de
legacija. Delegaciją sudaro
Richard Johnston (Ontario 
parlamentaras Scarborough 
West rajonui, NDP partijos 
narys) su žmona, Bill Blaikie 
(federacijos parlamentaras 
Winnipeg-Transcona rajonui, 
NDP partijos užsienio reika
lų kritikas), Pauline Browes 
(federacijos parlamentarė 
Scarborough Centre rajonui, 
PC partijos narė), John Sola 
(Ontario parlamentaras Mis
sissauga East rajonui, libe
ralų partijos narys), David 
Fleet (Ontario parlamentaras 
High Park-Swansea rajonui, li
beralų partijos narys), Jesse 
Flis (federacijos parlamenta
ras Parkdale-High Park rajo
nui, liberalų partijos užsie
nio reikalų kritikas) su žmona, 
Sam Cureatz (Ontario parla
mentaras Durham East rajo
nui, PC partijos narys), Bob 
Rae (NDP partijos lyderis On
tario provincijoj, parlamenta
ras York South rajonui) su 
žmona. Tikimasi, kad ši susi
pažinimo išvyka bus Lietuvai 
naudinga. Bus užmegzti asme
niški kontaktai tarp Lietuvos 
vadovų ir Kanados parlamen
tarų, kurie ateityje gali tapti 
svarbiais ryšininkais. Be abe
jonės, parlamentarai iš arti 
susipažinę su Lietuva, bus 
jautresni ir Kanados lietuvių 
reikalams. Taip pat Kanados 
parlamentarai turės progą ste
bėti istorinius rinkimus Lie
tuvoje.

Delegaciją lydės Darija Deks- 
nytė-Powell, LKB reikalų vedė
ja, Gabija Petrauskienė, PLB 
vicepirmininkė ir Rita Rudai
tytė, KLB krašto valdybos vice
pirmininkė bei išvykos koor
dinatorė. Jos Lietuvoje prisi
dės prie parlamentarų spau
dos konferencijų ruošimo, pa
lydės parlamentarus į įvairius 
susirinkimus, reikalui esant 
vertėjaus. Taip pat palaikys 
ryšius su gausia užsienio spau-

Vasario 20 d. 11 v. į Vilnių 
atskrido Ontario prov. Naujų
jų demokratų partijos lyde
ris Bob Rae su žmona Arlene. 
Juos orauostyje pasitiko rašy
tojas Grigorijus Kanovičius, 
Sąjūdžio veikėjas bei liau
dies deputatas, ir Darija Deks- 
nytė, KLB reikalų vedėja. Va
kare 11 vai. atskrido kiti Ka
nados parlamentarų delega
cijos nariai. Juos iš Maskvos 
lydėjo KLB vykdomoji vice- 
pirm. Rita Rudaitytė, o ora
uostyje pasitiko ir Sąjūdžio 
vardu pasveikino LPS atsa
kingasis sekretorius Virgili
jus Čepaitis. Delegacijos at- 

da ir Vilniaus universitete 
paruoš seminarą apie Kanados 
parlamentinės sistemos įvai
rius aspektus.

Vasario 2 d. Ontario parla
mento rūmuose įvyko pirmoji 
informacinė sesija delegacijos 
nariams. Jiems buvo apibūdin
ta Lietuvos kultūra, Baltijos 
kraštų įvairūs persitvarkymo 
judėjimai bei įvykiai Lietu
voje pastaruoju metu. Tad ga
lima tikėtis, kad parlamenta
rai pasiekė Lietuvą gerai in
formuoti.

Reikia lėšų
Taip pat KLB iniciatyva į 

Lietuvą jau pasiųstos įvairios 
techninės-mokslinės priemo
nės, pvz. kompiuteriai ir pan.

Aišku, tokie projektai kaip 
parlamentarų delegacijos ir 
priemonių siuntimas Lietuvon, 
reikalauja nemažai lėšų. Ta
čiau, ne naujas dalykas — 
prieš skaičiuojant pelną rei
kia investuoti. KLB krašto val
dybos paskelbtas vajus Lietu
vos reikalams kaip tik ir sie
kia sutelkti kapitalą, reikalin
gą investavimui į Lietuvos at
eitį. Žinoma, šiuo atveju pel
nas bus skaičiuojamas ne dole
riais, o žingsniais, artinančiais 
tautą prie nepriklausomybės. 
Tam reikalinga kiekvieno Ka
nados lietuvio parama. Šian
dien, kaip niekad . ..

,4O,KLB inf./ R.G.
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prisidėti prie 
ateities statybos 
per nepelninga 
gyvenama plota.

Kanados valdžia per Canada Mortgage and Housing Corporation 
bendrovę ir Ontario provincija per Ministry of Housing įstaigą skiria lėšas 
nepelningoms ir kooperatinėms organizacijoms, bažnyčioms, 
aptarnavimo klubams ir kitoms visuomeninėms grupėms, kurios 
nori remti prieinamos kainos gyvenama plota.

Dėl smulkesniu duomenų jūsų visuomeninės grupės turi kreiptis 
i artimiausia Ministry of Housing valdyba. Prašymai priimami iki 
1990 m. balandžio 30 d. Padėkite statyti ateitį. Įsijunkite į 
nepelningo gyvenamo ploto statyba.

Nepelningas gyvenamas plotas visiems neša nauda.

Canada © Ontario
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Regional Offices of the Ministry of Housing:
55 Hesa St. S. 380 Wellington St. 1365 Richmond Rd. 1191 Lansing Ave. 540 West Arthur St. 4950 Yonge St.
Hamilton Ste. 1100 Ste. 300 Sudbury Thunder Bay Suite 400
L8P4R8 London N6A5B5 Ottawa K2B6R7 P3A4C4 P7E 5R7 Toronto M2N 6K1
(416)521-7500 (519)679-7110 (613)820-8305 (705)560-6350 (807)475-1465 (416)225-1211
If long distance tf long distance If long distance If long distance It long distance If long distance
dial toll-free dial toll-free dial toll-free dial toll-free dial toll-free dial toll-free
1-800-263-8295 1-800-265-4733 1-800-267-6108 1-800-461-1190 1-800-465-5015 1-800-668-0208
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vykimą filmavo Kanados ir Są
jūdžio informacijos darbuo
tojai. Svečiai apsigyveno pri
vačiai, nes patys to pageida
vo, norėdami arčiau pažinti 
žmonių gyvenimo sąlygas.

Sekantį rytą, vasario 21 d., vi
si susirinko į Literatų svetai
nę netoli Sąjūdžio būstinės 
pusryčiams. Po pusryčių, at
vykusią Kanados delegaciją, 
Sąjūdžio būstinės patalpose 
oficialiai pasveikino Sąjū
džio seimo tarybos pirminin
kas prof. Vytautas Landsber
gis. Salė buvo pilna žurnalis
tų ir filmuotojų iš įvairių kraš
tų. Prof. Landsbergis šiltais 
žodžiais pasveikino garbin
gus svečius ir apgailestavo, 
kad į Lietuvą neatvyko ameri
kiečių delegacija, kuriai ne
buvo išduotos vizos. Po prof. 
Landsbergio žodžio Kanados 
parlamentarai klausinėjo 
apie dabartinę padėtį Lietu
voje, o ypač domėjosi jo ko
mentarais apie įvyksiančius 
rinkimus.

Toliau buvo duota parla
mentarams truputį laiko susi
pažinti su Vilniumi. Tą laiką 
daugelis panaudojo ne turis
tiniam malonumui, o pokal
biams su vilniečiais gatvėse, 
parduotuvėse ir pan.

Po pietų delegacija auto
busu išvažiavo į Kauną, kur 
labai šiltai juos priėmė Jo 
Eminencija kard. V. Sladke
vičius savo rezidencijoje ne
toli Kauno katedros. Kardi
nolas kiekvieną svečią asme
niškai pasveikino, su jais nu
sifotografavo ir įteikė po do
vanėlę. Pusvalandį užtruku
sį pasimatymą su kardinolu 
filmavo CTV televizijos stotis.

Architektų rūmuose parla
mentarus priėmė Kauno Są
jūdžio taryba, kuriai pirmi
ninkauja Kanadoje viešėjęs 
Česlovas Stankevičius. Sve
čiams buvo pristatyti Sąjū
džio remiami kandidatai iš 
Kauno ir supažindinta su Są
jūdžio tikslais, veikla bei rin
kimų vajumi Kaune ir rajo
nuose. Bendros vakarienės 
metu toliau tęsėsi pokalbiai
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Nuotr. V. Matulaičio

šiais ir kitais klausimais. De
legacija į Vilnių sugrįžo vi
durnaktį.

Vasario 22, trečiadienį, 10 v. 
r. delegacija vėl susirinko Są
jūdžio būstinės patalpose iš
klausyti rinkimų apžvalgos, ku
rią padarė Respublikos vy
riausio rinkimų komiteto na
rys Vacys Panumis. Jo prane
šimą papildė Sąjūdžio rinki
mų koordinacinės grupės dar
buotojai Angonita Rupšytė ir 
Tautvydas Lideikis. Pastarie
ji paaiškino, kokius sunku
mus Sąjūdis yra patyręs dėl 
savo kandidatų propagavimo, 
plakatų ir informacijos. Be 
to, prieš Sąjūdį vyksta prie
šiška agitacija ypač kaimuo
se, kur įtakos turi kolūkių pir
mininkai. Po pranešimų par

lamentarai klausė dalykiš
kus klausimus apie rinkimų 
taisykles, rinkėjų sąrašų su
darymą, Sąjūdžio pasinaudo
jimą televizija ir spauda, iš
keliant savo kandidatus.

Delegacijos programoje dar 
numatyti susitikimai su Lie
tuvos ekonomistais, įvairių 
politinių partijų, judėjimų 
bei etninių mažumų atsto
vais ir išvykos į rinkimines 
apygardas (Palangą, Šalčinin
kus, Tauragę, Panevėžį ir ki
tur).

Užbaigiant šį pranešimą, 
tenka pastebėti, kad Kanados 
parlamentarai žavisi lietuvių 
vaišingumu ir draugiškumu, o 
ypač Sąjūdžio rūpestinga 
globa.

Darija Deksnytė
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© PAVERGTOJE TEVrtJE
“NYKŠTYS” IR “BANGELĖ”

Anykščiuose darbą pradėjo 
“Nykštys” - alinė su maisto pa
tiekalais. Klientai noriai lanko
si ir “Bangelės” kavinėje, kuri 
pastatyta ant pastolių Švento
sios upėje. Anykščių rajone da
bar yra 61 visuomeninio maiti
nimo įmonė su metine trijų mi
lijonų rublių apyvarta.

PAGERBĖ DAUMANTĄ
Lietuvoje buvo pagerbtas par

tizanų vadas Juozas Lukša-Dau
mantas (1921-1951), pokaryje 
prasiveržęs į Vakarus su Lie
tuvos katalikų laišku popiežiui 
Pijui XII, parašęs knygą “Parti
zanai už geležinės uždangos”. 
Jis grįžo Lietuvon ir žuvo 1951 
m. rugsėjo 4 d. J. Lukšos-Dau
manto atminimas vietinių gy
ventojų ir Lietuvos persitvar
kymo sąjūdžio pastangų dėka 
sausio 20 d. buvo įamžintas Gar
liavoje. Jo vardas suteiktas 
buvusiai Komjaunimo gatvei, 
vedančiai į žuvimo vietą, kur 
jau 1989 m. pavasarį buvo pa
statytas paminklas. Dabar ant 
kampinio tos gatvės namo sie
nos atidengta memorialinė len
ta su J. Lukšos-Daumanto ba
reljefu. Jo atminimui skirtos 
pamaldos įvyko Garliavos baž
nyčioje.

REVOLIUCIJOS MUZIEJUS
Vilniuje vis dar veikia kadai

se sovietintos Lietuvos revoliu
cijos muziejus, nesiderinantis 
su dabar prasidėjusiu tautiniu 
atgimimu. Esminių pakeitimų 
pareikalavo prieš Kalėdas su
šauktas visuotinis to muziejaus 
darbuotojų susirinkimas. Trum
poje “Tiesos” informacijoje ra
šoma: “Jame vienbalsiai buvo 
priimta rezoliucija, kurioje pa
reikštas nepasitikėjimas šio 
muziejaus direktoriui generolui 
majorui K. Gauryliui. Darbuoto
jų nuomone, jų vadovo darbo me
todai, stilius, požiūris į Res
publikoje vykstančius pertvar
kos procesus neatitinka šių die
nų reikalavimų. Lietuvos kultū
ros ministerijai pasiūlyta pa
keisti muziejaus direktorių. 
Susirinkime apsvarstytos revo
liucijos muziejaus perspekty
vos, darbo kryptys”.

BEDARBIŲ KONFERENCIJA
Sausio pabaigoje Profsąjun

gų tarybos salėje Vilniuje įvyko 
pirmoji Lietuvos bedarbių kon
ferencija, surengta vilniečio 
bedarbio Stanislovo Jako vado
vaujamos iniciatyvinės grupės. 
Konferencijon iš visos Lietuvos 
suvažiavo apie pusantro šimto 
dalyvių, save laikančių netei
sėtai atleistais iš darbo. Savo 
mintis jie išdėstė konferenci
jon pakviestiems valdžios, ko
munistų partijos ir profsąjun
gų atstovams. Pagrindinis dė
mesys teko nedarbo problemai, 
įstatymų pažeidinėjimams, at
leidžiant žmones iš darbo, at
sainiam pareigūnų požiūriui į 
darbo netekusių asmenų vargus. 
Bedarbių konferencija išsirin
ko 20 narių koordinacinę tary
bą, priėmė kreipimąsi į Lietu
vos aukščiausiosios tarybos pre
zidiumą, reikalaujantį pripažin
ti egzistuojantį nedarbą, nusta
tyti bedarbio statusą ir pašalpų 
skyrimo tvarką, sudaryti bedar

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

Tel. (416) 364-5036

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

Mes 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.
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.

bių reikalų komisiją. Konferen
cijos dalyviai šiai komisijai pa
siūlė aštuonis kandidatus, tarp 
kurių yra ir bedarbiams daug 
padėjęs Sovietų Sąjungos liau
dies deputatas Marijonas Visa- 
kavičius.

ŠIAULIŲ DIENA
Prieš trejus metus šiauliečiai 

iškilmingai atšventė savo miesto 
ir Saulės mūšio 750 metų sukak
tį. Tada buvo atidaryta Saulės 
laikrodžio aikštė, kurią papuo
šė ant kolonos iškelta skulpto
riaus S. Kuzmos sukurta “Šau
lio” figūra. Saulės mūšio data 
(1236. IX. 22) tapo tradicine me
tine švente — Šiaulių diena. Šis 
renginys 1989 m. rudenį susilau
kė gausių dalyvių, dabartinių ir 
buvusių šiauliečių, suvažiavu
sių iš visos Lietuvos. Į dramos 
teatre surengtą koncertą įsijun
gė Šiaulių kamerinis orkestras, 
“Polifonijos” choras, dailųjį žo
dį garsinantis aktorius L. Norei
ka, Vilniaus filharmonijos sol. 
G. Kaukaitė ir smuikininkas A. 
Stulgys. Pamaldomis Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje prisiminti jau 
mirusieji šiauliečiai, kapinėse 
aplankyti jų kapai. Vilniaus gat
vėje, paverstoje pėsčiųjų bulva
ru, savo gaminius pirkėjams siū
lė tautodailininkai. Tūkstančius 
šiauliečių Saulės laikrodžio 
aikštėje sutelkė rež. R. Stepo
navičiūtės teatralizuotas vaka
ras, kuriame į juos Vydūno ir 
Justino Marcinkevičiaus kūri
nių žodžiais prabilo didieji Lie
tuvos kunigaikščiai, suvaidinti 
Vilniaus konservatorijos stu
dentų — busimųjų Šiaulių dra
mos teatro aktorių.

LIETUVA GRĮŠ EUROPON
Vilniuje darbą pradėjo klubas 

“Europos forumas Lietuvoje”, 
sutelkęs meno, kultūros ir moks
lo veikėjus, kurie sieks bendra
darbiavimo su Vakarų, Rytų ir 
Vidurio Europos intelektualais. 
Diskusijose prasiplės horizon
tai, atsiskleis naujos politinio, 
ekonominio, kultūrinio, moksli
nio bendradarbiavimo gairės. 
Jos leis pasinaudoti toliau pa
žengusių Europos valstybių pa
tirtimi demokratijos ir pilieti
nės visuomenės kūrime. Pirmą
sias diskusijas “Europos foru
mas Lietuvoje” 1989 m. gruodžio 
12 d. surengė Vilniaus universi-, 
tete. Lietuva, įjungta į Sovietų 
Sąjungą, pastarajame penkias
dešimtmetyje buvo atskirta nuo 
Europos civilizacijos ir demo
kratijos raidos. Pranešimus apie 
atgimstantį Lietuvos valstybin
gumą ir jos grįžimą Europon 
padarė Europos parlamento 
baltiečių grupės generalinis 
sekr. Algis Klimaitis, Vilniaus 
universiteto docentas Zenonas 
Namavičius ir prof. Rolandas 
Pavilonis. Diskusijose paaiš
kėjo, kad Lietuvos dabar lau
kia du svarbūs žingsniai — ne
priklausomybės atstatymas ir 
grįžimas lygiateise nare Euro
pos tautų šeimon. Apie dabarti
nius įvykius Rytų Vokietijoje, 
abiejų Vokietijų susijungimą, 
Lietuvos grįžimą Europon kal
bėjo svečiai iš Vakarų Vokie
tijos — Frankfurto prie Maino 
universiteto prof. Egbertas Ja
nas ir Bundestagu vadinamo 
parlamento narys Richardas 
Šperlingas. V. Kst.

Lietuvos miestų 
telefonų kodai

Nuo šių metų pradžios vei
kia automatinis telefono sujun
gimas su Lietuva. Skambinant 
į Lietuvą, pirmiausia reikia pa
sukti tarptautinės centrinės 
(OTC) kodą: 0011; Sovietų Są
jungos: 7; Lietuvos: 01; - mies
to Lietuvoje ir asmeninį tele
fono numerį.

Pvz. skambinant kam nors į 
Vilnių, pasukti: 011 7 01 22 ir 
asmeninį telefono numerį.
Naujoji Akmenė 
Alytus 
Anykščiai 
Birštonas 
Biržai 
Druskininkai 
Elektrėnai 
Gargždai 
Ignalina 
Jonava 
Joniškis 
Jurbarkas 
Kaišiadorys 
Kaunas 
Kelmė 
Kėdainiai 
Klaipėda 
Kretinga 
Kupiškis 
Lazdijai 
Marijampolė 
Mažeikiai 
Molėtai 
Nida 
Pakruojis 
Palanga 
Panevėžys 
Pasvalys 
Plungė 
Prienai 
Radviliškis 
Raseiniai 
Rokiškis 
Skuodas 
Sniečkus 
Šakiai 
Šalčininkai 
Šiauliai 
Šilalė 
Šilutė 
Širvintos 
Švenčionys 
Tauragė 
Telšiai 
Trakai 
Ukmergė 
Utena 
Varėna 
Vilkaviškis 
Vilnius 
Zarasai

0117 01 295
235
251

,, 210
♦> 220

233
237

,, 240
229

,, 219
>♦ 296

248
,, 256

27
297

,, 257
261
258
231

»» 268
»» 243
,, 293
»» 230
,, 259
»» 291
,, 236

254
,, 271
»» 218
»» 249

292
»» 228

278
216
266

w 247
250
214
269

♦» 241
232
217

»» 246
294

»♦ 238
211
239
260
242
22

270

Ottawa, Ontario
OTAVOS APYLINKĖS lietuviai 

gausiai dalyvavo 72-me Nepriklau
somybės šventės minėjime vasa
rio 10 d.

Po Kanados himno, buvo pradė
ta oficialioji programos dalis su 
kun. dr. V. Skilandžiūno invoka- 
cija. KLB Otavos apylinkės pirm. 
V. Radžius tarė įžanginį žodį, pa
sveikino atsilankiusius tautie
čius, svečius ir parlamentarus 
Mac Harb, Beryl Gaffney ir Dal
ton McGuinty. Pranešėja buvo 
Rita Sakutė.

Prof. R. Vaštokas, Trento uni
versiteto profesorius, neseniai 
grįžęs iš Lietuvos, skaitė paskai
tą apie dabartinius įvykius Lietu
voje ir nepriklausomybės atstaty
mo siekius. Jo pastabomis labai 
susidomėjo Kanados parlamenta
rai, dalyvavę šioje iškilmėje. Me
ninę programą atliko Toronto 
trijulė “Serenada” ir Otavos mer
ginų dainos vienetas “Banga”. 
Torontiečiai Ramūnas Underys, 
Vaidotas Vaičiūnas ir Paulius 
Vytas džiugino publiką savo tau
tinių motyvų dainomis ir muzikos 
menu. Dalyviai jiems ne tik plo
jo, bet ir įsijungė į jų dainavimą.

Otavos dainos vienetas “Banga” 
gražiai paįvairino meninę pro
gramą sutartinėmis ir tarmiško
mis dainomis. “Bangai” vadovau
ja Loreta Lukšaitė-Cassidy ir Rū
ta Kličienė, kartu dainuodamos 
su Vida Balsevičiūte, Julija Mi- 
talaite, Silvija Jurgutyte, Rasa 
Jurkute ir Rita Sakute.

Visi programos atlikėjai buvo 
apdovanoti gėlėmis ir dovanomis 
jauniausiųjų bendruomenės at
stovų. Programa baigta Tautos 
himnu.

Po minėjimo kavinėje pasivai
šinta ponių suneštais valgiais. 
Iškilmės praėjo nuoširdžioje nuo
taikoje ir su viltimi, kad bus 
atstatyta Lietuvos nepriklauso
mybė. Algimantas Eimantas

r-sAMOGmA'j Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu "Union Gas” 
atstovas) w

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Žymioji laisvės kovotoja NIJOLĖ SADŪNAITĖ lankosi pas Los Angeles 
lietuvius. Nuotraukoje iš kairės: ANGELĖ NELSIENĖ, JONAS MATU
LAITIS. ALLAN BACK, “Orange Country Register” redaktorius

Hamilton, Ontario Cleveland, Ohio
KOVO 4 d., sekmadienį, 4 v.p. 

p., kviečiame visus į metinį reli
ginį koncertą parapijos švento
vėje. Programą atliks Hamilto
no smuikininkės Audra ir Rūta 
Balytaitės ir Toronto jaunų dai
nininkių vienetas “Sutartinė”. 
Vargonais palydės Paulius Vy
tas. Šis koncertas yra ruošiamas 
ne dėl pelno, o dvasiniam pratur
tinimui Šv. Kazimiero ir Tikin
čios Lietuvos dienos proga. Po 
koncerto — kavutė.

Hamiltono ateitininkai
Winnipeg, MB

A.a. LEONAS STANIUS (Stane
vičius), 77 metų amžiaus, po trum
pos ligos mirė St. Bonifaco ligo
ninėje 1990 m. sausio 27 d. Velio
nis gimė Telšiuose, studijavo VD 
universitete ir dirbo Kauno ligo
nių kasoje skyriaus vedėju. Į Ka
nadą atvažiavo 1948 m. ir apsigy
veno Winnipege. Gedulines pa
maldas Šv. Kazimiero šventovė
je laikė prel. J. Bertašius. Jo pa
ties pageidavimu, palaikai sude
ginti ir palaidoti All Saints kapi
nėse šalia žmonos Elenos, miru
sios 1976 m. Nuliūdę liko sūnus 
Algis Lingė su šeima, sesuo Eu
genija Bartusevičienė, svainis 
Apolinaras Varnelis Mičigano 
valstybėje ir daug kitų giminių 
JAV ir Lietuvoje.

A.a. OTTO BARKOWSKI, 80 me
tų amžiaus, neilgai sirgęs mirė 
Sveikatos mokslų centre 1990 m. 
vasario 5 d. Otto gimė Nausėdy- 
je, Tauragės apskr. ir atvykęs į 
Kanadą apsigyveno Winnipege. 
Buvo Manitobos lietuvių klubo 
ir parapijos narys. Maldas laido
tuvių koplyčioje ir gedulingas pa
maldas Šv. Kazimiero šventovė
je laikė prel. 'J? Bertašius. Palai-!' 
dotas Ali Šilinis kapinėse. Liū
desyje liko dvi, dukterys Hilda 
Šarauskienė ,su šeima, Judita 
Winnipege, sįinus Mykolas Las 
Vegas Nev., brolis Robertas Van
kuveryje, vaikaičiai ir daug kitų 
giminių bei artimųjų. EKK

1. Sutvarkome dokumentus 
privačiom kelionėm (Lietuvą. Parūpiname iškvietimus 
neturintįęms giminių Lietuvoje, surandame gyvenamą vietą, 
pasitinkąme su automobiliu orauostyje.

2. Giminėms Lietuvoje įvairiom progom pristatome gėles, 
saldainius, šampaną ir pasveikiname.

3. Siunčiame į Lietuvą televizijas, video ir medikamentus.
4. Nuperkame pigiausiomis kainomis automobilius “Lada” 

Lietuvoje. Siunčiame naujas ir naudotas “Ladas” į Lietuvą. 
Taip pat galime nupirkti naujus arba naudotus automobilius 
iš Vakarų Vokietijos.

Skambinti Raimondui tel. 528-4173, Hamiltone, Ont.

ED Į 4MASOTTI 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

v

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

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

Nuotr. J. Matulaičio

VIETINIS DIENRAŠTIS “The 
Plain Dealer” labai vertina skai
tytojų laiškus, kuriuos spausdina 
specialiame skyriuje. Redakcija 
kas mėnesį atrenka įdomiausiai 
parašytą laišką. Praėjusiais me
tais ji atrinko 12 autorių, kurių 
tarpe buvo ir uoli lietuvių spau
dos bendradarbė Aurelija Bala- 
šaitienė. Š. m. sausio 13 d. Uni
versiteto klube dienraščio redak
cija suruošė specialias pagerbtu- 
ves dvylikai autorių, atrinktų iš 
2000 kandidatų. Pakvietime A. Ba- 
lašaitienei buvo parašyta: “Mes 
labai vertiname įnašus tūkstančių 
laiškų rašytojų. Jūs esate tarp 
12 atrinktų geriausių iš daugiau 
kaip 2000 kandidatų. Jūs ir Jūsų 
svečias esate kviečiami susitikti 
su mūsų redaktoriais, vyriausiais 
direktoriais ir redakcinio štabo 
nariais”. A. Balašaitienė dalyvavo 
tose pagerbtuvėse lydima dr. V. 
Stankaus ir žurnalisto P. Vaitie
kūno. Tikimės, kad pati autorė A. 
Balašaitienė, gavusi marmorinę 
lentelę su įgraviruota jos pavar
de, pati plačiau parašys savo įspū
džius. Kor.

• Ar jau parėmei Kanadcs lietu
vių kultūros muziejų?

OFFORD
ĮĮĘ4 Įrealty LTD 

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

Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0
Parduodant, per
kant ar tik dėl infor
macijos apie namus, 
vasarnamius, ūkius, 
žemes Wasagos, 

.JStąynerio jr Colling- , 
woodo apylinkėse 
kreipkitės i

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

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

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

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Šv. Petro lietuvių parapija 
Bostone, kurios klebonas yra 
kun. Albertas Kontautas, gavo 
kardinolo Bernardo Law leidi
mą atnaujinti bažnyčią, klebo
niją ir aikštę automobiliams 
statyti. Atnaujinimo projektai 
jau seniai buvo paruošti, bet 
nepradėti vykdyti, nes jiems 
trūko arkivyskupijos sutikimo. 
Šv. Petro parapija dabar pasi
liks atnaujintuose senuosiuose 
pastatuose, o jai priklausan
tys pastatai Septintojoje gat
vėje bus parduoti.

A. a. Juzė Rauktytė-Daužvar- 
dienė, 1971 m. rugsėjo 27 d. Čika
goje mirusio Lietuvos genera
linio konsulo dr. Petro Dauž- 
vardžio našlė, amžinybėn iške
liavo sausio 29 d., sulaukusi 85 
metų amžiaus. Po vyro mirties ji 
buvo patvirtinta Lietuvos garbės 
konsule 1972 m. lapkričio 2 d. ir 
šias pareigas ėjo iki 1986 m. pra
džios. Tada velionę pakeitė Lie
tuvos diplomatijos šefo dr. St. 
Bačkio Lietuvos garbės konsulu 
Čikagoje paskirtas Vaclovas 
Kleiza. Velionė buvo pašarvo
ta St. Lekavičiaus ir sūnų lai
dotuvių namų koplyčioje Palos 
Hills. Velionės palaikai į Šv. 
Kazimiero kapines palydėti iš 
Švč. Mergelės Marijos gimimo 
parapijos bažnyčios vasario 3 
d. Gedulines Mišias su kitais 
kunigais koncelebravo klebo
nas kun. Jonas Kuzinskas. Pa
maldose žodį tarė Lietuvos at
stovas Vašingtone Stasys Lozo
raitis. Palaidota šalia savo 
vyro a.a. Petro Daužvardžio. 
Apeigas atliko kun. J. Kuzins
kas. Pamaldose ir laidotuvėse 
dalyvavo daug lietuvių.

Čikagos ir apylinkių lituanis
tinių pradinių mokyklų moky
toju ir vedėjų konferencija sau
sio 21 d. Jaunimo centre susilau
kė apie 40 dalyvių, kuriuos pa
sveikino JAV LB švietimo tary
bos pirm. Regina Kučienė. Ji 
skatino mokytojus ieškoti nau
jų būdų, kurie sudomintų lietu
viukus šeštadieninėmis mokyk
lomis ir paskatintų norą jas lan
kyti. Konferenciją surengė mo
kytojos Danutė Dirvonienė ir Vi
dą ęrązaitytė. Paskaitas skaitė 
prof, dr. Dalia Katiliūtė ir Ni
jolė Gierštikienė. Pirmoji- pa
skaita lietė motyvaciją, antroji 
—- grafinės reprezentacijos me
todą. Prof. dr. D. Katiliūtė- 
Boydstunienė. dalyvavusi Vy
tauto D. universiteto atkūrime 
Kaune, dirbs dėstytoja Vilniaus 
universitete.

Bostono lietuvių kolonija sau
sio 13 d. neteko širdies smūgio 
staiga pakirsto a.a. inž. Broniaus 
Galinio. Velionies mirtį prane
šė amerikiečių spauda ir P. Viš
činio radijo programa “Laisvės 
varpas”. Atsisveikinimas su ve
lioniu, vadovaujamas inž, dr. 
Jurgio Gimbuto, įvyko sausio 15 
d. Caspero laidotuvių namuose 
Dorčesteryje. Velionies gyveni
mo kelią bei jo šakotą veiklą 
apibūdino inž. Jonas Vasys, mal
doms vadovavo Šv. Petro bažny
čios Bostone klebonas kun. Al
bertas Kontautas. Atsisveikini
me žodį tarė Lietuvių moterų fe
deracijos Bostono klubo pirm. 
Elena Vasyliūnienė, JAV LB 
Bostono apygardos valdybos 
pirm. Česlovas Mickūnas ir 
ramovėnų atstovas Martynas 
Dapkus. Pats velionis ir jo 
šeima pageidavo, kad gėlės bū
tų pakeistos aukomis JAV lie
tuvių fondui. Laidotuvių metu 
jam buvo surinkta $2.000, Tau
tos fondui — $75. Palaidotas 
sausio 16 d. iš Šv. Petro baž
nyčios Forest Hill kapinėse. 

MOGUL STEREO
Visos sistemos • Pal • Secam 

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

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

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

Garantuojamos geriausios kainos

JAVID MIRZA
FAX: 664-5737

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

Gedulines Mišias koncelebravo 
klebonas kun. A. Kontautas su 
emeritu kun. Antanu Baltrašiū- 
nu. Kapinėse trumpą atsisveiki
nimo žodį tarė JAV LB Bostono 
apylinkės pirm. dr. Romas Bui
vydas. Laidotuvėse dalyvavo 
daug Bostono ir apylinkės lie
tuvių.
Australija

Vasario 16 gimnazijon Sidnio 
lietuviai išlydėjo Reginą Coxai- 
tę, baigusią australų gimnaziją, 
išlaikiusią ir lietuvių kalbos 
egzaminus, įskaitytus abitūron. 
Ji yra dukra Marinos Osinaitės- 
Cox. Vienerių metų išvyką V. Vo
kietijon ir mokymąsi Vasario 16 
gimnazijoje finansiškai rėmė 
Australijos lietuvių fondas su 
išvykstančiosios močiute O. Osi- 
niene. Liepos pradžioje R. Cox- 
aitė planuoja apsilankyti Vil
niuje ir ten susitikti su Sidnio 
tautinių šokių grupės nariais, 
atvykusiais Tryliktojon tauti- 
nėn Lietuvos dainų šventėn.

Kanberos lietuvių pensininkų 
draugija “Paguoda” pradėjo 
dešimtuosius veiklos metus. Jos 
pagrindinis organizatorius buvo 
K. Keraitis, vietinėms sąlygoms 
pritaikęs iš Kanados lietuvių 
pensininkų gautus įstatus. Jo 
pastangas nutraukė mirtis, kai 
šią idėją jau buvo perdavęs A. 
Čeičiui ir A. Švedui. “Paguodos” 
draugija gimė steigiamajame 
susirinkime 1981 m. rugpjūčio 
mėnesį. Pirmą valdybą sudarė: 
pirm. A. Čeičys, sekr. M. Mar- 
tišiuvienė ir ižd. A. Švedas. 
Draugijos nariai susirenka kiek
vieno mėnesio trečią trečiadie
nį, rūpinasi šalpa, ekskursijo
mis, parama Vasario 16 gimnazi
jai, kasmet surengia kalėdinį 
pobūvį. Pensininkų draugija 
“Paguoda” tapo viena stipriau
sių ir populiariausių lietuviš
kųjų organizacijų Kanberoje. 
Ateities planams vadovauja da
bartinė jos valdyba: pirm. V. 
Šimkus, sekr. R. Patašiuvienė, 
ižd. E. Masiulienė ir renginių 
vadovė O. Peciulevičienė.

Britanija
Mančesterio lietuvių klube 

sausio 20 d. buvo sušauktas me
tinis ramovėnų skyriaus susi
rinkimas. Dalyvius pasveikino 

' valdybos pirm. K. Murauskas, 
susikaupimo minute paprašęs 
pagerbti metų laikotarpyje mi
rusius ramovėnus. Valdybos 
nariai padarė tradicinius me
tinės veiklos pranešimus. Re
vizijos komisijos aktą perskai
tė jos pirm. S. Lauruvėnas, pa
brėždamas ižd. A. Jakimavičiaus 
tvarkingai vedamą atskaitomy
bę. Nariams pageidaujant, se
kančiai kadencijai sutiko pasi
likti senoji ramovėnų skyriaus 
valdyba: jau trisdešimt antrus 
metus pirmininkaujantis K. Mu
rauskas. vicepirm. H. Silius, 
sekr. H. Vaineikis, ižd. A. Jaki
mavičius. Pasiliko ir revizijos 
komisija su pirm. S. Lauruvėnu, 
nariais V. Motuzą ir A. Podvois- 
kiu.

Prancūzija
Prancūzijos LB tarybos posė

dyje sausio 25 d. Paryžiuje val- 
dybon buvo išrinktas Kristofas
J. Mončys. Dabartinę PLB val
dybą sudaro: pirm. Ričardas 
Bačkis. generalinis įgaliotinis
K. J. Mončys, ižd. J. Tomkus, 
kultūrinių reikalų vadovė ir 
sekr. K. Masiulytė-Paliulienė. 
Religiniais lietuvių reikalais 
rūpinasi PLB tarybos pirm. prel. 
J. Petrošius. Valdybos pirm. R. 
Bačkis su Prancūzijos televizi
jos atstovais vasario 14 d. iš
vyko Lietuvon. Ten buvo numaty
ta viešėti iki vasario pabaigos.



Lietuvos nepriklausomybės šventės iškilmių dalyviai vasario 18 d. Anapilio salėje Nuotr. O. Burzdžiaus

Septyniasdešimt antroji sukaktis
Vasario 16-sios iškilmės Toronte-Mississaugoje • Susitikimo vakaras • Vėliavų iškėlimas 

prie rotušių • Iškilmingos pamaldos • Minėjimas Anapilyje
KLB krašto valdyba vasario 

16, penktadienio vakare, Prisi
kėlimo parapijos salėje suruo
šė kitataučiams skirtą vakarą. 
Dalyvavo kelių valstybių kon
sulai, federacinės, provinci
nės, Toronto miesto valdžios 
atstovai, taipogi tautinių bend
ruomenių bei organizacijų pir
mininkai ar jų atstovai, tauti
nių laikraščių redaktoriai, lie
tuvių visuomenės veikėjai. Iš 
konsulų dalyvavo Vokietijos 
generalinis konsulas, diplo
matinio korpuso dekanas To
ronte, dr. von Henning, Esti
jos konsulas I. Heinsoo, Mali 
konsulas P. Tuz, Rwandos kon
sulas Heynemann, JAV vice
konsule C. D. Shuh. Vakaro 
programai vadovavo Ramūnė 
Sakalaitė-Jonaitienė.

Kalbos
Pagrindinį žodį tarė KLB 

krašto valdybos pirm. Algis Pa- 
cevičius, pažymėdamas, kad 
keičiantys įvykiai Rytų Euro
poje duoda tvirtų vilčių, jog 
kitais metais, švenčiant nepri
klausomybės šventę, bus gali
ma džiaugtis valstybine laisve.

Tarė žodį Lietuvos generali
nis konsulas Haris Lapas, opti
mistiškai žvelgdamas į Lietu
vos ateitį.

Ontario provincijos pramo
nės, prekybos ir technologi
jos ministeris Monte Kwinter 
perdavė sveikinimus premjero 
David Petersono ir nuo savęs 
linkėjo greičiau Lietuvai iš
sivaduoti iš priespaudos.

Parlamentaras Harry Cha- 
davick sveikino Kanados mi- 
nisterio pirm. Brian Mulro
ney vardu, linkėjo lietuvių

Vasario 16 minėjime Anapilyje iš kairės: RIMAS STRIMAITIS, KLB To
ronto apylinkės valdybos pirmininkas, DANA PARGAUSKAITĖ, iškil
mių pranešėja, ALGIS PACEVIČIUS, KLB krašto valdybos pirmininkas

Nuotr. O. Burzdžiaus

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

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

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

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

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

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

Al CIQ IMCnri IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., MLUI0 IVILULLIu 296 Queen St. W„ Toronto,
Tel. (416) 593-0600 Ontario M5V 2A1

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

Pirmieji skrydžiai be persėdimo į Pabaltijį: 
TORONTAS—RYGA

Birželio 18
Liepos 9 
Liepos 30 
Rugpjūčio 20 
Rugsėjo 10 

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

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

tautai šviesesnės ateities. 
Jautrų žodį tarė federacijos 
parlamentarė Pauline Browes, 
kuri su kitais parlamentarais 
vasario 19 d. išvyko į Lietuvą 
stebėti rinkimų. Dar kalbėjo 
parlamentaras Jesse Flis, ku
ris taip pat išvyko į Lietuvą. 
Tarp svečių buvo parlamenta
ras John Sola, taipogi išvykos 
į Lietuvą delegacijos narys.

Toronto miesto tarybos na
rys Tony O’Donohue perdavė 
burmistro Art Eggleton svei
kinimus ir pats džiaugėsi lie
tuvių laimėjimais kovoje už 
tautos laisvę. Dalyvavo ir jo 
žmona Aldona. Kalbos buvo 
baigtos KLB Toronto apylin
kės valdybos pirm. Rimo Stri
maičio žodžiu.

Po kalbų, programos vedėja 
Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė 
supažindino su gausiu skaičiu
mi oficialių asmenų, dalyvavu
sių vakare.

Meninę programą, vadovau
jant Irenai Poškutei, atliko 
jaunimo ansamblis “Atžaly
nas”, grakščiai pašokdamas 
keletą tautinių šokių. Teko 
pastebėti, kad šokiais gyvai 
domėjosi vakaro svečiai.

Salė buvo papuošta simbo
liniais plakatais ir šūkiais, 
kurių paruošimu rūpinosi Ka
nados lietuvių jaunimo sąjun
gos pirm. R. Punkris.

Visi gardžiai vaišinosi B. 
Stanulienės pagamintais val
giais. Troškulį malšino T. Sta- 
nulis ir A. Blauzdžiūnas.
Greit atgaus nepriklausomybę

Prie Toronto rotušės iškelti 
Lietuvos vėliavą vasario 17, 
šeštadienį, 12 v. susirinko 
apie 100 žmonių, kurių tarpe

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

Lietuvos generalinis konsulas 
HARIS LAPAS kalba Vasario 16 
minėjime Anapilio salėje

Nuotr. O. Burzdžiaus

buvo nemažai jaunimo. KLB 
Toronto apylinkės valdybos 
vicepirm. K. Budrevičiaus pa
kviestas trumpai kalbėjo Lie
tuvos generalinis konsulas 
Haris Lapas. Po to kalbėjo To
ronto burmistras Art Eggle
ton, pažymėdamas, kad jam 
malonu stebėti Lietuvos plaz
dančią vėliavą, simbolizuo
jančią Lietuvos laisvę. Vėlia
vos iškėlime dalyvavo Toronto 
miesto tarybos nariai W. Boy- 
tchuk ir D. Shea, taipogi par
lamentaras D. Fleet. Vėliava 
buvo iškelta, giedant Lietu
vos ir Kanados himnus.

Prie Mississaugos rotušės 
trispalvė buvo iškelta vasa
rio 18, sekmadienį, po 11 v.r. 
Mišių Lietuvos kankinių šven
tovėje. Vėliava iškelta, gie
dant Kanados ir Lietuvos him
nus. Burmistre Hazel McCal- 
lion pasakė nuoširdų žodį, pa
žymėdama, kad nėra abejonės 
— Lietuva greitai atgaus ne
priklausomybę. Tai akivaiz
džiai rodo įvykiai Rytų Euro- 
P°Je Pamaldos

Iškilmingos pamaldos vasa
rio 18, sekmadienį, vyko trijose 
lietuvių šventovėse: Išganyto
jo (evangelikų), Lietuvos kan
kinių ir Prisikėlimo. Buvo pa
sakyti pritaikyti Vasario 16- 
jai pamokslai. Pamaldose or
ganizuotai su vėliavomis da
lyvavo lietuvių organizacijos. 
Įsijungė ir Maironio mokykla, 
kurios auklėtiniai atliko Mi
šių skaitymus ir nešė aukas.

Minėjimas
Septyniasdešimt antrosios 

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyko di
džiojoje Anapilio salėje Mis-

Keliaukime į nepriklausomą...
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

karnai mokėjome. Vyraujanti 
krikščionikškoji srovė, labai 
daug nsuipelniusi laisvės ir 
nepriklausomybės siekiuose, 
kai kur savo gelmėse gal buvo 
per daug senamadiška, bet ne
priekaištingai idealistinė.

Negausios to meto šviesuo
menės dalis, turtingesnieji, 
susižavėję ateistinėmis socia
linėmis idėjomis, nutolo nuo 
tėvų ir katalikiškos daugu
mos pažiūrų. Jie su rusų re
voliucionierių tradicijos dva
sia “šalin carą, šalin popus” 
atėjo ir į nepriklausomos Lie
tuvos seimus. Nesudarydami 
daugumos, jie vaizdavosi esą 
dauguma ir seime dažnai nei
gė krikščionių demokratų blo
ko pastangas, o kai kurie ilgė
josi net bolševikinės revoliu
cijos.

1926 m. rinkimuose socia
listinės srovės, negavusios 
seime daugumos, nesutiko su
daryti koalicijos su krikščio
nių demokratų kuria nors par
tija, nes siekė, jų žodžiais ta
riant, prikirpti skvernus “ilga

sissaugoje, dalyvaujant per 
tūkstantį tautiečių.

Minėjimas buvo pradėtas 
vėliavų įnešimu, Kanados him
nu ir invokacija. Anapilio 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Staškus invokacijoje priminė, 
kad kai kuriems Vakarų politi
kams ir žurnalistams labiau 
rūpi Sov. Sąjungos imperija 
negu pavergtų tautų likimas.

Atidaromąjį žodį tarė KLB 
Toronto apylinkės valdybos 
pirm. Rimas Strimaitis, pri
mindamas, kad daug iškentė- 
jusi lietuvių tauta pagaliau 
atsikvepia ir žengia į nepri
klausomybę.

Atsistojimu buvo pagerbti 
Lietuvos laisvės kovotojai — 
savanoriai.

Savo žodyje lietuvių ir ang
lų kalbomis generalinis kon
sulas Haris Lapas sakė — po 
Antrojo pasaulinio karo Lie
tuvoje žuvo 30,000 laisvės ko- 
votojų-partizanų už Lietuvos
laisvę. Dabar lietuvių tauta 
taikingomis, demokratinėmis 
priemonėmis siekia atgauti 
prarastą nepriklausomybę. 
Supažindino su Amerikos vals
tybės sekretoriaus James Ba- 
kerio pareiškimu, kuriame sa
koma, jog JAV niekad nepripa
žino ir nepripažins Baltijos 
valstybių aneksijos.

Pagrindiniai kalbėtojai
Pirmas lietuviškai kalbėjo 

svečias iš Lietuvos kun. Ed
mundas Atkočiūnas, OFM. Su 
juo susirinkusius supažindi
no Rimas Strimaitis. Kun. E. 
Atkočiūnas, OFM, gyvena Kre
tingoje, yra Šv. Kazimiero lie
tuvių pranciškonų provincijos 
atstovas ir Kretingos parapi
jos vikaras. Jis kalbėjo 1988 
m. pirmame Sąjūdžio mitinge.

Savo kalbos pradžioje pasi
džiaugė, kad su kitais dviem 
kunigais iš Lietuvos gavo iš 
generalinio konsulo H. Lapo 
Lietuvos pasus. Juo didžiuo
jasi ir rengiasi jį pilnai pa
naudoti.

Priminė svarbiausias lietu
vių tautos ir valstybės isto
rines datas. Praeitis ir dabar
tis sudaro mūsų tautinę būse
ną. Nežinome praeities, nesu
vokiame dabarties ir ateities 
siekių. Senoji Lietuva nėra 
palikusi raštiškų paminklų. 
Bet ji turėjo kilnią dvasinę 
kultūrą. Ji atsispindi liaudies 
kūryboje, mitologijoje. Tų 
dvasinių lobių atradimu itin 
yra susirūpinę lietuviai tėvy
nėje.

Siaubingas vaizdas yra Ma
žojoje Lietuvoje — Karaliau
čiaus srityje. Ten gyvena 
40,000 lietuvių. Iki šiol nebu
vo lietuvių mokyklų. Dabar 
pradėtas organizuoti lietuvių 
kalbos mokymas. Nėra švento
vių. Nėra religinio gyvenimo.

Lietuvoje reikia dvasinio, 
religinio atgimimo. Reikia 
perorganizuoti parapijų veik
lą. Galėtų savo patyrimu pa
gelbėti išeiviai. Dvasinis al
kis kartais yra svarbesnis ne
gu kasdieninė duona.

Per paskutinius dešimtme
čius buvo brukama slavų kul
tūra. Ne vien išeivijoje, bet 
ir Lietuvoje yra atskilusių nuo 
tautos kamieno ir jos siekių.

Pilnos religinės laisvės Lie
tuvoje dar nėra. Pranciškonai 
stengiasi atkurti vienuolyną 
Kretingoje. Vienuolynas nėra 
dar įteisintas, Saugumo parei
gūnų trukdomas.

skverniams”. Tuo tikslu teko 
žvejoti nepalankiai, gal net 
priešiškai, nusiteikusių Lietu
vos valstybei seimo mažumų 
atstovų - lenkų, vokiečių, žy
dų - balsus ir daryti jiems kar
tais net perdėtas nuolaidas. 
Taip socialdemokratų švietimo 
ministeris V. Čepinskis per 
pusę metų išdavė leidimus vi
sų demarkacijos linijos pasie
niu, taip pat Kėdainiuose ir 
kitur, steigti naujas lenkų mo
kyklas, pakeitė lenkais bei kos
mopolitais kai kuriuos švieti
mo sistemos vadovus. Taip pa
daryta tada, kai lenkų valdžia 
Vilniaus krašte lietuvių mo
kyklas persekiojo ir uždari
nėjo.

Iš visko, kas buvo pasakyta, 
pakankamai aišku, kad “Ne
priklausomos Lietuvos seimų 

’protokolai” leidinys yra atsi
kuriančiai Lietuvai ir jos visų 
tautybių žmonėms neišsenka
mas žinių šaltinis demokrati
nės visuomenės kūrimo kelyje. 
Tai valstybės istorijos tarps
nio rimtų studijų versmė, ver
čianti susimąstyti ir galinti 
perspėti ateities kartas.

Aušta laisvės rytas
Antras kalbėtojas buvo Pat

rick Boyer, parlamentinis 
Kanados užsienio reikalų mi- 
nisterio sekretorius. Su juo 
supažindino KLB valdybos 
pirm. Algis Pacevičius, kar
tu pasveikindamas KLB krašto 
valdybos vardu.

P. Boyer, kuris dažnai da
lyvauja lietuvių renginiuose, 
perdavė Kanados ministerio 
pirm. Brian Mulroney ir užsie
nio reikalų ministerio Joe 
Clark sveikinimus.

Lietuviai praeity daugelį 
metų savo tautos istorinį 
įvykį — nepriklausomybės 
paskelbimą minėdavo liūdno
je nuotaikoje. Dabar jau brėkš
ta aušra. Keičiasi įvykiai. 
Jau galima įžvelgti ir laisvės 
rytą.

Komunizmas neišlaikė isto
rinio egzamino. Jis jau byra 
ir neturi ateities. Rytų Euro
pos tautos pasiryžusios įro
dyti, kad jos pačios daug iš
mintingiau moka valdytis.

Didžiosios jėgos, JAV ir Sov. 
Sąjunga, Vietname ir Afganis
tane patyrė, jog karu neiš- 
spręndžiamos tarptautinės 
problemos.

Nepriklausomybės šventėje pa
grindinis kalbėtojas anglų kalba 
— Kanados parlamento narys ir 
užsienio reikalų ministerio par
lamentinis sekretorius PATRICK 
BOYER Nuotr. O. Burzdžiaus

Lietuva viena iš pirmųjų 
Rytų Europos pavergtų tautų 
pradėjo kovą už išsilaisvini
mą. Jau šiandieną šiame kraš
te veikia daugiapartinė siste
ma, kuri bus išmėginta vasa
rio 24 d. rinkimuose. Lietuvos 
pilna nepriklausomybė yra 
reali galimybė. Reikia laukti, 
kad greičiau tai įvyktų. Gal 
visai netolimoje ateityje Lie
tuvos valstybės pasiuntinys 
įteiks kredencialus Kanados 
generaliniam gubernatoriui, 
baigė savo kalbą Patrick Boyer.

Tapkite kapitono Johnsono
grupės nepilnalaikiu nariu...

Stokite pas mus dabar!
Dėl platesnių informacijų apsilankykite artimiausiame 
priėmimo centre arba skambinkite telefonu 
“collect” (prašydami, kad apmokėtume 
skambinimą) - mūsų Įstaigos numerį 
rasite telefono knygos geltonuose 
puslapiuose po pavadinimu “Recruiting”.

Stokite
į atsarginius
Tęsdami savo pilnalaikę civilinę tarnybą, 
pasiryžkite mokytis nepilnalaikio 
amato milicijos, laivyno, ar pajėgų 
ar ryšio priemonių atarginiu.
Uždirbkite daugiau pinigų ir 
pasinaudokite darbo įvairumu bei 
kelionių galimybėmis Kanados 
atsarginių karinėse pajėgose.

It’s also the Reserve
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Visuomenininko premijos įteikimas. Iš kairės: dr. PETRAS LUKOŠEVI
ČIUS, premijos gavėjas, ALGIS PACEVIČIUS, KLB krašto valdybos pir
mininkas, dr. SILVESTRAS ČEPAS, Prisikėlimo parapijos kredito koo
peratyvo valdybos pirmininkas Nuotr. O. Burzdžiaus

Visuomenininko premija
Dr. Petrui Lukoševičiui, bu

vusiam KLB krašto valdybos 
pirmininkui, dabartiniam Ka
nados lietuvių fondo pirmi
ninkui, Kanados lietuvių mu
ziejaus archyvo tarybos pir
mininkui buvo įteikta $1000 
visuomenininko premija, ku
rią paskyrė KLB krašto valdy
ba. Premijos mecenatas — Pri
sikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas. Ją įteikė dr. Sil
vestras Čepas, minėto koope
ratyvo valdybos pirmininkas. 
Dr. P. Lukoševičius gautą pre
miją paskyrė Kanados lietu
vių muziejui-archyvui.

Meninė programa
Ją atliko Toronto jaunimo 

ansamblis “Gintaras”, vado
vaujamas Ritos ir Juozo Kara- 
siejų. Rita Karasiejienė pa
ruošė visiškai naują šokių pro
gramą. Buvo sušokta J. Lin
gio “Iškilmingasis trejinis”, 
“Aukštaičių kadrilius”, J. Da
nio “Pavasario valsas”, T. Ka- 
libaitės “Rolenderis”. Šokiams 
grojo Juozas Balaišis ir Gin
taras Batūra.

Šventės programos pranešė
ja — studentė Dana Pargaus- 
kaitė. Scenos papuošimas — 
Rimo Paulionio ir Algio Rim
kaus. Pabaigos žodį tarė KLB 
Toronto apylinkės pirm. Ri
mas Strimaitis, buvo sugiedo
tas Tautos himnas ir išneštos 
vėliavos. Šventės minėjimą 
rengė KLB Toronto apylinkės 
valdyba.

Kanados Lietuvių Bendruo
menei (kraštui bei apylinkei) 

ir Tautos fondui buvo renka
mos aukos.

Spauda
Latvių savaitraštis “Latvija- 

Amerika” įsidėjo A. Kegum- 
nieks vedamąjį. Pirmąjį pusla
pį papuošė nuotrauka iš nese
niai vykusio mitingo Vilniuje, 
kai ten lankėsi M. Gorbačio
vas, ir Lietuvos valstybės ženk
lu — Vyčiu.

Jau ilga savaitraščio tradi
cija, kad Vasario 16 proga buvo 
spausdinamas latvių publicis
to Aleksandro Vilks straips
nis, iškeliant latvių ir lietu
vių bendravimo būtinybę. Jo 
jau nėra gyvųjų tarpe. Tačiau 
tradicija bus tęsiama.

Latviai gėrisi dabartine lie
tuvių kova už nepriklausomy
bės atgavimą. Dievas ir tiesa 
yra lietuvių pusėje. “Lai gy
vuoja laisva Lietuva” — baigia
mas straipsnis.

“The Toronto Star” dienraš
tis vasario 19 d. laidoje iš
spausdino korespondento K. 
Hudson straipsnį apie nepri
klausomybės minėjimą Toron
te. Jame rašoma, kad Kanados 
parlamento narys ir užsienio 
reikalų ministerio parlamen
tinis sekretorius Patrick Bo
yer pareiškęs, kad Kanados 
valdžia labai remia daugia
partinius ir laisvus rinkimus 
Lietuvoje. Jei lietuviai išsi
rinks nekomunistinę valdžią, 
tai nepriklausomybės atstaty
mas bus itin paspartintas. Ne
priklausoma Lietuva taps įvai
rių galimybių kraštu. Lietuva 
greitai bus nepriklausoma, su 
pasididžiavimu žurnalistui pa
reiškęs ir A. Juzukonis. J.A.

Canada
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A.a. aktorė ELENA BINDOKAITĖ - KERNIENĖ

Keturiasdešimt metų “Aukurui ”

A.a. dramos aktorė Elena Bindokaitė-Kernienė
Jauniausia iš penkių šeimos 

vaikų, gimė 1899 m. gruodžio 
12 ir mirė 1990 m. vasario 9 die
ną. Visa šeima per pirmą pa
saulinį karą atsidūrė Rusijos 
gilumoje, Voronežo mieste. 
Čia Elenutė mokėsi, baigė gim
naziją, o grįžus į Lietuvą, bai
gė dramos aktorių kursus ir 
pradėjo vaidinti Kauno didžia
jame teatre. Ten ji buvo iki 
1931 metų. Didžiojo teatro sce
noje ir yra atlikusi daug neuž
mirštamų vaidmenų.

Aktorės E. Bindokaitės na
mai — tai Šiaulių dramos teat
ras, kurio scenoje teko jai vai
dinti per keturiasdešimt metų.

Jos 85 metų amžiaus pagerbi
mo proga Šiaulių dramos teatro 
direktoriaus pavaduotojas R. 
Vaitiekūnas rašė: “E. Bindo- 
kaitė scenoje sukūrė visą eilę 
motinų — puikių lietuvių mo
terų paveikslų ... O kiek vaid
menų sukurta rusų ir Vakarų 
Europos klasikų veikaluose? 
Kiekvienas jos sceninis pa
veikslas buvo spalvingas, gy
vas, nuskaidrintas vidinės ši

lumos ... Ji sukūrė 200 su vir
šum vaidmenų ir vaidino per 
3000 spektaklių”.

Žurnalistas P. Bielskis “Ta
rybinėje Klaipėdoje” rašė: 
“Jos gyvenimas — mūsų tauti
nio teatro atmintis, gyva ir 
graži kultūros istorija”.

Būdama pensininkė Elena 
Bindokaitė Šiauliuose suor
ganizavo vaikų teatrą ir jam 
vadovavo. Jaunieji aktoriai 
ir žiūrovai pamilo savo teat
rą, ne vieno atmintyje išliko 
“Sigutė”, “Žiogas ir skruzdė” 
ir kt.

Aktorė paskiausiai gyveno 
Klaipėdoje — pro langą matė 
Baltiją, o kiek toliau gyveno 
jos duktė ir žentas — aktoriai 
Laima ir Vytautas Kancleriai. 
Kiti du jos vaikai — Algis Ker
nius ir Gailutė Krištolaitie- 
nė su šeimomis gyvena Kana
doje. Čia aktorė buvo atvykusi 
aplankyti savo mylimų vaikų ir 
vaikaičių.

Su E. Bindokaitės mirtimi 
užgeso viena iš paskutiniųjų 
mūsų nepriklausomos Lietu
vos teatro žvaigždžių. J.K.

RIČARDAS ir MADA VANAGAIČIAI (Wanagat) iš Kalgario, Alberta, 
1989 m. gruodžio 31 d. atšventė auksinę vedybų sukaktį

J. PLEINYS

Hamiltono Lietuvių dra
mos teatras “Aukuras” š.m. 
vasario 10 d. minėjo savo 40- 
ties metų veiklos sukaktį. Šis 
garbingas minėjimas prasidė
jo Mišiomis iš ryto Aušros 
Vartų šventovėje. Mišias at
našavo už mirusius aukurie- 
čius kun. klebonas Juvenalis 
Liauba, OFM, ir pasakė gražų 
pamokslą, giedojo solistai 
Aid. Laugalienė ir A. Paulio- 
niai. Prieš Mišias “Aukuro” 
įsteigėja — režisierė E. Daugu
vietytė - Kudabienė tarė žo
dį, prisimindama aukurie- 
čius, kurie iškeliavo į amžiny
bę. Ji kalbėjo: “Man visi čia 
sakė, kad esu tik svečias. Ir le
lijos žiedas ir laukų gėlė. Bal
ti žemės sodai, žemės plačios 
pievos. Tik siaura kaip liep
tas, mūsų pakelė.” Su tais žo
džiais palydėjome į kapus jau
ną, gabią, žydinčią “Aukuro” 
aktorę Laimą Baltrukonytę. 
Tai buvo taip seniai, bet ma
tau ją ir dabar. Matau ir kitus 
mano brangius aukuriečius, 
kurie tiek daug atidavė Ha
miltono lietuvių bendruome
nei. Visi jie buvo, jeigu ne me
tais — tai jauni savo siela ir 
meile lietuviškam žodžiui. 
Antanas Šalčiūnas, kuris kar
tu suorganizavo “Aukurą”, 
mielas draugas Edvardas Mic- 
kūnas, visų gerbiama Šukai- 
tienė, tragiškai žuvę Antanas 
Pašilys ir darbuotojas Algis 
Riekus, tėviškai visų mylimi 
Jonas Petraitis ir Alfonsas 
Paukštys, talentingoji Saulė 
Stanulytė, Petras Šalna, Kęs
tutis Sutkaitis. Aš visus juos 
taip aiškiai matau. O darbštu
sis, pasišventęs “Aukurui”, 
Antanas Kaušpėdą. Koks bu
vo smūgis netekti visų myli
mo Kazimiero Bungardo. Jo 
buvimas su mumis taip visus 
palietė ir mus praturtino, 
mes netekom gabaus akto
riaus ir gero draugo. O vėliau 
palaidojome mielą, neužmirš
tamą Apoloniją Racevičienę. 
Aš juos visus matau scenoje, 
aš girdžiu jų balsus. Aš jaučiu 
jų buvimą. Jie paliko tiek 
daug, jie paliko išeivijos mė
gėjų teatrui savo meilę ir sa
vo laiką.”

Vakare visi rinkomės į Jau
nimo centro salę pasigrožėti 
ir kartu pergyventi jaudinan
čios istorinės dramos “Vin
cas Kudirka.” Prieš šį vaidini
mą “Aukuro” aktorė H. Žilvy- 
tienė tarė trumpą žodį, pami
nėjo, kad 1950 m. vasario 21 d. 
per Vasario 16 šventės minė
jimą “Aukuras” pirmą kartą 
pasirodė scenoje su K. Inčiū- 
ros biografine drama “Vincas 
Kudirka”, pastatydami pirmą 
veiksmą — prologą. Todėl 
“Aukuras” nutarė su juo at
švęsti savo 40-ties metų veik
los sukaktį. Ši drama turi 6 
veiksmus, bet buvo suvaidin
ti tik pirmas, antras ir šeštas 
veiksmas. Ir tie patys buvo su
trumpinti. Vaidinimo metu 
nebuvo jokių pertraukų. Ak
torė H. Žilvytienė prieš kiek
vieną veiksmą kalbėjo apie 
dr. Vincą Kudirką arba skai
tė iš jo kūrybos. Vaidinimui 
pasibaigus dramos aktoriai 
kartu su visa publika sugiedo

jo “Lietuva, tėvyne mūsų, tu 
didvyrių žemė”. Ne vienam iš
spaudė ašarą. Visi aktoriai sa
vo vaidmenis atliko puikiau
siai, verti visų didžios pagar
bos. “Aukuras”, nors savo na
riais yra sumažėjęs, skolina
si aktorių iš Toronto “Aitva
ro”, bet turi savo tarpe gana 
gražaus prieauglio: Lilija 
Liaukutė, Onutė Stanevičiū
tė, Algis Venslovas ir kiti. Jie 
yra “Aukuro” ateitis.

Po vaidinimo buvo trumpa 
pertrauka, pasiruošimas iš
kilmingai vakarienei. Kol bu
vo pasiruošta vakarienei, pub
lika turėjo progos pasigrožėti 
puikiai paruošta “Aukuro” 
veiklos parodėle. Buvo išsta
tyti įvairūs žymenys, nuotrau
kos, programos bei aprašy
mai iš spaudos. Parodėlę pa
ruošė A. Volungienė ir A. Pet- 
raitienė. Pasistiprinus gar
džia vakariene, paruošta S.A. 
Petkevičių ir jų talkininkų, 
prasidėjo sveikinimai bei lin
kėjimai “Aukurui”. Šiai prog
ramos daliai vadovavo jaunas 
aktorius Kęstutis Kalvaitis, 
gražia lietuvių kalba kvietė 
kalbėtojus į sceną.

Pirmuoju kalbėtoju buvo 
KLB krašto valdybos pirm. Al
gis Pacevičius, kuris palinkė
jo ir toliau kurstyti tą “Auku
ro” ugnelę, kuri niekada ne
užgestų. Sveikintojų tarpe bu
vo ir PLB valdybos vicepirm. 
Irena Lukoševičienė, Kana
dos lietuvių fondo vardu svei
kino tarybos pirm. dr. P. Lu
koševičius. Aušros Vartų pa
rapijos klebonas kun. J. Liau
ba, OFM, sveikino visų para
pijiečių vardu ir perdavė lin
kėjimus buvusio “Aukuro” 
globėjo bei rėmėjo prelato J. 
Tadarausko. Sveikino KLB 
Hamiltono apylinkės pirm. 
A. Krivinskaitė, linkėjo reži
sierei bei visam “Aukurui” 
sėkmės ir toliau būti tuo švy

turiu išeivijoje. Rašytojas Jur
gis Jankus, iš Ročesterio atvy
kęs į “Aukuro” sukakties mi
nėjimą, atvežė gražius savo ir 
Ročesterio apylinkės valdy
bos linkėjimus ir sveikini
mus. “Aukurą” sveikino be
veik visos Hamiltono koloni
jos organizacijos, linkėdamos 
“Aukurui” ir jo režisierei iš
tvermės ir toliau kūrenti tą 
ugnelę, kad ji visada liepsno
tų mūsų širdyse. Buvo gauti 
sveikinimai raštu iš “Tėviš
kės žiburių” redaktoriaus 
prel. dr. Pr. Gaidos, “Gyvata- 
ro” vadovės G. Breichmanie- 
nės, Hamiltono šaulių kuopos 
pirm. P. Kanopos. Taip pat bu
vo perduoti sveikinimai bu
vusių aukuriečių, šiuo metu 
lankančių Vasario 16 gimna
ziją Vokietijoje.

Po visų gausių sveikinimų 
scenoje pasirodė “Aukuro” 
režisierė - įsteigėja E. Daugu
vietytė - Kudabienė. Ji savo 
žodyje visiems padėkojo už 
dalyvavimą šiame sukakties 
minėjime, už visą suteiktą pa
ramą bei pagalbą “Aukurui” 
per 40 metų. Visų parodyta pa
rama padėjo “Aukurui” pasta
tyti daug veikalų, daug vieto
vių aplankyti. Viena ji nieka
da nebūtų to padariusi, tik su 
visų pagalba buvo pasiekti 
gražūs rezultatai. “Aukuras” 
apdovanojo savo didžiuosius 
pagelbininkus dovanomis. 
Įteiktos dovanėlės Stasiui Il
gūnui, kuris ilgus metus dir
bo su “Aukuru”, ilgamečiui 
administratoriui K. Mikšiui, 
“Aitvaro” vadovei — režisie
rei A. Dargytei - Byškevisz ir 
kitiems prisidėjusiems prie 
“Aukuro” savo darbu. Po visų 
kalbų ir apdovanojimų dar il
gai publika prie kavutės dali
nosi “Aukuro” veiklos įspū
džiais.

• Menas yra aš, mokslas — mes 
(Claude Bernard).

Hamiltono mėgėjų teatras “Aukuras” savo 25-čio proga Toronte suvaidino 
E. Butrimo 4 v. dramą “Tėvų kaltė”. Nuotraukoje — Seikaus dvaro šeimiJ 
ninkė Pakalnienė (K. Meškauskienė) ir dvaro vežikas Pranas (VI. Panavas)

Nuotr. B. Tarvydo

Gal norite pasiųsti naują ar naudotą automobilį “Lada” 
ar tik dalis = = = _
į Lietuvą? 5

. DALYS . PARDAVIMAI . PATARNAVIMAI
K

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

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

Režisierė ir aktorė ELENA DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ

Čiurlioniečiai, atsiliepkite!
Šiais metais LTM Čiurlio

nio ansamblis švenčia savo 50- 
ties metų sukaktį. Tai nuosta
bus muzikinis vienetas, kurio 
nei okupacijos, nei karo siau
bas, nei įsikūrimas toli nuo tė
vynės nepajėgė susilpninti ar 
išsklaidyti. Per Čiurlionio an
samblio eiles perėjo daugiau 
kaip 700 dainininkų.

Išgyvenus okupacijas ir bė
gimą nuo raudonojo teroro, II 
D. karui pasibaigus, nebuvo 
galima grįžti į savo raudona
me tvane skęstančią tėvynę. 
Prasidėjus emigracijai, kiek
vienas turėjo rūpintis savo eg
zistencija ir ieškoti svetingos 
pastogės laisvojo pasaulio 
kraštuose. Taip dalis čiurlio- 
niečių atsidūrė skirtinguose 
kontinentuose, tačiau jų bran
duolys su kompozitoriumi ir 
steigėju Alfonsu Mikulskiu 
priešaky, geros valios lietu
vių pastangų dėka, sėkmingai 
įsikūrė ir savo darbą tęsia Kliv- 
lande.

1983 m. spalio mėnesį mirus 
Alfonsui Mikulskiui, dirigen
to ir vadovo pareigas perėmė 
ilgametis ansamblio koncert
meisteris Rytas Babickas, ku
ris, sunkios ligos pakirstas, 
taip pat iškeliavo į amžinybę 
1987 m. sausio 5 d.

Jo vieton buvo pakviestas 
muzikas Bronius Kazėnas, ku
ris 1988 m. vasario mėnesį pa
sitraukė iš pareigų.

Po ilgų pasitarimų su Lie
tuvoje gyvenančiais lietuviš
kos muzikos specialistais į 
Klivlandą atvyko Klaipėdos 
konservatorijos profesorius 
ir žinomas chorvedys Gedimi
nas Purlys. Nuo jo atvykimo 
dienos vyksta intensyvios re
peticijos net penkis kartus sa
vaitėje, nes ansamblis ruošia
si iškilmingai paminėti savo 
gyvavimo sukaktį š.m. gegu
žės 5 d.

Tam reikalui yra sudarytas 
specialus komitetas, kurio už
davinys yra ne vien suruošti 
iškilmingą minėjimą, bet ir 
sutelkti visame pasaulyje iš
sisklaidžiusius buvusius čiur-

lioniečius. Ansamblyje šiuo 
metu yra tik trys asmenys, ku
rie jame dalyvavo Vilniuje: 
Ona Mikulskienė, kanklių or
kestro vadovė bei mokytoja, 
Antanas Kavaliūnas ir Mečys 
Aukštuolis. Dabartinio an
samblio gretose jau yra eilė 
narių, gimusių toli nuo Lietu
vos, bet jaučiančių meilę lie
tuviškai dainai ir pareigą tęs
ti kultūrinį savo tautos pali
kimą.

Visi buvę čiurlioniečiai pra
neškite savo vardą, pavardę, 
adresą, nurodydami datas ir 
vietoves bei ansamblyje eitas 
pareigas (choristo, solisto, inst
rumentalisto, šokėjo ir t.t.) ju
biliejinio komiteto pirminin
kui Jurgiui Malskiui (17904 
Ingleside Rd., Cleveland, Ohio 
44119, USA. Tel. 216-486-9165).

Ansamblis su Gedimino Pur
lio paruoštu nauju repertua
ru savo sukaktį taip pat švęs 
Lietuvoje rugsėjo mėnesio pra
džioje. Ansamblis tikisi pla
taus atgarsio lietuviškoje vi
suomenėje, laukia svečių dai
nininkų iš įvairių vietovių ir 
tikisi sulaukti sveikinimų, ku
rie bus įrašyti specialiame su
kaktuviniame leidinyje. Pra
šome nedelsti su sveikinimais, 
kad būtų suspėta juos įrašyti į 
leidinį. Visa informacija siun
čiama Jurgiui Malskiui. Iki pa
simatymo Klivlande!

Aurelija M. Balašaitienė

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

TRANSPAK GARANTUOJA 
ELEKTRONINES PREKES

2-JŲ METŲ GARANTIJA. TV, video, stereo aparatūra yra ga
rantuojama 2-iems metams perkant per TRANSPAK įstaigą. 
Sutartis pasirašyta su ELEKTRONU — didžiausia elektro
ninių prekių taisymo įmone Lietuvoje. Turi savo skyrius vi
suose didesniuose miestuose Lietuvoje. ELEKTRONE dirba 
virš tūkstančio inžinierių ir technikinio personalo. Jei tek
tų taisyti, taisymas nemokamas.

VAISTAI. Siunčiame receptinius ir nereceptinius vaistus. 
“Bayer” aspirinas (600 tbl.), multivitaminai, “Advil” ir kt. $65. 
Vaistus galime pakeisti arba pridėti didesnį kiekį pagal 
pageidavimą. MUITO NĖRA.

ĮVAIRŪS MAISTO SIUNTINIAI. Delikatesiniai mėsos gami
niai — sprandinė, rūkytos dešros, skilandis ir kt.; kava, 
kakava, prieskoniai. Šių siuntinių turinį ir svorį sudary
sime pagal jūsų pageidavimą. Taip pat galite nurodyti pri
statymo dieną. MUITO NĖRA.

PINIGŲ PERVEDIMAS. Palikimai tvarkomi naudingiausiais 
būdais jūsų giminėms. Galime atidaryti sąskaitą “doleri
nėje” trūkstamų prekių įsigyjimui.

DAIKTŲ PERVEŽIMAS. Turime didelę patirtį, siunčiant kargo 
į Lietuvą ir iš kitų JAV miestų. Siunčiam siuvimo, mezgimo 
mašinas, telefaksus, DĖVĖTUS DRABUŽIUS ir t.t. Visos 
garantuotos elektroninės prekės pristatomos per UPS į kitus 
JAV miestus.

Rašydami BŪTINAI PRANEŠKITE SAVO TELEFONO NUMERĮ 
— atsakymą į savo klausimus gausite greičiausiai — arba 
skambinkite: 1 (312)43G 7772
Romas Pūkštys, TRANSPAK, 2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629 
Įstaiga veikia kasdien 9-5 v.v. Šešt. 9-2 v.p.p. Arba susitarus

Ar jie veiks? Taip, jeigu jūs pirksite iš mūsų!!!
Mes turime šių bendrovių gaminius: Sony, Panasonic, Hitachi, Sharp, Phillips, Fisher, Akai, Šansui, Toshiba, Fuji, NEC, Grundig, 
Siemens, Sanyo, JVC, ITT. Mūsų kainos yra žemiausios, į jas įeina pristatymas iki Montrealio, Otavos, Hamiltono, Niagaros ir kitur.

EUROPA LIETUVA

Model .33S2-A2

$399"

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 parūpinima 
visų dalių su vienerių metų garantija. Skyriui vadovauja Vidimantas Kėkštas. 
VILNIAUS SPORTO RŪMŲ pramoginių renginių vyriausias garso režisierius.

110/220 VOLTS

EUROPA
NATIONAL PANASONIC

NV-M/’EN

HITACHI
VM-600 E

Model --WO-T351

110220 V • MULTI-SYSTEM • TAI » VIDEO • AUDIO • APPLIANCES • CRYSTAL i CHINA

OUR EQUIPMENT WORKS WORLDWIDE

ENCHANTE «
IMPORTERS EXPORTERS 2938 Dundas St. W.

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



Teologinių minčių leidinys
“Mano Dieve, vis arčiau prie Tavęs”

Kun. J. KĘSTUTIS BUTKUS, OFM

Tai prel. dr. Lado Tulabos 
364 psl. knyga, 1989 m. spaus
dinta “Draugo” spaustuvėje, 
Čikagoje.

Autorius, Šventojo Rašto 
daktaras ir rekolekcijų vedė
jas, savo rankose laikydamas 
Šventraštį, Naujojo ir Senojo 
Testamento dieviškųjų žodžiŲ 
šviesoje, populiariu būdu skai
tytojui atidengia apreikštąsias 
paslaptis.

Kadaise pranašui Elijui bu
vo liepta išeiti iš olos ir atsi
stoti Viešpaties akivaizdoje. 
Ir štai praėjo Viešpats; didelis 
ii’ smarkus vėjas, griaunąs kal
nus ir sutrupinąs uolas, buvo 
Viešpaties priešakyje; bet ne 
vėjuje buvo Viešpats. Po vėjo 
ėjo žemės drebėjimas, bet ne 
drebėjime buvo Viešpats. Po 
drebėjimo ėjo ugnis, ne ugnyje 
buvo Viešpats; o po ugnies bu
vo tylus oro šlamėjimas. Tai 
išgirdęs Elijas apsigaubė savo 
veidą apsiaustu ir išėjęs atsi
stojo olos angoje" (3 Kar 19, 
11-13). Tylaus oro šlamėjime 
buvo Dievas. Knygoje “Mano 
Dieve, vis arčiau prie Tavęs” 
nėra vėjo, griaunančio kalnus 
ir trupinančio uolas, nei nai
kinančios ugnies. Tačiau joje 
yra Dievo žodžių šlamėjimas 
tylioje rekolekcijų nuotaikoje.

Veikale yra 39 relginio turi
nio paskaitos, konferencijos, 
kurių dauguma trunka maž
daug pusvalandį. Jų visų kryp
tis išreikšta žodžiais: “Vis 
arčiau, mano Dieve, prie Ta
vęs, vis arčiau prie Tavęs!”

Pirmiausia autorius pakvie
čia savo knygos skaitytojus 
prie Viešpaties kojų pasiklau
syti: “Aš esu kelias, tiesa ir 
gyvenimas. Niekas nenueina 
pas Tėvą kitaip, kaip tik per 
mane” (Jn 14, 6).

Kad mes su užsidegimu sek
tume Kristumi, ne Leonardo 
da Vinci teptuku, bet dieviš
kojo Apreiškimo įkvėptais žo
džiais, autorius tapo dieva- 
žmogį Jėzų Kristų. Tik Apreiš
kimo žodžiais Jį ir tegalima 
atvaizduoti, nes “Niekas nepa
žįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei 
Tėvo niekas nepažįsta, tik Sū
nus ir kam Sūnus panorės ap
reikšti” (Mt 11, 27). Per Jėzų 
Kristų, dangiškojo Tėvo numy
lėtąjį Sūnų, Švenčiausios Tre
jybės Antrąjį Asmenį visa pa
daryta, ir be Jo nepadaryta 
nieko iš to, kas padaryta (Jn 
1, 3). Per Jį pasaulis atsiradęs 
(Jn 1, 10). Todėl jis pasaulį my
li ir juo rūpinasi, kad jis būtų 
išganytas.

Toronto “Gintaro” šokėjai atlieka meninę programą Vasario 16 minėjime
Mississaugoje Nuotr. O. Burzdžiaus

Naujas 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-6 doL, (su persiuntimo išlaidomis-7dol.).

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

Mississauga, Ont. L5C 1T3, Canada.

Jis yra Kristus Jėzus — Pa
teptasis Atpirkėjas, mūsų pro
to, valios ir mūsų polėkių Vieš
pats, su kuriuo norime susivie
nyti meilėje. Jis mums liepia: 
“Prašykite ir gausite, kad jūsų 
džiaugsmas būtų pilnas” (Jn 
16, 24). Jis meldžia Tėvą, sa
kydamas: “Noriu, kad ir jie bū
tų su manim, kur aš esu, idant 
jie regėtų garbę, kurią man esi 
suteikęs" (Jn 17,24).

Kristus pasilieka su mumis 
iki pasaulio pabaigos savo 
įsteigtoje išganymo Bendri- 
joje-Bažnyčioje, kuri yra jo 
karalystė ant žemės. Per Jį 
ir Jo Bendriją turi būti įveik
tas pasaulio nerimas, ir ramy
bė turi nužengti ant žemės ge
ros valios žmonėms (Lk 2,14).

Kad žmogus pilnai išsiskleis
tų Dievuje ir išganymo Bendri
joje, turi pažinti pats save, 
kas jis yra ir kuo jis nėra. Nors 
jis ne Dievas, tačiau yra tobu
liausias Jo kūrinys — Jo pa
veikslas ir panašumas (Prad 
1, 26).

Mes esame Dievo vaikai, bet 
kartu ir Lietuvos sūnūs ir duk
terys, kurie turime mylėti sa
vo tėvynę.

Be žemiškosios tėvynės, kaip 
krikščionys, mes turime ir dan
giškąją. Būdami Mistinio Kris
taus Kūno nariai ir Dievo įsū
niai, pašaukti paveldėti dan
gišką tėvonystę, esame taip pat 
pašaukti būti “šventi ir nesu
tepti” (Ef 1, 4).

Išganymo Bendrijoje ypatin
gom pareigom Dievas išrinko 
ir paskyrė kunigus, į kurių 
rankas patikėjo dangaus kara
lystės raktus bei savo avių 
ir avinėlių amžiną likimą (Jn 
21, 15-17). Su didele atsako
mybe jie turi eiti pareigas 
Kristaus Bendrijoje, kad sau 
ir kitiem jie būtų išganymu, 
o ne pasmerkimu.

Kiekvienas turime įsigilinti, 
kas ir kam mes esame ir kokia 
mūsų gyvenimo prasmė. Už vis 
labiau mes turime stengtis 
išganyti savo sielą. “Juk ką 
padėtų žmogui, jei jis ir visą 
pasaulį pelnytų, bet savo sie
lą pražudytų”. Sielos išgany
mui didžioji kliūtis yra nuo
dėmė. “Siela, kuri nusideda, 
mirs” (Ez 18,19). Tačiau “Die
vas nenori nusidėjėlio mirties, 
bet verčiau, kad grįžtų ir gy
ventų” (Ez 33, 11).

Kad mes turėtume amžinąjį 
gyvenimą, Jėzus pasiliko su 
mumis Švenčiausiame Sakra
mente duonos ir vyno pavida
lais, kad Jo Kūnas būtų mū
sų valgis ir Jo Kraujas mūsų 
gėrimas. “Kas valgo mano kū- 

na ir geria mano kraują, tas 
turi amžinąjį gyvenimą, ir aš 
jį prikelsiu paskutiniąją die
ną” (J n 6, 54).

Mūsų dieviškasis Atpirkėjas 
savo gyvenime patyrė trigubą 
pabučiavimą — išdavimo, at
gailos ir meilės. Kurį iš jų duo
dame mes Jam?

Toliau Šv. Rašto šviesoje 
autorius gana išsamiai gvil
dena kentėjimų prasmę, kurie 
yra bausmė už kaltes, bet drau
ge ir išganymo priemonė. Jis 
skaitytoją užveda ne tik ant 
Taboro kalno, ant kurio dieviš
kai persimainė mūsų Viešpats, 
bet ir ant Golgotos kalno, 
kur per kančią ir savo mirtį 
Kristus išgano ir permaino 
mus, kad iš nuodėmės rūsty
bės vaikų taptume Dievo vai
kais ir Jo karalystės paveldė
tojais.

Leidinio pabaigoje žvelgia
ma į taiką, kuri, pagal šv. Au
gustiną, yra rami tvarka, o pa
gal šv. Tomą Akvinietį — dvejo
pa: išorinė (tarp žmonių) ir vi
dinė (žmoguje). “Taiką kuria 
tie, kurie ramiai dirba, palai
ko tvarką, myli ir gerbia kiek
vieną žmogų” — sako autorius. 
Ne išorinės audros, bet vidi
nės vėtros labiausiai kamuoja 
žmogų, daro jį nelaimingą, 
stumia į neviltį. Vidinė netvar
ka, nerami sąžinė, kaltės jaus
mas persekioja žmogų, jį ka
muoja, daro nelaimingą. Vidi
nę ramybę teikia Kristus, at
leisdamas nuodėmes, ir tuo pa
čiu pašalindamas kaltės jaus
mą.

Vidinė ramybė yra ir tikras 
ramstis išorinei taikai pasiek
ti. Išorinė taika remiasi tei
singumu ir meile.

Taika yra viliojantis siekis, 
bet lieka tuščias žodis, jei, 
kaip įspėja popiežius Jonas 
XXIII, nesiremia tiesa, nėra 
statoma ant teisingumo pama
tų, nėra lydima meilės, nėra 
realizuojama laisvėje (Pacem 
in terris; Actą Ap. Sedis, 55, 
5, 303).

Galiausiai, siekiantiems 
tobulybės, autorius nušviečia 
kaip ją pasiekti laikantis ne
turto, klusnumo ir skaistybės, 
pasiliekant ištikimais Evan
gelijos patarimams; kaip at
likti dvasinį mąstymą, kuris 
yra dorybių bei tobulumo mo
kykla?

Šis leidinys teiktinas kiek
vienam, kuris nori artėti prie 
Dievo, ypač tiem, kurie nori 
pažinti didžiąsias tikėjimo 
paslaptis ir tiesas bei doros 
dėsnius Šv. Rašto šviesoje. Tai 
gražus prel. dr. Lado Tulabos 
įnašas į religinę lietuvišką 
litertūrą. Ši knyga daugiau
sia palaimos neš tiems, kurie 
nestatys jos užmiršimui į len
tyną, bet ims ją į rankas, jos 
žodžius dėsis į savo širdį ir 
juos pavers gyvenimu.

KOTRYNA GRIGAITYTĖ 
Miškas ryto saulėje 
Šešėlių kasos, 
bangos, strėlės — 
pernykštis lizdas 
įsivėlęs.
Sparnuočiai nardo 
kaip šaudyklės, 
apraizgo juos 
šešėlių dygsniai. 
Prityla čiulbesys . . . 
per mišką žengia 
ilgesys — 
praėjusios dienos — 
jos niekas niekada 
nepakartos. 
Tik miškas saulėje 
dar daugel metų 
vis naujas atžalas 
išskleis, 
o dienos bėgs nežinomais 
keliais.
Pavasario grįžimas 
Žali kontūrai dygsniais bėga, 
upokšniai šuoliais šoka! 
Vairuoja saulė spindulius 
melsvuos padangių plotuos. 
Žalsva šviesa bematant įsižiebia, 
kai šiurpulys saldus 
paglosto beržo žievę. 
Garbė Dievui aukštybėse! — 
iškilęs į padanges 
užtraukia pirmas giesmininkas. 
Ir giesmę tą 
žemė sukniubusi kartoja, 
kai kryžiaus ženklu 
sveikina laukus artojas.

Šlamėk pavasarį

Šlamėk geguže, 
šlamėk pavasarį . . . 
Sugrįžę pempės, vyturiai, 
jau lizdui vietą aptaria.
Pakelk, Tėvyne mylima, 
akis tas išverktas.
Pro langą Baltijos pažvelk, 
—jau rūbas nebe tas.

Dvistogis kryžius, pergyvenęs tikinčiųjų persekiojimus ir išlikęs Biržų 
rajono Kirkilų kaime

Milašius Vygriuose
Vygriai - nedidelis bažnyt

kaimis prie Vygrių ežero Len
kijai priklausančiai pietinėje 
Suvalkijos dalyje. Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės lai
kais čia buvo turtingas Kamen- 
dulų vienuolynas ir puošni 
šventovė. Po paskutiniojo Lie
tuvos-Lenkijos padalinimo 
Vygriai tapo didelės vyskupi
jos sostinė. Pirmuoju Vygrių 
vyskupu buvo Mykolas Karpa
vičius. Jis yra žinomas tuo, kad 
1794 m. pasakė paskutinį pa
mokslą Vilniuje, Šv. Jono šven
tovėje, lietuvių kalba. Vėliau 
vyskupijos teritorija pasikei
tė ir jos sostinė buvo perkelta 
į Seinus. Paskutiniojo karo me
tu beveik visi vienuolyno pa
statai buVo sunaikinti. Praėju
sių metų rugsėjo pabaigoje 
Česlovas Milašius viešėdamas 
Lenkijoje atvyko į Vygrius ir 
apsistojo vienuolyne.

Pokalbiai vienuolyne
Vygriai Milašiui yra gerai ži

nomi. Čia jis dažnai savo jau
nystėje praleisdavo vasaros 
atstogas, irstėsi baidare Vyg
rių ežere, apėjo jį pėsčias (30 
km), Suvalkuose, netoli Vyg
rių, jo brolis Andrius lankė 
gimnaziją ir čia yra jo sene
lio Kunato gimtinė.

Milašius atvyko į Vygrius 
ne tiktai sentimento vedamas 
aplankyti žinomas vietas, bet ir 
pasislėpti nuo Varšuvos tele
vizijos kamerų ir spaudos. To 
jam visgi nepavyko išvengti.

Susitikti su Milašiumi iš Vil
niaus atvyko prof. Č. Kudaba, 
Lietuvos rašytojų Sąjungos pir
mininkas V. Martinkus, “Lite
ratūros ir Meno” bendradarbis 
A. Grybauskas, dar keletas as
menų ir. . . Lietuvos televizi
jos atstovai su savo kamero
mis. Po šio susitikimo Lietu
vos spaudoje pasirodė pasikal- 
bėjimi su Nobelio premijos 
lauretau. Milašius pasakė, kad 
senatvėje jis uoliai mokosi lie
tuvių kalbos, bandė lietuviškai 
kalbėti su Vygrių vienuolyno 
lietuviu vartų sargu, lietuviš
kai pasakė: “Man patinka lietu
vių kalba, aš moku skaityti tru
putį ir aš suprantu . . .” Jis pa
gyrė jo eilėraščio “Miestas be 
vardo” vertėją Almį Grybašką 
ir išreiškė jam savo dėkingu
mą už gerą vertimą. Jis palan
kiai kalbėjo apie Lietuvą, bi
čiulį Venclovą, Oskarą Mila
šių ir Vilnių.

Poeto straipsnis
Savo viešnagės įspūdžius Č. 

Milašius aprašė “The New York 
Times” laikraštyje š. m. sausio 
14 d. laidoje straipsnyje “Poe
to Lenkija”:

“Šioje ežerų ir miškų srity
je, kai kuriuose kaimuose yra 
kalbama lietuviškai (ten gyve
na turbūt apie 10,000 lietuvių), 
aš nejaučiau sovietų monolito 
artumo, nors siena, kad ir rusų 
kareivių saugojama, aiškiai 
skiria Lenkiją ir Lietuvą - vie
na valstybė jau esanti išsilais
vinimo iš sovietų kontrolės sta
dijoje, o kita trokštanti nepri
klausomybės. Pilni lietuvių tu
ristų autobusai yra įprastas 
vaizdas; kiti autobusai veža 

lenkus lankytojus į Vilnių, 
Lietuvos sostinę, kurioje ka
daise vyravo lenkų kalba.

Vienuolyne prie Vygrių eže
ro pas mane svečiavosi būrys 
rašytojų ir televizijos atsto
vų iš Vilniaus, o aš buvau nuo
širdžiai priimtas mažame tvar
kingame Punsko miestelyje, 
Lenkijos lietuvių etninėje sa
loje. Sukurtas darbščių ir dos
nių ūkininkų, Punskas yra pa
vyzdinga bendruomenė, turin
ti vidurinę mokyklą su lietu
vių dėstomąja kalba, ligoninę, 
etnografinį muziejų ir dar sta
tomą Kultūros centrą. Klestan- 
čiai parapijai vaodovauja ku
nigas sklandžiai kalbantis len
kiškai ir lietuviškai. Iš jo aš 
sužinojau, kad praėjusią vasa
rą iš sovietinės Lietuvos į Puns
ką buvo atvykę 14 asmenų mo
kytis individualaus ūkininka
vimo, kas yra visiškai pamirš
ta sukolchozintoje sovietų kai
mo ekonomijoje.

Baltijos kraštų politinis ak
tyvumas Lenkijoje yra dažna 
pokalbių tema. Sąjūdžiui, po
puliariam frontui, kuris iš
reiškia tautinius lietuvių troš
kimus, lenkai reiškia daug sim
patijos, kadangi jis yra aiškiai 
panašus į Solidarumą.

Solidarumo vadai yra la
bai atsargūs dalykuose, lie
čiančiuose lenkų klausimą 
Lietuvoje: apie 300.000 Lie
tuvos piliečių laiko save len
kų kilmės asmenimis ir jų dau
guma ne labai mielai nori mo
kytis lietuvių kalbos, kuri ne
perseniausiai buvo paskelbta 
valstybine kalba. (Lenkams 
yra daug lengviau mokytis sla- 
vų-rusų kalbos negu baltų-lie- 
tuvių, kuri, kaip žinoma, yra 
sunki).

Prieš Sąjūdžio iškilimą Lie
tuvos lenkai buvo sovietų val
džios diskriminuojami; daug 
lenkiškų mokyklų buvo pakeis
tos rusiškomis. Atrodytų, kad 
yra logiška Lietuvos lenkams 
bendradarbiauti su Sąjūdžiu 
negu pasiduoti Maskvos jė
goms, kurios nori sugriauti 
Baltijos kraštų integralumą”.

Pavergtas protas
1951 m. Milašius parašė kny

gą “Pavergtas protas”. Ši knyga 
Sov. Sąjungoje ir jos satelituo
se buvo uždraustų knygų sąra
še. Paskutiniajame šios kny
gos skyriuje “Baltai” jis apra
šo persekiojimus, kuriuos pa
tyrė Baltai sovietų okupacijos 
metu. Ši knyga Lenkijoje buvo 
“tabu” ligi 1989 metų. Knygos 
autorius savo straipsnyje 
džiaugiasi, kad ji pagaliau bu
vo išleista 100.000 tiražu, bet 
kartu ir pastebi, kad tai buvo 
padaryta tik po to, kai skyriaus 
“Baltai” vertimas pasirodė lie
tuvių spaudoje. (“Literaūra ir 
Menas” 1989 m. balandžio 15 ir 
29 d.d. laidose). J. B.

Atsiųsta paminėti
600 LIETUVOS KRIKŠTO JU

BILIEJUS. Apžvalginis leidinys. 
Redagavo - Juozas Baužys. Virše
lio projektas ir paruošimas - Onos 
Baužienės. Išleido Lietuvos krikš
čionybės jubiliejaus komitetas. 
1989 m. Spausdino “Draugo” spaus
tuvė, Chicago, IL.
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Klivlandiečio pianisto Anta

no Smetonos koncertą šio miesto 
amerikiečių visuomenei 1989 m. 
lapkričio 12 d. Istorijos muzieju
je surengė Muzikos mokytojų sti
pendijų fondas. Pelnas buvo skir
tas talentingų studentų premijoms 
ir jų koncertinių kelionių išlai
doms. Savo rečitaliui A. Smetona 
buvo pasirinkęs tarptautinių kla
sikui. Haydno, L. Beethoveno, F. 
Šopeno, lietuvių kompozitorių 
Jurgio Karnavičiaus ir Broniaus 
Kutavičiaus kūrinius.

JAV LB kultūros tarybos X-ji 
1989 m. premijų įteikimo šventė 
įvyks balandžio 21-22 d.d. Flori
dos St. Petersburge, turinčiame 
veiklią lietuvių koloniją. Šventės 
reikalais rūpinasi naujoji tarybos 
pirm. Dalia Kučėnienė. Šiemet 
JAV LB krašto valdybos 1989 m. 
literatūros premija nebus skiria
ma, nes pernai jos lėšomis buvo 
paskirtos dvi $6.000 vertės moksli
nio veikalo premijos. Vertintojų 
komisijoms vadovauja: dailės pre
mijos — Vida Krikštolaitytė, mu
zikos — Rita Kliorienė, radijo 
valandėlių — Juozas Stempužis, 
teatro — Petras Maželis, žurna
listikos — Rūta Klevą Vidžiū- 
nienė.

Dailiojo žodžio ir muzikos reči
talį sausio 11 d. surengė Floridos 
lietuvių klubas St. Petersburge, 
pasikvietęs aktorę Dalilą Mac- 
kialienę, buvusią Los Angeles 
dramos, sambūrio vadovę, ir pia
nistę Reginą Ditkienę. Tai buvo 
lietuviams gal kiek neįprastas ren
ginys: D. Mackialienė deklamavo 
žymiųjų lietuvių eilėraščius, o 
R. Ditkienė jiems parūpino muzi
kinį foną tarptautinių klasikų kū
riniais. Poezijai atstovavo Mai
ronio "Jūratė ir Kastytis", Jono 
Aisčio "Fuga in as moli", Vinco 
Mykolaičio-Putino “Vienatvė”, 
Justino Marcinkevičiaus "Grybų 
karas”, Kristijono Donelaičio 
"Metų”, Antano Baranausko 
"Anykščių šilelio", Bernardo 
Brazdžionio "Vaidilos Valiūno” 
ištraukos, prozai — Mortos Pu- 
šinienės monologas iš 1964 m. 
"Dirvos” konkursą laimėjusio 
Alės Rūtos romano “Kelias į kai
rę”.

Septintoji JAV ir Kanados lie
tuvių dainų šventė, turėjusi įvyk
ti š.m. liepos 1 d. Ilinojaus univer
siteto paviljone Čikagoje, buvo 
atšaukta, nes liepos 5-8 d.d. Vil
niuje rengiama Tryliktoji tautinė 
Lietuvos dainų šventė. Jon žiūro
vais bei dalyviais nori įsijungti 
ir nemažas būrys išeivijos lietu
vių. Septintosios JAV ir Kanados 
lietuvių dainų šventės rengėjų ko
miteto pirm. Vaclovas Momkus 
dabar praneša, kad ji nukelta į 
1991 m. gegužės 26 d. ir įvyks Či
kagoje, Ilinojaus universiteto pa
viljone, kur 1983 m. įvyko Šeštoji 
JAV ir Kanados lietuvių dainų 
šventė. Chorai prašomi tęsti pra
dėtą pasiruošimą, kad išeivijos 
dainomis 1991 m. gegužės 26 d. ga
lėtų džiaugtis tautos kamienas 
Lietuvoje.

M. K. Čiurlionio ansamblio 
auksinės sukakties minėjimas 
įvyks gegužės 5-6 d.d. Klivlande. 
Čia su ansambliu dirbo ir mirė du 
vadovai: jį Vilniuje 1940 m. sausio 
15 d. įsteigęs Alfonsas Mikulskis 
— 1983 m. spalio 14 d.. Rytas Ba
bickas — 1987 m. sausio 5 d. Jų 
netekusį M. K. Čiurlionio ansamb
lį sukaktuviniam penkiasdešimt
mečio koncertui ruošia iš Lietu
vos atvykęs Vilniaus konservato
rijos Klaipėdos fakultetų docen
tas Gediminas Purlys. Auksinės 
sukakties data prisiminta po an
samblio repeticijos Lietuvių na
muose sausio 15 d. Prisiminimui 
vadovavo valdybos pirm. Vladas 
Plečkaitis. Pirmiausia buvo pa
gerbti trys amžinybėn iškeliavę 
čiurlioniečiai — įsteigėjas ir ilga
metis vadovas Alfonsas Mikulskis, 
chormeisteris ir vadovas Rytas Ba
bickas, ilgametis choristas Gytis 
Motiejūnas. Kalbėjo M. K. Čiur
lionio ansamblio penkiasdešimt
mečio sukakties pirm. Jurgis Ma
salskis, ilgametė choristė Stefa 
Gedgaudienė, buvęs choristas ir 
valdybos pirm. Juozas Stempu
žis, ansamblį remiantis Dievo 
Motinos parapijos klebonas kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ. Rožių 
puokštė įteikta kanklių orkestro 
įsteigėjai Onai Mikulskienei, pri
artėjusiai prie aštuoniasdešimt 
penktojo gimtadienio. Sukaktuvi
nės datos neužmiršo ir Vilniaus 
radijas savo sausio 15 d. laidoje 
išeivijos lietuviams. Ištisas pus
valandis buvo skirtas sveikini
mams, kvietimui atvykti Trylikto- 
jon tautinėn Lietuvos dainų šven
tėn, M. K. Čiurlionio ansamblio 
dainų ir jo vadovo Alfonso Mikuls
kio gyvojo žodžio įrašams.

Petras Biržys (1896-1970) ne
priklausomybės metais buvo ži
nomas kaip Pupų Dėdė, armonika 
ir šmaikščiais kupletais linksmi
nęs Lietuvos gyventojus. Jo at
minimas dabar įamžintas Lietu
vos tautinių muzikos instrumen
tų muziejuje Kaune atidaryta Pu
pų Dėdės pastoge. Jai skirtame 
kambaryje yra P. Biržio armoni
kos, gramofonas, Londone ir Ber
lyne prieš II D. karą išleistos 
plokštelės. Pupų Dėdės pastogė 
jungs žymiuosius Lietuvos armo- 
nininkus. Liaudiškais vakarėliais 
bus tęsiamos Pupų Dėdės tradici
jos, kuriomis dabar rūpinasi Ūpo 
Dėdės ansamblis.

Antano Sutkaus nuotraukų 
paroda "Lietuvos bažnyčios”, 
trukusi iki sausio 8 d., prieš Ka
lėdas buvo atidaryta Vilniaus foto
grafijos galerijoje. Šiai parodai A. 
Sutkus ruošėsi jau 22 metus. Lan
kydamasis Lietuvos miestuose, 
miesteliuose ir kaimuose, jis fo
tografavo senąsias bažnyčias, kop
lytėles, skausmingus šventųjų vei
dus. Menotyrininkė Laima Škei- 
vienė šį nuotraukų ciklą laiko do
kumentiniu, atspindinčiu tai. kas 
buvo išsaugota ir ko jau esame ne
tekę. įspūdingai atrodo A. Sut
kaus nuotraukose įamžinti Lietu
vos tikinčiųjų palikti ženklai — 
išklūpėtos duobutės grindų len
tose. nudilę laiptelių turėklai.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Kęstučio paminklas bus pasta
tytas Trakuose — Karaimkos salo
je priešais Pilies salą, prie pagrin
dinio tako į Trakų salos pilį. Pa
minklo projektų konkursą paskel
bė Lietuvos architektų sąjunga ir 
Trakų rajono vykdomasis komite
tas. Pirmąją 2.000 rublių premiją, 
dvi antrąsias 1.500 ir tris trečią
sias 500 rublių premijas paskirs 
vertintojų komisija: pirm. A. Nas- 
vytis — architektas. S. Kuzma. R. 
Antinis, S. Žirgulis. V. Vildžiū
nas — skulptoriai. S. Mikelionis, 
S. Abramauskas. G. Ramunis, A. 
Steponavičius — architektai. S. 
Naktinis — Trakų rajono vykdo
mojo komiteto pirmininkas. I. 
Misiūnienė — Trakų istorijos mu
ziejaus direktorė.

Lietuvos tautines 1989 m. lite
ratūros, meno IT architektūros 
premijas laimėjo: Jonas Juškai- 
tis — už eilėraščių rinkinį “Ana
pus gaiso” (1987); Algirdas Marti
naitis — už muzikinius kūrinius 
“Paskutiniųjų sodų muzika”, 
“Meilės verksmažolė”, “Cantus 
ad futurum”, “Rojaus paukščiai", 
“Gyvojo vandens klavyras”; Ša
rūnas Sauka — už tapybos kūri
nius “Maudymas I” (1984), “Mau
dymas H" (1985), “Maudymas III" 
(1985) ir dviejų dalių “Žalgirio 
mūšį” (1987); Henrikas Šablevi
čius, Kornelijus Matuzevičius - 
už filmus "Kelionė ūkų lankomis” 
(1973), “Didžioji iliuzija” (1977), 
“Žmogus, einantis namo” (1986), 
"Medžio atmintis” (1987), “Pabū
vant savam lauki” (1988); M. K. 
Čiurlionio styginiam kvartetui 
(Rimantui Šiugždiniui, Sauliui 
Kiškiui, Aloyzui Grižui, Sauliui 
Lipčiui) — už muzikos kūrinių 
atlikimą.

Premijų paskyrimas gerokai 
suvėlintas dėl persitvarkymo, 
susieto su atgimstančia Lietuva. 
Pirmiausia buvo pakeistas metinių 
premijų pavadinimas. Respubliki
nės premijos dabar tapo Lietuvos 
tautinėmis premijomis. Penkias 
tokias literatūros, meno ir archi
tektūros premijas paskiria naujas 
vertintojų komitetas, kurį sudarė 
23 įvairių sričių specialistai: 
kompozitorius Julius Andrejevas, 
dailėtyrininkas Alfonsas Andriuš
kevičius, kompozitorius Osvaldas 
Balakauskas, aktorius Donatas 
Banionis, architektas Gedimi
nas Baravykas, dailininkas di
zaineris Feliksas Daukantas, li
teratūros kritikas Vytautas Kubi
lius, Vilniaus universiteto kated
ros vedėjas Česlovas Kudaba, 
skulptorius Stasys Kuzma, filo
sofas Bronius Kuzmickas, muzi
kologas Vytautas Landsbergis, 
literatūrologas Jonas Lankutis, 
kino kritikas Saulius Macaitis, 
poetai Marcelijus Martinaitis ir 
kun. Ričardas Mikutavičius, ar
chitektas Algimantas Nasvytis, 
filosofai Romas Ozolas ir Kres- 
cencijus Stoškus, fotomeninin
kas Antanas Sutkus, žurnalistas 
Domas Šniukas, kino kritikas Lai
monas Tapinas, kultūros ministe- 
ris Dainius Trinkūnas ir litera
tūros kritikė Vanda Zaborskaitė. 
Galutinį žodį premijų paskyrime 
turintis komitetas renkamas tre
jiems metams. Dabartinis premi
jos dydis — 5.000 rublių. Lietu
vos tautinę premiją pakartotinai 
galima skirti tik po penkerių metų.

V. Kst.
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T.V.

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

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

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

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

180-185 d. term, ind............ 93/4%
1 metų term, indėlius..... 10 %
2 metų term, indėlius..... 91/2%
3 metų term, indėlius..... 91/2%
1 metų GlC-met. palūk. .. 1174%
2 metų GlC-met. palūk. .. 1072%
3 metų GlC-met. palūk. .. 101/2%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 10 % 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 83/4% 

RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 111/4% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 101/2% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 101/2% 

Taupomąją sąskaitą ........  8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 91/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 574%

IMA UZ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 1374%
Sutarties paskolas 

nuo ................. 131/4%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 1274%
2 metų .................. 12'/2%
3 metų .................. 1272%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 113/4%

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

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

AKTYVAI virš 44 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

406 Roncesvalles Avė. 
Telefonas 536-5936 ir 

Telefonas 762-7775 
ir įvairaus kailio kepurės.

Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

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

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

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

padidinu namus, verandas

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 8ELVIA 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

P Kokia 
jūsų namo 

vertė?

“OKTAVA” TORONTE
Lietuvos filharmonijos vokali- 

nis-instrumentinis ansamblis “Ok
tava”, susidedantis iš 12 asmenų ir 
vadovaujamas kompozitoriaus Min
daugo Tamošiūno, iškviestas Niu
jorko lietuvių Sporto klubo “Atle
tas” pirmininko Prano Gvildžio, 
koncertavo Amerikos lietuvių ko
lonijose: Niujorke 3 kartus, Balti- 
morėje, St. Petersburge, Čikagoje 
2 kartus, Detroite, Klivlande, Put- 
name, Bostone. Hartforde. Taip 
pat, 1990 vasario 10-11 d.d. viešėjo 
Toronte, grojo Toronto lietuvių 
sporto klubo "Vytis” surengtuose 
jaunimui šokiuose, o sekančią die
ną Toronto Lietuvių namuose su
ruoštame koncerte atliko dviejų 
valandų trukusią programą.

“Vyčio” renginiams vadovavo 
energingasis TLS klubo “Vytis” 
pirmininkas Rimas Sonda su būriu 
talkininkų: Arvydu Blauzdžiūnu, 
Alfonsu Balniu ir kitais. Toronte 
svečiai buvo sutikti vasario 9, penk
tadienį, ir paskirstyti nakvynėms 
pas O.J. Gustainius, p. Ignatavičie
nę, p. Merkelienę, p. Budrevičių, 
M. Duliūną, D.A. Nausėdus, p.p. Gir- 
dauskus, p.p. Stravinskus ir p.p. R. 
Duliūnus.

“Oktava” yra koncertavusi tarp
tautiniuose festivaliuose: “Nevera- 
do” — 84 (Kuboje), Pari JA-87 (Suo
mijoje), “Cesme” — 88 (Turkijoje), 
taip pat Danijoje, Anglijoje, Meksi
koje, Afrikoje, Čekoslovakijoje, 
Azijoje ir kt.

Šioje viešnagėje kartu su “Okta
va” lankėsi Erika Meškauskaitė, 
1988-89 m. Lietuvos Miss Gracija. 
Ji yra buvusi Sovietų Sąjungos rink
tinės narė meninėje gimnastikoje. 
1987 m. Varnoje, Bulgarijoje pasau
linėse pirmenybėse laimėjusi du 
sidabro medalius (įrankiai ir dau
giakovė). Su gražuole — medaliste 
teko susėsti nors ir trumpam pokal
biui...

— Miss Gracija — Erika, išeivijos 
lietuviai žinome apie Tavo pasie
kimus meninėje gimnastikoje. Pir
miausia prašau pasisakyti apie sa
ve: mokslas, gyvenimas... Kas pa
skatino pasirinkti šią meninės gim
nastikos sporto šaką ?

— Man lankant vaikų darželį, vie
ną dieną užsuko meninės gimnas
tikos žinovai ir pasirinko mane. 
Atitiko ūgis, svoris. Taip, buvau la
bai liekna. Grupėje, į kurią pate
kau, buvo 10 mergaičių, surinktų 
iš kitų vietovių, ir po dešimties me
tų treniravimosi ir darbo, kurio aš 
įdėjau ypatingai daug, likome tik 
dvi. Prasidėjo varžybos, kelionės..., 
ir nebuvo laiko mokytis. Persikė
liau gyventi ir treniruotis į Vil
niaus sporto internatą. Po metų 
įstojau į pedagoginį institutą. Šiuo 
metu esu antrame kurse. Greta dir
bu modeliavimo namuose, taip pat 
reklamoje, ir to laiko taip maža... 
Vaikystės beveik neturėjau. Saky
sim, atostogos vasaros metu — tris 
kartus į dieną tave veža praktikai 
ir... darbas. Meninė gimnastika yra 
viena iš sunkiausių sporto šakų. 
Kaip balete, taip ir čia statomi la
bai aukšti reikalavimai. Prisideda 
įvairūs techniniai elementai. Nau
dojame įrankius: šokdynę (virvu
tę), lanką, kamuolį, kuokeles ir kas
piną.

— Kokie šios srities sporto pasie
kimai Lietuvoje, o taip pat Sovietų 
Sąjungoje?

— Lietuvoje buvau viena iš pir
mųjų. Pas mus yra stipri šios sri
ties mokykla. Šiuo metu auga labai 
daug žadanti šioje srityje sportinin
kė Kristina Klikevičiūtė. Savo am
žiaus grupėje ji yra dabar geriau
sia Sovietų Sąjungoje. Jai tik 13 me
tų.

— Jeigu Lietuva taptų nepriklau
soma, kokios galimybės būtų 1992 
m. Barcelonos olimpinėse žaidynė
se ?

— Sunku dabar kalbėti, tačiau 
Kristina Klikevičiūtė ir visa eilė 
gabių šios srities sportininkių SŪ

RIMAS SONDA, klubo “Vytis” pir
mininkas, “Oktavos” priėmimo To
ronte pagrindinis organizatorius su 
Miss Gracija — ERIKA MEŠKAUS- 
KAITE Nuotr. Sig. Krašausko

darytų rimtą konkurenciją bet kam 
pasaulyje...

— Kokie įspūdžiai Amerikoje ir 
Kanadoje ir kokios asmeninės nuo
taikos dėl atbundančios Lietuvos ?

— Amerikoje lankausi jau antrą 
kartą. Kanadoje — pirmasis. Lais
vos šalys — darbščiam žmogui čia 
viskas įmanoma. Visko čia yra. Dėl 
laisvėjančios Lietuvos mano asme
ninė nuomonė yra aiški. Gana sek
ti kieno nurodymus, mes patys ga
lime tvarkytis, o tai tikrai sugebė
sime...

GOLFAS LIETUVOJE
Vilniuje 1989 m. įsikūrė pirmasis 

golfo klubas, pasivadinęs “Lituani- 
ca” ir Vilniaus miesto golfo mėgėjų 
asociacija. Šių institucijų pirminin
ku išrinktas Algirdas Vitkauskas.

Iš profesijos A. Vitkauskas yra mo
kytojas. Dirba su atsilikusiais vai
kais ir suaugusiais, o jų Lietuvoje 
yra per 50,000. Be pagrindinio darbo 
mokykloje, jis 1989 m. spalio mėn. 
įkūrė specialų olimpinį komitetą or
ganizuoti šiems žmoniems įvairias 
sportines varžybaą: bėgimus, esta
fetes su fakelais, krepšinį ir kt. 
Šis komitetas jau susirišo su tarp
tautiniu SOC komitetu Vašingtone, 
kuris žada padėti. Šiais metais Lie
tuvos ŠOK oficialiai įstos į tarptau
tinę ir Europos SOę sąjungas.

Lietuvoje golfuoti idėja rusena 
jau iš anksčiau. Vienas iš tų pra
dininkų yra tas pats A. Vitkauskas 
Praktiškoji gyvenimo patirtis jį ska
tina imtį£ ką nors uįgyvendintį, kas 
padėtų ir tiems pįptiniai ątsiliku- 
siems žmonėms. Matydamas, kad iš
eivijos tarpe golfo žaidimas yra po
puliarus, jis galvoja, būtų idealu 
įsteigti Lietuvoje golfo aikštynus, 
šalia jų “mini golfą”, sudaryti kitų 
sporto šakų kultivavimui sąlygas 
jungtiniuose kompleksuose.

Algirdo Vitkausko ir jo bendramin
čių užmojai labai dideli. Jje prisista
to mums, išeivijos žmonėms, labai 
nuoširdžia kalba. Reikia gerbti drą
są ir vertinti jų pastangas. Šiuo 
keliu einant, ir sunkų tikslą galima 
pasiekti. A. Vitkauskas sako: “Da
bar, kai Lietuva tampa savarankiš
ka, kai pas mus laisvai galės atvykti 
užsienio lietuviai ‘ ir turistai, gal 
atsirastų ir biznierių, kurie kartu 
su mūsų golfo asociacija norėtų pa
statyti gerą viešbutį ir prisidėtų 
prie golfo laukų statybos. Mes pra
šome ir kviečiame tuos žmones prisi
dėti prie šių darljų, nes tai būtų 
mums geriausia pagalba ir golfo — 
turizmo biznis būtų ekonomiškai 
naudingas Lietuvos ir užsienio biz
nieriams”. „

A. Vitkausko įsteigtos sekmadie
ninės golfo mokyklos treneriu ir 
konsultantu yra jis pats, išmokęs 
golfo pagrindus iš knygų ir vaizda
juosčių. Šią mokyklą lanko mokiniai, 
studentai ir įvairių profesijų su
augusieji. Toliau jis sako: “Sutik
čiau dirbti sunkiausią darbą, užsi
dirbant pinigų už pamokas mokytis 
golfą. Nešiočiau golfo lazdas, kad 
tik pamatyčiau golfo abėcėlę ir jo 
plonybes bei visą pilną žaidimą. No
rėčiau gauti ir knygų, analizuojan
čių ir mokančių apie golfo invento-

rių, jo paskirtį ir tikrą jo naudoji
mą . . .”

Golfo laukams vietos yra parink
tos prie Trakų, Galvės ežero pakran
čių. Šie laukai turėtų būti įrengti 
pagal tarptautinio lygio reikalavi
mus. Antra vieta, tai Vilniuje, gal 
9 skylių arba vieno smūgio, vienas 
ar du aikštynai. Taip pat galvoja
ma apie įrengimą aikštyno Baltijos 
pajūryje.

Išeivijos golfo klubai galėtų, 
bent pradžioje, paremti tautiečius 
golfo literatūra, inventoriumi. Ži
noma, jei atsirastų verslininkų, gal 
jie įsijungtų į didesnį reikalą. Či
kagos lietuvių golfo klubas jau susi
organizavo. Talkos grupei vadovauja 
Jonas Baris. Toronto lietuvių golfo 
klubas, metinio narių susirinkimo 
metu nutarė taip pat talkinti glofi- 
ninkams Lietuvoje, pasiunčiant gol
fo literatūros, inventoriaus ir pan. 
Visi, kurie norėtų Lietuvos golfi- 
ninkams padėti, prašom rašyti jų va
dovui: Algirdas Vitkauskas, Viršu- 
liškių 37-36, Vilnius 232056, Lithua
nia.

Toronto LSK “Vyčio” valdyba dė
koja dr. Juozui ir Angelikai Sun- 
gailoms už $100 ir Elenai ir Rai
mundui Namikams už $25 auką klu
bui.

Ateitininkų žinios
Toronto jaunučiai ateitininkai 

vasario 25, sekmadienį, dalyvavo 
vaikų Mišiose 10.15 v.r. Prisikė
limo parapijoje. Susėdusiems pir
mose eilėse kun. Edmundas Atko
čiūnas, OFM, pritaikė pamokslą ir 
klausimus apie Gavėnią. Po Mišių 
vaikučiai susirinko salėje, kur 
jie valgė blynus ir vėliau žaidė. 
Šį renginį organizavo jaunų šei
mų sekcijos pirm. J. Kriščiūnie- 
nė ir kun. E. Atkočiūnas, OFM.

Sekantis jaunučių ateitininkų 
susirinkimas turėtų įvykti kovo 
11 d., bet dėl mokyklos atostogų 
gali visų vaikų nebūti, tad planuo
jama čiuožimo išvyka tiems, kurie 
nebus išvažiavę. Vieta ir valanda 
bus pranešta vėliau, globėjai Ga
bijai Petrauskienei grįžus iš Lie
tuvos.

Skautų veikla
• Kaziuko mugė Vilniuje vyk

davo kiekvienais metais šv. Kazi
miero šventės proga ir trukdavo 
3-5 dienas. Mugėje dalyvaudavo 
ne tik vilniečiai, bet ir tolimų apy
linkių gyventojai. Paruošiamie
ji darbai prasidėdavo keletą die
nų anksčiau. Reikėjo paruošti pa
lapines, namukus, vežimus ir pan. 
Daugiausia šioje mugėje dalyvau
davo ūkininkai, suveždami savo 
per žiemą pagamintus reikmenis: 
vežimus, roges, ratus bei visokius 
ūkiui reikalingus daiktus. Mote
rys prikepdavo įvairių pyragų ir 
gražiai papuošdavo. Pati mugė ir 
šv. Kazimierio atlaidai sutrauk
davo minias žmonių. Lietuvos oku
pantai uždraudė bet kokius dides
nius susibūrimus, tuo pačiu ir Ka
ziuko mugę. Atsikūrus lietuvių 
skautijai išeivijoj, atkurta ir Ka
ziuko mugė, kuri visose lietuviš
kose kolonijose tapo tradicine. 
Taigi ir šį sekmadienį, kovo 4, Pri
sikėlimo parapijoj ruošiama Ka
ziuko mugė, vaizduojanti Lietu
vą ir jos miestus. Bus įvairių rank
darbių, skanių pyragų ir lietuviš
kų patiekalų. Visi kviečiami atsi
lankyti. M.

• Per Kaziuko mugę Toronte 
kovo 4 d. ir Hamiltone kovo 25 d., 
bus renkamas nario mokestis ir au
kos "Romuvos” stovyklai.

• “Romuvos” stovyklavietei rei
kia šaldytuvo laikyti pienui. Jei 
kas turėtų panaudotą gerame sto
vyje veikiantį šaldytuvą, kurį ga
lėtų paaukoti, prašome skambinti 
Kastyčiui Batūrai tel. 239-8986. 
Skautiškas ačiū! D.B.

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

“TŽ” leidėjai

Skambinkite dar šiandien dėl 
nemokamo jūsų namo įkainojimo. ANTANAS GENYS

Pirmųjų Vilniaus golfo žaidėjų treneris (kairėje) su savo auklėtiniais
Nuotr. R. Neverbicko

YvMvfc LIETUVIŲ _ J T / J KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
972% už 90 dienų term.indėlius 

974% už 6 mėn.term.indėlius
10 % už 1 m. term, indėlius

972% už 2 m. term, indėlius
972% už 3 m. term, indėlius

10 % už 1 m. GIC mėn. palūk.
1174% už 1 m. GIC invest, pažym.
1072% už 2 m. GIC invest, pažym. 
1072% už 3 m. GIC invest, pažym.

874% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 
1174% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
1072% už RRSP ir RRIF2 m. term. ind. 
1072% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
874% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
8 % už taupymo sąskaitą
974% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 

672% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:

už asmenines 
paskolas nuo...1374% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ............. 123/4%
2 metų ............. 1272%
3 metų ...........  1272%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ar 3 metų...113/4% 

(variable rate)

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

AKTYVAI virš 76 milijonų dolerių

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

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

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

Telefonas 532-1149

KINGSWAY NATIONAL
REAL ESTATE LTD., REALTOR

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

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

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

STASYS JOKŪBAITIS
Nemokamas namo įkainojimas.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

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

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

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

Namų įkainojimo skyrius
HURONIA YORK APPRAISAL CORPORATION
1211 Gorham St., Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y7V1.

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

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

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

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

DEŠIMTIES METU PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

Greitas ir tikslus ■ / 4^. vi patarnavimas!

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

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

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.

HAILING ELECTRICAL
(Estonian)

Gyvenamiems namams ir 
komerciniams pastatams.

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

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

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

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

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

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

Canada Life Assurance Company 
390 Bay St. nr. 600, Toronto M5H 2Y2 
Darbo (41 6) 868-0922, namų (416) 848-0320



Šeštasis Wilsono biudžetas
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

paramai. Praktiškai tas me
tinis 5% padidinimas nepa
dengia net dabartinės inflia
cijos. M. Wilsonas taipgi su
stabdė $650 milijonų paramų 
planuotam statyti ledlaužiui 
“Polar 8”, $650 milijonų para
mą OSLO naftos gamybai Al
bertoje, ją norėjusiai išsiurb
ti iš dervingo smėlio. Į biudže
to planus yra įtrauktas valdi
nės “Petro-Canada” naftos 
bendrovės laipsniškas akci
jų pardavimas kanadiečiams. 
Užsieniečiams bus leista įsi
gyti tik ketvirtadalį akcijų, 
kad “Petro-Canada” nepra
rastų vietinės kontrolės.

Kova su deficitais
Šias savo priemones M. Wil

sonas teisina toliau atidėlio
ti neįmanoma rimta kova su 
deficitais. Juos sparčiai didi
na Kanados vyriausybių at
neštas įsiskolinimas, šiais 
metais pasieksiantis $380 bi
lijonų. Iš vyriausybės gauto 
kiekvieno dolerio tos skolos 
palūkanoms padengti reikės 
35 centų. Pasak M. Wilsono, 
tokiu keliu toliau einant, ne
liks pinigų net esminiams Ka
nados reikalams, kaip sveika
tos drauda ir universitetai. 
Mat skola auga, jos palūkanos 
kasmet pareikalauja daugiau 
dolerių. Provincijos turėtų 
suprasti, kad laikinis para
mos sumažinimas jas leis pa
didinti ateityje.

Finansų ministeris M. Wil
sonas pranašauja, kad jo biu
džetiniai planai šiemetinį de
ficitą vėl leis sumažinti iki 
$28,5 bilijono, 1991 — iki $26,8 
bilijono, 1992 m. — iki $21 bi

lijono, 1993 m. — iki $14 bili
jono ir 1994 m. — iki $10 bili
jonų. Tada skolos palūka
noms padengti užteks jau 26 
centų iš kiekvieno Kanados 
iždan įplaukiančio dolerio.

Įdomi yra Toronto dienraš
čių reakcija į M. Wilsono pas
tangas. Visoje Kanadoje skai
tomas “The Globe and Mail” 
savo vedamajame jas laiko 
nepakankamomis. Esą reikėjo 
skelbti aštresnę kovą defici
tams ir imtis griežtesnių prie
monių, vedančių į skolos su
mažinimą. Dabar bus suma
žinti skolą ugdantys metiniai 
Kanados biudžetų deficitai, 
o pati skola liks nepaliesta. 
Panašios nuomonės apie fi
nansų ministerio M. Wilsono 
pastangas yra ir dienraštis 
“The Toronto Sun”, jas pava
dinęs mažyte operacija. Tik 
dienraštis “The Toronto 
Star”, save laikantis didžiau
siu visoje Kanadoje, rauda, 
kad dabar nukentės Kanados 
prestižas dėl sumažėsiančios 
finansinės paramos užsie
niui, dėl atidėtos ledlaužio 
“Polar 8” statybos. Mat jis, 
plaukiodamas ledjūrio van
denyse, būtų liudijęs, kad 
ten esantys sąsiauriai ir salos 
priklauso Kanadai.

Biudžetinės nuotrupos
Susipažinus su pagrindi

niais finansų ministerio M. 
Wilsono biudžeto duomeni
mis, reikia prisiminti ir dau
gelio užmirštas ar nutylėtas 
nuotrupas. Klaidingas yra 
džiaugimasis, kad kanadie
čiai nebus paliesti naujų mo
kesčių. Juk 1991 m. sausio 1 d. 
įsigalios daug triukšmo šukė

St. Catharines Angelų Karalienės 
šventovės komiteto nariui

AfA 
ZENONUI JAKUBONIUI

mirus,
žmonai BRONEI, jos seseriai OLGAI, seserims 
Lietuvoje, giminėms bei artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime -

Šventovės komitetas

Lankys tautiečius Kanados vakaruose
Kanados lietuvių katalikų 

kunigų vienybė kasmet siunčia 
vieną kunigą aplankyti Gavė
nios metu lietuvių apylinkes 
Kanados vakaruose, kur, išsky
rus Winnipegą, nėra lietuvio 
kunigo. Šiemet tą pareigą at
likti sutiko tik prieš keletą 
mėnesių atvykęs Kanadon iš 
Lietuvos kun. Valdas Brauky- 
la, šiuo metu besidarbuojan
tis Lietuvos kankinių parapi
joje Mississaugoje. Jis per tris 
savaites aplankys Vankuverio, 
Edmontono, Kalgario irWinni- 
pego lietuvius.

Iš Toronto “Canadian Air
lines” lėktuvu jis išskris kovo 
21, trečiadienį, 5.10 v.p.p., ir 
per Kalgarį pasieks Vankuverį 
8.23 v.v. (skrydis 985). Iš Van
kuverio tos pačios oro linijos 
lėktuvu išskris kovo 28, trečia
dienį, 11.10 v.r., ir pasieks Ed-

je/ 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

CHOICE

lęs to paties M. Wilsono įves
tas Kanados prekių ir paslau
gų 7% mokestis. Didžioji pro
vincijų dalis turbūt neišvengs 
ir savo mokesčių padidinimo.

Po ištisų dešimtmečių per
traukos Ontario provincijoje 
dabar įsitvirtino premjero D. 
Petersono liberalų vyriausy
bė. Jos finansų ministeris R. 
Niksonas pasidžiaugė, kad 
biudžetinius 1989 metus š.m. 
kovo 31 d. galės užbaigti be 
deficito dėl $952 milijonais 
padidėjusios provincinio pa
jamų mokesčio sumos. Dabar 
atrodo, kad tai būta per anks
tyvo džiaugsmo, nes Kanados 
finansų ministeris M. Wilso
nas sumažina paramą provin
cijoms. Ontario finansų mi
nisteris R. Niksonas spėja, 
kad ta parama jam šiemet su
mažės $496 milijonais, o se
kančiais metais — $874 mili
jonais. Šiemetinį biudžetą R. 
Niksonas planuoja paskelb
ti gegužės pradžioje, šįkart 
jau kalbėdamas apie mokes
čių padidinimą. Panašiai ga
li pasielgti ir kitos provinci
jos. V. Kst.

montoną 1.40 v.p.p. (skrydis 042, 
International airport). Iš Ed
montono tos pačios oro linijos 
lėktuvu (Municipal airport) iš
skris balandžio 1, sekmadie
nį, 12 v.r. ir pasieks Kalgarį 
12.40 v.p.p. (skrydis 648). Iš Kal
gario tos pačios oro linijos lėk
tuvu išskris balandžio 3, antra
dienį, 11.55 v.r., ir pasieks Win- 
nipegą 2.43 v.p.p. (skrydis 554). 
Iš Winnipego išskris balandžio 
10, antradienį, 4.30 v.p.p., ir 
bus Toronte 8 v.v.

Kun. V. Braukyta yra baigęs 
mokslus Lietuvoje 1981 m., 
ten vikaravęs ir klebonavęs, 
patyręs sovietinį religijos 
persekiojimą. Kanados vaka
rų lietuvių apylinkėse jis va
dovaus Gavėnios rekolekci
joms, laikys Mišias, sakys 
pamokslus, klausys išpažin
čių, lankys ligonius, infor
muos apie gyvenimą Lietuvo
je. Vietiniai tautiečiai pra
šomi surasti vietas pamaldoms 
bei susibūrimams ir pasirū
pinti kunigo misijonieriaus 
globa. Inf.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Telefonas 532-71 i 5 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

EDMUNDAS M. PAKŠTAS

Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

Tel. 534-7788
431 Roncesvalles Avė., Toronto, Ont. M6R 2N3 

Fax 534-8953

“AU. THE

MASKELL INSURANCE world-
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

O

KELIONĖS 
l LIETUVĄ 

1990
Išvykimo datos:

Gegužės 6 (Flnnair)
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

SKAITYTOJAI PASISAKO
NEPAGRISTOS PRETENZIJOS
Gerb. Eda Milner atsiliepė į ma

no kritiką (“Laiškas iš Izraelio”, 
“TŽ”, 1990.1.2) su didelėm preten
zijom, kurios niekuo neparemtos.

Straipsnio pradžioje ji klausia 
mane: “Kaip galima tuos žudymų 
faktus vadinti propaganda moks
lo vardu?” Aš niekur žudymų fak
tų nevadinau propaganda, o toks 
priekaištas kelia abejonę, ar ver
ta į tokio lygio atliepį iš viso at
sakyti.

Ten pat ji vėl išranda, kad “jis 
(t.y. aš) nepateikia kitų faktų, pa
neigiančių faktus metraštyje”. O 
iš tikrųjų mano kritika buvo pa
remta gausybe konkrečių faktų bei 
duomenų, įrodančių, kokias propa
gandos priemones tiesai paslėp
ti ar iškreipti mano kritikuoti au
toriai vartoja.

Autorė nesuvokia, kad tyrimų 
institutas gali turėti mokslinių 
duomenų, bet skelbti tik jų šališ
kas dalis, kuo kaip tik ir pasižy
mėjo minėti metraščio autoriai.

Neapsieina ji ir be insinuaci
jų, kai man priskiria ne mano 
mintį: “Esą subjektyvu kaltinti 
kitataučius (nežydus) žydų žudy
me, nes jų žudyme reikėtų kaltin
ti pačius žydus”. Ieškodama įro
dymų, ji sumaišo dvi operas: iš
ima iš potekstės mano pavartotą 
priežodį “pats muša, pats rėkia” 
ir kitur prikergia. Aš rašiau, kad 
“tarpetninis trynimasis yra norma- 
lybė kiekvienam pliuralistiniame 
krašte”. Jis yra abipusis, o dr. Le
vinas tą situaciją aprašė vienaša
liškai (tartum vienoj pusėj ange
lai, kitoj velniai), tad toj vietoj 
jam ir tinka priežodis “pats muša, 
pats rėkia”. Beje, toje potekstėje 
šį atvejį aš pavadinau smulkme
na, kurią “autorius išpučia į di
delį muilo burbulą”. (Laiško auto
rė veržiasi pro atviras duris, kai 
pasigenda “smulkių dalykų”).

Kitoje vietoje ji klausia: “Ar ga
lima šioje tragedijoje kurias nors 
sąskaitas suvesti?” Šį klausimą 
reikia pateikti tiems suvedinėto- 
jams, kure nekaltus žmones trėmė 
į Sibiro mirtį (genocidas) ar žudė 
Lietuvoje (holokaustas).

Aš gerai suprantu, kad nukentė
jusiai aukai sunku laiške išjung
ti savo jausmus, kai nagrinėjama 
holokausto tema. Privalėtų ir ji 
suvokti, kad kitiems taip pat sun
ku. kai paliečiama ar apeinama 
genocido tema. Gal tada mes visi 
priartėsime prie bendros neša
liškos tiesos. Dieve, pagelbėk!

Antanas Musteikis

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 mūsųTAX-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.

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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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.šc., ll.b.

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

Advokatas

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

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS b.a. m.l.s. ll.b.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

3425 Dundas St. W., Suite 200 Telefonas
prie Windermere Ave. įstaigos (416) 763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4

• Turi daugiau kaip 13 metų patyrimo 
investacijų srityje

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

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

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

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

^a.
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

west realty inc., realtor 
an independent member broker

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

FAX 233-0285

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

T1DI7QUII7D insurance OIVlLkJlllLJLV 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: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 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*

DR A ŪDA — INS URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1 121
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Rinkimų atgarsiai Lietuvoje
“The Toronto Sun” dienraš- vadovai numato, kad bus suda-

čio vasario 26 d. laidos pirma
me puslapyje užrašas didelėm 
raidėm skambėjo: “Lietuva 
balsavo ‘taip’ už laisvę”.

Specialiame pranešime iš 
Vilniaus rašoma, kad Lietuvos 
opozicija skelbia laimėjusi 
didžiule persvara (landslide) 
rinkimus. Sąjūdis jau laimė
jęs 72 vietas iš 141 vietos par
lamente ir pirmauja 22 rinki
mų apygardose.

Rinkimų rezultatai yra di
delis smūgis komunistų parti
jai. Galvojama, kad bus pra
dėti pasitarimai su M. Gorba
čiovu. Nors jis yra pasakęs, 
kad nesutiksiąs su respublikų 
atsiskyrimu, tačiau ministeris 
pavaduotojas V. Karpovas Ota
voje pasakęs, kad Kremlius 
pripažinsiąs rinkimus Lietu
voje. Žmonės turi teisę pasi
rinkti. Tą pasirinkimą Mask
va pripažins, nes kito kelio 
nėra. Bet V. Karpovas įspėjęs 
Lietuvą, kad ji iš Maskvos gau
nanti bilijonų dolerių vertės 
paramą. Lietuviai turi gerai 
apsigalvoti prieš apsispren
dimą. V. Karpovas taip pat pri
pažino, kad rinkimai Lietuvo
je turės didelę įtaką kitose 
Baltijos respublikose.

Vytautas Landsbergis, Sąjū
džio vadovas įspėjo, kad Krem
lius gali kartais imtis ir jė
gos panaudojimo. Greičiausiu 
laiku A. Brazauskas ir Sąjū
džio atstovai vyks į Maskvą 
tartis su Sov. Sąjungos vado
vais. A. Brazauskas, laimėjęs 
asmeninę pergalę, galįs būti 
nepriklausomos Lietuvos pre
zidentu.

Lietuviai Toronte džiūgauja 
Sąjūdžio pergale. “Kiekvienas 
žingsnis, kuris veda į nepri
klausomybę, yra didelis įvy
kis”, — pareiškęs R. Strimai
tis, Toronto Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas.

“The Globe and Mail” dien
raščio korespondentas Jeff 
Sallot vasario 26 d. laidoje 
rašo — lietuviai nubalsavo 
prieš komunistus ir sovietų 
valdžią. Jie išsirinko naują 
parlamentą, kuris sieks ne
priklausomybės. Beveik visi 
išrinkti kandidatai pasisako 
už taikingą, derybomis pasiek
tą nepriklausomybės atstaty
mą. Pasak V. Landsbergio, ne
priklausomybė gali būti atgau
ta šiais metais.

Manoma, kad A. Brazauskas, 
populiarus Lietuvoje dėl savo 
pastangų atsiskirti nuo Mask
vos, vadovaus delegacijai pasi
tarimuose su Maskva. Sąjūdžio

ryta koalicinė vyriausybė, kai 
savo posėdžiui susirinks nau
jas parlamentas.

Pasak korespondento, yra 
aišku, kad lietuviai negalėjo 
užmiršti komunistų padarytų 
tautai skriaudų. Todėl jie ir 
pralaimėjo.

Žmonės rinkimuose dalyva
vo su pakilia nuotaika. Visas 
Vilnius buvo pasipuošęs tauti
nėmis vėliavomis. Jie sakė, 
kad dalyvauja istoriniame 
įvykyje. “Aš laukiau nepri
klausomybės nuo savo vaikys
tės” — pareiškė 27 m. mecha
nikas, atėjęs į balsavimo būs
tinę su mažyte dukrele. Neofi
cialiai Sąjūdį rėmusi ir Lie
tuvos Katalikų Bendrija.

A. Brazauskas, reformuotos 
komunistų partijos vadovas, 
pasakęs, nesvarbu kuri parti
ja gavo daugiau balsų, svarbu, 
kad išrinkti geri kandidatai, 
kurių užduotis yra atgauti ne
priklausomybę.

Rusų politikai graso, kad 
atsiskyrusiai Lietuvai reikė
sią mokėti Maskvai kompen
saciją. Lietuva irgi pateiks 
savo sąskaitas Maskvai, pa
reiškusi Kazimiera Prunskie
nė, Sąjūdžio seimo tarybos 
narė.

Žiniomis iš Vilniaus, Lietu
voje jau išrinkti 90 deputatų, 
iš kurių 72 sąjūdininkai. Iš
rinkti 9 kandidatai Lietuvos 
komunistų partijos, atsiskyru
sios nuo Maskvos, 7 kandidatai 
komunistų partijos, kuri liko 
ištikima Maskvai, ir 2 nepri
klauso jo'kiai partijai. 45-se 
apygardose bus nauji rinki
mai, nes nė vienas kandidatas 
nesurinko 50% plus vieno bal
sų. Iš jų 38-se apygardose pir
mauja Sąjūdžio kandidatai.

Iš Sąjūdžio išrinktų kandi
datų 46 nepriklauso jokiai par
tijai, 13 — Lietuvos komunis
tų partijai, 9 - Socialistų de
mokratų partijai, 2 - Žaliųjų 
partijai ir 2 Krikščionių demo
kratų partijai. Naujoji Lietu
vos aukščiausioji taryba turės 
141 narį.

Buvo išrinkti: Brazauskas, 
Landsbergis, Motieka, Antana
vičius, Vaišvila, Ozolas ir ke
turi Lietuvos komunistų parti
jos sekretoriai — Paleckis, 
Beriozovas, Glaveckas, Pavi- 
lonis. A.

Paremkite “Tėviškės žibu
rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Iš anksto dėkingi -

“TŽ” leidėjai

KAZIUKO MUGE
Prisikėlimo salėse kovo 4, sekmadienį.

Skautininkų-kių laimikių stalas 
Tėvų komiteto valgykla 
Draugovių paviljonai

■ Pradžia - 9.30 valandą ryto - Ren9',a ir kviečia
ą y Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai 

bei tėvų komitetas

TO RON T©™1"

AS MONTREAL*®

Toronto Lietuvių namai ieško 

nuolatinės tarnautojos-jo 
suprantančio vesti sąskaitybą.

Atlyginimas pagal kandidato patyrimą. Mokantis lietuvių 
ir anglų kalbas. Suinteresuoti prašomi siųsti pareiškimus 
(reziumė) iki kovo 5 dienos T. Stanuiiui, Lietuvių namai, 
1573 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

Indian Rd. ir Bloor gatvės rajone parduodamas 
dviejų su puse aukšto 8 kambarių namas. 3 mie
gamieji, 2 prausyklos, pilnai izoliuotas saulės 
kambarys, kūrenamas židinys, įruoštas rūsys 
su išėjimu į kiemą, privatus įvažiavimas, 135 
pėdų ilgio sklypas. Kaina — $429,900.
Durie ir Bloor gatvių rajone parduodamas dvie
jų aukštų namas. Antrame aukšte trys miega
mieji ir virtuvė (buvę keturi miegamieji), at
naujinta virtuvė, įrengtas rūsys, 153 pėdų ilgio
sklypas. Kaina —$349,900. ANTANAS
Bloor ir Shaver gatvių rajone, Etobicoke, parduodamas 5 miegamų
jų dviejų aukštų namas, maždaug2000 kv pėdų. Sklypas 55 pėdų plo
čio ir 165 pėdos ilgio. Kaina — $339,900.
Bloor ir East Mali gatvių rajone, Etobicoke, 3 miegamųjų viena
aukštis (bungalow) namas su garažu, L formos gyvenamasis ir 
valgomasis kambarys, židinys, užbaigtas poilsio ir uošviams bu
tas rūsyje. Kaina —$299,900.
Dundas ir East Mall gatvių rajone, Etobicoke, 3 miegamųjų viena
aukštis namas su įrengtu butu rūsyje. Atskiras garažas. Kaina — 
$299,900.
Dundas ir Shaver gatvių rajone, Etobicoke, parduodamas 3 miega
mųjų vienaaukštis namas, garažas, įrengtas rūsys su dideliu poil
sio kambariu, dvi prausyklos. Pirmas namo savininkas. Visi reik
menys įskaityti, o savininkas sutinka parduoti kitus baldus. Kai
na $289,900.
Bloor ir Shaver gatvių rajone, Etobicoke, parduodamas 3 miegamų
jų pusantro aukšto namas. 58x129 pėdų kampinis sklypas, pilnai ap
tvertas, išėjimas į iš kedro padarytą verandą, įrengtas rūsys, gara
žas. Kaina — $274,900.
Bloor ir East Mali gatvių rajone, Etobicoke, parduodamas 3 mie
gamųjų vienaaukštis su garažu kampinis namas. Įrengtas rūsys. 
Kaina — $269,900.
Dundas ir East Mall gatvių rajone, Etobicoke, 3 miegamųjų viena
aukštis namas, įrengtas rūsys, atskiras garažas, naujas stogas, 
šildymas ir vėsinimas. Kaina — $259,900.
Bloor ir East Mall gatvių rajone, Etobicoke — geras pradžiai ar pen
sininkams 2 miegamųjų, įrengtu rūsiu, garažu, namas. Sklypas 
44x143 pėdų. Kaina $239,900.
Pietinėje Etobicoke dalyje parduodamas pusantro aukšto 2 miega
mųjų, labai gražiai išremontuotas namas. Labai geras pirmą kartą 
perkančiam. Kaina — $229,900.
Lakeshore ir Kipling gatvių rąjone išnuomojamas dviejų miega
mųjų butas (townhome condo) $900 per mėnesį.
Norint daugiau informacijų skambinti Antanui Geniui tel. 232-9000, 
RE/MAX Profesionals Inc., Realtor.

Anapilio žinios
— Ryšium su skautų rengiama 

Kaziuko muge kovo 4, sekmadie
nį, Toronte, mūsų parapijoje Ti
kinčiosios Lietuvos diena bus 
švenčiama savaitę vėliau: kovo 
11 d. Tą dieną bus renkama ant
roji rinkliava Religinei Lietuvos 
šalpai.

— Vasario 22 palaidota Delhi- 
Tillsonburg apylinkėje gyvenusi 
a.a. Anelė Budrienė, 85 m. am
žiaus.

— Gavėnios rekolekcijos bus 
kovo 22-25 d.d. Rekolekcijas 
ves svečias iš Lietuvos kun. Ed
mundas Atkočiūnas, OFM.

— Religinės šalpos popietė, 
kuria užbaigiamos Gavėnios re
kolekcijos, bus kovo 25, sekma
dienį. Visos aukos ir popietės 
pelnas skiriamas Lietuvos lab
daros vienetui “Caritas”. Meni
nę programą atliks: sol. Slava 
Žiemelytė, fleitistas Tomas Re
gina ir muz. Jonas Govėdas.

— Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos vyksta sekmadie
niais po 9.30 v.r. Mišių, o Sutvir
tinimo sakramentui — po 11 v.r. 
Mišių. Pamokas veda seselė Pal
mira klebonijoje.

— Aukojo “Caritas”: $100 — J. J. 
Rovai; parapijai: $500 — M. Nor
kienė (a.a. Broniaus Norkaus V 
mirties metinių prisiminimui); 
$50 —V. V. Baliūnai.

— Mišios kovo 4, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Bronių Norkų (V 
mirties metinės), 11.00 v.r. už pa
rapiją; Wasagoje 2.00 v.p.p. už 
a.a. Albiną Kirstuką.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $30 — R. I. Kymantai; $10 
— P. G. Stauskai a.a. Apolinaro 
Beresnevičiaus atminimui; $20 — 
P. G. Stauskai a.a. Apolonijos 
Kazlauskienės atminimui. Iš viso 
statybos fonde yra $162,709. Au
kos priimamos “Paramoje" sąsk. 
nr. 8711, Prisikėlimo parapijos 
kooperatyve sąsk. nr. 155332.17 ir 
“Talkoje” sąsk. nr. 4259. Aukos 
atleidžiamos nuo valstybinių mo
kesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 250 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: T. M. Ašmauskai, G. Kun- 
caitis, R. Minortas, B. I. Veitai 
iš Bostono; A. Juodikis, dr. V. A. 
Mauručiai, V. A. Staškai iš Kliv- 
lando; P. R. Brikiai iš Montrea- 
lio; V. G. Renteliai iš Punsko; 
Sandra Motiejūnaitė iš Šiaulių; 
Palmyra Pečiulienė iš Raseinių.

— Lietuvių namų ligonių lanky
tojai renkasi pasitarimui kovo 
1, ketvirtadienį, 7.30 v.v. Galin
tieji prisidėti prie ligonių lanky
mo kviečiami dalyvauti. Žinantys 
apie sergančius ar pagalbos rei
kalingus tautiečius prašomi pra
nešti darbo valandomis V. Lukui, 
tel. 532-3312, bet kuriuo laiku Br. 
Palilionienei tel. 760-7300 arba 
V. Kulniui tel. 769-1266.

— Toronto Lietuvių namų ir Lab
daros fondo narių metinis — vi
suotinis susirinkimas yra šaukia
mas 1990 m. kovo 18, sekmadienį,
2.30 v.p.p. Lietuvių namuose, Min
daugo salėje, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. Dalyvaujančių re
gistracija — 1.30 v.p.p.

Ryšium su LN ruošiamu 
“Monster Bingo” 
kovo 4, sekmadienį, 
Toronto Lietuvių namuose 
nebus gaminami pietūs.

Svetainė “Lokys”
veiks įprasta tvarka.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis — mėnesio 

pirmasis. Šventoji valanda pra
sideda 7 v.v., Mišios — 7.30 v.v. 
Išpažinčių klausoma prieš Mišias. 
Seneliai ir ligoniai lankomi li
goninėse ir prieglaudose, iš anks
to susitarus. Šį šeštadienį Gyvojo 
Rožinio draugija renkasi 10.30 v.r. 
Rožinio kalbėti, o 11 v.r. — Mišios. 
Pensininkų namuose “Vilnius” 
Mišios — 5 v.p.p.

— Trečiojo šv. Pranciškaus or
dino mūsų kongregacijos nariai 
renkasi Mišioms šį ketvirtadie
nį, 10 v.r., šventovėje.

— Susituokė Danutė O. Slapšytė 
su Rimvydu M. Veitu.

— Vasario 22 d. palaidota a.a. 
Eleonora Mackevičienė, 64 m.; va
sario 24 d. palaidotas a.a. Apoli
naras Beresnevičius, 84 m.

— Pelenų diena, Gavėnios pra
džia, šį trečiadienį. Per Mišias 
7.15, 8.00, 8.20 v.r. ir 7.30 v.v. 
bus barstomi pelenai.

— Religinio seminaro paskutinė 
sesija įvyks kovo 7 d. Moterystės 
sakramento aiškinimą ir diskusi
jas praves kun. Edmundas Atko
čiūnas, OFM. Ryšium su Pelenų 
diena šį trečiadienį seminaro 
nebus.

— Vaikai iki maždaug 5 metų 
amžiaus per 10'15 v. r. Mišias 
yra prižiūrimi parapijos salėje 
ant scenos. TėVįliai, kurie nori 
ramiai pasimelsti, yra prašomi 
vaikučius atvesti' prieš Mišias 
ir tuoj po Mišių jdos pasiimti.

— Parapijai aūkOjo: $300 — L. 
Nakrošienė. R.J.'B.; $200 — V. G. 
Repečkos, R. Vilkas, E. Giedrie
nė; $100 — Ad. Giedraitienė, E. 
Dickson, A. B. Petrylos, V. Žakas; 
$50 — F. Milys, K.' Lukošius, P. Šim
kus; Religinei šalpai: $500 — J. 
Šileikienė; klierikų fondui: $50 
— P. Šimkus.

— Mišios kovo 4, sekmadienį, 
8.30 v.r. už a.a. kun. Vaclovą 
Šarką, 9.20 v.r. už Murphy ir Wood 
šeimas, 10.15 v.r. — už a.a. Juzę 
Rakauskienę, už Alseikų šeimos 
Kazimierus, už a.a. Alfonsą Skre- 
būną, 11.30 v.r. — už gyvus ir mi
rusius parapijiečius.

Sudburio LŠST Maironio kuo
pa “Tėviškės žiburiams” at
siuntė $50 auką.

A. a. Vytauto Balsio atmini
mui Danutė Saladžiūtė-Kasai- 
tienė iš Baltimorės, JAV, or
ganizacijai “Caritas” auko
jo $40.

A. a. Onutės Andriuvienės, 
a.a. Vytauto Balsio, a.a. Vaclovo 
Luko, a.a. Kazimiero Vilčinsko 
artimuosius užjaučia ir vie
toje gėlių “Caritas” sambūriui 
Lietuvoje aukoja $100 dr. J. 
Rimšaitė.

A. a. Apolinaro Beresnevi
čiaus atminimui vietoje gėlių 
Juozas ir Onutė Gataveckai 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

Danutė Raškevičienė, Dona
to, ieško brolio Antano Saba
liausko, gimusio 1918 m. Mar- 
velio gatvėje, Kaune. Tarnavo 
Lietuvos karuomenėje. Prasi
dėjus Antrajam pasauliniam 
karui, 1940 m. dingo be žinios. 
Rašyti šiuo adresu: 233030 
Kaunas, Dubingių 10-3, Lithua
nia, USSR.

Estijos nepriklausomybės 
šventės proga Toronte Estų 
namuose vasario 23, penkta
dienį, buvo suruoštas priėmi
mas parlamentarams ir kita
taučiams. Dalyvavo ir sveiki
no Kanados finansų ministeris 
Michael Wilson, kuriam Estų 
Bendruomenės pirmininkas 
Laas Leivat įteikė padėkos 
laišką-žymenį už nuolatinę 
paramą ir dėmesį estams. Taip 
pat kalbėjo parlamentaras 
Allan Redway ir provincinės 
valdžios atstovas Walt Elliot. 
Tarp svečių buvo parlamento 
atstovai Laureano Leone, Pat
rick Boyer ir buvęs atstovas 
Andrew Witer.

Toronto burmistro vardu 
sveikino miesto tarybos na
rys William Boytchuk. Taip 
pat buvo pristatyti JAV gene
ralinio konsulo pavaduoto
jas John Radigan, Lietuvos 
konsulas Haris Lapas, Latvių 
Bendruomenės pirmininkas 
Alex Budrevics ir Lenkų Bend
ruomenės pirmininkas St. Or
lowski. Buvo pristatyti ir lie
tuviai: St. Jokūbaitis, dr. 
Judita ir Eugenijus Čuplins- 
kai, Joana Kuraitė-Lasienė ir 
Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė.

Įdomiai kalbėjo svečias iš 
Estijos, užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas, muzikas 
Vardo Rumessen. Užbaigiant 
oficialią dalį, Estų Bendruo
menės pasižymėjusiems įvai
rių sričių veikėjams buvo 
įteikti žymenys. Meninės pro
gramos nebuvo. R.S.

Prisikėlimo parapijos koope
ratyvas ieško tarnautojos-jo. 
Kreiptis į vedėją.

Naujas laikraštis
Vilniuje “Gimtasis kraštas”, 

ir “Atgimimas” pradėjo leisti 
anglų kalba dvisavaitinį laik
raštį “The Lithuanian Re
view”. Vyriausia redaktorė — 
Carla Gruodytė, redaktoriai 
— Darius Čuplinskas, Edvar
das Tuskenis, bendradarbiai: 
Danutė Petrulytė, Daina Ka- 
lendraitė, Andrius Siauruse- 
vičius, Rūta Veikutytė, Biru
tė Vyšniauskaitė. Teirautis: 
Editorial Office, Angariečio 
7-12, Vilnius, Lithuania, tel. 
62 46 16.

Montrealio lituanistinė mokyk
la Vasario 16-ją minėjo vasario 
17 d. Prisirinko daug svečių. Kal
bėtojų tarpe buvo mokyklos glo
bėjas kun. Juozas Aranauskas ir 
svečias iš Lietuvos kun. Aloyzas 
Volskis. Mokiniai ypač gražiai at
liko Lietuvos istorijos santrau
ką, deklamacijas bei tautinius 
šokius. Visą programą pravedė 
mokyklos vedėja Joana Adamo- 
nytė.

Vasario 16 proga abiejose para
pijose buvo atnašaujamos Mišios 
Lietuvos išsilaisvinimo intenci
ja. AV parapijoje organizacijos 
dalyvavo su savo vėliavomis ir bu
vo padėtas vainikas prie žuvu
sioms už Lietuvos laisvę specia
lios paminklinės lentos. Mišias 
atnašavo ir puikų pamokslą pa
sakė Platelių klebonas kun. A. 
Volskis. Parapijos choras, vado
vaujamas muz. Aleksandro Stan
kevičiaus, pagiedojo labai gra
žias giesmes. Sol. Antanas Keb- 
lys savo giesme puikiai papildė 
pamaldų iškilmingumą.

3 v.p.p. Polyvalente St. Henry 
mokyklos auditorijoje sekė šios 
šventės minėjimas. Su penkioli
kos minučių pavėlavimu minėji
mas prasidėjo labai originaliai — 
Montrealio vyrų oktetui, vado
vaujamam muz. A. Stankevičiui, 
dainuojant Ramovėnų maršą, bu
vo įneštos vėliavos. Tylos minu
te pagerbus visus žuvusius už Lie
tuvą, buvo sugiedotas Kanados 
himnas. Programą atliko sol. Gi
na Čapkauskienė, akomponuo- 
jant Mme M. Roch, ir Montrealio 
vyrų oktetas. Jie tai atliko per ke
lis išėjimus. Tarp jų žodžiu svei
kino Paul Martin, jr., La Salle ra
jono atstovas Otavos parlamente 
(jo laišką perskaitė jo asistentė), 
Kvebeko parlamento narys iš 
Verduno, Kvebeko partijos atsto
vė, Baltų federacijos Montrealio 
skyriaus pirmininkas, latvių, es
tų, vengrų, ukrainiečių ir rumu
nų atstovai. Latvių jaunimo są
jungos pirmininkas buvo iššauk
tas tik pasirodyti. Raštu sveikini

mus atsiuntė Verduno miesto 
burmistras R. Savard, kuris da
lyvavo AV šventovėje per iškil
mingas pamaldas, bet dėl gerk
lės ligos čia negalėjo atvykti. Taip 
pat raštu sveikino Kvebeko mi- 
nisterė imigracijai ir etninėms 
grupėms. Po sveikinimų sekė 
kruopšti dr. Audriaus Žibaičio, 
Kauno medicinos instituto aspi
ranto, besipraktikuojančio Mont
realio General ligoninėje, paskai
ta. Visi dalyviai buvo sužavėti 
daktaro paskutinių įvykių Lietu
voje interpretacija, savo ploji
mais jį dar kartą iššaukė pasiro
dyti.

Simpatiškai pranešėjai Andrė- 
jai Celtoriūtei perskaičius šio su
ėjimo rezoliuciją, KLB Montrea
lio apylinkės pirm. Arūnas Staš
kevičius tarė padėkos žodį vi
siems programos atlikėjams, 
programos koordinatoriams Vin
cui ir Rimui Piečaičiams, deko
ratoriams Irenai ir Remigijui Šat
kauskams, LK Mindaugo šaulių 
kuopai ir visiems į šį minėjimą 
atsilankiusiems. Minėjimas baig
tas Tautos himnu.

Šiais metais į minėjimą atsilan
kė mažiau žmonių, nors oras bu
vo idealus.

Jono Lino Brikio ir Joanos Va
lerijos Stulginskaitės jungtuvės 
numatomos Šv. Kazimiero šven
tovėje balandžio 28 d.

A.a. Veronika Anužienė, 74 m. 
amžiaus, mirė vasario 12 d. Pa
laidota iš AV šventovės vasario 
15 d. Notre Dame dės Neiges ka
pinėse. Liūdi dvi dukros, sesuo, 
du broliai ir kiti artimieji.

A.a. Jonas Vaitkutis, 63 m. am
žiaus, mirė vasario 14 d. Palaido
tas iš Šv. Kazimiero šventovės va
sario 16 d. Liūdi dvi dukros su šei
momis ir kiti giminės.

A.a. Aleksandras Jurgutis, 80 m. 
amžiaus, mirė vasario 15 d. Po 
pamaldų AV šventovėje vasario 
19 d. palaikai sudeginti Mount 
Royal krematoriume, liūdi žmo
na ir kiti artimieji. B.S.

Greitas ir tikslus patarria.xzirrtEis

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 1l 7

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard

LITAS

IMA UŽ:

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

MOKA UŽ:
Certifikatus .......... ......  11 1/4% Taupymo-special........... . .. 7 %
Term, indėlius:

......  1O’/4%
......10 %

Taupymo - su gyv. dr....... .... 6’/2%
1 metų ..........
180 d. -364 d.

Taupymo-kasdienines ... .... 6’/4%

120 d. - 179 d. ....... 93/«% Einamos sąsk................... .... 4'/2%
60 d. - 119 d. ....... 9'/z% RRIF - RRSP - term........ ... 11'/2%
30 d. - 59 d. ....... 9’/«% RRIF - RRSP - taup........ .... 8 %

Nekiln. turto nuo 13 %, asmenines - nuo 13’/z%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

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

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

PARDUODAMAS butas (condo
minium) St. Petersburge "Baltic 
apartments" dviejų miegamųjų, ne
toli vandens ir prie gero susisie
kimo. Dėl smulkesnių informacijų 
skambinkite tel. 1-508-583-2830 
Bostone.

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

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

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

IŠNUOMOJU kambarį High Parko 
rajone. Galima naudotis virtuve. 
Tel. 763-1031.

IŠNUOMOJAMAS kambarys dau
giabučio namo pastate su bendra 
virtuve ir prausykla. Skambinti 
tel. 247-4953 Toronte.

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

1-------------- ----------------------------
Siunčiame ir 
parduodame 
220 voltų/50 Hz 

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

Universal Overseas Services 
I960 Ellesmere Rd. Unit 6 

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

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).

Gydytojų suvažiavimas Kaune
įvyks š. m. gegužės 17-29 d.d.

Suvažiavime dalyvaus 2500 gydytojų vien iš Lietuvos. 
Laukiama svečių iš Australijos, Europos, JAV ir Kanados. 
Bus skaitoma apie 300 pranešimų. Atvykę svečiai bus 
apgyvendinami gydytojų šeimose. Pageidaujantiems - 
užsakomi viešbučiai, ekskursijos. Galima pratęsti savo 
viešnagės laiką.
Vykstančių gydytojų grupę organizuoja ir jai vadovaus 

gydytojas Vytautas Našlėnas.
Teirautis: Audra Travel bendrovė, 2100 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6S 1M7, tel.: (416) 769-2500. 
Kviečiami gydytojai aktyviai dalyvauti.

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

VELYKINIŲ SVEIKINIMU ATVI
RUKŲ, naujausių Lietuvoje iš
leistų knygų jaunimui, muzikos 
kasečių ir plokštelių rasite ANA- 
PILIO KNYGYNE. 

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

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.


