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Kunigaikščiai ir šventieji
Kiekviena tauta savo dabartį, savitumą, tapatybę at

remia į praeitį, tarsi į pamatus, ant kurių šimtmečiais 
statomi, puošiami ir dailinami tautos rūmai su niekada 
nesibaigiančiais vidiniais ir išoriniais tobulinimais. 
Praeities atsisakymas, ką nesėkmingai bandė daryti po
kariniai Lietuvos gyvenimo vairuotojai ir vadinamieji 
istorikai, reiškia ne ką kitą kaip tautos pasmerkimą išny
kimui. Savaime suprantama, tasai absurdiškas bandy
mas buvo okupacijos ir ištikimo nuolaidžiavimo padari
nys ir kaip toks istorijos raidoje tebus kartus ir nuodin
gas lašelis, gana plačiai išsitaškęs, graužęs akis, spau
dęs ašaras, bet nesulaikęs ir nenukreipęs didžiosios sro
vės su tolimiausių glūdumų ištakomis, su švariais, kar
tais ir padrumstais intakais. Toji tautos gyvastingumo 
srovė teka, vingiuojąs! ir veržiasi tolyn, jausdama paties 
Kūrėjo skirtą uždavinį būti pasaulio tautų šeimoje.

MŪSŲ tautos praeitis atsispindi šių dienų lais
vės siekiuose. Jaučiama būtina jungtis ir tąsa.

Ir pati valstybinė nepriklausomybė nebėra koks 
naujas sumanymas ar palengvėjusio režimo progos iš
naudojimas, bet ryžtas atgauti prarastą padėtį, kad ir 
pasikeitusia forma vėl tapti savos žemės šeimininkais. 
Tai yra aiški teisė ir didelė vertybė, dėl kurios visais am
žiais dirbta ir kovota. Mūsų tautos kunigaikščiai, Vytau
to Didžiojo kovos ir laimėjimai, bendrieji Lietuvos-Len
kijos karaliai, atsikūrusios valstybės prezidentai, kaip 
įmanydami saugojo šitą vertybę, tą natūralų laisvės jaus
mą, be kurio dvasinis skurdas žlugdo žmonių sąmonę, 
menkina jų paskirtį ir ima prieštarauti Kūrėjo įdiegtam 
laisvosios valios ir laisvo apsisprendimo principui. Ku
nigaikščiai, karaliai, prezidentai šitos vertybės išsaugo
jime, pareikalavusiame daug kraujo ir gyvybės aukų, at
liko didelį vaidmenį, galima sakyti, sukūrė mūsų valsty
bės istoriją. Tai buvo gražus paveikslas — tėvynės mei
lės kūrinys.

JAME YRA betgi ir ypatingų spalvų, kartais gal net 
nepastebimų. Jos stipriai įspaustos žinomų ar ir ne
žinomų asmenybių, nekarūnuotų, į sostus neiškel
tų, vadovaujančių vietų neturinčių, net atsisakiusių 

nuo pirmavimo politikos viršūnėse arba ir iš viso jokio
se valdžios rungtyse nedalyvavusių. Tai tautos žmonės, 
kurie rūpinosi dvasine stiprybe, švietė dvasinio karžy- 
giškumo pavyzdžiais, kaip mūsų šventasis Kazimieras, 
kurio šventumo aureolėje žiba viena itin būdinga verty
bė. Būdamas karalaitis ir turėdamas aukščiausios pa
kopos galimybes naudotis gyvenimo prabanga, pasirin
ko visai kitą kryptį, vedančią į dvasinius turtus. Šis pasi
rinkimas visuomet skatina arčiau pažinti sudėtingą 
žmogų, save iškeliantį arba smukdantį, save trumpalai
kį materialistą ir save amžiną. Šventojo Kazimiero pa
sirinkimas kaip švyturys šviečia ieškojimų ir nusivyli
mų ūkanose. Rodo nepakeičiamą tikrovę, kurios pažini
mas nebepriklauso nuo to, kiek tu turi, bet nuo to, koks 
tu esi. O mūsų tautai tai nesibaigiantis priminimas, kad 
dvasinis karžygiškumas, nors ir nematuojamas politi
niais ar teritoriniais laimėjimais, vis dėlto laimi ribų 
nebeturintį didingumą, stiprinantį gyvastingumą ir pa
grindus ateičiai, dėl kurios šiandien ypatingai daug 
dirbama. O gi ir visos viltys tik darbais ir dvasine stip
rybe tegali būti remiamos. Užtat dvasinis karžygišku
mas negali būti nevertinamas. Mūsų negausiai tautai, 
apsuptai daug didesnių kaimynų, tai neišvengiamas 
būtinumas. Č.S.
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Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

Pertvarkė ministerių kabinetą
Kanados ministeris pirm. B. 

Mulroney gerokai pertvarkė 
savo ministerių kabinetą, su
sigrąžindamas atsistatydinu
sį B. Valcourtą ir įjungdamas 
naujoką M. Danisą. Pakeiti
mai palietė penkiolika minis
terijų. Ligšiolinėse pareigo
se liko dvidešimt du kabine
to nariai, įskaitant ir patį mi- 
nisterį pirm. B. Mulronį. Daug 
kam atrodo, kad ministerių 
kabineto pertvarkymas yra su
sietas su Kanados konserva
torių partijos populiarumo 
kritimu. Už B. Mulronio kon
servatorius dabar balsuotų 
tik 19% rinkėjų, už vado netu
rinčius liberalus — 47%, už 
NDP socialistus su nauja va
dove A. McLaughlin — 27%. 
Esą ministeris pirmininkas 
B. Mulroney bandys atgauti 
populiarumą, nukentėjusį dėl 
finansų ministerio M. Wilsono 
paskelbto biudžeto, jo įveda
mo paslaugų ir prekių mokes
čio. Pats ministeris pirm. B. 
Mulroney paneigia tokį įspū
dį, persitvarkymą laikydamas 
normaliu žingsniu.

Didžiausia staigmena yra in
dėnų reikalų ministerės K. 
Campbell paskyrimas teisin
gumo ministere. Mat ji tapo 
pirmąja moterimi šiose parei

gose. Kanados teisingumo mi- 
nisteriais lig šiol būdavo tik 
vyrai. Ministerio pirm. B. Mul
ronio sprendimas yra istori
nis, patiksiantis kanadietėms. 
Naujajai ministerei K. Camp
bell teko būti socialinio kre
dito partijos atstove Britų Ko
lumbijos parlamente, bet ji 
pasitraukė dėl premjero W. 
V. Zalmo nusistatymo prieš 
abortus. Jų klausime K. Camp
bell gina nėščių moterų lais
vo apsisprendimo teisę. Kana
dos parlamentan ji buvo iš
rinkta 1988 m. Teisingumo mi
nisterei K. Campbell dabar 
teks rūpintis kontroversinio 
abortų įstatymo pravedimu 
parlamente. Buvęs teisingu
mo ministeris D. Lewis pakei
tė transporto minister} B. Bou- 
chardą, iškeltą į naują pramo
nės mokslo ir technologijos 
ministeriją. Ministerių kabi
netan grįžo iš vartotojų reika
lų ministerijos pernai vasarą 
pasitraukęs B. Valcourtas, gir
tas susižeidęs motociklo ne
laimėje, netekęs dešinės akies. 
Po skaudžios pamokos šis 
prancūzų kilmės politikas da
bar buvo paskirtas Kanados 
žvejybos ministerių. Krašto 
apsaugos ministerio W. Mc-

(Nukelta į 5-tą psl.)

Kanados vienas didžiausių dienraščių skelbia: “Lietuva balsuoja TAIP už laisvę"

Didžioji spauda ir įvykiai Lietuvoje
Prancūzijos ir Šiaurės Amerikos spaudoje pasižvalgius

“Le Monde”, Paryžiaus dien
raštis, vasario 12 d. laidoje ra
šo, kad komunistų partijos ple
nume Maskvoje, buvo pa
smerkta Lietuvos komunistų 
partija už atsiskyrimą, vedan
tį į susiskaldymą ir politinį 
chaosą. A. Brazauskas tokius 
kaltinimus atmetęs. Lietuvos 
komunistų partija norinti ieš
koti naujų veiklos būdų, be ku
rių nėra įmanoma pažanga.

M. Gorbačiovo kalba
Jis, kaip rašo prancūzų spau

da, 1990.II.5 palietė Sov. Są
jungos ateitį, pabrėždamas fe
deracinę jos sandarą, kurioje 
turėtų tilpti Lietuva ir kitos 
Baltijos valstybės: “Reikia tęs
ti išvystymą sovietinės federa
cijos, remiantis savanorišku 
sutarimo principu. Tai reiškia 
pagrinde sudarymą teisinių są
lygų, įgalinančių įvairias fe
deracinių ryšių formas. Mes 
pasisakome už įvairumą, įvai
rialypes valstybinio gyveni
mo formas, respektuodami 
Sov. Sąjungos nedalomumą bei 
jos vieningumą”.

Pastarasis sakinys rodo im
perialistines M. Gorbačiovo 
užmačias bei galimybę pa
naudoti net jėgą prieš Lietu
vą, skelbiančią savo nepri
klausomybę, juoba, kad Vaka
rų valstybės yra labiau susi
rūpinusios parama gorbačiovi
nei Sov. Sąjungai, o ne jos pa
vergtoms tautoms. Sov. Sąjun
gos subyrėjimas esą būtų pa
vojingas politinis reiškinys, 
griaunąs dabartinę tarptau

tinę pusiausvyrą. Be to, M. 
Gorbačiovą eiti ta linkme pa
drąsino vakariečių pritari
mas pasiuntimui karinių dali
nių malšinti Azerbaidžano-Ar- 
mėnijos konfliktui.

Abejinga vakariečių politi
kų laikysena Sov. Sąjungos pa
vergtų tautų nepriklausomy
bės atžvilgiu yra nauja trumpa
regystė, kurią istorija apgai
lestaus, kaip ir paramą besi
kuriančios Sov. Sąjungos vy
riausybei ir vėlesnei jos po
litikai.

Baltiečių kova
“Le Figaro” Paryžiaus dien

raštis vasario 19 d. išspausdi
no straipsnį “Gorbačiovas 
imperijos suirimo akivaizdo
je”. Jame ypač yra pabrėžia
mas baltiečių klausimas. Pir
miausia pažymima, kad nuo 
Estijos iki Moldavijos, pasie
kiant ir Kaukazą, yra atkreip
tas dėmesys į plano (mecha
nizmo) paskelbimą, kaip res
publikos galėtų atsiskirti nuo 
Sov. Sąjungos, ką M. Gorba
čiovas buvo pažadėjęs šių me
tų pradžioje Vilniuje.

Dar iki šiol toks planas ne
buvo pateiktas. Bet yra užuo
minų. Iš atsiskyrusių respubli
kų numatoma reikalauti dide
lių kompensacijų, ypač Balti
jos kraštuose. Atsiskyrimas 
būtų patvirtintas tik po pen- 
kerių metų, padavus prašymą. 
Pats pasitraukimas būtų bal
suojamas 2250 deputatų Mask
voje, kurių tarpe yra daug 

konservatorių, kurie apie at
siskyrimą nenori girdėti.

Tačiau trys Baltijos respub
likos yra pasiryžusios pasi
traukti iš imperijos. Lietu
viai ir estai jau buvo anksčiau 
paskelbę, kad 1940 m. jų kraš
tų įjungimas į Sov. Sąjungą yra 
neteisėtas. Tokį žingsnį pasku
tiniai žengė ir latviai. Nese
niai Latvijos parlamentas Ry
goje nutarė siekti nepriklau
somos valstybės, kurioje kles
tėtų hum&niškas socializmas 
ir demokratinė santvarka.

Lietuviai išsilaisvinimo ko
voje labiausiai pažengę į prie
kį. Praeitų metų gruodžio mė
nesį Lietuvos komunistų par
tija atsiskyrė nuo Maskvos. 
Vasario 16 d., švenčiant ne
priklausomybės sukaktį, 500 
lietuvių jaunuolių grąžino ka
riuomenės šaukimo knygutes. 
Ir tai buvo rodoma televizi
joje. Lietuvos parlamentas 
priėmė progresyvų nuosavybės 
įstatymą, kur nuosavybės sa
vininkas gali laikyti ir sam
dinius. Dėl tokio įstatymo 
marksistams-leninistams turi 
ant galvos atsistoti plaukai.

Tas pats parlamentas nu
tarė įsteigti centrinį nepri
klausomą Lietuvos banką. Toks 
bankas iki šiol buvo pavaldus 
Maskvai. Baltiečiai imasi to
kių veiksmų, nors Maskva pro
testuoja ir grasina.

Neramumai
Tautiniai judėjimai vyksta 

ir Centrinėje Azijoje. Anti-
(Nukelta į 3-čią psl.)

PREZIDENTO IR PARLAMENTO RINKIMUS NIKARAGVOJE 
netikėtai laimėjo Violetos Chamoros vadovaujama Tautinė opo
zicijos sąjunga, kurią sudaro keturiolikos partijų koalicija. Skau
daus pralaimėjimo susilaukė 1984 m. prezidentu išrinkto D. Orte
gos vadovaujamas marksistinis Sandinistų išsilaisvinimo fron
tas, valdžion atėjęs revoliuciniu diktatoriaus A. Samozos nu
vertimu 1979 m. Violetos Chamoros vyrą Pedrą Chamorą, laik
raščio “La Prensa” leidėją, 1978 m. nužudė diktatoriaus A. Samo
zos režimas. Tad pradžioje jo našlė Violeta priklausė Sandinis
tų išsilaisvinimo frontui, bet iš jo greit pasitraukė, nusivylusi 
marksistine diktatūra, atnešusia pilietinį karą. Marksistinį San
dinistų išsilaisvinimo frontą, žengiantį diktatūriniu keliu, gink- 

®--------------------------------------—lavo ir rėmė Sovietų Sąjunga, 
o demokratijos siekiančius 
sukilėlius — JAV prezidentai 
R. Reaganas ir G. Bushas. Il
gą laiką prez. D. Ortega buvo 
nesukalbamas marksizmo gy
nėjas, tik dabar praregėjęs, 
kai Rytų Europoje subyrėjo 
Maskvos į nuostolius nurašy
ta komunistinė santvarka. Ne
tekus karinės paramos iš So
vietų Sąjungos ir Kubos, jam 
liko tik vienas kelias — laisvi 
demokratiniai rinkimai pilie
tiniam karui užbaigti. Juos 
laimėjo Violetos Chamoros 
Tautinė opozicijos sąjunga, 
surinkusi 50% balsų. Prez. D. 
Ortegos marksistiniam Sandi- 
nistų išsilaisvinimo frontui 
teko 40% balsų, koalicijai ne- 
priklausiusiom grupėm — 
10%. Šį kartą tarptautiniai ste
bėtojai pripažino, kad rinki
mai tikrai buvo laisvi. Tokios 
nuomonės, atrodo, yra ir juos 
pralaimėjęs prez. D. Ortega, 
kuriam Nikaragvos vyriausy
bę balandžio 25 d. teks atiduo
ti demokratiškai išrinktai 
prez. Violetai Chamorai.

Nelengvas uždavinys
Prez. Violetos Chamoros 

laukia pilietinio karo ir mark
sistinių reformų sugriauta Ni
karagvos ekonomija, metinė 
1.700% infliacija. Pilietinia
me kare buvo susilaukta apie 
30.000 gyvybės aukų. Nikarag
vos pasienyje Hondūre tebė
ra 20.000 JAV remtų sukilė
lių, kovojusių prieš diktatūri
nį prez. D. Ortegos režimą. 
JAV kongresas jau pradėjo 
šnekėti apie stambią finansi
nę paramą Nikaragvos ekono
mijai, kai valdžią perims prez. 
Violeta Chamora. Iki to laiko 
turbūt bus vengiama sukilė
lių atitraukimo iš Nikaragvos 
pasienio Hondūre, kad savo 
nuomonės nepakeistų demo
kratinius rinkimus pasirin
kęs D. Ortega. Prez. Violetai 
Chamorai nebus lengva tvar
kytis su keturiolikos partijų 
koalicija Tautinėje opozici
jos sąjungoje.

Prez. M. Gorbačiovas?
Aukščiausiasis sovietas Mask

voje patvirtino prezidenti
nę valdymo sistemą, kurios 
savo reformomis siekė M. Gor
bačiovas. Vakariečiai žurna
listai jį dažnai vadindavo So
vietų Sąjungos prezidentu, 
nors iš tikrųjų jis buvo tik 
kompartijos vadas ir Aukš
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čiausiojo sovieto prezidiumo 
pirmininkas. Naujoji sistema 
įves balsavimu penkeriems 
metams renkamą vykdomo
sios valdžios prezidentą, ku
ris bus laikomas vyriausiu ka
rinių Sovietų Sąjungos jėgų 
vadu, turėsiančiu teisę pa
skelbti pavojaus stovį bet ku
rioje krašto dalyje ir netgi ka
rą, jeigu įvyktų prieš Sovie
tų Sąjungą nukreipta invazija. 
Naujasis prezidentas pats pa
sirenka premjerą vyriausy
bei sudaryti. Tą pasirinki
mą betgi turi patvirtinti Aukš
čiausiasis sovietas. Preziden
tinis veto galės sulaikyti 
Aukščiausiojo sovieto priim
tą įstatymą. Jei tokį preziden
to sprendimą Aukščiausiasis 
sovietas atmestų balsų dau
guma, prezidentas gali siekti 
apeliacijos pas Sovietų Sąjun
gos liaudies deputatus arba 
referendumu kreiptis į kraš
to gyventojus.

Skubūs nutarimai
Naujasis įstatymas yra pa

našus į prezidentinę JAV sis
temą, kurią prižiūri JAV kong
resas. Aukščiausiasis sovie
tas šį svarbų įstatymą priėmė 
347:24 balsais, susilaikius ke
turiasdešimt trim atstovam. 
Diskusijos truko tik dvi die
nas. Jose priimtas pataisas 
turės padaryti komitetas, o ta
da naująjį įstatymą reikės pa
tvirtinti Sovietų Sąjungos 
liaudies deputatams. Kritikos 
susilaukia toks greitas priėmi
mas įstatymo, kuris pakeis So
vietų Sąjungos valdymosi sis
temą. Kritikai nuogąstauja, 
kad prezidentui suteikiama 
per daug galios, vedančios į 
jos piktnaudojimą. Esą vėl ga
li pasikartoti klaidos, prime
nančios Stalino laikus. Kritiš
kai buvo sutiktas ir kitas Aukš
čiausiajam sovietui įteiktas 
dabartinės valdžios įstatymo 
projektas, liečiantis neramu
mus respublikose. Tas įstaty
mas riaušių atveju leistų su
stabdyti respublikų aukščiau
siųjų tarybų ir miestų komite
tų veiklą, atmesti jų paskelb
tus nutarimus ir laikinai per
imti valdymą. Įstatymas tokią 
teisę suteiktų aukščiausiojo 
sovieto prezidiumui, kurio 
pirmininkas dabar yra M. Gor
bačiovas. Šiuo įstatymu labiau
siai yra susirūpinę baltiečiai, 
siekiantys nepriklausomybės 
savo respublikoms.
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Aukštai iškelta trispalvė

Apie tautos atbudimo laikotarpį
Iš Petro Cidziko kalbos

VILIUS BRAŽĖNAS

Laisvėn pakilusi lietuvių 
tauta sumaniais politiniais žy
giais ir įspūdingomis masinė
mis demonstracijomis išsklei
dė lietuviškąją trispalvę pa
saulio akyse.Išeivijos lietuvių 
uždavinys taip aukštai iškeltą 
trispalvę išlaikyti toje pačio
je aukštumoje.

Ne tik okupuotoje Lietuvoje, 
bet ir išeivijoje su pagrindu 
yra pakilusi nuotaika. Vargu 
kas gali nesidžiaugti padaryta 
pažanga. Vienok tuo pačiu me
tu sveikintini ir išeivijos vado
vų bei visuomenės tarpe pasi
rodantys įspėjimai per daug 
nedžiūgauti, nors ir yra pa
grįsto džiaugsmo dėl jaudinan
čio tautos pasistūmėjimo ne
priklausomybės link. Papras
ta liaudies patarlė — “neper
šokęs griovio, nesakyk op!” — 
tinka ir šių dienų nepaprasto
je ir sudėtingoje geopolitinėje 
padėtyje. Ypač kai visai ne
lauktai, veik pačiame tos pa
dėties centre, yra atsidūrusi 
Lietuvos byla. Tai rodė praėju
sių metų pabaigos ir šių metų 
pradžios spaudos puslapiai, 
vyriausybių pareiškimai ir te
levizijos ekranai.

Net ir pašaliečiai, šiaip jau 
Vakarų politikai ir žurnalis
tai, su pagarbia nuostaba pri
pažįsta lietuviams didelį poli
tinį sugebėjimą. Jie pastebėjo, 
kaip okupuota tauta pasirinko 
laikui ir sąlygoms tinkamas 
priemones ir kartu nepabūgo 
grasinimų atsisakyti pagrindi
nio ir galutinio siekio — nepri
klausomos Lietuvos. Tauta pro
tingai susilaikė nuo peranksty- 
vių bei staigių ėjimų, kol jos li
kimas dar vis tebėra KGB ir 
Raudonosios armijos rankose.

Atsargumas
To neturėtų pamiršti ir džiu

gesio pagauta išeivija. Sausio 
28 d. VLIKo būstinėje, Va
šingtone, įvykusiame VLIKo 
valdybos posėdyje buvo svars
toma dabartinė Lietuvos padė
tis ir jos perspektyvos. Išklau
sius įvairiais keliais iš visų ne
priklausomybės siekiančių or
ganizacijų suplaukusias nei
giamas ir teigiamas žinias, jos 
buvo atidžiai pasvertos istori
nėse ir geopolitinėse svarstyk
lėse. Nutarta kai kuriais atve
jais kovojančiai tautai tuojau 
padėti, nuo kai kurių dalykų, 
nors ir patrauklių, susilaikyti, 
nes juos vykdyti dar būtų per 
anksti.

Du frontai
Išeivijai gal tektų panaudo

ti tautos branduolio kovos bū
dą — veržtis laisvėn dviem 
frontais. Jie veikia memoran
dumais, peticijomis, protesto 
raštais, viešais grupių ir par
tijų pareiškimais, kaip ir mes 
čia. Tačiau kartas nuo karto, 
pagavę tinkamą momentą, ima
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Atlieka (vairius 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

si masinio visuomenės spaudi- 
rnoir plataus bei griežto tau
tos valios pareiškimo. Atrodo, 
jie sugebėjo iki šiolei suderin
ti diplomatinį “nuosaikumą” 
su griežtų reikalavimų “ekstre
mizmu”. Pastarasis, kaip ma
tome televizijos ekranuose ir 
spaudos nuotraukose, stipriai 
pasireiškė bent trimis kalbo
mis prabylančiuose plakatuo
se. Tauta su pagrindu nepasiti
kėjo vien tik diplomatija.

“Lietuvių dienos” išspausdi
no šiandien mums įsidėmėti
ną Tumo-Vaižganto patarimą, 
taikytą 1918 m. kovai už nepri
klausomybę: “Ko neįveiks di
plomatija švelnialiežuvavimu, 
tai pabaigs daryti liaudis — 
šiurkščiavimu, jei kitaip ne
bus galima. Liaudies valia ne- 
perlaužiama.”

Kaip šį Tumo-Vaižganto pa
tarimą pritaikyti šiandieną? 
Reikėtų beveik pažodžiui. 
“Švelnialiežuvavimas” neblo
gai atliekamas mūsų veiksnių, 
palaikant ryšius su valdančiai
siais sluoksniais ir klebenant 
jų duris. Vienok gal ir čia, išei
vijoje, nekenktų retkarčiais ir 
mūsų diplomatams pasakyti 
vieną kitą kietesnį tiesos žo
dį? Diplomatija telieka dip
lomatija. Tačiau liaudies 
“šiurkščiažodžiavimo” srityje 
mes labai menkai taikome Tu
mo-Vaižganto patarimą. Mūsų 
vadovaujantys veikėjai nuo 
pat pradžios, deja, nesuorgani
zavo sau užnugario, kurio spau
dimas demokratiniuose kraš
tuose galėtų sustiprinti jų dip
lomatines pastangas. To pasi
gendama ypač dabar.

Reikia veikti
Todėl būtina atsibusti ir pri

siminti, jog mūsų išeivija nėra 
19-jo ar 20-to šimtmečio pra
džios neraštinga išeivija. Su
prantama, tik retkarčiais tega
lime suruošti didesnį įspūdį 
darančias masines demonstra
cijas didmiesčiuose ar sosti
nėse. Bet yra kitos priemonės: 
plunksna, telefonas, informa
cinės žinios.

Esame juk patyrę, kad Vaka
rų žmonės ir jų spauda lengvai 
praranda dėmesį įvykiams, 
ypač tiems, kurie tiesiogiai jų 
neliečia. Kas mėnesį pabaltie- 
čiai tenai negalės nustebinti 
pasaulį gyvąja “Baltijos kelio” 
grandine. Negalima laukti, 
kad Gorbačiovas ar kas kitas 
vėl atvažiuotų ir atkreiptų pa
saulio dėmesį. Tas progas pui
kiai išnaudojo tautiečiai tėvy
nėje ir laikė aukštai iškėlę Lie
tuvos trispalvę. Tokia pareiga 
ir mūsų. Išeiviams reikia bels
tis į laisvų žmonių sąžines, rei
kalaujant Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės.

• Nepriklausomybė gali būti pra
rasta ... ir vėl atstatyta, bet miru
sios tautos jau niekas nebepažadins.

DR. J. GIRNIUS

“TŽ" bendradarbio pranešimas 
iš Vašingtono

Š.m. vasario mėn. dvi pirmą
sias savaites Vašingtone lan
kėsi kovotojas už žmogaus tei
ses Petras Cidzikas, tris kar
tus Lietuvoje paskelbęs bado 
streiką. 1988 m. vasarą drau
ge su kitais, o vėliau ir pats 
vienas pasiekė, kad iš lagerių 
ir kalėjimų grįžo sąžinės ka
liniai kun. S. Tamkevičius, G. 
Iešmantas, V. Petkus ir kiti. 
Trečią bado streiką Cidzikas 
paskelbė 1989 m. gegužės mėn. 
pradžioje, reikalaudamas pa
leisti buvusį partizaną Boles
lovą Lizūną ir reabilituoti iš
laisvintus politinius kalinius. 
Kai pernai birželio 5 d. Lietu
vos aukščiausiosios tarybos 
prezidiumas pasirašė įsaką, 
suteikiantį B. Lizūnui malonę 
ir atleidžiantį jį nuo likusios 
bausmės, Cidzikas bado strei
ką nutraukė.

Be abejonės šį įdomų lietu
vį idealistą daug kas matė ir 
klausėsi jo pasakojimų, jam 
lankantis Toronte, Čikagoje 
ir kituose Šiaurės Amerikos 
žemyno miestuose. Plačiau 
apie jo pasakojimus “TŽ” ne
buvo rašyta, o “Draugo” kores
pondento aprašymu pats Ci
dzikas, kaip jis per Vasario 
16 priėmimą Lietuvos pasiun
tinybėje Vašingtone čia ra
šančiam pareiškė, nebuvo pa
tenkintas. Lietuvių Bendruo
menės Vašingtono apyl. val
dybos pakviestas, jis praneši
mą padarė sekmadienio, va
sario 11, popietėje Dominin
konų parapijos salėje gausiai 
susirinkusiems JAV sostinės 
ir apylinkių lietuviams. Jis 
kalbėjo arti vienos valandos 
be užrašų. Čia pateiksiu iš 
magnetofono juostos būdin
gesnes kalbos vietas.

Pirmiausia pasveikinęs Lie
tuvos politinių kalinių gelbė
jimo komiteto vardu, gražiai 
amerikietiškai apsirengęs 
barzdotas Petras Cidzikas pa
reiškė, kad jo nuomonė sub
jektyvi: galima ją priimti, ga
lima kitaip suprasti, nes tai 
kiekvieno reikalas. Pastebė
jęs, kad Lietuvos spaudoje iš
kyla nesutarimai, kivirčai, net 
rietenos, jis sakė: “Tai visiš
kai natūralu. Lietuva taip il
gai buvo pavergta, dabar stai
ga nuėmus dangtį, kurį vadi
nom geležine uždanga, žmo
gus iš vidaus sprogsta, jis nori 
išsilieti, kalbėti pasauliui. 
Mūsų lygis visai kitoks, kaip 
jūsų čia Vakaruose, kitoks po
reikio lygis, kitas požiūris į 
pasaulį... Visi vienodai juk 
negali galvoti, nes tai būtų 
diktatūra. Lietuvai šiandien 
reikia atsikratyti diktatūros”...

Pažvelgęs į praeitį, kuri, Ci
dziko žodžiais, savotiškai mus 
nualino, apiplėšė, jis prisimi
nė šviesias politines asmeny
bes — buvusius politinius ka
linius Paulaitį, kunigus Zdebs- 
kį, Laurinavičių, Garucką, su 
kuriais Cidzikui teko bend
rauti ir kurie atidavė savo gy
vybę už Lietuvą. Apie buvusį 
vieną iš partizanų vadų Pau
laitį prelegentas taip kalbė
jo: “Tokie žmonės, kaip Pau- 
laitis, iškalėjęs 35 metus, tik
rai nuostabus žmogus. Su juo 
sėdėję kitų tautų politiniai 
kaliniai — gruzinai, armėnai, 
ukrainiečiai — iš jo mokėsi 
lietuvių kalbos. Man pačiam 
teko skaityti jų rašytus laiš
kus jau lietuviškai. Kokį įspū
dį tai darė! Prieš jį linko ka
lėjimų sargai, viršininkai. Tai 
tikrai žmogus buvo kilnus, pa
sišventęs. Į Lietuvą grįžo ne
palaužtas...”

Pogrindžio universitetai 
Lietuvoje

Iškėlęs faktą, jog labai gra
žu, kad Lietuvoje “tikrai jau 
pražydo istorinė žiedų puokš
tė — toks jaunimo judėjimas, 
kaip ateitininkai, skautai, jau
nalietuviai”, Cidzikas grįžo 
prie nedaug mums išeivijoje 
žinomų to dvasinių atgimimo 
ištakų, klausytojus nukelda- 
mas į 1979 m. šiais žodžiais: 
“Kai 1979 m. buvo eilė teismo 
procesų — Petkaus, Terlecko, 
Gajausko ir kitų ir Lietuvoje 
nebeliko žymesnių vadų, ne
bebuvo kam rodyti iniciaty
vos. O juk reikėjo ruošti kad
rus, kas rodytų pavyzdį. Tada 
kilo idėja suorganizuoti Lie
tuvai pogrindžio universite
tą. Pavyko ir iš visos Lietuvos 
buvo atrinkta maždaug 30 jau
nų žmonių ir įvairiose Lietu
vos vietose vykdavo susirinki

mai, įvairaus profilio paskai
tos — konspiracijos, teologi
jos, Senojo Testamento, isto
rijos, lietuvių kalbos. Buvo 
kviesti geri, patikimi žmonės, 
ypač politiniai kaliniai, turin
tys patyrimą auklėti jaunimą. 
Ir greitai po to buvo surinkta 
120,000 parašų už kunigus Al
fonsą Svarinską ir Sigitą Tam- 
kevičių. Rinko parašus jauni
mas po visą Lietuvą nieko ne
bijodamas. Jie tautą žadino, 
sąmonino. Tai buvo pirmi 
žingsniai plėsti kovą į visą 
Lietuvą...”, pabrėžė žmogaus 
teisių gynėjas Petras Cidzikas.

Po daugelio pastangų ir iš
vadų sugrįžus kai kuriems po
litiniams kaliniams, kitiems 
baigiant ištrėmimo ar kalėji
mo bausmes, Cidziko žodžiais 
“iškilo idėja, kad reikalinga 
akcija, reikalinga auka, ku
ri turėtų pažadinti, išjudinti 
visuomenę, atkreipti jos dė
mesį...”

Taip ir prasidėjo trys iš ei
lės vieno Petro Cidziko ir 
drauge su kitais Vilniuje vyk
dyti bado streikai. Pasak P. Ci
dziko, “vieningos nuomonės 
žmonėse nebuvo, į kokį nors 
drąsesnį pasiūlymą pradėjo 
žiūrėti net kai kurie įtartinai, 
nepasitikėdami. O kai pasiū
liau pradėti bado streiką dėl 
politinių kalinių išlaisvini
mo, žmonėm buvo nejauku. 
Tik vienas žmogus man prita
rė — tai Povilo Pečeliūno žmo
na...”

Žmonės įsisiūbuoja
Nors valdžios pareigūnai 

visaip trukdė, tačiau ilgainiui 
žmonių pritarimas didėjo. 
Štai jo pasakojimo detalė: 
“Katedros aikštėje du kartus 
per dieną gulėjau kryžiumi. 
Daugumą stebėtojų sudarė 
jaunimas. O tai buvo geras 
ženklas, kad jaunimas ieško 
gyvenimo prasmės, ir kad bul
dozerinis ateizmas nedavė 
vaisių. Žmonės trokšta tikrų 

Viešpaties ramybėje užmigus
AfA

APOLINARUI BERESNEVIČIUI,
jo žmonai BRONEI, dukrai NIJOLEI, sūnums - ALGIUI 
ir GITUI, broliui VINCUI bei jų šeimoms gilaus skausmo 
valandose nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

D. A. ir L Keršiai

AfA 
PRANUI ŽALIAUSKUI

mirus,

dukras - ONUTĘ, JULIJĄ, RAMUTĘ, sūnų ALGĮ 
ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame -

V. M. Kazlauskai
A. O. Greimai

AfA 
OTTO BARKOWSKI

mirus,
jo vaikaitę BRIGITĄ, KLB Winnipego apylinkės narę, 
dukrą JUDITĄ, dukrą HILDĄ ir žentą ALIŲ ŠARAUS- 
KUS, visus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir drauge liūdime -

KLB Winnipego apylinkė

PADĖKA
AfA

ERIKA TINGINYJE
po sunkios ligos mirė 1990 m. vasario 11 d., 

palaidota Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame kun. P. Diliui už maldas laidotu
vių namuose, gedulines pamaldas šventovėje ir palydėjimą 
į kapines. Dėkojame vargonininkui P. Šturmui už gražias 
giesmes.

Nuoširdi padėka giminėms, artimiesiems ir draugams 
už gėles, aukas ir išreikštą užuojautą skausmo valandoje.

Ypatingą padėką reiškiame karsto nešėjams ir visiems 
palypėjusiems velionę įamžino poilsio vietą.

Ačiū brangioms draugėms už suneštus pyragus ir B. 
Stanulienei už paruoštus pusryčius.

Liekame nuliūdę -
mama, broliai - Jonas ir Artūras su šeima

vertybių. Ateidavo ir ištisos 
grupės žmonių: vieni melsda
vosi, kiti giedodavo giesmes 
ar dainuodavo liaudies dai
nas. Simboliška tai, kad kated
ra tuo metu dar buvo uždary
ta... Lankydavosi ir delegaci
jos iš įvairių Lietuvos vietų. 
Vieną dieną iš senamiesčio 
Pilies gatve atvyko didelė jau
nimo kolona su tautiniais dra
bužiais, trispalvėmis vėliavo
mis ir, apsukę ratą katedros 
aikštėje, sustojo prie mano 
namelio. Žmonės tai stebėda
mi verkė, kai jaunimas pradė
jo Lietuvos himnu, o baigė Ma
rija Marija... Buvo atvažiavęs 
ir protestantų pastorius Mo
ras iš Biržų, vienuoliai iš Ru
sijos, Pečioros ir kitur...”, pa
sakojo P. Cidzikas.

Smulkiau papasakojęs apie 
trečiąjį bado streiką, kurio 
metu L. Šepetys atnešė raštą, 
kad, ministrų tarybos nutari
mu, Lizūnas bus paleistas, Ci
dzikas vienu kitu epizodu at
vėrė tai, kokiu poveikiu jo ba
davimas veikė žmones: “Man 
badaujant ateidavo tokie žmo
nės, kaip rašytojas Rimkevi
čius su žmona, kurie retai pa
galvodavo apie dvasinius rei
kalus. Bet jinai, pamačiusi ma
ne gulint kryžiumi, pati sakė, 
kad namuose verkė kelias va
landas ir staiga pradėjo galvo
ti, jog Lietuvai tikrai reikia at
gimimo... Tūkstančiai žmonių 
jau ateidavo manęs aplankyti, 
daugelis prašė išmokyti mels
tis, žegnotis ir vėliau jau at
šventintoj katedroj pamačiau, 
kaip jie ten buvo suklupę, sa
votiškai nusižeminę. Ir tada 
supratau, kad tikra pergalė 
jau ne kaliniai, bet šitie žmo
nės, kuriems tų kalinių kančia 
padėjo atgimti”, pabrėžė tris 
kartus bado streiką vykdęs 
Lietuvos žmonių teisių gynė
jas, kuris už tai jau ankstyvo
je jaunystėje buvo okupantų 
uždarytas į psichiatrinę ligo
ninę.

AfA 
STASIUI KAVALIAUSKUI 

mirus,
jo žmoną ALBINĄ, seseris Lietuvoje, gimines bei arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto pensininkų klubo valdyba

AfA 
STASIUI KAVALIAUSKUI 

mirus,
jo žmonai ALBINAI ir giminėms Lietuvoje reiškiame 

nuoširdžią užuojautą-

Ona ir Stasys Kiršinai Adolfas Pavilonis
Jurgis Strazdas

AfA 
STASĮ KAVALIAUSKĄ 
mirties angelui pašaukus,

žmoną ALBINĄ, seserį ELZBIETĄ KUNKIENĘ su 
šeima Lietuvoje, visus gimines ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame -

E. Greibuvienė B. I. Jonynai
A. Lukas B. J. Maziliauskai

K. J. Rugiai

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui, tėvui ir tėveliui

AfA
KAZIMIERUI VILČINSKUI

mirus, nuoširdžiai dėkojame kun. dr. V. Skilandžiūnui už 
Rožinį laidotuvių namuose, nepaprastai gražų pamokslą 
koplyčioje, palydėjimą į kapines ir maldas kapinėse.

Dėkojame marčiai muz. Ritai Vilienei už vargonų muziką 
ir giesmes koplyčioje.

Nuoširdus ačiū visiems už taip gausų atsilankymą laido
tuvių namuose, dalyvavimą laidotuvėse, gražias gėles, Mišių 
aukas, aukas Kanados lietuvių fondui ir širdies ligų tyrimams, 
pagerbiant velionies atminimą.

Labai ačiū visiems pareiškusiems užuojautą žodžiu, 
raštu ir spaudoje.

Žmona Birutė, duktė Danutė su šeima, 
sūnūs - Kęstutis ir Raimundas su šeimomis

AfA
NIJOLEI ŠOSTOKAITEI-FISCHER 

iškeliavus amžinybėn,

gilaus skausmo valandoje jos vyrui BADY, dukroms — 
LYSAI, KENDRAI, jos tėvams - PETREI ir MYKO
LUI, broliams - JONUI ir MYKOLUI su šeimomis, 
tetoms - MARIJAI TAMOŠIŪNIENEI, TERESEI 
MERKEVIČIENEI su šeimomis ir giminėms Lietuvoje 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime —

M. Andrulevičienė T. 17. Gražuliai
A. P. Grigai L. J. Kvederai
M. Preikšaitienė S. Z. Rėvai
A. Stočkienė A. S. Valiukai

PADĖKA
Dievo valia likau vieniša tęsti savo saulėlydžio dienas, 

kai Jis 1990 m. sausio 10 d., pašaukė 
amžinybėn mano mylimą vyrą

a. a. VACLOVĄ LUKĄ, 
kuris ilsisi Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Šiose gyvenimo likimo valandose nuoširdus giminių 
ir draugų, budėjusių drauge su manim prie mirštančio lovos 
Floridoje, atjautimas ir visokia pagalba Toronte, buvo didelė 
paguoda ir nuraminimas skausme. Jiems lieku neužmiršta
mai dėkinga.

Nuoširdžiausias ačiū Tėvams pranciškonams už nuo
širdų religinį patarnavimą ir mieliems solistams, muzika bei 
giesmėmis kėlusiems skausmo pilną širdį į Viešpatį.

Labai ačiū visiems Mišių aukomis pavedusiems a. a. 
Vacelio sielą Dievo gailestingumui.

Dėkoju draugams, nešusiems jo karstą paskutinei že
mės kelionei.

Dėkinga širdimi prisimenu gėles, puošusias jo karstą, 
stalus ir gausias aukas “Caritas”, Religinei šalpai, “Tėviš
kės žiburiams” bei kitoms organizacijoms. Didelį dėkingumą 
reiškiu mieloms mano draugėms už taip puikiai paruoštus 
laidotuvių priešpiečius.

Ačiū nepabūgusiems žiemos šalčių bei kelionių, dalyva
vusiems laidotuvėse, o užuojautos laikraščiuose bei pa
guodos laiškai mane stiprina šį žiaurų likimo bandymą pa
kelti.

Nusilenkdama Viešpaties valiai, lieku visiems, visiems 
dėkinga ir Dievo meldžiu Vacelio sielai amžiną atilsį.

Atsiskyrimo skausme prislėgta -
Aldona Užupienė-Lukienė



Didžioji spauda ir įvykiai Lietuvoje
(Atkelta iš 1-rao psl.) 

slaviškos demonstracijos įvy
ko Alma Ata mieste, Kazaksta- 
ne, kur dalyvavo 3000 žmonių, 
reikalaujančių pasitraukti ru
sus.

Nepasitikėjimas auga tarp 
Sov. Sąjungos tautiniu grupių. 
Akivaizdus pavyzdys yra Gru
zija, kurios sporto vadovybė 
atsisakė siųsti savo sportinin
kus į čempionato rungtynes.

Nepasitenkinimas ir tauti
nis judėjimas mažiausiai pa
stebimas Ukrainoj, nežiūrint 
didelių Rucho (sąjūdžio) pa
stangų. Aktyviau ukrainiečiai 
reiškiasi vakarinėje Ukraino
je, kuri prieš II pasaulinį karą 
buvo valdoma Lenkijos.

“Pravda” rašo, kad krašte di
dėja netvarka ir priešingumai 
tarp tautybių. Žmonės reika
lauja stabilizacijos. Kyla klau
simas, kaip ją pasiekti - de
mokratija ar jėga?

M. Gorbačiovas, atrodo, lin
kęs pasirinkti pirmąjį atvejį, 
konservtoriai nori naudoti jė
gą. Bet krašte jau yra tokia 
būklė, kad nė vienas atvejis ne
garantuoja stabilizacijos.

Paskelbs nepriklausomybės 
atstatymą

“Le Monde” vasario 20 d. lai
doje rašo, kad Romualdas Ozo
las, komunistų partijos ir Są
jūdžio narys, Reuterio agentū
ros atstovui pareiškęs, kad 
šiais metais naujasis parla
mentas, nėra jokios abejonės, 
paskelbs nepriklausomybės at
statymą. Būsią pasiųsta dele
gacija į Maskva tartis dėl so
vietų kariuomenės išvedimo.

Vasario 16 d. Prancūzijos te
levizijos kanalas I rodė Lie
tuvos nepriklausomybės iškil
mes Karo muziejaus sodely 
Kaune. Taip pat paminėjo, kad 
iškilmėse dalyvavo Ričardas 
Bačkis, Lietuvių Bendruome

Jaunos lietuvaitės mitinge Vilniuje su plakatu, reikalaujančiu Lietuvai 
laisvės. Nuotrauka plačiai buvo panaudota Vakarą spaudoje

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
R E M K 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.

nės pirmininkas Prancūzijo
je, atvykęs į Lietuvą stebėti 
vasario 24 d. rinkimų.

Pasiruošęs pralaimėti
“The New York Times” va

sario 7 d. laidoje išspausdino 
B. Keller straipsnį, pavadin
tą “Lietuviai numato skirtingą 
komunizmo ateitį”. Kai Mask
voje svarstoma apie politinį 
pliuralizmą, lietuvos komunis
tai galvoja, kokiu būdu komu
nistų partija gali pagerinti 
savo vardą. Jie mano pakeisti 
partijos programą iki neatpa- 
žinimo. Nebijo ir tikrovės, kad 
komunstų partija gali tapti 
mažumos partija.

Rumunijos pavyzdys paro
dęs, kad atsisakymas keisti ir 
keistis gali privesti prie kruvi
nų susirėmimų. Geru pavyz
džiu yra A. Brazausko popu
liarumas. Jis galbūt vieninte
lis politikas Rytų Europoje, 
kuris laimi žmonių pasitikė
jimą. Tačiau A. Brazauskas 
esąs pasiruošęs pralaimėti 
vasario 24 d. rinkimus. “Aš ma
nau, kad naujame parlamente 
bus mažiau komunistų, bet jie 
bus geresni”.

Estų reikalavimai
“The Gazette” Montrealio 

dienraštis vasario 19 d. laido
je rašo - vadovaujantys estai 
atnaujino reikalavimus, kad 
Baltijos respublikos atgautų 
prieš II-jį pasaulinį karą tu
rėtą nepriklausomybę. Estijos 
komunistų partija pasiruošusi 
atsiskirti nuo centrinės parti
jos Maskvoje.

Lietuvos komunistų partija 
atmetė Maskvos reikalavimą, 
kad ji atšauktų praeitų metų 
gruodžio mėnesio nutarimą at
siskirti.

Estijos 100 žymių asmenų, 
tarp jų respublikos premjeras, 
Estijos komunistų partijos 
sekretorius, pasirašė atsišau

kimą, kuriame pasisakoma už 
laisvą Estiją bendruose Euro
pos namuose, daugiapartišku- 
mą, komunistų partijos mono
polio panaikinimą, teisę žmo
nėms pasirinkti bet kokią par
tiją. Norima įsteigti naują de
mokratinių reformų partiją. 
Apie tokią partiją kalba ir Es
tijos komunistai.

Visi nori nepriklausomybės
“The Globe & Mail” vasario 

17 d. laidoje rašė apie nepri
klausomybės minėjimą Lietu
voje. Vilniuje 100,000 minia su 
žvakėmis rankose, dainuoda
ma patriotines dainas, žygia
vo gatvėmis skanduodami: - 
“Visi lietuviai nori nepriklau
somybės”. Kita tokia minia de
monstravo Kaune. Visose Lie
tuvos šventovėse vasario 16 d. 
buvo laikomos pamaldos.

Po pamaldų Vilniuje buvo 
lankomos kapinės, kuriose pa
laidoti nepriklausmybės lai
kais mirę žymūs lietuviai. Stu
dentė Sakalauskaitė pažymė
jusi, kad šventės iškilmėse da
lyvavo ir rusų, kurie supranta 
lietuvių siekius, bet dauguma 
rusų nemėgsta lietuvių tauti
nių švenčių.

Vasario 14 d. Lietuvos aukš
čiausioji taryba paskelbė, kad 
Lietuvos įjungimas į Sov. Są
jungą buvo nelegalus veiks
mas, nes buvo pravesti netei
sėti rinkimai.

Palaidojo ideologiją
“The Globe & Mail” vasario 

21 d. laidoje, dienraščio kores
pondentas Jeff Sallot rašo iš 
Vilniaus apie rinkiminį vajų 
Lietuvoje. Norinti išvengti pra
laimėjimo, Lietuvos komunis
tų partija palaidojusi komu
nistinę ideologiją ir atsisky
rusi nuo Maskvos. Tačiau var
gu ar pavyks komunistų kandi
datams išvengti triuškinančio 
pralaimėjimo. Patys komunis
tai prisipažįsta, kad sąjūdi
ninkai laimės rinkimus. Tai 
bus pirmas per 72 metus vieti
nis komunistų partijos pra
laimėjimas rinkimuose Sov. 
Sąjungoje.

Kitos dienos, vasario 22 d. 
laidoje tas pats koresponden
tas pažymi, kad vieši apklau
sinėjimai rodo, jog komunis
tai turėtų masiškai pralaimė
ti. Baltijos kraštų žmonės tu
ri stiprų pagrindą nemėgti ko
munistų. Jie atsimena, kaip jų 
draugai ir giminės buvo suimi
nėjami ir tremiami į Sibirą, ar 
vietoje sušaudomi.

Gabi studentė, dabar jau iš
tekėjusi Birutė Nedziumins- 
kienė, nebuvo priimta į univer
sitetą studijuoti teisės, nes bu
vo Sibiro tremtinė. J.A.

Lietuvių protestai 
Maskvai

Lietuvių informacijos centro 
pranešimu, Sąjūdžio seimo ta
ryba bei du Sov. Sąjungos aukš
čiausiosios tarybos nariai pa
siuntė protesto telegramas ati
tinkamiems pareigūnams Mask
voje, kodėl Lietuvon nebuvo 
įsileisti keturi JAV-bių kong
resmenai?

Sov. Sąjungos aukščiausiajai 
tarybai ir Užsienio reikalų 
ministerijai vasario 20 d. pa
siųstoje telegramoje ryžtin
gai protestuojama prieš Sov. 
Sąjungos vyriausybės atsisa
kymą leisti į Lietuvą įvažiuo
ti lietuvių draugams - JAV 
kongresmenams. Jų atvykimas 
turėjo stiprinti tarpusavio su
pratimą ir pasitikėjimą tarp 
šalių ir tautų. Toks vyriausy
bės veiksmas yra priešingas 
naujai pertvarkai.

Sąjūdžio seimo tarybos pir
mininkas Vyt. Landsbergis 
kreipėsi į JAV prezidentą G. 
Bushą, telefaksu pasiųsdamas 
laišką. Jame sakoma, kad JAV 
kongresmenų atsilankymo tiks
las buvo stiprinti tarptauti
nį susipratimą ir užmegzti nau
jus politinius ryšius. Būtų bu
vę labai naudinga šiai žymiai 
kongresmenų grupei stebėti 
pirmus daugiapartinius rinki
mus į Lietuvos aukščiausiąją 
tarybą. Reiškiamas ryžtingas 
protestas prieš tebesitęsian
tį pažeidinėjimą Lietuvos su
verenumo. Prašoma JAV prezi
dentą protestuoti prieš Sov. 
Sąjungos užimtą poziciją. Toks 
sovietinės vyriausybės elge
sys yra laikomas nusikaltimu 
prieš Lietuvą, tarptautinės 
teisės pažeidimu ir JAV įžei
dimu. A.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Ontario NDP lyderis BOB RAE (viduryje) sveikina Sąjūdžio vadovus 
VYTAUTĄ LANDSBERGĮ (dešinėje) ir VIRGILIJŲ ČEPAITĮ (kairėje)

Įvykiai Azerbaidžane
KAZYS BARONAS

1982 m. Maskvoje išleista vo
kiečių Sov. Sąjungos gyvento
jų tautybių statistika “Die 
Voelker der UdSSR”. Joje nu
rodyta, kad Azerbaidžane gy
vena 7,9% rusų ir tiek pat ar
mėnų. Didžiausias rusų telki
nys yra aplink Baku miestą ir 
jo apylinkes. Čia jų priskaito- 
ma 400 su viršum tūkstančių. 
Prasidėjusi armėnų - azerbai
džaniečių nesantaika palietė 
taip pat rusus, nes atvykus spe
cialiems Raudonosios armijos 
ir KGB daliniams, azerbaidža
niečių liaudies fronto gink
luoti nariai (jie pagrobdavo 
net šarvuočius iš raudonar
miečių) ginklus nukreipė į ko
lonistus rusus. Vokiečių spau-
doje bei televizijoje rodomuo
se vaizduose buvo pranešta, 
kad rusų mažuma, bijodama 
“pogromų”, pradėjo bėgti iš 
Baku miesto. Dalis šeimų bu
vo raudonarmiečių, tačiau 
daugiausia civiliniai gyven
tojai.

Grasinimai
Nors Azerbaidžano valdžia 

teigė, kad prieš civilinius ru
sus nebus daromi išsišokimai 
— “pogromai”, tačiau kolonis
tai netiki, kad pasitraukus ka
riams, vietinių gyventojų gink
lai gali būti nukreipti prieš 
juos. Vokiečių spaudos kores
pondentai prisiminė prieš vie
nerius metus laiko vykusias de
monstracijas ir azerbaidža
niečių skandavimus: “Per vie
nerius metus mes padarysime 
galą armėnams, o per trejus — 
rusams”. Po metų neliko Azer
baidžane armėnų (tik autono
miniame Kalno Karabacho ra
jone), o priešrusiškos nuotai
kos kyla gyventojų tarpe. Gen. 
Kiriljuk oficialiai pranešė, 
kad Baku gatvėse ir provinci
joje rasti išmėtyti lapeliai 
su grasinimu: “Rusai, plauki
te save savo nuosavu krauju”.

Vokiečių spauda pažymi, 
kad priešrusiškos nuotaikos 
(Irano įtaka) netrukus persi
mes į Kazakstaną bei kt. isla
miškas tautas. Tuo tarpu bal- 
tiečiai, pasak vokiečių spau
dos, laisvės siekia kitu būdu.

Diplomato atsakymas
Maskvoje rusai nacionalis

tai siūlo Kremliui ištremti iš 
Maskvos visus armėnus ir azer
baidžaniečius. Pastarieji į tai 
atsakė: “Jeigu 20 tūkst. mūsų 
tautiečių bus priversti palikti 
Maskvą, tai 400 tūkst. rusų die
nos yra suskaitytos!...”

Sausio 28 d. laidoje 2,5 mil. 
tiražu sekmadieniais leidžia
mas “Bild am Sonntag” laik
raštis išspausdino platų pasi
kalbėjimą su Vakarų Vokieti
jos užsienio reikalų min. H. D. 
Genšeriu. Vienas klausimas 
taip skambėjo: “Ar suteiks 
Maskva paskiroms respubli
koms nepriklausomybę?” Dip
lomato atsakymas: “Sov. Są
jungos vyriausybė galvoja at
skiroms tautybėms suteikti 
daugiau nepriklausomybės, ta
čiau jas laikyti bendroje vals
tybėje”. Tos pačios dienos te
levizijos programoje jis pasi
sakė už rėmimą visų M. Gorba
čiovo reformų, ypač ūkinių.

M. Gorbačiovas apie Lietuvą
Sov. Sąjungos Bonnos amba

sada leidžia mėnraštį “Sowjet
union heute” — “Sov. Sąjunga

■sAMocmA-j Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus

ZX.. F*lenys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8 Tel. (416)625-2412 

šiandien”. Sausio mėnesio lai
doje net penkiuose lapuose iš
spausdino M. Gorbačiovo pasi
sakymą “Partijos vienybėje 
glūdi perestroikos ateitis”. 
Jame jis atsako ir į Lietuvos 
komunistų partijos pasitrauki
mą iš Maskvos globos ir to pa
sekmes. Jis nurodo Lietuvos 
eksportą, kuris siekia 6 mili
jardus rublių, daugiausia leng
vos pramonės ir žemės ūkio ga
miniai, bei importą-7 milijar
dų rbl. Tai įvairi žaliava, at
vežama daugiausia iš Rusijos. 
Jo pasisakyme Lietuvos vardas 
paminėtas net 38 kartus.

Sausio mėnesį Vašingtone 
leidžiamas “National Geogra
phic” žurnalas išspausdino 
labai platų straipsnį apie 
Sov. Sąjungą. Trijose nuo-
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Atviras laiškas mūsų draugams - lietuviams
Dramatiškai istorinis įvykis - Lietuva siekia nepriklausomybės

BRANGŪS LIETUVIAI,
Kai geležinė uždanga nukri

to ir Rytų Europa laisvėja, su 
džiaugsmu ir žavesiu visas pa
saulis pritaria jūsų numylė
tos Lietuvos narsumui ir drą
sai, išreikštai 1990 m. vasario 
24 d., siekiant nepriklausomy
bės.

Šiuo pasibaigė pagaliau 
Maskvos viešpatavimas Bal
tijos šalyje. Niekada daugiau 
nebegrįš tas liūdesys, tie din
gę metai jūsų jaunimui, kas 
per ilgiausias dienas ir klai
kias naktis visą pusę šimtme
čio dėjosi rusams viešpatau
jant.

Jūsų tikėjimas, stiprybė, at
kaklumas, rodytas išeivijos 
metais — buvo mums įkvėpi
mas. Jūsų ištikimybė, pasi
šventimas ir meilė gimtajam 
kraštui liko šviesiu atsidavi
mo pavyzdžiu. Dabar svajonė 

traukose vaizduojamas olim
pinių žaidynių dalyvių pri
ėmimas Kremliuje. Vienoje 
mūsiškis Arvydas Sabonis kal
basi su M. Gorbačiovu. Po nuo
trauka parašyta — priėmimo 
metu Arvydas Sabonis, Sov. 
Sąjungos krepšinio rinkti
nės aukso medalio laimėto- 
jas-žvaigždė paprašė ir vėliau 
gavo leidimą žaisti už Sov. 
Sąjungos ribų. Nors Portland 
Trail Blazers turėjo teisę į 
septynių pėdų trijų colių lie
tuvį, tačiau jis pasirašė 1989- 
1990 m. sezono sutartį žaisti 
Ispanijoje. 

NORITE PAKEISTI JŪSŲ 
NUOSAVYBĖS ĮVERTINIMĄ?
Jūs dar turite laiko paduoti prašymą dėl jūsų 1989 m. 
nuosavybės įvertinimo, jeigu jūs galvojate, kad jūsų 
namas arba verslo nuosavybė buvo neteisingai įver
tinta. Šis įvertinimas yra svarbus, nes jis nustatys jūsų 
nuosavybės mokesčius 1990 metams. Nuosavybės 
nustatyta vertė yra dauginama iš miesto ir mokyklos 
“mill rates” tam, kad nustatytų jūsų nuosavybės 
mokesčius.
Notice of Property Valuation buvo išsiųstos tiems 
savininkams, kurių nuosavybės vertė pasikeitė nuo 
praeitų metų. Open House informacijos susirinkimai 
vyko jūsų gyvenamajame rajone ir jūs turėjote galimybę 
klausti bei išsiaiškinti klaidas.
Assessment Roll buvo nusiųstas į jūsų miesto 
valdybą 1990 m. vasario 27 d. Jūs galite peržiūrėti 
šį “Roll” jūsų miesto valdybos įstaigoje normaliomis 
darbo valandomis. Jeigu jūs galvojate, kad jūsų 
nuosavybė buvo neteisingai įvertinta ir jūs dar 
neužregistravote savo prašymo, jūs dar turite laiko iki 
1990 m. kovo 20 d. pristatyti prašymą į Assessment 
Review Board. Prisiminkite, jeigu jūs ir negavote 
Notice of Property Valuation, jūs vistiek turite teisę 
paduoti prašymą.

Prašymų pristatymo paskutinė diena - 
1990 m. kovo 20 d.

Assessment Review Board yra nepriklausoma komisija, 
pavaldi Ontario Teisingumo Ministerijai. Šios komisijos 
tikslas yra suteikti jums dar vieną galimybę dėl 
nuosavybės įvertinimo pakeitimo, jeigu jūs galvojate, kad 
jūsų įvertinimas neatitinka panašios nuosavybės jūsų 
gyvenvietėje. Ši Review Board yra paprastesnė ir 
lengviau prieinama, negu teismas. Jūs galite atstovauti 
savo bylai asmeniškai, galite turėti advokatą arba draugą 
ar giminę, kuris jums atstovautų.
Paduoti prašymams jūs galite naudoti Notice of Appeal 
formas, kurios gaunamos iš Assessment Review Board, 
Regional Assessment Office arba iš jūsų miesto 
valdybos įstaigos. Jūs taip pat galite naudoti Notice of 
Property Valuation antrą pusę arba jūs galite rašyti 
laišką, nurodant nuosavybės adresą ir “roll number”, 
kartu su prašymo priežastimis. Prašymai turi būti 
siunčiami į Regional Registrar, Assessment Review 
Board žemiau nurodytu adresu.
Jeigu jūs padavėte prašymą dėl praeito įvertinimo, jums 
reikės duoti prašymą į Assessment Review Board 
kiekvienais metais tokiu atveju, jeigu jūsų prašymas dar 
nebuvo išspręstas arba jeigu jūsų 1989 m. Notice of 
Property Valuation neatspindi paskutinio komisijos 
nutarimo.
Kai kuriose Ontario provincijos vietose jūs galite reika
lauti dvikalbės (anglų/prancūzų) Appeal Board. Prašome 
nurodyti užpildant prašymą, jeigu jums reikalingos šios
paslaugos.

Ministry 
of 
Revenue

Regional Registrar Regional Registrar
Assessment Review Board Assessment Review Board
605 Sheppard Centre 80 Bloor Street West, Suite 701
2 Sheppard Ave. East Toronto, Ontario M5S 1L9
North York, Ontario M2N 5Y7

apie Lietuvos nepriklausomy
bę virsta tikrove, jūsų narsi 
tauta išsilaisvina iš rusų prie
spaudos ir žengia į laisvę.

1990 m. vasario 24-oji įeina 
istorijon kaip diena, kada il
gai laukta laisvė prašvito dan
guje: maža, bet narsi Lietuva 
tampa Dovydu, nugalėjusiu 
Galijotą. Šitomis istorinėmis 
dienomis mes džiaugiamės 
kartu su jumis. Telaimina Die
vas Lietuvą, jos žmonės ir vi
sus baltiečius.

Julia Eckert-Maclean 
President,
Canadian Friends of the Baltics
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® PAVERGTOJE IE/nilI © LIETUVIAI PASAULYJE
“OBELIS” ŠĖTOJE

Šėtos miestelis Kėdainių ra
jone pasipuošė prekybos centru 
“Obelis”, pakeitusiu senąsias 
parduotuves. Pirkėjų dabar lau
kia patogiai išdėstytos prekės 
maisto ir pramoninių gaminių 
skyriuose. Pasistiprinti kvie
čia valgykla ir kavinė, savo ga
minius siūlo konditerijos sky
rius. “Obelies” prekybos centru 
džiaugiasi jam vadovaujantis 
“Šušvės” vartotojų kooperatyvo 
pirmininko pavaduotojas Algir
das Senavaitis: Duona saugoja
ma patogioje spintoje. Centras 
turi ratinį traktorių išvežti su
sikaupusiai tarai ir parsivežti 
naujoms prekėms.

ATGIMIMO MUZIEJUS
Vasario 7 d. Lietuvos muziejų 

darbuotojai ir kultūros minis
terijos atstovai aptarė Vilniu
je 1948 m. įsteigto LTSR revo
liucijos muziejaus pertvarkymą. 
Tas sovietinamos Lietuvos mu
ziejus, įsikūręs jam skirtame 
naujame pastate, pats buvo ta
pęs stalinizmo laikų ekspona
tu, kurio vilniečiai lenkiasi iš 
tolo. Mat jame buvo sutelkta vi
sa sovietinio marksizmo-leniniz
mo propaganda, garsinusi komu
nistų veiklą Lietuvoje, jai skir
tus suvažiavimus, tariamąsias 
klasių kovas, okupaciją, pava
dintą sovietinės santvarkos at
kūrimu, Maskvai tarnavusius 
partizanus II D. karo metais. 
Įvykusiuose pokalbiuose buvo 
nutarta, kad nepriklausomybės 
siekiančiai lietuvių tautai da
bar reikia Lietuvos atgimimo 
muziejaus, kuriam tiks ne tik 
modernios uždaromo LTSR re
voliucijos muziejaus patalpos, 
bet ir kai kurie rodiniai, įgau- 
nantys kitą prasmę. Naujojo mu
ziejaus rodiniai bus susieti su 
lietuvių tautos atgimimu nuo 
XIX š. antrosios pusės iki da
bartinių dienų. Lietuvos atgimi
mo muziejus atspindės tautos 
kančių kelią, kurį liudija išei
vija, rezistencija ir tremtis. Mu
ziejuje taipgi bus vietos Lietu
voje nuo senų laikų gyvenusioms 
tautybėms, jų kultūrai ir liki
mui.

BALTIJOS PROBLEMOS
1989 m. gruodžio pradžioje 

Rygoje buvo surengtos keturias 
dienas trukusios tarptautinės 
svarstybos “Baltija vakar, šian
dien ir rytoj”. Joms vadovavo Lat
vijos fondo “Baltica” pirm, do
centas Jonas Bergholcas. Svars- 
tybose dalyvavo Danijos, Brita
nijos, Lenkijos, Suomijos moks
lininkai. Lietuvos mokslų aka
demijos institutams atstovavo 
biologijos mokslų kandidatė Lilė 
Lazauskienė, geografijos moks
lų kandidatas Vaižgantas Kirlys 
ir geologijos-minerologijos 
mokslų kandidatas Olegas Pus- 
telnikovas. Išklausyta daug pra
nešimų ir pasisakymų apie mil
žinišką žalą, kurią Baltijai pa
staraisiais dešimtmečiais pada
rė mažieji vandenys — upės, 
upeliai, vandentiekio ir kanali
zacijos įrenginiai. Baltijos jū
ros užterštumas pasiekė kritinę 
ribą, atnešdamas didelę grėsmę 
net menkėms ir silkėms. Jūrų 
teisė ypač gerai išvystyta Dani
joje. Ten griežtai baudžiamos 

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.

įmonės, išleidžiančios teršalus 
iš savo kiemų. Aplinkiniams 
gyventojams jos turi mokėti di
deles baudas. Prisiminta ir Lie
tuva, kur Jonavos azoto gamykla, 
sprogus amoniako saugyklai, ap
nuodijo šimtus žmonių. Ji ir 
šiandien nėra sumokėjusi jokios 
kompensacijos. Kalbėta ir apie 
Mažeikių naftininkus, Kėdainių 
chemikus, Lietuvos miestus, 
miestelius ir kaimus, teršalus 
siunčiančius Baltijos jūron. Nu
tarta tokias tarptautines svarsty- 
bas kasmet rengti Baltijos pajū
rio valstybėse ir įvairiose res
publikose.

KOMISIJOS NUTARIMAI
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos posėdyje vasario 7 d. buvo 
priimti ir patvirtinti Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos 1939 m. su
tartis bei jų pasekmes tyrusios 
komisijos nutarimai. Šiai Lietu
vos aukščiausiosios tarybos ko
misijai vadovavo Lietuvos moks
lų akademijos pirm. Juras Požė
la, padaręs specialų pranešimą. 
Aukščiausiosios tarybos patvir
tinti nutarimai Molotovo-Rib- 
bentropo sutartis bei jų slap
tuosius protokolus paskelbė ne
galiojančiais dėl tarptautinės 
teisės pagrindinių principų pa
žeidimo. Negaliojančiais tapo ir 
kiti anuometiniai veiksmai: Lie
tuvoje 1940 m. pravesti liaudies 
seimo rinkimai, jo liepos 21 d. 
prašymas Lietuvą priimti į So
vietų Sąjungą ir Maskvos suti
kimas rugpjūčio 3 d. Tie spren
dimai yra neteisėti, juridiškai 
nesaistantys Lietuvos. Tad Lie
tuvos aukščiausioji taryba siū
lo Sovietų Sąjungai pradėti abi
puses derybas dėl Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo, grą
žinančias 1920 m. liepos 12 d. 
taikos sutartimi amžiams pripa
žintas teises Lietuvos valstybei 
ir lietuvių tautai.

KITOS PASTABOS
Komisijos pirm. J. Požėlos 

pranešime buvo ir kitų taiklių 
pastabų, nepatekusių į Lietuvos 
aukščiausios tarybos priimtą 
nutarimą, patvirtintą prezidiu
mo pirm. A. Brazausko ir sekr. 
L. Sabučio parašais. Pranešime 
objektyviai aptariamas Sovietų 
Sąjungos ultimatumas Lietuvai, 
agresija tapęs neribotas Rau
donosios armijos dalinių įves
dinimas, pasibaigęs okupacija 
ir priverstiniu Lietuvos įjun
gimu į Sovietų Sąjungą. Liau
dies seimo rinkimai nebuvo de
mokratiški. Balsuojant buvo 
griebtasi spaudimo, grasinimų 
ir klastojimo. Rinkimų išvaka
rėse buvo suimti žymesnieji 
galimos opozicijos veikėjai. 
Liaudies seimo rinkimuose nė 
žodžiu nebuvo užsimintas pla
nuojamas Lietuvos įjungimas į 
Sovietų Sąjungą. Seimo nariai 
tokiam žingsniui neturėjo rin
kėjų įgaliojimo. Nepriklauso
mos Lietuvos respublikos kons
titucijos pirmojo straipsnio 
antroji dalis pabrėžia, kad vals
tybės suverenitetas priklauso 
tautai, o ne prezidentui ar sei
mui. Liaudies seimo nuospren
dis Lietuvą įjungti Sovietų Są- 
jungon konstituciniu požiūriu 
buvo neteisėtas, įvykdytas be 
tautos atsiklausimo ir prita
rimo. V. Kst.

ANTANO GUDINSKO sniego skulptūros 1990 metais Ontario Hamiltone Nuotr. J. Miltenio

Wasaga Beach, Ont.
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVEN

TĖS MINĖJIMAS šioje apylinkėje 
įvyko vasario 24 d., 2 v.p.p., Gerojo 
Ganytojo misijos salėje. Kalbėjo 
KLB valdybos vicepirm. Vytautas 
Bireta, iškeldamas tautos sunkią 
kovą už nepriklausomą gyvenimą. 
Jis dėkojo tautiečiams už aukas 
Kanados Lietuvių Bendruomenei 
ir ragino savo aukomis, ypač šiuo 
laiku, ir toliau per šią organiza
ciją remti atgimstančios Lietuvos 
pastangas atgauti prarastą ne
priklausomybę.

Po paskaitos Aldona Vitkienė 
paskaitė G. Iešmanto ir kitų Lie
tuvos poetų kūrybą. Kovotojai už 
Lietuvos laisvę buvo pagerbti 
atsistojimu ir minutės susikau
pimu. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. Šventę organizavo ir jai 
vadovavo KLB įgaliotinis Juozas 
Mažeika.

Po minėjimo sekė skanios vai
šės. kurias paruošė Wasagos lie
tuvių moterų būrelis. Kor.

Calgary, Alberta
VASARIO 16-SIOS dieną prie 

Kalgario miesto rotušės dr. A. 
Šlekio ir K. Dubausko pastango
mis buvo iškelta Lietuvos vėlia
va, o miesto burmistras Al Duerr 
tą dieną paskelbė Lietuvos diena.

Gyvai tikėdami artėjančia Lie
tuvos laisve, Kalgario lietuviai 
1990 m. vasario 17 d. susirinko 
švęsti nepriklausomybės sukak
ties. Salė buvo papuošta Lietu
vos ir Kanados vėliavomis bei 
lietuviškomis juostomis.

Minėjimui vadovavo KLB Kal
gario apylinkės vicepirm. Pau
lius Alekna. Pagrindinę kalbą 
pasakė valdybos pirm. dr. Arū
nas Šlekys. Savo kalboje jis 
paminėjo įvykius Lietuvoje, lais
vojo pasaulio lietuvių veiklos 
svarbumą, ypač šiomis dienomis.

Meninėje dalyje išgirdome kelis 
muzikinius kūrinius, pianinu at
liekamus Brigitos Šlekytės ir Ar
vydo Krauso, o taip pat Vytauto 
Kasniūno “Kankinės Vasario Še
šioliktosios šventą žodį”, kurį 
paskaitė K. Dubauskas. Buvo ir 
svečių: G. S. Noreikai iš Leth
bridge ir E. K. Šlekiai iš Toron
to. Po vakarienės vyko loterija 
ir šokiai. Minėjimas praėjo sklan
džiai. Daug prie jo pasidarbavo
J. A. Vyšniauskai, E. A. Krausai, 
A. Condon-Dubauskaitė, J. Stan
kevičius, K. J. Dubauskai ir kiti.

KALGARIO LIETUVIAI NE
SNAUDŽIA. Turbūt atgimstančios 
Lietuvos entuziazmo banga palie
tė ir Kalgario lietuvių mažą kolo
niją. Pastaruoju metu, ir tai per 
trumpą laiką, daug kas įvyko. Pra
eitą rudenį KLB Kalgario apylin
kės nariai išsirinko naują valdy
bą. Valdybos pirmininku tapo dr. 
Arūnas Šlekys, vicepirm. Paulius 
Alekna, sekr. J. Vyšniauskienė, 
ižd. A. Condon-Dubauskaitė ir na
riai: E. Krausienė, N. Astravienė,
K. Dubauskas, Yonė Kvietytė- . 
Young, T. Kasper. Naujoji valdyba 
— daugiausia jaunosios kartos lie
tuviai. Jau pirmame susirinkime 
jie pateikė keletą svarbių, aktua
lių pasiūlymų, kaip pagyvinti mū
sų kolonijos veiklą. Gal svarbiau
sias užmojis — tai ligšiolinį biu
letenį patobulinti iki laikraštėlio 
lygio, pavadinti jį “Vėju” ir išleisti 
pastoviai keturis kartus permetus. 
Jo redaktoriai: dr. A. Šlekys ir N. 
Astravienė; techniniai redakto
riai — K. Dubauskas, J. Vyšniaus
kienė, Y. Kvietytė-Young.

Antras dėmesio vertas rengi
nys — tai tradicinės lietuviškos 
Kūčios, kurios įvyko prieš pat Ka
lėdų šventes, suruoštos Kalgario 
lietuvių mokyklos ir abiejų orga
nizacijų pastangomis. Prieš va
karienę žodį tarė KLB Kalgario

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu "Union Gas" /ft) 
atstovas) W

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

apylinkės pirm. dr. A. Šlekys, bu
vo laužomos plotkelės, ragauja
ma iš Lietuvos parvežta duona. 
Meninę programą atliko lietuvių 
mokyklos mokiniai. Susirinko gra
žus lietuvių ir pakviestų svečių 
būrys. Būtų malonu, kad šis pa
protys išsilaikytų pas mus ir atei
tyje.

Turbūt žymiausias, nors pasku
bomis suruoštas renginys — tai 
demonstracija 1990 m. sausio 11 
d. prie miesto rotušės. Susidomė
jimas ja vietinės spaudos, radi
jo ir televizijos buvo didelis. Iš
samią informaciją Lietuvos rei
kalais televizijai ir radijo sto
tims davė dr. Arūnas Šlekys. Po 
demonstracijos buvo pamaldos, 
kurias mielai sutiko atlaikyti 
vengrų kunigas J. Monax.

Vėliausias mūsų užmojis — pa
dėti surinkti atitinkamą lietu
višką medžiagą Kanados lietuvių 
muziejui-archyvui Toronte. Tam 
tikslui jau susidarė moterų bū
relis ir ėmėsi garbingo darbo.

Nelė Astravienė

Delhi, Ontario
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS paskelbimo 72-sias metines 
mūsų apylinkėje paminėjome va
sario 18, sekmadienį. Pradėjome 
minėjimą iškilmingom pamaldom 
11 v.r., dalyvaujant vietos šauliams 
su vėliavom parado uniformose ir 
gražiam būreliui jaunimo, pasi- 
puošusio tautiniais drabužiais.

Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. L) Kemėšis jautriu, 
dienai skirtu' pamokslu skatino 
visus dalyvius karštai maldai, 
prašant Dievo palaimos kovojan
čiai mūsų tėvynei šiuo kritišku 
laiku. Mišių skaitymus gražiai 
atliko gimnazistė Rita Pargaus- 
kaitė, tikinčiųjų maldą, perpin
tą prašymais Lietuvai laisvės.

1. Sutvarkome dokumentus 
privačiom kelionėm (Lietuvą. Parūpiname iškvietimus 
neturintiems giminių Lietuvoje, surandame gyvenamą vietą, 
pasitinkame 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.
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Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
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1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

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

paskaitė A. Aleliūnienė ir aukas 
nešė moksleivės S. Pargauskaitė 
ir A. Ramoškaitė. Parapijos cho
ras gražiomis giesmėmis padėjo 
sukrauti visų maldas ant tėvynės 
meilės aukuro. Po Mišių sugiedo
tas Tautos himnas. Padėka chorui 
ir vargonininkei B. Vytienei.

Po pamaldų parapijos salėje 
KLB Delhi apylinkės pirmininkas 
pradėjo minėjimą, pateikdamas 
programą. G. Rugienis, Tautos 
fondo įgaliotinis įžangai pabėrė 
rinktinę gražių dienai minčių 
ir ragino dalyvius gausiai aukoti 
Tautos fondui. Paskaitą, gautą iš 
KLB krašto valdybos ir paruoštą 
dr. P. Lukoševičiaus, perskaitė 
B. Vytienė, pabaigai paberdama 
ir savo minčių. Ypatingai gra
žius, patriotinius eilėraščius 
padeklamavo Rita Pargauskaitė 
ir Asta Ramoškaitė. Buvo paro
dytos dvi vaizdajuostės, gautos 
iš Lietuvos: Vasario 16 pamaldos 
Kaune su labai jautriu kardino
lo Vincento Sladkevičiaus pa
mokslu ir Vilniaus universiteto 
studentų ansamblio tautinių šo
kių, dainų ir muzikos pynė.

Pabaigai solo padainavo Audra 
Ramoškaitė. Jai tik 9 metai, bet 
savo lyriniu jaunu balseliu gra
žiai padainavo Maironio “Oi ne
verk motinėle, kai tavo jaunas 
sūnus eis ginti brangiosios tė
vynės . . ." Ji šia dainele ištraukė 
džiaugsmo ašarėlę ne tik savo 
mamytei, bet ir visai auditorijai, 
paskutiniu posmu įtraukdama į 
dainą visus dalyvius.

Parapijos katalikės moterys 
visus pavaišino lietuviškais su
muštiniais, pyragaičiais ir kava. 
Dalyviai, norėdami padėti kovo
jantiems broliams tėvynėje, gau
siai aukojo Kanados Lietuvių 
Bendruomenei ir Tautos fondui.

P.A.

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

JA Valstybės
Jolanta Macevičiūtė, Vilniaus 

universiteto filologijos fakul
teto studentė, specialybe pasi
rinkusi anglų kalbą ir literatū
rą, vienerių metų tobulinimosi 
kursui atvyko į Wellesley koled
žą, Mass. Ji yra dukra Danutės 
Macevičienės, Vilniaus eksperi
mentinės ir klinikinės medici
nos tyrimo instituto farmakolo
gijos skyriaus vedėjos, skaičiu
sios pranešimą Vl-jame mokslo 
ir kultūros simpoziume Čikago
je. Pasinaudodami studentų kei
timosi programa, JAV dabar to
bulinasi penki įvairių specialy
bių Lietuvos studentai.

A. a. Nijolė Zobarskaitė, rašy
tojo Stepo Zobarsko 1937 m. va
sario 13 d. Kaune gimusi dukra, 
mirė sausio 19 d. Niujorko ligo
ninėje. Palaidota sausio 22 d. 
Cypress Hills kapinėse. Laidotu
vėmis rūpinosi Stamforde gyve
nantis dėdė Vladas Malinaus
kas. Velionė buvo baigusi anglų 
kalbos ir literatūros studijas 
magistrės laipsniu, dirbo dėsty
toja Šv. Jono ir Portlando uni
versitetuose. Tėvui talkino jo 
įsteigtoje “Manyland” leidyklo
je, išversdama Afrikos tautų pa
sakas “The Mountain Dove”, es
kimų pasakas “Tundra Tales”, 
Aloyzo Barono romano “Trečioji 
moteris” anglišką laidą “The 
Third Woman”, A. Vaičiulaičio, 
V. Ramono, J. Gliaudos, J. Kra- 
likausko bei kitų rašytojų nove
lių. Abu tėvai mirė Woodhave- 
ne: motina Milda Malinauskaitė- 
Zobarskienė — prieš keliolika 
metų, tėvas Stepas Zobarskas — 
1984 m. birželio 19 d. A. a. Ni
jolė Zobarskaitė sirguliuoti bu
vo pradėjusi po motinos mirties. 
Liga vystėsi, ligoninėje teko 
praleisti ilgesnį laiką.

A. a. Medardas Bavarskas, Kė
dainiuose 1924 m. birželio 8 d. 
gimęs rašytojas ir žurnalistas, 
mirė slaugos namuose Detroite 
1989 m. gruodžio 18 d. Išeivijos 
lietuviams jis prisimintinas iš 
veiklos pokarinės V. Vokietijos 
DP stovyklose. Schweinfurte 
1945-48 m. redagavo laikraštį 
“Tėviškės garsas”. Velionies kū
rybinį tų dienų palikimą suda
ro: novelių rinkinys “Klajūnas” 
(1946), romanas “Pilkieji namai” 
(1947) ir eilėraščių rinkinys 
“Sunkios valandos” (1948). Imi
gravo į JAV ir įsikūrė Detroite. 
Trumpa žinutė apie jo mirtį pa
skelbta vasario 8 d. dienraščio 
“Draugas” Detroito lietuvių sky
riuje. Iš jos sužinome, kad ve
lioniui teko dirbti sunkų fizi
nį darbą fabrike prie metalo 
formų. Ten jis susižalojo ran
ką, atitrūko nuo lietuvių, nusi
vylė gyvenimu ir anksti pateko 
į slaugos namus.

“Dirvos” savaitraščio reika
lai aptarti specialiame posė
dyje Klivlande vasario 11 d. Po
sėdyje dalyvavo: “Vilties” drau
gijos pirm. inž. Vaclovas Mažei
ka, vykdomasis vicepirm. dr. 
Vladas Bložė, sekr. Vladas Blin- 
strubas, Amerikos lietuvių tau
tinės sąjungos pirm. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, Tautinio sąjū
džio pirm. inž. Eugenijus Bart
kus, “Naujosios vilties” red. Vy
tautas Abraitis, “Dirvos” redak
toriai Vytautas Gedgaudas ir 
Stefa Gedgaudienė. “Dirva” šie
met švęs deimantinę sukaktį. 
Šia proga dabar vedamas lėšų 
telkimo vajus užtikrinti švie
sesniam jos rytojui. 1989 m. ru
denį red. V. Gedgaudas, prie 
redakcijos vairo praleidęs dau
giau kaip 30 metų, dėl amžiaus 
ir sveikatos pareiškė norą pa
sitraukti į užsitarnautą poilsį. 

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 1.1. 

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

Visų posėdžio dalyvių pasirašy
tame nutarime pranešama: “Ap
svarsčius susidariusią situaci
ją ir įvertinant red. Vytauto 
Gedgaudo darbą, pastangas ir 
pasišventimą, vienbalsiai kvie
čiant, Vytautas Gedgaudas su
tiko ir toliau redaguoti ‘Dirvą’, 
kad visi kartu galėtume atšvęs
ti ‘Dirvos’ deimantinį jubilie
jų ir iškilmingai užbaigti veda
mą vajų. Taip pat reiškiame gi
lią padėką visiems bendradar
biams, skaitytojams ir rėmė
jams. Kviečiame ir toliau bend
radarbiauti ‘Dirvoje’, ją skai
tyti ir remti finansiškai”.

Brazilija
P. Amerikos lietuvių jauni

mas sausio 7-12 d.d. “Lituani
kos” stovyklavietėje prie Sao 
Paulo aptarė VII-jo pasaulinio 
lietuvių jaunimo kongreso rei
kalus. Pasitarimams skirtą IV-jį 
P. Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavimą surengė Brazilijos 
lietuvių jaunimo sąjungos val
dyba, o jam vadovavo Klarisė 
Bacevičiūtė ir Marius Šimkū
nas. Iš Argentinos atvyko 43 
svečių ekskursija, kurios be
veik pusė dalyvių įsijungė į kon
greso reikalų svarstymą. Urug
vajui atstovavo du dalyviai, 
Brazilijai — aštuoni. Suvažia- 
viman įsijungė iš Kanados at
vykęs Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos valdybos pirm. Al
vydas Saplys, kun. A. Saulaitis, 
SJ, iš Čikagos ir būsimo VII-jo 
jaunimo kongreso finansų komi
teto pirm. Alfredas Ruplėnas iš 
Argentinos. Kongreso koordina
tore buvo išrinkta Argentinos 
lietuvių jaunimo sąjungos valdy
bos pirm. Ariana Rastauskaitė. 
Septintasis pasaulinis lietuvių 
jaunimo kongresas bus pradėtas
1991 m. gruodžio 19 d. Argenti
noje, Buenos Aires mieste, susi
pažinimo vakaru ir studijų sa
vaite gruodžio 20-26 d.d. Baig
minė kongreso dalis bus Brazili
joje su kongreso dalyvių stovyk
la ir kongreso uždarymo švente
1992 m. sausio 8 d.

Australija
Melburno lietuvių kolonija 

susirūpino Lietuvių sodyba vy
resnio amžiaus tautiečiams. 
Šiuo reikalu daugiau yra nuvei
kę Sidnio ir Adelaidės lietuviai, 
bet dabar žada pajudėti ir mel- 
burniškiai. Organizacinį Lietu
vių sodybos komitetą, vadovau
jamą Danos Levickienės, sudarė 
Regina Umbražiūnienė, Rasa 
Lipšienė, Viva Alekna ir Romas 
Saženis. Pastarasis yra staty
bininkas, apžiūrintis Lietuvių 
sodybai pasiūlytas vietas, ieš
kantis tinkamiausios. Oficialūs 
formalumai, liečiantys Lietuvių 
sodybos registraciją, fondo įstei
gimą ir statuto paruošimą jau 
yra užbaigti. Iniciatorių susi
rinkime susikaupimo minute 
buvo pagerbtas jų gretoms pri
klausęs a.a. Jonas Mašanauskas.

Izraelis
Izraelyje yra išleista studija he

brajų kalba apie žydų gelbėto
jus II D. karo metais Austrijoje, 
Vokietijoje, Danijoje, Olandi
joje, Vengrijoje, Lenkijoje ir 
Lietuvoje. Minėtuose kraštuose 
išvardinta ir aprašyta po kele
tą pasižymėjusių gelbėtojų, Lie
tuvoje — tik viena Ona Šimaitė. 
Tai skriauda Lietuvai, nes ten 
žydų gelbėtojų, ir tai labai žy
mių, buvo palyginti gana daug. 
Studijos autorius — Alexander 
Bronowski, jos angliškas pava
dinimas — “They were few”. 
Hebrajiškos versijos išleidimo 
data nepažymėta. Ruošiamas 
vertimas į anglų kalbą.



(Atkelta iš 1-mo psl.) 
Knighto pagalbininkei M. Col
lins pridėti ir moterų statuso 
reikalai. Kiti pagrindinių mi
nisterijų vadovai nebuvo pa
liesti pasikeitimų.

Šiandien daug rašoma ir kal
bama apie Kvebeko provinci
ją, jos dabartinį premjerą R. 
Bourassą, jo reikalavimą pa
tvirtinti Meech Lake sutartį. 
Jos dėka Kvebekui būtų su
teiktas oficialus savitumo pri
pažinimas Kanados konstitu
cijoje. Tačiau retai kas beuž- 
simena apie liūdnus demogra
finius duomenis, kuriuos jau 
pernai rudenį atskleidė de
mografas M. Paille 
prancūzų kalbos 
Gimdyvės amžiaus 
Kvebeko statistikoje
po 1.4 vaiko, kai prieš 30 metų 
tekdavo po 3,8 vaiko. Dabarti
niai duomenys netgi neužtik
rina turimo prancūzų skai
čiaus ateičiai. Jam išsilaikyti 
kiekvienai gimdyvės amžiaus 
moteriai statistikoje reikėtų 
turėti 2,1 vaiko. Nepadeda ir 
naujavedžių šeimoms valdžios 
įvestos vienkartinės premijos: 
už pirmą vaiką — $500, už ant
rą — $1.000, už kitus — po 
$4.500.

Kvebeko 
taryboje, 
moteriai 
tenka tik

Demografo M. Paille statisti
ka liudija, kad prancūzų šei
moms dabar daugiau rūpi ne 
vaikai, o geras gyvenimas. 
Montrealio didmiestis 1996 m. 
turės tik 56% prancūziškai kal
bančių gyventojų. Mat kitų 
tautybių šeimų prieauglis yra 
penkis kartus didesnis už 
prancūzų. Gyventojų skaičių 
taipgi papildo Montrealyje ap
sigyvenantys ateiviai. Tačiau 
iš jų menka nauda šiam pran
cūziškam miestui, kai prancū
zų kalbą pasirenka tik 3% atei
vių, anglų — 22%, o visi kiti lai
kosi gimtosios tėvų kalbos. 
Meech Lake sutartis Kvebeko 
provincijai užtikrintų propor
cingą Kanados ateivių dalį, 
leistų didesnę įjungimo pran- 
cūziškan gyveniman kontrolę. 
Ji betgi nesumažintų didesnio 
ateivių prieauglio ir meilės 
gimtajai tėvų kalbai. Dabar
tinis įstatymas reikalauja, 
kad vaikai mokytųsi prancūzų 
kalba, o demografas M. Paille 
nuogąstauja, kad ji 1996 m. 
daugeliui vaikų jau nebus pa
grindinė kalba.
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Sidabrinės sukakties vasa
rio 15 d. susilaukė Kanados 
raudono klevo lapo vėliava, 
pirmą kartą iškelta 1965 m. va
sario 15 d. Ji buvo suplanuota 
ir Kanados parlamento patvir
tinta liberalu ministerio pirm. 
L. B. Pearsono pastangų dėka. 
Parlamento komisija buvo pa
siūliusi tris projektus: Brita
nijos prekybos laivyno raudo
ną vėliavą su šv. Jurgio kryžiu
mi kairiajame viršutiniame 
kampe, tris L. B. Pearsono 
remtus raudonus klevo lapus 
baltame fone su vertikaliom 
mėlynom spalvom abiejuose 
vėliavos galuose ir raudoną 
klevo lapą baltame fone su 
raudonais abipusiais šonais. 
Trečiasis projektas buvo libe
ralo J. Mathesono. Naujai Ka
nados vėliavai nepritarė le
gionieriais vadinami kanadie
čiai karo veteranai, patenkin
ti Britanijos vėliava su šv. Jur
gio kryžiumi. Už ją kovojo ir 
opoziciją jungiantis Kanados 
konservatorių vadas J. Diefen- 
bakeris. Vyko nesibaigiantys 
aštrūs ginčai. Ministeris pirm. 
L. B. Pearsonas netgi buvo pa
siūlęs referendumą Kanados 
vėliavos klausimu, jeigu par
lamentas neįstengs padaryti 
sprendimo.

Kai pagaliau buvo pasiektas 
galutinis balsavimas, J. Die- 
fenbakeris su konservatoriais 
nutarė remti raudono klevo 
lapo projektą, tikėdamasis, 
kad liberalai balsuos už mi
nisterio pirm. L. B. Pearsono 
peršamą trijų klevo lapų pro
jektą. J. Diefenbakeriui atro
dė, kad jam pritars NDP socia
listai su kreditistais ir kad L. 
B.. Pearsonas susilauks pra
laimėjimo, negavęs reikalau
jamos balsų daugumos. Ta
čiau Kanados parlamento na
riai naująja jos vėliava vien
balsiai pasirinko raudoną kle
vo lapą, sugriaudami J. Die- 
fenbakerio trukdymo taktiką. 
Tad dabartinė Kanados vėlia
va, susilaukusi plataus pripa
žinimo pasaulyje, iš tikrųjų 
yra susieta su politiniu kom
promisu. Dėl jo ne visiems at
rodo logiškos jos spalvos, 
ypač raudono klevo lapo, bet 
šiandien ji sėkmingai garsina 
Kanadą.

• Jei tau rūpi Lietuva, turi rūpėti 
ir lietuviška spauda

VISOS PASAULIO SISTEMOS

SONA HI Fl TURI VISKĄ
110-220 VOLTS 

50-60 Hz

'Mes persk?'

SONY CFS-W350S

Užsukite pas mus 
įsigyti dovanų 

savo mylimiesiems 
arba savo asmeniškai 
pramogai Kanadoje.

$12999
® HITACHI VT-727

$299" $44999
NATIONAL PANASONICHITACHI

VM-3280
Mes turime didžiausią 

pasirinkimą foto aparatų, 
video aparatų, televizorių, 

nešiojamų radijų trumpomis 
bangomis, dvikasetinių magne

tofonų ir kitokių aparatų 
iš tokių žymiųjų firmų:

$1499"
SONY, JVC, AKAI, AIWA, NATIONAL, PANASONIC, SHARP, HITACHI.

TOSHIBA, SANYO, SANSU! ir PHILIPS , YAMAHA & CASIO

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

ar tik dalis = ==____________ u _ = _ _ r—
į Lietuvą? I
. DALYS . PARDAVIMAI .PATARNAVIMAI L JA

1520 STEELES Ave. W. 
(AT DUFFERIN) 
(416) 738-9955

$1449"

232 RIDEAU STREET 
OTTAWA, ONT. 
(631)238-7090

Lietuvos vėliavos iškėlime vasario 18 d. prie Mississaugos miesto rotušės. Nuotraukoje antras iš kairės - Lie- 
vos konsulas HARIS LAPAS, burmistre HAZEL McCALLION, RIMAS STRIMAITIS, KLB Toronto apylinkės 
valdybos pirmininkas Nuotr. Vyt. Balčiūno

SKAITYTOJAI PASISAKO
IŠKREIPTAS SPAUDOS 

VEIDRODIS
Venezuelos paštui nuolat vė

luojant, tik ką į rankas pateko “Aki
račių” 1989 m. spalio mėn. (devin
tas) numeris. Vyt. Gedrimo apžval
goje “Išeivija spaudos veidrody
je” perskaičiau skyrelį “Savirek
lama”. Jis liečia "TŽ” išspausdin
tą mano pranešimą apie dr. Vytau
to Dambravos apdovanojimą JAV 
garbės žymeniu už spaudoje at
liktą darbą, ginant demokratiją, 
laisvę ir žmogaus teises. Kadan
gi skirsnelio tikslas - žeminti nu
sipelniusį asmenį ir jo darbą, Vyt. 
Gedrimas sąmoningai 
mano, taigi straipsnio 
pavardę, kad galėtų 
skaitytojus klaidinti, 
juodamas esą V. Dambrava siekia 
garbės žymenų. Jis nenuoširdžiai 
pripažįsta, jog “Dambravai pri
klauso šis teigiamas įvertini
mas”, bet tai tik pretekstas užgau
liai gnaibytis dėl tariamo gyri
mosi, iškreipiant tiesą.

Netiesa, kad dr. V. Dambrava 
siekia pagyrimų. Yra faktas, kad 
svetimieji, ne savieji, randa rei
kalo jį girti ir jo darbą įvertinti. 
Reikėtų džiaugtis, kad dr. Dambra
va ne tik diplomatinės karjeros 
metais, bet ir dabar (vadina save 
pensininku), yra įvertinamas ne 
vien JAV ar Vatikano, bet ir Vene
zuelos prezidentų - vieno krikš
čionio demokrato ir socialdemo
krato. Jie dėl dr. Dambravos su
taria. Be abejonės, aukštieji vals
tybės žymenys stiprina jo pozici
ją visuomenėje, plačiau atveria 
duris darbui.

Dabar aiškėja dr. V. Dambravos 
keliskart man kartotas prašymas: 
“Jei nori man gero, nerašyk apie 
mane ir mano darbą”. To, deja, ne-

išleidžia 
autoriaus 
patogiau 
sugesti-

galėjau ir negalėsiu padaryti, nes 
aš įsipareigojau, kiek amžius ir 
jėgos leidžia, informuoti tautie
čius apie svarbiausius Venezuelos 
lietuvių gyvenimo įvykius. Ne ti
tulai ar ordinai jam rūpi. Didžiau
sia jo laimė - Lietuvai skirtas vi
suomeninis ir spaudos darbas.

Skaudu, kad už tai turi kentėti 
dr. Dambrava, nes jis dažnai yra 
žinių centre. Venezueliečiai rašo 
apie jį spaudoje su pagarba, o 
“Akiračių” Gedrimas - su pašaipa.

Aukščiausiais valstybėms žyme
nimis būti apdovanotam reikia ne 
vien “siekti”, o dirbti, šviesti 
asmenybe, būti vertam. Jokia savi
reklama nėra įvertinama žymeni
mis.

Užkliūva dr. V. Dambravos mil
žiniškas ir šiandien tęsiamas 
darbas Venezuelos spaudoje. Ko
dėl Vyt. Gedrimas nepabando ieš
koti laimės didžiojoje Amerikos 
spaudoje? Juk yra “New York Ti
mes”, “Washington Post”, “Chi
cago Tribune”, “Los Angeles Ti
mes”. Neprašysiu jo paskelbti 
tūkstantį straipsnių, teprade
da nuo tuzino, nuo trijų ar nuo 
vieno ... Ir jei už tai JAV ar ki
ta kuri valstybė Vyt. Gedrimą 
įvertins, aš būsiu pirmas parašy
ti jam sonetą.

Ironiška sugestija, esą dr. V. 
Dambrava siūlęs PLB įsteigti ordi
ną, kad būtų apdovanotas Vene- 
zuelos kardinolas yra ciniška, pa
juokianti.

Kai negalim patys ko nors svar
besnio atlikti.) niekinam kitus. 
Keliam politinius burbulus į vir
šų, o traukiam žemyn dirbančius 
ir tautai tarnaujančius, kurie 
dirba iš idealizmo. Teisingai pa
stebi rašytojas Vincas Krėvė: "Jūs 
pakertate sakalams sparnus ir 
skundžiatės, jog tik varnos te
skraido jūsų padangėje". Dr. V. 
Dambrava atlieka milžinišką dar
bą be užmokesčio ir dar savo pi
nigų pridėdamas, o Vyt. Gedrimas 
už užgaulius komentarus gauna al
gą ar honorarą. ... ,, . ..“ ‘ Julius Vaisiunas,

Venezuela

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.

straipsnį-kreipimąsi, kuris
išspausdintas “Drauge”

$14993

PAAIŠKINIMAS 
APIE PAAIŠKINIMĄ

Dr. K. Ėringis “TŽ” 1990 m. 4 ir 5 
nr. paskelbė straipsnį “Atviro 
laiško popiežiui pėdsakais”, ku
riame pateiktas išsamus paaiš
kinimas dėl prel. Lado Tulabos 
ir V. Skuodžio priekaištų to laiš
ko sumanytojams bei vykdytojams. 
Pirmuosius kritikavo V. Skuodis 
(“Draugas”, 1989. XI. 15), antruo
sius — prel. L. Tulaba (“Draugas”, 
1989. XII. 15).

Minėto straipsnio autorius pa
žymi, kad Skuodis paskelbė savo 
straipsnį (“Ar gerai apgalvojame 
tai, ką darome?” — V. Sk.) “neįsi
gilinęs į reikalo esmę, minėtą pro
jektą mėgino sukritikuoti, su juo 
netgi išsamiau nesusipažinęs”.

Prisipažinsiu, kad ne tik su juo 
išsamiau nesusipažinau, bet ir iš 
viso jo niekur nemačiau. Savo 
straipsnyje kritiškai vertinau 
tiktai platų deklaracinio pobū
džio 
buvo
(1989. XI. 2) ir kurio pabaigoje 
buvo prašoma suaukoti $5000 tam 
projektui paremti. Taigi iš to 
straipsnio taip ir pasiliko neaiš
ku, kokio turinio bus tas sumany
tas laiškas popiežiui? Buvo žino
ma tiktai tiek, kad į Vatikaną at
vyksiančiam M. Gorbačiovui Jo- 
nas-Paulius II turėtų pasiūlyti 
Lietuvai sugrąžinti laisvę.

Ne tik aš, bet ir daugelis “Drau
go" skaitytojų suprato, kad keti
nimas tą laišką padaryti atviru, 
jį paskelbiant italų spaudoje, tai 
noras daryti netiesioginį spaudi
mą popiežiui minėtu klausimu.

Kreipimesi taip pat nebuvo nu
rodyta kuriame italų laikraštyje 
ketinama tą atvirą laišką spaus
dinti. Yra žinoma, kad ne visi Ita
lijos laikraščiai ir žurnalai yra 
palankūs popiežiui bei Vatikanui.

Iš anksto buvo aišku, kad popie
žius, trumpai susitikęs su M. Gor
bačiovu, palies tiktai K. Bažny
čios Sov. Sąjungoje klausimus ir 
bus tariamasi dėl Sov. Sąjungos 
ir Vatikano diplomatinių ryšių.

Minėtas laiškas popiežiui Jo- 
nui-Pauliui II būtų buvęs vieto
je, jeigu ne toji didelės sumos 
rinkliava laiško išplatinimui ir 
jo atvira forma.

Vis dėlto dr. K. Ėringiui reikia 
padėkoti už išsamią informaciją 
apie tą laišką ir jo viešo paskel
bimo pasekmes. Jis su moksliniu 
tikslumu atpasakojo, kaip tą laiš
ką panaudojo net 14 Italijos laik
raščių. Tačiau visos tos publika
cijos sudarė tiktai mažą dalelę 
viso to, ką pastaraisiais mėnesiais 
apie Lietuvą rašė ir teberašo Ita
lijos spauda. Tad ar vertėjo daryti 
tokią didelę rinkliavą, kad minė
tas atviras laiškas popiežiui bū
tų išplatintas Italijos spaudoje?

Vytautas Skuodis

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių

NV-M7EN

METINIS SUSIRINKIMAS
šaukiamas 1990 m. balandžio 4, trečiadienį, 1 v.p.p., 
“Vilnius Manor” pensininkų namuose, III aukšte, 
1700 Bloor St. W., Toronto, Ont. Registracija - nuo 12 vai.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas-rinkimas:

a) susirinkimo pirmininko ir sekretorių,
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų.

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, c) revizijos

komisijos,
d) revizoriaus (auditor).

5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. 1989 m. apyskaitų tvirtinimas.
7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 1990 metams.
8. Rinkimai: 3 narių į valdybą ir vieno nario į revizijos komisiją.
9. Einamieji reikalai.

10. Susirinkimo uždarymas.
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas (vyks 

po pusės valandos, kuris bus teisėtas, nežiūrint dalyvaujančių 
narių skaičiaus.

VALDYBA

Gal norite pasiųsti naują ar naudotą automobilį “Lada”

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

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

Tėviškės žiburiai • 1990. m, (; - Nr. 10 (2089) • psl. 5

PADĖKA
KLB Toronto apylinkės valdyba nuoširdžiai dėkoja: kun. Ed

mundui Atkočiūnui, OFM, pirmajam pagrindiniam paskaitininkui 
už kalbą, keliančią dvasią; pagrindiniam kalbėtojui anglų kalba par
lamentarui Patrick Boyer už paskaitą ir jo nuolatinį pritarimą mūsų 
veiklai; Lietuvos generaliniam konsului Hariui Lapui už žodį ir svei
kinimą; kun. Jonui Staškui už invokaciją, parapijos salės patalpas 
bei vaišes programos rengėjams ir dalyviams; KLB krašto valdybos 
pirm. Algiui Pacevičiui už pristatymą parlamentaro Patrick Boyer; 
parlamentarui David Fleet už sveikinimus; Toronto “Gintaro” an
samblio vadovei Ritai Karasiejienei, šokėjams ir muzikantams už 
puikią meninę programą; muz. Jonui Govėdui už akompanavimą; 
Algiui Rimkui ir Rimui Paulioniui už skoningą scenos papuošimą; 
Anapilio korporacijai ir jos pirm. Jonui Andruliui už minėjimui patal
pas ir patarimus; Anapilio parapijos tarybai, jos pirm. Juozui Karasie- 
jui ir administracinės sekcijos pirm. Viktoriui Narušiui ir nariui Anta
nui Naruševičiui už jų nuoširdžią pagalbą; KLB Toronto apylinkės 
valdybos nariams - Danai Pargauskaitei, Danai Garbaliauskienei, 
Vaidai Zinkevičienei, Kęstučiui Budrevičiui ir Rimui Sondai už suren
gimą šio minėjimo ir kitiems, kurie prisidėjo prie bendrų pastangų.

Nuoširdus ačiū visiems lietuviams už tokį gausų dalyvavimą ir 
už finansinę pagalbą KLB Toronto apylinkės valdybos darbams.

Rimas Strimaitis,
KLB Toronto apylinkės valdybos pirmininkas

PRANEŠIMAS
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ir 

“LABDAROS FONDO” narių

metinis - visuotinis susirinkimas
yra šaukiamas 1990 m. kovo 18, sekmadienį, 
2.30 v.p.p., Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. Dalyvaujančių regist
racija prasideda 1.30 v.p.p.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas: a. susirinkimo pirmininko ir 

sekretorių, b. mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo 
komisijų

3. 1989 m. susirinkimo protokolo skaitymas
4. Valdybos pranešimai: a. pirmininko, b. iždininko,

c. statybos ir remonto, d. visuomeninės veiklos,
e. švietimo fondo

5. Revizijos komisijos pranešimas
6. Revizoriaus (auditor) pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. 1989 m. apyskaitų tvirtinimas
9. 1990 m. sąmatos tvirtinimas

10. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas > •.
11. Valdomųjų organų rinkimai: valdybos (4 nariai),

b. revizijos komisijos (1 narys)
12. Einamieji reikalai
13. Susirinkimo uždarymas

Šiais metais į Lietuvių namų valdybą bus renkami keturi nariai, 
o į revizijos komisiją vienas narys. Valdybos kadenciją baigė: 
K. Raudys, J. V. Šimkus, J. Slivinskas ir S. Vaštokas. Revizijos ko
misijoje kadenciją baigė A. Sukauskas.

Lietuvių namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuojamo 
kandidato-tės raštišką sutikimą. Šiam reikalui yra paruošti specia
lūs blankai, kuriuos nariai gali gauti LN raštinėje arba susirinkimo 
metu. Be to, valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siūlytojai (nemažiau 
kaip du nariai), pasirašytų nominacijos blanką ir įteiktų metinio 
susirinkimo nominacijų komisijai.

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, privalo 
laikytis korporacijų (statymo (Corporation Act) reikalavimų ir įga
liojimus (proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary Public), 
pristatyti į LN raštinę nevėliau 1990 m. kovo 15d., 10 v.r. įgalio
jimai, nepatvirtinti notaro ir gauti po minėtos datos, nebus pripažinti 
teisėtais. Įgaliojimų blankus galima gauti LN raštinėje.

Toronto Lietuvių namų valdyba

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 
sū 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.
Bloor ir Shaver gatvių rajone, Etobicoke, parduodamas 5 miegamų
jų dviejų aukštų namas, maždaug 2000 kv pėdų. Sklypas 55 pėdų plo
čio ir 165 pėdos ilgio. Kaina — $339,900.
Bloor ir East Mall 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.
Bioor 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 rajone išnuomojamas dviejų miega
mųjų butas (townhome condo) $900 per mėnesį.
Norint daugiau informacijų skambinti Antanui Geniui tel. 232-9000, 
RE/MAX Profesionals Inc., Realtor.
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Kur jie dabar?
Rizikuodami savo gyvybėmis, išgelbėjom Jokūbą Goldą ir jo 

žmoną Malką vokiečių okupacijos metu Lietuvoje

Aš, Švalkienė Salomėja, ir 
mano vyras Švalkus Andrius 
labai norėtume sužinoti, kaip 
susiklostė tolimesnis mūsų 
bendro likimo draugų gyveni
mas. Mes, rizikuodami savo 
gyvybėmis, išgelbėjome žydų 
tautybės šeimą: Goldą Jokūbą, 
gimusį maždaug 1912-1914 m., 
šiuo metu gyvenantį JAV (ma
nome — Niujorke), ir jo žmoną 
Goldą Malką, gimusią maždaug 
1918-1920 m., vėliau Lietuvoje 
ištekėjusią už Kirpičnikovo, 
šiuo metu gyvenančią Izrae
lyje.

Gyvenom Šiauliuose
1944 m. aš su vyru gyvenome 

Šiauliuose ir nuomojome kam
barį Basanavičiaus gatvėje 
pas Šileikienę. Namas buvo di
delis, daug nuomininkų, o pir
mame aukšte buvo įrengtas 
restoranas. Vyrai dirbo Šiau
lių miesto Gubernijos geležin
kelio stotyje budėtoju, o aš 
tuomet niekur nedirbau.

Kaip šiandien prisimenu tą 
dieną, kai po pirmo naktinio 
Šiaulių miesto bombardavimo, 
žmonės traukėsi iš miesto su 
ryšuliais, gatvės buvo pilnos 
vokiečių kareivių, o iš mūsų 
name esančio restorano sklido 
vokiečių dainos. Saulutė artė
jo prie laidos.

Aš, sudėjusi geresnius daik
tus į lagaminą, laukiau grįž
tančio vyro iš darbo, kad pa
sitrauktume už miesto, nes bu
vo pranešta, jog naktį vėl bus 
stiprus Šiaulių miesto bom
bardavimas.

Prašo gelbėti
Tuo momentu duris atidarė 

man nepažįstamas žmogus, la
bai išsekęs ir išvargęs. Aš iš 
karto supratau, kad jis — žydų 
tautybės. Jis puolė man bu
čiuoti rankas ir maldauti, kad 
išgelbėčiau jo žmoną — Malką. 
Jis įtikinėjo, kad Malka yra 
nusidažiusi šviesiai plaukus 
ir yra labai panaši į lietuvai
tę, o dėl savęs jis nesirūpina, 
nes nesibijo mirti. Toliau sako: 
“Mes — neturtingi žydai ir ne
turėsime jums kuo atsilyginti.”

Mane šie jo žodžiai be galo 
sujaudino. Aš pagalvojau: jei
gu žmogus neturi pinigų, tai jis 
turi būti pasmerktas mirčiai. 
O, be to, jeigu aš būčiau jį at
stūmusi, mane iki grabo lentos 
būtų persekiojusi sąžinė.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

Tuomet aš, nieko nelaukda
ma, padaviau nuo sandėliuko 
raktą ir paaiškinau, kad kai 
sutems, tegu su savo žmona 
užsidaro sandėliuke ir palau
kia, kol ateis mano vyras. 
Kambaryje mes jų priglausti 
negalėjome, nes turėjome tik 
vieną kambarį ir kiekvienu 
momentu galėjo užeiti nepa
geidaujamas svečias.

Goldui išėjus, neužilgo su
grįžo ir mano vyras. Jis Goldą 
pažinojo iš anksčiau. Kai vo
kiečių kareiviai atvarydavo iš 
geto žydus į geležinkelio stotį 
pakrauti vagonų, tai vyras, 
dirbdamas stoties budėtoju, 
kiek galėdamas padėdavo žy
dams apsirūpinti maistu, nors 
tai buvo didžiulė rizika. Vo
kiečiai už tokį padėjimą žmo
nes šaudydavo.

Važiuojam į kaimą
Mes su vyru ilgai svarstėme, 

kaip padėti Jokūbui ir Malkai. 
Pagaliau nutarėme, kad vyras 
prašys geležinkelio viršininkų 
vagono namų mantos perveži
mui į kaimą, nes beveik kas
nakt rusų lėktuvai bombarduo
davo Šiaulius. O, be to, ir man 
buvo pavojinga pasilikti 
mieste.

Sekančią dieną vyras gavo 
vagoną, ir mes nutarėme Gol
dus nuvežti pas mano dėdę į 
kaimą Biržų apskrityje, už Sa
ločių miestelio (dar nežino
jome, ar dėdė sutiks).

Taip sukrovę daiktus į va
goną ir už baldų paslėpę Mal
ką su Jokūbu, per didelį vargą 
sekančią naktį prikabinome 
mūsų vagoną prie prekinio 
traukinio sąstato Šiauliai- 
Biržai. Taip naktį, apie 1 vai., 
pajudėjome iš Šiaulių.

Ankstų rytą mūsų traukinys 
sustojo Joniškėlio geležinke
lio stotyje. Vokiečių kariškiai 
tikrino vagonus. Vyras atsi
kėlė, o aš suvaidinau miegan
čią. Labai pergyvenau, kad tik 
vokiečiai netikrintų vagono. 
Girdžiu, vokiečiai priėjo ir 
prie mūsų vagono. Mano vyras 
jiems vokiškai aiškino, kad 
gavo vagoną iš geležinkelio 
valdybos namų daiktams, o 
taip pat ir žmonai pervežti 
į kaimą. Bet vis tiek vokiečių 
kareiviai atidarė vagono du
ris. Aš tuomet suvaidinau ką 
tik nubudusią iš miego ir vo
kiškai paklausiau, ar man kel-

Palydint kongresmeną Christoper Cox į Lietuvą stebėti vasario 24 d. rinki
mus. Iš kairės: Danutė Mažeikienė, dr. Ričardas Kontrimas, Nijolė Sadū- 
naitė, Christoper Cox, Angelė Nelsienė, Algis Raulinaitis Nuotr. R. Nelso

tis. Vokiečių karininkas atsa
kė, kad mumis tiki, vagono ne
tikrins ir kad aš galiu miego
ti toliau. Nemoku aprašyti to 
džiaugsmo, kurį tuomet jutau.

Man neriate kilpą ...
Pravažiavus Pasvalį, nedi

delėje Kraštų stotelėje atsi
kabinome savo vagoną. Ten 
jau mūsų laukė dėdė, atva
žiavęs su vežimu, nes mes jam 
buvome davę telegramą. Dė-
dei papasakojome visą isto
riją. Jis labai susijaudino 
ir pasakė, kad jam neriame 
kilpą ant kaklo. Mes ilgai 
įtikinėjome dėdę, aiškinome, 
kad vokiečiai labai žiauriai 
elgiasi su žydų tautybės žmo
nėmis, nes daugelis kaimo 
žmonių nežinojo, kaip vargs
ta žydai. Pagaliau dėdė nusi
leido. Tada mes savo daiktus 
iškrovėme į Kraštų geležinke
lio stotelės sandėlį, o patys 
su savo draugais susėdome į 
vežimą ir patraukėme Salo
čių link.

Kai privažiavome Saločių 
tiltą, pamatėme, kad du vokie
čių karininkai ir vienas lie
tuvis tikrina dokumentus. Ki
to kelio nebuvo, būtinai rei
kėjo pervažiuoti Mūšos upės 
tiltą. Galėjome grįžti atgal į 
Pasvalį ir pravažiuoti kitu til
tu, tačiau mes nebuvome ga
rantuoti, kad ir ant to tilto 
nebus pastatyta sargyba. Mes 
nutarėm rizikuoti ir vokie
čiams pasakyti, kad Jokūbas 
ir Malka yra mūsų giminaičiai, 
pabėgę iš Lenkijos.

Ilgai vokiečiai vartė ir žiū
rėjo mūsų ir mūsų draugų pa
sus. Matyt jie kažką įtarė, ta
čiau nepanoro su mumis ter
liotis ir paleido. Pervažiavę 
tiltą ir Saločių miestelį, leng
viau atsidusome, kad vis tik 
iki šiol mums Dievas padeda.

Gyvenimas kaime

Kai pasiekėme Baltpamū- 
šio kaimą, jau buvo sutemę. 
Nors pakeliui sutikome nema
žai žmonių, tačiau prietemoje 
niekas negalėjo įžiūrėti mū
sų draugų veido bruožų.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Taip sėkmingai pasiekėme 
dėdės namus. Jokūbui ir Mal
kai paruošėme vietą daržinė
je, šiene. Taip kaime pas ma
no dėdę aš ir mūsų bendro li
kimo draugai išgyvenome iki 
rudens, kai sovietinė armija 
užėmė Šiaulius.

Be nuotykių nepraėjo ir mū
sų gyvenimas kaime. Vyras se
kančią dieną išvyko į Šiau
lius, į darbą, o aš pasilikau 

Būdami drauge esame geresni!
Panaikinkime rasinę diskriminaciją Kanadoje

B^B Multiculturalism and Multiculturalisme et 
B B Citizenship Canada Citoyennetė Canada

prižiūrėti savo draugų. Ramiai 
pagyvenome tik porą savaičių.

Mano dėdės namai buvo ne
toli Mūšos upės kranto. Kito
je upės pusėje buvo Latvijos 
respublika. Vokiečių kariuo
menė, traukdamasi Rygos link, 
kaip tik ir įsitvirtino kitoje 
upės pusėje, o rusų armija įsi
tvirtino mūsų kaime. Kariškiai 
įsakė visiems išsikelti iš kai
mo. Dėdė su namiškiais išva
žiavo, o aš, žinoma, pasilikau. 
Dvi savaites be perstojimo 
vyko susišaudymai tarp rusų 
ir vokiečių kariuomenių. Bai
siausia būdavo naktį, kai vo
kiečiai padegdavo kokį kaimo 
pastatą, kad galėtų geriau ma
tyti, ar kas nesikelia per Mū
šos upę, o taip pat sekti rusų 
karinių dalinių išdėstymą. Vi
są tą laiką bijojau, kad nepa
degtų mūsų namų. Tačiau vis
kas baigėsi sėkmingai. Vokie
čiai pasitraukė Rygos link, 
rusų kareiviai baigė užimti 
visą Lietuvos teritoriją.

Mūšiams praėjus
Iš Šiaulių atvažiavo ilgai 

lauktas mano vyras. Kelis mė
nesius apie jį nieko nežino
jau. Taip aš su vyru, Jokūbu 
ir Malka išvykome į Šiaulius.

M. Garbačiauskienė, Lietuvoje išleidusi knygą “Jei laimė nebūtų lydėjusi” 
iš Sibiro tremties pergyvenimų, su paskaitininku KLB valdybos vicepir
mininku Vyt. Bireta (šalia) ir vyru L. Garbačiausku Vasario 16-sios minė
jime Ontario Wasaga Beach vietovėje

Jokūbas Goldas pradėjo dirbti 
Šiaulių miesto grūdų elevato
riuje priėmėju.

Kol gyvenome Šiauliuose 
dažnai susitikdavome su sa
vo draugais. Tačiau 1945 m. 
gegužės 19 d. vyrą išsiuntė 
dirbti į Klaipėdą, atstatyti 
geležinkelio stotį. Taip mūsų 
ryšiai nutrūko. Vėliau sužino
jau, kad Jokūbas Goldas pasi
traukė į JAV, o Malka po kiek 

Kovo 21 
yra 
tarptautinė 
diena, skirta 
rasinės 
diskriminacijos 
dėmesiui

ICai mes žengiame 
į naująjį dešimtmetį, 
mūsų pastangos ir 
galimybės tebūna 
kreipiamos sukurti 
teisingą ir šviesią šio 
krašto gerovę. Ir tik 
dirbdami drauge, mes 
stiprinsime ir gerinsime 
Kanadą.

Dalyvaudami šitoje 
ypatingoje dienoje, 
padėsime tuos užmojus 
paversti tikrove.

laiko ištekėjo už Kirpičnikovo, 
gyveno Vilniuje, o maždaug 
prieš 10 metų išvyko į Izraelį.

Baigdama labai prašyčiau 
surasti mūsų bendro likimo 
draugus. Labai norėtume su
žinoti, kaip susiklostė toli
mesnis jų likimas, kur jie da
bar gyvena, kokia jų sveika
ta? Mūsų adresas: Lithuania, 
USSR, Klaipėda, Sportininkų 
33, bt. 1, Švalkienė Salomėja.

Canada
Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 

lietuvybei išeivijoje!”

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.

JVAIRŪS 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. 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 NUMERI 
— atsakymą į savo klausimus gausite greičiausiai — arba 
skambinkite. X (312)436-7772
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

$399"

LIETUVA

110/220 VOLTS
OUR .ĘOUIPMEtjT WORKS WORLDWIDE

110220 V • MULTI-SYSTEM ■ T/V » VIDEO • AUDIO • APPLIANCES • CRYSTAL & CHINA

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

HITACHI
VM-600 E

EUROPA
NATIONAL PANASONIC

NV-M/EN

Model -WO T351

ENCHANTE ,nc

IMPORTERS EXPORTERS 2938 Dundas St. W. 7^0 neo-i 
(į vakarus nuo Keele g-t.) Tel. 769-0631



“Lietuvos darbininkas”
Kauno darbininkų sąjungos laikraštis

A. LEMBERGAS

Susipažinkime su Kauno 
darbininkų sąjungos laikraš
čiu “Lietuvos darbininkas”, 
kurio trečiasis numeris pasi
rodė 1989 m. gruodžio mėnesį.

Kauno darbininkų sąjunga 
įsisteigė daugiau negu prieš 
metus. Kazimieras Uoka tvirti
na, kad jos “idėja pasirodė 
esanti gaji ir aktuali visai 
Lietuvai". Netrukus pradėjo 
steigtis skyriai kitose vie
tovėse. Šiandien jie veikia 
visuose stambiuose Lietuvos 
miestuose.

Organizacijai augant, kyla 
naujų problemų. Kauno darbi
ninkų sąjungos veikloje Uoka 
mato “dar daug politinės kul
tūros spragų”. Jis taip pat pa
sigenda “dalykiško dialogo 
tarp įvairių natūraliai egzis
tuojančių grupių pačioje Tary
boje”.

Apie Kauno darbininkų są
jungos vienerių metų sukaktį 
rašo redkolegijos narys ir są
jungos pirmininkas Rimantas 
Tėvelis. Kauniečių iniciatyva 
buvo pirmas žingsnis steigiant 
Lietuvos darbininkų sąjungą. 
Tėvelis pažymi, kad darbo 
žmones vienytis paskatino 
“respublikos politinis klima
tas, ekonominė padėtis, o svar
biausia — darbininkų beteisiš
kumas".

Sunkėjančias gyvenimo sąly
gas autorius taip apibūdina: 
“Viešpataujant komandiniam- 
administraciniam aparatui, iš
kilus naujai ponų klasei, bu
vo padėti pamatai krizei, kuri 
baigia nusiaubti šalį. Visur 
įvedami talonai, deficitas da
lijamas tik išrinktiesiems, 
rublio vertė krinta, o funkcio
nieriai mulkina žmogų, ragin
dami jį gerai dirbti. Biuro
kratai kenkia pertvarkai, sabo
tuoja valdžios nutarimus, savi
valiauja, o profsąjungos, prak
tiškai priklausomos nuo admi
nistracijos, bejėgės”.

Tėvelis tęsia: “Šioje chaotiš
koje situacijoje Darbininkų 
sąjungoms tenka labai atsakin
gas vaidmuo. Jos turi užstoti 
ir apginti^savp narius, jos>tu- 
ri jiems padėti surasti savo 
vietą gyvenime. Praėjus me
tams nuo Kauno darbininkų 
sąjungos įkūrimo galima kons
tatuoti tik tiek: mūsų gretose 
trūksta aukšto išsilavinimo 
specialistų, juristų, parlamen
tarų. Kol kas už savo teises 
mes galime kovoti daugiausia 
spauda, žodžiu, mitingu. Akty
viai naudosime šias ir kitas • 
priemones tikslui pasiekti — 
užstoti darbininką nuo bet 
kokios neteisybės. Mūsų lau
kia nelengvas darbas — užgui
tam mašinos priedėlyje paža
dinti žmogų”.

1989 m. liepos 2 d. Vilniuje 
įvyko steigiamasis Lietuvos 
darbininkų sąjungos suvažia
vimas, kuriame dalyvavo 440 
atstovų iš daugelio Lietuvos 
miestų ir rajonų. Buvo svečių 
iš Lenkijos, Latvijos, Estijos, 
Gudijos, Rusijos. Ta proga Es
tijos amatininkų sąjungos at
stovas Albertas Danersonas 
“Lietuvos darbininko” bendra
darbiui Dainiui Povilaičiui 
sakė, kad estus domina Lie
tuvos naujovės, Lietuva es
tams esanti vienybės ir tvir
tumo pavyzdžiu. Tvirtumo jis 
linkėjo ir ateityje. Danerso
nas sakė: “Auksinė užkariau
tojų taisyklė skaldyk ir valdyk 
neišėjo iš apyvartos. Tik jos 
įgyvendinimo metodai dabar 
rafinuotesni. Labai norėčiau, 
kad jūsų organizacijoje rastų 
savo vietą kitų tautybių žmo
nės. Galų gale juk mes visi vie

Filadelfijos lietuvių kvartetas. Iš kairės: Rasa Krokytė, Juozas Kasinskas, 
Bronius Krokys ir Brigita Kasinskienė

no nusikaltimo aukos. Jūsų 
tautos himne yra žodžiai ‘vie
nybė težydi’, tad siekite tos 
vienybės.”

Iš skelbiamos Lietuvos dar
bininkų sąjungos programos 
aiškėja, kad sąjunga save lai
ko “visuomenine politine or
ganizacija” ir yra pasiryžusi 
ginti krašto darbininkų reika
lus, siekia sukurti “teisinę, 
demokratinę Lietuvos valsty
bę”. Sąjungos svarbiausias 
tikslas — socialinio teisingu
mo įgyvendinimas. Programo
je kalbama apie visokeriopą 
prisidėjimą prie tautos atgi
mimo, apie Lietuvos nepri
klausomybę, bendradarbia
vimą su visomis demokrati
nėmis jėgomis ir Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdžio rėmimą.

Šalia bendrųjų nuostatų, 
Lietuvos darbininkų sąjun
gos programa susideda iš tri
jų skyrių: politikos, ekonomi
kos, socialumo. Čia nurodomi 
sąjungos požiūriai, nuostatos 
ii- siekiai valstybės, ūkio ir 
visuomenės srityse. Siekdama 
normalaus demokratinės vals
tybės politinio gyvenimo, są
junga atmeta vienpartinę san
tvarką, pasisako už parlamen
tinę demokratiją, už realios 
valdžios atidavimą daugiapar
tinėms taryboms, už visuoti
nius, lygius, tiesioginius ir 
slaptus rinkimus, reikalauja 
streikų teisės pripažinimo 
konstitucijoje.

Ūkio srityje Lietuvos dar
bininkų sąjunga pripažįsta 
įvairias nuosavybės formas, 
taigi ir privačią nuosavybę, 
laiko gamybos priemonių pri
klausymą ministerijoms ne
teisėtu ir reikalauja jas per
duoti darbo kolektyvams, ku
rie savo ateities ir nuosavy
bės klausimus spręstų demo
kratiškai.

Visuomenės reikalų tvarky
me pabrėžiamas laisvų, nepri
klausomų, nepartinių profsą
jungų vaidmuo, socialinis tei
singumas, pragyvenimo lygio 
skirtumų mažinimas, visų žmo
nių lygybė prieš valstybę ir 
įstatymą. Sąjunga reikalauja 
visų privilegijų panaikinimo, 
priemonių infliacijai sulai
kyti, nustatyti oficialią skur
do ribą.

“Lietuvos darbininkas” ne
užsisklendžia siaurame savo 
interesų akiratyje. Jam nesve
timi ir bendri tautos atgimimo 
reikalai, nepriklausomybės at
gavimo, sovietinėje kariuome
nėje žalojamų Lietuvos jau
nuolių gynimo rūpesčiai. Laik
raštis, kaip pažymi redakcija, 
atgimė po gana ilgos pertrau
kos, nugalėjęs daug sunkumų. 
Savo patalpų neturi.

LIETUVOS DARBININKAS.
Kauno darbininkų sąjungos 
laikraštis. Red. D. Simutienė. 
Adm. A. Lopeta. Redkolegija: 
R. Tėvelis, J. Butonis, D. Po
vilaitis, K. Paukštys, S. Mikalė- 
nas, P. Balčaitis. Tiražas — 5000 
egz.

Daina garsinamas Lietuvos vardas
Pensilvanijos valstijoje, Fila

delfijoje, susiorganizavęs dainų 
kvartetas pradėjo reikštis lietu
viškomis dainomis amerikiečių 
ir lietuvių tarpe. Pradžią padarė 
kompozitoriaus J. Kasinsko gai
domis užrašytos lietuvių liaudies 
dainos, kurias jam padainavo 
Bronius Krokys. Jų užrašyta 182 
ir dar rašoma. Dirbta daugiau 
kaip dveji metai. Gauta patarimų, 
kad už tokį lietuvių liaudies me
no turtą, už tokį darbą valstijos 
etninio meno departamentas tu
rėtų suteikti paramą (grant), ku
rią ir paskyrė.

Pradėjus dainuoti duetą, prita-

Pagrindinis Vasario 16-tosios minėjimas jos išvakarėse buvo surengtas Vilniaus operos ir baleto teatre. Jis baig
tas šventiniu koncertu. Atlikėjų eilėse buvo jungtinis operos ir Kauno choras Nuotr. Antano Gylio

"Musu sparnai” ir vėl suplasnojo
Lietuvių evangelikų reformatų pusmetinis žurnalas

ALFONSAS NAKAS

Prieš apžvalgėlę pradėda
mas priminsiu, kad “Mūsų 
sparnai” yra lietuvių evange
likų reformatų žurnalas, nuo 
1951 m. beveik reguliariai iš- 
eidinėjęs du kartu metuose, 
birželį ir gruodį. Bet 1987 
m. gruodžio nr. (63-čiajame) 
buvo paskelbta, kad redakto
riui susirgus, kito nesuran
dant, žurnalo leidimas sustab
domas. “TŽ” 1988 m. pradžioje, 
įvertindamas žurnalo turinį, 
apgailėjau, kad tai dar vieno 
išeivijos lietuviško leidinio 
“gulbės giesmė”.

Ir štai 1990-jų pradžioje at
plasnojo “Mūsų sparnų” (to
liau — “MS”) 64-tas numeris. 
Pažymėtas 1989 m. gruodžio 
data ir su Kalėdų temos labai 
geru pirmuoju religiniu 
straipsniu, bet prieš Kalė
das išeiti nebesuspėjęs,. Man. 
jį, siųstą pirma klase, laiški
ninkas atvežė 1990 m. vasario 
6 d. Ir šis, kaip daugelis anks
tesniųjų, 96 puslapių, tik for
matas puse colio trumpesnis. 
To paties dail. Hermano Pavi- 
lonio pieštu prasmingo turinio 
viršeliu (ev. reform, bažnyčios 
Vilniuje portalas ir Biržų baž
nyčios panorama). Šio nume
rio redaktorius — Mykolas 
Zablockas, o red. kolektyvo 
nariais, šalia jo, įrašyti dar 
Petras Bružas (ankstesnis 
red.), Halina Dilienė ir Hy
patia Yčaitė-Petkus.

“MS”, aplamai imant, nėra 
religinių rašinių žurnalas. 
Paprastai religinio turinio 
jame būna pirmasis straips
nis, dažniausiai rinktinis ku
rio ev. reformatų kunigo pa
mokslas. Toks, kaip minėjau,

riant gitara, pasigirdo kompli
mentų, kad gražiai skambą. Vasa
rą Mokytojų studijų savaitėje pir
mą kartą padainuota viešai. Ta
da pasikvietus talkon Brigitą Ka- 
sinskienę (smuikas) ir Rasą Kro- 
kytę (mezzosopranas), dainos su
skambo labai gražiai.

Jos yra labai artimos lietuvio 
širdžiai. Ar mergaitė prie parti
zano kapo, ar besiskundžianti, 
nelaimingai ištekėjusi dukrelė 
“Ką motule padarei, kam nulei
dai mane jauną už to šelmio ber
nelio” kai kam spaudžia ašaras. 
Ir visi smagiai šypsosi, dainuo
jant “Paukščių vestuves" ar apie 
merginą, kuri, nuėjusi “į veiną ve- 
seliję”, gyrėsi, kad “visi tik į ją 
žiūrėję, visi rijo seilę”.

Dainų teksto santrauką ir trum
pus vertimus į anglų kalbą atlie
ka Rasa Krokytė. Ir kitataučiams 
dainos patinka ne mažiau kaip 
lietuviams.

Kadangi jau tris kartus yra dai
nuota amerikiečiams ir yra dau
giau kvietimų — tuo su lietuviška 
daina išeiname už lietuviškų ko
lonijų ribų. B.K.

Atsiųsta paminėti
VENEZUELA CONDENA EL 

PACTO RIBBENTROP-MOLOTOV 
Y SUS SECRETOS PROTOCOLOS 
(Venezuela smerkia Ribbentropo- 
Molotovo sandėrį ir slaptuosius 
jo protokolus). Įvairių autorių 
straipsnių rinkinys, sudarytas 
iš Venezuelos spaudos. Dalį 
straipsnių parašė ir rinkinį su
darė Vytautas A. Dambrava. Iš
leido Comunidad Lituana Mun- 
dial (Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė). 

ir šiame “MS” numery, apie 
Kalėdas, pirmąsias Kalėdas, 
Jėzaus užgimimą, karčiai pa
lyginant su šių laikų nukrikš- 
čionintom, sukomercintom 
“šventėm”.

Ir šiame “MS” numeryje gau
su rašinių bei nuotraukų iš 
ev. reformatų ir šiek tiek iš 
ev. liuteronų veiklos bei Re
formacijos istorijos.

Nors praėjo dveji metai nuo 
paskutinio “MS” numerio, bet 
Čikagoje įvykę 1988, kaip ir 
1989 m. sinodai kruopščiai, 
protokoliškai aprašyti, su vi
somis datomis bei dalyvių pa
vardėmis. Nepamirštas nė Lie
tuvos ev. reform. Bažnyčios 
sinodas, Biržų ev. reform, baž
nyčioje įvykęs 1988 m. Tik ant
ras per 40 pokario metų (sic!), 
kai normaliai, nepriklausomy
bės laikais, sinodai buvę šau
kiami kas penkeri metai.

Perspausdinama prof. dr. Ju
liaus Slavėno paskaita “Refor
macija Lietuvoje ir jos pėdsa
kai”, paimta iš leidinio "Lietu
va ir krikščionybė”, redaguoto 
prel. dr. Prano Gaidos ir Česlo
vo Senkevičiaus (tai leidinys, 
krikščionybės Lietuvoje 600 m. 
sukakties proga, išleistas To
ronte 1987 m.). Gaila, kad į šį 
nr. ne visa paskaita įdėta, seks 
tęsinys.

Keletu rašinių pagerbiami 
ilgo amžiaus sukaktuvininkai, 
dažniausiai ev. reformatų ku
ratoriai. Beje, Petras Bružas 
pateikia išsamų kuratoriaus 
aptarimą straipsnyje “Kas gi 
tie kuratoriai ir kokia jų pa
skirtis praeity ir dabar”. Per 
dvejus metus mirė nemažas 
skaičius ev. reformatų Baž
nyčiai nusipelniusių, arba 
šiaip įžymių žmonių, ką nors 
bendro su ev. reformatais tu
rėjusių. Jie pagerbiami nekro
logais. Tarp aštuonių nekrolo
gų yra ir Liūto Griniaus. Su
žinome, kad jis krikštytas supt, 
prof. dr. P. Jakubėno, reforma
tų konfesijos apeigomis. Nors 
velionis domėjęsis sinodais, 
bet “nuo ‘Bažnyčios Tėvų’ jis 
laikėsi toliau”.

Nepaprastai įdomus, vertin
gas Hypatijos Yčaitės (pasi
rašo Hypatia Yčaitė-Petkus) 
rašinys “Ev. Reformatų Bažny
čia Vilniuje”. Rašo ir apie 
Bažnyčią (Bendriją) ir apie 
desekruotą, kino teatru pa
verstą bažnyčią, grožiu ka
daise prilygusią Vilniaus (ka
talikų) katedrai.

“MS” skelbiamose žiniose iš 
Lietuvos randame, kad oku
pantų visiškai nuskurdinta 
ev. reformatų Bažnyčia betu
rėjo tik vieną kunigą (R. Mo

Idnujns leidinys
apie sibihnius 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 - 7 dol.).

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

Mississauga, Ont. L5C 1T3, Canada.

rą). Antrasis, — Julius Norvi
las, iškilmingai ordinuotas 
1989 m. birželio 24 d. Biržų 
ev. reformatų bažnyčioje.

Tiek korespondencijose iš 
Lietuvos, tiek išeivijos baž
nytinės veiklos kronikose pa
brėžiamos ekumeniškumo ap
raiškos. Lietuvoje, kokių tik 
ev. reformatų bažnytinių iš
kilmių bebūta, visur dalyvau
ta ne vien kitų konfesijų pro
testantų atstovų, bet ir kata
likų. Kai kur ev. reformatų pa
maldos laikomos katalikų baž
nyčiose. nes neturima savų pa
talpų. Čikagos ekumeninėje 
veikloje dažnai su pagarba 
minimas katalikų kun. dr. Vy
tautas Bagdanavičius.

Iš to, kas apžvelgta, galime 
numanyti, kad “MS”, žurnalo 
komplektas, patekęs į saugius 
archyvus, taps tikru ev. refor
matų veiklos lobynu. Po beveik 
100 puslapių 64 knygbse per 
beveik 40 metų prisirinko 
daug vertingos medžiagos. 
Taip pat matome, kad žurnale 
liūto dalis tenka ne religinėms 
temoms, o rašiniams, straips
niams, korespondencijoms 
apie ev. reformatų veiklą. 
Bet visa tai istorijai ir bus 
vertingiausia.

Šiame “MS” numeryje ran
dame ir keletą nieko bendro 
su ev. reformatais neturinčių 
vertingų rašinių: kun. dr. Eu
genijaus Gerulio “Pasaulio 
varpai” (jų kilmė, paskirtis, 
rūšys, kuo nors ypatingų ap
tarimai); Jurgio Jašinsko “Ge
nerolas Silvestras Žukauskas” 
(plati biografinė studija, tę
siama iš praėjusio numerio ir 
dar neužbaigiama); “Jackaus 
Sondos-Sondeckio atsimini
mai”, pradėti “MS” 61-me nu
mery ir dar neužbaigti, šį kar
tą trys skirsneliai iš 1918-24 
metų. J. Sonda mirė 1989 m. 
spalio 14 d. Maskvos orauosty- 
je, pakeliui į Vilnių. Šio seno 
(beveik 97-rių metų), blaivaus 
ekonomisto, visuomenininko 
bei laikraštininko atsimini
mai ypač įdomūs ir vertingi. 
Iš man rašytų laiškų supratau, 
kad “MS” redakcijai yra įtei
kęs atsiminimų iki 1940 ar 
1941 m.

Žurnale išspausdinta po ke
letą Mykolo ir Petro Zablockų 
eilėraščių. Petro Zablocko, 
kitaip Širvėno, buv. Sibiro 
tremtinio, eilėraščiai ypač 
brandūs, jausmingi. Ir vie
nas P. Kūginio eilėraštis (“Min
tys laidotuvėse”) grynai reli
ginis, vertas kompozitoriaus 
dėmesio — būtų prasminga tri
jų ketureilių posmų giesmė.
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□ tiiiiiiiiUH/iikioii
Biochemijos dr. Kazio Martin- 

kaus (1953-1984) memorialinį sti
pendijų fondą 1985 m. įsteigė jo 
tėvai, sesuo ir artimieji bičiuliai 
laisvojo pasaulio lietuviams stu
dentams, siekiantiems magistro ar 
doktorato laipsnio onkologijos, 
biochemijos, farmakologijos bei 
kitose panašiose srityse. Plates
nes informacijas teikia ir prašymų 
blankus parūpina Kristina Martin- 
kutė. Kreiptis šiuo adresu: Kris
tina Martinkus, Dr. Kazys Martin- 
kus Memorial Scholarship Fund, 
7120 So. Richmond, Chicago, IL 
60629, USA. Prašymus reikia grą
žinti iki š. m. balandžio 20 d.

Saviveiklinis Čikagos lietuvių 
teatras “Vaidilutė” savo veiklos 
penkerių metų sukaktį ruošiasi 
paminėti poezijos spektakliu ir 
S. Kymantaitės-Čiurlionienės “Pi
nigėlių” premjera. Planai buvo 
aptarti sausio 9 d. “Seklyčios” res
torane įvykusiame “Vaidilutės” 
narių ir rėmėjų susitikime. Poe
zijos spektaklis įvyks šį pavasa
rį, o “Pinigėlių” premjera - ru
denį. Į darbą su “Vaidilutės” 
teatru šiemet įsijungia po sudė
tingos operacijos jėgas atgaunan
tis Vilniaus jaunimo teatro akto
rius Petras Steponavičius su to 
paties teatro aktore žmona Apo
lonija Matkevičiūte-Steponavičie- 
ne. “Vaidilutės” valdybai vado
vauja pirm. dr. Petras Kisielius, 
administraciniais reikalais rūpina
si Ona Šulaitienė. Narių ir rėmėjų 
susitikime atsisveikinta su “Vai
dilutei” talkinusiu žurnalistu My
kolu Drunga, dvejiem metam iš
vykstančiu dirbti Miunchene.

Kompozitorius Julius Gaidelis 
(1909-1983) gilius savo pėdsakus 
yra palikęs Bostono lietuvių ko
lonijoje. Jo kūrybinio palikimo 
paskleidimu rūpinasi Australijoje 
gyvenantis sūnus Garsas Gaidelis, 
palaikantis ryšius su Bostono lie
tuviams skirtos radijo programos 
“Laisvės varpas” vadovu Petru 
Viščiniu. Aštuoniasdešimtosios 
J. Gaidelio gimimo metinės per
nai beveik sutapo su Vilniuje ge
gužės 26-31 d.d. surengtu lietu
vių išeivių muzikos festivaliu "Su
grįžimas”. Festivalin buvo įjung
ta ir J. Gaidelio kūrinių, kuriuos 
atliko Juozo Domarko diriguoja
mas Vilniaus filharmonijos simfo
ninis orkestras. Dabar pranešama, 
kad sūnus Garsas Lietuvon nuve
žė kelis stambesnius Juliaus Gai
delio kūrinius. Minimos simfoni
jos “Aliarmas”, “Jūratė ir Kasty
tis", didelio dėmesio susilaukusi 
"Kantata apie Lietuvą”. Šia proga 
taipgi pranešama, kad Lietuvoje 
ruošiamasi išleisti kompozitoriaus 
Juliaus Gaidelio monografiją. Jai 
skirtą medžiagą. liečiančią J. Gai
delio gyvenimą ir kūrybą išeivijo
je, renka Brocktono Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos choro valdy
bos pirm. Juozas Baškauskas: 228 
Sawtell Ave., Brockton, MA 
02402, USA. Ji bus nuvežta Lietu
von.

Lietuvis aktorius George Mi
keli (Jurgis Mikelaitis), gyvenan
tis Britanijoje, vėl grįžo filmų pa
saulin, įsijungdamas į dviejų da
lių televizijos filmą "Night of the 
Fox” (“Lapės naktis"). Scenarijui 
yra panaudota populiari J. Higgin- 
so knyga apie II D. karo įvykius 
Britanijai priklausančioje Anglų 
kanalo Jersey saloje, kurią buvo 
okupavę vokiečiai. Jie ieškojo ten 
patekusio amerikiečio karininko, 
kurį taip pat stengėsi surasti bri
tai ir amerikiečiai. Scenarijų pa
rašė B. Cohenas, televizijai skir
tą filmą “Night of the Fox” reži
savo Ch. Jarrotas. Lietuvis George 
Mikeli šiame filme atlieka Jersey 
salos vokiečių komendanto mjr. 
Neckerio vaidmenį. Kitus pagrin
dinius vaidmenis yra sukūrę akto
riai — George Peppard, Deborah 
Raffin, Michael York, D. Birney. 
Jurgis Mikelaitis (George Mikeli) 
yra gimęs 1929 m. balandžio 4 d. 
Batakių valsčiuje, Tauragės ap
skrityje. 1941 m. su tėvais repa- 
triavo Vokietijon, dramos teatro 
studiją lankė Oldenburge. Pokary
je emigravo Australijon ir ten 
žengė pirmuosius sceninius žings
nius. 1955 m. Sidnyje jam teko 
vaidinti A. Koestlerio romano 
“Tamsa vidurdienį” inscenizaci
joje, atskleidusioje J. Stalino 
1936-38 m. suorganizuotus apgau
linguosius teismus Maskvoje. J. 
Mikelaičiu susidomėjo gastroliuo
janti Anglijos aktorių Old Vic 
grupė, jį pasikvietusi talkininku 
gastrolėse. Vėliau jis atvyko Bri- 
tanijon, debiutavo filme “The 
One That Got Away”, vaidino fil
muose "The Guns of Navarone”, 
"The Password is Courage”, “The 
Double Man”, “Attack on the 
Iron Coast” bei kituose kino teat
rų ir televizijos filmuose.

Dr. Vinco Kudirkos “Raštų” 
dvitomį, apimantį visą jo kūrybą, 
netrukus išleis “Vaga” Vilniuje. 
“Raštai” apims visą dr. V. Kudir
kos kūrybą: “Viršininkus”, “Cen
zūros klausimą”, “Vilkus” ir kitas 
satyras, “Tėvynės varpų” publicis
tiką, eilėraščius, laiškus. “Raš
tų" dvitomio dėka jaunesniųjų 
kartų lietuviai turės progą susi
pažinti su pilnu dr. V. Kudirkos 
kūrybiniu palikimu. Pokaryje te
buvo išleistas jo poezijos rinki
nys “Laisvos valandos”, o pasta
raisiais metais plačiai pasklido 
“Tautiškoji giesmė”, atgavusi dr. 
V. Kudirkos sukurto Tautos him
no teises.

Simonas Daukantas gimė 1793 
m. spalio 26 d. Kalviuose, dabar
tiniame Skuodo rajone. 1993 m. 
rudenį bus minima jo dviejų šim
tų metų gimimo sukaktis. Šia pro
ga literatūrinę Lietuvos istoriko 
ir literato Simono Daukanto pre
miją įsteigė Lenkimų ūkis Skuodo 
rajone. Premija kas dveji metai 
skiriama rašytojams už geriau
sius kūrinius istorine tema. Pir
muoju S. Daukanto premijos lau
reatu tapo Petras Dirgėla, ją lai
mėjęs už istorinį romaną “Joldi
jos jūra”.

Vilniaus dramos teatras savo 
repertuarą netrukus papildys ma
žiesiems žiūrovams skirta Vydūno 
“Sigute”, kurios premjerą ruošia 
aktorė ir rež. Stefa Nosevičiūtė, 
Vydūno draugijos narė. Anksčiau 
ji yra pastačiusi kitų lietuviškų 
pasakų— Aldonos Lobytės “Kup
riuką muzikantą”, “Meškos trobe
lę”, “Tris negražias karalaites”, 
Kosto Kubilinsko “Vėjo botagėlį” 
ir "Molio Motiejuką”. Rež. S. No
sevičiūtė Vydūno “Sigutę" papil
dė Mažosios Lietuvos tautosakos 
elementais. Ruošiant mokslei
viams skirtą muzikinį “Sigutės” 
spektaklį, rež. S. Nosevičiūtei 
talkina kompozitorius Mindau
gas Urbaitis ir dailininkas Riman
tas Driežis.

Vasario 16-tosios išvakarėse 
Vilniuje veikianti studijinio teat
ro grupė “Ąžuolas” po daugelio 
metų scenon sugrąžino Kazio In- 
čiūros šešių paveikslų pjesę “Vin
cas Kudirka”. Spektaklį režisavo 
Siiva ir Ramutis Rimeikiai, muzi
ką sukūrė kompozitorius Algis 
Martinaitis, scenovaizdžius — 
dail. Augis Kepežinskas, dr. V. 
Kudirkos vaidmenį atliko Vytau
tas Mikalauskas, Jonieškos — Ie
va Glinskytė, seno kunigo — V. 
Semaška, dr. Chlevinsko — X. 
Akstinavičius. Spektaklin taip
gi įsijungė “Ąžuolo” grupės ak
toriai G. Abukevičienė, S. Bra- 
čiulytė, K. Daunoravičius, V. Šid- 
lauskytė. Šią pjesę K. Inčiūra pa
rašė 1934 m. Iš rankraščių ją su
vaidino Kauno, Klaipėdos ir Vil
niaus dramos teatrai. Vilniuje 
1940 m. rudenį "Vinco Kudirkos” 
pjesė buvo suvaidinta tik vieną 
kartą. Ją iš Vilniaus dramos 
teatro repertuaro išėmė Maskvai 
tarnavę kompartijos cenzoriai.

Svarbiausiu Lietuvos valsty
bingumo simboliu yra laikomas 
Vyčio herbas, vienas seniausių 
Europoje, turintis 600 metų is
toriją. Lig šiol tas Vyčio herbas 
nebuvo suvienodintas: įvairių epo
chų dailininkai, išlaikydami pa
grindinius elementus, savaip trak
tavo žirgo pozą, kario aprangą, 
smūgiui iškeltą kalaviją bei kitas 
detales. Dabar suvienodinto Vy
čio herbo projektą baigia ruošti 
Lietuvos istorikų ir dailininkų 
komisija, kuriai teko nelengvas 
uždavinys. Mat neatsargiai nu
brėžta linija, iš pirmo žvilgsnio 
visiškai nereikšminga, Lietuvos 
valstybingumo simboliui gali su
teikti visai kitą heraldinę prasmę. 
Komisijai tenka priekabiai peržiū
rėti kiekvieną pasiūlytą projektą, 
kad būtų išvengta prasmės pakeiti
mų. Komisija yra pasirinkusi daili
ninkų K. Bogdano, J. Galkaus, V. 
Jurevičiaus, A. Tarabildos ir V. 
Valiaus projektus. Jie dabar ruo
šia galutinius savo projektų va
riantus. Vienas jų taps suvieno
dintu Vyčio herbu. Komisija tvar
ko ir Lietuvos miestų herbus. Ji 
pritarė J. Galkaus pagal XVIII š. 
šaltinius atkurto Kalvarijos her
bo projektui ir S. Adomaičio at
kurtam Viekšnių herbui. Apsvars
tyti V. Jurevičiaus pateikti va
riantai Perlojos herbo — stumbro 
su kryžiumi tarpuragyje. Plungės 
herbu, kai ji 1792 m. gavo mies
to teises, buvo patvirtintas ja
vų pėdas, perrištas raudonu kas
pinu, ir Apvaizdos akis. Lietuvos 
heraldikos komisija 1969 m. Ap
vaizdos akį pakeitė spinduliuo
jančia saulute. Dabar plungiškiai 
nori susigrąžinti autentišką savo 
herbą su Apvaizdos akimi, atkurtą 
dail. A. Aliuko. v. Kst.
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p r įsi kėlimo 
^Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

Išvykos į IV PLS žaidynes Lietuvoje ŠALFASS organizacinis komitetas. Iš kairės: Sigitas Krašauskas, Rimas 
Kuliavas, Audrius Šileika ir Romas Sonda. pirmininkas. Nuotraukoje trūksta Edvardo Stravinsko

Nuotr. Sig. Krašausko

T/MVT LIETUVIŲ
-I. i T T KARDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 93/«%

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

IMA UZ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 131/4%
Sutarties paskolas 

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 123/4%
2 metų .................. 121/2%
3 metų .................. 121/2%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 113/4%

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

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

IV-sios PLS žaidynės Lietuvoje
Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

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

AKTYVAI virš 44 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - nepelnąs, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

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

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

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

padidinu namus, verandas

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,--------------------------- --------------------
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

Jų data — 1991 m. liepos 27 — rug
pjūčio 11. Konkretaus darbo pra
džia buvo padaryta 1989 m. gruo
džio mėnesį Vilniuje, sudarant žai
dynių organizacinį štabą. Įvyko pir
mas to štabo pasitarimas su sporto 
federacijų vadovais ir valstybinio 
komiteto atstovais. Štabą sudaro: 
Lietuvos tautinio olimpinio komi
teto generalinis sekretorius J. Grin
bergas, Lietuvos valstybinio spor
to komiteto pirmininko pavaduoto
jas A. Kukšta, K. Girdžius ir R. Jo- 
gėla. Nutarta:

1. Vietoje planuojamos žalgiria- 
dos šiemet ruošti Lietuvos sporto 
žaidynes, kurios paaiškės, kurios 
komandos ir sportininkai dalyvaus 
IV-se PLS žaidynėse. Tai bus tarsi 
generalinė repeticija prieš išėjimą 
į pasaulio lietuvių sporto areną vi
siems — ir sportininkams, ir spor
to šakų federacijoms, kurioms pa
tikėta šias varžybas rengti.

2. Per sausio mėnesį federacijos 
turi paruošti žaidynių nuostatus, 
numatyti varžybų datas ir vietas. 
Varžybų geografija turėtų būti kuo 
platesnė ir apimti kuo daugiau 
miestų ir rajonų.

3. Žaidynes turi praturtinti įvai
ri kultūrinė programa ir susitikimai 
su sporto darbuotojais bei svečiais.

4. Valdžios pažadėtos paramos, 
aišku, neužteks. Finansinei para
mai telkti atidaryta LTOK sąskaita, 
kuriai pinigai ir čekiai adresuoja
mi — "Žaidynėms".

5. Žaidynių štabas koordinuos vi
sus paruošiamuosius darbus, padės 
federacijoms sprendžiant dalyvių 
priėmimo, aprūpinimo, laimėtojų 
apdovanojimo ir kitus klausimus.

Pasiruošimai Čikagoje
ŠALFASS suvažiavime Klivlan- 

de, 1989 spalio mėnesį, ŠALFASS 
centro valdyba buvo įgaliota suda
ryti išvykos į Lietuvą organizacinį 
komitetų, o taip pat tvarkyti ir at
stovų pasitarimuose, kurie įvyks 
1990 m. liepos 1-3 d.d. Vilniuje PLS 
žaidynių reikalu, klausimą. Centro 
valdyba organizacinį komitetą JAV- 
se pavedė sudaryti Vytautui Gry
bauskui. Jis į šį komitetą pakvietė 
pirmininku Valdą Adamkų, ŠAL
FASS pirmininką, valdybos narius: 
Algį Tamošiūną, Renatą Žilionienę 
ir pats pasiėmė vykdomojo vicepir
mininko pareigas.

Šis komitetas žada pradėti dar
bą, pirmiausia prisistatydamas Lie
tuvai, PLS žaidynių organizato
riams ir ŠALFASS klubams JAV-se, 
kviesdamas juos pradėti organiza
cinį darbą.

Pasiruošimo darbai Kanadoje
Toronte 1990 m. vasario 14 d. bu

vo sušauktas posėdis ir sudarytas 
organizacinis komitetas tvarkyti 
reikalus Kanados sportininkų, vyks
tančių į IV-sias PLS žaidynes Lie
tuvoje. Posėdyje dalyvavo: Rimas 
Sonda “Vyčio”, Audrius Šileika 
“Aušros”, Rimas Kuliavas Jung
ties” sporto klubų pirmininkai ir

LTOK generalinis sekretorius IV- 
jų PLS žaidynių organizacinio 
komiteto pirmininkas i J. GRIN
BERGAS

Sigitas Krašauskas. Komiteto pir
mininku išrinktas Rimas Sonda, 
vicepirmininkais — Audrius Šilei
ka ir Rimas Kuliavas, spaudos-in- 
formacijos tarnyba pavesta Sig. 
Krašauskui, kurio vardu vyks susi
rašinėjimas su Lietuva ir vietoje. 
Nariu pakviestas Kanados sporto 
apygardos vadovas Eduardas Stra
vinskas. Dar į šį komitetą atstovais 
bus pakviesti: Hamiltono “Kovo”, 
Londono “Tauro" Jir Montrealio 
“Tauro" atstovai.

IV-se PLS žaidynėse Kanados 
sportininkai numato dalyvauti krep- 
šinyje, tinklinyje, ledo ritulyje, 
plaukime, lengvojoje atletikoje, 
muštuko (soft ball), stalo tenise (ve
teranai), bilijarde, lauko tenise, šau
dyme, golfe (jei iki to laiko bus pa
ruošti aikštynai) ir buriavime.

Organizacinis komitetas koordi
nuos visus sportinius bei organiza
cinius reikalus. Galvojama, vyks 
200 sportininkų ir apie 300 kitų as
menų (šeimų nariai ir sirgaliai). Ka
nados sportininkai vyks vienoda pa
radine apranga su , atskirų sporto 
klubų emblemomis(atlapuose. Ke
lionių reikalus, dar neapsispręsta, 
gal bus atiduota tvarkyti kuriam ke
lionių biurui. Savo patarnavimus 
jau yra pasiūliusi “Audra Travel" 
agentūra Toronte.

Kiek žinoma, atstovais į sporto 
darbuotojų pasitarimus PLS žaidy
nių reikalu, 1990 m. liepos 1-3 d.d. 
Vilniuje ŠALFASS centro valdybai 
atstovauti numatytu šie nariai: Ri
mantas Dirvonis, Aleksas Lauraitis 
ir Algis Tamošiūnas. Kanados spor
tininkams šiuose pasitarimuose at
stovaus Audrius Šileika, Toronto 
PPSK “Aušra” pirmininkas. Per 
ŠALFASS metines žaidynes Bos
tone numatomas pasitarimas IV-jų 
PLS žaidynių reikalu. Iki tada rei
kėtų, kad jau būtų žinomas apytik
ris komandų bei pavienių sportinin
kų skaičius. Jis bus reikalingas pri
statyti Lietuvoje liepos 1-3 d.d. per 
klubų atstovų ir sporto darbuotojų 
pasitarimus, kur bus numatyta tiks
li žaidynių programa.

Kokia
ž

Skambinkite dar šiandien dėl 
nemokamo jūsų namo įkainojimo. ANTANAS GENYS

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos 

Juozas Eimis Ramas
Tel. 231 -5641, namų 766-5857

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

MEDELIS CONSULTINGSllll-- -
1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2 

(v ai r ui s patarnavimai Lietuvoje.
■ Pervežam palaikus, palikimus ■ Prižiūrim kapus > Perduodam 

paramą giminėms > Nuperkam automobilius, elektronikos 
aparatus > Pristatom gėles > Per trumpiausią laiką išrūpinam 
iškvietimus apsilankyti Lietuvoj. ■ Iškviečiam gimines į Kanadą

■ Parūpinant jiems draudimą ir atvežam iš Montrealio
■ “Aeroflote” patvirtinam arba pakeičiam grįžimo datas ir t.t. 

Visais reikalais kreipkitės į Stefą ar Algį Medelius, vakarais tel. 
(416) 434-1847. Reikalui esant, atvažiuojam (namus.

Al HIQ MFHFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., nLvIv IvILULLIO 296 Queen St. W., Toronto,
Tel. (416) 593-0600 Ontario M5V 2A1

1990 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:

Pirmieji skrydžiai be persėdimo į Pabaltijį:
TORONTAS—RYGA

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

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

Vykstantiems j PLS žaidynes 
dėmesiui

Visi klubai, komandos ir pavie
niai sportininkai gaus asmeninius 
iškvietimus, kas užtikrins jiems nak
vynę ir maistą. Reikės patiems už
simokėti kelionę iki Vilniaus ir at
gal. Kad tai būtų įmanoma laiku su
tvarkyti, galutinė registracija rei
kalinga mažiausiai 6 mėnesius 
prieš žaidynes.

PADĖKA
Toronto lietuvių sporto klubas 

“Vytis” ruošiasi vykti 1991 m. į IV 
-sias Pasaulio Lietuvių Sporto žai
dynes Lietuvoje. Lėšos šiai išvykai 
yra planuojamos telkti įvairiais bū
dais. Vasario 10-11 d.d. Toronte bu
vo surengti jaunimui šokiai, kurių 
metu grojo muzikinė “Oktavos” gru
pė iš Lietuvos, o sekančią dieną bu
vo šio muzikinio vieneto koncertas. 
Jaunimo šokiai dėl negausaus daly
vių skaičiaus finansiškai nebuvo 
naudingi, tačiau gausus tautiečių 
atsilankymas į koncertą klubą iš
gelbėjo iš piniginių sunkumų.

Už šių renginių sėkmingumą “Vy
čio” klubo vardu dėkoju Toronto 
Lietuvių namams, Prisikėlimo, Iš
ganytojo ir Anapilio parapijoms, 
daug darbo bei asmeniškų lėšų įdė- 
jusiems — Arvydui Blauzdžiūnui, 
Edvardui Stravinskui, Gintui Sen- 
džikui, Aldonai Biškevičienei, Vla
dui Stabašinskui, Leonardui Kirki
lui, Teodorui Stanuliui, Daivai Si
rutienei, Elžbietai ir Daliai Sondie- 
nėms. Ypatinga padėka mūsų nuo
latiniams pagalbininkams Leoka
dijai ir Vladui Nakrošiams, Vitui 
Puodžiūnui, Pranui Skrupskai, Juo
zui Kačinskui, Vitui Beskui, Jonui 
Kriščiūnui ir jų koordinatoriui Al
fonsui Balniui.

Dėkoju už “Oktavos” narių globą 
savo namuose: dr. Onai ir Jonui Gus- 
tainiams, Natalijai Merkelienei, Jo
anai Ignatavičienei, Rūtai Girdaus- 
kaitei, Kęstui Budrevičiui, Mamer
tui Duliūnui, Ramunei, Eduardui 
Stravinskams ir pasiruošusiems, 
bet svečių negavusiems Ričardo Du- 
liūno ir Algio Nausėdos šeimoms. 
Ačiū taip pat ir visiems nesuminė
tiems talkininkams, ir visiems nuo
širdiems “Oktava” orkestro nariams.

Rimas Sonda, “Vyčio” pirmininkas

Toronto Lietuvių namų visuome
ninės veiklos būrelis, vadovauja
mas Kęstučio Raudžio, 1990 m. va
sario 24 d. buvo surengęs tradicinį 
Užgavėnių karnavalą. “Vyčio” spor
to klubas jame dalyvavo su savu pa
viljonu. kuriame buvo išstatyta klu
bo veiklą pažymintys rodiniai. Dau
giausia čia pasidarbavo klubo pirm. 
Rimas Sonda, Antanas Supronas, 
Mamertas Duliūnas ir Arvydas 
Rlauzdžiūnas.

“AUŠROS” ŽINIOS
1990 m. sausio 29 d. George Harvey 

gimnazijos salėje įvyko York lygos 
krepšinio pirmenybių rungtynės 
tarp “Aušros” ir “La Dolce Vita” ko
mandų. “Aušra”, žaisdama ne pil
noje sudėtyje (be J. Kongats, S. Žu
lio ir A. Valaičio), rungtynes pra
laimėjo 112:104 (60:56). Komando
je žaidė ir pelnė taškus: R. Sysak 
16, R. Kaknevičius 37, K. Bartusevi
čius 12, G. Rautinš 29, V. Deimanta
vičius 2, Rabineau 8 ir R. Underys.

1990 m. sausio 27 d. Kipling gim
nazijos salėje įvyko jaunučių (7-13), 
“Aušros” — Martingrove krepšinio 
rungtynės. Martingrove komanda, 
turėdama daugiau patirties, “Auš
ros” jaunučius nugalėjo 78:22. “Auš
ros” komandoje žaidė ir pelnė taš
kus: A. Ignatavičius 8. S. Kuliavas 
8, T. Skrinskas 6, P. Dailydė, M. Frei- 
manas, L. Giniotis, K. Girdauskas, 
J. Huest, J. Kavaliauskas, J. Kon
gats. S. Pranaitis, G. Neumann. K.Š.

Skautų veikla
• LSS seserijos VS įsakymu, 

lapkričio 1 d. “Šatrijos” tunto šios 
paskautininkės pakeltos į skauti- 
ninkės laipsnį: D. Barzdžiūtė, V. 
Grybienė, A. Šeškuvienė, o Vasa
rio 16-sios proga ps. B. Paliulytė- 
Jogi apdovanota ordinu už nuopel
nus. “Skautų aido” rėmėja ir aukų 
rinkėja s. B. Abromaitienė - leli
jos ordinu. Šioms sesėms geriau
sios sėkmės ir darbingų metų. M.

% už 2 m. GIC invest, pažym.
% už 3 m. GIC invest, pažym.
% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate)

MOKA:
93/4% už 90 dienų term.indėlius 

10 % už 6 mėn.term.indėlius 
101/4% už 1 m. term, indėlius 

10 % už 2 m. term, indėlius 

10 % už 3 m. term, indėlius 
101/4% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
111/4% už 1 m. GIC invest, pažym.
11
11

9
111/4% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
10n/2% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
10’/2% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
83/4% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
8 % už taupymo sąskaitą 
91/z% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
6’/2% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo...131/4% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

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

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2ar3metų...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.

1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų)
PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR

PATARNAUS STASYS JOKŪBAITIS.
Telefonai 535-2331 arba 537-2869

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

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

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

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

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

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

RF/WKK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, ba
associate broker

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

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

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

paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai patarnauti.

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



EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

TOROM T

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

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

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

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

Canada Life Assurance Company
390 Bay St. nr. 600, Toronto IV15M 2Y2
Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320

UNIVERSAL OVERSEAS SERVICES 
1960 Ellesmere Road, Unit 6 

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

SIUNČIAME IR PARDUODAME PREKES į 
BALTIJOS VALSTYBES

— Apdraudžiame, supakuojame, palaikome sandėlyje
— Siunčiame iš eilės
— Siunčiame dideles ir mažas siuntas
— Namų reikmenis, asmeninius ir kitus įvairius daiktus. 

TAIP PAT SIUNČIAME IR PARDUODAME

220 VOLTŲ/50HZ ELEKTRINIUS REIKMENIS 
NAUDOJIMUI EUROPOJE-LIETUVOJE

SONY NATIONAL PANASONIC

SIUNČIAME “TV", "VCR’s, VIDEO KAMERAS, MICRO 
KROSNELES IR DAUG DAUGIAU.

Turime (vairių šaldytuvų, krosnių, “freezers", skalbimo ir 
džiovinimo mašinų, didelių ir mažų reikmenų.

Sveikintinas užmojis
Katalikių moterų draugijos 

Lietuvos kankinių parapijos 
skyrius kovo 25 d. Anapilio 
didžiojoje salėje rengia iškil
mingą popietę, kurios pelnas 
skiriamas Lietuvoje veikian
čiai labdaros organizacijai 
“Caritas” paremti. “Caritas” 
moterys atlieka plačios apim
ties neatidėliotinus šalpos 
darbus ir joms šiuo metu rei
kalinga visokiausia parama, 
įskaitant ir finansinę paramą. 
Džiugu, kad Lietuvos kanki
nių parapijos moterys pačios 
pirmosios organizuotai atsi
liepė į Lietuvos seserų pagal
bos prašymą.

Meninei programai atlikti 
yra pakviesti žinomi Toronto 
muzikai: solistė Slava Žieme- 
lytė, fleitistas Tomas Regina 
ir pianistas Jonas Govėdas. 
Tiek menininkai, tiek rengėjos 
aukoja savo darbą šiam svar
biam tikslui ir tikisi plačio
sios Toronto visuomenės daly
vavimo ir paramos.

Reikia manyti, kad šiuo gra
žiu pavyzdžiu paseks ir kitos 
organizacijos bei grupės ne tik 
Toronte, bet ir visoje Kanado
je. Taip kaip “Caritas” šalpa 
vargstantiems negali būti ati
dėta ateičiai, taip ir mūsų pa
galba joms turi būti suteikta 
dabar. A.S.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Kanados 

Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybai už man suteiktą garbę, 
paskiriant visuomenininko pre
miją. Gili padėka Toronto Prisi
kėlimo parapijos bankui, šios 
premijos mecenatui.

Su dėkingumu priimu šią pre
miją su savo mirusiais bendruo
meninio darbo draugais: a.a. An
tanu Rinkūnu, a.a. Jonu Robertu 
Simanavičium, a.a. Steponu Kęs
gailą, a.a. Jonu Matulioniu, a.a. 
Jonu Kardeliu ir daugeliu kitų, 
su kuriais siekėme gėrio Kana
dos ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenei, kai Kanados Lietuvių 
Bendruomenė susiformavo pir
mojo krašto tarybos suvažia
vime Montrealyje, 1952 m. rug
pjūčio 30-31 d.d.

Tikiu, kad, perleisdamas tos 
premijos piniginę dovaną $1000 
Kanados lietuvių muziejui-archy- 
vui, galėsiu nors maža dalimi pri
sidėti prie šios taip svarbios in
stitucijos išlaikymo ir galimybės 
įsigyti Jono Sako Čikagoje išleis
tų “Nepriklausomos Lietuvos sei
mų protokolų" 18 tomų veikalą.

Su nuoširdžia padėka
Petras P. Lukoševičius

“The Toronto Sun" vasario 
12 d. laidoje išspausdino St. 
Prakapo laišką redakcijai. 
Jis atsiliepia į S. Payne straips
nį, kuriame giriamas gyveni
mas Raudonojoje armijoje. 
Pasak S. Prakapo, duomenys 
iš spaudos Lietuvoje rodo ki
tokį vaizdą. Lietuvos jaunuo
liai armijoje yra pravardžio- 
jami, vadinami fašistais, ki
tų kareivių mušami, net prie
vartaujami. Arturas Sakalaus
kas, kuris tarnavo sovietų ar
mijoje, ne kartą buvo muša
mas, niekinamas ir prievar
taujamas. Netekęs kantrybės, 
nušovė aštuonis rusus. Apie 
jį dabar Lietuvoje yra sukur
tas filmas “Vėliava iš plytų”.

Vaikų žodynas, turintis per 
3000 spalvotų iliustracijų, 
3,300 su viršum angliškų ir 
4,000 lietuviškų žodžių. Puiki 
dovana šeimoms bei drau
gams. Kaina — $19.95 JAV ir 
$24.95 kan. Išleista patraukli 
knyga Lietuvos .vaikams “Ne
muno šalies pasakos”. Tai pa
sakų antologija, surinkta ir 
parašyta P. Cvirkos. Ribota 
laida, specialiai importuoja
ma iš Lietuvos už pradinę kai
ną — $17.95 JAV ir $19.95 kan. 
Taipogi galima įsigyti lietu
vių ir anglų kalbomis posakių 
4 knygeles, skirtas beprade- 
dantiems skaityti vaikams. Po
sakiai puikiai iliustruoti. Pri
dedant 10% knygų kainos už 
persiuntimą, čekius ar pašto 
perlaidas rašyti ir siųsti šiuo 
adresu: Editions Renyi Ine., 
355 Adelaide Street West, 
Suite 400, Toronto. Ont. M5V 
1S2, Canada.

Skelbs nepriklausomybę?
Lietuvių informacijos centro 

pranešimu, kovo 4 d. Lietuvoje 
vyko 28 apygardose pakartoti
niai rinkimai į 141 vietos Lie
tuvos aukščiausiąją tarybą.

Iš 28 vietų 17 laimėjo Sąjū
džio remiami kandidatai, 4 pri
klauso Lietuvos komunistų par
tijai. Iki šiol išrinktas 31 kom
partijos narys. Dviejose apy
gardose nebuvo išrinktas nė vie
nas kandidatas, nes nebalsavo 
50 nuošimčių rinkėjų. Iš viso į 
tarybą yra išrinkta 116 deputa
tų, iš jų 89 yra sąjūdininkai. 
Taipogi peržengta dviejų treč
dalių išrinktų deputatų riba.

“The Washington Post” kovo 
5 d. laidoje cituoja deputatą 
Romualdą Ozolą, kuris teigia, 
kad Aukščiausiosios tarybos 
sesija turbūt įvyks kovo 10 ar 
11 dieną ir paskelbs Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą.
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

“ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

aMA, kelionės
(LIETUVĄ

1990
Išvykimo datos:

0

Gegužės 6 (Finnair)
Gegužės 19 (Lufthansa)
Gegužės 30 (Air France) 
Birželio 17 (Finnair)
Grįžimo datos - įvairios

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

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

Priimame užsakymus planuojamiems 
“Worldways” skridimams 

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

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

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

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

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

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

LADA
Mes siunčiame

“LADA” automobilius ir jų 

dalis ( Lietuvą bei Rusiją 
• b

Skambinkite dėl informacijos dar šiandien

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

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

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

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

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

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

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

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

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 PLATESNIU 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

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

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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

• Turi daugiau kaip 13 metų patyrimo 
investacijų srityje

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

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

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

G. KELLEHER REAL ESTATE LTD.

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

■v*
i

RF/VIKK 
west realty inc., realtor 

an Independent member broker

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

lietuvių kalbapatarnauja

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

Gnluijj-

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

FAX 233-0285 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.

1^017QUTI7 insuranceUIvIL^rlILiv 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*

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(41 6) 533-1 1 21
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TORONTO
Anapilio žinios

— Tikinčiosios Lietuvos diena
— kovo 11, sekmadienį. Bus ren
kama antroji rinkliava Religinei 
Lietuvos šalpai.

— Perrinktos ir naujai persi
tvarkiusios parapijos tarybos są
statas: pirm. —J. Karasiejus, sekr.
— Z. Gurklytė; religinės sekcijos 
pirm. — J. Andrulis, nariai: V. 
Balčiūnas, V. Dalindienė, G. Kur- 
pis, V. Pečiulis ir V. Valiulienė; 
kultūrinės sekcijos pirm. — S. 
Žiemelytė, nariai: V. Aušrotas, J. 
Bakis, V. Paškuvienė; jaunimo 
sekcijos pirm. — Z. Gurklytė, na
riai: J. Gaižutytė, D. Gurklytė, G. 
Karasiejus, A. Paškus ir E. Pečiu
lis; jaunų šeimų sekcijos pirm. — 
V. Valiulis, nariai: N. Marijošie- 
nė, K. Povilaitienė, I. Petrauskie
nė ir V. Tirilienė; socialinių rei
kalų sekcijos pirm. — S. Aušrotie- 
nė, narės: A. Augaitienė, G. Bal
čiūnienė, A. Pajaujienė ir J. Pleč
kaitienė; administracinės sekci
jos pirm. — V. Narušis, vicepirm.
— R. Strimaitis, sekr. — P. Linke
vičius, nariai: P. Augaitis, J. Ka
rasiejus, V. Ramanauskas, paren
gimų vad. — A. Naruševičius, ižd.
— R. Celejewska, vidaus pastatų 
priežiūrai — A. Aulinskas, lauko 
priežiūrai — P. Ališauskas, šven
tovės rinkliavoms — V. Valiulis; 
komiteto pabėgėliams nariai: J. 
Kaleinikas, A. Krakauskas, K. Pa
jaujis, V. Pečiulis ir A. Zimnic- 
kas; organizacijų atstovai: Ana
pilio sodybos pirm. J. Andrulis, 
KLK moterų draugijos pirm. A. 
Augaitienė, parapijos choro pirm. 
R. Paulionis, Anapilio moterų bū
relio pirm. R. Celejewska, Šv. Jo
no lietuvių kapinių pirm. P. Lin
kevičius, skautų atstovė G. Gaižu- 
tienė, ateitininkų atstovas S. Vaš- 
tokas.

— Praeitą sekmadienį buvo ren
kami parašai po kun. E. Atkočiūno 
laišku, reikalaujančiu Karaliau
čiaus komunistinę valdžią įregis
truoti to krašto katalikiškas lie
tuvių bendruomenes, kad jos galė
tų oficialiai steigti savas para
pijas.

— Pakrikštyta Leono ir Birutės 
(Grigutytės) Raginskų dukrelė 
Asta-Monika.

— Vaikų choro narių tėveliai 
prašomi kovo 11, sekmadienį, su
sirinkti posėdžiui po 9.30 v.r. Mi
šių choro repeticijų kambarėlyje.

— Religinės šalpos popietė, ku
ria užbaigiamos Gavėnios reko
lekcijos, bus kovo 25, sekmadie
nį. Aukos ir pelnas skiriamas Lie
tuvos labdaros vienetui “Caritas”. 
Meninę programą atliks: sol. S. 
Žiemelytė, fleitistas T. Regina 
ir muz. J. Govėdas.

— Aukojo Šv. Kazmiero kolegijai 
Romoje: $200 — F. V. Mockai; Ka
nados lietuvių kultūros muziejui: 
$600 — F. V. Mockai; “Caritas”: 
$100 — G. Jonaitienė; Šv. Jono ka
pinėms: $100 — A. Buožis, M. And- 
rulevičienė, T. V. Gražuliai; pa
rapijai: $300 iš a.a. Alfonso Mork- 
vėno palikimo; $200 — F. V. Moc
kai ; $50 — P. Jutelis, V. Ottienė.

— Mišios kovo 11, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. dr. Norą Šimkutę, 
11.00 v.r. už parapiją; Wasagoje 
2.00 v.p.p. už Kasperavičių šei
mos mirusius.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $157.50 Lois Dagys, iš jų 
$107.50 Jokūbo Dagio atminimui. 
Iš viso statybos fonde yra $162,866. 
Aukos priimamos "Paramoje” 
sąsk. nr. 8711, Prisikėlimo para
pijos kooperatyve sąsk. nr. 155332.- 
17 ir “Talkoje” sąsk. nr. 4259. Au
kos atleidžiamos nuo valstybinių 
mokesčių.

— LN valdybos posėdis — kovo 8, 
ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Šią savaitę buvo išsiuntinėti 
mokesčių pakvitavimai Lietuvių 
slaugos namų aukotojams. Paste
bėję klaidas, malonėkite pranešti 
LN raštinei tel. 532-3311.

— Tradiciniai Velykų stalo pie
tūs — balandžio 2, sekmadienį, 
LN Karaliaus Mindaugo menėje. 
Rengėjai — Lietuvių namų mote
rų būrelis ir Lietuvių namai. Bi
lietai bus gaunami kovo mėnesio 
gale.

— Kovo 17 d. įvyks LN vyrų bū
relio narių metinis pobūvis. Bi
lietai gaunami pas V. Drešerį tel. 
233-3334, A. Sukauską tel. 244-2790 
ir Z. Rėvą tel. 251-9635.

— Toronto Lietuvių namų ir Lab
daros fondo narių metinis-visuo- 
tinis susirinkimas įvyks kovo 18, 
sekmadienį, 2.30 v.p.p. Bus renka
mi keturi nariai. Kadenciją valdy
boje baigia: K. Raudys, J. V. Šim
kus, J. Slivinskas ir S. Vaštokas. 
Revizijos komisijoje — A. Bukaus
kas.

— Š. m. kovo 1 d. Lietuvių namų 
ligonių lankytojai buvo susirinkę 
pasitarimui. Papildytas ligonių 
sąrašas, aptarti tolimesni lanky
mo reikalai. Platesnį pranešimą 
apie Toronto lietuvių socialinės 
tarnybos veiklą pateikė jos dar
buotojas V. Lukas. Paskutiniuoju 
laiku ligonius lankė L. Balsienė, 
A. Borchertas, V. Dalindienė, M. 
Dambarienė, E. Jaškienė, L. Jurė- 
nienė, A. Kulnienė, M. Lingienė, 
Br. Palilionienė, J. Paškevičius, 
T. Renkauskienė, A. Šimkienė, D. 
Tunaitienė, R. Žiogarys ir kt. Vi
siems lankytojams reiškiamas 
nuoširdus ačiū. Sekantis pasita
rimas numatomas balandžio 11, 
trečiadienį, 7.30 v.v. V.K.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį visus 

pamokslus sakė kun. Aloyzas Vols
kis, svečias iš Lietuvos.

— Gavėnios penktadieniais mū
sų šventovėje einami Kryžiaus 
keliai ir 7 v.v. laikomos Mišios.

— Pakrikštyta Sigita-Laura, 
Vidos ir Augenijaus Bersėnų duk
relė.

— Susituokė Liuda A. Lastaus- 
kaitė ir Edward J. Rogan.

— A. a. Pranas Žalauskas bus 
laidojamas kovo 7, trečiadienį, 
Šv. Jono lietuvių kapinėse. Ge
dulinės Mišios šventovėje 10 v.r.

— Kovo 1 palaidotas a.a. Stasys 
Kavaliauskas. 76 m.; kovo 2 — a.a. 
Jonas Baronaitis. 75 m.; kovo 3 — 
a.a. Zigmas Sodonis, 91 m.

— Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo metinis susirinkimas
— kovo 11 d., 3 v.p.p., parapijos 
didžiojoje salėje.

— Religinis seminaras šį tre
čiadienį neįvyks. Seminaro užbai
ga ateinantį trečiadienį, kovo 14,
7.30 v. v.

— Pakvitavimai mokesčių atlei
dimui išsiųsti paštu. Negavę ar
ba pastebėję klaidų, malonėkite 
kreiptis į parapijos raštinę.

— Metinei parapijos vakarie
nei, kovo 18 d., 5 v.p.p. parapijos 
salėje, bilietus platina Br. Gen- 
čius. Programą atliks parapijos 
vaikų choras, vadovaujamas muz. 
D. Viskontienės.

— Parapijai aukojo: $300 — a.a. 
Alf. Morkvėnas (testamentu); $100
— B. Beresnevičienė, P.Gaidelis, 
A. Genys, J. Juodikis, V. Kulikaus
kas; $50 — V. P. Melnykai, J. J. Ku
likauskai, L. S., U. Paliulis, A. J. 
Vaškevičiai; Vyskupo fondui: $100
— dr. A, ir R. Šlekiai: Motinos Te
resės labdarai: $100 — A. Rakaus
kas.

— Mišios kovo 11, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Ipolitą Grinkų, 
9.20 v.r. — už sielas skaistykloje, 
10.15 v.r. — už a.a. Teklę Radžiu- 
vienę, už a.a. Vladislavą Damb
rauskienę, 11.30 v.r. — už mirusius 
parapijos banko narius.

Išganytojo parapijos žinios
— Kovo 4. sekmadienį, po pa

maldų buvo dalinamas kovo mėne
sio parapijos biuletenis.

— Kovo 11, sekmadienį, pamal
dos šventovėje 11.15 v .r. Po pa
maldų moterų draugijos susirin
kimas parapijos salėje. Kviečia
me moteris dalyvauti.

— Parapijos tarybos posėdis — 
kovo 15, ketvirtadienį, 7.30 v.v. 
parapijos salėje.

— Kovo 18, sekmadienį, pamal
dos su Šventa vakariene įpras
tu laiku 11.15 v.r.

Sudbury, Ontario
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS Sud 

būrio apylinkės lietuviams bus 
Kristaus Karaliaus šventovėje. Ko
vo 17, šeštadienį, 7 v.v. Mišios su 
pamokslu, o po to bus klausoma iš
pažinčių. Kovo 18, sekmadienį,
9.30 v.r. bus klausoma išpažinčių, 
o 10 v.r. - Mišios. Susikaupimui va
dovaus svečias iš Lietuvos kun. Ed
mundas Atkočiūnas, OFM.

Sault Ste. Marie, Ont.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS Sault 

Ste. Marie apylinkės lietuviams 
bus Švč. Sakramento šventovėje 
kovo 18, sekmadienį. Išpažinčių 
bus klausoma 6 v.v., Mišios - 7 v.v. 
Susikaupimui vadovaus svečias iš 
Lietuvos kun. Edmundas Atkočiū
nas, OFM. Visi kviečiami dalyvauti.

Kaip skambinti į Lietuvą
Nuo šių metų pradžios vei

kia automatinis telefono sujun
gimas su Lietuva. Skambinant 
į Lietuvą, pirmiausia reikia pa
sukti tarptautinės centrinės 
(OTC) kodą: 011; 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.

Liucija Gruzdytė, dabartinė 
“Miss Lietuva”, šiuo metu sve
čiuojasi Medelių šeimoje, 
Oshawoje. Jų sūnus Darius, 
Kalėdų bei Naujų metų laiko
tarpyje viešėdamas Lietuvoje, 
su Liucija susižiedavo. Su
tuoktuvės numatomos š. m. lie
pos 28 d. Vilniaus katedroje.

Paieškojimai
Kazimiera Kaminskienė. Jono, 

ieško sesers Jadvygos Čižaitės, 
gimusios 1919 m. Kutiškuose, Ute
nos apskr. 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją, o iš čia išvažiavo į Ka
nadą ir gyveno Montrealyje. Vė
liau persikėlusi į Ontario Hamil
toną. Ji ieško taip pat ir brolio 
Stasio Čižo, kuris irgi gali gyventi 
Kanadoje. Patys ar žinantys apie 
juos prašomi rašyti: K. Kamins
kienė, Sodų 17-13, Elektrėnai, 
Lithuania, USSR.

Ona Astrauskienė-Simanaus- 
kaitė ieško giminių Simanauskų, 
Sabučių, Astrauskų, kurie gyvena 
šiapus Atlanto. Rašyti: Ona Ast
rauskienė, S. Neries 74, Kuršėnai 
235420, Lithuania, USSR.

Toronto Lietuvių namų 
vyrų būrelio METINIS
kovo 17, šeštadieni, 6 v.v. LN Vytauto Didžiojo menėje.

• Vakarienę paruoš J. Bubulienė, 
su vynu, kava ir pyragais

• Meninę programą atliks ir gros šokiams 
V. Pavilonis ir V. Drūtis

• Loterija ir kitos įvairenybės
• Gėrimai savikaina

Kviečiame svečius ir narius gausiai dalyvauti.

Įėjimas: $12.50 asmeniui.
Dėl bilietų skambinti:

Z. Revui tel. 251-9635,
A. Sukauskui tel. 244-2790,
A. Kairiui tel. 233-6831.

Bilietai bus parduodami ir prie įėjimo.
Toronto Lietuvių namų vyrų būrelis

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS 
praneša, kad

metinis narių susirinkimas
įvyks š. m. balandžio 7, šeštadienį, 11.30 v. r., Toronto Lietuvių namuose, 

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario.

Ta pačia proga prašome fondo narius, pakeitusius adresus, kiek galint greičiau mums 
pranešti rašant: Kanados lietuvių fondas, 1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

KLF valdyba

Geriausia įdėti įnašus į rinor yra dabar - metų pradžioje

A •
— Daugumas įnašus į RRSP sąskaitą įmoka metų gale. Tai buvo geras būdas taip daryti, 

kol valdžia leido taupytojams uždirbti iki $1,000 palūkanų per metus, nemokant už jas 
pajamų mokesčių.

— Dabar valdžiai pakeitus įstatymus, pajamų mokesčius reikia mokėti už kiekvieną gautą 
palūkanų dolerį, tačiau mokesčių nereikia mokėti už palūkanas RRSP (pensijų) plane.

— Apskaičiuota, kad, įnešant per 25 metus kasmet po $1,000, metų gale į pensijų planą, 
mokantį 10% palūkanų, santaupos užaugs iki $57,927. Tačiau įnešant tą pačią sumą 
tom pačiom sąlygom metų pradžioje, po 25 metų santaupos bus $64,967. Didelis skir
tumas. Todėl patariame visiems mūsų nariams įnašus į pensijų planą daryti metų pradžioje.

i
— (neškite įnašus į. Ft FT S F* 1990 metų pajamų 

mokesčiams sumažinti tuoj pat.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas

A. a. Prano Žaliausko atmi
nimui Ona ir Juozas Gatavec- 
kai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

A.a. S. Kavaliausko atmini
mui vietoje gėlių P. Kaziuko- 
nis “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

A.a. Stasio Kavaliausko atmi
nimui vietoje gėlių Jonas ir 
Angelė Šulcai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A.a. Apolinaro Beresnevi
čiaus atminimui vietoje gėlių 
D. A. ir L. Keršiai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $30.

A.a. A. Beresnevičiaus atmi
nimui vietoje gėlių Vytautas 
ir Albina Buragai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A.a. Elenos Gipienės atmini
mui E. Raudienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

A.a. A. Šapokienės-Sudikienės 
atminimui Birutė ir Jonas Pra- 
kapai iš Bakersfield, CA, “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A.a. Jono Kardelio atmini
mui Elžbieta Kardelienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

SLA 236 kuopa “Tėviškės ži
buriams” paremti atsiuntė 
$25.

Punsko lietuvių kultūros 
namų statybos vajui aukojo: 
$500 kredito kooperatyvas “Pa
rama”; $100 — M. Vaškevičie
nė; $25 — F. V. Mockai: $20 — 
V. Kalendrienė. Nuoširdi pa
dėka aukotojams. Vajus tęsia
mas toliau.

KLB Toronto apylinkės 
žinios

Neseniai KLB Toronto apylin
kės valdybos pirm. Rimas Stri
maitis įteikė KLB krašto raštinės 
vedėjai $5,354. Tą sumą sudaro 
Toronto apylinkės lietuvių so
lidarumo mokestis, surinktos au
kos už paskaitas bei renginius 
Sąjūdžiui paremti ir apylinkės 
valdybos įnašas KLB raštinės iš
laikymui. KLB Toronto apylinkės 
valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems tautiečiams, kurie dosnio
mis aukomis remia valdybos veik
lą. Už aukas bus išduodami pa
kvitavimai atleidimui nuo paja
mų mokesčių.

Rimas Strimaitis.
KLB Toronto apylinkės 

valdybos pirmininkas

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIU" Pre
numerata oro paštu - 86 doleriai vi
suose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.
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Metinis “PARAMOS” 
kredito kooperatyvo 

narių susirinkimas 
įvyks š. m. kovo 25, sekmadienį, 
3 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose. 
Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų. 
Prašome atsinešti nario knygutes.

VALDYBA

■ ■

6 “Paramos” 
kredito kooperatyvo 

valdyba praneša, kad yra sudaryta nomi- 
nacinė komisija rinkimams kovo 25 dieną 
įvaldomuosius “Paramos” organus.

Nominacinė komisija yra šios sudėties:

Birutė Jankauskienė 
Juozas Norkus 
Vytautas Skrinskas

Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai “Paramos" na
riai, gavę raštišką siūlomo kandidato sutikimą. (Siūlymo 
formas galima gauti “Paramos” raštinėje). Siūlymus, ad
resuotus nominacijos komisijai, siųsti “Paramos” raštinėn 
arba įteikti prieš susirinkimą. VALDYBA

HALLING ELECTRICAL
( Estonian) 

Gyvenamiems namams ir 
komerciniams pastatams.

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

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).

MONTREAL1®
Prancūziškosios “Radio Canada” 

iniciatyva vasario 25 d. buvo pra
vestas 15 minučių pasikalbėjimas 
su dr. Milda Danyte. Čia buvo pa
liesta daugelis temų: dabartinė 
politinė ir ekonominė Lietuvos 
būklė. Nepriklausomybės klau
simas ir derybos, “Sąjūdžio” ir 
komunistų santykiai, jaunimo ne
noras stoti į Raudonąją armiją, 
tautinių mažumų klausimas ir 
pan. Dr. M. Danytė puikia prancū
zų kalba išsamiai atsakinėjo.

Lietuvių žvejotojų-medžiotojų 
klubas “Nida” vasario 25 d. AV pa
rapijos salėje surengė Užgavėnių 
pietus. Žmonių prisirinko gausus 
būrys — rengėjai nesitikėjo tiek 
sulaukti. Klubo pirm. Stasys Re- 
meikis pasveikino susirinkusius 
ir perdavė programą vadovauti 
Augustui Mylei. Pastarasis trum
pai nupasakojo įdomesnius Užga
vėnių papročius Lietuvoje ir pa
kvietė žvejį Joną Remeikj pagro
ti akordeonu. Pasirodė, kad žve
jys Jonas sugeba ne tik gerai žve
joti, bet ir puikiai valdo akordeo
ną, kuo įsitikinome iš keleto jo at
liktų muzikinių dalykų. Žvejų žve
jui kun. Jonui Kubiliui palaimi
nus valgius, sekė skanūs paties 
klubo pirmininko paruošti pietūs. 
Jų metu buvo išvardinti šiuose 
pietuose dalyvaujantys svečiai 
iš Lietuvos. Pabaigoje buvo pra
vesta loterija. Gaila, kad ne visi 
buvo laimingi.

Montrealio lietuvių tautodailės 
grupės “Vaivorykštė" atstovės 
Kristina Makauskienė, Genė 
Montvilienė, Birutė Nagienė ir

Greitus ir ti ksl ljs patarnaut mas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

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

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

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $26,000,(

MC
Certifikatus ..................111/4%
Term, indėlius:

1 metų ...................101/4%
180 d.-364 d........ 10 %
120 d. - 179 d.......... 93/4%
60 d. - 119 d...........9'/z%
30 d. - 59 d...........9’/4%

Iii
Nekiln. turto nuo 13 %,

Informacija apie naujausias palūkanas "Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

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 10 dienos T. Stanuliui, Lietuvių namai, 
1573 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

MI KOL A I MS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024 Toronte.

PARDUODz\MI moteriški tauti
niai drabužiai 12-16 dydžio. Skam
binti tel. 890-2626.

MERGINA IŠ LIETUVOS ieško 
darbo Toronte prižiūrėti vaikus 
arba vyresnio amžiaus žmones. 
Skambinti tel. (7051-897-4150.

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

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

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

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.

Danutė Staškevičienė vasario 8 d. 
Poit Claire kultūros namuose 
Stuart Hall patalpose supažindi
no vietines audėjas su lietuvių 
audiniais: juostomis, tautiniais 
drabužiais, lėlėmis, austiniais 
kilimais bei gobelenais. B. Nagie
nė suglaustai aptarė lietuviškų 
audinių paskirtį bei reikšmę liau
dies gyvenime ir perskaitė anglų 
kalba pasaką “Perkūnas, Vaiva 
ir Straublys”. Vėliau ji ir kitos 
“Vaivorykštės” narės atsakinėjo 
į klausimus. Dalyviai labai do
mėjosi Tautinio instituto išleis
tomis knygomis apie juostas ir 
tautinius drabužius.

“Vaivorykštė” buvo paprašyta 
ir pažadėjo ateityje suorganizuo
ti juostų audimo kursus. Susitiki
mas įvyko K. Makauskienės ini
ciatyva. Dalyvavo apie 80 vietinių 
audėjų.

Montrealietė Karia Gruodytė il
gesnį laiką tobulinasi Vilniaus 
universitete. Ji aktyviai įsijungė 
į tenykštį gyvenimą ir jai pavesta 
redaguoti anglų kalba “The Li
thuanian Review", kuris yra lei
džiamas “Gimtojo krašto" ir “At
gimimo" globoje.

Kun. Aloyzas Volskis, Platelių 
klebonas, kovo 23-25 d.d. praves 
rekolekcijas Šv. Kazimiero para
pijoje.

AV parapija praneša, kad šiais 
metais tikisi sulaukti lietuvių vys
kupų. Ta proga bus teikiamas Su
tvirtinimo sakramentas. Kas no
rės eiti prie sutvirtinimo, yra pra
šomi susitarti su sesele Paule 
tel. 766-9397. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1 REZERVAS - virš milijono. 
A UŽ:
Taupymo-special............... 7 %
Taupymo - su gyv. dr........... 61/z%
Taupymo-kasdienines...... 6’/4%
Einamos sąsk........................  41/z%
RRIF - RRSP - term...........  11 ’/2%
RRIF - RRSP - taup............ 8 %

UŽ:
asmenines - nuo 131/z%

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

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.

OFFORD 
REALTY LTD.

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

Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0
Parduodant. per
kant ar tik dėl infor
macijos apie namus, 
vasarnamius, ūkius, 
žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling- 
woodo apylinkėse 
kreipkitės (

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

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


