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Jei džiaugsmas ir linksmumas yra saulė, kas gi tada 
rimtis? Šiurpios miglos, juodi debesys? Greičiausiai — 
tai tos pačios saulės šešėliai, kad galėtume pailsėti, atsi
gaivinti, ramiai pasidairyti. Ypač tai reikalinga, kur gy
venimas pilnas gėrybių ir vilionių, kur, rodos, jokių ribų 
nebėra kasdieninėms galimybėms vis ką nors naujo įsi
gyti, kuo nors pasidžiaugti, vinguriuojant srauniai le
kiančioj šių laikų srovėj. Arba ir ten, kur nusivylimas ta
ria: man jau viskas vis tiek.

I
R RELIGINIU, ir tradiciniu mūsų tautos požiūriu 
gavėnia ir bus tasai saulės šešėlis, kuriame galime 
nurimti, galime giliau pamąstyti apie gyvenimą iš es
mės, apie savąją paskirtį, mums uždėtus ar savanoriš

kai prisiimtus uždavinius, kiekvienam save patį aiškiau 
įvertinti, žvelgti į linksmumų ir rimties balansą, nebėg
ti nuo savikritikos, tuo stiprinant savo dvasinį pajėgu
mą, nemažiau reikšmingą už kūno sveikatą, kuriai dė
mesys labai jau dažnas ir platus. Gavėnios rimčiai skir
tos savaitės, kaip žiūri, mažai kuo skiriasi nuo kitų me
tų laikotarpių. Tiesa, krikščioniškoji praktika kai ku
riuos žmones šiek tiek atitraukia nuo kasdienybės, tra
dicinėmis rekolekcijomis pristabdo gyvenimo poreikių 
ratą, į kurį tvirtai įsikabinę lekiame ir sukamės vis tuo 
pačiu keliu ir ritmu. O šiaip jau viskas vyksta be jokių 
trukdymų, per daug nebepaisant senųjų šio rimties lai
kotarpio išraiškų, kaip susilaikymas nuo triukšmingų 
renginių, šokių, dainų, muzikos. Nežiūrint į tai, kaip be- 
sikeistų papročiai, kaip beužsikrėstume aplinkos nau
jovėmis, kaip besiderintume prie daugumos — tie sau
lės šešėliai vis tiek neišnyksta ir yra reikalingi kiekvie
nam žmogui. Laimingas tas, kuris įstengia pasinaudoti 
ta rimties atgaiva, stiprinančia jo dvasines galias. O dar 
geriau, jei gyvenimo džiaugsmų ir rimties derinys kai 
kam tampa kasdieniniu reiškiniu, gyvenimo stiliumi. 
Tačiau rimčiai skirti laikotarpiai dar labiau palengvi
na nuolatines pastangas.

Y
RA BETGI žmonių, ir tai nemažai, nenorinčių 
.“sukti sau galvos” dėl kažkokių dvasinių klausi
mų. Plūduriuodami paviršiuje, jie tenori maty
ti ir jausti tik gyvenimo džiaugsmų spindulius^ Medžia

ginės gerovės apsupti ir vis nesibaigiančių siekių vilio
jami, norom nenorom jie nubrėžia gyvenimo būdo kon
tūrus, kuriais, žinoma, žavisi-ne vienas ir priaugančios 
kartos žmogus. Ir štai nebesunku jau pastebėti, kad to
ji džiaugsmų ir malonumų kaitra darosi vis baisesnė, 
kai kuriais atvejais stačiai nebepakeliama. Atsisklei
džia nualintas žmogus, savanoriškai pasivertęs trapiu 
džiuvėsėlių, stokojančiu jau ne tik dvasinio, bet jau ir 
fizinio atsparumo. Labai abejotina, kad minioms pa
taikaujančiais potvarkiais, valstybių įstatymais, baus
mėmis ar baisiųjų ligų tyrimams skiriamais milijonais 
galėtų būti susigrąžintas tasai džiaugsmų ir rimties ba
lansas, atstatyta žmogaus vertės ir moralės samprata. 
Tam reikia paties žmogaus — atsistatymo veiksmai tu
ri kilti iš apačios, gal kiekvienam kitaip prisitaikant 
ar pasirenkant dvasinio stiprėjimo pratybas, rišant jas 
su tradiciniais rimties laikotarpiais ar vykdant kaip 
nors atskirai. Atgaivos šešėliuose sutilpsime visi — ir 
tie, kurie laisvėje gyvendami blaškomės po medžiagi
nės gerovės platumas, ir tie, kurie okupacinės vergijos 
pakirsti nebeįstengia sustoti prie klausimo: negi aš tik 
toks? Č.S.

Naujai išrinkta Aukščiausioji Lietuvos Taryba -parlamentas, remdamasi 1918 metų vasario 16 aktu, 
1920 m. Steigiamuoju Lietuvos seimu ir tarptautine teise, - 1990 metų kovo 11 dieną Vilniuje paskelbė 

: atstatanti Lietuvos nepriklausomybę, kuri 1940 metais buvo nutraukta svetimos jėgos. Tai istorinis, 
teisinis bei politinis aktas, kurio įgyvendinimui reikės dar daug pastangų, diplomatinės kovos 
tarptautinėje bei vidaus plotmėje ir vieningo visos tautos ryžto.

Pajudėjo nepriklausomybės traukinys
Ontario naujųjų demokratų lyderio Bob Rae įspūdžiai 

ir JAV kongresmenų išvyka į Lietuvą

“The Globe and Mail” To
ronto dienraštis kovo 1 d. lai
doje išspausdino NDP lyderio 
Bob Rae straipsnį, kuriame 
aprašo savo įspūdžius, kai jis 
su kitais kanadiečiais parla
mentarais lankėsi Lietuvoje ir 
stebėjo vasario 24 d. rinkimus.

Didelis skirtumas
Dvidešimtajame šimtmetyje 

nemažai tautų išsikovojo ne
priklausomybę; kai kurios ir 
vėl ją prarado. Estija, Latvi
ja ir Lietuva 1940 m. buvo Sta
lino užimtos ir aneksuotos. 
Praėjus 50 metų, šiose vals
tybėse vėl iškilo nepriklau
somybės klausimas. Vasario 
24 d. rinkimai Lietuvoje at
nešė Sąjūdžiui reikšmingą 
pergalę.

Bob Rae pajutęs didelį skir
tumą tarp Maskvos ir Vilniaus, 
kai tik jis išlipo iš lėktuvo 
Vilniaus orauostyje. Visa 
Maskvos architektūra byloja, 
kad žmogus yra bereikšmis. 
Mieste ilgos eilės prie krau
tuvių, kurios praktiškai tuš
čios. Pats Stalino komunizmas 
yra didelė nelaimė.

Turėjo pats atvažiuoti
Vilnius, palyginti nedidelis 

miestas, su savo universitetu,

aikštėmis, architektūra yra vi
siškai priešingas Maskvos ko
losui. Ir negali būti aštresnio 
skirtumo tarp šmaikštaus ko
munizmo dogmatizmo ir žmo
niškumu dvelkiančio Sąjūdžio.

Sąjūdžio būstinė yra prieš 
arkikatedrą, prie pagrindinės 
Vilniaus aikštės. Būstinėje 
“draugiškas” chaosas. Trečio 
aukšto raštinė užimta lanky
tojų, savanorių darbuotojų, 
skamba telefonai, garsiai vie
nas su kitu komunikuoja. Ir 
toje lyg audros nuotaikoje 
ramus, rodos, visai neliečia
mas triukšmingos aplinkos, 
priima svečius, kalba su spau
dos žmonėmis kuklus, besišyp
santis, bet apsukrus, žinąs ką 
daro Sąjūdžio vadovas muziko
logas prof. Vytautas Lands
bergis. Jis yra tipiškai pa
našus į daugelį Sąjūdžio va
dovaujančių asmenų. Jie irgi 
yra profesoriai, advokatai, 
rašytojai ir kitų profesijų 
žmonės. M. Gorbačiovas gal
vojo, kad nepriklausomybės 
siekia tik intelektualai, šiaip 
plačioji visuomenė tokiais 
dalykais nesidomi. Turėjo pats 
atvažiuoti ir įsitikinti, kad 
visa tauta trokšta laisvės ir 
nepriklausomybės.

(Nukelta į 3-čią psl.) Pavergta Lietuva žengia į naują, laisvą bei nepriklausomą valstybinį gyvenimą iliustracija L. Ločerio

Prof. VYTAUTAS LANDSBERGIS, Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Nuotr. Vyt. Maželio

PRANEŠIMAS IŠ LIETUVOS

Lietuva - nepriklausoma valstybė
1990 m. kovo 11 d. Aukščiau

sioji Lietuvos Taryba (AT) pa
skelbė Lietuvos valstybės at
statymo aktą bei išrinko Persi
tvarkymo sąjūdžio seimo tary
bos (LPS ST) pirmininką Vy
tautą Landsbergį Aukščiausio
sios Tarybos pirmininku.

Už Landsbergį balsavo 91, 
prieš 42. Jo oponentas Algir
das Brazauskas gavo 38 bal
sus už, 95 prieš. Slaptame bal
savime AT rūmuose dalyvavo 
visi 133 iki šiol išrinkti depu
tatai. Iš jų 97 buvo Sąjūdžio 
remiami kandidatai.

Į šį postą, šalia Landsber
gio ir Brazausko,taipogi buvo 
pasiūlyti teisininkas Kazimie
ras Motieka ir filosofas Ro
mualdas Ozolas, abu LPS ST 
nariai.

Sąjūdžio deputatų klubas, 
kuris iki sesijos rinkosi ap
tarti bendros strategijos ir 
redaguoti dokumentų besiruo
šiant perimti valdžią, buvo 
nutaręs siūlyti tik Landsber
gio kandidatūrą. Ozolą pasiū
lė rašytoja Vidmantė Jasukai- 
tytė, o Motieką — Sąjūdžio ST 
narys ekonomistas Kazimieras 
Antanavičius, motyvuojant, 
kad Lietuvai reikia specialis
to tom pareigom.

Landsbergio kandidatūrą 
pasiūlė Ozolas, vėliau pats 
atsisakydamas kandidatuoti, 
o Motieka irgi nesutiko kan
didatuoti, ragindamas visus 
balsuoti už Landsbergį.

Alfabetine tvarka kandida
tai prabilo į deputatus, api
brėždami savo programas. 
Brazauskas pabrėžė realaus 
kelio į nepriklausomybę svar
bą, tvirtindamas, kad nepri
klausomybė yra neabejotinas 
visų — Lietuvos komunistų 
partijos, Sąjūdžio ir eilinių 
žmonių — siekis, tačiau “ke
lias į tą tikslą turi būti gerai 
apmąstytas”.

Landsbergis sakė, kad jis 
stengsis liudyti ne vien Sąjū

džio programą, o tos progra
mos esmę dvasinio, politinio 
ir pilietinio atgimimo atžvil
giu. Tautos siekis — ne vien 
Sąjūdžio dokumentuose, bet ir 
bendrame siekyje įvardintame 
žodyje “Lietuva”. Tame žodyje 
yra meilė, žmogiškas orumas, 
teisingumo siekis,..” Rūpi 
atkurti žmones, valstybę ir 
juos kurti toliau, aiškino 
Landsbergis. Jis pažadėjo 
siekti santarvės tarp įvairių 
politinių grupuočių, tautų, 
kaimynų.

Sekė kandidatų apklausinė
jimas. Po diskusijų deputatai 
turėjo progos pasakyti kalbas, 
remiančias kandidatus. LKP 
deputatai pabrėžė, kad rinkė
jai siunčia jiems telegramas, 
ragindami balsuoti už Bra
zauską. Vyriausybės spaudos 
skyriaus vadovas Česlovas Jur
šėnas pareiškė, kad reikia su
ruošti referendumą, atsiklaus
ti visos Lietuvos, “kokiu erš
kėčių keliu ji pasiruošusi ei
ti”. Jis parėmė Brazauską, nes, 
anot jo, jis labiau sutelks Lie
tuvos žmones.

Deputatas Stasys Malkevi
čius iš Klaipėdos replikavo, 
atkreipdamas dėmesį į tai, kad 
lietuvių tauta aiškiai pasisa
kė už Sąjūdį, kad Sąjūdis lai
mėjo rinkimus. Yra visai natū
ralu, kad pralaimėjusieji 
“griebiasi už šiaudo” ir renka 
parašus už Brazauską. Be kita 
ko, pridūrė Malkevičius, LTSR 
valdžia nesiėmė vykdyti jokios 
antiblokadinės politikos, tik 
gąsdino žmones “kranelių už
sukimu”. Pati vyriausybė esan
ti kalta už ekonominę krizę.

Deputatams išrinkus Lands
bergį AT pirmininku, visa sa
lė pakilo ir jį šiltais aplodis
mentais sutiko. Užimdamas 
pirmininkavimo vietą tribū
noje, Landsbergis pareiškė: 
“Išrinkote ne į garbės, o į 
darbo vietą”. Jis buvo apjuos- 

(Nukelta į 2-rę psl.)
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Ką rašo Paryžiaus spauda

Klivlando Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai Vasario 16-sios minėjime Nuotr. V. Bacevičiaus

AfA 
JONUI BARONAIČIUI

iškeliavus amžinybėn,
žmonai ADELEI, dukrai, sūnums, broliams - PRANUI 
ir ANTANUI su šeimomis bei visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą -

Klara ir Kostas Stankai 
St. Catharines, Ont.

“Le Figaro” vasario 26 d. lai
doje išspausdino straipsnį 
“Lietuva pakeliui į nepriklau
somybę”. Jame rašoma, kad Są
jūdžio kandidatai su didele 
pergale laimėjo rinkiminę ko
vą. Lietuviai aiškiai pasisa
kė, ko jie nori. Laimėjęs rin
kimus, Sąjūdis sieks nepriklau
somybės. Sąjūdžio vadovas 
prof. Vyt. Landsbergis spaudai 
pareiškęs, kad rinkimą rezul
tatai rodo, jog Lietuvos nepri
klausomybė nėra rytojaus klau
simas, ji gali būti atgauta dar 
šiais metais.

Komunistų ateitis
Romualdas Ozolas, komunis

tų partijos centro komiteto ir 
Sąjūdžio narys, pareiškė - ko
munistų partija šiuo metu yra 
reikalinga deryboms su Mask
va. Šiaip komunistų partija 
Lietuvai nėra reikalinga. Ji 
jau ir dabar yra atsisakiusi 
ideologijos ir ruošiasi pakeis
ti vardą. Kai kurie stebėtojai 
galvoja, kad Algirdas Brazaus
kas, kuris didele dauguma iš
rinktas Kaišiadorių apygardo
je, gali tapti Lietuvos prezi
dentu ir derėtis dėl Lietuvos 
ateities. Jis įsigijęs žmonių 
simpatiją, ypač atskirdamas 
Lietuvos komunistų partiją 
nuo Maskvos. Taip esą atsiti
kę ir Lenkijoje. Jos preziden
tu buvo išrinktas kompartijos 
žmogus.

Kazimieras Antanavičius, 
socialistų partijos vadovas, 
aiškinęs, kad be komunistų 
būtų sunku pereiti nuo vieno 
režimo į kitą. Viena diena ne
galima visko pakeisti.

Naujas parlamentas suda
rys vyriausybę. Ji bus koali
cinė, ir komunistai joje turės 
savo vietą. Bet tie, kurie prie
šinasi nepriklausomybės atga
vimui, vargu galės vyriausybė
je dalyvauti.

Pakeis vardą
“Le Figaro” vasario 27 d. lai-

Taip informuoja sovietinė ambasada
Otavos sovietinė ambasada 

informuoja, kad naujajame 
lietuvių parlamente yra dvie
jų grupių žmonės: svajotojai ir 
pragmatistai. Vasario 24 d. 
rinkimuose laimėjo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
idėja, kuri susieta su Sąjū
džiu.

Rinkimai taip pat parodė, 
kad neginčijamas lyderis ves
ti į Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą yra Algirdas Bra
zauskas, gavęs 91.7% balsų.

Vytautas Landsbergis, Sąjū
džio vadovas, paskelbė, kad 
bus sudaryta koalicija, kurio
je dalyvaus komunistai ir so
cialdemokratai, laimėję 9 vie
tas.

Rinkimai iškėlę ir proble
mų. Nežiūrint Sąjūdžio ir atsi
skyrusios Lietuvos komunistų 
partijos masiško vajaus, Vil
niuje laimėjo Maskvai ištiki
mos partijos nariai. Čia gali 
būti laiko bomba. Reikia atsi
minti, kai Molotovas ir Ribben- 
tropas pasirašė sutartį, Vil
niaus kraštas priklausė Lenki
jai.

Kazimiera Prunskienė, ne
priklausomos ekonomikos ideo-"” 
logė, pirmu balsavimu nebuvo 
išrinkta. Viena iš priežasčių 
gali būti tokia: prieš keletą 
mėnesių buvo paskirta minis- 
tere pavaduotoja įvesti ekono
mikoje pakeitimų, ko nebuvo 
įvykdyta. Žmonės labiau klau
so “savo pilvo balso” negu gra
žių šūkių.

Prieš rinkimus sąjūdinin
kai vadino A. Brazauską hi- 
pokritu ir politinės jėgos pa
sisavintoju. Bet jiems tai ne

doje išspausdino koresponden
tės Irina de Chihoff straipsnį 
“Liūdnas veidas senosios gvar
dijos”. Lietuvos komunistų 
partija suskilo į dvi dalis. Vie
ni, jų dauguma, pasisako už ne
priklausomybę, kiti lieka išti
kimi Maskvai.

Maskviečių partijai, kaip ją 
vadina Vilniuje, vadovauja 
Vladislovas Švedas, rusas, 46- 
rių metų inžinierius. Jis galvo
ja be rusų pagalbos bus sunku 
Lietuvai išsiversti ekonomiš
kai. Kodėl su atsiskyrusiais 
lietuviais turėtų rusai pvz. pre
kiauti rubliais?

Juozas Kuolelis, literatūros 
specialistas, sakosi perėjęs į 
Švedo pusę, nes norėjęs likti 
komunistų partijoje, nors tai 
esą nelengva. Visur maskvie
čiai komunistai esą traktuo
jami kaip priešai ir išdavikai. 
Mes, jis sako, nesame prieš Są
jūdį ar kitas nepriklausomybės 
siekiančias partijas. Beveik vi
si intelektualai įsijungė į Są
jūdį ar A. Brazausko vadovau
jamą partiją. Daugelis galvo
ja, kad Lietuvos komunistų 
partija pakeis ir vardą, pa
sivadindama socialdemokratų 
partija.

Sunku pasakyti, kokia poli
cinių jėgų lygsvara bus Lietu
voje. Bet jau yra sakoma, kad 
maskviečiai komunistai yra 
pralaimėję kovą, prarasdami 
žmonių pasitikėjimą, siekian
tį savo tautai nepriklauso
mybės.

Prancūzų televizija taipo
gi plačiai skelbė rinkimų re
zultatus, pabrėždama, kad rin
kimus laimėjo tie, kurie siekia 
nepriklausomybės.

Prancūzijos krašto apsaugos 
ministeris vasario 26 d. tele
vizijos pokalbyje apie Europos 
reikalus taip pat pasakė, kad 
Lietuva siekia nepriklauso
mybės. J.A.

gelbėjo. A. Brazausko reali ir 
protinga programa turi dau
giau pritarimo, negu Sąjūdžio 
skelbiami šūkiai.

Atrodo, kad lietuviai supra
to, jog svajoti apie nepriklau
somybę yra gyventi praeitimi. 
Atėjo laikas pragmatistams, 
kurie išmano kaip žmonėms va
dovauti.

Svajotojų ir pragmatistų 
varžybos nuspręs Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pobū
dį. Gali atsitikti ir taip, kad 
greitai ir vėl lietuviai turės 
balsuoti. A.

Edmontono lietuvių bendruomenė sausio 13 d. Lietuvių namų koplyčioje suruo
šė vigilijų su degančiomis žvakėmis, išreikšdama solidarumų su tautiečiais Lie
tuvoje, kovojančiais už demokratija ir nepriklausomybę. Nuotr. iš “The Journal”

Lietuva - nepriklausoma valstybė
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tas juosta su užrašu “Telydi 
Jus sėkmė ir saugoja Dievas”, 
užsienio televizijai filmuo
jant ir spaudai fotografuojant.

Landsbergis tada siūlė par
lamentui patvirtinti tris jo 
pavaduotojus. Pirma kvietė Al
girdą Brazauską, kuris padė
kojo, bet atsisakė, motyvuo
damas, kad balsavimo rezulta
tai įrodo parlamento nepasiti
kėjimą juo, tad jam netinka 
būti vadovybėje. Savo vieton 
siūlė Bronių Genzelį. Lands
bergis kvietė Brazauską per
galvoti, pridurdamas, kad tik 
AT pirmininkas turi teisę siū
lyti kandidatus į pavaduoto
jus. Brazauskui vėl atsisakius, 
Landsbergis pasiūlė prof. Bro
nių Kuzmicką, teisininką Ka
zimierą Motieką ir inžinierių 
Česlovą Stankevičių (Kauno 
Sąjūdžio tarybos narį) į pava
duotojus. Visi sutiko ir buvo 
parlamento išrinkti. Liudvikas 
Sabutis buvo išrinktas prezi
diumo sekretoriumi, o prof. 
Aloyzas Sakalas, jau einąs sek
retoriato pirmininko pareigas, 
kartu su kitais AT prezidiumo 
nariais, atsisėdo tribūnoje.

Sekė Kazimieros Prunskie
nės išrinkimas į ministerių 
tarybos pirmininkės postą. Ji
nai sutiko ir buvo išrinkta.

Aukščiausioji Taryba svars
tė ir priėmė dokumentus dėl 
deputatų įgaliojimų bei dėl 
valstybės pavadinimo ir her
bo. Deklaracijoje dėl Lietu
vos TSR AT deputatų įgalioji
mų pažymėta, jog “Lietuvai 
primestų svetimos valstybės 
struktūrų panaudojimas netu
ri būti interpretuojamas kaip 
jas primetusios valstybės su
vereniteto lietuvių tautai ir 
jos teritorijai arba tos vals
tybės įvykdytos aneksijos tei
sėtumo pripažinimas.” Toliau 
pareiškime teigiama, kad va
sario 24 d. rinkimuose Lietu
vos gyventojai “savo valia su
teikė išrinktiems Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
deputatams tautos atstovų 
mandatą ir prievolę atstatyti 
Lietuvos valstybę ir reikšti 
tautos suvereninę galią”.

Antruoju dokumentu Aukš
čiausioji Taryba nutarė vals
tybę vadinti tiktai “Lietuvos 
Respublika” arba “Lietuva”, o 
Lietuvos TSR Aukščiausiąją 
Tarybą vadinti “Lietuvos Res
publikos Aukščiausiąja Tary
ba”. Nutarta toliau vartoti ofi
cialų Lietuvos Respublikos 
valstybės herbą bei ženklą — 
Vytį.

Priėmus įstatymą dėl valsty
bės pavadinimo bei herbo, už
uolaida lėtai pakilo ir uždengė 
užpakalyje tribūnos kabančią 
LTSR kūjo ir pjautuvo emble
mą, žmonėms jautriai plojant 

bei verkiant. Buvusi politka- 
linė Jadvyga Bieliauskienė 
buvo pakviesta į priekį, kur 
ji prezidiumui įteikė nuo 1949 
m. išsaugotą Vytį. Pasipuošu
si tautiniais drabužiais, Bie
liauskienė pasakojo, kaip bū
dama lageryje ji susapnavo 
sapną apie Vytį, kurį jai atne
šė aukštas riteriškas vyras. 
Ji aiškino, kad jos sapnas 
šiandien išsipildė, kai aukš
tas riteriškas Sąjūdžio veikė
jas Algirdas Kaušpėdas atsi
tiktinai, nežinodamas kas ji 
yra, ją paprašė įduoti Vytį. Mi
nėtas Vytis nuo valstybinio 
pastato Kaune buvo šaltkalvio 
išsaugotas.

V. Landsbergis padėkojo J. 
Bieliauskienei, pridurdamas, 
kad ji savo jautriu žodžiu pra
bilo į tautą kaip Lietuvos mo
tina.

Lauke prie AT rūmų su tri
spalvėmis ir plakatais budėjo 
keli šimtai žmonių, kurie suti
ko per pertrauką išėjusį 
Landsbergį didžiausiomis ova
cijomis.

Vėliau, paskelbus, kad Vy
tis sugrąžintas kaip Lietuvos 
herbas, grupė budinčių pribė
go prie AT durų ir, žmonėms 
garsiai plojant, nuplėšė iš me-

Rusai grįžta namo
“Anksčiau mus vadindavo 

rusais, ukrainiečiais, o dabar 
mus vadina okupantais. Kas 
mūsų laukia?” — tokiu klau
simu pasveikino Gorbačiovą 
Šiaulių kariniame orauosty- 
je sovietų kariškis. Šiauliuose 
lėktuvų remonto įmonės dar
bininkė V. G. Morkovkina jam 
pareiškė, kad ji ir rytoj norė
tų išsigelbėti nuo šio “košma
ro”, jeigu jai būtų pasiūlytas 
butas kokiame nors Rusijos 
mieste. Vilniaus katedros 
aikštėje vykusiame mitinge 
buvo nešiojamas plakatas su 
įrašu rusų kalba: “Rusai! Ar
gi jūs pamiršote savo mylimą 
tėvynę?”

Maskvos “Pravda” š. m. sau
sio 27 d. laidoje rašo, kad ligi 
tos dienos vien tik kariškių 
šeimų pabėgėlių iš Azerbai
džano buvo 35.420. Jie tapo 
apgyvendinti Maskvos, Voro
nežo, Kursko ir kitų karinių 
apygardų kareivinėse. Pagal 
laikraštį šie žmonės buvo iš
varyti iš savo butų ir darbo
viečių vien tik todėl, kad jie 
kalba kitokia kalba negu azer
baidžaniečiai.

Lietuvos rusus gąsdina ne 
tiek Sąjūdžio veikla, lietuvių 
kalbos suvalstybinimas ar 
Azerbaidžano pavyzdys, kiek 
jų pačių “Jedinstvos” orga
nizacijos ir jos biuletenio 
propaganda. Šis biuletenis ly
gina Sąjūdį su antisemitine 
rusų organizacija “Pamiat”, 
tik Sąjūdis organizuosiąs po
gromus ne prieš žydus, bet 
prieš rusus. “Jedinstvo” va
sario 3 d. laidoje rašo: “Lai
kas jau suprasti, kad pas mus 
jokios ‘perestroikos’ nėra, 
bet tikras, nors kol kas dar 
tik šaltas karas”. Biuletenis 
jaudinasi, kad nemokantiems 

LIETUVA LAUKIA LAISVES 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!
Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas įvai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui:
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE,
18 NORWICH RD., STONEY CREEK, ONT. L8E 1Z6.

176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

Bank of Canada, Bank of Montreal, 
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.

King George VI Niagara Falls

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

talo padarytą LTSR kūjo ir 
pjautuvo herbą, kabantį virš 
durų.

10.45 vai. vakaro Lietuvos 
laiku buvo priimtas bene svar
biausias Aukščiausiosios Ta
rybos nutarimas, būtent aktas 
dėl Lietuvos valstybės atstaty
mo. Vardu balsavo 124 už, 
prieš — 0, susilaikė — 6, neda
lyvavo — 3. Projektas priimtas 
su pataisom.

Akto priėmimas buvo sutik
tas ovacijomis ir aplodismen
tais, sugiedotas Tautos him
nas, keliant gigantišką trispal
vę tribūnoje. Prezidiume sto
vintys sukibo rankomis, jas iš
kėlė aukštyn ir pradėjo šaukti: 
“Lietuva, Lietuva”, įsijungiant 
deputatams ir svečiams (iš viso 
apie 400).

Landsbergiui pasveikinus vi
sus su nepriklausomos Lietu
vos atkūrimu, žmonės sponta
niškai pradėjo vieni kitus svei
kinti, apkabinti, bučiuoti. Dar 
girdėjosi jungtiniai šūkiai: 
“Latvija bus laisva! Estija bus 
laisva!”. (LIC)

Apie šį istorinį įvykį skelbė 
daugelio kraštų televizija, ra
dijas ir spauda. Lietuvos var
das skambėjo visame pasauly
je. JAV prezidentas Bush’as 
kreipėsi į Sov. Sąjungos vy
riausybę, kviesdamas ją res
pektuoti šį Lietuvos sprendi
mą.

AfA 
JONUI BARONAIČIUI

mirus,
liūdesy likusius — žmoną ADELĘ, dukrą MILDĄ su 
šeima, sūnus — JONĄ ir BRONIŲ su šeimomis nuošir
džiai užjaučiame -

Angelė ir Juozas Lukošiūnai

AfA 
ELENAI BINDOKAITEI-KERNIENEI

Lietuvoje mirus, 

jos dukrai GAILEI KRIŠTOLAITIENEI, šeimai ir 
visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą -

Elytė ir Antanas Tėveliai

AfA 
PRANUI ŽALIAUSKUI

mirus,
jo žmoną JUZĘ, sūnų ALGĮ, dukras - ONĄ, JULIJĄ, 
RAMUTĘ, jų šeimas, gimines bei artimuosius liūdesio 

valandoje nuoširdžiai užjaučiame-

E. J. Gelažiai A. Kanapka
M. Bernotienė A. K. Šalčiai

lietuvių kalbos rusams liks 
tik troleibusų šoferių ir gat
vių šlavikų darbai. Sovietų 
karininkai Vilniuje užprotes
tavo prieš okupacinei kariuo
menei balsavimo teisės atėmi
mą: “Buvo suduotas dar vienas 
konsolidacijai ir ‘perestroi- 
kai’ smūgis. Pasitvirtino į val
džią patekusių separatistų ra
dikalūs tikslai”. Jie prašo 
Maskvos įsikišimo. “Jedinst
vo” rašo: “Yra galimybė, kad 
mes būsime taip sutriuškinti, 
kaip kitos, daug už mus stip
resnės Varšuvos bloko komu
nistinės organizacijos”.

Perskaičius tokius pasisa
kymus apie “sutriuškinimą”, 
“pogromus” ir “kol kas dar šal
tą karą”, ir nenorint gaunasi 
įspūdis, jog yra peršama min
tis, kad rusus, komunizmą ir 
“perestroiką” gali išgelbėti 
Maskvos intervencija, o jeigu 
jos nebus, tai rusams reikės 
grįžti į tuštėjančius Rusijos 
kolchozus. Nemaloni alterna
tyva.

Ne visi rusai pasiduoda “Je
dinstvos” propagandai. Dau
gelis jų prisitaikė prie susi
dariusios padėties, kalba lie
tuviškai ir turi teisę gauti 
Lietuvos pilietybę. Jie supran
ta, kad jų gyvenimo lygis gali 
pakilti kartu su Lietuvos ly
gio pakilimu. Norintiems grįž
ti namo į pagalbą atėjo “Vil
niaus balsas”, kurio š. m. sau
sio 29 d. laidoje pasirodė toks 
skelbimas: “(Sąjūdžio) komisi
ja turi daug adresų rusų šei
mų, kurios norėtų grįžti į tė
vynę. Prašome pranešti adre
sus lietuvių šeimų, kurios no
rėtų grįžti į tėvynę Lietuvą ir 
turi butus Rusijos miestuose”.

J.B.

PADĖKA
AfA

ELENA BINDOKAITĖ-KERNIENĖ
mirė Lietuvoje 1990 m. vasario 9 d., 

palaidota Klaipėdoje.
Nuoširdus ačiū klebonui kun. Juvenaliui Liaubai, OFM, 

už gedulines pamaldas ir jausmingą užuojautos pamokslą 
vasario 26 d. Hamiltono lietuvių šventovėje.

Dėkojame visiems pareiškusiems užuojautą žodžiu, 
raštu ir spaudoje. Nuoširdi padėka lietuviškos radijos valan
dėlės vedėjai L. Stungevičienei, kuri gražiai ir meniškai api
būdino velionę-aktorę ir pareiškė užuojautą.

Duktė Gailutė ir sūnus Algis 
su šeimomis

PADĖKA
1990 m. vasario 21 d., po ilgos sunkios ligos 

namuose mirė mylimas vyras, tėvas ir senelis

a.a. APOLINARAS BERESNEVIČIUS.
Nuoširdžiai dėkojame gerb. Prisikėlimo parapijos kuni

gams, o ypatingai kun. Pijui Šrapnickui, OFM, kuris nuolat 
lankė velionį ligos metu namuose, už Rožinį ir maldas laido
tuvių koplyčioje, gedulines Mišias ir palydėjimą į amžino 
poilsio vietą. D. Rodkienei už giedojimą šventovėje per Mi
šias. Dar esame labai dėkingi dr. Mikui Valadkai už jo nuo
širdumą. Jis dažnai su užuojauta lankė velionį ir jam mirus 
daug mums padėjo.

Nuoširdus ačiū visiems draugams bei pažįstamiems 
už užprašytas Mišias, atsiųstas gėles, užuojautas “Tėviš
kės žiburiuose", raštu ir žodžiu.

Dėkojame visiems taip gausiai dalyvavusiems velio- 
nies palydėjime į kapines.

Dėkojame J. Gurklienei už paruoštus pusryčius ir vi
soms mieloms ponioms, už skanius pyragus.

Liko nuliūdę -
žmona Bronė, duktė Nijolė,
sūnūs - Algirdas ir Gitas su šeimomis
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Politinių studijų savaitgalio Los Angeles mieste, Šv. Kazimiero parapijos salėje, simpoziumo dalyviai. Iš dešinės: 
prof. V. Vardys, dr. K. Ambrozaitis, D. Navickienė, A. Tučkus Nuotr. A. Kulnio

Pajudėjo nepriklausomybės traukinys

Politinių studijų savaitgalį Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos salėje. Iš dešinės: dr. Z. Brinkis, N. Sadūnaitė, 
E. Kulikauskas, J. Čekanauskienė, R. Dabšys, A. Tučkus, konsulas V. Čekanauskas Nuotr. V. Baltušienės

Politinių studijų savaitgalis
Kaip reaguotume, jei Brazauską ir Landsbergį areštuotų?

IGNAS MEDŽIUKAS
Jau daugiau kaip 20 metų 

kaliforniečiai Los Angeles 
mieste surengia politinių stu
dijų savaitgalius, kuriuose 
nagrinėja temas, susijusias 
su Lietuvos laisvės siekiais. 
Šiemet toks savaitgalis įvyko 
sausio 27-28 d.d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Šis studi
jų savaitgalis buvo ypatingas 
tuo, kad simpoziumuose daly
vavo šeši iš Lietuvos atvykę 
aktyvūs visuomenės bei politi
kos veikėjai su labiausiai ži
noma politine kaline Nijole 
Sadūnaitė, tapusia religinės 
laisvės ir žmogaus teisių ko
vos simboliu.

Simpoziumo tema “Jaunoji 
karta Lietuvoje ir išeivijoje: 
susiderinimo galimybės”. Da
lyviai: T. Giedraitytė, A. Ja
rašiūnas, A. Kulikauskas, G. 
Gasparaitis. Moderavo T. G. 
Dabšys. Čia buvo vaizdingai 
aptarta laisvės prasmę, panau
dojant plakatinę diagramų. Iš
keliamas jaunimo ieškojimas 
prasmės savo veikloje. Buvo 
žvelgiama, orientuojantis į 
pertvarkos politiką, suderinti 
skirtingas jaunimo, gyvenan
čio Lietuvoje ir išeivijoje 
pažiūras. Keliamos Lietuvos 
jaunuolių, pašauktų į raudo
nąją armiją problemos: jie 
yra persekiojami, sadistų 
kankinami, neištverdami kan
čių, nusižudo, būna sužalo
jami ar nužudomi.

Temą “Aktualiausios pro
blemos Lietuvoje” gvildeno 
N. Sadūnaitė, G. Laurinkus, 
A. Tučkus, A. Ruškys, D. Saf- 
ranavičius. Visi atvykę iš Lie
tuvos. Moderavo prof. V. Var
dys. Svarstybose peržvelgta 
komunistų partijos sistema ir 
pastangos išlaikyti savo po
zicijas, Gorbačiovui vadovau
jant. Aptarta ekonominė padė
tis Lietuvoje, gilinantis į 
maisto pramonės techniką, 
planų ir praktikos suderini
mą pieno ūkyje, metalo rūdos 
šaltinius Lietuvoje. Aptarta 
Lietuvos ekologinė padėtis ir 
pasekmės. Kartu iškelti pavo
jai Lietuvai, siekiant nepri
klausomybės. Pateikta analizė 
rinkimų į Lietuvos aukščiau
sią tarybą, atkreipiant ypatin
gą dėmesį, kad į ją patektų tin
kami deputatai.

Simpoziumo “Visuomenės 
diferenciacija Lietuvoje ir 
išeivijoje” dalyviai: D. Navic
kienė, dr. K. Ambrozaitis, D. 
Safranavičius, A. Tučkus, prof. 
V. Vardys. Moderatorius — A. 
Raulinaitis. Temos apimtyje 
aptartos pasikeitusios sąly

AfA
PRANUI ŽALIAUSKUI

mirus,
žmonai JUZEFAI, dukroms - ONUTEI SKU- 
KAUSKIENEI, JULIJAI VAITKEVIČIENEI, 
RAMUTEI GRIGONIENEI, sūnui ALGIUI ir 
jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą - 
J. Vingelienė P. J. Dovidaičiai
I. Čiurlienė P. L. Murauskai
R. V. Šalnos R. R. Bell

gos Lietuvoje ir išeivijoje. 
Kaip pavyzdys buvo pateikta 
reakcija į V. Daunoro koncer
tą šiemet ir prieš dešimtį me
tų. Konstatuota, kad Sovietų 
Sąjunga yra tautų kalėjimas. 
Stalinas ją pavertęs tautų ka
pinynu, o Gorbačiovas — ug- 
niakalniu, spjaudančiu lavą. 
Primintas svarbus išeivijos 
vaidmuo Lietuvos laisvėjimo 
vyksme, iškeliant LB paramą. 
Buvo interpretuojamos prie
žastys ir privilegijos Lietu
vos kultūrininkų ir visuome
nininkų lankymosi išeivijos 
telkiniuose. Iškilus sociali
nei ir religinei diferenciaci
jai, pagrįstai ideologija ir po
litine pasaulėžiūra, siūlomi 
neišvengiami veiklos kompro
misai.

Simpoziume “Lietuvos ir 
mūsų žvilgsnis į išeivijos už
davinius” kalbėjo dr. A. Avi
žienis, V. Šakalys, A. Tučkus, 
Z. Viskanta, M. Šilkaitis. Mo- 
dėravo prof. V. Vardys. A. Tut
kaus pareiškimu, rusai šanta
žuoja lietuvius, grasindami nu
traukti dujų tiekimą. Jie var
toja spaudimą, kad Lietuva pa
siliktų Sovietų Sąjungoje, nes 
jie iš mūsų turi daugiau nau
dos, negu mes gauname iš jų. 
Išeivijos materialinė pagalba 
— reikalingomis techninėmis 
priemonėmis: kompiuteriais, 
telefaksais ir kt.

Švietimo reforma
Reformos Sovietų Sąjungo

je ir Rytų Europoje iškilo ne
tikėtai. Vakarai, mėgindami 
gelbėti Gorbačiovą, kenkia iš
silaisvinti prievarta įjungtoms 
tautoms į sovietinę imperiją; 
tuo pačiu jie kenkia ir rusų 
tautai, kuri nori atsipalaiduo
ti nuo komunistinio jungo. Jei 
sovietų imperijos ekonomija 
kokiu nors budu pagerėtų, tai 
būtų palaidotos Lietuvos iš
laisvinimo viltys.

Šiuo metu vienas iš svar
biausių uždavinių — pertvar
kyti Lietuvos švietimo siste
mą. Į mokyklą turi ateiti nau
ji mokytojai. Tam tikslui at
kuriamas VD universitetas 
Kaune, kuris iš valdžios ne
gauna jokios paramos. Jo se
natas susideda iš 96 profeso
rių, kurių pusė gyvena Lietu
voje, kita pusė — užsienyje. 
Mokslo akademija — rusiškas 
modelis. Pirmoji svetima kal
ba mokyklose turi būti anglų, 
nes be jos nebus įmanoma iš
eiti į Europą. Reikia kontak
tuoti Peace Corps organizaci
ją, kad siųstų į Lietuvą rei
kalingų specialistų.

Išeivijos jėgos ribotos. 
Reikia išgauti Lietuvos demo
kratinėms institucijoms para
mą iš Amerikos fondų. Atrodo, 
tai nebūtų labai sunku, nes 
Lietuva komunikacijos prie
monėmis yra labai išgarsin
ta, kaip siekianti nepriklau
somybės. Tuo tarpu išeivija 
negreit keičia veiklos meto
dus. Lietuvių Bendruomenė 
turėtų suorganizuoti Lietu
vai remti tarybą, kurios nuo
latinis atstovas gyventų Lie
tuvoje. Reikėtų numatyti bet 
kurio netikėtinumo atveju rea
gavimo būdus. Sakysim, ką da
rome, jei Brazauskas ir Lands
bergis būtų areštuoti? Sten
giamasi gauti lėšų demokrati
nėms institucijoms iš National 
Endowment fondo. (Tai turi 
greitu laiku paaiškėti). JAV 
LB krašto valdybos pirm. dr. A. 
Razma besilaisvinančios tau
tos reikalams nori sutelkti pu
sę milijono dolerių. Jis kvie
čia, kad kiekviena šeima šiam 
reikalui paskirtų nors $100. 
Prenumeratomis remtinas Ne
priklausomybės sąjūdžio dien
raštis “Respublika”. Plačiai 
paskleistas Lietuvoje šūkis 
“Lietuva be nepriklausomy
bės — Lietuva be ateities” 
taikytinas išeivijai: “Išeivi
ja be Lietuvos nepriklauso
mybės — išeivija be ateities” 
(Z. Viskanta).

Be reikalo išeivijoje būkš- 
taujama dėl Lietuvoje atkuria
mų daugelio organizacijų ir 
partijų. Ne viskas priimtina, 
kas yra JAV. Europoje, kurios 
Vakarams priklauso Lietuva, 
yra skirtingos sąlygos. Kas 
paskelbiama apie Lietuvą 
spaudoje — ne viskas teisin
ga ir objektyvu. Būtų tikslu 
sudaryti greitos akcijos būre
lius, kurie sektų anglų bei ki
tomis kalbomis spaudą ir pa
stebėjus nukrypimus, skubiai 
reaguotų.

Darbas su nelaimingaisiais
N. Sadūnaitės paskaita “Pu

sės šimtmečio teroras Lietu
vos nepalaužė” buvo išklausy
ta gausios auditorijos su dide
liu dėmesiu. Moderavo A. Nel- 
sienė. Kadangi buvo N. Sadū
naitės gimtadienis, visi sugie
dojo “Ilgiausių metų”. Ji kal
bėjo, kad persekiojimus Lie
tuvos žmonės didvyriškai at
laikė, bet dalį žmonių gerokai 
apgadino. Dabar reikia tautos 
moralę, ekonomiką, kultūrą 
atstatyti. Sistema sudarė są
lygas įvairiems nesąžiningu
mams ir nusikaltimams. Atsi
rado daug kyšininkų, uzurpa
torių. Iškyla svarbus uždavi
nys grąžinti dorą. Virš Lietu
vos kabo Damoklo kardas — 
tai atominė elektrinė, dėl ku
rios nelaimės (atsitiktinai ar 
iš keršto) gali nukentėti visa 
Lietuva. Pertvarka, kalbėjo Sa
dūnaitė, išgalvota išgelbėti 
sistemą.

Sadūnaitė klausinėjama, ar 
ji buvusi kitų iš pirmųjų ko
votojų linijų išstumta, paaiš-
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Negali būti blogiau

Esant Vilniuje, Bob Rae 
girdėjęs, kai vienas kandida
tas rinkiminiame vajuje gąs
dinęs žmones. Nepriklausomoj 
Lietuvoj dingsią darbai, Lie
tuva negalėsianti pragyventi, 
dabar žaliavos gaunanti pigia 
kaina iš sovietinės Rusijos, 
reikią vieningai laikytis prieš 
lenkus (sic), dirbantys žmonės 
esą nesuinteresuoti kalbos ir 
tautiškumo klausimais.

Kandidatas, kuris taip kal
bėjo, buvo rusas, pavarde Bor
denko, pralaimėjęs sąjūdinin
kui K. Antanavičiui, socialistų 
partijos vadovui. Bob Rae pri
duria, kad ruso argumentai 
žmonių neįtikino, nes Sov. Są
jungos ekonominiai reikalai 
yra tokioje būklėje, kad vargu, 
ar gali būti blogiau.

Bus sunkumų
Niekas neabejoja, kad dery

bos su Maskva dėl valstybin
gumo bus nelengvos. Bet Balti
jos kraštai turi stiprų argu
mentą — jie prieš Stalino už
grobimą buvo nepriklausomi, 
todėl jų statusas Sov. Sąjun
goj skiriasi nuo kitų respub
likų. Neaišku, ką galvoja M. 
Gorbačiovas, kuris siekia di
desnės prezidentinės galios, 
kaip išlaikyti “suverenitetą,

kino, kad ji remianti visa tai, 
kas yra gera sąjūdyje. Bet da
bar pasirinkusi kitą veiklos 
sritį — darbuotis su vargšais, 
ligoniais ir vienišais nelai
mingais žmonėmis. Ji griežtai 
pasisakė dėl neseniai Lietuvo
je įvesto gražuolių konkurso, 
šiam reikalui išleidžiant ne
produktyviai daug pinigų . .. 
bet tuo domisi nebent pagy
venę vyrai! Ji labai liūdnai 
pavaizdavo našlaičių likimą 
vaikų namuose, kur jie nura
šomi į beprotnamius kaip gy
vuliukai į skerdyklą. Tuščios 
kalbos apie skelbiamą laimin
gą vaikystę!

Pertvarka panaudota 
savo tikslams

Pabaigoje prof. V. Vardys 
pateikė keletą išvadų iš šiame 
savaitgalyje iškeltų minčių bei 
siūlymų, kurios bus paskelbtos 
spaudoje. Pažymėtina, kalbėjo 
prof. V. Vardys, kad Gorbačio
vo pertvarką disidentai panau
dojo savo' tikslams, iš čia kilo 
tautinės reformos. Į tą sūkurį 
buvo įtrauktas LPS ir LKP, pa
sirinkusi tautinę platformą. 
Susidarė sudėtinga situacija. 
LKP nubalsavus atsiskirti nuo 
Maskvos, populiarumas paki
lo. Prie to prisidėjo privačių 
ūkių įforminimas, santykiai su 
religinėmis bendruomenėmis 
ir Bažnyčia, daugpartinė sis
tema ir tautinių mažumų įsta
tymas, taip pat spaudos lais
vės nuostatai.

Politinių studijų savaitga
lio programą pradėjo ir užbai
gos žodį tarė dr. Z. Brinkis, o 
sekmadienį, pradedant svars- 
tybas, E. Arbas supažindino 
tuos, kurie šeštadienį nebu
vo atvykę, su simpoziumų pir
mosios dienos temomis. “Dova
na Lietuvai” vajaus reikalu 
kalbėjo R. Dabšys, E. Kuli
kauskas ir R. Giedra. Šių svars- 
tybų rengėjai buvo LFB sam
būris, LB padaliniai, jauni
mo sąjunga ir Baltų laisvės 
lyga, delegavę į organizacinį 
komitetą savo atstovus.

Kanados vėliavos 25-mečio sukaktis
1990 metais
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saugumą, teritorinį neliečia
mumą”.

Lietuviams rūpi išspręsti 
Raudonosios armijos klausi
mą, sienų nustatymą, santy
kius su Sov. Sąjunga bei kito
mis respublikomis, kompensa
ciją nukentėjusiems nuo Sta
lino teroro. Tai esą klausi
mai nelengvai sprendžiami. 
Bet nėra jokios abejonės, kad 
nepriklausomybės traukinys 
pajudėjo iš Vilniaus stoties.

Nereikia bijoti
Bob Rae aplankė Židikus, 

kuriuose gimė jo uošvė. Jis 
buvo nuoširdžiai sutiktas vie
nos moters, gyvenančios čia 
visą laiką, išlikusios per vi
sas okupacijas. “Savo dvasio-
je mes visuomet buvome lais
vi”, — ji aiškinusi svečiui, pa
balsavusi už Sąjūdžio kandi
datą. Kai jis pajuokavęs, kad 
balsavimas yra slaptas, atsa
kiusi: “Tegu tai žino visas pa
saulis. Pasakykite kanadie
čiams, kad ir mes balsuojame 
taip, kaip ir jie Kanadoje. 
Mums nereikia daugiau bijoti”.

Rinkimai vykę be jokios 
įtampos. Šeimos rinkosi į rin
kimo būstines su savo vaikais, 
rodė jiems balsavimo lapus, 
prieš įmesdami juos į balsa
vimo urnas.

Netekę matyti Raudonosios 
armijos dalinių, net ir polici
ninkų. Nebuvo nei prieš rinki
mus, nei po rinkimų jokių de
monstracijų. Tačiau nėra abe
jonės, ko nori ir siekia Lietu
vos žmonės.

Neteisinga neleisti
Nuo 1945 m. Baltijos valsty

bių klausimas buvo laikomas 
romantišku. Įvykiai Vengrijoj 
ir Čekoslovakijoje rodė, ką Va
karai galėtų daryti? Labai ma
žai. Bet viskas pasikeitė. Ko
munistų partija sugniužo Ry
tų Europoje. Tas pats atsitinka 
ir Baltijos kraštuose, taip gali 
atsitikti ir visoje Sov. Sąjun
goje. Iš viršaus vadovaujama 
ekonomika neveikia. Būtų ne
teisinga ir nesąžininga neleis
ti Baltijos valstybėms įsi

tėję. Iš kairės: Julytė Vyšniauskaitė, Zitutė Astravaitė, Nelė Astravienė, 
Rūta Astravaitė, Rūta Šlekienė, Daina Šlekytė
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Sov. Sąjungos okupuotoje Lietuvoje gyventojai balsuoja už kandidatus į 
Aukščiausiąją tarybą 1990 m. vasario 24 d. Balsavo 2,8 milijono gyventojų. 
Didelė dauguma pasisakė už Lietuvos nepriklausomybės šalininkus

jungti į Europos demokratiją, 
baigia straipsnį Ontario NDP 
lyderis Bob Rae.

Amerikos kongresmenai
Kaip praneša Lietuvių infor

macijos centras, sovietų val
džia neįsileido JAV kongres
menų stebėti rinkimus į Lietu
vos aukščiausiąją tarybą. Iš
vysčius didelį spaudimą, jiems 
buvo leista trumpai aplanky
ti Lietuvą po rinkimų.

Kongresmenus - Richard 
Durbin, John Miller, Bill Sar- 
palius ir Christopher Cox va
sario 25, sekmadienį, 23 vai. 
Vilniaus orauostyje pasitiko 
Sąjūdžio vadovas Vytautas 
Landsbergis. Svečiai turėjo 
grįžti į Maskvą vasario 26 d. 
19.30 vai. Iš orauosčio buvo 
nuvežti į Sąjūdžio kandida
tų, laimėjusių rinkimus, pri
ėmimą. Čia jie susitiko su par
lamentarais iš Kanados.

Rytojaus rytą įvyko pasitari
mas su Sąjūdžio vadovais. Pasi
dalintos mintys apie naujos 
konstitucijos ruošimą. Kong
resmenas Cox buvo atvežęs 1000 
Amerikos konstitucijos egzemp
liorių, išverstų į lietuvių kal
bą. Sąjūdininkai reiškė mintį, 
kad yra pavojinga per daug jė

gos suteikti prezidentui. Jie 
numato įsteigti vykdomosios 
valdžios tarybą.

Artinantis vidurdieniui, kong
resmenai išvyko į Kauną, kur 
beveik visą valandą kalbėjosi 
su kardinolu Vincentu Sladke
vičiumi. Pokalbis vykęs ang
lų kalba. Kongresmenai stebė
josi kardinolo pozityvumu ir 
ateities viltimis.

Grįžus Vilniun, įvyko spau
dos konferencija, kurioje da
lyvavo keliasdešimt žurnalis
tų, daugiausia europiečių. 
Amerikiečiai pabrėžė, kad jie 
remia JAV nepripažinimo poli
tiką bei demokratinės Lietu
vos ateities sprendimą. Pa
žadėjo su kitais JAV kongres
menais ir prezidento admi
nistracijos atstovais dalin
tis įspūdžiais iš Lietuvos.

Kongresmenai - Sarpalius 
ir Durbin yra lietuvių kilmės. 
Pastarasis yra buvęs anksčiau 
Lietuvoj ir apgailestavo, kad 
negalėjo aplankyti Jurbarko, 
motinos gimtinės. Sarpalius 
lankėsi pirmą kartą ir jis la
bai jaudinosi. Jo prosenelis 
vyko į Ameriką ieškodamas 
laisvės, o jis grįžo į prosene
lio kraštą stebėti, kaip žmo
nės siekia tos pačios laisvės. 
Jis dar sužinojo, kad jo pro
senelio brolis buvo žinomas 
kompozitorius. Be to, susipa
žino su moterimi, kurios mer
gautinė pavardė ta pati. Jos 
vyras, sužinojęs, kad sovieti
nė valdžia neduoda įvažiavimo 
vizų, pats nuvyko į Maskvą, kad 
galėtų pagelbėti savo “gimi
nei”.

Durbin paklaustas, kaip JAV 
turėtų reaguoti, kai Lietuva 
paskelbs nepriklausomybės at
statymą, atsakė tokiu paaiš
kinimu.

Prie Katedros aikštės yra 
penkiolika stiebų, ant kurių 
kabojo sovietinių respublikų 
vėliavos. Dabar jos nuimtos. 
Jam buvo pasakyta, kad numa
toma ant tų stiebų iškelti vė
liavas tų valstybių, kurios pri
pažins atstatytą Lietuvos ne
priklausomybę. “Aš viliuos, 
kad JAV vėliava bus pati pir
moji ten iškelta”, - pasakęs 
kongresmenas Durbin. J.A.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 
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Telefonas 532-7115
Susitarus priima pacientus

ir vakarais
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BELDĖSI PAVASARIS
Šiltą orą šią žiemą Lietuvon 

atnešė Atlanto ciklonai. Lietu
vos hidrometeorologijos cent
ro vadovė Jūratė Mikalajūnie
nė vasario 14 d. “Tiesoje” kal
ba apie pavasarį, pasibeldusį į 
duris: “Pradėjo vegetuoti žiem
kenčiai, vasario pirmąjį dešim
tadienį pražydo žibuoklės, su
brinko vaiskrūmių pumpurai, 
žydėjo lazdynai, nors pastarieji 
pražysta tik kovo pabaigoje ar
ba balandžio pradžioje. Sausio 
antrojoje pusėje Minijos, Jūros, 
Ventos, Bartuvos upių vanduo 
pakilo 220-280 cm. Visą mėnesį 
buvo apsemtas kelio ruožas tarp 
Šilutės ir Rusnės. Tai pirmas 
toks atvejis per pastaruosius 
penkiolika metų”.

JUOZAPAVIČIAUS TILTAS
Vasario 13 d. Alytuje prisimin

tas prieš septyniasdešimt vie
nerius metus Lietuvos nepri
klausomybės kovose žuvęs pir
masis karininkas Antanas Juo
zapavičius (1894-1919), palai
dotas bažnyčios šventoriuje. 
Jo vardas buvo grąžintas tiltui 
per Nemuną, o prie tilto vėl ati
dengtos okupantų sunaikintos 
paminklinės lentos, kurias bu
vo sukūręs skulptorius Juozas 
Zikaras. Jas atliejo keramikas 
Vytautas Ledas, pasinaudoda
mas velionies J. Zikaro dukros 
Alytės Zikaraitės parūpinto
mis gipsinėmis kopijomis. Aly
tiškiai aplankė A. Juozapavi
čiaus kapą, dalyvavo jo atmini
mui skirtose Mišiose Alytaus 
antrosios parapijos bažnyčioje.

ŠVENTĖS IŠKILMĖS KAUNE
Vasario 16-ji plačiai nuskam

bėjo visoj atgimstančioj Lietu
voj, bet pagrindinis dėmesys te
ko Kaunui. Ten ir šiemet su vė
liavomis ir gėlėmis buvo aplan
kytos kovose už Lietuvos nepri
klausomybę žuvusių karių kapi
nės Šančiuose. Savo senąjį pa
vadinimą atgavo Vytauto Didžio
jo karo muziejus, kuriame buvo 
surengta Lietuvos kariuomenės 
kūrimuisi ir jos nepriklauso
mybės 1918-20 m. kovoms skir
ta paroda. Vėl atidengtas pa
minklas Žuvusiems už Lietuvos 
laisvę, sunaikintas okupantų ir 
Maskvai tarnavusių lietuvių. Su 
atstatyto paminklo istorija su
pažindina jame įmūryta kapsu
lė. Paminklą atidengė Lietuvos 
karo invalidų sąjungos pirm. 
Simonas Stanevičius, vienas 
pirmųjų aviacijos savanorių. 
Kalbėjo savanoris Kazimieras 
Skebėra, buvęs rezistencinių 
kovų dalyvis ir Sibiro tremti
nys Antanas Lukša, paskutinis 
nepriklausomos Lietuvos užsie
nio reikalų ministeris Juozas 
Urbšys, Lietuvos persitvarky
mo sąjūdžio seimo tarybos pirm. 
Vytautas Landsbergis. Pamink
lą pašventino kardinolas Vin
centas Sladkevičius.

PRAEITIS IR DABARTIS
Paminklas Žuvusiems už Lie

tuvos laisvę buvo pastatytas pa
gal skulptoriaus Juozo Zikaro 
sukurtą projektą. Jį 1921 m. spa
lio 16 d. pašventino Kauno kuni
gų seminarijos rektorius prel. 
Jonas Mačiulis-Maironis. Lite
ratūros muziejuje yra išlikęs 
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Maironio tada pasakytos kalbos 
juodraštis, iš kurio veržiasi 
prasmingi žodžiai: “Žuvusiems 
už Tėvynę!... Žuvusiems už 
Tėvynę ne tik kruvinoj kovoj 
karo laukuose, bet irgi žuvu
siems anuomet tolimuose Sibiro 
laukuose ir sveikatą prieš lai
ką išeikvojusiems: naktimis 
ankštuose kambariuose su 
plunksna rankose ... už Tėvynę! 
Žuvusiems už Tėvynę, tai yra 
tiems, kurie ant savo pečių iš
nešė skęstančią motiną Tėvynę 
iš mirtino pavojaus, o patys žu
vo, bet ne tiems, kuriuos šian
dien Tėvynė ant savo pečių iš
nešė, o kurie iš jos norėtų pas
kutinius syvus išsiurbti, ją iš
naudoti, jos Vytį parduoti... ir 
pinigu kaip plunksnomis apaug
ti”. Nemažiau prasmingi ir da
bar atstatytą paminklą vasario 
16 d. pašventinusio kardinolo 
Vinco Sladkevičiaus žodžiai: 
“Kodėl savo Nepriklausomybės 
paminklą pastatėme iš akmenų? 
Todėl, kad akmuo turi svorį. To
dėl, kad vėjas akmens nepakels, 
nenuneš jo į kitą vietą. Netgi 
vandens srovei jis nepasiduos. 
Akmuo nugula toje vietoje, kur 
jis padėtas, ir nedingsta žiemą 
ir vasarą, rudenį ir pavasarį. 
Todėl jis taip tinka simbolizuoti 
mūsų tautą, jos jėgą ir likimą. 
Tačiau šis paminklas ne tik iš 
akmenų. Jis iš mūsų geranoriš
kumo, iš meilės savo tautai. Nes 
tik meilė sugeba sujungti, o ne
apykanta išskirti ir išdraskyti. 
Saugokimės neapykantos. Sau
gokimės žodžių, kurie irgi turi 
svorį, kurie kaip akmuo gali ir 
paminklu tapti, ir žmogų sužeis
ti ..Abi citatos yra iš Ramu
nės Lazauskaitės rašinio “Tie
soje”.

PAMINKLAS KRETINGOJE
Centrinę Kretingos aikštę 

1928 m. papuošė Lietuvos nepri
klausomybės dešimtmečiui skir
tas paminklas, kurio projektą 
buvo sukūręs skulptorius Ro
bertas Antinis. Paminklą 1948 
m. sunaikino Maskvą garbinan
tys vandalai, jo liekanas iš
metę Akmenos upės pakrantėje. 
Šiemet jį atstatyti kretingiš
kiams padėjo 1981 m. lapkričio 
19 d. Kaune mirusio skulpto
riaus Roberto Antinio sūnus 
skulptorius Robertas Antinis 
ir architektas Edmundas Gied- 
rimas. Atstatytą paminklą va
sario 16 d. atidengė Sibiro 
tremtinys Zigmantas Krakaus- 
kas ir nepriklausomybės kovo
se dalyvavęs Lietuvos kariuo
menės kūrėjas-savanoris Juo
zas Arlauskas. Bronzinėje plokš
tėje vėl atgijo įrašas: “Lietu
vos Nepriklausomybei paminė
ti. 1918-1928”. Paminklą pašven
tino Kretingos parapijos kle
bonas kun. Juozas Pudžemys. 
Kalbėjo Kretingos vykdomojo 
komiteto pirm. Algimantas 
Elinskas, Lietuvos persitvar
kymo sąjūdžio Kretingos rajo
no pirm. Alfonsas Kaknevičius, 
skulptorius Robertas Antinis. 
Gretimoje aikštelėje pasodin
tas simbolinis ąžuoliukas, gė
lėmis papuošti nepriklausomy
bės kovose žuvusių karių kapai. 
Iškilmėje grojo Klaipėdos 
“Bangpūčio” orkestras, patrio
tines dainas dainavo Kretin
gos ir Gargždų chorai. v. Kst.

Vasario 16-tosios proga kauniečiai susirenka Šančiuose, Lietuvos nepriklausomybės kovose žuvusių karių kapi
nėse. Šiemet virš jų kapų suplevėsavo miškas Lietuvos vėliavų Nuotr. Jono Bieliausko

Hamilton, Ontario
PRIEŠVELYKINĮ LAIMĖS RATA 

ruošia Hamiltono Medžiotojų-žūk- 
lautojų klubas “Giedraitis” š.m. 
kovo 24, šeštadienį, 6 v.v. Aušros 
Vartų parapijos salėje. Įvairūs 
laimėjimai ir vaišės. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti. Valdyba

“ŠIRVINTOS-NEMUNO” TUNTO 
rengiama Kaziuko mugė įvyks ko
vo 25, sekmadienį, Jaunimo cent
re. Lauksime lankytojų jau po pir
mųjų pamaldų. Gera proga pasi
vaišinti tradiciniais lietuviškais 
valgiais, pabandyti laimę loteri
jose. Vaikučiams veiks laimės šu
linys ir įvairūs žaidimai. 40-ties 
metų sukakties proga Hamiltono 
skautijos veikla bus pavaizduo
ta nuotraukų, skautiškų ženklų 
bei užsiėmimų parodėle. Malo
niai kviečiame visus, iš arti ir to
li, mugę aplankyti. Lauksime!

Balandžio 29, sekmadienį, šv. 
Jurgio šventės proga įvyks iškil
minga sueiga - 40 m. skautiškos 
veiklos Hamiltone minėjimas. Bū
tų malonu matyti buvusius “Šir- 
vintos-Nemuno” tunto narius bei 
vadovus, skautų rėmėjus ir visus 
lietuvių skautijos veikla Hamil
tone besidominčius. Iškilmes pra
dėsime organizuotu dalyvavimu 
10.30 v.r. pamaldose, 11.30 v.r. seks 
iškilminga sueiga su pritaikyta 
programa, kurią baigsime vai
šėmis. “Širvintos-Nemuno tunto 

vadija
XXXIII-ČIOSIOS KANADOS 

LIETUVIU DIENOS, rengiamos 
Hamiltono apylinkės valdybos, 
įvyks š.m. gegužės 19-20 d.d. Ha
miltone. Pasiruošimas šiam ren
giniui vyksta. Salės susipažinimo 
vakarui, sekmadienio koncertui 
bei kitiems renginiams išnuomo
tos. Baigiama suplanuoti koncer
to programa, kuriai vadovauja 
“Aukuro” režisierė E. Kudabie
nė, “Gyvataro” vadovė G. Breich- 
manienė, Aušros Vartų parapi
jos choro vadovė muz. D. Deksny- 
tė. Ruošiamas ir šventės leidinys. 
Hamiltono apylinkės valdyba 
kviečia visas lietuviškas parapi
jas, apylinkių valdybas bei kitas 
organizacijas, finansines institu
cijas, profesionalus, verslininkus 
bei pavienius asmenis prisidėti 
prie šio leidinio išleidimo, spaus
dinant jame savo sveikinimą. 
Sveikinimus siųsti su atitinkamu 
tekstu, čekiu ar pinigine perlai
da iki š.m. kovo 15 d. šiuo adresu: 
Kanados lietuvių dienų leidinys, 
84 Balsam Avė., S., Hamilton, Ont. 
L8M 3B3. Sveikinimų kainos: vi
sas puslapis — $150, pusė pusla
pio — $85, ketvirtis — $45. Hamil
tono apylinkės valdyba visiems 
iš anksto dėkoja ir kviečia daly
vauti. J.P.

LIETUVIAI PENSININKAI ko
vo 1 d. turėjo savo klubo narių su
sirinkimą. Tuose susirinkimuose 
senjorai aptaria savo organizaci
jos einamuosius reikalus ir patvir
tina v-bos paruoštus klubo ateities 
planus. Šįkart pirm. K. Mikšys, 
skubiai pravedęs susirinkimo ofi
cialiąją darbotvarkę, suėjusius 
supažindino su iš Lietuvos čia be
sisvečiuojančiu dr. Juozu Pru- 
šinsku, kuris pasidalino su visais 
mintimis apie paskutinius įvykius 
Lietuvoje ir Lietuvos žmonių me
dicininę globą.. Daktaras yra vė
žio ligų specialistas, tos srities ži
novas, nes yra pakviestas šią va
sarą Colorado Denvery dalyvau
ti šitų ligų žinovų svarstybose. 
Jis taip pat Lietuvoje yra Sporto 
ministerijos aukštas pareigūnas 
ir veiklus Sąjūdžio narys. Atsaky
damas į žmonių klausimus, dak
taras sakė, kad Lietuvoje gydyto
jai yra neblogiau paruošti kaip 
ir čia, tik jiems trūksta modernių 
priemonių. Privilegijuotieji tas 
visas priemones turi. Dabar Lie
tuvoje vyksta didelis gatvių vardų

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

AfA 
KONSTANTINAI KAMINSKIENEI 

mirus,

jos vyrui BRONIUI, dukroms - ALDONAI, JŪRATEI 
ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą -

J. Pareigienė M. Duobienė
V. J. Kramiliai A. A. Vanagai

pakeitimas ir nelietuviškų pa
minklų likvidavimas. Užsiminė ir 
buitinio gyvenimo trūkumus. Čer- 
nobilio pasekmės jaučiamos ir 
Lietuvoj. Ypatingą rūpestį kelia 
gamtos užteršimas. Lietuva pasi
darys nepriklausoma, kai tik iš
eis iš jos Raudonoji armija. Savo 
pranešimą jis užbaigė B. Braz
džionio “Rūpintojėlio skundo” 
eilėraščio keliais liūdnais pos
mais, prie jų užbaigai pridėda
mas savo sukurtus jau optimisti
nius posmus. Čia buvo ir pasikei
timas dovanomis. Svečias klubui 
įteikė lino rankšluostin įaustą 
Lietuvos himną ir Vilniaus arki
katedros vaizdą. Klubo iždinin
kas Leonas Klevas įteikė jam klu
bo skirtą dovanėlę.

Ta proga buvo pagerbti ir ketu
ri savo vardadienį švenčiantys 
Kazimierai: Mikšys, Gudinskas, 
Mileris ir Rulys. Jiems buvo pri
segtos gėlės ir pirmi pakviesti 
prie vardadienio torto.

Susirinkime dalyvavo beveik 
visi vyresniojo amžiaus žmonės. 
Tai tie patys, kurie šitame krašte 
vadinami pagarbiu “vyresniojo 
piliečio” vardu. Jie tokie ramūs, 
išmintingo žvilgsnio žmonės, ku
riems gyvenimas dabar duoda ne
blogą pragyvenimą, garantuotą 
poilsį, bet daugeliui atėmė svei
katą ar pridėjo įvairius negalavi
mus. Jų pokalbiuose vis girdi mi
nint ligas, operacijas ar tuos, ku
rie staiga mus paliko. K.M.

NAUJI KANADOS LIETUVIU 
FONDO nariai, paaukoję po $100 
— A. E. Kybartai ir Z. Čečkauskas. 
Ačiū. KLF.

AUKOS TAUTOS FONDUI Va
sario 16 proga iš Hamiltono: $60 — 
St. Stanevičius; $50 — VI. Matu- 
kaitis; $30 — kun. J. Liauba, OFM; 
$28 — J. Bajoraitis; $25 — A. Ke- 
liačius, J. Pelkauskienė, F. Urbai- 
tis, B. Sadauskienė, A. Patamsis, 
E. Lengnikas; $20 — VI. Saulis, Pr. 
Kažemėkas, E. Kronienė, P. Kano
pa, O. Gurgždienė, G. Telyčėnie- 
nė, A. Povilauskas, J. Grigalius, 
A. Jusys, A. Tėvelis, J. Krasaus
kas; $15 — R. Bulovas; $10 — M. 
Vegertaitė, K. Mikšys, A. Aušro
tas, J. Petriūnas, M. Repečka, L. 
Macikūnas, M. Raupėnienė, L. 
Poškus; $5 — A. Godelis, Z. Pulia- 
nauskas.

Nuoširdus ačiū visiems aukoto
jams. Tautos fondo atstovas

Kanadoje

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT I T E A 
KREDITO KOOPERATYVAS 1ALKA 
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 32 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 9% 
santaupas........................... 8%
kasd.pal.taupymo s-ta .... 7.5% 
90 dienų indėlius ............  10%
1 m. term, indėlius .....  11.25%
1 m. term.ind.mėn.pal. 10.75% 
3 m. term.indėlius ...........  11%
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.75% 
RRSP ir RRIF 1 m......... 11.25%
RRSP ind. 3 m...................  11%

St.Catharines, Ontario
MIRĖ ZENONAS JAKUBONIS. 

Palaidotas vietos kapinėse. Pa
sigenda visi, nes Zenonas daug 
dirbo mūsų tautai ir tikėjimui, 
buvo didelis ramstis mūsų tauti
nei parapijai. Paliko nuliūdusią 
žmoną bei kitus artimuosius. Kor.

ŠVENČIANT VASARIO 16, prie 
miesto rotušės susirinko gražus 
būrys tautiečių. Trispalvę iškėlė 
Virginija Žemaitienė ir Kunigun
da Dervaitienė, susirinkusiems 
giedant Lietuvos ir Kanados him
nus. Atitinkamą kalbą pasakė 
burmistro įgaliotinis. Kun. K. But
kus perskaitė invokaciją.

Vasario 18, sekmadienį, įvyko 
pagrindinis minėjimas su iškil
mingomis pamaldomis, dalyvau
jant solistams ir pilnutėlei salei 
žmonių iš kelių vietovių. Paskai
tą skaitė dr. P. Lukoševičius iš To
ronto. Sol. Marytė Bizinkauskai- 
tė-Bildienė visus maloniai nutei
kė gražiu balsu ir gerai parinkto
mis dainomis.

Programos pradžioje visuome
nė buvo supažindinta su šių me
tų iškiliąja lietuvaite — Miss St. 
Catharines Lithuanian Communi
ty — Vita Kairyte. Šioje apylinkė
je kasmet renkamos visų tautybių 
reprezentacinės mergaitės, atsto
vaujančios tautinėm tradicijom, 
dalyvaujančios priėmimuose. 
Mums nebeužtenkant vietinių lie
tuvaičių, tenka jas “skolinti” iš 
kaimyninių apylinkių. Pernai bu
vo Ramona Mačytė — sociologi
jos studentė.

Visą veiklą judina apylinkės 
valdyba, vadovaujama Adolfo 
Šetiko.

AUKOS TAUTOS FONDUI Va
sario 16-sios proga: $100 — Z. Stau- 
gaitienė; $60 — J. Kalainis; $50 — 
J. Dervaitis, P. Meškauskas, P. Šu
kys, A. Paulionis, A. Gverzdys; 
$30 — J. Dilys, E. Sakalauskas, J. 
Žemaitis; $25 — S. Janušonis, A. 
Šetikas; $20 — V. Platakis, J. Skei- 
velas, P. Balsas, J. Dainora, K. 
Stankus, J. Ališauskas, S. Zubric- 
kas, A. Vaičkus, S. Šetkus, A. Ind- 
riulaitis, kun. K. Butkus, J. Gli- 
zickas, A. Zubrickas, P. Dauginas 
$15 — V. Mačikūnas; $10 — V. Ruz- 
gys, V. Satkus, J. Karaliūnas, P. 
Baronas, S. Gudaitis, V. Timošen- 
ko, K. Bogušis, J. Sendžikas, V. 
Skrebutėnas, I. Tauteras; $5 — P. 
Polgrimas. TF įgaliotinis

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.......  16%
nekiln. turto pask. 1 m....... 13%
nekil.turto pask. 3 m.. 12.75% 
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
Jaunimo centro kavinėje Či

kagos lietuviams rengiamos kul
tūrinio pobūdžio penktadienių 
vakaronės. Vasario 2 d. vaka
ronę surengė “Dainavos” an
samblio vadovybė, pasikvietusi 
Lietuvoje ilgai viešėjusį Alek
sandrą Plėnį. Jis, su žmona du 
mėnesius keliaudamas po visą 
Lietuvą, parsivežė daug spal
votų vaizdajuosčių, kurioms 
parodyti reikėtų keturiolikos 
valandų. Penktadienio vakaro
nės dalyviams A. Plėnys dvi va
landas rodė įdomiausius Palan
gos, Neringos, Nidos, Šiaulių, 
Radviliškio, Kauno ir Vilniaus 
vaizdus su atgimusiu Kryžių kal
nu. Vaizdajuostės taipgi buvo 
įamžinusios Lietuvos laukus, 
paminklus Stalino aukoms, pa
maldas bažnyčiose, parvežtų Si
biro tremtinių palaikų sutiki
mus.

i
JAV lietuvių fondas savo ka

pitalą 1989 m. padidino $324.- 
612. Šion sumon yra įjungta ir 
$50.000, kuriuos pažadėjo ne
skelbiamas aukotojas su sąly
ga, kad kiti lietuviai iki metų 
pabaigos suaukos $100.000. Jo 
sąlyga išpildyta su kaupu — spe
cialiame vajuje rugsėjo-gruo- 
džio mėnesiais buvo sutelkta 
net $190.327, o bendras 1989 m. 
įnašas pasiekė $324.612. Fondas 
susilaukė 177 naujų narių, ku
rių 80% yra jaunesniosios kar
tos atstovai. Pagrindinis JAV 
lietuvių fondo kapitalas pakilo 
iki $4.551.316. Fondo tarybos 
pirm. Stasys Baras tiki, kad šiais 
metais neliečiamas kapitalas 
pasieks penkis milijonus dole
rių. Lietuvių fondas 1990 metus 
skelbia penktojo milijono me
tais. Gautos metinės palūkanos 
tada lietuvybės reikalams pa
rūpins 350-400 tūkstančių do
lerių. Kovo 31 d. Jaunimo cent
re Čikagoje įvyks 27-tasis JAV 
lietuvių fondo narių suvažia
vimas.

Kleopo Girvilo, pedagogo ir 
visuomenininko, devyniasde
šimtasis gimtadienis antrą Ka
lėdų dieną paminėtas Čikagos 
lietuvių “Seklyčioje”. Minėji
mą suorganizavo Pedagoginio 
lituanistikos instituto vadovai 
dr. J. Račkauskas ir S. Peterso
nienė. Sukaktuvininkas pedago
giniam darbui yra atidavęs 60 
metų, darbu ir stambia auka pri
sidėjęs prie JAV lietuvių fondo 
augimo. Jis taipgi domėjosi lie
tuvių senųjų asmenvardžių eti
mologija, 1986 m. išleido mūsų 
populiariųjų tautinių vardų 
etimologinių aiškinimų knygą. 
Sukaktuvininką K. Girvilą svei
kino: Pedagoginio lituanisti
kos instituto direktorius dr. J. 
Račkauskas, JAV lietuvių fondo 
tarybos pirm. Stasys Baras, val
dybos pirm. Marija Remienė, 
JAV LB švietimo tarybos pirm. 
Regina Kučienė, įteikusi spe
cialų adresą už 60 metų trukusį 
pedagoginį darbą. Dalyvių var
du pasveikino ir dovaną įteikė 
Birutė Tamulynaitė. Pobūvio 
dalyviai sukaktuvininkui su
giedojo “Ilgiausių metų”.

Su savo negausiais skaityto
jais vasario 1 d. atsisveikino Či
kagoje nuo 1920 m. balandžio 8 d. 
leista “Vilnis”, ilgus metus tar
navusi iš Maskvos plintančioms 
sovietinio komunizmo idėjoms. 
“Vilnis” savo kelią pradėjo sa
vaitraščiu, buvo išaugusi į dien
raštį ir mirė dukart per mėnesį 
pasirodančiu leidiniu. Laikraštį 
palaidojo stoka skaitytojų, re
daktorių ir anksčiau gautos pa
ramos iš Lietuvos, kai ji žygia
vo su Maskva. “Viltį” redagavo: 
Vincas Andrulis — 1920-65 m., 

ED Į MMASOTTI REAL ESTATE LTD. realtor 

2093 Pine St. Burlington, Ontario L7R 1G1

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

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

Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvui “Talka”

reikalingas raštinėje tarnautojas-ja.
Pastovus darbas, geras pradinis atlyginimas su greitu algos 

pakėlimu. Turi mokėti lietuvių ir anglų kalbas.
Taip pat pranešame, kad vasaros metu priimsime dirbti studentą. 
Norintieji dirbti “Talkos” raštinėje, turi būti baigę 12 klasių, 
moką lietuvių ir anglų kalbas. Prašymus įteikti “Talkos" raštinėje 
darbo metu. “Talkos” valdyba

Leonas Jonikas — 1965-72 m., 
Stasys J. Jokubka — 1972-90 m. 
Su skaitytojais atsisveikino 
“Vilnies” direktoriai — A. Lit
vinas, Anne Krisiken, A. Vait
kienė, F. Vaitkus, J. Urbikas, 
paskutinis red. S. J. Jokubka. 
Pastarasis nusiskundžia sumen
kėjusiu regėjimu, bet dar sako
si galįs rašyti mašinėle. Dabar 
jis tvarko “Vilnies” archyvą,' 
nes patalpas reikės atiduoti di
deliam knygynui. S. J. Jokubka 
pasakoja “Tiesos” koresponden
tui J. Lukoševičiui, kad archy
vas yra labai sumenkėjęs. Esą 
jam nepavyko rasti net ir Leono 
Joniko susirašinėjimo su Anta
nu Venclova, Justu Paleckiu 
bei kitais buvusiais didžiūnais.

Brazilija
Sao Paulo lietuvių skautų “Lie

tuvos atgimimo” stovykla sausio 
20-28 d.d. “Lituanikos” stovyk
lavietėje susilaukė 32 dalyvių. 
Stovyklai vadovavo ps. Eugenija 
Bacevičienė, talkinama Jurgio 
Prakapo, Marcijos Pavilonytės, 
Klarisės Bacevičiūtės. Įžodį 
davė ir į skautų eiles įsijungė 
septynios paukštytės, penki vil
kiukai, trys skautai ir skautės, 
keturi prityrusieji skautai ir 
skautės. Dalyvių skaičius savait
galį padidėjo iki 43. Stovyklos 
uždarymui skirtas Mišias sekma
dienį atnašavo iš Čikagos atskri
dęs kun. Antanas Saulaitis, SJ.

Australija
Melburno lietuvių parapijos 

lituanistinės sekmadienio mo
kyklos reikalai aptarti mokytojų 
posėdyje vasario 6 d. Ligšiolinis 
mokyklos vedėjas Petras Aras, 
užbaigęs paskutiniuosius moks
lo metus, vadovybę perdavė 
Audriui Balbatai. Mokytojų pa
sitarime aptarti mokymo meto
dai, tikslesnis mokinių paskirs
tymas į skyrius. Nutarta nesi
vadovauti vien tik didesniu ar 
mažesniu lietuvių kalbos mokė
jimu, bet atkreipti dėmesį ir 
į mokinių amžių. Sudarytas spe
cialus skyrius lietuvių kalbos 
nemokantiems arba ją silpnai 
temokantiems mokiniams. Tau
tinių šokių mokytoja sutiko pa
silikti Dalia Antanaitienė, dai
navimo -r- Bronė Staugaitienė. 
Jų pamokos iš sekmadienio per
keltos į šeštadienį, kad sekma
dieniais daugiau laiko liktų lie
tuvių kalbai ir lituanistikai. 
Mokykla stengsis rasti daugiau 
mokytojų ir mokinių, nes dides
nės mokyklos gauna finansinę 
Viktorijos valstybės paramą 
vadovėliams įsigyti. Melburno 
lituanistinė mokykla naujuosius 
mokslo metus pradėjo vasa
rio 18 d.

Britanija
Boltono baltiečių komitetas 

tradicinį šokių vakarą surengė 
vasario 3 d., pasikvietęs latvių 
orkestrą iš Mansfieldo. Į maisto 
patiekalų paruošimą įsijungė 
lietuvės šeimininkės O. Eidukie- 
nė ir S. Keturakienė. Malonia 
staigmena lietuviams tapo Hen
riko Vaineikio pagerbimas am
žiaus sukakties proga. Boltono 
baltiečių komiteto latvis pirm. 
J. Zakis, sustabdęs šokius, pra
nešė, kad sekr. H. Vaineikiui 
tądien sukako šešiasdešimt pen- 
keri metai. Jis buvo pakviestas 
į salės vidurį, apdovanotas pa
gal latvių receptą iškeptu krin- 
geliu ir šiai sukakčiai įgraviruo- 
tu šratinuku plunksnakočiu. Su
kaktuvininką estų vardu pasvei
kino R. Nolk, lietuvių — H. Si- 
lius. Vakaro dalyviai H. Vainei
kiui “Ilgiausių metų” sugiedojo 
trim kalbom — angliškai, latviš
kai ir lietuviškai.



Nepriklausomybės šventės minėjime Ontario Londone vasario 11 d. miesto 
tarybos narys Bernie MacDonald, atstovavęs Londono burmistrui Tom 
Gosnell, skaito proklamaciją. Stebi KLB Londono apylinkės valdybos pirm. 
Paulius Kuras. Toliau - R. Vilienė ir R. Dragūnevičius

Netekome tauraus lietuvio

London, Ontario
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖ

JIMAS su naujomis viltimis ir dai
na iš Lietuvos Londone vasario 
11, sekmadienį, pradėtas Šiluvos 
Marijos šventovėje 11 v.r. pamal
domis. Pirmiausia klebonas kun. 
K. Kaknevičius pasimeldė prie šv. 
Kazimiero altoriaus už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės, mirusius, 
nukankintus bei dar kenčiančius 
lietuvius. Maldavo Viešpatį pa
laimos tėvynei Lietuvai.

Pamaldos buvo skirtos už Lie
tuvą. Pamoksle klebonas priminė 
lietuvių ryžtą ir kančias dėl 
Lietuvos laisvės. Baigė žodžiais: 
“Viešpatie, laimink kovotojus, 
laimink jų ryžtą, laimink ir mus, 
kad Lietuva būtų laisva”. Pamal
dų metu giedojo “Pašvaistės” cho
ras, vadovaujamas R. Abromaity- 
tės-Vilienės, bei svečiai iš Lie
tuvos — ansamblis “Vilnius”.

Įspūdingai skambėjo solistės iš 
Lietuvos J. Čiurilaitės “Avė Ma
ria” ir “Pašvaistės” baigiamoji 
giesmė “Kaip namo grįžtančius 
paukščius, Viešpatie, parveski 
ir mus į žemę mūs’ tėvų .. . težydi 
Lietuva!”

Minėjimas parapijos salėje 
pradėtas Kanados himnu. Invoka- 
ciją sukalbėjo kun. K. Kaknevi
čius: “Viešpatie, išklausyk mū
sų maldos, kad laisvės troškimo 
liepsna nebūtų užgesinta, bet 
įsiliepsnotų ant Lietuvos aukuro". 
Minėjimą atidarė KLB Londono 
apyl. pirm. P. Kuras, pabrėžda
mas, kad laisvės troškimo dva
sia, kuri buvo stipri prieš 72 
metus, yra nemažiau stipri ir šian
dien. Lietuva galutinai nusikra
tys komunizmu ir bus nepriklau
soma valstybė. Federacinio par
lamento narys ir Kanados bei Eu
ropos parlamentarų draugijos 
pirm. Terry Clifford pasakė, kad 
Kanados vyriausybė siunčia į Lie
tuvą tris savo atstovus stebėti šį 
mėnesį Lietuvoje įvykstančius 
rinkimus... pirmą kartą per 
50 metų.

Minėjime dalyvavo ir Colin Re
no, pirmininkas Ontario istorijos 
draugijos (Ontario Historical So
ciety). Kanados lietuvių muzie- 
jaus-archyvo vedėja dr. R. Mažei
kaitė padarė pranešimą apie jos 
vadovaujamą muziejų ir padėkojo 
C. Reno už muziejui paskirtą pa
ramą, o ansamblis “Vilnius” įtei
kė jam Vilniaus emblemą. Miesto 
burmistrui Tom Gosnell atstova
vęs miesto tarybos narys Bernie 
MacDonald perskaitė burmistro 
proklamaciją, skelbiančią vasa
rio 16 Lietuvos diena, raginan
čią Kanados vyriausybę niekada 
nepripažinti Lietuvos okupacijos.

Dar dalyvavo latvių pirm. A. 
Krebbe ir nuoširdus lietuvių drau
gas ukrainietis prof. dr. E. B. Ros- 
lycky, kuris išbūna per mūsų mi
nėjimus nuo pradžios iki pabaigos 
net ir tuo atveju, kai viskas vyks
ta lietuvių kalba.

Taiklią paskaitą skaitė adv. J. 
Kuraitė-Lasienė, buvusi Baltie- 
čių federacijos ir KLB krašto val
dybos pirmininkė.

Šis minėjimas skyrėsi nuo anks
čiau rengtųjų minėjimų. Pirmą 
kartą Londono lietuviai šią šven
tę šventė kartu su svečiais iš Lie
tuvos. Tai buvo džiaugsmo šventė, 
nes prieš mus — naujos viltys ir .. . 
daina iš Lietuvos. Plačią ir labai 
įdomią koncertinę dalį atliko an-

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

The
Lougheed & Barnard

šeimos ir tarnautojai

samblis “Vilnius”, naudodamas 
tautinius instrumentus: skudu
čius, birbynę, kankles, armoniką 
ir kontrabosines kankles. Jie at
liko beveik išimtinai lietuvių liau
dies dainas, taip mielas lietuvio 
širdžiai. Ansamblio vadovas — A. 
Smolskus, nariai: J. Čiurilaitė, L. 
Naikelienė, A. Malikėnas ir A. Va- 
luckas. Klausytojai susikaupę iš
klausė Sibiro tremtinių dainą 
“Kur tas dulkėtas traukinys”, o 
po dainos “Į Vilnių, į Vilnių, tą 
mylimą šalį...” visi sustoję 
griausmingai plojo ir kartu šau
kė “Lietuva! Lietuva! Lietuva!” 
Šis koncertas buvo vienas iš malo
niausių Londono apylinkėje, nes 
jį atliko svečiai iš Lietuvos, ir 
dainos buvo labai nuotaiką kelian
čios. Daug kas išsitarė: “Daugiau 
tokių koncertų turėtume turėti 
Londone”. Londoniečiai prisimins 
ne tik solistus bei instrumenta
listus, bet ir talentingąjį humo
ristą A. Valucką!

Mažosios mergytės meninin
kams įteikė gėles, o klebonas 
kun. K. Kaknevičius jų kiekvie
ną apdovanojo rožiniu bei popie
žiaus palaiminta atvirute. “Vil
niaus” atstovas A. Valuckas Lon
dono uoliam žvejotojui A. J. Švil
pai padovanojo knygą “Lietuvos 
žvejai”.

Koncertas praėjo su dideliu 
pasisekimu ir nepaprastai gera 
nuotaika. Puikiai pranešinėjo 
KLB apyl. valdybos nariai R. Dra- 
gunevičius ir S. Chainauskaitė- 
Kozakow. Aukas ansamblio išlai
doms padengti ir KLB krašto val
dybai stropiai rinko vicepirm. A. 
Petrašiūnas, jam talkino ižd. E. 
Iškauskas.

Šį retą minėjimą surengė KLB 
Londono apyl. valdyba. Visiems 
padėkojo apyl. pirm. P. Kuras, 
vadovavęs visam minėjimui. Šven
tė baigta Lietuvos himnu. Šven
tovė ir salė buvo pilna dalyvių.

Minėjimą rodė Londono televi
zija per žinias. Neatsiliko nė 
Kitchenerio televizija. Londo
no dienraštis “The London Free 
Press” paskyrė beveik pusę pus
lapio minėjimo aprašymui, įdė
damas ir tris nuotraukas.

SVEČIŲ PRIĖMIMAS. “Pašvais
tės” choras vasario 10 d. vakare 
parapijos salėje surengė svečiams, 
iš Lietuvos priėmimą. Be ansamb
lio “Vilnius” dar dalyvavo KLB 
Londono apyl. valdyba ir, žino
ma, “Pašvaistės” nariai su savo 
antrosiomis pusėmis. Didžiąją 
darbo dalį atliko choro seniūno 
A. J. Švilpos judrioji žmonelė 
Olga. Tai buvo staigmenų ir juo
ko iki ašarų vakaras!

LIETUVOS KLAUSIMAS TE
LEVIZIJOJE. Rasa Lukoševičiūtė- 
Kurienė vasario 10 d. Londono 
CFPL televizijos programoje 
“Žmonių reikalai” turėjo pokalbį 
apie Lietuvą. Kai ji buvo paklaus
ta, ar Lietuvai bus įmanoma at
gaivinti krašto ekonomiją ir vis
ką iš naujo suorganizuoti, ji pa
reiškė: “Aišku, kad nebus lengva, 
bet turint gerus norus yra visiš
kai įmanoma”. Pasikalbėjimą 
baigdama ji pabrėžė: “Yra labai 
svarbu, kad Kanada ir kiti kraš
tai paremtų Lietuvos nepriklau
somybės siekį”.

DIDELĖS VESTUVĖS. Dalė Ju
dickaitė sumainė žiedus su Theo 
Havaris. Vasario 17 d. Šiluvos Ma
rijos šventovėje juos sutuokė kle
bonas kun. K. Kaknevičius. Daly
vavo tiek daug svečių, kad pritrū
ko sėdimų vietų. Giedojo “Pašvais
tės” choras, vadovaujamas muz. R. 
Vilienės. Ištaikinga vestuvinė puo
ta, kurioje dalyvavo per 250 asme
nų, įvyko erdvioje “Ukraina Count
ry Club” salėje. Grojo geras aštuo- 
nių asmenų orkestras. Smagiai pa
sišokta ir padainuota. Pabaigoje 
“Pašvaistės” choristai su talkinin
kais apsupo jaunosios mamytę 
Daną Judickienę ir užtraukė: “Mo
čiute širdele, tai tau, tai tau .. . 
auginai dukrelę ne sau, ne sau . ..”

Dana ir Pranas Judickai yra bu
vusių spaudos balių mecenatai. 
Jie ir dabar paremia svarbius lie
tuviškus reikalus stambiomis au
komis. D. E.

OTTAWA, ONTARIO. Inž. Kazi
mieras Vilčinskas, sulaukęs 80 m. 
amžiaus, mirė 1990 m. vasario 2 d. 
Otavoje. Velionis gimė pažangaus 
ir sumanaus ūkininko šeimoje, ke
turių brolių ir dviejų seserų tar
pe, netoli Veiverių. Baigęs Auš
ros berniukų gimnaziją Kaune su 
geriausiais pažymiais, įstojo į Vy
tauto Didžiojo universitetą, Tech
nikos fakultetą, kurį baigė 1936 m. 
Apgynęs diplominį darbą: “Geleži
nis tiltas ties Balbieriškiu”, įsi
gijo inžinieriaus diplomą. Tais 
pačiais metais pradėjo dirbti Kau
ne kelių valdyboje, o 1937 m. buvo 
paskirtas Kauno kelių rajono virši
ninku. 1938 m. Lietuvos valdžios 
buvo išsiųstas 8 m. į Vakarų Euro
pą - Austriją, Vokietiją, Šveica
riją, Italiją ir Vengriją studijuo
ti tiltų ir kelių statybą. Grįžęs iš 
užsienio, 1939 m. Susisiekimo mi
nisterijos buvo paskirtas Kelių 
valdybos tiltų skyriaus viršinin
ku. Tas pareigas ėjo iki rusai oku
pavo Lietuvą. Tada iš jų pasitrau
kė ir perėjo dirbti į Vytauto Di
džiojo universitetą, Statybos fa
kultetą, kur buvo tiltų ir geleži
nių konstrukcijų katedros vyr. 
asistentu ir dėstytoju. Čia dirbo iki 
pasitraukimo į Vakarus. Pirmiau
sia apsistojo Drezdene, o po karo 
- Regensburge. Čia jis susitiko su 
Vinco Bilevičiaus šeima ir jų duk
ra Birute. 1946 m. birželio 13 d. 
Wiesbadene kun. F. Kapočius juos 
sujungė. Jiedu laimingai išgyveno 
44 metus.

Į Kanadą su šeima atvyko 1949 m. 
ir apsigyveno Montrealyje. Čia ga
vo darbą savo profesijoje ir įsi
jungė į lietuvišką veiklą. 1950 m. 
Kazimieras priklausė pirmajam 
Aušros Vartų parapijos komitetui. 
Vėliau parūpo gauti valdžios dar
bą Otavoje ir tai jam pavyko 1962 
m. Dirbo Public Works departa
mente. Priklausė Kvebeko ir Onta
rio inžinierių organizacijoms. Ota
voje ir vėl su visa šeima reiškėsi 
lietuvių veikloje. Buvo KLB Ota
vos apylinkės valdybos pirminin
ku. Taip pat priklausė Kanados 
lietuvių inžinierių sąjungai.

Išėjęs pensijon, padarė patentą 
iš uostų statybos - “Adjustable 
Anchored Bulkhead’s System”, ku
rį užpatentavo JAV-se, Kanadoje 
ir Anglijoje. Lietuvoje priklausė 
šaulių organizacijai ir atliko ka
riuomenės prievolę, kurią baigė 
leitenanto laipsniu. Velionis pasi
žymėjo labai stipriu charakteriu, 
teisingumu, kartu buvo švelnus ir 
kuklus. Vaikai atrodo paveldėjo jo 
darbštumą ir norą siekti mokslo. 
Sūnus dr. Kęstutis Vilis, Ontario 
Londono universiteto Medicinos 
fakultete fiziologijos profesorius, 
žmona-muzikė Rita ir vaikai-Jur
gis, Aleksas ir Elenutė; duktė dr. 
Danutė ir dr. Jonas Kiškiai, jų vai
kai - Matas ir Kristina; jauniau
sias sūnus inž. Raimundas Vilis, 
elektronikos specialistas, žmona

A. a. inž. KAZIMIERAS VILČINSKAS

Elė bei vaikučiai - Derekas-Ka- 
ziukas ir Venesa.

Kazimieras labai mylėjo Lietu
vą ir savo didelę, gražią šeimą. 
Palaikė glaudžius ryšius ir su sa
vo septyniais vaikaičiais. Jie su
teikdavo jam daug džiugių valandų.

D. Danienė

Edmonton, Alberta
PAMALDOS LIETUVIŲ NAMŲ 

koplyčioje įprasta tvarka būna 
kiekvieno mėnesio pirmą sekma
dienį. Tačiau kartais įvyksta pa
keitimų: pvz. sausio 11, ketvirta
dienio vakare, įvyko pamaldos su 
vigilija išreikšti solidarumą tau
tiečiams tėvynėje, kovoje dėl ne
priklausomybės. Antros specialūs 
pamaldos buvo atlaikytos vasario 
18, sekmadienį, Nepriklausomy
bės šventės minėjimo proga. Abiem 
progom pamaldas atlaikė ir turi
ningus pamokslus pasakė geras 
lietuvių bičiulis kun. E. Cooney.

VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyko 
vasario 24, šeštadienio vakare, 
Lietuvių namų salėje. Pradžioje 
buvo bendra vakarienė, paruošta 
mūsų šaunių šeimininkių, po to 
sekė oficialioji dalis, kuriai sklan
džiai vadovavo dr. P. Klemka ir 
KLB apylinkės pirm. A. Dudaravi- 
čius. Latvių organizacijų vardu 
sveikino Z. Skribis. Buvo rodo
ma vaizdajuostė iš įvykusio Vasa
rio 16-sios minėjimo Toronte. Gie
dant Tautos himną, įsijungė visa 
auditorija. Antroje minėjimo da
lyje vyko šokiai. Veikė bufetas, 
kuriame stropiai darbavosi Valte
ris Dovidaitis, talkinanamas B. 
Žilinsko. Prie įėjimo talkino Ei
leen Kadienė. Minėjimas buvo 
gausus dalyviais. Esant gražiam 
orui, atvyko ir iš tolimesnių vie
tovių. Dobilas

Brockton, MA
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVEN

TĖS MINĖJIMAS įvyko vasario 11, 
sekmadienį, Šv. Kazimiero parapi
jos šventovėje. Mišios 10 v.r. bu
vo atlaikytos už žuvusius Lietu
vos karius, šaulius ir partizanus, 
gynusius Lietuvos laisvę ir jos ne
priklausomybę. Pamaldas atlaikė 
parapijos klebonas kun. Petras Ša
kalys, per jas giedojo parapijos

AfA 
ALDONAI RAČINSKAITEI- 

ŽILINSKIENEI
Lietuvoje mirus, 

jos seserį VALĘ TAUTKEVIČIENĘ ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame -

E. Pakauskienė
S. D. Naikauskai
J. O. Giedriūnai

G. O. Vindašiai
C. J. Kūrai
M. J. Kiziai

choras, vienintelis Naujoje Angli
joje, vadovaujamas muz. Jūratės 
Lalienės. Po pamaldų visi žygia
vo į Legion Park aikštę, kuri bu
vo pavadinta Mindaugo aikšte. 
Pakeistos iškabos, čia buvo iš
kelta ir Lietuvos vėliava bei su
giedoti JAV ir Lietuvos himnai.

Minėjimas įvyko 3 v.p.p. para
pijos salėje. Jį atidarius, invo- 
kaciją sukalbėjus, vėliavas pager
bus, paskaitą skaitė dr. S. Sužiedė
lis. Susirinkusieji tikėjosi ką nors 
išgirsti apie dabartinius įvykius 
Lietuvoje, bet paskaitininkas nu
krypo į filosofiją: “Geriau abejoti, 
nei tikėti. Abejojimas gali pasi
keisti tavo naudai, o tikėjimas - 
ne”. Taigi piršo išvadą, kad reikia 
abejoti, tylėti ir laukti, kol viskas 
pasikeis. Tai labai patiktų Gorba
čiovui. Žmonės iš minėjimo skirs
tėsi neatsigaivinę tėvynės meilės 
rasa.

Meninę programą atliko Bosto
no vyrų sekstetas, vadovaujamas 
muz. Daivos Matulionytės-De ŠA 
Pareira, padainavo keturias dai
nas. Galėjo padainuoti ir daugiau. 
Per pertrauką laisvinimo reika
lams buvo surinkta $1,800.

V. Senūta

Čiurlionio ansamblis 
kviečia

Š.m. LTM Čiurlionio ansamblis 
švenčia auksinį savo jubiliejų ir 
planuoja iškilmingą savo gyva
vimo minėjimą. Tam tikslui yra 
sudarytas specialus komitetas, ku
riam vadovauja populiarusis vi
suomenininkas Jurgis Malskis. Ju
biliejinės iškilmės įvyks gegužės 
5-6 d.d., kurios prasidės ansamb
lio koncertu šeštadienio vakare 
Dievo Motinos parapijos auditori
joje. Sekantį rytą pamaldų metu 
giedos Čiurlionio choras, bus lan
komi mirusių čiurlioniečių kapai, 
o vakare bus baigminis pokylis.

Ta proga yra ruošiamas jubilie
jinis leidinys, kuriame bus sten
giamasi pagerbti VISUS buvu
sius čiurlioniečius ir įtraukti svei
kinimus. Ansamblis tikisi sulaukti 
daugelio svečių, o iš Lietuvos at
vykusio dirigento Gedimino Purlio 
paruoštas repertuaras džiugins 
klausytojus savo naujomis daino
mis.

Komitetas ir leidinio redakcija 
kreipiasi į visus buvusius čiurlio
niečius, prašydamas kaip galint 
greičiau apie save suteikti žinias 
komiteto pirmininkui Jurgiui Mals- 
kiui, 17904 Ingleside Rd., Cleve
land, Ohio 44119, USA. Jei įma
noma, prašome pridėti savo juo
dai-baltą nuotrauką ir žinias apie 
dalyvavimą ansamblyje, jame ei
tas pareigas, metus ir vietovę. 
Tuo pačiu adresu prašome siųs
ti ir sveikinimus.

A. a. muziko Alfonso Mikulskio 
1940 m. sausio 15 d. Vilniuje įsteig
tas ansamblis, sėkmingai išgyve
nęs karo ir tremties audras, di
džiuojasi savo narių ištverme ir 
ypač naujos kartos prieaugliu, jau 
gimusiu Amerikos žemyne. Po pir
mo puikaus pasirodymo š.m. Vasa
rio 16-osios minėjimo programo
je su nauju dirigentu ir nauju re
pertuaru ansamblis planuoja gast
roles kitose lietuvių kolonijose. 
Rugsėjo pradžioje vyks į Vilnių, 
kad amžinoje Lietuvos sostinėje ir 
savo gimimo lopšyje galėtų su tik
ru džiaugsmu ir pasididžiavimu 
atšvęsti reikšmingą savo sukaktį.

Čiurlionio ansamblio įnašas į 
išeivijos gyvenimą yra didžiai ver
tintinas. Lietuviškos muzikos pro
pagavimas svetimtaučių tarpe yra 
didelis darbas, garsinantis vardą 
Lietuvos, kuri šiandieną yra viso 
pasaulio dėmesio centre.

Aurelija M. Balašaitienė
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KANADOS ĮVYKIAI

Nesibaigianti ateivių problema

Windsor, Ontario • Gyvenimas be lietuviškos spau
dos yra bėgimas nuo savo tautos.

Į spaudos puslapius vėl grįžo 
nesibaigianti ateivių Kana- 
don problema. Imigracijos mi- 
nisterė Barbara McDougall 
1988 m. pabaigoje pažadėjo 
124.000 užsiregistravusių atei
vių klausimą išspręsti per se
kančius dvejus metus. Šią gru
pę tada sudarė nelegalūs atei
viai, pasiskelbę politiniais pa
bėgėliais, laukiantys oficia
laus pripažinimo ir teisės pa
silikti Kanadoje. Ministerė B. 
McDougall byloms paspartin
ti buvo gavusi $179 milijonus. 
Joms buvo sudarytos dviejų 
imigracijos tarnautojų grupe
lės, dukart apklausinėjančios 
kiekvieną ateivį. Pirmajame 
apklausinėjime reikėjo nusta
tyti, ar toks ateivis tikrai yra 
politinis pabėgėlis. Antraja
me buvo svarstoma atmestų
jų ateitis: ar juos grąžinti ten, 
iš kur atvyko, ar palikti Kana
doje, remiantis žmoniškumu 
ir gailestingumu.

Tie du principai, per švel
niai panaudoti, pastarajame 
dešimtmetyje atnešė Kanadą 
užplūdusias nelegalių ateivių 
bangas. Kelis kartus Kanada 
pasigailėjo geresnio gyveni
mo siekiančių nelegalių atbė- 
gėlių. Jiems buvo paskelbtos 
amnestijos ir beveik visiems 
užsiregistravusiems nustaty
tu laiku suteiktos oficialaus 
imigranto teisės. Tokių privi
legijų dabar tikisi ir vėlesnie
ji atbėgėliai, sulaužę norma
lias imigracijos taisykles. Šį 
kartą Kanados vyriausybė at
sisakė amnestijos imigracijos 
ministerei B. McDougall teku
siai 124.000 nelegalių ateivių 
grupei. Jų peržiūra pernai bu
vo pradėta lėtais žingsniais, 
nes pirmiausia reikėjo suor
ganizuoti dviejų pareigūnų ty
rimo grupeles. Dienraštis 
“The Toronto Star” vedamaja
me rašo, kad 1989 m. buvo per
žiūrėta tik 7.500 ateivių bylų. 
Iš šios grupės 1.063 ateiviams 
buvo leista pasilikti Kanado
je, pasinaudojant žmonišku
mo ir gailestingumo princi
pais. Leidimo pasilikti nega
vo 193 ateiviai, bet lig šiol te
buvo ištremta 40.

Kanados imigracijos minis
terė B. McDougall pažadėtą 
124.000 ateivių paspartintą 
sprendimą pradėjo tik šiais 
metais. Sausio ir vasario mė
nesiais buvo patikrinta 15.100 
nelegalių ateivių, kurių net 
11.200 negavo leidimo pasilik
ti Kanadoje. Dabar ateivių 
peržiūrą turbūt vėl sulėtins 
federacinis teisėjas Jame Je
rome, torontietės advokatės 
Cecil Rotenberg ir Barbara 
Jackman. Jos kreipėsi į teisė
ją J. Jeromą, gindamos indie- 
čio ir 24 kiniečių ateivių teisę 
pasilikti Kanadoje. Teisėjas 
J. Jerome nutarė, kad jų ištrė
mimas iš Kanados būtų nele
galus, nes peržiūrą atliekan
tiems imigracijoms pareigū
nams yra smarkiai suvaržytas 
pasinaudojimas žmoniškumo 
ir gailestingumo principais. 
Kanados imigracijos ministe- 
rės B. McDougall nuostatai 
šiuos principus leidžia taiky
ti oficialių valdžios delegaci

jų, sportininkų ir kultūrinin
kų grupių nariams, norintiems 
pasilikti Kanadoje. Tokia iš
imtis taipgi teikiama atei
viams, kurie savajame krašte 
galėtų susilaukti bausmės už 
bandymą pasilikti Kanadoje. 
Žmoniškumo bei gailestingu
mo teise gali pasinaudoti ir 
Kanadoje gyvenančias šeimas 
turintys ateiviai.

Federacinio teisėjo J. Jero- 
mo sprendimas dabar gali at
nešti daug ilgai trunkančių 
apeliacijos bylų, paralyžuo- 
jančių imigracijos ministerės 
B. McDougall pastangas 124.000 
nelegalių ateivių klausimą iš
spręsti per dvejus metus. Mi
nisterei B. McDougall dabar 
lieka teisėjo J. Jeromo spren
dimo atšaukimas apeliacinia
me teisme arba atsisakymas 
paspartinti nelegalių ateivių 
klausimo sprendimą, kuriam 
buvo išleista beveik 180 mili
jonų dolerių.

Kanados pajamų ministeris 
O. Jelinekas pranešė pasieny
je esančių Kanados muitinių 
pertvarkymą ir sumodernini- 
mą. Žemesnės įvairių gami
nių kainos JAV padidino ten 
automobiliais važiuojančių 
kanadiečių skaičių, pigesnius 
pirkinius bandančių įsivežti 
įvairiais būdais. Dėl jų antplū
džio kenčia nuolatinis trans
portinių sunkvežimių eismas. 
Kanados pasienio muitinės 
iki sekančių Kalėdų susilauks 
modernios kompiuterių siste
mos, kurion bus įjungti žymes
nieji spekuliantai, narkotikų 
įvežimu įtariami asmenys. 
Kompiuteriai į juos atkreips 
muitininkų dėmesį, skatinda
mi išsamesnį jų automobilių 
patikrinimą. Patikimiems ka
nadiečiams, dažnai į JAV va
žiuojantiems verslo reikalais, 
bus parūpinta speciali priek- 
lija automobiliams.

Ministeris O. Jelinekas per
spėjo kanadiečius, kad po Ka
lėdų jų lauks griežtesnės bau
dos už slapta iš JAV bando
mas įsivežti pigesnes prekes. 
Nutverti taisyklių laužytojai 
už jas turės sumokėti dvigubai 
didesnį muitą bei kitus mokes
čius. Esą tada jiems paaiškės, 
kad toks nelegalių pirkinių 
įsivežimas kainuos daugiau, 
negu jų įsigijimas Kanadoje 
aukštesnėmis kainomis. Ypač 
didelės piniginės baudos lauks 
asmenų, kurie bus nutverti su 
Kanadon įvežama narkotikų, 
revolverių, pistoletų bei kitų 
mažųjų ginklų kontrabanda.

Pasaulinė dainų šventė
1991 m. liepos mėnesį Tali

ne, Estijoje, numatoma pasau
linio masto dainų šventė, ku
rioje dainuosią apie 20.000 
choristų iš daugelio valstybių, 
jų tarpe Lietuvos ir kitų Sovie
tų Sąjungos respublikų. Mano
ma, kad koncertų klausysis 
apie 250.000 žmonių. Šventės 
rengimo iniciatyva kilusi es
tų tarpe. Jos organizavimu rū
pinasi “International Concert 
Agency for Peace and Good
will”, P.O. Box 68731, Indiana
polis, Ind. 46268, USA, tel. 
(317)873-5799.

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

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

“TŽ” leidėjai

$399"
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Ar jie veiks? Taip, jeigu jūs pirksite iš mūsų!!!

EUROPA
NATIONAL PANASONIC

NV-M7EN

V\\
OUR „ĘęŲH’ME^T WORKS WORLDWIDE

i*F Z”?*'
• til.

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

EUROPA LIETUVA

Model -33S2-A2

Importo-eksporto bendrovė ENCHANTE INC. maloniai praneša, kad yra 
atidariusi savo parduodamų europietiškos sistemos video aparatų ir kitų 
reikmenų taisymo ir naujų dalių skyrių Vilniuje. Bendrovė užtikrina parūpinimą 
visų dalių su vienerių metų garantija. Skyriui vadovauja Vidimantas Kėkštas, 
VILNIAUS SPORTO RŪMŲ pramoginių renginių vyriausias garso režisierius.
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2938 Dundas St. W.
(į vakarus nuo Keele g-t.) Tel. 769-0631
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Aukos Kanados Lietuvių Bendruomenei SKAITYTOJAI PASISAKO
Lietuvos laisvinimo vajui: $500

— K. Lukošius; $100 — J. Romi- 
kaitis; $75 — J. V. Jasinevičius. 
KLB valdybai: $50 — K. Lukošius. 
KLB valdybai Vasario 16 proga: 
$100 — E. Lengnikas.

KL fondas, didžiausias KLB fi
nansinis rėmėjas, Sąjūdžiui pa
prašius skubios pagalbos, KLF 
valdyba paskyrė $10,000.

KLB valdybai aukos Vasario 16 
proga Toronte

$500 — A. Brazys, O. Delkus; 
$300 — B. V. Vaičiūnai; $200 — P. 
Basys, I. V. Dauginis, G. H. Lapai, 
P. J. Malis, dr. J. Sungaila, A. Vis- 
kontas; $150 — V. E. Bersėnai, E. I. 
Punkris; $125 — V. Aušrotas; $100
— E. Ažubalis, M. A. Bubuliai, 
E. S. Čepai, E. J. Čuplinskai, A. 
Diržys, S. Jurgelis, L. Kirkilis, 
V. Montvilas, P. B. Saplys, S. J. 
Sinkevičius, V. Simonaitis, D. Zu- 
lonas, V. Matulaitis, L. G. Vyš
niauskai, M. Statulevičius, K. Lu
košius, J. Žmuidzinas, Tėvai pran
ciškonai, J. P. Barakauskai, K. Če
paitis, B. P. Jankauskai, V. L Ig- 
naičiai, L. V. Morkūnas, H. Stepai- 
tis, V. Stanaitis, J. B. Vaidotas, V. 
O. Taseckas, V. Kulnys, J. Yčas; 
$75 — A. Kizilis, E. Simonavičius; 
$70 — B. Dicevičienė; $60 — E. 
Adomavičius, V. P. Melnykai, V.
A. Paulionis.

$50 — A. E. Abromaitis, J. And
rulis, J. J. Baltakys, M. Empake- 
ris, J. Gegužis, J. Jagėla, J. Kas
peravičius, A. Mašalas, M. Gečie
nė, A. Kantvydas, S. Kuzmickas, V. 
Naras, D. A. Nausėdai, J. B. Banai
čiai, K. Lukošius, J. Linkūnaitis,
B. Stalioraitis, A. Saulis, B. Sa- 
pijonienė, A. Račkus, V. L. Zubric- 
kai, J. M. Zubrickas, V. V. Balio
nai, L. Beržinytė, M. P. Besąspa- 
riai, M. Bušinskas, K. P. Budrevi- 
čius, E. Čepienė, I. M. Ehlers, G. 
Ignaitis, V. Kubilienė, Al. Kuolas,
J. B. Maziliauskai, J. V. Šimkus, 
A. Plenienė, V. J. Plečkaičiai, A. 
J. Puteris, A. Kalendra, E. R. Stra
vinskas, D. K. Manglicai, A. Jagėla, 
J. O. Gustainiai, J. A. Šulcas, V. 
Karauskas, A. Plėnys, J. Pargaus- 
kas; $45 — J. Budrys; $40 — V. But- 
kys, V. Daugėlavičienė, V. Dubic- 
kas, kun. Pr. Gaida, J. Kirvaitis, 
A. Marcis, P. Krilavičius, A. V. 
Ramanauskai, M. Zabulionis, A. 
Zarembaitė; $35 — T. B. Stanuliai; 
$30 — A. Ciplijauskas, L. Rudai
tis, V. A. Bubelis, V. Zentis, O. P. 
Dabkai, L. Balsienė, I. A. Žemai
čiai, J. T. Gustainiai, G. Kaulius,
A. S. Steigvilas, P. L. Jurėnas, A. 
S. Sakus, K. Stirbys, Z. A. Stanči
kai, K. Jurkšaitis, J. Morkūnas, B. 
Galinienė, J. Vaskela, P. Kudrei- 
kis, V. Seniūnas.

$25 — A. Masiulis, A. Mikšys, V. 
L. Kolyčiai, V. Matusevičius, A. 
Petryla, L. V. Sendžikai, J. A. Ra
nonis, L. Z. Dūda, P. L. Muraus
kai, dr. A. Valadka, M. Girčius, A. 
Matulionis, S. Remeikaitė, V. Šal- 
vaitis, P. Skablauskas, V. Pečiu
lis, A. Aperavičius, F. Mačiulis, 
G. Neumann, V. Anysienė, V. Pla- 
čiakienė, A. Bliūdžius, S. N. Pet
ruliai, J. Palys, S. Bubliauskienė, 
L. Tamošauskas, H. Sukauskas, A. 
Štuopienė, A. Morkūnas, B. Abro
maitis; $22 — M. Dausienė.

$20 — A. Langas, J. Bartnikas, J. 
Valiulis, V. J. Jasinavičiai, Z. D. 
Batūra, A. Zalagėnas, J. Augusti- 
navičienė, G. Baltaduonienė, S. 
Petryla, J. Zabulionis, V. Vaido
tas, A. Jankaitis, V. Palilionis, 
Z. Bacevičius, T. Trakymienė, M. 
Malinauskas, V. Skrinskas, B. 
Trinka, I. P. Lukoševičiai, J. Pet
ronis, V. Paulionis, J. H. Ross, J. 
Prišas, R. Rožanskas, S. Valickis,
B. J. Sriubiškiai, A. Šelmys, A. M. 
Radžiūnai, J. Stankaitis, E. Senku
vienė, J. Žakas, E. Valeška, P.N. 
Puidokai, V. M. Marcinkevičius, J. 
Petravičius, J. Z. Didžbalis, P. Der- 
liūnas, A. Martišius, L. Oleka, I. 
Vibrys, J. Repečka, S. Mazlavec- 
kas, A. Žilėnas, A. Kazanavičienė, 

consulting
1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2 

Įvairūs patarnavimai Lietuvoje, 
a Pervežam palaikus, palikimus • Prižiūrim kapus a Perduodam 

paramą giminėms a Nuperkam automobilius, elektronikos 
aparatus » Pristatom gėles • Per trumpiausią laiką išrūpinam 
iškvietimus apsilankyti Lietuvoj, a Iškviečiam gimines į Kanadą 

a Parūpinant jiems draudimą ir atvežam iš Montrealio 
a “Aeroflote ” patvirtinam arba pakeičiam grįžimo datas ir 1.1. 
Visais reikalais kreipkitės į Stefą ar Algį Medelius, vakarais tel. 
(416) 434-1847. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

Al CIQ MERFI IC Kennedy Travel Bureau Ltd., HLvI V IVILUlLIu 296 Queen St. W., Toronto, 
Tel. (416) 593-0600 Ontario M5V 2A1

1990 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ 
Dėl susidėjusių aplinkybių skrydžiai į Rygą panaikinti.

Skrisime per Maskvą sekančiomis datomis:

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

Birželio 19 - liepos 10 - Dainų šventė
Liepos 10 - liepos 26
Liepos 24 - rugpjūčio 11 Suplanuojam keliones
Rugpjūčio 14 - rugsėjo 1 ir kitomis, jums
Rugsėjo 11 - rugsėjo 29 tinkamomis datomis.
Rugsėjo 25 -spalio 9

M. Slapšys, L. Pilipavičius, V. O. 
Skukauskas, J. R. M. Žekai, J. Zen
kevičius, J. K. Ališauskai, M. Ge
gužis, V. O. Anskiai, K. Konkulevi- 
čius, J. Stravinskas, E. Jaškus, A. 
Kiškis, D. Simanavičius, V. Ruslys, 
Z. Dobilas, E. Dubininkas, D. Kli- 
bingaitienė, L. Einikis, M. Povilai- 
tienė, J. Dabrowski, J. Rugys, V. 
Kalendrienė, A. Diržys, O. Rim
kus, Y- Paškus, O. R. Berentas.

$15 — U. Bleizgys, E. Girėnas, 
P. A. Adomaitis, P. Jonikas, R. 
Bekeris, V. K. Gapučiai, G. Sen- 
džikas; $11 — P. Žibūnas; $10 — J. 
Dziminskas, A. Šukys, B. M. Ricke
vičiai, J. Jonušas, A. Rūkas, V. 
Urbonas, A. Vaitonienė, J. J. Kuli
kauskas, K. Abromaitis, P. Luko
šius, K. Baltramaitis, P. Šturmas,
K. Stulpinas, G. Tarvydienė, L. 
Baziliauskas, J. Strazdas, E. Ali
šauskienė, V. Pačkauskas, A. 
Sprainaitis, M. Pranaitis, S. A. 
Kavaliauskai, P. B. Serepinas, A. 
Jurgevičius, S. Kryževičius, I. Sta- 
siulis, V. Morkūnas, S. Valiukas,
A. Veriokas, M. F. Timukas, J. Ke- 
leris, J. Sabaliauskas, J. O. Bal
siai, P. Šablinskas, A. Povilonis,
B. K. Žutautai, M. Vasiliauskas,
L. Simanavičius, A. Z. Dobilas, A. 
Pūkas, V. Sonda, J. Maniuška, K. J. 
Žuliai, A. Petkevičius, O. Vilimas, 
Z. Tumosa, Slapšinskas, S. Ruibys, 
A. E. Underys. Kiti 12 aukojo ma
žiau.

Aukos Sąjūdžiui: $50 — A. Lu- 
kos; $20 — V. Bruzgis. KLB mu
ziejaus administracijai: $100 — 
A. Diržys.

Aukos per KLB v-bą įvairioms 
lietuvią jaunimo organizacijoms 
ir Lietuvos laisvinimo reikalams:

Vajui — $200 — P. Pranckevi- 
čius; $125 — V. Birštonas; $100 — 
J. Andrukaitis; $1000 — A. Kun- 
caitis; $500 — A. F. Kantautai; 
$50 — A. Maksimavičius, V. Šalt- 
miras, E. Zemla, P. Augaitis, M. 
Danytė, J. Macijauskas; $40 — VI. 
Butkys; $25 — E. A. Petrus, J. Bart
nikas, B. Jonaitienė; $20 — D. Da- 
naitytė.

Rodney apyl. valdybos pirm. J. 
Statkevičius prisiuntė $610.00, su
aukotus Vasario 16-tos proga. Au
kojo šie asmenys: $100 — K. Gapu- 
tis; $50 — kun. K. Kaknevičius, V. 
Andriulionis, A. Grigas, P. Jocius, 
J. Statkevičius, J. Rastapkevičius; 
$40 — V. Bukota; $25 — Z. Mockus; 
$20 — M. Kerešvičius, V. Jokūbai
tis, J. Ciparis, V. Kekys, A. Koje- 
laitis, V. Naruševičius, A. Šarap- 
nickas; $5 — B. Vyšniauskas.

Sault Ste. Marie apyl. pirm. V. 
Kramilius prisiuntė Vasario 16- 
tos proga suaukotus $440. Aukojo 
šie asmenys: $25 — J. Meškys, Ig. 
Genys, Al. Vanagas; $20 — St. 
Druskis, E. Dabulskis, D. Duoba, 
V. Goldbergas, L. Jakimaitis, J. 
Kvosčiauskas, V. Kramilius, J. 
Malskis, J. Puteikis, V. Skardis, 
V. Vainutis, Z. Vanagas-Cote; 
$15 — V. Žiurauskas; $10 — R. Gas- 
peras, A. Matūzas, O. Okmanas, 
A. Petronis, A. Skardžius, P. Umb
rasas, J. Valas, K. Valius, J. Skar- 
žinskas.

Wasagos-Staynerio nuolatinis 
KLB v-bos veiklai aukų rinkėjas 
J. Mažeika surinko $1020. Auko
jusių sąrašą paskelbsim vėliau.

Dr. Petras Lukoševičius Vasa
rio 16-tos minėjime gautą kultū
rininko premiją — $1000 — paau
kojo Kanados lietuvių kultūros 
muziejui.

KLB v-bai Vasario 16-tos proga: 
$100 — V. Sinkevičius; $50 — N. 
Preibys, A. Ledas, Z. O. Girdaus- 
kai, D. V. Šaltmirai, A. J. Puteris; 
$40 — M. V. Tamulaitis, V. L. Ba- 
laišis; $30 — J. Deveikis; $25 — B. 
Arūnas, B. Y. Jonynai, Vkt. Daily- 
dė, S. K. Karaška; $20 — J. Bacevi
čius; $15 — A. Vanagas; $10 — V. 
Buragas, I. Pužas, A. Lukošius, M. 
Daukšienė. Kiti aukojo mažiau.

Vajui aukojo $100 — Z. Stonkus 
(buvo paskelbta J. Stonkus).

KLB v-ba dėkoja visiems. J.K,

Londono Leonardo Eimanto vardo lietuvių mokyklos mokiniai

Naujausia Kanados lietuvių mokykla
LONDON, ONTARIO. 1990 m. va

sario 18 d. Londono Šiluvos Ma
rijos šventovės pirmuosius suolus 
užėmė šeštadieninės mokyklos 
26 mokinukai ir jų mokytojai.

. .. “Atšventus Lietuvos nepri
klausomybės dieną, naujai įpras
miname savo kovą už tautos lais
vę, užtikrindami jaunosiose kar
tose savo praeities pažinimą, mei
lę tėvų šaliai, kalbai ir kultūrai...” 
Šiais žodžiais po Mišių parapijos 
salėje Rasa Lukoševičiūtė—Ku- 
rienė pradėjo Londono lietuvių 
mokyklos atkūrimo iškilmes. Nau
jausia septintoji Kanados lietu
vių mokykla dabar vadinsis “Lon
dono Leonardo Eimanto vardo 
lietuvių mokykla”. A.a. L. Eiman
tas 1951-52 metais įsteigė šią mo
kyklą, kurioje pats mokytojavo ar
ti 40 metų. Gražina Petrauskienė 
trumpai, bet nuoširdžiai apibū
dino jo gyvenimą ir paprašė visų 
susikaupti ir prisiminti mirusius 
mokytojus bei mokinius. Sekė ofi
cialus mokyklos atidarymas. Juos
tas atrišo L. Eimanto vaikaitis Ge
diminas Eimantas, atvykęs iš Ota
vos, ir miesto tarybos narė Martha 
Joyce, atstovaujanti Londono 
miesto burmistrui. R. Kurienė iš
kvietė scenon kiekvieną mokinį 
priimti “steigėjo - mokinio” pažy
mėjimą. Nušvito visų žiūrovų vei
dai, išvydus 26 mokinukus, nuo 3 
iki 14 metų amžiaus.

Mokyklą sveikino Gediminas 
Eimantas, Martha Joyce ir KLB 
Londono apylinkės valdybos pirm. 
Paulius Kuras, įteikdamas mokyk
lai skambalą. Paprašius visų bu
vusių mokyklos mokytojų ir mo
kinių atsistoti — mažiausiai ket
virtadalis susirinkusiųjų iš 100 
žiūrovų taip ir padarė. Sekė ska
nūs cepelinų pietūs, kuriuos pa
ruošė Jonas ir Marytė Naruševi- 
čiai bei Linas ir Birutė Naujokai
čiai. Pietų metu atsilankė parla
mento narys Terry Clifford ir, ap
suptas jaunų mokinukų, pirmą 
kartą oficialiai suskambino mo
kyklos skambalą. Visi džiaugėsi 
popietės pasisekimu ir jaunatviš
ka nuotaika, kurios jau keli metai 
visi buvo pasigedę. 

Mokykloje yra jau 26 mokiniai. 
Registracija dar tęsiasi. Mokyk

Londono Leonardo Eimanto vardo mokyklos atidarymas. Iš kairės: A. Ras
tapkevičius, G. Eimantas, T. Kuras, miesto atstovė M. Joyce, T. Naruševičiūtė

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

la veiks šeštadieniais nuo 10 v. iki 
12 v. parapijos salėje. Gražina Pet
rauskienė dėstys lietuvių kalbą 
suaugusiems vieną vakarą savai
tėje. Dėl registracijos dar galima 
kreiptis pas R. Kurienę tel. 657- 
5258.

Mokykloje sutiko mokytojauti: 
Kristina Jakubaitienė, klebonas 
kun. Kazimieras Kaknevičius, Sil
vija Chainauskaite-Kozakow, Ra
sa Kurienė, Birutė ir Linas Nau
jokaičiai. Mokyklos tarybą su
daro: pirm. Rasa Kurienė, sekr. 
Linas Naujokaitis, ižd. Dana Didž- 
balytė-Tierney, ūkvedys Jonas 
Naruševičius, kapelionas kun. 
Kazimieras Kaknevičius; nariai: 
Dalia Andrulionytė - Armstrong,

Aukos Kanados lietuvių fondui
HAMILTON, ONT. A.a. Juozui 

Stanaičiui mirus, 2-ro Didž. Kuni
gaikščio Algirdo pėstininkų pulko 
draugai įamžino jį Kanados lietu
vių fonde, paaukodami po $25 — 
Pr. Sakalas, P. Kanopa, A. Kairys 
A. Lukas.

A. a. Birutės Apanavičienės, mi
rusios Ročesteryje, NY, atmini
mui reikšdami užuojautą šeimai, 
Kanados lietuvių fondui $50 auko
jo L. A. Pliūrų šeima.

L. Kubilius papildė savo įnašą 
KL fonde, paaukodamas $20. Kana
dos lietuvių fondas dėkingas už 
aukas.

NIAGARA-ON-THE-LAKE, ONT.
A. a. Ona Šarūnicnė testamentu 
paliko Kanados lietuvių fondui 
$2,000.

A.a. Stasį Macikūną (kūrėją-sa- 
vanorį) įamžino Kanados lietu
vių fonde jo sūnus Stasys Macikū- 
nas, paaukodamas $1,000.

LONDON, ONT. Pagerbdami 
a.a. Algirdą Mitalą, aukojo Kana
dos lietuvių fondui: $50 — dr. J. ir
B. Pilipavičiai, T. ir E. Uogintai; 
$20 — B. Bagdonienė, A. A. Dirsės, 
R. Duffield, O. Giedraitienė, J. 
Giedraitis.

Taip pat aukojo Kanados lietu
vių fondui: S. Rudis a.a. Eugeni
jos Urbonaitės atminimui $25, S. 
Remeikaitė a.a. Alės Rimkuvie
nės atminimui $40, L. Karbūnie- 
nė-Urbonienė a.a. Leono Karbū- 
no atminimui $500.

TRANSP AK GARANTUOJA
ELEKTRONINES PREKES

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

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

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

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

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

Rašydami BŪTINAI PRANEŠKITE SAVO TELEFONO NUMERĮ 
— atsakymą į savo klausimus gausite greičiausiai — arba 
skambinkite: 1 (312)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

Kristina Jakubaitienė, Gražina 
Petrauskienė.

Dar kartą Londono lietuviai pa
sirodė televizijoje. CKCO ir CFPL 
stotys perdavė mokyklos atidary
mo iškilmių ištraukas per dvejas 
sekmadienio vakaro žinias.

Džiaugiamės Londono lietuvių 
pasiekimais. Ypač didžiuojamės 
jaunomis šeimomis, kurių inicia
tyva lietuvių mokykla atsikūrė. 
Linkime jaunajai kartai darbštu
mo ir ištvermės. Tikimės, kad vi
sa Londono ir apylinkių lietuvių 
visuomenė visokeriopai rems 
naujai atkurtą mokyklą. Susipra
tęs, šviesus lietuviškas jaunimas 
užtikrins gyvą lietuvių tautos 
ateitį. Kor.

WINNIPEG, MANITOBA. Mirus 
Otto Barkovskiui, Kanados lie
tuvių fondui aukojo: $50 — J. ir 
H. Barkauskaitės; $20 — K. ir E. 
Kalasauskai, V. Zavadskienė; $15
— V. ir E. Januškos; $12 — E. ir V. 
Urniežiai; $10 — O. Demereckie- 
nė, G. ir V. dančiukai, T. ir J. Ti- 
mermanai, P.ir O. Žiminskai, D. 
Stonkienė, J. ir A. Kuncaičiai.

Mirus Leonui Staniui, Kanados 
lietuvių fondui aukojo: $58.50 — 
A. Varnelis; $30 — V. Zavadskie
nė; $20 — A. Lingė, K. ir E. Kala
sauskai, E. ir M. Šarauskai, A. ir 
A. Balčiūnai, V. Liaukevičius, E. 
ir V. Januškos; $10 — J. ir T. Ti- 
mermanai, E. ir E. Federal, J. ir 
A. Kuncaičiai, V. ir J. Kriščiūnai. 
P. ir O. Žiminskai; $5 — V. ir P. Ste
ponavičiai, O. Demereckienė, L. 
Samulaitienė

OTTAWA, ONT. Mirus Kazimie
rui Vilčinskui, Kanados lietuvių 
fondui aukojo: $100 — W. L. Pleč
kaitis; $50 —J. D. Danys, I. Danie- 
nė; $40 — B. Vilčinskienė; $20 — 
A. Paškevičius, V. N. Trečiokas, 
K. Gudžiūnas, R. O. Barisa, J. A. 
Morkūnas, V. V. Radžius, V. I. 
Priščepionka, J. K. Augaitis, A. 
Danaitis, G. S. Mitalas, dr. A. Šid
lauskaitė, J. A. Buivydas; $10 — J. 
V. Verbyla, V. S. Balsevičius. Iš 
viso $500. Aukas surinko ir pri
siuntė KLF įgaliotinis inž. A. Paš
kevičius. Vėliau a.a. Kazimiero 
atminimui dar aukojo: $50 — Iz. 
Mališka, J. Dabkus; $35 — L. Dau
nienė; $25 — V. E. Bilevičiai; $20
— A. Šimanskienė.

KLF įgaliotinis Otavoje inž. A. 
Paškevičius atsiuntė $100 auką 
KLB Otavos apylinkės vardu. Ota
vos apylinkės įnašas fonde pasie
kė $10,000. Tai didžiausias vienos 
KLB apylinkės įnašas visoje Ka
nadoje, įrodantis ką gali padary
ti pasišventęs ir pasiaukojęs fon
do įgaliotinis kaip inž. A. Paške
vičius. KLF jam dėkoja ir linki 
sveikatos bei sėkmės jo darbuo
se.

MONTREAL, QUEBEC. A.a. Ados 
Šapokienės atminimui Kanados 
lietuvių fondui aukojo: $50 — A. 
Kličius; $25 — A. L. Staškevičiai, 
K. Kličiūtė; $20 — R. Žiogarys.

KLF informacija

PRAŠO PAGALBOS
Gyvenimas privertė kreiptis į 

jus. Mano dukra jau 14 metų sun
kiai serga, o jai tik septyniolika. 
Šios ligos pagydyti neįmanoma, 
neveikia inkstai. Vienintelis bū
das palaikyti gyvybę - hemodiali- 
rės (kraujo išvalymas aparato pa
galba). Išgelbėjimas - inkstų 
persodinimas, tačiau mūsų šalyje 
šios operacijos vyksta nesėkmin
gai. Hemodialirės - ne išeitis, 
nes aparatai seni. Žinodama, kad 
jūsų šalyje šios operacijos vyks
ta sėkmingai, išdrįsau parašyti 
ir paprašyti pagalbos. Gal kartais 
atsirastų žmonių, kurie paauko
tų mums pinigų. Tada būtų įmano
ma, kur nors užsienyje atlikti 
inkstų persodinimo operaciją ar
ba nusipirkti hemodialirės mikro- 
aparatą.

Aš suprantu, kad prašau nerea
laus dalyko, praktiškai vilčių ne
turiu. Tačiau Dievas taip sukūrė 
žmogų, kad nors ir mažas, toli
mas, net nerealus vilties spindu
lėlis padeda gyventi ir išlaikyti 
dvasios stiprybę. Jeigu galit pa
dėkit. Mūsų adresas: 234580 LTSR, 
Alytus, Putinų 4-84, M. Leonavi
čienė.

REIKĖTŲ ATKREIPTI DĖMESĮ
Kai tik minėjimo programos pra

nešėja pasakė, kad minėjimą pra
dėsime su vėliavų įnešimu, tuo
jau salėje buvo užgesintos švie
sos, ir pasidarė tamsu, kaip rū
syje.

Asmenys, kurie nešė vėliavas, iš
sigandę lipo net keletą laiptų že
myn į salę tamsoje. Publika ne
galėjo matyti mūsų organizacijų 
gražių pagarbos vertų vėliavų. 
Kodėl tokiu gražiu iškilmingu mo
mentu salėje turėjo būti tamsu?

Prieš keletą metų toje pačioje 
Anapilio salėje per Vasario 16- 
tos minėjimą kalbėjo ministeris
M. Wilson’as, kuris užlipęs ant sce
nos paprašė, kad salėje būtų už
degtos šviesos. Ministeris pasa
kė: “Aš noriu matyti žmones, į ku
riuos kalbu. Aš nenoriu kalbėti į 
tamsumą”.

Sėdint salėje tamsoje, žmonės 
lieka be nuotaikos. Per oficialią
ją minėjimo dalį reikia šviesos, 
nes kai kurie asmenys truputį pa
vėlavę atvykti į minėjimą, nebe
gali matyti, kur dar salėje yra lais
vų kėdžių.

Be to, šventės minėjimo pirmi
ninkas, padėkojęs publikai už daly-

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 

> 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 įstatymo (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

vavimą, pasakė kad minėjimas bai
giamas Tautos himnu. Ir tik po to 
susiprato, kad nepakvietė išnešti 
garbingų organizacijų vėliavų. At
rodo, kad vėliavos tokiam minėji
mui yra be reikšmės - nereikalin
gos. S.J.

ŽYDŲ GELBĖTOJAI IR 
NAIKINTOJAI

Kritikuodamas “Toronto Sun” 
bendradarbio straipsnį “Our 
Instant Traditions”, pasisakė R. 
Bulovas “TŽ” 1990 m. vasario 6 d. 
laidoje, esą kunigai Lietuvoje 
daugiausia (mano pabr.) prisidė
jo prie žydų gelbėjimo.

Labai būtų įdomu ir svarbu ži
noti, iš kur R. Bulovas gavo tą in
formaciją. Tiesa, buvo tokių ku
nigų, bet ligi šiol niekas negali 
sakyti, kiek jų buvo — dauguma 
ar mažuma. Iš kitos pusės yra ži
noma nemažai atvejų, kur kuni
gai prisidėjo vienokiu ar kitokiu 
būdu prie žydų kenkėjų ir naikin
tojų. Tokių atvejų buvo Betygalo
je, Kretingoje, Darbėnuose, Skuo
de, Semeliškėse, Plungėje, Kė
dainiuose, Rietave ir kitur. Rei
kėtų paskelbti jų pavardes. Vie
nu žodžiu, ir kunigai nebuvo an
gelai.

Minėtoje “TŽ” laidoje Ev. Feda- 
ras gėrisi A. Musteikio straips
niais “Propaganda mokslo vardu” 
ir siūlo tokius straipsnius spaus
dinti ir kitomis kalbomis. Aš su
tinku su ta rekomendacija, bet 
prieš tai A. Musteikis turėtų dar 
kartą pagalvoti, ar nėra tuose 
straipsniuose sakinių, kurie ga
li ir gėdą padaryti. Pvz. žydams 
taikomas priežodis “pats muša, 
pats rėkia” ir pan.

Kodėl A. Musteikis kartoja, kad 
LKP žydų buvo 75%, o ne 15%? 
Reikėtų peržiūrėti sakinį: “Jis 
(Dov Levin) remiasi ne pirmojo 
LKP sekretoriaus A . Sniečkaus 
pateiktais duomenimis.” Aš kaip 
tik juo rėmiausi! Apie tą nelem
tą statistiką jau rašiau “TŽ” 1978 
m. spalio 12 d. laidoje. Tai tik vie
na iš daugelio klaidų. Nemanau, 
kad tokių klaidų (75%) kartojimas 
lietuvių ir kitomis kalbomis da
rytų garbę lietuviams.

Dov Levin

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



Pastabos apie naują “Į laisvę ” numerį
ALFONSAS NAKAS

Pačiame vasario vidury skai
tytojus pasiekė nauja Lietuvių 
fronto bičiuliu žurnalo “Į lais
vę” laida. “Į laisvę” (toliau — 
“ĮL”) apibrėžime paaiškinta, 
jog tai rezistencinės minties 
ir politikos žurnalas. Šis nu
meris yra 107 (144), datuotas 
1989-90 žiema. Kadangi metuo
se išeina trys numeriai, tai 
datuojant metų laikais, vei
kiausiai nebūna vasaros nu
merio. Paskutinius keletą me
tų, tad ir šį numerį, redagavo 
Juozas Baužys. Redakcijos tal
kininkai — Česlovas Grincevi- 
čius ir dr. Kazys Ambrozaitis. 
Administratorius - Jonas Pra- 
kapas.

Pradedama trimis trumpais 
vedamaisiais, suguldytais į 
4 puslapius. Iš inicialų mažo
siomis raidėmis — (j.b.), (k.a.) 
ir (č.g.) nesunku atpažinti, kad 
tai pats redaktorius ir abu jo 
talkininkai. Pirmojo vedamą
ją mintį sutraukčiau į šį saki
nį: Gorbačiovui lietuvių neįti
kinus pasilikti Sov. Sąjungos 
priklausomybėje, bet JAV pre
zidentui bijant už Lietuvos 
laisvę pasisakyti, mūsų veiks
niams išeivijoje tenka imtis 
vieningos politinės akcijos, 
Vakarų, ypač JAV politikų, 
galvosenai pakeisti. Antrasis 
reiškia susirūpinimą Vakarų 
pataikavimu Gorbačiovui, lais
vėn besiveržiančių tautų są- 
skaiton, giria lietuvių tautos 
politiką, siekiant laisvės tai
kiu būdu, smerkia radikalius 
laisvės kovotojus, negatyvia 
Sąjūdžio kritika drumsčian
čius išeivių nuotaikas. Trečia
sis stipriai ir logiškai pasisako 
už pagalbos teikimą Lietuvai 
dabar. Pritaria LIC ir LB veik
lai, kritikuoja Tautos fondą, 
bara LLL veikėjus, agituojan
čius prieš Sąjūdį.

Jeigu man tektų vieną šio 
“ĮL” numerio autorių premi
juoti, premiją gautų Edita Na- 
zaraitė už politinės padėties 
komentarą Lietuva ir didysis 
Rytų Europos “drebėjimas”. 
Jos pusantro puslapio rašiny 
aiškiai ir tiksliai nusakyta, 
ko vertas tariamasis komuniz
mas, kas yra tariamasis komu
nistas. Jos žodžiai tartum 
plauktų iš mano burnos, tik 
daug šmaikštesni, įmantresni, 
tiksliau sustatyti. Šį komen

RAYMOND FILIP

Angelo skulptūrėlė
Iš kreidos ir kalkių padarytas, 
Pigiausia kaina parduotas 
Kažkokioje nuošalioje 
Užmirštos New Orlean'ogatvelės parduotuvėje. 
Kūno spalvos cherubinas supa rožinę gitarą - 
Negrabi versija Serafinų su viduramžiškomis gitaromis, 
Kurie kėlė viršun barokinius altorius ir renesansines sakyklas. 
Šis mano angelas - raštinės bičiulis - saugoja puolusias 
Raštelių, laiškų, knygų, studentų popierių.
Mažų žurnalų, diskečių, naujienų santraukų valstijas: 
Neramumai - Kinijoje, taika - Vidurio Rytuose.
Ir švelnios naujienos - ,
Iš ne vietoje padėtos mano žmonos nuotraukos - 
Šypsnys.
Meilė: žavus atsitiktinumas.
Nešami kasdieninių įvykių srauto. 
Žmonės užsuka į belangę raštinę 
Ir neišeina, nepalietę mano angelo skulptūrėlės. 
Trapus kaip žinojimas, atmosferos kūrėjas, 
Šis angelas-šis niekutis, šis tylos virtuozas: 
Pirmas reginys, įėjus ir uždegus šviesą.

Vertė iš anglų kalbos - Edita Nazaraitė

Kazio Inčiūros drama “Vincas Kudirka” 1989 m. spalio 15 d. Toronte. Iš kairės: V. Štuikys, M. Kalvaitienė, S.
Ramanauskas, A. Dziemionas Nuotr. B. Tarvydo

tarą perskaičius, atsišaukia 
kitų seniai kartojama frazė: 
geras komunistas — miręs ko
munistas . ..

Broniaus Nainio paskaita, 
skaityta Čikagoje 1989 m. gale 
Hitlerio-Stalino suokalbis 
ir okupacijos nepripažinimo 
politika nagrinėja, jo žodžiais, 
du rimtus kozirius, daugiau ar 
mažiau reikalingus mūsų poli
tinėje kovoje už laisvę. Vie
nam (Lietuvos okupacijos ne
pripažinimo) nuolat susidu
riant su neaiškumais bei pa
vojais, kitas lieka niekaip nu- 
sugriaunamas. Tai Lietuvos 
valstybės sužlugdymas Rib- 
bentropo-Molotovo slaptais 
aktais. Šis koziris labiausiai 
remtinas tiek kovotojams tė
vynėje, tiek.ir išeivijoje.

Netrumpu (7 psl.) rašiniu 
Idiotizmo siautulys Vytautas 
Volertas perbrenda per Lietu
vos tragediją sovietiniame jun
ge. Daugiau abstrakčiai, kai 
kur pakonkretindamas kelio
mis pavardėmis ar ir datomis. 
Kalba apie visiems žinomus 
dalykus, bet savitu, “volertiš- 
ku” rašytojo stiliumi. Ieško 
atsakymų į “komunistinio idio
tizmo” keliamus klausimus? 
Gal ir ieško. Tik, deja, neran
da. Beje, jo rašiny sakoma: 
“Kol bus atspausti (m.p., A.N.) 
šie žodžiai”. Žodžiai gali būti 
tik išspausdinti, o jeigu iš raš
to kartojama, tai perspausdin
ti. Atspaudai yra dailėje, gra
fikoje. Žodį atspausdinti ar 
atspausti ėmė vartoti kone vi
si rašytojai bei žurnalistai. Bet 
tai klaidinga. Pavartykite D.l. 
k. žodyną!

Juozo Ambrazevičiaus-Bra- 
zaičio, profesoriaus, rašytojo 
ir valstybininko 15-sios mirties 
metinės (mirė 1974. XI. 28) pri
simenamos dviejų autorių ra
šiniais: Paulius Jurkus įdo
miai, gyvai aprašo velionio 
darbus bei sąlytį su žmonėmis 
redakcijose; dr. Adolfas Da- 
mušis primena jo veiklą anti- 
naciniame (ne anti-naciniame) 
pogrindyje, paremdamas tri
mis gestapo dokumentų išra
šais bei jų vertimais į lietu
vių kalbą. - -- < -i —

Buvęs partizanas ir Juozo 
Lukšos-Daumanto bendrinin
kas Povilas Pečiulaitis trum
pai aprašo jo (Lukšos) žuvimo 
momentą, žadėdamas vėliau 

viską plačiai papasakoti. Šį 
liudijimą jau teko skaityti 
kitur.

Gaiviu vėjeliu padvelkia 
jaunuolio — studento Vėjo 
Liulevičiaus reportažas Lie
tuvių pėdsakai Rusijoje. Pa
stabus tas Vėjas! Ir Maskvoje, 
ir Leningrade, kur tik bepa
sisuktos, vis lietuvių suras. 
Pramokęs rusiškai. Ir repor
tažo kalba pakankamai sklan
di. Na, mes, seniai, nerašytu- 
mėm “Pagavęs savo žvilgsniu 
jų dėmesį (. ..)”, arba “(...) 
sveikinosi su laukiančiojo gal
va”, bet jaunam Čikagos vaikui 
Vėjui visa tai atleistina.

Prisimenant LFB narį, žur
nalistą, antinacinį rezistentą 
Stasį Daunį jo 80-to gimtadie
nio proga (g. 1909. VIII. 30, mi
rė 1977. II. 27) spausdinama 
keletas jo dienoraščio gaba
liukų, rašytų Wiurzburgą su
bombardavus.

Gavęs stipendją ir nugalėjęs 
visokias biurokratines bei ma
terialines kliūtis, jaunas Lie
tuvos poetas Julius Keleras, 
neseniai baigęs Vilniaus un- 
tą ir ten jau dirbęs asistentu, 
pernai atvyko Amerikon ir Illi
nois un-to Lituanistinės ka
tedros ribose ruošia doktoratą. 
Jam dalyvaujant LFB literatū
ros vakare Los Angeles mieste, 
Juozas Kojelis jį pakalbino 
apie sulaužytas asmenybes 
ir laisvą kūrybos dvasią. Po
kalbis įdomus. Iš poeto lūpų 
išgirstame negirdėtų dalykų, o 
ir reikšmingų nutylėjimų. Tik 
stebiuosi interviu vedančio 
J. Kojelio grubumu, į poetą 
kreipiantis su tu. Ilgą laiką 
tujinimas buvo “Akiračių” mo
nopolis. “Akiračių” stilium 
susižavėję, pokalbiuose su iš
eivijos intelektualais ėmė tu- 
jintis “Gimtojo krašto” žurna
listai. Paskutiniu metu tuji
nimas persimetė į “Draugo” 
kultūrinį priedą. Ir štai ma
no mėgstamas laikraštininkas 
J. Kojelis jau tujina turbūt 
netoli 30-ties metų amžiaus 
doktorantą, lyg devynerių me
tų piemenėlį. Koktu!

O Kajetono Čeginsko rašinys 
Likome ištikimi savo misijai 
red. pateikiamas kaip žodis, 
tartas 36-tosios Europos lie
tuvių studijų savaitės atida
ryme Gotlande 1989 m. Aš tą 
septynių puslapių “žodį” skai
čiau 25 minutes. Jis geras kai 
kurioms istorijos spragoms už
kamšyti, nes autorius pakalba 
bent apie keliolika studijų 
savaičių paskirai, šį tą jose 
vykusio iškeldamas, pabrėžda
mas, šį tą pacituodamas. Bet 
įsivaizduoju, kad nekaip jau
tėsi beveik pusvalandžio “ati
daromojo žodžio” klausydami 
studijų savaitės dalyviai.

Tarp smulkesnių įdomybių 
žurnalo gale randame du Ju
liaus Kelero eilėraščius ir 
Arvydo Juozaičio įspėjimą 
tautai kovoti ne tik dėl nepri
klausomybės nuo Maskvos, bet 
ir dėl tikros laisvės, nekuriant 
naujos Rumunijos, naujos Al
banijos ar naujos Abisinijos. 
Paskutiniuose puslapiuose — 
keletas jau pasenusių kores
pondencijų, kurių galėtų ir 
nebūti, nes, pvz. apie Los An
geles LFB literatūros vakarą, 
ateitininkų suvažiavimą Vil
niuje ir Lietuvoje atgaivintą 
(ne įkurtą, kaip “ĮL” rašoma) 
“Caritas” organizaciją perio
dikoje esame apsčiai prisi
skaitę.

Poetas ANTANAS MIŠKINIS, Sibiro kankinys, 1970 m. Jo. aštuoniasdešimt 
penktasis gimtadienis vasario 11 d. iškilmingai paminėtas gimtuosiuose 
Juknėnuose, Tauragnuose ir Utenoje Nuotr. Arnoldo Baryso

Vakaras su “Oktava” iš Lietuvos
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Vasario 4 d. pavakary, nežiū
rint blogų kelių ir nemalo
naus oro, Klivlando Dievo Mo
tinos parapijos salėn susirin
ko didelis būrys publikos, ne
mažas skaičius ir jaunimo. 
Scena buvo atidengta, o inst
rumentų stovų “griaučius” 
sumaniai dengė stambūs, žvil
gantys skydai su raidėmis 
“Oktava”. Eglė Laniauskienė 
koncerto rengėjų vardu pa
kvietė į sceną “Oktavos” vado
vą Mindaugą Tamošiūną, ku
ris, trumpai pasveikinęs Kliv
lando lietuvius, pristatė “Ok
tavos” sąstato narius. Štai jie: 
jo žmona Laimutė Tamošiū
nienė ir Dainius Pulauskas — 
elektroninė klaviatūra, Vytau
tas Mockūnas — sakstonas, 
Skirmantas Sasnauskas 
trombonas, Eugenijus Kane
vičius — bosinė gitara, Liudas 
Vaštokas — mušamieji instru
mentai, Žilvinas Bubelis ir 
Liutauras Čaprackas — solis
tai, Erika Meškauskaitė — šo
kėja, Lietuvos “Miss Gracija”, 
Virgilijus Vaitkus — garso 
operatorius.

“Oktavai” sugrojus vieną 
posmą “Lietuviais esame mes 
gimę”, tolimesnis vakaro re
pertuaras buvo modernios ir 
patriotinės muzikos mozaika, 
paįvairinta Erikos Meškaus- 
kaitės šokiu, kuriame buvo 
kiek neryškiai čhoreagrafuo- 
tas išraiškos šokio ir akroba
tikos mišinys. Orkestras pasi
žymėjo puikiu muzikos atliki
mu be mums įprastų liaudies 
muzikos instrumentų. Nebuvo 
publika graudinama giliais 
sentimentais, tik pradžioje so
listo Liutauro Čapracko sudai
nuota daina “Mano kampelis” 
suartino Amerikos lietuvius 
su iš Lietuvos atvykusiais: “Tu
riu kampelį tik vieną mūs že
mės visam kamuoly...”. Toliau 
girdėjome “Oktavos” vadovo, 
kompozitoriaus Mindaugo Ta
mošiūno ir kelių kitų kompo
zitorių sukurtas ar aranžuo
tas dainas pagal Maironio, 
Brazdžionio ir kitų Lietuvos 
poetų žodžius. Labai įspūdin
gai nuskambėjo solisto Žilvi
no Bubelio sudainuota daina 
“Šaukiu aš tautą” pagal B. 
Brazdžionio populiarų eilėraš
tį.

Gintaro Šulinsko gitaros so
lo buvo puikus, tik gaila, kad 
jam nebuvo duota proga dau
giau pasirodyti. Jis buvo pri
statytas kaip “geriausias Lie
tuvos gitaristas”.

Girdėjome ištraukas iš senų 
filmų (Eddy Nelson ariją iš 
“Kartą pavasarį”), tango ir ang
lų valso ritmo pramogines dai
nas, o programos pabaigoje Žil
vino Bubelio sudainuotos trys 
dainos anglų kalba žavėjo pub
liką kaip nuostabiai pavykusi

• Stiprių žmonių esame reika
lingi, nes stovime prieš didelį už
davinį — nesunykti trąša svetimuo
siuose, o išsiskleisti pasaulyje Lie
tuvos žiedu, kuriant dvasinės erd
vės Lietuvą. JU0ZASGIRNIUS

Atsiųsta paminėti
Aleksandras Merkelis, DIDYSIS 

VARPININKAS VINCAS KUDIR
KA. Jo gyvenimo ir gyvento lai
kotarpio paveikslas. Išleido Aka
deminio skautų sąjūdžio Vydūno 
jaunimo fondas. 1989 m. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė, Chicago, IL. 

garsiojo Elvis Presley imita
cija. Jo lankstaus kūno jude
siai, mokėjimas naudotis mik
rofonu ir labai jautri dainų 
interpretacija, puikiai tariant 
anglišką tekstą, sukėlė ovaci
jas.

Solistai jau yra įsisavinę 
modernią scenišką laikyseną, 
savo dainas atlieka ne vien 
balso stygomis, bet ir veido 
išraiška, kūno judesiais, gra
cingais mostais, mikliai kovo
ja su mikrofonų vielomis, nusi
leidžia į publiką . . .

Viso vieneto apranga — balti 
kostiumai ir paties vadovo bal
tas frakas bei Laimos Tamo
šiūnienės vaivorykštės žibu
čiais papuoštas kostiumas su
darė modernią, gyvą nuotaiką 
su originaliais tarptautinės 
pramoginės programos niuan
sais.

“Oktavos” vakaras skyrėsi iš 
daugumos iki šiol stebėtų Lie
tuvos muzikinių vienetų savo 
drąsa pagaliau išeiti į sceną 
ne kaip folkloro propaguoto
jas ir interpretatorius, bet 
kaip šios dienos nuotaikų ne
šėjas. Jei Vakarų spauda iške
lia Lietuvą ir kitas Baltijos 
valstybes, kaip Vakarų kultū
ros salas Sovietų Sąjungoje, 
tai tokio pobūdžio programos 
rodo, kad, nežiūrint cenzūrų 
ir daugelį dešimtmečių visiš
kos izoliacijos nuo Vakarų pa
saulio, lietuviai jaučia ir ži
no, kas dedasi anapus trupan
čios geležinės uždangos.

“Oktavos” vadovas-dirigentas muz. 
Mindaugas Tamošiūnas ir gitaris
tai - Gintaras Šulinskas ir Eugeni
jus Kanevičius atlieka programą 

Nuotr. J. Tamulaičio

Sol. Žilvinas Bubelis, pasiruošęs 
dainai. Greta muz. Mindaugas Tamo
šiūnas, “Oktavos” vadovas ir diri
gentas Nuotr. J. Tamulaičio
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KUMM VEIKLOJE
Dail. Rimgailės Jonynaitės- 

Zotovienės akvarelių parodą 
“Winter Wonderland” Floridoje 
Kalėdų ir N. metų proga surengė 
Nortono muziejus ir Prekybos rū
mai. Paroda neturėjo nieko bend
ro su tuo metu Floridoje apsilan
kiusia šalčio banga. Dvidešimt 
šešiose akvarelėse lankytojų lau
kė žiemos Lietuvoje vaizdai. Pa
roda, trukusi iki š. m. sausio 5 d., 
buvo atidaryta North Palm Bea
ches vietovės “Sheratono” vieš
butyje gruodžio 1 d.

Čikagoje veikiantis “Daina
vos” ansamblis tęsia lietuviškomis 
vestuvėmis ir Užgavėnėmis pradė
tų spektaklių tradiciją. 1988 m. 
spalio 30 d. Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėje buvo suvai
dintos “Lietuviškos Užgavėnės”, 
režisuotos Zitos Kevalaitytės- 
Visockienės. Jas, pasinaudodama 
lietuvių liaudies tradicijomis, 
parašė Danutė Brazytė-Bindokie- 
nė, šokius paruošė “Grandies” 
vadovė Irena Smieliauskienė, 
dainas — Rasa Šoliūnaitė-Posko- 
čimienė, kaukes sukūrė dail. Ada 
Sutkuvienė, scenovaizdžius — 
dail. Jurgis Daugvilas. Dabar 
Čikagos ir apylinkių lietuviai 
kovo 25 d. Mortono mokyklos sa
lėje susipažins su Joninių vei- 
kaliuku "Kai papartis žydi”, kurio 
autorė taip pat yra Danutė Bindo- 
kienė, šokių vadovė — Rasa Pos- 
kočimienė, dirbanti su “Spindu
lio” mergaitėmis ir berniukais, 
chormeisteris — Audrius Polikai- 
tis. Režisiere šį kartą pakviesta 
Liucija Buivydaitė-Ambrosini, 
scenovaizdžių dailininku — Si
gitas Ramonis, drabužių projek
tų dailininke — Ada Sutkuvienė. 
Muzikinės programos vadovu ir 
septyniolikos instrumentalistų or
kestro dirigentu vėl įsijungė 
Darius Polikaitis, šias parei
gas turėjęs “Lietuviškose Užga
vėnėse”.

Žymusis grafikas Vaclovas 
Ratas 1949 m. iš pokarinės V. Vo
kietijos atvyko Australijon ir įsi
kūrė Sidnyje, kuris yra laikomas 
Australijos dailės centru. Čia jo 
pastangų dėka buvo įsteigtas Sid
nio grafikų klubas ir Tarptautinė 
meno draugija. Dail. V. Ratas, mi
ręs Sidnyje 1973 m. sausio 3 d., 
yra laikomas grafikos originalios 
technikos pionieriumi. Jo kūrybi
niu palikimu rūpinasi dukra Ra
mona, įsteigusi pomirtinę V. Ra
to $500 premiją, kuri kasmet pa
skiriama vienam studijas baigu
siam grafikui. Pernai jai pavyko 
savo tėvo kūriniais sudominti Aus
tralijos valstybinės meno galeri
jos grafikos skyriaus direktorių 
R. Butlerį Kanberoje. Pastarasis, 
susipažinęs su galerijos fonduose 
esančiais ir dukros turimais dail. 
V. Rato grafikos darbais, ryžosi 
paruošti ir išleisti trijų dalių “Dail. 
Vaclovo Rato monografiją”. Pir
moji dalis bus skirta V. Rato jau
nystei Lietuvoje ir Europoje, pra
diniams žingsniams Australijoje, 
antroji dalis — jo kūrybai Austra
lijoje ir užimtai vietai australų 
grafikų eilėse. Ši monografijos 
dalis bus iliustruota spalvotomis 
V. Rato kūrinių nuotraukomis. 
Trečiojoje dalyje planuojama 
aptarti grafikos techniką ir ori
ginalius metodus, kuriais naudo
josi V. Ratas.

M. K. Čiurlionio ansamblis, 
Vilniuje įsteigtas 1940 m. sausio 
15 d. Alfonso Mikulskio (1909- 
1983), jau dalyvavo Vasario lė
tosios minėjime Klivlande, pa
ruoštas Vilniaus konservatorijos 
Klaipėdos fakultetų docento Gedi
mino Purlio. Ansamblio penkias
dešimtmečio minėjimas Klivlande 
įvyks gegužės 5-6 d.d. Jis bus 
pradėtas gegužės 5, šeštadienį, 
sukakčiai skirtu koncertu Dievo 
Motinos parapijos salėje. Su di
rigentu G. Purliu ansamblis at
liks rinktines dainas iš savo gau
saus repertuaro ir porą naujų dai
nų iš Lietuvos. Gegužės 6, sekma
dienį, M. K. Čiurlionio ansamblis 
giedos Mišiose Dievo Motinos baž
nyčioje. Akademinė minėjimo da
lis po pamaldų įvyks parapijos 
salėje. Tada Visų Sielų kapinėse 
bus aplankytas ir pagerbtas an
samblio įsteigėjas Alfonsas Mi
kulskis bei kiti ten palaidoti 
čiurlioniečiai. Minėjimą užbaigs 
sukaktuvinis pokylis Lietuvių na
mų salėje. Rugsėjo pradžioje M. 
K. Čiurlionio ansamblis viešės 
Lietuvoje, kur savo penkiasde
šimtmetį paminės koncertais Vil
niuje, Kaune ir Klaipėdoje. Vil
niaus arkikatedroje ir Taikos ka
ralienės bažnyčioje Klaipėdoje 
ansamblis giedos savo įsteigėjo 
ir ilgamečio vadovo Alfonso Mi
kulskio “Mišias už kenčiančią 
Lietuvą”.

Kauniečio dail. Leonardo Vy
tauto Striogos skulptūros darbų 
parodą Vilniuje surengė Dailės 
parodų rūmai jo amžiaus šešias
dešimtmečio proga. Sukaktuvinin
ko dekoratyviniai darbai puošia 
Kauno miestą. Parodoje vyravo 
portretai ir figūrinės kompozi
cijos, atspindinčios įvairias žmo
gaus būsenas — skausmą, džiaugs
mą, motinystę, Tėvynės meilę. Tai 
yra mėgstamiausios dail. L. V. 
Striogos temos, atskleistos me
dyje su ryškiai akcentuojamomis 
faktūromis.

Lietuvos operos ir baleto rū
mai Vilniuje buvo pastatyti 1974 
m. pagal architektės Nijolės Bu- 
čiūtės projektą. Į rūmų fasadą ji 
įjungė nišas pagrindiniams operų 
ir baletų veikėjams. Tos nišos tik 
dabar Vasario 16-tosios išvakarė
se susilaukė dešimties virinto va
rio skulptūrų, kurias sukūrė skulp
toriai Antanas Žukauskas, Juozas 
Kalinauskas ir Jonas Naruševičius, 
o pagamino Vytautas Navickas. 
Operų ir baletų pasauliui atsto
vauja jo populiarūs veikėjai, ku
riuos žiūrovai lig šiol matydavo 
tik scenoje: Pilypas, Odeta, Vio
leta, Amneris, Otelas, Mefistas, 
Borisas Godunovas, Eugenijus 
Oneginas, Margiris ir Eglė žal
čių karalienė.

Utenos rajono literatų klubas 
“Verdenė”, talkinamas centrinės 
bibliotekos ir Lietuvos knygos 
bičiulių draugijos skyriaus, ute
niškius ir jų svečius kasmet pa
kviečia į literatūrinį renginį 
“Gimtoji mūsų žemė”. Šiemet tas 
dvi dienas trukęs renginys buvo 
skirtas poeto Antano Miški
nio (1905 - 1983) aštuoniasdešimt 
penktajam gimtadieniui vasario 
11 d. Utenon atvyko Antano Miš
kinio žmona A. Miškinienė, dukra 
Jolanta, sūnėnas Vincas bei kiti 
giminės, sugužėjo tėviškėnai ra
šytojai E. Mikulėnaitė, I. Gansi- 
niauskaitė, S. Šaltenis, aktoriai 
R. Paliukaitytė, F. Jakšys, peda
gogas R. Šaltenis, žurnalistas L. 
Grudzinskas. Sukaktuvinis A. 
Miškinio gimtadienis paminėtas 
jo gimtuosiuose Juknėnuose, Tau
ragnuose ir Utenoje. Aktoriai 
skaitė A. Miškinio kūrinius, savi
veiklininkai įsijungė tremties ir 
Utenos krašto senosiomis daino
mis. Atsiminimais apie poeto A. 
Miškinio apsilankymus Utenoje 
dalijosi literatai V. Jankūnienė, 
P. Panavas, M. Stundžia, R. Lum- 
pickienė. Metinę “Gimtosios mū
sų žemės” premiją vertintojų ko
misijos pirm. J. Jakštas įteikė 
M. Stundžiai už jo poezijos rin
kinėlį “Tyla vasarė”. Utenos kul
tūros namuose spektaklį Antano 
Miškinio atsiminimų knygos “Ža- 
liaduonių gegužė” motyvais buvo 
paruošusios A. Eigirdienė ir R. 
Lumpickienė.

Poetę Janiną Degutytę vasario 
8 d. mirčiai nuskynė sunki liga. 
Jautrius poetų Alfonso Maldo
nio ir Vytauto Skripkos nekrolo
gus su jos paskutiniais eilėraš
čiais vasario 17 d. laidoje pa
skelbė Lietuvos rašytojų sąjun
gos savaitraštis “Literatūra ir 
menas”. Prie nekrologų pridėtas 
ir J. Degutytės beveik neišskai
tomas paskutinio eilėraščio “Vi
duržiemio naktis” juodraštis. Da
ta liudija, kad jos ryšiai su poe
zija nutrūko 1989 m. spalio 20 d. 
Juos nekrologe atskleidžia A. Mal
donis: “Blaškoma visus mus išti
kusių audrų, klausydamasi savo 
skausmingos širdies bylos, Jani
na Degutytė buvo ir liko vientisa 
asmenybė ir kūrėja. Kaip nuosta
biai šis dramatiškas, niekada ir 
niekam neafišuojamas, niekada 
nebandytas padaryti kintamąja 
vertybe jos gyvenimas atsispin
dėjo poezijoje, pavirto subtiliau
siais, gražiausiais regėjimais, 
meile ir viltimi. Ir visa tai tryško 
iš vieno šaltinio — tikėjimo. Tikė
jimo žmogumi, žmonių bendrija, 
mūsų gražiąja, vienintele, per 
tragiškos istorijos kryžkeles ei
nančia tėvyne Lietuva, gėriu ir 
grožiu, be kurių nėra nei gyve
nimo tikslo, nei prasmės. Ir vis
kas buvo išsakyta švariais ir gra
žiais žodžiais, kuriuose nejaučia
me nei gyvenimo drumzlių, nei jo 
mielių kvapo bei skonio. Šiandien 
visa tai jau tapo palikimu, sudė
tu į knygas ir žmonių širdis . . .” 
Nekrologan įsijungia ir pati Ja
nina Degutytė dviem 1989 m. rug
pjūčio 30 d. parašyto eilėraščio 
posmais: “Taip lengva išeiti auš
tant, / Kai kvepia rasom ir lapais, / 
Kai baltas kelias linguoja / Ir su
šnabžda medis: “Labas" ... / 
Kai amžinybė jau kviečia, / Kai 
akys pernakt įskausta. / Su vie
natve ant rankų / Taip lengva išeiti 
auštant." V. Kst.



8 psi. • Tėviškės žiburiai « 1990. III. 13 - Nr. 11 (2090)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.

Vytietis Jonas Karpis, šiuo metu žaidžiantis Vilniaus “Statyboje ’, aukš- 
čiausioje Sov. Sąjungos lygoje, torontiškiu tarpe. Iš kairės: Leonardas 
Kirkilis, Juozas Balsys, Sigitas Krašauskas, Audrius Šileika, Jonas Karpis 
ir Rimas Sonda Nuotr. Sig. Krašausko

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. ... 

180-185 d. term. ind. ...
1 metų term, indėlius ..
2 metų term, indėlius ..
3 metų term, indėlius ..
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk. 
1 metų GlC-mėn. palūk. 
RRSP, RRIFir OHOSP
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 11’/<% 
RRSPirRRIF-2m.term.ind. 1O’/2% 
RRSPirRRIF-3m.term.ind. 101/2%
Taupomąją sąskaitą ........  8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 91/z% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53A%

. 93/4°/o
10 % 
101/4% 
10 %
10 %
I 11/4%
11 %
II % 
1O’/4%
9 %

IMA UŽ:
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 .................  12'/2%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ...... 113/4%

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

SPORTAS
---------- Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS.--------

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

Torontiškio Karpio nuotaikos Lietuvoje

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

AKTYVAI virš 44 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS 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 (KOMPIUTERĮ)

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

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

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

padidinu namus, verandas

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

“Komjaunimo tiesoje” 1989 m. 
gruodžio 2 d. laidoje žurnalistas 
Algirdas Linkus plačiai rašo apie 
Toronto “Vyčio” krepšininko, šį 
sezoną žaidžiančio Vilniaus “Staty
boje”, gyvenimo aplinką, krepšinį 
sovietų sistemoje ir jo asmeniškas 
nuotaikas. Kadangi šio puikaus 
krepšininko, užaugusio Toronte, 
sportiškas gyvenimas domina išei
vijos tautiečius, čia spausdinama 
straipsnio santrauka. (Red.).

Linkus sako, kad torontiškis Jo
nas Karpis greitai priprato prie 
drausmės ir darbštaus “Statybos” 
kolektyvo. Kartą “Statybos” vado
vai labai išsigando, kai Jonui su
skaudo dantį. Vežė jį į Karoliniš- 
kių polikliniką. Laimė, skausmin
gos procedūros, truputį užšaldžius 
skaudamą vietą, Jonas išvengė. 
Draugai jam įkyriai kartojo, jei jis 
vyksiąs atostogų į Kanadą, kad jis 
būtinai pasigydytų skaudamą dan
tį, nes kitaip, reikės sėstis į stoma
tologinį krėslą, mažai kuo prana
šesnį už dantistų, dirbusių prieš 
šešias dešimtis metų Amerikoje.

Vadinamajame “Statybos” vieš
butyje, labai primenančiame Lie
tuvos bendrabučius, Jonas sakosi 
nieko netrūkstąs. Gyvenąs gal kiek 
geriau nei kiti “Statybos” viengun
giai. Vietoj žadėto buto, Jonas įsi
kūrė dviejuose neseniai atremon
tuotuose kambariuose. Viešbučio 
bufetininkė kasdien vaišina kana
dietį lietuviškomis dešrelėmis ir 
ne visada šviežiomis daržovėmis. 
Jis valgo kas yra ir ką pasiūlo. Prie 
aukštaūgio vaikino priprato jau ir 
kooperatinės “Vėtrungės” kavinės 
šeimininkai, kas vakarą maitinan
tys “Statyboje” gyvenančius turis
tus, svečius ir krepšininkus.

Vykdamas į Lietuvą, Jonas į krep
šį įsimetė draugo dovanotą anglų 
kalba išleistą Dostojevskio knygą 
“Broliai Karamazovai”. Kiekvieną 
vakarą J. Karpis perskaito kelis 
šios knygos lapus. Sako, kad labai 
nuostabus romanas. Į lietuviškas 
knygas dar kibti nesiryžta. “Sunko
ka”, — prisipažįsta. Į klausimą, ar 
skaitąs lietuvišką spaudą, pasiguo
dė jos negaunąs. Tai, kaip Linkus 
sako, akmenėlis į “Statybos” klubo 
daržą...

Kiekvieną vakarą Jonas atlieka 
jam neįprastą procedūrą — skal
bia sporto aprangą. Jis neseniai su
žinojo, kad batukus patogiausia 
džiovinti kambaryje ant radiatorių. 
Paklaustas, ar jau spėjo apsilanky
ti kine, teatre, Jonas papurtė galvą 
ir tikino: “Paprasčiausiai nebuvo 
kada. Lietuvoje dar kol kas tūpčio
ju ant vienos kojos. Nespėjau netgi 
su visais giminaičiais susipažinti. 
Ojų tiek daug...”

Linkus užsiminė, kad jam labai 
praverstų automobilis. Jonas tam 
pritarė:

“Tiktų ir senesnės markės maši
na, tačiau niekas nesiūlo, o aš ne
prašau”.

Kalbant apie tarybinio krepši

nio sistemą, ji kol kas sunkiai suvo
kiama. Jono žodžiais: “Čia taip pat 
yra kamuolys ir du lankai, tačiau 
daug kas kitaip. Skiriasi teisėjavi
mas, santykiai su varžovu. Koman
dos žaidėjai dar kol kas ne visada 
supranta jo užmačias aikštelėje.”

Buvo rašyta, kad per išvyką į JAV 
tarp “Statybos” krepšininkų nebu
vo Jonui lygių. Daug baimės jis įva
rė Amerikos universitetų krepši
nio klubų juodaodžiams žaidėjams... 
neišsidavė, kad jis iš Kanados. Po
rą kartų, akivaizdžiai sukčiaujant 
vietos teisėjams, Jonas neiškentęs 
riktelėjo jiems puikia anglų kal
ba,... tuo labai juos nustebindamas. 
Teisėjai gan dažnai mūsiškiams ne
pagrįstai švilpė...

Kalbėdamas apie komandos na
rius. Jonas kelis kartus pabrėžė: 
“Puikūs, darbštūs, draugiški vaiki
nai. Įdomu su jais bendrauti. Tik 
nereikia nusiminti po nesėkmių, 
prarasti pasitikėjimo savo jėgomis, 
vengti rizikos. Tada tikrai laimėsi
me.”

Jonas yra pareiškęs, kad jam yra 
didžiulė garbė žaisti Lietuvoje, ir, 
jei būtų gyvi, tuo itin džiaugtųsi jo 
tėvai... “Statybos” vyr. treneris Ri
mas Girskis sako, kad Jonas Karpis 
26 metų, 208 cm ūgio Kanados lie
tuvis yra tipiškas amerikiečių krep
šinio centras ir ateityje jis taps tvir
tu “Statybos” ramsčiu.

IŠ SPAUDOS LIETUVOJE
Rašoma sporto istorija

Esame nemažai rašę mūsų spor
to skyriuje apie Lietuvoje ruošia
mą spaudai veikalą — “Lietuvos 
sporto istorija." Štai, iš tenykštės 
spaudos paskutinės žinios apie tuos 
darbus.

Valstybiniam kūno kultūros ir 
sporto komitetui užsakius, moksli
nis kolektyvas, vadovaujamas isto
rijos mokslų daktaro H. Šadžiaus, 
rengia Lietuvos kūno kultūros ir 
sporto istoriją.

Valstybinio kūno kultūros ir spor
to komiteto kolegija pritarė moks
linio kolektyvo pateiktam Lietuvos 
kūno kultūros ir sporto istorijos 
bruožų ! plano-prospekto projektui 
ir nutarė paskelbti “Sporto” laik
raštyje visuomenės svarstymui.

Siekdamas paskatinti Respubli
kos žmones labiau domėtis kūno 
kultūros ir sporto istorija, sutelkti 
gausesnį talkininkų būrį, Valstybi
nis kūno kultūros ir sporto komite
tas ir Lietuvos kūno kultūros ir spor
to mokslo taryba 1990 m. balandžio 
mėnesį Kaune surengs respubliki
nę mokslinę praktinę konferenci
ją istorijos klausimais. Taip pat nu
matyta surengti istorinės medžia
gos parodą.

Jonas Karpis Toronte
Juozui Balsiui ir šio sporto sky

riaus vedėjui teko susitikti su Jonu 
1990 m. vasario 10 d. Toronto Lietu
vių namuose “Vyčio” renginio me-

Kokia
namo

Skambinkite dar šiandien dėl 
nemokamo jūsų namo įkainojimo. ANTANAS GENYS

Po vienos “Statybos” treniruotės torintietis JONAS KARPIS ir vyresnysis 
treneris RIMAS GIRSKIS Nuotr. V. Dobrovolskio

tu ir pasikalbėti apie jo gyvenimą 
Lietuvoje, “Statybą", kurioje jis žai
džia, sveikatą ir kt. “Statyba” pri
klauso Sov. Sąjungos aukščiausia
jai lygai.

Iš tiesų, Jonas atrodo suvargęs, 
o viso to istorija labai gyvenimiška. 
Prieš kelias savaites jis apsinuodi
jo maistu. Prieš tai turėjo rimtą 
problemą su skaudančiu dantimi 
ir dar sužeidė koją. Kai jis visai pra
rado jėgas, pasitaikius pertraukai 
varžybose, pagaliau buvo išleistas 
sugrįžti namo ir pasigydyti.

Į klausimus mums mielai atsaki
nėjo. “Statybai” nesiseka laimėti 
rungtynių ir pakilti aukščiau 12-tos 
vietos lentelėje. Gresia iškritimas 
iš aukščiausios lygos ir kitą sezoną 
jau žaisti Sovietų Sąjungos pirmo
joje lygoje, kurią sudaro 16 koman
dų ir yra taip pat gana stipri. Gal di
džiausia to priežastis — praradi
mas 4 žaidėjų: Šarūno Marčiulio
nio, kuris buvo kaip “mašina”, kuri 
laikė “Statybą” ilgą laiką šios lygos 
varžybų lentelės trečioje, penkto
je ar septintoje vietose; V. Malke
vičiaus, patyrusio žaidėjo, kuris iš
vyko į Vakarų Vokietiją; jaunojo 
Bačiansko, taikliojo metiko, perė
jusio į Kauno “Žalgirį” ir labai ta
lentingo jaunuolio Karnišovo, ku
ris gavęs stipendiją JAV-se, išvyko 
studijuoti ir žaisti krepšinį univer
sitete. Kita bėda — “Statybos” žai
dėjai yra praradę pasitikėjimą sa
vimi, nusiminę ir morališkai palū
žę. Jie per daug susirūpinę dėl savo 
žaidimo... Jono taškų vidurkis yra 
16-18 per rungtynes. Antras centras 
yra Vainauskas, kuris irgi netoli 
tos ribos. Gynėjai labai jauni, 18-19 
metų amžiaus. Šarūno Marčiulio
nio žaidimo metu gynėjai ne vien 
tik sėkmingai vadovaudavo žaidi
mui, bet ir pelnydavo daug taškų. 
Šiandien pasigendama Šarūno 
darbštumo aikštėje ir, praradus jo 
taiklią ranką, taškai daugiausia 
renkami jau tik puolėjų.

Užklaustas Jonas Karpis, ar jis 
norėtų dar vieną sezoną žaisti “Sta
tyboje”, pareiškė: “Taip, būtų 
įdomu. Aš dar iki šio laiko neturė
jau progos gerai pasirodyti. Akli
matizacija, žaidimo sistemos supra
timas ir kiti reikalai dar vis truk
dė... Aš nežinau, ar jie mane kalbins 
pasilikti...?” Jonas gyvena dviejų 
kambarių su virtuve bute. Vairuo
ja “Žigulį” ir maitinasi valgyklose, 
kuriose stokoja daržovių, ryžių bei 
kitėjam įprasto maisto.

“Statybos” išvyka į JAV-es buvo 
įdomi. Jiems teko žaisti prieš žy
miai stipresnes komandas, pvz. 
prieš tuo metu gastroliuojantį Kau
no “Žalgirį”. Niujorke teko jam žais
ti ir “Vėjo” k. vienose rungtynė
se. Taip pat joje žaidė ir Karni
šovas. Jis buvo labai patenkintas 
ir jam patiko tas laisvas, ameriko
niškojo krepšinio.stilius.

Ričardu Šimkum, su kuriuo Jonas 
žaidė “Vėjo” k. Lietuvoje 1989 m. 
vasarą ir kuris anksčiau buvo pa
reiškęs, kad jis veltui važiuotų į Lie
tuvą padėti “Statybai”, treneris ne
sidomėjo.

Grįždamas atgal į Lietuvą, Jonas 
žadėjo pasiimti daug kaloringo, 
kondensuoto maisto, vitaminų ir 
vaistų. Palinkėjom sėkmės ir iki ki
to susitikimo.

Kauno “Žalgirio” krepšininkai 
Sovietų Sąjungos aukščiausioje ly
goje vasario pradžioje buvo 7-je vie
toje su 13 taškų. Lygoje pirmauja 
Maskvos kariai (CASK) su 24 taš
kais. Praėjusių metų čempionas — 
Kijevo “Budivelnikas” turi 21 taš
ką, o Vilniaus “Statyba” yra pasku
tinėje (12-je) vietoje su 5-iais taš
kais.

Atitaisymas. “TŽ” 10 nr. sporto 
skyriuje po nuotrauka buvo parašy
ta: “Išvykos į IV PLS žaidynes Lie
tuvoje ŠALFASS organizacinis ko
mitetas...” Turėjo būti... Kanados 
organizacinis komitetas...

Skautų veikla
• Lietuviškosios skautybės 

fondo pranešimu, stambesnėmis 
sumomis yra remiama skautiška 
spauda, rajonų ir Lietuvos skau
tų veikla bei vadovų-ių lavinimas. 
Viso 1976-1988 m. laikotarpyje iš
mokėta virš $90.000. Gana žymią 
pajamų dalį sudaro aukos miru
siųjų atminimui. Toronte fondui 
atstovauja v.s. V. Skrinskas, 116 
Wincott Dr., Weston, Ont. M9R 
2P6, tel. (416) 249-4591. S.

• Vasario 16-sios proga kele
tą sesių gavo pakėlimą. Į vyr. sklt. 
laipsnį pakeltos: Daiva Grybaitė, 
Marytė Skrinskienė; į vyr. valt. 
laipsnį: Zita Gurklytė; į valt. laips
nį: Daina Gurklytė, Dana Pargaus- 
kaitė; į paskilt. laipsnį: Jūratė 
Gaižutytė, Aurelija Karasiejūtė, 
Audra Paulionytė, Judita Raš- 
kauskaitė, Alicija Raškauskaitė; 
į vair. laipsnį: Loreta Genytė, Jas- 
minta Totoraitytė. Prityrusių skau
čių įžodį davė: Kristina Baliūnai- 
tė, Daina Batūraitė, Ramunė Gai
žutytė, Vilija Leknickaitė, Lina 
Paulionytė, Elenutė Skrinskaitė, 
Indrė Viskontaitė. Tuntininkė

LIETUVIŲ
_-J' T-T_T- _ KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

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 
101A% už 1 m. GIC mėn. palūk.
111A% už 1 m. GIC invest, pažym.

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

IMA:

11
11

9
111/4% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
101/z% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
101/a% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
83/4% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)

8 % už taupymo sąskaitą 
9’/2% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 

61/2% už kasd. pal. čekių sąsk.

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

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

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

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

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

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

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

• Ar jau parėmė! Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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).

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

1 metų ............. 123/4%
2 metų .............12’/2%
3 metų ........... 121/2%

(fixed rate)

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

(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 

DRAUGIŠKAI __ _ __
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.

RE^klBK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

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

DEŠIMTIES METU PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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



Siūlo paremti Lietuvą
Ryšium su vasario 24 d. įvy

kusiais Lietuvoje rinkimais 
senatorius Jesse Helms (resp. 
iš North Carolina) kovo 7 d. se
natui pasiūlė tokią rezoliu
ciją:

— Pasveikinti lietuvių tau
tą su pirmais jos demokrati
niais rinkimais po neteisėto 
Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą;

— Pasveikinti ir paremti be
sivystančią daugpartinę de
mokratiją Lietuvoje, kuri at-

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 i video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

spindi tautos vakarietišką kul
tūrą;

— Visiškai remti lietuvių 
tautos ryžtą eiti pliuralizmo, 
demokratijos bei nepriklau
somybės keliu;

— Realizuojant JAV nepri
pažinimo politikos tikslus, pa
remti lietuvių tautos veiks
mus, siekiančius valstybinės 
nepriklausomybės atstatymo 
ir pasmerkti sovietinės kari
nės jėgos bei ekonominės 
prievartos naudojimą, užker
tant lietuvių kelią į tautinį ap
sisprendimą bei laisvę;

— Pasmerkti KGB teroristi
nius veiksmus, pakertančius 
demokratinį procesą Lietuvo
je;

— Pasmerkti neseniai TSRS 
aukščiausiojoje taryboje įves
tą įstatymą, kuris įgalintų val
džią Maskvoje perimti naujai 
išrinktą Lietuvos valdžią bei 
anuliuoti jos sprendimus.

Sen. Helms yra Senato už
sienio reikalų komiteto narys.

(LIC)

TORONTE

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 įvairių šaldytuvų, krosnių, “freezers”, skalbimo ir 
džiovinimo mašinų, didelių ir mažų reikmenų.

Ali THE

WORLD"MASKELL INSURANCE
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 •

KELIONĖS 
Į LIETUVĄ 
1990

Gegužės 6 (Finnair) 
Gegužės 19 (Lufthansa) 
Gegužės 30 (Air France) 
Birželio 17 (Finnair) 
Liepos 1 (Finnair) 
Liepos 2 (Air France)

Išvykimo datos:
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)

Grįžimo datos - įvairios
KVIEČIAME D AL YVAUTI

LIETUVIŲ DIENOSE 
Australijoje - Melbourne 

1990 m. gruodžio 26 — 31 dienomis. 
Šventėje dalyvaus svečiai iš viso pasaulio ir Lietuvos. 
Norintiems paruoštos trys įdomios turistinės programos, aplankant 
Australijos įžymybes su lietuviškai kalbančio vadovo pagalba. 

Bilieto kaina iš Toronto, 
pilnai apmokant iki birželio mėn.............$1999 kan.

Tad aplankykite svetingus Australijos lietuvius!

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

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

Kovo 11-toji Toronte
Džiaugsmo ašaras spaudžian

ti Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo diena kovo 11-toji 
organizuotai ir nepaprastai 
šventiška nuotaika buvo pra
leista Lietuvių namuose. Ka
raliaus Mindaugo menė mir
gėte mirgėjo trispalvėmis, pri- 
glaudusiomis ir latvių bei es
tų vėliavas, išreiškiančias so
lidarumą ir džiaugsmą. Tele
vizijos ekranuose kas valan
dą buvo perduodamos žinios 
iš Vilniaus, o nuolatiniu tele
foniniu kontaktu gausi toron- 
tiečių minia sekė susirinku
sių seimo atstovų diskusijas 
ir nutarimus. Griausmingomis 
ovacijomis ir Tautos himnu 
buvo palydėtas pranešimas 
apie nubalsavimo rezultatus. 
Savo džiaugsmą Toronto ir 
apylinkių lietuviai išreiškė 
vieni kitus nuoširdžiai svei
kindami ir dauždami šampa
no taures. Per labai trumpą 
laiką šią įspūdingą šventę su
ruošė jaunimas. Atsilankė ga
na daug miesto ir parlamento 
atstovų. Jie ir visi šios svar
bios šventės dalyviai pasira
šė po milžinišku sveikinimu, 
kuris siunčiamas į Lietuvą. 
Iškilmei vadovavo adv. J. Ku- 
raitė-Lasienė. (Plačiau kita
me nr.) Kor.

“The Globe and Mail” kovo 
9 d. laidoje rašo, kad Kanados 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas A. Pacevičius ragina 
Kanados vyriausybę stipriai 
paremti Lietuvos nepriklau
somybę, kurios atstatymą nu
mato paskelbti naujasis Lie
tuvos parlamentas. Kanada 
dešimtmečiais atsisakė pripa
žinti Lietuvos , Latvijos ir Es
tijos aneksavimą. Dabar lai
kas tai įrodyti darbais. Jeigu 
Sov. Sąjunga naudos prieš 
Lietuvą ekonominę blokadą, 
Kanada galėtų suteikti huma
nitarinę pagalbą. Paskatini
mas investuoti Lietuvoje taip 
pat būtų vertinga pagalba. 
Mark Entwistle, užsienio rei
kalų departamento atstovė, 
pareiškė, kad Kanada “very 
pleased” — labai patenkinta 
Lietuvos rinkimais, kuriuos 
laimėjo Sąjūdžio kandidatai, 
norintys atsiskirti nuo Mask
vos.

Toje pačioje laidoje dien
raščio korespondentas Jeff 
Sallot savo straipsnyje pažy
mi, kad kovo 6 d. A. Brazaus
kas ir M. Gorbačiovas kalbėjo
si 90 minučių Maskvoje ir ap
tarė rinkimų rezultatus bei 
Sąjūdžio užmojį kovo 11, sek
madienį, paskelbti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
M. Gorbačiovas pateikęs di-

Kanados Lietuviu Bendruomenės žinios
Kovo 7 d. buvo sušauktas skubus 

posėdis, kuriame dalyvavo KLB 
krašto valdybos visuomeninės 
veiklos komisijos nariai ir Lie
tuvos generalinis konsulas Ka
nadai. Buvo aptarti vėliausieji 
įvykiai Lietuvoje ir galimas Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimas. Kanados lietu
viai turi į šį įvykį reaguoti ir 
vieningai skubiai veikti. Pirmiau
sia reikalauti, kad Kanados vy
riausybė pripažintų nepriklauso
mą Lietuvos valstybę. Tuo reika
lu kreiptis į ministerį pirminin
ką bei užsienio reikalų ministerį,

OFFORD
Įrealty ltd.

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

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

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

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

. s?

o taip pat ir į provincijos prem
jerą, susisiekti su federacijos ir 
provincijų parlamentarais ir pra
šyti Lietuvai paramos.

JAV kongresmenai yra pareiš
kę, kad tokiu atveju prezidentas 
turėtų gauti milijoną laiškų. To
kią akciją reikia išvystyti ir 
Kanadoje.

Posėdyje nutarta kreiptis ir į 
kitų tautybių atstovus Kanadoje, 
prašant pagalbos. Jie bus kviečia
mi pasirašyti laišką, remiantį Lie
tuvos nepriklausomybę. Bus paro
dyta, kad Lietuvos bylą remia ir 
kiti.

Turint prieš akis sugriautos 
valstybės sunkų atstatymą, po
sėdyje buvo iškelta mintis, kad 
atėjo laikas visiems veiksniams 
veikti kartu — kalbėti viena kal
ba. Nedelsiant reikia sukviesti 
veiksnių pasitarimą.

Yra nugirsta, kad amerikie
čiams nepatinka lietuvių susi
skaldymas. Jie nurodo, kaip vie
ningai moka veikti Amerikos žy
dai. Jie turėtų būti pavyzdžiu 
lietuviams.

Kovo 20 d., 7 v.v.. Toronto Lie
tuvių namuose kanadiečiai parla
mentarai, kurie lankėsi Lietuvoje, 
pateiks savo įspūdžius. Bus svars
tomas Kanados ir Lietuvos atei
ties perspektyvas. Bus rodoma 
vaizdajuostė iš rinkimų Lietuvoje.

KLB inf.

džiulį kompensacijos Sov. Są
jungai atlyginimą — 42 bilijo
nus amerikiečių dolerių. Tuos 
pinigus sudaro Sov. Sąjungos 
investacijos Lietuvoje ir taria
mi maisto bei kitų gaminių ne- 
pristatymai, sulaužant pasi
žadėjimus.

Lietuva taip pat pateiks sa
vo reikalavimus už sovietinės 
kariuomenės laikymą (nuoma 
už patalpas), sugriovimą pri
vačių ūkių, vykdant kolektyvi
zaciją, ir už daugybės lietuvių 
vergų darbą Sibire.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms po

nioms ir panelėms, prisidėju
sioms prie gražaus mergvakario 
suruošimo. Mudu su Rimvydu visa
da prisiminsime jūsų nuoširdu
mą ir šiltus linkėjimus.

Ypatinga padėka vyriausiai ren
gėjai tetai Alfutei Tutlienei už 
visą rūpestį, triūsą, Danutei Re- 
ginienei už visą įdėtą darbą ir 
tetai Ritai Slapšienei už gražias 
gėles, kurios puošė stalus.

Ačiū visoms už dovanas, kurios 
bus labai naudingos, pradedant 
naują gyvenimą ir visada primins 
jus visas. Danutė Slapšytė

Wasaga Beach, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžai dėkoju Wasagos lie
tuvių moterų būreliui ir savo vy
rui Leonui Garbačiauskui, mano 
septyniasdešimt penktojo gimta
dienio paminėjimo iniciatoriui, 
už taip gražiai suruoštas netikėtas 
sukaktuves, vertingą dovaną, gėles 
bei puikias vaišes.

Už vaišių paruošimą ir organiza
vimą dėkoju - Aldonai Vitkienei, 
Joanai Dūdienei, Emilijai Tribi- 
nevičienei ir Magelonai Laurina
vičienei. Už nuoširdų eilėraštį ir 
skanų pyragą Pranutei Narušie- 
nei, pyragą - Onutei Senkuvienei, 
labai gražų torto papuošimą - Ni
dai Dūdaitei, ir visoms bei visiems 
prisidėjusiems prie mano gimta
dienio paminėjimo.

Marija Garbačiauskienė
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAŠ

B.C.L., LLB., M.B.A., M. Eng.

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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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, irtai atliekama su moraliniu įsipareigojimu.

JEI KLIENTAS NĖRA PATENKINTAS, JOKIO ATLYGINIMO IŠ JO NEIMAM

Savo įstaigoje, 2290 Bloor St. W., mes tuojau galime jums parodyti kompiuterio pagalba apskaičia
vimo rezultatus. Mes garantuojame, kad mūsų apskaičiavimai yra šimtaprocentiniai teisingi.

Jei klientas nėra pilnai patenkintas, mes grąžiname jam originalius dokumentus ir neimam jokio atlygi
nimo. Priešingai, mes net siūlome $20.00 dovanai tam, kuris parodytų kaip geriau užpildyti mokesčių 
grąžinimo lapus.

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

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

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

DĖL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ SKAMBINKITE tel. 769-4558.

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

Įstaiga atidaryta darbo dienomis nuo 10 v.r. -19 v.v., 
šeštadieniais nuo10v.r.-16v.v.

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

■V*

EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

west realty inc., realtor 
an Independent member broker

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

FAX 233-0285

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

INSURANCE
U IVlL^rl ILlV 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 — IASLRAACE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121
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TORONTO
Anapilio žinios

— Kovo 11, sekmadienį, minė
jome tikinčiosios Lietuvos die
ną. 11 v.r. Mišiose organizacijos 
iškilmingai dalyvavo su savo vė
liavomis.

— Gavėnios rekolekcijos bus ko
vo 22-25 d.d. Rekolekcijas ves sve
čias iš Lietuvos kun. Edmundas 
Atkočiūnas, OFM.

— Religinės šalpos popietė, 
kuria užbaigiamos Gavėnios re
kolekcijos, bus kovo 25, sekma
dienį. Pelnas ir aukos bus skiria
mos Lietuvos labdaros vienetui 
“Caritas”. Meninę programą at
liks: sol. Slava Žiemelytė, flei- 
tistas Tomas Regina ir muz. Jo
nas Govėdas. Bus pietūs ir pyra
gai. Bilietai platinami sekmadie
niais po pamaldų parapijos salė
je, šiokiadienių vakarais skam
binti A. Augaitienei tel. 231-7416. 
Kainos: $12 — suaugusiems, $6 — 
vaikams 7-14 m., vaikučiams iki 7 
m. amžiaus - nemokamai.

— Parapijos tarybos kultūrinė 
sekcija, vad. sol. S. Žiemelytės, 
rengia metinę jaunų talentų po
pietę, balandžio 1, sekmadienį,
12.30 v.p.p. Anapilio salėje. Kvie
čiami dalyvauti visų meno šakų 
jaunuoliai (instrumentalistai, 
šokėjai, dainininkai, literatai, 
deklamatoriai ir kt.). Tuo pačiu 
metu planuojama surengti jaunų
jų tapytojų, braižytojų ir skulp
torių parodą. Prašome registruo
tis kiek galima anksčiau pas S. 
Žiemelytę tel. 823-7261.

— Tęsiamas finansinis statybos 
vajus Kanados lietuvių kultūros 
muziejui Anapilyje.

— Aukojo “Caritas”: $100 —- prel. 
P. Gaida; $20 — L. Kurpienė; $10 — 
F. Kišonas, L. Radzevičius, J. Ig
natavičienė, J. Plečkaitienė, A. 
Katelienė, V. Aušrotas, V. Dalin- 
dienė; $5 — O. Inčiūrienė, O. De- 
mentavičienė; kapinėms: $3.000 — 
A. Kavaliauskienė (a.a. Stasio 
Kavaliausko laidotuvių proga); 
parapijai: $100 — dr. A. S. Pace- 
vičiai; $50 — dr. M. D. Valadkos, 
H. I. Matušaičiai.

— Mišios kovo 18, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Jadvygą ir Justiną 
Pikšilingius, 11.00 v.r. už parapi
ją; Wasagoje 2.00 v.p.p. už a.a. Vy
tautą ir Oną Geležiūnus.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $100 LN vyrų būrelis, S. 
Jurgelis. Iš viso statybos fonde 
yra $163,066. Aukos priimamos 
“Paramoje” sąsk. nr. 8711, Prisi
kėlimo parapijos kooperatyve 
sąsk. nr. 155332.17 ir “Talkoje” 
sąsk. nr. 4259. Aukos atleidžia
mos nuo valstybinių mokesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 300 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: V. Antanaitis iš Kau
no, dr. A. Tinginys iš Londono, 
Ont, S. Oleka iš Eden, Ont., To
ronto miesto tarybos nariai: Chris 
Korvin-Kuchzynski ir Bill Boy- 
tchuk.

— LN vyrų būrelis aukojo: $100 
Vasario 16 gimnazijai, $50 “Ne
priklausomai Lietuvai”, radijo 
valandėlei “Tėvynės prisimini
mai”, “Tėviškės žiburiams”.

— Kovo 17 d., 6 v.p.p. LN Vytauto 
Didžiojo menėje įvyks LN vyrų 
būrelio narių metinis pobūvis. 
Bilietai gaunami pas V. Drešerį 
tel. 233-3334, A. Sukauską tel. 244- 
2790 ir Z. Rėvą tel. 251-9635.

— Kovo 18, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. įvyks TLN ir Labdara fon
do narių metinis-visuotinis su
sirinkimas LN Karaliaus Mindau
go menėje. Registracija 1.30 v.p.p.

— LN kultūros komisijos nariai 
kovo 10 d. buvo susirinkę posė
džiui svarstyti ateities veiklą. 
Kovo 27, antradienį, 7 v.v., įvyks 
chirurgo dr. Juozo Prušinsko pa
skaita “Medicinos būklė Lietuvoje 
ir patarimai vykstantiems į tė
vynę”. Paskaitininkas baigė medi
cinos mokslus Lietuvoje, specia
lizavosi Sov. Sąjungos klinikose 
ir ligoninėse. Paskaitoje bus pa
liečiama dabartinė Lietuvos gy
ventojų sveikatos būklė, medici
niškos pagalbos sunkumai, galima 
užsienio lietuvių parama ir t.t. 
Dr. J. Prušinskas atvyko į Kana
dą susipažinti su mediciniška 
priežiūra šiame krašte. Taipgi 
skaitys paskaitas Kolorado uni
versitete Denveryje, JAV.

Kovo 31, šeštadienį, 7 v.v., ren
giamas koncertas dviejų žymių ir 
populiarių Lietuvos solisčių — 
Sigutės Trimakaitės ir Aldonos 
Vilčinskaitės. Programoje numa
toma operų arijos, duetai, roman
sai, gimtinės dainos ir pan. Akom
panuos torontietė muz. Leokadija 
Paulauskaitė. Jauna ir patraukli 
solistė Sigutė Trimakaitė yra lai
mėjusi konkursinę M. Callas vardo 
pirmąją premiją Atėnuose, Grai
kijoje, kaip geriausias Europos 
kamerinis sopranas.

Posėdyje dalyvavo LN valdybos 
narys ir visuomeninės veiklos 
komiteto pirm. K. Raudys, A. Ba
rysaitė, L. Balsienė, G. Bijūnie- 
nė, K. Budrevičius, A. Kulnienė, 
Br. Palilionienė, J. Paškevičius, 
L. Pocienė, J. Prušinskas, T. Ren- 
kauskienė, A. Šimkienė ir Br. 
Stundžia. V.K.

— LN moterų būrelio susirin
kimo data pakeista iš kovo 25 d. 
į balandžio 1 d.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį visus 

pamokslus sakė kun. Algis Kildu
šis, svečias iš Lietuvos.

— Kovo 7 d. palaidotas a.a. Pra
nas Žaliauskas, 84 m.

— Gavėnios penktadieniais mū
sų šventovėje 7 v.v. einami Kry
žiaus Keliai ir po to Mišios.

— Religinio seminaro užbaiga 
ateinantį trečiadienį, kovo 14,
7.30 v.v.

— Religinei šalpai aukos renka
mos per visą kovo mėnesį.

— Kelionei į šv. Žemę dar gali
ma registruotis iki kovo 15 d.

— Minint a.a. kun. B. Pacevi- 
čiaus pirmąsias mirties metines, 
parapijos salėje kovo 25 d. 4 v.p.p. 
bus suvaidintas jo parašytas vei
kalas “Bevardis”.

— Parapijai aukojo: $400 — A. 
Baronaitienė; $300 — A. Sodonis, 
Č. B. Joniai, a.a. Prano Žaliausko 
šeima; $100 — I. V. Biskiai, I. Čiur
lys, J. J. Kriščiūnai, P. Kudreikis, 
B. Narbutas, S. Pranckevičius, O. 
Mitalienė, I. Urbonas; $50 — A. R. 
Karkos, P. Poškienė, V. Rutkaus
kas, A. R. Ulbos; pranciškonams 
Lietuvoje $100 — M. Matusevičie- 
nė; Klierikų fondui $50 — A. Le- 
dienė; Religinei šalpai $300 — V. 
T. Gražuliai, A. Kantvydas; $200 —
A. M. Bumbuliai, J. E. Čuplinskai, 
V. Sinkevičius, V. Žemaitis, D. Zu- 
lonas; $150 — A. D. Braziai; $100 — 
L. V. Balaišiai, S. Dabkus, S. Der- 
vinienė, A. Diržys, A. B. Girčiai, 
J. V. Ignaičiai, K. Juknevičienė, 
P. Kudreikis, A. Ledienė, K. S. 
Lembertai, A. A. Lukošiai, V. Ma
tulaitis, V. Montvila, V. Pavilio
nis, J. Poška, N. Preibienė, J. A. 
Puteriai, A. Rakauskas, P. Sida- 
ras, P. Skablauskas, P. Skrupskas, 
J. Strazdas, J. B. Vaidotai, J. M. 
Vaseriai, G. M. Valaičiai, A. Žilė
nas; $75 — I. Ehlers; $60 — A. Z.,
B. K. Žutautai; $50 — B. Birštonas, 
E. S. Čepai, J. O. Gustainiai, O. 
Juodišienė, B. A. Juozapavičiai, 
A. Katelienė, O. T: Krasauskai, M. 
V. Kriščiūnai, J. B. Maziliauskai, 
V. P. Melnykai, S. Meškauskas, O. 
Mitalienė, V. Naras, B. Navalins
kas, S. M. Petrylos, M. Povilaitie- 
nė, S. Povilenskis, P. B. Sapliai, 
V. Simonaitis, J. B. Stankaičiai, 
E. K. Šlekiai, V. O. Taseckai, Z. K. 
Žebrauskai, A. I. Žemaičiai.

— Mišios kovo 18, sekmadienį,
8.30 v.r. — už Ignatavičių ir Sė
džių šeimos mirusius, 9.20 v.r. — 
už a.a. Povilą Dunderą, 10.15v.r. 
— už a.a. Juozą Ražauską, a.a. Ele
ną Barakauskienę, 11.30 v.r. — už 
parapiją.

Vilniaus krašto lietuvių są
jungos centro valdyba praneša, 
kad š.m. kovo 31 d., šeštadie
nį, Paris, Ont., įvyks valdybos 
posėdis, kuriame bus pasi
skirstyta pareigomis ir aptar
ta sąjungos veikla.

Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjungos valdyba šaukia š.m. 
balandžio 1, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. Lietuvių namuose (buv. 
pensininkų kambaryje) visuo
tinį sąjungos narių ir norin
čių į sąjungą įstoti spaudos 
bendradarbių susirinkimą. 
Bus aptartas Lietuvos žurna
listų kvietimas dalyvauti jų 
rengiamame forume, kuris 
įvyks Vilniuje š. m. birželio 
29-30 d.d. Laukiame visų.

Kanados lietuvių katalikų 
centro suvažiavimas įvyko kovo 
10 d. Prisikėlimo parapijos pa
talpose. Jį atidarė pirm. V. Ta- 
seckas, pasveikindamas gau
sius dalyvius, pakviesdamas 
sekretoriauti A. Sungailienę 
ir rezoliucijų komisijon dr. P. 
Lukoševičių ir Č. Senkevičių. 
Po kun. K. Butkaus, OFM, invo- 
kacijos pirmasis Centro valdy
bos pirm. dr. J. Sungaila išsa
miu pranešimu metė žvilgsnį į 
praeitį, pakvietė atsistojimu 
ir plojimu išreikšti pagarbą ir 
padėką Centro darbuotėje daug 
nusipelniusiam prel. dr. Pr. 
Gaidai, negalėjusiam šiame 
dvidešimtmečio sukaktuvinia
me suvažiavime dalyvauti. 
Pašnekesyje apie bažnyčios 
padėtį Lietuvoje svečias kun. 
E. Atkočiūnas, OFM, pabrėžė 
dvasinio restauravimo būtiny
bę. Po Mišių ir pietų, į kuriuos 
atsilankė ir buvo pasveikinti 
gretimose patalpose posėdžia
vę PLB valdybos nariai, suva
žiavimo tąsoje paliesti orga
nizaciniai reikalai. Praeito 
suvažiavimo protokolą per
skaitė K. Manglicas. Išklausy
ti Centro pareigūnų, parapijų 
ir organizacijų pranešimai, 
dėl kurių platesnių diskusijų 
nebuvo. Nesusidarius pakan
kamam kandidatų skaičiui, 
rinkimų nebuvo, ir valdyba su
tiko pareigas eiti dar viene
rius metus. Rezoliucijos pri
imtos be pataisų ir papildymų. 
Suvažiavimas baigtas kun. K. 
Butkaus, OFM, malda. (Plačiau 
sekančiame numeryje).

Toronto lietuvių teatras “Aitvaras” 
a.a. kun. Boleslovo Pacevičiaus mirties metinių proga, 
Prisikėlimo parapijos salėje, kovo 25, sekmadienį, 4 v.p.p., 
suvaidins 4 veiKsmų dramą

, parašytą paties velionies. 
įėjimas - $7.00 

Visus gausiai dalyvauti kviečia - aitvariečiai
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Maloniai kviečiame atsilankyti į RELIGINĖS

ŠALPOS POPIETĘ
Lietuvos CARITUI paremti 

kovo 25, sekmadienį, 12.30 v.p.p., didžiojoje Anapilio salėje
• Tai dienai pritaikyta tema kalbės svečias iš Lietuvos kun. Edmundas Atkočiūnas, OFM
• Meninę programą atliks sol. S. Žiemelytė, fleitistas T. Regina ir muz. Jonas Govėdas
• Bus labai skanūs pietūs ir pyragai
Bilietus-kvietimus prašome įsigyti iš anksto parapijos salėje sekmadieniais po Mišių arba kitomis 
dienomis vakarais užsisakyti pas A. Augaitienę telefonu 231-7416.
Popietę rengia ir visus dalyvauti kviečia-

KLKM draugijos Lietuvos kankinių parapijos skyrius ir religinė sekcija

Kanados lietuvių dienos
Kviečiame visus dalyvauti 

33-siose Kanados lietuvių die
nose, kurios įvyks Ontario Ha
miltone, 1990 m. gegužės 18-20 
d.d. Meninę programą atliks 
Kanados lietuvių šokių, dainų 
ir teatro grupės bei šokių an
samblis “Vingis” iš Vilniaus.

Viešbučiuose kambarius ga
lima užsisakyti iki balandžio 
mėnesio 18 dienos: The Royal 
Connaught Hotel, 112 King St. 
E., Hamilton, Ont. Tel. (1-416) 
527-5071. Kambarių kainos - 
vieno asmens $80, dviejų - $90; 
Admiral Inn, 149 Dundurn St. 
N„ Hamilton, Ont. Tel. (1-416) 
529-2311. Kaina-vieno asmens 
$45, dviejų - $52; Visitors Inn, 
649 Main St. W. (prie Hwy. 403), 
Hamilton, Ont. Tel. (1-416) 529- 
6979. Kambarių kainos-$60.

33-jų Kanados lietuvių dienų 
rengėjai

Vokietijoje veikusios Eich- 
staetto lietuvių gimnazijos mo
kytojų, abiturientų bei moki
nių suvažiavimas įvyks ne bir
želio 30 — liepos 1 d.d., kaip 
buvo skelbta, bet spalio 6-7 
d.d. padėkos savaitgalį.

Brian Mulroney, Kanados 
ministeris pirmininkas, kovo 8 
d. Convention Centre patalpo
se Toronte sukvietė etninės 
spaudos atstovus pietums. Sa
vo kalboje paminėjo staigius 
pasikeitimus Rytų Europoje, 
kur tautos nusikrato komuniz
mo priespaudos. Taip pat pa
daryta pažanga Pietų Afriko
je, ir išleistas iš kalėjimo 
Mandela.

Rasizmas turi liautis egzis
tavęs tautose. Kanados valdžia 
stengiasi, kad būtų darnus 
įvairių tautybių sugyvenimas. 
Kanados įstatymai visus trak
tuoja vienodai. Dargi yra ir fi
nansiškai remiama daugiakul- 
tūrė visuomenė. Dabartinė Ka
nados valdžia nesibijo spręsti 
ir kontraversinių klausimų. 
Buvo sudaryta speciali komi
sija, ko nepadarė buvusi vy
riausybė, ištirti karo nusikal
tėlių klausimą Kanadoje. Po 
40 metų buvo atlyginta japo
nų kilmės piliečiams už Kana
dos valdžios padarytą skriau
dą, kai karo metu buvo nusa
vintas jų turtas ir jie patys 
suvaryti į stovyklas.

Meech Lake susitarimas iš 
tikrųjų neduoda daugiau tei
sių kvebekiečiams negu ki
toms Kanadą sudarančioms 
grupėms. Todėl nesupranta
mas tam susitarimui iškilęs 
pasipriešinimas. Į klausimą, 
kodėl buvo sumažinta valdžios 
parama daugiakultūriams rei
kalams, ministeris pirminin
kas atsakė, kad būtina suma
žinti didžiulę Kanados skolą, 
kuri graso krašto sveikai eko
nomikai. Su tuo visi sutinka. 
Tik kiekvienas norėtų, kad 
ne jo kišenė nukentėtų, bet 
kaimyno.

Pietuose dalyvavo ir keli 
parlamentarai — Pauline 
Browes, kuri neseniai lankė
si Lietuvoje, vadovavo pro
gramai. “Tėviškės žiburiams” 
atstovavo Jonas Andrulis.

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

£

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

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

1990 METŲ KELIONĖS LIETUVIAMS
Kelionė iš Montrealio į šokių ir dainų šventę
Vilniuje nuo liepos 2-15 d.d.............. ......................... $2550

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

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

Tel. (514) 669-8834

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard 
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

IMA UŽ:

Certifikatus ............. .... 11 1/4% Taupymo-special........... .... 7 %
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr....... .... 61/2%

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

.... 101/4%

....10 % Taupymo-kasdienines ... .... 61/4%

120d.-179d. ........ 93/4% Einamos sąsk................... .... 41/2%
60d. - 119d. ........9’/z% RRIF - RRSP - term........ ... 11’/2%

30 d.- 59 d. ........ 91/4% RRIF-RRSP-taup........ .... 8 %

Nekiln. turto nuo 13 %, asmenines - nuo l3’/a%

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

itii
“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

A. a. Apolinaro Beresnevi
čiaus atminimui J.V. Dimskiai 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $20.

A. a. Justino Vizgirdos 1-rių 
mirties metinių prisiminimui 
sesuo Zosė Rickienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

A. a. L. Česėkienės, a.a. K. 
Bagdonavičiaus ir M. Genčiu- 
vienės atminimui J. J. Balta
kiai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $30.

A. a. Stasio Kavaliausko at
minimui E. Ažubalienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Stasio Kavaliausko at
minimui Bronė Palilionienė 
Lietuvos labdaros vienetui 
“Caritas” aukojo $20.

A. a. Prano Žaliausko atmi
nimui vietoje gėlių S. Čepo- 
nienė ir A. Ravinskienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Prano Žaliausko atmi
nimui Ona ir Vytautas Senkai 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

A. a. A. Šapokienės-Sudikie- 
nės atminimui Ramutė ir Vy
tautas Petruliai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $30.

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

A.a. K. Kaminskienės atmi
nimui vietoje gėlių V. ir H. Ika- 
sala “Tėviškės žiburiams” au
kojo $20.

A. a. K. Kaminskienės atmi
nimui “Tėviškės žiburiams” 
aukojo: H. Kairienė — $10, M. 
Povilaitienė ir A. Čerškienė 
— po $20.

A. a. K. Kaminskienės atmi
nimui S. Oleka “Tėviškės ži
buriams” aukojo $10.

Laiške iš Lietuvos Vilkaviš
kio vyskupas J. Žemaitis rašo: 
“Dabar, kai šviesėja ir platėja 
mūsų veiklos horizontai, į baž
nyčias ateina inteligentijos ir 
jaunimo atstovai su viltimi, 
kad padėsime kelti pašlijusią 
tautos moralę. Kai mokyklo
se jau laisvai dėstome tiky
bos pamokas, šalia didelio 
džiaugsmo ir dėkingumo Die
vui, atsiranda didelis rūpes
tis: ar mūsų kunigai pateisins 
tautos lūkesčius,ar sugebės 
surasti raktą į jaunų žmonių 
širdis, baisiai apgadintas 
prievartinės ateizacijos. Pra
džia tikrai sunki...”

Kun. S. Tamkevičius rašo: 
“Šiuo metu daug rūpesčio ir 
darbo. Mes pradėjome eiti į 
mokyklas. Kaune norinčių mo
kytis (tikybos) užsirašė apie 
17.000 moksleivių. Stengsimės 
su Jūsų parama parūpinti va
dovėlių”.

B MONTREAL
Kun. E. Atkočiūnas, OFM, iš 

Kretingos kovo 4 d. A V šventovė
je 10 ir 11 vai. atnašavo šv. Mišias 
ir pasakė pamokslus.

Dr. Artūras Milašauskas, Lietu
vos fotomenininkų sąjungos na
rys, lankydamas gimines, kovo 4 
d. AV parapijos salėje surengė 
savo nuotraukų parodą. Buvo iš
statyta veik 40 nuotraukų įvairio
mis šio meto Lietuvos gyvenimo 
temomis: Kryžių kalnas, Baltijos 
kelias, Raguvos partizanų kūnų 
perlaidojimas, trijų Panevėžio 
nukankintų chirurgų paminklo 
atstatymas, Paberžės Tėvo Stanis
lovo ir jo kapinių nuotraukos ir 
daugelis kitų. Susirinkusieji ap
žiūrėjo nuotraukas ir dr. A. Mali
šauskui kėlė įvairius klausimus. 
Atsakymai buvo labai išsamūs,

Nori susirašinėti
Aidas Gečas, ekonomikos 

fakulteto II kurso studentas, 
aukštas, šviesių plaukų, mėly
nų akių, gražiai nuaugęs, 21 
metų, kandidatas į sporto 
meistrų atskyrį, žaidžia Vil
niaus universiteto krepšio ko
mandoje, norėtų susirašinėti 
su išeivijos lietuvaitėmis. 
Adresas: 235300 Panevėžys, 
Smėlynės 49-2, Lithuania, 
USSR.

Aleksandras Daukšys ir Re
migijus Mačėnas, studentai 
iš Lietuvos, prašo tautiečių, 
kad jie juos išsikviestų į Ka
nadą. Jie norėtų padirbėti ir 
geriau išmokti anglų kalbą. Jų 
adresas: Druskininkų g-vė 18- 
12, Druskininkai 234690, Li
thuania, USSR.

Nori susipažinti. Jeigu jūs 
vyresnis už mane, lietuvis ir 
norėtumėte susipažinti su nuo
širdžia, rimta, nerūkančia, 
katalike lietuvaite iš Lietu
vos, gimusia 1966 m., parašy
kite — lauksiu. Aida Vytaitė, 
Šiltnamių g-vė 42-50, Vilnius 
232043, Lithuania, USSR.

Eugenijus Verchovinas, Lie
tuvos rusas, 36 m. amžiaus, do
misi sportu, muzika, politika, 
nori užmegzti ryšius su išeivi
jos lietuviais. Jis sako — juo 
bus glaudesni lietuvių bei Lie
tuvos piliečių santykiai su pa
saulio lietuviais, juo tvirčiau 
Lietuva žengs į nepriklauso
mybę. Adresas: 232043 Vilnius, 
Architektų 60-12 Lithuahia, 
USSR.

MERGINA IŠ LIETUVOS ieško 
darbo Toronte prižiūrėti vaikus 
arba vyresnio amžiaus žmones. 
Skambinti tel. (705)-897-4150.

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

nors ir ne visi lietė nuotraukų te
mas. Daktaro gerbėjai visus daly
vius pavaišino kava ir pyragai
čiais.

AV parapijos 40 metų įkūrimo 
ir 50 metų kun. Jono Kubiliaus ku
nigystės sukakčių minėjimas nu
sistatyta švęsti birželio 24 d. Pa
kvietimai išsiuntinėti kardino
lams, vyskupams, kunigams ir ki
tiems dignitoriams. Ta proga iš
teisimam leidiniui iki balandžio 
15 d. laukiami atsiminimai ir nuo
traukos iš parapijos ir kun. J. Ku
biliaus veiklos.

“Neringos” jūrų šaulių kuopa 
kovo 18 d. AV parapijos salėje 
rengia Juozinių pietus, į kuriuos 
kviečia ne tik Juozus, Juozes, bet 
ir visus kitus. B.S.

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

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.

KREIPIAMĖS Į TORONTO LIETU
VIUS, norinčius išnuomoti butą ar 
kambarį netoli patogaus susisieki
mo. Lietuviai, atvykstantys pasi
svečiuoti į Torontą trumpesniam ar 
ilgesniam laikui, kreipiasi į mūsų 
įstaigą prašydami surasti privatų 
butą ar kambarį. Norintieji išnuo
moti butą ar kambarį yra prašomi 
rašyti mums, nurodant kokiomis są
lygomis, kur ir kokį butą išnuomo- 
jate. Laukiame pasiūlymų. Adre
sas: Audra Travel Corp., 2100 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M6S 1M7. Tel. 
(416) 769-2500. FAX (416) 763-6279.

“ŠVYTURIO” ŽURNALAS pasiekia 
JAV-bes tik nuo 1990 metų. Siūlau 
įsigyti šio žurnalo 1989 metų komp
lektą (24 numeriai) mainais į pana
šaus pobūdžio kanadiečių ar ameri
kiečių žurnalų komplektą (anglų 
kalba). Metai nesvarbu. Panašio
mis sąlygomis galiu pasiūlyti ir 
“Kultūros barų” žurnalą. Mielai 
užmegzčiau glaudesnius ryšius su 
Lietuvos išeiviais. Adresas: Kazi
mieras Bukota, P. Cvirkos 6, 234520 
Marijampolė, Lithuania.

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

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.


