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Laisvė ir darbai
Patirti įvykiai, pergyventi džiaugsmai. įvykusios 

staigmenos ar nelaimės pirmiausia susminga širdin. Ir 
tik po to greičiau ar lėčiau reaguojame mąstymu, rames
niu suvokimu, svarstymu, išvadomis.

KOVO 11-toji, kaip pirmas besiveržiančio pava
sario spindulėlis, palietė visą tautą ir jos išei
viją neapsakomu džiaugsmu, nuoširdžia padė

kos malda ir pasitikėjimą stiprinančiu jausmu, kad pa
galiau pasauliui paskelbėme teisėtą tautos norą būti 
nepriklausoma po penkiasdešimt metų trukusios oku
pacijos. Apsiraminus ir nubraukus džiaugsmo ašarą, 
kaip kokia nelaukta rytmečio migla, iškyla klausimai: 
kas gi bus toliau, kokias atsiskyrimo nuo Maskvos ko
vas dar turėsime laimėti, kokia kliūtimi pavirs Gorba
čiovo "niet”, kaip į visa tai reaguos Vakarai, kas ir kaip 
mus parems, kaip krašte vystysis nelengvos ekonomi
nės problemos, kaip giliai tautiečius palies skelbiamas 
dvasinis atgimimas, kaip sėkmingai ugdysis toje atgi
mimo dvasioje jaunoji karta, pasibaisėjusi dviveidiš
kumo egzistencija? Sunku numatyti, dar sunkiau spė
ti ar pranašauti. Viena tėra aišku — mūsų visų laukia 
dar didesni darbai, tvirtai surišti nebeišardoma vieny
be, kuriant visokeriopą tautos ir valstybės gerovę. Vi
sa tai jau nebėra praeities planai ar svajonės, iškilmin
gi pažadai ir šūkiai. Visa tai dabar turi virsti konkre
čiais darbais, nes lauktoji diena atėjo — Lietuva prisi
kėlė. Gal kai kam teks ir savo asmeninės gerovės dalį 
paaukoti, gal patirti kokį persiorganizavimo nepatogu
mą ar kokią kitą netektį. Taip — lengva tikrai nebus. 
Bet šitoje vietoje prisimintini Lietuvos kūrėjai-sava- 
noriai, kurie stojo tėvynę ginti, neklausdami ką prara
sime, ko neteksime, ką už tai gausime. Kovo 11-toji te
būna mums antroji valstybės atstatymo mobilizacija ri
kiuotis į darbą ir vienybę, žvelgiant į geresnį ir laimin
gesnį tėvynės rytojų Rūpintojėlio išsaugotoje žemėje.

MATOME ir džiaugiamės, kad nepriklausomy
bės atstatymo vadovai ir tvirta eilė visu pa
žiūrų bei grupių patriotų sugebėjo sulnaniai 
žingsnis po žingsnio vesti tautą iki Kovo 11-tosios. Šian

dien pasaulis stebisi ir tiesiog pavyzdžiu rodyte rodo, 
kaip nedidelė, bet vieningai kovojanti tauta per tokį 
trumpą sovietinės pertvarkos ir laisvėjimo laikotarpį 
taikiu, ramiu būdu pasiskelbė nepriklausoma. Nėra 
abejonės, kad tie patys vadovai įstengs ir toliau savo 
patyrimą panaudoti besikeliančių miglų prasklaidy- 
mui — atlikti visus uždavinius ir darbus, kad nepriklau
soma Lietuva stiprėtų ir kurtų savo ateitį. Sveikinda
mi prisikėlusią Lietuvą, mes išeiviai, giliai jaučiame 
pareigą prisidėti prie tėvynės atstatymo darbų. Ryškė
ja, kad tauta iš mūsų laukia daug daugiau negu tik me
džiaginės paramos. Tauta laukia pagalbos žmonėmis. 
Jau turime gražių pavyzdžių: jaunimo įsijungimą į kul
tūrinę bei politinę veiklą Vilniuje, mokslininkų užsi
angažavimus dirbti aukštosiose mokyklose, specialis
tų pasiruošimus skaityti paskaitas, organizacijų vado
vų talkas bendraminčiams. Tai pirmosios išeivijos kregž
dės pavasarėjime. Bet reikia jų daug daugiau. Dvasi
nei restauracijai, vaikų ruošimui religiniam gyveni
mui, našlaičių globos ir šalpos darbams — ak, kiek rei
kia ir kiek dar reikės mūsų širdžių ir rankų! Sunku dar 
numatyti, kaip šitokios rūšies išeivijos įnašas toliau 
vystysis, kokio organizuotumo ar individualaus gera
noriškumo laipsnį pasieks. Tuo tarpu žinoma tik tiek, 
kad tokios pagalbos Lietuvai reikia. Č.S.

P&saulio įvykimu
SOVIETŲ SĄJUNGOS LIAUDIES DEPUTATAI PATVIRTINO 
M. Gorbačiovo siektą prezidentinę valdymosi sistemą 1.817:133 
balsų santykiu, nuo balsavimo susilaikius šešiasdešimt vienam 
deputatui. Panašiu rezultatu 1.771:164, balsavimo atsisakius 74, 
buvo atšauktas politinis kompartijos monopolis kitų partijų pri
pažinimu. Šie du nutarimai pakeitė Sovietų Sąjungos 1977 m. 
konstituciją, iš dalies primindami caro laikus. Mat kas penkeri 
metai renkamam Sovietų Sąjungos prezidentui suteikiama daug 
galios, kurią Rusijoje turėjo tik caras. Sovietų Sąjungos prezi
dentas galės atleisti vyriausybę, paskelbti karą, suspenduoti 
pilietines teises bet kurioje krašto srityje. Tad nenuostabu, kad 
diskusijose ir pasigirdo balsų apie sovietinį carą. Normaliai 
prezidentas bus renkamas So- ®-------------------------------------------

Kvebekas ir Kanados konstitucija
1982 m. balandžio 17 d. susi

lauktos Kanados kostitucijos 
savo parašu nebuvo patvirti
nęs separatistinės Kvebeko 
partijos premjeras R. Leves
que. Kanados ministeris pirm. 
P. E. Trudeau konstitucijos 
reikalus tada buvo sutaręs tik 
su kitų devynių provincijų 
premjerais, kuriems nepriim
tini per dideli Kvebeko prem
jero R. Levesque’o reikalavi
mai. Tad iš tikrųjų P. E. Tru
deau, pasitraukdamas iš poli
tikos, kanadiečiams paliko 
konstituciją be jon oficialiai 
įsijungusio Kvebeko.

Šią spragą turėjo pašalinti 
dabartinio Kanados ministe- 
rio pirm. B. Mulronio ir visų 
provincijų premjerų 1987 m. 
balandžio 30 d. Meech Lake 
vasarvietėje paruošta sutar
tis, pasirašyta Otavoje birže
lio mėnesį. Jos dėka Kanados 
konstitucija būtų susilaukusi 
oficialaus Kvebeko liberalų 
premjero R. Bourassos pripa
žinimo ir šios provincijos įsi
jungimo.

Meech Lake sutartis turėjo 
įsigalioti š. m. birželio 23 d., 
iki to laiko patvirtinta Kana
dos ir visų provincijų parla
mentų. Niekas nebuvo numa
tęs jokių kliūčių, nes Kvebe
ku! padarytom nuolaidom pri

tarė ir vyriausybių, ir Kana
dos didžiųjų opzicinių parti
jų vadai. Sutartį greit priėmė 
Kanados parlamentas ir aš- 
tuonių provincijų parlamen
tai, bet ji tebėra nepatvirtinta 
New Brunswicke ir Manitobo- 
je, o dabar prieš ją pasišiaušė 
ir Niufaundlandijos liberalų 
premjeras Clyde Wells. Įtam
pa auga su sparčiai artėjančia 
galutine visų parlamentų pa
tvirtinimo data birželio 23 d.

Sutarties problemos
Nesutarimus kelia kai kurie 

dėl nuolaidų Kvebekui pasiū
lyti Kanados konstitucijos pa
keitimai. Turbūt labiausiai 
nuskambėjo Kvebekui suteik
tas savitos bendruomenės pri
pažinimas, leidžiantis jo prin
cipų laikytis įstatymuose. Kve
bekas, o su juo ir kitos provin
cijos galės atsisakyti naujų 
Kanados vyriausybės progra
mų, kai jos liečia provincinius 
reikalus. Kvebekas nori pats 
turėti tokias programas su fi
nansine Kanados iždo para
ma. Jo pavyzdžiu galės sekti ir 
kitos provincijos. Kanados 
konstitucijos pakeitimams da
bar reikės jos federacinės vy
riausybės ir septynių provin
cinių vyriausybių sutikimo.

(Nukelta į 8-tą psl.)

Tautiečių demonstracija Katedros aikštėje ir prie Jjfttuvos Aukščiausiosios Tarybos rūmu Vilniuje

Įspūdžiai iš Lietuvos

“Ir derybos... turės prasidėti”
Vasario 16-oji Vilniuje • Istorinė A. Brazausko kalba • Akademinė jaunimo valanda • 

Grąžinami kariniai bilietai • Pamaldos arkikatedroje • Eisena j kapines

GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Pernai Vasario 16-osios ren
ginius lydėjo baugšti viltis. 
Stovėdami prie Laisvės skulp
tūros Kaune, ne vienas galvo
jom: kaip bus po metų? Neri
mas pynėsi su drąsiausiomis 
svajonėmis, ir ieškojom užuo
minų apie jų išsipildymą kal
bėjusių žodžiuose, akyse, ženk
luose... Atėjo 90-ieji, šventė 
sostinėje trečią kartą (pirmą
— 1940-siais, antrą — 1989- 
siais ir trečią — šiemet), dar 
be nepriklausomybės, bet jau 
valstybinė. O kitąmet?...

Operos rūmuose
Sukviestas Aukščiausios ta

rybos iškilmingas minėjimas 
įvyko vasario 15 d. operos rū
muose. Scena papuošta labai 
santūriai: neliko būtino pra
eityje, dar buvusio ir pernai 
prezidiumo, tik tribūna prane
šėjui, Vytis su tekstu po skydu 
(“Sustokim į darbą / Už myli
mą šalį, / Prikelkime / Lietuvą 
mūsų!), trispalvės. Prožekto
rių šviesos užlieta violetine 
spalva didžiulė scenos erdvė 
tarsi alsuoja rimtimi, susikau
pimu, tarsi šaukia į kelią, ku
rio tolumoje — Vytis, biliūniš- 
kasis Laimės žiburys. Kaip už
kopti, kaip jį pasiekti? Burta
žodis čia pat, po herbo skydu, 
ant jo laikosi valstybingumo 
simbolis — “Sustokim į dar
bą”... Sustokim, susitelkim!

16 vai. į talentingai sukurtą 
erdvę (režisierius Eligijus Do
markas) įeina Algirdas Bra
zauskas. Jo kalboje — Lietu
vos istorija: dabartis, praeitis 
ir ateitis, mūsų būtis ir buitis, 
mes patys, tokie, kokie esam 
(“mums trūksta aukštos vidi
nės kultūros...”), kokie norėtu
me būti (laisvi, nepriklauso
mi). Kas buvo neteisiška, ne
teisinga, žiauru, kas yra sun
ku, painu, tamsu, į ką einame
— liečiama jautriai, nuošir
džiai, nes visa susipynę, visa 
taip arti, skauda lyg gyva žaiz
da.

Pažvelgęs į laikotarpį nuo 
Liublino unijos — su lenkini
mu, rusinimu, spaudos drau
dimu, į padėtį, kai atrodė, 
“kad lietuvių tautos dienos 
yra suskaitytos”, pranešėjas 
sustoja prie Lietuvos respub
likos aušroje žuvusių savano
rių ir taria sakramentalinę 
frazę: “Amžina šlovė visiems, 
kritusioms už Lietuvos nepri
klausomybę”. Niekuomet iki 
tol niekas garsiai, viešai nekė
lė esminio klausimo, prie ku
rio ne vienas, ne sykį sustojom 
mintyse: "... kokie mes šian
dien būtume, jei likimas būtų 
iš mūsų atėmęs tą dvidešimt
metį?”

Atsakymas be dviprasmy
bės, visai aiškus: “Dėka to is
torinio blyksnio išsaugojome 
save kaip tautą, išsaugojome 
gimtą žodį, sukūrėme tas kul
tūros vertybes, be kurių neįsi
vaizduojama nei ši diena, nei 
rytojus”.

Taip pat be dviprasmybės, 
aiškus ir dviejų totalistinių 
režimų palyginimas: jų pada
ryti Lietuvai “nuostoliai iš tie
sų dideli. Ypač tai pasakytina 
apie stalininės politikos pada
rinius”.

Vasario 16-oji, laisvo gyve
nimo blyksnis, virto prakeiks
mo diena. Tuomet už iškeltą 
trispalvę, sugiedotą Tautišką 
giesmę “ne vienas nuėjo savo 
Golgotą, rūstų tremties kelią”. 
Bet, anot poeto, “kiek rovė, ne
išrovė” (Just. Marcinkevičius), 
nepriklausomybės idėja, šios 
šventės dvasia liko gyva, ją “vi
suomet rėmė ir remia” taip pat 
išeivija.

Neapėjęs to nenutrūkusio 
ryšio, padėkojęs visiems, “ku
rie artino šią šventę, pasiau
kojamai dirbo ir dirba, atkur
dami mūsų istoriją”, A. Bra
zauskas iškilmingai skelbia: 
“Šiandien sau ir visiems pa
reiškiame: į šią šventę atėjo
me su ryžtingu siekimu atkur
ti savarankišką ir laisvą Lie
tuvą”. Žodžiui tapti kūnu nu
rodo kelią: Lietuva turi virs

ti modernia teisine šalimi, ku
rioje visą visuomeninį gyveni
mą valdytų tik įstatymas. Pra
nešėjas viliasi, kad Lietuva 
taps tėvyne visiems, draugiš
kai dirbantiems jos labui.

Pabrėždamas valstybingu
mo paskelbimui ekonomikos 
svarbą, pasaulio nesentimen- 
talumą, A. Brazauskas kelia 
lemtingą klausimą: “Ar turi
me pakankamai jėgų būti eko
nomiškai tvirti?” Ir atsako 
tvirtai, neabejodamas: taip, 
turime, niekuomet “nebuvę iš
laikytiniais (kaip dažnai mums 
dėl to priekaištaujama, kaip 
gailimasi, kad atsiskyrę pra
žūsim...), jais nebūsime ir atei
tyje”.

Apie ją, apie ateitį, kalbėda
mas teigia: “Dabar mūsų lau
kia iš principo naujas etapas, 
t.y. derybos”, per kurias būtų 
nustatyti jau kitokie santykiai, 
pagrįsti “lygiateisiškumu, ge
ranoriškumu ir abipusiai nau
dingu bendradarbiavimu”. 
Tokios derybos (o, kokios jos 
bus sunkios...) “anksčiau ar vė
liau, bet neišvengiamai turės 
prasidėti”.

Vaižganto žodis
Programinę kalbą A. Bra

zauskas baigia Tautiškos gies
mės dvasia: “Tegul mūsų žings
nius visada nušviečia šviesus 
protas ir jautri širdis”. Po jos 
tos pačios kudirkiškos dvasios 
persmelktas koncertas, kuria
me operų arijas, liaudies dai
nas dainavo operos ir valsty
binis Kauno choras, daininin
kai. Įsipynė į koncertą lyg šian
dien parašytas (iš tiesų 1919 
m.) J. Tumo-Vaižganto publi
cistikos puslapėlis, kurį per
skaitė aktorė Stefa Nosevičiū- 
tė.

“Lietuviai neabejoja gausią 
Lietuvos nepriklausomybę, 
tad ir gaus. Išsiruošę į politi
kos žygį aiškiai žino, kur nuei
ti, tai ir nueis. (...) Leiskite lie
tuviams, kad jie, turėdami šir
dis užsidegusias ir galvas, lais-

(Nukelta į 2-rą psl.) 

vietų Sąjungos gyventojų bal
savimu. Šį kartą tokios proce
dūros buvo atsisakyta dėl kai 
kuriose respublikose iškilu
sių politinių neramumų ir net
gi kruvinų riaušių. Buvo sutar
ta, kad pirmąjį naujosios siste
mos prezidentą išrinks Sovie
tų Sąjungos liaudies deputa
tai. Nutarimas patvirtintas 
balsavimu. Tada du kandida
tai — premjeras N. Ryžkovas 
ir vidaus reikalų ministeris 
V. Bakatinas atšaukė savo kan
didatūras, vieninteliu kandi
datu palikdami M. Gorbačio
vą. Jis laimėjo rinkimus, bet 
gavo gerokai mažiau balsų, ne
gu prieš tai priimta preziden
tinė sistema. M. Gorbačiovas 
prezidentu išrinktas tik 1.329: 
495 balsų santykiu. Net 495 de
putatai balsavo prieš M. Gor
bačiovą. Prie jų reikėtų pridė
ti ir 421 deputatą, atsisakiusį 
balsavimo. Juk ir ta grupė 
švelniausiu atveju nepritarė 
M. Gorbačiovo kandidatūrai, 
nors balsavimu nenorėjo pa
reikšti opozicijos. Tad iš tik
rųjų už M. Gorbačiovą balsavo 
1.329 deputatai, su jo kandida
tūra nesutiko 916, įskaitant 
balsavusius prieš ir atsisakiu
sius balsuoti.

Lietuvos problemos
M. Gorbačiovas jau anks

čiau buvo pareiškęs, kad Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
kovo 11 d. paskelbtas nepri
klausomybės atstatymas bu
vęs nelegalus. Dabar šiuo klau
simu oficialų sprendimą pa
darė Sovietų Sąjungos depu
tatai, 1.463:94 balsų rezultatu 
pritardami prezidentu išrink
tam M. Gorbačiovui. Priimto
je rezoliucijoje sutinkama, 
kad kiekviena respublika tu
ri teisę pasitraukti iš Sovietų 
Sąjungos. Tačiau reikia lauk
ti įstatymo, nustatančio pasi
traukimo procedūrą. Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos spren
dimas, padarytas be tokios 
procedūros įstatymo, teisiškai 
esąs nelegalus. Rezoliucija 
pabrėžė, kad Sovietų Sąjungos 
interesais ir Lietuvoje gyve
nančių mažumų teisėmis turi 
rūpintis prez. M. Gorbačiovas.

Gąsdinimo taktika?
Spauda prašneko apie So

vietų Sąjungos prez. M. Gorba
čiovo ultimatumą Lietuvai. 

Šiame numeryje: 
Laisvė ir darbai

Kovo 11 -ji palietė visą tautą
Kvebekas ir Kanados konstitucija 

Palikta konstitucija be įsijungusio Kvebeko
“Ir derybos . . . turės prasidėti” 
Vasario 16-sios įspūdžiai iš Vilniaus 

“Aš esu pasaulio šviesa” 
Dvasinio praregėjimo kliūtys

Vasario 16-ji Lietuvos pasiuntinybėje 
Priėmime dalyvavo daug amerikiečių žurnalistų 

Lietuvos rūpesčiai paskelbus nepriklausomybę 
Didžioji spauda atkreipė reikšmingą dėmesį 

Kanados parlamentarai Lietuvoje
Jie buvo Sąjūdžio svečiai ir stebėjo vasario 24 d. rinkimus

Mano žingsniai į amerikietišką dienraštį 
Pagerbta “TŽ" bendradarbė Aurelija Balašaitienė 

Posėdžiavo Kanados lietuviai katalikai 
Religiniai rūpesčiai išeivijoje ir Lietuvoje 

Kunigas ir poetas, kritikų išpeiktas
Belgijos Guido Gezelle - gyvenimas ir kūryba

Esą jis pareikalavo per tris 
dienas atšaukti kovo 11 d. pa
skelbtą nepriklausomybės at
statymą. Iš tikrųjų buvo papra
šyta iki kovo 19 d. atsiliepti į 
Sovietų Sąjungos liaudies de
putatų priimtą rezoliuciją. 
Jeigu galutinėje išvadoje Lie
tuva nutarimą atsiskirti pa
tvirtintų gyventojų referendu
mu, lauktų ilgas procesas, ap- 
saugojantis Lietuvos ir Sovie
tų Sąjungos interesus. Aukš
čiausiosios tarybos pirm. V. 
Landsbergis pranešė, kad bu
vo sudaryta nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybė, laukian
ti užsienio valstybių pripaži
nimo. Pietinėje Lietuvoje bu
vo pradėti sovietinių kariuo
menės dalinių manevrai, virš 
Vilniaus pradėjo skraidyti so
vietų naikintuvai. Iš malūn
sparnių pažertais atsišauki
mais Lietuvos gyventojai skati
nami rengti prieš nepriklau
somybę nukreiptas demonstra
cijas. Lietuvos nepriklauso
mybė yra labai opus klausi
mas Maskvai, nes jos pavyz
džiu gali sekti ir kitos Sovietų 
Sąjungos imperijai svarbes
nės respublikos. Šiuo atveju 
įsidėmėtina taikli laikraščio 
“Maskvos komjaunuolis” pa
staba: “Dabar kiekvieną rytą 
turėsime skaičiuoti respubli
kas, norėdami sužinoti, ar ku
ri nedingo nakties metu...”

Atstato ryšius
Vatikanas pranešė, kad bus 

atstatyti ryšiai su Maskva, nu
traukti 1923 m. Pradžioje nu
matoma pasikeisti ambasado
riaus rango atstovais, nesie
kiant pilnų diplomatinių ry
šių. Atrodo, šiam sprendimui 
įtakos turėjo ne tik Sovietų Są
jungos prez. M. Gorbačiovo po
litinės reformos, bet ir jo ap
silankymas pas popiežių Joną 
Paulių II Vatikane 1989 m. 
gruodžio 1 d. Vatikano atstovu 
Maskvoje jau paskirtas arki
vyskupas Francesco Colasuon- 
no, turėjęs skrajojančio nun
cijau^ pareigas ryšiams su Ry
tų Europa. Sovietų Sąjungos 
atstovas Vatikanui dar nėra 
paskelbtas. Spėjama, kad Šv. 
Tėvas nori dalyvauti Ukrai
nos Katalikų Bendrijos kong
rese 1992 m. Jo apsilankymą 
Lietuvoje gali sujaukti nepri
klausomybės paskelbimo at
nešta įtampa, jeigu ilgai už
truktų derybos su Maskva.
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“Aš esu pasaulio šviesa”
(4-to Gavėnios sekmadienio tema)

Kanados senato pareiškimas

VINCAS KOLYČIUS
Jono evangelijos IX skyrius 

kalba apie žmogų, gimusį ak
lą, kurį Jėzus pagydė ir jis pra
regėjo. To aklo žmogaus isto
rija yra mūsų visų istorija. 
Nuo to laiko, kai Adomas ir Ie
va nusidėjo, nepaklusdami 
Dievui, mes visi gimstame ak
li (ne fiziškai, bet dvasiškai) 
ir be Dievo įsiterpimo ir Jo pa
galbos mes negalime iš to ak
lumo išsigydyti.

Mūsų visų simpatija tuoj nu
krypsta į tą vargšą žmogų, ku
ris gimė aklas. Kodėl jis gimė 
aklas? Tačiau, iš tikrųjų, mes 
visi gimstame akli. Dėl mūsų 
nupuolusios prigimties mes 
nesame pajėgūs priartėti prie 
Dievo. Savo natūraliu protu 
ir pastangomis mes nepajėgia
me suvokti dvasinės tiesos. 
Tam reikia Dievo malonės ir 
Jo įsiterpimo. Kitoje vietoje 
Jėzus pasakė: “Iš tiesų, iš tie
sų sakau tau: jei kas neatgims 
iš aukštybės, negalės regėti 
Dievo karalystės.”

Žmogui, gyvenančiam tam
sybėje, šviesa ateina iš Dievo. 
Jėzus paskelbė savo moki
niams (ir mums): “Aš esu pa
saulio šviesa.” Evangelijoje 
minimas aklasis vykdo viską, 
ką Jėzus jam liepia daryti. 
“Eik ir nusiplauk Siaomo tven
kinyje. Tasai nuėjo, nusiplo
vė ir sugrįžo regintis.” Tai vi
sų krikščionių kelias. Pirmiau
sia: krikštas — nusiplovimas. 
Tie, kurie jau esame pakrikš
tyti, privalome savo širdies gi
lumoje trokšti pamatyti Jėzų 
savo dvasinėmis akimis, pa
justi Jo artumą, tikėti, kad tik 
Jis yra pasaulio šviesa. Gyve
nimas be Jėzaus yra gyveni
mas tamsybėje. Toliau seka 
paklusnumas Dievo žodžiui, ir 
tada ateina dvasinė šviesa ir 
tikėjimas. Tie žingsniai tinka 
ir mums šios gavėnios metu. 
Sąmoningai tikėkime, kad per 
krikštą mes nusiplovėme, bu
vome pakrikštyti Kristuje Jė
zuje, su Juo mirėme ir su Juo 
prisikėlėme naujam gyveni
mui. Tada paklusime Jo žo
džiui. Tada tikrai, tikrai atsi
vers mūsų dvasios akys ir ateis 
nauja išmintis ir nauja ramy
bė.

Regėjimas ir tikėjimas
Aklam žmogui, kuris nuo gi

mimo aklas, yra sunku supras
ti, ką reiškia matyti. Kiti, ku
rie mato, jam gali pasakoti 
kiek nori, ką jie mato, tačiau 
visa tai neatstos realaus regė
jimo. Žmogui, gimusiam ak
lam, pradėti matyti reiškia 
pradėti visiškai naują gyveni
mą. Visa tai, ką jis anksčiau iš 
kitų girdėjo, dabar jis gali ma
tyti savo akimis. Jis gali maty
ti žmonių šypsenas, ašaras, 
džiaugsmą ir liūdesį jų vei
duose. Tačiau, kas svarbiau
sia, jis galėjo matyti Jėzų, per 
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Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg. 
King George VI Niagara Falls

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

kurį jam buvo suteikta Dievo 
malonė ir meilė. Jo širdis 
džiaugėsi, jis žinojo, kas jam 
atsitiko, nereikėjo klausinė
ti kitų.

Jono evangelijoje mes mato
me, kad fizinio regėjimo atga
vimas buvo tik dalis stebuklo. 
Jis praregėjo dvasiškai ir ga
vo naują tikėjimą. “Atgimė iš 
aukštybių.” Visas pasakoji
mas nesibaigia tik tuo , kad jis 
praregėjo ir fariziejai kaltino 
Jėzų nesilaikymu šeštadienio. 
Pasakojimas pasibaigia tuo, 
kad jis priima Jėzų, kaip Vieš
patį ir su nauju tikėjimu su
šunka: “Tikiu, Viešpatie!” ir 
parpuolęs pagarbino Jį. Čia 
yra didžiausias stebuklas žmo
gaus gyvenime. Dievas nori tą 
patį stebuklą padaryti ir mū
sų gyvenime. Jis nori atidary
ti mūsų tikėjimo akis, kad mes 
pajustume Jėzaus garbę, Jo 
didybę ir suprastume Jo pla
ną, Jo meilę mums visiems. 
Toks yra Jo troškimas mums 
visiems šios gavėnios metu.

Dvasinio praregėjimo kliūtys
Nežiūrint kaip Dievas nori 

atverti mūsų dvasines akis, 
mes turime žinoti, kad yra 
kliūčių, kurios trukdo Jam tą 
padaryti. Didžiausia kliūtis, 
kuri trukdo mūsų dvasiniam 
atsivertimui, yra, kad mes daž
nai nežinome, kokioje padėty
je esame. Mes nežinome, kad 
esame akli. Esame patenkin
ti savo dvasine padėtimi ir gy
venimu ir nejaučiame savo ak
lumo. Kodėl? Dvasinis aklu
mas yra nuodėmės pasekmė 
pasaulyje. Šv. Paulius tą pro
cesą labai vaizdžiai aprašo 
Laiškuose Romėnams. Vieto
je Dievo žmogus pradeda gar
binti kūrinius. Iš lėto pranyks
ta nuodėmės jausmas, prade
dame save teisinti, ir mūsų są
žinė atbunka.

Šios gavėnios metu pagalvo
kime, ar savo širdimi, savo 
dvasinėmis akimis matome 
Kristaus šviesą, ar tikrai pa
žįstame Jėzų. Dievo Sūnus, Pa
saulio Šviesa — Jėzus atėjo 
tam, kad išgelbėtų mus iš mū
sų tamsybės. Kaip ir Jono evan
gelijos aklajam, taip ir mums 
visiems reikia Jėzaus šviesos, 
kad ta šviesa pasiektų mūsų 
širdis, pakeistų gyvenimą.

Melskimės ir mes, kad su
prastume ir pamatytume Die
vo veikimą savo gyvenime. 
Mes visi esame nusidėjėliai, 
visiems reikia atleidimo. Mums 
reikia išsilaisvinimo iš įvairių 
baimių. Mums reikia su džiaugs
mu stovėti Dievo šviesoje ir 
pajusti, kad esame Jo vaikai.

Prašykime Šv. Dvasios malo
nių ir pagalbos, kad tas atsi- 
vertimas-praregėjimas taptų 
realybe. Prašykime su tikėji
mu, ir mūsų malda bus išklau
syta. Mūsų akys atsivers nau
jam gyvenimui. Toks yra mus 
mylinčio Tėvo pažadas.

Vasario 16-tosios iškilmės Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, prie atstatyto paminklo Žuvusiems 
už Lietuvos laisvę. Skulptoriaus Juozo Zikaro suprojektuotą paminklą pokaryje sunaikino okupacinis sovietu 
režimas. Atstatyme teko naudotis išlikusiomis nuotraukomis, kauniečių atsiminimais Nuotr. Antano Gylio

“Ir derybos... turės prasidėti”
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vės sugautas, pirmam kartui 
tejaustų vieną šio laiko jų po
litikos Veiksnį — Nepriklau
somybės siekimą”.

Jaunimo iškilmė
Pačios Vasario 16-osios die

nos renginiai Vilniuje atiduo
ti jaunimui, prasidėjo akade
mine valanda, pavadinta “jau
nuomenės uždaviniai nepri
klausomybės prieaušryje”, 
moksleivių rūmuose (buv. pio
nierių). Didžiulė salė pilnutė
lė (operos rūmuose tuščių vie
tų matėsi), pasieniais, ant 
laiptų pristoję jaunimo su vė
liavom (trispalvėm, gedimi- 
naičių, žygeivių, jaunalietu
vių, latvių, estų), prie scenos 
atremti dideli eglišakių vaini
kai, nupinti atgulusiems Rasų 
kapuose. O scenoje iš kraštų 
trispalvės, per vidurį — tam
siai raudona vėliava su Vyčiu, 
kairėje tribūna, papuošta Ge
dimino stulpais, dešinėje — 
stalelis pirmininkaujančiam. 
Amfiteatrinėje salėje, kiek 
akys užmato, beveik tik jauni
mas; daug mergaičių su ka
som.

Pirmininkauja prof. Arvy
das Žygas (iš JAV, ateitininkų 
federacijos pirmininkas). Jo 
pristatytas, akademinę valan
dą pradeda Petras Pliumpa 
(iškalėjęs 15 metų; pirmą sy
kį nuteistas 1958 m. už trispal
vės iškėlimą). Po jo į tribūną 
pakyla Viktoras Petkus (suim
tas tris kartus: 1947, 1957 ir 
1978 m.), toliau — Arvydas Juo
zaitis (Sąjūdžio seimo tarybos 
narys, “Šiaurės Atėnų” redak
torius), Gintė Damušytė (niu
jorkietė), su švente pasveiki
na simpatiška latviukė.

Pagrindinė P. Pliumpos kal
bos mintis — fizinės ir dvasi
nės nepriklausomybės nesuta
pimas, būtinybė išvaduoti ne 
tik žmogaus kūną, bet ir sielą. 
Su dideliu susirūpinimu jis 
kalba apie jaunimą, netekusį 
etinių vertybių sampratos, 
praradusį pagarbą Dievui, 
žmogui, dorovei. Sovietinės 
mokyklos išugdytas dorovinis 
mankurtizmas, neatsiejamas 
nuo hedonizmo, eina su vėlia
va, skelbiančia sumodernintą 
romėnų liaudies šūkį — “deg
tinės ir žaidimų”. Sekančių iš 
paskos, deja, daug, ir kova už 
dvasios išvadavimą bus ne
lengva.

Amerikos lietuvių kalbos
Kokia įsimintina buvo JAV 

gimusio Arvydo Žygo kalba (tu
riniu. nepamirštu tėvų kalbos 
žodžiu)! Pradėjęs klausimu, 
kas esame — merdinti, nukan
kinta tauta, ar tylintis ugni
kalnis, pripažinęs didingą at
gimimą po didingos kančios — 
iškėlė sunkų uždavinį: įrody
ti pasauliui, šiandien žiūrin
čiam į Lietuvą, didingumą lais
vėje. Jo žodžiais tariant, “egza
minas jau prasidėjo”. “Šian
dien yra Didysis šeštadienis, 
rytoj — sekmadienis, prisikė
limas”. Ar mokame atleisti, at
siprašyti, gerbti savo tautos 
žmogų? Tegul meilę, pagarbą 

kitam įgyvendina dabartinė 
karta.

Kviesdamas, ragindamas į 
didingumą, mokydamas jo, A. 
Žygas iš tiesų pasakė didin
gą kalbą, vertą laisvo žmogaus 
dieviškos dvasios, Vasario 
16-osios simbolio. (Šalia sė
dėjęs nepažįstamas vyriškis 
įvertino: “puiki kalba”).

A. Žygo labai pagarbiai pri
statyta niujorkietė Gintė Da
mušytė (kiek vargo patyrė, kol 
Maskva sutiko įleisti ją į Lie
tuvą ...) buvo pasveikinta nuo
širdžiausiais plojimais. Taip 
pat gera lietuvių kalba ji pa
brėžė būtinas išsiugdyti mora
lines savybes; meilę darbui, 
tikslo siekimą, veržlumą, o sy
kiu gerumą, aukojimąsi, kilnu
mą. Įdomiai skambėjo šioje sa
lėje mintis apie mokėjimą susi
daryti platų žvilgsnį į pasau
lį ir save, apie tai, kad “esame 
vilčių erdvėje”. (Kažin koks 
klausytojų procentas galėtų 
pasakyti, kad pranešėjos mi
nėtos moralinės savybės yra 
nesvetimos?).

Žygiuojame gatvėmis
Po akademinės valandos su 

vėliavom, deglais, gėlėm, vai
nikais, šūkiais (pirmasis — “Jei 
Dievas su mumis, kas prieš 
mus?”) iš moksleivių rūmų, iš 
dešiniojo Neries kranto jauni
mas nužygiuoja į kairįjį. Prie 
Aukščiausiosios tarybos rūmų 
prisijungia laukiantieji ati
duoti karinius bilietus, taip 
pat su šūkiais. (Viename jų 
pranešama pasauliui: “Mano 
tėtė netarnaus okupacinėje 
armijoje”. Šūkį, palypėję ant 
suolo, laiko dviese, iš abiejų 
pusių stovi draugai su vėliavė
lėm. Vyriausiam tų “vyrų”, gal 
septyneri .. . Juos apspinta 
fotografai). Toliau jaunatviš
ku žingsniu traukiama į seną
ją turgaus aikštę Lukiškėse 
(gaila, be dainos, tarpais kie
tai, kampuotai paskanduoda- 
ma “Okupantai lauk”, “Rusų 
tankai lauk”, “Lietuva bus lais
va”), kur aplenkiama Lenino 
skulptūra ir sustojama prie 
1863 m. sukilėlių paminklinės 
lentos. Pagerbdami žuvusieji 
už laisvę, pakarti, sušaudyti 
ir pasukama į Katedros aikštę.

Tautinė ir sovietinė mokykla
“Būkime verti laisvės” - tai 

pagrindinė mitinge kalbėju
sių mintis. Ar Lietuvos jauni
mas jai pasirengęs, ar jis pasi
ruošęs labai rimtam ir atsakin
gam darbui? Šiuos du neatski
riamus dalykus vienaip ar ki
taip liečia kone kiekvienas 
kalbėtojas, sveikintojas (iš 
Veimaro, Estijos, Gruzijos).

Kaip ryškiai atsiskleidė 
mokyklų (senosios, nepriklau
somybės laikų, diegusios ne
kintančių vertybių supratimą, 
ir tebegyvuojančios sovieti
nės, velkančios mankurtišku- 
mo šleifą) idėjiniai pamatai, 
auklėjimo dvasia, linkmė dvie
jose kalbose: IX vidurinės mo
kyklos auklėtinio Jono Akelio 
ir 103 metų savanorio nuo Va

rėnos Romualdo Valentukevi- 
čiaus. Pirmasis stabčiodamas, 
trūkčiodamas, kapotai pasa
kojo apie bendraamžius - abe
jingus, grubius, išglebusius, 
besididžiuojančius, kad jie to
kie, kitus - pasimetusius, tre
čius - viską neigiančius. Ir lyg 
Dievo dovana plaukė šviesi, ne
ilga šimtamečio kalba, kvieti
mas į vienybę, darnumą, būti
ną tiek valstybei, tiek šeimai.

Prie Basanavičiaus kapo
Po Mišių arkikatedroje, ku

rias laikė taip pat buvęs poli
tinis kalinys kun. Kastytis Ma
tulionis, pajudama į Rasų ka
pus. Pro universitetą, pro šv. 
Joną, namus, kuriuose buvo pa
skelbtas Nepriklausomybės ak
tas (čia sustojama, nusilenkia
ma), eisena su vėliavom, vaini
kais, šviesuliais nuvingiuoja 
daug mačiusiomis, papuošto
mis senamiesčio gatvėmis. Jau 
ir Aušros Vartai. Sena mote
ris lėtai atidaro metalines gro
tas, atitraukia uždangalą ir 
eisenai nušvinta Gailestingu
mo Motinos, nuostabiosios Re
nesanso Madonos paveikslas. 
(“Spindės paveikslas, švies ir 
spinduliuos, / Ir žiūrintiem į 
jį neregimą / Malonę skleis, 
lyg šildys skurdžią dvasią, 

/ Žavės ir laimins, ir kančias 
pagydys ..B. Sruoga).

Rasose vėjelis vos judina 
vėliavų šilką. Tokia nakties 
ramuma, danguje spindi vasa
rio žvaigždės, o apačioje, ant 
J. Basanavičiaus kapo - žvakių 
liepsnelės. Prie jo V. Petkus 
tribūno balsu kviečia tylos mi
nute pagerbti visus kovojusius, 
žuvusius. Po jos nubanguoja 
Tautiška giesmė. Paskui aplan
komi savanorių kapai.

Kažkieno gera ranka vieno
dai papuošė ir lietuvių, ir len
kų kapus, - visi apkaišyti gė
lėm, šakelėm, žvakėm. Čia jo
kių kalbų, stovi visi susimąs
tę, tik kartais plyksteli angliš
kai kalbančių filmuotojų švie
sos. Po gero tarpo suskamba 
kanklės, ir tyloje nuplaukia 
“Lietuva brangi” melodija. Jau 
buvo beveik vidurnaktis . . .

Žmonės Vilniuje protestuoja prieš jaunuolių šaukimą į sovietinę kariuo
menę. Nuotraukoje j karstą sumestos šaukimo knygutės

Ryšium su Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimu didž. 
gerb. SENATORIUS STAN
LEY HAIDASZ, P. C. praneša 
apie duotą eigą senato pareiš
kimui, kuriame sakoma,
KAD Kanados senatas per
duoda sveikinimus Aukščiau
siajai Lietuvos respublikos 
Tarybai už jos patriotizmą ir 
drąsą kovo 11 dieną, išreiš
kiant visos tautos valią ir skel
biant Lietuvą nepriklausoma 
valstybe;
KAD senatas pripažįsta teisę 
Lietuvos vyriausybei ir de

PRANEŠIMAS IS ŠVEDIJOS

Lietuvos rinkimų atgarsiai
A. I,EMBERGAS

Paaiškėjus pirmiesiems Lie
tuvos rinkimų rezultatams, 
Stockholmo dienraštis “Da- 
gens Nyheter” vasario 26 d. 
laidoje skyrė Lietuvai žymiau
sią vietą pirmame puslapyje 
su rėkiančia antrašte: “Lie
tuva išstoja iš sovietų”. Laik
raščio korespondentas Anders 
Steinvall, iš Maskvos praneš
damas apie didelį Sąjūdžio 
laimėjimą, rašė, jog tai reiš
kia, kad artimoje ateityje res
publika pareikš norą išstoti iš 
Sov. Sąjungos. Rinkimų duo
menys rodo, kad valdančioji 
kompartija praktiškai netenka
valdžios. Sąjūdis tikisi per 
papildomus rinkimus padidin
ti savo atstovų skaičių par
lamente iki šimto.

Tame pačiame numeryje 
“Dagens Nyheter” skelbia re
dakcijos straipsnį — “Lietuvos 
žingsnis į laisvę”. Vedamasis 
iliustruojamas Brazausko nuo
trauka su tokiu prierašu: “Ga
lo pradžia. Sovietinis komu
nistų vadovas turi daugiau pa
grindo būti neramus po rinki
mų Lietuvoje, kur populiaru
sis Algirdas Brazauskas žen
gia į didelį pralaimėjimą”. 
“Dagens Nyheter” rašo: “Šeš
tadienis buvo istoriškas, nes 
sovietų valdomi žmonės paga
liau turėjo galimybę pasirinkti 
tarp daugelio skirtingų pažiū
rų ir balsuoti prieš marksiz- 
mą-Ieninižnją. Pirmieji res
publikos rinkimai pavertė 
kompartiją mažuma”.

Stockholmo liberalų dien
raštis mano, kad rinkimų duo
menys Lietuvoje ir simboliš-

Kodėl imperija turi subyrėti
Tokiu pavadinimu Jurij Afa- 

nasjevas, Sovietų istorikas ir 
Andrejaus Sacharovo bendra
darbis, “Time” žurnale kovo 
10 d. laidoje parašė straipsnį. 
Jame jis rašo — “perestroikos” 
iniciatoriai dar iki šiol nega
li pilnai suvokti tautybių ir se
paratizmo problemos Sov. Są
jungoje. Taipogi neišdrįso pri
pažinti, kad griūva paskutinė 
pasaulio imperija kartu su sta
linizmu ir jo sukurta sistema.

Kai steigėsi Sov. Sąjunga, 
Leninas ir kiti buvo įsitikinę, 
kad jie renkasi pačius geriau
sius metodus išspręsti tauty
bių problemą. Iš tikrųjų jie pa
ruošė laiko bombą.

Lenino tikslas buvo pasau
linė revoliucija, Stalino — su
jungti įvairias tautybes, kul
tūras bei civilizacijas į vieną 
sąjungą. Bet norint pasiekti 
šiuos tikslus, reikėjo naudoti 
masinę prievartą. Tokia są
junga neturėjo pastovios atei
ties nuo pat jos pradžios.

Leninas dar buvo supratęs, 
kad Sąjungoje atskiros res
publikos paliktos be teisių. 
Eventualiai visa valdžia bus

O S

mokratiškai išrinktai Aukš
čiausiajai Tarybai skelbti Lie
tuvos nepriklausomybę;
KAD senatas linki pasiekti 
Lietuvai visišką laisvę ir ne
priklausomybę;
KAD senatas taipgi ragina Ka
nados vyriausybę paremti lie
tuvių tautos apsisprendimą ir 
Aukščiausiosios Tarybos tiks
lus ir
KAD didž. gerb. parlamento 
pirmininkas šio pareiškimo 
tekstus siunčia Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirminin
kui.

kai, ir politiškai kelia iki šiol 
gal rimčiausius klausimus. Sa
varankiškos Lietuvos kompar
tijos padėtis prieš rinkimus 
buvo puiki, nes ji pasiskelbė 
laisva nuo Maskvos globos, ir 
jos vadovas Brazauskas buvo 
populiariausias politikas. Bet 
to nepakako, kad partija su
rinktų daugiau kaip penktada
lį balsų. Duomenys pasirodė 
blogesni negu buvo laukiama. 
Daugumą išrinktųjų deputatų 
rėmė Sąjūdis, todėl atsirado 
sąlygos sudaryti nekomunis- 
tų vadovaujamą vyriausybę ir 
paskelbti nepriklausomą vals
tybę.

“Dagens Nyheter” toliau pa
žymi: pagrindas išstoti iš Sov. 
Sąjungos jau yra — tai nese
niai paskelbtas Aukščiausios 
tarybos nutarimas, kad Stali
no ir Raudonosios armijos Lie
tuvai primestas įstojimas 1940- 
tais metais buvo neteisėtas ir 
negalioja.

Stockholmo laikraštis pri
leidžia, kad Lietuvai naujoje 
padėtyje reikės su likusiais 
sovietais kietai derėtis dėl 
ūkio sąlygų. Reikės irgi kons
truktyviai spręsti varginan
čius saugumo klausimus. Dau
gelis trokšta, kad Lietuva ir 
kitos Pabaltijo tautos atsar
giau veiktų, atsižvelgdamos 
į opią Gorbačiovo padėtį. Ta
čiau nėra jokio kelio atgal, 
jokio taikingo sugrįžimo. Mes 
turime pasitikėti lietuvių ge
ra nuovoka. Su savo laisvais 
rinkimais šie ilgai tildomi kai
mynai savo ruožtu tikisi iš mū
sų pagarbos ir šilumos.

sutelkta centre, globojamo, 
anot jo, rusų — šovinistų — 
piktų biurokratų. Ta baimė 
pilnai išsipildė, kai mirė Le
ninas ir valdžią perėmė Stali
nas.

Sov. Sąjungoje įvairi įtam
pa kyla iš nesupratimo, būtent 
pačio pagrindinio fakto — Sov. 
Sąjunga nėra kraštas ir vals
tybė. Tai Eurazijos teritorija, 
kurioje yra įvairios kultūros 
ir civilizacijos, šalia viena ki
tos gyvenančios tautos bei 
valstybės. Joms įkyrėjo kolo
nizacija, žiaurumai, pažemi
nimai.

Mes, sako autorius, negali
me susigyventi su mintimi, 
kad Sov. Šąjunga, kaip valsty
bė neturi ateities.

Įvairūs kraštai Sov. Sąjun
goje ilgisi suverenumo. Sovie
tų vadovybė negali nusikraty
ti įsitikinimo —jei bus pakeis
ta šiuolaikinė sistema, tai iš
tiks chaosas ir Sąjungos suby
rėjimas.

Realybė yra tokia — Krem
lius stumia respublikas į atsi
skyrimą. Baltijos valstybės jau 
žengia šia kryptimi. Tas pats 
atsitiks ir su kitomis respub
likomis. Tik vienintelė alter
natyva — Sąjunga suverenių ir 
politiškai nepriklausomų vals
tybių. A.

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

"TŽ” leidėjai

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 
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"Amerikos balso" lietuvių tarnyboje Vašingtone apsilankęs Lietuvos žmogaus teisių gynėjas Petras Cidzikas su 
redakcijos nariais. Iš kairės: Jurgis Bradūnas, dr. Saulius Sužiedėlis, Rita Baltušytė, Linas Rimkus, Kristina 
Nakienė, Petras Cidzikas, Romas Kasparas, viešnia iš Vilniaus ir Vladas Būtėnas Nuotr. A. Pakštienės

Vasario 16-toji Lietuvos pasiuntinybėje
“TŽ" bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Lietuvos rūpesčiai paskelbus nepriklausomybę

Praeitą spalio mėnesį Va
šingtone apsilankiusios Kana
dos lietuviu ekskursijos, ku
riai vadovavo kun. A. Simana
vičius, OFM, ir a.a. muz. V. Ve- 
rikaitis, dalyvė skaitytojų laiš
ke “TŽ” redakcijai pakartoti
nai ir su džiaugsmu paminėjo, 
jog ekskursija apsilankė ir ne
priklausomos Lietuvos konsu
late Vašingtone. Tačiau dar 
kartą, kaip per 11 bendradar
biavimo šiame savaitraštyje 
metų esu rašęs, noriu primin
ti, kad JAV sostinėje veikia ne 
koks tai Lietuvos konsulatas, 
kaip Niujorke, Čikagoje, To
ronte ar Los Angeles, bet ne
priklausomos Lietuvos res
publikos pasiuntinybė.

Su Amerikos viceministere
Šios, per daugelį dešimtme

čių ypač spaudos daugiau ar 
mažiau ignoruotos, pasiunti
nybės vardas į viešumą iškilo 
šiais metais, tėvynėje sparčiai 
vykstant laisvėjimo procesui. 
Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet Vasario 16 šventės 
proga Lietuvos atstovas Va
šingtone St. Lozoraitis su žmo
na Daniele surengė priėmimą 
užsienio diplomatams, aukš
to rango amerikiečių pareigū
nams. Į priėmimą buvo kvies
ti ir visi sostinėje bei apylin
kėse gyvenantys lietuviai.

Kai po 6 v.v. jūsų bendradar
bis nuvyko į penkių aukštų pa
siuntinybės rūmus, ją rado 
jau kone pilnutėlę svečių. 
Įėjom beveik kartu su aukš
čiausio rango lietuvaite pa

B ai tųjų rūmų pareiškimas
Baltųjų rūmų spaudos sekre

torius padarė sekantį pareiš
kimą:

Jungtinės Amerikos Valsty
bės niekuomet nepripažino Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos prie
vartinį įjungimą į Sovietų Są
jungą. Mes pastoviai rėmėme 
Baltijos žmonių neginčijamą 
teisę taikiu būdu apsispręsti.

Naujas parlamentas paskel
bė norą atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę. Jungtinės 
Amerikos Valstybės ragins 
sovietų vyriausybę gerbti Lie
tuvos gyventojų valią, pareikš 
tą per laisvai išrinktus atsto

AfA 
PRANUI ŽALIAUSKUI

mirus,
jo žmoną JUZĘ, dukras - ONĄ, JULĘ ir RAMUTĘ, sūnų 
ALGĮ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiu -

Bronius Urbelis

AfA 
PRANUI ŽALIAUSKUI

mirus,
jo žmonai JUZEI, dukroms - ONAI, JULEI ir RAMUTEI, 
sūnui ALGIUI bei jų šeimoms reiškiu gilią užuojautą -

Elena Undraitienė

reigūne JAV administracijo
je — Amerikos miestų plana
vimo ministerio J. Kempo vie
na iš trijų pavaduotojų — vice
ministere Skirma Ona Kond- 
ratiene ir jos vyru dr. Ramūnu 
Kondratu. Skirma čia pat man 
prasitarė, kad šiandien ji da
lyvauja jau antrame minėji
me, nes šiandien anksčiau jos 
pastangomis Lietuvos nepri
klausomybės šventė buvo pa
minėta ministerijoje, dalyvau
jant pačiam ministerui ir apie 
30 aukštesnio rango ministeri
jos pareigūnų. Toks atvejis, 
galimas dalykas, yra pirmas 
Amerikos istorijoje.

Daug žurnalistų
Pasak dienraščio “Washing

ton Post”, kurio koresponden
tas kitą dieną paskelbtame re
portaže Lietuvos pasiuntiny
bę pavadino nuo 1940 m. bir
želio mėn. esančiu Lietuvos 
“priešakiniu postu” Vakaruo
se, priėmime dalyvavo dau
giau kaip 300 svečių. Tai tik
rai buvo galima pajusti ypač 
antrame pasiuntinybės aukš
te, kur dviejuose salionuose 
ir valgomajame buvo tiesiog 
spūstis. Labai sunku buvo at
skirti, kur čia užsienio diplo
matas, kur amerikietis parei
gūnas ar žurnalistas. Tegalė- 
jom atpažinti tik televizijoje 
matomus veidus, tarpe jų per 
visos Amerikos televizijos 
perduodamos populiarios Mc
Laughlin grupės dalyvę Elea
nor Cliff ir jos vyrą dienraščio 
“Cleveland Plain Dealer” Va- 

vus ir tikisi, kad Lietuva sa
vo teritorijoje rūpinsis ma
žumų teisėmis.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės tiki, kad bendri Lietuvos, 
Sovietų Sąjungos ir visų CSCE 
kraštų interesai gali išspręs
ti šį klausimą taikiu būdu.

Mes kreipiamės į sovietų vy
riausybę, kad ji pradėtų konst
ruktyvius pasitarimus su Lie
tuvos vyriausybe.

Mes tikime, kad iš abiejų pu
sių bus išvengta smurtinių ne
susipratimų.

1990 m. kovo 11d. 

šingtono biuro šefą T. Brazai
tį.

Šalia jų buvo trys dienraš
čio “Washington Post” redak
cijos štabo nariai, žurnalų 
“Newsweek”, “National Geo
graphic” ir kitų atstovai. Šalia 
Suomijos radijo, Japonijos 
laikraščio ir kitų komunikaci
jos pareigūnų matėsi “Asso
ciated News” agentūros Mask
vos biuro šefas Brian Brum
ley. Taip svečių tarpe matėsi 
JAV nusiginklavimo šefas Ed
vardas Rowney, 15 valstybės 
departamento pareigūnų, iš 
kurių penki vyksta dirbti į 
JAV konsulatą Leningrade. 
Iš diplomatų ryškiai išsiskyrė 
Vatikano pronuncijus Vašing
tone arkivyskupas Pio Laghi. 
Tuo tarpu kitų užsienio diplo
matų neatpažinau ir jų sąrašo 
neturiu. Malonu pabrėžti fak
tą, kad dalyvavo ir daugiau 
kaip 20 svečių iš Lietuvos, 
tarp jų 17 vidurinių mokyklų 
mokinių su savo mokytojomis.

Kitą dieną aprašydami pri
ėmimą amerikiečių dienraš
čiai pranešė (ir pasiuntinybės 
įstaigos vedėja M. Samatienė 
čia rašančiam patvirtino), kad 
šį kartą į Lietuvos atstovo 
kvietimą reagavo ir pats vals
tybės sekretorius James Bake- 
ris, atsiprašydamas, kad dėl 
kitų įsipareigojimų priėmime 
negalėsiąs dalyvauti.

Didelis dėmesys
Kiekvieną atvykstantį į pri

ėmimą penkių aukštų Lietu
vos pasiuntinybės rūmuose, 
prie kurių fasado, kaip ir kiek
vienais metais, plevėsavo Lie
tuvos trispalvė, pasitiko Lie
tuvos atstovas Stasys Lozorai
tis su iš Italijos atvykusia sa
vo žmona Daniele. Atstovo pa
stangomis buvo paruoštas tur
tingas užkandžių stalas, nors 
prie jo ir nelengva buvo prisi
grūsti. Taip pat kampuose bu
vo įrengti barai, kelneriai ne
šiojo gėrimus, ypač šampaną. 
“Washington Post”, nemažai 
vietos skirdamas priėmimo 
aprašymui, pastebėjo, kad šį 
sykį, pirmą kartą po daugelio 
metų, priėmime buvo patar
naujama ir vodka. Ne tik ame- 
rikietška, bet ir lenkiška.

Dėl ko šis tradicinis Vasario 
16 priėmimas Lietuvos pa
siuntinybėje šį kartą susilau
kė tiek daug dėmesio? Atsaky
mas tegali būti tik vienas: tau
tos atgimimui vykstant ir Lie
tuvai bandant galutinai nusi
kratyti Maskvos jungo, į ją yra 
atkreiptas ne tik Amerikos, 
bet ir viso pasaulio dėmesys. 
Dėl to tiek dėmesio skiriama 
ir Lietuvos “priešakiniam pos
tui” užsienyje — Lietuvos pa
siuntinybei Vašingtone.

“TŽ” klaidos patikslinimas
Ta pačia proga tenka patiks

linti “TŽ” paskelbtą neteisin
gą informaciją apie Lietuvos 
atstovus. “TŽ” 1990.11.6 nr. sky
riuje “Lietuviai pasaulyje”, 
remiantis nenurodytais šalti
niais, paskelbta, kad “Lietu
vos atstovas Vašingtone dr. S. 
Bačkis dirbo iki sunkaus su
žeidimo eismo nelaimėje 1987 
m. lapkričio 15 d. Jį ten yra pa
keitęs Stasys Lozoraitis ...”

Aukščiausiajai Lietuvos Ta
rybai paskelbus nepriklauso
mybės atstatymą, pasaulio dė
mesys vėl nukrypo į Lietuvą. 
Radijas, televizija skelbė ži
nias, didžioji spauda straips
niais ir vedamaisiais svarstė 
jos ateitį. Pagrindinė mintis 
- kelias į nepriklausomybę ne
bus lengvas, tačiau teisė ir 
moralė yra Lietuvos pusėje.

Ragina tartis
“The New York Times” kovo 

12 d. laidoje rašo, kad Gorba
čiovas nesiųs tankų, bet lie
tuvių laukia ilgas derybų ke
lias. M. Gorbačiovas reikalauja 
iš lietuvių bilijonų dolerių 
kompensaciją. Kelia taipogi 
teritorinius klausimus. Pvz. 
Klaipėda esanti reikalinga ap
rūpinti kariniais ir kitais reik- 
meninimis Karaliaučiaus sri
tį. Be to, nepriklausoma Lie
tuva atskirs minimą sritį nuo 
Sov. Sąjungos. Laikraštis pa
taria lietuviams išmintingai 
ir tvirtai ginti savo teises, ta
čiau nepaneigti ir Sov. Sąjun
gos.

Taip pat rašoma, kad prezi
dento Busho administracija ra
gina Sov. Sąjungą gerbti Lie
tuvos parlamento nutarimą ir 
pradėti derybas su nauja Lie
tuvos vyriausybe. Tikimasi, 
kad iš abiejų pusių bus išveng
ta smurto, riaušių ir jėgos nau
dojimo.

Drąsi iniciatyva
“The Globe & Mail” kovo 13 

d. laidoje išspausdino vedamą
jį, kuriame rašoma, kad Kana
da nepripažino Lietuvos įjun
gimo į Sov. Sąjungą ir visuo
met teigė, kad Lietuva pati tu
ri nuspręsti savo ateitį.

Pagaliau lietuvių parlamen
tas nusprendė reikalauti ne
priklausomybės atstatymo. Lie
tuvos žmonės užsitarnauja vi
sų demokratinių vyriausybių 
pritarimo ir įvertinimo, kad 
jie savo laisvės ir nepriklau
somybės siekia demokratišku 
ir taikiu būdu.

Padrąsina konservatoriaus 
politbiuro nario J. Lygačiovo 
pareiškimas, kad nebus naudo
jama karinė jėga. “Tankai čia 
nieko nepadės”, - pasakęs jis 
korespondentams.

Lietuvių drąsi iniciatyva ga
li turėti įtakos visai Sov. Są
jungai, greičiau gali paplisti 
liberalinės idėjos. Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mas įvyko anksčiau negu dau

gelis tikėjosi. Kai kurie ir pa
tys lietuviai to dar nelaukė. 
Todėl dabar esąs laikas lietu
viams išlaikyti rimtį, kantrybę, 
nusistatymą ir toleranciją.

Paskirta komisija
Tas pats dienraštis kovo 14 

d. laidoje išspausdino kores
pondento J. Sallot straipsnį, 
kuriame rašo, kad, Gorbačiovo 
pareiškimu, sovietinė valdžia 
nesileis j derybas su Lietuva. 
Bet lietuviai politikai galvo
ja kitaip. M. Gorbačiovas even
tualiai su Lietuvos nepriklau
somybės klausimu apsipras. 
Prieš tai jis pasižadėjo tartis 
su Estijos atstovais dėl šios 
respublikos statuso. Esą du 
vienas kitam priešingi pareiš
kimai. Be to, Gorbačiovas pa
reiškęs, kad jis paskyręs mi
nister} pirmininką N. Ryžko
vą vadovauti komisijai, kuri 
ištirs Lietuvos situaciją ir pa
ruoš pranešimą.

Vienas iš Lietuvos komunis
tų vadovų A. Čekuolis aiški
nęs, kad Gorbačiovas mėgsta 
žengti mažais žingsniais. Jis 
kalbėsis. Jam esą reikia duoti 
kreditą, kad Rusijos dešinieji 
negali panaudoti jėgos.

Maskva kalbėsis
“The Toronto Star” kovo 14 d. 

laidoje išspausdino vedamąjį 
“Laisva Lietuva sukrėtė Mask
vą”. Jame rašoma — istorija, 
moralė, laiko momentas re
mia Lietuvos demokratinį ne
priklausomybė paskelbimą.

Istorija primena, kad Lie
tuva su kitom dviem Baltijos 
valstybėm 1940 m. buvo Mask
vos jėga aneksuota, Stalinui 
ir Hitleriui susitarus. Mora
lė pripažįsta tautų laisvę ir 
apsisprendimą. Laiko momen
tas - paskutiniai įvykiai Rytų 
Europoje negalėjo nepaliesti 
ir Lietuvos.

M. Gorbačiovui reikia duo
ti kreditą, kad nenaudoja jė
gos, tačiau nesuprantama, kad 
lietuvių demokratinį nutari
mą vadina nelegaliu, kai pati 
Sov. Sąjungos konstitucija lei
džia respublikoms atsiskirti.

Lietuvių žygis neduoda daug 
vietos Gorbačiovui manevruo
ti, tačiau jis turi tai daryti po- 
litbiure, parlamente Maskvoje 
ir pasaulio scenoje. Gorbačio
vo politiniai ėjimai rodo, kad 
dabartiniai pasikeitimai bus 
sprendžiami prie derybų sta
lo. Jo negatyvus pasisakymas 
gali būti niekas daugiau kaip

Kanados pensininkams siūlome įvairių užsiėmimų, 
paruoštų federacinės valdžios.
Ar norėtumėte jūs ką nors 
apie tai sužinoti?
“Informacija apie fe
deracinės valdžios pro
gramas ir patarnavimus 
pensininkams” paaiškins 
jums apie federacinės val
džios teikiamus priedus ir
patarnavimus pensininkam. 
Informacija atspausdinta 
anglu ir prancūzų kalbomis. 
Taipgi šią vasarą ji pasiro
dys ir kitomis devyniomis kal
bomis. Bus išleista ir atskira 
knygele anglų ir prancūzų kal
bomis dar šį pavasarį. Jei jūs 
norėtumėte apie tai gauti 
informacijos, galite pasirinkti 
iš atkarpoje išvardinto sąrašo, 
kuria kalba informaciją pagei
dautumėte gauti. Prašome užpil
dyti žemiau spausdinamą atkarpą 
ir pasiųsti čia nurodytu adresu:
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užėmimas pradinės pozicijos 
derybose.

Turėtų pripažinti
“The Toronto Sun” kovo 14 

d. laidoje irgi išspausdino 
vedamąjį “Laisva Lietuva”. Da
bar Gorbačiovas, rašoma, lai
kosi kietos linijos prieš drą
sų Lietuvos žygį būti nepri
klausoma. Jis šaukia, kad Lie
tuvos pajudėjimas yra “nelega
lus” ir “negaliojantis”. Bet, 
pasak vedamojo, Gorbačiovas 
turi suprasti, kad Lietuvos ne
priklausomybės įgyvendini
mas negali ilgiau užsitęsti. 
Nėra jokio moralinio pateisi
nimo - 1940 m. Stalino ir Hitle
rio susitarimu Baltijos vals
tybės jėga buvo įjungtos į Sov. 
Sąjungą. Keista, kad Gorbačio
vas reikalauja iš lietuvių kom
pensacijos. Lietuva daugiau 
gali reikalauti vien už vergų 
darbą.

Teisingai elgėsi Kanada, kai 
ji nepripažino prievartinio 
įjungimo, bet dabar tuojau Ka
nados valdžia turėtų suteikti 
Lietuvai diplomatinį pripaži-

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). 

nimą. Neužtenka parlamento 
priimtos rezoliucijos, remen- 
čios Lietuvos atsiskyrimą nuo 
Sov. Sąjungos.

Esame liudininkai, kaip bus 
išlaikytas “perestroikos” egza
minas. Jei Gorbačiovas yra 
toks geras, kaip kartais jo žo
džiai, turi būti laisva Lietu
va, laisva Latvija ir laisva Es
tija.

Pilna nepriklausomybė
Toje pačioje laidoje dien

raštis išspausdino savo ko
respondento Bob MacDonald 
straipsnį, kuriame Gorbačio
vą laiko labiausiai liguistu 
juokdariu, kai jis iš Lietu
vos pareikalavo 34 bilijonus 
dolerių. Kaip jis gali drįsti? 
Lietuviai sako, kad jie lengvai 
galėtų pareikalauti iš Sov. Są
jungos 480 bilijonų dolerių. Tai 
tik dalis kompensacijos už žu
dymus, kalėjimus, kankinimus 
ir 300,000 deportuotų lietuvių, 
kurie dirbo Sibire vergais. Jei 
būtų sudarytas tarptautinis 
teismas, tai lietuvių kompen
sacija galėtų pasiekti 900 bi
lijonus dolerių.

Gorbačiovas turėtų įsiklau
syti, ką kalba patys sovietų re- 
formistai. Pvz. S. Stankevich 
sako: “Aš manau, kas atsitiko 
Lietuvoje, neišvengiamai taip 
turėjo įvykti. Mes turime pra
dėti pasitarimus su visomis 
respublikomis ir sudaryti pa
grindą naujai federacijai”. Bet 
straipsnio autorius mano, kad 
Baltijos kraštų žmonės sutiks 
tik su pilna nepriklauso
mybe. J.A.

Brangiam tėveliui

AfA 
PRANUI ŽALIAUSKUI

mirus,
dukroms - ONUTEI, JULIJAI, RAMUTEI ir sūnui
ALGIUI bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą-

Vytas ir Marija Petruliai
Livonia, Ml

Iš tikrųjų dr. S. Bačkis buvo 
sunkiai sužeistas 1986 m. kovo 
10 d., bet tų pačių metų rugpjū
čio mėnesį stebuklingai po ne
laimės atsigavęs, jau sugrįžo 
į savo pareigas ir tik 1987.XI.16 
jas perdavė St. Lozoraičiui, 
pats ir toliau pasilikdamas 
Lietuvos diplomatijos šefo pa
reigose. 1989 m. gruodžio 13 d. 
Lietuvos pasiuntinybės rū
muose jo įpėdinis St. Lozorai
tis kartu su Vašingtono lietu
viais išvykstantiems į Paryžių 
Bačkiams surengė labai įspū
dingas išleistuves.
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©LAISVĖJANČIOJ TĖVYNĖJ e LIETUVIAI PASAULYJE
LENGVAJAI ATLETIKAI

Lig šiol Panevėžys turėjo tik 
pripučiamą lengvosios atletikos 
maniežą, kurį suplėšė vėjo gū
siai. Dabar buvo pastatytas mū
rinis pastatas, kurio skliautai 
apdengia 5.000 kv. metrą plotą 
su penkiais bėgimo takais. 
Skliautai remiasi tik į sienas, 
tad viduryje yra pakankamai 
vietos šuoliams į aukštį ir tolį 
bei kitoms lengvosios atletikos 
treniruotėms. Pasigendama tik 
vietos apšilimui bei kitą pa
galbinių patalpų, kurias numa
toma įrengti 1990 m.

KITOKIO VEIDO “TIESA”
“Tiesa” pernai paskutinė at

sisakė jos vinjetėn įjungto mask- 
vinio šūkio “Visų šalių proleta
rai, vienykitės!”, nusikabino net 
ir sovietinius ordinus, bet paliko 
ilgus metus turėtą įrašą: “Lietu
vos komunistų partijos centro 
komiteto, Lietuvos TSR aukš
čiausiosios tarybos ir Lietuvos 
TSR ministrų tarybos organas”. 
Tik organas buvo pakeistas laik
raščiu. Antrasis vinjetinio vei
do pakeitimas buvo įvesdintas š. 
m. vasario 1 d. laidoje, palikus 
gerokai sutrumpintą įrašą: “Lie
tuvos komunistų partijos Centro 
Komiteto laikraštis”. Pakeiti
mas nutartas nuo Maskvos atsi
skyrusios Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto polit- 
biuro posėdyje sausio 31 d. Skai
tytojams skirtame pranešime 
pabrėžiama, kad Lietuvos TSR 
aukščiausioji taryba ir minist
rų taryba leidžia “Valstybės 
žinias”, tad “Tiesa” ir toliau 
lieka laikraščiu visiems. Bus 
stengiamasi rašyti įvairiais 
Lietuvos respubliką liečian
čiais klausimais, plačiau at
spindėti jos gyvenimą. Ryšių 
su praeitimi neatsisakoma. Tai 
liudija “Tiesos” vinjetėn įjungti 
žodžiai: “Eina nuo 1917 m.”

PAŽADŲ NEUŽTENKA
Nepriklausomos Lietuvos dip

lomatas ir paskutinis užsienio 
reikalų ministeris Juozas Urb
šys dabar dažnai įjungiamas į 
jos tautinio atgimimo ir nepri
klausomybės atstatymo įvykius, 
nors yra gimęs 1896 m. vasario 
29 d. Šeteniuose, dabartiniame 
Kėdainių rajone. Vasario 23 d. 
“Tiesa” paskelbė Viliaus Kava
liausko pasikalbėjimą su J. Urb
šiu Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo klausimais. Jam tada 
buvo likusios tik penkios die
nos iki devyniasdešimt ketvir
tojo gimtadienio. “Tiesos” re
dakcija pridėjo reikšmingą prie
rašą: “Jau ne pirmą kartą mes 
kreipiamės patarimo į Lietuvai 
ir tautai nusipelniusius išmin
tingus žmones. Kiekvienas pa
galvokim, kiek mes esam skolin
gi šiam tiek kentėjusiam už Lie
tuvą vyrui: gal kas privalo at
siteisti už ministro triūsą sau
gant Lietuvos laisvę, kas už ne
kaltai praleistus metus kalėji
me, kas už vargą postalininėje 
Lietuvoje. Visuomenei reika
laujant, Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministras jau 
gauna 120 rublių pensiją, mo
kama kompensacija už neteisė
tą represavimą. O štai gyvena 
94-metis Juozas Urbšys triukš
mingame, aplūžusiame name, 
daugiau negu kukliame bute. 

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

Tel. (416) 364-5036

TOSHIBA V-83CZ

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

d IS'

Mes suprantame jus ir jūsų giminių Lietuvoje reikalavimus.
Mes turime didelį pasirinkimą 
stereo ir video magnetofonų, 
video kamerų, sintezatorių, kal
kuliatorių ir kitų elektroninių 
reikmenų.

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

bei jugoslaviškai.
SONY CFS-W350S

Visos elektroninės prekės yra PAL/SECAM, 220-VOLT.
Mes siunčiame iki 20 kg siuntinius į Lietuvą. Muitą galite su
mokėti Kanadoje ar Lietuvoje. Turime didelį pasirinkimą didelių 
ir mažų skarų, šalikų, sportinių batų, kelnių (jeans), odinių paltų, 
dirbtinių kailio paltų ir kitų drabužių, kuriuos mėgsta Lietuvoje.

Darbo valandos nuo pirmadienio iki šeštadienio
9 v.r.-5.30 v.p.p.

Nejaugi save gerbiąs Kauno 
miestas neras padoresnio būs
to šiam garbingam žmogui? Ar 
ir naujoji miesto valdžia dalys 
tik nieko nereiškiančius paža
dus ...”

TAUTINĖS ŠVENTĖS
Lietuvos aukščiausioji tary

ba vasario 9 d. tautinėmis šven
tėmis paskelbė: vasario 16 — 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
dieną, pagal tradicijas nusta
tomas Velykas, gegužės pirmąjį 
sekmadienį — Motinos dieną, 
lapkričio 1 — Mirusiųjų pager
bimo dieną, birželio 14 — Gedu
lo ir vilties dieną. Ta pačia pro
ga paskelbtas ir naujas nedar
bo dienų sąrašas, kurį sudaro: 
sausio 1 — Naujųjų metų diena, 
vasario 16 — Lietuvos valstybės 
atkūrimo diena, kovo 8 — Tarp
tautinė moters diena, gegužės 1
— Darbo žmonių tarptautinio 
solidarumo diena, gegužės 9 — 
Pergalės diena, lapkričio 1 — 
Mirusiųjų pagerbimo diena, 
lapkričio 7 — Spalio revoliuci
jos metinių diena, gruodžio 25
— Kalėdų diena. Velykos nemi
nimos, nes jos visada švenčia
mos sekmadienį, kuris yra ne
darbo diena. Nepriklausomybės 
siekiančioje Lietuvoje diplo
matiškai buvo palikta sovieti
nė Spalio revoliucijos šventė 
su Maskvos įvesta Pergalės 
diena.

LIETUVIAI KARININKAI
Nepavydėtiną lietuvių kari

ninkų bei jų šeimų problemą 
“Lietuvos ryto” skaitytojams 
atskleidžia Leokadija Sriubie- 
nė: “Mano žentas, gavęs kariš
kio diplomą, suprato, kad Lie
tuvoje nuo šiol jis bus tik sve
čias. Jis buvo išsiųstas į Mon
goliją. Vargo matė. Kai gimė 
dukrelė, mano dukra pradėjo 
važinėti į Lietuvą, kad galėtų 
užauginti sveiką mergaitę. Juk 
vyro tarnybos vietoje gyvenimo 
sąlygos buvo labai sunkios. Var
go ir tikėjosi, kad po penkerių 
metų vyrą paskirs į Lietuvą. De
ja, iš Mongolijos teko vykti į 
Baltarusiją (Gudiją — V. Kst.), 
kur jie net kambarėlio negavo. 
Prisiglaudė pas kažkokią senu
tę. Po pusantrų metų įsikėlė į 
butą, gimė dar viena dukra. Nau
jos bėdos — Baltarusijoje lietu
viškų mokyklų nėra. Vyresniąją 
mergaitę pasiėmėm mes, sene
liai. Kai paaugs jaunesnioji, 
ir ją reikės nuo tėvų atskirti, 
kad galėtų mokytis gimtąja kal
ba ...” Lietuvos karinis komi
saras pik. Algimantas Visockis 
yra ir jos aukščiausiosios tary
bos narys, viename posėdyje 
skundęsis, kad Lietuvoje nebus 
kam mokyti naujokų, nes į karo 
mokyklas eina labai mažai lie
tuvių. L. Sriubienė komisarui 
pik. A. Visockiui pažeria pluoš
tą pasiūlymų: “Patartume komi
sarui, Lietuvos parlamentarui: 
pakvieskite į Lietuvą visus Lie
tuvos karininkus, išbarstytus po 
visą Tarybų Sąjungą. Sudarykite 
sąlygas jiems vėl tapti žmonė
mis. Padarykite taip, kad jų žmo
nos ir vaikai gyventų kartu su 
jais. Garantuokite, kad Lietu
vos pilietis, baigęs karo mokyk
lą, dirbs tik savo Respublikoje. 
Ir štai tada karininkų tikrai už
teks”. y. Kst.

V. Povilonis ir VI. Drutys atlieka meninę programą Vasario 16-sios minėjime Winnipege

mokslo įstaigomis. Š. Šetkus 27 paprašė sugiedoti Kanados him-Hamilton, Ontario
“GYVATARAS” stropiai ruo

šiasi dviems svarbiems įvykiams. 
Gegužės 5 d. minės savo 40 m. 
veiklos sukaktį. Koncertui ruo
šiasi virš 100 šokėjų, pradedant 
nuo pačių mažiausųjų ir baigiant 
veteranais. Koncertas, balius ir 
šokiai įvyks “Fennell Gardens” sa
lėje, 300 Fennell Ave. E. Stalus 
reikia rezervuotis jau dabar. Bi
lietai pardavinėjami sekmadie
niais po pamaldų (arba skambin
ti Br. Mačiui, tel. 632-4558).

Studentų grupė taip pat ruo
šiasi išvykai į Lietuvą - dainų ir 
šokių šventę, kuri įvyks Vilniuje 
liepos 7-8 d.d. Taip pat numatyta 
aplankyti svarbesnes Lietuvos 
vietas ir liepos 12-15 d.d. dalyvau
ti Kaune folkloriniame festiva
lyje ir Vytauto Didžiojo paminklo 
šventinime. Inf.

AUKOS KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI. A. a. Konstancijos Ka
minskienės atminimui, reikšda
mi užuojautą šeimai, aukojo: $25
- D. M. Jonikai, R. V. Bartninkai, 
E. V. Stabingiai, R. J. Pleiniai; 
$20 - E. Apanavičius, M. Chrolavi- 
čienė, A. I. Zalagėnai, F. Krivin- 
skas, Z. P. Sakalai, P. Šidlauskas, 
R. J. Jurgučiai, G. J. Krištolai
čiai, V. Mikuckas, A. Bungardienė, 
A. Liaukus, G. A. Skaisčiai, B. T. 
Stanuliai; $10 - J. Bajoraitis, A. 
Didžbalienė, P. Siūlys, Z. J. Rickai.

Port Colborne, Ont.
KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 

a.a. Jono Radvilos atminimui au
kojo: $20 - R. Tamulėnas, P. Šid
lauskas, J. G. Skaistys, J. Vyšniaus
kas, A. Čepukas, St. Janušonis: $10
- M. Urpšys, J. Dirvaitis, A. Šeti- 
kas. Dėkojame už aukas. KLF

Sudbury, Ontario
VITOLDAS-VIKTORAS GUDRIŪ- 

NAS, mirė 1990 m. vasario 23 d. 
sulaukęs 73 m. amžiaus. Gimęs Lie
tuvoje, čia vertėsi viešbučių ir 
motelių bizniu. Su lietuviais pa
laikė glaudų ryšį ir juos rėmė. 
Priklausė lietuvių organizaci
joms. Paliko sūnus - Petrą ir Vik
torą, dukrą Rūtą ir brolį Edmun
dą V. Vokietijoje.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBAS “Geležinis vilkas”, š.m. 
balandžio 7, šeštadienį, 6 v.p.p., 
Christ the King šventovės didžio
joje salėje, ruošia 25 metų klubo 
veiklos sukakties minėjimą ir tra
dicinę metinę vakarienę. Meninę 
programą atliks - Ona Vindašienė 
ir Valė Tautkevičienė iš Windso- 
ro. Kviečiami klubo nariai ir sve
čiai gausiai dalyvauti.

LIETUVOS LAISVINIMO VA- 
JUI-Sąjūdžiui aukojo: $500 - LŠST 
“Maironio” kuopa; $100- KLB Sud- 
burio apylinkė, V. Stepšys; $50 - S. 
Grinius, Balmertown, Ont. Spaudai 
paremti LŠST “Maironio” kuopa 
aukojo: $100-“Kario” žurnalui; po 
$50 - “Tėviškės žiburiams” ir “Ne
priklausomai Lietuvai". J. Kr.

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS paskelbimo džiaugsminga 
žinia iš pagrindų sukrėtė šio Nia
garos krašto lietuvius. Sėdėdami 
prieš televizijos aparatus, žmo
nės negalėjo savo ausimis ir aki
mis tikėti, kad tai tiesa. Kovo 11 
buvo sekmadienis, tad iš pat ryto 
tautiečiai laukė pažadėtos nau
jienos. Spėliojo, kol susirinko į 
10 vai. pamaldas. Čia klebonas K. 
Butkus, OFM, pačioje pamaldų 
pradžioje pagaliau išsklaidė vi
sus abejojimus, pranešdamas, kad 
Lietuva jau tikrai paskelbta ne
priklausoma. Šv. Mišių pabaigoje 
klebonas perskaitė “Te Deum lau- 
damus”, o dalyviai dažnas su aša
rom akyse - ypatingai jautriai su
giedojo Tautos himną.

S. ŠETKUS PAKVIESTAS daly
vauti orgainzuojamoje grupėje in
žinierių, mokslininkų ir versli
ninkų kelionei į Lietuvą, š.m. bir
želio 3-17 d.d. Kviečia Lietuvos 
švietimo ministerija ir Kauno po
litechnikos institutas. Kelionės 
dalyviai pasižada penkias dienas 
praleisti su Lietuvos pramonės ar

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 1

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

metus yra išdirbęs {variuose Ka
nados pramonės inžinerijos sky
riuose, priklauso Pasaulio ir Ame
rikos lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungai.

ŠIEMET MŪSŲ METINES RE
KOLEKCIJAS praveda svečias 
iš Otavos kun. dr. V. Skilandžiū-
nas. Pakviesti dalyvauti ir Port 
Colborne, Wellando, Niagara Falls 
ir kitų apylinkių lietuviai.

MIRĖ ŽYMUS PORT COLBORNE 
lietuvis - Jonas Radvilas, stambo
kas to miesto prekybininkas. Jis 
su žmona daug padėdavo tautie
čiams įsikurti Kanadoje anais 
sunkiais pradžios laikais. Kor.

Winnipeg, Manitoba
72-SIS LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS MINĖJIMAS pradėtas 
vasario 16, penktadienio vakare,
susirinkus būreliui lietuvių 
prie savivaldybės rūmų nuleis
ti ten visą dieną plevėsavusią 
trispalvę. “Free Press” sekančią 
dieną išspausdino nuotrauką ir 
straipsnį. Prieš vėliavos nuleidi
mą trumpai kalbėjo apl. pirm. M.
Timmermanas ir perskaitė mies
to burmistro W. Norrie, Q. C. pasi
rašytą atsišaukimą, skelbiantį Va
sario 16 “Lithuanian Day”.

Sekmadienį, vasario 18 d., pa
minėta pati Nepriklausomybės 
šventė. M. Timmermanui ir R. Ga- 
linaičiui įnešus Lietuvos ir Kana
dos vėliavas į šv. Kazimiero šven
tovę, prel. J. Bertašius atnašavo 
šv. Mišias, kurių metu giedojo 
gausiai susirinkę parapijiečiai. 
Po pamaldų visi perėjo į parapi
jos salę, kur V. Daubaraitė rinko 
aukas specialiam Lietuvos atkū
rimo fondui, o E. Bugailiškis — 
bendruomenės nario mokestį. 
LB valdybos pirm. pav. J. Grabys

Dalis VVinnipego lietuvių vasario 16 d. Lietuvos vėliavos nuleidime prie 
miesto rotušės. Kalba KLB apylinkės valdybos pirm. M. Timtnermanas

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003 Toiof^n=><= 
(Union Gas Building)
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ ^rp t r 17 A 
KREDITO KOOPERATYVAS lALKA
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 .........  10.5%
1 m. term, indėlius .......  11.5%
1 m. term.ind.mėn.pal. 11% 
3 m. term.indėlius ...........  11%
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.75% 
RRSPirRRIFI m........... 11.5%
RRSP ind. 3 m...................  11% 

nę ir, pasimeldus prieš valgį, pa
kvietė visus vaišintis paruoštais 
pusryčiais. Salė buvo pilna žmo
nių. Trumpai kalbėjo bendruome
nės valdybos pirmininkas. J. Gra-
bys supažindino su svečiais: reži- 
siere-aktore E. Kudabiene, muzi
ku ir dainininku V. Poviloniu ir
VI. Dručiu. Jie atliko meninę 
programą. Padainavo 13 dainų, 
o publikai ilgai plojant — dar vie
ną, jau tradicine tapusią “Balno- 
kim broliai žirgus”. Tarp dainų 
E. Kudabienė padeklamavo 4 ei
lėraščius, vieną jų humoristinį — 
“Susitikimas”. Jautriai perduo
tas A. Miškinio “Regėjimas”. Dai
nininkai klausytojams priminė 
seniai matytą tėvynę dainomis 
“Prie marių” ir “Pamiršti namai”.

Minėjimas baigtas Tautos him
nu. Visi dėkingi darbščiajai LB 
valdybai už šio minėjimo suruoši-
mą.

Šventovėje pamaldas filmavo 
TV reporteriai ir lietuviams la
bai paslaugus “Free Press” laik
raščio darbuotojas Vern Fowlie, 
taipgi filmavęs ir programą salė
je. Jis nori paruošti vaizdajuos-
tęs apie įvairias tautybes Manito- 
bos provincijoje.

VIEŠNIA IŠ HAMILTONO reži- 
sierė-aktorė Elena Dauguviety- 
tė-Kudabienė vasario 18 d. atvy
ko į Winnipegą, pakviesta dalyvau
ti Theatre centre ruošiamame 
vaidinime “You can’t take it with 
you”. Tai Moss Hart ir George S. 
Kaufman veikalas, kurį laiką su 
pasisekimu vaidintas Niujorke.

Ev. Fedaras
Paremkite “Tėviškės žibu

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

“TŽ” leidėjai

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.......  16%
nekiln. turto pask. 1 m....13% 
nekil.turto pask. 2 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
Šiame skyriuje vasario 20 d. 

jau buvo rašyta apie V. Vokie
tijoje pokario metais veikusios 
Eichstaetto lietuvių gimnazijos 
mokytojų ir mokinių suvažiavi
mą, kuriam iniciatoriai buvo pa
sirinkę Čikagą š. m. birželio 30 
— liepos 1 d.d. Dabar papildo
mai pranešama, kad ši data ne
buvo priimtina atsiliepusiems 
dalyviams. Planuotas suvažiavi
mas nukeltas į spalio 6-7 savait
galį, turintį tris nedarbo die
nas ir JAV, ir Kanadoje. Jo metu 
amerikiečiai švenčia Kolumbo 
dieną, o kanadiečiai — Padėkos 
dieną. Ši iniciatorių pasirink
ta data yra galutinė. Ji nebus 
keičiama. Suvažiaviman kvie
čiami buvusieji mokytojai, visų 
keturių laidų abiturientai ir 
Eichstaetto gimnazijos nebaigę 
moksleiviai su šeimos nariais. 
Užsiregistruoti, pridedant $25 
čekį ir nurodant dalyvių skai
čių, reikia iki š. m. balandžio 
30 d. Registruoja ir informaci
jas teikia Aleksas Kikilas, 10230 
So. Sawyer Ave., Evergreen 
Park, IL 60642, USA. Tel. (708) 
636-8685.

Čikagos aukštesnioji lituanis
tinė mokykla savo veiklos ketu
riasdešimtmetį vasario 3 d. pa
minėjo 36-tuoju vakaru Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Mokyk
la darbą yra pradėjusi 1950 m. 
kovo 11 d. Jos nueitą kelią at
skleidė mokytojų Danutės Eidu- 
kienės ir Rūtos Jautokienės pa
ruošta trijų dalių inscenizacija. 
Pirmoji dalis buvo skirta Čika
gon po II D. karo atvykusioms 
tautiečiams, Bridgeporte ieš
kantiems bažnyčios, mokyklos 
bei kitų lietuviškų įstaigų, ant
roji dalis — Čikagos aukštes
niosios lituanistinės mokyklos 
pirmiesiems septyneriems me
tams, kai teko keisti mokymosi 
vietas. Trečioji dalis atspindėjo 
pastovų darbą Jaunimo centre, 
supažindino su išleistais vado
vėliais, metraščiais, mokinių 
suvaidinto Bernardo Brazdžio
nio “Meškiuko Rudnosiuko” iš
trauka. Nuveiktų darbų apžval
gą padarė mokyklos direktorius 
Juozas Masilionis. Pradžioje 
buvo dėstoma lietuvių kalba, 
literatūros istorija, tikyba, 
Lietuvos istorija. Vėliau buvo 
įjungtas dainavimas, tautiniai 
šokiai, tautodailė, Lietuvos 
geografija ir grožinis skaity
mas. Mokykloje 40 metų laiko
tarpyje dirbo 77 mokytojai, ku
rių 19 jau mirė. Gyveniman bu
vo išleisti 994 abiturientai. Ir 
iš jų eilių amžinybėn iškeliavo 
18. Mirusių mokytojų ir auklė
tinių atminimas pagerbtas 
bendros žvakės uždegimu, susi
kaupimo minute. Keturiasde
šimtmečio proga mokyklą raštu 
sveikino: Lietuvos garbės kon
sulas V. Kleiza, pirmasis mo
kyklos direktorius St. Rudys, 
dr. V. Sruogienė, JAV LB švie
timo tarybos pirm. R. Kučienė, 
Filadelfijos lituanistinės mo
kyklos vedėja J. Stirbienė ir 
kt. Tautinių šokių ir dainų pro
gramą atliko mokiniai. Šventė 
baigta bendra vakariene.

Australija
Geelongo lietuvių sąjungos 

klubo reikalai aptarti metiniame 
narių ir rėmėjų susirinkime Lie
tuvių namuose. Metinės veiklos 
pranešimą padarė valdybos 
pirm. Juozas Gailius, finansi
nę apyskaitą — ižd. L. Bungar- 
da. Išrinkta nauja valdyba, ku
rion pirmininku įsijungė Juozas 
Gailius, vicepirmininku — Juo
zas Medelis, vicepirmininke mo
terų reikalams — Anelė Volod- 
kienė, sekretoriumi — Viktoras 
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Jei norite pirkti ar parduoti namą, patarnauju 
lietuvių kalba Hamiltone ar Burlingtone
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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

Čerkavičius, iždininku — L. Bun- 
garda. Revizijos komisija palik
ta ta pati — V. Mačiulis, G. Va
laitienė, V. Adomaitis, I. Valod- 
kienė ir Č. Valodka.

Britanija
Metinis DBLS atstovų suva

žiavimas kovo 24-25 d.d. įvyks 
Lietuvių namuose Londone. 
Šiais metais eilės tvarka iš 
centro valdybos atsistatydina 
B. Butrimas ir A. Vilčinskas, 
bet jie abu sutinka būti kandi
datais rinkimuose. Sąjungos 
įstatai reikalauja, kad skyriai 
į metinį suvažiavimą atsiųstų 
savo išrinktus atstovus, iš anks
to paskelbtų rezoliucijas, lie
čiančias DBLS įstatų pakeiti
mus.

DBLS Škotijos skyriaus visuo
tinis narių susirinkimas buvo 
sušauktas sausio 14 d. Veiklos 
pranešimą padarė valdybos 
pirm. J. Bliūdžius, skyriaus 
finansų — ižd. M. Pakrosnienė. 
Naujai 1990 m. kadencijai per
rinkta senoji valdyba: pirm. J. 
Bliūdžius, sekr. K. Bliūdžiuvie- 
nė, ižd. M. Pakrosnienė. Škoti
jos skyriaus atstovais į metinį 
DBLS suvažiavimą Londone ko
vo 24-25 d.d. išrinkti J. Bliūdžius 
ir S. Gabalis. 1989 m. mirusieji 
Škotijos lietuvių klubo nariai tą 
dieną buvo prisiminti kun. J. 
Andriušiaus atnašautose Mišio
se Šventos Šeimos bažnyčioje.

Italija
Italijos LB narių susirinkime 

Romoje sausio 14 d. buvo išrink
ta nauja krašto valdyba, kurią 
dabar sudaro: pirm. prel. Vin
cas Mincevičius, vicepirminin
kai prel. Algimantas Bartkus ir 
Kazimieras Lozoraitis, sekr. Jo
nas Malinauskas, ižd. prel. An
tanas Jonušas, narė ypatingiems 
reikalams dr. Barbora Vileišytė, 
nariai jaunimo reikalams kun. 
Mečys Burba, SDB, ir Nijolė Tut- 
kaitė. Revizijos komisijon įsi
jungė kun. dr. Paulius Rabikaus
kas, SJ, Salomėja Blanford ir 
Vytautas Volertas.

Lietuvos katalikų delegacija 
dalyvavo dvi dienas Arezzo 
mieste trukusiame tarptauti
niame katalikų suvažiavime 
“Teisingumas, taika ir vienin
gumas”. Grįždama į Lietuvą sau
sio 26 d., dvi dienas praleido 
Romoje Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos svečių namuose “Vila 
Lituania”. Čia jos nariai pasvei
kino Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos pirm. kun. dr. An
taną Liuimą, SJ, sausio 28 d. 
šventusį amžiaus aštuonias
dešimtmetį.

Lenkija
Lietuvių visuomeninės kultū

ros draugijos (LVKD) Slupsko 
skyriui vadovauja valdybos 
pirm. J. Jurevičienė, narius 
informuojanti apie paskutiniuo
sius įvykius Lenkijoje ir Lie
tuvoje. Paskutinis narių posė
dis 1989 m. įvyko gruodžio 17 d. 
Jame LVKD nario knygutės 
įteiktos Aldonai Narkevičie- 
nei ir Jonui Dabuliui, o pareiš
kimas tapti nariu priimtas iš 
Kęstučio Vismonto. Narių posė
dyje amžiaus septyniasdešimt
mečio proga buvo pagerbtas sky
riaus valdybos sekr. Antanas 
Suraučius. Sukaktuvininką Byd- 
goščės lietuvių vardu sveiki
no Adomas Butrimas, LVKD 
Gdansko skyriaus — Teresė Lu- 
binskaitė-Rzezničak. Jo neuž
miršo ir slupskiečiai. A. Su
raučius. padėkojęs už sveiki
nimus ir dovanas, dalijosi reikš
mingesnėmis savo audringo gy
venimo nuotrupomis. s



Vasario šešioliktoji Argentinoje
BUENOS AIRES. Lietuvos 

nepriklausomybės šventės mi
nėjimas, kurį rengė ALOS ta
ryba Buenos Aires mieste, įvy
ko vasario 18 d. Minėjimas 
pradėtas 10 vai. katedroje Mi- 
šiomis, kurias atnašavo prel. 
De Roya, skaitymus atliko Z. 
Juknevičius. Po Mišių jauni
mas, apsirengęs tautiniais 
drabužiais, nešė Argentinos 
ir Lietuvos vėliavas, gėlių vai
niką, kurį padėjo prie Laisvės 
paminklo. Plaza de Mayo aikš
tėje. Žodį tarė ALOS tarybos 
pirm. J. Mičiudas, pabrėžda
mas, kad iš Lietuvos pasitrauk
tų sovietinė kariuomenė ir 
kad lietuviai patys spręstų sa
vo ateitį. Dar kalbėjo nusipel
nęs veikėjas Z. Juknevičius.

Vakare įvyko minėjimas Lie
tuvių centro salėje. Programai 
vadovavo ir ją atliko jaunimas. 
Pranešėjai buvo S. Ruplėnai- 
tė ir L. Stukas. Įneštos Argen
tinos ir Lietuvos vėliavos, sar
gyboje stovėjo jaunimas, pasi
puošęs tautiniais drabužiais, 
sugiedoti Argentinos ir Lietu
vos himnai.

Žodį tarė jaunimo sąjungos 
pirm. J. Gaidimauskas. Sąjun
gos sekretorė D. Rastauskaitė 
paskaitė nemažai gautų svei
kinimų. Ji taip pat supažindi
no su Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresu, įvyksiančiu Pie
tų Amerikoje. Seserys L. ir S. 
Mačiūnaitės skambino kank
lėmis, pritariant birbynei. Ne
seniai įsisteigęs mergaičių 
kvartetas, kurį sudaro A. Gai- 
dimauskasitė, seserys D. ir A. 
Rastauskaitės bei S. Ruplė- 
naitė, nustebino minėjimo da
lyvius gražiu pasirodymu. Jos 
dainavo lietuviškas dainas, o 

Rotunda derrota del PC 
en las elecciones lituanas
El f rente Sajudis conquistd 72 de las 90 bancas en disputa

Taip atrodė Buenos Aires dienraštis “LA NACION” 1990 m. vasario 26 d.

Stasė Daukantienė balsuoja vasario 24 d. rinkimuose Panevėžy, išbrauk
dama tų kandidatų pavardes, už kuriuos nenori balsuoti

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

įvairūs patarnavimai Lietuvoje.
■ Pervežam palaikus, palikimus • Prižiūrim kapus > Perduodam 

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

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

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

1990 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:

Aplinkybėms nuolatos keičiantis, prisitaikant prie naujai susidariusių 
sąlygų, kelionių datos ir persėdimo punktai gali taip pat pasikeisti. 
Interesantai, ypač važiuojantys su iškvietimais, prašomi asmeniškai 
pasitarti su ALGIU MEDELIU virš nurodytais telefono numeriais. 
Kreipkitės į Algį Medelį, telefonu: pirm.-ketvir. 12-17 vai. arba 
asmeniškai: penktadieniais 14-20 vai. ir šeštadieniais 10-16 vai.

Birželio 18 -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

publika negailėjo joms smar
kių plojimų. J. Puliko vado
vaujami “Inkaro” ir “Spindu
lio” ansambliai atliko keletą 
grakščių šokių. Reikėjo ir pa
kartoti.

Patriotinę kalbą pasakė J. 
Mičiudas, taipogi kaip pirmi
ninkas, padėkojo programos 
atlikėjams. Katedroje ir salė
je buvo 10 svečių iš Lietuvos.

Lietuvai išlaisvinti komite
tas Argentinoje paskelbė pa
reiškimą, primindamas, kad 
1940 m. Lietuva buvo Sovietų 
okupuota. Vyko žiaurus žmo
nių persekiojimas, tautinė ir 
religinė priespauda, trėmimai 
į Sibirą. Šiuo metu Lietuvoje 
vyksta tautinis atgimimas, ir 
tauta žengia į laisvę ir nepri
klausomybę. Pačiai Sovietų 
imperijai gresia subyrėjimas.

Pareiškimas buvo pasiųstas 
krašto vyriausybei, kongreso 
atstovams, politinėms parti
joms, spaudai. Didieji Argen
tinos dienraščiai “La Prensa”, 
“Clarin”, “El Litoral”, “Los 
Andes” spausdino pareiškimo 
ištraukas. Jis buvo pagarsin
tas per radijo ir televizijos sto
tis.

Dabar Lietuvos vardas pla
čiai žinomas ir Pietų Ameriko
je. Daug kas anksčiau nežino
jo, kur yra Lietuva.

Vasario 12-15 d.d. pas Ar
gentinos lietuvius viešėjo PLB 
valdybos pirm. dr. V. Bieliaus
kas su žmona. Jis aplankė vei
kiančias organizacijas, pasi
matė su veikėjais, aptarė Pa
saulio lietuvių jaunimo kong
reso reikalus. Dienraštis “La 
Nacion” rašė apie pirmininko 
apsilankymą.

Alarmis

Kanadiečiai parlamentarai viename posėdyje Sąjūdžio būstinėje Vilniuje. Antras iš kairės: DAVID FLEET, JOHN 
SOLA, RICHARD JOHNSTON, Ontario NDP lyderis BOB RAE ir BILL BLAIKIE

PRANEŠIMAS IŠ VILNIAUS

Kanados parlamentarai Lietuvoje
(Tęsinys)

Vasario 22 d., ketvirtadienį, 
prieš pietus Kanados parla
mentarų delegacija tarėsi su 
ekonomistais ir Sąjūdžio sei
mo tarybos nariais. Jų tarpe 
buvo K. Prunskienė, V. Čepai
tis, A. Buračas ir K. Antana
vičius, kurie dalykiškai iš
dėstė sunkią dabartinę kraš
to ekonominę būklę bei jos at
statymą Lietuvoje.

Toliau sekė oficialūs pie
tūs, kurių metu Sąjūdžio sek
retorius Virgilijus Čepaitis 
oficialiai priėmė svečius iš 
Kanados. Jis paaiškino, kad 
tik antri tokio pobūdžio Są
jūdžio surengti pietūs svečių 
priėmimui. (Pirmą kartą buvo 
priimti Europos parlamento 
atstovai).

Kanados parlamentarų var
du Pauline Browes ir Jesse 
Flis padėkojo už šiltą priėmi
mą ir palinkėjo, kad Sąjūdis 
susilauktų sėkmės būsimuose 
rinkimuose. Po pietų Kanados 
parlamentarai susitiko su 
įvairių politinių partijų ir 
judėjimų bei Lietuvoje esan
čių tautinių mažumų atstovais: 
krikščionimis demokratais, 
Lietuvos komunistų partija, 
žaliųjų partija, socialdemo
kratais, Lietuvos laisvės ly
ga, jaunimo organizacija “At
eitis”, Tremtinių sąjunga, Lie
tuvos darbininkų sąjunga, žy
dais, lenkais, rusais, gudais, 
ukrainiečiais ir kitais. Pokal
biui vadovavo amerikietis 
prof. Arvydas Žygas, dabarti
nis Lietuvos ateitininkų fede
racijos vadas ir dėstytojas 
Vilniaus universitete. Kiek
vienas atstovas trumpai paaiš
kino savo organizacijos tiks
lus bei siekius, o parlamenta
rai pateikė klausimus.

Vakare Mokslo akademijos 
salėje įvyko spaudos konfe
rencija. Įžanginiame žodyje 
Pauline Browes pareiškė, kad 
per 50 metų Kanada nepripa
žino Lietuvos, Latvijos bei 
Estijos aneksijos, ir tai ne
pasikeis ateityje. Buvo pa
klausta, ar Kanados vyriausy
bė negalėtų iškelti Baltijos 
kraštų klausimą Jungtinėse 
Tautose. Pauline Browes, kaip 
vyriausia šios delegacijos 
valdžios atstovė, pakartojo, 
kad Kanada morališkai remia 
Lietuvą ir jos pastangas į 
nepriklausomybę.

Ontario naujųjų demokratų 
partijos lyderis Bob Rae stip
riau pasisakė — Kanada ilgą 
laiką rūpinasi žmogaus teisių 
gynimu ir jai kaip tik tiktų ir 
šį klausimą iškelti tarptauti
nėje arenoje.

Vasario 23, penktadienio ry
tą, Kanados parlamentarai dar 
kartą susitiko su Sąjūdžio sei
mo tarybos atstovais. Tuo metu 
buvo pateikti klausimai apie 
rinkimų teisėtumą, kompensa
ciją Sov. Sąjungai, kai Lietu
va paskelbs nepriklausomybę, 
apie Sov. Sąjungos daromas 
pastangas sutrukdyti veiklą 
atgauti Lietuvos valstybingu
mą.

Po šio pasitarimo Kanados 
parlamentarai išvyko į skirtin
gas rinkimines apylinkes: Ši
lutę, Plungę, Kauną, Šalčinin
kus, Švenčionis, Panevėžį, 
Klaipėdą, Marijampolę ir ki
tur. Kiekvienam parlamenta
rui buvo sudarytos sąlygos su
sitikti su vietiniais Sąjūdžio 
atstovais, su rinkiminėmis 
komisijomis, kandidatais, su 
įvairių vietinių organizacijų 
atstovais. Rinkimų dieną, va
sario 24, parlamentarai nuvy
ko į balsavimo vietas stebėti, 
kaip žmonės balsuoja, o balsa
vimui pasibaigus, stebėti bal
sų skaičiavimą. Rinkimų die
nos vakare visi sugrįžo į Są
jūdžio būstinę laukti rinkimų 
rezultatų. Kai maždaug 2 v.r. 

paaiškėjo, kad laimi Sąjūdžio 
kandidatai, visi kėlė didžiau
sias ovacijas.

Sekmadienio rytą, vasario 
25, spaudos konferencijos me
tu Mokslo akademijos salėje 
Sąjūdis paskelbė rinkimų re
zultatus. Rinkimuose balsavo 
75% Lietuvos gyventojų. Nors 
vyks papildomi rinkimai net 
45-iose rinkiminėse apygar
dose, Sąjūdžio numatymu, 
naująją Lietuvos aukščiausią 
tarybą sudarys du trečdaliai 
Sąjūdžio remiamų deputatų. 
Dėl prezidento bei valdžios 
sudarymo prof. Landsbergis 
paaiškino, jog nenorima sku
bėti ir kad su laiku šie klau
simai bus išspręsti.

Sekmadienį po pietų Vil
niaus universitete buvo su
organizuotas seminaras tema 
“Demokratinės valdžios pa
grindai”. Kanados parlamen
tarai apibūdino parlamenti

Tipingos rinkiminės būstinės Lietuvoje darbuotojai

JŪSŲ 1989 METŲ PAJAMŲ MOKESČIAI
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KUR GALĖČIAU KREIPTIS 
PAJAMŲ MOKESČIO REIKALU?
Mokesčių tvarkymo laikui atėjus, daug žmonių nežino, 
kaip užpildyti grąžinamuosius 
blankus ir kokius išlaidų 
dokumentus pridėti. Pirmiau
sia reikia žiūrėti į bendrinę 
apmokestinimo informaciją 
(General Tax Guide), kurią 
kiekvienas gauna drauge su 
mokesčių blankais. Joje yra 
paeiliui atspausdinta visa tvar
ka. Bet jei jūs vistiek dar tu
rite klausimų, Kanados paja
mų įstaiga pasiruošusi jums 
padėti.

ŽMONĖMS, 
KURIE 

KLAUSIA
KOKIE TUO REIKALU 
PATARNAVIMAI GALĖTŲ 
BŪTI GAUNAMI?
Kanados pajamų įstaiga (Revenue Canada) mokesčių 
tvarkymo laikotarpyje pasiekiama telefonu kasdien 
ir po darbo valandų. Informacijos knygelėje (General 
Guide) paskutiniuose puslapiuose jūs rasite 
telefono numerius ir darbo valandas tos įstaigos, 
kuri jūsų gyvenamam rajonui patarnauja.
Žmonėms, reikalingiems specialios pagalbos, yra 
galimybė gauti pasiruošusius savanorius, atvykstan
čius į namus pas tuos, kurie dėl įvairių priežasčių 
negali savo namų palikti. Informacijoje taipgi yra 
specialus telefono numerių sąrašas ir didesnėmis 
raidėmis išspausdinti tekstai tiems žmonėms, kurie 
turi klausos, regėjimo, kalbėjimo problemų.

KOKIŲ INFORMACIJŲ MAN REIKIA?
Pajamų įstaiga (Revenue Canada) yra paruošusi 
įvairios specialios informacijos tiems, kurių

ŽMONĖS SU ATSAKYMAIS
Revenue Canada Revenu Canada■ t ■ Taxation Impot

nės sistemos santvarką, par
lamentinių komitetų uždavi
nius ir veikimą, valdžios ry
šius su spauda ir pan. Semi
nare dalyvavo nemažai naujai 
išrinktų deputatų, Sąjūdžio 
seimo tarybos narių bei stu
dentų.

Vakare “Lietuvos” viešbu
čio seklyčioje įvyko atsisvei
kinimo vakaras, kurį suorga
nizavo ir jam vadovavo Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
vykdomoji vicepirmininkė Ri
ta Rudaitytė. Kiekvienas Ka
nados parlamentaras nuošir
džiai padėkojo Sąjūdžiui ir 
visiems prisidėjusiems prie 
šios, jiems neužmirštamos 
viešnagės planavimo bei įvyk
dymo ir įteikė sąjūdininkams 
prisiminimui įvairių dovanė
lių.

Vasario 26, pirmadienį, de
legatams buvo palikta laisva 
diena. Kai kurie išvyko apžiū
rėti Vilniaus, o kiti pasinau
dojo ta proga dar pabendrauti 
su šeimomis, pas kurias buvo 
apsistoję. Anksti antradienio 
rytą delegacija išvyko į Mask
vą. Darija Deksnytė
» i S
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Mažosios Lietuvos fondo pranešimas
Mažosios Lietuvos fondo 

pirm. Ansas Lymantas išsiunti
nėjo fondo nariams išsamų ži
niaraštį. Jame aprašytas pra
eitų metų sausio 15 d. minėji
mas, prasidėjęs sausio 14 d. Ši
lutėje, atidarant memorialinę 
lentą prie pastato, kuriame 
buvo paskelbtas Klaipėdos 
krašto atvadavimo manifes
tas. Sausio 15 d. Klaipėdoje, 
kapinėse, palaidotiems sukili
mo dalyviams jaudinančiomis 
apeigomis buvo išreikšta gi
li pagarba. Iškilmingo minė- 
jimo-koncerto metu senieji 
lietuvininkai buvo apdovano
ti gėlėmis ir aprišti juostomis.

Gegužės mėnesį Klaipėdoje 
įvyko pirmasis po II-jo pasau
linio karo lietuvininkų suva
žiavimas. Apie 300 lietuvinin
kų, suvažiavę iš visų Lietuvos 
kampų, pasipuošę savo krašto 
žalia-balta-raudona vėliava, 
įsteigė “Mažosios Lietuvos 
draugiją” ir aptarė veikimo 
gaires ateičiai. Sekmadienį 
dalyviai nuvyko į Šilutę, da
lyvavo evangelikų-liuteronų 
šventovėje iškilmingose pa
maldose, koncerte ir “Lietuvi
ninkų” gatvės pavadinimo iš
kilmėse.

Gruodžio 8-9 d.d. Ievos Si
monaitytės vardo viešoji bi
blioteka kartu su Mažosios 
Lietuvos draugija surengė 
Klaipėdoje konferenciją te
ma “Lietuvininkai ir Mažoji 
Lietuva amžių bėgyje”. Daly
viai stebėjosi aukštu konfe
rencijos lygiu. Išklausyta 20 
pranešimų. Ypatingai buvo pa
brėžtas Mažosios Lietuvos įna
šas į lietuvių kultūrinę raidą. 
Numatyta tokias konferencijas 
rengti kasmet.

Žiniomis iš Karaliaučiaus 
srities, ten apsigyveno apie 
40.000 lietuvių, daugiausia 
Sibiro tremtinių, negalėjusių 
grįžti į savo tėviškes. Jie šiais 
Lietuvos atgimimo metais at
budo, pasivadino naujaisiais 
lietuvininkais ir atkakliai ko
voja su dabartiniais prispau
dėjais rusais dėl lietuviškų 
žemių išlaikymo krašte. Yra iš
vystę plačią kultūrinę ir po
litinę veiklą, ieško užuomaz
gų su išeivijos Mažosios Lie
tuvos rezistencijos sąjūdžiu 
ir Mažosios Lietuvos fondu. 
Šiuo metu jų veikliausias yra 
Sigitas Samborskis, Ragainės 
lietuvių kalbos mokytojas.

apmokestinimo padėtis yra skirtinga, kaip darbo išlaidų, 
pensijų ar naujųjų kanadiečių pajamų paaiškinimai. 
Žiūrėkite [bendrinės informacijos sąrašą.
Jeigu jums ko specialaus reikėtų, prašome susisiekti 

su rajonine mokesčių įstaiga 
arba skambinkite “request for 
forms” telefono numeriu.

KODĖL AŠ TURĖČIAU 
UŽPILDYTI 
ŽALIĄJĮ BLANKĄ?
Parlamentui svarstyti pasiūlytas 
pardavimo ir patarnavimo 
mokesčių (Goods & Services 
Tax) projektas turi dvi

pagrindines priežastis: padaryti Kanadą stipresnę 
konkurencijoje ir pagerinti mokesčių sistemą. Planas 
numato naują kreditavimą žemesnes pajamas 
turintiesiems. Kad sužinotumėte, ar jūs esate kvalifi
kuotas tokius kreditus gauti, reikia jums užpildyti tą 
žaliąjį blanką, kurį gaunate kartu su visais kitais 
1989 metams skirtais blankais. Jeigu jūs ir neturė
tumėte jokių pajamų mokesčių mokėti, yra labai svarbu 
tą žaliąjį blanką užpildyti. Jeigu jūs būsite kvalifikuotas 
gauti kreditus, čekiai jums bus siunčiami kas trys 
mėnesiai, pradedant 1990 m. gruodžio mėnesiu.

KAS, JEI AŠ TURIU
DAR KLAUSIMŲ?
Atidžiai peržiūrėkite bendrąją informaciją (General 
Tax Guide). Joje yra dauguma jums reikalingų 
atsakymų. Jeigu jums dar kas nors neaišku, susisie
kite su savo rajono mokesčių įstaiga (District Taxation 
Office) telefonu arba asmeniškai ir pasitarkite su 
žinovais, nes jie yra “žmonės su atsakymais”.

Ansas Lymantas kreipia 
mūsų dėmesį į paskutiniu me
tu cituojamą vokiečių-sovietų 
susitarimą suteikti Kalinin
gradu! Kantogrado vardą ir at
keldinti į Mažąją Lietuvą Sta
lino laikais Sibiran ištremtus 
Pavolgio vokiečius, paverčiant 
tą sritį autonomine respublika.

Visų išeivijos lietuvininkų 
vardu A. Lymantas sveikina 
naują istorijos daktarą Domą 
Kauną, tą nuostabų Mažosios 
Lietuvos praeities tyrinėto
ją, linkėdamas jam ir ateityje 
sėkmės iš griuvėsių ir užmar
šos gelbėti mūsų protėvių pa
likimą.

Šia proga norėčiau pabrėžti, 
kad Mažosios Lietuvos fondo 
pirmininko bei buv. “Lietu
vos pajūrio” redaktoriaus 
veikla plačiuose Mažosios Lie
tuvos kovos baruose neliko 
nepastebėta tėvynėje. Už Vy
dūno idėjų populiarinimą bei 
jo atminimo įamžinimą visuo
tinis Vydūno draugijos prie 
Lietuvos Kultūros fondo susi
rinkimas Vilniuje išrinko An- 
są Lymantą savo garbės nariu. 
Džiaugiamės, kad savo tarpe 
turime tokį iškilų ir pasišven
tusį asmenį.

Žiniaraštyje apstu įvairių 
smulkesnių pranešimų, susiju
sių su Mažąja Lietuva. Prane
šama, kad š. m. gegužės mėne
sį ruošiama iškilminga šven
tė Priekulės 450 metų sukak
čiai paminėti.

Fondo knygų leidyba vis dar 
sunkiai einanti pirmyn. Jono 
Užpurvio veikalas “Saugų tar
mė” “Draugo” spaustuvėje. Ti
kimasi, kad jis pasirodys šią 
vasarą. Dėl knygos “Mažoji 
Lietuva ir Semba vandenvar
džių šviesoje” tariamasi su 
“Mokslo” leidykla Vilniuje. 
Knyga “Mažosios Lietuvos ko
vos dėl savo kalbos ir mokyk
lų” redaguojama. Numatoma 
išleisti mažlietuvio publicis
to Martyno Gelžinio išeivijos 
laikraščiuose bei žurnaluose 
pasirodžiusias istorines stu
dijas apie Mažąją Lietuvą.

Fondo pajamos, paskutiniu 
laiku kiek sustojusios, atro
do, su biuletenio bei apyskai
tos išsiuntinėjimu, vėl kiek 
pagyvėjo. Valdyba dėkoja už 
jautrų atsiliepimą.

I. Adomavičienė
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Pasirašo sveikinimą Lietuvai kovo 11 d. Toronto Lietuvių namuose, kur 
susirinko daugiau kaip tūkstantis tautiečių švęsti nepriklausomybės 
atstatymą Nuotr. St. Vaštoko

Mano žingsniai į 
amerikietišką^ dienraštį

Posėdžiavo Kanados lietuviai katalikai

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Šio straipsnio autorė, dažnai ra
šanti savo pasisakymus dienraš
čiui “The Plain Dealer”, susilaukė 
specialaus dėmesio iš jo redakci
jos — jos laiškas, išspausdintas 
1989 m. gruodyje, buvo pripažintas 
geriausiu. Autorė buvo pagerbta 
marmurine lentele su įrašu ir spe
cialiu priėmimu. “TŽ” redakcijos 
paprašyta, autorė parašė savo įspū
džius. RED.

Gyvename Naujame pasau
lyje tarp dviejų kultūrų — sa
vos lietuviškos visuomenės in
teresų ir gyvenamo krašto ak
tualijų. Ilgus dešimtmečius pa
grįstai skundėmės, kad šio že
myno spauda yra sudariusi ty
los sąmokslą prieš Baltijos 
tautų laisvės šauksmą, disi
dentų kančias, žmogaus teisių 
paneigimą. Politikieriams bu
vo keliamos ovacijos minėji
mų metu, jiems buvo siunčia
mi memorandumai ir rezoliu
cijos, bet tai liko balsu, šau
kiančiu tyruose. Vakarų spau
da yra nepaprastai didelė jė
ga, formuojanti viešąją opini
ją, stiprinanti ar griaunanti 
karjeras, iškelianti negero
ves ir, kas svarbiausia, su savo 
informacija pasiekianti eilinį 
žmogų. Dar labai neseniai šia
pus Atlanto Lietuvos vardas ■ 
buvo beveik nežinomas. Prieš 
kelerius metus kirpykloje nu
girdau, kaip viena moteris sa
vo šukuotojai pasidžiaugė ke
liausianti į Lietuvą. “Kelionė 
tolima, bet turėsite malonumą 
pamatyti Afriką”, beveik su 
pavydu pastebėjo kirpėja.

Darbas lietuviškoje išeivi
jos spaudoje tapo mano gyve
nimo esminiu interesu. Buvau 
skatinama rašyti ir į vieti
nę spaudą, bet to daryti ne
siryžau manydama, kad tai bū
tų tik bergždžias laiko gai
šinimas. Tačiau taip jau gy
venime atsitinka, kad kai ku
rie įvykiai iššaukia ryžtą ir 
pareikalauja veiksmo. Kai 
1987. m. pavasarį Klivlando 
viešoji radijo stotis arogan
tiškai ir neteisėtai nutraukė 
tautybių radijo transliacijas, 
kilo pasipiktinimo banga ir 
įvyko demonstracijos.

“The Plain Dealer”, didžiau
sias Ohio valstijos dienraštis, 
turintis per 600.000 skaityto
jų, įdėjo lenkų kilmės žurna
listo “etnikus” pajuokiantį 
straipsnį, kuriame jis šaipėsi 
iš jų “daug priebalsių turin
čių pavardžių” ir įrodinėjo 
tautybių radijo programų 
“nereikalingumą”. Tai buvo 
man pastūmėjimas į pirmą 
žingsnį amerikiečių dienraš
tyje. Nežiūrint aštraus tono, 
net suskaičiavus žurnalisto 
pavardėje septynis priebal
sius iš dvylikos raidžių (“juo
kiasi puodas, kad katilas juo
das”), mano viešas laiškas bu
vo išspausdintas.

Kiek padrąsinta, pradėjau 
rašyti ir kitomis temomis. Dė
mesio susilaukė mano “glas
nost” ir Gorbačiovo bei jo žmo
nos “žavumo” interpretacija. 
Salia politinių ir Lietuvos 
klausimų, pradėjau reaguoti į 
Amerikos vidaus gyvenimo įvy
kius. Niujorko parke mažame

čiai paaugliai užpuolė ir ko 
nenužudė parke bėgiojančią 
jauną moterį. Psichologijos 
ir sociologijos “specialistai” 
televizijoje ir spaudoje smer
kė ne žudikišką jaunuolių el
gesį, bet visuomenę, nes ji 
jiems nesudaranti tinkamų 
sąlygų laisvalaikiui praleis
ti.. . Parašiau ilgoką straips
nį apie “individo atsakomy
bę”, tėvų vaidmenį ir morali
nio auklėjimo stoką. Vėliau 
kritikavau Amerikos spaudos 
ir politikos neobjektyvumą, 
smerkiantį žmogaus teisių pa
neigimą Pietų Afrikoje ir Pie
tų Amerikoje, bet tylintį apie 
Sovietų Sąjungą, kuri panei
gia ne tik individų, bet ir tau
tų teises ... Ir taip rašiau to
liau.

1989 m. gruodžio 15 d. laidos 
laiške pajuokiau Amerikos 
kongrese svarstomą įstatymą, 
kuriuo iš gamintojų bus reika
laujama ant visų alkoholinių 
gėrimų butelių uždėti gerai 
išskaitomas “perspėjimo” eti
ketes, kad tai esą sveikatai 
žalingi gėrimai. Savo straips
nyje siūliau tokiomis etiketė
mis “papuošti” ne tik butelius, 
bet ir stiklelius ir stiklines, 
privačiuose namuose vaiši
nant svečius. Toliaui .siūliau, 
kad gamintojai tokias etike
tes turėtų uždėti ant virtuvės 
peilių, kuriais šeimininkės 
dažnai įsipjauna . . . ant ada
tų .. . ant automobilių, sunk
vežimių ir motociklų, net ir 
dviračių, nes jie yra daugelio 
tragiškų katastrofų priežas
timi ... ir ant aukštakulnių 
moteriškų batelių, nes juos dė
vint galima išsinarinti koją ar 
ją net nusilaužti. Be to, siū
liau, kad perspėjimai turėtų 
būti virš kai kurių kontraver- 
sinių straipsnių laikraščiuose 
ir žurnaluose, nes jų skaity
mas galįs “kenkti nervų sis
temai”.

1990 m. sausio 15 d. laidoje, 
editorialiniame laiškų skyriu
je, tas pats straipsnis buvo ant
rą kartą išspausdintas ir jau 
įrėmintas kaip geriausias 
gruodžio mėnesio laiškas ... 
Netrukus gavau raštišką kvie
timą atvykti į 1989 m. dvylikos 
geriausių autorių pagerbimą. 
Kitą dieną laiškanešys atnešė 
siuntinį, kuriame buvo mar
murinė lentelė su 1917 m. laik
raščio pirmo sunkvežimio nuo
stabiai gražiai pagamintu mo
deliu, paauksuotu plunksna
kočiu, bronzine lentele su ma
no pavarde ir “The Plain Dea
ler” įrašu.

Priėmimas universiteto klu
be buvo ištaigingas, su puikiu 
patarnavimu, baru, šiltais ir 
šaltais užkandžiais. Leidėjas, 
redaktoriai ir kviestiniai sve
čiai pagerbė “laureatus”, o 
man teko garbė tarti žodį, ku
riame išnaudojau progą kelti 
Lietuvos vardą. Taip prasidėjo 
mano pirmieji, kuklūs žings
niai amerikiečių dienrašty
je...

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

ANGELIKA SUNGAILIENĖ
1990 m. kovo 10 d. Prisikėli

mo parapijos patalpose įvyko 
VHI-sis Kanados lietuvių ka
talikų centro suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo apie pen
kiasdešimt atstovų bei svečių. 
Atidarytas 10 v.r. pirmininko 
Vyt. Tasecko įžanginiu žodžiu 
ir kun. K. Butkaus, OFM, invo- 
kacija. Šalia darbų aptarimo 
šis suvažiavimas minėjo Cent
ro veiklos dvidešimtmetį 
(įsteigtas 1969 m.).

Pagrindiniai kalbėtojai
Pirmasis jo pirmininkas dr. 

J. Sungaila savo kalboje “Žvilgs
nis į praeitį” aptarė pirmojo 
dešimtmečio veiklą. Įkurtas 
ugdyti religinį bei tautinį lie
tuvių sąmoningumą, skatinti ir 
jungti katalikišką veiklą. Cent
ras dirbo įvairių komisijų po
būdžiu: spaudos ir informaci
jos, parapijų sielovados, reli
ginės šalpos, jaunimo auklėji
mo ir kitų.

Suruošta eilė švenčių, minė
jimų, studijinių seminarų, iš
samiai informuojami Kanados 
vyskupai, o per juos ir visi ti
kintieji apie religijos perse
kiojimą okupuotoje Lietuvoje, 
renkamos aukos religinei šal
pai. Šalia visos eilės darbuo
tojų kalbėtojas iškėlė ypatin
gai reikšmingą ir inspiruojan
tį prel dr. Pr. Gaidos vaidme
nį ne tik spaudos bei informa
cijos srityje, bet ir visoje Kat. 
centro veikloje. Taip pat išskir
tinai paminėjo jo uolų pagalbi
ninką kun. J. Staškų.

Svečias iš Lietuvos kun. E. 
Atkočiūnas, OFM, savo pašne
kesyje “Lietuvos bažnyčios at
sinaujinimo kelias” iškėlė Ka
talikų bendrijos svarbą ir 
reikšmę, tautai ginantis nuo 
vispusiško sunaikinimo pasku
tinės okupacijos laikais, taip 
pat ir visą eilę gilių problemų, 
trukdančių religiniam bei dva
siniam tautos atsinaujinimui.

Pirmiausia kalbėjo apie me
džiaginius sunkumus. Apleis
tų šventovių restauravimui 
trūksta ne tik statybinės me
džiagos, bet ir įvairių vidaus 
įrengimų, pradedant vargo
nais, baigiant liturginiais dra
bužiais bei indais. Iškėlė re
liginio muziejaus steigimo rei
kalą. Muziejuje būtų saugoja
mos relikvijos, drabužiai, me
no kūriniai, svarbūs istoriniai 
dokumentai. Daug jų tebėra 
nusavinti valdiškuose muzie
juose, išvežti į Rusiją ar pa
tekę pas privačius asmenis, 
dažnai nesuprantančius tų 
daiktų vertės. Trūksta spaus-
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tuvių, religinės bei dvasinio 
turinio literatūros, mokykloms 
vadovėlių.

Tačiau neužtenka stiprinti 
vien tik materialinę pusę. Tik
rasis atgimimas turi prasidėti 
viduje. Iniciatyva turi išplauk
ti iš pačių tikinčiųjų bendri
jos viršūnių. Per penkiasde
šimt izoliacijos ir persekio
jimo metų dvasiškai ir fiziš
kai sužalota, Kat. bendrija dar 
ir dabar nesistengia išnešti 
tikėjimo į viešąjį gyvenimą. 
Užsidariusi, bijodama moder
nizacijos, sustingusia litur
gija nepatraukia šių dienų 
žmogaus. Bendras tikėjimo ly
gis žmonėse lieka paviršuti
niškas, nes pasauliečiai nėra 
įtraukiami į pastoracijos bei 
evangelizacijos darbą. O tau
tos religinis atsinaujinimas 
prasideda paskiro asmens 
šventumo siekimu ir atsinau
jinimu Kristuje.

Okupantų valdžia, supra
tusi, jog bendrija yra pagrin
dinė moralinė ir rezistenci
nė tautos jėga, pirmiausia 
stengėsi palaužti dvasinin
kiją iš vidaus. Stojančius į ku
nigų seminariją saugumas 
kviesdavosi ir mėgindavo už
verbuoti. Kiekviename kurse 
buvo tokių užverbuotų asme
nų. Nežinojimas kas jie yra 
sėjo baimę ir nepasitikėjimą 
seminaristų tarpe. Taip pat 
buvo stebimos jų charakterio 
savybės, kad vėliau galėtų bū
ti iškreiptos ir panaudotos 
gąsdinimui bei šantažui. Net 
bendrijos vyresnybė nepajėgė 
kovoti su tokiu metodišku žmo
gaus naikinimu. Tam tikra da
lis, neatlaikiusi tokio kieto 
buities egzamino, palūžo. Lie
tuvių tauta turi daug kunigų 
- apaštalų, kurie aukoja savo 
gyvenimą tiesai, dorai ir žmo
nių gerovei. Tačiau tie, kurie 
palūžo ir net dabar dar netaiso 
savo gyvenimo, daro didelę ža
lą visai tikinčiųjų bendrijai. 
Kai darbai kryžiuojasi su žo
džiais, žmonės praranda pasi
tikėjimą. Pirmiausia atkrenta 
jaunimas, nepakeliantis netie
sos. Ieškodamas dvasinio gyve
nimo, jis jungiasi į įvairias 
sektas, kurios dabar Lietuvoje 
plinta aliarmuojančiu greičiu.' < V. v

Kalbėtojas pabrėžė, kad jis 
nekelia tų negerovių norėda
mas ką nors pasmerkti, bet tai 
sako tik iš giliausio įsitiki
nimo. Bendrija reikalinga ne
atidėliotino gydymo. Kad žaiz
dos gytų - jas reikia valyti. 
Bendrija turi eiti bekompromi- 
siniu keliu ir, tik apsivaliusi 
pati, galės padėti kilti tikin
tiesiems. “Mes negalime saky
ti, kad nežinome tų problemų. 
Mes žinome ir turime į jas rea
guoti”, - baigė savo pašnekesį 
kun. E. Atkočiūnas, OFM.

Diskusijos ir šv. Mišios
Po to likusios kelios minu

tės buvo sunaudotos trumpom 
diskusijom. 12.30 v. suvažia
vimo dalyviai išklausė šv. Mi
šias, kurias koncelebravo kun. 
E. Atkočiūnas, OFM, kun. K. 
Butkus ir kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas, pasakęs ir pamokslą, 
kurio pagrindinė mintis buvo 
ypatingai pakelianti: gilus 
tikėjimas neša tikrą džiaugs
mą ir sielos skaidrumą.

Pranešimai ir rezoliucijos
Po pietų praėjusio suvažia

vimo protokolą perskaitė K. 
Manglicas. Sekė pranešimai. 
Kat. centro pirm. Vyt. Tasec- 
kas painformavo apie 1987 m. 
suruoštą Lietuvos krikščiony
bės sukakties minėjimą, su juo 
surištą paskaitų ciklą, metinę 
maldininkų kelionę į Midlan- 
dą, kasmet išsiuntinėjamus 
Kanados vyskupams laiškus. 
Religinei šalpai per paskuti
nius trejus metus surinkta 
(daugiausia per parapijas) 
ir išsiųsta į centrą Niujorke 
$108,613.49.

Išsamius veiklos ir darbų 
pranešimus pateikė: Anapilio 
parapija Toronte - kun. J. Stas
kus; Nekalto Prasidėjimo se
serys - sesuo Palmyra; Aušros 
Vartų par. Hamilone - kun. J. 
Liauba, OFM; Londono lietu
vių par. - kun. K. Kaknevičius; 
Otavos lietuvių katalikų misi
ja - kun. dr. V. Skilandžiūnas; 
St. Catharines Angelų Karalie
nės misija - S. Janušonis; Auš
ros Vartų par. Montrealyje - 
raštu kun. J. Aranauskas, SJ.; 
Prisikėlimo par. Toronte - ta
rybos pirm. Vyt. Taseckas; 
KLKM dr-jos centro valdybos 
ir Toronto ateitininkų — dr. O. 
Gustainienė.

Po pranešimų išsivystė gy
vos diskusijos. Iškeltas Kat. 
centro veiklos ir ateities klau
simas; Eucharistinio kongreso 
rengimas Lietuvoje; visų para
pijų dvasinio gyvenimo suin- 
tensyvinimas; materialinė ir 
religinio apaštalavimo pagal
ba Lietuvai. Rinkimų nebuvo. 
Valdyba sutiko pareigas eiti 
ir toliau.

Rezoliucijų komisija (dr. P. 
Lukoševičius ir Č. Senkevičius) 
pasiūlė padėkoti pirmajam 
Kat. centro pirmininkui dr. J. 
Sungailai už atliktus darbus, 
pasveikinti prel. dr. Pr. Gaidą 
ir padėkoti jam už ilgų metų 
darbą bei rūpestį visose Kat. 
centro veiklos srityse, kreip
ti ypatingą dėmesį į Lietuvą ir 
jos dvasinį atgimimą, išlaikyti 
gyvą ir veiksmingą Kat. cent
rą, ieškoti dvasinio atsinauji
nimo būdų, siųsti Lietuvai pa
galbą žmonėmis, kurie padėtų 
jaunimo katekizacijoje.

Toronto Lietuvių namuose kovo 11 d. tūkstantinė lietuvių minia laukia Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo Nuotr. St. Varankos

Už tėtę ar mamą meta į urną balsavimo lapą Panevėžio rajono rinkimų 
būstinėje

Nebalsavo už Lietuvos laisvę
Į Lietuvos Aukščiausiąją Ta

rybą, parlamentą, kandidata
vo 27 lenkai ir aštuoni jų buvo 
išrinkti, kurių tarpe du buvo 
Sąjūdžio remiami asmenys: 
nepriklausomo lenkų laikraš
čio leidėjas Cz. Okinczyc ir 
medicinos daktaras M. Czobot. 
Jų manymu Lietuvos lenkų 
tautinė mažuma gali geriau 
kultūriškai ir ekonomiškai 
vystytis nepriklausomoje Lie
tuvoje negu sovietinėje res
publikoje. Juodu balsavo už 
laisvą Lietuvą.

Likusieji šeši lenkai galvo
ja kitaip ir jie susilaikė nuo 
balsavimo: S. Akanowicz, Vil
niaus rajono vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojas, 
L. Jankielewicz, Šalčininkų 
raj. kompartijos sekretorius, 
R. Maciejkianiec, partijos vei
kėjas, S. Pieszko, Šalčininkų 
techninio ūkių aptarnavimo 
įstaigos vedėjas, E. Tomasze- 
wicz, Vilniaus raj. Dzeržins
kio vardo kolchozo pirminin
kas ir Z. Balcewicz, komparti

jos leidžiamo dienraščio “Ku- 
rier Wilenski” redaktorius.

Visi šeši yra komunistai, bet 
ar jie priklauso Burokevičiaus 
“naktinei” partijai paaiškės 
tik po kovo 31 dienos, nes ligi 
tos datos jie turi apsispręsti 
kokiai kompartijai jie nori 
priklausyti. Rinkimuose jie 
varžėsi su Lietuvos lenkų są
jungos veikėjais ir kai kuriose 
rinkiminėse apygardose 'lai
mėjo didele balsų persvara. 
Jašiūnuose pralaimėjo lenkų 
sąjungos pirmininkas J. Sien
kiewicz, o Šalčininkuose — au
tonomijos “tėvas” J. Oblaczyns- 
ki. S. B.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus 
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Vasario 16-sios minėjime Klivlande dalį meninės programos atliko Čiurlionio ansamblis, vadovaujamas muz.
Gedimino Purlio Nuotr. VI. Bacevičiaus

GUIDOGEZELLE (1830-1899)

Kunigas ir poetas, kritikų išpeiktas
Belgijos Guido Gezelle — gyvenimas ir kūryba

ŽENTĄ TENISONAITĖ

1830 m. gimė žymusis flamų 
poetas Guido Gezelle. Tais pa
čiais metais Belgija tapo ne
priklausoma, bet Flandrijai 
tai nėra šventė. Daug metų 
vargo flamų tauta, pavergta 
prancūziškai kalbančios ma
žumos. Visur viešpatavo pran
cūzų kalba. Flamų vaikams 
buvo uždrausta mokyklose net 
tarp savęs per pertraukas kal
bėtis flamiškai. Mažai kas tai 
žino. Belgiją sudaro dvi skir
tingos tautos: namai, arba pie
tų nederlandai (šeši milijo
nai), ir valonai (keturi milijo
nai). Valonų dialektas toli gra
žu nėra gryna prancūzų kalba, 
greičiau keltiškos kalbos lie
kana.

Nuo Gezelle gimimo metų 
Gamai tapo atskirti nuo Neder
landų karalystės, kurios šiau
rinę dalį sudarė Olandija — 
Šiaurės Nederlandai. Pavadi
nimas “Holland” liečia tik vie
ną provinciją Nederlanduose. 
(Taip galėtume mes Lietuvą 
irgi vadinti vienos provinci
jos vardu, pvz. Telšių kraštas). 
Taigi Belgijoj nėra nei belgų*" 
tautos, nei belgų kalbos. Fla- 
mai kalba nederlandiškai, ofi
cialiai net namų kalba neeg
zistuoja, tai tik dialektas. Yra 
Hamų tauta, yra namų teatras 
ir opera, bet patys namai kal
ba nederlandiškai. Ir jų lite
ratūra priklauso prie neder
landų literatūros. Europoje 
nederlandiškai kalba apie 
dvidešimt milijonų žmonių.

Vaikystė ir jaunystė
Guido Gezelle gimė Brugge 

mieste 1830 m. gegužės 1 d. Jo 
tėvas Pieter Jan buvo linksmo 
būdo žmogus, bajorų kilmės, 
bet dėl prancūzų okupacijos 
pasidaręs neturtingu darži
ninku. Motina, ūkininkų duk
ra, labai savyje užsidariusi, 
buvo labai pamaldi. Abiejų tė
vų būdai labai skirtingi. Jau
nasis Guido paveldėjo iš abie
jų tėvų pačias charakterin
giausias savybes.

Jo poezijoje atsispindi 
džiaugsmas greta melancho
lijos, kovingumas ir subtilu
mas, dinamizmas ir susikaupi
mas. Visą savo gyvenimą Ge
zelle buvo besikeičiančios 
nuotaikos žmogus: tai džiū
gaujantis, tai labai nuliūdęs. 
Ne veltui Gezello yra flamų 
tautos pats žymiausias poetas, 
nes jo lyrika turi labai plačią 
tematiką: gyvenimo meilė, 
mirties neišvengiamybė, ilge
sys ir melancholija, taika ir 
nepasitenkinimas, jėga ir tra
pumas, tikrovė ir iliuzija. Poe
zijoje jis išreiškia savo dva
sios sudėtingumą natūraliu ir 
savitu ritmu, paprastumu ir 
skaidrumu. Jo poezija pasie
kia aukščiausią tašką senatvė
je. Gezelle yra poetas subren
dusiam skaitytojui.

Jaunasis Guido gimnaziją 
pradėjo lankyti Brugge mieste, 
bet dėl lėšų stokos buvo pri
verstas eiti į “Roeselaere’s 
Klein Seminarie” (mažoji ku
nigų seminarija, į kurią pri
imdavo jau 12 metų amžiaus 
berniukus). Čia už mokslą at
silygindavo dirbdamas viso
kius darbus mokykloje. Tai ge
rokai apsunkino jo mokslą ir 
neigiamai veikė jo nuotaiką: 
būti toje pačioje mokykloje 
ir mokiniu, ir “darbininku”. 
Taip pat jis abejojo dėl savo 
pašaukimo. Kartą, pasiskun
dęs tėvui, gavo tokį atsakymą:

— Pasitikėk ir būk Dievo ran

kose, kaip molinis puodas puo
džiaus rankose. Tikėk, kad Die
vas tave padarys ir tau, ir sau, 
naudingu.

Kunigas ir mokytojas
Nuo 1850 iki 1854 m. Gezelle 

lankė Brugge kunigų seminari
ją. Baigęs ją 1854 m. buvo pa
skirtas mokytoju į “Roese
laere’s Klein Seminarie”, t.y. į 
buvusią jo mokyklą. Čia jis 
dėstė buhalteriją ir istoriją, 
labai daug skaitė ir studija
vo. Homeras buvo vienas jo 
mėgstamiausių autorių. Skai
tė vokiečių, anglų, ispanų, 
italų ir skandinavų rašytojų 
knygas.

1857 m. Gezelle buvo labai 
patenkintas galėdamas dėsty
ti literatūrą vyriausioje kla
sėje (vienas jo mokinių buvo 
poetas Hugo Verriest).

Tuo laiku pasirodė pirmas jo 
eilėraščių rinkinys “Dichtoefe- 
ningen”, skirtas jo mokiniams 
Roeselaere’je. Pasisekimo su 
tuo rinkiniu Gezelle nesulau
kė, išskyrus savo draugus. Jau 
ir tame pirmame rinkinyje jau
čiama savita Gezelle’o poezi
jos forma, kurk labai skyrėsi 
nuo tų laikų tradicinės formos. 
Jo sodri ir ypač muzikali kal
ba buvo visai naujas balsas ne 
tik flamų, bet ir visoje neder
landų poezijoje.

Mokytojas Gezelle savo moki
niams buvo draugas, jų labai 
mylimas. Tais laikais atstu
mas tarp mokinių ir mokytojų 
buvo didelis. Todėl tokia Ge
zelle’o laikysena sukėlė jo 
viršininkuose nepasitenki
nimą, ir jis buvo perkeltas į 
Bruggę.

1860 m. Gezelle buvo paskir
tas į Brugge anglišką mokyklą, 
o vėliau į anglų seminariją mo
kytoju. Čia jis išleido antrą 
eilėraščių rinkinį “Gedichten, 
Gezangen en Gebeden”, bet ir 
vėl be pasisekimo. Kritikai jį 
aštriai peikė. Gezelle jautė
si giliai įžeistas ir po slapy
vardžiu “Spoker” jis savo saty
riniais eilėraščiais įsimaišė į 
tų laikų politines nesantaikas.

1865 m. Gezelle paskirtas St. 
Valburgo parapijos vikaru. Čia 
jis kentė finansinius sunku
mus. Nesąžininga šeimininkė 
padarė jo vardu skolų ir tuo 
sugadino jo gerą vardą.

Gezelle’o geras draugas de
kanas Kortrijk’o vietovėje pa
kvietė poetą pas save vikaru 
1872 m. Tuo metu Gezelle kaip 
poetas buvo nutilęs, visokie 
nepasisekimai labai gadino 
nuotaiką.

Po gana ilgo tylėjimo (maž
daug 10 metų) Gezelle vėl pra
dėjo rašyti ir buvo Kortrijk’e 
labai populiarus. 1880 m. išlei
do poezijos rinkinį “Liederen, 
Eerdichten en Reliqua”, tre
čią kartą neturi pasisekimo. 
Šį kartą apie šį kūrinį kritikai 
nepasakė nė vieno žodžio, vi
sai nutylėjo.

Redaktorius ir poetas
Gezelle pradėjo redaguoti 

laikraštį “Loquela” ir kartu su 
grupe bendradarbių draugų 
rinko namiškus žodžius. Po jo 
mirties buvo rasta 150.000 žo
džių su jų paaiškinimais. Jis 
išvertė Longfellow “The Song 
of Hiawatha” į nederlandų kal
bą. Tas Gezelle’o vertimas yra 
beveik geresnis už originalą. 
Tuo tarpu Gezelle’o kūryba pa
siekia patį našiausią laikotar
pį: 1893 m. išleido naują poe
zijos rinkinį “Tijdkrans” apie 
mėnesius ir metų laikus.

Nors oficialūs kritikai dar 

vis peikė Gezelle’o poezijos 
savitumą, August Vermeylen 
jį pavadino “Ramų poezijos 
genijum”. Taip pat Šiaurės Ne
derlandų kritikai atsiliepė 
labai palankiai.

Vien tik per 1896 m. Gezelle 
parašė 87 eilėraščius ir 1897 
m. pasirdoė jo nauja knyga 
“Rijmsnoer om en om het jaar”. 
Labai daug energijos pareika
lavo jo vyresniųjų užsakytas 
vieno teologijos veikalo ver
timas.

Tais pačiais metais jis buvo 
perkeltas iš Kortrijk vėl į 
Bruggę, į anglišką seserų vie
nuolyną kapelionu. Labai ne
noromis skyrėsi Gezelle su sa
vo bičiuliais ir Kortrijku. 
1899 m. lapkričio 27 d. Gezelle 
mirė.

Po jo mirties 1901 m. buvo 
išleisti jo paskutinieji rasti 
eilėraščiai “Laatste verzen”.

Naujoviška poezija
Gezelle’o įtaka visai neder

landų poezijai (tiek flamų, tiek 
olandų) yra labai didelė. Jis 
buvo pirmas, kuris tų laikų tra
dicinei poezijai davė naują po
sūkį. Jis rašė be metro, neri
muotas, nevienodas eilutes, vi
sai savitu ir laisvu ritmu. Var
tojo daug pasikartojimų, ali
teracijų, paralelizmų, asme
ninio simbolizmo: (gėlės, lakš
tingala, saulės šviesa, vėjas, 
vanduo).

Būdamas kunigu, daugiausia 
rašė religiniais motyvais. Ra
šė daug eilėraščių specialiom 
progom (kunigų šventimai, 
vestuvės, laidotuvės, pirmoji 
Komunija ir 1.1.).

Rašė daug ir gamtos moty
vais, ypač mėgo saulę. Guido 
Gezelle’o kalba yra labai mu
zikali, vartoja daug įvairių 
garsų imitacijų, daug alite
racijų ir dialekto žodžių, ku
rie padaro poetinę Gezelle’o 
kalbą labai turtinga ir skambia.

Gezelle, turėdamas gilų re
liginį jausmą, matė Dievą viso
je gamtoje. Jo poezija yra la
bai lyriška, jautri ir pasiekia 
skambumo tobulybę.

“Ego Flos” yra vienas iš pa
čių paskutiniųjų eilėraščių ir 
laikomas vienu iš geriausių. Jis 
labai mėgo saulę, nes ji jam bu
vo Dievo simbolis.

Guido Gezelle yra tobulas 
pavyzdys, kaip geras poetas 
lieka gyvas ir miręs, nors jo 
laikotarpio kritikai labai peik
davo. Jan Sibelius yra pasakęs: 
“Nekreipk dėmesio į kritikų 
žodžius, iki šiol dar nėra nė 
vienam kritikui pastaytas pa
minklas”. O poetui Gezelle’ui 
stovi daug paminklų.

• Reikia daug mokytis, kad pa
matytum, kaip mažai težinai

(Montaigne)
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Pašto ženklų parodos rengėjai 1989 m. gruodžio 17 d. Šv. Vardo parapijos salėje St. Petersburge, Floridoje. Iš kai
rės: J. Taoras, D. Mažeikienė, B. Kernienė, A. Kernius, M. Gineitienė, p. Poliokas, B. Taorienė. Trūksta - M. Čyvo 
ir V. Gružo Nuotr. V. Mažeikos

Serenum Erit
(Matth. XVI, 2)
Raudoni vakarai, 
parausta viskas, ką matau: 
saulutei nusileidus, 
pasaulio seni pamatai 
užsidegė liepsna. Nėra ugnies 
žėrėjimo: vien tik 
raudonas raudonumas 
pro plyšius debesų 
i kraują panašus.
Arba tarytum nematytos 
ir nesuskaitomos kaimenės 
jaučių be odos, kurie, 
kaip pjaunami galvijai, 
vis plaukiantys tolyn, 
vakarų -pasaulio - jūros 
gilumas užpildo.
Tarytum gyvos akys gyvulių, 
pavidalai, kurie 
raudonu savo žvilgsniu 
mane čia stovintį stebi 
ir nuo galvos lig mano kojų 
aptaško saulės 
raudonu krauju.
Kas bus rytoj? 
Ar lis, ar vėjas pūs? 
Ar audros, viesulai 
dar debesis kratys? 
Ar bus kruša ? Ar visoje 
dangaus paraudusioj jėgoj 
pasaulis paskutinę 
dieną pranašauja? 
Bet ne! Jinai rytoj 
pakils vėl rytuose, 
nauja šviesa nušvis, 
ir saulė patekės, 
linksmai pasveikindama žmones, 
kurie dabar vis čia 
paraudusiais veidais 
į vakarą tą žiūri.
1897.X.27

* * *

Hosannah
Palmių sekmadienis 
gieda Hosannah, 
Jeruzale,

atidaryk 
savo duris, 
ateikite visi, 
bučiuodami smėly

suklaupę 
tuos pėdsakus ir 
žingsnius tų 
visų, kurie

iš pagarbos 
keliaudami 
Jeruzalėn

- Hosannah! - gieda - 
Viešpačiui! ' 1 
1899(?)

Kregždės
"Zy, zy, zy. 
zy! zy! zy!

zy!!!" 
Krykštauja 
kregždės 
du tris kart

trys, 
lekia vis, 
šneka vis: 
"Niekas nelįs, 
nedrįs!
Lys? lys? lys???

lys???" 
Čirkšdamos 
čirpdamos 
suka 
ratu, 
supdamos 
sukdamos

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

Tai dokumentinės apybraižos

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

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

Mississauga, Ont. L5C 1T3, Canada.

visos kartu, 
lėkdamos, 
sklęsdamos 
lakiais 
sparnais, 
apsuka 
apsupa 
stogus kaimų. 
Lekia 
lengvai jos ir 
lenkia 
lankus, 
jau vos begirdžiu 
jų laibus 
balsus, 
ir tik 
palydi: 
“Vy??? vy?? vy? 

vy . .

Ego Flos
(Cant. II.1)

Esu gėlė, 
pražydusi tavo akyse,

o, mano saule, taip šviesi, 
kada man, esant

vargšui sutvėrimui, 
leidi gyventi,

o dar vėliau į 
amžinybę vesi tu mane.

Esu gėlė, 
pražydusi iš ryto, 

ir vakare einu ilsėt, 
kada vis tu,

mano didžioji saule, 
atbudusi pažadini

mane kartu ir 
mano galvą linkstančią keli.

Mano gyvenimas — 
tavo šviesa, ir tu esi 

viltis ir laimė man, 
vienintelė ir viskas, ką turiu, 

nes be tavęs 
tarytum amžina mirtis, 

nes be tavęs 
nebėra ką mylėti!

Toli aš nuo tavęs 
nors tu saldus šaltinis, 

gyvybę vis tveri, 
ar leidi vis gyvent mane, 

kuris tiktai ką paliečia, 
mieloji saule, tu jį

iki sielos giliųjų gelmių 
ta savo liepsna apšvieti.

Sustok, sustok!. . . 
Nutrauk žemės grandines.

išlaisvink tu mane ir 
išvaduok mane! Leisk man 

keliaut į amžinąją saulę, 
kur tu viena ir nemari.

lyg stebuklingoji gėlė esi.

Tegu praeina viskas, 
kas nebuvo, nėra ir nebus.

ir mūs sudie, tarytum 
praraja, tarp mūsų kyla, 

tegu rytoj ar vakare, 
tegu sau eina, žengia

į tavo amžinąją šviesą 
vis tave matyti. Viešpatie!

Ir aš tuomet . . . 
o ne, ne prieš tave.

bet su tavim, vis su tavim 
žydėsiu aš kartu,

mažytis sutvėrimas, 
kuriam gyvybę tu,

kuriam gyvenimą davei 
ir amžinąją šviesą.
1898.XI.17
Iš nederlandų kalbos vertė 

Z. Tenisonaitė
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□ NJETMĖJE VEIKLOJE
Dail. Vladas Meškėnas, gimęs 

1916m. vasario 17d. Kaukaze,dai
lę studijavęs Kauno meno mokyk
loje, Australijoje yra pasižymė
jęs portretais. Šiemet jam teko 
dalyvauti New South Wales ga
lerijos Sidnyje surengtoje konkur
sinėje parodoje. Lankytojai po
puliariausiu kūriniu pripažino dail. 
V. Meškėno nutapytą savo bičiu
lio menininko Donaldo Friend 
portretą, jam laimėjusį Archibal- 
do $2.500 premiją. 1987 m. jis su 
tuo portretu įsijungė į 30 ge
riausių Australijos portretistų 
eiles. Šios baigminės konkurso 
grupės nariai gavo po tris tūkstan
čius dolerių ir buvo įjungti į ke
liaujančią parodą. Jų sukurti por
tretai aplankė didžiausius Austra
lijos miestus.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus salėje sausio 14 d. Čikagos 
lietuviai sutiko Akademinio skau
tų sąjūdžio Vydūno jaunimo fon
do išleistą Aleksandro Merkelio 
monografiją “Didysis varpininkas 
Vincas Kudirka". Sutiktuvių da
lyvius pasveikino fil. Vytautas 
Mikūnas, ilgametis fondo valdybos 
pirmininkas, šio leidinio redakto
rius. Paskaitą apie dr. V. Kudir
ką, nušviečiančią jo gyvenimo ke
lius ir darbus, skaitė Ilinojaus uni
versiteto lituanistikos katedros va
dovas prof. dr. Bronius Vaškelis. 
Programon dialogu įsijungė Vil
niaus jaunimo teatro aktoriai Pet
ras ir Apolonija Matkevičiūtė Ste
ponavičiai, dainomis — sol. Dalia 
Eidukaitė-Fanelli, dr. V. Kudir
kos muzikiniais kūriniais — Čika
gos lietuvių operos meno vadovas 
Alvydas Vasaitis. Giminių vardu 
kalbėjo Jonas Grigaitis, JAV LB 
švietimo tarybos — pedagogas Juo- 
zas Masilionis, varpininkų - “Var
po" red. Antanas Kučys. Akade
minė dalis baigta dr. Vinco Ku
dirkos Lietuvos himnu.

Vilniaus dramos teatras JAV 
lietuvius aplankė su automobi
lio nelaimėje 1961 m. rugsėjo 11 
d. žuvusio aktoriaus ir drama
turgo Antano Škėmos psicholo
gine drama “Pabudimas”. Vilnie
čių gastrolėmis rūpinosi pernai 
Lietuvoje viešėjęs Los Angeles 
dramos sambūris ir JAV LB kul
tūros taryba. Saviveiklinis dra
mos sambūris, pakviestas Vilniaus 
dramos teatro, Lietuvon buvo 
nuvežęs Birutės Pūkelevičiūtės 
lyrinę dramą “Žmonės ir beržai”, 
o profesinis Vilniaus dramos 
teatras išeivijai atsilygirto jos 
dramaturgo A. Škėmos “Pabudi
mu". Ši drama, vaizduojanti tra
giškus įvykius sovietų okupuo
toje Lietuvoje, tik pernai buvo 
įjungta į Vilniaus dramos teatro 
repertuarą. Gastrolinėje išvyko
je dalyvavo Vilniaus dramos teat
ro direktorius Pranas Treinys, 
rež. Jonas Vaitkus, padėjėjas 
Mindaugas Jusčius, dail. Jonas 
Arčikauskas, aktoriai — Algiman
tas Zigmantavičius, Saulius Si
paris, Juozas Kisielius, Adolfas 
Večerskis, Aldona Janušauskaitė. 
Spektakliai vasario 10-11 d.d. 
pradėti Los Angeles mieste, Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Va
sario 22 d. “Pabudimo” drama 
suvaidinta Floridos lietuviams 
St. Petersburge, vasario 24-25 
d.d. — Čikagos lietuviams Jau
nimo centre.

JAV LB kultūros tarybai Či
kagon brangią dovaną iš Vilniaus 
atvežė Donatas Pečiūra — šimtą 
aštuoniasdešimt Lietuvos daili
ninkų grafikos kūrinių užplom
buotose dėžėse. Juos padovanojo 
Romualdo Budrio vadovaujamas 
Lietuvos dailės muziejus, o at
siuntimu pasirūpino Lietuvos kul
tūros ministerija, kuriai dabar 
vadovauja pianistas Dainius Trin
kūnas. Dėžes atidarė ir dokumen
tus pasirašė: JAV lietuvių fondo 
tarybos pirm. Stasys Baras, JAV 
LB krašto valdybos pirm. dr. An
tanas Razma, kultūros tarybos 
pirm. Dalia Kučėnienė ir narė 
dail. Magdalena Stankūnienė. Kū
rinių priėmime trūko Emilijaus 
Holenderio, kuris yra Lietuvių 
dailės muziejaus tarybos pirmi
ninkas ir JAV LB kultūros tary
bos narys. Siuntoje buvo dvide
šimt trijų Lietuvos dailininkių 
140 grafikos darbų ir septynio
likos dailininkų 40 darbų. Di
džiausias krūvis teko žymiajai 
grafikei Aldonai Skirutytei, iš 
kurios buvo gauti 67 kūriniai. 
Dailininkų darbuose vyravo se
namiesčių vaizdai, o dailinin
kių — legendos, susietos su liau
dies dainomis. Iš Lietuvos gauta 
dovana sudarys vertingą įnašą Lie
tuvių dailės muziejui Lemonte. 
Siunta nesuskubo laiku pasiekti 
Či goję 1989 m. lapkričio 23-26 
d.o. surengto VI-jo mokslo ir kū
rybos simpoziumo bei jam skirtų 
gausių parodų.

Lietuvos knygos draugija su 
savo biuleteniu “Knygnešys” kas
met paskelbia konkursą labiau
siai skaitomai metų knygai nusta
tyti. Populiariausia 1989 m. kny
ga buvo pripažinta Romualdo 
Granausko apysaka “Gyvenimas 
po klevu”. Prizas jos autoriui 
įteiktas Utenos kultūros namuo
se, nes dalyvių daugumą konkurse 
sudarė uteniškiai. Draugijos at
sakingoji sekr. V. Žekaitienė ap
tarė R. Granausko kūrybą. Ištrau
kas iš jo “Gyvenimo po klevu” 
skaitė aktorė Kazimiera Kyman
taitė. R. Granauskas atsakinėjo 
į klausimus ir vakaro dalyvius su
pažindino su rašomos pjesės iš
traukomis.

Tris Vasario 16-tajai skirtas 
parodas Kaune surengė Justo Pa
leckio viešoji biblioteka. Pirmoji 
paroda “Lietuvos nepriklausomy
bės akto signatarai” pateikė trum
pas visų aktą pasirašiusių politi
kų biografijas, jų parašytas kny
gas, nepriklausomybės metais pa
skelbtus atsiminimus, apie juos 
atspausdintus straipsnius ir apy
braižas. Antroji paroda buvo skir
ta poetui ir Sibiro kankiniui An
tanui Miškiniui, kurio aštuonias
dešimtąsias gimimo metines dabar 
mini atgimstančios Lietuvos visuo
menė. Lankytojų laukė jo knygos 
ir rankraščiai. Trečioji paroda 
“Knygos, nepabuvojusios spaustu
vėje” supažindino su Liudo Dam
brausko, Valentino Gustainio, 
Juozo Gražulio bei kitų lietuvių 
rankraščiais, kuriuose buvo apie 
20 eilėraščių rinkinių, romanų, 
apysakų, istorijos studijų.

“Lituanikos” fabriko Kaune 
darbininkai įsteigė literatūros 
premiją, kuria įvertinamas ge
riausias metų kūrinys, žadinantis 
Lietuvos istorinę bei tautinę at
mintį, skatinantis atgimimą ir tė
vynės meilę. Pirmajai 1989 m. 
premijai buvo trys kandidatai — 
J. Aputis, D. Grinkevičiūtė ir V. 
Gustainis. Laimėtojas paaiškėjo 
vasario 13 d., atidarius dėžutę 
su darbininkų balsavimo lapeliais. 
Jie premiją paskyrė žurnalistui 
Valentinui Gustainiui (1896-1971) 
už atsiminimų knygą “Be kaltės”. 
Autoriui teko būti studentų neo- 
lituanų korporacijos veikėju, 
“Lietuvos aido” vyr. redaktoriu
mi, ELTOS agentūros direktoriu
mi ir Sibiro tremtiniu. Mūsiškė
je Lietuvių enciklopedijoje ra
šoma, kad jis mirė Sibire 1948 m. 
Dabar paaiškėjo, kad V. Gustai
nis grįžo Lietuvon, parašė skau
džių atsiminimų knygą “Be kal
tės” ir mirė 1971 m. spalio 11d. 
Griškabūdyje, dabartiniame Ša
kių rajone. Tėvui skirtą premi
ją priėmė iš Griškabūdžio atvy
kusi dukra Valentina Gustainytė. 
Nelengvą tremtinio V. Gustainio 
knygos kelią pas skaitytojus api
būdino filologijos dr. V. Kubilius, 
jos redaktorė V. Tunaitytė. Atsi
minimais dalijosi V. Gustainytė 
ir architektas V. Zubovas, ištrau
kas iš premijuotos knygos “Be 
kaltės” skaitė aktoriai D. Jan
kauskaitė ir L. Zelčius.

Aviacijos pradininko Alek
sandro Griškevičiaus (1809-1863) 
memorialinis muziejus yra įsteig
tas Viekšnių miestelyje Žemaiti
joje. Muziejui panaudotas namas, 
kuriame gyveno keletą skraidymo 
aparatų pagaminęs A. Griškevi
čius, parašęs knygelę “Žemaičio 
garlėkys”. Dabar viekšniečiai pri
siminė ir šiame miestelyje gimu
sius tris brolius Biržiškas: litera
tūros istorikas Mykolas gimė 1882 
m. rugpjūčio 24 d., bibliografas 
Vaclovas —1884 m. gruodžio 2 d., 
matematikas Viktoras— 1886 m. 
vasario 23 d. Jiems skirtą paro
dą “Biržiškos po keturiasdešimt 
penkerių nutylėjimo metų” A. 
Griškevičiaus memorialiniame 
muziejuje surengė kraštotyrinin
kams vadovaujantis mokytojas 
Algirdas Gedvilas. Brolių Biržiš
kų veiklą Vakaruose kompartija 
buvo uždengusi tylos skraiste. 
Dabar su ja galės susipažinti pa
rodos lankytojai. Kraštotyrinin
kai sutelkė nemažai autentiškos 
medžiagos apie brolius Biržiškas
— jų laiškų, nuotraukų, gyvento
jų prisiminimų. Rodinių atsiuntė 
ir Vilniaus universiteto moksli
nės bibliotekos direktorė B. But
kevičienė, vieną savo paveikslą
— dail. Č. Kontrimas. Mokytojas 
A. Gedvilas, prieš keletą metų 
įsteigęs A. Griškevičiaus muzie
jų, galvoja ir apie memorialinį 
Biržiškų muziejų. Viekšniuose 
tebestovi namas, kuriame jie gy
veno. Reikėtų tik iškelti į kitus 
butus jame dabar gyvenančias 
šeimas, atlikti atnaujinimo dar
bus. Viekšnių kapinėse yra pa
laidotas gydytojas Antanas Bir
žiška, 1922 m. spalio 11 d. miręs 
brolių Biržiškų tėvas. v. Kst.
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Hamiltono “Talkos” 35 metą sukaktis
Kredito kooperatyvo “Talka” 

metinis narių susirinkimas, įvykęs 
1990 m. vasario 24 d. Jaunimo cent
ro salėje, buvo sukaktuvinis — pa
minėta 35 metų veikla. Prisiminti
na, kad steigiamasis susirinkimas 
įvyko 1955 m. vasario 13 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje. Pirmuoju 
pirmininku išrinktas pulk. J. Gied
raitis, o iždininku-vedėju E. Leng- 
nikas. Pirmieji metai buvo baigti 
turint 95 narius ir pasiekus 
$10.177,31 balansą.

Po 35 metų darbo narių skaičius 
ir balansas išaugo keleriopai. 
Šiame susirinkime dalyvavo 220 
nariai. Svečių tarpe — Prisikė
limo parapijos kredito koopera
tyvo pirm. dr. S. Čepas, vicepirm. 
J. Palys, sekr. V. Vaičiūnas ir 
Klivlando “Taupos” kredito ko
operatyvo pirm. V. Staškus, dr. 
V. Maurutis ir A. Juodikis. Susi
rinkimą pradėjo valdybos pirm. 
J. Stankus, pasveikindamas na
rius ir prisimindamas praeitais 
metais mirusius narius, kurių 
buvo 14. Jie pagerbti susikaupi
mo minute. Į balsų skaičiavimo 
komisiją pakviesti J. Astaš, J. Ba
joraitis, A. Grajauskas, J. Tarvy
das, P. Vaitekūnienė. Praeitų me
tų be pataisų priimtą protokolą 
perskaitė sekr. R. Kontenis.

Apie “Talkos" kredito koopera
tyvo darbą pranešimą padarė 
pirm. J. Stankus, pirmiausia pa
sveikindamas šiame susirinkime 
dalyvaujantį bankelio steigėją 
ir pirmąjį vedėją E. Lengniką, 
prieš kelias dienas sulaukusį 90 
m. amžiaus. Būdamas dar geros 
sveikatos, jis ateina kasdien į 
“Talkos” raštinę talkinti visuo
se darbuose. Toliau pažymėjo, kad 
kooperatyvas per metus paaugo 
2,6 mil. ir peržengė $31 mil. ba
lansą. Nors Kanados ekonominė 
padėtis rodo didėjančią inflia
ciją ir nuošimčių kilimą, bet “Tal
ka” sugebėjo per paskutinį de
šimtmetį paaugti $16,5 mil. Per 
35 veiklos metus “Talka” išmokė
jo nariams už įvairius indėlius 
virš $23 mil. Buvo stengiamasi 
nariams išmokėti už indėlus aukš
tesnius nuošimčius, o už paskolas 
imti žemesnius. Valdyba narių pa
togumui ir naudai įvedė čekių są
skaitą su dieniniu nuošimčių ap
skaičiavimu. Nuošimčiai mokami 
nuo indėlio dydžio iki 9% ir pri
rašomi kas mėnesį. Taip pat 1989 
m. buvo pradėta patiems adminis
truoti RRSP pensijų sąskaitas ir 
vietoje išrašyti pajamų mokesčių 
kvitus. Be to, “Talka” neima jo
kio mokesčio už išrašomus čekius 
ir priima sąskaitas elektros, gazo 
bei telefono apmokėjimams, taip
gi nemokamai.

Ižd. St. J. Dalius padarė finan
sinį pranešimą pažymėdamas, kad 
1989 m. užbaigti, pasiekus $31,6 
mil. Per vienerius metus balan
sas paaugęs 9,18% daugiau negu 
1988 m. Narių indėliai padidėję 
$2,1 mil. daugiau arba 8%. Vieno 
nario indėlių vidurkis yra $13.503. 
Iš sąskaitų labiausiai didėję ter-

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

res pakeičiame į video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

minuoti indėliai, paaugę $1,25 
mil. arba 9,15%. Nariams išduotos 
nekilnojamo turto paskolos padi
dėję $1,1 mil. daugiau arba 5,82%, 
o asmeninių paskolų paklausa su
mažėjusi $128.116 arba 6,76% ma
žiau negu 1988 m. Vienam skoli
ninkui paskolos vidurkis $37.834.

Kooperatyvas turėjęs pajamų 
1989 m. $3.433.316. Jų buvo gauta 
virš $665.000 daugiau negu 1988 m. 
Išlaidų padaryta $3.169.029. Išlai
dų didžiausią dalį sudarė nariams 
išmokėti nuošimčiai už indėlius 
$2.588.725 arba 75,4% visų gautų 
pajamų. Tarnautojų algoms su 
pensija išmokėta $165.558 arba 
4,82% pajamų. Nurašyta viena ne- 
išieškoma paskola $13.602. Val
dybai bei komitetams išmokėta 
$18.198 arba 0,53% pajamų. Paja
mos pasiskirsto išlaidų atžvilgiu 
tokiu santykiu: nariams išmokėta 
už indėlius 75,4%, administraci
jos ir namo išlaidos 8%, tarnau
tojams ir valdybai 5,4%, mokes
čiai 3,5%, pelnas 7,7%.

Lietuviškai veiklai paremti 
1989 m. paskirta ir išmokėta 
$30.050 arba 11,3% nuo gauto pel
no. Per 35 metus “Talka” išmokėjo 
lietuviškai veiklai paremti 
$242.801. Apmokėjus išlaidas bei 
mokesčius ir paskyrus aukas ko
operatyvas savo rezervuose turi 
$1.393.608 arba 4,4% viso kapitalo.

Kredito komiteto pirm. F. Ens- 
kaitis pranešė, kad 1989 m. buvo 
išduotos 225 asmeninės paskolos 
$2.069.577,57 ir nekilnojamo tur
to 108 — $10.504.600. Iš viso leis
ta išduoti 333 paskolas — $12.574.- 
177,57.

Revizijos komiteto pirm. A. Pa
tamsis pranešė, kad metų eigoje, 
tikrinant “Talkos” finansinę at
skaitomybę, viskas rasta tvarkoje.

Revizorius-auditorius Mr. Welsh 
pranešė, kad “Talka” daro gražią 
pažangą, turėdama sveiką augimą, 
pakankamą pelną ir rezervų papil
dymą.

Po pranešimų ir klausimų susi
rinkimas patvirtino 1990 m. au
ditorius Nolan, Hoecht & Welsh 
ir nekilnojamo turto paskolų pa
kėlimą iki $150.000. Pakeistas 
angliškas pavadinimas į “Talka 
Lithuanian Credit Union Ltd.” 
(Lietuviškajame pavadinime ir 
anksčiau rašėme, kad tai lietu
vių kredito kooperatyvas).

Į valdybą reikėjo išrinkti 3 na
rius ir į komitetus po 1 narį. Buvo 
daug kandidatų, ir rinkimai atlikti 
slaptu balsavimu. Į* valdybą gavo 
balsų: J. Stankus 182, St. J. Dalius 
158, J. Gedris 152, M. Gudinskas 78, 
R. Ciparytė 61, J. Krištolaitis 32. 
Išrinkti J. Stankus ir St. J. Dalius 
3 metams ir J. Gedris 2 metams. Į 
kredito komitetą išrinktas B. Ma
čys. Į revizijos komitetą — G. 
Skaistys.

Baigus susirinkimą dalyviai bu
vo pavaišinti šilta vakariene su 
vynu, kurią paruošė p. Petkevičie
nė. Sveikino Klivlando “Taupos” 
kredito kooperatyvo pirm. V. Staš
kus ir Prisikėlimo kredito koope
ratyvo pirm. dr. S. Čepas, įteik
damas ir dovaną. “Lito” kredito 
unija iš Montrealio sveikino raš
tu. Buvo pasigesta kaimynų — “Pa
ramos” kredito kooperatyvo atsto
vų. Steigiant “Talką” prieš 35 me
tus, “Paramos” pirm. V. Meilus tal
kino ir padėjo steigimo darbuose 
savo patarimais. Kitą dieną per 
MacMaster radijo lietuvišką pro
gramą susirinkimą gražiai išryš
kino ir “Talkos” 35 metų sukaktį 
paminėjo R. Varanavičiūtė-Haggo 
ir dr. Haggo. Ačiū jiems už palan
kų įvertinimą. Stasys Dalius

Spaudos konferencija kovo 12 d. Toronto Lietuviu namuose, paskelbus Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. 
Iš kairės: KLB Toronto apylinkės pirm. R. STRIMAITIS, KLB pirm. A. PACEVIČIUS, Lietuvos generalinis kon
sulas H. LAPAS ir parlamentaras D. FLEET Nuotr. St. Varankos

Kvebekas ir Kanados konstitucija
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Pakeitimus remiančioms sep
tynioms provincijoms reikia 
turėti didesnę pusę visų Kana
dos gyventojų.

Senatorius paskirs Kanados 
vyriausybė iš provincinių vy
riausybių parūpinto kandida
tų sąrašo. Tačiau Kanados ir 
visų provincinių vyriausybių 
pilno sutarimo reikės jos se
nato, aukščiausiojo teismo re
formoms, provincijų teritori
niams pakeitimams, naujų 
provincijų sudarymui bei jų 
įjungimui federacinėn Kana
dos sistemon. Tad iš tikrųjų 
tokius svarbius Kanados vy
riausybės posūkius gali su
stabdyti bet kurios provinci
nės vyriausybės panaudota 
veto teisė.

Opozicijos balsai
Meech Lake sutarties kriti

kams didžiausią rūpestį suda
ro susilpnintas Kanados vy
riausybės svoris ir gerokai pa
didintas politinis provincijų 
balsas. Pilno visų Kanados vy
riausybių susitarimo praktiš
kai neįmanoma pasiekti. Pir
miausia teks atsisakyti jau 
daug kartų siūlytos nerenka
mo senato reformos. Ten da
bar vėl siautėti pradėjo dau
gumą turintys liberalai su sa
vo vadu A. MacEachenu. Šį 
kartą tie nerinkti, tik valdžios 
paskirti senatoriai atmeta ka
nadiečių išrinktų parlamento 
narių priimtus nedarbo drau- 
dos pakeitimus.

Kvebekui suteikiama savi
tos bendruomenės teisė, o 
premjeras R. Bourassa ten ne
siskaito net su Kanados aukš
čiausiojo teismo sprendimu, 
įsakančiu krautuvėms leisti 
ir angliškas išorines iškabas. 
Jas buvo uždraudęs separatis
tinės Kvebeko partijos val
džios įstatymas nr. 101. Dabar
tinis liberalų premjeras R. 
Bourassa atmetė Kanados 
aukščiausiojo teismo sprendi
mą. Suradęs specialią klauzu
lę Kanados konstitucijoje, jis 
paskelbė savo įstatymą nr. 178, 
ir toliau draudžiantį išorines

iškabas anglų kalba, bet jas 
leidžiantį krautuvių viduje. 
Ta speciali klauzulė yra įjung
ta į 1982 m. balandžio 17 d. pri
imtą Kanados konstituciją. Ja 
remiamo įstatymo neleidžia
ma atmesti Kanados aukščiau
siajam teismui.

Liūdna komedija
Visas pasaulis Kanadą lai

ko dvikalbe šalimi, kurioje ly
gias teises turi valstybinės 
anglų ir prancūzų kalbos. Ki
tokios nuomonės, matyt, yra 
Kvebeko premjeras R. Bou
rassa, užmovęs priverstinį 
prancūzišką apynasrį angliš
kų krautuvių savininkams. 
Staigios reakcijos buvo susi
laukta Ontario provincijoje, 
kur niekas nesuka galvos dėl 
krautuvių iškabų kalbos. Sault 
Ste. Marie miesto Savivaldybė 
šiaurinėje Ontario dalyje 11:2 
balsų dauguma oficialia kal
ba paskelbė tik anglų kalbą. 
Mat 80% šio vidutinio dydžio 
miesto gyventojų kalba tik 
angliškai, o prancūziškai kal
bančių tėra 4,6%, mažiau negu 
vartojančių kai kurias kitas 
kalbas ateivių. Tai buvo sąmo
ninga Sault Ste. Marie gyven
tojų moralinė parama ang
lams krautuvių savininkams 
Kvebeko provincijoje, susi
laukusi ir prėmjėro R. Bouras- 
sos šalininkų atkirčio.

Montrealyje veikiantis Ka
nados oro biuras Kvebeko ir 
Ontario provincijose pasklei
dė tokią Sault Ste. Marie sri
čiai skirtą prognozę angų kal
ba: “Saulėta diena su rasisti
niais spinduliais ir galimas 
lietus su nacių kruša...” Sault 
Ste. Marie taktiką pasirinko 
apie 40 Ontario provincijos 
miestų ir miestelių, anglų kal
bą paskelbusių vienintele ofi
cialia kalba.

Neaiški ateitis
Meech Lake sutartį aštriai 

kritikuoja Kanadai konstitu
ciją parūpinęs P. E. Trudeau 
ir dabar nauju liberalų vadu 
norintis tapti J. Chretienas. 
Jiedu pranašauja, kad per di
delės teisės provincijoms gali

sugriauti Kanadą. Esą federa
cinės Kanados vyriausybė ne
teks lig šiol turėtos jungties, 
negalės įgyvendinti naujų 
programų. Panašias mintis 
dėsto ir Meech Lake sutartį 
norintis sustabdyti Niufaund- 
landijos premjeras Clyde 
Wells.

Sutarties pakeitimų reika
lauja Manitobos premjeras 
Gary Filmon. Jam atrodo, kad 
pagrindinis dėmesys Kanados 
kostitucijoje turėtų tekti žmo
gaus teisių ir laisvės paragra
fams. Pasak jo, prancūziškai 
Kvebeko provincijai pripažįs
tamą savitumą reikia pakeis
ti visos Kanados savitumo pa
brėžimu konstitucijoje. Tą Ka
nados savitumą sudaro jos pir
minių gyventojų palikuonys, 
anglų ir prancūzų kilmės ka
nadiečiai bei kitos tautybės 
daugiakultūrėje bendruome
nėje. Būsimiems Kanados 
konstitucijos pakeitimams pa
kanka pusę Kanados gyvento
jų turinčių septynių provinci
jų susitarimo su Kanados vy
riausybe. Veto teisė provinci
joms esanti nereikalinga. 
Meech Lake sutarties pakeiti
mų nori ir New Brunswicko 
premjeras Frank McKenna.

V. Kst.
• Visa išeivijos lietuviškoji 

spauda sunkiai verčiasi. Reikia 
paramos ir “Tėviškės žiburiams”. 
Kas galite, paremkite juos auka, 
rėmėjo ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu.

Iš anksto dėkingi -
“TŽ” leidėjai

Aukojo “Tėviškės žiburiams"
$100: dr. M. Ramūnienė, M. Va

siliauskas, J. Budrys, Wasagos 
Lietuvių moterų būrelis, KLK 
moterų draugijos Hamiltono sky
rius; $80: V. Petruškevičienė; 
$48: S. Šetkus; $30: G. Rugienius; 
$25: P. Kondrotas, O. Žadvydas, 
Daytona Beach apylinkės Ameri
kos lietuvių klubas; $24: P. Sut- 
kaitis. J. Budnikienė; $23: V. 
Skaržinskas; $20: V. Daugelavi- 
čienė, M. Chrolavičienė, KLB 
Wasagos apylinkė; $19: J. Šums- 
kis; $15 : E. Dirsė; $14: J. Girnius, 
S. Jokubauskas; $10: kun. V. Ka- 
tarskis, S. Virpša, V. Simanavi
čius; $9: P. Plestys, V. Juodis, V. 
Skripkus; $8: A. Plioplys; $5: K. 
Majauskas, V. Kėžinaitis, J. Ne- 
vulis, E. Masaitis, O. Vilimienė, 
J. Jurėnas, E. Indriliūnas, P. Par- 
gauskas, A. Šarapnickas, K. Za- 
lagėnas, O. Baziliauskienė, S. 
Astras, O. Dabkus, J. Danėnas,

Bernotaitis, M. Adomavičienė, 
A. Krakauskas, O. Savickas, V. 
Naruševičius, E. Malkus, P. Šu- 
kevičius, kun. B. Jurkšas, M. Kyb- 
rancienė, A. Šmitas, E. Dambriū- 
nienė, V. Kizlaitis, J. Žilionis, S. 
Kazlauskas, F. Ignaitis, G. Povi
laitis, K. Roman, J. Mockaitis, O. 
Baziliauskas, J. Sakevičius, A. 
Dragunevičius, J. Karasiejus, G. 
Miglinas, M. Galinauskas, J. Va
levičius, S. Baršauskas, A. Pelec- 
kis, V. Porutis, A. Kanapka, J. Ka
zan, B. Barisas, B. Grajauskas, J. 
Mackevičius, A. Vanagas, O. Dab
kus, J. Yong, J. Spencer, J. Grau
žinis, J. Lazdauskas, V. Krami- 
lius, S. Santvaras, J. Danėnas, J. 
Dransutavičius, J. Karosas, M. 
Radzevičius, A. Rugys, K. Luko
šius, I. Mališka, G. Tetmajeris.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$150: J. Žiūraitis; $100: A. Kant-

Indian Rd. ir Bloor gatvės “ajone parduodamas 
dviejų su puse aukšto 8 ' 'ariu namas. 3 mie
gamieji, 2 prausykla.Q''r1iai izoliuotas saulės 
kambarys, kūre’-^P židinys, įruoštas rūsys 
su išėjimu į 1 privatus įvažiavimas, 135 
pėdų ilgio sklypas. Kaina — $429,900.
Durie ir Bloor gatvių rajone parduodamas dvie
jų aukštų namas. Antrame aukšte trys miega
mieji ir virtuvė (buvę keturi miegamieji), at
naujinta virtuvė, įrengtas rūsys, 153 pėdų ilgio 
sklypas. Kaina — $349,900. ANTANAS
Bloor ir Shaver gatvių rajone, Etobicoke, parduodamas 5 miegamų
jų dviejų aukštų namas, maždaug 2000 kv pėdų. Sklypas 55 pėdų plo
čio ir 165 pėdos ilgio. Kaina — $339,900.
Bloor ir East Mall gatvių rajone, Etobicoke, 3 miegamųjų viena
aukštis (bungalow) namas su garažu, L formos gyvenamasis ir 
valgomasis kambarys, židinys, užbaigtas poilsio ir uošviams bu
tas rūsyje. Kaina — $299,900.
Dundas ir East Mall gatvių rajone, Etobicoke, 3 miegamųjų viena
aukštis namas su įrengtu butu rūsyje. Atskiras garažas. Kaina — 
$289,900.
Dundas ir Shaver gatvių rajone, Etobicoke, parduodamas 3 miega
mųjų vienaaukštis namas, garažas, įrengtas rūsys su dideliu poil
sio kambariu, dvi prausyklos. Pirmas namo savininkas. Visi reik
menys įskaityti, o savininkas sutinka parduoti kitus baldus. Kai
na $289,900.
Bloor ir Shaver gatvių rajone, Etobicoke, parduodamas 3 miegamų
jų pusantro aukšto namas. 58x129 pėdų kampinis sklypas, pilnai ap
tvertas, išėjimas į iš kedro padarytą verandą, įrengtas rūsys, gara
žas. Kaina — $269,000.
Bloor ir East Mall gatvių raion-' ’L.g oke, parduodamas 3 mie
gamųjų vienaaukštis su paRDUO' ,-.iis namas. Įrengtas rūsys. 
Kaina —$269,900.
Dundas ir East Mall gatvių rajone, Etobicoke, 3 miegamųjų viena
aukštis namas, įrengtas rūsys, atskiras garažas, naujas stogas, 
šildymas ir vėsinimas. Kaina — $254,900.
Bloor ir East Mall gatvių rajone, Etobicoke — geras pradžiai ar pen
sininkams 2 miegamųjų, su įrengtu rūsiu, garažu, namas. Sklypas 
44x143 pėdų. Kaina — $229,000.

Norint daugiau informacijų skambinti
Antanui Geniui tel. 232-9000,

RE/MAX Profesionals Inc., Realtor.

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

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

LADA
Mes siunčiame 

“LADA” automobilius ir jų 
dalis į Lietuvą bei Rusiją 
Skambinkite dėl informacijos dar šiandien 

CARMEN^FRANKSLTD. [g 
2584 Eglinton Avė. E., Scarborough, Ontario M1K 2R5 
Tel.: (416)261-7219, 261-6581 • Fax: (416)265-0979

K. Lukošius; $4: A. Pesys, J. Moc
kaitis, A. Stankus, H. Matijošai- 
tis, R. Krasauskas, O. Krasaus
kas, P. Devenis, A. Gatautis, A. 
Skrupskienė, V. Miliauskas, E. 
Radzevičiūtė, L. Šimonėlis, J. 
Vaitkūnas, S. Tumosa, J. Žadavi- 
čius, G. Geležiūnas, A. Gineitis, 
V. Barauskas, A. Statulevičius,
A. Kontrimas, A. Prunskus, kun. 
V. Cukuras, R. Bekeris, B. Kava
liauskas, B. Pranskus, J. Skeive- 
las, J. Naujokaitis, I. Petrauskas, 
S. Vaitkus, P. Zaranka, M. Stan
kaitis, J. Greičiūnas, V. Stukas, 
V. Čiuprinskas, A. Dūda, A. Že
maitis, D. Šiūrna, P. Žaliaūskas, 
J. Kriščiūnas, J. Peleckis, A. Da- 
sys. B. Rakštelė, J. Sodaitis, L. 
Brūzga, J. Ališauskas, P. Stankus, 
J. Benderius, P. Stončius, M. Kup
rys, A. Leparskas, V. Dundys, I. 
Girdzevičius, L. Leparskas, J. Pa- 
reigis, J. Kanys; $3: E. Galius; 
$2: E. Šturm; $1: M. Žaliauskas,
B. Apton.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$36: B. Gudinskas; $35: A. Pau- 

lionis, J. Masilionis, T. Proscevi- 
čius, J. Brazlauskas, K. Genčius,
O. Mašalas, P. Joga, J. Kriaučeliū- 
nas, J. Kučinskas, K. Majauskas, 
B. Pakalniškis, L. Plečkaitis, A. 
Vadeika, O. Ziminskienė, I. Ross, 
J. Gustainis, P. Gruodis. N. Lia- 
čas, N. Šalkauskis, dr. S. Šalkaus
kis, S. Tumosa, A. Zailskaitė, A. 
Vazalinskas, A. Sirutis, O. Beren- 
tas, K. Sudeika, V. Kėžinaitis, S. 
Ignotas, J. Kablys, B. Budzinaus- 
kas, V. Strikas, J. Nevulis, E. Ma
saitis, K. Stulpinas, O. Vilimie
nė, J. Jurėnas, Z. Jakubonis, J. 
Liudvikauskas, E. Indriliūnas,
P. Pargauskas, P. Puidokas, L. 
Kunnapuu, kun. V. Pikturna, L. 
Rimkevičius, K. Zalagėnas, M.

vydas, K. Dalinda; $51.80: M. Tu- 
maitis; $50: A. Šmitas, V. Timo- 
šenko, P. Vežauskas, L. Bajorū
nas, L. Ozebergaitė, E. Žolpis, H. 
Butkevičius, V. Šalvaitis, dr. J. 
Vingilis, A. Vaičkus, A. Stalio- 
nis; $46: A. Banaitis; $45: K. Dau
nys, T. Bogušas, kun. J. Pragul- 
bickas, P. Kitra, B. Kupcikas, L. 
Baziliauskas, A. Žilėnas, S. Ur- 
bantas, I. Šatras, kun. L. Mustei
kis, A. Lipčienė, M. Laurinavi
čius, dr. M. Uleckienė, A. Prial- 
gauskas, D. Keršienė, T. Stanu- 
lis, V. Petruškevičienė, A. Šarap
nickas, D. Viskontienė, V. Kate
lė, V. Jokūbaitis, J. Žemaitaitis.

Už dvejus metus rėmėjo pre
numeratą atsiuntė: $70: L. Ber
žinis, E. Kronas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame gar
bės bei rėmėjo prenumerato
riams ir visiems, kurie siųsdami 
reguliarią prenumeratą, pride
da ir auką.

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

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

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

HITACHI
TRK-W330W

110-220 VOLTS 
50-60 Hz

Užsukite pas mus 
įsigyti dovanų 

savo mylimiesiems 
arba savo asmeniškai 
pramogai Kanadoje.

SONY CFS-W350S

$129"
ORSON ov-9000

$149"

HITACHI VT-727

0 HITACHI
VM-3280

$1499"

$299" $449"
NATIONAL PANASONIC

Mes turime didžiausią 
pasirinkimą foto aparatų, 
video aparatų, televizorių, 

nešiojamų radijų trumpomis 
bangomis, dvikasetinių magne

tofonų ir kitokių aparatų 
iš tokių žymiųjų firmų:

NV-M7EN

$1449"
SONY, JVC, AKAI, AIWA, NATIONAL, PANASONIC, SHARP, HITACHI,

TOSHIBA, SANYO, SANSUI ir PHILIPS, YAMAHA & CASIO

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

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

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



Maldos diena už Lietuvą^
Išeivijos parapijų bei misi

jų klebonams, vienuolynų vir- 
šininkams-viršininkėms ir vi
siems tikintiesiems.

MIELI BROLIAI, SESĖS 
LIETUVIAI:

Kovo 11 dieną su dideliu 
džiaugsmu ir nuoširdžiu dė
kingumu Tautų Tėvui ir mūsų 
Išganytojo Motinai Marijai su
tikome Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos iškilmingą pareiški
mą pasauliui, kad yra atstato
ma prieš 50 metų brutalios jė
gos užgniaužta valstybinė Lie
tuvos nepriklausomybė.

Šalia džiaugsmo, mes su vi
sa tauta išgyvename ir tam tik
rą nerimą dėl galimo Maskvos 
valdovų keršto ir Vakarų vals
tybių dviveidės politikos. To
dėl, vykdydamas man Šv. Tėvo 
patikėtas pareigas ir suteik

Metinis kooperatyvo susirinkimas
Prisikėlimo parapijos kredi

to kooperatyvo metinis susi
rinkimas įvyko kovo 11 die
ną parapijos salėje. Nors įvy
kiai Lietuvoje daugumą buvo 
sutraukę į Lietuvių namus, ta
čiau atvyko arti 200 narių.

Susirinkimą atidarė valdy
bos pirm. dr. S. Čepas. Po trum
pos įžanginės kalbos pakvietė 
tylos minutei už 1989 m. miru
sius 25 narius. Maldą sukalbė
jo kun. Augustinas, OFM.

Pirmininkas savo praneši
me pasidžiaugė sėkmingais 
praėjusiais metais, pasiekus 
jau per $45.000.000 kapitalą. 
Kvietė visus narius dar šiais 
metais pasistengti sudėti bent 
$5.000.000, kad būtų pasiektas 
$50.000.000 kapitalas. V. Vai
čiūnas perskaitė praėjusių 
metų protokolą, o iždininkas 
pranešė, kad visi paskolų pra
šymai buvo patenkinti ir sko
los yra grąžinamos tvarkingai. 
Tą patį pasakė ir paskolų ko
misijos pirm. R. Kuliavas. Re
vizijos komisijos pirm. D. Ker
šienė pažymėjo, kad tikrinant 
mėnesines apyskaitas, visuo
met jos buvo rastos tvarkingai

Aukos Kanados Lietuvių Bendruomenei
A.a. Kaminskienės atminimui 

$20 aukojo V. Pilkauskas.
Aukos Vasario 16-tos proga: 

$50 — Ona Juodikius; $40 — dr. A, 
■Saunoris; $25 — O. Jakimavičius.

KLB Wasagos-Staynerio apylin
kė: $10 — S. Jonaitis, A. Trinkū
nas; $20 — A. Babeckas, J. Bab- 
rauskas, J. Bataitis, M. Bernotas, 
J. Dobilas, E. J. Gudas, P. Kirstu
kas, J. Lapp, A. Masionis, P. Pakal- 
ka, V, Tikuišis, E. Tribinevičius, 
P. Žymantas; $25 — N. Dūda; $30 —
J. A. Gataveckas, V. Jagučanskis,
K. A. Žaltys; $40 — R. J. Dūda, L. 
Garbačiauskas; $50 — K. O. Ber- 
žanskis, M. Gaivelis, A. Kanapka, 
M. Laurinavičius, A. B. Vitkai, E. 
Heike — Edv. Heikienės atmini
mui, Ig. Pakarna — Lietuvos lais
vinimo vajui; $100 — V. Kriščiū
nas, J. Mažeika, V. Vaitkus.

KLB Windsoro apyl. valdybos 
iždininkė O. Vindašienė atsiuntė 
$1.390, suaukotus Vasario 16-sios 
proga. Aukojo šie asmenys: $200 — 

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 [vairius 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.

tas teises, skelbiu ketvirtąjį 
Gavėnios sekmadienį, t.y. kovo 
25 dieną, bendrą visos išeivijos 
maldos dieną už į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą žen
giančią Lietuvą.

Malda, auka ir atgaila iš- 
reikškime dėkingumą Dievui 
bei paremkime naujosios mū
sų vyriausybės ir išeivijos 
veiksnių pastangas ne tik de 
jure, bet ir de facto užtikrinti 
tautai valstybinę nepriklauso
mybę, pasiekti pilnutinę lais
vę ir autentišką visos tautos 
atsinaujinimą.

Telaimina Viešpats — Tau
tų Tėvas — mūsų visų vienin
gas pastangas. Tegloboja Mo
tina Marija į laisvę žengian
čią Lietuvą.
Vyskupas Paulius Baltakis, OFM 
Niujorkas, 1990 m. kovo 14 d.

subalansuotos, atitinkančios 
nustatytai knygvedybai.

Per 1989 metus bankas yra 
paaukojęs iš viso $32.850 įvai
rioms lietuvių organizacijoms 
bei institucijoms. Žada ateity
je aukoti Lietuvos laisvės tiks
lams. Dr. S. Čepo, V. Vaičiūno, 
R. Kuliavo ir D. Keršienės ka
dencijoms pasibaigus, susi
rinkimo vienbalsiai buvo nu
tarta palikti juos dar kitai ka
dencijai. Taip pat buvo priim
tas paskolų išdavimas iki $200.- 
000 sumos.

Visiems banko nariams šiais 
metais buvo prirašyta po $5 į 
Šerų sąskaitą. Taip pat numa
tyta per sekančius tris metus 
dar prirašyti po $5 iki bus pa
siekta $25 suma.

Susirinkimo dalyviai laimė
jo 8 premijas po $25 ir 4 po $50. 
Po susirinkimo visi buvo gar
džiai pavaišinti.

Dr. S. Čepo vadovaujamas 
kredito kooperatyvas išaugo 
į rimtą finansinę instituciją. 
Savo gausiomis aukomis re
mia lietuvių organizacijas bei 
institucijas.

Stasys P.

dr. S. Kizis; $150 — A. Juškauskas, 
M. Kizis; $100 — dr. C. Kuras, V. G. 
Carruthers, O. J. Giedriūnas; $50
— A. Tautkevičius, L.-Lepai>skas, 
V. Barisas, dr. D. Naikauskas; $40
— Alb. Tautkevičius, Br. Barisas; 
$25 — G. Vindašius, Z. Mistauskas, 
P. Kairys, V. Badikonis; $20 — A. 
Kozulis, A. Liegus, J. Barisas, J. 
Barisas, B. Kowbell, T. Gureckas, 
R. Dumčius, kun. K. Simaitis, S. 
Naikauskas, E. Pakauskienė; $10
— A. Barisas.

Lietuvos laisvinimui ir kitiems 
KLB valdybos tikslams aukos: 
$300 — A. Gaurienė; $100 :— P. 
Čiurlys, A. Abromaitis, J. M. Ulec- 
kai, O. Bakšienė; $50 — M. Račys, 
Z. Girdauskas, dr. J. A. Sungaila, 
V. A. Kulniai, M. Timukas; $30 — 
F. Barzdžius, F. Linkevičius; $20
— V. T. Gražulis, W. A. Dambrava, 
F. Timukas, A. Jakaitis; $10 — T. 
Trakymienė, P. Jonikas, Rita Gry
bas. Dėkojame visiems!

Iždininkas

Toronto Maironio mokyklos mokiniai, dalyvavę Vasario 16 Mišiose Lietuvos kankiniu parapijos šventovėje Missis- 
saugoje, atlikę skaitymus ir atnešę Mišių aukas Nuotr. Vyt. Balčiūno

Š.m. kovo 31, šeštadienį, 7 v.v., Toronto Lietuvių namuose rengiamas

Sigutės Trimakaitės, Maria Callas konkurso Graikijoje laureatės, ir
/} Aldonos Vilčinskaitės-Kisielienės

i KONCERTAS
fj PROGRAMOJE: operų arijos, duetai, romansai, gimtinės dainos ir kt.

Solistėms akompanuoja Leokadija Paulauskaitė-Kanovičienė.
Salė atidaroma 6 v.v. Bus galima vaišintis vynu, sūriu, kavute ir pyragaičiais. Įėjimas - $8 asmeniui. 
Bilietai parduodami prie įėjimo. Visi kviečiami dalyvauti šių iškilių Lietuvos solisčių koncerte ir paremti 
nukentėjusius Lietuvos tremtinius, nes dalis pelno bus skiriama jiems.

Rengia - Lietuvių namų kultūros komisija

Š.m. balandžio 3, antradienį, 7 v.v., Toronto Lietuvių namų

XX SUSITIKIMAS
su parlamentare PA ULINE B ROWES,

kuri, kaip Kanados valdžios atstovė ir stebėtoja, dalyvavo vasario 24 d. rinkimuose, Lietuvoje. 
Ji pasidalins savo asmeniškai patirtais įspūdžiais ir atsakys į pateiktus klausimus.

Kviečiame gausiai dalyvauti. Baltiečių moterų taryba

$

Prisikėlimo parapijos vakarienė
Toronto Prisikėlimo para

pijos 20-ji metinė vakarienė 
įvyko kovo 18, sekmadienį, pa
rapijos didžiojoje salėje. Įžan
ginį žodį tarė parapijos tary
bos pirm. V. Taseckas, pasi
džiaugdamas parapijos laimė
jimais. Meninę programą atli
ko parapijos vaikų choras, va
dovaujamas muz. D. Viskontie- 
nės, gražiai padainuodamas 
keletą dainų. Choristė A. Am
brazaitytė maloniu balsu solo 
pądainavo dvi liaudies dai
nas. Sol. M. Bizinkauskaitė- 
Bildienė įspūdingai atliko tris 
arijas iš operų ir vieną lietu
vių dainą. Chorui ir solistei 
akompanavo muz. J. Govėdas. 
Visi programos atlikėjai pa
rapijos tarybos narių L. Nakro- 
šienės ir I. Poškutės buvo ap
dovanoti gėlėmis.

Prieš vakarienę maldą su
kalbėjo kun. E. Jurgutis, OFM. 
Visi gardžiai sotinosi B. Sta
nulienės paruošta vakariene. 
Patarnavo jaunimas.

Įspūdžiai iš Lietuvos
Po vakarienės savo įspū

džiais pasidalijo G. Petraus
kienė, PLB valdybos vicepir
mininkė, buvojusi Lietuvoje, 
stebėjusi vasario 24 d. rinki
mus ir sugrįžusi atgal tik pra
eitą penktadienį.

Sąjūdis yra labai dėkingas 
Kanados Lietuvių Bendruome
nei ir aplamai Kanados lie
tuviams, kurie parūpino tech
nines priemones, labai reika
lingas rinkimų pravedimui.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

Gyvenamiems namams ir 
komerciniams pastatams.

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

Sąjūdžio kandidatai turėjo 
nemažų sunkumų vykdant rin
kiminį vajų. Spauda ir kitos 
informacijos priemonės ne- 
visuomet norėjo patarnauti. 
Ypač didelių kliudymų susi
laukta kaimuose, kur kolūkių 
vedėjai veikė prieš sąjūdinin
kus. Nežiūrint visų kliudymų, 
Sąjūdžio kandidatai laimėjo 
didelę persvarą, nes jie siū
lė nedelsiant paskelbti Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymą. Tuo tarpu Lietuvos ko
munistų partijos kandidatai 
siūlė palaukti.

Sąjūdininkams laimėjus rin
kimus, jų tarpe iškilo karštos 
diskusijos dėl vyriausybės 
sudarymo. Buvo balsų, siūlan
čių pasilikti opozicijoje. Vis 
dėl to laimėjo nuomonė — są
jūdininkai turi vadovauti. Sku
botai buvo sušaukta tarybos 
sesija, dar prieš M. Gorbačio
vui gaunant dideles preziden
tines galias, ir Vytautas Lands
bergis išrinktas Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos pirmi
ninku. Savanorių sargybos 
jau saugo 38 Lietuvos pasie
nio punktus. Naujos vyriau
sybės didžiausias rūpestis 
— svetimų valstybių Lietuvos

k 
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“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

Į “Žmonės, kurie atjaučia kitus”

a Sudbury, Ontario
BS2SEZ5J52SZ5ES25SSJSJS25252525JSZ5ES2SZS2522 

nepriklausomybės pripažini
mas. Laukiama pagalbos iš 
išeivijos.

Sukrečiantį vaizdą sudaro 
kolūkiečių gyvenimas. Jie vi
siškai priklauso nuo kolūkių 
vedėjų, yra išnaudojami ir gy
vena lyg vergai. Žmonės norė
tų savarankiškai ūkininkauti, 
bet pirmiausia reikia išspręs
ti ūkinių mašinų problemą. 
Aplamai, Lietuvos socialinis 
gyvenimas yra reikalingas 
naujo pertvarkymo.

Padėkos žodį vakarienės 
organizatoriams, programos 
atlikėjams ir dalyviams tarė 
parapijos klebonas kun. A. 
Simanavičius, OFM, taipogi 
iškeldamas mintį, kad kiek
vienas išeivis lietuvis savo 
biudžete dalį pajamų turi 
skirti Lietuvos valstybės 
atstatymui. D.

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT 615 Main Street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario
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Aukos Kanados lietuvių fondui
NAUJI NARIAI:
1594. Mockus Jonas R...........  $ 100
1595. Seliokas Alfonsas......... 1,000
1596. Burinskienės Elenos atm...120
1597. Kačinskas Stasys............. 100
1598. Armonas Petras............... 100
1599. Jusys Antanas .................  100
1600. Kybartas Vladas ..............  100
1601. Apanavičienė Teresė...... 100
1602. Krakaitis Albinas ........... 100
1603. Stanaičio Juozo atm.......... 100
1604. Verikaičio Vaclovo atm. .. 100
1605. Žulys Petras ..................... 100
1606. Šarūnienės Onos

palikimas.........................  2,000
1607. Adoniausko Jono atm....... 255
1608. Kunkulio Vlado atm......... 100
1609. Hamiltono ateitininkai ... 100
1610. Balsas Petras ................... 100
1611. Astas Juozas.....................  100
1612. Kuras Tomas.................... 100
1613. Kybartai Alfonsas ir

Emilė ............................. 1,000
1614. Šapokienės Ados atm.......  120
1615. Barkausko Otto atm.......... 177
1616. Macikūno Stasio atm .... 1,000
1617. Čečkauskas Zenonas....... 100
1618. Vaitkučio Jono atm..........  140
NARIAI, PAPILDĘ ĮNAŠUS:

23. KLB Otavos apylinkė..$10,000
24. KLB Delhi apylinkė....... 920
50. Pilipavičiai A.ir A...........  200
97. Danaičiai A. ir S............... 300

102. KLB SaultSte. Marie
apylinkė.........................  1,000

180. Bersėnaitė-Cers Z............. 500
198. Karbūno Leono atm....... 2,400

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

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

TRANSPAK GARANTUOJA
ELEKTRONINES PREKES

DUODAME 2-JŲ METŲ GARANTIJĄ. Siunčiame video, 
stereo magnetofonus ir televizorius. Sutartis pasirašyta 
su ELEKTRONU — didžiausia elektroninių prekių taisymo 
įmone Lietuvoje.

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

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

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

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

Rašydami BŪTINAI PRANEŠKITE SAVO TELEFONO NUMERĮ 
— atsakymą į savo klausimus gausite greičiausiai — arba 
skambinkite: 1 (3 12)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.

327. Didž.LK Algirdo šaulių 
kuopa ........................ 300

377. GrusysPr...........................  125
419. Raščiaus Antano atm. ... 1,200
632. Žmuidzino Jono atm......... 632
751. Valaitienė J.......................  700
770. Masiulis A.......................... 200
771. Masiulienės M. atm..........  225
828. Obcarskis A.......................  300

1040. Domeikos J. atm................ 515
1086. Vilčinsko K. atm............  1,080
1098. Regina P............................. 700
1102. Hamiltono sporto klubas

“Kovas”.............................  400
1143. Šimonėlis P........................ 200
1243, Staniaus Leono atm.......... 773
1317. Uleckaitė Jūratė dr..........  125
1355. Steponavičius Br............... 300
1514. Gudinskų P. ir O. atm....... 200
1518. Urbonaitės E. atm............. 570
1534. Maziliauskai J. ir B..........  250
1544. Kęsgailienės Joanos 

atminimui .......... 54,482
1579. Mitalo A. atm.....................  555
1596. Žūtautaitės Elenos atm. .. 140

PRADINIAI ĮNAŠAI:
Trakymienė T........................... $25
Dubinsky V.................................... 16
Rimkuvienės Alės atm................. 40
Urbaičio Viktoro atm...................  25
Kiklikas Juozas ............................  20

Naujus narius sveikiname. Pa- 
pildžiusiems įnašus dėkojame. Pa
dariusius pradinius įnašus, kvie
čiame papildyti iki $100 ir tapti 
KL fondo nariais. KLF
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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.

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, RRIF ir OHOSP
RRSPirRRIF-1 m. term. ind. 11’/4% 
RRSPirRRIF-2m.term.ind. 1O'/2% 
RRSPirRRIF-3m.term.ind. 1O’/2% 
Taupomąją sąskaitą ........  8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 9’/2% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki ... 53/4%

. 93/4%
10 %
10'/4%
10 %
10 %
I 1 1/4%
11 %
II %
101/4%
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 .................. 12’/2%
3 metų .................  121/2%
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.

Dalis slidininkų, kurie varžėsi 40-tose ŠALFASS-gos metinėse slidinė
jimo pirmenybėse Kanadoje 1990 m. kovo 3 d. Nuotr. A. Danaitytės

TV.

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

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

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

AKTYVAI virš 44 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

406 Roncesvalles Avė.
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775
ir įvairaus kailio kepurės.

Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS
---------------------------- o----------------------------

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

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

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

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

padidinu namus, verandas

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

Slidininkai ŠALFASS 
pirmenybėse

1990 m. kovo 3 d. Loretto Ski 
Resort vietovėje, Ontario, buvo vyk
domos 40-tosios ŠALFASS metinės 
slidinėjimo pirmenybės. Jas orga
nizavo ir labai sėkmingai pravedė 
Toronto lietuvių sporto klubas “Jung
tis”, vadovaujant pirmininkui Ri
mui Kuliavui. Dalyvių skaičius pir
mą kartą ŠALFASS slidinėjimo pir
menybių istorijoje toks didelis — 
78. Dauguma slidinėtojų buvo iš To
ronto ir apylinkių, Klivlando ir ke
letas svečių iš Vakarų Vokietijos.

Pirmenybėms sportininkų regist
racijoje darbavosi Danutė Danai- 
tytė, Judita Melnykaitė ir Ramunė 
Stravinskaitė. “Scorekeepers” — 
rezultatų kontrolės tarnyboje sklan
džiai pareigas atliko: Danutė Da- 
naitytė, Vida Juzukonytė, pranešė
ja Judita Melnykaitė, kalno viršū
nėje Antanas Taraška (iš Klivlan
do) ir Audrius Šileika. Rezultatų 
lentoje atžymėjimus atliko energin
goji Audra Danaitytė.

Po pirmenybių sekė vaišės. Čia 
darbavosi maisto viršininkė Silvi
ja Freimanienė, Alfredas Janeliū- 
nas ir eilė padėjėjų. Laimėtojams 
premijas įteikė “Jungties” pirmi
ninkas ir šių pirmenybių vadovas 
Rimas Kuliavas. Loretto Ski Resort 
savininkams — Stripinių šeimai 
taip pat reikština padėka už talką 
šias pirmenybes pravedant.

Pirmenybių programą sudarė di
džiojo slalomo ir slalomo varžybos. 
Didžiajame slalome iš dviejų nusi
leidimų laimėtojams išaiškinti bu
vo naudojamas geriausias laikas. 
Gi slalomo varžybose dėl laiko sto
kos teko tenkintis vienu nusileidi
mu.

Didžiojo slalomo varžybų laimėtojai

2. Steponavičius Saulius (18.118), 
(Kliv.), 3. Pakštas Vilius (19.067).

International (Elite): 1. Rohel Pet
ras (18.342).

Mergaitės 9 metų amžiaus ii- že
miau: L Smalenskaitė Ona (24.671), 
2. Ignatavičiūtė Alena (26.747), 3. 
Birgiolaitė Angie (29.739). Mergai
tės (10-12): 1. Staškevičiūtė Vanessa 
(22.257), 2. Šileikaitė Vyta (25.729). 
Mergaitės (13-16): L Karkaitė Vilija 
(23.367), 2. Staškevičiūtė Renata 
(23.474), 3. Karkaitė Adriana (25. 
485).

Moterys (17-29): 1. Zubriekienė 
Virginia (27.460). Moterys (30-44): 
L Birgiolienė Rita (25.336), 2. Artič- 
konienė Sharon (27.718), 3. Kongats 
Loreta (29.079). Moterys (45 ir virš):
1. Staškevičienė Dalia (25.094).

Meisterių klasė — moterų: L Kar- 
kienė Aušra (25.092), 2. Liačienė Na
talija (27.995), 3. Freimanienė Silvi
ja (27.918).

Slalomo varžybų laimėtojai
Berniukai 9 metų amžiaus ir že

miau: L Freimanas Matas (30.840),
2. Giniotis Lukas (32.836), 3. Rovas 
Mykolas (33.532). Berniukai (10-12):
1. Liačas Vincas (27.011), 2. Artič- 
konis Davidas (27.218), 3. Skrinskas 
Tomas (28.936). Berniukai (13-16): 1. 
Valadka Saulius (23.156), 2. Šileika 
Mykolas (23.277), 3. Šalkauskis Jonas 
(25.539).

Vyrai (17-29): 1. Taraška Petras 
(25.741), (Kliv.), 2. Vaidila Audrius 
(26.439), 3. BiSkys Romas (28.699). 
Vyrai (30-44): L Slapšys Viktoras 
(28.532), (V. Vok ), 2. Zubrickas Linas 
(29.176), 3. Valadka Mikas (29.807). 
Vyrai (45 ir virš): L Jonaitis Jonas 
(29.012). 2. Freimanas Jonas (29.540),
3. Stosiunas Leonas (30.379).

Meisterių klasė — vyrų: 1. Stepo
navičius Darius (20.769), (Kliv.),
2. Stripinis Linas (21.368), 3. Stepo-

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

Berniukai 9 metų amžiaus ir že
miau: 1. Freimanas Matas (21.972), 
2. Rovas Mykolas (23.323), 3. Ginio
tis Tomas (24.850). Berniukai (10-12): 
1. Artickonis Davidas (20.125), 2. 
Liačas Vincas (20.571), 3. Skrinskas 
Tomas (22.760). Berniukai (13-16): 1. 
Valadka Saulius (18.491), 2. Šalkaus
kis Julius (18.652), 3. Šileika Mykolas 
(18.853).

Vyrai (17-29): 1. Taraška Petras 
(20.226), (Kliv.), 2. Vaidila Audrius 
(20.414), 3. Biskys Romas (21.989). 
Vyrai (30-44): L Valadka Mikas 
(21.064), 2. Radžiūnas Viktoras (21. 
419), 3. Birgiolas Jonas (21.861).

Vyrai (45 ir virš): 1. Freimanas Jo
nas (20.291), 2. Stosiūnas Leonas 
(22.240), 3. Jonaitis Jonas (22.648).

Meisterių klasė — vyrų: L Stepo
navičius Darius (17.737), (Kliv.),

navičius Saulius (21.806), (Kliv.).
International (Elite): 1. Rohel Pet

ras (35.134).
Mergaitės (9 ir žemiau): 1. Sma

lenskaitė Ona (35.137), 2. Ignatavi- 
čiūtė Alena (38.507), 3. Birgiolaitė 
Angie (46.075). Mergaitės (10-12): 1. 
Staškevičiūtė Vanessa (30.194), 2. Ši
leikaitė Vyta (34.357). Mergaitės 
(13-16): 1. Karkaitė Vilija (32.149), 
2. Staškevičiūtė Renata (33.055), 3. 
Karkaitė Adriana (32.696).

Moterys (17-29): 1. Zubriekienė 
Virginia (42.694). Moterys (30-44): 
L Birgiolienė Rita (34.198), 2. Artič- 
konienė Sharon (39.107), 3. Kongats 
Loreta (40.865). Moterys (45 ir virš): 
1. Staškevičienė Dalia (34.355).

Meisterių klasė — moterų: 1. Lia
čienė Natalija (36.112), 2. Karkienė 
Aušra (36.124), 3. Freimanienė Sil
vija (37.344).

P Kokia 
jūsų namo 

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

an Independent member broker

“Senieji” žalgiriečiai vienų rungtynių pertraukos metu. Iš kairės: S. Jovai
ša, V, Chomičius, R. Kurtinaitis, V. Garastas (vyr. treneris) ir R. Civilis. 
Visi šie vyrai, šiuo metu išvykę iš Lietuvos, žaidžia krepšinį Vakarų Euro
pos profesionalų klubuose, o Vladas Garastas yra Sov. Sąjungos rinktinės 
vyr. treneris

inc. Realtor

1 east mall crescent 232-9000
etobicoke. Ontario M9B 6G8 res: 231-2839

Greitas ir tikslus pa tania rimas!

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

Žilio to to 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 
zUISTuTg Islington, Ontario M9B 1 A6

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 N/151—I 2Y2 

Darbo (41 6) 868-0922, namų (416) 848-0320 ’

ŠARŪNAS MARČIULIONIS buvo 
rodomas ABC televizijos ekrane, spe
cialioje 6 min. jam skirtoje progra
moje. Lietė treniruotes ir buities 
aplinką. Su Šarūnu ir jo žmona Inga 
kalbėtasi be vertėjų.

Marčiulionis pareiškė, jog NBA 
lygoje žaisti yra jam sunkiau negu 
kad jis tikėjosi. Žaidimas yra daug 
greitesnis. Džiaugiasi patirtomis 
laisvėmis Amerikoje ir tikisi, kad 
dar esama baimė Lietuvoje dings, ir 
visi ten jausis laisvi.

Marčiulionis ilgisi tėvynės, pasi
genda tėvų bei draugų. Sezonui pa
sibaigus, jis planuoja apsilankyti 
Lietuvoje. Jis pareiškė: “Aš žinau, 
kad Amerika yra geriausias kraštas, 
tačiau po Lietuvos...” JKB.

“Žalgirio” laimėjimai ir 
pralaimėjimai

Kauno “Žalgirio” vyrų krepšinio 
komandai būtinai reikėjo įveikti Iz
raelio “Makabi”, kad galėtų patekti 
į turnyro dėl “Taurių taurės” pusfi
nalius. Į Kauną Izraelio komanda 
atvyko su amerikiečiu Williams, ku
ris Kauno halės šeimininkams su
darė nemaža problemų. “Makabi” 
vyravo beveik visą rungtynių laiką 
ir antrame puslaikyje jau vedė 53: 
46, kai netikėtai žiūrovų tribūnose 
pasirodė kelioms dienoms iš Ispa
nijos į Kauną atvykęs Arvydas Sa
bonis. Žiūrovai ėmė skanduoti Sa- 
bo-nis, Sa-bo-nis ir tai, matyt, davė 
“Žalgirio” žaidėjams naujų jėgų, 
jie rezultatą greit išlygino 60:60 ir 
laimėjo rungtynes 84:82.

Madride pusfinalių rungtynėse 
prieš ispanų “Real” žalgiriečiams 
sekėsi blogiau. Ispanai antro kėli
nio viduryje vedė 75:50 ir atrodė, 
kad rungtynės baigsis kauniečiams 
tragiškai. Padėtį sušvelnino savo 
tritaškiais metimais Stumbris, bet 
rungtynes laimėjo šeimininkai pa
sekme 93:80. Žalgiriečiai šiuo rezul
tatu buvo patenkinti, nes tikėjosi 
atsigriebti antrosiose rungtynėse 
Kaune. Deja, nors kauniečiai vasa
rio 27 d. laimėjo pasekme 89:77, ta
čiau, kad patektų į finalus pritrūko 
dviejų taškų.

Tai bus greičiausiai paskutinis 
“Žalgirio" pasirodymas Europos 
turnyruose, kuriuose gali dalyvau
ti komandos, išsikovojusios savo 
krašte pirmą, antrą arba trečią vie
tą. “Žalgiris” šiuo metu aukščiau
sioje Sov. Sąjungos lygoje yra sep
tintoje vietoje, tačiau yra galimybė, 
kad kauniečiai pradės atstovauti 
Lietuvai, o ne Sov. Sąjungai ir tada, 
kaip atrodo, bus pirmoje savo kraš
to vietoje. J.B.

Skautų veikla
• Kovo 4 d. įvyko Kaziuko mu

gė. kurios tema buvo “Lietuva”. 
Anksti rytą Prisikėlimo parapi
jos salėse “Rambyno" ir “Šatrijos” 
tuntai skubėdami ruošėsi atidary
mui. Mugę pradėjo 9.45 v.r. komen
dante ps. J. Melnikaitė. Draugo
vės išsirikiavo prie paviljonų. Ji 
apibūdino šv. Kazimiero atlaidus 
ir mugės tradicijas, kurios vykda
vo laisvoj Lietuvoj. Po to pakvie
tė atidaryti mugę, daug dirbusią 
skautybės veikloje, v. s. L. Yčienę. 
Ji atrišo juostas ir oficialiai mu
gę atidarė. Visi palydėjo ploji
mais ir tuojau iškeliavo išklausy
ti Mišių, atnašaujamų svečio iš 
Lietuvos kun. A. Kildušio, kun. E. 
Jurgučio, OFM. ir kun. A. Volskio. 
Pastarasis, irgi svečias iš Lietu
vos, pasakė turiningą pamokslą. 
Parapijos choras, vadovaujamas 
muz. D. Viskontienės, ir vargonais 
palydint muz. Rodkienei, gražiai 
giedojo. Po Mišių draugovės grį
žo į paviljonus, kurių vardai — 
Lietuvos miestai. DLK Mindaugo 
draugovės "Trakuose” buvo vie
nas stalas su p. Misevičiaus me
niškais medžio dirbiniais, kurie 
nepaprastai pagražino bei pratur
tino mugę. Prityrę skautai “Salo
čiuose” turėjo daug vertingų kny
gų, atvirukų ir kitko, tik gaila, kad 
nebuvo vietos gražiai išdėstyti. 
Prityrusios skautės “Vilniuje” 
skendo savo rankdarbiuose ir py
raguose. o akademikės — kerami
koj bei kvapioj kavoj. Vilkiukų 
"Vilkaviškis” kaip ir visuomet bu
vo patrauklus. Paukštytės nuosta
biai įsirengė “Kryžių kalne”, turė
jo daug pasisekimo. Jūros skautės 
“Palangoje” poilsiavo, o jūros 
skautai “Klaipėdoje” su laivais 
buriavo, bet neužteko vėjo. Skau
tų vyčių ir budžių “Panevėžys" bu
vo nematomas, nes jie skuto bul
ves “cepelinams”. Birutės drau
govė “Birutės kalne" apsikrovė 
juostomis, pagalvėlėmis, lėlėmis 
bei kitokiom grožybėm. Skauti- 
ninkai-ės užėmė visą sceną su 
gausybe laimikių, kurių visą pel
ną paskyrė Lietuvos skautams- 
ėms. Veikė tiekimo skyrius "Ro
muvos" aukų stalas ir tėvų komi
tetas su V. Vaitkiene ir K. Sapoč- 
kinu bei jų pagalbininkais skau- 
tų-ėių mamytėm - tėveliais. 
Lankytojų buvo daug. Toronto 
skautija džiaugiasi ir yra dėkinga 
visiem už gausų dalyvavimą tradi
cinėje Kaziuko mugėje. M.

• Kaziuko mugės metu virtuvė
je ir valgykloje darbavosi: vyr. šei
mininkė V. Vaitkienė. K. Sapočki- 
nas, D. Karosas, G. Bijūnienė. N. 
Liačienė. S. Vaikus. R. Bekerienė, 
Martinaitienė. G. Kuzmienė, D. 
Poškienė, J. Ruslienė. Pargaus- 
kienė, V. Mockienė, E. Kazakevi
čius, M. Skrinskienė. K. Damba- 
raitė, A. Biškevičienė. R. Šileikie
nė, V. Baliūnienė. M. Leknickas. 
D. Steponaitienė. J. Neimanienė, 
P. Saplienė, G. Sendžikas. A. Ka
rosas. A. Stauskas, R. Punkris. 
Jiems ir Prisikėlimo parapijos 
kunigams nuoširdus skautiškas 
ačiū. Tuntininkai

LIETUVIŲ
_-•*_T 2 T _ KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

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

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

10 % už 2 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
101/4% už 1 m. GIC mėn. palūk.
111/4% už 1 m. GIC invest, pažym.
11 % už 2 m. GIC invest, pažym.
11 % už 3 m. GIC invest, pažym.

9 % už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 
111/4% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
101/2% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
10’/2% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
83/4% už namų planą - OHOSP 

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

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

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

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2ar3metų...113/4%

(variable rate)

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

AKTYVAI virš 76 milijonų dolerių

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

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

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

Telefonas 532-1149

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR
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.

RF/UBK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, ba
associate broker

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

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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



Parlamentaras Jesse Flis, persijuosęs lietuviu tautine juosta, įteiktajam 
besilankant Lietuvoje, kalba Toronto Lietuvių namuose kovo 11d. sutin
kant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimų Ntr. St. Varankos

Paskutiniai įvykiai Lietuvoje

Š.m. kovo 27, antradienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Lietuvių namuose rengiama 
j“ feSaw

‘Medicinos būklė Lietuvoje ir 
patarimai vykstantiems į tėvynę’’

Paskaitą skaitys ir į klausimus atsakys daktaras chirurgas 
Juozas Prušinskas, kuris Lietuvoje darbuojasi vėžio ligų 
tyrimo institute kaip mokslininkas ir chirurgas. Paskaitoje bus apta
riama dabartinė Lietuvos gyventojų sveikatos būklė, mediciniškos 
pagalbos sunkumai, galima užsienio lietuvių parama.
Visi kviečiami šioje paskaitoje dalyvauti. Įėjimas laisva auka.

Rengia - Lietuvių namų kultūros komisija

Radijo, televizijos ir spau
dos žiniomis, kovo 18, sekma
dienį, Sovietų kariuomenė 
įvairiose Lietuvos vietovėse 
vykdė karinius manevrus. 
Maskva paskelbė, kad šie ma
nevrai buvo numatyti anks
čiau. Virš Vilniaus skraidė ka
riški naikintuvai. Buvo nu
trauktos telefono linijos tarp 
Lietuvos ir užsienio, taip pat 
nutrauktas Vilniaus radijas 
išeivių lietuviams. Buvo Lie
tuvoje įtempta padėtis. Vytau
tas Landsbergis ir Algirdas 
Brazauskas kalbėjo per Lietu
vos televiziją ir ragino žmones 
laikytis ramiai, primindami, 
kad Maskva leisis į derybas.

Kopenhagoje išeinantis lai
kraštis “The Baltic Tribunal" 
paskelbė, kad Lietuvoje yra 
8 Sovietų kariuomenės bazės 
ir apie milijonas kareivių.

Žmonės iš kaimų prie Gudi
jos sienos skambino giminėms 
į Vilnių ir Kauną, pranešda
mi, kad į Lietuvą įžengusios 
stiprios Sovietų pajėgos.

Kovo 17, šeštadienį, malūn
sparniai mėtė ant Vilniaus la
pelius, raginančius sekmadie
nį dalyvauti įvyksiančiame 
mitinge, nukreiptame prieš 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Sovietų televizija pranešė, 
kad Vilniuje mitingavo 100. 
000 minia. Vilniuje esančių 
užsienio žurnalistų nuomone, 
galėjo būti 50.000 žmonių, dau
giausia rusiškai ir lenkiškai 
kalbančių. Mitinge kalbėtojai

ragino priešintis Lietuvos vy
riausybei ir sudaryti darbi
ninkų brigadas ginti sovieti
nės valstybės turtą.

Tuo tarpu Lietuvoje sudary
ta vyriausybė, kurios ministe- 
rė pirmininkė yra Kazimiera 
Prunskienė, o jos pavaduoto
jas Algirdas Brazauskas. Lie
tuvos vyriausybė 38 pasienio 
punktuose pastatė savo sargy
bas.

Kovo 16, penktadienį, M. 
Gorbačiovas atsiuntė Vytautui 
Landsbergiui telegramą, rei
kalaudamas, kad lietuviai per 
tris dienas atsakytų į Sov. Są
jungos Aukščiausiosios Tary
bos nutarimą, jog nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimas 
Vilniuje yra negaliojantis. 
Pasklido pasaulyje žinia, kad 
Gorbačiovas įteikė Lietuvai 
ultimatumą.

Kovo 18, sekmadienį, M. Gor
bačiovas kalbėdamasis su žur
nalistais pareiškė, kad jis Lie
tuvai nedavęs ultimatumo: 
“Mes tęsime dialogą”. Bet pri
dėjęs, kad jis norįs išlaikyti 
Sovietų Sąjungą tokią, kokia 
ji buvo iki šiol. Jis norįs pa
ruošti įstatymą, kuriuo re
miantis respublikos galėtų at
siskirti. Lietuviai padarę klai
dingą sprendimą. Be to, jis tu
rįs planus būsimos federaci
jos, kurioje jaustųsi patenkin
tos visos respublikos.

Lietuviai galvoja, kad M. 
Gorbačiovo planas yra sutruk-

AfA 
kun. PIJUI BRAZAUSKUI 

iškeliavus amžinybėn,

dyti Lietuvos nepriklausomy
bės įgyvendinimą.

Kovo 19, pirmadienį, į Mask
vą išskrido 6 asmenų delega
cija, vadovaujama Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko Vytauto Landsbergio. 
Taip pat buvo paruoštas atsa
kymas į M. Gorbačiovo reika
lavimus. Lietuviai pasilieka 
prie savo nutarimo.

Kovo 18, sekmadienį, Latvi
joje ir Estijoje vyko rinkimai, 
kuriuose dalyvavo didelis bal
suotojų nuošimtis. Skelbiama, 
kad rinkimus laimės nepri
klausomybės šalininkai.

Siųsti telegramas
Kanados lietuvių žmogaus 

teisėms ginti komitetas ragina 
siųsti telegramas Kanados už
sienio reikalų ministeriui Joe 
Clark, kad būtų pripažintas 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymas. Telegramas paduoti 
šiuo telefonu: 368-6041 Toron
te. Telegramos turinys:
To Right Honourable
Joe Clark,
Department of External 
Affairs, Ottawa.

Canada has not recognized 
the Soviet occupation of Li
thuania in 1940.

Now is the time for Cana
dian government to put into 
practice its long - standing 
policy and to support the 
courageous actions of the 
Lithuanian people. Canada’s 
support is essential for their 
survival.

My request is that the Ca
nadian government recog
nize and fully support the 
Independent Republic of Li
thuania and its new govern
ment. A.
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., llb.

2 Jane St., Suite 500 Telefonai:

Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416)762-7393

Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS

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

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594

Weston, Ontario M9N 1J2 Fax. 248-5922

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS ba. m.l.s. llb. 

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių 
METINIS SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1990 m. balandžio 4, trečiadienį, 1 v.p.p., 
“Vilnius Manor” pensininkų namuose, III aukšte, 

1700 Bloor St. W., Toronto, Ont. Registracija - nuo 12 vai.
DARBOTVARKĖ:

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

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

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

komisijos,
d) revizoriaus (auditor).

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

10. Susirinkimo uždarymas.

seserį ALBINĄ RAZMIENĘ, brolį ZIGMĄ ir jų 

šeimas bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime -

Sigita ir Vytautas Aušrotai

CHOICE

MASKELL INSURANCE

ALL THE

WORLD
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas įvyks 
po pusės valandos, kuris bus teisėtas, nežiūrint dalyvaujančių 
narių skaičiaus.

VALDYBA

KELIONĖS 
Į LIETUVĄ 
1990

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

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

Grįžimo datos - įvairios

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)

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

“Audra Travel Corporation” 
praneša lietuvių klientų priėmimo valandas. 
Pirmadienį, antradienį, trečiadienį nuo 10-13 ir 16-18 vai.; 
ketvirtadienį, penktadienį nuo 10-13 ir 16-19 vai. Kitu laiku 
patarnaujame susitarus tel. (416) 769-2500.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DĖL 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.

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

EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

RF/MKK 
west realty Inc., realtor 

an independent member broker

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

Norkus 
a namiinirleimnir namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

Tel. 233-3334

3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8
Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse.

Kreipkitės į Valterį Drešerį. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai.
Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

r>T>I7CTTI7T> INSURANCE U1V H/ BROKERS

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

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. — 5 v.p.p.

Narys “Better Bussiness”biuro

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121
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TORONT®’t žiburių
Anapilio žinios

— Gavėnios rekolekcijas kovo 
22-25 d.d. ves svečias iš Lietuvos 
kun. Edmundas Atkočiūnas, OFM. 
Rekolekcijų tvarka: ketvirtadie
ni (III. 22) 7 v.v. — Mišios su kon
ferencija; penktadienį (III. 23), 11 
v.r. — Mišios su konferencija ir 
Kryžiaus keliai; šeštadienį (III. 
24), 11 v.r. — Mišios su konferen
cija ir Kryžiaus keliai; 5.30 v.v.
— Mišios su konferencija; sekma
dienį (III. 25), viskas pagal regu
liarią sekmadienių tvarką su reko
lekcijų vedėjo pamokslais. Išpa
žinčių rekolekcijų vedėjas klau
sys prieš ir po pamaldų bei kon
ferencijų.

— Autobusas rekolekcijų proga 
veš maldininkus Anapilin nuo 
Islington© požeminių traukinių 
stoties penktadienį (III. 23) ir 
šeštadienį (III. 24) 10.30 v.r. At
gal nuo Anapilio tomis dienomis 
išvažiuos 12.30 v.p.p. Sekmadie
ninis autobusas važiuos įprasta 
tvarka.

— Vysk. P. Baltakis paskelbė 
visai lietuviškajai išeivijai 
šių metų kovo 25 d. maldos diena 
už į laisvą bei nepriklausomą gy
venimą žengiančią Lietuvą. Gra
žiu sutapimu tą dieną mes užbai
giame parapijos rekolekcijas. Tą 
dieną visi melsimės ir 11 v.r. Mi
šios bus aukojamos vyskupo nuro
dyta intencija.

— Lietuvos vyskupai, įvertinda
mi “Caritas” sambūrio pasišven
timą ir sugebėjimus, specialiu 
dekretu pavedė Lietuvoje organi
zuoti katalikų spaustuvę, kurioje 
būtų spausdinama katekizmai, re
liginiai laikraščiai, dorovinio auk
lėjimo knygos ir kita dvasinė li
teratūra. Pilnas tokios spaustuvės 
įrengimas kainuos apie $750.000. 
Vysk. P. Baltakis prašo Lietuvos 
vyskupų ir savo vardu paremti šį 
taip gyvybiniai svarbų “Caritas” 
uždavinį. Aukas koordinuoja vysk. 
P. Baltakio vadovaujama Religinė 
Lietuvos šalpa. Visi prašomi au
kas rašyti mūsų parapijos vardu 
su nurodymu, kad jos skiriamos 
“Caritas” sambūriui. Aukos bus 
pasiųstos Religinei Lietuvos 
šalpai.

— 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. Tuo pačiu metu pla
nuojama surengti jaunųjų tapyto
jų, braižytojų ir skulptorių pa
rodą. Prašome registruotis kiek 
galima anksčiau pas S. Žiemely- 
tę tel. 823-7261.

— Aukojo Šv. Kazimiero kolegi
jai Romoje: $50 — O. Dementavi- 
čienė; “Caritas”: $50 — V. V. Ba- 
liūnai; Relig. Lietuvos šalpai: 
$1000 — Anapilio moterų būrelis; 
$200 — J. Prišas, K. Dalinda; 
$100 — N. Budrienė, J. Andrulis, 
E. Juzėnienė, V. Gustainienė; $50
— V. V. Baliūnai, V. Otto, A. Z. 
Vaičeliūnai, J. J. Rovai, G. N. And- 
ruliai, J. Staškevičius, R. V. Ake
laičiai, B. E. Liškauskai, A. J. Plio- 
pliai, P. V. Dalindos; parapijai: 
$100 — M. Jakubauskienė, S. Vys- 
kupaitienė.

— Mišios, kovo 25, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Joną ir Moniką 
Žėkus, 11.00 v.r. už parapiją; Wa- 
sagoje 2.00 v.p.p. už a.a. Adelę ir 
Petrą Kėmėžus.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams au

kojo: $50 — Jurgis Černauskas. Iš 
viso statybos fonde yra $163,116. 
Aukos priimamos “Paramoje” 
sąsk. nr. 8711, Prisikėlimo pa
rapijos kooperatyve sąsk. nr. 
155332.17 ir “Talkoje” sąsk. nr. 
4259. Aukos atleidžiamos nuo pa
jamų mokesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 320 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: P. Čiunkienė iš Kretin
gos; O. Valinčiūtė iš Punsko; G. 
Timpa iš Šilutės; Liucija Gruz- 
dytė iš Vilniaus; J. Lancbergie- 
nė iš Utenos; J. Balčiūnas, I. Ka- 
liukevičienė iš Port Severn; dr. R. 
Siniūtė-Ayre iš Niujorko; A. S. Ku
likauskai iš Šilutės.

— Balandžio 1, sekmadienį, 1 v. 
p.p. Lietuvių namuose įvyks TLN 
moterų būrelio narių metinis su
sirinkimas. Laukiamas gausus na
rių dalyvavimas.

— Balandžio 22, sekmadienį,
1 v.p.p. Lietuvių namuose Kara

liaus Mindaugo menėje įvyks ve
lykiniai pietūs. Programoje: pia
nistė Leokadija Kanovičienė, 
Maironio mokyklos mokiniai, Ve
lykų bobutė. Bilietai gaunami 
sekmadienio popiečių metu pas 
LN moterų būrelio nares ir dar
bo valandomis LN raštinėje. Bi
lietai suaugusiems — $15, jau
nuoliams 5-12 m. — $7, vaikams 
iki 5 m. — nemokamai. Atsilankę 
į pietus, turėsit progą aplankyti 
P. Markuškio ir B. Marijošiaus 
darbų parodą, įvyksiančią balan
džio 21, šeštadienį, 4 v.p.p. Ren
gėjai — LN moterų būrelis ir Lie
tuvių namai.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos metinės rekolekci

jos, kurias praves mūsų svečias 
kun. Edmundas Atkočiūnas, OFM, 
iš Kretingos, įvyks balandžio 2-8 
d.d. Rekolekcijos prasidės balan
džio 2, pirmadienį, 7.30 v.v. Ry
tais Mišios 9.30 v. ir pamokslai, 
kurių tema — Sakramentų veiki
mas mumyse ir mūsų atsiliepimas, 
o vakarais Mišios ir pamokslai — 
7.30 v. Šeštadienį Mišios ir pa
mokslas 9.30 v.r. specialiai jau
nimui, jaunoms šeimoms, kitiems 
Mišios ir pamokslas 4 v.p.p. ir 6 
v.v. Mišios ir pamokslas visiems. 
Ketvirtadienį po Mišių bus palai
minimas su Švenčiausiuoju. Išpa
žinčių kunigai ir rekolekcijų ve
dėjas klausys kiekvieną dieną 
prieš Mišias ir, jei bus reikalas, 
po Mišių.

— Pakrikštytas Joey-Christo- 
pher, Vilijos (Gataveckaitės) ir 
Biagio Simonetta sūnus.

— Kovo 17 palaidota a.a. Stasė 
Gindrėnienė, 85 m.

— Parapijos metinis susirinki
mas — balandžio 1 d. tuoj po 11.30 
v.r. Mišių Parodų salėje.

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

— Tėvų, kurių vaikučiai ruošiasi 
Pirmai Komunijai, susirinkimas 
įvyks seselių namuose kovo 28 d., 
7 v.v.

—Parapijai aukojo: $3,000 — A. 
Kavaliauskienė; $200 — O. Ražaus- 
kienė, N. Merkelienė; $300 — R. 
J.B.; $100 — K. Lukošius, A. Vir- 
kutis, J. Ignatavičienė; $60 — P. 
S. Morkūnai; $50 — J. B. Banaičiai, 
P. Ūkelienė; Vyskupo fondui: $100
— J. B. Maziliauskai; $50 — J. I. 
Morkūnai; pranciškonams Lietu
voje: $50 — M. S. Gudaičiai; Vil
kaviškio katedros atstatymui: $150
— M. Matusevičienė; $50 — M. Ge
gužis; Religinei šalpai: $200 — O. 
Plenienė; $100 — A. Matulionienė, 
A. Viskontas, S. V. Liuimos; $50 — 
V. V. Baliūnai, P. J. Barakauskai.

— Mišios kovo 25, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Bronių Vinge
lį, 9.20 v.r. — už a.a. Petrą ir Bar
borą Šikšnius, 10.15 v.r. — už a.a. 
Mariją Norkienę, už a.a. Tomą Pra- 
kapą, už Grubavičių šeimos miru
sius, 11.30 v.r. už laisvę ir į nepri
klausomą gyvenimą žengiančią 
Lietuvą.

Sporto klubas “Aušra” kovo 
25 d. po 10 v.r. Mišių rengia 
visų narių ir rėmėjų susirin
kimą Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoje. Valdyba

A. Žmuidzinas savo tėvo a.a. 
dr. J. Žmuidzino atminimui at
siuntė Kanados lietuvių fondui 
$50 (JAV). KLF informacija

Ilgamečio “Tėviškės žiburių” 
skaitytojo a.a. Edvardo Lilei
kio pirmųjų mirties metinių 
atminimui žmona Julija “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

A. a. Konstancijos Kamins
kienės atminimui vietoje gė
lių Ona Svarinskienė su šeima 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $30.

Toronto Lietuvių namų vyrų 
būrelis “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A. a. Prano Žaliausko atmi
nimui V. ir L. Štuikiai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Prano Žaliausko atmi
nimui vietoje gėlių Juozas ir 
Aldona Spranaičiai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės fondas “Tėviškės žibu
riams” atsiuntė $100 auką.

Vokietijos spaudoje
“Mannheimer Morgen” laik

raštis vasario 23 d. laidoje iš
spausdino Kazio Barono 
straipsnį. Jame autorius ati
taiso ankstyvesniame straips
nyje paskelbtus Lietuvos is
torijos iškraipymus ir suglaus
tai pateikia pagrindinius Lie
tuvos istorijos faktus.

Toronto miesto tarybos na
rys Chris Korwin-Kuczynski š. 
m. kovo 12 d. parašė Kanados 
ministeriui pirmininkui Brian 
Mulroney tokio turinio laišką: 
“Rašau reikalaudamas, kad jū
sų valdžia tuoj pat paskelb
tų visišką Lietuvos vyriausy
bės pripažinimą. Lietuvos gy
ventojai su pilnu pasitikėji
mu žengė teisėtą žingsnį į ne
priklausomybę. Yra dabar la
bai svarbu ir skubu gauti viso 
pasaulio valstybių, taipgi ir 
Kanados, tvirtą paramą Lie
tuvai su užtikrinimu, kad aiš
kiai Maskvai sakoma, jog mes 
remiame ne tik diplomatinius 
su Lietuva ryšius, bet taip 
pat netoleruojame Kremliaus 
kišimosi, trukdančio Lietu
vos nepriklausomybei”.

M

1990 m. balandžio 21, šeštadienį,

MENINĖJE PROGRAMOJE išgirsite 
su nauju dainų repertuaru Toronto

PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite 
pasidžiaugti smagia orkestro “Les & The 
Music Masters” šokių muzika.

Maloniai kviečiame atsilankyti į

didžiojoje Anapilio salėje

DALYVAUSITE dviejose loterijose 
- didžiojoje ir mažojoje (su įėjimo 
bilietais).

Pradžia - 6.30 valandą vakaro, 
meninės programos — 7.00 v.v.

Stalai (po 10 asmenų) bei vietos užsakomi 
iš anksto šiokiadieniais “TŽ” administra
cijoje tel. 275-4672 arba parapijose po 
pamaldų sekmadieniais. Bilieto kaina — 
$8 asmeniui, studentams po programos - 
šokiams įėjimas nemokamas ir vietos 
nerezervuojamos.

Visus dalyvauti kviečia — 
“Tėviškės žiburių” leidėjai

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

įvyks 1990 m. balandžio 1, sekmadienį, i2.30v.p.p.
(po 11 vai. Mišių), ANAPILIO 
PROGRAMOJE įvairių meno 
įėjimas - laisva auka.
Koncertą rengia ir visus kviečia atsilankyti -

Anapilio parapijos tarybos kultūrinė sekcija

SALĖJE
šakų talentai. 
Po koncerto kavutė.

\

Sveikinimai
“Tėviškės žiburiams” ir jų 

skaitytojams sveikinimus at
siuntė iš Vidurio ir Rytų Eu
ropos krikščionių demokratų 
kongreso, vykusio kovo 2-4 d.d. 
Budapešte, Vengrijoje. Pasi
rašė Lietuvos krikščionių de
legacija: Viktoras Petkus, 
Adolfas Venckus, Rolandas 
Dėdinas, Egidijus Klumbys, 
Algirdas Saudargas.

Lituanistikos kursai 
Kaune

Jie yra ruošiami, kaip buvo 
skelbta, Pasaulio lietuvių kul
tūros mokslo ir švietimo centro 
1990 m. rugpjūčio mėnesį prie 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Kaune. Pakeičiamas registra
cijos adresas. Dėl informaci
jos ir registracijos reikia kreip
tis ne į prof. D. Katiliūtę-Boyds- 
tun, bet į prof. Algį Norvilą, 
4036 W. 91st Place, Oak Lawn, 
IL 60453, USA. Tel. (708) 636- 
2595. Prašymus įteikti ne vė- | 
liau 1990 m. balandžio 30 d.

Lenkijos Šcecino lietuvių vi
suomenės kultūros draugija 
vasario 18 d. ukrainiečių klu
bo patalpose paminėjo 72-sias 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo metines. Nuotoliai 
ir nemažos išlaidos neleido 
minėjime dalyvauti gauses
niam tautiečių būriui. Minė
jimas pradėtas Lietuvos him
nu. Draugijos sekretorius A. 
Marcinkevičius, palietęs tau
tos istoriją, kalbėjo apie da
bartinius įvykius Lietuvoje, 
tylos minute pagerbiant žuvu
sius už Lietuvos laisvę. Pirmi
ninkas J. Zelepienis padarė 
veiklos pranešimą. Rūpina
masi Dariaus - Girėno pamink
lo apsauga ir priežiūra bei mu
ziejaus tvarkymu. Susirinku
sieji pritarė 1990 m. darbo pla
nui ir priėmė sąmatą.

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

ffl MONTREAL
Montrealio “La Presse” kovo 10 

d. laidoje pradėjo spausdinti sa
vo bendradarbio Aloyzo Stanke
vičiaus (Alain Stanke) įspūdžius 
iš jo kelionės į Lietuvą. Autorius, 
Sąjūdžio iškviestas, galėjo ati
džiai sekti paskutinius rinkimus. 
Dienraštis pirmą dieną skyrė pus
antro puslapio tiems įspūdžiams 
bei nuotraukoms ir žada tęsti dar 
kelias dienas.

Viešėjimo metu Aloyzas yra pa
daręs kelių valandų vaizdajuos
tę. Sutraukęs į vienos valandos 
programą, žada artimoje ateityje 
parodyti lietuviškai visuomenei.

A.a. Eugenijos Urbonaitės mir
ties metinės buvo paminėtos ko
vo 1 d. Tą dieną AV šventovėje jos 
intencija buvo atnašautos šv. Mi
šios, po kurių sekė “Rūtos” klube 
pusryčiai, paruošti klubo moterų. 
Eugenija buvo viena iš klubo stei
gėjų ir aktyviai prisidėjo prie jo 
veiklos. Ypač ji sugebėdavo su 
talkininkų pagalba organizuoti

didžiulius kasmetinius bazarus, 
kas sudarė tvirtą finansinį klubo 
pagrindą.

Montrealio šauliai kovo 11 d. tu
rėjo metinį susirinkimą, prieš tai 
dalyvaudami su vėliavomis pa
maldose AV šventovėje.

AV parapijoje Didžiąją savaitę 
rekolekcijas praves kun. Kastytis 
Ramanauskas iš Čikagos.

Kanados teatrų sąjungos kvieti
mu, birželio 19 ir 20 d.d. “Centaur” 
teatre bus vaidinamas lietuvių 
kalba Valdo Kukulo ir Rimo Tu
mino “Čia nebus mirties” dviejų 
dalių veikalas. Vaidins Vilniaus 
mažasis jaunimo teatras. Bilietai 
bus platinami lietuvių tarpe iš 
anksto su geroka nuolaida. Jeigu 
laikas leis, lietuviams bus duota 
dar ir kita programa, greičiausiai 
AV parapijos salėje. B.S.

A. a. Joana Kęsgaijienė savo tes
tamentu Kanados lietuvių fondui 
paliko $53,865.68.

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

“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

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus ................. 111/z%
Term, indėlius:

1 metų ................. 10’/a%
180 d. -364 d...........1O'/4%
120 d. - 179 d.......... 1O'/4%
60 d.-119d.......... 10 %
30 d.- 59 d.......... io %

ll\
Nekiln. turto nuo 13 %,

Taupymo-special............... 7 %
Taupymo - su gyv. dr........... 61/z%
Taupymo-kasdienines...... 61/4%
Einamos sąsk..........................41/z%
RRIF-RRSP-term........... 113/4%
RRIF-RRSP-taup............ 8 %
UŽ:

asmenines - nuo 131/a%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

NESENIAI ATVYKĘS į Kanadą 
ieškau bet kokio darbo. Galiu dažy
ti namus iš lauko ir vidaus, atlikti 
bet kokius remonto, staliaus dar
bus bei tvarkyti kiemus. Skambinti 
Gintui tel. 533-0613.

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

KREIPIAMĖS 1 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. VV„ Toronto, Ont. M6S 1M7. Tel. 
(416) 769-2500. FAX (416) 763-6279.

PAVEIKSLUS iš Lietuvos įrėmi
nu už pusę kainos. Skambinti tel. 
763-5863 Toronte.________________

SAARMANN - JUCHNEVIČIŪTĖ 
(Vlado), 45 metų amžiaus, lietuvė, 
teisininkė, gyvenanti su 6 metų 
sūnumi Simonu, norėtų padirbėti 
šeimoje ir geriau išmokti anglų 
kalbą. Reikėtų išsikviesti. Rašyti 
šiuo adresu: Treniotos 8 — 6, Vil
nius, Lithuania. Tel. 75-58-07.

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.

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

■ 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.


