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Nepripažinimai ir pripažinimai
Visas pasaulis stebėjo, kaip vasario 24 d. demokra

tiniu būdu buvo išrinktas naujas Lietuvos parlamentas 
— aukščiausioji taryba. Įvyko visiems aiškus, net ir Mask
vai priimtinas procesas. Niekas dėl to nekėlė jokių klau
simų ar nuostabų. Visi tik matė, kokia linkme pasuko 
tauta. Ir tai nebuvo jokia staigmena. Apie 1940 metais 
prarastos nepriklausomybės atstatymą jau kuris laikas 
buvo plačiai kalbama ir rašoma. Mintis įvairiais būdais 
sklido daugelyje pasaulio šalių, įskaitant ir pačią Rusi
ją. Nepriklausomybės siekiams pritarė ir komunistų 
partija, iš vardo ta pati, kuri okupacijos pradininkui De
kanozovui buvo nepamainoma talkininkė. Šiandien, 
kaip matome, ji kita, ji tautiškai susipratusi, sakytume, 
lietuviškos brandos egzaminus išlaikiusi.

ATRODO, kad nepriklausomybės atstatymo minties 
skleidimas per daug nė Maskvos nejaudino. Net 

A. įr Gorbačiovas Vilniuje vietoje principinio “niet” 
buvo pasirinkęs kažkokį aiškinimą apie respublikų at
siskyrimo “mechanizmą”. Lietuviams teatrodė, kad tai 
vėl naujas masalas ant kabliuko, norint kaip galima il
giau ramsčioti griūvantį vakarinį imperijos pakraštį. 
Nepriklausomybės paskelbimas betgi susilaukė stai
gaus ir ambicingo Kremliaus atkirčio. Nebesiskaitymas 
su “vyresniuoju broliu” ir “išvaduotojais” nuo fašisti
nės pražūties ūmai iššaukė garsų slibinišką sumauro- 
jimą prieš tiesos ieškantį ir taikų nykštuką. Šito galima 
buvo tikėtis. Nėra abejonės, ne ko kito laukė ir nepri
klausomybės skelbėjai. Stebina kiek ir labai nuvilia 
mirtinoji tyla Vakaruose, ypač jau tose valstybėse, ku
rios Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą niekada nepri
pažino. Iš tikrųjų teisiniu požiūriu atrodytų, kad dabar, 
Lietuvai paskelbus nepriklausomybės atstatymą, gal 
gi jokių kitų pripažinimų ir nebereikėtų. Valstybinis 
Lietuvos statusas, buvęs kurį laiką okupacijų sutrukdy
tas, po paskelbimo akto lyg ir savaime tampa tęsiniu, 
ką tuoj pat turėtų pabrėžti Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą nepripažįstančios valstybės. Kaip matome, ši
to nėra. Mes palikti vienų vieni. O negražios tylos patei
sinimui kai kur skelbiami aiškinimai nuostatų, nusa
kančių pripažinimo tvarką. Tai labai jau žemas išsisu
kinėjimas. Tokie nuostatai liečia naujai susikūrusias 
valstybes, bet tik ne tas, kurios atsikrato okupacijos. 
Juk po Antrojo pasaulinio karo nei Danijai, nei Norve
gijai, Olandijai ar Belgijai, laisvėn išėjusioms, nerei
kėjo naujų pripažinimų. Buvo tik reiškiamas bendras 
džiaugsmas, siunčiami sveikinimai ir ambasadoriai.

TIESA, reikia sutikti, kad penkiasdešimt metų 
užsitęsusi raudonoji klampynė, kartu su savi
mi gramzdinusi ir mūsų tautą, painiojusi, rišusi 
įvairiais mums nepriimtinais ryšiais, darkiusi tautinį, 

religinį, moralinį ir ekonominį gyvenimą, vis dėlto įsten
gė pakeisti mūsų padėtį, labai apsunkino greitesnio ir 
visiško išsilaisvinimo galimybes. Bet tai juk derybų, gal 
ir labai ilgų, klausimas, neužkertąs kelio vakariečiams 
praktiškai kokiais nors žodžiais išreikšti moralinę pa
ramą ir kartu pasidžiaugti, kad jų deklaruota nepripa
žinimo politika pagaliau susilaukusi pagarbaus įverti
nimo, nes tikrai atstovavusi teisėtumui. Pareiškimų už
delsimas ar iš viso baisioji tyla atskleidžia tik dvi
veidiškumą, didinantį nusivylimą ir šio krašto vyriau
sybe. Č.S.

jPasauIio įvykiai
DEMOKRATINIUS R. VOKIETIJOS PARLAMENTO RINKIMUS 
laimėjo krikščionių demokratų sudaryta dešiniųjų grupių koa
licija su savo vadu Lotharu de Maizieru. Naujajame 400 vietų 
parlamente koalicijos nariai išsikovojo 193 vietas, surinkę 48% 
balsų. Koalicijos pagrindą sudarė L. de Maiziero vadovaujami 
krikščionys demokratai, gavę 41% balsų ir 164 atstovus parla
mente. Pergalę krikščionims demokratams ir jų koalicijai atne
šė tvirtas pasisakymas už greitą abiejų Vokietijų sujungimą. 
Įtakos turėjo ir V. Vokietijos kancleris H. Kohlis, kuris ten yra 
krikščionių demokratų sąjungos vadas, taip pat tvirtai siekian
tis neatidėliotino Vokietijų sujungimo. Blogiau sekėsi social
demokratams, pasisakiusiems už lėtesnius ir atsargesnius sujun

KANADOS ĮVYKIAI

Turbanai RCMP policijoje
Istorine Kanados dalimi yra 

tapusi RCMP policija — Royal 
Canadian Mounted Police, 
veiklą pradėjusi 1873 m. Žir
gus dabar jau pakeitė automo
biliai, keitėsi ir uniformos, 
kol įsitvirtino skrybėlė, rau
donas munduras, tamsiai mė
lynos raitelio kelnės su plačia 
geltona juostele ir rudi auli
niai batai. Tokiomis uniformo
mis RCMP policininkai garsi
no Kanadą Hollywoodo fil
muose, suvenyriniuose atviru
kuose. Jų pakeitimų nori iš In
dijos Kanadon imigravę sikai, 
kurių religijai atstovauja tur
banas, barzda ir ceremoninis 
durklas. RCMP policijos eilė
se jau buvo keletas sikų, tur
baną pakeitusių uniformine 
skrybėle. Dabar Kanados sikų 
vadovai pradėjo reikalauti 
turbanų įsileidimo RCMP po
licijom Didžiausią triukšmą 
kėlė Vankuveryje gyvenantis 
sikas B. S. Dillonas, dirbantis 
sekliu vienoje didelėje krau
tuvėje, 1988 m. išlaikęs stoja
muosius RCMP egzaminus. Jis 
lig šiol atsisakė įsijungti ap- 
mokyman, kol jam RCMP uni
formoje nebus leistas turba
nas, ilgi plaukai ir didelė 
barzda.

Religija grįstą sikų sektos 
reikalavimą praėjusią savai
tę patenkino Kanados vidaus 

reikalų ministeris Pierre Ca- 
dieux, sikų turbaną ir barzdas 
leidęs įjungti senojon RCMP 
uniformon. Nuolaida Kanados 
sikams nenustebino kanadie
čių. Ministeris pirm. B. Mulro
ney jau anksčiau yra prasita
ręs, kad turbanas ant RCMP 
uniformą dėvinčio siko galvos 
nepažeis šios istorinės institu
cijos. Kanados politikams 
svarbu užsitikrinti visų tauti
nių mažumų balsus. Šia poli
tine liga serga ir Ontario libe
ralų premjeras D. Petersonas, 
pradėjęs išsamias policijos 
reformas. Toronte dabar daro
mas didelis spaudimas, kad 
policijon būtų įjungti visų tau
tinių mažumų atstovai, ypač 
tie, kurių odos spalva atspin
di kitokią rasę. Priverstinis 
nustatyto mažumų skaičiaus 
įvesdinimas gali sumenkinti 
policijos darbo kokybę, pa
siektą didelės atrankos dėka. 
Spaudoje jau pasirodė prane
šimų apie patyrusius Toronto 
policininkus, išsikeliančius 
į mažesnius miestus, kur jiems 
nereikia sukti galvos dėl re
formomis atnešamų problemų.

Sikų turbanų klausimu RCMP 
policijos išeiginėje uniformo
je skaitytojams leido pasisa
kyti dienraštis “The Toronto

(Nukelta į 6-tą psl.)

Vaizdai iš Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos sesijos kovo 11 d., kai buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas Nuotr. Z. Nekrošiaus

Lietuvos ateitis didžiojoje spaudoje
“The Globe & Mail” kovo 17 

d. laidoje išspausdino kores
pondento Jeff Sallot, kuris 
šiuo metu buvoja Maskvoje, 
iš arti seka įvykius Lietuvoje 
ir informuoja savo dienraščio 
skaitytojus, straipsnį apie 
Lietuvos ir sovietų ekonomi
nius ryšius.

Straipsnis pradedamas su 
Kauno istorijos muziejumi, 
kuriame išstatyti įvairūs ne
priklausomos Lietuvos (1918- 
1940) rodiniai. Tarp kitų daly
kų matyti ypatingai gražios šo
kolado, muilo ir degtukų dėžu
tės. Tokių dalykų buvo nepri
klausomos Lietuvos parduo
tuvėse. Šiuolaikinės Lietuvos 
parduotuvėse sunku rasti sal
dumynų, muilo ir degtukų.

Gyventų geriau
Lietuvį į nepriklausomą gy

venimą veda ne tik tautinė sa
vigarba, bet ir ekonominiai rei
kalai. Lietuviai jaučia, kad ne
priklausomi gyventų daug ge
riau. Nepriklausoma Lietuva 
per capita pagamino dvigubai 
daugiau negu anuometinė Sov. 
Sąjunga. Penkių dešimtmečių 
sovietinė tvarka suardė Lie
tuvos ūkį. Nežiūrint ir to, Lie
tuva gamina daugiau negu Sov. 
Sąjunga, imant vidurkį.

Straipsnyje rašoma apie 
ekonomistės K. Prunskienės, 
kuri naujo parlamento pa
skirta ministere pirmininke, 
ekonominius planus. Ji ruo
šia ir atsargos planą, jei Sov. 
Sąjunga imtųsti ekonominės 
blokados. Sovietai nenutrauk
tų alyvos tiekimo, nes Lietu
voje yra didelės rafinerijos, 
kurios tarnauja kitoms respub
likoms. Iš Lietuvos parduoda
ma alyva tvirta valiuta ir Va
karams. Blogiau gali atsitikti 
su natūraliom dujom, kurių 
vamzdžiai ateina iš Sov. Są
jungos.

Lietuva Maskvai neskolinga
Lietuvos naujoji vyriausy

bė tikisi, kad prie tokių kraštu
tinumų nebus prieita. Eventua
liai M. Gorbačiovas pradės kal
bėtis. Prieš dvi savaites jis bu
vo išsikvietęs į Kremlių “pasi

kalbėjimui” Lietuvos komu
nistų partijos vadovą A. Bra
zauską. Jis jam aiškino, kad 
Lietuva turės mokėti didelę 
kainą, jei norės atsiskirti. Į tai 
atsako K. Prunskienė — lietu
vių sąskaita gali būti taipogi 
didžiulė. Buvo nusavintas Lie
tuvos auksas, ji prarado pini
gus, tūkstančiai lietuvių buvo 
išsiųsti vergų darbams į Šibirą. 
Ta skola galinti būti iš lietuvių 
pusės užmiršta. Tačiau ji turi 
būti sovietų valdžios pripažin
ta. Lietuva Maskvai nėra sko
linga.

Tuo tarpu Lietuvos parla
mentas išleido įstatymą, kad 
visos įmonės, priklausiusios 
centrui, pereina Lietuvos vy
riausybės žinion. Visi įmoni- 
niai susitarimai bus vykdomi 
ir toliau. Lietuva planuoja pra
plėsti bankinę sistemą, išleis
ti savo pinigus, kurių viene
tas bus litas. “Mes turime atsi
skirti nuo rublių, kurie nėra 
tikri pinigai, ir apsaugoti sa
vo vartotojus”, - sakiusi K. 
Prunskienė.

Pesimistai
Kai kurie Vakarų ekono

mistai ir sovietai gąsdina, kad 
Lietuva negali klestėti ekono
miškai. Tokiems pesimistams 
turėtų būti pavyzdžiu Šveica
rija, kuri taipogi neturi ypa
tingų žemės turtų, ir jos žmo
nės turtingai gyvena.

Lietuvos tekstilės, elektro
nikos ir baldų gaminiai yra 
pageidaujami Europos rinko
je. A. Brazausko nuomone, di
džiausia kliūtis, kad Maskva 
nenori paleisti Lietuvos, yra 
ekonominė krizė Sov. Sąjun
goje. Lietuviai kaip tik ir no
ri greičiausiai iš šios ekono
minės suirutės pasitraukti.

Kovoja vienos
Atsiranda plataus masto 

žurnalistų, kurie Lietuvos ir 
aplamai Baltijos valstybių 
ateitimi nuoširdžiai rūpinasi. 
Iš tokių yra pagarsėjęs žurna
listas Peter Worthington, bu
vęs “The Toronto Sun” redak
torius.

Jis minėto dienraščio lai

doje kovo 29 d. parašė straips
nį “Baltijos valstybės kovo
ja vienos”. Kai aš rašau šį 
straipsnį, sako autorius, nie
kas tikrai nežino, kaip M. Gor
bačiovas pasielgs su Baltijos 
valstybėms, kurios Stalino bu
vo aneksuotos ir įjungtos į Sov. 
Sąjungą.

Yra nuostabu ir nejauku, kai 
vakariečių spauda mažai paro
do entuziazmo Baltijos kraštų 
kovai. Vakariečiai labiau susi
rūpinę pagelbėti Gorbačiovui. 
Tiesiog nervinamas!, kad ne
būtų pakenkta Gorbačiovui. 
Atrodo, kad dabartiniai pasi
keitimai Rytų Europoje yra tik 
Gorbačiovo nuopelnas.

Nesveikino Vyt. Landsbergio
JAV niekad nepripažino 

Baltijos kraštų išprievartavi
mo, tačiau švelniai elgiasi su 
Sov. Sąjunga dabarties įvykių 
akivaizdoje. Negeriau ir su Ka
nada. Kai Lietuva paskelbė ne
priklausomybės atstatymą, mi
nisteris pirmininkas Brian 
Mulroney neskambino ir ne
sveikino Lietuvos prezidento 
Vytauto Landsbergio. Prie
šingai pasielgė su Mandela. 
Jokio žodžio ir iš užsienio rei
kalų ministerio Joe Clark, kad 
laisva ir nepriklausoma Lie
tuva gaus diplomatinį pripaži
nimą. Toks pripažinimas buvo 
pasiūlytas Namibijai, dar prieš 
paskelbiant nepriklausomybę. 
CBC susirūpino mažumomis 
Latvijoje, kai ji pasiskelbs ne
priklausoma, tačiau ta pati 
CBC niekad nesidomėjo baltie- 
čių būkle Sov. Sąjungoje.

Šiandien Gorbačiovas pjau
na, ką jo pirmtakūnai pasėjo. 
Laisvės opiumas apėmė visą 
Sov. Sąjungą, niekas negali 
numoti ranka. “Ir kas esame 
mes, kurie priešinasi žmo
nėms, norintiems nusikratyti 
tirono jungo” - pabrėžia žur
nalistas Peter Worthington.

Ką gaus Lietuva?
Šaltai apie Lietuvos ateitį 

pasisako kitas žurnalistas Eric 
Margolis. “The Toronto Sun”

(Nukelta į 2-rą psl.) 

gimo žingsnius. Jie, surinkę 
41% balsų, parlamente turės 
87 atstovus. Skaudžiausias 
smūgis ištiko komunistus ir jų 
premjerą H. Modrovvą, kuris 
buvo sudaręs priešrinkiminę 
vyriausybę. Nepadėjo ir kom
partijos vardo pakeitimas į de
mokratinio socializmo parti
ją. Komunistai tegavo 22% bal
sų, iškovojusių 65 vietas par
lamente. Rinkimus pralaimė
jo net ir jiems vadovavęs prem
jeras H. Modrowas. Komunis
tai dabar žada remti socialde
mokratus. kad krikščionių de
mokratų koalicija neįstengtų 
sudaryti dviejų trečdalių dau
gumos naujajame 400 vietų 
parlamente. Atrodo, vyriausy
bę sudarys krikščionių demo
kratų koalicijos vadas L. de 
Maizieras, neturintis atstovų 
daugumos. Jam reikės padi
dinti rinkimus laimėjusią koa
liciją 87-niais. socialdemokra
tais ar bent 21 atstovą turin
čiais liberalais. Šiuo metu 
vyksta derybos. Pradžioje so
cialdemokratai nesutiko įsi
jungti koalicinėn vyriausy- 
bėn, bet dabar turbūt jau pa
keitė nuomonę.

Bendri pinigai
Vakarų Vokietijos kancle

ris H. Kohlis sujungimą numa
to įgyvendinti iki 1992 m. pa
baigos. Tada reikės vienos Vo
kietijos, nes V. Europa taps 
viena rinka. Bendra markių 
sistema abiem Vokietijom tu
rėtų būti sutarta iki balandžio 
pabaigos ir įvesta per porą 
mėnesių. V. Vokietija per 15 
mėnesių susilaukė pusės mi
lijono atbėgėlių iš R. Vokieti
jos. Dabar planuojama sustab
dyti tą antplūdį. Nuo liepos 1 
d. bus nutraukta finansinė pa
rama atbėgėliams ir jų stovyk
loms. V. Vokietijos finansų mi
nisteris T. Waigelis pranešė, 
kad sujungta Vokietija nemo
kės II D. karo reparacijų. Jis 
primena, kad V. Vokietija at
bėgėliams iš Rytų jau yra su
mokėjusi $80 bilijonų kom
pensacijos, žydams bei jų šei
moms — $50 bilijonų, $8,3 bi
lijono išleidusi I D. karo sko
loms padengti.

Katyno aukos
Istorikė Natalija Lebedeva 

laikraštyje “The Moscow News” 
praėjusią savaitę paskelbė iš
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samų straipsnį apie enkave
distų nužudytus lenkų kari
ninkus. Vokiečiai 1943 m. Gu
dijos Katyno miške rado 4.300 
masiniame kape užkastų len
kų karininkų. Sudaryta tarp
tautinė komisija nustatė, kad 
tie lenkų karininkai buvo nu
šauti kulkomis į pakaušį 1940 
m. balandžio — gegužės mėne
siais, kai dar vokiečių nebuvo 
toje vietovėje. Kompartijos 
propagandistai kaltę suvertė 
vokiečiams ir šios taktikos lai
kėsi ištisą penkiasdešimtme
tį. Istorikė N. Lebedeva, per
žiūrėjusi visus archyvus, pa
teikia išsamų vaizdą. Kai so
vietų raudonarmiečiai 1939 
m. rugsėjo mėnesį įsiveržė ry- 
tinėn Lenkijos dalin, jiems pa
sipriešino 300.000 nuo vokie
čių smūgių pasitraukusių len
kų karių. Sovietinėn nelaisvėn 
pateko apie 130.000. Raudono
sios armijos archyvai patvir
tina, kad 1940 m. pavasarį tri
jose stovyklose dar buvo 15. 
131 lenkų karininkas.

Stalino įsakymas
Archyvai liudija, kad J. Sta

linas tada įsakė NKVD dali
nių vadams ištuštinti tas sto
vyklas. Mat jų staiga prireikė 
kaliniams iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos. J. Stalino įsaky
mą enkavedistai gavo 1940 m. 
kovo mėnesį ir tuojau ėmėsi 
darbo. Buvo sudaryti NKVD 
teismams atiduodamų lenkų 
karininkų sąrašai. Taip tie vi
si lenkai dingo be jokio pėdsa
ko. Mįslę išsprendė istorikė 
N. Lebedeva, Starobelskio 
koncentracijos stovykloje ra
dusi išlikusį įsakymą sunai
kinti ir visas tų lenkų karinin
kų bylas. NKVD institucija, 
iš kurios dabar yra išaugusi 
KGB, stropiai vykdė Stalino 
įsakymą. Katyno miške buvo 
rasta tik apie 4.300 nušautų ir 
masiniame kape užkastų len
kų karininkų, o sąraše jų bu
vo 15.131. Peršasi išvada, kad 
kiti nužudytų lenkų karininkų 
masiniai kapai tebėra nesu
rasti. Nė vienas į tą sąrašą 
įtrauktas karininkas neišliko 
gyvas. Lenkijos parlamentas, 
sukrėstas istorikės N. Lebede- 
vos pranešimo, reikalauja, 
kad Maskva oficialiai pripa
žintų enkavedistų įvykdytas 
masines lenkų karininkų žu
dynes 1940 m. pavasarį.
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Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos priimti nutarimai

Lietuvos ateitis didžiojoje...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kovo 15 d. laidoje buvo išspaus
dintas jo straipsnis.

Jame jis rašo, kad Gorbačio
vo negatyvus pasisakymas dėl 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo tikriausiai reiškia 
tik derybų pozicijos užėmimą. 
Aišku, kad Gorbačiovas nenori 
paleisti Lietuvos. Jis greičiau
siai pripažins pusiau nepri
klausomą Lietuvą. Bus sugal
votas koks nors įmantrus ter
minas, pvz. “laisva priklauso
mybė”.

Pasak Margolio, darbštūs lie
tuviai gaus pilną ekonominę 
savivaldą, įskaitant savo va
liutą, centrinį banką, komu
nikaciją. Lietuvos pinigai bus 
pirmieji tikri pinigai Sov. Są
jungoje. Ji bus pirmoji respub
lika panaši į Vakarų kraštus. 
Ją paseks Latvija ir Estija.

Lietuva taps Baltijos Hon
kongu. Jos reikšmė galės bū
ti svarbesnė Sov. Sąjungai ne
gu Honkongas Kinijai. Lietu
vos įmonės atsipalaiduos nuo 
centrinio planavimo. Aplamai, 
Baltijos kraštai taps konku
rentais Švedijai ir Suomijai.

Lietuva turės sutikti su Mask
va, kuri ir toliau norės jos te
ritorijoje laikyti kariuomenės 
dalinius, nes Baltijos pakraš
tys sovietams yra svarbi stra
teginė vieta.

Turint galvoje, pasak auto
riaus, Baltijos kraštų ir Sov. 
Sąjungos ekonomikos susipy-

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus 

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

nimą, strateginę padėtį, visiš
kas atsiskyrimas yra sunkiai 
įmanomas. Jo manymu, šaltos 
baltiečių galvos turės sutik
ti, jei Maskva duos 98% nepri
klausomybės.

Kalbant apie M. Gorbačiovą, 
jis turėsiąs parodyti ypatin
go apsukrumo. Maskva bijo, 
kad nepriklausomos Baltijos 
valstybės nepatektų vokiečių 
įtakon, kas esą buvę atsitikę 
praeity.

Sudaromos savanorių sargybos
“The Globe & Mail” kovo 21 

d. laidoje vėl išspausdino ko
respondento Jeff Sallot straips
nį, kuriame rašoma, kad Lietu
vos vyriausybė nori sudaryti 
5,500 savanorių sargybų bū
rius. Iš jų 3,500 reikalingi sau
goti pasienio muitines, 1000 - 
kalėjimų priežiūrai ir 1000 pa
gelbėti reguliariai policijai. 
Savanorių netruksią. Prezi
dentas Vytautas Landsbergis 
pareiškęs, jog šie savanoriai 
nėra kariuomenės užuomazga.

Lietuvos vyriausybė pradė
jo žymėti savo teritorijos sie
nas. Esą galinti dėl to kilti 
įtampa. Prieškarinė Lietuvos 
siena buvo toliau į vakarus, 
negu dabartinė siena Vilniaus 
srityje.

Vyt. Landsbergis pranešęs 
parlamentui, kad iš Maskvos 
buvo atsiųsti sargybiniai sau
goti Ignalinos elektros jėgai
nės ir svarbių įmonių.

Tuo tarpu Gorbačiovas ne
priėmė Lietuvos delegacijos 
iš šešių asmenų, kurie apsi
gyveno viešbutyje priešais 
Kremlių. Delegacijoje yra A. 
Brazauskas, tačiau joje neda
lyvauja Vyt. Landsbergis, kaip 
anksčiau buvo skelbta. M. Gor
bačiovas susitiko su Latvijos 
komunistų atstovais, irgi sie
kiančiais tautinių tikslų. J.A.

AfA 
STASEI GINDRĖNIENEI 

mirus,
vyrą ANTANĄ, dukrą LILĘ LAURINAVIČIENĘ 
su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

L. A. Smolskiai L. V. Štuikiai

AfA 
ANTANUI ŽEMAIČIUI

mirus,
žmonai DANUTEI, dukrai AUDRONEI, sūnui 

SAULIUI su žmona bei kitiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Pažerūnų šeima Marija Borusienė
P. Vitienė

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.

Lietuvos Aukščiausioji Ta
ryba 1990 m. kovo 11 d. priėmė 
istorinius dokumentus, atsta
tančius nepriklausomą Lietu
vos valstybę.

DEKLARACIJA DĖL LIETUVOS 
TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS 

DEPUTATŲ ĮGALIOJIMŲ
Lietuvių tautos apsisprendi

mu 1918 m. vasario 16 d. atsta
tytoji nepriklausoma Lietuvos 
valstybė, įtvirtinusi save 1920 
m. gegužės 15 d. Steigiamojo 
Seimo rezoliucija ir 1922 m. 
Lietuvos Valstybės Konstitu
cija, tapo pasaulio tautų bend
rijos pilnateise nare ir iki 1940 
m. birželio 14 d. reiškė tautos 
suvereninę galią per Lietuvos 
valstybės suverenines institu
cijas.

1940 m. birželio 15 d. smurtu 
ir agresija Tarybų Sąjunga su
varžė tautos suvereninę galią 
ir neteisėtai inkorporavo Lie
tuvą į TSRS sudėtį.

Nors tauta nepertraukiamai 
priešinosi, svetima jėga ilgai
niui sugriovė Lietuvos valsty
bės struktūras, pakeisdama 
jas iš šalies primestomis.

Nuo 1988 metų, randantis 
naujoms galimybėms, tautos 
atgimimo ir nepriklausomy
bės sąjūdis pradėjo reikš
tis atvirai, apimdamas pla
čiausius visuomenės sluoks
nius. Tautos valia, viešai 
prabilusi pilietinėse akci
jose, virto jos suvereninės 
galios raiška per esamas in
stitucijas.

Lietuvai primestų svetimos 
valstybės struktūrų panaudo
jimas neturi būti interpre
tuojamas kaip jas primetusios 
valstybės suvereniteto lietu
vių tautai ir jos teritorijai 
arba tos valstybės įvykdytos 
aneksijos pripažinimas.

1990 m. vasario 24 d. rinki
muose į Lietuvos TSR Aukš
čiausiąją Tarybą rinkimų tei
sę turintys Lietuvos gyvento
jai savo valia sutelkė išrink
tiems Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos deputatams 
tautos atstovų mandatą ir prie
volę atstatyti Lietuvos vals
tybę ir reikšti tautos suvere
ninę galią (suprema potestas) 
per šią Aukščiausiąją Tarybą, 
kuri nuo 1990 m. kovo 11 d. 18 
vai. bus vadinama Lietuvos 
Aukščiausiąja Taryba.

ĮSTATYMAS DĖL VALSTYBĖS 
PAVADINIMO IR HERBO

Žengdama į atkuriamą ne
priklausomą valstybės gyveni
mą, matydama oficialiuose pa
vadinimuose ir ženkluose ne
mažas dvasines ir politikos 
reikšmes, jausdamasi įgalio
ta Lietuvos piliečių-rinkėjų 
valios, Lietuvos Aukščiausio
ji Taryba nutaria:

1. Konstitucijoje ir kituose 
teisiniuose norminiuose ak
tuose vartoti vienintelį oficia
lų valstybės pavadinimą “Lie
tuvos Respublika”, o trumpiau 
ir sudėtiniuose pavadinimuo
se — “Lietuva”, “Lietuvos”.

2. Toliau vartoti oficialų 
Lietuvos Respublikos valsty
bės Herbą ir ženklą — Vytį.

3. Lietuvos Aukščiausiąją 
Tarybą vadinti “Lietuvos Res
publikos Aukščiausiąja Ta
ryba”.

4. Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininko pareigy
bę nuo šiol vadinti “Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininko” parei
gybe.

5. Visus tolesnius šios Aukš
čiausiosios Tarybos aktus va
dinti Lietuvos Respublikos 
pirmojo šaukimo Aukščiausio
sios Tarybos aktais.

6. Sutinkamai su šio įstaty
mo pirmuoju straipsniu kei
čiami valstybinių organų pa
vadinimai.

7. Šis įstatymas įsigalioja 
nuo jo priėmimo momento.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS 

AKTAS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS 

ATSTATYMO
Lietuvos Respublikos Aukš

čiausioji Taryba, reikšdama 
Tautos valią, nutaria ir iškil
mingai skelbia, kad yra atsta
tomas 1940 metais svetimos jė
gos panaikintas Lietuvos vals
tybės suvereninių galių vykdy
mas, ir nuo šiol Lietuva vėl 
yra nepriklausoma valstybė.

Lietuvos Tarybos 1918 m. 
vasario 16 d. Nepriklausomy
bės aktas ir 1920 m. gegužės 
15 d. Steigiamojo Seimo rezo
liucija dėl atstatytos Lietu
vos demokratinės valstybės 
niekada nebuvo nustojęs tei

sinės galios ir yra Lietuvos 
valstybės konstitucinis pama
tas.

Lietuvos valstybės teritorija 
yra vientisa ir nedaloma, joje 
neveikia jokios kitos valstybės 
konstitucija.

Lietuvos valstybė pabrėžia 
savo ištikimybę visuotinai pri
pažintiems tarptautinės teisės 
principams, pripažįsta sienų 
neliečiamumą, kaip jis sufor
muluotas 1975 metų Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
pasitarimo Helsinkyje Baigia
majame akte, garantuoja žmo
gaus, piliečio ir tautinių 
bendrijų teises.

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba kaip suvere
ninių galių reiškėją šiuo ak
tu pradeda realizuoti visą 
Valstybės suverenitetą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ĮSTATYMAS DĖL 1939 METŲ 

GEGUŽĖS 12 DIENOS LIETUVOS 
KONSTITUCIJOS GALIOJIMO 

ATSTATYMO

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba,

— atsižvelgdama į Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
1990 m. vasario 7 d. nutarimą 
“Dėl 1939 metų Vokietijos — 
TSRS sutarčių ir jų pasekmių 
Lietuvai likvidavimo”,

— konstatuodama, kad 1938 
m. gegužės 12 d. Lietuvos Kons
titucijos veikimas buvo netei
sėtai sustabdytas, TSR Sąjun
gai 1940 m. birželio 15 d. įvyk
džius agresiją prieš nepriklau
somą Lietuvos valstybę ir ją 
aneksavus,

— siekdama atstatyti pažeis
tas tautos ir Lietuvos valsty
bės suverenines teises, nuta
ria:

1. Nutraukti 1978 m. balan
džio 20 d. Lietuvos TSR Kons
titucijos (Pagrindinio įstaty
mo) galiojimą.

2. Nutraukti 1977 m. spalio 
7 d. TSRS Konstitucijos (Pa
grindinio įstatymo), taip pat 
TSRS ir sąjunginių respublikų 
įstatymų pagrindų, kitų TSRS 
įstatymų galiojimą Lietuvos 
Respublikos teritorijoje.

3. Atnaujinti’1938 metų ge
gužės 12 dienos Lietuvos Kons
titucijos veikimą visoje Lietu
vos Respublikos teritorijoje, 
sustabdant tų skyrių ir straips
nių, kurie reglamentuoja Res
publikos Prezidento, Seimo, 
Valstybės Tarybos ir Valsty
bės Kontrolės statusą, galio
jimą.

4. Nustatyti, kad 1938 m. ge
gužės 12 d. Lietuvos Konstitu
cijos galiojimo atstatymas pats 
savaime neatkuria Lietuvos 
Respublikoje iki 1940 m. bir
želio 15 d. veikusių įstatymų.

5. Šis įstatymas įsigalioja 
nuo jo priėmimo momento.

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS 

KREIPIMASIS Į PASAULIO 
TAUTAS

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba, paskelbusi 
nepriklausomos Lietuvos vals
tybės tęstinumą ir sugrįžimą į 
laisvųjų pasaulio šalių šeimą, 
tikisi jų broliško solidarumo ir 
paramos.

Mūsų sprendimas nėra nu
kreiptas nė prieš vieną vals
tybę, nė prieš vieną Lietuvo
je gyvenančią tautybę. Tai ke
lias, kuris leidžia užtikrinti 
Lietuvoje žmogaus, piliečio ir 
tautinių bendrijų teises, atsi
verti laisvam bendravimui, 
įnešti mūsų atsakomybės ir 
darbo indėlį į kuriamą teisin
gumo ir santarvės pasaulį.

Tepadeda mums Dievas ir vi
si geros valios žmonės.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS 
RESPUBLIKOS LAIKINOJO 
PAGRINDINIO ĮSTATYMO

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba, atsižvelgda
ma į būtinumą suderinti atsta
tytos 1938 m. gegužės 12 d. Lie
tuvos Konstitucijos nuosta
tas su pakitusiais politiniais, 
ekonominiais ir kitais visuo
meniniais santykiais, nutaria:

1. Sustabdyti 1938 m. gegužės 
12 d. Lietuvos Konstitucijos 
galiojimą.

2. Patvirtinti Lietuvos Res
publikos Laikinąjį Pagrindinį 
įstatymą.

3. Nustatyti, kad Lietuvos 
Respublikoje ir toliau galioja 
tie iki šiol veikę Lietuvoje 
įstatymai bei kiti teisės aktai, 
kurie neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos Laikinajam Pa
grindiniam įstatymui.

4. Šis įstatymas įsigalioja 
nuo jo priėmimo momento.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS 

NUTARIMAS
Lietuvos Respublikos Aukš

čiausioji Taryba nutaria:
Pavesti Lietuvos Respubli

kos Aukščiausiosios Tarybos 
sudarytai Redakcinei komisi
jai per tris savaites parengti 
pasiūlymus dėl priimtojo Lie
tuvos Respublikos Laikinojo 
Pagrindinio Įstatymo tobuli
nimo ir juos pateikti Lietu
vos Respublikos Aukščiausia
jai Tarybai. (LIC)

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

UNIVERSAL OVERSEAS SERVICES 
1960 Ellesmere Road, Unit 6 

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

SIUNČIAME IR PARDUODAME PREKES į 
BALTIJOS VALSTYBES

— Apdraudžiame, supakuojame, palaikome sandėlyje

— Siunčiame iš eilės
— Siunčiame dideles ir mažas siuntas

— Namų reikmenis, asmeninius ir kitus įvairius daiktus. 
TAIP PAT SIUNČIAME IR PARDUODAME

220 VOLTŲ/50HZ ELEKTRINIUS REIKMENIS 

NAUDOJIMUI EUROPOJE-LIETUVOJE

SONY NATIONAL PANASONIC

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

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

Kad Tu kaip milžinas ėjai audroj pasaulio tyrais, 
Kad liūtyje Tu per patvinusias upes bridai, 
Kad tamsią naktį išėjai iš amžių girios - 
Tau visą dieną ten žydės dangaus žiedai.

(Bernardas Brazdžionis)

PRISIMINIMAS 
A. a. ANTANO RINKŪNO

Jo penkerių metų mirties sukakties proga 
prašome draugus ir pažįstamus pasimelsti už a.a.
Antano sielą.

Liūdesyje - žmona Juzė ir
duktė Giedra su šeima

AfA 
ANTANUI ŽEMAIČIUI1

peržengus amžinybės slenkstį,
žmoną DANUTĘ, dukrą AUDRONĘ, sūnų SAULIŲ su 
šeima, brolį JUOZĄ su šeima ir seseris Lietuvoje nuo
širdžiai užjaučiame -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

AfA 
ANTANUI ŽEMAIČIUI

mirus, žmoną DANUTĘ, mūsų choristę, dukrą AUD
RONĘ, sūnų SAULIŲ su šeima Burlingtone, brolį 
JUOZĄ su šeima Čikagoje ir tris seseris Lietuvoje 
nuoširdžiai užjaučiame -

Hamiltono lietuvių pensininkų 
dainos vienetas ir vadovė

AfA
KONSTANCIJAI KAMINSKIENEI

iškeliavus amžinybėn,
jos vyrą BRONIŲ, dukras - ALDONĄ su šeima ir 
JŪRATĘ su vyru ALGIU TAMAŠAUSKU bei sūneliu 
JUSTINUKU, seseris - ONĄ BRUKIENĘ Lietuvoje, 
AGOTĄ NARKEVIČIENĘ JAV, MARYTĘ KAZLAUS
KIENĘ, brolius - VINCĄ ir JUOZĄ KĖŽINAIČIUS, 
gimines bei artimuosius didžiame skausme nuošir
džiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Anastazija Tamošaitienė 
Antanas Tamošaitis 
Aldona Veselkienė

PADĖKA
1990 m. vasario 26 d., po sunkios ligos mirė mano 
mylimas vyras ir palaidotas šv. Jono lietuvių kapinėse, 

Mississaugoje

AfA
STASYS KAVALIAUSKAS

Nuoširdžiai dėkoju Tėvams pranciškonams už religinį 
patarnavimą, solistei už giesmes ir aukas Mišioms.

Dėkoju karsto nešėjams ir visiems už puikias gėles, 
puošusias velionies karstą.

Nuoširdžiai dėkoju pažįstamiems ir draugams, pareišku- 
siems man užuojautą žodžiu, raštu ir spaudoje.

Dėkoju šeimininkei už paruoštus laidotuvių pietus ir 
visoms ponioms už pyragus, taip pat visiems už gausų daly
vavimą laidotuvėse ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Albina Kavaliauskienė

Canadian Srt jfBletnorialsf Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529



Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDSBERGIS su savo trim padėjėjais, kovo 11 d. paskelbus nepriklausomybės atstatymą

Lietuvos kova Kanados parlamente

Paskutiniai įvykiai Lietuvoje
Šeštadienio ankstyvą rytą, 

4-tą valandą, per Vilnių perva
žiavo sovietinių tankų ir šar
vuočių vilkstinė. Tuo laiku par
lamento rūmuose posėdžiavo 
Lietuvos Aukščiausioji Tary
ba. V. Landsbergis pareiškė, 
kad Kremlius nori, jog Lietu
vos respublika jaustųsi “oku
puotas kraštas”. Lietuviai tai 
ilgai neužmiršią. Maskva turė
tų žinoti — lietuviai tėra ap
siginklavę savo teisingumu, 
laisvės ir demokratijos ver
tybėmis.

Lietuvos vyriausybė susi
rūpinusi lietuviais pabėgė
liais iš Raudonosios armijos. 
Šeštadienis buvo paskutinė 
diena grįžti į savo dalinius. 
Pabėgėliai nusprendė Mask
vos įsakymo nevykdyti. Jiems 
globą teikia ligoninės. V. 
Landsbergis patarė slėptis ir 
šventovėse. Maskva taipogi 
įsakė sunešti medžioklinius 
ir kitus ginklus.

Nepaklausyta Maskvos rei
kalavimo paleisti savanorių 
sargybų būrius. Jie yra negink
luoti ir jiems įsakyta vengti 
konfliktų su sovietine kariuo
mene.

Lietuvos Aukščiausioji Ta
ryba nutarė valdžios įgalio
jimus, reikalui esant, perduo
ti Lietuvos pasiuntiniui Va
šingtone.

JAV prezidentas G. Bush 
žurnalistams penktadienį pa
reiškė, kad sovietai nenaudo
tų jėgos Lietuvoje. Priešingu 
atveju, patirs pasekmes.

Gruzijos sostinėje vyko ke
leto tūkstančių žmonių mitin
gas, išreiškiant paramą Lie
tuvai.

Galėtų vadovauti
“The Toronto Sun” kovo 25 d. 

laidoje išspausdino savo ko
respondento Bob MacDonald 
straipsnį, kuriame jis rašo — 
Kanada praras istorinę progą, 
jei nesuteiks Lietuvai diplo
matinio pripažinimo. Jei Brian 
Mulroney turėtų drąsos, galė-

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

tų būti vadovu pasaulio vyriau
sybėm, suteikiančiom Lietuvos 
valstybės pripažinimą. Juk 
Kanada didžiuojasi savo tarp
tautine morale.

Kaip galima ramiai stebėti, 
rašo korespondentas, kai Gor
bačiovas naudoja savo dikta
tūrines prezidento galias, 
siunčia į Lietuvą tankus, šar
vuočius ir karinius lėktuvus, 
KGB dalinius ir gąsdina Lie
tuvos žmones, reikalauja, kad 
jie suneštų medžioklinius šau
tuvus, panaikintų savanorių 
sargybas.

Taipogi išvaiko užsienio dip
lomatus, net ir spaudos žmo
nes, kad Lietuvos įvykiai būtų 
paslėpti nuo pasaulio akių. Ka
nada, pasak korespondento, 
galėtų drąsiems lietuviams pa
gelbėti, suteikdama diplomati
nį pripažinimą.

Gėda pasauliui ir Kanadai
Panašia tema “The Toron

to Sun” kovo 21 d. rašė savo 
vedamajame. Kai pasaulis nie
ko nedaro, tai Sov. Sąjunga 
grąsina Lietuvai. Gorbačiovas 
naudoja senas komunistines 
gudrybes sustabdyti Lietuvos 
kelią į nepriklausomybę. Pas
kutiniu laiku pasiuntė į Lie
tuvą KGB būrius. Tačiau lietu
viai, vadovaujami prezidento 
V. Landsbergio, yra modelis 
pasyvios, be smurto kovos. Tik 
gaila, kad iki šiol nė viena de
mokratinė šalis nesuteikė Lie- 
uvos vyriausybei diplomatinio 
pripažinimo. Visas pasaulis ir 
Kanada turėtų raudonuoti iš 
gėdos.

Užėmė pastatus
Kovo 25, sekmadienį, Vil

niuje vėl pasirodė sunkveži
miai su kareiviais. Šį kartą 
kareiviai užėmė keturis pasta
tus, esą priklausančius komu
nistų partijai, ištikimai Mask
vai. “The Globe and Mail” kovo 
26 d. laidoje rašo, kad Lietu
vos prezidentas Vytautas 
Landsbergis kalbėjo per Lie
tuvos radiją, smerkdamas so
vietų nelegalius veiksmus. Tai
pogi priminė, kad Lietuvoje

gali atsitikti taip, kaip savo 
laiku atsitiko Vengrijoje ir 
Čekoslovakijoje. Taip pat ra

gino žmones laikytis ramiai 
ir nesileisti save provokuoti. 
Iš Maskvos sudaromas įspūdis, 
kad lietuviai ginkluojasi ir 
gali būti kam nors grėsmė. “Bū
kime ramūs ir ištvermingi — 
laimėsime”, — ramino tautą V. 
Landsbergis.

Ministerės pirmininkės pa
vaduotojas R. Ozolas užsienio 
korespondentams pareiškė, 
kad jis baiminasi, jog sovie
tai gali užimti parlamento rū
mus, televizijos stotį ir kitus 
svarbius vienetus.

Sovietų generolas V. Vare- 
ninkovas apkaltino Sąjūdį, 
kad jis steigia armiją. “Tai 
grynas melas” — pareiškė lie
tuviai pareigūnai.

Estijos komunistų partija 
nubalsavo atsiskirti nuo Mask
vos. Tačiau estai nutarė ne
priklausomybės siekti pama
žu. Danijos vyriausybė reika
lauja, kad būtų tarptautinis 
Sov. Sąjungos pasmerkimas.

Popiežius meldžiasi už tai
kų problemos išsprendimą. A,

Lietuvos ministerių 
kabinetas

Kovo 24 d. buvo sudaryta 
Lietuvos vyriausybė: minis- 
terė pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė, jos padėjėjai Al
girdas Brazauskas ir Romual
das Ozolas, prokuratorius Arū
nas Paulauskas; kiti ministe
rial: vidaus reikalų — Marijo
nas Misiukonis, komunistų 
partijos nayrs (buvęs Sov. Lie
tuvos vidaus reikalų ministe- 
ris); finansų — Romualdas Si
korskis, komunistų partijos 
narys (buvęs finansų ministe- 
ris 1957-1990 m.); užsienio rei
kalų — Algirdas Saudargas, 
krikščionių demokratų parti
jos narys; teisingumo — Pra
nas Kuris, komunistų partijos 
narys, (teisingumo ministeris 
1977-1990 m.); žemės ūkio — 
Vytautas Petras Knasys, komu
nistų partijos narys (žemės 
ūkio ministeris 1989 m.); pre
kybos — Rimvydas Jasinevi- 
čius; sveikatos — Juozas Ole
kas; miškų — Vaidotas Anta
naitis; socialinių reikalų — 
Algis Dobravolskis, komunis
tų partijos narys; žemės turtų 
— Romualdas Kozyrovičius.

KLB programa Lietuvai paremti

City of Toronto
You Too Can
Help Run City Hall
Every year Toronto City Council advertises for applicants from the 
public and appoints citizens to various committees, boards and 
commissions that make decisions on a variety of matters, such as 
the management of public facilities, the physical layout of the City, 
and the development of community services. These appointments 
give Torontonians from a variety of backgrounds a chance to volun
teer their skills to help run the City.

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

The City of Toronto’s procedure requires that anyone interested in 
appointment must attend an intruduction seminar relating to the 
agency of interest, where application forms will be available. Intro
duction seminars for the City of Toronto Book Awards Selection 
Committee and the Board of Health will be held on Wednesday, 
April 4,1990, in the Council Chamber, City Hall at the times shown:

Agency
Book Awards
Selection Committee

Board of Health

Time
7.00 p.m.

8.00 p.m.

No. of Vacancies
3

(2 year term)
1

(18 month term)

1) Dar prieš nepriklausomy
bės tęstinumo paskelbimą Ka
nados ministeriui pirminin
kui pasiųstas ląįškąs,, prašant 
artimiausioje ateityje susiti
kimo su KLB atstovais. Ligi 
šiol iš ministerio pirmininko 
įstaigos tik garsi tyla. Skatina
me visus Kanados lietuvius 
bei prijaučiančius kanadie
čius siųsti telegramas minis
teriui pirmininkui, užsienio 
reikalų ministeriui ir parla
mento nariams. Telegramas 
galima perduoti telefonu, pa
skambinus į vietinę CNCP raš
tinę.

2) Kovo 21 d. skelbiama hu
manitarinės šalpos vajaus 
pradžia. Vajus bus vykdomas 
plačiojoje Kanados visuome
nėje.

3) Kovo 26 d. atidaromas 
“Crisis Centre” Toronto Lietu
vių namuose. Per šį centrą bus 
galima gauti vėliausias žinias 
iš Lietuvos bei sužinoti kokios 
akcijos planuojamos.

4) Kovo 23 d. įvyko visų orga
nizacijų pirmininkų posėdis. 
Aptartos galimybės koordi
nuotai veiklai, siekiančiai 
stiprinti paramą Lietuvai.

5) Kovo 31 d. Juodojo kaspi
no dienos komitetas planuoja 
demonstracijas už Lietuvą.

6) Balandžio 1 d. Toronto 
Lietuvių namuose šaukiamas 
visuotinis KLB narių susirin
kimas. Programoje praneši
mai apie įvykius Lietuvoje ir 
diskusijos ateities veiklos 
tema.

7) KLJ s-ga planuoja vigili
ją, siekiant Lietuvos pripaži
nimo. Pradedant 3 v.p.p., kovo 
26 d. lietuviškas jaunimas bu
dės su trispalve prie parla
mento rūmų Otavoje. Ten iš
bus tol, kol Kanada suteiks 
Lietuvai pripažinimą. Galin
tys prisidėti prašomi skambin
ti Ričardui Punkriui tel. (416) 
532-9063.

8) Kovo 27 d., 10. 30 v.r. Ota
voje šaukiama spaudos konfe

rencija. Kartu su lietuviais da
lyvaus ir kitų Rytų Europos 
tautų atstovai. Bus reikalauja
ma, kad Kanados užsienio rei
kalų ministerija pripažintų 
Lietuvos naujai išrinktą val
džią, kad sovietų kariuomenė 
pasitrauktų iš Lietuvos.

9) Balandžio 4 d. įvyks tradi
cinis baltiečių vakaras Otavo
je. Norima tą progą išnaudoti, 
siekiant paramos Lietuvai.

Praėjusių dešimties dienų 
bėgyje daug dėmesio lietu
viams skyrė Kanados spauda. 
KLB pirm. Algis Pacevičius 
pasirodė CBC Newsworld lai
doje ir davė šešis pasikalbėji
mus radijo stotims Toronte, 
Vankuveryje ir Montrealyje. 
Algis Juzukonis du kartus pa
sirodė Canada AM televizijos 
programoje ir.vieną sykį kal
bėjo per CBC Newsworld lai
dą. Taip pat Rasa Kurienė ir 
A. Dudaravičius turėjo pasi
kalbėjimus su spaudos atsto
vais Londone ir Kalgaryje.

Nors ligi šiol iš ministerio 
pirmininko įstaigos nieko ne
girdėta Lietuvos klausimu, ko
vo 21 d. finansų ministeris 
Michael Wilson ir užsienio 
reikalų ministeris Joe Clark, 
susisiekė su KLB krašto valdy
bos pirmininku. KLB inf.

OFFORD
Irealty 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, T
vasarnamius, ūkius, z
žemes Wasagos,
Staynerio ir Colling- ' . /
woodo apylinkėse > r „ į 
kreipkitės į Z i

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

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

Lietuvos kova už nepriklau
somybę susilaukė pagalbos iš 
Kanados senato ir parlamento. 
Čia ypatingai pasidarbavo du 
Kanados politikai, lenkų kil
mės ir lietuvių draugai - se
natorius Stanley Haidasz ir 
parlamentaras Jesse Flis.

Senatoriaus S. Haidasz rezo
liucija kovo 14 d. buvo priimta 
Kanados senate. Joje sakoma, 
kad Kanados senatas sveikina 
Lietuvos Aukščiausiąją Tary
bą už jos patriotizmą ir drąsą, 
kovo 11 d. išreiškiant visos tau
tos valią ir skelbiant Lietuvą 
nepriklausoma valstybe. Lie
tuvos vyriausybė ir jos Aukš
čiausioji Taryba turi teisę 
skelbti nepriklausomybę ir lin
ki Lietuvai pilnos laisvės bei 
nepriklausomybės. Taipogi ra
gina Kanados vyriausybę pa
remti lietuvių tautos nuspren
dimą. Rezoliucijos tekstas pa
siųstas Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirm. Vytautui 
Landsbergiui.

Pateikdamas rezoliuciją, se
natorius Haidaszas kalbėjo - 
Lietuva savo 1000 metų istori
joje yra buvusi galinga valsty
bė. Lietuvos jogailaičių dinas
tija 200 metų valdė Lietuvos ir 
Lenkijos valstybę. Lietuvos 
valstybė tęsėsi nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų. Lietuva 1795 
m. Rusijos buvo pavergta, bet 
1918 m. išsikovojo nepriklauso
mybę ir iki 1940 m. ja džiaugė
si. Nepriklausomybę nutraukė 
Stalinas 1940 m.

Lietuvos žmonės per 50 me
tų išgyveno didžiausią prie
spaudą, 300,000 buvo išvežti 
į Sibirą, kurių daugelis ten 
ir žuvo. Senatorius priminė 
savo kolegoms, kai M. Gorba
čiovas šių metų pradžioje lan
kėsi Lietuvoje, visas pasaulis 
stebėjo lietuvių pasiryžimą 
siekti nepriklausomybės.

Rytų Europos tautinį judėji
mą 1980 m. pradėjo Lenkijos 
Solidarumas. Prieš porą metų 
lietuvių tautą išjudino Sąjū
dis, vadovaujamas Vytauto 
Landsbergio. Sąjūdis laimėjo 
vasario 24 d. rinkimus ir galė
jo paskeblti nepriklausomybės 
atstatymą.

Senatorius dar priminė, kad 
ir Sov. Sąjungos konstitucija 
leidžia respublikoms atsiskir
ti. Todėl jis ragina Kanados 
vyriausybę remti Lietuvos 
žmonių pastangas išsikovoti 
pilną laisvę ir nepriklauso
mybę.

Jesse Flis (Parkdale-High 
Park rajono) parlamento narys, 
panašią rezoliuciją pateikė 
Kanados parlamente. Jis kovo 
12 d. parlamente kreipėsi į Už-

Senatorius STANLEY HAIDASZ

sienio reikalų ministerį Joe 
Clark. Kanada visą laiką laikė
si nepripažinimo politikos. Ar 
ministeris pritartų visų parti
jų rezoliucijai, remiančiai 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimą? Ministeris atsakė 
kad su rezoliucija jau susipa
žinęs. Kartu įsijungiąs į isto
rinį demokratinį Lietuvos žmo
nių ir jų parlamento sprendi
mą. Kanada visą laiką laikėsi 
pozicijos pripažinti Lietuvos 
politinį suverenitetą. Dabar 
įžengiama į labai svarbią fa
zę — diskusijas, kaip Sov. Są
junga de facto atsisakys Lietu
vos okupacijos.

Tą pačią dieną Jesse Flis re
miamas parlamento nario 
Transcona iš Winnipego patei
kė parlamentui rezoliuciją. 
Kanados parlamentas pripa
žįsta legalią Lietuvos žmonių 
teisę, išreikštą per išrinktus 
atstovus, kovo 11d. skelbti Lie
tuvos respublikos nepriklauso
mybę. Rezoliucija priimta vien
balsiai be debatų.

Ryšium su sovietų kariuo
menės judėjimu pietinėj Lie
tuvoj kovo 19 d. Jesse Flis vėl 
klausė Užsienio reikalų minis
terį, ar jis teiravosi sovietų 
ambasadoje, ką reiškia sovie
tų kariuomenės manevrai Lie
tuvoje? Ministerio atsakymas 
buvo teigiamas. Teirautasi ir 
kartu išreikštas Kanados vy
riausybės tuo reikalu susirū
pinimas.

Ministeris taip pat priminė, 
kad Kanados piliečiai, lietu
vių kilmės, pagelbsti Lietuvos 
vyriausybei komunikacijos sri
tyje. Karia Gruodytė pranešusi 
iš Vilniaus, kad sovietų ka
riuomenės manevrai netoli 
Gudijos sienos sukelia žmo
nėse nejaukumą, tačiau nėra 
kreipiamas labai rimtas dė
mesys.

Kanada esanti vienok susi
rūpinusi būkle Lietuvoje. Jos 
vyriausybė palaiko ryšį su so
vietine vyriausybe, raginda
ma ją ieškoti diskusijose pri
imtino sprendimo.

J. Flis dar priminė, kad Ka
nados lietuviai susirūpinę, 
nes telefonu negali susisiek
ti su savo artimaisiais. Tuo 
reikalu ministeris irgi kalbė
jęsis su ambasadoriumi. Bu
vo pasiaiškinta technikinėmis 
kliūtimis. Kanados vyriausy
bė deda pastangas, kad būtų 
atstatyti telefoniniai ryšiai 
su Lietuva. A.

Parlamento narys JESSE FLIS

If you have any questions regarding application procedures, you 
may call 392-0476. TDD Users call 392-7354.
The Nominating Committee of City Council will recommend qual
ified candidates for these positions. Only residents or ratepayers
of the City of Toronto are eligible. Attendance at the introduction 
seminar relating to the agencv of interest is a pre-condition to apply
ing for appointment.

&

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

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

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

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

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

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).

2290 Bloor street W.(at Durie) Toronto, 252-4566 (or 709-4558 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DĖL 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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©LAISVĖJANČIOJ TĖVYNĖJ O LIETUVIAI PASAULYJE
ARKIKATEDROS STATULOS
Vilniaus arkikatedra atgaus 

virš jos portalo stovėjusias šv. 
Kazimiero, šv. Elenos ir šv. Sta
nislovo statulas, kurias buvo su
kūręs Karolis Jelskis. Okupaci
nis Maskvos režimas jas sunaiki
no 1950 m. Daugiau kaip pusant
ro šimtmečio arkikatedrą puo
šusios statulos, nuverstos nuo 
portalo, ištiško atsidaužusios 
į aikštės grindinį, buvo sušluo
tos ir išvežtos. Neliko net ir jų 
fragmentų. Skulptoriui Stasiui 
Kuzmai statulas teko atkurti pa
gal rastas nuotraukas ir graviū
ras. Dviejų mastelių skulptūrų 
maketai buvo uždėti ant arkika
tedros maketo, pastatyto Šv. 
Baltramiejaus bažnyčios kieme. 
Atliktu darbu buvo patenkintas 
Vilniaus arkikatedros klebonas 
mons. Kazimieras Vasiliauskas. 
Jį gerai įvertino ir kiti Katalikų 
Bendrijos, Lietuvos dailininkų 
sąjungos, kultūros ministerijos, 
paminklosaugos atstovai. Netgi 
buvo nutarta atsisakyti ankstes
nio sumanymo natūralaus dy
džio skulptūrų maketus užkelti 
ant arkikatedros stogo. Mat pa
kankamai yra raiškūs ir mažes
nio mastelio maketai.

REIKIA TIK PAGAMINTI
Žinių apie atkurtų šv. Kazi

miero, šv. Elenos ir šv. Stanislo
vo statulų pagaminimą patei
kia ELTOS korespondentė Vida 
Petrauskaitė: “Originaliosios
Katedros frontono statulos bu
vo pagamintos iš medinių trin
kelių, apkaltos skarda ir nuda
žytos baltais aliejiniais dažais. 
Dabar gi, atstatant jas, bus nau
dojama kita technologija: virin
ta vario skarda su metaliniu 
karkasu viduje, dažant specia
liais ilgalaikiais dažais. Artėja 
diena, kai iškilusis mūsų kul
tūros paminklas Vilniaus Kated
ra vėl žvelgs į mus tokia, kokią 
ją teatsimena mūsų tėvai ir se
neliai, — su aukštai iškilusio
mis šventųjų statulomis”. Lie
tuvos kultūros ministerija, grą
žindama tikintiesiems Vilniaus 
arkikatedrą, buvo įsipareigo
jusi ne tik atnaujinti jos vidų, 
bet ir atstatyti sunaikintas 
skulptoriaus Karolio Jelskio 
statulas.

“KURIER WILENSKI”
Lietuvos kompartijos cent

ro komitetas nuo 1953 m. len
kams jų kalba leido nedidelio 
formato dienraštį “Czerwony 
sztandar” (“Raudonoji vėlia
va”), turėjusį 48.000 egzemplio
rių tiražą. Jie buvo platinami 
ne tik Lietuvoje, bet ir Sovie
tų Sąjungos respublikose, net 
ir pačioje Lenkijoje. “Tiesa” 
vasario 9 d. pranešė, kad tas 
lenkų dienraštukas dabar pakei
tė pavadinimą. Skaitytojus da
bar jau lanko ne “Raudonoji 
vėliava”, o “Kurier Wilenski” 
(“Vilniaus kurjeris”). Kitokio 
pavadinimo pareikalavo skaity
tojai. Jų nuomone, senasis bu
vo nutolęs nuo paskutiniųjų 
įvykių ir Lietuvos, kurioje gy
vena didžioji skaitytojų dalis. 
Pavadinimo pakeitimą patvirti
no nuo Maskvos atsiskyrusios 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto politbiuras. 
Naujasis pavadinimas “Kurier 
Wilenski” priklausė Vilniuje

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

Tel. (416) 364-5036

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

Mes suprantame jus ir jūsų giminių Lietuvoje reikalavimus.

Mes turime didelį pasirinkimą 
stereo ir video magnetofonų, 
video kamerų, sintezatorių, kal
kuliatorių ir kitų elektroninių 
reikmenų.

SONY CFS-W350S 
Visos elektroninės prekės yra PAL/SECAM, 220-VOLT.

Mes siunčiame iki 20 kg siuntinius į Lietuvą. Muitą galite su
mokėti Kanadoje ar Lietuvoje. Turime didelį pasirinkimą didelių 
ir mažų skarų, šalikų, sportinių batų, kelnių (jeans), odinių paltų, 
dirbtinio kailio paltų ir kitų drabužių, kuriuos mėgsta Lietuvoje.

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

1841 m. pasirodžiusiam laik
raščiui, su pertraukomis ėju
siam iki 1915 m. Po 1863 m. su
kilimo jis buvo leidžiamas tik 
rusų kalba. Tas pirmasis “Ku
rier Wilenski” laikraštis pakei
tė 1760 m. pradėtą leisti laik
raštį “Kurier Litewski”.

“LIETUVOS JERUZALĖ”
Lietuvos žydų kultūros drau

gija Vilniuje jidiš kalba pradėjo 
leisti savo laikraštį “Lietuvos 
Jeruzalė”. Taip kadaise buvo va
dinamas Vilnius. Jidiš kalbos 
rašyba yra literatūrinė, tokia 
kaip tarpukario metais Lietu
voje ir Vakarų pasaulyje. Ji ski
riasi nuo dabartinės žydų kal
bos rašybos Sovietų Sąjungoje. 
Lietuvos žydų laikraštį redaguo
ja žurnalistas Grigorijus Smo- 
liakovas. Pirmas numeris po 48- 
rių metų priverstinės tylos pra
dedamas Lietuvos žydų kultūros 
draugijos pirm. E. Zingerio raši
niu “Šolom iškeliaujantiems, 
šolom pasiliekantiems”. Auto
rius yra ir Lietuvos persitvar
kymo sąjūdžio seimo tarybos na
rys. Įvadiniame straipsnyje jis 
aptaria tragišką Lietuvos žydų 
likimą nacių okupacijos ir so
vietizacijos metais. Laikrašty
je spausdinami Jokūbo Josadės 
ir Grigorijaus Kanovičiaus kū
riniai, įspūdžiai iš Izraelyje 
įvykusios Makabiados, kurioje 
dalyvavo ir Lietuvos “Makabi”.

BADAUJA PALAPINĖJE
Vilnių išgarsino badaujan

tiems skirtas namukas Katedros 
aikštėje, pastatytas badavimų 
pradininko Petro Cidziko, o 
Kauną pradeda garsinti badau
jančiųjų palapinė. Su ja “Lie
tuvos ryto” skaitytojus sausio 
31 d. supažindino Vidmantas 
Kliukas nuotraukomis iliustruo
tame pranešime “Principingi 
benamiai”. Palapinė pastatyta 
Laisvės alėjoje prie Kauno vyk
domojo komiteto pastato. Kitoje 
pusėje yra parkas su Kauno mu
zikiniu teatru. Pranešimo auto
rius V. Kliukas palapinėje nu
fotografavo keturis badaujan
čius kauniečius — Kazį Ambra
są, Julę Bervingienę, Dianą Va
lentaitę ir Aną Žekienę. Trūko 
keturių badautojų: blaivininkų 
konferencijon įsijungusios Ir
mos Kličiuvienės, ligoninėn iš
ėjusio Giedriaus Gaidžio, prie 
karininkų butų Baltijos pro
spekte protestą reiškiančių 
Snieguolės Grikienės ir Jūra
tės Savickienės. Tada jau bu
vo ketvirtoji badavimo diena. 
Badautojai V. Kliukui pasako
jo, kad Vilniuje badavimu bu
vo siekiama laisvės politiniams 
kaliniams, o Kaune protestuo
jama prieš socialinę neteisy
bę — karininkams be eilės pa
rūpinamus butus, kurių reikia 
badaujantiesiems. Esą jiems 
tenka gyventi miltų sandėlyje 
esančiame keturiolikos kvad
ratinių metrų kambaryje. Pa
statas nukentėjęs nuo gaisro, 
avarinis, be stogo, lubos pa
galiais paremtos. Badautojai, 
paklausti, ar vykdomasis ko
mitetas jiems neparūpina kitų 
butų, V. Kliukui aiškino: “Siū
lė orderius. Bet atimtų butų 
nereikia. Neskriausim tų, ku
rie dešimt ar dvidešimt metų 
laukė ..y. Kst,

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

bei jugoslaviškai.

NIJOLĖ SADUNAITĖ kovo 9 d. su Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniais Ohio, Klivlande
Nuotr. VI. Bacevičiaus

London, Ontario
NEPAPRASTO ĮVYKIO SUTI

KIMAS. Kovo 11-ji nebuvo eilinis 
sekmadienis. Pakilia nuotaika 
lietuviai rinkosi į Šiluvos Marijos 
šventovę, užpildydami visas jos 
sėdimas vietas. Mišias atnašavo 
ir pamokslą pasakė klebonas kun. 
K. Kaknevičius. Giedojo “Pašvais
tės” choras, diriguojamas muz. 
R. Aleksiejūtės-Audet. Pamaldos 
baigtos sugiedant Lietuvos himną.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko nepriklausomybės atstaty
mo sutikimas, suorganizuotas 
Rasos ir Pauliaus Kuru bei KLB 
Londono apyl. valdybos ir sutrau
kęs gausius dalyvius. Jam vado
vavo KLB apyl. pirm. P. Kuras. 
Rasa ir Paulius Kūrai pakaito
mis visą laiką palaikė telefoni
nį ryšį su KLB vadovybe Toronte 
ir Amerikos balso pareigūnais 
Vašingtone. Susirinkusieji se
kė pranešimus su dideliu susi
domėjimu. Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimas 
buvo sutiktas su dideliu entuziaz
mu ir sugiedotas Tautos himnas, 
o po kitų pranešimų — “Lietuva 
brangi”. P. Kuras parašė laišką 
Kanados ministeriui pirm. Brian 
Mulroney, prašydamas, kad jo 
vadovaujama vyriausybė pripa
žintų Lietuvos nepriklausomy
bę. Šiame sutikime nuo pat pra
džios dalyvavo ir federacinio 
parlamento narys Joe Fontana, 
pažadėjęs minėtą laišką įteikti 
ministeriui pirmininkui bei pa
skatinti Kanados vyriausybę pri
pažinti Lietuvos nepriklausomy
bę ir užmegzti su ja diplomati
nius santykius. Apyl. valdyba 
pasiuntė sveikinimo raštą, pasi
rašytą visų šio sutikimo dalyvių, 
naujajai Lietuvos vyriausybei. 
Dalyvavo ir kitų etninių grupių 
atstovai, ypač daug latvių. Ren
gėjams su savo aparatūra talki
no S. Keras, A. Švilpa ir K. Kudu- 
kis. Visą laiką skambėjo griaus
mingi plojimai. Netrūko nė 
džiaugsmo ašarų.

Londono dienraštis “The Lon
don Free Press” paskyrė pusę 
pirmo puslapio įvykiams Lietu
voje aprašyti, su ryškia antrašte: 
“Nepriklausoma Lietuva sveikina 
pabaigą Maskvos viešpatavimo”. 
Taip pat išspausdino nuotrauką 
naujojo Lietuvos Aukščiausiosios

A. a. Joną Radvilą palaidojus
Ant marių krašto. Palangos miestely. 
Kur gyven mūsų broliai žemaitėliai. 
Y r aukštas kalnas Birute vadintas. 
Žaliom pušelėm viršus apsodintas.

Tai buvo mėgiamiausia a.a. Jo
no Radvilos daina. Jau niekad jis 
jos nebedainuos, nes 1990 m. kovo 
3 d. amžinai sustojo plakusi jo 
tauri, lietuviška, žemaitiška šir
dis.

Jis buvo gimęs prieš 88 metus 
Tauragės apsk., Gaurų kaime, pa
siturinčio ūkininko šeimoje. At
likęs kariuomenę, sugalvojo va
žiuoti į Kanadą. Pastoviau apsi
stojo Flin Flon, Man., kur labai 
sunkiai dirbo kasyklose. Iš Lietu
vos atsikvietęs lietuvaitę Sofiją 
Mozerytę, sukūrė šeimą, užaugi
no dvi dukras — Aldoną ir Sonią. 
Vėliau persikėlė į Torontą, o iš 
ten į Port Colborne, Ont., kur sėk
mingai vertėsi viešbučių verslu.

Iš Vokietijos 1948 m. į Wellan- 
dą, Ont., atvažiavo apie 50 jaunų, 
naują gyvenimą pasiruošusių pra
dėti svetimoje žemėje lietuvių. 
Nuo pirmos dienos juos čia tėviš
kai pasitiko p.p. Radvilos. Nuo ta
da jie tapo mūsų patarėjai ir glo
bėjai. Labai santūraus, kantraus, 
rimtai galvojančio a.a. Jono pata
rimai ne vienam mums praskynė 
kelią į geresnį gyvenimą, o nepap
rastai vaišinga, visada linksma p. 
Sofija padėjo pamiršti kūrimosi 
vargus.

Prasidėjus lietuviškai veiklai, 
a.a. Jonas tapo ašimi, apie kurią 
sukosi visos lietuviškos organiza
cijos. Visur priklausė, padėjo, vi
siems patarė, nes suprato, kad vi
sos organizacijos siekia Lietuvos 
išlaisvinimo. Jei dramos būrelis 
neturėjo vietos repeticijoms, jei 
reikėjo pianino, Radvilų namo 
durys visada buvo atidarytos, sta
las apkrautas saldumynais. Jei 
reikėjo pinigų, pats a.a. Jonas pa
siūlė.

Per visą savo gyvenimą jis rūpi
nosi Lietuvos reikalais, skaitė lie
tuvišką spaudą, rėmė finansiškai. 
Buvo labai gerbiamas ir mėgsta
mas Port Colborne kanadiečių gy
ventojų, todėl karstas skendo gė
lėse ir miesto burmistras dalyva
vo laidotuvėse. Karstą nešė vai
kaičiai, o garbės sargyboje stovė
jo lietuviai.

Tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ at
švęsta kovo 4 d. Pamaldas už Lie
tuvą laikė ir pamokslą pasakė 
klebonas kun. Kazimieras Kak
nevičius. Giedojo “Pašvaistės” 
choras, vadovaujamas muz. R. 
Vilienės. Po pamaldų parapijie
čiai suruošė vaišes ir atšventė 
klebono vardadienį bei gimtadie
nį. Jis yra gimęs kovo 4 d. Klebo
ną sveikino parapijos tarybos 
pirm. A. Petrašiūnas, įteikdamas 
jam dovaną, KLB Londono apyl. 
pirm. P. Kuras ir “Pašvaistės” 
seniūnas A. Švilpa. Dalyvavo ir 
klebono artimieji: sūnus Vikto
ras, sūnus Rimantas su žmona 
Rymante ir jų vaikai Kristupas 
bei Jessica, sūnus Linas, marčios 
tėvai Alina ir Inocentas Jurce- 
vičiai, marčios teta ir jos vyras 
Kostas Stankus. D.E.

Nepriklausomybės atstatymo pa
skelbimo susitikime kovo II d. 
Londono lietuviams kalba Kana
dos parlamento narys JOE FON
TANA

PAULIUS KURAS, KLB Londono 
apylinkės pirmininkas, vadova
vęs sutikimo programai

Velionis neišėjo iš šios žemės 
be likusio ženklo, kad žmogumi 
buvęs. Jo labai pasiges žmona, 
dukros, vaikaičiai, provaikaičiai, 
lietuviai ir kanadiečiai. Nepa
prastai skaudu, kad dabar, kai nu
mylėta jo Lietuva keliasi iš prie
spaudos jungo, kai laisvės aušra 
aušta Žemaitijos žemėje, jis išėjo 
iš šio pasaulio. Tebūnie lengva 
jam Kanados žemė.

Adolfina Skaistienė

ED I HMASOTTI REAL ESTATE LTD. REALTOR

2093 Pine St. Burlington, Ontario L7R 1G1

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

ANELĖ MURAUSKAITĖ
Verslo tel. 637-2376

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ «TATVA^ 
KREDITO KOOPERATYVAS 1ALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 32 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 9% 
santaupas ...............................8%
kasd.pal.taupymo s-ta .... 7.5% 
90 dienų indėlius .......... 10.5%
1 m. term, indėlius ........ 11.5%
1 m. term.ind.mėn.pal. 11% 
3 m. term.indėlius ............  11%
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.75% 
RRSPir RRIF1 m............ 11.5%
RRSP ind. 3 m..................... 11%

Vigilija prie rotušės 
Hamiltone

Per trumpą laiką Hamiltono 
lietuvių jaunimas suorganiza
vo vigiliją prie miesto rotušės. 
Demonstracija, vadovaujama 
M. Gudinsko, gerai pavyko. 
Atkreipė televizijos ir Ha
miltono dienraščio “Spectator” 
dėmesį. Jaunimas budėjo visą 
naktį.

Aušros Vartų šventovėje 10 
v.r. pamaldose dalyvavo visos 
lietuvių organizacijos su vė
liavomis, tarp jų šeštadieni
nės mokyklos mokiniai, skau
tai su prasmingais plakatais, 
moterys vilkėjo tautinius dra
bužius. Prisidėjo latviai ir 
estai. Išsiųsta Kanados val
džiai, parlamentarams ir JAV 
prezidentui daug telegramų, 
laiškų, peticijų, reikalaujan
čių suteikti diplomatinį pri
pažinimą Lietuvos vyriausy
bei.

KLB Hamiltono apylinkės 
valdybos pasitarime, vado
vaujant pirm. A. Krivinskai- 
tei, buvo sudaryta komisija 
pagelbėti valdybai: E. Gudins- 
kienė, M. Gudinskas, B. Ma
čys, V. Stanevičienė, J. Stan
kus. J.K.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates 
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• .Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Namų tel. 389-4242

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
Metinis JAV LB St. Petersbur- 

go apylinkės Floridoje narių 
susirinkimas buvo sušauktas 
sausio 9 d. Lietuvių klube. Veik
los pranešimus padarė valdybos 
pirm. Algis Dūda ir kiti jos pa
reigūnai. Šiuo metu St. Peters- 
burgo apylinkė turi 263 narius. 
Pernai mirė 10 narių. Socialinio 
skyriaus vadovas Adolfas Ar
malis patarė senesnio amžiaus 
lietuviams iš anksto sutvarky
ti teisinius savo ateities reika
lus ir pasirūpinti globa. Valdy
bos pirm. A. Dūda, šias pareigas 
ėjęs penkerius metus, atsisakė 
pasilikti dar vienai kadencijai. 
Valdybos narių skaičių buvo nu
tarta padidinti iki septynių. 
Kadangi tiek teatsirado kandi
datų, naujoji valdyba vienbal
siai patvirtinta be rinkimų. Ją 
dabar sudarė: pirm. Kostas 
Aras, vicepirm. Gražina Jezu- 
kaitienė, ižd. Vytautas Gružas, 
sekr. Julija Navakienė, paren
gimų vadovė Elena Purtulienė, 
švietimo reikalų vadovas Bro
nius Bartkus ir narys Vladas 
Vasikauskas.

Liūdnus Kultūros židinio rei
kalus vasario 23 d. laidoje at
skleidžia “Darbininkas”. Skai
tytojams pranešama, kad šio 
Niujorko lietuviams labai svar
baus pastato problemas Kenne- 
bunkporto vienuolyne aptarė 
lietuvių pranciškonų vadovy
bė. Vasario 1 d. paskelbta pu
sės metų apyskaita liudija, kad 
Kultūros židinys Bruklyne savo 
ištekliais ir pajamomis tega
lės išsilaikyti iki liepos mėne
sio. Jo užsidarymas paliktų di
delę spragą, nes dabar Kultūros 
židinyje vyksta pagrindiniai 
Niujorko lietuvių susitikimai 
su tautiečiais iš Lietuvos — so
listų ir ansamblių koncertai, 
dailininkų darbų parodos, su
sipažinimai su svečiais. Kultū
ros židinio patalpos tarnauja 
ir vietinei Niujorko lietuvių 
veiklai. Pranciškonų vadovybė 
ragina lietuvius didesnį dėme
sį skirti Kultūros židiniui, 
stipriau remti finansiškai. Bus 
stengiamasi sumažinti adminis
tracines išlaidas, ypač šviesos 
ir šilumos reikalams. Sumažė
jus bingo lošimų pajamoms, teks 
ieškoti kitų šaltinių. Židinio 
administravimu dabar rūpinasi 
jo taryba ir valdyba. Pranciš
konų vadovybė praneša, kad 
pranciškonai nesutiks rūpin
tis Kultūros židinio adminis
tracija. Tai esanti Niujorko 
lietuviškosios visuomenės pa
reiga, nes Kultūros židinys 
yra skirtas lietuvių veiklai.

Urugvajus
Vasario 16-tosios minėjimus 

Montevideo lietuviai pradėjo 
Mišiomis vasario 11 d. ir baigė 
vasario 18. Abejos Mišios buvo 
skirtos žuvusiems už Lietuvos 
laisvę. Vasario 15 d. buvo išklau
sytas Lietuvoje viešėjusio PLB 
valdybos pirm. dr. Vytauto Bie
liausko pranešimas apie tenykš
čius įvykius. Vasario 16 d. pa
dėtas gėlių vainikas prie Arti- 
go paminklo Nepriklausomybės 
aikštėje ir gėlių puokštė Lie
tuvos respublikos aikštėje. Pa
grindinis minėjimas vasario 17, 
šeštadienį, įvyko Urugvajaus 
lietuvių kultūros draugijos rū
muose. Minėjimo dalyvius pa
sveikino Pietų Amerikos lietu
vius lankantis PLB valdybos 
pirm. dr. V. Bieliauskas. Dai
nų, deklamacijų ir tautinių šo
kių programą atliko vaikų gru
pė “Rintukai”, “Ąžuolyno” jau
nimas ir “Ąžuolyno” merginos. 
Programai pasibaigusį prasidė
jo šokiai ir antroji PLB valdy

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 j kitus 
JAV miestus.

Rašydami BŪTINAI PRANEŠKITE SAVO TELEFONO NUMERĮ 
— atsakymą į savo klausimus gausite greičiausiai — arba 
skambinkite: 1 (3 1 2)43(i-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.

bos pirm. dr. V. Bieliausko pra
nešimo dalis apie Lietuvos gy
ventojų problemas. Atskirame 
susitikime su jaunimu jis ap
tarė VH-tojo pasaulinio lietu
vių jaunimo kongreso ruošos 
reikalus.

Australija
Melburno lietuvių pensininkų 

draugija vasario 13 d. naujos val
dybos pirmininke išrinko Lai
mą Lipkevičienę, vicepirminin
ku ir sekretoriumi — Povilą Bal
tutį, iždininke — Vitą Jablons
kienę, ekskursijų vadovu — Vin
cą Sidabrą,^renginių vadove — 
Marcelę Matulionienę, ryšinin
ke su Australijos įstaigomis — 
Alisą Baltrukonienę.

Melburno lietuviai susilaukė 
malonios staigmenos, kuria tapo 
nauja lietuviška šeima. Ją su
kūrė melburnietis Petras Pra- 
nauskas ir iš Lietuvos atvyku
si viešnia Gražina Marija Bu- 
rokaitė. Jaunasis yra baigęs St. 
Albans technikos mokyklą, dir
ba savo specialybėje. Jaunoji 
yra chorų vadovė, baigusi Sta
sio Šimkaus aukštesniąją muzi
kos mokyklą Klaipėdoje ir Vil
niaus konservatoriją. Prieš Ka
lėdas ji dirigavo kelias dainas 
Lietuvių namuose įvykusiame 
“Dainos sambūrio” keturias
dešimtmečio koncerte. Jaunuo
sius Šv. Jono bažnyčioje vasa
rio 10 d. sutuokė lietuvių ka
pelionas kun. dr. Pr. Dauknys. 
Vestuvinę puotą savo namuose 
surengė Monika ir Jonas Venc- 
kai. Petrą ir Gražiną Pranaus- 
kus sveikino ALB kultūros ta
rybos pirm. Danutė Baltutie
nė, Gražiną pakviesdama įsi
jungti kultūros tarybon.

Britanija
DBLS Maidenheado skyriaus 

metinis susirinkimas buvo su
šauktas sausio 28 d. Jame aptarti 
šios organizacijos skyriaus ir 
centro Londone reikalai, su
rinkta aukų Londono šeštadie
ninei mokyklai, skautams, Tau
tinės paramos fondui. DBLS 
Maidenheado skyriaus nariai 
betgi pareikalavo, kad Tauti
nės paramos fondo lėšomis bū
tų šelpiami pagalbos reikalin
gi tautiečiai Lietuvoje ir kad 
jos nebūtų panaudotos apsilan
kantiems Britanijoje. DBLS sky
riaus naujon valdybon buvo iš
rinkti: pirmininku — E. Šova, 
sekretoriumi — J. Stulgaitis, 
iždininku — S. Woronycz. Gin
tas Šova, atstovavęs Britani
jos lietuvių jaunimui V. Vokie
tijoje ir Lietuvoje įvykusiuo
se sąskrydžiuose, rodė Lietu
vos vaizdų ir įvykių skaidres.
Vokietija

Vasario 16-ji Hiutenfelde pa
minėta vasario 17 d. Mišias ka
talikams Romuvos pilies salėje 
atnašavo vysk. Antanas Deksnys. 
Pamaldas evangelikams jų Hiu- 
tenfeldo bažnyčioje laikė kun. 
Fr. Skėrys. Oficialioji minėji
mo dalis, dalyvaujant vietinės 
valdžios atstovams ir svečiams, 
įvyko Hiutenfeldo rotušės salė
je. Pagrindinis kalbėtojas Vin
cas Bartusevičius, apžvelgęs 
pastaruosius įvykius R. Europo
je, reikalavo laisvės ir apsi
sprendimo teisės Baltijos ša
lims, kurių nepriklausomybę 
buvo nutraukęs gėdingasis A. 
Hitlerio ir J. Stalino suokalbis. 
Muzikinę programą atliko Arvy
do Paltino vadovaujamas moks
leivių choras ir orkestras, Juo
zo Lukšos paruošta tautinių šo
kių grupė. Programon taipgi įsi
jungė svečiai iš Vilniaus — ber
niukų choras “Ąžuoliukas” su 
savo vadovu Vytautu Miškiniu.
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Profesija ir visuomeninė veikla
Iš pokalbio su jaunosios kartos teisininke Joana Kuraite-Lasiene

Ar verta leisti vaikus į Vasario 16 gimnaziją?
Aplankius šios gimnazijos klases bei pamokas

direktorius ir patys mokiniai. 
Gyvenant viename kieme, ke
liuose glaudžiuose pastatuo
se, yra lengviau susiburti. Tai 
paskatina daugumą mokinių 
dalyvauti ir veikti.

Būna gimnazijos organizuo
jamos savaitgalių išvykos į 
kaimyninius miestelius, o kar
tais ir į tolimesnę Europą. Bet 
mokiniai nepasitenkina vien 
jomis. Jie atskirai organizuo
ja savo išvykas dviese, trise, 
keturiese, o kartais ir pavie
niui (virš 18 metų) keliom die
nom arba ilgiau atostogų me
tu su tėvų ir gimnazijos vado-, 
vybės leidimu. Gimnazija rei
kalauja raštiško leidimo iš tė
vų. Tiems, kurie, vadovybės 
nuožiūra, elgiasi atsakingai 
ir subrendusiai, gimnazija 
duoda leidimą keliauti sava
rankiškai.

Mano duktė tokiu būdu turė
jo progos su draugėmis pake
liauti Vokietijoje, Prancūzi
joje, Šveicarijoje ir Anglijoje. 
Aišku, tokios kelionės parei
kalauja lėšų. Kadangi yra sun
ku iš anksto tiksliai pramaty
ti, kiek jos gali kainuoti, sun
ku iš anksto nustatyti, kiek iš 
viso tie metai gimnazijoje kai
nuos.

Per Velykų atostogas gim
nazija surengė dviejų savai
čių kelionę autobusu į Lietu
vą. Važiavo apie 30 gimnazis
tų. Kelionė buvo labai sėkmin
ga. Už ją, savaime aišku, rei
kėjo mokėti papildomai.

Praplečia akiračius
Baigdama noriu pridėti, 

kad, kiek patirtis rodo, ši gim
nazija geriausiai patinka mo
kiniams su plačiais akiračiais: 
tiems, kurie yra pratę prie sa
varankiškumo, dažniausiai 
jau turėjusiems progų pake
liauti, pratusiems prie įvairu
mo; kurie moka lengvai prisi
taikyti naujose situacijose ir 
jose įžvelgti pozityvių aspek
tų. Lepūnėliams kur kas sun
kiau, bet tokie retai atvyksta 
į šią gimnaziją.

Esminis dalykas yra tas, kad 
tie vieneri mokiniams nepa
mainomai įspūdingi metai at
lieka savo pagrindinę paskir
tį — praktiškai padeda pato
bulinti mokinių lietuvių kal
bą ir sustiprina lietuvišką są
moningumą.

1989 m. birželio mėn. lanky
dama Vokietiją aplankiau ir 
Vasario 16 gimnaziją, nes tuo 
metu ten mokėsi mano gimna
zistė duktė. Tėvai, kurie ban
do apsispręsti, ar leisti savo 
vaikus j šią gimnaziją, ieško 
kuo daugiau informacijos, ku
ri jiems padėty apsispręsti. 
Bandysiu pasidalinti savo įs
pūdžiais, patirtais per kelių 
dienų viešnagę ir metų eigoje 
palaikant ryšį su savo dukra.

Mokinių grupės
Pirmiausia apie pačius mo

kinius. Juos galima suskirsty
ti į penkias grupes.

1. Mokiniai (lietuvių kilmės), 
daugiausia iš Vokietijos, ku
rie pradeda nuo V klasės ir 
gimnazijoje praleidžia 7 ar 8 
metus, kol ją baigia. 2. Lietu
viškai kalbantys mokiniai, 
daugiausia iš Šiaurės Ameri
kos ir Australijos (16-18 metų 
amžiaus), kurie atvyksta vie- 
neriems metams į XI klasę ir 
už ją gauna užskaitas grįžę į 
savo pastovias mokyklas (high 
school). 3. Lietuviškai kalban
tys vidurinį mokslą baigę mo
kiniai (virš 18 metų), atvykę 
vieneriems metams papildy
ti .žinių apie Lietuvą ir pra
plėšti akiratį prieš pradedant 
universiteto studijas. 4. Lietu
vių kilmės, bet lietuviškai ne
mokantys mokiniai iš P. Ame
rikos, atvykę vieneriems me
tams, kurių tikslas yra inten
syviai mokytis lietuvių kalbos. 
5. Mokiniai, atvykę į XI klasę, 
kurie apsisprendžia likti dar 
dvejus ar trejus metus ir ryž
tasi baigti gimnaziją vokiečių 
kalba (tai mažuma — vos 2 ar 
3).

Nors jaunimas ten yra toks 
įvairus tiek amžiumi, tiek kul
tūriniu atspalviu, tiek pinigi
niu ištekliumi, yra tikrai nuos
tabu, kaip greitai visi susipa
žįsta, susidraugauja ir užmez
ga stiprius ryšius, kurie nenu
trūksta ir gimnaziją palikus. 
Glaudžiausiai susidraugauja 
paskutinės keturios grupės, 
nes visi yra panašūs tuo, kad 
praleidžia maždaug vienerius 
metus gimnazijoje. Pirmoji 
grupė, kuri mokyklą lanko 
daugelį metų, laikosi šiek tiek 
nuošaliau nuo tų, kurie atvyks
ta tik vieneriems metams.

Teko lankytis keliose (ne vi
sose) savo dukters klasėse ir 
stebėti pamokas. Visur paste
bimas drausmingumas, tvar
ka ir rimta, gerai pateikiama 
mokslo programa, nors kartais 
pasitaiko spragų, jei vienas 
kitas mokytojas palieka gim
naziją mokslo metų eigoje. Iš 
tų klasių, kurias aplankiau, 
ypatingai pozityvų įspūdį pa
liko lietuvių ir prancūzų kal
bos klasės.

Mokiniai tais metais buvo 
labai aukšto lygio — beveik vi
si gabūs moksle ir turį norą 
stengtis gerai mokytis atsidū
rus toli nuo namų. Tarp jų vy
ko draugiška konkurencija 
kartu su noru dalintis žinio
mis ir padėti vienas kitam.

Lietuviška veikla
Gimnazijoje vyksta įvairi 

lietuviška veikla — skautai, 
ateitininkai, choras, tautiniai 
šokiai, minėjimai, vakaronės, 
jaunimo Mišios ir t.t. Jai vado
vauja savo laisvalaikį pašven- 
čiantys lietuviai mokytojai 
(yra ir nelietuvių),gimnazijos

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME ma
loniam “Moterų žiburių” skaityto
jui S. U., kuris prašė neskelbti pa
vardės. Su sveikinimais naujo pus
lapio redaktorėms atsiuntė $100 re
dakcijos išlaidoms. Ačiū!

Lietuvių tautodailės insti
tuto Toronto skyrius veikia 
nuo 1979 m., vadovaujamas įžy
mios audėjos Aldonos Vaito- 
nienės. Šiuo metu narių yra 
32, kurių beveik pusė aktyviai 
dalyvauja mokydamiesi ir kur
dami įvairius tautodailės dar
bus, daugiausia audinius, ir 
padeda rengti viešas parodas.

1989 m. Kalėdų proga Onta
rio “Folk Arts Council” pa
kvietė etnines grupes papuoš
ti eglutes tradiciniais savo pa
puošalais. Paroda, pavadinta 
“Deck the Halls”, buvo sureng
ta policijos centre (College- 
Bay) ir buvo atidaryta visą 
gruodžio mėnesį. Skyriaus na
rės Greta Baltaduonienė, Al
dona Zander ir Aida Vektery- 
tė išpuošė lietuvišką eglutę 
šiaudinukais. Parodos atida
ryme dalyvavo visa eilė val
džios atstovų. Renginį filmavo 
CBC.

Kanados lietuvių muziejuje- 
archyve dvi vitrinas tautodai
lės darbų paruošė Aldona Vai- 
tonienė ir Leokadija Nakro- 
šienė. P. Nakrošienė taip pat 
padėjo įrengti “seklyčią” To
ronto Lietuvių namuose ir tau-

MOTERŲ. 
ŽIBURIAI
— Redaguoja RAMŪNĖ SAKALAITĖ-JONAITIENĖ----
116 Humbervale Blvd., Toronto, Ontario M8Y 3P7, Canada

“Tiktai musų meilėj - tu didžiulė”
Taip posmavo a.a. poetė Janina Degutytė, mirusi Vilniuje

1990 m. vasario 8 d. Vilniuje 
mirė viena žymiausių dabarti
nės Lietuvos poečių — Janina 
Degutytė. Gimusi Kaune 1928 
m. liepos 6 d., vaikystėje paty
rė karo ir pokario skausmo, 
smurto, trėmimo dienas, naš
laitišką, beveik be motinos 
meilės, savo dalią. Šviesus se
nelės atsiminimas, ankstyva 
tėvo mirtis paliko gilią žymę 
poetės gyvenime. Tai ryškiai 
atsiliepė ir jos kūryboje.

Mokslo metais dažnai ba
daudavo, tačiau visa savo bū
tybe veržėsi į šviesų ir paslap
tingą knygų pasaulį. Anksti 
prasidėjo visą gyvenimą poe
tę kankinusi liga — širdies reu
matas. Nors turėjo daug drau
gų, vis daugiau ir daugiau jau
tėsi vieniša, išskirta, ir gal tai 
nulėmė, kad rado paguodą 
poezijoje.

1955 m. baigusi universitetą, 
Degutytė tapo lietuvių kalbos 
ir literatūros specialiste. Ra
šyti istorijas, pa sakas, eilėraš
čius Degutytė pradėjo jau nuo 
dešimties - dvylikos metų. Pir
masis eilėraštis, kurio ji nesi
gėdijo parodyti, buvo “Tau, 
Tėvyne”, parašytas 1945-46 m.

Degutytės kūrybos pradžia
— ieškojimas prasmės, ryšio 
su žmogumi. Poezijos impul
sas — tikrovė, kaip ji pati sa
ko, koks nors muzikos moty
vas, perskaityta frazė, matyto 
paveikslo nuotaika, žmogaus 
kova, kurioje ji atsiskleidžia.

“Mane suformavo netektys,
— rašo poetė, — jos prasidėjo 
taip anksti ir taip viena po ki
tos... Kodėl aš pasirinkau poe
ziją, o ne prozą? Man atrodo, 
kad poezija mane pasirinko... 
Norėjau būti gydytoja ir gel
bėti žmones nors nuo fizinio 
skausmo. Tada dar nesupra
tau, kad poezija gelbsti nuo 
dvasinio...” Poezija ir gelbėjo 
poetę nuo gyvenimo smūgių.

Jau su pirmąja eilėraščių 
knyga “Ugnies lašais”, kurio
je vyrauja tėvynės, meilės mo
tyvai, žmogaus - gamtos ryšys, 
Degutytė aiškiai atsistojo ša
lia talentingųjų to meto jaunų
jų poetų.

Kitos Degutytės knygos yra 
“Dienos dovanos” (1960), “Ant 
žemės delno” (1963), “Šiaurės 
vasaros” (1966), “Pilnatis” 
(1967), “Mėlynos deltos” (1968), 
“Šviečia sniegas” (1970), “Prie- 
blandų sodai” (1974), 
saulės ir netekties” 
“Purpuru atsivėrusi” (1984), 
“Neužpūsk pienės pūko” (1985).

“Tarp
(1980),

Tautinių drabužių audėja ALDONA 
VAITONIENĖ Toronte

Nuotr. A. Vekterytės

todailės darbų vitriną “Vil
nius Manor”.

Prieš Velykas Toronto sky
rius dalyvauja “Easter around 
the World” parodoje Toronto 
miesto rotušėje. Ten išpuošia- 
mas stalas juostomis, verbo
mis bei tradiciniais velyki
niais kepiniais ir pakabinami 
pavasariški audiniai. Verbų 
sekmadienį po pamaldų sky
riaus narės demonstruos kiau
šinių marginimą Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Tai būna 
įdomu pamatyti ir pamėginti 
ne tik vaikučiams, bet ir suau
gusiems. Inf.

A.a. poetė JANINA DEGUTYTĖ, gimusi 1928 m., mirusi 1990 m. Vilniuje
(Iš leidinio “Neužpūsk pienės pūko")

Visose Degutytės knygose 
randame autorės sielos išpa
žintį, skausmą, žmogaus ir 
gamtos meilę džiaugsme ir ne
tektyje. Dar iš ankstyvos jau
nystės poetę žavėjo antikinė 
mitologija, tautosaka, muzika. 
Šios temos dažnai kartojasi 
jos kūryboje. Daugelyje Degu
tytės eilėraščių, nors stalinis- 
tinėje sistemoje ir buvo rizi
kinga atvirai rašyti, galėjai iš
skaityti tarp eilučių giliai, bet 
aiškiai jaučiamą laisvės troš
kimą.

J. Degutytė išvertė A. Barto, 
V. Briusovo, E. Verharno, R. 
M. Rilkės kūrinių, parašė pje
sių lėlių teatrui ir apie 11 kny
gelių vaikams. Ji tikėjo, kad 
poezija vaikams turi būti “ty
ra, be melo, laisva, teisinga, 
mylinti ir mokanti meilės ... 
Kaip vaikas vėliau pamils 
žmogų, jei jis niekada nebus 
mylėjęs pienės ir žiogo? Kaip 
jis mylės gyvenimą, jei nebus 
pamilęs žemės ir debesio? ... 
Rašant vaikui, reikia nusimes
ti visą balastą, tapti švares
niu . ..”

Viename savo eilėraštyje 
Degutytė rašo:

Argi žodis iš mano širdies tau 
padės?

Ar padės?
Ar prieis iki tavo širdies?
Ar prieis?

ALDONOS VAITONIENĖS rištinis 
kilimas 130x100 cm

Nuotr. A. Vekterytės

Skaitydama Degutytės kū
rybą, pajunti, kad jos eilėraš
čiai tikrai paliečia širdį ir pri
artina prie jos nesulaukto dva
sinio atgimimo, sieloje metų 
metais išnešioto. Jis ryškiai 
atsispindi žodžiuose Lietuvai:
Tiktai mūsų meilėj — tu didžiulė. 
Mūsų delnuose — tu nesudeginama. 
Mūsų ilgesy — brangiausia pasaka. 
Mūsų akyse tu — saulės kraštas.

Aušra Karkienė

JANINA DEGUTYTĖ
Mirusiųjų miestai
Jūs

kaip žvaigždynai, 
nusileidę

Į tamsią įdrėkusią rudenio 
žemę.

Jūsų riksmas - po žemės tyla. 
Jūsų langai-

juodi,
aptemdyti, 

kaip per karą - 
Šį vakar bliksi skaidriais 

liepsnų lašais.
Jūsų vartai nesaugomi, atviri. 
Bet niekada nebūsite nugalėti. 
— Toks šiltas vakaras.

—Taip . ..
—Gerai, kad nelyja .. .

Taip. ..
Žvakės plevena, 

zodiakais išrašydamos 
lapkričio pradžią---

1968

Gyventi - tai ilgėtis amžinybės, 
sodinti medį - kelią nutiesti 
į kitą pasaulį, kuris 
tūno mumyse - 
išgerti meilę iki dugno, 
kad sustotų akimirka - 
po širdim nešioti vaisių, 
kad pratęstum ilgesį - 
ant aukštos aukštos 
sidabro lelijos 
užkopti į žvaigždę 
ir ten 
begalybėje 
įminti savo pėdas 
kaip ženklą, 
kad mes didesni už skruzdę. 
1978

Šiais laikais vienas opiųjų 
klausimų moterims yra sude
rinimas profesinio gyvenimo 
su šeimyniniu. Šalia to, lietu
vėms moterims ne mažiau keb
lumų gali sukelti dalyvavimas 
visuomeninėje veikloje. Ieš
kodamos pavyzdžių ir atsaky
mų, nutarėm kreiptis į jaunas 
profesionales, kurių patirtis 
galėtų mus supažindinti ne tik 
su įvairiomis sritimis, bet ir 
su pačiom veikėjom, jų gyve
nimu bei jų požiūriais.

Viena geriausiai žinomų Ka
nados lietuvių jaunų veikėjų 
yra advokatė Joana Kuraitė- 
Lasienė. Gimusi Winnipege, 
kur jai augant lietuviškos veik
los nebuvo, Joana gavo visuo
meninio gyvenimo pagrindus 
savo šeimoje ir pas kanadie
čius skautus. Lankydama gim
naziją Putname, Connecticut, 
ji priklausė ateitininkų kuo
pai, kur kun. St. Yla jai pada
rė nepaprastą įspūdį ir pasi
darė jos dvasios vadu.

Šeimai atsikėlus į Windso- 
rą, Joana ten universitete stu
dijavo psichologiją bei politi
nius mokslus ir įstojo į teisės 
fakultetą. Būdama studentė, 
ji įsteigė Windsore lituanisti
nę mokyklą ir pradėjo savo 
bendruomeninę veiklą Wind- 
soro apylinkės valdyboje. Pla
tesnio masto lietuvių veikla 
pasireiškė dalyvaudama II Pa
saulio lietuvių jaunimo kong
reso rengėjų komitete ir SAS 
suvažiavimuose.

Išlaikiusi teisės (“Bar”) eg
zaminus Toronte 1978 m., Jo
ana Hamiltone buvo paskirta 
teisinės konsultacijos (legal 
aid) įstaigos direktore. Maž
daug tuo laiku įsijungė į KLB 
valdybą. Dviem kadencijom 
buvo išrinkta pirmininke, o 
po to iki 1989 m. vadovavo vi
suomeninių reikalų komisijai 
ir, pakaitom su kitais baltie- 
čiais, Kanados baltiečių fede
racijai. 1980 m. laimėjo dr. 
Kriaučeliūno premiją už veik
lumą politinėje srityje.

Šalia lietuviškos veiklos, Jo
ana taip pat penkerius metus 
dalyvavo “Ontario Advisory 
Council on Multiculturalism 
and Citizenship” ir buvo šios 
tarybos ko-pirmininke dvejus 
metus. Eilę metų dirbusi pri
vačioje advokatūroje, Joana 
grįžo prie savo pirmosios spe
cialybės ir dabar yra finansų 
administratorė visų Ontario 
teisinės konsultacijos įstai
gų (“Clinic Funding Manager, 
Ontario Legal Aid Plan”). Jau 
septyneri metai yra ištekėju
si už Jono Lasio ir gyvena To
ronte.

Kodėl pasirinko teisę?
Buvo įdomu sužinoti, kodėl 

Joana pasirinko teisę. Ji pasi
sakė, jog ši sritis duoda žinių, 
kuriomis galima padėti visuo
menei ir ją paveikti žymiai 
daugiau negu vien psichologi
jos arba politiniais mokslais. 
Joanai lietuvių ir Lietuvos rei
kalai visuomet stovėjo lygia
grečiai su jos pačios profesi
niais siekiais. Teisė ją įgalino 
išmokti formuoti ir pateikti sa
vo bei kitų nuomones, porei
kius bei sprendimus tiek ka- 
nadiškoje, tiek lietuviškoje 
sferoje.

Iš namų įpratusi domėtis po
litika, įskiepyta gilaus patrio-

dabarčiai ir planuokime atei
čiai. RSJ.

NIJOLE SADŪNAITĖ Ohio, Klivlande prie Dievo Motinos Nuolatinės 
pagalbos šventovės Nuotr. V1 Bacevičiaus

Teisininkė ir visuomenės veikėja 
JOANA KURAITĖ-LASIENĖ

tizmo ir atsakomybės jausmo 
Lietuvai, Joana nesusidūrė su 
praktiniu klausimu — derini
mu vienos srities su kita. Jai 
visai natūralus dalykas būti 
lietuve. Tai kažkas ypatingo 
ir įdomaus. Visi, su kuriais ji 
susiduria, tai pajunta. Net ir 
profesiniame gyvenime ji pa
sirinko sritį, kurioje valandos 
ir aplinka gali būti palankios 
visuomeniniam darbui, o susi
dariusiom sąlygom ir pažintim 
įmanoma per savo darbą net 
puoselėti lietuviškus reikalus. 
Savaime aišku, tenka ir paau
koti nemažai atostogų ir sa
vaitgalių bei asmeninio laiko 
lietuviškai veiklai.

Žvelgiant į ateitį
Kas bus toliau? Joanos nuo

mone, žmogus turi pažinti kur 
prasideda ir kur baigiasi įvai
rūs etapai tiek asmeniniame, 
tiek bendruomeniniame gyve
nime. Šiuo tarpu jos profesi
nės pareigos reikalauja žy
miai daugiau pastangų, tad 
tenka mažinti tiesioginę veik
lą lietuviškose organizacijo
se. Taip pat gali atsirasti gali
mybių aktyviau pasireikšti po
litiniame Kanados gyvenime.

Taipgi bendroje lietuvių 
veikloje, pagal Joaną, reikia 
suprasti, kad laikai keičiasi — 
svarbu pažinti šių dienų rea
lybę ir tinkamai pritaikyti vei
kimo metodus. Nebėra nau
dinga grįsti veiklą vien praei
timi, neplaningais ir bepras
miškai ilgais posėdžiais bei 
pribėgtinu darbu. Žinant, kad 
dabar pats svarbiausias lai
kas padėti Lietuvai atsistaty
ti, laikas kurio taip ilgai lau
kėme, yra būtina užsibrėžti 
konkrečius uždavinius, o jų at
likimui, reikalui esant, naudo
tis profesionalų patarnavi
mais ir jiems kompensuoti. 
Lėšų veiklai yra, tik reikia ži
noti kur jas panaudoti.

Joanos teigimu, taip pat atė
jo valanda atkreipti didesnį 
dėmesį į laisvai arba visai lie
tuviškai nekalbančius, ypač 
informacijos teikimo srityje. 
Pastarųjų tarpe galima išju
dinti daug jaunimo, kuriems 
Lietuvos reikalai kaip tik da
bar tampa labai aktualūs, bet 
jiems lig šiol veikimo kelią už
kirto lietuvių kalbos stoka. 
Yra laikas pripažinti, kad nors 
lietuvių kalbos išlaikymas yra 
geriausias, bet nėra vieninte
lis būdas išreikšti lietuvišku
mo jausmus arba prisidėti 
prie lietuviško darbo.

Joanos paskatinimas šių lai
kų veikėjams: neužsidaryki
me praeityje, būkime atviri



Pedagogas a.a. ANTANAS RINKŪNAS Piešinys S. Šetkaus

Antaną Rinkūną prisimenant
S. ŠETKUS

Pedagogas ir žymus visuo
menės veikėjas a.a. Antanas 
Rinktinas su šiuo pasauliu at
siskyrė prieš penkerius me
tus, tik grįžęs iš ligoninės. 
Toronto lietuvių visuomenė 
palaidojo jį taip gražiai ir 
iškilmingai, kaip gali būti 
palaidotas tik labai visuome
nės gerbiamas ir vertinamas 
asmuo.

Kur velionis gyveno, visi jį 
pažinojo, nes buvo veiklos 
žmogus. Jau nuo pirmųjų die
nų buvo populiarus Vytauto 
Didžiojo universitete, kuria
me studijavo humanitarinius 
mokslus, o taip pat ir Karo 
mokyklos aspirantų laidoje. 
Dar Lietuvoj gyvendamas, gal
vojo apie vadovėlių redaga
vimą ir jų išleidimą. Lituanis
tikos klausimais rašė “Lietu
vos mokykloje”, “Naujojoje 
Romuvoje” ir kituose laikraš
čiuose.

Atsidūręs Vokietijoje, An
tanas Rinkūnas nuo pat pra
džios įsitraukė į veiklą už 
Lietuvos laisvę. Tą veiklą tę
sė 1948 m. atvykęs į Kanadą 
kartu su žmona ir mažyte duk
rele Giedra. Gyveno ir veikė 
Toronte iki paskutiniųjų sa
vo gyvenimo dienų. Mirė 1985 
m. kovo 30 d. Rodos, tai įvyko 
tik vakar — taip tebėra gyvas 
velionis savo daugelio bičiu
lių bei gausių bendradarbių 
tarpe. Žinoma, labiausiai jo 
pasigenda žmona Juzė Damb
rauskaitė, su kuria 1938 m. 
Kaune sukūrė šeimą. Ji taipogi 
yra mokytoja.

Šio rašinio rėmuose neįma
noma nė iš tolo aptarti šio 
didelio lietuvio veikėjo, žy
maus pedagogo bei visuomeni

ninko visus darbus. Tai turės 
atlikti autorius, kuris ruoš 
jo gyvenimo monografiją. Tai 
būtinybė palikti paminklą ki
toms kartoms.

Šiuo metu besimokantis lie
tuvių jaunimas dar naudojasi 
lietuvių literatūros konspek
tais, išleistais Antano Rin- 
kūno švietimo fondo. Tebėra 
naudojami ir kiti jo vadovė
liai. Jo vadovėliu “Ar kalba
te lietuviškai?” naudojasi ir 
suaugę, norėdami greičiau 
pramokti savo tėvų kalbos.

Antano Rinkūno dideli nuo
pelnai yra ir “Tėviškės žibu
riams”. Jau laikraščio leidi
mo pradžioje suorganizavo 
spaustuvės bendrovę, kuriai 
vadovavo ilgus metus, feuvo 
nuolatinis “Tėviškės žibliri'ų” 
bendradarbis ir keletą metų 
redaktoriaus pavaduotojas.

Su velionies veikla yra su
sieta ir Anapilio sodyba. Jis 
buvo vienas iš artimiausių 
kun. Petro Ažubalio, Anapi
lio steigėjo, bendradarbių. 
Kai buvo įsteigta Anapilio 
korporacija administruoti 
Anapilio sodybos turtą, jis 
buvo pirmasis korporacijos 
pirmininkas. Šias pareigas 
eidamas ir mirė.

Visą laiką užimtas įvairiau
siais lietuvybės reikalais 
velionis prieš pat gyvenimo 
pabaigą suspėjo užbaigti ga
na stambų plunksnos darbą 
“Lietuva -ir VLIKas”. Jam 
rūpėjo savo žodį tarti ne tik 
pedagogikos klausimais, bet 
ir politiniais mūsų tautos 
rūpesčiais. Tik gaila — tas 
žodis jau buvo paskutinis. Ve
lionis tada dar nenujautė, kad 
greitai prašvis numylėtos tė
vynės rytas. Jei būtų gyvas, 
labai džiaugtųsi laisvėjančia 
Lietuva.

Visais keliais ir budais
Kovo 23 d. Lietuvių namuose 

įvyko Toronto organizacijų 
pirmininkų bei vadovų susi
rinkimas. KLB krašto valdy
bos pirm. adv. Algis Pacevi- 
čius painformavo apie darbus 
Lietuvai, supažindino su pla
tesnio masto programa (žiūr. 
šiame nr. atskirai), iškėlė ei
lę sunkumų, pasidžiaugė JAV 
senatu, vienbalsiai parėmu
siu Lietuvos nepriklausomy
bę. Gabija Petrauskienė, ne
seniai grįžusi iš Lietuvos, pra
nešimą papildė naujausiomis, 
žiniomis. Adv. Joana Kuraitė- 
Lasienė paaiškino valstybių 
pripažinimo nuostatus. Sure
gistruoti organizacijų telefo
nai, kad, skubesniam reikalui 
iškilus, galima būtų susisiek
ti. Pasisakymuose pasiūlyta: 
stengtis gauti iš Tautos fondo 
politinei veiklai Kanadoje pa
remti, rinkti parašus po peti
cijomis ne vien tik lietuvių 
tarpe, skelbti apmokamus at
sišaukimus didžiojoje spau
doje ar televizijų programose, 
prašant visų pagalbos Lietu
vai, daryti viską, kad Kanados 
valdžia tuojau be atidėlioji
mų paskelbtų Lietuvos vyriau
sybės pripažinimą, kreiptis į 
savo rajonų parlamento na

trius, ruošti demonstracijas, 
siųsti tūkstančius specialiai 
atspausdintų ir pasirašytų 
kortelių, adresuotų Kanados 
ministeriui pirmininkui, tuo
jau pat paruošti bendrą visų 
Kanadoje gyvenančių lietuvių 
vardu memorandumą ir jį siųs
ti Kanados vyriausybei.

Lietuvos prezidento Vytau
to Landsbergio kreipimasis į 
viso pasaulio vyriausybes, 
prašant paremti paskelbtą ne
priklausomybę ir ją pripažin
ti, dar smarkiau sujudino ir 
taip jau įtemptą KLB veiklą. 
Lietuvių namuose įsteigtas 
naujas ryšių centras, kuriame 
bet kuriuo metu galima suži
noti pačias naujausias žinias.

Susirinkime buvo džiugu 
matyti čia užaugusį ir mokslus 
baigusį jaunimą, labai ener
gingai ir pozityviai nusiteiku
sį dirbti Lietuvai. Per vieną 
dieną suorganizuota demons
tracija kovo 25 d. po pamaldų 
už Lietuvą prasidėjo eisena 
nuo Prisikėlimo parapijos į 
miesto rotušės aikštę. Susto
ta prie JAV konsulato ir sugie
dotas Tautos himnas. Eisena

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

susijungė su aikštėje laukian
čiais demonstrantais ir pali
ko atneštas Lietuvos ir Kana
dos vėliavas, prie kurių visą 
šią savaitę budi organizacijų 
atstovai ir savanoriai tautie
čiai iki didžiosios už Lietuvą 
demonstracijos, kurią organi
zuoja Juodojo kaspino komi
tetas šį šeštadienį, kovo 31 d. 
2 vai. p.p. Kviečiami visi daly
vauti ir tuo prisidėti prie bend
ros kovos už Lietuvos nepri
klausomybę. S.

Diskriminacijos diena
Kovo 21 d. Sheraton Cent

re viešbučio pokylių salėje 
apie 400 kviestinių svečių 
pusryčių metu turėjo progos 
išgirsti daugiakultūrių rei
kalų ir pilietybės minister} 
Gerry Weinerį, kalbėjusį ra
sinės diskriminacijos dienos 
proga. Tokia diena Jungtinių 
Tautų buvo paskelbtą 1966 me
tais, prisimenant taikių de
monstrantų žudynes Sharp- 
ville, Pietų Afrikoje. Šiandien 
nuo to baisaus įvykio praėję 
trisdešimt metų.

Ministeris savo kalboje nie-

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Sun”. Per vieną vakarą buvo 
susilaukta daugiau kaip 800 
telefoninių atsiliepimų, pa
smerkusių vidaus reikalų mi- 
nisterio P. Cadieux nutarimą. 
Teisingai buvo pabrėžta, kad 
RCMP yra istorinė institucija, 
prie kurios uniformos turi pri
sitaikyti ateiviai. Įdomiausias 
buvo vankuveriečio Ch. M. 
Campbello pareiškimas “The 
Globe and Mail” dienraštyje 
kovo 10 d., primenantis, kad 
Kanadoje religija yra atskirta 
nuo valdžios. RCMP policija 
priklauso federacinei vyriau
sybei ir nėra įpareigota prisi
taikyti prie jokios grupės reli
ginių reikalavimų. Sikams, ku
rių religija neleidžia turbano 
pakeisti uniformine RCMP 
skrybėle, nėra būtina tapti 
šios policijos nariais. Kanado
je yra kitų darbų, kuriuos jie 
gali atlikti nenusiėmę turba
no. Panašios nuomonės yra ir 
savo skiltį dienraštyje “The 
Toronto Sun” turintis D. Fishe- 
ris. Pasak jo, sikams padary
tos nuolaidos pradės reikalau
ti ir kitų religinių grupių na
riai. Indėnai, įstoję RCMP po- 
licijon, savo galvas norės pa
puošti religiniais motyvais su
pintomis kasomis, plunksnų 
apdangalu, ortodoksiniai žy
dai — tikėjimo simboliu taiko
mom jarmulkom. Tokiu atveju 
senoji RCMP policija taptų 
daugiakultūrės Kanados cirku.

Metropolinio Toronto taryba 
atkreipė dėmesį į sparčiai sto- 
rėjančias dienraščių “The To
ronto Star”, “The Globe and 
Mail” ir “The Toronto Sun” sa
vaitgalio laidas. Storumo re
kordą yra pasiekęs save di
džiausiu dienraščiu Kanado
je laikantis “The Toronto Star”. 
Teisinga buvo tarybos nario K. 
Morrisho pastaba, kad šio dien
raščio vieno egzemplioriaus 
popieriui pagaminti reikia iš
tiso medžio. Metropolinio To
ronto sąšlavyne daug vietos 

ko naujo neiškėlė, kas nebūtų 
buvę žinoma spaudą sekan
tiems. Pagrindinė mintis — 
visų rasių, tautybių, religi
jų ar įsitikinimų kanadiečiai 
turi dirbti drauge. Didžiau
sias žmogaus talentas esąs 
žmoniškumas.

Įvyko ir nemalonus inciden
tas. Prieš ministeriui prade
dant kalbėti, viena viešnių 
atsistojusi paklausė, kas už
mokėsiąs už šiuos pusryčius. 
Piktai įsimaišė ir kita. Atsa
kymo nesulaukus, keturios 
viešnios demonstratyviai pa
liko salę. Ministeriui pradė
jus kalbėti, koridoriuje bū
relis nepatenkintų, greičiau
siai dėl mokesčių kėlimo, la
bai garsiai skandavo prieš 
kalbėtoją nukreiptus šūkavi
mus, kol viešbučio tvarkdariai 
juos išprašė.

“Tėviškės žiburiams” atstova
vusiam Č. Senkevičiui teko 
pasikalbėti su armėnų veikė
ju, išreiškusiu viltį, kad ne 
tik Lietuva, bet ir Armėnija 
atgausianti nepriklausomybę, 
kuria jie tegalėję džiaugtis 
vos dvejus metus. Pridėjo ir 
ironišką klausimą: kada va
kariečiai minės armėnų bei 
lietuvių žudynes? S.

užima skaitytojų išmesti seni 
laikraščiai. Taryba svarstė 
klausimą, kaip sumažinti To
ronto didžiųjų dienraščių pus
lapių skaičių. Tai galėtų pada
ryti gerokai padidintas mokes
tis naujam popieriui ir skelbi
mams. Sprendimas buvo ati
dėtas iki š.m. balandžio mėne
sio, leidėjams įsipareigojus 
naudoti perdirbtą popierių. 
Tada sumažėtų negailestingas 
miškų kirtimas naujo popie
riaus gamybai. Medieną pa
keistų iš seno popieriaus pa
gamintas naujas.

Toronto dienraščiai dabar 
pradeda naudoti perdirbtą 
popierių, bet jo pasiūla yra 
per maža. Vien tik dienraščiui 
“The Toronto Star” kasmet 
reikia 300.000 tonų laikrašti
nio popieriaus. Šiemet pasi
baigs leidėjų dešimčiai metų 
pasirašyta sutartis su popie
riaus tiekėjais. Nauja ilgame
te sutartimi bus stengiamasi 
padidinti perdirbto popie
riaus pasiūlą, kuriai bus duo
dama pirmenybė. Bus padi
dintas ir išmetamų laikraščių 
žaliavos surinkimas mėlyno
se dėžėse. V. Kst.

Dr. K. Martinkaus 
stipendijos fondas

A. a. biochemijos dr. Kazio 
Martinkaus (1953-1984) prisi
minimui yra įsteigtas 1985 m. 
jo tėvų, sesers ir artimųjų 
draugų stipendijos fondas, 
kuriuo gali pasinaudoti visi 
laisvojo pasaulio lietuviai 
studentai, siekiantys magist
ro arba doktorato laipsnio iš 
griežtųjų mokslų — vėžio ty
rimo sričių (pvz. farmakolo
gijos, biochemijos ir pan.).

Norintieji gauti daugiau in
formacijos ar blankus kreipia
si šiuo adresu: Kristina Mar- 
tinkus, Dr. Kazys Martinkus 
Memorial Scolarship Fund, 
7120 S. Richmond, Chicago, 
Illinois, 60629 USA. Prašymo 
blankai turi būti grąžinti iki 
1990 m. gegužės 20 d.

Toronto lietuvių filatelistų 
draugijos pašto ženklų paro
da įvyks balandžio mėn. 7-8 d. 
d. Toronto Lietuvių namuose. 
Paroda dedikuojama Nepri
klausomos Lietuvos atstaty
tiems paminklams: Laisvės 
statulos, Trijų kryžių ir Neži
nomojo kareivio kapo, kuris 
per Vasario 16-tos iškilmes 
Kaune, buvo pašventintas kar
dinolo V. Sladkevičiaus ir ati
dengtas. Šioje parodoje, be 
vietinių filatelistų, dalyvaus 
ir Čikagos bei Niujorko filate
listai. Šalia įvairių rodinių

VERSLININKŲ SUVAŽIAVIMAS 
LIETUVOJE

1990 metų birželio 5-20 dienomis
Siūloma kelionė: Torontas-Frankfurtas-Vilnius, birželio 2 d.

Vilnius-Frankfurtas-Torontas, birželio 25 d.

ŽURNALISTŲ SUVAŽIAVIMAS
LIETUVOJE

1990 m. birželio 29-30 dienomis
Siūloma kelionė: Torontas-Frankfurtas-Vilnius, birželio 23 d.

Vilnius-Frankfurtas-Torontas, liepos 2 d.

Grįžimo datas galima užsakyti pagal pageidavimą. Parūpiname 
bilietus į Frankfurtą iš visų Š. Amerikos miestų. Sutvarkome visus 
kelionei reikalingus dokumentus. Pageidaujantiems užsakome 
viešbučius. Smulkesnės informacijos suteikiamos

AUDRA TRAVEL CORPORATION
2100 Bloor Street West Toronto, Ont. M6S 1M7
Tel. (416) 769-2500, FAX (416) 763-6279.

1990 m. gegužės 4-6 d.d. Vašingtone, D.C., 
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos rengiamas
IV POLITINIS SEMINARAS

Seminaro tikslas: pateikti vėliausias žinias apie įvykius 
Lietuvoje ir pasitarti kaip mes, Amerikos lietuvių jauni
mas, galime padėti atsikuriančiai Lietuvai. Koks mūsų 
vaidmuo Lietuvos ateity? Kokios politinės paramos 

galėtų iš mūsų tikėtis?

Seminaro registracija: $50 iki š.m. balandžio 16 d. 
$65 po balandžio 16 d.

Hyatt Regency Hotel, 400 New Jersey Avenue, N.W., 
Washington, DC 20001 Tel. (202) 737-1234
Kambarių rezervacijai prašome skambinti tiesiogiai į viešbutį iki 
balandžio 16 d. Norint gauti nuolaidą, reikia paminėti grupės vardą 

“Lithuanian American Youth Association”.
Papildomai informacijai bei registracijai prašome skambinti 

Pauliui Mickui tel. (301) 864-5126.

bus išstatytas pilnas Nepri
klausomos Lietuvos pašto 
ženklų rinkinys, kuris vėliau 
bus perduotas Kanados lietu
vių archyvui. Ta proga draugi
ja išleidžia specialų voką ir 
parodai skirtą Kanados pašto 
antspaudą su Trijų kryžių at
vaizdu. Maloniai kviečiame 
lietuvių visuomenę, ypatin
gai jaunimą, aplankyti šią pa
rodą. Žiūrėdami į Lietuvos 
pašto ženklus, prisiminsime 
savo tautos istoriją ir kovą už 
laisvę. Parodos atidarymas — 
šeštadienį, balandžio 7 d., 11 
v.r. v. Stabas

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

Gyvenamiems namams ir 
komerciniams pastatams.

• elektros išvedžiojimas
• elektros vielų atnaujinimas
• elektrinis šildymas
• vėdinimo įrengimas
• geras darbo atlikimas

Tel. 762-9190 LICE 1044

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

EUROPA LIETUVA EUROPA

$399"

—del ,33S2-M

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

OUR .ĘQUĮPMEff WORKS WORLDWIDE

• AUDIO • APPLIANCES • CRYSTAL A CHINA

ENCHANTE «
IMPORTERS EXPORTERS 2938 Dundas St. W. ncoi

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

110/220 VOLTS

Model .WO-T351

HITACHI
VM-600 E

NATIONAL PANASONIC
NV-M7EN

• lx. WTO

RIEDEL IS 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 1.1. 
Visais reikalais kreipkitės į Stefą ar Algį Medelius, vakarais tel. 
(416) 434-1847. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

Al CIQ MPRFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., MLUIO IVICUuLIO 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



Sol. ALDONA VILČINSKAITĖ — KISELIENĖ So1 SIGUTE TRIMAKAITE

Žymių solisčių koncertas

Panevėžio “Laisvas žodis”
A. LEMBERGAS

Panevėžys — penktasis savo 
dydžiu Lietuvos miestas — did
miestis, jau gerokai peršokęs 
šimto tūkstančių gyventojų ri
bą. Šiandien čia gyvena beveik 
tiek žmonių, kiek Kaune prieš 
II D. karą. Ir savo lietuvišku
mu Panevėžys vyrauja. Todėl 
kiek stebina palyginti toks ma
žas Sąjūdžio Panevėžio tary
bos leidinio “Laisvo žodžio” 
tiražas: tik 10.000 egzemplio
rių. O savaitraštis iš tikrųjų 
tiek savo išvaizda, tiek turi
niu vertas savo miesto. Tad juo 
labiau gaila, kad jis negali pa
siekti platesnių visuomenės 
sluoksnių kitose Lietuvos da
lyse, gal net ir savame mies
te bei apylinkėse ne visiems 
lengvai prieinamas. Matyt, čia 
dar vis atsiliepia įvairios 
nuo laikraščio ir jo leidėjų 
nepriklausomos sąlygos, ne 
paskutinėje vietoje popieriaus 
stoka. Linkėtina panevėžiečių 
“Laisvam žodžiui” visas kliū
tis įveikti ir plačiau pasklisti.

Naujausias mus pasiekęs 
“Laisvo žodžio” egzempliorius 
— dvidešimt aštuntasis nume
ris pasirodė paskutinę-sausio 
savaitę. Redaktorius Arnoldas 
Šimėnas dalijasi mintimis, 
kurias jam sukėlė įvykių ei
ga: Lietuvos kompartijos sa
varankumo pastangos, Gorba
čiovo lankymasis ir rinkimų 
vajus. Šimėnas rašo: “.. .siūlau 
per rinkimus ne šūkį Balsuo
kime už asmenybes, o kitą: Bal
suokim už žmones, kurie įgy
vendins mūsų tikslus atitin
kančių programą!" Redakto
rius siūlo rinktis tarp LKP ir 
Sąjūdžio programų.

Daug minčių sužadina kuni
go Roberto Pukenio straipsnis 
“Reikia ne tik laisvos dvasios 
žmonių”. Jis rašo: “Sąjūdis — 
tai Lietuva. Lietuva — tai Są
jūdis. Plačiąja prasme Sąjū
džiui priklauso kiekvienas 
žmogus, kuris stengiasi tei
singai mąstyti ir laisvai, blai
viai, dorai gyventi. Jis jungia 
skirtingų pažiūrų, išsilavini
mo, įvairių organizacijų ir tau
tybių žmones. Sąjūdis — tai na
cionalinis judėjimas, kuris po
kario laikotarpiu tiek organi

JŪRA TĖ V AS A IŠKAITĖ

Išpažintis
O pasakysiu, leiski man, kaip atradau Tave. 
Aš klaidžiojau o. Dieve,
Kalėjime - toj kraujo pralietoj šaly, tamsoj, 

vergovėj raudonoj.
Ir kai gimiau - čia draudė net minėt Tave 
Ir Tavo šventus daiktus, kupinus Tavęs. 
Ir aš rinkausi mirtį - ji pastūmėjo, kad sužinočiau, 
Kas yra tiesa. Pragaras, žemė, skaistykla - 

tiek slapčiausių dalykų -
Kosmosas ir dangus.
Taip, Tu man leidai išmėginti degančius kančiose 
Žemės karmos laiptus.
Aš jais lipau, liepsnojau ir kentėjau.
Paskui aš priartėjau prie mirties - tai buvo 

pragaro bedugnė -
Rėkimas juodas nebūties. 
Bet išgirdai mane gal, Dieve, 
Kad aš nežūčiau, o pabusčiau 
Su Tavimi jau lūpose, su šypsenos gaida. 
O taip tai buvo viskas taip giliai. 
Tarp mirtingumo ir tarp Tavo aukščio 
Aš suvokiau Tave - o taip, nors tu esi nematomas, 
Bet Tu išgelbėjai mane, 
Kad neišnykčiau ir su džiaugsmu dar 
Likčiau žemėje šioje
Ir tą akimirką -gyvenimą minėčiau vis Tave.

Autorė, gimusi 1961 m., gyvena Lietuvoje, dirba “Lietu
vos žinių” redakcijoje Vilniuje. Yra baigusi žurnalistiką 
Vilniaus universitete.

Susipažinkime:

zuotumu, tiek apimtimi pasie
kė aukščiausią lygį, laimėda
mas ne vieną gražią pergalę”.

Kunigas Pukenis toliau tę
sia: “Sąjūdžio ištakos yra pa
čioje tautoje, kuri priešinasi 
įvairiais įmanomais būdais: 
pokario rezistencija, nelega
liais leidiniais, etnografiniais 
ansambliais, religinėmis pro
cesijomis Šiluvoje, Žemaičių 
Kalvarijoje, gausiais tauti
niais minėjimais bažnyčiose”.

Autorius įdomiai skirsto 
naujausių laikų Lietuvos is
toriją. Cituojame: “Pabandy
kime suskirstyti tautos Sąjū
džio istoriją etapais. Nuo 1940 
iki 1945 metų — tai besikei
čiančių okupacijų ir karo me
tai. Nuo 1945 iki 1955 metų — 
ginkluota (ne visada ideali) 
rezistencija. Nuo 1955 iki 1972 
metų — geležinis spaudimas. 
1972 metais pasirodo Lietuvos 
K(atalikų) B(ažnyčios) kroni
ka. Tai etapas, apšviestas 
Romo Kalantos degančios šir
dies. Jis tęsėsi iki 1988 metų 
vasario mėnesio Nepriklauso
mybės 70-mečio. Su ta reikš
minga švente prasideda eta
pas, kurį papuošia svarbios 
datos: birželio ■ 3, spalio 27, 
Sąjūdžio steigiamasis suva
žiavimas, Katedros sugrąžini
mas”.

Elena Mezginaitė savo re
portažą apie Rokiškį taip pra
deda: “Čia — Lietuvos šiaurė, 
artėliau žemyno, todėl visad 
šiek tiek šalčiau (o vasarą — 
karščiau) negu Vilniuje, Kau
ne, Panevėžy . . . Rokiškėnų 
Sąjūdžio laikraštis ‘Atgaiva’ 
įsikūręs šaltuose kambariuo
se, bet jį leidžia ir redaguo
ja karštos širdys”.

Šiame “Laisvo žodžio” nu
meryje apie Panevėžio miesto 
gatvių pavadinimus rašo “Is
torinės atminties” grupės var
du Vytautas Krikščiūnas ir 
Vygaudas Vyšniauskas. Jie 
pažymi: “Įvairiomis formo
mis reiškėsi kultūros geno
cidas bolševikmečiu. Viena 
iš jo išraiškų buvo ir lietuviš
kų gatvių pavadinimų naiki
nimas, suteikiant joms kitus, 
‘ideologiškai sveikus’, vardus, 
neturinčius nieko bendra su 
mūsų tautos istorija ir kul

tūra. Ne išimtis ir Panevėžio 
miestas: nemažai gatvių pa
vadinimų buvo pakeista labai 
ginčytinos šlovės bolševikų 
pavardėmis, ištisas gatvių 
kvartalas kažkodėl gavo ru
sų rašytojų ar karvedžių var
dus”. Autoriai parengė studi
ją, kurios pradžia spausdina
ma šiame “Laisvo žodžio” nu
meryje.

Nuo 25 numerio Panevėžio 
Sąjūdžio leidinys savo sky
relyje “Mūsų praeitis” skel
bia Romo Giriečio seriją 
“Niekšams tylint, broliams 
raudant”. Tai autentiški liu
dijimai, pasakojimai ir užra
šai apie pokario laisvės ko
vas šioje Aukštaitijos dalyje.

Šiame numeryje pateikia
mas buvusio “Pilėnų” tėvūni
jos “Trimito” būrio partizano 
nuo Rokiškio pasakojimas. Jis 
rašo, kad partizanų būriai Ro
kiškio, Pandėlio, Biržų, Ku
piškio apylinkėse buvo labai 
gerai organizuoti. Pasak jo, 
partizanus dažniausiai pra- 
žudydavo išdavikai iš jų pa
čių eilių. Straipsnį iliustruo
ja “Pilėnų” tėvūnijos parti
zanų ryšių planas.

Dabar, kai susidarė naujos 
ir palankios sąlygos viešai 
skelbti išlikusius ginkluotos 
laisvės kovos pėdsakus, Pane
vėžio “Laisvas žodis” duoda 
gražų sektiną pavyzdį ir kitų 
Lietuvos vietovių nepriklauso
mai spaudai, ką reikia daryti, 
kad būtų išgelbėta istorijai 
kiek galima daugiau autentiš
kų liudijimų ir pėdsakų. Joks 
kitas Lietuvos istorijos laiko
tarpis nebuvo taip ilgai ir įnir
tingai pavergėjų ir jų talkinin
kų niekinamas, juodinamas ir 
iškraipomas, kaip pokario 
ginkluotasis pasipriešinimas. 
Tebelaukia milžiniškas darbas 
atkurti tiesą ir tuo būdu įveikti 
klaidingą vaizdą, kuris iki šiol 
vyravo spaudoje bei viešumoje 
ir paliko nuosėdų.

LAISVAS ŽODIS. Sąjūdžio Pa
nevėžio tarybos leidinys. Red. 
Arnoldas Šimėnas. Adresas: 
235300 Panevėžys, A. Doma
ševičiaus g. 35.

Atsiųsta paminėti
LITUANISTIKOS INSTITUTO 

1985 METŲ SUVAŽIAVIMO DAR
BAI. Spaudai paruošė - Algis 
Norvilas, St. Xavier College, Chi
cago, IL 60655.

SIDABRO LIETUS. Pasakų rin
kinys. Parinko ir paruošė Vladas 
Civinskas, dailininkas Romas Vie
sulas. Išleido Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas AM & M Pub
lications, 7338 Sacramento Ave., 
Chicago, IL 60629. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė. Tiražas 600.

B TARVYDAS ir M. KALVAITIENĖ 1989 m. spalio 15 d. Toronte atlieka vaidmenis dramoje “Vincas Kudirka”
Nuotr. B. Tarvydo

Toronto Lietuvių namuose 
kovo 31, šeštadienį, įvyks dvie
jų žymių Lietuvos solisčių - Al
donos Vilčinskaitės-Kisielie- 
nės ir Sigutės Trimakaitės kon
certas.

ALDONA VILČINSKAITĖ-KI- 
SIELIENĖ, 1968 m. įsigijo Lie
tuvos konservatorijos dainavi
mo ir chorinio dirigavimo spe
cialybes. 1969-1971 m. tobulino
si Leningrado konservatorijoj 
pas žymią dainininkę Kirą Izo- 
tovą. 1971-1975 m. specializavo
si Bulgarijoje pas įžymų prof. 
Chr. Brambarovą jaunųjų ope
ros dainininkų studijoje. Pa
ruošė ir atliko Bulgarijos teat
ruose Violetos vaidmenį ope
roje “Traviata”. Jos debiutą la
bai gerai įvertino bulgarų kri
tika. Sofijos operos dirigen
tas M. Angelovas rašė: “Protin
gas ir gilus niuansavimas, mu
zikalumas, geras skonis ir tur
tingas vokalinis arsenalas ne
leido publikai pajusti, kad tai 
debiutas”. Sofijos konservato
rijoje ji apgynė dizertaciją vo
kalinės metodikos klausimais. 
Šiuo metu ji kol kas vieninte
lė Lietuvoje dainavimo srities 
meno mokslo kandidatė.

Šalia pedagoginio darbo Al
dona Vilčinskaitė-Kisielienė 
daug koncertuoja. Dainuoja 
tautiniame ansamblyje “Ladū- 
to”, Kauno muzikiniame teatre. 
Yra koncertavusi visuose di-

S tra t ford o fes ti va lis
ALFONSAS NAKAS

Stratfordo (Ontario) Šekspy
ro festivalio naujas sezonas 
pradedamas 1990 m. balan
džio 30 d. ir baigsis lapkričio 
11 d. Spektakliai, kaip visada, 
vyks trijuose teatruose.

“Festivalio” teatre, didžiau
siame, su daugiau kaip dviem 
tūkstančiais vietų, žiūrovo 
laukia keturi pastatymai: dra
maturgo Damon Runyon, mu
ziko Frank Loesser bei libre- 
tistų Jo Swerling ir Abe Bur
rows miuziklas Guys & Dolls 
(premjera balandžio 30 d., pa
skutinis spektaklis lapkričio 9 
d.); ir trys IVilliam Shakes
peare veikalai: Škotijos isto
rija padažyta tragedija Mac
beth (gegužės 5 -r- lapkričio 
11), žaisminga komedija As 
You Like It (gegužės 1 — lapkr.
10) ir romėnų istorijos siužeto 
tragedija Julius Caesar (lie
pos 28 — lapkr. 10).

“Avon” teatrui, su daugiau 
kaip tūkstančiu vietų, paruoš
ti šie veikalai: Shakespeare’o 
komedija The Merry Wives of 
Windsor (gegužės 8 — lapkr.
11) ; David Storey alegorinė 
pjesė Home (gegužės 12 — rug
pjūčio 18); William Congreve 
17 a. pabaigos klasikinė kome
dija Love for Love (gegužės 9
— lapkr. 9); Eugene O’Neill šio 
šimtmečio pradžios komedija 
Ah, Widerness! (liepos 28 — 
lapkričio 10) ir Sharon Pollock 
tikrovinė drama, vykusi Ed- 
montono, P. Q. citadelėje One 
Tiger to a Hill (rugpiūčio 22 — 
spalio 27).

Mažajame, tik kelių šimtų 
vietų, avangardiniame “Third 
Stage” teatrėlyje, kuriame, 
drąsinami patyrusių aktorių, 
didelius vaidmenis atlieka ir 
daug pradedančiųjų, vyks šių 
veikalų spektakliai: prancūzų 
dramaturgo Jean Racine 17-to 
a. drama Phaedra, angliškai 
išversta Richardo Wilbur (bir
želio 28 — rugpjūčio 18); du 
veikalai viename spektaklyje
— Feodoro Dostojevskio The 
Grand Inquisitor ir Antono 
Čechovo Swan Song (rugpjū- 

džiuosiuose Sov. Sąjungos 
miestuose, Vengrijoje, Rumu
nijoje, Bulgarijoje, Jugosla
vijoje.

SIGUTĖ TRIMAKAITĖ bai
gė Lietuvos konservatoriją 1985 
m. doc. A. Kisielienės klasę. 
Studijų metais tapo sąjunginio 
M. Glinkos konkurso laureate, 
o 1987 m. laimėjo pirmą premi
ją tarptautiniame Maria Callas 
dainininkių konkurse Atėnuo
se (kamerinėje grupėje).

Jos repertuare F. Šuberto, 
R. Šumano, G. Fore, F. Pulen- 
ko, S. Barberio dainos ir vo
kaliniai ciklai, lietuvių kompo
zitorių šiuolaikiniai kūriniai. 
Sigutė Trimakaitė paruošė ir 
atliko Martos vaidmenį Floto- 
vo operoje “Marta”, Cerlinos ir 
Suzanos vaidmenis Mozarto 
operose. Koncertuoja su ka
meriniais ir simfoniniais or
kestrais. Dainuoja solo ora
torinio kantatinio žanro kū
riniuose (Bachas, Skarlatti, 
Vivaldi, Hendelis, Mozartas, 
Šubertas).

Sol. S. Trimakaitė koncer
tuoja su įvairiais instrumen
tiniais ansambliais, propaguo
ja ir atlieka lietuvių liaudies 
dainas. Yra koncertavusi žy
miausiose Sovietų Sąjungos sa
lėse (Maskvoje, Leningrade, 
Kijeve), taip pat V. Vokietijo
je, Vengrijoje, Italijoje, Š. 
Amerikoje. Kor.

čio 19 — rugsėjo 15); prancū
ziškai rašančio kanadiečio 
Michel Tremblay šiuolaikinė 
drama Forever Yours, Marie- 
Lou (birželio 8 — rugpjūčio 
11); John Murrell pjesė Memoir, 
vaizduojanti paskutines akto
rės Sarah Bernhard dienas 
(birželio 9 — rugsėjo 15); Fran
cis Beaumont komedija The 
Knight of the Burning Pestle 
(rugpj. 1 — rugsėjo 15) ir dar 
Brian Bedford vieno žmogaus 
spektakliai William Shakes
peare kūrybos temomis (rugpj. 
— rugsėjo 16).

Penkiolika veikalų 14-koj 
pastatymų, neskaitant Brian 
Bedford vieno žmogaus teatro! 
Nuo viduramžių klasikos iki 
šiuolaikinių pjesių ir komedi
jų. Visa tai paruošė kelerių 
metų “viešpatavimą” pradė
damas naujasis festivalio me
no vadovas David William su 
talkininkais. Ak, dar ne vis
kas! Dar teatro žinovų semina
rai, parodos, užkulisių įdomy
bių apžiūros, kad teatro mėgė
jai jį visapusiškai pažintų.

Čia rašantis per paskutinius 
dvidešimt dvejus metus ne
praleidau nė vieno sezono, 
Stratfordo festivalio neaplan
kęs. Paskutinius trejus metus 
važiuoju į jį 1100 mylių (į vie
ną galą). Pavydžiu tiems, kurie 
nuo jo gyvena kelių dešimčių 
ar tik už vieno kito šimto my
lių.

Sezono brošiūra su informa
cijomis apie spektaklių datas 
bei kainas, nakvynes ir kitus 
festivalį liečiančius dalykus, 
gaunama nemokamai, para
šius ar paskambinus telefonu. 
Telefonu galima užsakyti ir bi
lietus. Adresas: The Stratford 
Shakespearean Festival, P. O. 
Box 520, Stratford, Ontario, 
Canada N5A 6V2. Laisvos tele
fono linijos (nesukant “1”): iš 
Toronto — (416) 363-4471, iš 
Londono — (519) 227-1352, iš 
Detroito — (313) 964-4668; il
gos distancijos į Stratfordą: 
1 (519)273-1600.

Užsakymai priimami nuo va
sario 24 d., ir jau tūkstančiai 
bilietų parduota.
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□ KULTŪlilUfJE VEIKLOJE
Broliai Kostas ir Antanas Ule- 

vičiai, jaunieji keramikai iš Lie
tuvos, dalyvavę lietuvių parodo
se Lemonte ir Čikagoje, vasario 
mėnesį Ilinojaus Wesleyan uni
versitete Bloomingtone skaitė 
paskaitas — “Dailininkų paruoši
mas, jų veikla ir gyvenimas Lie
tuvoje”, “Lietuvos žingsniai nuo 
nepriklausomybės iki dabartinių 
įvykių”, “Lietuvos menas”. Jie 
taipgi surengė parodą šiame JAV 
universitete sukurtų savo kera
mikos darbų.

Jaunųjų dailininkų paroda 
Čikagoje, M. K. Čiurlionio ga
lerijoje Jaunimo centre, šiemet 
įvyks balandžio 20-22 ir 27-29 d.d. 
Dalyvius registruoja ir informa
cijas teikia M. K. Čiurlionio ga
lerijos kuratorė Birutė Šontaitė, 
720 Gordon Terrace, 9K, Chicago, 
IL 60613, USA. Tel. (312) 348- 
8092. Prašomi atsiliepti ir savo 
kūriniais parodon įsijungti jauni 
lietuviai dailininkai — dailės stu
dentai ir neseniai studijas baigu
sieji. Graži pradžia buvo padary
ta pernai septynių jaunųjų daili
ninkų paroda, M. K. Čiurlionio 
galerijoje įvykusia birželio 16 — 
liepos 5 d.d. Parodos reikalais 
galima kreiptis ir į M. K. Čiurlio
nio galerijos direktorių Algį Jo
nušą tel. (708) 839-1840.

M. K. Čiurlionio galerija Jau
nimo centre Čikagos lietuvius 
1986 m. gruodžio 12-21 d.d. buvo 
pakvietusi į penkių dailininkų 
Tarabildų parodą. Šiai garsiai šei
mai su savo kūriniais tada atsto
vavo: tėvas Petras, motina Domi
cėlė, sūnūs Arūnas ir Rimtas, mar
ti Vija, ištekėjusi už Rimto Tara- 
bildos. Dabar panašią parodą Los 
Angeles miesto ir apylinkių lie
tuviams sausio 7 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje surengė Lietuvių 
žurnalistų sąjungos valdyba su 
pirm. Rūta Klevą Vidžiūniene, 
pasinaudodama Tarabildų vaikai
tės Saulės Kontvainytės viešna- 
gėn pas tetą atsivežtais šeimos 
narių spalvotos grafkos kūriniais. 
Didelio dėmesio susilaukusioje 
parodoje lankytojai įsigijo apie 
30 atvežtų darbų.

Dail. Jolanta Garolytė-Jana- 
vičienė, gyvenanti Australijos 
Sidnyje, plataus pripažinimo yra 
susilaukusi savo keramikos dar
bais. Pokaryje ji studijavo kera
miką Freiburge, V. Vokietijoje, 
ir Australijos dailės mokykloje, 
studijas gilino Romoje ir Niujor
ke. Yra surengusi dvylika savo 
darbų parodų, dalyvavusi tarptau
tinėse parodose Prancūzijoje, 
Italijoje, Britanijoje, Nepale. 
Prieš Kalėdas dail. J. Janavičie
nės keramikos darbų parodą su
rengė Stanfieldo galerija Mel
burne. Tai buvo antroji jos pa
roda šiame Australijos didmies
tyje. Jai ji sutelkė nemažai vazų, 
dekoratyvinių lėkščių, papuošalų 
sienoms. Dail. J. Janavičienės 
keramikos kūrinių piešiniuose 
vyrauja gyvūnai, gėlės, medžių 
lapai. Yra sukūrusi ir Australi
jos koaliukų, vambatų, Tasmani
jos velniukų figūrėlių. Jos kera
mikos kūrinių turi ne tik Austra
lijos, bet ir Europos muziejai. 
Nuo 1974 m. dail. J. Janavičienė 
dėsto keramiką kaliniams Mula- 
vos kalėjime, vadovauja Lane 
Cove bendruomeninio centro ke
ramikų grupei.

Keturių Lietuvos dailininkų 
darbų paroda šiemetinį sezoną 
vasario 2-15 d.d. pradėjo M. K. 
Čiurlionio galerija Jaunimo cent
re Čikagoje. Keramika parodon 
įsijungė broliai Kostas ir An
tanas Ulevičiai, grafika — Aure
lija Ovsianskienė, tapyba — Kons
tantinas Žardelevičius. Dail. Kos
to Ulevičiaus keramikos kūri
niams yra būdingas polinkis į ab- 
straktizmą ir misticizmą. Paro
dos lankytojų dėmesį atkreipė jo 
skulptūra “Dzenas”, vaizduojanti 
budistų mąstytoją. Dail. Anta
no Ulevičiaus keramikos kūriniuo
se juntami lietuvių liaudies meno 
motyvai, gotiškoji viduramžių 
architektūra, archaiška pirami
dės forma. Dail. Aurelija Ovsians
kienė grafiką yra studijavusi Juo
zo Naujalio meno mokykloje Kau
ne. Ji priklauso Lietuvos liaudies 
meno draugijai ir savo kūriniams 
pasirenka gamtovaizdžius, ypatin
gą dėmesį skirdama senajam Lie
tuvos kaimui. Premijas jai yra 
laimėję grafikos kūriniai “Rus
nės peizažas”, “Senieji ąžuolai”. 
Dail. Konstantino Žardalevičiaus 
tapybos pasaulyje vyrauja astro
loginiai ženklai, planetiniai pei
zažai ir “Beprasmių žodžių” cik
las, neturintis žodžių, tik jų nuo
taikas, atskleidžiamas kūrinių 
pavadinimų — “Eilutės ir likimo 
knygos”, “Nepažinta raidė”, “Su
glamžytas raštelis”, “Nepažįsta
mo žmogaus parašas”.

Maironio trijų dalių dramą 
“Vytautas pas kryžiuočius” sa
vo repertuare turi Vilniaus kon
servatorijos Klaipėdos fakultetų 
mokomasis teatras. Dramos popu
liarumas nemažėja, nors ji suvai
dinta daugelyje Lietuvos rajonų. 
Gastrolės tęsiamos, o tautinių 
švenčių progomis Maironio dra
ma “Vytautas pas kryžiuočius” 
susilaukia pakankamai žiūrovų 
pačioje Klaipėdoje.

Kalbininką Kazimierą Būgą 
(1879-1924) prisimena ir gerbia 
Zarasų rajono gyventojai. Rajone 
yra kelios gatvės, pavadintos jo 
vardu. Dusetos turi jam skirtą 
paminklą, jo vardo vidurinę mo
kyklą. K. Būgos gimtajame name 
Pažiegėje yra įsteigtas memoria
linis muziejus. Zarasų rajono vyk
domasis komitetas, atsiliepdamas 
į visuomenės pageidavimą, įsteigė 
metinę K. Būgos stipendiją. Ją 
galės gauti Vilniaus pedagoginio 
instituto lietuvių kalbos ir lite
ratūros fakulteto studentas, ku
ris gerai mokosi ir, studijas bai
gęs, sutinka dirbti mokytoju Za
rasų rajono mokykloje.

Vasario 16-tajai skirtą nepri
klausomos Lietuvos rinkinių pa
rodą Vilniuje surengė Parodų rū
mai, radinius gavę iš penkių rin
kėjų. Josifas Šapira parodon įsi
jungė knygženklių rinkiniu “Lie
tuva, tėvyne mūsų”. Jo vertę padi
dino skirtingos sukūrimo datos, 
skirtingi ir patys kūrėjai. Jų ei
lėse yra žymių Lietuvos dailinin
kų, mėgėjų ir nežinomų autorių. 
Įdomus buvo Algirdo Mačiūno se
nųjų atvirukų rinkinys, atspin
dintis kūrybinį įvairių dailininkų 
braižą nepriklausomoje Lietuvo
je. Su gražiai apipavidalintais 
ir antspauduotais paskolų popie
riais parodos lankytojus supažin
dino Eduardo Horbačiausko rinki
nys “Vekseliai Lietuvoje”. Ver
tingi buvo ir kiti du parodai pa
teikti rinkiniai: Algimanto As- 
tiko — “Perlaidos. Lokaliniai ir 
nepriklausomos Lietuvos pini
gai”, Viliaus Kavaliausko — “Lie
tuvos pašto ženklai”.

Lietuvos choreografų suva
žiavimas vasario 19 d. įvyko 
Vilniuje, Menininkų rūmuose. Su 
choreografams svarbiomis dato
mis juos supažindino Vilniaus 
konservatorijos Klaipėdos fakul
tetų prof. Juozas Gudavičius. 1905 
m. sausio 3 d. ūkininkų Jurkų gry
čioje prie Kretingos surengtame 
tautiniame vakare šešios mergai
tės atliko pirmąjį lietuvišką 
sceninį šokį “Aguonėlė”. Atsi- 
mintini 1934 m. įsteigti aukštieji 
kūno kultūros kursai, į kuriuos 
privaloma disciplina buvo įjungti 
ir tautiniai šokiai. Pirmosios so
vietinės okupacijos metais buvo 
uždaryta ką tik įsteigta Lietuvių 
liaudies šokio draugija. Suvažia
vimo dalyviai nutarė, kad tada 
sustabdytą veiklą dabar tęs Lie
tuvos choreografų sąjunga. Pasi
džiaugta lig šiol padaryta pažan
ga, kurią atspindi prie vaikų mu
zikos mokyklų atidaromi choreo
grafijos skyriai, dvi choreogra
fus ruošiančios kultūros mokyk
los, Vilniaus konservatorijos Klai
pėdos fakultetai. Rūpestį betgi 
kelia vis dar neišstudijuotas se
nasis įvairių šokio žanrų paliki
mas, ribota naujų sceninių šokių 
kūryba.

Fotografės Onos Pajedaitės 
nuotraukų parodą “Esu iš Lietu
vos” devyniose salėse Kaune su
rengė Maironio lietuvių literatūros 
muziejus. Lietuvos rašytojai O. 
Pajedaitę laiko savo fotoarchy- 
vininke, kultūrinio gyvenimo met
raštininke, darbščiausia Vilniaus 
moterimi. Pirmoji jos paroda 1979 
m. buvo skirta Justinui Marcinke
vičiui, o ši apžvalginė paroda — 
visai Lietuvai. Parodai “Esu iš 
Lietuvos” O. Pajedaitė buvo su
telkusi apie 800 nuotraukų. Lan
kytojus sutiko didelis klasikų sky
rius, apimantis Kristijoną Done
laitį, Maironį, dr. Vincą Kudir
ką, Vydūną, Joną Biliūną. Į juos 
iš nuotraukų taipgi žvelgė Ieva 
Simonaitytė, Juozas Baltušis, Jus
tinas Marcinkevičius, Jonas Mike
linskas, Eugenijus Matuzevičius, 
kiti rašytojai, dailininkai, akto
riai, režisieriai, muzikai. Seną
ją Lietuvą atskleidė nuotraukose 
įamžinti kryžiai, lietuviško kai
mo fragmentai, o atgimstančiai 
naujai Lietuvai buvo skirti dabar
tinių įvykių vaizdai. O. Pajedai
tė turi sukaupusi didžiulį archy
vą, susistemintą, sugrupuotą, su
tvarkytą. Jame yra daugybė nuo
traukų albumų, tūkstančiai nega
tyvų ir skaidrių. Archyvui ir jo 
parodai reikėtų nuolatinių patal
pų, kurias galėtų parūpinti lig šiol 
neįsteigtas Lietuvos fotografijos 
muziejus. V. Kst.
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RISI K EI IMO 
>ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
—• 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
A/ 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.

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto veikloj istorinis momentas: pirmas 
susitikimas su kardinolu VINCENTU SLADKEVIČIUM. Iš kairės: Pranas 
Majauskas, Artūras Poviliūnas — LTOK prezidentas, kardinolas V. Sladke
vičius, Roma Grinbergienė ir Gintautas Umaras — LTOK viceprezidentas 

Nuotr. V. KliukoMOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...........  93/4%

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

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

AKTYVAI virš 44 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS 
--------------------------- o--------------------------- .—

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

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

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

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

padidinu namus, verandas

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

P Kokia 
jūsų namo 

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

Greitas ir tikslus ■ / >1 pa tarną rimas!

f >
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 

nuomininkų turto, verslo ir komercijos 
Juozas Eimis Ramas
Tel. 231 -5641, namų 766-5857
1 lotojo c 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) z llloldlo Islington, Ontario M9B 1A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

IMA Už:
Asmenines paskolas 

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

nuo ................. 13'/4%
Nekiln. turto paskolas:

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

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

SPORTAS
---------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,--------

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

Kardinolas priėmė LTOK 
delegaciją

Apie tai “Gimtajame krašte” 1990 
m. vasario 2-8 laidoje rašė Roma 
Griniūtė.

Jo Eminencija Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas kardino
las Vincentas Sladkevičius priėmė 
Lietuvos tautinio olimpinio komite
to delegaciją: prezidentą Artūrą Po
viliūną, du kart olimpinį čempioną 
Gintautą Umarą, busimojo sporto 
žurnalo “Vytis” redaktorę Romą 
Grinbergienę-Griniūtę ir Kauno 
olimpinės tarybos pirmininką Pra
ną Majauską.

Pokalbis su kardinolu truko be
maž valandą, kuriame buvo palies
ta IV-jų pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių reikšmė tautai ir Lietu
vai, numatyta Bažnyčios rolė, kiti 
dalykai, svarbūs Lietuvos Bažnyčiai 
ir Tautiniam olimpiniam komitetui: 
dorovė ir dvasingumas, meilė ir pa
garba tėvams, mokytojams, Tautai.

Kardinolas kalbėjo: “Darote labai 
išmintingai, kad norite atnaujinti 
su Bažnyčia tą artumą, kurį sportas 
anksčiau turėjo... Vieną ryškiau
sių Lietuvos tautinio atsinaujinimo 
pareiškimų mes matome sporte. Tie
sa, kai kur mūsų sportininkai ir spor
to veikėjai ne visai išmintingai pa
sireiškia. Bet apskritai Lietuvos 
sportas garsino mūsų tautą labai 
gražiai. Tik gaila, kad mūsų sporti
ninkai daug ką pasiekė ne Lietuvos 
vardu. Mūsų tauta buvo įtraukta į to
kį ratą, kuriame pranykdavo kaip 
tauta. Mūsų geriausios jėgos buvo 
panaudojamos svetimai propagan
dai. Dabar mes mėginame iš to rato 
išsiveržti. Tai turi didelę prasmę”.

Prisiminęs jaunystę, kardinolas 
papasakojo, kaip Kauno jėzuitų gim
nazijoje pats žaidė stalo tenisą, šach
matais, krepšinį.

Kauniečiai parašiutininkai 
Amerikoje

Dabar lietuviai sportininkai iš tė
vynės Amerikoje nėra jokia naujie
na. Čia per paskutinius kelerius me
tus jau yra viešėję, turbūt, bent de
šimties sporto šakų atstovų. Tačiau 
vis dar atsiranda naujų sporto šakų 
reprezentantų: jų tarpe tokių, kurie 
atrodo lyg ir egzotiškai.

Tokiais būtų galima pavadinti pa
rašiutininkus, kurie angliškai vadi
nasi “Skydivers”. Septyni šios spor
to šakos atstovai buvo atvykę į Los 
Angeles apylinkes ir jie ten išbuvo 
nuo sausio 17 iki vasario 6 dienos. 
Atvykusi grupė buvo iš Kauno avia
cijos sporto klubo (jame be parašiu
tininkų reiškiasi ir sklandytojai bei 
aviamodelistai). Jie dar ne taip se
niai įsisteigė ir neturi didesnio pa
tyrimo. Ypatingai sunkumų yra su 
parašiutais bei apranga, kuri Lietu
voje yra menkos kokybės.

Lietuvos parašiutininkai Ameri
koje viešėjo amerikiečių panašios 
sporto šakos mėgėjų kvietimu. Kau
niečiai amerikiečius pas save jau 
buvo pasikvietę pernai, o šie — atsi
lygino tuo pačiu. Tačiau amerikie
čiai ne tik pasikvietė, bet ir apmo
kėjo lietuviams kelionės bilietus 
nuo Mexico City į Los Angeles ir at
gal (į Meksiką jie skrido tarybiniu 
lėktuvu).

Vienas iš šios grupės narių — 
Kauno politechnikos instituto stu
dentas Raimundas Pimpė dar buvo 
sustojęs Čikagoje ir čia jis mums 
plačiau papasakojo apie savo kulti
vuojamą sporto šaką, kuri, iš tiesų, 
yra pavojinga ir labai jau egzotiška. 
Šis sportas yra ne tik brangus (rei
kia lėktuvo, parašiutų, aprangos ir 
kt.), na ir geros orientacijos, drąsos, 
koordinacijos ir t.t. Normaliai iš 

Parašiutininkai virš Kalifornijos laukų. Jie, dar neišsiskleidus parašiu
tams, atlieka visokias figūras Nuotr. iš Ed. Šulaičio archyvo

lėktuvo šokama 12 tūkst. pėdų aukš
tyje, šešių ar daugiau asmenų gru
pėse. Jie tuoj pat susikimba ranko
mis, išdarinėja visokias figūras, dai- 
neišsiskleidus parašiutams. Tik at
likus numatytą programą, jie nusi
leidžia parašiutais.

Beje, mūsiškiai parašiutininkai 
Los Angeles mieste (jie rungtyniavo 
ir mokėsi šios sporto šakos meno tri
juose orauosčiuose nepertoliausiai 
Los Angeles) turėjo susitikimų su 
mūsų tautiečiais. Jiems vieną pobū
vį buvo suruošęs vietinis lietuvių 
sporto klubas “Banga” ir Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė.

Kauniečių grupę sudarė: R. Pim
pė, K. Staniulis, V. Čėsna, R. Okunis, 
V. Bendžiūnas, V. Račkauskas, V. 
Abramavičius. Jie sekančiais me
tais pakvietė amerikiečius atvykti 
į Lietuvą. Taigi ši draugystė žada 
tęstis ilgesnį laiką, kas lietuviams, 
drąsiems vyrams, išeis į naudą, ka
dangi Amerikoje ši sporto šaka yra 
gerokai toliau pažengusi. Ed. Šulaitis

1990 m. Š. Amerikos 
lietuvių sporto žaidynės 
40-sios Šiaurės Amerikos lietuvių 

sporto žaidynės įvyks 1990 m. gegu
žės 26-28 d.d., Bostone, Mass. Visuo
tinio ŠALFASS-gos suvažiavimo nu
tarimu ir ŠALFASS-gos centro val
dybos pavedimu, žaidynes vykdo 
Bostono lietuvių SK “Grandis” per 
specialiai sudarytą organizacinį 
komitetą.

Žaidynių programoje — 1990 m. 
Š. A. lietuvių krepšinio, tinklinio, 
ledo ritulio, šachmatų, raketbolo 
(Racquetball), kėgfiavimo (Bowling), 
stalo teniso, lauko teniso, skvašo 
(Squash) ir plaukimo pirmenybės. 
Plaukimas vyks baltiečių pirmeny
bių rėmuose.

Krepšinio pirmenybės numatomos 
pravesti šiose klasėse: vyrų A, vyrų 
B, jaunių A, jaunių B, jaunių C, jau
nių D ir moterų.

Tinklinio pirmenybės planuoja
mos vykdyti: vyrų, moterų, mergai
čių A ir mergaičių B klasėse.

Krepšinyje ir tinklinyje prieaug
lio A klasei priklauso gimę 1971 m. 
ir jaunesni, B klasei — gimę 1973 m. 
ir jaun., C kl. — gimę 1975 m. ir jaun. 
ir D. kl. — 1977 m. ir jaun.

Vyrų A klasę krepšinyje sudaro 
iškilesnės komandos, atrinktos 
ŠALFASS-gos Krepšinio Komiteto. 
Likusios komandos žaidžia B klasė
je, kur gali dalyvauti ir vyrų A kla
sės komandas turinčių klubų antro
sios komandos.

Ledo ritulio pirmenybės bus vyk
domos tik vyrų klasėje (amžius ne
ribotas).

Šachmatų, raketbolo, kėgliavimo, 
stalo teniso, lauko teniso ir skvašo 
programos, klasės, etc. bus nustaty
tos po preliminarinės registracijos, 
atsižvelgiant į išreikštą susidomė
jimą bei pateiktus pageidavimus.

Plaukimo pirmenybės vyks baltie
čių pirmenybių rėmuose. Varžybos 
apims visus pagrindinius stilius su
augusių ir visose prieauglio klasė
se. Šuolių į vandenį (diving) nebus. 
Lietuvių pirmenybės bus išvestos iš 
pabaltiečių varžybų.

40-jų žaidynių organizacinio ko
miteto prezidiumą sudaro: Vytau
tas Eikinas — pirmininkas, Tomas 
Ašmanskas — vicepirmininkas, Zita 
Lounsbury-Babickaitė — sekretorė, 
D. Lounsbury — iždininkas, Arūnas 
Kuncaitis — varžybų k-to pirminin
kas, Ignas Viliniškis — finansų tel
kimas, Vytautas Jurgėla ir Rimas 
Veitas — organizaciniai reikalai, 
Aidas Kupčinskas — informacija/ 
propaganda, Edis Auštras, Jr. — ap
gyvendinimas.

Varžybų komitetas: Arūnas Kun
caitis — pirmininkas, Vytautas Eiki
nas I vicepirmininkas, Juozas Aušt
ras — II vicepirmininkas, J. Zapus- 
tas — patalpos, Algis Skabeikis ir 
Ignas Viliniškis — krepšinio vado
vai, Edvardas Auštras ir Russ Mc
Donald — tinklinio, Šarūnas Nor
vaiša — ledo ritulio, Darius Ivaška
— lauko teniso, Bronius Skrabulis
— šachmatų, Arūnas Kleinas — kėg
liavimo, Edvardas Meilus — plauki
mo, Aidas Kupčinskas — stalo teni
so, Algirdas Veliuona — raketbolo 
ir skvašo, Darius Subatis — buriavi- 
mo/“Wind Surfing”. Šiame sąraše 
pateikta tik pagrindiniai pareigū
nai bei sporto šakų vadovai. Iš tik
rųjų varž. k-to sudėtis yra žymiai 
didesnė. , ...

ŠALFASS centro valdyba

“Aušros” žinios
Klubo valdyba nutarė atgaivin

ti lauko teniso sekciją, kuri anks
čiau buvusi labai stipri ir pasieku
si žymių laimėjimų ŠALFASS-gos pir
menybėse. Norintys žaisti lauko te
nisą, berniukai, mergaitės, vyrai ir 
moterys, prašom kreiptis į “Aušros” 
klubo pirmininką Audrių Šileiką — 
150 Colbeck Street, Toronto, Onta
rio, M6S 1V7. Tel. (416) 767-6520.

“Vyčio” žinios
Prisimindami buvusį vytietį 

a.a. Vytautą Balsį, $50 aukojo Toron
to “Vyčio” klubui dr. Antanas ir Bi
rutė Saikai. Klubo valdyba dėkoja.

Hamiltono “Kovo” žinios
Draugiškos krepšinio rungtynės 

vyrų A klasėje tarp Hamiltono “Ko
vo” ir Toronto “Vyčio” 1990 m. kovo 
10 d. baigėsi hamiltoniečių pergale 
115:107. Daugiausia taškų pelnė 
“Kovui” Liongė (38) ir Valaitis (20), 
o “Vyčiui” — T. Karpis (37), Rigato 
(27).

ŠALFASS-gos metinėse žaidynė
se 1990 m. gegužės 25-27 d.d. Bosto
ne “Kovas” ruošiasi dalyvauti su 
dviem vyrų ir viena jaunių krepši
nio komanda.

“Kovo” valdyba dėkoja Hamiltono 
lietuvių bankeliui “Talka” už kiek
vienais metais stambų rėmimą fi
nansiškai. be ko klubo veikla būtų 
neįmanoma. A.G.

Skautų veikla
• Lietuvių skautų sąjunga 

skelbia 1990 m. rašinių konkursą, 
kuriame kviečiami dalyvauti visi 
sąjungos nariai-rės. Temos pagal 
amžių, suskirstytos į tris grupes. 
Jaunesniųjų temos: “Mano draugo
vės sueiga”, “Mano geriausias 
draugas” arba laisva tema. Raši
nys — vieno puslapio. Premijos:
1- ma — $75, II-ra — $50, III-čia
— $25. Skautams-skautėms te
mos: “Gerieji darbeliai lietu
viams ir Lietuvai”, “Kalbėti lie
tuviškai, kodėl, kur?” Rašinys -
2- jų puslapių. Premijos: I-ma - 
$125, II-ra - $100, III-čia - $75. 
Vyčiams ir vyr.sk. temos: “Lietuva: 
senovėje, nepriklausomybėje ir 
dabar”, “Ką gauname iš Lietuvos 
ir ką jai duodame” arba laisva 
tema. Rašinys — 2-jų puslapių. 
Premijos: I-ma — $150, II-ra — 
$125, III-čia — $75. Rašinius pa
duoti iki gegužės 1 d. Siųsti LSS 
rašinių komisijai, 40 Burrows 
Ave., Islington, Ont. M9B 4W7. 
Konkurso premijos bus padeng
tos iš prel. S. J. Prunskio Lietu
vių fonde įdėtos pinigų sumos 
palūkanų.

• Ruošiamasi Lietuvių skautų 
sąjungos vadovybės rinkimams, 
1990-1993 m. kadencijai. Kviečia
mi visi broliai ir sesės nuo 18 m. 
amžiaus registruotis ir aktyviai 
dalyvauti vadovybės rinkimuose. 
Taip pat visi turi būti susimokėję 
nario mokestį. Kandidatai į vado
vybę — ne jaunesni kaip 21 m. ir 
turi turėti bent paskautininkio-ės 
laipsnį. M.
• 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

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

MMb LIETUVIŲ 

n»nAnii a KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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

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

10 % už 2 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius 
10'/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. 
10’/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 

6’/2% už kasd. pal. čekių sąsk.

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

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

(fixed rate)

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

(variable rate)

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

AKTYVAI virš 76 milijonų dolerių

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

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

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

Telefonas 532-1149

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR

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

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

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Nekilnojamo turto (staiga, 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.

R6MKK
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 mietai ir sąžiningai patarnauti. 

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



A. a. STEPAS KAIRYS

Prisimename
Prieš dvidešimt metų kovo 

25 d. staiga mirė skautų ir KLB 
veikėjas Stepas Kairys. Šian
dien sunku būtų ir atrinkti, kas 
ir kaip naudojasi velionies vi
suomeninio darbo ir pavyzdžio 
palikimu. Tik prisimename: 
daug šviesaus optimizmo skau- 
tybės ir lietuvybės darbams jo 
redaguotame “Skautų aide”, 
stovyklose dar vis aidi ir aidės 
jo sukurtos skautiškos dainos, 
daug nuoširdžių valandų bend
ruomenės darbuose, sueigų už
siėmimuose kai ką puoselėtų 
birbynių pradmenys išvedė į 
profesionalius muzikus, kai 
kam paliko ryškų idealizmo 
bruožą ... Toks ir panašus mi
rusiųjų palikimas - tai juk tar
si jų pačių gyvybės pratęsimas. 
Ir užtat ne amžius, bet gyveni
mo turinys kalba ir šiandien 
apie Namo nuėjusį. “Ateina 
naktis”, bet po jos aušra. Ir jei
gu ji nebe mums, tai tiems, ku
rie eina po mūsų. Č.S.

TO RON T ©»t
Šalpos popietę Lietuvos "Ca

ritui” paremti kovo 25, sekma
dienį, Anapilio salėje suren
gė KLKM draugijos Lietuvos 
kankinių parapijos skyrius 
ir religinė sekcija. Įžanginiu 
žodžiu ją pradėjo Vyt. Balčiū
nas ir pakvietė sol. Slavą Žie- 
melytę pravesti giesmę “Lietu
va brangi”. Į giedojimą įsijun
gė visi dalyviai. Originalių 
minčių kalbą pasakė svečias 
iš Lietuvos kun. Edmundas At
kočiūnas, OFM, vedęs rekolek
cijas toje parapijoje. Tai die
nai pritaikytą meninę progra
mą atliko sol. S. Žiemelytė, 
fleitistas T. Regina ir muz. J. 
Govėdas. Visiems padėkos žo
dį tarė kat. moterų skyriaus 
pirmininkė A. Augaitienė. 
Kun. E. Atkočiūnui, OFM, su
kalbėjus maldą, visi sotino
si J. Gurklienės paruoštais 
pietumis, o savanorės mote
rys aptarnavo stalus. Popie
tėje dalyvavusi PLB vicepir
mininkė Gabija Petrauskienė 
padarė įdomų pranešimą apie 
paskutinius įvykius Lietuvo
je. Popietėje dalyvavo apie 
200 svečių. “Caritui” paremti 
buvo sutelkta per $3.000. vb

Norintieji nemokamai gauti 
Lietuvoje leidžiamą Sąjūdžio 
savaitraštį “Mažoji Lietuva” 
yra prašomi pranešti savo ad
resą Hamiltono telefonu (416) 
385-3453 šio laikraščio atsto
vui Kanadoje Ričardui Mačiu
kui. Jei savaitraštis patiks, 
(o jis ypač turėtų sudominti 
iš Klaipėdos krašto kilusius 
tautiečius), metų pabaigoje 
galima bus jį paremti laisva 
auka.
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Toronto Lietuvių namų
balandžio 22, sekmadienį, 1 v.p.p. ruošiami

tortai, Ra va.
Programoje: pianistė Leokadija Kanovičienė, Toronto Maironio mokyklos mokiniai, Velykų senelė.

Stalai numeruoti. įėjimas suaugusiems - $15, jaunuoliams nuo 5-12 
metų - $7, vaikams iki 5 metų - nemokamai. Bilietus prašome įsigyti iš 
anksto sekmadienio popietėse pas LN moterų būrelio nares ir darbo 
valandomis LN raštinėje.

Atsilankę į pietus turėsite progą aplankyti P. Markuškio ir B. Ma- 
rijošiaus darbų parodą, kurios atidarymas įvyks balandžio 21, 
šeštadienį, 4 v.p.p. Visus kviečia rengėjai —

Toronto Lietuvių namai ir LN moterų būrelis

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

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

Š. m. balandžio 1, sekmadienį, 6 v.p.p., 
Toronto Lietuvių namuose šaukiamas

KLB narių susirinkimas
Programoje: valdybos pranešimai apie įvykius Lietuvoje, 

svarbios diskusijos ateities veiklos klausimais.
Dabartinė būklė Lietuvoje reikalauja skubaus ir vieningo 
mūsų reagavimo. Šiame susirinkime laukiama išgirsti siūlo
mų gairių tolimesnei veiklai. Kviečiame visuomenę gausiai 
dalyvauti. , , ,

KLB krašto valdyba

A. a. Antano Žemaičio atmi
nimui Genovaitė ir Antanas 
Cibai "Tėviškės žiburiams” 
aukojo $15.

A. a. Antano Žemaičio atmi
nimui Elena Jasevičienė ir šei
ma “TŽ” aukojo $25.

A. a. A. Žemaičio atminimui 
brolis Juozas Žemaitis iš Ci
cero, IL “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A. a. Apolinaro Beresnevi
čiaus atminimui K. B. A. Žu
tautai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A. a. Balio Krono ir a.a. Jono 
Adomausko atminimui K. Meš
kauskienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $40.

Poetės Marijos Aukštaitės 
centras šiuo metu išspausdi
no dvi poezijos knygas: “Sielos 
simfonijos” (346 psl., kaina — 
$30) ir “Sopulingoji lietuvė 
motina” (99 psl., kaina — $25). 
Šias knygas galima įsigyti pas 
A. F. Navikevičių, 46 Arthur 
Mark Drive, Port Hope, Ont. 
L1A 3X1, Canada.

Andrew Witer kovo 12 d. pa
siuntė laišką Kanados užsie
nio reikalų ministeriui, pri
mindamas, jog Kanada niekad 
nepripažino Lietuvos aneksa- 
vimo ir ragina Kanados val
džią pripažinti naują Lietu
vos vyriausybę ir su ją užmegz
ti diplomatinius ryšius.

Jesse Flis, Kanados parla
mento narys, praneša, kad ko
vo 28, trečiadienį, 8 v.v. ir ba
landžio 4, trečiadienį, 8 v.v. 
televizijoje — McLean-Hunter 
Cable 10 — bus rodoma progra
ma, kurioje, pasinaudodamas 
nuotraukomis, perduos savo 
įspūdžius iš Lietuvos. Jis bu
vo Sąjūdžio svečias ir stebė
jo vasario 24 d. rinkimus. Taip 
pat ši programa bus rodoma 
balandžio 12, ketvirtadienį, 
7.30 v.v. ir balandžio 15, sekma
dienį, 9.30 v.r. —- Graham 
Cable 10.

“The Toronto Sun” kovo 25 d. 
laidoje rašo, kad Toronto lie
tuvių šeštadieninės mokyk
los mokiniai šeštadienį nutrau
kė pamokas ir rašė laiškus 
Kanados ministeriui pirmi
ninkui, užsienio reikalų mi
nisteriui, dienraščių redak
toriams, prašydami, kad Ka-

nada pasmerktų Sov. Sąjun
gos kariuomenės naudojimą 
Lietuvoje ir pripažintų Lie
tuvos kovą tapti laisvu kraš
tu. “Atrodo kaip Pragos pava
saris, — kalbėjo mokyklos ve
dėja Giedra Paulionienė — 
“yra žodžių karas, propagan
da, mokiniai tai jaučia”. Penk
tadienio vakare Toronto Mai
ronio mokykla buvo rodoma 
televizijos žiniose. J.

—ŠYPSENOS—

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS

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

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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

CHOICE Si 
IN THEM

ALL THE

MASKELL INSURANCE world-

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

KELIONĖS 
Į LIETUVĄ 
1990

Paremiant Sąjūdžio raginimą vengti Maskvos, 
užsakome tiesiogines keliones į Lietuvą.

SKRIDIMŲ MARŠRUTAI:
Torontas-Frankfurtas-Vilnius (išskrenda kiekvieną šeštadienį); 
Vilnius-Frankfurtas-Torontas (grįžta kiekvieną pirmadienį). Grįž
tant, nakvynė Frankfurte; Torontas-Varšuva-Vilnius (išskrenda 
pirmadieniais ir penktadieniais); Vilnius-Varšuva-Torontas (grįžta 
trečiadieniais ir sekmadieniais). Grįžtant nakvynė Varšuvoje. 
Apie visus šiuos ir kitus tiesioginius skridimus į Lietuvą, smulkesnių žinių 
teiraukitės mūsų įstaigoje. Vietos garantuojamos įmokėjus $200 rank
pinigių. Vietų skaičius labai ribotas. Užsisakykite vietas dabar.

KVIEČIAME D AL YVAUTI

LIETUVIŲ DIENOSE

Australijoje - Melbourne 
1990 m. gruodžio 26 — 31 dienomis. 
Šventėje dalyvaus svečiai iš viso pasaulio ir Lietuvos. 
Norintiems paruošta įdomi turistinė programa 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.

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.

Iškaba tavernoje
“Jei geri užsimiršimui, už

mokėk iš kalno”.

Už ar prieš ...
A. Jūragis šitaip eiliuoja:

Į aukštą žolę įsisukę, 
Žiogai vis čirškia kaip padūkę. 
Jie atkakliai tą gaidą prieš 
Ar būsi už, ar būsi prieš.

Izraelio-Egipto kare
Kilus Izraelio-arabų karui, 

Vilniuje buvo šitaip juokiama
si:

- Į nelaisvę paimamas arabų 
tankistas, kurio išvaizda (švie
sūs plaukai ir ilga rubaška) 
sukelia rimtų abejonių. Izrae
lio karys nustebęs žiūri į jį, o 
tankistas, pasipiktinęs, taria:

- Nu i čto, araba nie vidiel? ..

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

1-800-387-1883 (toll free)
• Turi daugiau kaip 13 metų patyrimą 

investacijų srityje
, Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 

“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
[“Mutual funds”, auksą ir sidabrą

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

RF/HKK 

west realty Inc., realtor 
an independent member broker

II EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

SHERLOCK 

HOMES 
H I A I I M A I I I M

KI Al I t • K

tl^*
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Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

Gntuw-
' 1r~r~r flTlI

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

<9>
FAX 233-0285 Tel. 233-3334
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

INSURANCEO Ivr^^I 1ILIV 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 LDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

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



JUODOJO KASPINO DIENOS komiteto iniciatyva, 
kovo 31, šeštadienį, 2 v.p.p., Toronto miesto rotušės aikštėje įvyks

DEMONSTRACIJA, 
reikalaujanti Kanados valdžią pripažinti atstatytos Lietuvos nepriklausomybę 
Šioje demonstracijoje pažadėjo dalyvauti - latviai, estai, ukrainiečiai, lenkai, rumunai, 

balgudžiai, vokiečiai, čekoslovakai. vengrai ir kiti.
Kanados Lietuvių Bendruomenė prašo visus Toronto apylinkėje gyvenančius lietuvius 
šioje demonstracijoje gausiai dalyvauti su vėliavomis ir plakatais.

Kanados Lietuviu Bendruomenė

10 psi. « Tėviškės žiburiai » 1990. III. 27 - Nr. 13 (2092)

» MONTREAL

SSL “TEVISKES ŽIBURIŲ

1990 m. balandžio 21, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje

MENINĖJE PROGRAMOJE 
su nauju dainų repertuaru

išgirsite
Toronto

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

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

galėsite

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

TO II O N T ® «
Anapilio žinios

— Kovo 25, sekmadienį, mel
dėmės už laisvan ir nepriklauso- 
man gyvėniman žengiančią Lie
tuvą. 11 v.r. Mišiose aukas nešė 
Maironio mokyklos mokiniai. Su 
vėliavomis dalyvavo šauliai, KLK 
motery draugijos narės ir skautai.

— Kard. G. E. Carter pasitraukė 
iš Toronto arkivyskupo pareigą 
ir jas dabar pradėjo eiti arkiv. 
Aloysius Ambrozič.

— Naujuoju mūsą parapijos vi
karu paskirtas kun. Valdas Brau
kyta. Sveikiname jį!

— Motinos dienos pietūs Ana
pilio salėje bus gegužės 13, sek
madienį, 1 v.p.p. Numatyta jau
nimo atliekama meninė programa. 
Maistą ruoš J. Gurklienė.

— Parapijos tarybos kultūrinė 
sekcija, vad. sol. S. Žiemelytės, 
rengia metinę jaunų talentų po
pietę, balandžio 1, sekmadienį, 
12.30 v.p.p. Anapilio salėje. 
Kviečiami dalyvauti visų meno 
šakų jaunuoliai. Tuo pačiu metu 
planuojama surengti jaunųjų ta
pytojų, braižytojų ir skulptorių 
parodą. Registruotis pas S. Žie- 
melytę tel. 823-7261.

— Aukojo Religinei Liet, šal
pai: $125 — V. V. Valiuliai; Sud- 
burio lietuviai: $100 — M. P. Vens- 
kai; $50 — J. B. Stankai, K. Ramo
nas; $40 — L. Kulnys; “Caritas”: 
$100 — J. Staškevičius; Motinos 
Teresės labdarai: $20 — A. Vaiš
vilienė; parapijai: $100 — dr. R. 
D. Stas; $50 — V. Stankienė, M. 
Pranys, $20 — A. Vaišvilienė (so
cialinei sekcijai).

— Mišios balandžio 1, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Antaną Rinkū- 
ną, 11.00 v.r. už parapiją; Wasagoje 
2.00 v.p.p. už a.a. Steponą Viščių.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $100 A. Draugelis. Iš viso 
statybos fonde yra $163,216. Aukos 
priimamos “Paramoje” sąsk. nr. 
8711, Prisikėlimo parapijos ko
operatyve sąsk. nr. 155332.17 ir 
“Talkoje” sąsk. nr. 4259. Aukos 
atleidžiamos nuo valstybinių mo
kesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 300 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: A. Jonynas, L. Jonynai
tė iš Kauno; R. Niūniavienė iš 
Kretingos; L. Galginienė iš Klai
pėdos; dr. A. Grinis iš St. Peters- 
burgo, Florida.

— Balandžio 1, sekmadienį, 1 
v.p.p. LN įvyks LN moterų būre
lio narių metinis susirinkimas. 
Narių dalyvavimas būtinas.

— Balandžio 22, sekmadienį, 
1 v.p.p. Karaliaus Mindaugo me
nėje įvyks velykiniai pietūs. 
Bilietai gaunami sekmadienio 
popiečių metu pas moterų būre
lio nares, ir darbo valandomis 
LN raštinėje.

Everestas Apanavičius iš Ha
miltono, Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo proga, 
įnešė į KLF $100.

[H

Prisikėlimo parapijos žinios
— Metinės parapijos rekolekci

jos, kurias praves kun. Edmundas 
Atkočiūnas, OFM, iš Kretingos, 
vyks balandžio 2-8 d.d. Rekolekci
jos prasidės balandžio 2, pirma
dienį, 7.30 v.v. Šiokiadieniais nuo 
pirmadienio iki penktadienio Mi
šios ir pamokslas bus 9.30 v.r. ir 
7.30 v.v. Ketvirtadienį vakare bus 
duodamas palaiminimas su Šven
čiausiuoju . Šeštadienį Mišios ir 
pamokslas 9.30 v.r., 4 v.p.p. Mišios 
ir pamokslas jaunimui, jaunoms 
šeimoms, 6 v.v. Mišios ir pamoks
las visiems. Išpažinčių bus klau
soma prieš kiekvienas Mišias.

— Rekolekcijų savaitės penkta
dienį, 7 v.v., “Volungės” choras, 
diriguojamas muz. D. Viskontie- 
nės, su sol. Anita Pakalniškyte ir 
muz. J. Govėdu atliks Faure “Re
quiem” veikalą. Visi kviečiami 
ateiti į rekolekcijų Mišias pusę 
valandos anksčiau išklausyti šio 
gražaus veikalo.

— Parapijos metinis susirinki
mas įvyks balandžio 1, sekmadie
nį, tuoj po 11.30 v. Mišių parodų 
salėje.

— Vaikų priežiūra (iki 5 metų 
amžiaus) vyksta per 10.15 v. Mi
šias salėje ant scenos. Tai daro
ma, kad tėveliai galėtų ramiai 
šventovėje dalyvauti Mišiose.

— Parapijos tarybos visuomeni
nė sekcija, kuriai pirmininkauja 
L. Nakrošienė, praeitą sekmadie
nį suorganizavo parapijos metinę 
vakarienę.

— Parapijai aukojo: $200 — a.a. 
Stasės Gindrėnienės šeima, J. Ši
leikienė; $100 — B. Stalioraitienė; 
$50 — A. Skučaitė, D. R. Gagne, V. 
Dunderienė, A. J. Bušinskai, M. V. 
Kriščiūnai, M. J. Kari, J. B. D., E. 
Walenciej; Religinei šalpai: $100
— H. I. Matušaičiai; $50 — J. B. Ba
naičiai, I. S. Girdzijauskai, N. N., 
B. Stalioraitienė, J. Vitkūnas; 
Vyskupo fondui: $50 — B. Stalio
raitienė; Vienuolynui: $50 — B. 
Stalioraitienė.

— Mišios balandžio 1, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už Kovalskių šei
mos mirusius. 9.20 v.r. — už a.a. 
Alfonsą Joniką, 10.15 v.r. — už a.a. 
Nastę Žilaitę, už a.a. Jurgį Gylį, 
už a.a. Petrą Jankauską, 11.30 v.r.
— už gyvus ir mirusius parapijie
čius.

A. a. Jono Radvilos atmini
mui Juozas ir Antosė Asmena- 
vičiai KLF aukojo $25.

KANADOS LIETUVIŲ FON
DAS praneša, kad studentai, 
norintys gauti stipendijas 1990- 
91 mokslo metams, turi paduo
ti fondui prašymus iki š. m. ge
gužės 15 d., juos atsiunėiant Ka
nados lietuvių fondui, 1573 Bloor 
St, VV., Toronto, Ontario M6P 
1A6. Specialiai paruoštus pra
šymo blankus stipendijai gauti 
galima pasiimti iš KLB krašto 
valdybos raštinės arba paprašy
ti jas atsiųsti, rašant: KLB kraš
to valdyba, 1011 College St., To
ronto, Ont. M6H 1A8. KL Fondas

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

£ KONCERTAS
<_7 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

įvyks 1990 m. balandžio 1, sekmadienį, 12.30 v.p.p. 

(po 11 vai. Mišių), ANAPILIO SALĖJE 
PROGRAMOJE (vairių meno 
įėjimas - laisva auka.

Koncertą rengia ir visus kviečia atsilankyti -
Anapilio parapijos tarybos kultūrinė sekcija

šakų talentai.
Po koncerto kavutė.

KODĖL DAUGELIS IŠ JŪSŲ UŽ KREDITO
KORTELIU (Credit Cards) PASKOLAS MOKATE

— Kodėl nepaimti sutarties paskolos (contract loan) iš savo kredito kooperatyvo?
— Šią paskolą galima automatiškai pervesti kiekvieną kartą, kai tik pritrūks pinigų

jūsų čekių sąskaitoje.
— Ją galima atmokėti pagal susitarimą dalimis arba visą iš karto.
— Ją galima atnaujinti daug kartų be naujo prašymo.
— Nuošimčiai imami už šią paskolą yra tokie pat kaip ir už reguliarią asmeninę 

paskolą. (Žiūrėk mūsų skelbimą “Tėviškės žiburiuose”).
— Taupyk ir skolinkis tik savam kredito kooperatyve, bet nemokėk plėšikiškų 

nuošimčių svetimiesiems.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

j

KLB Toronto apylinkės tary
bos susirinkimas kviečiamas 
1990 m. balandžio 8 d., 3 v.p.p., 
Toronto Lietuviu namuose, 
pensininkų kambaryje, 3-me 
aukšte. Toronto apylinkės na
riai, organizacijų atstovai ir 
visuomenė kviečiami dalyvau
ti. Valdyba

Toronto Lietuvių namuose 
Vytauto Didžiojo menėje š. 
m. balandžio 3, antradienį, 
8 v.v. įvyks susitikimas su 
Kanados parlamento nare 
Pauline Brovves, kuri pasida

ID

lins įspūdžiais iš Lietuvos. 
Ji buvo Kanados valdžios at
stovė ir stebėtoja vasario 24 
d. rinkimuose. Prašome lietu
vių visuomenę gausiai daly
vauti ir parodyti, kad domi
mės įvykiais Lietuvoje. Gau
sus dalyvavimas parodys Ka
nados valdžiai, kiek mums rū
pi Lietuvos kova dėl nepri
klausomybės. Taip pat kalbės 
neseniai iš Lietuvos grįžusi 
Gabija Petrauskienė ir supa
žindins su paskutiniais įvy
kiais Lietuvoje.

Baltiečių moterų taryba

n

\

Toronto “Gintaro” ansamblio 
35-čio iškilusis koncertas įvyks 
gegužės 12, šeštadienį, Anapi
lio salėje. Programoje daly
vaus visos gintariečių grupės, 
per 100 šokėjų. Po to bus šo
kiai, grojant Les and the Music 
Masters orkestrui. Taip pat 
bus loterija su vertingais lai
mikiais. Kviečiame visus apy
linkių lietuvius, o ypatingai 
buvusius gintariečius, koncer
te dalyvauti ir susipažinti su 
dabartiniais šokėjais. Stalai 
jau dabar rezervuojami pas J. 
Vingelienę tel. 233-8108 ar pas 
G. Šimkienę tel. 766-8844.

Tėvų komitetas

Lietuvos Aukščiausios Tarybos 
paskelbtas nepriklausomybės at
statymas kovo 11 d. dėl silpnos ko
munikacijos viešai nebuvo pami
nėtas. Kai kurios šeimos su bičiu
liais privačiai tai džiaugsmingai 
atšventė. Bet Montrealio anglų ra
dijas ir didžioji spauda Lietuva 
domėjosi. Kovo 12 d. buvo gana il
gas pasikalbėjimas su Birute Na- 
giene per CBC radiją, o sekančią 
dieną dienraštis “The Gazette” 
įdėjo ilgoką straipsnį ir nuotrau
ką apie “Nepriklausomos Lietu
vos” laikraštį ir jo redaktorę B. 
Nagienę.

Juozinių paminėjimą surengė 
Jūros šaulių kuopa “Neringa” ko
vo 18 d. AV parapijos salėje. Pri
sirinkus pilnai salei žmonių ir su
sodinus visus varduvininkus, pa
puoštus gėlytėmis, prie garbės 
stalo, gražią deklamacijų, piano 
skambinimo ir ragelių muzikos 
programą atliko Montrealio litua
nistinės mokyklos mokiniai. Jiems 
vadovavo mokyklos vedėja Joana 
Adamonytė ir dr. Remigijus Šat
kauskas. Aldona Vaicekauskienė 
puikiai pravedė programą ir per
skaitė ilgą sąrašą organizacijų, 
kurios sveikino Juozus, o ypatin
gai kleboną kun. Juozą Aranaus- 
ką. KLB Montrealio apylinkės val
dybos pirm. Arūnas Staškevičius, 
pasveikinęs Juozus, kvietė visus 
dalyvius pasirašyti peticiją, kuri 
bus pasiųsta Kanados ministeriui 
pirmininkui, prašant atitinkamos 
paramos ryšium su M. Gorbačio
vo ultimatumu, kad Lietuva at
šauktų savo nepriklausomybės at
statymo paskelbimą.

Po to visiems Juozams buvo su
giedota “Ilgiausių metų”. Kun. J. 
Aranauskas Juozų vardu lakiu žo
deliu padėkojo šio pobūvio rengė
jams, mokiniams ir šių pietų vy
riausiai šeimininkei Genei Balai- 
šienei. Svečiui iš Lietuvos kun. 
Aloyzui Volskiui palaiminus vai
šes, visi dalyviai gardžiavosi ska
niais pietumis.

Šv. Kazimiero parapijai surasta 
vargonininkė, todėl choras yra 
kviečiamas vėl aktyviai įsijungti 
į giedojimą.

Aloyzas Stankevičius, kaip anks
čiau buvo minėta, vasario mėnesį 
lankėsi Lietuvoje ir padarė įdo

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC, 
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. HIX 1L7

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

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

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

MOKA UŽ:
Certifikatus ............... - 111/2% Taupymo-special................ 7 %
Term, indėlius:

101/2%
.... 101/4%

Taupymo-su gyv. dr............ 61/2%
1 metų ...............-.
180 d. - 364 d. ...

Taupymo-kasdienines...... 6’/4%

120d. - 179 d. ... .... 1O'/4% Einamos sąsk......................... . 41/2%
60 d. - 119 d. ... .... 10 % RRIF - RRSP - term............ 1 13/4%
30 d.- 59 d............ -į o % RRIF-RRSP-taup.............

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

8 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve
Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

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

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

VYRESNIO AMŽIAUS VYRUI rei
kalinga šeimininkė, kuri sutiktų gy
venti jo bute. Skambinti tel. 767-5505.

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

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.

mią vaizdajuostę iš paskutinių 
įvykių. Ši vaizdajuostė bus rodo
ma AV parapijos salėje balandžio 
1 d. po 11 vai. pamaldų.

Linas ir Asta (Kličiūtė) Staške
vičiai kovo 16 d. susilaukė antros 
dukrelės.

A.a. Pranciška Gorienė (Neve- 
rauskaitė), 79 m. amžiaus, mirė ko
vo 11 d. Po pamaldų AV šventovė
je kovo 14 d. palaidota Notre Da
me des Neiges kapinėse. Liūdi vy
ras, duktė, sūnus, jų šeimos ir kiti 
giminės.

A.a. Mėta Eizerytė mirė kovo 9 d. 
Po pamaldų šv. Jono liuteronų 
šventovėje kovo 16 d. palaidota Le 
Cimetiere Pre du Fleuve kapinė
se. Liūdi giminės. B.S.

Prancūziškoji ir angliškoji spau
da labai daug rašo apie Lietuvą, 
paskelbusią savo nepriklausomy
bę. Dienraščio “The Gazette” re
porteris Irwin Block aplankė sa
vaitraščio “Nepriklausoma Lie
tuva” redakciją, pasikalbėjo su 
redaktoriais — Birute Nagiene 
bei dr. Henriku Nagiu, išspausdi
no pasikalbėjimą su jais ir įdėjo 
didelę B. Nagienės nuotrauką. 
Aprašyme pabrėžiama mintis, 
kad Kanados vyriausybė turėtų 
pripažinti dabartinę Lietuvos vy
riausybę ir nesitenkintų vien jos 
okupacijos nepripažinimu. Esą 
pranašystė laikraščio “N. Lietu
va”, turinčio 1400 prenumerato
rių, išsipildė po 50 metų.

Prancūziškame laikraštyje (gau
toje iškarpoje nepažymėtas nei 
pavadinimas, nei data) buvo iš
spausdintas pranešimas iš Kve
beko miesto, kur posėdžiauja pro
vincinis parlamentas, didelėm 
raidėm skelbiantis: “Bourassa 
vengia bet kokio nacionalistinio 
pareiškimo. Liberalai atsisakė 
pasveikinti Lietuvą.” Mat vienas 
atstovas norėjo pasiūlyti parla
mentui tekstą pareiškimo, išreiš
kiančio Kvebeko provincijos svei
kinimą bei pritarimą lietuvių tau
tai, tapusiai suverenia valstybe. 
Premjeras tam pasipriešino, bi
jodamas Kanados anglų reakci
jos, kuri tokiame pareiškime ga
linti įžiūrėti Kvebeko užmojį pa
sekti Lietuvos pavyzdžiu ir pasi
skelbti nepriklausoma valstybe.

Kor.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

IŠNUOMOJAMAS trijų miega
mųjų butas prie labai gero susi
siekimo. Kaina - $960 per mėnesį. 
Skambinti Viskontui tel. 236-3788 
Toronte.

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

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

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

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


