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Blaškoma motina
.Kasmet švenčiame Motinos dieną, įrikiuotą visų 

kitų metinių švenčių eilėje. Ir, rodos, koks gi būtų be 
tos šventės pavasaris, kam žydėtų tiek daug gegužės žie
dų? Kas užpildytų tuštumą be motinos vardo šeimose, 
šventovėse, minėjimuose? Motinos diena, laukiama ir 
pergyvenama, taipgi nors trumpam mus pristabdo, kad 
galvotume apie meilę — tokią aiškią ir gryną, tokią tik 
iš motinos tegalinčią spinduliuoti. Tuo būdu Motinos 
diena — tai tikrosios meilės diena. Tai mažas metinis 
blykstelėjimas, kada viešai, iškilmingai ir atvirai taria
me nuoširdų AČIŪ už tą meilės spinduliavimą — esa
mą ar buvusį, pajaustą ar nesuprastą, gal net atstumtą. 
Ir klausiame: kurioje vietoje aš, kurioje tu, kokie buvo
me ar esame, kokie norėtume būti, bet nebeįstengiame?

IŠKELIANT kilnų motinystės pašaukimą ir pačią 
motiną kaip gyvybės pradininkę, amerikietės A. 
Jarvis iniciatyva Motinos diena pradėta švęsti Fila
delfijoje 1908 metais. Ši graži šventė greitai paplito po 

visą pasaulį. Nuoširdžiai buvo priimta ir nepriklauso
moj Lietuvoj, kurios 1922 metų konstitucija motinystei 
skiria ypatingą valstybinę globą, sudariusią geras są
lygas steigtis motinystės bei šeimos reikalais besirūpi
nančioms organizacijoms. Teisingai buvo suprasta ir 
pabrėžta, kad tautos stiprybė priklauso nuo šeimų, o 
šeimos — nuo pasišventusių ir savo pašaukimą supran
tančių motinų. Tautos didvyrių ar šiaip nusipelniusių 
asmenų apybraižose greta jų žvelgiame ir į motinas, sa
vo augintiniams jau pačioje gyvenimo pradžioje rodžiu
sias teisingąją kryptį, padedančią geriau orientuotis 
pasaulėžiūrų kryžkelėse. Tautos požiūris į motinystę 
romantišku “močiutės sengalvėlės” vaizdu buvo glau
džiai susijęs su religiniu-sakramentiniu pagrindu, į 
kurį remiasi žmonijos kūrimas, šeimų stiprybė, meilė 
ir laimė. Šitokioje motinystės sampratoje savo esmin- 
gumo nesumenkina nė pati Motinos dienos šventė.v

ŠIANDIEN, deja, matome tą šventę pridengiamą 
kažkokiu tamsėjančiu šydu, pro kurį ne vienam 
tik vardas beįžiūrimas. Kai kam — tai laiko tėk
mės, gal naujoviškų klystkelių, gal nepasitenkinimų ar 

reikalavimų audinys. Priežasčių — ne viena. Bet jos vi
sos vis dėlto tos pačios kilmės, kur vis smarkiau ir smar
kiau ima suktis ašis, vadinama AŠ. Ji savo dūzgiančiu 
greičiu ir smarkia plėtra užgriebia ne vieną — ir vaiką, 
ir motiną, ir tėvą, ir... — ak, kur einam, žmonės! Netikin
tiems čia lengviau: nutarė, kad Dievas mirė, ir jie “lais
vi”. Bet kas su tais, kurie tiki į Dievą? Gal geriau nebū
ti, negu gyventi sulaužytam ir žinoti, kad egoizmas nie
kada negalės suklijuoti subyrėjusių dalių? O gal vals
tybinių komisijų raminimas “neimk į galvą” ateina pa
galbon? Ateina ir kelia klausimą: nuo kada gi iš tikrų
jų prasideda žmogus? Taip — nuo kada? O pirmiausia 
— kas gi tasai žmogus? Vyriausias teisėjas — taip? O 
negimęs kūdikis — ne? Negi visa tai gali uždengti aukš
tyn kojom verčiamos, kad ir gražiai tradicinės, Motinos 
dienos? Gėlytė, pietūs restorane, o toliau viskas kaip 
sau norite toj užburtoj linksmoj karuselėj, kad tik ant 
gražesnio arkliuko. Gyvenimas nestovi vietoje. Yra įvai
rių sąjūdžių. Jų užteks ir ateityje. Šiandien betgi su tau
tos atgimimu, su jos žengimu į laisvą, nepriklausomą 
gyvenimą labiausiai reikalingas per dešimtmečius iš
barstytų vertybių surankiojimas ir surikiavimas pagal 
Dievo įstatymus. Tokioje atgimimo šviesoje būtų gera 
matyti motinas, jų mylimuosius ir gerbėjus. Kai kam 
gali pasirodyti, kad tai grįžimas atgal. Taip, bet jei per 
šuoliavimą pirmyn kažkur yra nutrūkęs dvasinės gyvy
bės siūlas, reikia grįžti ir jį surišti. Kaip gi kitaip? Č.S.

Pasaulio įvykiai
TRADICINIS GEGUŽĖS PIRMOSIOS PARADAS MASKVOS 
RAUDONOJOJE AIKŠTĖJE šiemet susilaukė tradiciją laužan
čios užbaigos, nemalonios jį virš V. Lenino mauzoliejaus pri
ėmusiam prez. M. Gorbačiovui bei kitiems Sovietų Sąjungos va
dams. Mat šį kartą po oficialios parado dalies buvo leista pra
žygiuoti ir kitiems jame norintiems dalyvauti asmenims. Atro
do, prez. M. Gorbačiovas norėjo pabrėžti savo reformų atneštus 
proveržius, bet iš jų šūkiais ir plakatais išsiliejo aštrūs kritikos 
balsai. Neoficialaus parado dalyvių gretose staiga suplevėsa
vo nemažai nepriklausomybę paskelbusios Lietuvos vėliavų, 
įvairius protesto balsus atskleidė nešami plakatai: “Kremliaus 
Ceaucescus”, “Šalin raudonojo fašizmo imperiją”, “Šiandien
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Indėnai šaudo indėnus
JAV ir Kanados mohawk gen

ties indėnai turi didelį St. Re- 
gis-Akwesasne rezervatą, ku
rio teritorija priklauso Niu
jorko valstijai, Ontario ir Kve
beko provincijoms. Rezerva
te gyvena beveik 10.000 indė
nų, apylygiai pasidalinusių į 
dvi dalis — JAV ir Kanados. 
Įtampos atnešė JAV rezervato 
pusėje atidarytas pustuzinis 
lošimų namų, neturinčių ofi
cialaus Niujorko valstijos lei
dimo. Su tų namų lankytojais 
plačiai atsidarė durys narko
tikams ir prostitucijai. Kana- 
diškos rezervato dalies, indė
nai yra nepatenkinti tokiais 
ramybę drumsčiančiais veiks
mais, bet jų negali sustabdyti. 
Indėnai rezervatą laiko sava 
teritorija. Ontario, Kvebeko 
provincijų ir Niujorko valsti
jos policija nenori kištis į re
zervato vidaus reikalus. Loši
mų namų priešai, nesulaukda
mi policijos pagalbos, pradė
jo ginkluotis kariniais šautu
vais. Apsiginklavo ir pelningų 
lošimų namų gynėjai. Prasidė
jo abipusiai vieni kitus gąsdi
nantys susišaudymai, praėju
sią savaitę atnešę dvi pirmą

sias aukas: buvo nušautas lo
šimų namų priešas M. Pykę ir 
jų šalininkas J. R. Edwards. 
Tik tada indėnų rezervatan 
buvo įsileista Kvebeko provin
cijos ir Niujorko valstijos po
licija. Galutinį sprendimą lo
šimų namų reikalu turės pada
ryti Kanados ir JAV vyriausy
bių, Ontario, Kvebeko provin
cijų ir Niujorko valstijos atsto
vai. Priešingu atveju gali pra
sidėti rimtos mohawk indėnų 
tarpusavio kovos.

Kanados komunistų partija 
ruošiasi savo narių suvažiavi
mui Toronte spalio mėnesį. 
Partijai dabar vadovauja G. 
Hewisonas, prieš porą metų 
pakeitęs W. Kashtaną, vado 
pareigose išsilaikiusį dvide
šimt dvejus metus, nors kom
partija buvo priėjusį liepto 
galą. Spaudos konferencijoje 
G. Hewisonas prisipažino, kad 
dabartinis narių skaičius ne
siekia nė pilno pusantro tūks
tančio. Suvažiavimui yra pa
ruošta daug reforminių pasiū
lymų. Pirmiausia numatoma 
pakeisti partijos pavadinimą, 
iš jo visiškai išbraukiant žodį

(Nukelta į 6-tą psl.)

Lietuvos vyriausybės delegacija balandžio 30 d. lankėsi Kanados sostinėje Otavoje. Nuotraukos viršuje: Lietuvos 
ministerė pirmininkė KAZIMIERA PRUNSKIENĖ įteikia dovaną Kanados užsienio reikalų ministeriui JOE 
CLARK; apačioje iš kairės: Lietuvos prekybos ministeris ALBERTAS SINEVlClUS, užsienio prekybos departa
mento direktorius RIMANTAS PURTULIS, ministerė pirmininkė KAZIMIERA PRUNSKIENĖ, jos patarėjas
RIMANTAS STANKEVIČIUS

Lietuva širdyse ir lupose
Mūsų ministerial Kanadoje • Pasimatymas su Kanados užsienio reikalų ministeriu Joe Clark

Lietuvos ministerė pirmi
ninkė Kazimiera Prunskienė, 
aplankiusi Skandinavijos sos
tines, kur buvo labai nuošir
džiai priimta, balandžio 29 d. 
atskrido į Otavą ir sekančią 
dieną turėjo eilę pasimatymų 
su parlamento nariais, tau
tinių grupių bei spaudos at
stovais ir su pačiu Kanados 
užsienio reikalų ministeriu 
Joe Clarku, kurio įstaigoje be
veik valandą trukusiame pasi
kalbėjime viešnia pareiškė, 
kad Lietuva norėtų vakarie
čių paramos užsitikrinimo 
prieš eventualų nepriklauso
mybės įgyvendinimo sulėtini
mą ar kai kurių išleistų įsta
tymų suspendavimą. Tačiau 
dėl Maskvos spaudžiamo ne
priklausomybės paskelbimo 
atšaukimo negali būti jokių 
derybų. “The Ottawa Citizen” 
atspausdino nuotrauką, kurio
je Kazimiera Prunskienė yra 
entuziastingai sveikinama 
parlamento rūmuose, kur bu
vo gana šiltai sutikta. Pami
nėta ir lietuvių demonstraci
ja su 40 metrų ilgio tautine vė
liava prie parlamento rūmų.

Kanadiečių spauda gana pla
čiai aprašė Kazimieros Pruns
kienės lankymąsi Otavoje ir 
Toronte. Nepašykštėjo plates
nio supažindinimo su viešnia, 
iškeliant nueitą jos gyvenimo 
kelią ir pabrėžiant dabarti
nius įsipareigojimus Lietuvai. 
Dalis darbo esanti vadovauti 
komisijai būsimose derybose 
dėl ekonominės blokados. 
Taipgi - užmegzti prekybinius 
ryšius su Vakarais. Kaip so

vietų parlamento narė ji netru
kus susitiksianti Gorbačiovą 
ir pareikšianti įprastų kriti
kos minčių.

Posėdžiai Toronte
Balandžio 30 d., 10 v.v. To

ronto orauostyje atskridusią 
ministerę pirmininkę pasiti
ko būrelis tautiečių, pasipuo
šusių vėliavėlėmis ir tauti
niais drabužiais. Ją lydėjo Lie
tuvos konsulas H. Lapas, KLB 
krašto valdybos pirm. A. Pace- 
vičius, vertėja Irena Ross, A. 
Juzukonis ir kiti pareigūnai. 
Viešniai įteikta gėlių, nuskam
bėjo posmelis “Graži Lietuva”. 
Gegužės 1 d., antradienį, prisi
jungus Toronto įstaigas lankiu
siems prekybos ministeriui A. 
Sinevičiui ir užsienio ekono
minių ryšių departamento di
rektoriui R. Purtuliui, vieš
nia susitiko su įvairių tauti
nių grupių atstovais, rotušė
je posėdžiavo su burmistru Art 
Eggletonu, buvo priimta Onta
rio ministerio pirmininko Da
vid Petersono, su kuriuo po pa
sitarimo užkandžiavo Sutton 
Place viešbutyje. Popiet su 
abiem Lietuvos delegacijos na
riais sutikta Ontario parla
mente, kur Hugh Edighoffer 
svečius pasveikino parlamen
to narių vardu. Sveikino ir ki
ti parlamentarai, o NDP ir opo
zicijos vadas Bob Rae savo kal
boje išreiškė viltį, kad visų 
laukiamos derybos išves Lietu
vą į nepriklausomybę.

Saviškių tarpe
Didysis susitikimas su tau

tiečiais įvyko Toronto Lietu

Nuotr. L. Daukšos

vių namuose 8 v.v. Jau 7 v.v. 
Mindaugo menė buvo pripildy
ta. Netrukus besirenkantieji 
užėmė ir visus menės balko
nus. Minia ūžė ir kantriai lau
kė, nes vakaras ne kasdieni
nis. Nuotaika pakili - Lietu
vai atstovaujanti ir vadovau
janti, daug kartų matyta laik
raščių nuotraukose ar televizi
jos ekranuose, tuojau čia pasi
rodys ir kalbės. Scenoje Vytis, 
Lietuvos ii- Kanados vėliavos, 
balkonai apjuosti milžiniška 
trispalve. Prieš sutikimą ren
gėjų vardu trumpą žodelį tarė 
V. Kulnys ir pakvietė progra
mai vadovauti Aušrą Karkie- 
nę, tuoj pat pradėjusią su pra
nešimais, kurių pats svarbiau
sias - demonstracija Vašingto
ne birželio 2 d. Laiko nebe
užteko kitiems pranešimams - 
atvyko ministerė pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė, lydi
ma konsulo H. Lapo ir ją globo
jusių bendruomenės pareigū
nų. Sutikta ovacijomis, nuošir
džiais, jautriais plojimais ir 
Lietuvos vardo skandavimu. 
Trumpam buvo pasigirdusi ir 
maršo muzika, bet dingusi mi
nios šūkiuose ir plojimuose. 
Viskam aprimus ir dalyviams 
susėdus, pranešėja A. Karkie- 
nė paprašė atsistojimu ir rim
ties minute pagerbti pirmąją 
nepriklausomybės siekių au
ką Stanislovą Žemaitį, de
monstratyviai Maskvoje susi
deginusį ir iškilmingai palai
dotą Vilniuje. Po to pristatė 
Lietuvos ministerę pirminin
kę: akademikę, ekonomijos

(Nukelta į 2-rą psl.)

Lietuvos blokada, o rytoj — 
Maskvos”, “Mums nereikia Le
nino kulto”, “Mes nenorim so
cializmo”. Visų dėmesį atkrei
pė barzdoto stačiatikių popo 
nešamas kryžius su prikaltu 
Kristumi, M. Gorbačiovui skir
ti popo žodžiai: “Kristus pri
sikėlė, Michailai Sergejevi- 
čiau!” Minioje matėsi sovieti
nių raudonų vėliavų su paša
lintais kūjo ir pjautuvo ženk
lais, girdėjosi šauksmu ir švil
pimu reiškiamas nepasitenki
nimas. Prez. M. Gorbačiovas, 
pusvalandį stebėjęs įsisiūba
vusios minios nuotaikas, išėjo 
iš mauzoliejaus tribūnos su 
savo palyda. Politbiuro ir pre
zidentinės tarybos narys A. 
Jakovlevas aiškino užsienie
čiams žurnalistams, kad pa
radą bandė sudrumsti deši
niojo sparno anarchistai ir 
monarchistai, norintys susi
grąžinti praeitin nugarmėju
sią istoriją. Žurnalistams bet
gi buvo aišku, kad prez. M. Gor
bačiovo reformos susilaukė 
viešumon pirmą kartą tokiu 
mastu prasiveržusio nusivy
limo.

Trys respublikos
Latvijos aukščiausioji ta

ryba 138:1 balsais patvirtino 
nepriklausomybės atstatymą. 
Balsavimą boikotavo atstovų 
mažumą turintys 57 rusų kil
mės nariai. Tarybos rinkimus 
laimėjo Latvijos liaudies fron
tas, turintis tokiems spren
dimams būtiną dviejų trečda
lių atstovų daugumą. Fronto 
vadas A. Gorbunovas buvo iš
rinktas Latvijos aukščiausio
sios tarybos pirmininku. Lat
vija dabar užbaigia Lietuvos 
pradėtus trijų Baltijos res
publikų nepriklausomybės 
siekius. Lietuva nužygiavo 
skirtingu keliu, nepriklauso
mybės atstatymą paskelbda
ma be oficialaus M. Gorbačio
vo sutikimo. Estija, o dabar ir 
Latvija nepriklausomybei at
statyti pasirinko ilgesnį dery
bų kelią su prez. M. Gorbačio
vu. Jam betgi nepatinka ir tie 
daugiau laiko duodantys Es
tijos bei Latvijos siekiai, stip
rinantys dabartinę Lietuvos 
poziciją. Sovietų televizijos 
komentatoriai Latvijos pasi
rinktą kelią nepriklausomy- 
bėn laiko švelnesniu už Lietu
vos, bet jis esąs kietesnis už 
Estijos. Latvijos komunistų 
vadas A. Rubikas, telefonu 
kalbėjęs su prez. M. Gorbačio
vu, kartoja jo ankstesnius kal
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Iš pokalbių Dailiųjų menų klube

tinimus Lietuvai, kad tokiu 
nepriklausomybės paskelbi
mu pažeidžiama Sovietų Są
jungos konstitucija. A. Rubi
kas pranašauja prez. Gorba
čiovo ekonomines sankcijas 
ir netgi galimą Latvijos bei 
Estijos blokadą.

Politikai rašytojai
Atgimstančios Čekoslovaki

jos prezidentu buvo pasirink
tas komunistinio režimo ilgai 
persekiotas dramaturgas Vac- 
lavas Havelas, o dabar pana
šiai pasielgta ir laisvės keliu 
žengiančioje Vengrijoje. Par
lamento rinkimus ten laimė
jo istoriko J. Antallo vadovau
jamas Vengrijos demokrati
nis forumas. Parlamento po
sėdyje prezidentu buvo išrink
tas Vengrijos rašytojų sąjun
gos pirm. Arpadas Goenczas, 
šešerius metus praleidęs ka
lėjime po tragiškai pasibaigu
sio vengrų tautos sukilimo 
1956 m. Jis yra Vengrijos lais
vųjų demokratų partijos na
rys, kuriam teks būti tik lai
kiniu demokratinės Vengrijos 
prezidentu. Mat konstitucija 
reikalauja,, kad prezidentas 
būtų renkamas visos vengrų 
tautos. Šįkart tokių rinkimų 
buvo atsisakyta, nes pirmiau
sia reikėjo demokratiniu bū
du išrinkti parlamentą ir su
daryti vyriausybę. Jie betgi 
bus vykdomi ateityje. Nauja
sis prez. A. Goenczas pakvie
tė istoriką J. Antallą, Vengri
jos demokratinio forumo va
dą, sudaryti ministeriu kabi
netą, kuriam teks pagrindinė 
valdžia. Prezidento postas tė
ra ceremoninio pobūdžio. Bu
simasis premjeras J. Antallas 
tikisi vyriausybę sudaryti ir 
gauti parlamento patvirtini
mą iki gegužės 20 d. Šiuo me
tu Vengriją laikinai valdo kom
partiją pakeitusių socialistų 
premjeras M. Nemethas.

Pirmoji konferencija
Pagrindinius Vokietijos su

jungimo klausimus turės iš
spręsti vadinamoji dviejų su 
keturiais konferencija. Jon 
įsijungia keturių II D. karą lai
mėjusių pagrindinių sąjungi
ninkų ir abiejų Vokietijų vy
riausybių atstovai. Praėjusią 
savaitę Bonnoje buvo sureng
ta pirmoji tokia konferencija, 
skirta užsienio reikalų minis- 
teriams. Jie visi susitiko su V.

(Nukelta į 9-tą psl.)
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Lietuva širdyse ir lupose

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Sėkmingas Prunskienės vizitas Skandinavijoje

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mokslų daktarę, katedros ve
dėją, vieną žymiausių Lietu
vos pertvarkos organizatorių. 
Ir pakvietė garbingąją vieš
nią tarti žodį. Vėl audringi plo
jimai, jai lipant į sceną. Sprag
sėjo foto aparatai, švietė ir zir
zė filmavimo kameros.

Svarbūs principai
Kazimiera Prunskienė, pasi

džiaugusi didele lietuvių mi
nia ir išreiškusi viltį, kad grei
tai visi galėsime būti drauge 
Lietuvoje, labai suglaustai pa
pasakojo apie rūpimas politi
nes aktualijas, tuoj pat paste
bėjo, kad po pasaulį nevažinė- 
janti prašyti ekonominės pa
galbos, nes vakariečiai greitai 
ją patys Lietuvai pasiūlys (plo
jimai). Vakariečiai nesą lais
vi, nes priklausą nuo didžiųjų, 
lietuviai laisvi, nes atvirai sie
kia savo teisių. Lietuvai reikia 
politinės paramos, ekonominė 
savaime ateisianti. Dabartinė 
Maskvos blokada - tai pamoka 
išmokti greičiau tvarkytis sa
varankiškai. Deryboms su 
Maskva reikalingos nuolaidos 
iš abiejų pusių. Lietuva iš sa-

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 

AfA
ALDONAI ŽILINSKIENEI
mūsų brangoje Lietuvoje mirus,

seserį VALĘ TAUTKEVIČIENĘ, jos vyrą ALBINĄ, 
dukras - ALDONĄ ir LAIMĄ, sūnų EDĮ su šeimomis, 
nuoširdžiai užjaučiame -

Eugenija ir Everestas Fedarai
Aldona ir Alfonsas Balčiūnai 

Winnipeg, Man.

AfA 
dr. KĘSTUČIUI BARISAI

Lietuvoje mirus, 

jo brolius — BRONIŲ ir VYTAUTĄ su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame -

E. Pakauskienė V. G. Baltrašiūnai
J. C. Kūrai S. D. Naikauskai

V. Badikonienė

vo pusės galėtų pristabdyti 
įstatymų įgyvendinimą. Pran- 
cūzijos-Vokietijos siūlymai 
formuoja ir tarptautines ga
rantijas, nes siūlytojai įsipa
reigoja. Su teisingu Lietuvos 
nepriklausomybės išsprendi
mu pasaulyje būtų pradėta 
nauja epocha. Buvo skirta kiek 
laiko ir klausimams. Į klau
simą, kuo būtų naudinga, ypač 
šiuo metu išeivija, ministerė 
pirmininkė atsakė, kad kiek
vienas turėtų jausti, kaip galė
tų prisidėti prie Lietuvos at
statymo.

Iškilmės pabaiga
KLB Toronto apylinkės pirm. 

R. Strimaitis užbaigiamaja
me žodyje padėkojo viešniai 
už progą pabūti su ja kartu 
ir palinkėjo Dievo palaimos 
ateities darbuose. Pakvietė 
visus sugiedoti Tautos himną. 
Po to laisvojo pabendravimo 
dalį pradėjo pakviestos para
pijų ir organizacijų moterų 
būrelių pirmininkės, įteik- 
damos viešniai gėlių ir asme
niškai pasveikindamos. Prie 
jų tuoj pat jungėsi gana ilga 
tautiečių eilė, lipo scenon su 
gėlėmis, sveikinimais ir lapais 
autografams. Gretimoj salėj 
šeimininkės laukė su kava ir 
pyragais, prie kurių buvo pa
kviesti ir visi dalyviai. Viso
mis kryptimis užsitvenkė du
rys - vieni prie kavos, kiti prie 
aukų lapų, treti namo. Tikrai 
buvo daugiau kaip tūkstantis 
žmonių. Iš tikrųjų panašiems 
susirinkimams reikėtų naudo
ti erdvesnes patalpas. Spūs
tyje dingsta iškilmingumas, 
kuris tokiomis progomis yra 
būtinas. S.

A. LEMBERGAS

Niekad anksčiau Lietuva 
čia nebuvo taip žinoma, kaip 
dabar. Būdavo, kai paklausia, 
kas toks, ir pasakydavau, kad 
lietuvis, tai tuo susidomėji
mas ir baigdavosi. Dabar jau 
kitaip. O, lietuvis! Tai ką ma
nai, kaip viskas pasibaigs? Ir 
lengvai nebepaleidžia. Ka
mantinėja, kaip vertinti Gor
bačiovo permainas, ar galima 
juo pasitikėti ir panašiai. Vi
si jau žino, kur Lietuva, kad 
jos sostinė Vilnius, kad vei
kia pajėgus Sąjūdis, Lands
bergis, Prunskienė, Brazaus
kas — plačiai žinomos pa
vardės.

Vyriausybė, kaip ir kitose 
Vakarų šalyse, laikosi santū
rias!, tačiau visuomenė rodo 
labai daug palankumo Lietu
vai ir aplamai Pabaltijo kraš
tams. Tiesą sakant, to palan
kumo ir anksčiau netrūko, ta
čiau juo beveik išimtinai nau
dodavosi tiktai estai ir latviai, 
kurių čia palyginti nemažai at
sirado karo pabaigoje. Lietu
vių čia nedaug. Bet dabar Lie
tuva geriausiai žinoma.

Kiekvieną pirmadienį Stock- 
holme ir kituose Švedijos mies
tuose vidurdienį renkasi šve
dai pareikšti savo pritarimo 
Lietuvos ir kitų baltiečių lais
vės troškimams. Turėjau pro
gą dalyvauti tokioje pirmadie
nio manifestacijoje Malmės 
miesto centre. Buvo šaltoka 
vėjuota Didžiosios savaitės 
diena, susirinko būrelis žmo
nių, prisidėjo praeiviai. Libe
ralų partijos jaunuoliai atėjo 
su savo plakatu. Kai kurie su 
savo rankų darbo užrašais, 
reikalaujančiais paremti Lie
tuvą. Kalbėjo konservatorių, 
liberalų ir žaliųjų partijos at
stovai. Jie visi, tik skirtingais 
žodžiais, kalbėjo vienodai: 
“Ne, mes nesmerkiam lietu
vių, kad jie nori laisvės, bet 
mes smerkiame savo vyriausy
bę ir politikus dėl jų per dide
lio atsargumo ir neveiklumo.” 
Ir ko jie nedrįsta pasakyti, tą 
turi padaryti visuomenė.

Švedų nuotaikos tokios, kad 
ir vyriausybės žmonės neabe
joja, jog Švedijos visuomenė, 
Lietuvos nepriklausomybę 
pripažįsta. Vis dėlto kol kas 
švedų žalieji yra vienintelė 
šio krašto politinė partija, rei
kalaujanti Švediją tuojau pri
pažinti Lietuvos nepriklau
somybę.

Gorbačiovo mitas Švedijoje 
nėra toks išpūstas, kaip, tarki
me, Vokietijoje ar Amerikoje. 
Spauda, radijas ir televizija 
jau kuris laikas daug dėmesio 
skiria Lietuvai. Neretai tame 
pačiame numeryje keliose- 
vietose rašoma.

Labai gaila, kad neturime 
korespondento Skandinavijo
je, bet ir jis šiuo metu vienas 
visko neaprėptų. Kaip dabar 
Vakarų Vokietijos televizijos 
pranešimuose vyrauja vokie
čių susijungimo reikalai, ku
rie užgožia visus kitus, taip, 
galima sakyti, Lietuva domi
nuoja Švedijos radijo ir tele
vizijos užsienio politikoje. 
Kas vakarą mūsų trispalvė pa
sirodo televizijos ekrane, per
duodamos naujausios žinios 
apie įvykių raidą Lietuvoje, 
pokalbiai ir pastabos, dažnai 
parodomas koks nors vaizdas 
iš Vilniaus.

Maskvos grasinimai Lietu
vai, ir ypač blokada, sukėlė pa
sipiktinimą. Net vyriausybė 

dėl to griežtai pasisakė. Ne tik 
visuomenę, bet ir aukštuosius 
politikos sluoksnius supykdė 
grubi Maskvos laikysena, kai 
ji atsisakė duoti vizas vyriau
sybės delegacijai, kuri norėjo 
aplankyti Vilnių ir užmegzti 
platesnius kultūros bendravi
mo ryšius su Lietuva, kokie jau 
palaikomi su Estija ir Latvija. 
Delegacijos vadovas Pierre 
Schori yra šiuo metu vienas 
įtakingiausių Švedijos minis- 
terių kabineto politikų, todėl 
Maskvos “niet” nebus lengvai 
užmirštamas.

Švedijos spauda ir televizi
ja rodo daug palankumo Lands
bergiui. Čia neteko niekur už
tikti tokios atšiaurios kriti
kos , kuri būdinga kai kuriems 
Vakarų Vokietijos laikraš
čiams. Todėl Landsbergis Šve
dijoje šiuo metu yra labai po
puliari asmenybė.

Labai palankiai buvo sutik
ta ministerė pirmininkė Kazi
miera Prunskienė, kurios var
dą ir pavardę švedai pranešė
jai be jokio vargo tarė. Jos vi
zitas Skandinavijoje sutapo su 
prasidėjusia Lietuvos bloka
da ir sulaukė daug dėmesio. 
Daugeliui patiko Lietuvos vy
riausybės vadovės paprastu
mas ir nuoširdi šypsena.
Palankiausi danai ir norvegai
Iš pranešimų susidarė įspū

dis, kad šiuo metu daugiausia 
palankumo Lietuvai Skandi
navijoje rodo danai ir norve
gai. Ypač pažymėti verta, kad 
Prunskienė buvo oficiali Da
nijos viešnia. Osle ir Stockhol- 
me ji taip pat susitiko su vy
riausybių žmonėmis, tačiau 
ne kaip su tokiais, bet kaip su 
politinių partijų vadovais.

Kopenhagoje Prunskienė bu
vo priimta iškilmingai, pa
gal visą protokolą. Jos laukė 
didelis limuzinas, virš Slots- 
holmo plevėsavo Lietuvos tri
spalvė. Danijos vyriausybė ir 
parlamentas (folketingas) no
rėjo tuo pabrėžtinai parody
ti, kad Lietuvos ministerė pir
mininkė yra suverenios vals
tybės vyriausybės vadovė.

Jeigu Norvegijoje Prunskie
nė lankėsi kaip vyriausybę su
darančių buržuazinių partijų 
viešnia, tai Danijon ji atvyko 
folketingo kviečiama. Kopen
hagos gatvėmis ji važiavo šar
vuotu užsienio reikalų minis
terijos limuzinu užsienio vals
tybių ir vyriausybių vadovams, 
ją lydėjo motorizuotų polici
ninkų palyda su blykčiojan
čiomis mėlynomis šviesomis.

Prunskienė kalbėjosi kelis 
kartus su Danijos ministeriu 
pirmininku Schlueteriu ir už
sienio reikalų ministeriu El- 
lemannu-Jensenu, su Danijos 
prekybos rūmų atstovais. Da
nija niekada nėpripažino Pa
baltijo valstybių okupacijos.

Be Franco Ispanijos ir Hit
lerio Vokietijos tiktai Švedi
ja 1940 metais pripažino so
vietinę okupaciją, karčiai pa
stebėjo Švedų laikraščio Da- 
gens Nyheter korespondentas 
Christian Palme, rašydamas 
pranešimą apie Prunskienės 
vizitą Kopenhagoje. Dar tą pa
čią dieną, šeštadienį, Dani
jos užsienio reikalų ministe- 
ris išvyko į Airijos sostinę Dub
liną, kad ten susirinkusiems 
Europos bendrosios rinkos 
ministeriams perduotų Pruns
kienės pagalbos prašymą. “Pa
dėkite mums atremti sovietų 
blokadą”, — ji prašė Dani
jos ir Vakarų pasaulio ir sa
vo spaudos konferencijoje Ko

penhagoje, reikšdama viltį, 
kad Europos Vakarai ir Šiau
rė yra pasirengusios konkre
čiai paremti Lietuvą.

Rašytojai už Lietuvą
Balandžio 21 d. Stockholmo 

Kultūros rūmuose įvyko vaka
ras solidarumui su Lietuva pa
reikšti. Susirinko rašytojai pa
demonstruoti savo solidarumo 
Lietuvai. Vakarą surengė Šve
dijos rašytojų sąjunga drau
ge su Baltiečių institutu ir lat
vių išeivių PEN klubu. Tų orga
nizacijų atstovai priklausė 
Švedijos kultūros delegacijai, 
kuri turėjo atvykti į Lietuvą, 
bet negavo Maskvos leidimo. 
Delegacijos vadovas - įtakin
gas Švedijos vyriausybės na
rys, ministeriu kabineto sekre
torius Pierre Schori susirinku
siems pasakė, kad toks Mask
vos elgesys prilygsta knygų 
deginimui. Jis pakartojo savo 
ankstesnį pareiškimą, kad nė
ra klausimo, ar Pabaltijo vals
tybės, įskaitant Lietuvą, at
gaus savo nepriklausomybę. 
Tėra klausimas, kada ir kaip ją 
atgaus. Schori pažymėjo, kad 
Švedija pripažino Pabaltijo 
tautų išrinktuosius parlamen
tus ir daro žygių, kad dėl jų sa
varankaus valstybingumo pra
sidėtų derybos su sovietais. 
Jis pripažino, kad švedai men
kai pažįsta savo artimus Pa
baltijo kaimynus, kuriuos at
skyrė tariamos karo užtvaros.

Rašytoja Agneta Pleijel, šve
dų PEN klubo pirmininkė, kri
tikavo atsargų Švedijos vy
riausybės nusistatymą Lietu
vos atžvilgiu. Pabaltijo vals
tybės, sakė ji, buvo aneksuo
tos ir dabar laikomos sovie
tinės sistemos nelaisvėje. Tik 
tas, kas pats gyvena belaisvio 
sąlygomis, turi moralinę teisę 
piršti belaisviams, kad jie bū
tų atsargūs ir neskubėtų su 
permainomis. “Paremkime Lie
tuvą, daug negalvodami apie 
taktiką”, — ragino švedė rašy
toja.

Latvių PEN klubo atstovas 
rašytojas Andrejs Irbe savo žo
dyje pasmerkė visas kalbas, 
kad Lietuvos politika neva 
“mėgėjiškai” vedama, Vytau
tą Landsbergį išrinko tauta, 
jo politika reiškia tautos va
lią. Jis nurodė, kad tariamie
ji “mėgėjai” daug kur vadovau
ja šiuolaikinei politikai, kaip 
muzikologas Landsbergis Lie
tuvoje, dramaturgas Ravelis 
Čekoslovakijoje, rašytojas Dai- 
nis Ivans Latvijoje ir daugy
bė kitų.

Švedas poetas Oesten Sjoe- 
strand perskaitė savo eilėraš
tį “Paslėptoji muzika” ir jį de
dikavo kovojančiam Lietuvos 
prezidentui muzikologui. Ki
tame eilėraštyje, kuris esąs 
išverstas ir lietuviškai, poe
tas vaizduoja plėšrųjį vanagą, 
kuris tyko savo aukos, “visą 
laiką sekdamas mūsų judesius”. 
Buvo skaitomos ištraukos iš 
Marcelijaus Martinaičio “Ku
kučio baladžių”.

Kaip pažymėjo leidėjas Len- 
nartas Frickas, tai kol kas vie
nintelė lietuvių poezijos kny
ga, pasirodžiusi švediškai. Jis 
sakė norįs išleisti daugiau 
lietuviškų raštų Švedijoje, nes 
jam buvusi tikra gėda, kai per
nai lankydamasis Lietuvoje jis 
sužinojo, kad čia į lietuvių kal
bą jau išversta 47-nių švedų ra
šytojų kūrinių. Martinaičio 
leidėjas Frickas irgi buvo Mask
vos sutrukdytas su Švedijos 
kultūros delegacija aplankyti 
Vilnių.

MIRTIES PRANEŠIMAS
A.a. Stasys Mačikūnas,

62 metų amžiaus, staiga mirė 1990 metų balandžio 28 
dieną Niagara Falls vietovėje. Palaidotas Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugoje, šalia savo tėvelių.

Liūdi likę broliai -
Vytautas ir Laimutis su šeimomis

AfA
STASIUI MAČIKŪNUI

mirus, 
broliams - VYTAUTUI ir LAIMUČIUI bei jų šeimoms 

reiškiame gilią užuojautą -

M. ir V. Žemeckai V. ir V. Paškai
B. ir R. Ramanauskai

AfA 

STASIUI MAČIKŪNUI
mirus, 

brolius - VYTAUTĄ ir LAIMUTI bei jų šeimas
užjaučiame ir kartu liūdime -

P. ir B. Balsai M. ir E. Leščinskai
S. ir F. Janušoniai P. ir K. Šukiai

W. ir E. Švarcai

AfA

STASIUI MAČIKŪNUI
staigiai ir netikėtai mirus,

jo broliams VYTAUTUI ir LAIMUČIUI bei jų 
šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą-

A. Z. Stanaičiai Gr. J. Kažemėkai
Z. A. Sau noriai G. P. Breichmanai

Brangiai žmonai ir mamai

AfA 
BRIGITAI ČERKAUSKIENEI

vyrą ZIGMANTĄ, sūnus - RAYMONTĄ ir ADONĮ 
nuoširdžiai užjaučiame -

Juozas Starkevičius Antanas Peleckis

AfA
ARNOLDAS BERNARDAS OLIS

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad 1990 m. balandžio 28 d., Vašingtone, DC, JAV, automo
bilio nelaimėje žuvo mūsų mylimas sūnus ARNOLDAS, 
29 m., ir jo žmona MARY-ANN, 27 m.

Giliame skausme paliko tėvus - ALDONĄ ir ALGIRDĄ, 
brolį ANDRIŲ; močiutę KAZIMIERĄ ARLAUSKIENĘ, tetą 
IRENĄ ir dėdę EDVARDĄ PUNKRIUS, pusbrolius - EDVAR
DĄ PUNKRĮ su šeima ir RIČARDĄ PUNKRĮ Toronte, dėdę 
MIKĄ GRINĄ Čikagoje, pusbrolius - JONĄ, TOMĄ, PETRĄ 
ir MIKĄ GRINAS su šeimomis, dėdę kun. J. GRABį, Albany, 
NY, dėdę ALGIMANTĄ su šeima Lietuvoje, dėdę kun. KLE
MENSĄ ARLAUSKĄ ir daug kitų giminių Lietuvoje bei Ame
rikoje.

Tu išėjai per anksti ir palikai mus neatsisveikinęs gražią 
pavasario dieną... Iki pasimatymo, brangus sūnau!

Didžiai nuliūdusi visa tavo šeima

Vietoj gėlių galima aukoti Lietuvos pagalbai: KLB krašto valdy
ba, Arnoldo Olio prisiminimui, 1011 College St., Toronto, Ont. 
M6H 1A8, Canada.

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
Ministerės pirmininkės Kazimieros Prunskienės susitikimas su lietuvių visuomene gegužės 1 d. Toronto Lie
tuvių namuose. Nuotraukoje pirmoje eilėje iš dešinės: KLB Toronto apylinkės valdybos pirm. Rimas Strimai
tis, KLB valdybos pirm. Algis Pacevičius, ministerė pirmininkė Kazimiera Prunskienė, Lietuvos gen. konsu
las Haris Lapas, KLB valdybos vicepirm. Vytautas Bireta, Reuterio korespondentė, Irena Ross, KLB valdybos 
vicepirm. Herbertas Stepaitis Nuotr. St. Dabkaus

Canainan £Irt cniori a Is 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



Vilniuje 30.000 lietuvių demonstravo prieš Maskvos ekonominę blokadų. Moterys verkė, nešė žvakes ir gėlės. \ le- 
name plakate skaitome: “Mes iškentėjome stalinines kančias Sibire, iškentėsime ir Gorbačiovo blokadą

Dabarties įvykiai Lietuvoje

Šv. Kazimiero kolegijos rūmai Romoje

Pjūtis didžiulė, darbininkų maža
Šv. Kazimiero kolegija Romoje laukia daugiau kandidatų

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

Vokiškos pabiros KAZYS BARONAS

Tarptautinė katalikiško jau
nimo sąjunga Miunchene tris 
kartus per metus išleidžia ži
niaraštį “Information”, kuria
me gvildenami rytų ir vidurio 
Europos kultūriniai, politiniai 
ir religiniai klausimai. Du 
paskutiniai 1989 m. leidinė
liai gana daug vietos skiria 
Lietuvai. Pasiremiant “Osser- 
vatore Romano” vokiška laida, 
žiniaraštyje rašoma, kad pirmi 
Šv. Rašto leidiniai jau pasie
kė Lietuvą. Iškilmingose Mi
šiose Kauno arkikatedroje Jo
kūbas Fiorg, MSC, (didelis lie
tuvių bičiulis — K.B.), Austri
jos atstovų vardu pirmą Šv. 
Raštą įteikė kardinolui V. 
Sladkevičiui. Kardinolas pa
reiškė, kad Austrijos katali
kų auka yra kaip gyvybė dva
siškai išalkusiai tautai. “No
rėta mums išplėšti dvasinį gy
venimą, bet gilus lietuvių tau
tos Dievo žodžio ilgesys yra 
geriausias gyvuojančio tikėji
mo ženklas”. Įdėtoje nuotrau
koje matomas prie altoriaus 
kardinolas V. Sladkevičius ir 
austras vienuolis. Šalia kardi
nolo padėkos laiško fotoko
pija.

Paskutinė 1989 m. žiniaraš
čio laida supažindina skaity
tojus su Vytautu Landsbergiu 
(įdėta nuotrauka su žmona). 
Apžvelgiama jo veikla Sąjū
dyje. Pats straipsnis paimtas 
iš 1989 m. spalio 3 d. Miunche
no “Sueddeutsche Zeitung” 
dienraščio. Autorė — Kotryna 
Kalveit. Yra ir lietuvių lyri
kos, nes atspausdinti Sigito 
Gedos du eilėraščiai lietuvių 
kalba: “Kelias, kurį reikia nu
eiti” (skirtas Armėnijos poe
tui G. Narekaci) ir “Iš Armė
nijos”. Įdėtas ir jų vertimas 
į vokiečių kalbą. Pasinaudota 
“Europaeische Onthologie” 
Neue Literatui’ aus Litauen, 
Albanien, Island und Finn- 
land. Uebersetzercolloquium 
Berlin, 1988, hrsg. von Lutz 
Zimmermann, Literarisches 
Colloquium Berlin. Įdėta trum
pa autoriaus biografija. Ver
tėjai — Antanas Gailius ir Hei
ne Čekovski.

Vokiečių demonstracijos
Bičiuliai savo laiškuose 

skundžiasi, kad, ieškodami že
mėlapyje mano gyvenamos vie
tovės, negali jos surasti net 
smulkiame Vakarų Vokietijos 
žemėlapyje. Pripažįstu jiems 
teisybę, nes mano miestelis 
turi tik 32,800 gyventojų, ku
rių 28 tūkst. yra vokiečiai, o 
“likutis” priklauso užsienie
čiams. Jų daugumą sudaro tur
kai — beveik 2 tūkst. (turi sa
vo mečetę, valgyklas, krautu
ves), toliau — italai, jugosla
vai, graikai, ispanai, lenkai. 
JAV piliečių 220, Kanados — 
10 (jų tarpe jūsų bendradarbis 
ir duktė). Iki Mannheimo mies
to automobiliu tik apie 10-15 
min. kelio, Heidelbergas — 30 
km, Frankfurtas — 76 km., 
Stuttgartas — 120 km., iki lie
tuvių gimnazijos — 10 km. Gal 
rasite dabar, mieli torontiečiai 
ir hamiltoniečiai?!

Tarp Viernheimo ir Hiuten- 
feldo (kur yra lietuvių gimna
zija) požemyje paslėpti chemi
nių ginklų sandėliai, aptverti 
aukšta spygliuotos vielos tvo
ra, saugoma sargybinių. Čia 
dažnai surengiamos vokiečių 
demonstracijos, kartu griežtai 
smerkiant JAV kariuomenės 
pratimus artimuose miškuose. 
Spaudoje plačiai rašoma, kad 
per pratimus “jankiai” palie
ka konservų dėžutes, bonkas, 
maišus šiukšlių, tankai suža
loja jaunas eglaites. Demons

trantai skanduoja “jankiai 
namo”, reikalaudami JAV ka
riuomenės pasitraukimo iš Vo
kietijos. Tačiau amerikiečiai 
į Vakarų Vokietijos ekonomi
nį gyvenimą įneša milijardus 
dolerių, civiliai pas amerikie
čius randa darbus, pvz. darbo 
kuopose, sandėliuose ir t.t. To
kių civilių gyventojų V. Vokie
tijoje priskaitoma per 700,000. 
Pasitraukus JAV kariams, ne
darbas paliestų Kaiserslau- 
terno, Mannheimo, Augsburgo 
ir kt. miestų vokiečius.

Pasitraukia iš Kat. Bendrijos
Mainco vyskupijos savait

raštis “Glaube und Leben” — 
“Tikėjimas ir gyvenimas” š. m. 
vasario 25 d. laidoje nurodo 
Hesseno krašto (jame gyvenu) 
iš Katalikų Bendrijos išstoji
mo statistinius duomenis. Pa
liečiami daugiausia didesni 
miestai. Teismo įstaigos pra
nešė, kad 1989 m. Frankfurte 
iš Kat. Bendrijos išstojo 4,751 
asmenys, tuo tarpu 1988 m. iš
stojimų buvo 4,114. Kasselis — 
1,695 (1988 m. — 1,450), Offen- 
bachas — 1,450 (1988 — 1,417). 
Neaplenkti ir vyskupijų mies
tai — Fulda 244 (1988 — 175), 
Limburgas — 182 (1088 m. — 
149). Vyskupijos laikraštis ne
nurodo priežasčių.

Nenori rusų kalbos
“Kunkuliuoja Rytų Vokieti

jos mokyklose” — rašo vokie
čių spauda, kadangi mokiniai 
nenori daugiau mokytis rusiš
kai, bet pereiti į anglų kalbą 
(rusų kalba privaloma nuo 
penktos klasės). Daug kur mo
kiniai šaukė arba tiesiog ant 
klasės lentų rašė: “Rusų kal
bos mokytojai prie sienos” 
(vertimas iš rusų kalbos). Tik 
septintoje klasėje mokiniai 
gali pasirinkti dar vieną pvz. 
neprivalomą anglų kalbą. Vi
sų gimnazijų direktorių atsa
kymas yra vienodas — trūksta 
anglų kalbos mokytojų. V. Vo
kietijos mokytojai nevažiuoja, 
nes rytinės markės yra bever
tės. Mokytojai skundžiasi, kad 
mokiniai nelanko rusų kalbos 
pamokų. Netvarka viešpatauja 
Rytų Berlyno universitete. 
Studentų pasisakymai: nėra 
dėstytojų (pabėgo į Vakarus), 
profesoriai nejaučia jokios 
atsakomybės. Tūkstančiai stu
dentų prarado žiemos semest
rą.

Klaidingai informuoja
Kelių vokiškų laikraščių at

stovas Maskvoje J. P. Dorneris, 
apsilankęs Vilniuje ir grei
čiausiai patekęs į rusų rankas, 
gan ilgame straipsnyje aprašė 
Vilniaus ir šiandieninės Lie
tuvos gyvenimą, ypač atkreip
damas dėmesį į rusų bei lenkų 
gražų bendradarbiavimą prieš 
“Schmudj” - žemaičius (taip 
vadinami lietuviai), kadangi 
lietuviai yra jų engėjai.

Ką daro “prispaustieji?” 
Jau rašinio pradžioje vokie
tis sako, kad nakties metu yra 
labai pavojinga vaikščioti Vil
niaus gatvėse, nes beveik kiek
viename pagrindinių gatvių 
kampe valkiojasi rusų ir len
kų jaunimo gaujos, triukšmau- 
damos, ieškodamos priekabių.

Šiandieninė Lietuva, pasak 
laikraštininko, gerokai ski
riasi nuo 1920 m. ar 1930 m. 
Sov. Sąjunga, okupavusi Lie
tuvą, jai priskyrė gudiškas vie
toves, tuo pačiu, pakeisdama 
ir Lietuvos struktūrą, ypač 
prijungus Vilnių ir lenkiškos 
orientacijos Vilniaus kraštą.

Vilnius niekuomet nebuvo 
lietuviškas, sako rusiški šal
tiniai, nes ir šiandieną iš 700.- 

000 gyvenančių piliečių lietu
vių priskaitoma tik . . . 100.- 
000! Vokietis, pasinaudodamas 
vėl rusiškais šaltiniais, rašo, 
kad tikru lietuvišku miestu 
yra Kaunas. Aplamai, lietuviai 
gyveno kaimuose.

Paskelbus Lietuvai nepri
klausomybę, stipriai susiglau
dė rusai ir lenkai. Nevienodi 
jų tikslai: rusai nori likti Sov. 
Sąjungos ribose, lenkai siekia 
susijungimo su Lenkija. Ta
čiau juos jungia bendras prie
šas-lietuviai.

Per 45 m. Vilniuje gyvena Je
lena Androdova. Vokiečiui ji 
sako: “Jeigu lietuviški kaimai, 
lietuviai kaimiečiai galvoja, 
kad jie galės mus iš miestų iš
vaikyti, tai jie labai ir labai 
apsirinka. Pasekmės ... kova! 
Katastrofa visai Lietuvai, ka
dangi savo pusėje turime Rau
donąją armiją”.

Mikalina Laveckaja, 66 m. 
amžiaus, taip pasakė vokiečiui: 
“Kada čia viskas buvo lenkiš
ka, gyvenome pertekliuje. Nie
kuomet nepajėgs “Schmudj” - 
žemaičiai šio krašto paversti 
žydinčiu kraštu. Juk ir nepri
klausoma Lietuva 1940 m. buvo 
vargingiausia Pabaltijo dalis”.

Mikalina, Mikalina! Juk bu
vai 15 metų, tad gerai atsime
ni 1939 m. rudenį, kai Lietu
vos valstybė nuo bado išgelbė
jo Vilniaus kraštą, pakeisda
ma beverčius zlotus į tvirtą 
lietuvišką valiutą, kai rusų 
palikti tušti sandėliai buvo 
vėl pripildyti lietuvišku mais
tu. Tikriausiai jau pirmom 
dienom stovėjai turgavietėje 
su puodu, laukdama samčio iš 
Lietuvos kariuomenės virtu
vės, dalinamos skanios žirnie
nės sriubos su rūkyta mėsa. 
Blogą atmintį turi, arba blo
gą valia...

Daug klaidų ir toliau daro 
vokietis, pvz. kad rusiškas Šal
čininkų rajonas paskelbė auto
nomiją. Lietuviai žino, kad su 
paskelbta nepriklausomybe jie 
atsidūrė ūkiniame pavojuje. 
Tačiau dar esą viešpatauja op
timizmas. Turgavietėje vals
tietė A. Miškinienė vokiečiui 
pasakė: “Gal ir turėsime blo
gesnį gyvenimą, bet jis bus mū
sų. Be to, mūsų vadai Lands
bergis ir Brazauskas neapleis 
mūsų”.

Išsiblaivęs nuo rusiškų vai
šių, vokietis jau iš Maskvos 
(pirmoji korespondencija bu
vo iš Vilniaus) kitaip rašo apie 
Lietuvą? Lietuvos gyventojo 
pajamos yra 10% aukštesnės 
už Sov. Sąjungos. Suomiško 
ūkinio gyvenimo pavyzdžiu 
Lietuva veržiasi į europinę 
rinką.

Automobilių vairuotojų susigrūdimas benzino stotyje, Lietuvoje. Dėl blokados benzinas sunormuotas - 30 litrų 
mėnesiui vienam automobiliui. Dabar jų butai šalti, nes ir apšildymas sustabdytas

“The Toronto Star” balan
džio 27 d. laidoje išspausdino 
biuro vedėjo Maskvoje Steph
en Handelmano straipsnį “Bal- 
tiečiai Ryty ir Vakarų politi
niame žaidime”.

Prieš keletą metų Oxfordo 
universitete vyko debatai te
ma: nėra moralinio skirtumo 
tarp Sov. Sąjungos ir JAV. Abi 
galybės elgiasi pagal savo in
teresus. Amerikos garbę ap
ginti buvo nuvykęs tuometinis 
gynybos ministeris Carpas 
Weinbergas. Jam pavyko ap
ginti JAV garbę.

Sunku įsivaizduoti, rašo žur
nalistas, kaip tokius debatus 
JAV galėtų laimėti šiuo metu. 
Ką daro prezidentas G. Bu- 
shas? Jis argumentuoja: ne
draugiški veiksmai prieš Sov. 
Sąjungą gali atnaujinti šalto
jo karo mentalitetą. Tą patį 
kartoja ir Kanados užsienio
reikalų ministeris Joe Clark.

Ko vertas toks argumentas? 
Nepripažinimas Baltijos vals
tybių aneksijos buvo vakarie
čių viena iš fronto pozicijų 
šaltajame kare. Buvo sakoma: 
sovietai naudoja baltiečius 
savo tikslams kaip pastumdė
lius. Dabar, pasak straipsnio 
autoriaus, tą patį su baltie- 
čiais daro Vakarai. Jie iš tik
rųjų, giliau nepagalvodami, 
atnaujino šaltojo karo menta
litetą. Senasis sovietų grės
mės mitas buvo pakeistas 
Kremliaus kontrolės praradi
mo baime. Lietuviai turi būti 
paaukoti, nes kitaip M. Gorba
čiovas praras Sov. Sąjungos 
kontrolę.

Lietuviai žino, kad jų atei
tis priklauso nuo santykių su 
sovietų orbitoje esančiomis 
tautomis. Jie reikalauja, kad 
patys galėtų pasirinkti ekono
minę ir politinę sistemą. O 
Maskva kaip tik nori paneigti 
šį pasirinkimą.

Vakariečiai, elgdamiesi per 
daug atsargiai su lietuviais, 
sukelia rūpestį kitiems demo
kratiniams judėjimams, ku
riems lietuvių reikalai galbūt 
ir nerūpi. Jie bijosi, kad vaka
riečiai neišaugintų Gorbačio
vui per didelius ragus. Pvz. 
Kremlius jau, spėjo uždrausti 
Maskvos tarybai išduoti de
monstracijų leidimus, šią tei
sę pasilaikydamas sau.

Dešimtmečius Maskva rei
kalavo iš Vakarų pripažinti 
Baltijos kraštų “realų” politi
nį statusą. Dabar Vakarai net 
be diskusijų tokį reikalavimą 
pildo.

Baltiečių tikslas yra aiškus 
— jie reikalauja teisės būti 
naujos Europos dalimi.

"Maclean” žurnalas balan
džio 30 d. laidoje išspausdino 
pokalbį su Čekoslovakijos

Lietuvos bitininkų sąjunga
Lietuvos bitininkai kreipiasi į išeiviją

Lietuvoje vyksta tautinis ir 
dvasinis atgimimas. Šių metų 
kovo 11d. Lietuva vėl tapo ne
priklausoma. Dabar teks atgai
vinti užmirštas senas ir sukur
ti naujas bendravimo tradici
jas, kurios bus paremtos arti
mo meile, supratimu, parama 
silpnesniam.

Paskutiniaisiais metais res
publikoje susikūrė daug įvai
rių dalykinio bendravimo są
jungų. Lietuvos bitininkai tu
ri bene seniausias bendravi
mo tradicijas. Bitininkystė 
yra viena iš seniausių žemės 
ūkio šakų. Dar 1905 m. Vilniu
je kunigas Ambroziejus buvo 
įkūręs bitininkų draugiją ir 
leido žurnalą “Lietuvos biti
ninkas”. 1914 m. buvo gautas

prezidentu V. Havel, buvusiu 
disidentu, rašytoju, tapusiu 
politiku. Į klausimą apie Lie
tuvą prezidentas atsakė: “At
sižvelgiant į interesus tautų 
Sov. Sąjungoje, Europoje ir 
visam pasauly, Sov. Sąjunga 
turėtų kaip galima greičiau 
ir taikingiau rasti sprendimą, 
kuris suteiktų tautoms įvai
rias galimybes apsispręsti. 
Tai esanti didžiulė Sov. Sąjun
gos užduotis.”

Lietuva yra Sov. Sąjungos 
ateities laboratorija. Lenki
jos prezidentas Jeruzelskis 
esąs atsargus su Lietuvos ne
priklausomybės reikalavi
mais ne dėl to, kad yra Gorba
čiovo draugas, bet kad bijo 
Rusijos šovinizmo, didžiaru- 
siško nacionalizmo. Bijo, kad 
Stalino sukurta sovietinė im
perija nebūtų pakeista Rusi
jos imperija.

Nežiūrint visko, sovietinė 
vadovybė turi žinoti, kad žmo
nių noras apsispręsti negali 
būti sulaikytas. Kai jis 1960 m. 
keliavęs po Sov. Sąjungą, susi
daręs vaizdą — anksčiau ar vė
liau nepriklausomybės klau
simas iškils sovietinėje impe
rijoje. Jis galvojęs, kad užtruks 
50 metų, o iš tikrųjų užteko 20 
metų.

“The Toronto Sun” balan
džio 28 d. laidoje parašė veda
mąjį “Saugus žaidimas”. Ka
nados dabartinė politika Lie
tuvos atžvilgiu yra moralinis 
bailumas ir pataikavimas so
vietams. Be to, Kanada kaltina 
nukentėjusią Lietuvą.

Parlamentaras John Bosley, 
Kanados parlamento užsie
nio reikalų komiteto pirmi
ninkas, po pokalbio su Lietu
vos pareigūnais Maskvoje pa
reiškęs: “Negalima tikėtis, 
kad realiam pasauly Lietuva 
galėtų paprastai pasakyti ‘mes 
paliekame’”. Lietuva per daug 
skubanti išsivaduoti iš prie
spaudos. Vedamojo autoriaus 
nuomone, J. Bosley kalba ne
sąmones. Ar jis galėjo pava
dinti L. Valensą per daug sku
bantį, kai jis organizavo Soli
darumą? Ar per daug skubėjo 
Čekoslovakijos prezidentas 
V. Havel, kai jis tris kartus sė
dėjo kalėjime už demokrati
nius idealus? Kanados politi
kai nesugeba atskirti skubė
jimo nuo drąsos, kai M. Gorba
čiovas spaudžia Lietuvą.

Užsienio reikalų ministeris 
Joe Clark, sekdamas gėdingą 
prezidento G. Busho pataika
vimą sovietams, irgi prižada 
būti geras Gorbačiovui.

Kanados valdžia yra drąsi 
prieš Pietų Afriką, kurią pul
ti nesudaro jokių pavojų. Tai 
esą neįtikėtina, gėdinga ir pa
sibaisėtina. J. A.

carinės valdžios leidimas su
kurti Lietuvoje bitininkų drau
giją ir jos buvo sukurtos dau
gely apskričių. Nepriklauso
mybės metais veikė Lietuvos 
bitininkų draugija, kurios veik
loje ypač pasižymėjo prof. J. 
Kriščiūnas, kurį ir dabar mūsų 
bitininkai laiko savo tėvu. 1959 
m. Lietuvoje susikūrė Lietuvos 
sodininkų draugija, prie kurios 
buvo priversti prisišlieti ir 
bitininkai, o atskiros sąjun
gos sukurti bitininkams tuo 
laiku neleido. Tokios galimy
bės atsirado tik pastaruoju 
metu.

1989 m. vasario 4 d. Vilniu
je, susirinkę Lietuvos bitinin
kai, įkūrė Lietuvos bitininkų 
sąjungą ir patvirtino jos įsta-

MYLIMIEJI KRISTUJE,
Popiežius Jonas-Paulius II 

paskyrė gegužės 13-tąją, Šv. 
Mergelės Marijos apsireiški
mo Fatimoje dieną, maldai už 
pašaukimus į kunigus ir vie
nuolius. Mes, lietuviai, irgi tu
rime išgirsti Vyriausiojo Baž
nyčios Ganytojo kvietimą, nes 
šis klausimas ir mums yra la
bai aktualus tiek išeivijoje, 
tiek mūsų Tėvynėje: visur aiš
kiai jaučiamas kunigų bei vie
nuolių, ypač seselių, trūku
mas parapijose, mokyklose, 
ligoninėse ir kitose labdaros 
institucijose.

Nesigilindami į visas prie
žastis, dėl kurių sumažėjo ku
nigų ir vienuolių skaičius, ga
lime paminėti vieną iš svar
besnių, — tai stoka maldos pri
vačiame, šeimos ir viešame gy
venime. Juk malda kiekvieno 
krikščionies gyvenime turėtų 
užimti svarbią vietą. Savo mal
da žmogus palaiko ryšį su savo 
Kūrėju, iš kurio semiasi sau 
dvasinės jėgos bei palaimos 
gyvenimui ir veiklai. Įklimpęs 
į šio gyvenimo problemas, 
žmogus gal nebemato nei rei
kalo ieškoti Dievo malonės, — 
jaučiasi pats pajėgus išspręs
ti visas šių dienų problemas.

Deja, Dievo malonės jis ne
gali nei sukurti, nei paveldė
ti. Taip yra ir su dvasinių pa
šaukimų malone; nes dvasinis 
pašaukimas yra ypatinga Die
vo dovana — Kristus pats kvie
čiasi darbininkų: “Pjūtis di
džiulė, o darbininkų maža. To
dėl prašykite pjūties šeimi
ninką siųsti darbininkų į savo 
pjūtį” (Lk 10, 2). Todėl reikia 
prašyti, reikia melsti.

Prieš 40 metų lietuvių Šv. 
Kazimiero kolegija - semina
rija Romoje turėjo pakanka
mai klierikų-studentų. Romos 
universitetuose jie baigė moks
lus ir, įšventinti į kunigus, iš

tus. Šiuo metu Lietuvos biti
ninkų sąjunga turi 15.000 na
rių, kurie laiko per 115.000 bi
čių šeimų. Šiai sąjungai pri
klauso visi žymiausi respubli
kos specialistai, iš kurių su
darytas pajėgus lektorių ko
lektyvas, galintis visais klau
simais skaityti paskaitas, pra
vesti seminarus, konsultuoti.

Per parduotuves 1989 m. bi
tininkai gyventojams pardavė 
82 tonas medaus, 8 tonas žie
dadulkių, 25 kg bičių piene
lio. Šie produktai yra biolo
giškai aktyvūs, labai naudingi 
žmonių sveikatai ir turi dide
lę paklausą.

Vienas iš svarbiausių sąjun
gos tikslų - puoselėti Lietu
vos bitininkystę, jos tradici
jas, kelti bitininkavimo ir bi
tininkų kultūrą, plėtoti ryšius 
su užsienio šalyse gyvenan
čiais bitininkais. Ateityje nu
matoma Lietuvoje suorgani
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sisklaidė po platųjį pasaulį. 
Daugelis jų darbavosi sielova
doje ar kultūros baruose lie
tuvių labui.

Už medžiaginę paramą ko
legija yra giliai dėkinga: kiek
vienais metais ji surengia iš
kilmingas pamaldas už savo 
geradarius — gyvus ir miru
sius. Tačiau tik medžiaginės 
paramos neužtenka. Reikia 
kandidatų, reikia klierikų, ku
rie pripildytų kolegiją ir čia 
pasirengtų papildyti retėjan
čias lietuvių kunigų eiles.

Normaliai pašaukimai kyla 
jiems palankioje aplinkoje. 
Katalikiškos šeimos čia vaidi
na didžiulį vaidmenį. Kiekvie
nas mūsų geras, padrąsinantis 
žodis ne vieną pamaldų jau
nuolį, gilesnio gyvenimo ieš
kantį, galėtų nukreipti į ko
legiją.

Bet ypač reikia melstis, ne 
vien gegužės 13-tąją, o nuola
tos, kreiptis į Pjūties Viešpa
tį, kad savo malone jis paju
dintų širdis.

Šv. Kazimiero kolegija Ro
moje palaiko glaudžius ryšius 
su Lietuva. Atgavusi laisvę, 
Lietuvos Bažnyčia atsiųs dau
giau kunigų į Romą studijoms 
pagilinti. Jei Dievas visokerio
pai laimins mus, ši vienintelė 
laisvajame pasaulyje lietuvių 
seminarija Romoje sėkmingai 
prisidės prie dvasinio visos 
Lietuvos atnaujinimo.

Nuoširdžiai Jūsų,
ANTANAS DEKSNYS, 
buvęs Vakarę Europos 

lietuvių vyskupas

P.S. Kiekvienas lietuvis katali
kas išeivijoje J. E. vyskupo Pau
liaus A. Baltakio, OFM, yra kvie
čiamas kartą per metus paremti 
auka popiežiškąją Šv. Kazimiero 
lietuvių kolegiją-seminariją Ro
moje. Aukas (čekius) galima siųs
ti: Prel. Alg. Bartkus, Pontificio 
Collegio Lituano, V. Casalmonfer- 
rato, 20, 00182 Roma, Italy.

zuoti užsienyje gyvenančių 
lietuvių bitininkų susitiki
mą su Lietuvos bičiuliais. Pa
sikeitimas patyrimu, informa
cija, gali daug prisidėti biti
ninkavimo kultūrai pakelti 
Lietuvoje. Gal būt atsiras ga
limybė ir prekiauti tarpusavy
je, abipusiai naudingomis są
lygomis. Lietuvos bitininkai 
galėtų pagaminti pardavimui 
bičių nuodų, bičių pienelio ir 
medaus, o pirkti įvairius įren
gimus ir prietaisus, reikalin
gus bitininkystei. Tai suakty
vintų bitininkystę ir bitinin
kystės mokslo vystymąsi Lie
tuvoje.

Todėl maloniai prašome vi
sus JAV bei Kanadoje gyve
nančius Lietuvius bitininkus 
parašyti apie save šiuo adre
su: dr. agr. Jonas Balžekas, 
Lietuvos bitininkų sąjunga, 
Kėdainių rajonas, Lithuania 
235051. Dr j Balžekas
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ĮTAMPA KARALIAUČIUJE

Audrys Antanaitis “Lietuvos 
ryto” skaitytojus informuoja 
apie antrąją lietuvių sueigą 
Kaliningradu pavadintame Ka
raliaučiuje vasario viduryje. 
Sueigą suorganizavo Karaliau
čiaus lietuvių bendrija, sutel
kusi apie 50 dalyvių. Juos pa
sveikino ir su ligšioline veik
la supažindino pirm. E. Gajaus
kas. Programą atliko svečiai — 
Vysk. M. Valančiaus sąjūdžio 
etnografinis moksleivių an
samblis iš Kauno ir lietuvių 
jaunimo bendrijos “Lituanica” 
nariai. Vakaronėje skambėjo 
lietuviškos dainos, sukosi ra
teliai. Kaliningrado srities val
džios atstovai lietuvių sueigon 
neatvyko. Juos, atrodo, suerzi
no pranešimas spaudoje, kad 
Lietuvos aukščiausiosios tary
bos prezidiumas turi įsteigęs 
Mažosios Lietuvos reikalų ta
rybą.

MAŽUMOS SPAUDA
Kioskuose jau pardavinėja

mas Lietuvių-vokiečių kultūros 
draugijos Klaipėdoje vokiečių 
ir lietuvių kalbomis leidžiamas 
mėnraštis “Deutsche Nachrich- 
ten fuer Litauen” (“Vokiečių 
žinios Lietuvai”). Leidėjai ža
da informuoti skaitytojus apie 
Lietuvos vokiečių gyvenimą, 
kultūrinį palikimą, ryšius su 
tautiečiais užsienyje. Lietuvos 
lenkų sąjunga pradėjo leisti 
savaitraštį “Nasza gazeta” (“Mū
sų laikraštis”), o jos vicepirm. 
Česlovas Okinčicas — dukart 
per mėnesį pasirodantį laikraš
tį “Znad Wilii” (“Nuo Vilijos”), 
pirmajame numeryje paskelbęs 
vedamąjį “Kviečiame pokal
biui”. Jame rašoma: “Trokšta
me, kad laikraštis jungtų, o ne 
skirtų lenkus ir lietuvius, kad 
prisidėtų prie istorinio Lietu
vos atgimimo”. Laikraščio sie
kius atskleidžia leidėjo Č. Okin
čico šūkiu pasirinkti Adomo 
Mickevičiaus poemos “Ponas 
Tadas” žodžiai: “Lietuva, tėvy
ne mano”.

ATSTATOMAS PAMINKLAS
Daug kauniečių antrą Velykų 

dieną susirinko miesto centre 
esančioje aikštelėje, kur bus 
atstatytas paminklas Vytautui 
Didžiajam. Paminklą, nugriau
tą ir sunaikintą pokaryje, prieš 
60 metų buvo sukūręs skulpto
rius Vincas Grybas. Antrą Ve
lykų dieną atstatomo paminklo 
pamatus pašventino Vytauto Di
džiojo bažnyčios klebonas kun. 
Ričardas Mikutavičius. Atsta
tymo darbams vadovauja “Auku
ro” klubas. Jo nariai į pamatus 
įmūrytą kertinį akmenį atvežė 
iš Žalgirio mūšio lauko, pasi
rinktą toje vietoje, kur stovėjo 
Vytauto Didžiojo pulkai. Įmū
ryta ir kapsulė su “Žodžiu ai
niams”, aprašančiu paminklo at
statymo istoriją, su jo brėžiniais, 
sąrašu organizacijų bei asmenų, 
darbais ir lėšomis parėmusių 
šią kilnią idėją. “Aukuro” klu
bas Vytauto Didžiojo paminklui 
atstatyti iš Lietuvos gyventojų 
yra surinkęs apie 400.000 rub
lių. Paminklo pamatus ir pjede
stalą nemokamai pastatys Kau
no statybos” tresto inžinerinių 
tinklų atstovai, naudodami su
taupytas medžiagas. Vytauto Di
džiojo skulptūra ir karių figū

ros liejamos Vilniaus “Dailės” 
kombinate ir Kauno ketaus lie
jykloje. Darbus tikimasi užbaig
ti ir paminklą iškilmingai ati
dengti š. m. liepos 15 d., kai bus 
minimos Žalgirio mūšio 580-to- 
sios metinės.

NUGINKLAVIMO VEIKSMAI
Ginklų atėmimas palietė ir 

mokyklas, kur iš tikrųjų yra tik 
sportinių šautuvų. Mokyklų va
dovai tuos sportinius ginklus 
atsisakė atiduoti parašiutinin
kams be nepriklausomos Lietu
vos pareigūnų įsakymo. Mari
jampolės pedagoginėje mokyk
loje sovietų parašiutininkai, 
sulaužę duris, pasiėmė aštuo
nis sportinius šautuvus, palik
dami sugadintas didžiules spy
nas, išlaužtą seifą. Iš Jonavos 
kulkinio šaudymo mokyklos pa
rašiutininkai jėga paėmė 156 
vienetus sportinių ginklų ir šo
vinių atsargas. Gen. mjr. N. Star- 
kovo vadovaujami parašiutinin
kai taip pat išlaužė mokyklos 
duris, nupjovė ginklų saugyklos 
užraktus. Mokytojai ir mokiniai 
yra pasipiktinę tokiu sovieti
nių parašiutininkų elgesiu. Ma- 
rijampolietė Nijolė Čižikienė 
primena, kad šalia pedagoginės 
mokyklos ten yra kare žuvusių 
sovietų karių kapinės, kurias 
lig šiol rūpestingai prižiūrėda
vo mokiniai. Sovietų parašiuti
ninkai dabar jiem atsilygino 
sportinių šautuvų atėmimu.

NUSILEIDO VILNIUJE
Savotiška sensacija tapo ba

landžio 18 d. iš Maskvos į Lenin
gradą skridusio keleivinio lėk
tuvo “TU-134” pagrobimas, pasi
baigęs nusileidimu Vilniuje. 
Vienas keleivis, pagrasinęs pa
vojingu ginklu virš galvos iškel
tame pakete, pareikalavo, kad 
lėktuvas nusileistų Helsinkyje 
arba Kaune. Lėktuvo įgula jį pri
šnekino Kauną pakeisti Vilniu
mi. Vėliau paaiškėjo, kad lėk
tuvą pagrobti bandė 47 metų am
žiaus maskvietis literatas Igo
ris Kaluginas, dirbantis gais
rininku “Sovremeniko” teatre, 
pakete neturėjęs jokio ginklo, 
tik knygas. Visiems buvo supran
tamas I. Kalugino noras nusi
leisti Helsinkyje, bet daugeliui 
nebuvo aišku, kodėl jis pasirin
ko Kauną, vėliau pakeistą Vil
niumi. Pradžioje I. Kaluginas 
aiškino, kad Lietuvoje jis turi 
daug draugų ir nori su jais susi
tikti. Kai lėktuvas nusileido Vil
niaus orauostyje, pareikalavo 
susitikimo su Lietuvos vadovais. 
Atrodo, I. Kaluginas žinojo, kad 
Lietuva yra paskelbusi nepri
klausomybės atstatymą. Jis sa
kėsi spaudos konferencijoje 
norįs atkreipti pasaulio dėmesį 
į Lietuvą, perspėti, kad nepa
sikartotų Prahos įvykiai. Dery
bos su I. Kaluginu buvo nutrauk
tos, kai paaiškėjo, kad jis tik 
svaidosi tuščiais žodžiais, ne
turėdamas jokio ginklo ar sprog
menų. Po keturių valandų lėktu
vas “TU-134” su 75 keleiviais 
išskrido Leningradan. Tarp tų 
keleivių buvo JAV ir Kubos pi
liečių. Šis incidentas pralinks
mino blokados susilaukusius 
lietuvius. Maskvietis I. Kalu
ginas pripažino paskelbtą ne
priklausomybę ir tapo pirmuoju 
Lietuvą pasirinkusiu pabėgėliu 
iš Sovietų Sąjungos. v. Kst.

Lietuvių 24 valandų vigilija už Lietuvos laisvę balandžio 28 ir 29 d.d. Hamiltone Nuotr. J. Miltenio

©■ LIETUVIAI PASAULYJE

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

St. Catharines, Ont.
ST. CATHARINES MIESTAS 

pagerbė tris lietuvius: Adolfą Še- 
tiką, kaip ilgametį Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės pirmininką ir 
žinomą veikėją kanadiečių tarpe; 
Stasį Janušonį, kaip ilgametį lie
tuvių tautinės parapijos Tėvų 
pranciškonų misijos pirminin
ką ir taip pat Steponą Šetkų, kaip 
Pavergtų tautų organizacijos pir
mininką, derinantį keletos tauty
bių bendrą veiklą jau per 15 metų.

Pagerbimo iškilmės įvyko ba
landžio 24 d. “The Parkway Inn” 
patalpose. Susirinko per 300 akty
viausių miesto žmonių su miesto 
burmistru Joseph L. McCaffey prie
šakyje. Burmistras kiekvieną pa
gerbiamą apdovanojo specialiu 
raštu, išreiškiančiu miesto dė
kingumą už atliktą veiklą. Buvo 
ir gana puikios vaišės su įvairiais 
užkandžiais bei gėrimais. Tuo bu
vo pagerbti ir visi lietuviai, kurie 
šiame mieste turi gerą vardą.

JONAS LIANGA “The St. Catha
rines Standard" dienraštyje para
šė labai įdomų straipsnį apie įvy
kius dabartinęje Lietuvoje. Kor.

Palaidojom tautietę 
Venezueloje

1990 m. kovo 13 d. Caracas mies
te širdies smūgio ištikta mirė su
sipratusi lietuvė žemaitė Janina 
Vizgirdaitė-Klovienė (g. 1911 m.). 
Jos vyras Romanas mirė prieš de
šimt metų. Janina palaidota šalia 
vyro kapinėse del Este La Guairi- 
ta. Velionė paliko liūdinčius — 
dukterį Jadvygą ir sūnų Romą. 
Vaikai nuo jaunų dienų aktyviai 
dalyvavo lietuvių jaunimo, vė
liau suaugusių veikloje. Dr. Jad
vyga Klovaitė jau daugelį metų 
yra “Savišalpos fondo” iždininkė. 
Klovienė buvo Caracas Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
bos, pirmininkaujant dr. Povilui 
Dambravai, pagerbta, suteikiant 
jai garbės narės vardą.

Nebuvo lietuviško renginio, kur 
ji nebūtų dalyvavusi kaip vaišių 
organizatorė ar viena pagrindi
nių pagalbininkių. Daug yra pasi
darbavusi nepajėgių ir sergančių 
tautiečių šalpoje bei globoje. To
kios veikėjos, kaip jinai buvo, Ca
racas Lietuvių Bendruomenė la
bai ir labai pasiges.

Prie kapo liturgines apeigas at
liko koplyčios kunigas. Atsisvei
kinimo žodį tarė žurnalistė Jūra
tė Statkutė-Rosales, inž. Julius 
Guiga vadovavo “Amžiną atilsį” 
apeigai.

Velionės artimiesiems Vene- 
zuelos Lietuvių Bendruomenė 
reiškia gilią užuojautą.

Julius Vaisiūnas
P.S. Kun. A. Svarinskas pranešė 

linksmą žinią, kad Lietuvos diplo
matijos šefas dr. St. Bačkis pasky
rė dr. Vytautą Dambravą atstovu 
Venezueloje.

Calgary, Alberta
"ATŽALYNO” KONCERTAS.

Balandžio 22 d. Kalgaryje lietu
vių draugija suorganizavo Rose
dale Community salėje šventinį 
koncertą. Koncertavo tautinių šo
kių ansamblis iš Toronto “Atžaly
nas”, (vidurinioji grupė). Vado
vai: Valteris ir Lori Dauginiai. 
Šoko 9 berniukai ir 12 mergaičių. 
Pasigėrėti lietuviškais tautiniais 
šokiais atėjo 130 žmonių. Jų tar
pe buvo tautiečių iš Lietuvos, be
sisvečiuojančių pas savo gimines 
Kalgaryje. Jiems buvo labai įdo
mu pamatyti, kaip tęsia savo tra
dicijas Kanados lietuviai. Visi 
susirinkusieji parašė kreipimąsi 
Kanados ministeriui pirmininkui 
Brian Mulroney ir Lietuvos pre
zidentui Vytautui Landsbergiui.

Kalgario lietuvių draugijos na
riai savo kreipimesi ragina Kana
dos ministerį pirmininką pagel
bėti Lietuvai, padėti pasiekti ga
lutinę ir visišką nepriklausomy
bę. Kreipimesi, skirtame Lietuvos 
prezidentui Vytautui Landsber
giui, pasirašiusieji palaiko Sąjū
džio užsibrėžtą tikslą, morališkai 
remia Vytautą Landsbergį ir vi
sus Lietuvos žmones. Kiekvienas 
lietuvis, atėjęs į šią šventę, prisi
minė taipogi savo gimines, arti
muosius, gyvenančius Lietuvoje, 
visa širdimi linkėdamas, kad jų 
troškimai išsipildytų. Po koncer
to buvo suruošti pietūs.

Elytė Balkytė

• Ar jau parėmei Kanadcs lietu
vių kultūros muziejų?

Toronto “Atžalyno” tautinių šokių vidurinioji grupė kovo 31 d. atliko prog
ramą Kalgario lietuviams Nuotr. J. Zabio
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MASOTTI REAL ESTATE LTD. REALTOR

2093 Pine St. Burlington, Ontario L7R 1G1

Tel. (416) 364-5036

Turime šių firmų prekes: Sharp, Panasonic, Hitachi, 
Sanyo, Toshiba, Sony, JVC, AIWA, Akai, National.
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“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

The
Lougheed <£ Barnard 

šeimos ir tarnautojai

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

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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.

ĮQ

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

Tel. 544-7125

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

bei jugoslaviškai.

“Žmonės, kurie atjaučia kitus"

Sudbury, Ontario

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

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.

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

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 9% 
santaupas......................... 8.5%
kasd.pal.taupymo s-ta...... 8%
90 dienų indėlius ............  11%
1 m. term, indėlius ..........  12%
1 m. term.ind.mėn.pal. 11.5% 
3 m. term.indėlius ...........  12%
RRSP ir RRIF (pensijos)...9% 
RRSPirRRIFI m.............. 12%
RRSP ind. 3 m...................  12%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.......  17%
nekiln. turto pask. 1 m....... 14%
nekil.turto pask. 3 m.. 14.5% 
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
Amerikos lietuvių tautinės 

sąjungos metinis Bostono sky
riaus narių susirinkimas buvo 
sušauktas kovo 10 d. Jame susi
pažinta su nuveiktais darbais, 
įvairiems lietuviškiems reika
lams paskirta apie $10.000. Są
jungos skyrius surengė Toronto 
“Volungės” ansamblio aukšto 
meninio lygio koncertą, kuris 
betgi buvo nuostolingas finan
siškai. Naują skyriaus valdybą 
sudarė jon išrinkti pareigomis 
pasiskirstę nariai: pirm. Juo
zas Rentelis, vicepirm. Romas 
Veitas, sekr. Vytenis Senūta, 
ižd. Birutė Banaitienė, nariai 
— Adolfas Ščiuka, Gintaras Če
pas, Ignas Vilėniškis.

JAV LB Niujorko apygardos 
atstovų suvažiavimui kovo 24 d. 
Kultūros židinyje vadovavo val
dybos pirm. Vytautas Alksninis, 
padaręs metinės veiklos apžval
gą. Beveik kiekvieną mėnesį 
apygardos valdyba suorganizavo 
kokį nors renginį. Ižd. Gedimi
nas Rajeckas pranešė, kad apy
gardos ižde yra 4.802 doleriai. 
Atskirus pranešimus turėjo apy
gardai priklausančių apylinkių 
vadovai. Tada buvo svarstytas 
apygardos valdybos pirm. V. 
Alksninio pasiūlytas veikla ne
pasižyminčių apylinkių sujun
gimas. Buvo nutarta sujungti 
Maspetho ir Queens apylinkes 
ir jas prijungti prie Woodhave- 
no apylinkės. Kadangi didžiąją 
narių dalį sudarys Queense gy
venantys lietuviai, sujungtoji 
apylinkė bus pavadinta Queens 
apylinke. Visos kitos apylinkės 
buvo paliktos su ryškiau nusta
tytomis ribomis.

Ateitininkų namuose Lemonte 
balandžio 8 d. įvyko “Gajos” 
korporacijos gydytojų bei jų šei
mų susirinkimas, su svečiais su
silaukęs 35 dalyvių. Susirinki
mas pradėtas kun. Prano Garš
vos, MIC, atnašautomis Mišiomis 
ir lengvais pusryčiais. “Gajos” 
korporacijos valdybos pirm. dr. 
Domas Lapkus padarė praneši
mą apie atliktus darbus, primin
damas, kad $500 buvo paskirta 
Lietuvos labdarių grupės Lie
tuvai perkamiems vaistams 
ir medicinos instrumentams. 
Anksčiau ši suma būdavo pa
naudojama metinei pasižymė
jusio lietuvio premijai. Valdy
bos vicepirm. dr. Petras Ki
sielius susirinkimo dalyvius 
supažindino su dviem svečiais 
iš Lietuvos — neurochirurgu A. 
Griganavičiumi iš Šiaulių ir 
ateitininku R. Saku. Chirurgas 
A. Griganavičius kalbėjo apie 
Lietuvos gydytojų draugijos 
veiklą ir Vysk. M. Valančiaus 
blaivystės draugijos atliekamus 
darbus. R. Sakas dalijosi ateiti
ninkų veiklos ir tremties įspū
džiais. Cholesterolio reikšmę 
suaugusiems ir vaikams aiškino 
vidaus ligų specialistas dr. Al
gis Kerpė ir vaikų ligų specia
listė dr. Dana Brazdžiūnaitė.

Kolumbija
Negausi Medellino lietuvių 

kolonija Vasario 16 paminėjo 
Tėvų saleziečių klebonijos kon
ferencijos salėje. Didžiąją daly
vių dalį sudarė pasikviesti sve
čiai — Kolumbijos žurnalistai, 
kultūrininkai, visuomenininkai. 
Lietuviams atstovavo Irena Šer- 
naitienė su dukra Rasa, kun. 
Vaclovas Dubinskas, dr. A. Ma- 
tickis ir minėjimą nufilmavęs 
Jonas Kaseliūnas. Įdomią pa
skaitą apie Lietuvą, jos istori
ją, kalbą, kultūrą, papročius ir 
religiją skaitė dr. A. Matickis. 
Jis taipgi atsakinėjo į minėjimo 
dalyvių klausimus. Buvo per

skaityti iš lietuvių ir kitatau
čių gauti sveikinimai. Prof. Car
los Duarte rodė garsinę Lietu
vos įvykių vaizdajuostę su jon 
įjungtais komentarais ispanų 
kalba. Minėjimas baigtas Tau
tos himnu.

Australija
Sidnio skautų židinys kovo 

25 d. paminėjo dr. Vinco Kudir
kos leisto “Varpo” šimtmečio su
kaktį. Židinio tėvūnas ps. Vyte
nis Šliogeris skaitė referatą “Dr. 
Vincas Kudirka — žmogus ir 
laikraštininkas”. Dainomis pro- 
gramon įsijungė moterų an
samblis “Sutartinė”, duetu — 
Martina Reisgienė ir Vincenta 
Antanaitienė, pasirinkusios dr. 
V. Kudirkos tėviškėje skambė
jusią dainą. Jo eilėraščius ir 
satyrų ištraukas skaitė Danutė 
Bartkevičienė, Margarita Kava
liauskienė, Irena Dudaitienė ir 
Bronius Žalys. Minėjimas baig
tas “Sutartinės” dainomis ir dr. 
V. Kudirkos Tautos himnu.

Lietuvių katalikių moterų 
draugija, palikusi gilius darbo 
pėdsakus Adelaidės lietuvių pa
rapijoje, paminėjo savo veiklos 
trisdešimtmetį. Šiai sukakčiai 
buvo skirta lietuviškoji radijo 
valandėlė kovo 17 d. Programą 
paruošė ir jai vadovavo valdy
bos pirm. E. Bulienė, apžvelgu
si per 30 metų nueitą kelią, pri
minusi organizatores ir vadoves. 
Draugijos sukakčiai skirtas Mi
šias kovo 18 d. Šv. Kazimiero 
koplyčioje atnašavo klebonas 
kun. Juozas Petraitis, MIC. Skai
tinius atliko S. Pusdešrienė, 
auką atnešė Z. Vencienė ir J. Ne
krošienė, padėkos puokštę — A. 
Kaminskienė. Po Mišių salėje 
buvo surengti draugijos sukak
čiai skirti pietūs.

Britanija
Juozas Panavas Mančesterio 

lietuvių klube kovo 15 d. atšven
tė amžiaus septyniasdešimtme
tį. Jis yra DBLS Mančesterio 
skyriaus, Mančesterio lietuvių 
klubo ir Mančesterio lietuvių 
katalikų bendrijos narys. Su
kaktuvininką J. Panavą pasvei
kino klubo pirm. A. Podvoiskis, 
įteikęs visų dalyvių pasirašytą 
kortelę. Šeimininkė B. Kupstie
nė atnešė gimtadienio tortą su 
septyniomis žvakutėmis, simbo
lizuojančiomis J. Panavo am
žiaus dešimtmečius. Klubo na
riai jam sugiedojo “Ilgiausių 
metų”.

Vokietija
1989 m. lapkričio mėnesį iš

rinktos VLB tarybos pirmoji se
sija įvyko š. m. kovo 10 d. Romu
voje. Tarybon buvo išrinkta 15 
narių, o sesijon atvyko 13. Trū
ko Algio Vitkaus ir Juozo Sabo. 
Tarybos prezidiuman buvo iš
rinkti: pirmininku — inž. Jonas 
K. Valiūnas, vicepirmininku — 
Kęstutis Ivinskis, sekretore — 
Alina Grinienė. VLB valdybos 
metinės veiklos pranešimą pa
darė vicepirm. Vincas Bartu
sevičius. VLB krašto valdyba 
palikta ta pati, tik pasitrauku
siam pirm. Juozui Sabui pakeis
ti buvo išrinktas Arminas Lip- 
šys. Tad VLB krašto valdybą 
dabar sudaro: pirm. Arminas 
Lipšys, vicepirm. Vincas Bar
tusevičius, sekr. Elena Tašau, 
ižd. Antanas Šiugždinis, jn., ir 
narys Andrius Šmitas. Kontro
lieriais buvo išrinkti Jonas Vit
kus, kun. Edis Putrimas ir Eu
genija Lucienė, o kandidatu li
ko Vilius Lemkė. Garbės teismo 
pirmininku buvo išrinktas tei
sininkas Justinas Lukošius, na
riais — dr. Saulius Girnius ir 
inž. Robertas Šneideris.

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. MUITO NĖRA.

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

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

Rašydami BŪTINAI PRANEŠKITE SAVO TELEFONO NUMERĮ 
— atsakymą į savo klausimus gausite greičiausiai — arba 
skambinkite: 1 (3 12)436-7772

Romas Pūkštys, TRANSPAK, 2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629 
Įstaiga veikia kasdien 9-5 v.v. Šešt. 9-2 v.p.p. Arba susitarus.



Ryšium su ministerės pirmininkės Kazimieros Prunskienės atvykimu į Kanadą lietuviai balandžio 30 d. demonst
ruoja už Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą prie Kanados parlamento rūmų Otavoje Nuotr. St. Gineičio

Prisimenant pergyventas klaikias birželines dienas, kai sovietai trėmė Sibiran 
Paužų, Rimaičių, Smalenskų ir daugelio kitų šeimas

VYTAUTAS JUODSNUKIS,
buvęs politinis kalinys, 
gyvenantis Lietuvoje

Kai sukaustę tėvą, motiną ir brolį 
Išvežė čekistai į Altajų šaltą.
Išvežė į tyrus, nuo žmonių atskyrė. 
Kad gimtąją žemę mylėjo karštai, 
Kaip vagis pikčiausius, kaip 

šiurpiai raupsuotus 
Raudonas vampyras pasmerkė 

piktai.

1941 m. birželio 13-ji — Anta
ninės. Oras buvo gana bjaurus: 
ištisą dieną lijo. Smulkus, per
merkiantis lietus priplojo prię 
žemės pirmas nupjautą dobi
lų ir pievų pradalges. Laukuo
se nesigirdėjo to vasaros dar
bų klegesio, kuris paprastai 
būva šienapjūtės metu. Nesi
girdėjo vežimų tarškėjimo sa
vo drobynom ir dugninėm, dar
dančių į pievas, ristele trau
kiamų, atsiganiusių, lyg gerai 
nušlifuotų, prakaitu žvilgan
čiom strėnom bėrių, prie kū- 
gių-kupetų bei į volus surišto 
kvepiančio šieno. Lietus mer
kė, kaip “pagal užsakymą”. Tik 
retkarčiais pasirodydavo reta 
žmogysta, apsigaubusi nuo lie
taus galvą ir nugarą namuose 
išaustu drobiniu maišu, slen
kanti lyg neaiškus šešėlis per 
laukus perkelti pririštos kar
vės ar avies.

Šeimininkai daugiausia trė
sė pastogėse: malkinėse ar 
kluonuose, ruošdami šalinėse 
grįstus šienui-pašarui sudėti. 
Juk ateis ir giedresnės dienos 
— lietaus priplotos pradalgės, 
kruopščiai vartomos pradžius 
ir reikės suvežti į paruoštas 
šalines.

Kiekvienas dirbo savo dar
bą, net nenujausdamas, kad 
daugeliui ši diena galbūt jau 
paskutinė savo tėviškėje, sa
vame ūkelyje dar senelių su 
didžiule meile sukrautoje gūž
telėje, kurios nepakeistų puoš
niausi dvarai nei “palociai”.

Lietuvis, lyg tas prie vartų 
išsikerojęs klevas, visa savo 
esybe įaugęs į gimtosios žemės 
lopinėlį, nė nesapnavo, kad 
gaujos barbarų, užplūdusių iš 
rytų, pasirišę “pavadėliais” 
vietinius šunelius-bolševikė- 
lius, šiąnakt užgrius dar mie
gančius ir, mieguistus su bu
delišku nuožmumu sugrūs į iš 
anksto paruoštus užkaltais 
langais gyvulinius vagonus ir 
ištrems į nežinią ... o dauge
lį ir į mirtį.

Kaip ir visi kaimo žmonės, 
Nepriklausomybės kovų sava
noris, šaulių organizacijos 
narys, tėčio vienmetis, mūsų 
netolimas kaimynas Pauža 
Vincas, valdęs 6-8 ha žemės, 
šią lietingą dieną tvarkėsi sa
vo sodyboje. Apžiūrėjęs ir per
kėlęs netoli sodybos pririštus 
trumpai vasaros nakčiai galvi
jus, kaip paprastai ramus, nie
ko nenujausdamas, atsigulė 
nakties poilsiui. Vos numigęs 
pirmąjį miegą (kaip kaimo 
žmonės pratę sakyti), tik švin
tant išgirdo kieme neįprastą, 
prislopintą triukšmą ir išbudo.

Kieme šeimininkavo sveti
mi, nematyti žmonės, kurių 
dauguma buvo uniformuoti. 
Du iš jų civiliais drabužiais 
ir keletas uniformuotų, pa
likę kieme sargybą, suvirto 
į trobą, nes tais laikais kaime 
lauko durų paprastai nerakin
davo; vagių ir perėjūnų retai 
pasitaikydavo. Troboje, grin- 
čioje, kaip mes vadindavome, 
radę mieguistą šeimininką ir 
dar iš lovos nepakilusią šei
mininkę, įsakmiai perspėjo: 

“Nikųda ne uiti — sėdėt na 
meste!. ..” Ėmė “versti viską 
aukštyn kojom”: iš spintų, 
stalčių, sandėliukų, net “šaukš- 
dėčio” (speciali spintelė in
dams) — viską vertė ant lenti
nių trobos grindų. Išvertė vi
sas palėpes ir papečius (pe
čius — kaimiška masyvi plytų 
krosnis su nemaža uždara tuš
tuma duonai kepti ir žemiau 
papečkys — atvira anga, kur 
sumesdavo šeimininkės rečiau 
naudojamus daiktus, senas 
kojines ir kitokį šlamštą), 
ištraukė visą šį šlamštą — ieš
kojo ginklo.

Kaip buvęs šaulių sąjungos 
narys, šeimininkas buvo įta
riamas (ne be vietinių “pad
laižių” pagalbos) turėjęs gink
lą. Krata užtruko gerą valan
dą, pagaliau, jau prašvitus, 
nieko neradę, šeimininkams 
įsakė pasiimti šiek tiek mais
to bei būtiniausių daiktų, šil
čiau apsirengti ir, išvarę į 
kiemą, užkalė trobos duris. 
Suimtuosius įsodino į neto
liese paliktą “polutarkę”, 
sumetė pasiimtą mantą į tą 
pačią mašiną ir nusivežė į 
valsčiaus miestelį — Šilavo
tą.

Šilavoto pradžios mokyk
los kieme jau buvo “paruoš
tos” tremčiai šeimos: mokyk
los vedėjo Povilo Rimaičio su 
žmona bei dviem mokyklinio 
amžiaus vaikais ir buvusio 
valsčiaus sekretoriaus Sma- 
lensko su žmona — mokytoja 
Smalenskiene su dukrelėm — 
trejų metukų Rasele ir pen
kiamete Aušrele. Nelaimin
gieji, ypač mažametės Sma
lenskų dukrelės Raselė ir Auš
relė, pakeltos iš šiltų patalė
lių, vidury nakties, apgobtos 
motinos drabužių klostėmis, 
drebėjo lyg epušės lapeliai 
nuo ankstyvo ryto drėgmės ir 
baimės. Ašaros, matyt, buvo 
visų jau išverktos ... tik retos 
silpnos dejonės trikdė ryto 
tylą.

Nežinia kiek laiko čia jie
— “liaudies priešai” išbuvo 
sutupdyti ant savo negausios 
mantos ryšulėlių, apsupti iš 
visų pusių ekzekutorių — bu
delių su atgręžtais į juos ka
rabinais, “papuoštais” štikais
— smailais ilgais durtuvais, 

VOKIEČIŲ NUŽUDYTI PARTIZANAI
Papildymas

Dėl žinomų priežasčių autorius, neskelbiąs savo pavardės, papildo Jono 
Marčiulionio straipsnį (“TŽ”, nr. 8-2087) iš Lietuvos gautais duomeni
mis. Rašoma apie partizanų žuvimą Prienų miške. Šešis miegančius par
tizanus nušovę du vokiečiai enkavedistai, vaidinę savuosius. Partizanai 
nušovę vieną vokietį, o Vilius Hasneris peršauta kaire ranka buvęs iš
siųstas į Vakarų Vokietiją ir dabar gyvenąs JAV. Pasibaigus partizaninei 
kovai, saugumas gerai paruoštus šnipus išsiuntęs į Vakarus griaunamai 
veiklai. Nuotraukoje žuvę partizanai: 1. Vitas Marčiulaitis - Vėjas, 2. Vytas 
Minkevičius - Spyglys, 3. Leonas Kurtinys - Ąžuolas, 4. Algis Gumauskas, 
5. Kazys Popierius, 6. Klemensas Marčiulaitis - Karaliūnas, 7. Justinas 
Marčiulaitis - Milžinas. Trūksta trijų vokiečių aukų: Pranuko, Valiuke
vičiaus ir Kosto Marčiulaičio - Slankos.

belaukiant “polutorkos” su 
Paužomis iš Naraukelio kai
mo. Atvažiavus mašinai su su
imtaisiais Paužomis ir “suso
dinus” į ją šias nelaimingųjų 
mokytojų šeimas, paskelbta: 
“.. . slučaj pytojos k pobiegu 
konvoj budut streliat bez pri- 
dupreždenija!... (Kas ban
dys bėgti, bus šaudomas be 
perspėjimo).

Kas bandys bėgti? . . . Tie, 
pagyvenę, mokytojai?... Ar 
“liaudies priešai” — kūdikiai 
Aušrelė ir Raselė?! Šiems “už
programuotiems automatams” 
— budeliams tai nesvarbu; 
jiems svarbu instrukcija . . . 
“Zakon iest zakon” (įstatymas 
yra įstatymas)...

Mašina su aukomis, apsėsta 
iš visų pusių ginkluotų bude
lių, springdama pajudėjo Mau
ručių geležinkelio stoties link. 
Dar girdėjosi nelaimingųjų 
motinų verksmas, mažųjų 
klyksmas ir vyrų santūrūs ra
minimo žodžiai... O kaimai 
ir Šilavotas dar miegojo, tik 
drąsesnė galva atsargiai iš
lįsdavo pro pravertą langą ir 
vėl greit dingdavo užuolaidose.

Išaušo birželio 14-sios, tos 
baisios nakties, rytas. Dangus, 
lyg apraudodamas nelaimin
gųjų nedalią, bėrė smulkius 
lietaus lašelius ir kaip ašaras 
kabino ant palinkusių darže
liuose gėlių žiedų. Raudojo 
Lietuvos gamta, raudojo ištuš
tėjusių sodybų klevai ir ber
žai — ritosi nuo jų šakų ir la
pų stambūs susikaupę vandens 
lašai ir sunkiom ašarom rie
dėjo kamienais, dar labiau 
merkdami, dabar jau buvusių 
šeimininkų sūnų prakaitu ap
laistytą žemę. O lengvas vė
jelis šlamėjo liepų šakose: 
“Už ką? .. . Kuo nusikalto 
sovietiniam grobikui tie, karš
tai mylintys savo gimtąją že
mę žmonės? Tik atsakymo ne
buvo .. . Niekas negalėjo su
vokti — už ką? . ..

Budo iš miego Šilavoto mies
telis; susikūprinusios maldi- 
ninkės skubėjo į bažnytėlę, 
klausinėdamos viena kitą, ką 
išvežė ... Kodėl? Mokykla tuš
čia: abi mokytojų šeimos, gy
venusios antrame mokyklos 
aukšte, išvežtos. Išvežti kai 
kurių kaimų pavieniai ūkinin

kai. Nedrąsiai būriavosi gru
pelėmis kaimiečiai, užėję į 
Gruzdžiaus ar Liaukaus dabar 
jau nusavintą krautuvėlę ap
sipirkti. Sklido gandai, kad 
Mauručių geležinkelio stotis 
“prigrūsta” suimtųjų perpil
dytais, aklinai užkaltais pre
kiniais vagonais, iš kurių gir
disi žmonių verksmai ir aima
nos. Stoties rajonas nuo plen
to iš laukų pusės apstatytas 
ginkluotų kareivių su šunimis 
sargybomis: prie vagonų nieko 
neprileidžia. Drąsesnieji ta
rėsi važiuoti į Mauručius pa
sižiūrėti — įsitikinti ar tai 
tiesa.

Artėjant vidudieniui, nusto
jo lyti, dangus pragiedrėjo. 
Išėję pavieniai ūkininkai į 
laukus, be įprasto žvalumo 
spardė nupjautų pievų lietaus 
permirkusias pradalges ir vėl 
neskubėdami, nuleidę galvas, 
kiūtindavo į savo sodybas. Ne
buvo noro net judėti: jautėsi 
sielose tuštuma, viskas netik
ra, lyg žemė po kojomis būtų 
susvyravusi. Kiekvienas laukė
— kas bus toliau .. .

Rytojaus dieną, pavakary, 
užėjęs iš valsčiaus apylinkės 
seniūnas, atnešė tėvui “val
džios” raštą, kad jis prižiūrė
tų išvežto kaimyno Paužos so
dybą. Kadangi tėtis su buvusiu 
kaimynu Vincu anksčiau ne
blogai sugyveno, tad manyda
mas, kad kaimynas neužilgo 
grįš, nuėjęs, kieme jau rado 
“valdžios atstovus” ir sutiko. 
Kitą dieną, sekmadienį, ir 
mes, vaikai, nuėjome tėčiui 
padėti prižiūrėti gyvulius. 
Tačiau jau antradienį atva
žiavusi “valsčiaus valdžia”, 
be jokių “ceremonijų pradėjo 
parceliuoti” — dalintis kil
nojamą svetimą turtą ir gy
vulius. Tėvas, būdamas sąži
ningas ir tiesaus būdo žmo
gus, būti “prižiūrėtoju” kaip 
grobstomas ne jų uždirbtas 
turtas, griežtai atsisakė, 
nors “valdžia” ir “įpareigojo” 
ir dar žadėjo “imtis sankcijų”. 
Tai buvo nepilna savaitė prieš 
prasidedant karui — 1941 m. 
birželio 17 d.

Tų dienų įvykiai klostėsi 
taip dinamiškai, kad trėmimų 
baisumai laikinai buvo pri
miršti. Jau ketvirtadienį, bir
želio 19, valsčiaus valdžia, 
anksčiau minėto “keravotojo” 
iš Marijampolės apskrities 
vadovaujama, surinko apylin
kėje “po ranka” papuolusius 
vyrus ir, susodintus į pasto
tes su milicijos pareigūnų ap
sauga, išsiuntė į tuos pačius 
Mauručius — geležinkelio sto
tį, iš kur traukiniu turėjo 
būti vežami į Vokietijos pa
sienį apkasų kasti.

Koks buvo smūgis mums, jau 
paaugliams, kai į šią surink
tųjų grupę papuolė ir a.a. mū
sų “dėduke” — motinos brolis. 
Tai buvo nuostabus žmogus: 
kaimo “kriaučius” ir muzikan
tas — smuikininkas, visos apy
linkės ūkininkų ir jų šeimynų 
“personalinis siuvėjas”. Ilgais 
žiemos vakarais būdavo atva
žiuoja kurio nors kaimo ūki
ninkas, įsisodina “kriaučių” 
su savo mašina “Union”, žino
ma, būtinai su smuikeliu, ir 
išsiveža savaitei — dviem sa
vo “šeimynos apsiūti”. Visa 
apylinkė jį žinojo kaip “kriau
čių ir muzikantą dėdukę — 
Juozą”. Taip ir vadindavo: su
augęs, senas ar mažas — vi
siems buvo “dėduke”. Ten, kur 
“dėduke” “kriaučiavo”, vaka
rais nebūdavo liūdna: susi
rinkdavo jaunimas, nors ir po 
sunkių dienos darbų, “dėdu
ke” paimdavo savo smuiką, at
sargiai apžiūrėdavo, skamb
teldavo savo “kriaučišku smi
liaus nagu” per “striūnas” 
ir. .. vos ne iki “antrųjų gai
džių” .. . Taip būdavo ...

Taigi mūsų “dėduke” papuo
lė, nors buvo truputį “šlubas”
— per kelį nelankstė vienos 
kojos. Bet laimė — keletui vy
rų, tame tarpe ir “dėdukei”, 
pavyko pabėgti, mat, vyrai sa
vo “dėdukės” nepaliko, ir 
penktadienį pavakary pasiekė 
namus. Mūsų džiaugsmui ne
buvo ribų .. .

Birželio 21-ji, šeštadienis. 
Jau penkta diena be lietaus. 
Sulytas šienas išdžiūvo, o ir 
daugiau, nusistovėjus giedram 
orui, pripjauta. Laikas vežti 
į šalines, bet.. . “velniai 
žino, kas čia darosi — turbūt 
greit karas bus” — kalbasi kai
mynai, neramiai žvalgydamie
si į vakarus, lyg tikėdami pa
matysią ateinantį vokietį. “Va, 
vakar iš Mauručių parbėjo 
“dėduke su keliais vyrais” — 
pasakojo vienas ūkininkas 
savo kaimynui, tačiau tas 
nesuprato: “Koks dėduke” — 
klausinėjo nepatikliai.. .

'XXXIII KANADOS 
LIETUVIŲ DIENOS

Hamiltone, Ontario, 1990 m. gegužės 18,19,20d.d., 
GEGUŽĖS 18, PENKTADIENĮ

6.00 v.v. XXXIII KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ ATIDARYMAS 
Snaigės Šileikienės dailės paroda

7.00 v.v. “Aukuro” dramos grupės vakaras
Hamilton Public Library patalpose, 55 York Blvd.

8.00 v.v. ŠOKIAI JAUNIMUI, Hamiltono Jaunimo centre, 48 Dundurn St.N.

GEGUŽĖS 19, ŠEŠTADIENĮ
9.00 v.r. KREPŠINIO VARŽYBOS, Westdale gimnazijos salėje, 700 Main St.W. 

Dalyvaus 12 komandų.

6.30 v.v. SUSIPAŽINIMO VAKARAS
Convention Centre, 115 King St.W. Gros puikus orkestras, vyks loterija, 
veiks baras ir bufetas. Įėjimas - $12.

GEGUŽĖS 20, SEKMADIENĮ
12.00 v.r PAMALDOS EVANGELIKAMS - Christ Latvian Ev. Lutheran šventovėje, 

18 Victoria Ave.S. (tarp Main ir King gatvių)

1.30 v.p.p. PAMALDOS KATALIKAMS - St. Patrick’s šventovėje,
Victoria Ave.S. (tarp Main ir King gatvių).
Po pamaldų rengiama eisena į miesto centre esanti Gore parką.

4.30 v.p.p. KONCERTAS - “Laisvė Lietuvai”
Mohawk College Auditorium, Fennell ir W.5th St.
Dalyvaus Kanados lietuvių meno vienetai ir 
tautinių šokių ansamblis “VINGIS” iš Vilniaus.
Įėjimas - $10 suaugusiems, $6 studentams, vaikams iki 12 metų nemokamai.

GEGUŽĖS 21, PIRMADIENĮ
3 v.p.p. KONCERTAS Canada’s Wonderland parke, 

Maple, Ontario, 400 greitkelis.
Programą atliks “Vingis” iš Vilniaus

Dėl informacijos skambinti Žibutei Vaičiūnienei tel. 1-416-689-' 
Dėl nakvynių - Elenai Gudinskienei tel. 1-416-547-1967.
Visų lauksime KANADOS LIETUVIŲ DIENOSE!

KLD rengimo

“Nagi, “kriaučius” — muzikan
tas, nežinai, buvo išvežtas ap
kasų kasti netoli vokiečių sie
nos . .. tas, kur pernai siuvo 
pas tave. Pasakojo: Mauručiuo
se stotyje privaryta vyrų, pri
gulę . .. apstatyta sargybom, 
bet vagonų nėra, vežti prie sie
nos. Menka sargyba, bet ir tie 
laksto, blaškosi, lyg avys į uo
degą įkirptos — pasimetę . . . 
Drąsesnieji vyrai ėmė ir pa
bėgo.

“Nežinia, ar čia vežti tą šie
ną į kluonus ar laukti?” — klau
sinėjo ūkininkai vienas kitą: 
“Jeigu karas greit prasidės, 
ne tik trobos ‘supleškės’, bet 
ir pašaras”. “Kuo šersim gyvu
lius, žiemą?” Taip, buvo ko 
susimąstyti: juk tiek buvo gir
dėta apie “nenugalimąją” dir
busių prie sutvirtinimų vergų, 
politrukų priverstų dainuoti 
“branja krepka, i tanki naši 
bystri!” (ginkluotė tvirta, ir 
tankai mūsų greiti!”). Tačiau 
žmonės nujautė, kad kažkas 
turi greit įvykti. Net ir saulu
tė, rodos, linksmiau šypsojo
si iš dangaus mėlynės, teikda
ma viltį... Taip . .. taip, 
nuostabus, negirdėtas amžių 
amžiais dalykas — Lietuvos 
kaime (man tuomet, o ir dabar, 
praėjus 48 metams, taip atro
do) žmonės laukė karo!? .. .

Kanados lietuvių dienos
Šiais metais XXXIII Kana

dos lietuvių dienos įvyks Ha
miltone, Ontario provincijoje. 
Jų atidarymas bus gegužės 18, 
penktadienį, 6 v.v. Hamiltono 
Public Library patalpose, 55 
York Blvd.. Ten vyks dail. Snai
gės Šileikienės darbų meno 
paroda. 7 v.v. dramos grupė 
“Aukuras” suvaidins Antano 
Rūko trijų veiksmų komediją 
“Bubulis ir Dundulis”.

Vakare 8 vai. Jaunimo cent
re (Aušros Vartų parapijoje) 
vyks šokiai jaunimui.

Sisipažinimo vakaras, šo
kiai bus gegužės 19, šeštadie
nį, 6.30 v.v. Convention Centre 
patalpose, 115 King St. W.

Gegužės 20, sekmadienį, 12 
vai. — pamaldos evangelikams 
Crist Latvian Ev. Lutheran 
šventovėje, 18 Victoria Ave. 
S. (tarp Main ir King gatvių), 
o katalikams — 1.30 v.p.p. St. 
Patrick šventovėje, Victoria 
Ave. S. (tarp Main ir King gat
vių). Po pamaldų į Gore parką 
rengiama eisena.

Koncertas “Laisvė Lietuvai” 
įvyks 4.30 v.p.p. Mohawk Col
lege auditorijoje, Fennell ir 
W. 5th St. Koncerto programą 
be Kanados meninių vienetų

i
1. Hamiltono 

Public 
Library

2. Hamiltono 
Jaunimo 
centras

3. Westdale 
gimnazija

4. Convention 
centras

5. Christ 
Latvian Ev. 
Lutheran 
šventovė

6. St. Patricks 
Katalikų 
šventovė

7. Mohawk 
College

t
dar atliks ir tautinių šokių an
samblis “Vingis” iš Vilniaus. 
“Vingio” ansamblis gegužės 
21, pirmadienį, 3 v.p.p. koncer
tuos Canada’s Wonderland 
parke, Maple miestelyje, tru
putį į šiaurę nuo Toronto prie 
400 greitkelio.

Nakvynes į Lietuvių dienas 
Hamiltone reikia iš anksto už
sisakyti šiuose viešbučiuose: 
Admiral Inn, 149 Dundurn St. 
N., tel. 416-529-2311; Holiday 
Inn, 150 King St. E., tel. 416- 
528-3451; Royal Connaught 
Hotel, 112 King St. E„ tel. 416- 
527-5071 arba tel. 1-800-233- 
0888; Visitors Inn, 649 Main St. 
W., tel. 416-529-6979. Dėl infor
macijos nakvynių reikalu 
kreiptis pas E. Gudinskienę, 
tel. 416-547-1967.

Iš įvairių lietuvių kolonijų 
tautiečiai nuoširdžiai kvie
čiami šioje Kanados lietuvių 
šventėje gausiai dalyvauti, 
ypač kai įvykiai Lietuvoje ver
čia burtis ir kovoti už Lietu
vos nepriklausomybę. K.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 86 doleriai vi
suose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.
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PLB pagalbos Lietuvai programa
Prieš savaitę paskelbus Pa

saulio Lietuvių Bendruome
nės pagalbos Lietuvai progra
mą, per kurią stengiamasi su
jungti visas lietuviškos išeivi
jos pastangas finansiškai pa
dėti Lietuvai, jau davė gražių 
konkrečių rezultatų. Per dvie
jų savaičių laikotarpį Austra
lijos lietuviai pagalbos Lietu
vai programai jau yra sukau
pę $50,000 (australiškas dole
ris beveik lygus kanadiškam 
doleriui). Kanada per vieną 
sekmadienio aukų rinkliavą 
surinko jau $25,000: Brazilija, 
nepaisydama savo krašto sun
kios ekonominės padėties, 
jau surinko $10,000. Kolumbi
jos lietuviai taip pat pranešė, 
kad prisijungia prie šios prog
ramos. Tai džiuginantys reiš
kiniai, kurie duoda vilties, 
kad išeivija gal ir pajėgs susi
jungti tikslui, didesniam ir 
svarbesniam negu savi kraš
to interesai — dėl Lietuvos!

Programa vykdoma PLB val
dybos globoje. Vykdomojo ko
miteto pirmininkas yra PLB 
pirmininkas dr. Vytautas Bie
liauskas. Iždininkas — Hora
cijus Žibąs. Šiuo metu formuo
jami garbės ir vykdomieji ko
mitetai.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos tikslas, stei

giant šia programą, yra subur
ti visą išeiviją, kad Lietuvos 
dabartinė Vytauto Landsber
gio vadovaujama valdžia ga
lėtų veikti savarankiškiau už 
Lietuvos ribų ii’ pačioje Lietu
voje. Programa buvo sudaryta, 
PLB pirmininkui dr. Bieliaus
kui keletą kartų pasitarus su 
Vytautu Landsbergiu. Visos 
lėšos bus disponuojamos jo ar 
jo įgaliotinio nuožiūra.

Kanadoje šios programos 
vykdymas pavestas KLB valdy
bos vicepirm. Vytautui Bire- 
tai, kuris šiuo metu organizuo
ja vykdomąjį komitetą. Visos 
stambesnės aukos bus atlei
džiamos nuo mokesčių. Visos 
aukos (100%) bus skiriamos 
tiesioginei Lietuvos paramai. 
Visas administracines bei or
ganizacines išlaidas padengs 
KLB valdyba. Kanados lietu
viškuose bankeliuose yra ati
darytos specialios SOS Lietu
vos sąskaitos. Taip pat galima 
aukoti per KLB valdybos raš
tinę.

Aukas, kurios taipogi bus at
leidžiamos nuo mokesčių, ga
lima siųsti į JAV, tiesiai į spe
cialią šiam tikslui atidarytą 
sąskaitą: Aid to Lithuania, 
Department 1043, Cincinnati, 
OH 45263-1043.

Gabija

Ministerė pirmininkė KAZIMIERA PRUNSKIENĖ tarp demonstruojančių lietuvių prie parlamento rūmų
Otavoje Nuotr. St. Gineičio

Triukšmas - žmogaus priešas
Afrikos senis turi daug geresnę klausą negu mūsų didmiesčių jaunuolis

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

“komunistų”. Pasak G. Hewi- 
sono, tas žodis kanadiečiams 
primintų jį suteršusį rumunų 
vadą N. Ceausescą. Naujasis 
pavadinimas greičiausiai bus 
susietas su socialistais. Mat 
M. Gorbačiovo pavyzdžiu da
bar bus laikomasi demokrati
nio socializmo. G. Hewisonas 
vis dar neatsisako K. Markso 
beklasės visuomenės utopi
jos, bet atmeta “proletariato 
diktatūrą”.

Kanados arabų federacija 
kreipėsi į teismą ir imigraci
jos ministerę Barbarą McDou
gall, prašydama neįleisti Iz
raelio kietosios linijos politi
ko gen A. Šarono, buvusio kraš
to apsaugos ministerio, vado
vavusio 1982 m. invazijai į Li
baną. Federacijos pirm. J. Ka- 
fiehas gen. A. Šaroną pavadi
no karo nusikaltėliu, susietu 
su palestiniečių žudynėmis 
Sabros ir Šatilos stovyklose. 
Invazijos metu ten kelis šim
tus palestiniečių pabėgėlių 
nužudė Libano krikščionys fa-

Likudo bloko kietasis vadas 
J. Šamiras, dabartinis koalici
nės vyriausybės premjeras, 
buvusį Izraelio krašto apsau
gos ministerį gen. A. Šaroną 
savo vyriausybėn įsijungė pre
kybos ministeriu. Ten jis da
bar telkia kietosios linijos ša
lininkus, atmesdamas Izrae
lio okupuotų žemių grąžinimą 
arabams taikai atstatyti. Susi
daro įspūdis, kad gen. A. Šarū
nas ruošiasi tapti Likudo blo
ko vadu, kai dėl senatvės pa
sitrauks J. Šamiras. Prekybos 
ministerį gen. A. Šaroną Ka- 
nadon pakvietė Jeruzalės tech
nologijos instituto bičiuliai 
kanadiečiai. Jo pasakyta kal
ba Toronte planuojama pra
dėti aukų rinkimo vajų. Kana
dos federacinio teismo teisė
jas J. Jeromas atmetė Kana
dos arabų federacijos reikala
vimą sustabdyti gen. A. Šaro
no įsileidimą. Pasak jo, kari
niais nusikaltimais kaltina
mas gen. A. Šaronas čia nebus 
pavojingas Kanados arabams. 
Jų federacija, nepatenkinta

Dovanos iš Lietuvos
K. ASTRAVAS

Reikšmingas dovanas iš Lie
tuvos atvežė man sesutė į Kal- 
garį. Susitikom po 44 metų. 
Išsiskyrėm staiga jauni, ir nuo 
to laiko mūsų gyvenimai kaip 
kalnų upės tekėjo skirtingom 
kryptim. Upės paprastai nesu
sitinka, bet mūsų gyvenimai 
susitiko. Ji jauna tapo verge 
ir kirto pušis Permės rajono 
miškuose. Išvydusi bado mirtį, 
iš ten pabėgo į Lietuvą.

Iš Lietuvos atvežė ji man 
kelias dovanas. Aš dažnai į 
jas pažiūriu, ir jos mane nu
kelia į tolimą, prieš 44 metus 
gyventą praeitį.

Dovana — plastikinė bonku- 
tė žemių, po žiupsnį surinktų 
iš įvairių vietų. Pirmas žemės 
žiupsnis yra iš mano dabar jau 
griūvančios sodybos. Gerai 
purenama darbščių tėvo ran
kų ta žemė, kurios žiupsnis 
dabar šioje bonkutėje, maiti
no visą šeimą su 5 vaikais, 
davė pajamų dviem broliam 
baigti gimnaziją ir dviem se
sutėm žemės ūkio mokyklą. Iš 
šios žemės sulčių užaugusių 
dobilų žiedai kvepėjo medu
mi, kuris buvo surinktas mū
sų mamos prižiūrimų bičių. 
Tad mes visa šeima, kaip šim
tametis ąžuolas, buvom įleidę 
šaknis į žemę ir buvom pasi
ruošę ją ginti.

Su šia žeme aš ir brolis stai
ga atsiskyrėme, už kelių kilo
metrų artėjant rusams. Liku
sios šeimos atsiskyrimas po 
pusantrų metų buvo skaudus: 
jie buvo spardomi varant į 
sunkvežimį, nebuvo leista nei 
maisto, nei pakankamai šiltų 
drabužių pasiimti, išvežant į 
Kudimkaro Permės rajono 
miškus vergų darbams. Aš 
jaučiu, kad ši žemė yra mano 
paties dalis, nors aš jos nepu
rensiu. Žvilgsnis į šią bonku- 
tę vėl atgaivina mano prisimi
nimus.

Kitas žiupsnis iš Dilių ko
plytėlės kapinių. Šioje koply-

GALIMA GAUTI VISOSE 
LCBO PARDUOTUVĖSE 
100 mlg, 375 mlg ir 750 mlg 

JŪSŲ PATOGUMUI

tėlėje kun. Antanas Strazdelis 
vargonais grodamas mokė 
liaudį giedoti “Pulkim ant ke
lių”. Žemė yra paimta nuo ma
no šeimai priklausančio ka
po. Čia ilsisi mano tėvo pusės 
seneliai ir mūsų šeimoje gy
venusi pusiau akla teta Ona. 
Ji mus visus, penkis mažus vai
kus, su meile nešiojo, patam
sy sėdėdama ir besimelsdama 
apmezgė pirštinėm ir kojinėm, 
kad mes nešaltumėm žiemą, 
brisdami per pusnis į mokyk
lą. Ji ilsisi čia, mirusi iš siel
varto ir bado, atskirta nuo į 
Sibirą vežamos šeimos, nes pu
siau akli vergai Sibiro dar
bams netiko.

Trečias žiupsnis yra iš Pet
rašiūnų kapinių, kur vieniša 
ilsisi mūsų mama, palaidota 
netikra pavarde. Pabėgusi iš 
Sibiro su 12 metų mūsų sesu
te, gavo iš draugų svetimą pa
są. Todėl negalėjo būti palai
dota nei prie mūsų tėvo, nei 
prie jos šeimos narių. Rado 
poilsį Petrašiūnuose.

Ketvirtas žiupsnis yra iš Un- 
čiškių kapinių, kur ilsisi ma
mos tėvai. Dalis šios šeimos 
narių, kaip 1863 metų Lebe- 
niškių kaimo sukilėliai, buvo 
ištremti ir ilsisi kažkur prie 
Tomsko. Per miglas atsimenu, 
kai senelė nešiojo mane mažą 
po didžiulį motinos tėviškės 
sodą Lebeniškiuose, kvepian
tį liepų žiedais ir pilną užsi
mezgusių pavasarinių obuolių. 
Nedidelis žiupsnelis yra ir iš 
čia paimtos žemės.

Paskutinis žiupsnis lengvo 
smėlio žemės yra iš Sibiro Per
mės rajono, Kudimkaro miškų 
lietuvių kapinių, kur ilsisi 
vienišas mūsų tėvelis. Po iš
trėmimo čia jis trumpai tegy
veno. Badas ir plaučių užde
gimas nutraukė jo gyvenimą. 
Jis mirė laimingas, prieš dvi 
dienas sužinojęs, kad mes, du 
jo sūnūs, gyvename Vakaruo
se, nors buvome laikomi žuvu
siais. Po jo mirties mane Ka
nadoje aplankiusi sesutė pa
bėgo iš Sibiro į Lietuvą, par- 
siveždama 10 metų našlaitį 
berniuką, kuris dabar užaugęs 
ir turi savo šeimą. Sekančiais 
metais pabėgo ir mama su jau
niausia 12 metų sesute.

Prieš dvejus metus abi mano 
sesutės aplankė tėvelio kapą, 
ištiesino kryžių, prie kurio 
prikalė metalinę paminklinę 
lentą, sutvarkė tvorelę.

Kita dovana — tai mirusio 
tėvelio rožinis. Jis buvo ma
mos užkabintas ant sesutės 
kaklo bėgant iš Sibiro su mažu 
našlaičiu į Lietuvą. Kelionė
je sesutė susilaužė ranką, bet 
išsaugojo berniuką ir rožinį.

Trečia dovana, pavėluota 44 
metus, yra mano tėvelio liku
siems šeimos nariams paliktas 
žodinis testamentas. Sibire 
jis neturėjo rašymo priemo
nių ir popieriaus. Testamen
te įsakoma visiems laikytis 
vienybės ir dirbti savo kraštui.

Pažiūrėjęs į bonkutę su že
me, jaučiu gimtojo krašto 
šauksmą ir girdžiu tėvelio 
testamento žodžius, pasaky
tus Sibire.

Mūsų dvidešimtasis amžius 
yra triukšmingas laikotarpis. 
Iš pradžių pasaulis gyveno 
tūkstančius metų visiškoje ty
loje. Tą tylą suardydavo tik na
tūralūs gamtos garsai: perkū
nas, šuo, kalvio kūjis. Tech
niška pažanga atnešė žmogui 
nežmonišką triukšmą, kuris, 
kaip nemalonus ir monotoniš
kas palydovas, trukdo dabar
tinį gyvenimą. Kasdieninis 
triukšmas yra būdingas šiems 
laikams, kai tyla yra privile
gija, kuria mažai kas begali 
džiaugtis.

Triukšmo šaltiniai yra visur, 
o didmiesčių gyventojai yra 
tikros garsų aukos. Automo
biliai, motociklai, lėktuvai, 
fabrikai ir visokios mašinos. 
Gyvenamuose butuose-dabar
tiniai įrankiai, skalbimo ir 
indų plovimo mašinos, dulkių 
siurbliai, radijas, šaldytuvai, 
televizija, kavos malūnėlis, 
ventiliatorius ir 1.1. Kai mo
derni šeimininkė įjungia visus 
namų ruošos talkininkus, tai 
triukšmo netrūksta. Triukšmo 
ir antitriukšmo įrengimai yra 
dvigubas pelnas. Vietoje daik
tų, kurie keltų mažai triukš
mo, parduodami triukšmingi 
aparatai, kurie mus priverčia
pirkti izoliacijos įrengimus, 
namų statyba pasidaro bran
gesnė. Atrasti ramybės oazę, 
jeigu tai iš viso galima, rei
kia ieškoti toli.

Šių laikų dideliuose pramo
nės centruose gyvenantys žmo
nės ima apkursti. Afrikos se
nis turi daug geresnę klausą, 
negu mūsų didmiesčių trisde
šimties metų žmogus. O ką be
kalbėti apie įmones, kuriose 
nežmoniškas triukšmas rimtai 
sužaloja žmogaus klausos or
ganus.

Žmogaus ausis nėra pajėgi 
ilgą metų eilę atsispirti per 
daug dideliam triukšmui, kurį 
kelia pvz. mechaniškos staklės, 
elektrinis grąžtas ir pan. Dėl 
to susilpnėja klausa, atsiran
da didelis nuovargis, nemiga ir 
pagadinti nervai. Triukšmas 
kenkia žmogaus sveikatai, ir 
dar nėra pakankamai ištirta, 
kiek jis žmogui žalingas. Pa-

gal prancūzų psichiatrų teigi
mą, triukšmas yra vieno de
šimtadalio psichiškai nenor
malių žmonių kaltininkas. 
Triukšmas žmogų erzina. Dėl 
to atsiranda nesantaikos, bar
niai, įvyksta nusikaltimai, pa
gausėja eismo nelaimės.

Garsas yra oro judėjimas. 
Jis ausims malonus, bet pasi
daro triukšmu, kai žmogaus au
syse sukelia nemalonų jaus
mą. Ir tai yra labai subjekty
vus dalykas. Garsas turi savo 
dažnį, t.y. virpėjimų skaičių 
per sekundę. Žmogaus ausis 
girdi tarp 20 ir 20.000 Hertz 
arba virpėjimų per sekundę. 
Žemesni garsai kaip 20 Hz yra 
žemaidžiai (infrasone virpė
jimai). Mes jų negirdime, bet 
jie yra žmogaus klausai pavo
jingi. Šitie garsai sukelia gal
vos svaigulį, širdies pykimą ir 
kitus nemalonius reiškinius, 
kuriuos patiria kosmonautai.

Žemiau 400 Hz garsas vadina
mas žemu, o virš 1500 Hz aukš
tu. Šis garsas pasižymi savo 
intensyvumu. Tyrimai parodė: 
kai garso stiphimas padidėja 
dešimt, šimtą ar tūkstantį kar
tų, triukšmo įspūdis žmogui pa
didėja tik du, tris arba ketu
ris kartus.

net skausmo jausmą. Bet stip
rus garsas pažadinta žmoguje, 
kaip ir gyvūnuose, gynimosi 
refleksą: pagreitėja širdies 
plakimas, pakyla kraujospū
dis. Gamtos garsai - upelis, 
vėjas, paukšteliai neviršija 
30 dB. Kai žmogus ilgai turi 
pakęsti 80-90 dB triukšmą, 
pastarasis sužaloja klausos 
organus ir sukelia profesinį 
kurtumą. Dienos metu 55 dB 
triukšmas yra varginantis, 
trukdo atmintį ir dėmesio kon
centraciją. Naktį galima ilsė
tis tik tada, kai triukšmas yra 
žemesnis negu 40 dB. Aišku, 
miesto žmonės įpranta miegoti 
ir didesniame triukšme. Bet 
kai triukšmas pasiekia 60 dB, 
intelektualinis darbas darosi 
labai sunkus, o prie 90 dB ir 
rankų darbas taip yra pavei
kiamas, kad nelaimių galimy
bė smarkiai padidėja.

Jeigu po triukšmingų garsų 
ateina tylos pertraukos, ausis 
greičiau gali atsigauti ir pa
ilsėti. Kenčiant nuolatinį 
triukšmą, žmogaus nervai pa
sidaro labai įtempti. Paga
liau tą triukšmą, kurį žmogus 
pats sau sukelia, gali daug 
lengviau pakęsti. Kova prieš 
triukšmą yra būtina, kitaip

langistai, kai stovyklas buvo 
apsupę Izraelio kariai. Žudy
nes 1983 m. tyrė speciali Izrae
lio komisija, pripažinusi, kad 
invazijai vadovavęs gen. A. Ša
ronas nesiėmė reikiamų prie
monių apsaugoti beginkliams 
palestiniečiams, kurių didžią
ją dalį sudarė moterys su vai
kais ir seneliais. Šia proga 
taipgi tenka prisiminti, kad po 
invazijos į Libaną atsistatydino 
ir iš politikos pasitraukė Iz
raelio premjeras M. Beginąs, 
nusivylęs neišsipildžiusiais 
gen. A. Šarono pažadais, atne
šusiais kraujo bangas Libane.

tokiu sprendimu, dabar žada 
kreiptis į aukštesnį teismą. 
Pirm. J. Kafiehas taipgi reika
lauja paramos iš Kanados imi
gracijos ministerės Barbaros 
McDougall, primindamas imi
gracijos įstatymą, Kanadon 
neleidžiantį įvažiuoti asme
nims, kurie įtariami karo nu
sikaltimais už jos ribų. Pagal 
naują įstatymą tokie dabar ga
li būti teisiami Kanadoje. Gen. 
A. Šamiro atvykimas Torontan 
numatytas birželio 11 d. Jis ga
li būti atšauktas dėl įvykių Iz
raelyje ar dėl nepalankios 
reakcijos Kanadoje.

Lietuvos studentų ansamblis “Vingis”
1962 m. prie Kauno politech

nikos instituto Vilniaus sky
riaus susibūrė keturių porų šo
kio entuziastų grupė. Vadovau
ti buvo pakviestas Adomas Gi
neitis. 1965 m. prasidėjo inten
syvesnė koncertinė veikla. Kon
certai Vilniuje ir už jo ribų su
būrė apie 40 dalyvių turintį an
samblį. Koncertuojama ir Latvi
joje, Ukrainoje. 1971 m. išėjus 
vadovui, tris metus veikė aštuo- 
nių porų šokėjų grupė. 1974 m. 
vadovauti pakviečiamas Ričar
das Tamutis. Instituto vadovy
bės pageidavimu, ansamblis iš
plečiamas: jame dvi šokėjų gru-

ninkai. Ta pati struktūra yra ir 
šiuo metu. Virš 100 studentų pra
deda koncertuoti savarankiškai. 
Per metus surengiama apie 40 
koncertų. Didelė garbė ansamb
liui - Lietuvos meno atstovavi
mas Jugoslavijoje, Vengrijoje, 
Airijoje ir Anglijoje. Repertua
rą sudaro lietuvių tautiniai šo
kiai, instrumentiniai kūriniai, 
dainos. Visa eilė šokių, užmirš
tų arba likusių tik vyresnio 
amžiaus žmonių atmintyje, pri
taikius scenai vėl buvo sugrą
žinta tautai. Ansamblis turi sa
vo ženkliukus, suvenyrus, leidi
nukus, plakatus. Kasmet “Vin-

Triukšmometras yra pada
lintas į decibalus. Kai papras
tam šilumos termometro 3° pa
kilusi temperatūra neduoda 
žymiai daugiau šilumos, tai ant 
triukšmometro 3 dB jau reiškia 
dvigubai didesnį triukšmą. 
Triukšmingas dulkių siurb
lys sukelia 70 dB, o sprausmi- 
nis lėktuvas - 120 dB. Nulis 
decibalų yra absoliuti tyla, 
bet nežmoniškas triukšmas jau 
pasiekiamas prie 110 dB.

Absoliuti tyla, kurią gali
ma tik dirbtinai pasiekti, yra 
žmogaus ausims nepakenčia
ma. Būti visai atskirtam nuo 
bet kokio garso yra ne tik ne
malonu, bet sukelia baimės ir

būsime kurčiai ir nebyliai. Z.T. 
(Iš “test aankoop” nr. 140)

pės, liaudies instrumentų or
kestras, kaimo kapela ir daini-

gio” koncertus įrašo Lietuvos te
levizija. Ansamblio tikslas - puo
selėti ir propaguoti Lietuvos tau- 

Ltinį meną bei tradicijas. D.

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

“TŽ” leidėjai
Vilniaus inžinerinio statybos instituto tautinių šokių ansamblis “Vingis” atvyksta gegužės 18 d. Dalyvaus Ka
nados lietuvių dienose Hamiltone, koncertuos - “Canada’s Wonderland” parke, St. Catharines mieste, Toronto 
Lietuvių namuose, išleistuvinis koncertas Prisikėlimo parapijos salėje

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

Sharp MC

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

VYŠNIOS ŽYDI
Per kalnus ir marias
Jaučiu jau mano žemėj vyšnios žydi.
Išeis nualinta tauta į naują žygį 
Širdies, tiesos ir laisvės parsinešt.

Pačiam pavasarių žydėjime 
Kadaise pamatus padėjome 
Naujiems vidurdienio namams. 
Žiedai ir vėl mums ateitį nulems.

Reitstioa, Norvegija 
1945 m. gegužės 4 d.

Atkurta Lietuvos Montessori draugija
Iš privataus D. Petrulytės laiško, rašyto balandžio 6 d. E. Senkuvienei
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® KULTMEJE VEIKLOJE

Vos kelios dienos, kai sugrį
žau iš nepriklausomos Lietu
vos. Ten gyvenau ii- darbavau
si nuo praeity mėty spalio mė
nesio iki šiy mėty balandžio 
pradžios. Pasirodo, mūšy sė
ta montesorinė sėkla nežuvo, 
bet, truputį atšilus politiniam 
klimatui ir “papurenus žemę”, 
vešliai dygsta ir, be abejonės, 
augs ir tarps.

Vargas didelis, ne tiek gal 
medžiaginis, kiek moralinis. 
Radau dvi šaunias lietuvaites 
pedagoges, kurios sutiko vykti 
čia ir studijuoti Montessori 
metodą vienerius metus. Jos 
jau čia nuo kovo mėn. pradžios. 
Kelionę apsimokėjo pačios, o 
visas kitas išlaidas man teks 
padengti. Tačiau džiaugiuosi, 
kad tokiu būdu galiu prisidėti

Vilniaus teatras Toronte
Vilniaus mažojo teatro spek

taklis premjera “Čia nebus 
mirties” Šiaurės Amerikoje 
įvyks Toronte.

Veikalas, kurio autoriai yra 
Valdas Kukulis ir Rimas Tu
minas, bus statomas Dumau- 
rier Ltd. World Stage teatre 
birželio 7 d.

Spektaklio režisierius Ri
mas Tuminas yra vienas iš žy
miausių jaunųjų lietuvių teat
ro asmenybių ir pirmą kartą 
čia pasirodys su savo darbu, 
nors yra buvęs Kanadoje pra
ėjusį rudenį kultūrinių mai
nų dėka.

Spektaklio veiksme minimi 
pokariniai Stalino laikai, kai 
Pabaltijy buvo įsisiūbavęs 
smurtas, priespauda ir veid
mainystė. Veikalas vyksta Lie
tuvos kaime, kur svarstomi 
žmogaus likiminiai klausimai 
tokioje aiškioje tiesos ir me
lo sankryžoje.

Spektaklio jaudinanti nuo
taika išreiškiama ne tik žo
džiais, bet ir dainomis bei šo

Vaizdas iš spektaklio “Čia nebus mirties”

ONA Tai išgalvotų ar tikrų Lietuvos 
kaimo gyvenimo atsitikimų 
rinkinys, apimąs 1914-1920 
metų laikotarpį. Aprašomas

gyvenimo būdas ir pradedami pamiršti įdomūs, jau 
išnykę papročiai.

Sudarė VYTAUTAS BELIAJUS.
Kaina $5.00 amerikietiškais, pridedant $1.00 persiuntimo išlaidoms.
Rašyti: V. F. Beliajus, P.O. Box 1226, Denver, Co. 80201, USA.

prie Lietuvos atgimimo. Jau 
atkurta Lietuvos Montessori 
draugija. Didesniuose respub
likos miestuose jau susikūrė 
montesoriniai židiniai. Visas 
savo santaupas skiriu auklėji
mo uždaviniams puoselėti Lie
tuvoje. Nuoširdžiai džiaugiuo
si, kad a.a. M. Varnienės ir ma
no įdėtas darbas bus tęsiamas 
toliau, kai kitais metais grįš 
šios dvi pionierės montesori- 
ninkės. Reikia tikėtis, kad Die
vas palaimins šiuos užmojus. 
Amerikiečių dėka yra įsteig
tas mano vardu fondas Montes
sori auklėjimo idėjų skleidi
mui ir puoselėjimui Lietuvo
je. Iš jo bus galima įsigyti rei
kalingiausias priemones, nes 
jie už savo rublį negali nei kny
gos įsigyti, nei žurnalo užsi
prenumeruoti.

kiais, kuriuos puikiai atlieka 
dvidešimt trys aktoriai.

Spektaklis bus lietuvių kal
ba su įterpiamais anglų kal
bos komentarais.

Birželio 7 dienos vakaras 
yra skiriamas lietuviams, ir 
Kanados Lietuvių Bendruo
menė po spektaklio ruošia 
teatro aktorių priėmimą. Bi
lietai, kurių skaičius ribotas, 
gaunami gegužės 13 d. Prisi
kėlimo bei Anapilio parapijo
se ir pas Nijolę Karosaitę, tel. 
252-8441. Kaina $35 asmeniui. 
Pelnas skiriamas Vilniaus 
mažajam teatrui.

Spektaklis bus taip pat ro
domas birželio 8, 9, 10 d.d. Už
sisakyti bilietus šiom datom 
reikia skambinti Harbour
front - Box Office, tel. 973-4000 
ir paminėti vaidinimą “There 
will be No Death”.

Montrealyje spektaklis bus 
statomas Centaur Theatre pa
talpose birželio 20 ir 21 d.d.

N.K.

Dail. REGINOS ŽIŪRAITIENĖS kūrinys - “Kalnuose virš Paradise slėnio” - aliejinė tapyba Nuotr. B. Liškausko

NIi risk <2 - viskas ptaslajatis
Minske gyvenusi lietuvaitė 50 metų nematė sesers. Jos įspūdžiai • Pagerbta 
poetė Gražina Tulauskaitė • Iš pokalbių Dailiųjų menų klube, Los Angeles

Gražią dieną gudų teatras 
iš Minsko išvažiavo vaidini
mams į Odesą. Su teatralais 
vyko ir artistė Birutė, namuo
se palikusi savo dukrelę, taip 
pat Birutės vardu. Ją paglobo
ti sutiko vaidinimams išvyks
tančios Birutės sesuo Ona. 
Teatralams būnant Odesoje, 
prasidėjo Antrasis pasauli
nis karas prieš Sovietų Sąjun
gą. Iš Odesos sugrįžti nebuvo 
įmanoma.

Vokietijos bombonešiai su
bombardavo Minską. Kas ga
lėjo, iš ten pabėgo. Su mažutė
le Birute liko teta Ona. Karas 
baigėsi. Buvusi mažoji Birutė 
užaugo į gražią mergaitę, ne
prisimenančią savo mamos. 
Seserys negalėjo viena kitos 
atrasti. Raudonasis kryžius 
ir kitokios geros valios organi
zacijos nesužinojo, kur gyve
na tos dvi seserys.

Pagaliau vienos lietuvės dė
ka Minske gyvenanti lietuvė, 
teatro artistė, sužinojo, kad 
jos sesuo gyvena Santa Moni
ca, Kalifornijoje; taip pat ir 
jos paliktoji dukrytė, dabar 
jau ištekėjusi.

Susitikimas buvo tiek džiu
ginantis, kad nepaprastam 
įvykiui pažymėti dail. Ona 
Paškevičienė, Dailiųjų menų 
klubo narė, sukvietė visus DMK 
narius, netgi svečius pasida
linti džiaugsmu, įspūdžiais.

1990 m. balandžio 21 d. po
pietę (šeštadienį) į puikų tri
jų aukštų p.p. Paškevičių pa
statą prigužėjo svetelių, net 
ant kilimu išklotų laiptų sė
dėjo.

Minsko lietuvė kalbėjo tai
syklinga lietuvių kalba, tik re
tesnių žodžių stokojo. Namuo
se turi lietuviškų knygų biblio
tekėlę, jas nuolat skaito, kar
tais net balsu. Minske buvo 
daugiau lietuvių, su jais kal
bėjosi lietuviškai. Jos teta gy
vena Maskvoje su dukra, tenai 
nuvažiuodavo, tarpusavyje vi
sad kalbėdavosi tiktai lietu
viškai.

Gyvenimas Minske
Apie gyvenimą Minske, apie 

Gudiją ir tenai esančius lietu
vius nenorėjo kalbėti, nes teks 
grįžti atgal, gali pakenkti. Mes 
gi jai sakėm: visiškos izoliaci
jos laikotarpis yra praėjęs, 
okupuotos Lietuvos laikraš
čiai Spausdina tokių straips
nių ir taip drąsių atsiminimų, 
kad mes užsienyje nedrįstume 
(kai kas) taip rašyti. Kodėl 
bijo pasakyti, apie ką rašo 
spauda?

Minsko lietuvė vis tiek ne
daug tepasakė. Ji grįšianti at
gal, nes tenai jos namai, ji pen
sininkė, ten pažįstami, drau
gai. Jai būtų nuobodu Ameri
koje, nemoka anglų kalbos, ne
moka autobusais nuvažiuoti 
grybauti. Minske ji autobusais 
pasiekia užmiestį, eina gry
bauti. Ji nežino, ar Kaliforni
joje yra grybų. Tenai jai nemo
kamas gydymas, nemokamos 
ligoninės, nemokamai eina į 
teatrus. Minske daug pažįsta
mų gudų.

Kitas balsas pasakė, kad pi
lietinio karo metu, kai komu
nistinė rusų kariuomenė su
gaudavo “baltą rusą” karinin
ką. tai jam į pečius kaldavo 
tiek vinių, kiek jis turėjo žvaigž
dučių. Vieni rusai buvo “rau
doni”, o kiti — “balti”. Jie gu

dus praminė baltarusiais, pri
metę rusišką, paniekinantį 
pavadinimą. Lietuvių liaudies 
dainose, tautosakoje daug kal
bama apie gudus, bet nieko 
apie baltgudžius, nes tokių 
nebuvo.

Dabar rusai labai smarkiai 
gudus rusina. Net savo tauti
nių susirinkimų gudai negali 
rengti sovietų okupuotoje Gu
dijoje, kurią vadina Baltaru
sija. Juos priglaudžia Lietu
va. Gudai turėtų į savo mokyk
las kaip antrąją kalbą įsivesti 
lietuvių kalbą, ne rusų. Tuo 
gudai būtų saugojami nuo su
rusinimo, o per lietuvių kalbą, 
kultūrą, lietuvių spaudą susi
siektų su Vakarų pasauliu, su 
platesne europiečių kultūra.

Antrojo pasaulinio karo me
tu Gudijos valstybininkai no
rėjo, kad juos globotų lietu
viai, pageidavo lietuvių kari
ninkų ir puskarininkių, o ka
reivius duotų,gudai.

Lietuviai Babinovičiuose
Viešnia buvo paklausta, ar 

ką žino apie netoli nuo Mins
ko buvusią gausią lietuvių gru
pę Babinovičių apylinkėse. 
Ji sakė apie tai nieko nežinan
ti, lietuviškų laikraščių negau
nanti, jų neskaitanti.

Babinovičiai yra gudų žemė
se. Babinovičių ar Babinavi- 
čių miestelis yra tarp Oršos 
ir Vitebsko, prie Lutschesa 
upės. Taip įrašyta senokame 
Vokietijos išleistame žemėla
pyje: Babinowitschi. Kada to
se apylinkėse pradėjo kurtis 
lietuviai, kada nors paaiškės. 
Netoliese yra Oršos miestas 
prie Oršicos (Oršos) ir Dniep
ro upių. 1980 m. turėjo apie 
113,000 gyventojų. Vietovė

V. ANTANAITIS

Kur tu?
Aš išėjau frontui artėjant 
Slidžiu, klampiu rudens keliu. 
Tu pažadėjai manęs laukti - 
Šituos žodžius ir šiandien dar 

girdžiu.

Likimas mane blaškė, mėtė 
Tarytum laivę jūroj neramioj. 
Nuo metų darganos plaukai 

pabalo,
Ir raukšlių juosta įsirėžė jau 

kaktoj.

Per dykumas, miškus ir klonius 
Man laumės nutiesė kelius.
Grįžau Tėvynėn aš kaip

Odisėjas,
Kasnakt sapnuodamas gimtus 

namus.

Manęs nesuviliojo jūros deivės, 
Nešiau lyg perlų meilę tau. 
Gimtų namų duris pravėriau. 
Tačiau tavęs neberadau ...

Kurgi dingai tu, lyg miražas, 
Lyg sapno vizija graži.
Kokioj šaly tavęs ieškoti. 
Kokiu keliu ar takeliu eini?

Galbūt tu išėjai manęs ieškoti 
Toj tolimoj svečioj šaly, 
O gal likimo buvo lemta 
Kad prasilenktumėm kely.

Man žalias diemedis šlamėjo: 
Mylėjo ji tiktai tave,
Tačiau gyvenimo šalnų palaužta 
Seniai ji ilsis Sibiro šaltam kape.

Šis eilėraštis sukurtas tau
tiečio iš Lietuvos, besilankančio 
Kanadoje pas savo artimuosius. 
Eilėraštis skirtas išeiviui, iš
blokštam iš savosios tėvynės 
Lietuvos. 

1359-1772 m. priklausė Lietu
vai. Oršos mūšyje daug mažes
nė Lietuvos kariuomenė 1514. 
IX.8 sumušė maskviečių ir ru
sų kariuomenę. Lietuvą oku
pavę rusai po 1863 m. sukilimo 
į tas apylinkes atkėlė nuteis
tų lietuvių. Vėliau, jau XX š., 
apie tenai gyvenančius lietu
vius kažin ar surinkta tiksles
nių duomenų.

Viešnia buvo klausinėjama 
apie Minsko teatre vaidina
mus veikalus, dramaturgus. 
Pabrėžtas gudų ir lietuvių 
draugiškumas, kurį stengiasi 
sugadinti komunistai ir sovie
tai, nes jiems nesvarbu, kad 
gudai kivirčytųsi su lietuviais. 
Tuo pasinaudoja rusai.

Buvo daug kitokių pasisa
kymų.

Poetė Tulauskaitė
Bernardas Brazdžionis kal

bėjo apie poetę Gražiną Tu- 
lauskaitę (1908.VII.20 — 1990. 
IV.9 Putname, JAV). Poetę pri
simena nuo studentavimo lai
kų Kaune. Jos eilėraščiai tvir
tėjo su kiekvienu rinkiniu. 
Rankoje laikė tris Gražinos 
Tulauskaitės knygas. Ji mėgo 
klasikinį ketureilį. Ji mėgo ne 
tiktai gražias sukneles, bet ir 
tautinius drabužius. Kai ją ap
lankė Putname senelių na
muose, ją vežė ratukais. Ji vei
dą prisidengusi sakė dabar 
nenorinti kalbėti, prašė tru
putį palaukti — nori susišu
kuoti. Tikrai, netrukus buvo 
atvežta jau gražiai susišuka
vusi. Apie G. Tulauskaitę kal
bėjo ir solistė Alodija Dičiūtė- 
Trečiokienė. Plačiau įdomių 
prisiminimų papasakojo Bro
nys Raila. Brazdžionis ir Rai
la turėtų savuosius prisimini
mus surašyti popieriuje. Ve
lionę Gražiną Tulauskaitę pa
gerbdami, visi atsistojo minu
tės susikaupimui.

Minsko lietuvaitei, jos duk
relei (taip pat puikiai lietuviš
kai kalba), Onai Paškevičienei 
sudainuota “Ilgiausių metų”. 
Be to, šeimininkės Onos gim
tadienis, tai ir jai “Ilgiausių 
metų”.

Dailiųjų menų klubo susi
rinkimas nutarė, kad sekančia 
DMK pirmininke bus solistė 
Vincė Jonuškaitė-Leskaitie- 
nė. Ji atsistojusi padėkojo, 
kad nepamiršta jos, sulauku
sios pilno subrendimo (gimu
si 1902.1.22 Panevėžio aps.).

Metrašt.

Atsiųsta paminėti
AIDAI. Kultūros žurnalas. 1990 

m. nr. L Kultūros atgimimo me
tai 374(386). Redaguoja Leonardas 
Andriekus, OFM. Leidžia Tėvai 
pranciškonai. Spaudžia pranciš
konų spaustuvė, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207. Šiame 
numeryje: Stasys Bačkaitis - Šeš
tojo mokslo ir kūrybos simpoziu
mo uždangai nusileidus; Pranas 
Visvydas - Eilėraščiai; Antanas 
Maceina - Kalba ir žmogus; Jonas 
Šoliūnas - Apie Kazio Sajos ir 
Sizifo akmenis; Albertas Zalato
rius - Žodis pradedant; Bernardo 
Brazdžionio poezijos vakarą Ope
ros rūmuose Vilniuje; Dr. Mirga 
Girniuvienė - Dorovės pagrindai; 
Algimantas Kezys - Viktoras Pet
ravičius ir jo kūryba; Vytautas 
Bagdanavičius, MIC, - Europos re
ligija prieš atsikeliant indoeuro
piečiams, arba negalitas; Milda 
Budrys, MD, - Lietuviai gydyto
jai Amerikoje XX šimtmetyje.

Stasys Santvaras, sulaukęs gar
baus amžiaus, ilsėjosi Floridoje, 
atsigaudamas nuo stiprių sveikatos 
sutrikimų. Ten jis baigė ruošti 
spaudai naują poezijos- rinkinį, 
kuris bus jau devintasis. Retas 
poetas gali pasidžiaugti tokiu kū
rybiniu derliumi.

Kompozitoriaus Broniaus Jo
nušo (1899-1976) metinę $1.000 
stipendiją lietuviška veikla pasižy
mėjusiam studentui ar studentei 
yra įsteigusi našlė Emilija Jonu
šienė, norėdama įamžinti jo atmi
nimą ir padėti nepasiturinčiam 
studentui ar studentei. Šiemet 
bus paskirta jau tryliktoji stipen
dija. Ją norintys gauti lietuviai 
jaunuoliai ar jaunuolės iki š. m. 
birželio 15 d. turi atsiųsti prašy
mus su savo lietuviškos veiklos ap
rašymu ir kurios nors lietuvių or
ganizacijos rekomendacija. Prašy
mai siunčiami šiuo adresu: Bro
niaus Jonušo stipendija, 9927 De
vonshire, Omaha, NE 68114, 
USA. Stipendiją paskirs speciali 
komisija. Lig šiol stipendijas 
gavo septyniolika jaunuolių. Mat 
kartais vertintojų komisija ran
da daugiau nei vieną metinės sti
pendijos nusipelniusį kandidatą. 
Tokiu atveju E. Jonušienė padi
dina stipendijų skaičių. Praėju
siais metais stipendininkėmis ta
po Čikagos lietuvaitės Vida Bra- 
zaitytė ir Jūratė Jankauskaitė. 
Panašiai buvo pasielgta ir su mu
zikaliu Polikaičių jaunimu.

Metinę išeivijos lietuvių dai
lininkų parodą “Dailė ’90” Či
kagoje suorganizavo ir vasario 23 
d. atidarė žymusis fotomenininkas 
Algimantas Kezys. M. K. Čiurlio
nio galerijoje Jaunimo centre su
rengtai parodai šį kartą buvo pasi
rinkta bendroji tema “Religija lie
tuvių mene”, kurion dailininkai 
galėjo įsijungti su asmenine tema 
“Religija mano mene”. Paroda su
telkė 64 lietuvius dailininkus, gy
venančius ir kuriančius JAV, Ka
nadoje, Pietų Amerikoje, Austra
lijoje, Vakarų Europoje, atsiun
tusius po vieną ar kelis darbus, 
atspindinčius jų religines nuotai
kas. Jas padėjo suvokti prie pa
veikslų pridėti paaiškinimai. Me
tafizinio pobūdžio siužetuose vy
ravo kristologiniai svarstymai, 
kosminė religija, gamtos mistika. 
Parodos atidaryme sveikinimo žo
dį tarė JAV LB kultūros tarybos 
pirm. Dalia Kučėnienė. Paroda 
“Dailė ’90” buvo perkelta į Lie
tuvių dailės muziejų Lemonte ir 
sujungta su ten kovo 24 d. atida
ryta nuotraukų paroda “Religija 
Lietuvos fotografų akimis”. Šiai 
temai atstovavo nuotraukose įam
žinti Rūpintojėliai, pakelių kry
žiai, kapinių paminklai, bažny
čios, apeigos, tremtinių palaikų 
lankymas Sibire, jų pervežimas ir 
perlaidojimas Lietuvoje.

“Dainavos” ansamblis Čikagos 
ir apylinkių lietuvius kovo 25 d. 
pakvietė į muzikinio vaidinimo 
“Kai papartis žydi” premjerą Mor- 
tono aukštesniosios mokyklos 
salėje. Vaidinimo tekstą, remda
masi Joninių tradicijomis, parašė 
Danutė Brazytė-Bindokienė. Mu
zikinę dalį paruošė dirigentas Da
rius Polikaitis, jai panaudojęs lie
tuvių liaudies dainas, tautinius 
šokius, kompozitoriuj. Karoso, J. 
Švedo, J. Gaubo, K. V. Banaičio, 
F. Strolios, J. Gaidelio, B. Jonu
šo, J. Stankūno, J. Juozapaičio ir 
savo kompozicijas, sudaręs septy
niolikos instrumentalistų orkest
rą. Ansamblio choristais rūpinosi 
chormeisteris Audrius Polikaitis, 
šokėjais — “Spindulio” vadovė 
Rasa Šoliūnaitė-Poskočimienė. į 
spektaklio kūrėjų gretas taipgi 
įsirikiavo rež. Liucija Buivydai- 
tė-Ambrosini, scenovaizdžių auto
rius dail. Sigitas Ramonis, dra
bužių projektus paruošusi dail. 
Ada Sutkuvienė. Vaidmenis atliko 
nemažas dvylikos aktorių būrys — 
S. Bernatavičius, O. Naureckie- 
nė, R. Polikaitytė, E. Šneiderie
nė, R. Kemežaitė, J. Jankauskai
tė, S. Puodžiūnas, D. Ilginytė, 
M. Polikaitis, A. Plienas, R. Li- 
kanderytė ir S. Kerelytė. “Daina
vos” ansamblis buvo įsteigtas 1945 
m. vasarą Hanau stovykloje V. 
Vokietijoje, atgaivintas religi
niu koncertu Čikagoje 1950 m. 
spalio 8 d. Tad šiuo spektakliu 
paminėtos 45-40 metų bendrinės 
ir čikagiškės veiklos sukaktys. 
“Dainavos” ansamblį sveikino 
jo globėjas dr. Leonas Kriauče- 
liūnas. Ansamblio reikalais rū
pinasi dabartinė valdyba: pirm. 
Mėta Gabalienė, vicepirm. Dan
guolė Ilginytė, sekr. Kazimieras 
Jankauskas, ižd. Juozas Vierai- 
tis, renginių vadovės Aldona Jan
kauskienė ir Nijolė Rūbienė, ko
respondentė Rita Likanderytė, na
rys Česlovas Gelažiūnas.

Tradicinėn kauniečių kino 
šventėn “Ekranas. Žmogus. Pro
blema.” Lietuvos kino studija at
vežė tris naujus meninius filmus 
— “Pabudimas”, “Aš esu” ir “Žu
vies diena”. Filmui “Pabudimas" 
panaudota tokį pavadinimą turinti 
išeivijos dramaturgo Antano Škė
mos pjesė, filmui “Aš esu” — Ane- 
liaus Markevičiaus apysaka “Pože
mių vaiduokliai”, filmui “Žuvies 
diena” — Jolitos Skablauskaitės 
apsakymų motyvai.

Antrajam tarptautiniam ema
lio meistrų simpoziumui Palan
goje, trukusiam du mėnesius, va
dovavo latvis dail. Indulis Urba- 
nas. Kūrybiniame simpoziume da
lyvavo 48 dailininkai, atstovavę 
Prancūzijai, V. Vokietijai, Bri
tanijai, Ispanijai, JAV, Lenkijai, 
Australijai, Sovietų Sąjungai ir 
Lietuvai. įvairių specialybių, es
tetinių pažiūrų ir amžiaus daili
ninkai atskleidė savitą emalio tra
dicijų sampratą. Simpoziumą už
baigė įvairių kompozicijų, papuo
šalų ir indų paroda, porai valan
dų surengta Palangos parodų pa
viljone. Jos dalyviai po vieną sa
vo kūrinį padovanojo Palangos 
kraštotyros muziejui. Pirmasis 
tarptautinis emalio meistrų sim
poziumas Palangoje buvo sureng
tas 1983 m.

Poeto kun. Antano Strazdo 
(1760-1833) 230 metų gimimo su
kaktis kovo 9 d. paminėta Vilniu
je, Lietuvos menininkų rūmuose. 
Su jo gyvenimu ir kūryba minė
jimo dalyvius supažindino litera
tūros tyrinėtoja Viktorija Dau
jotytė-Pakerienė. A. Strazdas 
šiandien yra laikomas pirmuoju 
dideliu poetu iš Rytų Aukštaiti
jos, kurio gyvenimas ir kūryba 
tebėra mįslė. Pasak poeto Jono 
Aisčio, A. Strazdas savo pėdsa
kus paliko tarp realybės ir legen
dos. Rokiškio rajono kultūros 
namų etnografinis ansamblis, va
dovaujamas Elvyros Krasauskie
nės, programon įsijungė A. Straz
do dainomis. Jos ir šiandien te
bėra plačiai paplitusios, tik da
bar daugelio laikomos liaudies 
dainomis.

Antanui Dambrauskui vasario 
8 d. Druskininkuose buvo įteik
ta Antano Venclovos premija už 
antikinės literatūros vertimus iš 
klasikinių kalbų. Laureatas yra 
Vytauto Didžiojo universiteto 
humanitarinių mokslų fakulteto 
auklėtinis, studijavęs lotynų ir 
graikų kalbas, dirbęs mokytoju 
Kauno gimnazijose. Pokaryje jam 
net dvylika metų teko būti trem
tiniu Sibire. Iš Sibiro grįžęs 
Lietuvon, kuklų mokytojo darbą 
1957-76 m. gavo “Saulutės” vaikų 
sanatorijoje Druskininkuose. Ta
da jis lietuvių kalbon išvertė ne
mažai antikinės literatūros kūri
nių: Aristofano “Varles” ir “Plu
tą”, Vergilijaus “Eneidą”, “Buko- 
likas”, dvi Plauto komedijas, du 
Sofoklio tragedijų rinkinius, Ho
mero “Odisėją” ir “Iliadą”, Ovidi
jaus “Metamorfozes”, Terenci- 
jaus “Brolius”.

Vydūno (Vilhelmo Storastos) 
palaiką pervežimu rūpinasi Lie
tuvoje įsteigta Vydūno draugija, 
vadovaujama filosofo Vacio Bag
donavičiaus. Filosofas ir rašyto
jas Vydūnas gimė 1868 m. kovo 22 
d. Jonaičiuose, dabartiniame Šilu
tės rajone, mirė 1953 m. vasario 
20 d. Detmolde, V. Vokietijoje. 
V. Bagdonavičiaus pranešimu, 
ten kapavietė yra užpirkta iki 2003 
m. Kapo priežiūrą tvarko kapinių 
administracija, imdama metinį 120 
markių mokestį, kurį už šiuos me
tus sumokėjo kapavietę aplankęs 
ev. kun. Fr. Skėrys. Vydūno drau
gijos pirm. V. Bagdonavičius pa
laikų perkėlimo reikalu tariasi 
su Vydūno jaunimo fondo vado
vais Čikagoje. Draugija Lietu
voje palaikų pervežimui jau yra 
sutelkusi beveik 5.000 rublių. Rei
kia tik sutarti visiems priimtiną 
kapavietę. “Prūsos” klubo kancle
ris Lėtas Palmaitis palaikus siū
lo palaidoti Tilžėje, kurią rusai 
dabar vadina Sovetsku. Mat Tilžės 
lietuvių Vydūno kultūros centras 
ten nori įrengti memorialinį mu
ziejų. Klaipėdiečiai planuoja pa
statyti skulptoriaus G. Jokūbonio 
sukurtą Vydūno paminklą. Veikė
jų atminimo įamžinimu rūpinasi ir 
Mažosios Lietuvos muziejus, ku
rio vadovai galvoja net apie sa
votišką panteoną. Šilutiškiai Vy
dūno kapavietei perša Šilutę, Kin
tus ir Jonaičius. Lietuvininkų 
bendrija galvoja ir apie Rasų ka
pines Vilniuje, neužmiršdama ir 
Rambyno. Ten sutvarkytose kapi
nėse būtų vietos ne tik Vydūno, 
bet ir Martyno Jankaus bei kitų 
veikėjų palaikams. Paminklas, pri
menantis J. Biliūno “Laimės žibu
rį” galėtų būti pastatytas ant 
Rambyno kalno. v. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas 

* 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
' Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p. DLSK “Kovo” 1989-90 m. valdyba: vicepirm. Vitas Rugienius, ižd. Nariman

tas Udrys, pirm. Algis Rugienius, vicepirm. Ipolitas Janušis, sekr. Paulius 
Jankus. Nuotraukoje trūksta vicepirm. Vytauto Baukio ir vicepirm. Stasio 
KlimoMOKA UŽ:

90-179 d. term, ind......... 10 %
180-185 d. term, ind......... 101/4%
1 metų term, indėlius ..... 101/a%
2 metų term, indėlius..... 1O’/4%
3 metų term, indėlius..... 101/4%
1 metų GlC-met. palūk. .. 12’74%
2 metų GlC-met. palūk. .. 111/z%
3 metų GlC-met. palūk. .. 1l’/2% Į
1 metų GlC-mėn. palūk.. 101/2% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 91/2% I
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind.113/4% I
RRSP ir RIF-2 m. term. ind.11’/2% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind.111/2% 
Taupomąją sąskaitą .......... 81/2%
Kasd. pal. taupymo sąsk 10 % 
Kasd. pal.čekiųsąsk.iki 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 131/2%
Sutarties paskolas 

nuo ................. 131/2%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 133/4%
2 metų .................. 131/2%
3 metų .................. 131/2%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 121/4%

T.V.

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

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

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

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

AKTYVAI virš 45 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 I NAMUS 
---------------o--------------------------------

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

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

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

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

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

Canada Life Assurance Company 
390 Bay St. nr. 600, Toronto M5H 2Y2 
Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320 4

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

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju Į namus

“Kovo” 40 metų sukaktis
Detroito lietuvių klubas “Kovas” 

1990 m. vasario 3 d. minėjo savo veik
los 40 metų sukaktį. Baliaus metu 
koncertinę dalį atliko JAV ir Kana
doje gastroliuojanti “Oktavos” gru
pė iš Lietuvos, kuriai vadovauja mu
zikas Mindaugas Tamošiūnas. Šios 
sukakties proga klubas išleido spe
cialų leidinį, kuriame redaktorė 
Liuda Rugienienė įvadiniame žo
dyje sako:

“1990 metai labai reikšmingi Det
roito lietuvių sporto klubui “Ko
vui”, švenčiančiam savo darbo vai
sių keturiasdešimtąją sukaktį. Tai 
sukaktis, kuria galima didžiuotis. 
Maža dalis organizacijų, kurios įsi
steigė 1950 m. Detroite, yra aktyvios 
ar nesumažėjusios narių skaičiumi. 
“Kovas” tuo tarpu ne tik nesumažė
jo, bet laikas nuo laiko pagausėja, 
nes į sportuojančių eiles ateina jau 
trečios generacijos “koviečiai”. 
Šiuo metu “Kovo” sąrašuose yra 250 
sportininkų ir rėmėjų. Kokia “Ko
vo” paslaptis? Gal yra tai, kad Į savo 
eiles priima visus lietuvius, neiš- 
skirdami jų dėl lietuvių kalbos ne
mokėjimo, politinės ar ideologinės 
galvosenos. Jei asmuo yra lietuvių 
kilmės, nori ir mėgsta sportuoti, jis 
yra laukiamas “Kovo” klube nariu.

Detroito “Kovas” keturių dešimt
mečių laikotarpyje yra pasireiškęs 
įvairiose sporto šakose. Veikė ir 
veikia visa eilė sporto sekcijų: vyrų, 
jaunių ir jaunučių krepšinis, vyrų, 
moterų ir mergaičių tinklinis, gol
fas, stalo ir lauko tenisas, šaudymas, 
šachmatai, softbolas, futbolas, le
do ritulys, slidinėjimas, plaukimas, 
lengvoji atletika ir kėgliavimas. Ša
kų įvairūs sportiniai pasiekimai 
priklauso nuo tuolaikinio talento. 
Žvelgiant į 40 metų laikotarpį ma
tyti, kad beveik kiekvienoje srityje 
yra buvę iškilių sportininkų, kurie 
sportavo ne vien mūsų tarpe, bet 
puikiai reiškėsi lankomose mokyk
lose, universitetuose bei amerikie
čių sporto komandose. Daugumas 
jų pasisako esą lietuvių kilmės, 
lietuviškai kalba ir papasakoja apie 
Lietuvą ir jos sunkią politinę padė
tį. Jei klube vienu laiku sužibėjo 
tinklinis, tai kitu metu nušvito ir 
dar vis tebešviečia krepšinis. ŠAL- 
FASS klubas yra laikomas krepši
nio tvirtove. Nemažai yra turėta ir 
turima gerų plaukikų, teniso žaidė
jų, slidininkų, golfininkų, futbolis- 
tų, šachmatininkų, o mūsų šaudyto
jai yra išgarsėję, kaip pirmaujan
tys amerikiečių tarpe.

“Kovas” yra dalyvavęs visose 39 
ŠALFASS metinėse žaidynėse, ruo
šęs keletą metinių žaidynių, golfo 
pirmenybių ir teniso turnyrų. Pas
kutinį kartą žaidynes surengė 1985 
metais, švęsdami klubo 35-tąją su
kaktį. Norėta turėti ir 40-tąsias me
tines žaidynes Detroite, tačiau džen
telmenišku susitarimu šis uždavi
nys atiteko Bostono “Grandžiai”.

“Kovas” vyko į visas tris Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes. Pirmose 
Toronte dalyvavo apie 60 sportinin
kų, per 100 Čikagoje, o į tolimąją 
Australiją nuvyko 13. Jis tvirtu žings
niu žengia į penktąjį veiklos de
šimtmetį ir jau pradėjo rengtis ket
virtosioms PLS žaidynėms, kurios 
įvyks 1991 metais Lietuvoje.

“Kovo” sportininkai dažnai yra 
išrenkami į įvairias rinktines, ku
rios sudaromos Amerikoje ir siun
čiamos į Pietų Ameriką, Australi
ją, Europą, o paskutiniu metu — 
Lietuvą. Ten vykti buvo sudaryta 
“Vėjo ” komanda, kurioje “Kovui” 
atstovavo du krepšininkai. (Algis 
Rugienius ir Paulius Gražulis. Red.). 
Prieš dvejus metus su moterų tink
linio rinktine į Lietuvą vyko viena 
“Kovo” tinklininkė.

Sėkminga klubo veikla priklauso 
ne vien nuo sportininkų pajėgumo, 
bet ir nuo vadovų sugebėjimo. Kar
tais gerų sportininkų netrūksta, 
bet nėra jiems prityrusių ir suma
nių trenerių. Veikla priklauso ir 
nuo valdybos energingumo. Pirmi
ninkais yra buvę: Napoleonas Gir
tautas, Antanas Racka, Petras Pet- 
ruitis, a.a. Pranas Misiūnas, Vikto
ras Memenąs, Algis Rugienius, Ro
bertas Janukaitis, Vladas Simutis, 
Vitas Rugienius ir Edmundas Kas
putis."

Baigdama įvadinį žodį, redakto
rė Liuda Rugienienė sako: “Tik vi
sų mūsų pastangomis išauginsime 
dorą ir sveiką jaunimą atgimstan
čiai tėvynei Lietuvai, kuriai skiria
me ne vien mūsų laimėjimus, bet 
visą Detroito LSK “Kovo” keturias
dešimties metų darbą”.

ŠALFASS žaidynių regata
Naujiena 40-se ŠALFASS sporto 

žaidynėse bus buriavimas — regata 
Mercury tipo laivais, be baliono. 
Komandą sudaro 2 asmenys.

Regata vyks 1990 m. gegužės 26-27 
d.d., Charles River Basin, Community 
Boating Inc., 21 Embankment Rd., 
Boston, Mass.

Tvarkaraštis: gegužės 26 d. — re
gistracija 9 v.r. ir lenktynės iki 4 v.p. 
p.; gegužės 27 d. — lenktynės nuo 10 
v.r. iki 4 v.p.p.

Lenktynės vyks olimpiniame kur
se pagal tarptautines bei JAV (USY- 
RU) buriavimo taisykles, šiek tiek 
modifikuotas mūsų sąlygoms. Lenk
tynių skaičius priklausys nuo vėjo 
sąlygų.

Smulkesnės informacijos gauna
mos ir dalyvių registracija atlieka
ma iki š.m. gegužės 12 d. pas regatos 
vadovą šiuo adresu: Mr. Romualdas 
Veitas, 29 Fox Hill Lane, Milton, 
MA 02186, tel (617)-698-2162 namų; 
tel. (617)-843-2863 darbo. FAX (617)- 
849-2065.

Smulkesnės informacijos taipogi 
išsiuntinėtos visiems sporto klu
bams.

“Wind surfing” 40-se sporto 
žaidynėse Bostone

Dar viena staigmena 40-se spor
to žaidynėse Bostone — tai paskuti
niu laiku plačiai išpopuliarėjęs 
“Wind surfing” (“Lentos buriavi
mas”). Šios varžybos vyks gegužės 
26, šeštadienį, nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p., 
Pleasure Bay, South Boston, Mass.

Lenktynėse bus įvykdomi 3 stan
dartiniai užplaukimai pagal olim
pines “Wind surfing” taisykles. Ofi
cialiai pasekmė nustatoma, sude
dant 2-jų geriausių užplaukimų 
laikus.

Dalyviai gali būti aprūpinti len
tomis ir burėmis (nebent atsiveža 
savo), tačiau aprangą turi turėti sa
vo. Patartina naudoti “dry suits”, 
nes vanduo bus šaltokas.

Dalyvių registracija atliekama 
iki š.m. gegužės 12 d. imtinai pas 
varžybų vadovą Gintarą Subatį, 59 
Dayton St., Quincy, MA 02169, tel. 
(617)-773-3148 namų; tel. (617)-847- 
0571 darbo.

Varžybos bus vykdomos su sąlyga, 
jei susidarys minimumas dalyvių, 
todėl yra labai svarbu registruotis 
iki gegužės 12 d., kitaip jos gali būti 
atšauktos.

Dėl platesnių informacijų galima 
kreiptis į bet kurį sporto klubą arba, 
geriausiai, tiesiog į Gintarą Subatį. 
Gero vėjo!

Papildymai dėl 40-jų sporto 
žaidynių

Nuo anksčiau skelbtų informaci
jų 40-jų sporto žaidynių reikalu įvy
ko keletą pasikeitimų.

Raketbolo varžybų vieta pasikei
tė. Nauja vieta yra Stone Hill College, 
320 Washington St., Easton, Mass., 
tel. (508J-238-1081.

Stalo tenise, vyrų senjorų amžius 
turi būti “virš 49 m.”, bet ne “virš 
44 m.”

Lauko teniso pagrindinės varžy
bos vyks naujoje vietoje — taipogi 
Stone Hill College. Papildomai ga
lės būti naudojama ir anksčiau 
skelbta vieta Brockton High School, 
470 Forest Ave., Brockton, Mass.

40-jų sporto žaidynių dalyvių dė
mesiui pranešama, kad kambarių 
rezervacija Quincy Bay Inn hotelyje 
turi būti atlikta iki gegužės 6 d. im
tinai, kitaip galima netekti kam
barių.

Žaidynių dalyvių apgyvendinimui 
yra rezervuota The Quincy Bay Inn, 
29 Hancock, Quincy, MA 02171, tel. 
(617)-328-1500. Atliekant rezervaci
jas, paminėkite “Lithuanian Sports 
Festival”. Kambarių kainos: 1 asme
niui (Single room) 1 dviguba lova — 
$50; 2 asmenims (Double) 2 lovos — 
$54; 4 asmenims reguliarus — $59; 
4 asmenims su “whirl pool” — $64.

Žaidynių org. komiteto narys ap
gyvendinimui yra Edis Austras, jr., 
tel. (617J-321-1303.

ŽAISKIME GOLFĄ
Golfininkai yra gausiausia Šiau

rės Amerikos sportuojančių grupė. 
Graži vasaros gamta, kasmet privi
lioja milijonus žaidėjų į golfo aikš
tynus. Vieni nori su draugais pa
bendrauti, kitiems svarbu pasi
mankštinti, tačiau “tikrasis golfi- 
ninkas” nori ir pasivaržyti.

Šios grupės žaidėjas jau neišven
giamai susiduria su taisyklėmis. 
Jų praktikavimas nusako žaidimo 
lygį — draugiškas susitikimas ar 
varžybos.

Gegužinės metu vasarotojas daž
niausiai spiria sviedinį į “įsivaiz
duojamus vartus” — dvi kepurės. 
Futbolo rungtynėse tai jau neleis
tina. Statomi vartai, norima žinoti, 
įvartis ar ne? Abejoti čia negalima. 
Golfo varžybos taipogi išimties ne
daro. Abejoti “tikruoju rezultatu” 
ir golfe negalima. Golfo turnyruose 
privaloma praktikuoti taisykles, 
leidžiančias lengviau tai Įgyvendin
ti. Pagrindinė golfo taisyklė, turin
ti tik kelias išimtis, pasižymi papras
tumu ir sveika logika. Ji draudžia 
be pabaudos judinti sviedinį. Šios 
taisyklės pagalba įmanoma turnyro 
dalyviams varžytis vienodomis są
lygomis.

“Žiemos taisyklių”, praktikuoja
mų mūsų turnyruose, golfo nuosta
tuose nėra. “Žiemos” taisykles, lei
džiančias stumdyti sviedinį, turny
ro dalyviai dažnai skirtingai inter
pretuoja. Neužpelnytai pagerėja 
rezultatas, tačiau padidėja abejo
nės “tikrąja pasekme”. Sumažėja 
tada net ir laimėtos taurės vertė.

Lietuva laukia Amerikos lietuvių 
sportininkų. 1991 m. numatomos ir 
golfo varžybos su išeivijos golfi- 
ninkais.

Išeivijos organizuotas golfas, pra
dėtas prieš 23 metus, reikalingas 
taisyklių pripažinimo. Atsisakymas 
“žiemos taisyklių” ir sekančio tur
nyro pravedimas golfo nuostatų ri
bose yra svarbus žingsnis į tolimes
nę pažangą. Juozas Balsys

(Būtų įdomu išgirsti daugiau nuo
monių golfo žaidimo taisyklių rei
kalu. Prašome golfininkus pasisa
kyti. Red.)

Toronto golfininkės - IRENA KY- 
MANTIENĖ ir GRAŽINA STAUS- 
KIENĖ praktikuojasi ant “žalio
sios”

LIETUVIŲ

PARAMA
KREDITO 
KOOPERATYVAS

MOKA:
10 % už 90 dienų term, indėlius 
10’/4% už 6 mėnesių term, indėlius 
10’/z% už 1 m. term, indėlius 
1O’/4% už 2 m. term, indėlius 
101/4% už 3 m. term, indėlius 
101/z% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
12’/4% už 1 m. GIC invest, pažym. 
111/z% už 2 m. GIC invest, pažym. 
111/z% už 3 m. GIC invest, pažym.
91/2% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

113/4% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
111/z% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
111/2% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
91/2% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)

81/2% už taupymo sąskaitą
10 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000
7 % už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........  131/2%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ................ 133/4%
2 metų ................ 131/2%
3 metų ................ 131/2%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 121/4%
(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 7 7milijonų 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. \N. GARBENS REAL ESTATE INC.
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 6A3.

Telefonas 225-5699
Alfonsas Garbenis, jn. savininkas 

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

Telefonas (Toronto linijos)

(416) 773-6480, (416) 773-3779
ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

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).

Skautų veikla
• LS seserijos VS v.s. S. Ged

gaudienė šv. Jurgio šventės proga 
aplankė Toronto skautininkes ir 
dalyvavo bendroje sueigoje bei 
“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntų 
iškilmingose pamaldose Lietu
vos kankinių šventovėje. Tuntams 
organizuotai įžygiavus “Šatrijos” 
tunto naują vėliavą pašventino 
prel. dr. Pr. Gaida ir atnašavo 
Mišias, patarnaujant A. Batūrai, 
V. Mockui, L. Narušiui. Skaitinius 
skaitė skautė D. Batūraitė. Pa
mokslą sakė “Šatrijos” tunto dva
sios vadas kun. klebonas J. Staš- 
kus. Giedojo jūrų skautės D. Par- 
gauskaitė, Z. ir D. Gurklytės, va
dovaujamos muz. N. Benotienės.

Po Mišių tuntai žygiavo į Paro
dų salę iškilmingai sueigai, kurią 
pravedė ps. J. Melnikaitė. V.s. 
S. Gedgaudienė visus pasveikino 
ir kvietė nepalūžti, visiems kar
tu su atgimusia Lietuva ir jos skau- 
tija visokeriopai stiprėti. “Ram
byno” tunto įsakymus skaitė sk. 
v.v. si. R. Kalendra, o “Šatrijos” 
tunto ps. J. Batūrienė. Po vėlia
vos perdavimo tuntininkės parei
gas einančiai s. V. Grybienei, LSS 
įsakymuose v. si. Ina Balsytė pa
kelta į paskautininkės laipsnį, 
LSB įsakymuose ps. St. Kuzmas 
pakeltas į skautininko, o s. F. Moc
kus į vyresnio skautininko laipsnį. 
Skautininkų įžodį pravedė s. Irena 
Meiklejohn; žalią kaklaraištį se
sei Inai užrišo vyriausioji skauti
ninke ir visus pakeltuosius pasvei
kino. Išnešus vėliavas, komendan
te pakvietė visus į didelį ratą. 
Tuntininkas F. Mockus priminė 
stovyklos registraciją. Sudaina- 
vom “Atgimė tėvynė” ir “Ateina 
naktis”.

“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai 
dėkingi v.s. S. Gedgaudienei už 
dalyvavimą mūsų šventėje. Nuo
širdi padėka S. Dabkui, kuris iš
kilmes fotografavo, o taipogi ir 
už auką “Šatrijos” tunto veiklai. M.

RF/WBK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

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

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai patarnauti.

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



Pensininkai aukoja Lietuvai
Pensininkų klubo susirinkime 

balandžio 4 d., minutės susikau
pimu pagerbus mirusius narius, 
pirm. H. Stepaitis po P. Juodienės 
perskaityto protokolo padarė pra
nešimą. Padėkojo “Vilniaus rū
mų” gyventojams, kurie taip nuo
širdžiai atsiliepė į KLB krašto 
valdybos prašymą ir suaukojo 
$5.000 Lietuvos nepriklausomy
bės siekiams. Pasidžiaugė klubo 
būreliais ir jų veikla. Religiniam 
būreliui vadovauja Bronius Že- 
kas, mezgėjų — S. Dervinienė. 
Pastarasis ne tik mezga, bet dar 
suruošia ir tradicinius Užgavė
nių priešpiečius, savo Velykų 
šventes su pietumis ir programa. 
Klubo koordinatorė L. Balsienė 
šalia kitų darbų suruošia artimes
nes ir tolimesnes ekskursijas.

Po pirmininko sekė iždininko, 
revizijos komisijos ir revizoriaus 
(auditor) pranešimai. Klubo są
skaitos yra vedamos tvarkingai 
ir nerasta jokių netikslumų. Nu
tarta ir šiems metams pakviesti 
tą patį revizorių.

Kadangi klubas finansiškai ga
na stipriai laikosi, pirm. H. Ste
paitis pasiūlė skirti $2.000 auką 
Kanados Lietuvių Bendruome
nei, Lietuvos laisvinimo darbams. 
Susirinkimas pasiūlymą entuzias
tiškai patvirtino. Į valdybą išrink
ti: S. Kojelienė, P. Jutelė, B. Pali- 
lionienė. Perrinktas Vilius Sta
naitis. Į revizijos komisiją per
rinktas V. Skrinskas. Pasitrauku
siems iš valdybos V. Katelei ir J. 
Gustainiui pirmininkas padėkojo 
už įdėtą darbą.

Einamuose reikaluose priimta 
neatidarinėti durų nepažįsta
miems, o visi svečiai, pasilikę 
pastate nakčiai ar ilgiau, turi bū
ti užregistruojami raštinėje. Dėl 
įvykių Lietuvoje susirinkimo pir
mininkė prašė laikytis ramiai ir 
džiaugtis, kad jaunesnieji dirba.

Buvo perskaitytas 1990 m. klubo 
veiklos planas: R. Vaštoko pa
skaita, skaidrės, filmas iš kelio
nių, Vasario 16 minėjimas su pie
tumis, mezgėjų paviljonas Lietu
vių namų karnavale, Velykų šven
tė su pietumis ir programa, išvy
ka į spektaklį “The Merry Wives 
of Windsor” Stradforde, baleto

spektaklį O’Keefe centre — “Gul
bių ežeras”, tradicinė pensinin
kų gegužinė High Parke, 14-kos 
dienų kelionė į Britų Kolumbiją, 
kelionė į menonitų vietoves, tra
dicinis metinis klubo vakaras su 
loterija ir pietumis, mirusiųjų mi
nėjimas su pietumis, gruodžio 22 
d. Kūčios ir gruodžio 31 d. Naujų 
Metų sutikimas. Dėl renginių da
tų kreiptis į L. Balsienę.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas yra vyresnio amžiaus žmo
nių socialinė, kultūrinė ir ekono
minė organizacija, visada lau
kianti naujų narių ir sumanymų 
veiklai. Liuda Šileikienė

Pasaulio įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Vokietijos kancleriu H. Koh- 
liu, turėjo grupinius ir atski
rus tarpusavio pasitarimus. 
Didžiausią problemą šiuo me
tu sudaro sujungtos Vokieti
jos priklausymas Atlanto są
jungai. V. Vokietija, dabarti
nė šios organizacijos narė, no
ri pasilikti ir sujungta su R. 
Vokietija. Sovietą Sąjunga ne
sutinka su tokia mintimi, nuo
gąstaudama, kad tada būtą su
griautas dabartinis karinių jė
gų balansas. Sutarimas šiuo 
klausimu nebuvo pasiektas. 
Tad žurnalistai juokaudami 
klausė JAV valstybės sekr. J. 
Bakerį, ar nebūtų geriau At
lanto Sąjungon įsileisti sovie
tus? Užsienio reikalų minis
ters E. Ševardnadzė taip pat 
šposaudamas atsakė, kad So
vietų Sąjunga dar nėra užpil
džiusi įstojimo blankų. J. Ba- 
keris ir E. Ševardnadzė atski
rame susitikime aptarė kitus 
reikalus, paliesdami ir Lietu
vos blokadą. Esą J. Bakeris nu
siskundė, kad ir Lietuvos rei
kalu nepadaryta pažangos. 
Pasak J. Bakerio, sovietų val
džios pareigūnai kalba apie 
derybas su Lietuva, bet jų vis 
dar nepradeda. V. Kst.

Punsko lietuvių kultūros namų statybos pradžia. Aukos iš užsienio padeda statybos vykdymui Ntr. N. Nevulytės

Visi į Vašingtoną!
Busho-Gorbačiovo susitiki

mo proga Vašingtone birželio 
2, šeštadienį, įvyks didelė de
monstracija. Autobusai iš To
ronto išvažiuos birželio 1, 
penktadienį, vakare ir sugrįš 
sekmadienį. Daugiau informa
cijų teikia ir registruoja Kri
zės centras, tel. 588-6225 To
ronto Lietuvių namuose, 1573 
Bloor St. W. Inf.
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

DĖMESIO^ NAUJIENA!
Tik per J.L.J. siuntinių įstaigą jūs galite siųsti savo 

pačių paruoštus siuntinius

< L/ETUV^
visiems priimtina valiuta tik už $5.99 vienam kilogramui. 
Nei svoris, nei daiktų rūšys neribojama. Mes taip pat garan
tuojame pinigų persiuntimą “iš rankų į rankas” $1 -JAV — 8 
rubliams santykiu. Nesivaržykite ir aplankykite mūsų įstaigą:

404 Roncesvalles Avenue,
Toronto, Ontario M6R 2M9.
Telefonas (416) 534-3860

Vertinga vaizdajuostė
Ryšium su Kanados parla

mentarų išvyka vasario mėne
sį į Lietuvą buvo pagaminta 
vaizdajuostė. Joje įdomiai 
savo įspūdžius iš rinkimų Lie
tuvoje pasakoja parlamenta
ras Jesse Flis. Jis gėrisi lie
tuvių vaišingumu, nuoširdu
mu, susiklausymu ir pasiryži
mu. Pabrėžė, kad savo akimis 
patyrė, jog Lietuvoje nėra jo
kios lenkų diskriminacijos, 
nors spaudoje yra pasitaikiu
sių priešingų teigimų. Neuž
mirštamą įspūdį paliko lietu
viai parlamentarai, vienoje 
vietovėje lenkų kalba jam su
giedoję “Šimtą metų”. (Parla
mentaras Jesse Flis yra lenkų 
kilmės).

Vaizdajuostėje minimos ir 
lietuviams žinomos instituci
jos Toronte. St. Jokūbaitis 
aiškina, kaip jo ir miesto ta
rybos nario W. Boytchuko ini
ciatyva atsirado “Park Lithua
nia” (Lietuvių parkas). A. Ra
manauskienė kalba apie kre
dito kooperatyvą “Parama” ir 
kitus kredito kooperatyvus 
Kanadoje. T. Stanulis nusako 
Toronto Lietuvių namų reikš
mę, H. Stepaitis supažindina 
su Lietuvių pensininkų klubu 
ir “Vilniaus” rūmais, o A. Ste- 
paitienė ir V. Siminkevičienė 
— su Prisikėlimo parapija, 
didžiausia lietuvių katalikų 
parapija Kanadoje. Vaizda
juostė buvo rodoma ir televi
zijoje. A.

Žmogaus teisių 
konferencija Kopenhagoje

Birželio 1-^0 d.d. Kopenha
goje, Danijoje, įvyks Helsin
kio Akto peržiūros konferen
cija Žmogaus teisių srityje. 
Dėl dabartinio pasaulinio dė
mesio Lietuvai tikimės jo su
silaukti ir Kopenhagoje. Tam 
reikia rimtai ir atsakingai pa
siruošti. PRAŠOME JŪSŲ 
PAGALBOS! PLB valdyba or
ganizuoja išeivijos lietuvių 
dalyvavimą toje konferenci
joje su paroda bei informaci
niais pokalbiais. Organizuo
ja memorandumo rašymą, ska
tina tautiečius aplankyti savo 
gyvenamo krašto delegaciją, 
prieš jai išvykstant į Kopenha
gą, sudaro išeivijos lietuvių 
delegaciją. PLB jau yra užsi
registravusi kaip “Lithuanian 
World Community non-govern
mental” organizacija ir užsi
sakiusi salę spaudos konfe
rencijai, pranešimams, filmų 
rodymui bei vietą parodai.

PRAŠOME
kuo greičiausiai atsiųsti įvai
riausių duomenų apie:

— vizų iš Lietuvos į užjūrius 
gavimo sunkumus,

— giminių atsikvietimo truk
dymus,

— profesionalų iškvietimo 
ar nuvykimo Lietuvon konfe
rencijoms bei stažavimuisi 
stabdymus,

— laiškų kopijas, kuriose ap
rašoma dabartinė padėtis Lie
tuvoje, ypač tarnavimo armi
joje klausiniais, lietuvių ka
reivių diskriminacija ir pan.

Informacijas kaip galima 
greičiau prašome siųsti Kana
dos Lietuvių Bendruomenei, 
1011 College St, Toronto, Ont. 
M6H 1A8.

Puola estus
Sovietinė žinių agentūra 

TASS užpuolė Estijos ministe- 
rį pirmininką Edgar Savissar, 
kuris, nepaisydamas sovietų 
valdžios instrukcijų, įsakė Es
tijos geležinkeliams pristati
nėti prekes į Lietuvą. Esą E. 
Savissar Ignoravęs net kai ku
rių parlamentarų pasiteiravi
mą, kodėl šitaip elgiasi.

Balandžio 27 d. Estijos val
džia paskelbė, kad ignoruos 
Maskvos blokadą ir savo kai
mynams pristatys prekes. E. 
Savissas taipogi kaltinamas, 
kad leidęs nelegaliai rublius 
pakeisti į užsienio valiutą, pasi
likdamas susidariusį pelną. 
Gegužės 9 d. per II pasaulinio 
karo pabaigos šventę Tartu 
miesto žmonės prašomi dirbti, 
aukojant uždarbį Lietuvos pa
galbai. TASS piktinasi, kad 
taip vadinamieji demokratinio 
judėjimo vadovai nelaiko ka
ro pabaigos dienos istorine 
diena.

Agentūrai pasipiktinimą ke
lia pensijų nutraukimas sovie
tiniams karo veteranams, o 
ypač planas pensijas mokėti 
20-sios SS divizijos “bandi
tams”. Šių žmonių esą sukru
vintos rankos estų, gudų ir ru
sų vaikų bei senelių krauju.
______ __________________ (LIC)

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

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

"Ali 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

QsAMOGnwj Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

r1
LIETUVA LAUKIA JŪSŲ- 
tad siūlome tiesiogines 

keliones į VILNIŲ!
Toronto-Kopenhaga-Vilnius- 

Kopenhaga-Toronto

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

Išskridimo datos: 
Birželio 25 
Liepos 18 
Rugpjūčio 13 
(Skridimus kitomis 
arba kitus miestus, 
lietuvius iš įvairių

Grįžimo datos: 
Liepos 19 
Rugpjūčio 13 
Rugpjūčio 29

Bilieto 
kaina- 
$1299.00 Kan.

datomis užsakome per Frankfurtą, Helsinkį 
pagal galiojančias taisykles.) Aptarnaujame 

vietovių. Užsakymus priimame laiškais ir telefonu.
Atliekamos paslaugos:

Užsakomi ir išrašomi lėktuvų ir traukinių bilietai.
Užsakomi viešbučiai, automobiliai nuomojimui, 
pramoginės kelionės.

^Išrašomi draudimai keliautojams ir atvykusiems svečiams.
Parūpinamos vizos, sutvarkomi iškvietimai, palikimai bei 
kiti dokumentai.
Nuperkamos dovanos giminėms Lietuvoje, pervežami vaistai 
ir pinigai.

Rugsėjo mėnesį priimame užsakymus tiesioginiams 
skridimams į Lietuvą 1991 m.

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

2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada

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.

PRANEŠAME, kad Vilniuje įsteigtas AUDRA TRAVEL 
orporation skyrius, kuriame dirba 5 darbuotojai. Įstaigos 

a resas - Vilnius, Tumo-Vaižganto 9/1. Įstaiga bus atidaryta 
lankytojams šių metų vasarą.

OFFORD
^Jrealty LTD.

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

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

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

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

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

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

EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

west realty inc., realtor 
an independent member broker

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

6

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

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.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3 769-1616

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

IA I> 17 Q U I? O INSURANCE JmVlLkjrilLK 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 
Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652

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

DRA ŪDA----INS URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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TORO N T ©«T " Maloniai kviečiame visus dalyvauti f
| Vilniaus tautinių šokių ansamblio “VINGIS” |

MONTREAL
Anapilio žinios

— Kapinių lankymo diena — 
gegužės 27, sekmadienį. Pamal
dos kapinėse bus 3 v.p.p. Pamoks
lą sakys kovotojas už tikėjimą ir 
žmogaus teises kun. Sigitas Tam- 
kevičius. Autobusas tą popietę 
Anapilin nuo Islington požemi
nių traukinių stoties važiuos 2.30 
v.p.p., o atgal nuo Anapilio išva
žiuos 5.30 v.p.p.

— Mūsų parapijos Pirmosios 
Komunijos iškilmėse giedojo 
Maironio mokyklos choras, va
dovaujamas muz. Dalios Viskon- 
tienės.

— Mūsų šventovėje susituokė Ro
bertas Grybas su Ramona Baliū- 
naite. Tuoktis ruošiasi Algis Rama
nauskas su Terese Vyšniauskaite.

— Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos, vedamos sės. 
Palmiros, vyksta sekmadieniais 
po 11 v.r. Mišių parapijos klebo
nijoje.

— Motinos dienos pietūs Ana
pilio salėje bus gegužės 13, sek
madienį, 1 v.p.p. Numatyta jauni
mo atliekama meninė programa. 
Maistą ruoš J. Gurklienė. Tą die
ną Toronto “Gintaro” ansamblis 
pardavinės rožes.

— Toronto “Karavane” šiais me
tais vėl bus lietuvių paviljonas 
“Vilnius” Prisikėlimo parapijos 
patalpose birželio 15-23 d.d. Pel
nas skiriamas Lietuvai. Paviljo
no parengimui bei pravedimui rei
kalinga pagalba. Skambint pavil
jono koordinatoriui A. Juozapa
vičiui tel. 239-0995.'

— Aukojo “Caritas”: $50 — P. 
Kirstukas; parapijai: $200 — dr. 
A. V. Valiuliai; $100 — S. A. Got- 
ceitai; $50 — P. Kirstukas; D. V. 
Paškai.

— Mišios, gegužės 13, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Stasį Perminą, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 2 
v.p.p. už a.a. Stasį Kavaliauską.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

$25 aukojo T. Stanulis. Iš viso sta
tybos fonde yra $170,498 (įskai
tant nuošimčius). Aukos priima
mos “Paramoje” sąsk. nr. 8711, 
Prisikėlimo parapijos kredito ko
operatyve sąsk. nr. 155332.17 ir 
“Talkoje” sąsk. nr. 4259. Aukos at
leidžiamos nuo valstybinių mo
kesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 250 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: A. Akelienė, D. Petke
vičienė, inž. Č. Rutkauskas, inž. 
V. Rutkauskienė, gyd. Vyt. Sir
vydis iš Vilniaus; N. Miliūnaitė, 
inž. A. Stauskienė, inž. A. Šlapi
kas iš Kauno: R. Vaitiekūnaitė iš 
Šiaulių; J. Vasiliauskienė iš Gar
liavos; M. Kireilienė, L. Petrai
tis iš Trakų.

— Gegužės 16, trečiadienį, 7 v.v. 
Lietuvių namų seklyčioje įvyks 
bendras ligonių lankytojų susi
rinkimas.

— Toronto Lietuvių namų val
dyba ir revizijos komisija kovo 
22 d. posėdyje pasiskirstė parei
gomis: pirm. R. Strimaitis, vice- 
pirm. ir posėdžių pirm. V. Kul
nys, ižd. E. Pamataitis, sekr. dr. 
G. Ginčauskaitė, slaugos namų 
planavimo komiteto pirm. J. V. 
Šimkus, nariai: V. Kulnys, J. Nor
kus, E. Pamataitis, R. Strimaitis; 
statybos ir remonto komiteto pirm. 
J. Norkus, narys V. Drešeris; vi
suomeninės veiklos komiteto 
pirm. V. Drešeris, nariai: A. Bary
saitė, K. Dambaraite-Janowicz, dr. 
G. Ginčauskaitė; bingo komiteto 
pirm. E. Pamataitis ir V. Daugi
nis: socialinių reikalų komiteto 
pirm. V. Kulnys, nariai; A. Bary
saitė, K. Dambaraite-Janowicz, dr. 
G. Ginčauskaitė; švietimo fondo 
“Labdara” komiteto pirm. V. Kul
nys, nariai: A. Barysaitė, K. Dam
baraite-Janowicz ir K. Raudys. 
Revizijos komisijos pirm. A. Bu
kauskas; S. Grigaliūnas ir H. Bu
kauskas — nariai.

— Gegužės 13 d., sekmadienį, 
tarp 11.30 v.r. ir 2.45 v.p.p. Lietu
vių namuose, Karaliaus Mindaugo 
menėje yra ruošiami tradiciniai 
Motinos dienos pietūs. Motinos 
bus apdovanotos ir pavaišintos.

— LN valdybos posėdis — gegu
žės 17, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

rui CHAKI žiao Huronlsrie SI.. 27»-7M>

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

v. Mišias vyko Pirmos Komunijos 
iškilmės. Prie Pirmos Komunijos 
priėjo devyniolika vaikučių, ku
riuos paruošė sės. Teresėlė su sa
vo padėjėjom. Per šias Mišias gie
dojo Maironio lituanistinės mo
kyklos vaikų choras, vadovauja
mas muz. D. Viskontienės.

— Susituokė Robertas Grybas su 
Ramona Baliūnaite.

— Pakrikštytas Tomas-Lukas, 
Vidos (Vaitiekūnaitės) ir Raimun
do Šiaučiuiių sūnus.

— Gegužės 4 d. palaidotas, tra
giškai žuvęs, a.a. Arnoldas Olis, 
29 m.

— Gegužinės pamaldos mūsų 
šventovėje šiokiadieniais vyks
ta 7 v.v., šeštadieniais litanija 
kalbama po 9 v.r. Mišių, o sekma
dieniais litanija giedama po 11.30 
v.r. Mišių. Šiokiadieniais prieš 
gegužines pamaldas Gyvojo Roži
nio draugijos iniciatyva yra kal
bamas Rožinis.

— Registracijos blankai vasa
ros stovykloms gaunami kleboni
jos raštinėje. Stovykla lietuviš
kai kalbantiems vaikams bus lie
pos 1-14 d.d., lietuvių kilmės vai
kams, kurie lietuviškai nekalba, 
liepos 15-28 d.d. Daugiau informa
cijų galima gauti pas L. Kuliavie- 
nę 766-2996 ar pas Rūtą Jaglowitz 
622-9919.

— Parapijai aukojo: $300 — A. 
Danaitytė, Č. B. Joniai; $200 — M. 
Danielius; $100 — K. Juknevičius, 
R. V. Šiaučiuliai, D. F. Stirbiai; 
$50 — A. Tamošauskienė ir N. Šim
kienė, J. B. Danaičiai, A. E. Šel
miai, L. G. Vyšniauskai, P. Kirstu
kas; novenai: $100 —J. Arštikaitis, 
M. Danielius, A. Kavaliauskienė, 
V. Rimšaitė, P. Kudreikis, B. Nar
butas, J. M. Vaseriai, D. Zulonie- 
nė, M. E. Zabulioniai, Z. R. Rim
šos; $75 — E. Mardosienė; $50 — E. 
Dubininkas, A. Domeika, N. Bud
rys, R. D. Gagne, J. Avižius, A. 
Barauskas, St. Dalius, A. Barkaus
kas, P. Bartusevičius, S. Pacevi- 
čienė, M. Žižys, A. Raikovskis, 
Z. K. Žebrauskai, A. I. Žemaičiai, 
H. I. Matušaitis, A. A. Lukošiai, 
A. J. Pliopliai, S. P. Ročiai, D. 
Radzevičienė, A. O. Tamošauskai, 
M. Rutkevičienė, A. Kupitis, V. V. 
Staškūnai, P. Ūkelienė; pranciško
nams Lietuvoje ir klierikų fon
dui: $500 — J. Žakas; $300 — P. 
Ūkelienė; $200 — M. Gečienė; $100
— O. Beniušienė; Šv. Kazimiero 
kolegijai Romoje: $100 — M. Ge
čienė; popiežiaus labdaros dar
bams: $100 — K. Daunys; $50 — J. 
Rimšaitė; “Caritas”: $100 — N.N., 
M. Gečienė; Religinei šalpai: $200
— M. Gečienė; $50 — P. Ūkelienė; 
Vyskupo fondui: $200 — M. Gečie
nė, S. Pusvaškis.

— Mišios gegužės 13, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Agotą Rama
nauskienę, 9.20 v.r. — už Rickevi
čių ir Ridikų šeimos mirusius, 
10.15 v.r. — už gyvas ir mirusias 
motinas, už a.a. Ievą Janulynienę 
ir Ridikų šeimos mirusius, pra
šant Lietuvai laisvės, 11.30 v.r.
— už parapiją.

Aleksandras Daukšys ir Re
migijus Mačėnas, studentai iš 
Lietuvos, ieško tautiečių, ku
rie išsikviestų juos į Kanadą. 
Jie norėtų padirbėti, geriau iš
mokti anglų kalbą. Jų adresas: 
Druskininkų gatvė 18-12, Drus
kininkai, Lithuania 234690, 
USSR.

Ontario parlamento opozici
jos vadas Bob Rae, lankęsis 
Lietuvoje bei stebėjęs rinki
mus į Aukščiausiąją tarybą - 
parlamentą, savo įspūdžius 
išspausdino Ontario parla
mento leidinyje ir kai kuriuo
se dienraščiuose. Jo įspūdžiai 
labai palankūs Lietuvai. Vie
noje vietoje jis rašo apie save: 
“Daugiau kaip prieš šimtmetį 
mano senelio šeima iškeliavo 
iš pajūrio miesto Palanga į 
Škotiją. Palanga yra graži va
sarvietė. Joje prie pat jūros tu
rėjo savo vasarnamį Brežne
vas. 1941 m. birželyje Palango
je buvo surengta žydų vaikų 
stovykla. Jie buvo nužudyti 
pirmajame nacių įsiveržime. 
Bob Rae rašo ir apie savo žmo
nos Arlenės motiną, kuri buvo 
gimusi Židikuose. Kanadon 
su savo šeima ji atvyko 1928 m. 
Ten likę žydai buvę sunaikin
ti. Žydų kapinės Židikuose ir 
Mažeikiuose esančios labai 
apleistos. Bob Rae su žmona 
buvo apsistoję pas Lietuvos 
žydų rašytoją, Sąjūdžio rėmė
ją G. Kanovičių. Pastarasis pa
reiškęs: “Jūs neįsivaizduoja
te, ką mes esame iškentėję.” 
Savo įspūdžius Bob Rae bai
gia šiomis eilutėmis: “Krem
liaus atoliepis į lietuvių troš
kimą atgauti suverenumą pa
rodė panieką laisviems rinki
mams, panieką tautinėm tei
sėm, panieką pačiai laisvei. 
Mes turėtume sakyti, kad tai 
įžeidžia ir patį M. Gorbačiovą”.

1990 m. gegužės 22, antradieni 7.30 v.v., Toronto Lietuvių namuose, 
(ėjimas $10, studentams - $5. Veiks baras 1573 Bloor Street West

VINGIO ISLEISTUVINIS

I KONCERTAS
| įdomi programa, užkandžiai ir kavutė. 
" Stalai numeruoti, bilieto kaina $15. Bilietai gaunami sekmadieniais 
t parapijose po Mišių bei Lietuvių namų popietėse ir pas J. Vitkūnienę 
I tel. 621-8671, V. Dauginįtel. 533-1121.
’ Visi kviečiami savo dalyvavimu ir aukomis paremti šokantį 

bei dainuojantį jaunimą iš Lietuvos. RENGĖJAI
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Kanados Lietuvių Bendruomenė su
Toronto Harbourfront bendrove kviečia į

Vilniaus mažojo teatro
Valdo Kukulio ir Rimo Tumino

premjerinį spektaklį Siaurės Amerikoje

“Čia nebus mirties”, 
įvyksiantį š.m. birželio 7, ketvirtadienį, 7.30 vai. vakaro, 
du Maurier Theatre Centre, 231 Queen Quay West, Toronto, Ont. 
įėjimas - $35 asmeniui. Po spektaklio - priėmimas. Dar yra likę 155 bilietai. Juos galima bus įsigyti 
gegužės 13 d. Prisikėlimo ir Anapilio parapijose po Mišių. Dėl informacijos kreipkitės pas Nijolę 
Karosaitę tel. 252-8441. _ , ... .....

Pelnas skinamas Vilniaus mažajam teatrui.
..... »<■ ——M  M  M 1« M H lt- H H— H

Toronto “Gintaro” 35-mečio 
koncertas įvyks gegužės 12, šeš
tadienį, Anapilio salėje. Pra
džia 6 v.v. punktualiai, todėl 
prašome nevėluoti. Ta pačia 
proga Anapilio muziejaus Pa
rodų salėje nuo gegužės 5 d. iki 
gegužės 28 d. vyks gintariečių 
paroda. Bus išstatyti suveny
rai, nuotraukos, laimikiai ir 
kiti rodiniai. Visuomenė yra 
kviečiama šią neeilinę paro
du aplankyti ir pasigrožėti 
ansambliečių laimėjimais.G.

Toronto “Dirvos” jubiliejinis 
komitetas ruošiasi paminėti 
savaitraščio deimantinį jubi
liejų spalio 14 d. Lietuvių na
mų Karaliaus Mindaugo menė
je. Programoje numatyta Lie
tuvos atstovo Vašingtone ir 
prie Šv. Sosto St. Lozoraičio 
paskaita ir sol. Reginos Žy- 
mantaitės-Peters (buvusios 
torontietės) koncertas. A.J.

“Gyvataras” — Hamiltono 
tautinių šokių grupė gegužės 5 
d. gražiu koncertu, pokyliu ir 
smagiu gausių dalyvių pasi
linksminimu atšventė savo 40 
metų veiklos sukaktį. Vyriau
siai vadovei G. Breichmanie- 
nei, jos talkininkėms ir šokė
jams numatyta šią vasarą išvy
ka į Lietuvą, jei sąlygos leis, 
bus pats prasmingiausias jų 
ilgo darbo įvertinimas.

“The Toronto Sun” gegužės 
6 d. laidoje rašo, kad šimtai 
skaitytojų atsiliepė į dienraš
čio kvietimą pasisakyti, ar Ka
nada turi pagelbėti Lietuvai 
atsiskirti nuo Maskvos. Taipo
gi šimtai atsiuntė pasirašę 
laikraščio iškarpą, kurioje 
raginamas užsienio reikalų 
ministeris Joe Clark nedel
siant suteikti Lietuvai mate
rialinę pagalbą, kai Sov. Są
junga vykdo ekonominę bloka
dą. Nemažai laiškų laikraš
tis išspausdino, skirdamas 
visą puslapį, kartu pridėda
mas ir demonstracijų nuotrau
ką iš Vilniaus. Matyti plaka
tas, kuriame anglų kalba sako
ma: Raudonoji armija keliauk 
namo (Red Army go Home). 
Laiškų skyriuje yra trys lie
tuviškos pavardės: T. Ankus, 
E. Senkus ir V. R. Mockus. 
Laikraštis pakartoja to paties 
turinio ankstyvesnę atkarpą. J.

Paieškojimas
Ieškoma Marijona Šidlauskaitė- 

Čepaitienė, gimusi 1911 metais 
Lietuvoje, gyvenusi iki karo Vil
kaviškyje ir dirbusi pašte. Karo 
metu pasitraukė į Vakarus su vy
ru Jonu, vaikais — Laimute ir Jo
nu. Jų ieško sesers Elenos dukra 
— Regina Sekmokaitė-Tervydie- 
nė. Jie patys arba žinantys ką nors 
apie šią šeimą, prašomi atsiliep
ti adresu: 235250 Pasvalys, Vyš
nių g-vė 12-3, Lithuania, Europe, 
Regina Tervydienė.
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A.a. S. Mačikūno atminimui 
p.p. W. Moroz “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A.a. S. Mačikūno atminimui 
Niagara Mohawk Power Plant 
bendradarbiai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $30.

A.a. S. Mačikūno atminimui 
vietoje gėlių “Tėviškės žibu
riams” aukojo po $20 — Juo
zas, Lili Gėlas bei Stasys ir Va
lerija Gudaičiai.

A. a. Arnoldo B. Olio atmi
nimui, užjausdama Olių ir 
Punkrių šeimas, Genutė Gaižu- 
tienė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $10.

Punsko lietuvių kultūros na
mų statybos vajui aukojo: $500 
— Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas; $200 — J. 
Baronas (Hamilton); $100 — 
Anapilio moterų būrelis, Ni
jolė Bates; $50 — P. Dalinda. 
Nuoširdi padėka aukotojams.

“Tėviškės žiburių” didžiosios 
loterijos laimikių aukotojų są
raše turėjo būti A. Laurinaitis, 
ne A. Laurinavičius. Atsipra
šome.

Nori susirašinėti
Jaunuolis, 17 metų, besidomin

tis anglų kalba ir sportu. Mokosi 
sekmadieninėje jaunų ekonomis
tų mokykloje. Adresas: Lietuva, 
Marijampolė, Mokolų 59-8, Gelgo- 
ta Žilvinas.

“Automotion Repair Service” GARAŽAS
83 Portland Street, Etobicoke, Ont. Tel. 253-5206

Savininkas — Edy Palvenis 
Pabandykite, nesigailėsite

Al fllQ lUIEZhEI IC Kennedy Travel Bureau Ltd., ALulO MtUtLIO 296 Queen St. W., Toronto, 
Tel. (416) 593-0600 Ontario M5V 2A1

1990 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ 
Aplinkybėms nuolatos keičiantis, prisitaikydami prie naujai susida
riusių sąlygų, kelionių datas ir persėdimo punktus pakeisim. Besi
domintieji, ypač važiuojantys su iškvietimais, prašomi pasitarti as
meniškai su ALGIU MEDELIU nurodytais telefono numeriais. Parū
piname bilietus pigiausiomis kainomis ir suplanuojam keliones į ki
tus pasaulio kraštus.

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

[vairūs patarnavimai Lietuvoje. 

■ Pervežam palaikus, palikimus ■ Prižiūrim kapus • Perduodam 
paramą giminėms ■ Nuperkam automobilius, elektronikos 

aparatus a Pristatom gėles a Per trumpiausią laiką išrūpinam 
iškvietimus apsilankyti Lietuvoj, a Iškviečiam gimines į Kanadą 

a Parūpinam jiems draudimą ir atvežam iš Montrealio 
a “Aeroflote” patvirtinam arba pakeičiam grįžimo datas ir 1.1. 
Visais reikalais kreipkitės į Stefą ar Algį Medelius, vakarais tel. 
(416) 434-1847. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.
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įvyks 1990 metų 
gegužės 30, 
trečiadienį, 
7.30 vai. vakaro, 
Prisikėlimo 
parapijos salėje, 
1021 College St., 
Toronto, Ont.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms ren

gėjoms, viešnioms ir pamergėms 
už tokį įspūdingą ir gražų mergva
karį. Labai ačiū, kad suradote lai
ko suruošti, ateiti ir praleisti su 
manimi tas kelias sekmadienio 
popietės valandas.

Dėkoju ir toms ponioms ir pane
lėms, kurios ir negalėdamos daly
vauti, prisidėjo prie gražaus ir 
vertingo kraičio sudėjimo.

Ypatinga padėka toms, kurios 
ir iš gana tolimų apylinkių atvyko 
į mano mergvakarį. Jūsų sudėtas 
kraitis ir nuoširdūs linkėjimai la
bai palengvins man ir Sean pradė
ti vedybinį gyvenimą.

Ypatinga padėka šio suėjimo 
iniciatorėms: pusseserei Graži
nai Strimaitienei, Loretai Mu
rauskienei , Janei Vingelienei ir 
sesutei Aidai Rickienei. Dėkoju 
taip pat ir pusseserei Danai Ens- , 
kaitienei už tos popietės progra
mos pravedimą. Dėkoju mano 
krikšto mamai Genei Kairienei 
ir Zosei Rickienei už gėles ir jų 
sutvarkymą, kurios taip gražiai 
puošė stalus.

Dar kartą visoms nuoširdus 
ačiū. Jūsų parodytas nuoširdumas 
paliks mūsų širdyse visam gyve
nimui.

Vida Dovidaitytė

B. V. Electric Instalation 
Pataisau senus ir įvedu naujus 
elektros įrengimus. Skambinti

Vytui Bancevičiui 
tel. 533-0923, Toronte.

Lietuvos ministerė pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė balandžio
29 d. buvo gražiai sutikta Mirabel 
orauostyje. Apie porą šimtų mont- 
realiečių susirinko pasveikinti 
viešnią, kuri atskrido ieškoti pre
kybinių ryšių su Kanados ir JAV 
atsakingais pareigūnais. Viešniai 
besiruošiant susitikti su vietos 
lietuviais, laukiantieji puikiai ir 
jautriai sudainavo “Lietuva bran
gi” ir keletą kitų dainų. Pasiro
džius K. Prunskienei, lydimai 
KLB Montrealio apylinkės valdy
bos nariams Arūnui Staškevičiui, 
Vincui Piečaičiui ir Vytautui 
Gruodžiui, Maika ir Natalija Dre- 
šerytės, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais, įteikė po puokštę gė
lių, Danutė Staškevičiūtė užrišo 
savo austą juostą, Andrėja Celto- 
riūtė Kanados jaunimo sąjungos 
vardu įteikė dovanėlę ir dar pora 
asmenų pasveikino asmeniškai. 
Po to spontaniškai visi sugiedo
jo Tautos himną. K. Prunskienė 
trumpu žodžiu visiems padėkojo 
ir pasisakė žinanti, kad Lietuvos 
reikalai Kanados lietuvių yra tei
singai suprantami. Trys televizi
jos kameros viską filmavo. Po to 
korespondentai suėjo į spaudos 
kambarį, kuriame K. Prunskienė 
atsakinėjo į kanadiečių klausi
mus. Vertėjo pareigas sklandžiai 
atliko V. Gruodis. Pastarasis po 
spaudos konferencijos ministerę 
pirmininkę išvežė į Otavą. Ten 
prie K. Prunskienės balandžio
30 d. prisijungė, prieš dvi dienas 
atskridę Lietuvos prekybos mi
nisteris Albertas Sinevičius ir už
sienio ekonominių ryšių depar
tamento generalinis direktorius 
Rimantas Purtulis.

CBC TV balandžio 29 d. vakare 
šį susitikimą su K. Prunskiene 
trumpai parodė.

“Nepriklausomos Lietuvos” 50 
metų sukaktuvinis balius įvyko 
AV parapijos salėje balandžio 28 
d. Prisirinko pilna salė laikraščio 
gerbėjų, jų tarpe net 16 svečių iš 
Lietuvos. “Nepriklausomos Lietu
vos” spaudos bendrovės valdybos 
pirmininkas Juozas Šiaučiulis 
pravedė visą renginį. Laikraščio 
redaktorė Birutė Nagienė trum
poje kalboje suminėjo mirusius 
ryškesnius bendradarbius ir dė

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L>7

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 ................. 12 %
Term, indėlius: 

1 metų .........  111/4%
180d.-364d........ 11 %
120d.-179d........ 11 %
60 d. - 119 d........1O'/2%
30 d. -59 d.......... 1O’/2%

IR
Nekiln. turto nuo 14 %,

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

PARDUODAMI moteriški tauti
niai drabužiai 16-18 dydžio. Skam
binti Aušrai tel. 274-5423 Toronte.

PIGIAI PARDUODU namus Kaune 
ir Vilniuje. Skambinti tel. (519) 
676-5204.

PARDUODU dvejus naujus tauti
nius drabužius. Skambinti tel. 1-416- 
574-3682, Hamiltone.

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

į C AT E R I N G
Maistas gaminamas visom progom - 
vestuvėm, krikštynom, laidotuvėm, 
parengimam. Skambinkite Vidai 
Šiaučiulienei tel. (416) 626-5184.

EUROPEAN CATERING
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
Toronte. 

kojo Spaudos bendrovės valdy
bai, besirūpinančiai laikraščio 
leidimu, visiems talkininkams, 
bendradarbiams ir skaitytojams 
bei į šį balių atsilankiusiems.

Meninėje dalyje Toronto “Se
renada” savo dainomis linksmi
no susirinkusius, o kai kurias dai
nas dainavo ir visa salė. Per per
traukėlę žodžiu sveikino KLB 
Montrealio apylinkės valdybos 
pirm. A. Staškevičius, šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
Stasys Šileika ir Kanados lietu
vių fondo įgaliotinis Bronius Staš
kevičius, įteikdamas fondo čekį. 
J. Šiaučiulis perskaitė visus svei
kintojus raštu ir suminėjo stam
besnius aukotojus, kurie sukak
tuvių proga parėmė laikraščio 
leidybą.

Kun. S. Šileikai palaiminus val
gius, visi vaišinosi Mary Vaup- 
šienės su talkininkėmis paruoš
ta skania vakariene. Šokiams gro
jo Jono Šulmistro muzika. Veikė 
turtingas baras ir nemažesnė lo
terija. Šia proga buvo išleistas 
geltona, žalia ir raudona spalvo
mis papuoštas “Nepriklausomos 
Lietuvos” numeris.

Balandžio 25 d. nuo 1 vai. iki 2 
vai. p.p. per CBC radio buvo pra
vestas pasikalbėjimas su telefo
niniais klausytojų atsiliepimais. 
Komentatoriais buvo B. Nagienė, 
A. Staškevičius ir dr. V. Zinde- 
Walsh, McGill universiteto ekono
mijos profesorė. Klausimas buvo: 
“Ar Kanada turėtų priešintis 
Maskvai ir prekiauti su Lietuva”. 
Apie 60% montrealiečių atsilie
pė, kad Kanada turi moralinę pa
reigą vienokiu ar kitokiu būdu pa
dėti Lietuvai.

KL katalikių moterų dr-jos, Mont
realio skyriaus narių susirinki
mas įvyks Seselių namuose gegu
žės 27 d. po 11 vai. pamaldų.

Jono Lino Brikio ir Joanos Stul- 
ginskaitės jungtuves palaimino 
klebonas kun. S. Šileika balan
džio 28 d. šv. Kazimiero šventovė
je. Povestuvinės vaišės gražiai 
praėjo tos pačios šventovės salėje.

Loretos (Povilaitytės) ir Rober
to Tombari dukrelė buvo pakrikš
tyta AV šventovėje Tara-Lesa var
dais. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special............... 7 %
Taupymo - su gyv. dr........... 61/z%
Taupymo-kasdienines...... 61/4%
Einamos sąsk........................4’/z%
RRIF — RRSP — term........... 12 %
RRIF-RRSP-taup............ 8 %
UŽ:

asmenines - nuo 14 %

CHRISPOL RENOVATION & PAIN
TING atlieka visus namų pataisy
mus, dažymus, dengia stogus asfal
tinėmis plytelėmis. Skambinti Kris- 
topui tel. 520-7119 Toronte.

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

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


