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Pasaulio įvykiai
PAGRINDINIS SOVIETŲ SĄJUNGOS PREZ. M. GORBAČIOVO 
DĖMESYS PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ teko Maskvoje apsilankiu
siam JAV valstybės sekr. J. Bakeriui ir naujai strateginių bran
duolinių ginklų sumažinimo sutarčiai. Mat M. Gorbačiovo gegu
žės 29-30 d.d. laukia trumpa viešnagė Kanadoje ir ilgesni pokal
biai su JAV prez. G. Bushu Vašingtone gegužės 31-birželio 4 d.d. 
Naujoji sutartis nebuvo pilnai paruošta, bet M. Gorbačiovui il
game posėdyje su J. Bakeriu pavyko susitarti dėl jos metmenų. 
Detalės bus paruoštos vėliau. Dabar tik paaiškėjo, kad naujoji 
sutartis palies cheminius ginklus, iš lėktuvų ir povandeninių 
laivų paleidžiamas skriejančias bombas. Jokios pažangos nebu
vo padaryta nebranduoliniams ginklams ir karinėms pajėgoms

Musų fronte nieko naujo
Septyniasdešimt metų senumo Sovietų Sąjungos 

propagandinis pažadų aruodas pagaliau ištuštėjo. Atė
jo laikas pripilti naujo derliaus, kurio dar nėra. Plačiuo
se atvirumo ir pertvarkos laukuose išdygo net ir vyriau
siems vadams dar nepažįstami augalai, susiūbavę įvai
rių krypčių vėjuose, be tikro vardo, nors žodis “demo
kratija” nesunkus ištarti, o svarbiausia — jis magiškas, 
reiškiantis laisvę ir gerovę. Tuose vėjuose išsiskleidė 
ir mūsų trispalvė Gedimino kalne. Ir štai kaip stebuk
las — žingsnis po žingsnio iki Kovo 11-tosios. Vien už 
tai, kad tauta nori laisvės, kad turi visišką teisę atgauti 
smurtu prarastą nepriklausomybę, taip, vien už tai — 
piktas Gorbačiovo reagavimas, grasinimai, kariniai iš
puoliai, ekonominė blokada. Muravjovo laikų imperia
lizmas rodo dantis, ir Kražių skerdynių nagaikos vėl ki
šamos už aulų. Bet tauta ryžtinga ir rami, nors vienų vie
na, per du mėnesius nė trupinėlio pagalbos nesulauku
si iš svetur.

STAIGŪS kone kasdien besikeičiantys įvykiai Lie
tuvoje mus, išeivius, užklupo senuose apkasuose, 
kuriuose per dešimtmečius susigulėjo pranešimai: 

nieko naujo. Visos geriausių norų ir šventų tikslų gru
pės skelbė tą patį, kartojo, kopijavo planus ir sumany
mus, rungėsi — kuriai reikės pirmajai iš tų apkasų pa
kilti. Ir tasai laikas atėjo. Pakilti reikia dabar. Visiems 
aišku, kad paskelbtos nepriklausomybės įgyvendini
mui reikia skubios ir stiprios paramos: daug pinigų, 
daug vieningo aktyvumo laisvojo pasaulio šalyse ir jų 
sostinėse. Išeivijos visuomenė su pasitikėjimu žiūri į 
savuosius politinius veiksnius, nes kas gi kitas, jeigu 
ne jie, visa tai galėtų geriau atlikti. Pagaliau ir jų užduo
tis tokia, toks jų užsiangažavimas, tokia išeiviškojo gy
venimo misija. Darbai dideli ir vadovaujantiems atsa
komybė neišvengiama. Taipgi turime atkelti sunkiuo
sius grupinio atsiribojimo dangčius ir pradėti dirbti 
glaudžioj tarpusavio bendrystėj, jausdamiesi tikrai rei
kalinga, Lietuvos atstatymui priklausančia, dalimi. Ir 
vis dėlto dar vis pasigendama stipriau organizuoto su
judimo padėti siekti Lietuvai laimėjimų užsieniuose.

ŽINOME, kad tai nėra lengva, kai Vakarų tyla ga
na žema kaina bando nupirkti Gorbačiovo paža
dus. Yra prašoma dėl šventos ramybės apie ne

priklausomybės įgyvendinimą tik pašnibždomis kalbė
ti. Aiškinama, kad didesnis triukšmas pakenksiąs abie
jų didžiūnų susitikimui, kuriam teikiama per daug iš
pūsta reikšmė. Pirštų galais bevaikščiodami sostinių 
įstaigose, kad ir su geriausiais norais, gal net nenujaus
dami, tampame nesuprantamo, mūsų siekiams nepri
imtino politikavimo bendrininkais. Nors dauguma esa
me šių kraštų piliečiai — savo teisinę padėtį turime pa
naudoti ne susiliejimui su srove prieš mus pačius, bet 
Lietuvos bylai lengvinti. Pasigirsta siūlymų, kad išei
vijos politinė veikla turėtų daugiau dėmesio skirti pla
čiajai gyvenamųjų kraštų visuomenei, tai yra balsuo
tojams, nuo kurių priklauso ir demokratinio modelio 
viršūnės. Kai kurie pvz. pasigenda dažnesnės ir sustip
rintos informacijos arba mūsų pačių aktyvesnio daly
vavimo tuose sluoksniuose, kurie įtakoja renkamuosius. 
Šitoje plotmėje galėtų reikštis daug didesnis čia užau
gusių ir mokslus baigusių intelektualų būrys, žinoma, 
pasiruošęs tiesiai ir principingai stovėti Lietuvos prob
lemų sprendimuose. Sutelktinė visų veiksnių ir pajė
gų veikla šiandien itin reikalinga. Visi tai mato, visi 
tam pritaria. Reikia tik vykdyti, reikia neatidėlioti. Rei
kia atidaryti per eilę metų sutelktų lėšų seifus, kad nau
jieji vajai geriau sektųsi. Ir tai ne rytoj, bet šiandien. 
Ateities Lietuva priklauso nuo to, kas daroma dabar. Č.S.

Naujų vadų karuselė
Ontario pažangiųjų konser

vatorių partija praėjusią sa
vaitę vėl rinko naują vadą. Tas 
karuselę primenantis vadų rin
kimas prasidėjo 1985 m., kai iš 
politikos nutarė pasitraukti 
šią provinciją trylika metų val
dęs William Davis. Kandidatų 
jam pakeisti tada netrūko, nes 
konservatoriai Ontario provin
ciją be jokios pertraukos bu
vo valdę net keturiasdešimt 
dvejus metus. Daugeliui politi
kų atrodė, kad naujajam vadui 
teks tęsti konservatorių dinas
tiją.

Nenuostabu, kad kandida
tais pasiskelbė net keturi prem
jero W. Daviso ministerių ka
bineto nariai - Roy McMurtry, 
Larry Grossman, Denis Timb- 
rell ir Frank Miller. Po stip
rios tarpusavio kovos rinkimi
niame vajuje naujuoju vadu ir 
premjeru tapo F. Milleris, 
greit paskelbęs provincinio 
parlamento narius, bet juose 
neužsitikrinęs atstovų daugu
mos. Jo konservatorių vyriau
sybę nuvertė opozicinių libe
ralų ir socialistų partijų susi
tarimas, kurio dėka Ontario 
valdžion po keturiasdešimt 
dvejų metų vėl grįžo liberalai, 

vadovaujami D. Petersono ir 
remiami NDP socialistų dabar
tinio vado B. Rae.

Skaudžiausias smūgis
Ontario konservatoriai bu

vo sukrėsti skaudaus, bet vis 
dar nedidelio pralaimėjimo, 
kurio pagrindiniu kaltininku 
tapo didesnio populiarumo 
pas gyventojus neturintis F. 
Milleris. Įsivyravo nuomonė, 
kad konservatorius išgelbės 
naujas populiaresnis vadas 
Larris Grossmanas, atmestas 
vado rinkimuose 1985 m. Esą 
jo vadovaujami konservatoriai 
lengvai laimės Ontario parla
mento rinkimus. Mat L. Gross
manas yra žydų kilmės kana
dietis, o jie visada yra išti
kimi savo žmonėms. Iš anksto 
buvo pradėta kalbėti, kad L. 
Grossmanas taps pirmuoju žy
dų kilmės Ontario premjeru.

Niekas nenumatė, kad Onta
rio konservatorius parlamen
to rinkimuose 1987 m. ištiks 
skaudžiausias politinis smū
gis. Parlamentan koją tvirtai 
įkėlė premjeras D. Peterso
nas su 95 liberalų dauguma. 
Antron vieton su 18 atstovų iš-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Lietuvių demonstracija Otavoje balandžio 30 d. prie Parlamento rūmų ininisterės pirmininkės Kazimieros 
Prunskienės lankymosi Kanadoje proga. Nuotraukos viršuje — parlamentinis užsienio reikalų ministerio sek
retorius Patrick Boyer laiko trispalvę, jį stebi Lietuvos kankinių parapijos klebonas kun. Jonas Staškevičius; 
apačioje — ministerė pirmininkė Kazimiera Prunskienė tarp aukštų Lietuvos ir Kanados Lietuvių Bendruome
nės pareigūnų Nuotraukos V. Paliulio ir A. Vaičiūno

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Suomių ir švedų požiūriai
Remti Pabaltijo valstybes ir nerūstinti Maskvos • Pralaužti Lietuvos blokadą

A, LEMBERGAS

Ar Suomija turi pripažinti 
Pabaltijo respublikas? Tokį 
klausimą iškėlė žymus suomis 
publicistas Max’as Jakobson’ 
as, buvęs Suomijos ambasado
rius prie Jungtinių Tautų. Jo 
nuomone, protinga užsienio 
politika galėtų baltiečius pa
remti ir neužrūstinti rusų. Sa
vo mintis jis išdėstė Helsinkio 
laikraštyje “Helsingin Saano- 
mat”. Straipsnį persispausdi
no Vienos laikraštis “Der Stan
dard” (bal. 27). Pateikiame jo 
atpasakojimą.

Nereikia tylėti
Suomijos vyriausybė iki šiol 

nepaskelbė savo nusistatymo 
Pabaltijo respublikų savaran
kiškumo klausimu. Kai kas bi
jo, kad dėl to nekiltų didelis 
vidaus ginčas, kokių ne kartą 
pastaraisiais dešimtmečiais 
pasitaikydavo, kai visuomenė 
nepritaria vyriausybės vadi
namajai “realiai politikai”. 
Suomių visuomenė aiškiai sto
vi baltiečių pusėje, bet vyriau
sybė nenori užrūstinti Mask
vos. Suomio politiko instink
tas tokioje padėtyje sako, kad 
išmintingiausia būtų tylėti. 
Tai tradiciškas Suomijos už
sienio politikos nusistatymas, 
kuriam šiuo atveju autorius 
nepritaria. Pasak jo, Pabalti
jo klausimas nėra toks keblus 
ir sunkus, kaip buvo ar tebė
ra manoma.

Pirmiausia reikia išsiaiš
kinti teisės požiūrius, kurie, 

pasak Jakobsono, nėra viena
reikšmiai. Lietuvos parlamen
tas nutarė, kad Lietuvai ne
reikia skelbtis nepriklauso
ma, nes 1918 m. vasario mėne
sį paskelbtoji nepriklausomy
bė, kurią Lenino vyriausybė 
pripažino “visiems laikams”, 
niekad nebuvo anuliuota ir to
liau galioja. Nepriklausomy
bė per penkiasdešimt sovieti
nės okupacijos metų savotiš
kai įšalo. Dabar ji vėl atgaivi
nama.

Buvęs Suomijos diplomatas 
rašo: kiek žinoma, Suomija 
niekada de jure nepripažino 
trijų Pabaltijo valstybių pri
jungimo prie Sov. Sąjungos. 
Priešingai pasielgė Švedija. 
Kai kurių, nors -rr ne visų, tei
sės žinovų nuomone, toks pri
pažinimas įvyko 1941 m. gegu
žės mėnesį, kai Švedija pasi
rašė su Sov. Sąjunga sutartį 
dėl atsilyginimo už švedų tur
tą Pabaltijo valstybėse.

Naujo pripažinimo nereikia
Max’as Jacobson’as tęsia: 

“Aš nežinau, ką dėl to pasakys 
tarptautinės teisės ekspertai, 
bet, mano nuomone, galima 
laikytis pažiūros, kad naujo 
pripažinimo akto nereikia. 
Suomija pripažįsta valstybes, 
ne vyriausybes, ir savo nusi
statymo Pabaltijo valstybių 
atžvilgiu niekada neatšaukė. 
Antra vertus, reikia atsižvelg
ti į tai, kad Maskvos požiūris 
iš esmės pakito.”

Grynai formaliai žiūrint Pa
baltijo akimis, tai pasikeiti

mas blogesne kryptimi. Stali
no ir Brežnevo laikais socia
listinės respublikos pagal 
konstituciją turėjo aiškią tei
sę išstoti iš sovietinės sąjun
gos. Dabar Gorbačiovo konsti
tucijos pataisos išstojimo ga
limybes pasunkino. Tačiau da
lykiškai žiūrint, pakeitimo 
reikšmė visai kita. Senosios 
konstitucijos išstojimo straips
nis niekada nebuvo laikomas 
praktikoje įgyvendinamu. To
dėl nebuvo jokio reikalo nu
statyti jo įgyvendinimo tvar
ką. Dabar išstojimas reiškia 
realią galimybę.

Per 50 metų Pabaltijo kraš
tai buvo gausiais ryšiais pri
jungti prie Sov. Sąjungos. Pa
baltijo erdvė labai svarbi Sov. 
Sąjungos gynybai. Reikia at
sižvelgti ir į Pabaltijy gyve
nančių rusų bei kitataučių pa
dėtį. Kol iš to išplaukiančios 
problemos neturi sprendi
mo, Pabaltijo kraštų nepri
klausomybė lieka formos da
lyku, teigia Jakobson’as.

Dvejopa nepriklausomybė
Suomija iš savo patirties ži

no, ką reiškia formali ir faktiš
ka nepriklausomybė. Buvęs 
Suomijos valstybės preziden
tas Paasikivi rašė: “Suomijos 
nepriklausomybės pareiški
mas 1917 m. gruodžio mėnesį 
buvo svarbus žingsnis. Tai bu
vo išeities taškas, be kurio bū
tų buvę neįmanoma padaryti 
pradžios. Bet tai buvo tik va
lios paraiška. Ar tą valią bus

(Nukelta į 3-čią psl.) 

Europoje sumažinti. Derybos 
dėl naujosios strateginių gink
lų sutarties greičiausiai bus 
užbaigtos abiejų prezidentų — 
G. Busho ir M. Gorbačiovo tie
sioginiuose pokalbiuose, bet 
pasirašymą turbūt teks atidė
ti kitam susitikimui, kai bus 
paruoštos pilnos naujosios su
tarties detalės. JAV valstybės 
sekr. J. Bakerio viešnagę Mask
voje Lietuvos ministerė pirm. 
K. Prunskienė panaudojo pir
majam viešam susitikimui su 
blokadą paskelbusiu Sovietų 
Sąjungos prez. M. Gorbačiovu. 
Šį kartą jis negalėjo jos nepri
imti, žinodamas, kad šį įvykį 
stebi J. Bakeris, JAV prez. G. 
Busho vardu reikalaujantis 
taikių derybų susikirtimui su 
Lietuva užbaigti. Ministerę 
pirm. K. Prunskienę priėmė 
ne tik M. Gorbačiovas, bet ir 
pas jį deryboms dėl sutarties 
viešintis J. Bakeris.

Be aiškiu rezultatą
Susitikime su K. Prunskiene 

M. Gorbačiovas laikėsi ligšio
linės kietos linijos. Jis nori, 
kad Lietuva, siekdama nepri
klausomybės, vadovautųsi So
vietų Sąjungos konstitucija. 
Pasiūlyto nepriklausomos Lie
tuvos vardu priimtų įstatymų 
suspendavimo jam nepakan
ka. M. Gorbačiovas reikalauja, 
kad būtų panaikintas ar bent 
suspenduotas kovo 11 d. pa
skelbtas Lietuvos nepriklau
somybės atstatymas. M. Gorba
čiovas ir kiti sovietų pareigū
nai, kalbėdami apie nepri
klausomybės paskelbimą, sa
vo siekiams vartoja du žodžius 
— atšaukimą arba suspendavi
mą. Susidaro įspūdis, kad sus
pendavimo gali neužtekti, kad 
iš tikrųjų norima atšaukimo. 
Šiuo atveju yra teisinga Lietu
vos aukščiausiosios tarybos 
prezidiumo pirm. V. Lands
bergio pastaba, kad nepriklau
somybės atstatymo paskelbi
mas yra istorinis įvykis, kurio 
neįmanoma atšaukti. JAV vals
tybės sekr. J. Bakeris, atrodo, 
galvojo apie suspendavimą, 
aiškindamas K. Prunkienei, 
kad nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimas nebus anu
liuotas. Lietuvos ministerė 
pirm. K. Prunskienė Maskvoje 
aplankė ir Kanados, Prancūzi
jos, Norvegijos, Britanijos, 
Italijos, Švedijos atstovybes.

Blokados replėse
Pasiūlymus M. Gorbačiovui 

šią savaitę turės padaryti ne
priklausomybės atstatymą ko
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vo 11 d. paskelbusi Lietuvos 
aukščiausioji taryba. Jai savo 
pranešimą apie susitikimus 
su M. Gorbačiovu ir J. Bakeriu 
ministerė pirm. K. Prunskie
nė padarė praėjusį šeštadie
nį, kai tarybos rūmus buvo ap
supusi 10.000 lietuvių minia 
su Lietuvos vėliavomis ir pat
riotinėmis dainomis. Mažes
nis M. Gorbačiovo reikalavi
mas būtų paskelbto nepriklau
somybės atstatymo suspenda
vimas. V. Landsbergis ir K. 
Prunskienė nuogąstauja, kad ir 
tokiu atveju Sovietų Sąjungos 
vadai Lietuvą vėl galėtų lai
kyti socialistine savo respub
lika ir jai užkrauti sovietinius 
įstatymus. Tarybos nariai no
ri, kad suspendavimo atveju 
būtų paliktas Lietuvos res
publikos pavadinimas, netu
rintis socialistinių ir tarybi
nių priedų. Problemą sudaro 
M. Gorbačiovo užsispyrimas 
blokadą atšaukti tik tada, kai 
bus patenkinti jo reikalavi
mai. Jis žino, kad paskutinės 
benzino, mazuto, žaliavų at
sargos pasibaigs birželio pra
džioje.

Istorinis žingsnis
Istoriniu Vokietijos sujun

gimo žingsniu tenka laikyti 
Bonnoje gegužės 18 d. pasira
šytą V. Vokietijos finansų mi
nisterio T. Waigelio ir R. Vo
kietijos finansų ministerio W. 
Rombergo 114 puslapių doku
mentą, kuris š.m. liepos 1 d. su
jungs abiejų Vokietijų finan
sų, ekonomijos ir socialinio 
saugumo sistemas. Sutarties 
pasirašymą V. Vokietijos kanc
leris H. Kohlis ir R. Vokietijos 
premjeras L. de Maizieras su
tiko šampano tostais. Jiedu 
konstatavo, kad dabar jau nie
kas negalės sustabdyti Vokie
tijos sujungimo, kad vokiečiai 
vėl taps viena tauta. Pasirašy
toji sutartis nuo liepos 2 d. vi
są finansinę R. Vokietijos kont
rolę atiduoda V. Vokietijai. 
Ji perims R. Vokietijos ban
kus, nustatys jos vyriausybės 
išlaidas. Liks tik dabartinė V. 
Vokietijos markė. R. Vokieti
jos gyventojai turės mokėti V. 
Vokietijos mokesčius, naudo
tis jos nedarbo drauda, pirk
ti jos prekes. Istorinė sutartis 
buvo pasirašyta Schaumburgo 
rūmuose, buvusioje pokarinio 
V. Vokietijos kanclerio Kon
rado Adenauerio raštinėje, 
ant jo palikto rašomojo stalo. 
V. Vokietija yra įsteigusi Vo-

(Nukelta į 5-tą psl.)



2 psi. • Tėviškės žiburiai » 1990. V. 22 - Nr. 21 (2100)

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
"~T THE LIGHTS OF HOMELAND

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada 
Telefonas (416) 275-4672. Second class mail registration nr. 00509 
LEIDĖJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai” 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, Vyt. Kastytis, J. Andrulis, Vyt. 
Balčiūnas, Č. Senkevičius. Metinė prenumerata - $26, pusmetinė - $14, 
rėmėjo - $35, garbės - $45 (Amerikoj - JAV dol.). Pavieniai numeriai - 75 et.
Adresų keitimo reikalu kreiptis tiesiai į “TŽ” administraciją. Skelbimai 
ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendra
darbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st a. 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: (416) 275-4672. 
U.S. office of publication, Lewiston, NY 14092.
Subscriptions: ordinary $26.00, supporter $35.00, honorary $45.00 per year. 
Second Class Postage paid at Lewiston, NY.
US POSTMASTER: send address changes to: “Tėviškės žiburiai", P. O. Box 
1195 Lewiston, NY 14092.
CANADA POST: send address changes to 2185 Stavebank Rd., Mississauga, 
Ont. L5C 1T3. Printed in Canada. •

Sovietų spaudoje pasižvalgius

Visada tikėjęs laisve i BIRUTĖ JONELIENĖĮ
Pasakoja buvęs partizanas ir pogrindžio veikėjas Lietuvoje Povilas Buzas

Sovietų, kaip ir viso pasaulio 
spauda, nuo šių metų pradžios 
gana daug dėmesio skiria Lie
tuvai, tačiau joje nedaug yra 
bešališkumo. Sovietų spaudo
je randame skaitytojų laiškus, 
kuriuose beveik be išimties 
yra pasisakoma prieš Lietuvos 
laisvę. Užsienio spauda yra 
cituojama tada, kai ji remia 
Gorbačiovo, o ne Lietuvos gel
bėjimo politikų. Vilniaus gat
vėmis vaikščiojantieji sovietų 
korespondentai susiduria tik 
su Maskvos šalininkais.

Gorbačiovo pasisakymai
Sov. Sąjungos komsomolo 

atstovų suvažiavime, įvykusia
me Maskvoje balandžio pra
džioje, Gorbačiovas pasakė: 
“Sąjūdžio emisarai kreipėsi į 
tam tikrus Armėnijos ir Azer
baidžano sluoksnius su para
ginimu: ‘Sukurkite laužą, kad 
būtų sudarytas prieš centrą 
(Maskvą) nukreiptas frontas’. 
(...) Jeigu (Lietuvos) respub
lika pasiliks Sov. Sąjungoje, 
bus sprendžiama kokias ji gaus 
teises ir galimybes — politi
nes, ekonomines, kultūrines, 
technikines ir kitokias, kokią 
laisvę ir savarankiškumą. Ir 
tada lietuvių tauta, išmintin
ga tauta, pati nuspręs, kad jai 
reikalingas savarankiškumas 
gyvų santykių rėmuose su kito
mis respublikomis. (. . .) Kada 
Lietuvos valdžia pareiškė iš
stojanti iš Sovietų Sąjungos, 
Gudijos viešoji opinija reika
lavo iš Aukščiausiojo respubli
kos sovieto iškelti klausimą 
dėl 1940 m. nutarimo pakeiti
mo, kuriuo buvo perduotos gu
dų žemės Lietuvai”. (Nutarimo 
antras straipsnis sako: “Pri
imti Vyriausios Gudijos So
vietų Socialistinės Tarybos 
pasiūlymą perleisti į sąjungi
nės Lietuvos Tarybų Socialis
tinės Respublikos sudėtį: 
Švenčionių sritį, Vydžių, Ro- 
dunės, Adutiškio, Ostroveco 
ir Varonavo sritis Gudijos So
vietų Socialistinėje Respub
likoje, turinčias lietuvių gy
ventojų daugumą”. Taigi tos 
žemės nebuvo gudiškos. J.B.).

Gorbačiovas tęsia: “Iškilo 
Klaipėdos klausimas, kuri 
kelis šimtmečius priklausė 
Vokietijai, bet karo, Jaltos 
ir Potsdamo sutarčių pasek
mėje buvo prijungta prie Sov. 
Sąjungos. Tai pajūris, kurio 
Rusija šimtmečiais siekė”.

Apie Maskvos pretenzijas 
į Rytų Lietuvos žemes Gudi
jos Tautinio fronto sekreto
rius Vincuk Verčenka pasakė, 
kad ne Maskvos reikalas nu
statinėti kitų kraštų sienas. 
“El Pais” korespondentė Mask
voje P. Bonnet skambino šiuo 
reikalu į Tautinio fronto būs
tinę Minske. Jai Valery Builov 
pareiškė, kad savo pretenzi
jomis Maskva nori nukreipti 
dėmesį nuo tikrų Gudijos pro
blemų, kaip pvz. dabar išryš
kėjusių Černobilio katastro
fos pasekmių. Toronto gudų 
laikraštis “Belaruski golos” 

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.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE 
Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui: 

310 Rathburn Road, Etobicoke, Ont. M9B.2L8

pirmame puslapyje dėdavo 
Gudijos žemėlapį, į kurios teri
toriją buvo įjungiamas Vilnius 
ir Švenčionys, bet jau kuris 
laikas to nebedaro.

Kiek sovietai išžudė 
savo piliečių?

Į šį klausimą atsako popu
liariausias (per 33 milijonų 
prenumeratorių) sovietų laik
raštis “Argumenty i fakty”. 
1917 m. Rusijoje buvo 143.5 
milijono gyventojų. Apskai
čiavus natūralų prieauglį ir 
prijungtas teritorijas 1959 m. 
turėtų būti 319.5 mil. žmonių, 
bet tų metų gyventojų surašy
mas rado tik 208.8 milijono. 
Kur dingo 110.7 mil. gyvento
jų? Karo metu sovietai nustojo 
44.0 mil. gyventojų dėl priešo 
veiksmų, emigracijos, mirčių 
lageriuose ir pan. Taigi nuo 
1917 iki 1959 m., ne karo, bet 
revoliucijos ir porevoliuci
niais “persitvarkymo” metais 
žuvo 66.7 mil. žmonių. Šiuos 
skaičius laikraštis gana smulk
meniškai išnagrinėjo.

Kaip išstoti iš Sov. Sąjungos
Maskvos dienraštis “Izves

tia” išspausdino pilną Gorba
čiovo pasirašyto įstatymo teks
tą “Apie klausimų sprendimo 
tvarką ryšium su sąjunginės 
respublikos išstojimu iš Sov. 
Sąjungos”. 1987 m. sovietinės 
Lietuvos konstituęijos 69 
straipsnis sakė: “Lietuvos TSR 
pasilieka teisę laisvai išstoti 
iš TSR Sąjungos”. Tą patį sako 
ir 1977 m. Sov. Sąjungos kons
titucijos 72 straipsnis, tačiau 
tik iškilus Lietuvos bylai, Gor
bačiovas skubiai turėjo sugal
voti išstojimo “mechanizmą”, 
kuris atrodo taip: Respubli
kos Aukščiausioji Taryba skel
bia referendumą, kuriame du 
trečdaliai piliečių turi pasi
sakyti už išstojimą. Jeigu res
publikoje yra vietovės, kur tau
tinės mažumos gyvena kom
paktiškai, kaip pvz. Lietuvos 
Šalčininkų rajone, jų balsai 
skaičiuojami atskirai. Refe
rendumo rezultatus respubli
ka pristato Maskvos liaudies 
deputatų suvažiavimui ap
svarstyti.

Jeigu suvažiavimas nuspręs, 
kad referendumas buvo pra
vestas pagal įstatymus, jis 
paskelbs penkerių metų per
einamąjį periodą, kurio me
tu bus deramasi dėl finansų, 
investacijų, teritorijos ir 
kitų dalykų. Po šių penkerių 
metų respublikoje vėl gali bū
ti paskelbtas referendumas 
dėl išstojimo. Kada viskas bus 
sutarta, Maskvos liaudies de
putatų suvažiavimas, aptaręs 
ar sutartyje nėra pažeisti So
vietų Sąjungos interesai, gali 
sutikti su respublikos išsto
jimu.

Šis “mechanizmas” yra su
galvotas ne tam, kad respub
lika galėtų išstoti iš Sov. Są
jungos, bet tam, kad neišstotų. 
Išstojimo pati eiga gali užsi
tęsti dešimtmečiais. J.B.

Birštonas — tylus ir žalias 
miestelis, Lietuvos kurortas, 
prigludęs prie Nemuno. Vos 
išlipi iš autobuso, pajunti, kad 
čia lengviau ir gaiviau kvėpuo
ti. Poilsiautojai sako, kad vien 
tik Birštono oras gydo.

Nuo autobusų stoties neilga 
gatvelė veda Nemuno link, o 
toje gatvelėje (Vaižganto 18), 
mūriniame namelyje gyvena 
Povilas Buzas — žmogus, apie 
kurį noriu papasakoti, nes jis 
tikrai to vertas.

Dar tik balandžio pradžia, o 
Birštone žydi vyšnios. Povilo 
Bužo sodelyje skraido bitės, 
šįmet viskas anksčiau — skubi
nasi į Lietuvą pirmasis Lais
vės pavasaris, atnešdamas 
žmonėms ne tik džiaugsmą, bet 
ir nerimą. Susitikę žmonės 
klausinėja vieni kitus: “Kaip 
gi čia bus?” Povilo Bužo tokios 
abejonės nekankina.

— Kitaip būt negali, bus lais
va Lietuva, — tvirtai įsitiki
nęs sako jis.

Tą patį pasakė ir Anglijos 
telekompanijos BBC žurnalis
tams, kai jie šią žiemą lankėsi 
jo namuose, norėdami pasikal
bėti su žmogumi, visą gyveni
mą dalyvavusiu pasipriešini
mo kovose.

Tuos žodžius išgirdo Anglija, 
išgirdo visas pasaulis.

Kai sužinojau užsieniečių 
pageidavimą surasti tokį žmo
gų, aš nė nesuabejojusi nu
sprendžiau, kad juos būtina 
supažindinti su Povilu Bužu. 
Kito tokio mūsų Prienų rajo
ne nepažįstu. Tikriausiai — 
ir nėra.

Gal nedaug kas žino, kad šis 
žilas, aukštas ir lieknas jau
natviškos eisenos vyriškis — 
mūsų tautos didysis, visą savo 
gyvenimą visomis jam prieina
momis priemonėmis kovojęs 
už Lietuvos laisvę. Jis nesi
giria savo nuopelnais, nelau
kia premijų ar medalių — ty
liai, kukliai gyvena šalia mū
sų, tvirtas savo teisumu ir ti
kėjimu.

* * *
Netoli Pakuonio (Prienų ra

jonas), Bačkininkų kaime, prie 
kelio stovi gimtoji Bužo sody
ba. Čia, gausioje lietuvių ūki
ninkų šeimoje, 1919 m. gimė ir 
augo Povilas. Dvidešimt hekta
rų žemės maitino dešimtį vai
kų.

Likimas buvo negailestingas 
šiai šeimai. Povilas neprisi
mena savo tėvo, dar buvo ma
žas, kai jis mirė šiltine. Sep- 
tynerių metų būdamas neteko 
ir motinos. Sodybą nusiaubė 
pirmojo ir antrojo pasaulinių 
karų gaisrai, tačiau ištvermin
gi lietuviai atsistatė ir vėl gy
veno. Mažesniuosius vaikus 
augino vyresnieji, auklėjo dar
bas ir malda.

* * *
Atėjo sunkūs sovietinės oku

pacijos laikai. 1946-aisiais, per 
Naujus metus, Povilas Buzas 
tapo laisvės kovotoju — “Tau
ro” apygardos, “Geležinio Vil
ko” rinktinės “Paparčio" būrio 
kulkosvaidininku “Žveju”. Jis 
prisimena, koks sunkus buvo 
partizanų gyvenimas miškų 
bunkeriuose, ypač žiemą. Pri
simena pirmąjį kovos krikštą 
Cepeliškių kaime. Dažnai tek
davo keliolikai vyrų susidurti 
su šimtais rusų. Kovos draugus 
pakirsdavo kulkos, o jį saugo
jo Dievas, gynė ištikimas drau
gas — kulkosvaidis.

Per karinius apmokymus su
sitikdavo su Juozu Lukša, ku

Buvę pogrindžio veikėjai tardytojo kabinete: POVILAS BUZAS (dešinėje) 
ir a.a. ANASTAZAS JANULIS 1980 m.

nigu Justinu Lelešiumi. Prie 
miške paruošto altorėlio jis 
laikydavo Mišias, klausydavo 
išpažinčių.

Povilui buvo lemta partiza
nauti mažiau nei metus. Antrą
ją žiemą jo kovotojų grupė ruo
šėsi praleisti netoli Barauski
nės kaimo (Prienų rajonas) Ga
rančiškės miške įrengtoje 
slėptuvėje. Nežinojo vyrai, 
kad čia bus jų kapas. Žuvusie
ji niekada nepapasakos, ką 
jautė paskutinę gyvenimo mi
nutę. Buzas tą papasakoti ga
li. Tad tegul kalba jis.

* * ♦
Tąkart mes keturiese: Žai

bas — Antanas Markauskas, 
Linas — Albinas Slavinskas, 
Kalnas — Juozas Liuiza ir aš, 
dar neprašvitus, išėjom iš Jan- 
čorų į savo namučius, kuriuos 
buvom išsikasę miške.

Vyrai buvo gerai nusiteikę. 
Kalnas turėjo humoro gyslelę, 
mokėdavo pasakoti anekdotų. 
Linas daug juokdavosi, mėg
davo klausytis Kalno pasako
jimų. Žaibas buvo atsargus, 
pamokantis, turėjo didesnę 
partizaninio gyvenimo patirtį.

Nusirengę sumigom. Pabu
dom išgirdę viršuje triukšmą, 
kuris vis artėjo. Užsidegėm 
žvakę, nutarėm, kad reikia pa
simelsti. Žaibas iš maldakny
gės skaitė Švenčiausios Mer
gelės Marijos litaniją, o mes 
visi balsu atsakinėjom. Pasi
meldę pasijutom dvasioje su
stiprėję, pradėjom tartis, ką 
daryti. Triukšmas artėjo, ant
ro išėjimo iš bunkerio nebuvo 
— supratom, kad neišsigelbė- 
sim. Nutarėm — gyvas nė vie
nas nepasiduosim. Linas lyg 
ir juokais pasakė: “Nors medų 
išvalgykim, kad priešams ne
liktų”. Neprisimenu, ar mes 
jį išvalgėm . ..

Netrukus pradėjo lupti bun
kerio angą. Kažkuris paleido 
šūvį, kitas — automato seriją. 
Pastebėjom, kad Žaibas atsilo
šė į sieną, išbalo ir neteko są
monės. Supratom, kad jis apsi
nuodijo parako dūmais. Delsti 
jau negalėjom, kitos išeities 
nebuvo. Padėję su gyvenimu 
atsisveikinti Žaibui, kiekvie
nas pakėlėmę savo ginklus. 
Prisidėjau priė.,smilkinio pis
toletą ir nuspaudžiau gaiduką. 
Tuomet užgesau... daugiau 
nieko negirdėjau.

Kodėl likau gyvas? Gal mane 
ištiko Žaibo likimas, gal gink
las neiššovė. Nežinau .. .

Po kurio laiko atsipeikėjau 
— guliu vežime. Dangus švie
sėja, plaukia skysti, šviesūs 
debesėliai. Šmėštelėjo dar eg
lės viršūnė ir vėl užgesau . ..

Nuo mūsų miško iki Veive
rių miestelio buvo apie 8-9 
kilometrai. Savo gyvastį vėl 
pajutau, kai mane nešė laip
tais į antrą aukštą. Paguldę 
ant grindų atplėšė marškinius, 
supylė kibirą vandens ir pra
dėjo kalbinti. Tylėjau. Atve
dė daktarą, tas apžiūrėjo ir 
pasakė, kad man kalba atimta. 
Supratau, kad mūsų žmogus.

Surišę rankas ir kojas rusiš
ka “apmotke”, du stribukus pa
skyrė mane saugoti. Kai tie 
naktį sumigo už stalo, pamažu 
atlaisvinęs rankas ir kojas 
bandžiau bėgti, bet nepasise
kė — stribukai pabudo. Vėl su
rišo rankas ir kojas, nuožmiai 
mušė toks juodas čekistas, o 
paskui, 
išvežė 

įkėlę į sunkvežimį, 
į Marijampolę. Toliau

buvo kaip visiems — kankini
mai, mušimas, pažeminimas.

Karinis tribunolas Povilą 
Buzą nuteisė pagal RTFSR 
baudžiamojo kodekso 58-la 
straipsnį — 10 metų lagerio 
ir 5 tremties. Kalėjo Intos la
geriuose, dirbo anglies kasyk
lose, prie medienos apdirbi
mo. Ten neteko dviejų pirštų. 
Storiausią knygą būtų galima 
parašyti, jeigu jis papasako
tų visas lagerio kančias ir per
gyvenimus.

Šį pirmąjį kovos etapą me
na tik kryžius žuvusiems ko
vos draugams prie buvusio 
bunkerio Barauskinės kaime, 
kurį savo rankomis padarė Po
vilas 1989 m. vasarą ir pa
statė prie savo ir draugų ka
po duobės. Tada atėjo čia žmo
nės pagerbti žuvusių partiza
nų, gėlėmis užklojo duobę. 
Tauta išsaugojo atmintį.

Grįžęs Lietuvon Povilas Bu
zas pasistatė namelį Biršto
ne, užaugino du sūnus, dirbo 
statybinėje organizacijoje, 
dabar jau seniai pensininkas. 
Gražiai ir tvarkingai gyveno. 
Tik nesijautė laisva lietuvio 
dvasia tvankioje okupacijos 
naktyje.

— Ne tam mane Dievas išsau
gojo bunkeriuose ir lageriuo
se, kad ramiai žiūrėčiau, kaip 
Lietuva žūsta, — sakė Povilas.

Jis susipažino su žmonėmis, 
platinusiais pogrindinius lei
dinius. Ir šiandien su pagarba 
mini jau mirusį amžiną atilsį 
savo bendražygį šiame darbe, 
šviesaus atminimo žmogų — 
Kaišiadorių šventovės vargo
nininką Anastazą Janulį. Šis 
žmogus, vienuolis jėzuitas, bu
vo pasišventęs tarnauti Dievui 
ir Tėvynei. Jis gyveno mažame 
kambarėlyje klebonijos palė
pėje, jokio turto neturėjo — 
materialiniai dalykai jo nedo
mino. Didžiausias turtas buvo 
rašomoji mašinėlė, kuria 
spausdino religinio turinio 
brošiūrėles, pogrindinę pa
triotinę literatūrą. Anastazas 
buvo visada kantrus, linksmas, 
optimistiškas.

Per jį Povilas gaudavo “Lie
tuvos katalikų Bažnyčios kro
niką”, “Rūpintojėlį”, “Alma 
Mater”, “Lietuvių archyvą”, 
“Aušrą”. Įsitaisęs namo rūsy
je elektrografinį kopijavimo 
aparatą, jis juos daugindavo 
ir vėl perduodavo Januliui. 
Tamsioje ir slogioje sovieti
nio melo naktyje tada labai 
reikėjo tiesos žožio — lyg ty
ro oro gurkšnio. Ir jie nešė jį, 
puikiai žinodami, kas jų laukia 
ir viskam pasiruošę. Šie pa
prasti, mažai mokslo teragavę 
Lietuvos sūnūs tapo šviesos 
spinduliais priespaudos nak
tyje. Jie kovojo už laisvę — šį 
kartą ne ginklu, bet tiesos žo
džiu.

— Man vėl labai sekėsi. Ket
verius metus dauginau'spaudą 
ir nesugavo. Žinojau, kad vie
ną kartą suims, bet iki tol daug 
padaryti spėjau, — sakė Povi
las.

Jį suėmė dirbantį prie apa
rato rytą, 1980 m. sausio 30 d. 
Dabar turėjo progą palyginti 
pokario metų tardymus ir la
gerius su šių dienų. Sako, kad 
jau nemažas žingsnis žengtas 
civilizacijos link. Tardytojai 
nekankino: nemušė ir adatų 
po nagais nevarė, netardyda
vo naktimis. Povilas per tar
dymus elgėsi drąsiai ir pasi
tikinčiai, kaip ir dera žmogui, 
įsitikinusiam savo teisumu. 
Net ir prižiūrėtojus siutinda
vo nesudrumsčiama jo ramybė 
ir šypsena. Buvo žiaurių tar
dytojų, tokių kaip Markevi
čius, kuris grasindavo susido
rosiąs. O tardytojas V. Danga
las net į diskusijas leisdavosi. 
Jį Povilas klausdavo: “Kur jū
sų sąžinė? Ar teisingai elgia
tės?”

— Toks įstatymas, — atsaky
davo pareigūnas.

Susitiko su juo Povilas ir šių 
metų pradžioje, kai nuvažiavo

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

POVILAS BUZAS, buvęs Lietuvos pogrindžio veikėjas ir partizanas, prie kry
žiaus Garančiškės miške, kur žuvo jo kovos draugas ANTANASJUNDILAS

į Vilnių atsiimti konfiskuotų 
daiktų. Tardytojas padavė ran
ką ir pasakė lyg teisindamasis:

— Dabar visi aršiau šneka ir 
daro negu jūs tada, bet laikai 
tokie buvo...

O tada LTSR Aukščiausiasis 
teismas nuteisė Povilą Buzą 
pusantrų metų laisvės atėmi
mo griežto režimo pataisos 
darbų kolonijoje pagal LTSR 
Baudžiamojo kodekso 68 str. 
1 dalį, nes “kaltinamasis Po
vilas Buzas, siekdamas susilp
ninti Tarybų valdžią (...) ir 
būdamas priešiškai nusistatęs 
prieš tarybinę santvarką (...), 
gamino ir platino antitarybi
nio turinio nėlegalius leidi
nius, kuriuose skleidžiami 
šmeižikiški prasimanymai, 
žeminantys tarybinę valsty
binę ir visuomeninę santvar
ką”.

Vienas iš tokių “šmeižikiš
kų prasimanymų”, nurodytų 
kaltinamojoje išvadoje, ap
tiktas konfiskuotame “Lietu
vių archyve” I (VI) tome, ku
riame “šmeižikiškai tvirtina
ma, kad Lietuva yra TSRS oku
puota, o lietuvių tauta “pa
vergta”, “persekiojama”, “žu
doma ir asimiliuojama” (cita
tos iš kaltinamosios išvados).

Už šiuos tiesos žodžius Po
vilas Buzas metus laiko kentė
jo Vilniaus saugume, o vėliau 
— pusę metų Permės lageryje. 
Lyginant su Inta prieš pusę 
šimtmečio, čia buvo žymūs “iš
vystyto socializmo” laimėji
mai: vietoj narų buvo geleži
nės lovos, tokios kaip ligoni
nėse, visada švari patalynė, 
valgykloje netrūkdavo duonos. 
Ten kalėjo įvairių tautybių 
politiniai kaliniai: du latviai 
nuo pokario laikų, aštuonias
dešimtmetis gruzinas, patikė
jęs šviesiu gyvenimu SSSR ir 
grįžęs iš Italijos, aklas ukrai
nietis, šviesus ir protingas 
žmogus — rusų popas Glebas 

AfA 
VINCUI SINKEVIČIUI

mirus,
jo sūnų Lietuvoje bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba

Onabian 2lrt jftlemorialS
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens. 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš-F 
kai. Užsakymus atliekame pagal projek-; 
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimąki 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms f

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

pagal pageidavimus.

LOUISTEMPORALE - oficialus skulptorius 
Bank of Canada. Bank of Montreal, 

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

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

KAZLAUSKAS 
4:4 ■.«»/-

Jakuninas, kuris kas vakarą 
peržegnodavo visus kameros 
kampus. Tuo metu Permėje ir 
Mordovijoje kalėjo ir kiti lie
tuvių rezistencijos švyturiai: 
Balys Gajauskas, Antanas Ter
leckas, Gintautas Iešmantas.

Anastazas Janulis buvo nu
teistas trejiem su puse metų 
ir kentėjo Mordovijoje. Kai jis 
grįžo, bendražygiai nuvažiavo 
į Kaišiadoris jo aplankyti ir 
nuvežė lininį rankšluostį, ku
riame buvo įaustas Tautos 
himnas. Anastazas Janulis mi
rė 1989 m., jau sulaukęs tau
tos atgimimo.

Povilo Bužo bute stovi bal
ta Švenčiausios Mergelės Ma
rijos statula, kryžius, ant sie
nos kabo paveikslas, vaizduo
jąs Kristų, besimeldžiantį Aly
vų darželyje. Visa tai skleidžia 
nenusakomą šviesą bei ramy
bę. Aš neklausiu, bet supran
tu, kad ištverti visus kentėji
mus jam padėjo ne tik įsitiki
nimas savo teisumu, bet ir gi
lus tikėjimas į Dievą.

— Per antrąjį kalinimą Vil
niaus saugume buvo atėmę ro
žinį ir maldaknygę. Kai pasa
kiau, kad per tardymus nieko 
nekalbėsiu, grąžino, — prisi
mena Buzas.

Jis atidavė savo likimą į 
Dievo rankas, ir Dievas jį sau
gojo. Ten, kur buvo skirta žūti 
— nežuvo, lagerių kankynes iš
tvėrė, bet sveikata nesiskun
džia — visada žvalus, jaunat
viškas, nors jau aštuntą dešim
tį pradėjo.

— Ar jūs visada tikėjot, kad 
Lietuva bus laisva? — paklau
siau atsisveikindama.

— Visą laiką tikėjau. Jei bū
čiau netikėjęs, būčiau prasi
gėręs, — išgirdau atsakymą.

Tuo jis ir stiprus — savo ne
palaužiamu Tikėjimu.

Tuo stipri visa mūsų tauta.



Demonstracijoje kovo 17 d. prie Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos rūmų plakatas, išreiškiantis visos tautos 
troškimų Nuotr. V. Kliuko

Suomių ir švedų požiūriai

Kiek rovė - neišrovė. ..
Temidės namų papėdėje • Vingio parke Vilniuje prabilo visa Lietuva, protestuodama 

prieš okupantų išpuolius

G. GUSTAITĖ

Po kovo 11d. paskirtam pro
kurorui Artūrui Paulauskui 
paremti balandžio 6 d., 13 v., 
prie Respublikos prokuratū
ros į piketą susirinko minia 
žmonių.

Plakatai ir šūkiai
Nuošalioje, jaukioje Vil

niaus centro gatvelėje, pava
dintoje didžio ukrainiečių ra
šytojo N. Gogolio vardu, mar
gavo miestų herbai (Vilkaviš
kio, Kauno, Marijampolės, Ša
kių), vėliavos (trispalvės, uni
versiteto teisės fakulteto, Kau
no, Širvintų, Šiaulių), buvo 
pilna šūkių. Vieni jų atvirai 
palaikė A. Paulauską (“Palai
kom prokurorą A. Paulauską”, 
“Lietuvai - Paulauskas, sovie
tams - Petrauskas” ir pan.), ki
ti šmaikščiai baksnojo atvežtą 
Maskvos A. Petrauską (“Tov. 
Petrauskai idi damoj!”-“Drau- 
gas . .. eik namo!”; “Jei turėtų 
nors lašą lietuviškumo - atsisa
kytų”; “Petrauskai, beri čemo- 
dan i davaj na BAM” — “Imk la
gaminą ir mauk į BAMą” - vy
kusi pašaipėlė su užuomina 
apie jaunimo verbavimą Bai- 
kalo-Amūro (Transsibiro gele
žinkelio) magistralei tiesti ir 
tt). Treti buvo bendro pobū
džio, nesenstantys mūsų padė
tyje (“Sila jest, urna ne nado”
- “Jėga yra, kam protas?”; “Lais
ve, tu už gyvybę brangesnė”; 
“Maskvos televizija ir spauda
- TSRS gėda” - melo, kiršini- 
mo, faktų iškraipymo primini
mas.

Panašiai Maskvos informa
cijos šaltinius yra įvertinęs 
ir Lietuvos ortodoksų vadovas 
Vilniaus ir Lietuvos arkivysku
pas Chrizostomas: "Centrinės 
televizijos informacijos neslo
pina aistrų, o atvirkščiai - 
kursto jas”. Taip pat ir “cent
riniai laikraščiai pateikia 
ekstremistinio propagandinio 
pobūdžio informaciją”.

Užgrobti namai
Piketo “kaltininkas” A. Pau

lauskas stovėjo su bendradar
biais prie durų, ant laiptelių. 
Jų namai - Respublikos proku
ratūra - nuo kovo 30 d. buvo 
jau užgrobti. Juose įsišeimi- 
ninkavo sovietinė vidaus rei
kalų kariuomenė, rikiuojama 
Maskvos, dainuojančios pasau
liui apie kylantį Lietuvoje pa
vojų demokratijai, teisei, tei
sėtumui.

Ar ne tai su “švaria sąžine” 
JAV vyriausybei skelbė ir so
vietų užsienio reikalų minis- 
teris E. Ševardnadzė? Tuo tar
pu Vilniuje į prokuratūrą bu
vo pasiųsta dar karių su auto
matiniais ginklais, ašarinėm 
dujom. Kiek anksčiau iš Mask
vos atvykęs generalinio proku
roro pirmasis pavaduotojas A. 
Vasiljevas pareikalavo iš A. 
Paulausko atsistatydinti, už
leisti vietą A. Petrauskui, dir
busiam karinėje Rygos proku
ratūroje. Atvykėliai ne tik rei
kalavo, grasino, bet ir spaudė 
psichologiškai - žadėjo, gun
dė, viliojo (Sirenos apžavų ga
lybė didelė...). Jų tikslas 
toks aiškus: painiok, pinklink, 
pakirsk prokuratūros darbą,

RAŠO IŠ VILNIAUS

tiesk kelią nusikalstamumui 
ir sukiršink visuomenę.

Bet A. Paulauskas nepasi
traukė, liko ištikimas kovo 11 
d. aktui ir (o stebukle ...) pas
kui jį nuėjo kone 95% Respubli
kos prokuratūros, miestų bei 
rajonų prokuratūros darbuoto
jų; ne Maskvos statytinį tei
sėtu pripažino Respublikos 
prokuratūros kolegija, aukš
čiausiasis teismas. Tuos 5% 
išduoda pavardės: J. Šaško- 
vas, P. Novikovas, P. Samoi- 
lenka, J. Pervušinas ... Mask
va mokės jiems didesnius at
lyginimus, o jie gins socialinį 
teisingumą .. . Lietuvoje.

Sąmojingos kalbos
Pikete A. Paulauskas kvie

tė visus, “pamiršus skriaudas 
ir nuoskaudas, laikytis rim
ties, įstatymų”, pabrėžė, kad 
“teisūs tie, kurių neteisia są
žinė, kurie į prievartą neatsa
ko prievarta”. Ne be sąmojo 
pasvarstė padėtį Vilniaus 
miesto prokuroras D. Sodeika 
(operos teatro solisto Stasio 
Sodeikos sūnus). Anot jo, Lie
tuvoje prokuratūros skyrių 
daugiau nei pusė šimto-vieną 
užims, kelsimės į kitą . .. Nu
vilnijo plojimai, juokas.

Neilga buvo senyvos moters 
kalba: jei prokuratūra netu
rės kur dirbti, užleisiu savo 
butą ... Vėl šypsenos, juoka
vimai, plojimai.

Stebėjosi buvęs tremtinys Z. 
Juškevičius - pusę šimto metų 
niekinau prokuratūrą, o dabar 
ėmiau ją gerbti, didžiuojuos, 
turėdamas reabilitavimo pažy
mėjimą su Artūro Paulausko 
parašu. Žmonės pritarė, šypso
josi.

O kaip subruzdo visi, išgir
dę: “Ukraina, Ukraina ateina”. 
“Kur, kur?” Antai jaunuolis 
lyg plaukia virš minios (ma
tyt nešamas ant pečių), laiky
damas prie krūtinės žydrą-gel- 
toną vėliavą. Minią tarsi būtų 
pagavęs valiavimų, plojimų, 
skandavimų (“Ukraina, Ukrai
na .. .”) šuoras. Studentas iš 
Lvovo trumputėlę savo kalbą 
baigė tradicine XIX š. sukilė
lių mintimi: “Už jūsų ir jūsų 
laisvę. Ukraina su jumis”. (Še
šiasdešimt milijonų su mu
mis ... Nejaugi?).

Labai greit praėjo vidudie
nio valanda. Pasigirdo kank
lės, nuskambėjo Maironio pos
mų “Graži tu mano ...” gaida. 
(Kankliavo tas pats žmogus 
kaip Rasose Vasario 16-tąją). 
Lyg Baltijos kelyje susiėmę 
rankomis, pažįstami, nepažįs
tami dainuodami bangavo, lin
gavo. O priešais, ant laiptelių, 
su glėbiu gėlių dailus ir jau
nas kaip pavasario dievas, ne 
Temidės tarnas, stovėjo susi
graudinęs A. Paulauskas. Už jo, 
už durų, langų šmėkščiojo ki
tas (“demokratiją” ginantis . . .) 
pasaulis. Aukštai, aukštai, virš 
neplačios gatvelės, kilo visa 
apglėbiantis mėlyno, saulėto 
dangaus skliautas.

“Mes norime būti Lietuva”
Tai vieno iš daugybės šūkių 

Vingio parke įrašas, atspin
dintis mitinge (IV.7) kalbėju
sių ir nekalbėjusių nuotaiką, 

dvasią. Atspindintis mūsų pri
gimties lyrišką jauseną - leis
kite, padėkite, neužmeskite 
aksominės kilpos, apie kurią 
atvirame laiške M. Gorbačio
vui taip taikliai parašė pran
cūzų filosofas Andrė Gluksma- 
nas, du sykius neįleistas į Lie
tuvą.

M. Gorbačiovas (kai kas taip 
pat Vakaruose) primygtinai 
perša mums referendumą, su 
pašaipa teigia, kad Lietuva 
jo bijo. Ak, gerbiamasis pre
zidente, paskaitykite šūkį: “Ar 
grįš lietuvių kauleliai į refe
rendumą?”, išveskite kariuo
menę, juk skelbiate kuriąs tei
sinę valstybę. Paskaitykite ki
tą, šalia esantį šūkį - “Gorbi, 
nemeluok pasauliui”, - įrody
kite jo neteisingumą. Išklausy
kite eilėraščio (“Prezidentui 
beldžiuosi į širdį” (. . .), kuriuo 
suplaukusių iš visos Lietuvos 
vardu į Jus kreipiasi antros 
klasės mokinukė Gabrielė Fili
monova: “Prezidente, pripa
žink Lietuvos respubliką (. ..)”.

Tuo tarpu 50 m. aukštyje sku
tamuoju skridimu ne sykį pra
skrenda karo sraigtasparnis, 
ne taikos, ne teisės balandis. 
Jo metaliniame kūne didžiulė 
penkiakampė, žiojėja juoda 
anga, iš kurios ant mūsų galvų 
pabyra šūsnys baltų lapelių - 
melo, netiesos purslų. Sraigta
sparnio garsai slopina V. Lands
bergio žodžius: “Išlaikykime 
ramybę ir krikščioniškąjį at
laidumą. Mūsų atsakymas - 
darbas”.

Išlaikėme, nes kas būtų atsi
tikę, jei 300.000 minia, pavasa
riškai spalvinga, su gėlėmis, 
vėliavėlėmis, vaikais ant pe
čių ir šalia, būtų pasimetusi, 
puolusi į paniką? Šito laukta, 
norėta? Psichologinėje karo 
mašinos ir žmogaus išminties 
dvikovoje laimėjo protas, są
mojis.

Sraigtasparnį palydėjo šū
kiai “Gėda, gėda”, V. Lands
bergio mintys apie praeitį, da
bartį, ateitį: “Mes esame buvę 
visai vieni, bet nesuledėjom 
(...). Dabar ne vieni (...). Mes 
išeisim į gerą rytojų, o šiukš
lintojai nueis į šiukšlyną”. O, 
kad visi suprastume būtinybę 
eiti ramybės, atlaidumo, darbo 
keliu . . .

Neištrins Kovo 11-sios
Apie visuomenės paramos 

vadovybei svarbą, kiekvieno 
ryžtą nenusilenkti jėgai (“ (...) 
jeigu liksiu vienas, ginsiuos, į 
tą supuvusią sistemą manęs 
jau niekas nesugrąžins”) kal
bėjo M. Laurinkus, visą savo lai
ką, protą atiduodantis tremti
niams, jų byloms tvarkyti, liki
mams palengvinti. Nei tankai, 
nei sraigtasparniai neištrins 
kovo 11 d. datos iš Lietuvos is
torijos, pačios Lietuvos iš že
mėlapio - pasakė J. Paleckis. 
Anot jo, kalbėti reikia “oriai 
ir pagarbiai, kaip dera XX š. 
Išminties, rimties Lietuvai ne
pritruks. (.,.) Pergalės neatei
na greitai ir lengvai, tačiau jos 
ateina būtinai”.

Dalykiškai, viltingai nušvie
tė ateitį (“Prasidėjo Lietuvos 
pripažinimas, jos įtvirtinimas 
kaip pilnateisės narės”), dė-

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
galima įvykdyti, tai buvo daly
kas, kuris turėjo pasirodyti... 
Suomija tapo nepriklausoma 
tik tada, kai teisėta jos vyriau
sybė paėmė į savo rankas tik
rąją valdžią.”

Principo požiūriu lemia fak
tas, kad sovietinė vyriausybė 
pasirengusi derėtis su Pabal
tijo respublikomis dėl jų atsi
skyrimo ir pripažįsta jų apsi
sprendimo teisę. Ar tada kuri 
kita vyriausybė gali atsisakyti 
šitos teisės nepripažinti? — 
klausia Jacobson’as ir pažymi, 
kad Pabaltijo klausimą rei
kia svarstyti Europos bendro
sios raidos sąlygomis. Vaka
rai, įskaitant ir Jungtines Vals
tybes, stengiasi taip veikti, 
kad Pabaltijo nepriklausomy
bė nepakenktų Rytų ir Vaka
rų suartėjimui. Visi trokšta 
taikingų ir konstruktyvių Pa
baltijo ir Maskvos derybų.

Anksčiau ar vėliau Pabalti
jo klausimas turės įeiti į Euro
pos saugumo ir bendradarbia
vimo pasitarimus. Veikiausiai 
jį iškelti rengiasi iš komunis
tų valdžios išsivadavusios ša
lys — Lenkija, Čekoslovakija, 
Vengrija.

Suomija praėjusiais dešimt
mečiais savo užsienio politi
koje mėgino vengti pasirinki
mo tarp dviejų blogų galimy
bių. Dabar tikrai nėra jokio 
jėgas viršijančio uždavinio 
suderinti šiuos du dalykus: 
tai, kas suomiams savaime su
prantama — remti baltiečių 
nepriklausomybės teisę, ku
rios negalima išsižadėti, su, 
antra, realistišku požiūriu, 
kad faktišką jų nepriklauso
mybę galima įgyvendinti tik 
susitarimu su Sov. Sąjunga.

Vakarų tyla
Vakarų vyriausybių atsargi 

politika Lietuvos atžvilgiu ne
turi vieningo visuomenės pri
tarimo ir susilaukia griežtos 
kritikos. Švedijoje didelio dė
mesio sulaukė konfliktų tyri
nėtojo Wilhelm’o Agrell’o 
straipsnis “Pralaužti Lietu
vos blokadą!” (“Dagens Nyhe- 
ter”, bal. 30). Jaunas moksli
ninkas reikalauja, kad Švedi
ja veikliai remtų Lietuvos iš
sivadavimą. Pateikiame jo 
straipsnio santrauką.

Taip vaizduoja Lietuvos kovą už savo nepriklausomybę su Kremliumi 
japoną spauda Tokijo mieste: Lietuva grumiasi su sportiniu milžinu, o JAV 
prezidentas (George) ramiai žvelgia kažkur j tolį

kojo visuomenei už paramą 
(Ačiū, kad atėjote, kad esate 
su mumis”) vienintelė Respub
likos vadovybėje esanti mote
ris, K. Prunskienė.

Mūsų ėjimą iš nelaisvės su 
Prisikėlimo švente jautriai, 
gražia lietuvių kalba susiejo 
vilnietis, žydų vardu sveiki
nęs, G. Fišas. Jis pasakė: “Jūs 
netrukus švęsite Velykas. Tai 
kelias iš nelaisvės namų į Die
vo žadėtąją žemę. Artai ne Lie
tuvos kelias?” Ir baigė žodžiais: 
“Viešpatie, apgink Lietuvos ša
lį, kurioje mes visi gyvename”. 
Sraigtasparnių “kalbą” atme
tė taip pat vilnietis, lenkų žur
nalistas J. Survilo. Pripažinęs, 
kad “mums reikalingi ne ma
lūnsparniai, o derybos” sveiki
nimą baigė šūkiu “Tegyvuoja 
nepriklausoma Lietuva”.

Kitataučių pareiškimai
V. Landsbergio mintis (“da

bar ne vieni”), kauniečio, prof. 
A. Smailio mintis (“Lietuva - 
laisvės simbolis, mūsų skaus
mas ir kitų tautų viltis”) atsi
spindėjo sveikinimuose.

Antai maskvietis istorikas 
J. Afanasjevas, Aukščiausio
sios tarybos deputatas, įeinan
tis į tarpregioninę deputatų 
grupę, po oraus kreipimosi 
(“Garbingieji Vilniaus pilie
čiai”) pareiškė: “Atvažiavo
me su A. Murašovu (kitu depu
tatu), kad aiškiai ir tvirtai 
paremtume Lietuvos aukščiau
siosios tarybos kovo 11 d. nu
tarimą”. Ir toliau pabrėžė:

Kai praėjusių metų pabaigo
je griuvo Berlyno mūro siena, 
Švedijos politikai ir visuome
nė džiūgavo dėl permainų ir 
demokratijos ateities Rytų 
Europoje. Po to pajudėjo Lie
tuva, bet dėl jos pasiskelbimo 
nepriklausoma niekas nebe- 
džiūgavo.

Vienas dalykas, kai lenkai, 
vokiečiai ir čekai ėmė spręsti 
savo likimą, bet visiškai kitas, 
kai tą patį padarė lietuviai. 
Prasidėjo tiesiog varžybos, 
kas suras kiek galima atsar
gesnį patarimą. Lietuviai bu
vo kritikuojami, kad nebuvo 
diplomatai ir nepagalvojo 
apie visus Gorbačiovo sunku
mus, kad nori skyrybų, nepri
pažindami 1940 m. išprievar
tavimo, kad nepakankamai at
sižvelgia į teisėtus prievar
tautojo saugumo interesus ir 
nevertina, kad iki šiol jis labai 
tvardėsi, tik trupučiuką užsu
ko ranką, sumažino pragyveni
mo išlaidas ir užrakino išori
nes duris.

Niekada dar nebuvo tiek 
daug iš aukšto kalbančių su 
pakeltu pirštu. Tikros premi
jos nusipelnė vienas suomis 
tyrinėtojas, kuris atvirai pa
reiškė, kad Lietuva aplamai 
negalinti būti ekonomiškai, 
politiškai ir kultūriškai nepri
klausoma, nes esanti per ma
ža. Baigdamas savo ironiškas 
pastabas, Agrell’as pažymi, 
kad Lietuvos klausimą gaubia 
tiesiog spengianti intelektua
lų ir nuomonės sudarinėtojų 
tyla, o juk šiaip jie moka su
kelti daug triukšmo.

Švedijos politika
Toliau jis aiškina, kodėl ofi

cialus Švedijos nusistatymas 
Lietuvos atžvilgiu toks ir ne 
kitoks. Švedija nusprendė 
laukti, nieko nedaryti, kas ga
lėtų paaštrinti Maskvos ir Vil
niaus konfliktą. Toks nusista
tymas esąs nuoseklus ir susi
darė dar Antrojo pasaulinio 
karo metais, kai svarbiausias 
Švedijos tikslas buvo išsilai
kyti nuošalyje.

Kokia tai nelengva politika, 
parodė vėlesni įvykiai, kai so
vietų puolama Suomija šaukė
si karinės pagalbos, ir didelė 
švedų kariuomenės dalis no
rėjo jai padėti. Po to dėl tų pa-

“Lietuvių tautos kova, tai kova 
už rusų, ukrainiečių, gruzinų 
tautų nepriklausomybę”. Gudi
jos (Baltarusijos) liaudies 
fronto vadovas Z. Pozniakas, 
apibendrinęs, (“.. .laisvė pra
sidėjo Lietuvoje”) prisiminė 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės laikų kovas (“Žalgiris 
praeityje”) ir kvietė: “dabar sy
kiu prieš bolševikinius vidur
amžius”.

Ukrainos “Rucho” (judėjimo, 
tolygaus “Sąjūdžiui”) atstovas 
J. Evazijus po kreipinio “Uk
raina vitaje vas” (Ukraina svei
kina Jus) taip pat prisiminė 
bendrą LDK laikų praeitį, ra
gino nebūti “kalėjimo sargais, 
o atstatyti laisvės namus”.

Trumpame čekų žurnalisto 
sveikinime pynėsi apgailesta
vimas, atsiprašinėjimas ypač 
dėl čekų jaunimo, kuriam dar 
vakar lietuviai buvo taip pat 
rusai, o Lietuva - Sov. Sąjun
ga, pynėsi su linkėjimais (da
bar jaunimas Prahoje jau de
monstruoja už Lietuvos laisvę).

Mūsų siekimų idėjos pasie
kė net tolimą musulmonų pa
saulį - Vidurinę Aziją. Sve
čio iš Tadžikistano žodžiais: 
“Lietuva taps pavyzdžiu visos 
Vidurinės Azijos tautoms, sie
kiančioms laisvės”. Musulmo
nų pasauliui atstovavo taip 
pat azerbaidžaniečių būrelis, 
primenantis viduramžių gra
viūros riterius - tamsaus gy
mio, lanksčius, jaunus. O taip 
išdidžiai jie laikė savo vėlia-

(Nukelta į 5-tą psl.)

Tėviškės žiburiai • 1990. V. 22 - Nr. 21 (2100) > psl. 3

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDS
BERGIS ir žmona GRAŽINA

čių sumetimų Švedija neparė
mė Norvegijos ir Danijos, kai 
šiuos kraštus okupavo Hitleris.

Pokario metais dėl to buvo 
daug ginčijamasi. Autorius 
pažymi, kad Švedija ne vieną, 
bet daug kartų išdavė savo kai
mynus rytuose ir vakaruose. 
Kiekvieną kartą ji statė savo 
krašto saugumą aukščiau tarp
tautinio solidarumo. Karo me
tais susikūrė pragmatiška Šve
dijos užsienio politika, kurią 
ypač išryškino buvęs užsienio 
reikalų ministeris Unden’as, 
todėl kartais ji tiesiog vadi
nama “Unden’o politika”.

Agrell’as pabrėžia, kad to
kia pragmatiška politika nėra 
švedų išradimas. Šiandien ją 
praktikuoja visas Vakarų pa
saulis, susilaikydamas nuo 
paramos Lietuvai ar net nepa
lankiai vertindamas jos pa
stangas. Todėl ir Švedijai at
rodo, kad geriausia nieko ne
daryti, nes tik tokiu būdu leng
viausia išvengti pavojaus susi
laukti nemalonumų iš dides
nio ir stipresnio.

Valstybė ir visuomenė
Agrell’as mano, kad vis dėl

to ir tarptautinėje politikoje 
daug svarbiau vadovautis tei
se ir padorumu, net jeigu dėl 
to gali nukentėti savosios vals
tybės interesai. Tai juk to pa
ties padorumo reikalavimas, 
kuris galioja žmonių tarpusa

Nelaukite
Jums reikia naujos 

Ontario Health Card dabar!
Jeigu jūs dar negavote Health Card informacinio lei

dinėlio, ilgiau nebelaukite. Jį galite gauti bet kurioje paš
to įstaigoje (Canada Post Office), arba visose, čia žemiau 
nurodytose, įstaigose. Užpildykite ir tuoj pat grąžinkite 
mums, kad mes galėtume nusiųsti jums asmeninę Health 
Card, kuri pakeis jūsų OHIP kortelę.
CITY TELEPHONE NUMBER ADDRESS

Barrie (705)726-0326 
1-800-461-7597

30 Poyntz St. 
L4M3P2

Hamilton (416) 521-7100
(416) 1-800-263-2197
(519) 1-800-263-2187

119 King St. W, 
P0. Box 2280. Stn. A 
L8N 4C8

Kenora (807)468-2869
1-800-465-1141

100 Main St. S. 
P9N 1S9

Kingston (613) 546-3811 
1-800-267-0933

1055 Princess St.. P0. Box 9000 
K7L 5A9

Kitchener (519)745-8421 
1-800-265-2385

Canada Life Square 
Main Floor, 235 King St. E. 
N2G4N5

London 1-800-265-4703 P0. Box 5700, Stn. A. 
N6A 4L6

Mississauga (416) 275-2730
(416) 1-800-387-9468 
(Caledon) Zenith 96420

201 City Centre Drive 
PO. Box 7020, Stn. A 
L5A 3M1

Oshawa (416) 434-3700
(416) 1-800-263-3814
(613.519,705) 1-800-263-3952

Exec. Tower Oshawa Centre
419 King St. W.. P0. Box 635 
L1H 8L4

Ottawa (613)783-4400
1-800-267-1912

Fuller Building, 75 Albert Street 
K1P5Y9

Owen Sound (519) 376-6447 
1-800-265-3190

981 2nd Avenue E. 
N4K 2H5

Peterborough (705) 743-2140 
1-800-461-1934

Park Lane Plaza, 815 High Street 
K9J8J9

St. Catharines (416) 682-6658 
1-800-263-4973

59 Church St., 3rd Floor 
L2R3C3

Sarnia (519) 337-2348 
1-800-265-1453

452 Christina St. N. 
N7T5W4

Sault Ste. Marie (705) 759-8598 
1-800-461-2215

205 McNabb St, 2nd Floor, Ste. 205
P6B 1Y3

Sudbury (705) 675-4010 
1-800-461-4006

199 Larch St, 8th Floor 
P3E 5R1

Thunder Bay (807)475-1351 
1-800-465-5067

435 James St. S, PO. Box 5000 
P7C 5G6

Timmins (705)264-5388 
1-800-461-9829

38 Pine St. N, 101 Mall. Ste. 110 
P4N 6K6

Toronto (416) 482-1111 2195 Yonge St. at Eglinton 
P0. Box 1700, Stn. A. 
M5W 1G9

Windsor (519) 258-7560 
1-800-265-4840

1427 Ouellette Ave.
N8X 1K1

Jeigu jūs norite daugiau paaiškinimu, susisiekite su artimiau
sia jums Ministry of Health raštine arba skambinkite tolima- 
nemokama informacijos linija Health Card: 1-800-268-1154. 
Telefono prietaisas kurtiems (TDD): 1-8OO-387-5559.

Ministry of Health 

© Ontario 
Elinor Caplan, Minister 
David Peterson, Premier

vio santykiuose: reikia dorai 
elgtis, net jei kartais tai ir ne
apsimoka.

Autorius klausia tuos, kurie 
dabar siūlo Lietuvai neskubė
ti ar nukreipti nuo jos savo 
žvilgsnį, pasvarstyti, ar išda
vystė gali sukurti naują ir gra
žią Europą? Kokie bus tie 
“bendrieji Europos namai”, 
kuriuose niekas nežinos, ar 
galima pasitikėti kaimynais? 
Ir kas atsitiks su tomis permai
nomis, dėl kurių džiūgaujama, 
kai vieną dieną galybė patirs 
dalinę pergalę prieš teisę?

Savo ruožtu švedas konflik
tų tyrinėtojas siūlo štai ką:

— Švedija gali pirmoji pri
pažinti Lietuvos nepriklauso
mybę.

— Švedija gali Lietuvai su
teikti didelių paskolų.

— Švedija gali aplamai daug 
daugiau Lietuvą paremti, jei
gu tik norėtų.

Visa tai galėtų padaryti Šve
dijos vyriausybė. Tačiau visi, 
kas nenori sukti akių kitur, 
nebūtinai turėtų laukti, kada 
pradės malti valdžios ir parti
jų girnos. Visuomenė gali mo
bilizuoti savo paramą Lietu
vai, kaip Suomijos žiemos ka
ro dienomis. Tokiu būdu ji ne 
tik morališkai paremtų, bet ir 
sukauptų priemones Maskvos 
ūkio blokadai Lietuvoje pra
laužti, jei reikėtų, net veiks
mais be smurto.
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® LAISVĖJANČIOJ TĖVYNĖJ
NAUJI KULTŪROS RŪMAI

Naujieji Utenos rajono kul
tūros namai džiugina šio miesto 
ir apylinkių gyventojus. Juose 
yra 600 vietų salė su modernia 
scena koncertams ir spektak
liams, mažesnė salė diskotekos 
šokiams, kambariai repetici
joms.

KLAIPĖDA LAUKIA NAFTOS
Direktoriaus Martyno Gusia

tino pranešimu, Klaipėdos naf
tos gaminių tiekimo įmonė, tri
gubai sumažinusi užsienin išve
žamų žaliavų apimtį, ruošiasi 
priimti Lietuvai skirtą užsienio 
naftą. Jai reikia pertvarkyti re
zervuarus, išpylimo įrenginius, 
nutiesti papildomą vamzdyną, 
įvesti naują priešgaisrinės ap
saugos sistemą tanklaivių prie
plaukoje. Persitvarkymas kai
nuos apie 200.000 rublių. Įmo
nei talkina Lietuvos pramoninio 
montavimo ir Klaipėdos staty
bos trestai, Mažeikių specialio
ji montavimo valdyba. Rangovai 
būtiniausius darbus pažadėjo 
atlikti per dvi savaites. Tada 
bus galima priimti pirmuosius 
naftos gaminius. Po mėnesio 
Klaipėda Lietuvai per parą ga
lės tiekti apie 11.000 tonų už
sienietiško benzino, dyzelinio 
kuro ir mazuto. Pasak direkto
riaus M. Gusiatino, per metus 
jo įmonė galėtų priimti šešis 
milijonus tonų naftos gaminių 
iš užsienio. Sovietų Sąjungos 
planuotojams pranešta, kad jos 
naftos tiekimą užsieniui Klai
pėda sumažina iki 360.000 tonų 
per mėnesį, o vėliau jį visiš
kai nutrauks. “Tiesos” kores
pondento Gedimino Pilaičio 
paskelbtame pasikalbėjime M. 
Gusiatinas neatskleidžia di
džiausios paslapties — kas ir 
kaip jo įmonei tieks užsienio 
naftą.

GYVYBĖS AUKA LIETUVAI
“TŽ” gegužės 1 d. laidos “Pa

saulio įvykių” skyriuje jau teko 
rašyti apie Stasio Žemaičio gy
vybės auką Lietuvai. Balandžio 
26 d. jis bandė susideginti Mask
voje, Revoliucijos aikštėje prie 
Didžiojo teatro, ir mirė ligoni
nėje nuo skaudaus apdegimo, 
apėmusio daugiau kaip 60% kū
no paviršiaus. Daugiau informa
cijų apie šį tragišką ir kartu 
didvyrišką Įvykį pateikia mus 
dabar pasiekusi Lietuvos spau
da. S. Žemaičio gyvybės aukos 
Lietuvai liudininku tapo Jonas 
Paulauskas, Prienų “Sportinės 
aviacijos” projektavimo ir 
konstravimo biuro darbuoto
jas, “Lietuvos ryto” puslapiuo
se pasakojantis: “Balandžio 
26 dieną grįžau iš komandiruo
tės Gorkio srityje. Maskvoje, 
turėdamas šiek tiek laiko, vaikš
čiojau miesto centru. Staiga 
Revoliucijos aikštėje išgirdau 
šauksmą ‘Dega!’ Išvydau lieps
ną, dūmų stulpą. Pribėgęs ar
čiau, pamačiau ant šaligatvio 
gulintį liepsnos apsiaustą žmo
gų. Liepsna vis stiprėjo. Savo 
drabužiais aplink stovėję žmo
nės užgesino ugnį. Iškvietė grei
tąją. Susirinko daug praeivių, 
milicijos. Mačiau, kai kas foto
grafavo. ‘Uberi pušku!’ — liepė 
prie vieno fotografo prišokęs 
civiliškai apsirengęs vyriškis. 
Bet žmogus vis tiek fotografavo. 
Kai greitosios pagalbos automo

bilis nusivežė stipriai apdegusį 
žmogų, ant šaligatvio liko juodi 
degėsiai, juoda dėmė . . . Tik 
grįžęs į namus, sužinojau, kad 
čia susidegino mūsų Respubli
kos pilietis...”

STANISLOVAS ŽEMAITIS
Tas Lietuvos respublikos pi

lietis, jai paaukojęs savo gyvybę, 
yra 1938 m. sausio 19 d. Jurge
lioniu kaime prie Alytaus gimęs 
Stanislovas Žemaitis, gyvenęs 
Kauno rajone, Ežerėlio gyven
vietėje. Anksčiau jis ilgą laiką 
dirbo Kauno miesto Požėlos ra
jono vidaus reikalų skyriaus mi
licininku vairuotoju, vėliau — 
statybos ir remonto kooperatyve 
“Erdvytis”. Velionis savo šfeimai 
paliko sutuoktuvių žiedą ir jaut
rų laišką: “Mylima Stasele, at
leisk, gal kas blogo buvo per mū
sų bendro gyvenimo pragyventą 
laiką. Daugiau aš gyventi nega
liu, kai okupantai užsuka kra
nus, siautėja desantas, žmonės 
palieka be darbo. Su pagarba 
mylintis tave vyras, dukras Vai- 
vutę ir Raselę, anūkę Eglutę. 
Tegu pasilieka mano vestuvinis 
žiedas Raselės išrinktam. Su 
pagarba dar kartą savo žmonai 
ir dukroms. 1990. IV. 25”. Para
šas ir prierašas: “Aš išvykau į 
Maskvą, susideginsiu Raudono
joje aikštėje. Stasele, atsiimk 
atlyginimą už du mėnesius po 
500 rub. iš kooperatyvo ‘Erdvy
tis’ ”. Šie velionies žodžiai su
griauna Maskvos propagandistų 
bandymą S. Žemaičio nusižudy
mą nukreipti nuo Lietuvos blo
kados, ją užplūdusių sovietų 
parašiutininkų ir susieti su šei
myninėmis problemomis. Tai 
buvo aiški savo šeimą mylinčio 
lietuvio gyvybės auka nepriklau
somai Lietuvai.

DIDVYRIO LAIDOTUVĖS
Tautos didvyriu tapusio S. 

Žemaičio palaikai balandžio 30 
d. buvo atskraidinti Vilniaus 
orauostin. Prie karsto, apdengto 
juodu audeklu ir Lietuvos vė
liava, susirinko artimieji ir gi
minės. Tūkstančiai lietuvių bu
vo suplaukę Katedros aikštėn 
su degančiomis žvakėmis ir plaz
dančiomis trispalvėmis. Čia pra
sidėjo procesija su velionies pa
laikais į Nepriklausomybės 
aikštę prie Lietuvos aukščiau
siosios tarybos rūmų, kur jautrų 
žodį tarė tarybos prezidiumo 
pirm. Vytautas Landsbergis. Tą 
pačią dieną S. Žemaičio palai
kai buvo nuvežti Kaunan. Ten 
gedulo mitingas įvyko Vieny
bės aikštėje prie Laisvės pa
minklo. Velionis buvo pašar
votas savo gyvenvietės Ežerė
lio durpių įmonės salėje. Po 
gedulinių Mišių Ežerėlio baž
nyčioje daugybė žmonių jo pa
laikus atlydėjo Zapyškin. Ge
gužės 2 d. jie palaidoti Zapyš
kio kapinėse prie kryžiaus, pa
statyto lietuvių tautos kančioms 
atminti. Prie kapo su velioniu 
atsisveikino Lietuvos aukščiau
siosios tarybos narys Mečislo
vas Treinys, Zapyškio savival
dybės pirm. Petras Mikelionis, 
giedojo choras, eilėraščius skai
tė moksleiviai. Velionies šeimai 
buvo pažadėta moralinė bei ma
terialinė parama, S. Žemaičiui 
— amžinas atminimas ir antka
pinis paminklas. y jįsį

Lietuvai gyvybę Maskvoje balandžio 26 d. paaukojęs STANISLOVAS 
ŽEMAITIS su savo šeima - žmona STASE, dukromis - VAIVA ir RASA

Delhi-Tillsonburg, Ont.
KLK MOTERŲ DRAUGIJOS 

SKYRIUS gražiai darbuojasi šioje 
apylinkėje. Jos padeda visur, kur 
jų pagalba yra reikalinga: lanko 
ligonius, prižiūri šventovę ir sa
lę. Sekmadieniais parūpina kavą 
ir užkandžius, kuriais mielai vai
šinasi parapijiečiai. Iš savo iž
de esančių pajamų remia įvairius 
lietuviškus reikalus ir spaudą. 
Daugiausia rūpesčių ir darbo įde
da valdybos narės, kurios viską 
planuoja ir atlieka. Šį pavasarį 
senoji valdyba su pirm. A. Rata- 
vičiene, gražiai tvarkiusi visus 
reikalus, perdavė pareigas naujai 
valdybai, kurią sudaro: pirm. D. 
Vindašienė, ižd. B. Lukošienė, 
sekr. V. Lapienienė, narės — A. 
Aleliūnienė, S. Vilimienė ir B. 
Vytienė. Jų veikla prasidės ru
denį. Šiuo metu jos visos linki 
apylinkės lietuviams malonios 
vasaros.

MOTINOS DIENOS ŠVENTŲ 
šioje apylinkėje lietuviai šven
čia Lietuvos papročiu — gegužės 
pirmą sekmadienį. Ir šiais metais 
ji pradėta Mišiomis, kurias atna
šavo kun. klebonas L. Kemėšis. 
Parapijos choras giedojo tai die
nai parinktas giesmes.

Minėjimas įvyko parapijos sa
lėje, papuoštoje pavasario žie
dais. Katalikių moterų draugijos 
pirm. A. Ratavičienė pasveikino 
susirinkusius ir visas motinas

■■ ■■ LIETUVIAI PASAULYJE

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

Tel. (416) 364-5036

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

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

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

bei jugoslaviškai.
SONY CFS-W350S

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

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

Hamilton, Ontario
VYSK. M. VALANČIAUS MO

KYKLA Hamiltone liepos 3-27 d.d. 
laikotarpyje nuo pirmadienio iki 
penktadienio rytmečiais (9- 11.30) 
organizuoja pirmąją kultūrinę 
stovyklą vaikams nuo 5 iki 14 metų 
amžiaus. Šios stovyklos programo
je: lietuvių liaudies papročiai, 
dainos ir tautiniai šokiai, lietu
vių šventės, rankdarbiai, sportas. 
Stovykla įvyks Christ the King pra
džios mokyklos patalpose. Numa
tyta kaina už rankdarbių medžia
gas $10 savaitei. Kviečiama iš 
anksto registruotis pas Vidą Sta
nevičienę, tel. 627-0624 arba Ra
są Pruden, tel. 572-7573. Inf.

PAMINĖJO VEDYBINĘ SU
KAKTĮ. Danutė ir Bernardas Ma
čiai atšventė savo vedybų sidabri
nę sukaktį. Jų vaikai - Loreta, Ra
mūnė ir Vincukas, gegužės 12 d. 
popietę sukvietė į savo erdvius 
namus gimines ir tėvelių draugus. 
Tų draugų privažiavo gana daug 
iš Hamiltono ir Toronto. D. B. Ma
čiai yra žinomi hamiltoniečiai ir 
tie, kurie draugų bei pažinčių ne
stokoja, nes abu yra draugiški, ki
tiems paslaugūs ir retai sutinka
mo nuoširdumo žmonės. Prie vai
šių stalo visi trys baliaus rengė
jai sakė kalbas ir sveikino savo tė
velius lietuviškai ir kanadiečiams 
svečiams angliškai. Sukaktuvi
ninkai buvo apdovanoti sidabru 
ir anglišku porcelianu. Buvo dar 
įdomių ir pavienių dovanų. Abu 
Mačiai sujaudinti dėkojo suva-
žiavusiems ir savo vaikams už šią 
malonią staigmeną.

B. Mačys turi čia daug nuopel
nų, dvi kadencijas sumaniai va
dovavęs KLB Hamiltono apylinkei, 
daugelį metų buvęs Vysk. Valan
čiaus šeštadieninės mokyklos tė
vų komiteto pirmininku, KLB kraš
to tarybos nariu, dirbęs miesto 
Juodojo kaspino organizavime, o 
dabar atėjęs dirbti į liet, banke
lio “Talkos” paskolų komitetą. Jis 
čia yra tas, kuris visuose rinki
muose surenka daugiausia balsų. 
Danutė savo kulinariniais sugebė
jimais dažnai prisideda prie lietu
vių renginių suruošimo. Jų gra
žiai lietuviškai kalbantys vaikai 
yra baigę lituanistines mokyklas, 
yra aktyvūs “Širvintos-Nemuno” 
tunto skautai ir geri AV švento
vėj maldų skaitovai.

Bernardas, geros sau žmonos be
ieškodamas, buvo pasiekęs net už
jūrį, Suvalkų trikampį, kur iš Sei
nų parapijos išsirinko pačią gra
žiausia mergaitę, Vidugirių Agur- 
kio jauniausią dukrą. Juos supa
žindino hamiltonietė Elvyra Bajo- 
raitienė, anais laikais su savo 
a.a. tėveliu pulk. J. Giedraičiu, 
per Šalfos fondą siuntę Lenkijos 
lietuviams siuntinius.

Prieš 25 metus tada dar prel. J. 
Tadarauskas AV šventovėje palai
mino jų priesaiką ir pažadus kartu 
eiti šiuo džiaugsmo ir skausmo ke
liu, kuris vadinamas gyvenimu. 
Prie vargonų solo giedojo Vaclo
vas Verikaitis, šventovė buvo pil
na jaunų ir puošnių žmonių, tų pa
čių, kurie šiandien jau džiaugiasi 
savo vaikaičiais ir iš darboviečių 
pasitraukia į pensininkų gyveni
mą. Vaikai jau užauginti, namai iš
mokėti, ir darbovietė yra pažadė
jusi gerą pensiją, tad belieka mū
sų sukaktuvininkams linkėti, kad 
Dievulis, jiems visko davęs, nepa-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /a) 
atstovas) W

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

gailėtų nė geros sveikatėlės, kuri 
su daugėjančiais amžiaus metais 
mums tampa pačiu brangiausiu 
turtu. K. Mileris

Vancouver, B.C.
BC MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAU- 

TOJŲ KLUBAS “BEBRAS" ren
gia tradicinį Joninių pobūvį, ku
ris įvyks birželio 23, šeštadienį, 
7 v.v., 16459-88 Ave. Surrey, BC, 
Leonardos ir Jono Macijauskų so
dyboje. Kviečiame visus tautie
čius iš toli ir arti į Jonines. Susi
rinkę ne tik pasveikinsim Jonus, 
bet ir pagerbsim gražią lietuviš
ką tradiciją. Iki malonaus pasi
matymo. -Bebro” valdyba

bei močiutes. Tema “Motinos pa
dėtis Lietuvoje” kalbėjo dr. D. 
Vindašienė. Kadangi ji neseniai 
atvyko iš Lietuvos, labai vaiz
džiai pasakojo apie motinų per
gyvenimus ir sunkias gyvenimo 
sąlygas. Lietuvė motina niekada 
nepalūžo dvasioje ir dabar ryž
tingai laikosi ir tiki šviesesniu 
Lietuvos rytojumi. Meninę pro
gramą atliko jaunimas. Eilėraš
čius deklamavo A. Pargauskas, 
A. Pociūtė, Salomėja ir Rita Par- 
gauskaitės. “O atsimenu namelį” 
gražiai padainavo Audra Pociūtė.

Visi vaišinosi KLK moterų drau
gijos paruoštais pietumis. Moti
nos buvo apdovanotos raudonomis 
rožėmis. B.V.

Rita Pargauskaitė (kairėje), Andrius Pargauskas, Asta Pociūtė, Salomėja 
Pargauskaitė. Audra Pociūtė - Šv. Kazimiero Delhi parapijos jaunimas, 
dalyvavęs gegužės 6 d. Motinos dienos minėjimo programoje

Nuotr. O. Šiurnienės

Advokatas

AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003 Te,efonas
(Union Gas Building)
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

R. KRONAS REAL ESTATE REALTOR
460 Brant Street, Suite 205, Burlington, Ontario L7R 4B6 
Jei norite pirkti ar parduoti namą, patarnauju lietuvių 

kalba Hamiltone ar Burlingtone
ANELĖ MURAUSKAITĖ

Verslo tel. 333-4744 Namų tel. 389-4242

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 32 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 9% 
santaupas........................ 8.5%
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% 
RRSP ir RRIF 1 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
A. a. Balys Pakštas, pramogi

nės muzikos orkestrų vadovas, 
grojęs smuiku, Sekminių rageliu 
ir saksofonu, mirė Čikagos Mar
quette Parke balandžio 10 d., 
sulaukęs 84 metų amžiaus. Gi
liam liūdesy liko žmona Emili
ja, dukros Emilija ir Rūta su 
šeimomis, sūnus Balys. Velionis, 
mokęsis Klaipėdos ir Vilniaus 
muzikos mokyklose, buvo nenu
ilstantis estradinės ir liaudies 
muzikos puoselėtojas Lietuvoje 
ir išeivijoje. Savo darbo pėd
sakus paliko Lietuvoje, Norve
gijos Svelviko stovykloje, po
karinėse lietuvių stovyklose V. 
Vokietijoje ir Čikagoje. Palai
dotas balandžio 14 d. Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse po ge
dulinių Mišių Švč. M. Marijos 
Nekalto prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke.

Domininkonas kun. dr. Tomas 
Vytautas Žiūraitis, JAV sosti
nėje Vašingtone ir apylinkėse 
gyvenančių lietuvių kapelionas, 
mirė balandžio 15, Velykų die
ną, sulaukęs septyniasdešimt 
penkerių metų amžiaus. Buvo 
raseiniškis, lankęs Raseinių 
gimnaziją, domininkonų vienuo- 
lijon įstojęs 1933 m., mokęsis 
užsienyje, kunigu įšventintas 
1939 m. liepos 16 d., vikaravęs 
Raseiniuose. Vašingtone jam te
ko būti Pentagono kapelionu, 
talkinti Šv. Domininko parapi
jai, gyventi prie jos esančiame 
vienuolyne. Pagrindinis velio
nies rūpestis betgi teko lietu
viams, rekolekcijoms ir misi
joms įvairiose jų parapijose, 
bendradarbiavimui spaudoje. 
Sunkiai sergantį a.a. kun. dr. 
T. V. Žiūraitį, OP, globojo iš Lie
tuvos atvykusi jo sesuo dr. Ge
nė Jakubsevičienė. Velionis 
buvo pašarvotas Šv. Domininko 
bažnyčioje, kur jį aplankė daug 
amerikiečių ir nemažai lietuvių. 
Gedulines Mišias koncelebravo 
apie 20 kunigų, pamokslą anglų 
ir lietuvių kalbomis sakė Lie
tuvos vyčių centro valdybos dva
sios vadas kun. A. Jurgelaitis, 
OP. Lietuvon sugrįžusios sesers 
dr. G. Jakubsevičienės palikto 
laiško ištraukas prie velionies 
karsto skaitė JAV LB Vašingto
no apylinkės valdybos pirm. 
Audronė Pakštienė. Mišioms pa
sibaigus, lietuviai sugiedojo 
“Marija, Marija”. Palaidotas 
balandžio 18 d. “Alyvų darže
lio” kapinėse. Lietuvių vardu 
atsisveikino Vašingtono lietu
vių misijos atstovas Jonas Vait
kus, ant karsto užbėręs kun. A. 
Svarinsko iš Šiluvos atvežtos 
žemės. Skaučių seserijos vardu 
kalbėjo S. Gedgaudienė, skautės 
sugiedojo “Lietuva brangi”.

Argentina
Simpoziumą dabartiniais Lie

tuvos reikalais balandžio 8 d. 
surengė SLA (Susivienijimo lie
tuvių Argentinoje) kultūros sek
cija. Prof. Ernesto Paršelio va- 
dovautan simpoziuman prane
šėjais įsijungė: SLA valdybos 
pirm. R. Stalioraitis, Lietuvių 
centro pirm. J. Mičiūdas, Argen
tinos lietuvių jaunimo sekr. S. 
Ruplėnaitė, inž. J. Brazaitis, dr. 
A. Šlepetys, V. Survilienė, Auš
ros Vartų parapijos klebonas 
kun. A. Steigvilas ir “Argenti
nos lietuvių balso” leidėjas P. 
Ožinskas. Jie kalbėjo apie Ar
gentinos lietuvių ryšius su ne
priklausomybės atstatymą pa
skelbusia Lietuva. Po oficialių 
pranešimų buvo leista pasisaky
ti ir simpoziumo stebėtojams. 
Buvo nutarta stiprinti Argen
tinos lietuvių organizacijų ir 
spaudos tarybos veiklą, jon įjun

giant ir naujų narių argentinie
čių, galinčių padėti Lietuvai. 
Pasiūlymus ir padarytus nutari
mus aptarė simpoziumo vadovas 
prof. E. Paršelis.

Australija
ALB Adelaidės apylinkės na

rių metinis susirinkimas įvyko 
kovo 25 d. Trumpus pranešimus 
padarė valdybos pareigūnai. Vi
si tikėjosi palikti ligšiolinę val
dybą, tačiau iš jos pasitraukė I. 
Davis ir A. Vitkūnas. Savo parei
gose valdyboje sutiko pasilikti J. 
Stačiūnas, A. Šerelis ir V. Pa- 
tupas. Jiems buvo leista valdy- 
bon įjungti kitus narius savo 
nuožiūra. Radijo komitete liko 
jo nariai J. Vabolienė ir L. Ge
rulaitis. Susirinkimo dalyviai 
patvirtino buvusios valdybos 
paruoštą Lietuvai remti fondo 
aktą. Jis telkia lėšas Lietuvos 
nepriklausomybės darbams. 
Fondui per dvi dienas buvo su
aukota $7.990. Iki susirinkimo 
kovo 25 d. ši suma jau buvo pa
siekusi $10.000.

Britanija
DBLS Bradfordo skyriaus me

tiniame narių susirinkime ko
vo 4 d. pagrindinius pranešimus 
padarė valdybos pirm. S. Gry
bas ir ižd. V. Gurevičius. Sky
riaus veikla yra artimai susie
ta su “Vyčio” klubu ir jo valdy
ba. Ypatingos veiklos nesimato, 
bet buvo surengti keli tradici
niai minėjimai. Skyrius sąraše 
turi apie 40 narių, o metiniame 
susirinkime dalyvavo tik keli. 
Palikta ta pati valdyba: pirm. 
S. Grybas, ižd. V. Gurevičius 
ir pasitraukiantį sekr. J. Ada- 
monį pakeitęs A. Traška, kuris 
taipgi bus atstovu Pavergtų tau
tų komitete.
Italija

Vilniaus “Stiklių” restorano 
vadovai ir virėjai, garsindami 
lietuviškus patiekalus, kovo pa
baigoje viešėjo Romoje. Kovo 26 
d. žymiame Romos restorane 
“Massimo d’Azeglio” Vilniaus 
“Stiklių” vadovas Romualdas 
Zakarevičius italų žurnalistus 
supažindino su lietuviškos vir
tuvės savitumais, atsakinėjo į 
jų klausimus, visus pavaišino 
lietuviškais gėrimais ir užkan
džiu. Restoranas buvo papuoš
tas Italijos ir Lietuvos vėlia
vomis, “Stiklių” herbu. Visą sa
vaitę “Stiklių” atstovai italams 
gamino lietuviškus pietų ir vaka
rienės patiekalus bei užkandą. 
Italų virtuvei skirta savaitė bus 
surengta Vilniuje.

Vokietija
Vasario 16 gimnazija šiais 

mokslo metais turi septynis abi
turientus. Kovo 19-23 d.d. bran
dos atestato egzaminus raštu lai
kė: Marius Baliulis, Tanja 
Griunvaldaitė, Virginijus Jo
cys, Valdas Kuzminskas, Erika 
Lesmanaitė, Andrius Malinaus
kas ir Andrius Neubertas. Eg
zaminai žodžiu bus laikomi bir
želio 21-22 d.d. Vasario 16 gim
nazija 1988-89 mokslo metais 
turėjo 99 moksleivius. Šiais 
1989-90 mokslo metais yra 83 
moksleiviai — 39 mergaitės ir 
44 berniukai. Iš Vokietijos yra 
47 moksleiviai, iš JAV — 14, iš 
Kanados — 7, iš Australijos — 5, 
iš Argentinos — 4, iš Urugvajaus
— 3, iš Brazilijos — 2, iš Malio
— 1. Religiniu požiūriu yra 60 
katalikų, 22 evangelikai ir vie
nas žydas. Bendrabučiuose gy
vena 71 moksleivis. Pusė moky
tojų yra valandiniai tarnauto
jai. Pilnų mokytojų etatų gim
nazija turi 14, auklėtojų (bend
rabučių vedėjų) — 3.

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 (312)436-7772

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



Vingiečiai viename savo pasirodyme. “Vingio” ansamblis iš Vilniaus gegužės pabaigoje koncertuos Toronte, 
Hamiltone, St. Catharines ir “Canada’s Wonderland” parke
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Paskutinės žinios iš Lietuvos
Laiškas M. Gorbačiovui

Lietuviu informacijos cent
ro pranešimu. Lietuvos kardi
nolas Vincentas Sladkevičius 
gegužės 5 d. pasiuntė Sovietu 
Sąjungos prezidentui laišką, 
kuriame rašoma, kad Lietuvos 
kataliką vyskupai ir visa dva
sininkija. būdami artimi savo 
žmonėms, giliai jaučia ją var
gus. trūkumus ir kentėjimus, 
ypač nelaimes, užgriūvančias 
senelius, ligonius, vaikus ir ją 
motinas. Žmoniškumo ir teisin
gumo vardan kardinolas krei
piasi į Sovietu Sąjungos pre
zidentą M. Gorbačiovą, kad šis 
nutrauktą ekonomines sankci
jas Lietuvai.

Medicinos pagalba Lietuvai
Didžiausia kataliku šalpos 

organizacija Amerikoje — "Ca
tholic Relief Services" sutiko 
padėti Lietuvių kataliku reli
ginei šalpai, parūpindama

vaistu ir reikmeną Lietuvai. 
Lietuviu kataliką religinė šal
pa, atsiliepdama į Lietuvos 
sveikatos ministerijos ir Medi
ką sąjungos prašymą, įsteigė 
pagalbos komitetą, kuriam va
dovauja Brookdale ligoninės 
tyrimą skyriaus viršininkas 
dr. Jonas Gintautas. Jis sudarė 
"Gyvybė Lietuvai" programą.

Lietuvos sveikatos minis
terija parūpino reikalingiau
sią vaistą ir reikmeną sąra
šą. "Gyvybė Lietuvai" komite
tas kreipiasi Į didžiąsias 
Amerikos vaistu bendroves, 
prašydamas aukoti šiai labda
ros akcijai. Konkreti pagal
ba jau pradėjo plaukti.

Dr. J. Gintauto pastangomis, 
Amerikos afganistaniečią gru
pė paaukojo per 700 svarą įvai
riu vaistą ir reikmenų. Vaistai, 
nugabenti į Lietuvą, bus "Cari
tas" organizacijos ir sveikatos

Kiek rovė — neišrovė...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

vą, senąją, papuoštą pusmėnu
liu, saule!

Šūkiai ir burokas
Tą pačią minčią atspindys 

(koks sąmojingas) taip pat šū
kiuose: “Na vieki otdelno” 
(“Amžiais atskirai” — pasišai
pymas iš neseniai tiesiog bū
tino šūkio “Amžiais sykiu su 
Rusija”); “Perkūne, dievaiti, 
netrenk į aukštaitį, trenk į 
TSKP, tą brudą, kaip į šunį 
rudą”.

Lyg magnetas traukė fotogra
fus, filmuotojus, vaikus ant il
go pagaikščio į žemą puodą 
įdėtas didžiulis burokas su aki
niais, užrašu “TSKP”. Kūrybin
ga liaudis nepamiršta Mykolo 
Burokevičiaus - TSKP Lietuvo
je sekretoriaus. (Įdomu, kaip

jaučiasi sekretoriaus įpėdi
niai su tokia pavarde?).

Himnas ir dainos
Sraigtasparnis seniai nu

skrido, vaikai surinko jo pasė
tus lapelius, iš ją teliko plė
nys. Pervisą Vingio erdvę plau
kė šventa Vinco Kudirkos gies
mė, Justino Marcinkevičiaus 
“Lopšinės gimtinei ir motinai” 
posmai. Juos vedė retai gra
žiu, sodriu balsu buvusi trem
tinė solistė Nijolė Ambrazai
tytė. Pievoje, tribūnoje, estra
doje banguoja Lietuva (miestą 
pavadinimai: Alytus, Kaunas, 
Palanga, Marijampolė, Zara
sai, Raseiniai - šis pavadini
mas į akis krito pirmiausia ...).

“Juodą arimą gėle! / Kiek ro
vė - neišrovė / Kiek skynė - ne
nuskynė / Todėl, kad tu-šven
tovė / Todėl, kad tu - tėvynė”.

Canadian European 
Export Import Co. 
Siuntinių įstaiga

Jeigu norite pagelbėti savo 
giminėms ar draugams
Ukrainoje, Gudijoje, Latvijoje, Estijoje 
dalyje - siųskite siuntinius.

US1JOS

Tik J&J siuntiniu įstaiga gali pigiausiai pasiųsti 1 kg - $5.99. 
Nei svoris, nei daiktų rūšys neribojama. Taip pat turime paruoštų 
maisto ir namų apyvokos bei vaikams reikalingų reikmenų 
siuntinius.
Mes taip pat garantuojame pinigų persiuntimą “iš rankų į rankas”. 
Per J&J jūs galite užsakyti jūsų šeimos ar kitų įvykių vaizdajuostes 
(NTSC), kurios papildys jūsų rinkinį.
Besilankantiems Kanadoje J&J duoda sveikatos drauda už žemą 
kainą - $121.50 trims mėnesiams.

Neužmirškite atsilankyti mūsų įstaigoje.
404 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario M6R 4A6

Tel. (41 6) 534-3860
Atidaryta nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r.- 7 v.v., 

šeštadienį 10 v.r.- 5.30 v.p.p.

LADA
Mes siunčiame 

“LADA” automobilius ir jų 

dalis į Lietuvą bei Rusiją 

Skambinkite dėl informacijos dar šiandien 

CARMEN & FRANKAS L TD. Iįf 

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

ministerijos žinioje. Medicini
nė pagalba jau sėkmingai yra 
pasiekusi Lietuvą iš Austrijos 
ir Lenkijos.

Aukos "Gyvybė Lietuvai" 
priimamos šiuo adresu: Li
thuanian Religious Aid — Life 
for Lithuania, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn. N.Y. 11207. 
Išduodami pakvitavimai paja
mų mokesčiu atleidimui. Dėl 
informacijos kreiptis į Reli
ginę šalpą tel. (718) 647-2434.

Susideginęs lietuvis dar gyvas
Skulptorius Rimantas Dau

gintis gegužės 10 d. Vengrijoje, 
apsipylė benzinu ir užsidegė. 
Liko gyvas, guli Budapešto li
goninėje ir yra kritiškoje būk
lėje, bet atgavęs sąmonę. Nu
vyko sūnus Marius ir žmona 
Daiva ir ligonį sustiprino mo
rališkai. Nudegimas yra 70-75 
nuošimčią. Paprastai tokie li
goniai neišgyja. Pasak gydyto
jo, R. Dauginčio širdis stipri, 
ir yra kiek vilties jo gyvybę 
išgelbėti. Žmonos Daivos teigi
mu, Rimantas visą laiką jaut
riai pergyveno sovietinę ne
teisybę.

Rimantas Daugintis gimė 
1944 m. Baublią kaime, Kretin
gos rajone. 1971 m. su pagyri
mu baigė Lietuvos valstybinį 
dailės institutą. Jo kūryba 
emocionali, reiškiasi simbo
lių ir metaforų kalba. Apie dai
lininko skulptūrą “Lakštinga
lą” (pagal P. Cvirkos apsaky
mą), A. Voleišytė rašė: “Liūd
nas susikaupimas jo veide — 
kas jis prieš ateivių jėgą, 
prieš jų mašinas ir pabūklus? 
Keista jo ramybė. Čia jo žemė, 
kurią mindo ir siaubia atėjū
nai. Netvirtos rankos, bet jos 
gniaužia dūdelę — jo dainą, jo 
kalbą supranta tik savi...” J.A,

Pagalba Lietuvai
Pasaulio Lietuvią Bendruo

menės valdyba sudarė Lietuvai 
pagalbą telkti vykdomąjį ko
mitetą: pirm. Vytautas Bie
liauskas. Cincinnati. OH: na
riai: Vytautas Bireta. Toron
to. Ont. Kanada. Kristina But- 
vydaitė, Philadelphia. PA: 
Adolfas Damušis. Lockport. 
IL: Jūratė Kazickaitė. New 
York. NY; Gražina Kudukienė. 
Pepper Pike. OH: Horace Ži
bąs. Cincinnati. OH.

Lėšos bus telkiamos visuo
se pasaulio kraštuose, kuriuo
se gyvena lietuvių. Aukas siųs
ti šiuo adresu: Aid to Lithua
nia, Dept. 1043, Cincinnati, OH 
45263-1043 USA. Bus išduoda
mi pakvitavimai atleidimui 
nuo pajamų mokesčių (PLB in
formacija).

Pasaulio įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kietijos vienybės fondą, ku
riame sutelktos markės yra 
vertos JAV $85 bilijonų. Ši 
didžiulė suma bus panaudo
ta R. Vokietijos atstatymui, 
jos ekonominėms reformoms. 
Visus piniginius reikalus tvar
kys Bundesbanku vadinamas 
centrinis V. Vokietijos ban
kas. Abiejų Vokietijų sujun
gimą po keturių ilgų dešimt
mečių atnešė prieš pusmetį 
įvykusi politinė revoliucija 
Rytų Europoje. V. Kst.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

HALLING ELECTRICAL
( Estonian)

Gyvenamiems namams ir 
komerciniams pastatams.

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

NAUJI NARIAI:
1619. Bersėnaitė Sigita

Laura .............................$ 100
1620. Steponavičiaus Valterio

atm......................................  120
1621. Radvilos Jono atm............  150
1622. Kaminskienės Konstancijos

atm......................................  400
1623. Žemaičio Antano atm....... 205
1624. Siminkevičiaus Juozo

atm......................................  100
1625. Pranskus Bronius...........  100
1626. Šiurnienės Elenos atm. ... 525
1627. Narai Jonė ir Vacys ........  250
1628. Žvirbliai Ona ir Stasys .... 200
1629. Kažemėkas Juozas...........  100
1630. Ignotai Teofilė ir Stasys . 200
1631. Račickas Juozas ..............  100
1632. Jukna Napalys.................  100
1633. Poškienė Klementina..... 100
1634. Šakalinis Mykolas........... 100
1635. Kavaliauskienė Ona .......  100
1636. Stasiulis Ignas H.............. 100
1637. Stabačinskas-Stabas

Vladas ........   100
1638. Garkūnas Antanas ..........  100
1639. Barškutis Stasys..............  100
1640. Petraitienė Adolfina ......  200
1641. Langas Augustas............. 100
1642. Langienė Anna................  100
1643. Langas Alfredas.............. 100
1644. Mackela Pranas ...............  100
1645. Kerutytė Anelė................  100
1646. Jurgelis Stasys ................ 100
1647. Vaskela Juozas ............. 1,000
1648. Stukas Vytautas V............. 100
1649. Kozeris Juozas .................  100
1650. Stepulaitis Rokas ............ 100
1651. Vaičaitis Rimantas .........  100
1652. Šeirys Pranas................... 100
1653. Biskys Irena ir

Vytautas ...........................  100
1654. Starkutis Stasys...............  100
1655. Sinkuvienė Stasė............. 100
1656. Kavaliauskas Č.J..............  100
1657. Kareckas Petras ..............  100
1658. Bubniai Elena ir Juozas . 100
1659. Bigauskas Petras ............ 100
1660. O'Donnohue Aldona M. ... 100
1661. Rimkus Stasys .................  100
1662. Leparskas Vytautas ........  100
1663. Pargauskas Juozas.......... 100
1664. Rasiulis Petras ................ 100
1665. Stanevičienė Vida ...........  200
1666. Stanevičius Alfonsas......  200
1667. Stunguris Eugenijus...... 100
1668. Monstvilienė Ada............  500
1669. Monstvila Liudas ............  500
1670. Baumgard Leonas ........... 100
1671. Tarvydai Doreen ir

Tadas................................. 100
1672. Konkulevičius Kazys...... 100
1673. Kobelskis Vladas............. 100
1674. Bakša Juozas.................... 100
1675. Naudužas Klemas............  100
1676. Yčienė Ona....................... 100
1677. Kryževičius Stepas.......... 100
1678. Zarembaitė Aldona ......... 100
1679. Mačiulis F.......................... 100
1680. Petryla S ........................... 100
1681. Petryla M. ....... .„............... 100
1682. Timukas Feliksas............  125
1683. Šeidienė Ona.................... 100
1684. Šeidys Jonas..................... 100

1685. Garkūnienė Marija .........  100
1686. Viskontas Aloyzas J.......... 100
1687. Normantas Vincas ..........  100
1688. Normantienė Ismera ......  100
1689. Vaseris Juozas .................  100
1690. Šimkus Jonas V................. 100
1691. Nakrošius Vladas .........$ 100
1692. Nakrošienė Lilė............... 100
1693. Niuneva Albertas B.......... 100
1694. Pulianauskas Zigmas..... 100
1695. Kenstavičius Antanas....  100
1696. Mardosienė Elizabeth .... 100
1697. Krausas Arvydas ............. 100
1698. Krausienė Elvyra............ 100
1699. Zakaras Juozas ................  100
1700. Budrys Jonas ...................  100
1701. Racevičienė Nijolė .........  100
1702. Elijošienė Marija............  100
1703. Arcimavičius Juozas ......  100
1704. Pačkauskas Vytautas...... 100
1705. Vaičiūnas Viktoras .........  100
1706. Galeckas Vincas ..............  200
1707. Galeckienės Elenos

atm..........................   240
1708. Ablėnas Vytautas, Dr....... 200
1709. Česnulis Petras ...............  100
1710. Martišius Petras.............. 100
1711. Ignatavičius Mark ..........  100
1712. Orlickas Vladas ...............  100
1713. Kneitas Stasys .................  100
1714. Stundžia Jurgis ............... 100
1715. Zažeckas Juozas...............  500
1716. Astravas Jonas ................ 100
1717. Mačiukas Julius..............  100
1718. Žemaitaitis Juozas ..........  100
1719. Domenta Chas.................. 100
1720. Gobis Romualdas ............  100
1721. Liškauskai Alytė ir

Bronius.............................  100
1722. Pranaitienė Marija .........  100
1723. Valadka Mikas A., Dr.......  250
1724. Cherry R. ir M.................... 100
1725. Puidokas Pranas ............. 100
1726. Kitra Petras .....................  100
1727. Staškevičius Vytautas .... 100
1728. Sinkevičiai Stefa ir

Julius................................ 100
1729. Vaidotas Vytas.................  100
1730. Sutkaitis Povilas ............. 100
1731. Palvenis Antanas............ 100
1732. Nacevičius Jonas ............  140
1733. Urbantas Steponas .......... 140
1734. Buttinger Gord ................ 100
1735. Buttinger Valė ir Fred .... 100
1736. Buttinger Paul ................  100
1737. Dickson A.D., Dr............... 100
1738. French Danguolė ir

Donald ..............................  100
1739. Dundžiai John ir Eva .....  100
1740. Jakaitis Stasys................. 500
1741. Jakaiti ?nė Daffodil ......... 500
1742. Poškus Vaclovas.............. 100
1743. Turczyn Orest ir Ilona .... 100
1744. Kliorikaitis Jurgis.......... 100
1745. Bumelis Ignas .................  200
1746. Jokubauskas K.................. 100
1747. Valiulis Algis, Dr............. 100
1748. Žemaitienė Danutė .........  100
1749. Grabošo Artūro atm.........  100
1750. Arlauskas Albinas .......... 100
1751. Sįkilandžiūnienė Aldona 100
1752. Sinkevičius S..................... 100
1753. Ambrozaitis J.................... 100
1754. Augaitis D.......................... 100

1755. Bigauskas Vytautas D...... 100
1756. Bulovas Romas ................  100
1757. Radžiukynas J...................  100
1758. Rauba Algis .....................  400
1759. Rovas Juozas ....................  125
1760. Kvietienė Stefanija.........  500
1761. Kvietytė-Young Jonė...... 100
1762. Adomavičiaus Petro

atm......................................  100
1763. Adomavičiaus Kario

atm......................................  100
1764. Šulcas Jonas .................  1,000
1765. Šukienė Angelė........... 1,000
1766. Grikinio Jono atm.......... 1,000
1767. Levickas Vladas ..............  100
1768. Indrulaitis Antanas........  100
1769. Danėnas Juozas ............... 100
1770. Janulis Petras .................  200
1771. ŠiurnaT.A.......................... 100
1772. Draugelis Algirdas.........  100
1773. Pužausko Vaclovo atm.....  180
1774. Girdzevičiai Viktorija ir

Ignas .................................  100
1775. Nevadienė Mikalina .......  200
1776- Danaitis Rimas................ 100
1777. Skilandžiūnas Pranas..... 100
1778. Yurkienė Ona ..................  100
1779. Jonušas Kostas ................ 100
1780. Einikis Liudas.................  100
1781. Baliūnienė Valentina.....  100
1782. Bartminas Emilius .........  100
1783. Čečkauskienė Ona ..........  100
1784. Lapinas Rimas.................  100
1785. Nešukaitis Jonas....... ,..... 100
1786. Ruginis Alfonsas ............  100

ĮNAŠUS PAPILDĖ: IKI
48. “Parama" kredito kooper.
..............................................  $7,850

128. Januškos Vincas ir
Elena.............................  1,030

153. Kantautai Adomas ir
Filomena............................  42,000

289. Šulma V., Dr.................... 3,700
506. Bajoraitis Juozas.............  300
570. Liutkienė Julija ..............  500
618. Giedraitienė Birutė........  200
782. Žiogienės Juzės atm...... 1,070

1179. Lesčiaus Kęstučio atm. ... 280
1491. Noreikos St. ir G................ 200
1502. Apanavičius Everestas . 1,100
1621. Radvilos Jono atm............  175
1455. Marčiukaitienė J..............  800

PRADINIAI ĮNAŠAI:
Apanavičienės Birutės atm........  50
Kubilius L...................................... 40
Burokas Teofilius .......................  25
Gendrėno S, atm............................ 10
Blynienės Elmiros atm................ 50
Žėkas Jonas Bronius ..................  25
Pakštas Bronius ..........................  50
Antanaitienė Elena ....................  50
Lorenz A......................................... 50
Bartusevičienė S........................... 50
Gorys Petras.................................  50
Štuikienė Stasė............................ 20
Baltakio Jono atm......................... 20
Ragauskas M.................................. 50
Vaitiekūnas P................................ 50
Grigas P. A..................................... 50
Reijeris Mikelis ..........................  50
Ikasala Vincas H........................... 50
Artičkonis Albinas .....................  30
Jokubaitytė Dana ........................  25
Lietuvninkas Vincas ..................  25
Smalenskas R................................  25
Šimkus Jurgis 25
Skučas Robertas..........................  20
Abartis P........................................  15
Vaitkus S........................................  10
Gumauskienė Halina .................  10
Valevičius Andrius ....................  10
Balčiūnai K. ir V........................... 20
Pogozel Ann .................................  50
Sinkus R.........................................  50
Kišonas Bronius..........................  50
Bubulis J........................................ 20
Geidutis A...................................... 30
Alksnys B....................................... 50
Benetis Juozas.............................  20
Juodvalkis Petras .......................  50
Repečka Jonas.............................  50
Repečka Gintaras........................  20

Į mūsų vajaus laiškus atsiliepė 
daugelis, įstodami į fondo narius 
arba įnešdami pradinius įnašus. 
Naujus narius sveikiname. Papil- 
džiusiems įnašus dėkojame. Pada
riusius pradinius įnašus, kviečia
me papildyti iki $100 ir tapti pil
nateisiais fondo nariais.

Čia skelbiamos aukos bei įnašai 
yra gauti iki š.m. balandžio 17 d. 
Po to datos gauti įnašai bei naujų 
narių sąrašai bus skelbiami vėliau.

KL fondas

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

, Savininkas - Edy Palvenis
Pabandykite, nesigailėsite

Taisau senus ir įvedu naujus:
1. ELEKTROS INSTALIAVIMUS 4. Vėsinimo sistemas
2. Skalbimo mašinas ir 5. “Intercom” sistemas

džiovintuvus 6. Centrinius dulkių
3. Elektrines plyteles siurblius ir kt. įrengimus

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

L,

Versluose laiko 
parinkimas yra 
labai svarbu. 
Dabar yra 
geriausias 
laikas 
pasiruošti 
siūlomam 
GST.

Pirmiausia jums 
pasiruošęs pagelbėti GST 
informacijos leidinėlis, 
siunčiamas visiems 
Kanados verslininkams. 
Jei jūs dar jo negavote 
ar turite šiaip kokių 
klausimų, skambinkite: 

1 -800-267-6620 
darbo dienomis 9-5 vai.

Taipgi informacinį lei
dinėlį jūs galite pasiimti 
pašto įstaigoje.

Nusilpnusios klausos 
asmenims specialus nu
meris: 1-800-465-5770

GST
GOODS

taxSERV,ces

should I 
REGISTERS

Iš anksto pasiruošti

■ Jūs gausite informaciją, 
nurodančią, kaip GST 
palies jūsų verslą.

■ Jūs turėsite gana daug 
laiko pasirinkti jūsų 
administracijai tinka
miausią atsiskaitymo 
metodą.

■ Jūs sužinosite kaip 
pasinaudoti federacinių 
pardavimo mokesčių 
(Federal Sales Tax) 
nuolaidomis.

■ Jūs sužinosite kaip 
suprastinti knygvedybos 
sistemą ir paruošti 
dirbančiuosius tiems 
pasikeitimams.

■ Pasiinforrnavimui asme
niškai ar telefonu jūs 
galite naudotis GST 
klausimų ir atsakymų 
linija: 1-800-267-4500

Kanados valstybinių 
mokesčių įstaiga (Revenue 
Canada) yra pasiruošusi 
jums padėti visuose 
GST klausimuose.

Kanados GST. Yra labai gerai pasiruošti dabar.

■ ■ Revenue Canada Revenu Canada■ t ■ Customs and Excise Douanes et Accise Canada
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Pagalbos Lietuvai vajus
Neperseniausiai džiaugėmės, 

kad tauta, išreikšdama savo 
valią per vasario mėnesio rin
kimus, davusius daugumos pa
sitikėjimą Sąjūdžio remia
miems kandidatams, pasiskel
bė vėl esanti nepriklausoma 
valstybė. Džiaugėmės, nes tas 
aktas davė viltį, kad Lietuvoje 
ir išeivijoje per 50 metų išne
šiota laisvės kibirkštis sulieps
nos į visiškai laisvą, tarptauti
niu požiūriu pripažintą, ne
priklausomą Lietuvą.

Pergyvenome, kai pamatė
me, kad nė viena laisvojo pa
saulio šalis nerado reikalo jos 
pripažinti. Su savo sesėmis ir 
broliais Lietuvoje jungiamės 
bendrai besitęsiančiai kovai 
už Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimą.

Prasidėjo Sovietą Sąjungos 
ekonominė blokada Lietuvai. 
Per ją bandomas palaužti lie
tuvių tautos ir visų Lietuvos 
gyventojų ryžtas atgauti lais
vę ir išlaikyti Lietuvos paskelb
tą nepriklausomybę.

Iki kol didžiosios pasaulio 
valdžios padarys politinei pa
lankius nutarimus Lietuvai, 
tautiečiai užsienyje negalime 
likti abejingi tautos padary
tam žygiui. Turime patys sku
biai ateiti į pagalbą jos reika
lingiems savo tautiečiams.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba balandžio mė
nesio gale nusprendė tuojau 
suorganizuoti Pagalbos vajų 
Lietuvai. Vajaus tikslas: sku
biai telkti lėšas Lietuvai. PLB 
kreipėsi į kraštus su prašymu, 
bent iki metų galo suspenduo
ti kitus vajus ir jungtis į gyvy
binei reikalingą akciją, tel
kiant lėšas bendrame visos 
išeivijos lietuvių vajuje.

Pirmieji iki šiol atsiliepė 
Kanados, Australijos, Brazili
jos ir Kolumbijos bendruome
nių lietuviai. Jų bendromis 
pastangomis nuo balandžio 
20 d. iki gegužės mėn. pradžios 
jau sukaupta apie $90.000. Va
jaus tikslas — sutelkti milijo
ną dolerių Lietuvai iki šių me
tų galo.

Visos kraštuose surinktos 
lėšos laikomos to krašto ižde. 
Vajaus pirmininkas praneša 
PLB valdybos ir Pagalbos va
jaus Lietuvai pirmininkui dr. 
Vytautui Bieliauskui apie su
rinktą sumą. Tokiu būdu nuo
lat bus žinoma, kokia suma yra 
Lietuvos valdžios dispozici
joje.

Surinktos lėšos kraštuose 
bus administruojamos pagal 
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio arba jo įgalioti
nio nurodymus vajaus vykdo
majam komitetui.

Šiuo metu sudaromas vyk
domasis komitetas iš nedide
lio skaičiaus asmenų, kad bū
tų lankstus finansavimo užda
vinių vykdymas sprendimuo
se. Šis komitetas turės pata
riamąjį balsą.

Kadangi tai yra Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės val
dybos iniciatyva skelbiamas 
vajus, tikimasi, kad bus iš
vengta atskirų kraštų vyravi
mo, darant sprendimus.

Visos aukos Kanadoje ir 
Amerikoje yra atleidžiamos 
nuo pajamų mokesčių. Aukas 
galima siųsti: PAGALBOS 
LIETUVAI VAJUS, 2968 Comp
ton Road, Cincinnati, OH 45251, 
USA, tel. (513) 522-3795.

Kanados Lietuvių 
Bendruomenės vąjus

Gegužės mėnesio pradžioje 
KLB valdyba nutarė jungtis 
prie PLB skelbiamo Pagalbos 
Lietuvai vajaus. Valdyba va
jaus pirmininku paskyrė KLB 
valdybos vicepirmininką Vy
tautą Biretą iš Toronto, Kana
doje, tel. 261-4312.

Kanadoje vajaus vykdomo
jo komiteto branduolį sudaro: 
pirm. Vytautas Bireta, sekre
torė Dalia Nausėdienė, iždi
ninkas Juozas Krištolaitis, 
spauda ir informacija Gabija 
Petrauskienė, ryšiams su apy
linkėmis Laima Beržinytė ir 
Gražina Ignaitytė, nariai: dr. 
Marija Uleckienė, Kazimieras 
Manglicas, Dainora Juozapa
vičiūtė, dr. Rimas Karka, PLB 
finansų vicepirm. Eugenijus 
Čuplinskas ir visų bendruo
menių pirmininkai.

Sudaromas Pagalbos Lietu
vai vajaus garbės komitetas.

Apylinkių valdybos ragina
mos sudaryti savo garbės bei 
vykdomuosius komitetus, kad 
būtų galima pradėti greitą ak
ciją lėšų rinkimo darbe. Iki 
šiol aktyviai įsijungė Hamilto
nas ir Torontas. Buvo renka
mos aukos parapijose sekma
dieniais. Iš šių vietovių per tris 
savaites surinkta per $40.000.

Kanados LB valdybos spren
dimu, kiekvienas paaukotas 
doleris eina tiesiai į Pagalbos 
Lietuvai vajaus iždą. Visas ad
ministracines išlaidas pa
dengs KLB valdyba, kaip savo 
tiesioginį įnašą, teikiant pa
galbą Lietuvai.

Pirmajame pasitarime va
jaus vykdomojo komiteto bran
duolys svarstė vajaus progra
mos galimybes: daryti mėnesi
nes rinkliavas per parapijas 
visose apylinkėse, ruošti spe
cialius renginius, laiškais ir 
telefoniniais pasikalbėjimais 
raginti tautiečius aukoti, “Tė
viškės žiburiuose” ir “Nepri
klausomoje Lietuvoje” kas 
mėnesį skelbti vajaus rezul
tatus.

KLB valdyba nutarė, kad 
bus išduodami pakvitavimai 
pajamų mokesčio atleidimui, 
aukojusiems ne mažiau $50.

Apmokes
tinamos 
pajamos

Auka valdžia 
sugražins

Gryna 
auka

$10,000 250 680 (27%) 182
500 1120 (22%) 385

1000 405 (40%) 595
2000 970 (48%) 1030

$20,000 250 114 (45%) 135
500 180 (36%) 319

1000 405 (40%) 595
2000 858 (42%) 1142

$30,000 250 (26%) 182
500 (23%) 384

1000 (40%) 599
2000 (45%) 1091

$40,000 250 (26%) 183
500 (35%) 321

1000 (40%) i 594
2000 (42%) 1144
5000 (44%) 2785

Visus čekius Kanadoje ra
šyti: “KLB-PLV” (Kanados Lie
tuvių Bendruomenė — Pagal
bos Lietuvai vajus), 1011 Colle
ge St., Toronto, Ont. M6H 1A8.

Gabija

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

YONGE MEMORIALS LTD.
2152 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 2A8 

Tel. 487-2147, vakarais tel. 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

a a * a A a a. a a A. a a a A * A a o a

Ministerė pirmininkė KAZIMIERA PRUNSKIENĖ su Lietuvos atstovu 
EGIDIJŲ BIČKAUSKU Maskvoje. Ji gegužės 17 d. susitiko su M. Gor
bačiovu

Lietuvos parlamento nariai Briuselyje
Š. m. balandžio 26-29 d.d. 

Briuselyje lankėsi Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos nariai: Gediminas 
Vagnorius - prezidiumo ir eko
nominės komisijos narys, Ema
nuelis Zingeris - užsienio rei
kalų komisijos pirmininkas 
bei žydų bendruomenės Lietu
voje pirmininkas, Egidijus 
Klumbys - užsienio reikalų ko
misijos vicepirmininkas ir 
Lietuvos krikščionių demokra
tų partijos pirmininkas. Ora- 
uostyje juos sutiko Belgijos 
lietuviai su gėlėmis.

Jie balandžio 27 d. buvo pri
imti Europos parlamento krikš
čionių demokratų pirmininko 
dr. E. Klepscho ir jo bendra
darbių. Plačiame pasikalbėji
me paliesta dabartinė Lietu
vos padėtis. Svečiai buvo ofi
cialiai pakviesti dalyvauti 
Europos parlamento sesijoje 
gegužės 14-18 d.d. Strasburge, 
kur buvo pateikta krikščionių 
demokratų partijos nauja re
zoliucija Lietuvos nepriklau
somybės klausimais.

Tą pačią dieną svečiai iš Lie
tuvos buvo priimti Belgijos 
užsienio reikalų ministerio 
M. Eyskenso, su kuriuo turėjo 
išsamų pasikalbėjimą. Taipo
gi G. Vagnorius, E. Zingeris 
ir E. Klumbys buvo pakviesti
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pietų Belgijos senato pirmi
ninko F. Swaelen. Priėmimas 
buvo labai nuoširdus. Apsi
lankyta ir Europos bendruo
menės komisijoje, kur įvyko 
pasimatymai su gen. direkto
rium M. Caddieux ir jo padė
jėju J. Maslenu.

Lietuvos parlamentarus ly
dėjo ir pasimatymus suorga
nizavo inž. A. Venskus - Lie
tuvių krikščionių demokratų 
sąjungos centro komiteto vice
pirmininkas tarptautiniams 
ryšiams, talkininkaujamas A. 
Louis - krikščionių demokra
tų internacionalo gen. sekre
toriui.

Techniniuose reikaluose tal
kininkavo inž. A. Miknevičius, 
M. Kuzminskas ir J. McKenna - 
katalikų radijo ir televizijos 
direktorius.

Parlamentarai taip pat daly
vavo ir spaudos konferencijo
je. Specialų pokalbį apie esa
mą padėtį Lietuvoje dienraš
čiui “Wall Street Journal’’ da
vė G. Vagnorius ir E. Klumbys.

koresp.

Toronto skaudų 
šventė

Š. m. balandžio 29 d. Lietu
vos kankinių šventovėje To
ronto skautija minėjo savo pat
rono šv. Jurgio šventę ir baigė 
savo žiemos sezoną, su nekant
rumu žvelgdama į vasaros sto
vyklas, kur galės pritaikyti 
savo žiemos sueigose įsigytas 
žinias praktikoje.

“Šatrijos” tunto sesės šven
tė dvigubą šventę, nes tą die
ną buvo pašventinta naujoji 
tunto vėliava. Pasidžiaugti 
kartu su jomis iš Klivlando 
atskrido vyriausioji skauti
ninke v.s.t.n. Stefa Gedgau
dienė. Sueigoje, perduodama 
pašventintą vėliavą tuntinin- 
kei s. V. Grybienei, ji pasvei
kino visas seses, primindama 
vėliavoje išsiuvinėtą skautiš
ką šūkį “Dievui, tėvynei ir ar
timui”, kurio niekada neturėtu
mėme pamiršti.

Senoji vėliava, per eilę me
tų nusinešiojusi, paskutinį 
kartą nuleista, atiduota užtar
nautam poilsiui į archyvą. Pas
kutinį kartą laikant ją ranko
se, tiesiog buvo galima pajusti 
visą “Šatrijos” tunto istoriją. 
O kad ji galėtų prabilti! Juk 
prie jos per dešimtmečius bu
vo duodami visi mūsų įžodžiai 
ir pasižadėjimai, ištarus “Aš 
pasižadu ...” Visos mes ją pri
klaupusios bučiavome, su pa
garba ir pasididžiavimu ji bu
vo nešama tautinėse ir jubilie
jinėse stovyklose, kilo kiek
vienoje “Romuvos” stovykloje, 
dalyvavo kiekvienoje iškilmin
goje tunto sueigoje .. .

Džiaugėmės, turėdamos savo 
tarpe vėliavos krikšto tėvą 
St. Dabkų, ir liūdėjome, kad 
krikšto motinos E. Augustina- 
vičienės jau nebėra mūsų tar
pe.

Prie naujosios vėliavos is
torinį pirmą įžodį davė pakel
ta į paskautininkės vyr. sk. 
Ina Balsytė. Šiuo įžodžiu pra
dėtas rašyti naujos vėliavos 
pirmasis istorijos lapas — 
prasmingų skautiškų išgyveni
mų liudininkas.

Kartu su sese Ina savo pasi
žadėjimus pakartojo pakeltas 
į vyr. skautininkus v.s. Felik
sas Mockus ir į skautininkus s. 
Stasys Kuzmas. Sueigai vado
vavo s. Irena Meiklejohn, jai 
talkino komendante ps. Judita 
Melnykaitė. M.V.

V.s. STEFA GEDGAUDIENĖ balandžio 29 d. skautų sueigoje riša INAI
BALSYTEI paskautininkės kaklaraištį Nuotr. St. Dabkaus

Istorinio posūkio akivaizdoje
Dabartinis lietuvių tautos 

likimo, egzistencijos ir atei
ties momentas yra be galo rim
tas ir istorijoje turbūt nesikar- 
tojantis. Dabartiniai mūsų 
tautos įvykiai reikalauja iš vi
sų lietuvių besąlyginės vieny
bės, bendro darbo ir solidaru
mo. Veikla ir parama mūsų tė
vynei yra būtina ir neatidėlio
tina. Jai reikalinga moralinė, 
visuomeninė, politinė ir mate
rialinė parama. Pasaulio lie
tuvių katalikų bendrija kvie
čia visus lietuvius vieningai 
ir veikliai šiuo ypatingu mūsų 
tautai momentu būti veiks
mingais ir solidariais.

Pasaulio lietuvių katalikų 
bendrija yra centrinių katali
kų organizacijų, esančių įvai
riuose pasaulio kraštuose, 
jungtis. Ji buvo įsteigta šv. Ka
zimiero jubiliejaus proga su
sirinkusių Romon įvairių kraš
tų lietuvių katalikų. Tai buvo 
įgyvendinimas minties, išreikš
tos Antrojo Vatikano visuoti
nio Bažnyčios susirinkimo, pa
sauliečiams aktyviau reikštis 
Bažnyčios gyvenime. Šio orga
nizacijų centro tikslas yra 
įvairių kraštų katalikų veiklą 
informuoti ir jai padėti.

Lietuviškos problemos ir 
krikščioniškos idėjos eigoje 
taip susipynė ir susiklostė, 
kad sudaro neišskiriamą komp
leksą kaip džiaugsmuose ir 
laimėjimuose, taip ir nesėk
mėse ir nusiminimuose.

Katalikų Bažnyčia Lietuvo
je daug prisidėjo kovoje už 
laisvę ir kultūrą. Lietuvių tau
ta, tapdama krikščioniška, ta
po ne tik barjeru, bet ir avan
gardu tarp Rytų ir Vakarų kul
tūrų: tarp anksčiau barbariš

Toronto lietuvės skautininkės su v.s. S. Gedgaudiene balandžio 29 d. sueigoje Šv. Jurgio šventės proga
Nuotr. St. Dabkaus

kos ir vėliau nihilistinės, ir 
dar vėliau — komunistinės ir 
Vakarų krikščioniškos kul
tūros.

Ilgoje ir nelygioje kovoje 
lietuvių tauta neteko daug la
bai garbingų, kilnių ir išmoks
lintų savo tautos narių. Komu
nistinėje Rusijos okupacijoje 
eilė patriotinių lietuvių kata
likų buvo brutaliai ir žiauriai 
nužudyti, kaip arkiv. Mečislo
vas Reinys, vysk. Vincas Bori- 
sevičius ir kiti. Daug jų žuvo 
neaiškiomis aplinkybėmis ka
lėjimuose ir lageriuose, kaip 
prof. Pranas Dovydaitis, Ig
nas Skrupskelis, Jonas Štau- 
pas ir eilė kitų. Tūkstančiai 
žuvo ištrėmimuose.

Bet lietuvių tauta yra gyva 
ir ji nori tapti laisva bei ne
priklausoma. O kad ji yra išli
kusi gyva ir nori būti nepri
klausoma, Katalikų Bažnyčios 
nuopelnas taip pat yra labai 
didelis.

Popiežius Jonas-Paulius H, 
kalbėdamas Velykų sekma
dienį Šv. Petro aikštėje, susi
rinkusiųjų miniai pasakė: 
“Šiandien Lietuva atsirado 
Europos ir pasaulio interesų 
centre”. Taip pat jis prašė 
melstis, kad įvyktų “garbin
gas dialogas teisingam ir tai
kingam sprendimui” Lietuvos 
klausimuose. Kardinolas Vin
cas Sladkevičius trumpai ir 
konkrečiai yra pasakęs: “Ka
talikų Bažnyčia visados buvo 
už nepriklausomybę, tokia ji 
tebėra ir dabar”.

Toliau Lietuvos kardinolas 
ir vyskupai sako: “Anot Kris
taus žodžių, padėję ranką ant 
arklo nesidairykime atgal, ne- 
besvyruokime, nepradėkime 
kaltinti vieni kitų. Mūsų lais
vės ginklas tebus mūsų kultū
ra ir savigarba, mūsų blaivu
mas ir dora, mokslo ir darbo 
laimėjimai. Mūsų ginklas te
bus kiekvieno Lietuvos mylė
tojo pagarba kiekvienam ki
tam Lietuvos mylėtojui. Visus 
mieluosius katalikus ir kitus 
krikščionis, visus Dievą tikin
čius tėvynainius kviečiame 
širdimi vienytis maldoje už 
mūsų ištvermę, už šviesią tė
vynės ateitį laisvoje, taikingo
je Europos ir pasaulio tautų 
šeimoje”.

Pasaulio lietuvių katalikų 
bendrijos valdyba kviečia vi
sus pasaulio lietuvius būti 
veikliais ir vieningais šiuo 
reikšmingu lietuvių tautai lai
kotarpiu, atitinkamomis savo 
pastangomis.

Dr. Juozas Meškauskas,
Pasaulio lietuvių katalikų 

bendrijos vardu

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.
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Čiurlionio ansamblis 1975 m. su savo įsteigėju, vadovu bei dirigentu a.a. ALFONSU MIKULSKIU ir kanklių orkestro vadove ONA MIKULSKIENE

Auksinio jubiliejaus vainikas A URELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Čiurlionio ansamblio 50 metų veiklos sukaktis, kuriai iškilų koncertą paruošė ir jam dirigavo 
iš Lietuvos atvykęs muzikas Gediminas Purlys

1990 m. gegužės 5-6 d.d. Kliv- 
lande buvo iškilmingai atšvęs
tas LTM ansamblio Čiurlionis 
auksinis jubiliejus. Kompozi
torius Alfonsas Mikulskis, an
samblio įkūrėjas, po 43 metų 
darbo su ansambliu iškeliavo 
į amžinybės aruodus, bet jo 
lietuviškos dvasios niekas ne
palaužė. Mirus ir jo įpėdiniui 
Rytui Babickui, dr. Broniui 
Kazėnui po dviejų metų darbo 
pasitraukus iš meno vadovo 
pareigų, ansamblio pirminin
ko Vlado Plečkaičio pastangų 
dėka 1989 m. rudenį į Klivlan- 
dą atvyko dirigentas ir kom
pozitorius, Klaipėdos konser
vatorijos prof. Gediminas Pur
lys.

Ansamblio dvasia atgijo, at
jaunėjo, o intensyvios, ilgos 
ir dažnos repeticijos buvo lan
komos su malonumu ir draus
mingai, nesiskundžiant nuo
vargiu ar laiko stoka.

Jubiliejaus programa buvo 
pradėta kapinių lankymu ge
gužės 5 d., pagerbiant an
samblio įkūrėjo a.a. Alfonso 
Mikulskio, jo įpėdinio ir ilga
mečio chormeisterio a.a. Ryto 
Babicko ir kitų mirusių čiur- 
lioniečių atminimų bei aplan
kant prezidento Antano Smeto
nos kriptą mauzoliejuje. Va
dovaujant DMP klebonui kun. 
Gediminui Kijauskui, buvo 
sukalbėtos maldos ir sugiedo
tos giesmės.

Tos pačios dienos vakare 
Dievo Motinos parapijos au
ditoriją pripildė ansamblio 
gerbėjai ir svečiai. Pirmoje 
koncerto dalyje, kurią atliko 
mišrus choras ir moterų cho
ras su solistais bei solistėmis, 
girdėjome iki šiol mums negir
dėtas lietuvių kompozitorių 
sukurtas ar jų harmonizuotas 
dainas pagal Vydūno, Petro 
Gintalo, B. Brazdžionio, My
kolaičio-Putino, Jono Striel
kūno ir Marcelijaus Martinai
čio žodžius, jų tarpe ir kele
tą liaudies dainų. Tai buvo 
Viktoro Budrevičiaus, Stepo 
Sodeikos, Galinos Savinos, 
Algimanto Raudonikio bei pa
ties Gedimino Purlio kompo
zicijos. Nuostabiai nuskam
bėjo “Piemenėlio raliavimas” 
su soliste Aldona Stempužie- 
ne ir lumzdelių bei skudučių 
palyda. Gedimino Purlio su
kurta “Palaimink mane” (pa
gal Mykolaičio-Putino žodžius) 
su soliste Irena Grigaliūnai- 
te savo nostalgiškai romantiš
ka muzika išryškino paties di
rigento muzikos koloritą — 
švelnius tonus, kuriuose atsi
spindėjo jo originali kūrybi
nė dvasia, be liaudies tonaci
jos skolinių, bet esmėje išli
kusi giliai lietuviška. Eilei 
dainų pianinu akompanavo

r-sAMocmA’j Knygų rišykla 

“SAMOGITIA” 
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus 
A. Plėnys
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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.

ansamblio chormeisterė Da
nutė Liaubienė.

Po pertraukos buvo atlieka
mos Alfonso Mikulskio harmo
nizuotos liaudies dainos su 
solistais, solistėmis, mišriu, 
moterų ir vyrų chorais, prita
riant liaudies muzikos instru
mentų orkestrui, kuriam pen
kis dešimtmečius vadovauja 
Ona Mikulskienė. Pakilią nuo
taiką sukėlė tai, kad koncer
tui baigiantis į sceną buvo 
pakviesti buvusieji čiurlio- 
niečiai. Galingai ir darniai 
nuskambėjo “Namo, broliu
kai” ir keletas programoje ne
numatytų, spontaniškai sudai
nuotų dainų, įtraukus ir pu
bliką.

Sekmadienį, 10 v.r., Dievo 
Motinos šventovėje vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, su konce- 
lebrantais kun. Gediminu Ki- 
jausku ir kun. Aleksandru Gol- 
dikovskiu atnašavo iškilmin
gas Mišias, giedant Čiurlio
nio ansamblio chorui. Didin
gai nuskambėjo Alfonso Mi
kulskio “Mišios už kenčian
čią Lietuvą”. Dirigavo G. Pur
lys, vargonais grojo muzikė R. 
Kliorienė.

12 v. DMP auditorijoje įvyko 
iškilminga akademija. Talkos 
komiteto pirm. Jurgis Malskis, 
pasveikinęs susirinkusius, 
programai vadovauti pakvietė 
ansamblio vicepirm. Violetą 
Žilionytę-Leger. Buvo sugie
dota “Lietuva brangi”. Vysk. 
P. Baltakis perskaitė invoka- 
ciją. Pagrindiniu paskaitinin
ku buvo pakviestas dr. Ema
nuelis Jarašūnas, atvykęs į 
iškilmes iš Santa Monikos, bu
vęs čiurlionietis.

Ypatingai prasminga minė
jimo dalis buvo čiurlioniečių 
individualus pagerbimas, juos 
iššaukiant į sceną ir jiems įtei
kiant garbės pažymėjimus bei 
ansamblio vadovybės jubilie
jinius ženklelius. JAV LB kul
tūros tarybos pirm. Dalia Ku- 
čėnienė savo atvykimu ir pa
žymėjimų įteikimu parodė ta
rybos nuoširdumą ir mūsų kul
tūrinio gyvenimo įvykių įver
tinimą. Ansamblio pirm. VI. 
Plečkaitis kiekvienam įteikė 
po ženklelį. Buvo pagerbta O. 
Mikulskienė, o D. Kučėnienė 
savo trumpame žodyje pabrė
žė, kad Čiurlionio ansamblis 
yra reikalingas ir išeivijai, 
ir Lietuvai.

Pirm. VI. Plečkaitis pasvei
kino G. Purlį, atvykusį į Kliv- 
landą 1989 m. lapkričio 4 d., ir 
visus labai linksmai nuteikė, 
papasakodamas, kaip ilgos ke
lionės nuvargintas svečias jį 
paklausęs, ar repeticija jau 
būsianti rytoj . . . “Nuo pirmos 
repeticijos jis mus pavergė”, 
savo trumpą žodį baigė VI. 
Plečkaitis. G. Purliui publika 
sukėlė ovacijas. Ansamblio 
vardu V. Leger VI. Plečkaičiui 
už jo ilgametį darbą ir pasi
šventimą įteikė dovaną — me
nišką medinę lėkštę.

Buvo nepaprastai miela pa
ploti ir neseniai iš Klaipėdos 
atvykusiai dirigento žmonai 
Audronei Purlienei, muzikos

Muzikas GEDIMINAS PURLYS

mokytojai ir dirigentei, kuri 
savo puikiu balsu įsijungė į 
ansamblio eiles. Ji perskaitė 
Klaipėdos choro “Aukuro” 
sveikinimą ir tradicine juos
ta apjuosė VI. Plečkaitį, o 
Klaipėdos choro “Gintaro” 
vardu pasveikino ansamblį ir 
savo vyrą taip pat apjuosė juos
ta. Talkos komiteto pirm. J. 
Malskis O. Mikulskienei įtei
kė kankles, kurias padovanojo 
Ona Vaičaitienė iš Floridos. 
Apie pirmą ansamblio koncer
tą, 1941 m. kovo 9 d., kalbėjo 
O. Mikulskienė. V. Lėger skai
tė ilgą eilę sveikinimų.

Žodžiu ansamblį sveikino 
VLIKo atstovas Vytautas Jo
kūbaitis, “Dainavos” ansamb
lio vicepirm. Danguolė Ilgi
ny tė, PLB švietimo tarybos var- 

t du — Milda Lenkauskienė, 
“Margučio” radijo vedėjas Pet
ras Petrulis, Algis Grigas.

Pirm. VI. Plečkaitis didžiau
sią padėką pareiškė ansamb
lio nariams už sąžiningą re
peticijų lankymą kartais net 
keturis ar penkis vakarus per 
savaitę. Jis padėkojo vysk. Bal
takiui už atvykimą ir dr. Jara- 
šūnui už paskaitą.

G. Purlio žodis išsakė tai, 
apie ką mes dažnai kalbame, 
dėl ko sielojamės, bet mažai 
ką pasiekiame - jis pabrėžė 
jaunimo svarbą, kad išliktume 
gyvi. “Priglauskime jaunimą”, 
skatino jis, paliestas minties, 
kad ir čia gimęs jaunimas myli 
lietuvišką dainą, sielojasi Lie
tuvos likimu. Akademija buvo 
baigta Tautos himnu.

Sekmadienio vakare Lietu
vių namuose įvyko šventės po
kylis. Tai buvo puikus muzi
kos, juoko, bičiulystės, žaidi
mų ir šokių vakaras, jubilie
jaus džiaugsmo vainikavimas.

Programa prasidėjo čiurlio- 
niečiams žygiuojant į pakylą. 

Skulptorė ir mokytoja IRENA RAŠKEVIČIENĖ Etobicoke School of the 
Arts mokykloje su vienu savo mokiniu prie klasės darbo. Jos skulptūrų ir 
dail. Reginos Žiūraitienės tapybos darbų paroda vyks gegužės 26-27 d.d. 
Anapilio naujoje parodų salėje Nuotr. V. Mokrynskio

Ansamblis, dirigentas G. Pur
lys ir chormeisterė D. Liau
bienė buvo sutikti triukšmin
gais plojimais. Buvo paruošta 
puiki, pokyliui tinkama pro
grama. Trys choro dainos buvo 
paimtos iš operų: P. Mascagni 
“Kaimo garbės”, Ch. Gounod 
“Fausto” ir G. Verdi “Truba
dūrų”. Paskutinė humoristinė 
daina, sukurta G. Purlio pa
gal Kazio Binkio žodžius “Ta
mošius bekepuris”, ne tik bu
vo puikiai atlikta, nuoširdžiai 
nuskambėjus “cha, cha, cha”, 
bet ir publikoje sukėlė juo
ką .. .

Programai pasibaigus, spro

“ Volungės ” sukaktis
“O toj skambioj dainelėj - visa Lietuva”

IR. LUKOŠEVIČIENĖ

Penktos gegužės vakaras Pri
sikėlimo salėje buvo ypatingas 
ir išskirtinas. Tai buvo Toron
to choro “Volungės” penkioli
kos metų gyvavimo sukaktis.

Metų skaičius nedidelis, bet 
pasiekimai nuostabūs. Gi pen
kiolikos metų ištesėjimas, sie
kiant dainos tobulinimo, dai
nos grožių ir dvasios perdavi
mo kitiems, dainos meilės įpy- 
nimo savo širdin, rodo volun- 
giečių įsipareigojimo ir patva
rumo dvasią. Ne daug kas žino, 
kad volungiečiai paskiria po 5-6 
valandas savaitėje dainos to
bulinimui!

Prieš penkiolika metų astuo
nios jaunos merginos paprašė 
Dalią Skrinskaitę-Viskontie- 
nę, kad pamokytų dainuoti. Ieš
kojo savo kelių ir krypčių, bet 
visą laiką buvo aiškus siekimas 
- dainos tyrumas ir tobulumas. 
Kiekvienais metais skaičius 
augo. Šiandien “Volungei” pri
klauso apie šešiasdešimt dai- 
nininkų-kių. Jie kiekvienas 
atskirai gerai moka savo par
tijas, moka kiekvienos dainos 
žodžius, o, jei kam laiko ar 
pastangų pritrūksta - neina 
scenon. Todėl ir smagu sekti 
jų dainavimą, kai jauti jų tik
rumą, dirigentės kiekvieno 
mosto sekimą, susikaupimą ar 
žaismingumą.

Repertuaras buvo visai nau
jas. Pati programa įdomiai ir 
apgalvotai sudaryta davė pro
gos išgirsti įvairaus stiliaus 
lietuviškų dainų ir parodė “Vo
lungės” atlikimo subtilumą.

Solistė Anita Pakalniškytė 
praturtino programą su kelio
mis solo dainomis. Tikiu, kad 
muzikos žinovai išsamiai ap
tars šio koncerto programos 
atlikimą.

BIRUTĖ VYTIENĖ
Laisvė
“Pasakyki, kas ta laisvė?”- 
čia upelis gluosnį klausia.
“Žmonės vis dėl jos kovoja, 
net kariauti nenustoja ”.

O žuvytės linksmos nardo, 
gluosnio jos nenusigando. 
Šakose linksmi paukšteliai, 
rodos, vestuves sau kelia - 
čiulba ulba nesustoja, 
į lizdelius pūkus kloja. 
Skruzdėlytė takeliu 
skuba, bėga link namų.

Tylus gluosnis viską mato - 
jis seniai jau suprato, 
kad visi čia laisvę turi, 
ji aplink visur kur žiūri: 
ir žuvytės širdyje, 
ir paukštelio giesmėje, 
skurzdėlytės bėgime, 
ir upelio srovėje.
Tai gyvenimas gražus - 
LA ISVĖ - žodis įstabus.

1990 m.

ginėjo šampano butelių kamš
čiai, buvo šnekučiuojamasi, 
vaišinamasi, dainuojama, šo
kama. Taip pasibaigė Čiurlio
nio ansamblio auksinio jubi
liejaus šventė, kurioje buvo 
sujungti visi tokiai šventei 
būtini elementai: ir pagarba 
mirusiems, ir padėka Aukš
čiausiajam, ir meilė dainai, ir 
proga žmogiškam džiaugsmui, 
be kurio negali išlikti gyva 
žmogaus dvasia. Atmintina yra 
tai, kad nei Lietuvoje, nei iš
eivijoje nėra nė- vieno pana
šaus muzikos ar dainos viene
to, kuris galėtų didžiuotis auk
sine savo veiklos sukaktimi.

“Volungės” įkūrėja, nuola
tinė vadovė ii- dirigentė Dalia 
Viskontienė yra tikrai “ne
paprastas žmogus - kūrėjas”, 
kaip volungiečiai jai dėkoda
mi išsireiškė. Ji yra pasiruo
šusi ir kūrybinga muzikė, už
siangažavusi lietuvė ir sielo
jasi lietuvybės ateitimi išeivi
joj ir Lietuvoje. Ji skiria visą 
save lietuviškai dainai ir gies
mei. Sveikiname ją, dėkojame 
jai ir tikime, kad ji dar daug 
ilgų metų nepavargs.

Laimingi volungiečiai, turė
dami muziką Joną Govėdą, ku
ris jiems meistriškai akom
panuoja.

Scena buvo skoningai apipa
vidalinta, o volungiečių lai
kymasis, judėjimas ir bendras 
scenos apšvietimas darė dar
nų įspūdį. Tai Onos Jurėnai
tės ir Vyto Čuplinsko nuopel
nas.

Atskiras programos dalis 
jungė lietuviško žodžio eilės, 
kurias nemeluotai perdavė Ra
sa Lukoševičiūtė-Kurienė. Ji 
kalbėjo į visų širdis Brazdžio
nio, Degutytės, Marcinkevičiaus 
ir Salomėjos Nėries žodžiais. 
Džiugu, kad dainos koncerte 
dalis skirta ir lietuviškam žo
džiui.

Penktos gegužės vakaras bu
vo nepaprastas ir, tam tikra 
prasme, nostalgiškas. Jis pri
minė senų, tolimų jaunystės 
laikų organizacijų ar korpo
racijų iškilmingus pokylius, 
kur svečius sutikdavo vakaro 
šeimininkai, kur laukė šeimy
niška nuotaika, kur rengėjams 
rūpėjo kiekvienas svečias, at
silankęs į jų šeimos šventę.

Praeina tokie išimtini va
karai, kaip šis, kaip Velykų 
išvakarėse religinis koncer
tas, kaip sekmadienių bažny
čioje giedojimas. Pasidžiau
giam ir užmirštam, kiek čia 
įdėta darbo, laisvalaikių va
landų, kad pasiektų tokių re
zultatų.

Pasigedom šiame vakare mū
sų jaunimo. O scenoje stovė
jo du trečdaliai jaunosios kar
tos. Negi mūsų jaunų žmonių 
nedomina jų bendraamžių pa
siekimai? Daug įvairių klau
simų ir minčių praskrenda gal
voje. Ieškant atsakymų, pra
dedi galvoti, kad mes ir neno
rėdami suamerikonėjom ir 
daugiausia vertiname tai, ką 
apčiuopiam, ką lengvai pasie
kiam. Pasidaro natūralu vi
sada gauti ir imti.

Norisi palinkėti “Volungei” 
kuo skubiausiai įrašyti juos- 
ton šią programą ir visą re
pertuarą, kurį paruošė nuvež
ti Lietuvon. Jei šią vasarą vo
lungiečiai negalėtų ten nuke-
liauti, tegu bent Lietuvai skir
ta daina pasiekia savo Žemę. 
Sėkmės ir nepalūžtamo kūry
bingumo “Volungei”!
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d KULTORINEJE VEIKLOJE
Oskaro Milašiaus (1877-1939), 

lietuvių kilmės poeto, šiemetinį 
minėjimą jo bičiulių draugija su
rengė kovo 30 — gegužės 27 d.d. 
Poezijos namuose Paryžiuje. Mi- 
nėjiman buvo įjungtos jį garsinan
čios paskaitos, jo kūrinių ištrau
kos. Buvo rodomas turbūt vienin
telis Lietuvos pasiuntinybėje O. 
Milašių įamžinęs filmas. Poezijos 
namuose surengtoje parodoje bu
vo suteikti O. Milašiaus kūrinių 
rankraščiai, jo knygos, nuotrau
kos ir laiškai. Dr. S. Bačkis iš 
privačiai saugomo Lietuvos pa
siuntinybės Paryžiuje rinkinio 
parodai parūpino O. Milašiui žy
miųjų rašytojų Jules Supcrville 
ir Paul Valery rašytų laiškų, gra
žiai įvertinančių jo poeziją. Pa- 
rodon taipgi buvo įjungtas ir vie
nas Prancūzijos užsienio reikalų 
ministerijos laiškas apie O. Mila
šių, rašytas Lietuvos atstovui mi- 
nisteriui Petrui Klimui.

Dvidešimt aštuntajam “Dir
vos” novelės konkursui kūrinių 
šiemet bus laukiama iki birželio 
15 d. Konkursui skirtos novelės 
temą ir turinį pasirenka pats au
torius. Ji betgi turi būti ne trum
pesnė kaip 15 mašinraščio pusla
pių su dvigubu tarpu tarp eilučių. 
Rankraščiai turi būti parašyti ma
šinėle, pasirašyti slapyvardžiu. 
Juo reikia pažymėti uždarą vokelį 
su autoriaus įdėta tikrąja pavar
de, adresu ir telefono numeriu. 
Novelė ir tas vokelis siunčiami 
šiuo adresu: “Dirva”, novelės kon
kursas, P. O. Box 603206, Cleve
land, Ohio 44103, USA. Ilgamečio 
mecenato a.a. Simo Kašelionio 
$700 premija bus paskirta iš jo 
palikimo, kurį tvarko korporaci
ja “Neo-Lituania”. Premijuotiną 
novelę balsų dauguma išrinks tri
jų narių vertintojų komisija. Ji 
atidarys tik konkursą laimėjusio 
slapyvardžio vokelį su autoriaus 
pavarde ir adresu. Nepremijuotos 
novelės bus grąžintos paprašiu
siems autoriams jų nurodytu ad
resu.

Garsiajame JAV Yale univer
sitete New Havene, Conn., 
mokslinės komandiruotės metu 
balandžio 14 d. staiga mirė Lie
tuvos mokslų akademijos narys 
korespondentas, fizikos ir mate
matikos daktaras, Teorinės fizi
kos ir astronomijos instituto 
prof. Eimutis Vladislovas Vana
gas, atomo branduolio teorijos 
skyriaus vadovas. Mokslinį dar
bą jam teko dirbti ne tik Lietuvo
je, bet ir toli už jos ribų: Kana
dos, Meksikos, Brazilijos univer
sitetuose, o dabar ir amerikiečių 
Yale universitete. Kilme jis yra 
panevėžietis, gimęs 1930 m. ba
landžio 27 d., baigęs Panevėžio 
gimnaziją ir muzikos mokyklą. 
Studijas Vilniaus universiteto 
fizikos ir matematikos fakultete 
baigė 1954 m., mokydamasis ir 
Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzi
kos mokykloje. Lietuvos mokslų 
akademijos fizikos ir matemati
kos institute pradėjo dirbti 1954 
m. Velionis yra pasižymėjęs dar
bais iš sudėtingų atomų spektrų 
teorijos, atomo branduolio teori
jos ir grupių teorijos, parašęs 
monografiją “Algebriniai metodai 
branduolio teorijoje”, su kitais 
mokslininkais — monografiją “Ju
dėjimo kiekio momento teorijos 
matematinis aparatas”, laimėjęs 
Lietuvos respublikinę premiją 
1972 m.

Religinės muzikos koncertą 
Čikagos lietuviams balandžio 8, 
Verbų sekmadienį, savo bažnyčio
je Marquette Parke surengė Švč. 
Mergelės Marijos gimimo parapija 
ir jos klebonas kun. Jonas Kuzins- 
kas. Koncertan įsijungė parapijos 
choras, turintis nemažai Čikagos 
lietuvių operos choristų, dvide
šimt trijų muzikantų orkestras su 
smuikininke Linda Veleckyte, var
gonais grojęs pianistas Manigirdas 
Motekaitis, vietiniai solistai Mar
garita Momkienė, Genovaitė Ma
žeikienė ir Vaclovas Momkus, 
Lietuvos operos ir baleto teatro 
tenoras Virgilijus Noreika, atvy
kęs į Čikagos lietuvių operos spek
taklius. Koncertas buvo pradėtas 
naujų vargonų pašventinimu ir 
choro su solistais atlikta G. 
Rossinio kantata “Stabat Mater”. 
Programon taipgi buvo įtrauktos 
ištraukos iš W. A. Mozarto Mi
šių, G. F. Haendelio “Aleliuja", 
J. Gruodžio “Tėve mūsų”, J. 
Dambrausko "Malda už tėvynę". 
Sol. V. Noreika koncertan įsijun
gė trim giesmėm — A. Stradellos 
"Pieta, Signore”, G. Bizet "Ag
nus Dei", lietuviškai sugiedota 
Luzzio "Avė Maria", sol. V. 
Momkus — C. Dubois giesme 
“Mano Dieve”. Solistės M. Mom
kienė ir G. Mažeikienė duetu 
atliko F. Schuberto "Tūkstantį 
mažų cherubinų”. Koncertas baig
tas Lietuvos himnu.

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino paminklo projektų 
konkursas turėjo pasibaigti š. m. 
gegužės 15 d. Iki tos datos projek
tus reikėjo pristatyti į Dailės pa
rodų rūmus Vilniuje. Atsižvel
giant į dalyvių pageidavimus ir ki
tas aplinkybes, konkursas buvo 
pratęstas dar porai mėnesių. Kon
kursinių projektų Dailės parodų 
rūmuose dabar bus laukiama iki 
liepos 23 d., 6 valandos vakaro.

Klaipėdos muzikinis teatras 
žiūrovus pakvietė į dviejų viena
veiksmių baletų premjerą — 
Dmitrijaus Šostakovičiaus “Pa
nelės ir chuligano” ir Manuelio 
de Fallos “Meilės burtininkės”. 
Premjerinius spektaklius paruo
šė choreografas Elegijus Bukai
tis, žinomas iš E. Balsio *Eglės 
žalčių karalienės”, P. Čaikovs
kio “Gulbių ežero”, “Spragtuko”, 
J. Štrauso “Žydrojo Dunojaus” 
pastatymų Vilniaus operos ir ba
leto teatre. Scenovaizdžius sukūrė 
dail. Rimtautas Gibavičius, dra
bužių eskizus — dailininkės Ma
rina Bruni ir Aleksandra Jacovs- 
kytė.

Žurnalas “Tautinė mokykla” 
skaitytojus supažindina su prof, 
dr. Zenono Ivinskio (1908-1971) 
istoriniais veikalais. Pernai “Tau
tinė mokykla” pradėjo spausdinti 
jo veikalą “Lietuvos istorija nuo 
seniausių laikų iki Vytauto Didžio
jo mirties”. Šiemet buvo gautas 
žmonos Paulinos ir sūnaus Kęstu
čio sutikimas perspausdinti ant- 
rajan “Rinktinių raštų” toman 
įjungtą “Lietuvos kraštą ir kai
mynus”. Abiejų veikalų perspaus
dinimą tikimasi užbaigti šiais 
metais. Visų Lietuvos istorijos 
veikalų greit neįstengia išleisti 
leidyklos. Joms reikia žurnalų 
pagalbos. Pranešime pabrėžiama, 
kad žymusis istorikas prof. dr. 
Z. Ivinskis dirbo Kauno ir Vil
niaus universitetuose. Pokaryje 
rinko istorinę medžiagą Vatika
no archyvuose, profesoriavo V. 
Vokietijos Bonnos universitete. 
Jo “Rinktinius raštus” leidžia 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mija Romoje.

Lietuvos nepriklausomybei 
skirtame koncerte balandžio 29 d. 
Katedros aikštėje Vilniuje skam
bėjo L. Beethoveno “Devintoji 
simfonija”. Jos baigmėn jis 
yra įjungęs F. Schillerio odės 
“Džiaugsmui” žodžius, parašytus 
Didžiosios prancūzų revoliucijos 
išvakarėse, kviečiančius pasau
lio žmones laisvės žygin už lygybę, 
draugystę ir brolybę. L. Beetho
veno “Devintoji simfonija” po 
vaiskiu pavasario dangumi prie 
baltų senosios Vilniaus arkika
tedros sienų skambėjo pirmą kar
tą, atlikta J. Domarko diriguo
jamo Vilniaus filharmonijos sim
foninio orkestro, Kauno choro 
(vadovas P. Bingelis), solistų J. 
Čiurilaitės, L. Domikaitės, A. 
Januto ir rygiečio K. Miesnieko. 
Koncertan suplaukė daugiatūks
tantinė vilniečių ir svečių minia, 
jo radijo transliacijos Lietuvos 
miestų ir miestelių aikštėse klau
sėsi jų gyventojai. Tai buvo isto
rinis koncertas, skirtas istorines 
dienas gyvenančiai Lietuvai. Tą 
pačią dieną didingoji L. Beetho
veno simfonija solidarumo su Lie
tuva ženklan skambėjo ir Latvijo
je, Modavijoje, Jungtinių Ameri
kos Valstybių sostinėje Vašing
tone, Bostone, Klivlande.

Lietuvos rašytoją sąjungos na
rys Aleksys Churginas, poetas 
ir vertėjas, staiga mirė Vilniuje 
gegužės 4 d. Velionis, gimęs 1912 
m. birželio 7 d., studijavo klasi
kines kalbas Kauno universiteto 
humanitarinių mokslų fakultete 
1931-36 m., studijas gilino Pary
žiaus Sorbonos ir Grenoblio uni
versitetuose 1936-39 m. Pirmai
siais pokario metais dėstė užsie
nio literatūrą Kauno universite
te. Jo kūrybinį palikimą sudaro 
trylika poezijos rinkinių, tarp ku
rių yra “Ugnis”, “Sietuva”, “San
kryža”, “Blyksniai", “Verdenė", 
“Viržių medus", “Ūkanų kran
tas”, “Atodūsių tiltas”, “Metai 
ir mitai”, “Skaidruma". Didžioji 
palikimo dalis betgi tenka velio- 
nies atliktiems vertimams iš loty
nų, anglų, ispanų, vokiečių, pran
cūzų ir rusų kalbų. Ilgam A. Čhur- 
gino vertimų sąrašui priklauso Ho
racijaus “Ars poetica”. H. V. 
Longfellow “Hiavatos giesmė". V. 
Šekspyro tragedijos. A. Puškino 
dramos. Plauto, P. Kalderono ko
medijos. F. Garsijos Lorkos. G. 
Apolinero poezija, A. Dantės 
“Dieviškoji komedija", J. W. 
Goethės “Faustas" ir daug kitų 
klasikų kūrinių. Už Dantės ir 
Goethės vertimus A. Churginas 
yra laimėjęs Lietuvos. respubli
kinę premiją 1972 m. Palaidotas 
gegužės 6 d. Vilniaus Antakalnio 
kapinėse. V. Kst.
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Drisikėlimo
^Parapijos kredito kooperatyvas

. 999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8
Vv r1/ Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

LUBINAS

EUROPOS UPEPŠ.
PIPMENUBĖS

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

MOKA UZ:
90-179 d. term, ind......... 10 %

180-185 d. term, ind......... 101/4%
1 metų term, indėlius..... 1O'/2%
2 metų term, indėlius..... 1O'/4%
3 metų term, indėlius..... 101/4%
1 metų GlC-met. palūk. .. 121/2%
2 metų GlC-met. palūk. .. 12 %
3 metų GlC-met. palūk. .. 12 %
1 metų GlC-mėn. palūk.. 111/z% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 91/2%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind.121/2% 
RRSP Ir RIF-2 m. term, ind.12 % 
RRSP ir RRIF-3 m. term, ind.12 % 
Taupomąją sąskaitą .......... 81/z%
Kasd.pal. taupymo sąsk 10 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki 53/4%

IMA UŽ: i
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................  133/4%
2 metų .................  13’/2%
3 metų .................  131/2%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 121/4%

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

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

AKTYVAI virš 45 milijonų dolerių

LIAUNAS

BUDBIONAS

MAŽUMA

NIKOLSKIS
iUROtLA

UUlNSKASŠliupas FfTIAUSKAS

KRIAUČIŪNAI

NOMKUS

ANDRIULIS

BALTRŪNAS

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 
SKAITYTUVĄ (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 metų garantuoti pažymėjimai
• RRIF pensijų fondas
• metinė renta (Annuities) - nuo 5 iki 20 metų išmokos abiem 

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

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

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

—_______ i_________________________________

an independent member broker

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

professionals inc. Realtor

232-9000
res: 231-2839

Greitas ir tikslus pa tarną vi mas!

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

ZHIotofa® 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) /iilSIdlc Islington, Ontario M9B 1A6
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju i namus

LIETUVA

C9
FUZ1NAUSMAS

BUZOVS

Šaunūs Lietuvos vyrai, laimėję Europos pirmenybes 1939: Lubinas, Bud- 
riūnas, Andriulis, Nikolskis, Šliupas, Kriaučiūnas, Mažeika, Norkus, 
Puzinauskas, Baltrūnas, Jurgėla, Ruzgys, Leščinskas, Petrauskas

Dail. Penčylos šaržas

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

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

Lietuvos sporto istorija
Anksčiau šio sporto skyriaus skil

tyse buvo rašyta apie Lietuvoje ruo
šiamą išsamią Lietuvos sporto isto
riją. Vilniaus “Sporto” 1990 m. ko
vo 22 d. laidoje labai plačiai pateik
tas planas, kuris sudarys šio išsa
maus veikalo turinį. Bus paliestas 
taip pat išeivijos sportinis gyveni
mas, raida bei aspiracijos. Būtų ge
rai, kad išeivijos sporto darbuoto
jai, žurnalistai ir visi, kurie domi
si šiuo klausimu, atsilieptų ir pa
reikštų savo mintis, pageidavimus, 
suteiktų informaciją apie išeivijos 
sportinę veiklą.

Lietuvos istorikų ir sporto specia
listų grupė, kuri ruošia šį veikalą, 
į sportu besidominčią visuomenę 
kreipiasi taip:

“Lietuvos respublikos valstybinio 
kūno kultūros ii' Sporto komiteto 
kolegijos nutarimu, skelbiame lei
dinio “Lietuvos kūno kultūros ir 
Sporto istorijos bruožai” planą- 
prospektą, kurį parengė istorikų ir 
specialistų grupė.

Labai prašome Respublikos kū
no kultūros ir sporto darbuotojus, 
istorikus, sporto mėgėjus ir visus, 
besidominčius šia tema, pareikšti 
savo nuomonę, savo pastabas ir pa
siūlymus.

Mes taip pat prašome tautiečius, 
gyvenančius arčiau ar toliau nuo 
Lietuvos, ar už plačių vandenynų, 
nelikti abejingais mūsų tautos kū
no kultūros ir sporto istorijai. Pasta
bas ir pasiūlymus prašome siųsti 
“Sporto” laikraščio redakcijai arba 
Lietuvos respublikos kūno kultūros 
ir Sporto komitetui (232765 Vilnius, 
Žemaitėse, J. Žilinskui).”

Pagal rengėjų pateiktą projektą, 
veikalas bus suskirstytas į dešimtį 
atskirų dalių:

I. Kūno kultūros Lietuvoje prad
menys iki XIX a. vidurio. Pirmykš
tės lietuvių bendruomenės kūno 
kultūra. Pradinis fizinių pratimų 
ir žaidimų atsiradimo etapas. Pri
mityvių žaidimų ir fizinių pratimų 
virtimas savita lietuvių tautine fi
zinio auklėjimo sistema.

II. Kūno kultūra ir sportas Lietu
voje XIX a. antroje pusėje — XX a. 
pradžioje. Sporto sąjūdžio pradžia. 
Tautinis atgimimas ir fizinis lavi
nimas. XX a. pradžios fizinio lavini
mo ir sporto ypatumai.

III. Kūno kultūra ir sportas Lietu
vos respublikoje. Politinė, socialinė- 
ekonominė ir kultūrinė krašto rai
da. Kūno kultūros ir sporto sąjū
džio pasaulyje įtaka Lietuvai. Kū
no kultūros ir sporto organizacija. 
Tautos kūno kultūra. Pirmoji Lietu
vos tautinė olimpiada (1938). Turiz
mas. Techninės sporto šakos.

IV. Kūno kultūra ir sportas Lietu
voje 1940-1941 metais. Politinės san
tvarkos pasikeitimas. Stalinizmo 
represijos kūno kultūros ir sporto 
srityje. Sporto sąjūdžio demokrati
zacijos proceso žlugimas. Pirmos 
represijų aukos.

V. Kūno kultūra ir sportas Lietu
voje 1941-1945 metais. Kūno kultūra 
ir sportas hitlerininkų okupuotoje 
Lietuvoje. Kūno kultūra ir sportas 
Lietuvos gyventojų evakuacijoje.

VI. Kūno kultūra ir sportas Lietu
voje 1945-1958 metais. Lietuvos po
litinė, ekonominė, kultūrinė raida. 
Perėjimas prie masinio kūno kultū
ros ir sporto vystymo. Kadrų rengi
mas. Materialinės bazės atkūrimas. 
Dirbančiųjų fizinis lavinimas.

VII. Kūno kultūros ir sporto raida 
Lietuvoje 1959-1985 metais. Lietu
vos socialinė, ekonominė, politinė, 
kultūrinė raida. Sporto materiali
nės-techninės bazės vystymas. Spor
tininkų rezultatai Lietuvos, šalies 
ir tarptautinėse varžybose.

VIII. Kūno kultūra ir sportas, pra
sidėjusios pertvarkos sąlygomis 
(nuo 1986 m.). Socialinės-ekonomi
nės raidos rezultatai. Dirbančiųjų 
fizinis lavinimas. Jaunimo fizinis 
lavinimas. Sportininkų meistrišku
mo ugdymas. Techninės sporto šakos.

IX. Lietuvos sportininkai olimpi
nėse žaidynėse. Olimpinės žaidynės 
— svarbiausios pasaulio sporto var
žybos. Lietuvos sportininkų olimpi
nis debiutas. Respublikos sporti
ninkų dalyvavimas pirmose pokario 
olimpiadose. Respublikos olimpie
čių pergalės ir nesėkmės. Respubli
kos olimpiečių pergalės Seule ir 
Kalgaryje.

X. Lietuvių kūno kultūra ir spor
tas išeivijoje. Lietuvių išeivija. Bend
ros žinios apie ją ir jos kultūrą. 
Sportas senojoje lietuvių išeivijo
je XX a. pradžioje. Lietuvių spor
tas svetur tarpukaryje. Išeivių spor
tininkai ir Lietuva. Lietuvos sporti
ninkai, atsidūrę svetur per II pasau
linį karą ir jų likimas. Šiuolaiki
nis lietuvių sportas išeivijoje. Išei
vijos lietuvių bendruomenių kūno 
kultūra. Sportinės veiklos atgaivi
nimas ir naujų klubų steigimas: 
geografija, pavadinimai, veikėjai, 
sporto šakos. Sportinės išeivių va
dovybės atsiradimas ir veikla. Spor
to spauda ir jos reikšmė, sporto li
teratūra.

Tradiciniai JAV lietuvių čempio
natai. Pasiekimai ir trūkumai, spor
to rezultatų vertė. Jaunoji, svetur 
gimusi lietuvių karta sportiniame 
gyvenime. Profesionalaus lygio sie
kimas NBA ir JAV universitetų krep
šinio komandose, Europos kraštų 
čempionatuose, nacionalinėse rink
tinėse. JAV lietuvių krepšininkų 
išvykos į P. Ameriką, Australiją, Va
karų Europą. Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės — jų apžvalga ir 
įvertinimas.

Išeivijos sportininkų kontaktų su 
Lietuva atgaivinimas ir kilę konf
liktai. JAV lietuvių krepšininkų 
rinktinės išvyka į Lietuvą 1967 m. 
Tolesni užsienio lietuvių kontaktai 
su Lietuva ir jų kliūtys. Pasaulio 
lietuvių žaidynių Lietuvoje idėja 
ir jų reikšmė. Užsienio lietuvių 
sporto perspektyvos šiuo metu.

ŠALFASS golfo pirmenybės
25-tosios ŠALFASS metinės gol

fo pirmenybės įvyks 1990 m. rugpjū
čio 31 - rugsėjo 2 d.d. “International 
Country Club of Niagara” golfo lau
kuose, Stevensville, Ontario. Jas 
rengia Toronto lietuvių golfo klubas.

Apie šias pirmenybes ir jų organi
zacinius reikalus buvo rašyta anks
čiau. Papildomai pranešama, pato
gumo dėliai visi gofininkai bus ap
gyvendinti dviejuose viešbučiuose: 
pagrindinis — “Best Western Cairn 
Croft”, tel. l-(416)-356-1161, antras — 
“Ramada Coral Inn”, tel. l-(416)-356- 
6116, Amerikoje, tel l-(800)-228-2828. 
Kambarius užsisakyti ne vėliau rug
pjūčio 1 d. Jie yra registruoti Toron
to Lithuanian Golf Club vardu.

Registracija ir susipažinimo va
karas vyks rugpjūčio 31 d. vakare 
“Best Western” viešbutyje. Pirme
nybės — rugsėjo 1-2 d.d. ir jų pra
džia — 9.30 v.r. “Shot gun start”.

Pirmenybių organizacinio komi
teto pirmininkas yra Antanas Staus
kas. Visais klausimais prašom kreip
tis į jį, tel. l-(416)-251-3467. Klubų 
vadovai prašomi šias žinias perduo
ti savo nariams.

Arūnas Jonikas. TLGK pirmininkas

Pasirašė sutartį
Vilniaus “Sporte” 1990 m. balan

džio 28 d. laidoje Regina Mundrytė 
rašo:

“Maloniai nustebino V. Garasto iš 
Ispanijos parsivežta naujiena, jog 
A. Sabonis apsisprendė žaisti NBA 
ir nemažiau kaip trims metams pa
sirašė sutartį su Portlando Trail 
Blazers klubu...”

(V. Garastas, buvęs Kauno “Žalgi
rio” vyr. treneris, komandą 3 kar
tus išvedęs į Sov. Sąjungos čempio
nus, dabar yra vyr. treneris Sov. Są
jungos rinktinės. A. Sabonis, iški
lusis Lietuvos krepšininkas, pra
leidęs sezoną Europos profesionalų 
lygoje, atrodo, pagaliau žais NBA 
klube, kuris anksčiau rūpinosi jo 
gydymu RED.)

SPORTO MEISTRAS
Povilas Vanagas buvo dailiojo 

čiuožimo Lietuvos meisteris 8 kar
tus. Trenerė yra jo motina, Lilija 
Vanagienė, jaunystėje buvusi 10 
kartų Lietuvos dailiojo čiuožimo 
meisterė. Dabar ji yra Lietuvos dai
liojo čiuožimo rinktinės vyr. trene
rė. Jos buvusi mokytoja M. Daugė
laitė, kurios treneris buvo Vincas 
Ignaitis, Lietuvos dailiojo čiuoži
mo vienas iš pradininkų Lietuvoje, 
dabar pensininkas ir gyvenantis 
Toronte.

Šiuo metu Povilas Vanagas su ru
saite M. Drobiasko tobulinasi šo
kiuose ant ledo. Apie šią porą pra
kalbo treneriai, kaip N. Dubova ir 
kt. Jerevane ši pora laimėjo sąjun
ginį turnyrą, buvo leista jiems da
lyvauti Sov. Sąjungos čempionate, 
kuris prilygsta Europos čempiona
tui. P. Vanagas yra gavęs Sov. Sąjun
gos sporto meistro vardą. Jis yra ta
pęs dvigubu meistru (vienintelis 
Sov. Sąjungoje) pavieniame čiuoži
me ir šokiuose ant ledo.

Dailiojo čiuožimo varžybos vyks 
IV-jų PLS žaidynių metu Kaune 
1992 m. vasarą, naujuosiuose "Ban
gos” ledo rūmuose. Lietuvoje kul
tivuojamas pavienis čiuožimas ir 
šokiai ant ledo. Gaila, kad išeivijos 
lietuviai nekultivuoja šios sporto' 
šakos ir neturi specialistų, kurie 
galėtų mums atstovauti IV-se PLS 
žaidynėse.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

<Sifts International Jnc
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

čia gausite lietuviškų-knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių.
Ypač didelis gintaro
išdirbinių pasirinkimas.

J

IfĄvfa LIETUVIŲ 
_-T- _ KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA: IM A :

Dailiojo čiuožimo pora - POVILAS 
VANAGAS ir M. DROBIASKO vie
nų varžybų metu

Skautų veikla
• Jūrų skautų-čių dėmesiui. 

Jau ketveri metai, kai veikia van
dens sporto centras Coxwell ir 
Lakeshore prieplaukoje. Atidary
tas nuo gegužės 1 d. iki rugpjū
čio 31. Yra paruošta įvairi pro
grama vilkiukams, bebrams, visų 
patyrimų skautams ir vyresniems. 
Reikia būti užsiregistravusiam 
Kanados skautų sąjungoj. Progra
mos atliekamos dienomis, vaka
rais ir savaitgaliais. Prityrusių 
instruktorių žinioje išmoksite 
plaukioti laiveliais, baidarėmis 
ir būriniais laivais. Dėl informa
cijos kreiptis pas j.s. V. Keturakį 
tel. 651-1239. M.

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

“TŽ” leidėjai

10 % už 90 dienų term.indėlius 

101/4% už 6 mėn.term.indėlius 

10'/2% už 1 m. term, indėlius 
10’/4% už 2 m. term, indėlius 

10’/4% už 3 m. term, indėlius 

111/a% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
121/a% už 1 m. GIC invest, pažym.
12 % už 2 m. GIC invest, pažym.
12 % už 3 m. GIC invest, pažym.
9’/z% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

121/z% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
12 % už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
12 % už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
9’/2% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
81/z% už taupymo sąskaitą

10 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000
7 % už kasd. pal. čekių sąsk.

AKTYVAI virš

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

1 metų .............133/4%
2 metų ........... 13’/z%
3 metų .............13’/z%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2ar3metų...12’/4%

(variable rate)

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

7/milijonų dolerių

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

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

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

Telefonas 532-1149

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR
DRAUGIŠKAI
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

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

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.

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



Naujų vadų karuselė
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kopė B. Rae vadovaujami NDP 
socialistai, tapdami pagrin
dine opozicine partija. Perga
lės laukę konservatoriai su sa
vo naujuoju vadu L. Grossmanu 
ir 17 atstovę nukrito paskuti- 
nėn vieton. Liūdniausia, kad 
L. Grossmanas, užuot siekęs 
konservatorių partijos atgai
vinimo, tuojau atsistatydino 
ir pasitraukė iš politikos. Kon
servatoriai vėl liko be vado ir 
šį kartų be kandidatų į vadus. 
Spragų užpildė tiktai laikiniu 
vadu parlamente paskyrimų 
sutikęs priimti Andy Brandtas.

Tik du kandidatai
Naujo Ontario konservato

rių vado problema jau trečių 
kartų po W. Daviso pasitrau
kimo 1985 m. buvo sprendžia
ma praėjusių savaitę. Toles
nio šio sprendimo atidėlioji
mo neleido vis labiau jaučia
mas liberalų premjero D. Pe
tersono noras skelbti parla
mento rinkimus, kol tebėra už
tikrinta liberalų pergalė. Į 
rinkimus jokia partija negali 
eiti be vado.

Su dideliu vargu konserva
toriams pavyko surasti tik du 
kandidatus j vadus. Jais pasi
skelbė: Mike Harrris, parla
mento narys nuo 1981 m., ir tik 
1988 m. parlamentan išrinkta 
Dianne Cunningham. Daugiau 
varžovų neatsirado. Rinkimi
nis vajus buvo nuobodokas, 
nes visi žinojo, kad laimėtoju 
taps M. Harris, turintis dides
nę patirtį už Diannų Cunning
ham.

Nauja sistema
Staigmena tapo tik vado rin

kimui įvesta nauja sistema,

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The 
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

"Žmonės, kurie atjaučia kitus” 

Sudbury, Ontario

įjungianti visus Ontario pro
vincijos konservatorius. Jų, 
įtrauktų į 130 rinkiminių apy
linkių, buvo užregistruota 
33.183, o balsavo tik 48% - 15.- 
850. M. Harris susilaukė 8.661 
rėmėjo, D. Cunningham - 7.189. 
Balsai betgi buvo skaičiuoja
mi pagal kiekvienai rinkimi
nei apylinkei paskirtų šimtų 
taškų, nesusietų su balsuoto
jų skaičiumi. Šimtas trisde
šimt apylinkių turėjo 13.000 
taškų, kuriuos abu kandidatai 
pasidalijo pagal juos rėmusių 
balsuotojų nuošimtį. M. Harriui 
teko 7.175 rinkiminiai taškai, 
Diannai Cunningham - 5.825. 
Jis rinkimus laimėjo aštuonias
dešimt vienoje apylinkėje, ji - 
keturiasdešimt šešiose apylin
kėse. Trijose apylinkėse kova 
buvo baigta lygiomis.

Nauja sistema buvo siekiama 
į tiesioginį vado rinkimų įjung
ti visus užsiregistravusius 33.- 
183 Ontario konservatorius, bet 
balsavo tik 15.850. Tad iš tik
rųjų tikslas nebuvo pasiektas. 
Kyla klausimas - ar negeriau 
būtų vado rinkimams palikti 
ligšiolinį partijos atstovų bal
savimų šiam tikslui skirtame 
suvažiavime?

Vado pažadai
Naujasis Ontario konser

vatorių vadas M. Harris rinki
miniame vajuje pažėrė keletu 
pažadų, kurie patiks ne visiems 
Ontario gyventojams. OHIP 
sveikatos draudos išlaidoms 
sumažinti jis siūlo kiekvienam 
pas gydytojų einančiam pa
cientui įvesti nedidelį vizito 
mokestį, bet gydytojo paslau
gas palikti nemokamas. M. Har
ris taipgi nori panaikinti lig
šiolinę butų nuomos kontrolę, 
tikėdamasis, kad tada bus pa
statyta daugiau namų, padidi
nančių butų pasiūlų ir sumaži
nančių jų nuomų. Jis nori atsi
sakyti ir lygaus atlyginimo už 
darbų, užšaldyti pajamų mo
kesčius. M. Harriui nepatinka 
per daug išlaidų reikalaujan
tis oficialus dvikalbiškumas 
bei jo paslaugos prancūzų kal
bai Ontario provincijoje.

Pasigirsta balsų, kad geres
niu konservatorių vadu būtų 
buvęs laikinai šias pareigas 
ėjęs ir dabar iš jų pasitraukęs 
Andy Brandtas, pasiliekantis 
parlamento nariu. Jam buvo te
kęs nedėkingas uždavinys va
dovauti Ontario konservato
rių partijai, kai ji po ilgų trium
fo metų buvo paguldyta ant 
menčių ir dar nepradėjo atsi
gauti. V. Kst.

Ministerė pirmininkė KAZIMIERA PRUNSKIENĖ su NDP partijos 
vadove AUDREY McLAUGIILIN balandžio 30 d. Otavoje

TORONTO'
Montrealio mergaičių choro 

“Pavasaris” tėvai “CARITAS” 
organizacijai aukojo $350. Nuo- 
širdžiai dėkojame.

“Caritas” rėmėjai

Zita Prakapaitė (torontietė), 
studijuojanti Western univer
sitete, Londone, Ont., įsigyti 
magistro (master) laipsnį, bu
vo pasiųsta į tarptautinius 
kursus (Tissue Culture in the 
Study of the Cardiovesculas 
System) Saskatoone. Įteikda
mas kursų baigimo pažymėji
mą, profesorius pažymėjo, 
kad Zita yra lietuvaitė, bai
gianti magistro laipsniui įsi
gyti studijas, uoliai besidar
buojanti už Lietuvos nepri
klausomybę. Šią pastabą kur
sų dalyviai ir profesoriai su
tiko su entuziastišku plojimu.

Zita Western universitete 
tarp studentų ir profesorių 
rinko parašus po peticija, rei
kalaujančia pripažinti Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymą, važiavo į Otavą demonst
ruoti, asmeniškai kalbėjosi 
su užsienio reikalų ministe- 
riu Joe Clark Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimo 
klausimu. K.

"The Toronto Sun" balan
džio 26 d. laidoje išspausdino 
Gražinos Stauskienės kaip 
pagrindinį dienos laišką re
dakcijai. Praeitis rodo, kad so
vietinė valdžia yra klastinga 
ir be gailesčio. Vakarai turė
tų būti atsargūs. Vienintelė 
priežastis, kodėl M. Gorbačio
vas rodo nuolaidų nusiginkla
vimą yra Rusijos ekonominė 
suirutė. Sovietai visus ištek
lius panaudojo ginklavimuisi. 
Nenuostabu, pačioje Rusijoje 
ir okupuotuose kraštuose pra
dėjo griūti komunizmas, žmo
nės nori išsivaduoti. To siekia

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už suruoštą 

man mergvakarį. Ačiū visoms ren
gėjoms, viešnioms ir pamergėms 
už ypatingas dovanas, puikias gė
les, skanų maistą ir šiltus žodžius.

Nuoširdi padėka mano tetai O. 
Ažubalienei, vyriausiai rengėjai 
E. Tolvaišienei bei už asmeniš
kas dovanas - tetai, Petro sese
riai A. Cirušienei, B. Prakapie- 
nei, Zitai Prakapaitei, draugėms 
- Teresei ir Janinai. Ši popietė 
praleista kartu su jumis liks mums 
ilgam prisiminimui.

Dar kartą ačiū -
Danutė'Kalesinskaitė

SKAITYTOJAI PASISAKO
NAGANA ŽEMIŲ

“Tėviškės žiburių” 8 nr. buvo 
rašyta, kad rusų nacionalistai, 
pasak dienraščio “Le Monde”, su
tiktų Baltijos kraštams pripažin
ti nepriklausomybę, bet prie Rusi
jos palikti rusų apgyventas sri
tis. Pvz. šiaurinė Estija turėtų 
būti priskirta prie Sov. Rusijos.

Kokia nesąmonė! Estija, kuri te
turi 45,000 kv km privalo atiduo
ti Rusijos respublikai rusų kolo
nistų apgyventas žemes, o pati Ru
sija turi per 17 milijonų kv km. Ar

estai kvietė tuos rusus į Estiją? 
Estai per prievartą juos turėjo pri
imti, o tūkstančiai estų buvo pa
siųsti Sibiran.

Sakoma, latvių miestuose turė
tų būti apsaugoti rusų interesai, 
turbūt specialiu statusu. Mes labai 
gerai žinome, ką reikštų specia
lus statusas emigrantams iš Ru
sijos.

Taip pat Gorbačiovas minėjęs, 
viešėdamas Lietuvoje, jei Lietuva 
atsiskirsianti nuo Sov. Sąjungos, 
tai pietinės Lietuvos dalis gali 
būti išskirta iš jos teritorijos. Ko
dėl Gorbačiovas nepasiūlė pasi
keisti minėtų sričių gyventojus 
su Gudijos lietuviais? Jis nori 
minėtas sritis atskirti ir Gudijos 
lietuvius surusinti.

Čekai ir slovakai 1918 m., įkur
dami naują Čekoslovakijos valsty
bę, reikalavo ir galėjo atstatyti 
valstybę tose pačiose ribose, ku
riose šios dvi tautos buvo X-me š. 
nežiūrint, kad aplink čekus gyve
no 3.5 milijono vokiečių ir suvo- 
kietėjusių čekų, vadinamų sudėtų 
vokiečiais, o Slovakijoje, kurią 
valdė Vengrija nuo XI š. gyvena 
700.000 vengrų.

1938 m. sudėtų vokiečiai, pade
dant Hitleriui, sugriovė Čekoslo
vakijos valstybę. Po II D. karo če- 
koslovakai atsilygino tuo pačiu: 
ištrėmė 3,2 milijono vokiečių Vo
kietijon, o vengrus - Vengrijon.

Liko neištremti apie 200.000 vo
kiečių, kurie buvo draugiški če- 
koslovakams ir neprisidėjo prie 
nacinės valdžios.

Bet baltiečiai privalo nuolan
kiai atiduoti savo žemes rusams, 
nežiūrint etninių-istorinių tei
sių ir 1920 m. sutarties su Sov. 
Rusija. R. Bulovas

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

Iš anksto dėkingi -
“TŽ” leidėjai
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

Advokatas

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

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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

CHOICE
Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE •

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ- 
tad siūlome tiesiogines 

keliones į VILNIŲ!
Toronto-Kopenhaga-Vilnius- 

Kopenhaga-Toronto

Išskridimo datos: 
Birželio 25 
Liepos 18 
Rugpjūčio 13

Grįžimo datos: 
Liepos 19 
Rugpjūčio 13 
Rugpjūčio 29

Bilieto 
kaina - 
$1299.00 Kan.

(Skridimus kitomis datomis užsakome per Frankfurtą, Helsinkį 
arba kitus miestus, pagal galiojančias taisykles.) Aptarnaujame 
lietuvius iš įvairių 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 atvykusioms 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

PRANEŠAME, kad Vilniuje įsteigtas AUDRA TRAVEL 
Corporation skyrius, kuriame dirba 5 darbuotojai. įstaigos 
adresas - Vilnius, Tumo-Vaižganto 9/1. įstaiga bus atidaryta 
lankytojams šių metų vasarą.

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

Al P IQ IMF DPI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., MLvIO IVILULLIO 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 pakelsim. 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.

Lietuva su Latvija bei Estija, 
taikingai kovodamos už lais
vę. Jos prašo vakariečių pa
galbos. Todėl yra labai svar
bu, kad JAV ir Kanada suteik
tų diplomatinį pripažinimą 
Baltijos valstybių vyriausy
bėms. J

• Lietuviškas žodis vaikui yra 
kaip sėkla dirvon, kuri su laiku pra
žysta gėlių žiedais

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

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

JŪSŲ PATOGUMUI

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

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

įvairūs patarnavimai Lietuvoje. 

* Pervežam palaikus, palikimus a Prižiūrim kapus a Perduodam 
paramą giminėms a 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.

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.

i

west realty inc., realtor 
an independent member broker

Norkus 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas 

lietuvių kalbapatarnauja

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

FAX 233-0285

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

Fk D IT Q IT O INSURANCE OrvlL^rlILrv brokers

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9Ę1K8
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 — INSURANCE 
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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TORONTO"
Anapilio žinios

— Gegužės 27, sekmadienį — 
Kapinių lankymo dieną, pamaldos 
kapinėse bus 3 v.p.p. Pamokslą 
pasakys kun. Sigitas Tamkevičius. 
Autobusas tą popietę Anapilin 
važiuos nuo Islington požeminių 
traukinių stoties 1.30 v.p.p., o 
atgal išvažiuos 5.30 v.v. Nuo 11 
v.r. veiks valgykla, tvarkoma mū
sų parapijos KLK moterų draugi
jos narių.

— Praėjusio sekmadienio Mišio
se pamokslus sakė svečias iš Lie
tuvos kun. Gintautas Kabašinskas.

— Wasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje sekmadieninės pa
maldos nuo gegužės 27 d. bus lai
komos 11 v.r.

— Susituokė Algis Ramanauskas 
su Terese Vyšniauskaite. Ruošiasi 
tuoktis Petras Pužauskas su Da
nute Kalesinskaite.

— Kun. Valdo Braukylos priim
tuvės bus birželio 10, sekmadie
nį, 1 v.p.p. Anapilio salėje. Pa
kvietimai jau platinami parapi
jos salėje po pamaldų.

— A. a. kun. P. Ažubalio mirties 
dešimtmetis bus iškilmingai pa
minėtas rugsėjo 23, sekmadienį, 
per mūsų parapijos šventę-atlai- 
dus.

— Aukojo Šv. Jono liet, kapi
nėms: $100 — L. V. Morkūnai; $50 
— A. Langas; $30 — A. Didžbalie- 
nė; $20 — E. Kasiulis; parapijai: 
$100 — dr. A. V. Valiuliai, G. Ko- 
cienė, P. V. Adomaičiai; $80 — B. 
R. Jurai; $50 — V. I. Pečiuliai, dr. 
A. R. Karkos.

— Mišios gegužės 27, sekmadie
nį, 9.30 v.r. — už Paliūnų mirusius, 
11 v.r. už žuvusius ir mirusius Lie
tuvos šaulius; Wasagoje 11 v.r. už 
a.a. Vaclovą Stanevičių.

Kun. Sigitas Tamkevičius, 
žymusis kovotojas dėl tikėji
mo laisvės ir žmogaus teisių, 
kalbės visuomenei Anapilio 
salėje gegužės 27, Kapinių lan
kymo dieną, 2 v. po pietų. Ta 
proga popietinis autobusas 
nuo Islington požeminių trau
kinių stoties Anapilin važiuos 
anksčiau nei įprasta — 1.30 
v.p.p. Atgal nuo Anapilio išva
žiuos 5.30 v.v. Visi kviečiami 
atvykti ir pasiklausyti kun. S. 
Tamkevičiaus.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $50 — Valerija Anysas; 
$15 — E. Žolpis a.a. S. Gečienės 
atminimui; $15 — E. Žolpis a.a. J. 
Ignatavičiaus atminimui. Iš viso 
statybos fonde yra $170,859. Aukos 
priimamos “Paramoje” sąsk. nr. 
8711, Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyve sąsk. nr. 155332.17 
ir “Talkoje” sąsk. nr. 4259. Aukos 
atleidžiamos nuo valstybinių mo
kesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 180 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: L. Birgelienė, Ing. Bir- 
gelytė, J. Lebedžinskas, K. Sli- 
vinskas iš Vilniaus; agr. G. Ližai
tis, J. Puleikienė, Gr. Ratnikienė, 
J. Strockienė iš Kauno; E. A. Mali
nauskai iš Klaipėdos; Tadas, Mei
lė, Nida Mickai iš Vašingtono; 
A. Lebedžinskas iš Buffalo; A. 
Albrechtienė iš Sudburio.

— Gegužės 22, antradienį, 7.30 
v.v., LN karaliaus Mindaugo me
nėje įvyks Vilniaus tautinių šo
kių ansamblio “Vingis” koncer
tas. Rengėjai — “Atžalynas”.

— LN vyrų būrelio valdybos po
sėdis — gegužės 23, trečiadienį, 
7.30 v.v., V. Drešerio įstaigoje, 
3830B Bloor St. W.

— LN visuomeninės veiklos ko
miteto posėdis — gegužės 29, ant
radienį, 7.30 v.v., LN seklyčioje.

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).

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per vi

sas Mišias pamokslus sakė kun. 
Romualdas Ramašauskas, Kauno 
Šančių parapijos vikaras.

— Sekminių novena prasideda 
šį penktadienį, gegužės 25. No
vena — tai devynios dienos prieš 
Sekmines, kai tikintieji meldžiasi, 
prašydami Šv. Dvasios pagalbos 
visai Katalikų Bendrijai, mūsų 
tautai ir savo asmeniškuose rei
kaluose. Novenos knygutės padė
tos šventovės prieangyje.

— Registracijos blankai vasa
ros stovykloms mūsų stovyklavie
tėje “Kretinga”, Wasagoj, yra gau
nami klebonijos raštinėje. Lie
tuviškai kalbantiems vaikams 
stovykla vyks liepos 1-14 d.d.; lietu
vių kilmės, bet lietuviškai nekal
bantiems vaikams — liepos 15-28 
d.d. Registruoja ir informaciją 
teikia L. Kuliavienė, tel. 766-2996 
ir R. Jaglowitz tel. 622-9919.

— Parapijos tarybos jaunų šei
mų sekcijos organizuojama gegu
žinė su žaidimais įvyks birželio 
3, sekmadienį, nuo 3 v.p.p. iki 6 v.v. 
Rennie parke (prie Morningside ir 
Runnymede). Mokestis už maistą 
ir gėrimus — $10 šeimai. Re
gistruotis pas S. Šileikienę va
karais tarp 9-10 v.v. tel. 766-9241.

— Jau platinami pasai į tarptau
tinį “Karavaną”, įvyksiantį birže
lio 15-23 d.d. Paviljonas “Vilnius” 
veiks parapijos patalpose.

— Parapijai aukojo: $2,382 — a. 
a. Sofija Gečienė (testamentu); 
$200 — E. A. Mačiulaičiai; $100 — 
L. G. Matukai, A. Masiulis; $50
— P. A. Grigai, E. G. Kuchalskiai, 
V. Dunderienė, K. Lukošius; vie
nuolynui: $50 — J. Ignatavičienė; 
Motinos Teresės labdarai: $50 — 
A. Rakauskas.

— Mišios gegužės 27, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Oną Grigo- 
nienę, 9.20 v.r. už a.a. Kazimierą 
Lukošienę, 10.15 v.r. — už gyvas ir 
mirusias motinas, už a.a. Mariją 
Rainienę, už a.a. Povilą Skučą, 
11.30 v.r. prašant Lietuvai laisvės.

KAPŲ LANKYMO DIENĄ ge
gužės 27, sekmadienį, “Tėviš
kės žiburių” administracija bus 
atidaryta nuo 1 v.p.p. iki 5 v.p.p.

Dviejų dailininkių 
paroda

Gegužės 26-27 d.d. Anapi
lio naujoje parodų salėje įvyks 
dail. Irenos Raškevičienės 
skulptūrų ir dail. Reginos Žiū- 
raitienės tapybos meno darbų 
paroda. Irena Raškevičienė at
vyko į Kanadą prieš dešimtį 
metų. Savo laisvalaikius nuo 
tiesioginio darbo panaudojo 
kūrybai. Šio dešimtmečio pro
ga skulptorė nori savo pasie
kimais pasidalinti su lietuvių 
visuomene.

Regina Žiūraitienė jau yra 
turėjusi keletą itin sėkmin
gų parodų lietuvių ir kanadie
čių visuomenei. Kaip visuo
met, parodoje bus išstatyti 
nauji tapybos rodiniai. Paro
dos atidarymas — gegužės 26, 
šeštadienį, 4 v.p.p. Gegužės 
27, sekmadienį, paroda veiks 
nuo 9.30 v.r. Parodą ruošia 
Anapilio moterų būrelis. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti 
į parodą, įsigyti bei pasigro
žėti lietuvių menininkių dar
bais. J.

Vlado Pūtvio Toronto šaulių 
kuopos pamaldos prisiminti 
mirusius šaulius bei šaules 
įvyks gegužės 27, sekmadienį, 
11 v.r. Lietuvos kankinių šven
tovėje. Jas laikys kuopos ka
pelionas kun. Jonas Staškus. 
Po Mišių eisena prie Žuvu
sioms už Lietuvos laisvę pa
minklo šv. Jono lietuvių kapi
nėse. B.

Kanados užsienio politika 
Rytų Europoje

Šiuo klausimu vienos die
nos konferencija įvyks gegu
žės 26, šeštadienį, Lakeshore 
Campus, Humber College, 3199 
Lakeshore Blvd West, Etobi
coke (truputį į vakarus nuo 
Kipling). Konferencijos pir
mininkas — Patrick Boyer, 
parlamentinis užsienio minis- 
terio sekretorius, pagrindi
nis kalbėtojas — užsienio rei
kalų ministeris Joe Clark. Įėji
mas — $25 asmeniui. Kreiptis 
pas Mary Szkambarą, 434 Royal 
York Rd., tel. 255-0151 (9 v.r- 
5 v.p.p.), vakarais tel. 243-2004.

Konferencijos atidarymas
— 9.25 v.r., po to su pertrauka 
dvi paskaitos — “Politiniai pa
sikeitimai Rytų Europoje”, 
“Ekonominiai pasikeitimai 
Rytų Europoje” ir užsienio 
reikalų ministerio Joe Clark 
kalba. Po pietų 2.30 v. trečia 
paskaita “Kariniai ir diploma
tiniai požiūriai”, diskusijos 
ir vyno bei sūrio vaišės. Inf.

Š. m. gegužės 29, antradienį, 7 v.v., Toronto Lietuvių namuose 
kun. Gintautas Kabašinskas ir kun. Romualdas Ramašauskas 

padarys pranešimus tema:

“Dabartinė religinė ir kultūrinė 
padėtis Lietuvoje”

Bus kalbama apie mokyklų ir parapijų santykius, kultūrinių vienetų veiklą, Sovietų Sąjun
gos pažiūrą į Lietuvos tautinės mokyklos sampratą, parapijų vaidmenį ir 1.1. Svečiai iš Lietu
vos atsakinės į temos klausimus ir vėliausius įvykius Lietuvoje. įėjimas laisva auka.
Visi kviečiami gausiai dalyvauti. Rengia Lietuvių namų kultūros komisija

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
reaguodama į M. Gorbačiovo atvykimą Kanadon, 

kviečia visuomenę gausiai dalyvauti

DEMONSTRACIJOJE, 
gegužės 30, trečiadienį, 12 valandą, prie 

parlamento rūmų Otavoje
Autobusai išvyks gegužės 30, trečiadienį, 6 v.r. nuo Toronto Lietuvių namų ir Anapilio sody
bos. Grįš vakare. Kelionės kaina - $35 asmeniui. Registruotis tel. 588-6225, 533-3292 arba 
asmeniškai “Krizės centre”, 1573 Bloor St.W., 3-čiame aukšte

KLB krašto valdyba
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Žymaus jauno pianisto iš Lietuvos

JUSTO DVARIONO į
KONCERTAI
1990 m. birželio 8, penktadienį, 8 v.v., 
Toronto konservatorijos rečitalio salėje, 
(273 Bloor St. W.)

ir birželio 10, sekmadienį, 4 v.p.p.,
Prisikėlimo parapijos didžiojoje salėje,
įėjimas - $10, pensininkams - $8.
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ŠALFASS "Trap” šaudymo 
pirmenybės įvyks gegužės 26. 
šeštadienį. 11 v.r.. Giedraičio 
medžiotojų ir žūklautoji! klu
be. Hamiltone. 200 taikinių. 
100 jardų. 50 išlyginamų ir 50 
dvigubų 16 jardų "A" ir “B" 
klasės šaudytojų. B.S.

Rūtos Danytės knygos 
WHERE TO LIVE (“Kur gy
venti”) sutiktuvės įvyks bir
želio 11, pirmadienį, 7 v.v. 
Wychwood Library Communi
ty Room patalpoje, 1431 Bath
urst St. (į pietus nuo St. Clair). 
Knygoje keliamos įvairios idė
jos ir problemos, kur ir kaip 
gyventi vyresnio amžiaus žmo
nėms. Knygos sutiktuvėse vyks 
diskusijos su autore. Suinte
resuoti mielai kviečiami da
lyvauti. Inf.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo Anapilyje lankymo 
valandos: sekmadieniais 10. 
30 v.r. - 8 v.v.; pirmadieniais 
1 v.p.p. - 10 v.v.; antradieniais 
1 v.p.p. - 6 v.v. Kitu laiku gali
ma susitarti, skambinant tel. 
566-8755. “Gintaro” ansamblio 
sukaktuvinė paroda dar tęsis 
gegužės 27, sekmadienį. Po to 
muziejaus patalpose bus išsta
tyti nauji rodiniai. Prašoma 
atkreipti dėmesį, kad vaikai, 
kaip ir kituose muziejuose, 
įleidžiami tik su tėvais arba 
kitais suaugusiais.

A.a. Alekso ir Onutės Rimkų 
atminimui Viktorija ir Pranas 
Adomaičiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

A.a. Agotos Stankuvienės de
vyniolikos metų mirties atmi
nimui T. Gureckas ir S. Kowell 
“Tėviškės žiburiams" aukojo 
$40.

I). Rubšys, Verdun. P.A., 
laimėjęs “Tėviškės žiburių" 
baliaus loterijoje $250, pali
ko auką $50.

A.a. Šopienės-Spilchak atmi
nimui Stefa Balienė ir sūnus 
Kęstutis iš Dearborn Hts, 
Mich., Kanados lietuvių fon
dui aukojo $50.

Norėtų padirbėti
Laimis Kmieliauskas, 27 metų 

amžiaus, dirbantis Lietuvoje kaip 
mėsininkas, norėtu atvažiuoti j 
Kanadą ar JAV ir kurį laiką pa
dirbėti. Adresas: Marijampolė 
234520, Mokolų 39-6, Lithuania- 
Europe.

Nori susirašinėti
Jurgita Mickevičiūtė, 14 m. am

žiaus, mėgstanti muziką, šokį, no
rėtų susirašinėti su savo bend
raamžiais Šiaurės Amerikoje. 
Adresas: Automobilių 18-12, Kau
nas 233043, Lithuania.

ffl MONTREAL
Motinos dienos minėjimas vyko 

AV šventovėje gegužės 13 d. Į 11 
vai. Mišias organizuotai atėjo 
Montrealio lituanistinės mokyk
los mokiniai, kurių mokslo metų 
pabaiga sutapo su šia diena. Kun. 
Iz. Sadauskas atnašavo iškilmin
gas Mišias ir pasakė šiai progai 
pritaikytą pamokslą. Mišių metu 
ir per gegužines pamaldas giedo
jo parapijos choras, vadovauja
mas muz. A. Stankevičiaus.

Į salę susirinko virš pusantro 
šimto asmenų išklausyti Kanados 
lietuvių jaunimo sąjungos paruoš
tos programos, kurią pravedė A. 
Celtoriūtė. Pradžioje D. Gabrė- 
naitė-Savigniac pateikė gražių 
minčių apie motiną. Montrealio 
lituanistinės mokyklos mokiniai, 
paruošti mokytojų, padainavo, pa
deklamavo ir pašoko tautinių šo
kių. Po to mokiniai iš savo klasės 
mokytojų gavo mokslo metų baigi
mo pažymėjimus. Šiais mokslo 
metais baigiamosios klasės nebu
vo, bet mokėsi 29 mokiniai.

KLB Montrealio apylinkės val
dybos pirm. A. Staškevičius pa
sveikino motinas ir padėkojo vi
siems programos dalyviams. Mi
nėjimas baigtas visų sugiedota 
“Marija, Marija”. Visi pasivaišino 
kava ir pyragais.

Šauliai gegužės 13 d. lankė savo 
brolius šaulius, palaidotus Notre 
Dame dės Neiges kapinėse.

Birželinių minėjimas, šiais me
tais organizuojamas KLB Mont
realio apylinkės, vyks birželio 14, 
ketvirtadienį, 7 v.v. Po vainiko pa
dėjimo prie žuvusių dėl Kanados 
paminklo Dorchester Sq. pamal
dos bus Marijos, Pasaulio Kara
lienės, katedroje. Čia lietuvių mu
zikinę dalį atliks naujai besiorga
nizuojąs mišrus kvartetas.

Justo Dvariono, jauno pianisto 
iš Lietuvos koncertas. įvyks birže
lio 15, penktadienį, 7 v. 30 min. 
AV parapijos salėje. Įėjimas — 
$10, studentams ir pensininkams 
— $8. Koncertą organizuoja Kana
dos lietuvių jaunimo sąjungos 
Montrealio skyrius. Pelnas ski
riamas fondui, kurio tikslas suda
ryti sąlygas Lietuvos jaunimui da
lyvauti tarptautiniuose konkur
suose, atstovaujant Lietuvai.

Seselė M. Paulė, paruošusi vai
kučius pirmajai komunijai, gegu
žės 27 d. po 10 vai. Mišių pradės 
pamokas sutvirtinimo sakramen
tui.

Carol Pauline Juzalaitytė ir To
nine Mendolia ruošiasi vedyboms.

A.a. Viktoras Sušinskas, 72 m. 
amžiaus, mirė gegužės 10 d. Po pa
maldų AV šventovėje gegužės 14 
d. palaidotas Notre Dame dės 
Neiges kapinėse. Liūdi žmona, 
trys dukterys su šeimomis ir sū
nus bei kiti artimieji. B.S.

Dėl informacijos skambinti: 
Alvydui Sapliui tel. 654-9052, 
Veronikai Krausaitei tel. 920-7895, 
Mirgai Šaltmiraitei tel. 762-0667.

Visus maloniai kviečia - 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga 
_______ __________ K

Demonstracija Otavoje
Ryšium su M. Gorbačiovo vi

zitu Kanadoje KLB krašto val
dyba kviečia visuomenę daly
vauti demonstracijoje, kuri 
įvyks Otavoje gegužės 30 d., 
12 v. prie parlamento rūmų. 
Autobusai išvyks trečiadienį, 
gegužės 30, 6 v.r. nuo Lietuvių 
namų ir Anapilio. Registruotis 
Krizės centre, Lietuvių na
muose tel. 588-6225 arba 533- 
3292. Per kapinių lankymo 
dieną, gegužės 27, bus galima 
registruotis ir Anapilio salė
je. Kelionės kaina — $35 asme
niui. Kelionę reikia užsimokė
ti registruojantis. Inf.

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.

PATIKSLINIMAS
“TŽ” 1990 m. 20 nr. įvadiniame 

redakcijos žodyje į straipsnį “Įvy
kiai Kauno žydų akimis" spausdi
nant yra praleisti keli žodžiai, be 
kurių sakinys liko ne visai aiškus. 
Sakinys prieš paskutinę pastraipą 
turėjo būti toks: “Tik vėliau iš kelio
likos LAF priklausiusių narių susi
darė nacionalsocialistų (naciona
listų) grupė, kuri pasidavė hitleri
nės Vokietijos politikai ir nereika
lavo Lietuvai nepriklausomybės”.

Paieškojimas
Ieškomi - Vytautas Vilkelis ir 

Petronėlė Vilkelytė. Jų ieško Juozas 
Mikalauskas iš Marijampolės raj. 
Trobiškių km. Jie patys arba žinan
tys apie juos prašomi pranešti “Tė
viškės žiburių” adresu.

NAUJOS KNYGOS. Anapilio kny
gyne gauname daug naujų leidi
nių, išleistų laisvėjančioj Lietu
voj. Kapinių lankymo dieną kny
gynas veiks nuo 9 v.r. iki po pamal
dų kapinėse. Kviečiame aplankyti.

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

MOKYTOJA, 28 metų, iš Lietuvos 
ieško darbo. Gali prižiūrėti vaikus 
ar vyresnio amžiaus žmones. Skam
binti tel. 494-5650 Toronte.

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

Kanados Lietuvių 
dienos

Jos įspūdingai praėjo gegu
žės 18, 19 ir 20 d.d. Hamiltone, 
Ont. Lietuvių dienas organiza
vo KLB Hamiltono apylinkės 
valdybos sudarytas komitetas. 
Dienų atidarymas įvyko gegu
žės 18, penktadienį, Hamilto
no Public Library patalpose. 
Čia buvo dail. Snaigės Šilei
kienės meno paroda. Dramos 
grupė “Aukuras” suvaidino 
Antano Rūko komediją “Bubu- 
lis ir Dundulis”. Vakare Jau
nimo centre linksminosi jau
nimas. Gegužės 19, šeštadie
nį, iš ryto vyko krepšinio 
rungtynės, o vakare — Conven
tion Centre patalpose susipa
žinimo vakaras. Gegužės 20, 
sekmadienį, pamaldos evange
likams buvo laikomos Christ 
Latvian Lutheran šventovėje, 
o katalikams — St. Patrick 
šventovėje. Pastarojoje Mišias 
su dešimt kunigų koncelebra- 
vo vysk. Paulius Baltakis, 
OFM. Jis pasakė ir pamokslą. 
Koncertą “Laisvė Lietuvai” 
Mohawk College auditorijoje 
atliko Hamiltono, Londono, 
Toronto lietuvių meninės veik
los vienetai ir “Vingio” an
samblis iš Lietuvos. Dienos 
pasižymėjo gausiais dalyviais. 
Plačiau —vėlesniame “TŽ” nu
meryje. Dl.

GALIU PRIŽIŪRĖTI VAIKUS ar 
vyresnio amžiaus žmones. Skambin
ti Marytei tel. 277-5136 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS savaitėmis lie
tuvių rajone Wasagoje gražus ir di
delis trijų miegamųjų vasarnamis. 
Skambinti dienos metu tel. 252- 
4659 Toronte.

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

GAUTA NAUJA SIUNTA “Olym
pia” ne elektrinių rašomų mašinėlių 
su lietuvišku raidynu. Skambinti 
ar rašyti: S. Prakapas, 49 Norseman 
St., Toronto, Ont. M8Z 2P7. Tel. 
233-4486.

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

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

Vilniaus inžinerinio statybos instituto 
tautinių šokių 
ansamblio “VINGIS"

įvyks birželio 2, šeštadienį, 5 v.p.p.,
Plateau salėje, 3700 Calixa Lavallee St. (Lafontaine Parke)

Montrealyje
Automobiliai nemokamai statomi aikštėje už salės.
Bilietai - $12, moksleiviams - $6, vaikams iki 6 metų nemokamai.
Iš anksto perkantiems bilietus vietas rezervuojame.

Po koncerto ansambliečių priėmimas - vakarienė
Aušros Vartų parapijos salėje, (ėjimas $5.

Kviečiame visus - RENGĖJAI

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus .......... ...... 121/a% Taupymo-special................ 7 %
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr...........61/2%

1 metų ......... ...... 11'/2% Taupymo-kasdienines........ 6'/4°/o
180 d. -364 d. ..... 11 /4//° Einamos sąsk....................... 41/2°/o
120 d. - 179 d.
60 d. - 119 d.

11 1/a°4..... ' RRIF - RRSP-term...........
..... 103/4%

12'72%
30 d.-59 d.......... 103/4% HKI1’ HHbP taup............

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 14’/4% asmenines - nuo 14'/4%

8 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite" 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 10‘ 2
Antr.,treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 200’ 6 00

IŠNUOMOJAMAS kambarys mo
teriai daugiabučio namo pastate 
High Parko rajone. Skambinti dar
bo dienomis nuo 8 v.r. — 6 v.v. tel. 
488-7607.

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

PARDUODAMAS 1988 Toyota Ter
cel automobilis, 5 bėgių, 5 durų, 
su radiju ir kasete. Skambinti tel. 
654-5481 Toronte.

JAUNA MOTERIS ieško darbo na
mų ruošoje, vaikų priežiūroje ar 
ligonių slaugyme. Vyras gali at
likti namų remonto ir dažymo dar
bus. Skambinti bet kuriuo laiku tel. 
766-2171 Toronte.

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.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954


