
This weekly newspaper was mailed on 
Tuesday. June 5.1990

Nr. 23 (2102) 1990 BIRŽELIS-JUNE 5* LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD.. MISSISSAUGA. ONT. L5C 1T3. CANADA Tel. (416)275-4672 • 75 ct.

Tiesos žodis
Visas pasaulis žino, kad tiesos žodis Sovietų Sąjun

goje nepageidaujamas. Jei kas ir norėtų, būtų stačiai 
neįmanoma paskelbti tikslesnius duomenis apie tai, 
kiek žmonių sovietinėje imperijoje nukentėjo dėl tie
sos žodžio: kiek persekiota, tardyta, kankinta, kalinta, 
tremta, žudyta. O tiksliausia išvada turbūt būtų: visi So
vietų Sąjungos gyventojai septynis dešimtmečius ken
tėjo dėl tiesos žodžio, nes tiesos badas skurdino žmo
gaus dvasią. Užčiauptos lūpos nuo darželinio mokinu
ko iki žilagalvio pensininko išaugino sovietinio tipo 
žmogų — skirtingą naujųjų laikų ne tik medžiaginį, bet 
ir dvasinį vergą. Sistemos utopininkams, saugojant par
tijos liniją, ne vien tiesos žodis, bet ir mintis tapo šalin- 
tinu dalyku. Buvo baudžiami ir naikinami visi tie, ku
rie, valdovų manymu, tiesos žodį galėtų tarti.

P
ENKMEČIAIS vis pratęsiama tiesioji partijos li
nija ėmė kreivotis. Pro atdarą langą į platųjį pa
saulį smelkėsi vis daugiau jaunosios kartos žvilgs
nių. Ir praregėtas milžiniškas atsilikimas. Už tai kas 

nors turėjo būti kaltas. Suniekintas Stalinas, pasmerk
tas jo kultas, tik ne toji penkmečiais į nežinią šuoliuo
janti partijos linija. Iškilusi drąsioji mąstymo permai
na, senų smegenų naujais instrumentais operacija su
drebino visos imperijos pamatus: jei “šventieji” nebe 
šventi, tai kas šiandien tikra? Ideologiniai susvyravi
mai, ieškojimas vakarietiško tipo politinių išeičių, pro
pagandinė šluota, per dešimtmečius šlavusi maisto len
tynas, turėjo pakreivoti tą tiesiąją liniją, net atšakomis 
išsibrėžti, net skersiniais brūkšniais išdrįsti rodytis 
negirdėtais vardais, atkurtais nebe tos pačios spalvos 
judėjimais. Ir tada viso to subraškėjimo priekin refor
mų, ieškotojai išstūmė gudresnį, mokytesni bendramin
tį Gorbačiovą.

P
AVERGTIEJI, taigi ir mūsų tauta, tame permai
nų sūkuryje nubrėžė ryškią skersinę liniją. Griū
ti su vis garsiau braškančia imperija, su penkias
dešimt metų tautą smaugusiu okupantu — kas benorė

tų? Šiuo metu Šiaurės Ameriką lankantis laisvės kovo
tojas, pogrindžio spaudos kūrėjas ir leidėjas, sąžinės 
kalinys kunigas Sigitas Tamkevičius gyvu žodžiu patvir
tina “Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” išlikimo 
stebuklą ir jos didžiąją reikšmę tautos atgimimui. Už 
tiesos žodį gulaguose buvo sumokėta labai aukšta kai
na. Šiandien tėvynėje laisvėjantis tiesos žodis tampa 
nepamainomu švyturiu, rodančiu kelius ir į nepriklau
somybės įgyvendinimą. Tiesa, jis nėra uniforminis. To 
ir būti negali. Mąstymai ir siūlymai sulapoja nevieno
dais lapais, nors jie visi traukia tos pačios žemės sultis. 
Užtat nenuostabu, kad ten, kur mintys laisvai reiškia
mos, atsiranda ir visiems lengvai pastebimų nesutari
mų. Į tai betgi nereikėtų žiūrėti kaip į vienybės stoką. 
Vienybė ardoma tik tada, kai kertamos siekių šaknys, 
kad užmojai nebelapotų ir nudžiūtų. Taipgi ir visiška 
tyla vienybei gali daugiau kenkti negu skirtinga nuo
monė. Užsimerkimas prieš bendruosius reikalus, igno
ravimas asmenų, kurie šiandien vykdo sunkų laisvės 
įgyvendinimo darbą, žvilgčiojimas tai į Vilnių, tai į Mask
vą su slaptu klausimu, kas laimės — visa tai, kad ir su 
pasyvumo atspalviu, šiuo tautai likiminiu laikotarpiu 
yra ne mažesnis būtinosios vienybės ardymas. Tiesos 
žodis turi jungti ir visus judinti. Jis turi būti tikrasis lai
das į šviesesnį busimosios mūsų valstybės rytojų. “Ir 
šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi”. Negi mes galėtu
me išlikti gyvais kitaip? Negi galėtume, jei mūsų žings
nius lydėtų netikrumo ir abejonių šešėliai? Č.S.

P&SČLLlliO įvykiai
JAV PREZ. G. BUSHO IR SOVIETŲ SĄJUNGOS PREZ. M. GOR
BAČIOVO POKALBIUOSE VAŠINGTONE buvo žengtas tvirtas 
žingsnis, vedantis į šaltojo karo laidotuves draugiškų derybų su
kurtose kapinėse. Prez. G. Bushas stengėsi pabrėžti, kad abipu
sio draugiškumo dėka buvo pašalintas karo pavojus. Tokiai min
čiai pritarė ir besišypsantis prez. M. Gorbačiovas. Tenka sutikti, 
įspūdingai atrodo branduolinių ginklų skaičių sumažinančios 
sutartys, bet liko dar tolimas kelias iki visiško tokių ginklų pa
naikinimo. Jį galbūt sutrumpins dažnesni abiejų vadų susitiki
mai bent porą kartų per metus ir kitos sutartys. Didžioji abiejų 
Vokietijų sujungimo atnešta problema liko neišspręsta. Prez. 
M. Gorbačiovas vis dar nesutinka tokios svorį atgavusios Vokie

KANADOS ĮVYKIAI

Karo nusikaltėlių teismai
Ontario aukščiausiasis teis

mas Toronte pripažino visiš
kai nekaltu buvusį Vengrijos 
policijos kpt. Imrę Fintą. Jis 
buvo teisiamas kaip II D. karo 
nusikaltėlis pirmajame tokių 
nusikaltėlių teisme pačioje Ka
nadoje. Tuos teismus leido 
įvesti teisėjo J. Deschenes at
liktos karo nusikaltėlių paieš
kos. Juos yra patvirtinęs Ka
nados parlamentas. Naujasis 
įstatymas leidžia teisti visus 
Kanadoje gyvenančius asme
nis, kaltinamus kitur įvykdy
tais kariniais nusikaltimais. 
I. Fintą, 77 metų amžiaus senu
kas, susilaukė net aštuonių 
kaltinimų, susietų su 8.716 
Vengrijos Szegedo žydų liki
mu 1944 m. birželio mėnesį, 
kai Vengriją jau buvo okupa
vę vokiečiai. Keturi kaltini
mai buvusiam policijos kpt. I. 
Fintai buvo mesti dėl karinių 
nusikaltimų, kiti keturi — dėl 
žmoniškumą pažeidusių nusi
kaltimų. Iš tikrųjų visi kaltini
mai sukosi apie Szegedo žydų 
sutelkimą laikiniame gete, jų 
nugabenimą geležinkelio sto- 
tin ir įsodinimą į vokiečių at
siųstus vagonus. Iš Szegedo 
patys vokiečiai juos išsivežė 
į koncentracijos stovyklas 

Austrijoje ir Lenkijoje. Ilgos 
kelionės metu kai kurie žydai 
mirė perkrautuose transpor
tiniuose vagonuose, o jų dides
nis skaičius žuvo koncentraci
jos stovyklose, kurias taip pat 
tvarkė vokiečiai.

Bylą laimėjo I. Fintą gynęs 
advokatas Doug Christie, atsi
sakęs savų liudininkų, bet 
taikliai sugriovęs kaltintojų 
liudijimus. Išlikusių gyvų žy
dų kaltinimai, praėjus ketu
riasdešimt penkeriems me
tams, daugiausia rėmėsi jaus
mais, stokojančiais konkrečių 
faktų. Kalbėdamas dvylikos 
prisiekusiųjų tarybai, advoka
tas D. Christie pabrėžė, kad I. 
Fintą buvo kaltinamas keistai 
skambančiu žydų pagrobimu, 
apiplėšimu, žiaurumu ir net
gi žudymu. Tačiau liudininkai 
švaistėsi tik jausmingomis 
bendrybėmis, neįrodydami tų 
nusikaltimų. Esą kpt. I. Fintą 
vadovavo vengrų policinin
kams, surinkusiems Szegedo 
žydus gete, juos nuvežusiems 
į traukinius, bet jis pats žydų 
neplėšė, nekankino ir nežudė. 
Tokių jo nusikaltimų neįrodė 
nė vienas liudininkas.

(Nukelta į 9-tą psl.)

Kai M. Gorbačiovas lankėsi Kanadoje, Otavoje demonstravo 2000 baltiečių minia. Viršuje - demonstrantai, 
netilpę Notre-Dame katedroje-bazilikoje ekumeninių pamaldų metu; apačioje — dalis lietuvių su 50 pėdų ilgumo 
Lietuvos trispalve Nuotr. VI. Paliulio

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Kodėl tyli švedų intelektualai?
A. LEMBERGAS

Švedų kairiųjų intelektualų 
tyla Pabaltijo klausimu labai 
lengvai suprantama, rašo 
Stockholmo liberalų dienraš
tyje “Dagens Nyheter” (gegu
žės 15) rašytojas Anderz Har- 
ning. Pasak jo, visų protestų 
šaknys būna grynai egoistiš
kos. Kadangi kalbos apie Pa
baltijį nepadeda išgarsėti ar 
gauti stipendijų, todėl “kairė” 
ir tyli, aiškina autorius. Esą 
švedai intelektualai elgiasi 
lygiai taip, kaip galima tikė
tis. Niekas nenori nepatogu
mų sau. Visos problemos turi 
būti pateisinamos ir patvirti
namos tų instancijų, kurios va
dovauja kultūros gyvenimui.

Nei pagarsėsi, nei praturtėsi
Kaip tik dabar ne visiškai 

tikra, kad ugningi žodžiai už 
Lietuvą padėtų pagarsėti ar 
gauti stipendiją. Tai nėra dar 
tvirta valiuta Lietuvos proble
moje. Čia labai svarbu per 
anksti nepasireikšti. Net jei 
didieji drambliai pamažu kyla 
į areną ir trimituoja, bet jiems 
nepatinka, jog kas nors kitas 
pasirodė pirmas. Oficialiai, 
žinoma, nuduodama, kad taip 
nėra. Bet kokių nors stipendi
jų iš to nebus, ironizuoja rašy
tojas ir sako: jei drambliai vis 
dėlto, nepaisydami visų spė
liojimų, susidomėtų Lietuva, 
tai jie pirmiausia rašytų vie
šus laiškus ir atsišaukimus. 
Labai svarbu patekti į tokius 
vardinius sąrašus.

Švedas rašytojas pasakoja, 
kad pernai rudenį Goetebor- 
go meno akademijoje viešėjo 
dvylika lietuvių menininkų, 
kurie surengė labai gražią pa
rodą. Švedų masinės komuni
kacijos priemonės domėjosi 
tik labai paviršutiniškai. Kul

tūros redakcijos beveik visiš
kai nesidomėjo. Dar buvo per 
anksti pasisakyti dėl lietuvių 
kultūros ir kalbėtis su jos puo
selėtojais. Didieji drambliai 
nepakėlė straublio. Abejoti
na, ar iš viso praėjusį rudenį 
lietuvių kultūra egzistavo. 
Vienas kitas dramblys sumo
savo didelėmis ausimis, mė
gindamas išgirsti kokį nors 
“galybės” signalą, bet jo ne
buvo.

Prisitaikėlių palikimas
Rašytojas tęsia: viena iš dau

gelio Lietuvos problemų, aiš
ku, ta, kad sovietinį krašto iš
prievartavimą Švedija tuojau 
pripažino. Kiti kraštai to ne
padarė, bet jie ir nėra tokie 
pragmatiškai dalykiški kaip 
Švedija. Sov. Sąjunga labai ar
ti jos. Daugelį metų reikėjo 
gerai sugyventi. Didžioji sep
tyniasdešimtmečio kairiųjų 
dalis iš tikrųjų mylėjo lygybės 
ir brolybės aukso rojų. Ten bu
vo laimė, nes ten buvo galybė. 
Daugelis švedų intelektualų 
jautė pašaukimą stovėti revo
liucijos avangarde, kuris tu
rėjo ir Švedijoje sukurti ro
jaus būseną. Prisimenu, — pa
žymi rašytojas, — kad ilgą lai
ką visi baltiečiai švedų kairių
jų sąmonėje buvo naciai. O kas 
gi nori būti nacis ar bendrauti 
su naciais?

Geografinis nuotolis visuo
met turėjo didelį vaidmenį 
švedų septintojo dešimtmečio 
kairiųjų liturgijoje. Tolimų 
šalių problemos visuomet bu
vo detaliai keliamos. Dėl dau
gybės priežasčių daug papras
čiau ir ne tiek pavojinga kur
ti Pietų Afrikos, Čilės ar Piet
ryčių Azijos komitetus, negu 
atitinkamus Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos komitetus.

Staigus visos Rytų Europos 

išsivadavimas laikinai nutil
dė mėgėjus ir kongresų lanky
tojus. Bet profesionalai labai 
greitai prisitaikė. Tie patys di
dieji drambliai, kurie visai ne
seniai trimitavo Rytų valsty
bių socializmo garbei, dabar 
kasdien per masinės komuni
kacijos priemones teigia, kad 
iš tikrųjų jau seniai jie numa
tė įvykius pirma laiko ir kad 
Rytų valstybės dabar jau ieško 
tokio tikro socializmo, kaip jis 
formuojamas Stockholme su 
jo priemiesčiais.

Visuomenė sveikiau galvoja
Rinkimų duomenys Rytuose 

iki šiol turėjo būti didelė staig
mena didiesiems drambliams, 
bet jie gerai gyvena iš permai
nų ir jas lygiai dalykiškai bei 
įžvalgiai sveikina, kaip anks
čiau sveikino senąsias siste
mas. Dabar jau kuris laikas 
teisėta girti naująją tvarką su 
laisvais rinkimais ir atviro
mis sienomis. Dalis politikų 
svajotojų, aišku, jaučiasi ne
tikri. Išsivadavimas Rytuose 
įvyko per greitai. Jie nostal
giškai ilgisi senų septyniasde
šimtmečio laikų, kai juoda bu
vo juoda ir balta buvo balta.

Savo kritiškas pastabas ra
šytojas Harningas išdėstė pa
siskaitęs kiek anksčiau tame 
pačiame Stockholmo laikraš
tyje konfliktų tyrinėtojo Wil- 
helm’o Agrell’o polemišką 
straipsnį, kuriame jis reiškė 
pasipiktinimą dėl švedų pasy
vumo Lietuvos klausimu, ypač 
dėl “ausis kurtinančios tylos”, 
kuri būdinga kultūros ir poli
tikos gyvenimo įžymybėms, ir 
ne vien tik kairėje.

To negalima pasakyti apie 
plačiuosius švedų visuomenės 
sluoksnius, kur ir anksčiau,

(Nukelta į 3-čią psl.) 

tijos palikti Atlanto sąjungo
je, o prez. G. Bushas nenori 
jos išjungti. Šiuo klausimu va
dų pokalbiuose Vašingtone 
nebuvo padaryta jokios pažan
gos. Staigmena tapo abiejų 
prezidentų Vašingtone pasi
rašyta naujoji prekybos sutar
tis. Prez. G. Bushas, padaręs 
nuolaidą prez. M. Gorbačio
vui, pasiliko teisę jos patvir
tinimo JAV kongrese siekti 
tik tada, kai Sovietų Sąjunga 
priims emigraciją lengvinan
tį įstatymą, kuris labiausiai 
rūpi JAV žydams ir Izraeliui. 
Prez. G. Bushas teisinasi, kad 
tik tokiu atveju Sovietų Sąjun
ga susilauks naujosios sutar
ties prekybinių lengvatų. O 
kaip su Lietuva? Juk šios su
tarties atmetimu prez. M. Gor
bačiovas buvo spaudžiamas 
pradėti taikias derybas su ne
priklausomybės atstatymą pa
skelbusia Lietuva. Prez. G. 
Bushas, užmiršęs tokią takti
ką, dabar kartoja jau daug kar
tų girdėtus žodžius, kad JAV 
niekada nepripažino Lietuvos 
ir kitų Baltijos respublikų 
įjungimo Sovietų Sąjungon ir 
kad jis remia laisvą tų šalių 
apsisprendimą.

Otava ir Vašingtonas
Kietą liniją Lietuvos reika

lu prez. M. Gorbačiovas pradė
jo bendroje spaudos konfe
rencijoje su Kanados ministe- 
riu pirm. B. Mulroniu. Staiga 
Lietuva jam tapo Sovietų Są
jungos vidaus reikalu. Esą rin
kimus laimėję Lietuvos avan
tiūristai staiga paskelbė ne
priklausomybę, pasinaudoda
mi proga, kad tada Sovietų Są
jungoje dar nebuvo patvirtin
ta prezidentinė sistema ir res
publikų pasitraukimo įstaty
mas. Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalai yra sprendžiami pa
gal jos įstatymus. Prez. M. Gor
bačiovas nutylėjo, kad tikrie
ji avantiūristai buvo J. Stali
nas ir A. Hitleris, palaidoję 
Baltijos respublikų nepriklau
somybę jų priverstiniu įjungi
mu į Sovietų Sąjungą. Kovo 11 
d. paskelbtas Lietuvos nepri
klausomybės atstatymas nėra 
avantiūra, bet tų didžiųjų avan
tiūristų padarytos skriaudos 
atitaisymas. Ir spaudos konfe
rencijoje Vašingtone prez. M. 
Gorbačiovas Lietuvos nepri
klausomybę drįso laikyti vi
daus reikalu, nesusilaukda
mas prez. G. Busho viešos reak
cijos. Blokados atšaukimo 
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klausimo prez. M. Gorbačiovas 

nelietė, o nepriklausomybės 
reikalams vėl piršo sovieti
nius įstatymus, sprendimą siū
lančius per penkerius ar sep
tynerius metus. Spaudos kon
ferencijoje Otavoje tylėjo mi- 
nisteris pirm. B. Mulronis, o 
Vašingtone — prez. G. Bushas.

Problema Maskvoje?
Maskvą, išskrisdamas Ota- 

von ir Vašingtonan, prez. M. 
Gorbačiovas paliko su pustuš
tėmis maisto parduotuvių vit
rinomis, o grįžęs rado savo di
džiausią varžovą B. Jelciną, 
atmetantį maisto kainų pakei
timus. Rusijos federacinės 
respublikos aukščiausioji ta
ryba B. Jelciną jau išrinko sa
vo pirmininku, kurį vakarie
čiai yra linkę vadinti prezi
dentu. B. Jelcinas gavo 535 
balsus, premjeras A. Vlasovas 
— 467, nors jį rėmė tikrasis So
vietų Sąjungos prez. M. Gorba
čiovas. Tarybos pirm. B. Jelci
nas turi tik keturiais balsais 
užsitikrintą atstovų daugumą, 
bet jis kalba apie pilną Rusi
jos federacinės respublikos 
autonomiją Sovietų Sąjungo
je, pirmumo teisę saviems 
įstatymams, visišką žemės ir 
jos turtų kontrolę. Šia proga 
prisimintina, kad Rusija gy
ventojais ir plotu yra didžiau
sia Sovietų Sąjungos respubli
ka. Tarybos pirm. B. Jelcino 
reformos šioje respublikoje 
galėtų tapti skaudžia politine 
rakštimi Sovietų Sąjungos 
prez. M. Gorbačiovo reformų 
soste. Rusijos federacinės 
respublikos aukščiausiosios 
tarybos pirm. B. Jelcinas į sa
vo planus yra įtraukęs net ir 
tiesioginius Rusijos ryšius su 
kitomis respublikomis.

Svečias iš Vilniaus
B. Jelcinas jau rinkiminia

me vajuje buvo pasisakęs už 
tiesioginius Rusijos ryšius su 
Lietuva, Latvija ir Estija. Šį 
pažadą jis dabar tesėjo, pri
imdamas Maskvon atvykusį 
Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos pirm. Vytautą Lands
bergį. Prez. M. Gorbačiovas jį 
laiko nepageidaujamu asme
niu Maskvoje ir Lietuvos ne
priklausomybės nugarkaulį 
tikisi palaužti ekonomine blo
kada. B. Jelcinas ir V. Lands
bergis kalbėjo apie tiesiogi
nius abiejų respublikų — Ru- 

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Tvirtas tiesos žodis
ŽydŲ organizacijos laiškas JAV prezidentui

Lietuvos drama. Venezueloje I
Kun. Alfonso Svarinsko vizitas išjudino visą kraštą talkinti Lietuvai kovoje už nepriklausomybę

Sovietų Žydų Pietų Kalifor
nijos tarybos pirmininkas Si 
Frumkin balandžio 10 d. pre
zidentui George Bushui Lietu
vos reikalu parašė laišką, ra
ginantį prezidentą pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Šis laiškas yra reikšmingas do
kumentas, galįs padaryti pra
džią pagerinimui lietuvių-žy- 
dų santykių, kuriuos sugriovė 
bolševikų ir nacių okupacijos. 
Čia skelbiamas laiško verti
mas į lietuvių kalbą.

Mielas p. Prezidente,
Sunku išaiškinti, kodėl Ame

rikos vėliava užsienyje yra 
įtakingesnė negu m ūsų krašte. 
Visame pasaulyje, ypač tose 
pasaulio dalyse, kurios gyve
no priespaudoje ir ją pažino, 
“Stars and Stripes’’ atstovau
ja idėjai, siekiams, net neįvyk
domoms svajonėms. Mūsų vė
liava stovi už lygybę, laisvę ir 
teisingumą. Ji atstovauja di
džiajai galybei, kuri respek
tuoja individą teises, žmo
nėms, kuriems rūpi visame pa
saulyje visų gėris, tautai — ku
ri nori daryti gera.

Yra teisinga sakyti, kad tuo
se kraštuose, kurie nešė prie
spaudą ir dabar išsilaisvino, 
ir kuriuose laisvė dar ir da
bar tebėra beveik neįvykdoma 
svajonė, Amerika yra mylima, 
respektuojama ir tiesiog gar
binama ne dėl karinės jėgos, 
bet dėl laikymosi biblinio įsa
kymo: “Siek vien tik teisin
gumo”.

Pone Prezidente, dėl šito
kią pažiūrą ir tikėjimo Jung
tinės Amerikos Valstybės at
sisakė pripažinti triją nedide- 
lią Baltijos kraštą okupaciją, 
kurią įvykdė pikta, raji ir žu
dikiška imperija. Pusę šimt
mečio nepriklausoma Lietuva 
buvo mūsą užsienio politikos 
principas, gal ir ne taip ryš
kus, bet Rytą Europos žmo
nėms davęs viltį, kad ją nepa
liko teise ir teisingumu besi
vadovaujanti valstybė, kurios 
idealus išreiškia Laisvės statu
la, Vėliava (Stars and Stripes) 
ir Konstitucija. Bet kaip iro
niška, kad tuo metu, kai Lietu
vos žmonėms laisvė tapo tikro
ve, kurios laukė kelis dešimt
mečius, tikėdama Amerikos 
tikra ir nuoširdžia parama, 
mūsą vyriausybė neapsipręs- 

MYLIMAM TĖVELIUI
Lietuvoje mirus, 

ALFREDUI BRAŽIUI ir šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą -

J. Bakis
K. Budrevičius
M. R. Gertai
P. A. Kaziliai

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

dama susvyravo gal ir dėl prag
matiškai naudingą motyvą, 
bet nevertą nei mūsą tautos, 
nei Jūsų, kaip tos tautos va
dovo.

Aš girdėjau prezidento 
Landsbergio prašymą, girdė
jau jo nusivylimo ir skausmo 
žodžius, kai pripažinimo pra
šymas nebuvo išgirstas labiau
siai reikalingu metu. O juk 
Lietuvos pripažinimas tęsiasi 
penkis dešimtmečius. Aš ži
nau, kad Jūsų sprendimas yra 
sunkus; Jūs apsisprendėte už 
perestroiką ir Gorbačiovo pas
tangas atgaivinti pražūčiai pa
smerktą ir beviltišką sistemą. 
Jai lemta sugriūti, nežiūrint 
kaip Jūs ar kas kitas bandytą 
ją paramstyti.

Aš atstovauju sovietą žy
dams: vyrams, moterims ir vai
kams, kurie gerai pažįsta so
vietinę sistemą. Jie yra paty
rę valdišką antisemitizmą, 
diskriminaciją, smurtą ir gau
ją grasinimus. Jie taip pat my
li Ameriką, tiki ja ir jos idea
lais. Jie irgi nusivylę, kad ne
siryžtama daryti tai, kas tei
singa — pripažinti Lietuvos 
nepriklausomybę, pasikeisti 
ambasadoriais ir pasauliui 
parodyti, kad Amerika vėl, 
kaip daug kartą yra buvę pra
eityje, pasipriešina tironui, 
gina negalinčius apsiginti ir 
drąsiai atsistoja tiesos pu
sėje.

Pone Prezidente, prašau vi
są pasaulyje prispaustąją var
du, vardu tą, kurie mus myli 
ir į mus deda viltį — nesitrau
kite! Pasipriešinkite prieš 
tuos, kurie desperatiškai ban
do išlaikyti imperiją, kurios 
siūlės supuvusios ir irsta. Te
gu Amerika į savo istorijos la
pus įrašo kilną epizodą — at
sistojome tiesos ir teisingumo 
pusėje!

Laišką pasirašęs Si Frum
kin yra Sovietų Žydų Pietų Ka
lifornijos tarybos pirminin
kas, Sovietų Žydų emigrantų 
draugijos vicepirmininkas ir 
Sovietų Žydų tarybos sąjun
gos direktorius.

Sovietų Žydų tarybos sąjun: 
ga yra įtakinga organizacija. 
Jos garbės komitete ir kituo
se veiksniuose yra žymių aka
demikų, JAV kongreso narių, 
aukštų valdžios pareigūnų, 
rabinų. J. Kj.

V. UTENIS

Visą 1990 m. kovo mėnesį 
trukęs kunigo Alfonso Sva
rinsko vizitas Pietų Ameriko
je buvo tikra dangaus dovana 
lietuviams, ypač Venezueloje. 
Čia jis veikė kaip kunigas, gai
vindamas ir stiprindamas mo
dernaus gyvenimo dulkėmis 
užkrėstą tautiečių dvasią. 
Kaip lietuvis, jis nuteikė savo 
brolius tautiniam darbui, at
mesdamas tvirtinimą “kur ge
ra, ten tėvynė”, kaip liūdną be- 
idėjinio materializmo išpaži
nimą. Kun. Svarinskui tėvynės 
duona ir druska visuomet bu
vo skanesnė už svetimųjų per
šamus “dangaus migdolus”.

Iš tikro, tėvynei esant pavo
juje, niekas neturi teisių — vi
si turi tik pareigas. Tiktai tas 
lietuvis laimi gyvenime, kuris 
nėra patenkintas tuo, ką jis 
veikia, kuris yra pasiryžęs tai 
kiekvieną dieną tobulinti, ku
ris rungiasi su kliūtimis, kad 
įgyvendintų idealą, ir tai, kas 
galima, paverstų tikrove.

Galiausiai, kun. Svarinskas 
buvo labai efektingas Lietu
vos atstovas ir jos nepriklau
somybės šauklys, sujudinęs 
Venezuelos vyriausybę, kata
likų hierarchiją, kongresą ir 
ypač spaudą bei televiziją. 
Vien tik faktas, kad Venezue
los didieji dienraščiai išspaus
dino per 30 straipsnių, repor
tažų, pasikalbėjimų ar plačių 
žinių, rodo, kaip stipriai vene- 
zueliečius patraukė jo kilni 
asmenybė. Popiečio dienraš
tis “El Mundo” kun. Svarins
kui skyrė kas savaitę spausdi
namą labai populiarų dien
raščio skyrių: “Ši asmenybė 
yra žinia”.

Nepaprasta asmenybė
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės visuomeninių reikalų 
vicepirmininko dr. Vytauto 
Dambravos prašymą Venezue
loje įsijungti į plačios apim
ties politinę programą kun. 
Svarinskas priėmė entuzias
tiškai ir vykdė su jam būdingu 
idealistiniu nusiteikimu. Ku
nigas buvo svarbus ir svarus 
tautos įrankis Lietuvos nepri
klausomybės ir jos pripažini
mo propagavimui šiame kraš
te. Juo daugiau ir sunkiau dir
bo, juo labiau buvo patenkin
tas. Atrodė, jog mūsų svečias 
nuovargio nepripažįsta. Prog
rama buvo amerikietiškai per
pildyta. Atsivežti kredencia
lai — dvidešimt dveji kalinio 
metai gulage — paveikė net ir 
marksistinės pasaulėžiūros 
asmenis. Įtakingo kairiųjų 
dienraščio “EI Nacional” Eu
ropos reikalų skyriaus vadovė 
Eliana Loza Schiano po spau
dos pietų pastebėjo: “Tai ne
paprastas žmogus”. Associated 
Press biuro vedėjas pritarė. 
Ir ji ta proga paruošė ne tik la
bai išsamų ir objektyvų pasi
kalbėjimą su juo, bet ir visą 
lapą užpildė medžiaga, skirta 
Lietuvai su per visą lapą nusi
driekusia antrašte: “Lietuva 
nori būti laisva”.

Kunigo istorija
Rašydama “Kunigo istoriją”, 

iliustruotą jo fotografija su 
kardinolu Lebrun, Eliana Lo
za Schiano nusistebėjo, kiek 
religija padeda tautai vieny
tis, o tautoms — išsilaikyti. 
“Judaizmas išsilaikė daugiau 
kaip 5.000 metų, nežiūrint nuo
latinių persekiojimų, — rašė 
ji. — Krikščionybė išlaikė ar
mėnus, nežiūrint žiauriausių 
skerdynių; katalikybė Lenki

joje reiškė dar vieną patrio
tizmo aspektą kovoje prieš 
svetimų agresiją. Taigi, tautų 
istorija pilna dramatiškų epi
zodų, glaudžiai susijusių su 
religija.

Gyvą pavyzdį, kaip religija 
padeda išlaikyti tautinį iden
tiškumą ir kovos dvasią, patei
kė lietuvis katalikų kunigas 
Alfonsas Svarinskas, kuris 
įvairiais gyvenimo etapais bu
vo kalinys ir tremtinys sovietų 
priverčiamojo darbo stovyklo
se, iškentėjęs net dvidešimt 
trejus metus — kunigas, kuris, 
nežiūrėdamas karčios praei
ties, tebekovoja už savo kraš
to ir tikinčiųjų teises.”

Ji citavo kun. Svarinsko žo
džius: “Teužmiršta lietuviai 
ir visas pasaulis, kad Estija, 
Latvija ir Lietuva turi teisę į 
savo nepriklausomybę; tene- 
užmiršta, jog ir šiandien kalė
jimuose ir gulaguose tebe- 
skursta nekalti kaliniai!”

Vėtrų žibintas
Dvidešimt minučių truku

siame televizijos pasikalbėji
me, perduotame penkiems mi
lijonams žiūrovų per du kana
lus, geriausiu sekmadienio 
laiku, kun. Svarinskas įtikina
mai parodė, jog kunigui neuž
tenka būti aktyviu Katalikų 
Bendrijos bendradarbiu, rei
kia būti gyvu tikėjimo išpaži
nėju, apaštalu. Taigi kunigui 
neužtenka laikyti pamaldžiai 
sudėtas rankas ar nešti užžieb
tą žvakę, kuri, kaip kardino
las Faulhaber pastebėjo, deg
tų šventovės ramumoje, bet 
reikia uždegti žibintą, kurio 
jokios vėtros neužgesintų. 
Taigi, krikščionybė skelbia 
Tiesą per nekaltai kaltinamų
jų lūpas, per tortūrų žaizdas 
ir per sunkią pavergtos tautos 
barikadą. Lietuvio stiprybė 
yra ne jėgoje, bet tiesoje. Kas 
sužaloja amžinąją Tiesą, tas 
stačiai kardu kerta į savo pa
ties sąžinę.

Ne kartą kun. Svarinskas sa
kė esąs ne tiek piligriminės, 
kiek kovojančios Bendrijos at
stovas. Jis buvo ir yra pasiry
žęs kovoti už Tjesą, už savo 
kraštą, už Dievą. Kovotojas 
per vieną dieną gali tėvynei 
daugiau duoti, kaip kiti per 
visą gyvenimą.

Spauda kartojo maironišką- 
ją mintį: “Jei nėra žmonių, ku
rie pasišvenčia ir miršta už 
idealą, idealas miršta”.

Pareiga kovoti už tiesą
Kai TV pasikalbėjime mo

deratorius paklausė, kaip Ve
nezuelos tikintieji galėtų pa
gelbėti lietuviams katalikams, 
kun. Svarinskas neprašė iš
maldos, o su pasididžiavimu 
sakė, jog K. Bendrija ir tikėji
mas Lietuvoje visuomet buvo 
stiprūs, nes jie buvo išbandy
ti ir įprasminti kančios auka. 
“Manau, — sakė jis, —jog dva
sine prasme mes galbūt esame 
net turtingesni už jus, nes ko
va mūsų tikinčiuosius užgrū
dino, o kančia mūsų tikėjimą 
įprasmino ir pašventino; lie
tuviai katalikai suprato savo 
uždavinį — kovoti už tiesą”.

Kiekviena jėga, pastojanti 
žmogui kelią siekti tiesos ir 
gėrio, yra tironija. Čia prisi
mena Plutarcho pasakojimas 
apie išminčių, kuris paklaus
tas, koksai gyvulys yra pats 
kenksmingiausias, atsakė: 
“Jeigu kalbėsime apie žvėris, 
tai — tironas; jeigu apie nami
nius, tai — pataikūnas”. Lais
voje santvarkoje gali būti pa

daryta klaidų, tačiau tironas 
yra tautos priešas ir mirtis.

Plati politinė programa
Kun. Svarinsko kelionės 

maršrutas buvo toks, kad jam 
neišvengiamai teko dukart bū
ti Venezuelos sostinėje: kelio
nės pradžioje ir jos pabaigoje.

Kovo 1 d., prieš vidunaktį, 
kun. Svarinską orauostyje pa
sitiko ne tik lietuvių delegaci
ja, bet ir užsienio reikalų mi
nisterijos atstovas ambasado
rius Jorge D’Angelo su žmona, 
kurie tą dieną šventė savo ve
dybinio gyvenimo metines. 
Taigi vos išlipęs iš lėktuvo ir 
susipažinęs su jį sutikusiais, 
kun. Svarinskas atliko pirmą 
liturginį aktą — palaimino ve
dybinę sukaktį švenčiančius 
venezueliečius.

Pirmojo atsilankymo proga 
(III. 1-III.9) jis visur pabrėžė 
tautos teisę į laisvą apsispren
dimą ir valstybinę nepriklau
somybę. Kun. Svarinsko vizi
tas prasidėjo protokoliniu vi
zitu Šv. Tėvo atstovui, nunci
jui Luciano Storero ir jo pa
gerbimu gubernatūroje. Tuo 
reikalu iš anksto buvo įteik
tas memorandumas ir iškelti 
motyvai, kodėl sostinės guber
natorius turėtų šį nepaprastą 
kunigą specialiai pagerbti, 
drauge iškeliant ir darbščią 
lietuvių bendruomenę. Pa
brėžta jo vykdytas ir tebevyk
domas žmogaus teisių, o ypač 
tikinčiųjų teisių — lietuvių ir 
nelietuvių — gynimas. Vene
zuelos vyskupų konferencijos 
generalinis sekretorius (Lie
tuvių Bendruomenės garbės 
narys) maloniai sutiko paruoš
tą dokumentą pasirašyti ir 
drauge su lietuvių atstovu 
įteikti gubernatoriui su rei
kiama dokumentacija. Guber
natorius Virgilio Avila Vivas 
iš karto pasakė jį esant nusi
pelniusį aukščiausio žymens 
— “Gran Cordon”. Iškilminga
me pagerbimo akte dalyvavo 
visa federacinio distrikto gu- 
bernatūros taryba, garbės sve
čiai, spaudos atstovai bei te
levizija.

Kova už žmogaus teises 
yra bendra

Dėkodamas už suteiktą gar
bę, kun. Svarinskas ispanų 
kalba pasakė: “Šis žymuo — 
“Gran Cordon” simbolizuoja 
bendrą kovą — jūsų ir mano — 
žmogaus teisių tarnyboje. Šio
je srityje Venezuela visuomet 
veikė pasigėrėtinai. Dar būda
mi priverčiamojo darbo sto
vyklose, žinojome jūsų žygius 
už mūsų išlaisvinimą, krei
piantis į sovietų vyriausybę ir 
kitas institucijas. Džiaugiuosi 
proga padėkoti už humanitari
nę pagalbą. Ji byloja apie di
dingumą krašto, kuris priglau
dė pasididžiavimo vertus ma
no brolius lietuvius. Laisvę, 
kurią mano broliai rado Vene
zueloje, lietuviai išsikovos ir 
savo krašte!”

Kardinolas meldžiasi 
už Lietuvą

Susitikimas su Caracas arki
vyskupu kardinolu Jose Ali 
Lebrun buvo ilgas ir draugiš
kas. Audiencijos metu kardi
nolas kalbėjo “Angelus” ir ki
tas maldas už Lietuvą, palai
mino kunigą-kankinį, o per jį 
katalikišką lietuvių tautą ir 
pasakė sekančią dieną specia
liai aukosiąs Mišias, melsda
mas pilnos laisvės garbingam 
kraštui. Pasidžiaugė labai ar
timais ryšiais su lietuviais,

Venezuelos kongreso atstovų rūmų pirmininkas dr. JOSE RODRIGUEZ 
ITURBE su kun. ALF. SVARINSKU (1990.1 II.5)

prisiminė jubiliejines Lietu
vos krikščionybės Mišias, ku
rias kardinolas laikė televizi
joje visam kraštui, o specialio
je televizijos programoje bu
vo apžvelgtas garbingas istori
nis katalikiškos tautos kelias.

Pasimatymas su 
buvusiu prezidentu

Po poros dienų garbingasis 
svečias matėsi su buvusiu Ve
nezuelos prezidentu, dabar
tiniu senatorium (senador vi- 
talicio) dr. Luis Herrera Cam
pins. Susitikimas davė progą 
aptarti rezoliucijos Lietuvos 
reikalu klausimą Venezuelos 
kongrese. Buvęs prezidentas 
prašė paruošti ir jam įteikti 
rezoliucijos projektą, užtik
rindamas savo ir jo kolegų pa
ramą.

Taip pat kun. Svarinskas tu
rėjo pasimatymus su kongreso 
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taip netikėtai amžinybėn iškeliavus, 

liūdinčius - žmoną SALOMĖJĄ, jos dukrą NIJOLĘ,* 
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JUOZĄ ir ALFONSĄ su šeimomis, visus gimines

bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

J. E. Strodomskiai
P. K Lapieniai
J. K. Jauneikos

U. M. Miceikos

Canadian Srt fflrinorials Uti).
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens t, 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš-F 
kai. Užsakymus atliekame pagal projek-t, 
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą L4 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms |

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

pagal pageidavimus.
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Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

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

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

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

■ Parūpinam jiems draudimą ir pervežimą iš MontreaHo
• “Aeroflote" patvirtinam arba pakeičiam grįžimo datas ir 1.1. 
Visais reikalais kreipkitės į Stefą ar Algį Medelius, vakarais tel.
1 - 416 - 434-1847. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

atstovų rūmų pirmininku dr. 
Jose Rodrigues Iturbe, krikš
čionių demokratų partijos va
du kongrese, senatorium Gos- 
tavo Tarre Bricefio ir su so
cialdemokratų (Accion Demo- 
cratica) partijos vadu, buvu
siu OAS Žmogaus teisių komi
sijos pirmininku senatorium 
Marco Tūlio Brunicelli. Buvo 
tariamasi ir su pasaulinės Mo
terų krikščionių demokratų 
partijos pirmininke Maria 
Guzman Bello ir kitais. Visi 
jie pritarė kongresinės rezo
liucijos minčiai.

Kun. Svarinskas kėlė gulage 
likusių politinių kalinių gel
bėjimo akcijos svarbą, iškel
damas faktą, jog rusai kaliniai 
šiandien esą blogiausioje pa
dėtyje. Ir čia kongreso atsto
vai pažadėjo imtis akcijos, tik 
prašė nedelsiant pristatyti 
reikiamą dokumentaciją.

P. Z. Augaičiai
A. Budreika
O. Čeikienė

Venezuelos federacinio distrikto gubernatorius VIRGILIO AVILA VIVAS sveikina kun. ALFONSĄ SVARINSKĄ 
po apdovanojimo GRAN CORDON žymeniu. Kairėje - lietuvių atstovai (iš kairės): inž. BRONIUS DEVEIKIS, mišk. 
VINCAS BARONAS, dr. VYTAUTAS DAMBRAVA, kun. A. SVARINSKAS ir vysk. MIGUEL DELGADO AVILA, 
Venezuelos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius (1990.III.2)
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KELIONĖS l LIETUVĄ
Šiuo metu patogiausias susisiekimas su Lietuva yra SAS 
(Skandinavų oro linija) TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA. 
Deja, tiesioginių skrydžių per Kopenhagą į Vilnių dar nėra. 
Iš Toronto išskrendama penktadieniais ir grįžtama sekmadieniais. Kelio
nės organizuojamos kas trečią penktadienį, pradedant liepos 13 d., atsira
dus mažiausiai 5 asmenims. Registracija baigiama 4 savaites prieš iš- 
skrendant. Norintiems parūpinsim apsistojimo vietą nuo 7 iki 21 dienos. 
Turintiems iškvietimus - gera proga prisidėti, grįžti galėsit norimu laiku, 
nežiūrint kaip ilgai ten viešėtumėt. Vasaros sezonui bilieto kaina - $1309. 
Besidomintieji prašomi kreiptis į ALGĮ MEDELĮ asmeniškai nurodytu 
telefonu. į kitus kraštus suplanuojame keliones, taip pat parūpiname bilie
tus pigiausiomis kainomis.



Lietuvos atstovo spaudos konferencija
“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Lietuvos atstovas Vašingto
ne Stasys Lozoraitis gegužės 
29 d. — Busho-Gorbačiovo vir
šūnių konferencijos išvakarė
se - surengė spaudos konferen
ciją. Nors tai buvo nebe pir
moji Lietuvos atstovo spaudos 
konferencija, bet susidomėji
mas ja buvo tikrai didelis. 
Lietingą antradienio rytą į 
Lietuvos pasiuntinybės rūmus 
atvyko apie 14 televizijos ka
merų ir apie 40 didžiųjų dien
raščių bei žurnalų ir spaudos 
agentūrų atstovų. Lygiai 10 v.r. 
į pasiuntinybės svečių priėmi
mo kambarį atėjus televizijos 
ir amerikiečių bei kitų šalių 
spaudos darbuotojams, jau ge
rai pažįstamam St. Lozorai
čiui, TV kameroms ir foto apa
ratams į jį nukrypus, Lietuvos 
atstovas į susirinkusius pra
bilo anglų kalba.

Jis pabrėžė, kad lietuviai 
nėra nusistatę prieš viršūnių 
konferenciją ir kad ta proga 
ruošiamos demonstracijos 
reiškia išeivijos ir Lietuvos 
gyventojų solidarumą, sie
kiant atstatyti Lietuvos nepri
klausomybę. Toliau Lozoraitis 
pastebėjo, kad viršūnių konfe
rencija iš tikrųjų yra naudin
gas įvykis, ir jis išreiškė viltį, 
kad prezidentas Bushas šią 
progą panaudos tikrosios pa
dėties išsiaiškinimui. Lietu
vos atstovas sakė, kad Rytų 
Europoje vyksta milžiniški 
pasikeitimai, tad atėjo laikas 
kalbėtis su visomis to regijono 
tautomis, įskaitant lietuvius, 
latvius ir estus. Paremdamas 
šį savo teiginį, jis spaudos ir 
televizijos atstovams perskai
tė ką tik iš Vilniaus gautą Pa
baltijo respublikų užsienio 
reikalų ministerių bendrą de
klaraciją Michailui Gorbačio
vui ir prezidentui Bushui, ku
rioje, šalia kitko, pabrėžiama, 
kad Gorbačiovas nėra įgaliotas 
atstovauti Pabaltijo respubli
koms.

Perėjęs prie Sovietų Sąjun
gos vykdomos ekonominės blo
kados prieš Lietuvą, Lietuvos 
atstovas pripažino, kad padė
tis pastebimai blogėja, tačiau 
Lietuvos gyventojai ir toliau 
remia savo vyriausybę. Jis nu
rodė, kad, naujausiomis žinio
mis iš Lietuvos, blokada jau tu
rėjo poveikio 200,000 gyvento
jų. Ypač trūksta medicininių 
reikmenų. Čia Lietuvos atsto
vas viešai kreipėsi į preziden
tą Bushą, kad jis imtųsi kokių 
nors priemonių dėl naftos Lie
tuvai nutraukimo, nes, Lozo
raičio žodžiais, dabar jau yra 
baudžiami Lietuvos žmonės už 
tai, kad pasisakė už nepriklau
somybę.

Lietuvos atstovas savo įžan
ginį žodį baigė įsakmiai 
pabrėždamas: “Mes nepri
klausomybės deklaracijos ne
atšauksime. Tai neįmanoma. 
Mes jau verčiau pasirinksime 
okupaciją. Aš manau, kad da
bar laikas pradėti derybas ...”

Po to sekė klausimai, kurių 
buvo daug ir įvairių. Žurna
listai grįžo prie Lozoraičio 
tartos frazės “skęstantis di
nozauras” ir prašė paaiškini
mo. Lietuvos atstovas nurodė, 
kad jis galvoje turėjo artėjantį 
21-jį šimtmetį, o sovietai dar 
vis laikosi 19-to šimtmečio gal
vosenos. Jis pasidžiaugė Bori
so Jelcino išrinkimu į Rusijos 
respublikos vadovus. Užklaus
tas, koks būtų maksimalus lū
kestis iš viršūnių konferenci

AfA 
PRANUI PARGAUSKUI

mirus,
jo žmoną SALOMĖJĄ, sūnus, brolius, krikšto dukterį 
NIJOLĘ, jų šeimas ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame bei kartu liūdime -

E. Galiauskienė
Dalia ir Kęstutis Dainorai 

su šeima
Rymantas su šeima

jos, Lozoraitis atsakė, kad di
plomatinis Lietuvos pripažini
mas, arba bent mažiausiai eko
nominės blokados sustabdy
mas.

Vėliau spaudos konferenci
jai jau pasibaigus, “Amerikos 
balso” atstovo Romo Kasparo 
paklaustas, ar Lietuvos atsto
vas pastaruoju metu pastebėjo 
kokių pasikeitimų amerikie
čių spaudoje, ir kuo jie dau
giausia domisi, kiek tai lie
čia Lietuvą, Lozoraitis atsakė: 
“Man atrodo, kad yra pasidarę 
truputį palankesni, geriau su
pranta mūsų problemas ... 
Amerikos lietuviai išvystę ne
paprastai didelę akciją, kuri 
vistiek duoda gerų rezultatų”.

Į klausimą, ar tai turi povei
kio į plačiąją Amerikos visuo
menę, Lietuvos atstovas atsa
kė: “Man atrodo, kad pirmoj 
vietoj šis pasikeitmas turi po
veikio Baltuosiuose rūmuose. 
Ten jaučiamas tam tikras pasi
keitimas mūsų klausimu. Aš 
nesakau, kad ir prieš tai susi
domėjimas Lietuva nebuvo pa
kankamai didelis. Dabar prieš 
viršūnių konferenciją kažkaip 
jaučiu, kad yra didesnis pa
lankumas mums padėti, dides
nis pasiruošimas šią proble
mą išspręsti, negu prieš tai. 
Ir vis tik tai yra viešosios 
opinijos spaudimo pasekmė”, 
taip dėstė Lietuvos atstovas 
Vašingtone Stasys Lozoraitis.

STASYS LOZORAITIS, Lietuvos 
atstovas Vašingtone ir prie Šv. Sosto

Pasaulio įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

sijos ir Lietuvos prekybos ry
šius. Pokalbio detalės buvo 
nutylėtos, bet jos tikriausiai 
palietė ir blokadą. Lietuvos 
vyriausybė paskutinius benzi
no išteklius dabar saugo pa
galbos teikimo, maisto tieki
mo automobiliams, žemės ūkio 
mašinoms. Rusija turi dide
lius naftos ir natūralių dujų 
išteklius, bet įstatymams pa
keisti reikės bent šimto die
nų. Didesnė tiesioginė Rusijos 
parama Lietuvai šiuo metu ne
įmanoma. Ji atneštų pirm. B. 
Jelcino ir prez. M. Gorbačio
vo susikirtimą. Tačiau kaip tik 
dėl tokio susikirtimo grėsmės 
prez. M. Gorbačiovas gali bū
ti priverstas nutraukti bloka
dą ir imtis derybų. Moldavija 
praėjusią savaitę tapo pirmą
ja Sovietų Sąjungos respubli
ka, pripažinusią Lietuvos tei
sę į nepriklausomybę. Jos aukš
čiausioji taryba, kurioje atsto
vų daugumą turi laisvės sie
kiantis Moldavijos liaudies 
frontas, Lietuvos nepriklauso
mybę remiančią rezoliuciją 
priėmė 194:29 balsų daugu
ma. V. Kst.

Emigracij a ir bėgimas į VYTAUT^SKUOD1S
Kada emigracija yra emigracija, o kada bėgimas?

Š. m. balandžio 10 d. “Tėviš
kės žiburių” 15 nr. Kanadoje 
gyvenanti Edita Nazaraitė pa
skelbė straipsnį “Emigracija
— bėgimas iš Lietuvos?”, atsi
liepdama į mano straipsnį 
“Tiems, kurie bėga iš Lietu
vos”, paskelbtą 1989 m. gale 
“Gimtojo krašto” 52 nr.

Rašydamas tą straipsnį, aš 
gerai žinojau, kad jo mintims 
nepritars visi tie, kurie bet 
kokia kaina nori iš Lietuvos iš
vykti bet kur. Tačiau jaučiau 
būtiną reikalą jį parašyti, nes 
žinojau, jog palengvėjus emi
gracijos sąlygoms, staiga pa
kilo didelė emigracijos iš Lie
tuvos tendencija, kai spren
džiamas Lietuvos ir mūsų tau
tos likimas. Jau 1989 m. rude
nį buvo žinoma, kad vien tik iš 
Kauno ruošiasi išvykti į užsie
nius tūkstantis šeimų, neskai
tant viengungių. Dėl tokios 
emigracijos susirūpinimą išsa
kė Sąjūdžio ir kitų organizaci
jų žmonės, besilankantys Va
karų kraštuose. Tuo susirūpi
nusi ir Lietuvos spauda.

Lietuvos demokratų parti
jos tarybos narys Primas No
reika “Lietuvių balso” 9 nr. 
(1990. V. 5.) išspausdintame 
pokalbyje į klausimą, kaip jis 
žiūri į tai, kad daug jaunų šei
mų iš Lietuvos atvažiuoja į 
JAV nuolatinai gyventi, atsa
kė: “Čia yra tautai didelis 
nuostolis ir tragedija. Antros 
emigracijos dabar nereikia. 
Kiekvienas lietuvis reikalin
gas Lietuvai. Kuriems materia
linis gyvenimas aukščiau už 
viską — išvažiuoja. Kurie dva
sines vertybes laiko aukščiau
— pasilieka Lietuvoje”.

Neseniai gavau iš savo bend- 
rapavardžio dailininko Ri
manto Skuodžio laišką, kuria
me jis rašo, jog minėtas straips
nis “Gimtajame krašte” “apie 
išvykstančius ieškoti geresnio 
gyvenimo tai lyg šalto dušo 
terapija tiems, kuriems Lietu
va ir lietuvybė tapo tik širma, 
pridengianti visai paprastus ir 
labai materialius siekius. Be
je, tai gana masinis reiškinys, 
nes žmonės, praradę idealus, 
tampa dvasios bėdžiais”.

Dar nežinodamas apie minė
to mano straipsnio paskelbi
mą “Gimtajame krašte”, iš Lie
tuvos gavau tris laiškus, pa
rašytus to straipsnio pasiro
dymo spaudoje dieną.

Vilniaus universiteto pro
fesorius dr. Bronius Genzelis 
pastebėjo: “Iš tikrųjų būtų 
tragedija, jei išeiviai su išskės
tomis rankomis sutiktų mūsų 
vėjavaikį jaunimą. Merkanti
lizmas įvaldęs ne vieno pro
tą ...”

Vilniaus krašto lietuvis mo
kytojas Leonas Kurklėnas taip 
rašė: “Daug kartų skaitėme 
Jūsų straipsnį, kurio mintims 
pilnai pritariame”.

Žymus lietuvių kalbos spe
cialistas iš Lietuvos Mokslų 
Akademijos prof. dr. Algirdas 
Sabaliauskas savo trumpame 
laiške taip atsiliepė: “Šian
dieną ‘Gimtajame krašte’ per
skaičiau straipsnį ‘Tiems, ku
rie bėga iš Lietuvos’. Pasira
šyčiau po šiuo straipsniu 
abiem rankom”.

Mano nuostabai gyvai ir tei
giamai į tą straipsnį reagavo 
ir išeivija. Iš įvairių vietų 
gavau daug pritarimo ir padė
kos žodžių laiškais, telefonu 
ir susitikimų metu. Visa tai 
rodo, kad minėtas straipsnis 
buvo reikalingas ir savalai
kis. Neigiamų vertinimų, iš 
viso gavau tiktai tris, įskaitant 
ir E. Nazaraitės.

“Atgimimo” redakcija per 
“Gimtąjį kraštą” man atsiuntė 
kaunietės Aušros M. laišką, 
kuriame tiktai vienu sakiniu 
išsakytas visiškas nesutikimas 
su mano straipsnio mintimis. 
Toliau tame laiške atvirai ir 
nuoširdžiai reiškiamas gilus 

nusivylimas savuoju gyvenimu 
bei savo kraštu, taip pat be
galinis noras išvykti bet kur 
— į Pietų Afriką arba net... 
Turkiją. Deja, iš to didelio 
laiško nematyti, ką toji viskuo 
nusivylusi mergina padarė ar
ba mėgino padaryti, kad pasi
justų reikalinga Lietuvai, kad 
joje gyvenimas pagerėtų, kad 
Lietuvos ateitis būtų švieses
nė ir kad ji, pagaliau, taptų 
laisva. Beje, to paties pasi
gendu ir E. Nazaraitės straips
nio samprotavimuose, ginan
čiuose tiktai emigracijos teisę.

Trečias piktas straipsnis, 
jau netiesioginė reakcija, bu
vo vieno iš naujausių atvykė
lių, kuris plačiai paskleidė 
savo agresyvų “Atvirą laišką 
ponui Skuodžiui”. Į jo nepa
grįstus ir melagingus išpuo
lius teko atsakyti straipsniu, 
išspausdintu laikraštyje “Lais
voji Lietuva” 10 nr. (1990. 
V. 10.).

Į E. Nazaraitės priekaištus 
atsakysiu labai trumpai. Aš 
niekada neturėjau minties, 
kad emigracija aplamai yra 
blogas dalykas. Būna atvejų,

Sovietijos žūtis neišvengiama
Nebeužtvenksi upės bėgimo, /Nenumalšinsilaisvės troškimo...

ALGIMANTAS EIMANTAS
Išeities nėra

Pasak senovės romėnų po
sakio “visi keliai veda į Ro
mą”, nuvedė ten ir Gorbačio
vą, jam beieškant išeities gel
bėti sovietų imperiją. Bet į ku
rią pusę Sov. Sąjunga besuktų, 
patenka vistiek į tą patį akli- 
gatvį. Beliko dvi išeitys: visai 
dingti nuo žemės paviršiaus, 
taikiai susiskaldžius į dauge
lį savarankiškų vienetų, arba 
būti vidinių įvykių susprog
dintai.

Byrant sovietinei santvar
kai, laisvieji Vakarai neturė
tų to stabdyti. Demokratijos 
daug padoriau pasielgtų, iš- 
tiesdamos pagalbos ranką 
persitvarkantiems tautinio ir 
politinio pobūdžio sąjūdžiams, 
kad jie saugiai pasiektų savo 
užsibrėžtą tikslą.

Lietuva, Latvija ir Estija, 
žvelgdamos į Vakarus, mato 
visą eilę valstybių, išsivaduo
jančių iš komunizmo. Tuo tar
pu Rusija braška dėl ekonomi
nių problemų, politinės be
tvarkės ir aštrios savitarpio 
kritikos. Anksčiau negirdėti 
ir nematyti įvykiai, kaip ang
liakasių streikai, vieši politi
niai kivirčai su komunistų 
partija, rinkimų pergalės prieš 
parinktuosius kandidatus, 
protestai Maskvoje Gegužės 
pirmosios parado metu įtiki
nančiai liudija nesulaikomą 
procesą.

Pergalė mūsų pusėje
Taigi, ar galima abejoti visų 

baltiečių įsitikinimu ir tvirti
nimu, kad jie, o ne Kremlius, 

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

kai emigracija neišvengiama. 
Būna atvejų, kai emigracija 
pageidautina arba nepagei
dautina. Būna atvejų, kai emi
gracija, tautos išlikimo pras
me, būna žalinga, taigi ir 
smerktina.

Vakarų kraštuose besilanką 
dabartiniai Lietuvoje žinomi 
visuomenininkai ir politikai 
mūsų išeivijai net dėkojo, kad 
jie II Pasaulinio karo metu 
pasirinko emigrantų-tremti- 
nių dalią.

Niekas nesmerkia ir tų, ku
rie savo laiku ir kuriuo nors 
būdu prasiveržė pro buvusią 
geležinę uždangą, skyrusią 
Lietuvą nuo išorinio pasau
lio. Tačiau negiria tų, ku
rie, atsidūrę Vakaruose, ne
sirūpina Lietuvos reikalais 
ir neprisideda prie lietuvy
bės palaikymo ir jos stiprini
mo lietuvių išeivijoje.

O dabartiniai emigrantai iš 
Lietuvos nei ten, nei čia pri
tarimo tikrai neturi. Šiuo me
tu skatinti arba toleruoti lie
tuvių emigraciją iš Lietuvos 
tai tas pats, kaip Lietuvai lin
kėti pražūti.

savo rankose laiko visus tū
zus? Taipgi ateitis parodys, 
kad ir vakariečiai labai klydo, 
pasirinkę šioje dramoje Pon- 
cijaus Piloto vaidmenį.

Lietuvą ir jos kaimynus va
kariečiai turėtų remti jau vien 
dėl to, kad pastangos į laisvę 
gali būti tankų sutriuškintos. 
Bet taip pat nereikėtų užmirš
ti, jog kraujo aukos Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje, Vengrijoje ir 
Rytų Vokietijoje neužgesino 
laisvės troškimo. Todėl anks
čiau ar vėliau žmonių valia 
taps įgyvendinta, nes ginklas 
bejėgis prieš ją.

Jeigu Gorbačiovas nutartų 
griebtis jėgos ir paaukoti savo 
tarptautinį prestižą, tuo tik 
pasunkintų imperijos išlai
kymą.

Sunkumai — ne kliūtys
Reikia pripažinti, kad ne

priklausomybės įgyvendinimo 
kelias yra erškėčiais klotas. 
Bet taipgi gerai žinome, kad 
lengviau vargti ir kentėti, jei 
reikia, savo laisvame krašte, 
o ne okupanto priespaudoje. 
Bolševikai išnaudojo mūsų tė
vynę ne tik ekonomiškai, bet 
nualino ir sukaustė visais at
žvilgiais. To neišvengė nė ki
tos tautinės grupės.

Rusijos imperijos žlugimas 
gali sukelti kruviną revoliuci
ją ir naujų pavojų, bet tai netu
rėtų paveikti laisvės ir nepri
klausomybės siekių.

Šių dienų laisvųjų kraštų 
vėsi laikysena Lietuvos atžvil
giu leidžia suprasti, kad suiru
tė Sov. Sąjungoje yra nepagei
daujama. Bet tai taip pat ne
gali stabdyti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo.

O Kremliaus argumentai, 
kad dar ne laikas skubėti su 
demokratizavimu, kad reikia 
žengti pamažu į savarankišku
mą, yra Politbiuro diriguoja
mi. Tokie pareiškimai tik dar 
daugiau sužadina pavergtųjų 
ryžtą kovoje už laisvę.

Politikai Vakaruose turėtų 
rimtai pergalvoti dabartinį 
Gorbačiovo rėmimą, nes neto
limoje ateityje jie gali atsidur
ti dar painesnėje padėtyje. 
Laikas jiems persiorientuoti, 
veikti morališkai ir sąžinin
gai, pritaikant žmoniškumo 
principus. To reikalauja Lie
tuva ir visi laisvės trokštan
tys žmonės.

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

“TŽ” leidėjai
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Lietuvos ministerė pirmininkė Vašingtone
Ji privačiu lėktuvu iš Kana

dos į Vašingtoną atskrido ge
gužės 2 d. vakare. Orauostyje 
viešnią pasitiko entuziastin
gas tautiečių būrys su duona 
ir druska.

Gegužės 3 d., anksti rytą, 
pusryčiavo su Kongreso atsto
vų užsienio reikalų komisijos 
nariais. Vėliau Kongreso rū
muose davė parodymus JAV 
Helsinkio komisijai. Dalyva
vo 14 senatorių ir kongresme
nų. Jie visi padarė palankius 
Lietuvai pareiškimus. Ypač 
išsiskyrė senatoriaus D’Ama- 
to pareiškimas. Amerikiečiai 
buvo sužavėti Lietuvos minis- 
terės pirmininkės kalba. Jie 
taipogi jautėsi geriau supran
tą Lietuvos būklę. Pati Kazi
miera Prunskienė susitikimus 
Vašingtone vertino pozityviai.

Susitikimo pradžia su pre
zidentu G. Bushu buvo nema
loni. Jos limuziną prie Baltų
jų rūmų sustabdė sargybiniai 
ir tikrino dokumentus. Joks 
pareigūnas jos nepasitiko. In
cidentą plačiai aprašė Ameri
kos spauda, įskaitant ir “New 
York Times”. Vašingtonas no
rėjo pabrėžti, kad vizitas buvo 
neoficialus, tačiau spauda bu
vo ministerės pirmininkės pu
sėje.

Pačiame pokalbyje G. Bu
shas pakartotinai sakęs, kad 
neturįs nieko prieš Lietuvos 
nepriklausomybę, bet esąs ap
linkybių verčiamas į proble
mą žiūrėti globaliniu mastu. 
(Aplamai, spaudos žodžiais, 
susitikimas buvo draugiškas).

Ministerė pirmininkė dar 
aplankė Nacionalinį archyvą, 
kuriame laikomas JAV nepri
klausomybės paskelbimo do
kumentas. Tas dokumentas, 
pasak K. Prunskienės, yra 
reikšmingas ir Lietuvai. Jo 
motyvai prakalba ir apie lie
tuvių aukščiausius siekius.

Viešnia daug palankumo pa
tyrė, aplankiusi AFL-CIO 
profsąjungų rūmus. JAV dar

Kodėl tyli švedų intelektualai?
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ir dabar buvo rodoma daug 
nuoširdaus baltiečių suprati
mo ir atjautimo. Antai nuo š.m. 
kovo 11d. Stockholme ir kituo
se didesniuose bei mažesniuo
se miestuose kiekvieno pirma
dienio vidudienį renkasi žmo
nės, kad pareikštų savo para
mą Pabaltijo laisvės kovai.

Suomių atsargumas
Gegužės 9 d. Europos tarybo

je Štrasburge buvo iškilmin
gai minimos pirmosios meti
nės, kai Suomija dalyvauja 
šios tarybos veikloje. Ta pro
ga Suomijos prezidentas Mau-
no Koivisto pasakė kalbą, ku
rioje pasisakė ir Baltijos vals
tybių nepriklausomybės klau
simu.

Suomija iki šiol vengė viešai 
pasisakyti Baltijos valstybių 
laisvės klausimu, laikydamasi 
savo tradicinės gerų santykių 
su Maskva politikos. Kai ne
perseniausiai Kopenhagoje 
Šiaurės kraštų užsienio reika
lų ministerial svarstė Lietu
vos klausimą, suomis kolega 
diplomatiškai susirgo ir pasi
tarime nedalyvavo. Ir Pruns
kienė, aplankiusi Oslą, Ko
penhagą ir Stockholmą, nebu
vo kviečiama į Helsinkį. To
dėl Suomijos prezidento kal
ba Europos taryboje svarbi 
kaip tik dėl to, kad joje paaiš- 
kinamas oficialus šio baltie- Sov. Sąjungos teisėtu.

bininkijos atstovai domėjosi 
Lietuvos ekonomine ateitimi. 
K. Prunskienė juos užtikrino, 
kad ji bus “saikingai valstybės 
reguliuojama ir socialiai orien
tuota rinkos ekonomika”.

Kalbėjo jaunimui
Tuo metu Vašingtone vyko 

Amerikos lietuvių jaunimo są
jungos IV-sis politinis semina
ras. Jame ministerė pirminin
kė pasakė kalbą. Pradžioje ji 
pastebėjo, kad Vašingtonas 
jau klausosi, tačiau ne visada 
girdi. Ateisiąs laikas — Lietu
va bus išgirsta.

Skandinavija — mažos tau
tos — labiau supranta Lietu
vą. Didžiosios valstybės yra 
mažiau jautrios mažosioms 
valstybėms.

Sovietai bandė sulydyti tau
tas. Lietuva išlaikė savitumą, 
ir dabar jau realizuoja nepri
klausomybę. Ji priminė išei
vijos lietuvių jaunimui, kad 
reikia suburti visas jėgas Lie
tuvos ateičiai. Darbo bus ne
paprastai daug. Reikės išsiva
duoti iš sovietinės rutinos ir 
pereiti į dinamišką veiklą.

Klausimas — ar ne per greit 
Lietuva paskelbė nepriklau
somybės atstatymą? Negali 
būti neigiamo atsakymo. Bus 
pasiekta norimų rezultatų. 
Oficialios derybos dar nevyks
ta, bet vyksta konsultacijos 
įvairiais klausimais. Maskvai 
bus sunku atsisakyti pasau
lio raginimo, kad būtų pradė
tos derybos su Lietuva. Ame
rikos valdžia nekalba apie ne
priklausomybės atšaukimą, 
tik jos pristabdymą. Tolimes
ni susitikimai su kitų valsty
bių vyriausybėm priartins 
prie teigiamo Lietuvos reika
lų sprendimo. Po kiek laiko 
Kremlius turės tartis su lietu
viais. Atrodo, kitos išeities 
nėra.

Ministerės pirmininkės kal
bą jaunimas palydėjo griaus
mingais plojimais. (R.K.) 

čiams artimiausio krašto po
žiūris.

Kaip pažymėjo prancūzų 
spaudos agentūra AFP, prezi
dento Koivisto pareiškimas 
buvo labai atsargus. Suomija, 
sakė jis, su “rūpesčiu ir simpa
tija” stebi baltiečių pastangas 
bei tikslingas priemones ne
priklausomybei susigrąžinti. 
Jis keliskart pabrėžė: mažoji 
Suomija neturi niekam patari
nėti, juo labiau didelei kaimy
nei Sov. Sąjungai. Suomių pa
tirtis sako, kad su dideliu kai
mynu reikia pasiekti tokių su
sitarimų, kurie atlaikytų lai
ko smūgius.
Neutralumas brangiai kainavo

Didžiosios valstybės plana
vo ir Suomijai tokį pat likimą
kaip Pabaltijo tautoms, bet 
mes pasukome kitu keliu, sa
kė Koivisto. Neutralumo ke
lias pradžioje buvo labai sun
kus ir reikalavo daug aukų, bet 
vėliau padėjo pasiekti patva
rius santykius su Sov. Sąjun
ga, kuri šiandien yra gera kai
mynė. Lietuva, Latvija ir Esti
ja derybomis gali pasiekti su
sitarimą dėl nepriklausomy
bės, kurią ir sovietinė konsti
tucija pripažįsta, sakė Suomi-
jos prezidentas Europos tary
boje Štrasburge. Bet čia pat 
jis pažymėjo, kad baltiečiai 
nelaiko savo prijungimo prie
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Lietuvos vyskupų konferen
cijos pirmininkas kardinolas 
Vincentas Sladkevičius ir Kau
no arkivyskupijos kurija įsikū
rė istoriniame dviejų aukštų 
pastate Valančiaus gatvėje prie 
Kauno arkikatedros bazilikos. 
Tas pastatas buvo pastatytas 
1808 m. iš Vilniaus į Kauną at- 
sikėlusiems vienuoliams augus- 
tinams. Pradžioje ten buvo jų 
noviciatas, o numalšinus 1863 m. 
sukilimą ir Kaunan perkėlus 
Žemaičių vyskupiją, jame gyve
no vysk. M. Valančius bei kiti 
vyskupai. Po II D. karo šis pa
statas buvo suvalstybintas. Da
bar jį vėl atgavo tikrieji šei
mininkai. Atnaujintame pastate 
buvo įrengtas butas kardinolui 
V. Sladkevičiui, koplytėlė, pa
talpos kurijos raštinei, jos bi
bliotekai ir archyvui. Senosiose 
Kauno arkivyskupijos patalpose 
Vilniaus gatvėje įsikūrė katali
kių moterų sambūris “Caritas”.

GEGUŽĖS PIRMOJI
Ainio Gurevičiaus pranešimu 

“Lietuvos ryte”, Vilnių ir jo apy
linkes prišiukšlino iš sovietų 
karinių malūnsparnių išmėtyti 
kvietimai dalyvauti Gegužės 
pirmosios minėjime prie Leni
no paminklo. Ir vis dėlto susi
rinko mažesnė dalyvių minia nei 
ankstesniais metais, nors Vil
niaus centre buvo autobusų su 
Gudijos numeriais. Nedaug te
padėjo ir atžygiavusi kareivių 
kolona. Kariškiai prie Lenino 
paminklo pastatė savo sunkveži
mį, iš kurio buvo tiekiama elekt
ros energija garsiakalbiams. 
Kiek tolėliau nuo paminklo vis 
tiek sunku buvo suprasti, kas 
kalbama. Maskvai ištikimų Lie
tuvos komunistų I sekr. Myko
las Burokevičius kalbėjo lie
tuviškai, susilaukdamas protes
tą reiškiančių rusiškų keiksma
žodžių. Pasak A. Gurevičiaus, 
jis žadėjo sukurti socialistinę, 
laimingą ir klestinčią Lietuvą. 
Kiti kalbėtojai keikė nacionalis
tus ir separatistus, garbino So
vietų Sąjungą, kur esą gera gy
venti darbo žmonėms. Klausyto
jai lukšteno saulėgrąžas ir kar
tais skystai paplodavo. Paskui 
visi žygiavo į Kalnų parką su 
dainomis apie Katiušas ir dide
lę nenugalimą šalį. Ten jų lau
kė saviveiklinė programa.

AUTOMATŲ KULKOS KAUNE
Kauniečius sukrėtė sovietų 

karinių automatų 7,62 mm kul
kos, pareikalavusios aukų gegu
žės 15 d. vakarą. Kauno centre, 
Gedimino gatvėje, skausmą de
šinėje kojoje staiga pajuto In
grida Kaltinienė. Chirurgai iš 
kojos jai išėmė 7,62 mm kulką, 
įstrigusią 3 cm gylyje. Aleksote 
tokia kulka į dešinį skruostą 
sužeidė su draugais kalbėjusį 
Algirdą Sinicką. Pokalbis vyko 
apie 200 m nuotolyje nuo kari
nės bazės. Tada paaiškėjo, kad 
buvo šaudoma iš Aleksote, La
kūnų plente, esančios malūn
sparnių aikštelės. Beveik vidur
naktį Kauno lavoninėn buvo at
vežtas išrengto jaunuolio lavo
nas su 7,62 mm kulkos žaizda 
nugaroje. Tik sekančią dieną 
paaiškėjo, kad ta sovietinio 
automato kulka nuskynė Kauno 
pagalbinės mokyklos septynio

likamečio moksleivio Audriaus 
Šerpečio gyvybę. Daugiau žinių 
buvo gauta iš trylikamečio Min
daugo Matelio, tą vakarą buvu
sio su A. Šerpečiu. Kauno pa
galbinės mokyklos moksleiviai 
buvo įpratę pro tvorą landžioti 
aikštelėn ir žaisti metalo lau
žo krūvose. Iki M. Gorbačiovo 
paskelbtos blokados ta vaikus 
ir paauglius viliojanti aikš
telė neturėjo jokio sargybinio, 
o gegužės 15 d. vakarą juos su
laikė tolokai nuo skylės stovė
jęs kareivis, matęs, kad jie yra 
beginkliai jauni įsiveržėliai. 
Susilaukę perspėjamų šūvių, jie 
nusigando ir bandė pabėgti. A. 
Šerpetį pakirto kulka dar nepa
siekusį skylės tvoroje, o M. Ma
teliui pavyko nesužeistam išlįsti 
pro tvorą.

PAVOJINGA TAKTIKA
Vėliau paaiškėjo, kad į be

ginklius nepilnamečius bėglius 
trys kareiviai iššovė apie 30 šo
vinių. Viena paklydėlė kulka su
žeidė tolokai nuo tvoros stovė
jusį Aleksoto gyventoją A. Sinic
ką, o kita, per Nemuną nuskrie
jusį pustrečio kilometro, Gedi
mino gatvėje įstrigo į praeivės 
I. Kaltinienės koją. Ir “Tiesa”, 
ir “Lietuvos rytas” pasmerkia 
nereikalingo šaudymo pavojin
gą taktiką. Daug taikinių pakly- 
dėlėms sovietinių automatų kul
koms buvo pačiame Aleksote 
prie Lakūnų plento. Juk ten ap
linkui yra stogai, namai, vaikš
čiojantys gyventojai, žaidžiantys 
vaikai. Kauno įgulos karinis 
prokuroras A. Soročka dangstosi 
melu. Esą pro tvorą aikštelėn 
įlindęs septyniolikametis A. 
Šerpetis iš sargybinio bandė 
atimti į jį nukreiptą automatą. 
Pasigirdo ir dar išradingesnių 
balsų, kad jis ir trylikametis 
M. Matelis norėjo pavogti strai- 
tasparniu vadinamą malūnspar
nį.

BLOKADOS REZULTATAI
Violeta Griškonienė “Tiesos” 

gegužės 19 d. laidos pusiau su
mažintame “blokadiniame nu
meryje” skaitytojus supažin
dina su kai kuriais gorbačio
vinės blokados rezultatais. Mė
nesį trukusios blokados metu 
nesusilaukta nei dujų, nei naf
tos. Akmenės cemento gamykla 
kuro turi tik laikyti krosnis 
karštas. Ieškoma, kur gauti ma
zuto, nes be jo neįmanoma ce
mento gamyba. Žemės ūkyje la
biausiai trūksta tepalų maši
noms, birželio mėnesį baigia
si dyzelinis kuras. Gegužės 17 
d. vakarą sustojo Ignalinos ato
minė elektrinė. Paskutinis reak
torius buvo sustabdytas dėl per
spėjimą skelbiančio apsaugos 
signalo. Gedimo nebuvo rasta. 
Matyt, įvyko sutrikimas auto
matinėje apsaugos sistemoje. 
Kelioms dienoms sustojus ato
minei Ignalinos elektrinei, bu
vo planuota apriboti energijos 
tiekimą pramonės įmonėms, bet 
plano neteko panaudoti. Elekt
ros buvo pakankamai gauta iš 
Šiaurės vakarų energetinės 
sistemos. Baigdama liūdnoką 
pranešimą, V. Griškonienė pri
deda linksmesnę žinią — iš Gru
zijos bus atskraidinta arbatžo
lių, padovanotų Lietuvos bloka
dos fondui. y. Kst.

St. Catharines, Ont
LIETUVIŠKO TRIUMFO DIE

NA įvyko gegužės 26 d. “Garden 
City Arena” sporto salėje, kai sce
noje pasirodė Vilniaus inžineri
nio statybos instituto tautinių šo
kių ansamblis “Vingis”, prieš tai 
pražygiavęs miestą dideliame 
“Folk Arts” metiniame parade.

“Vingis” paveikė mases žiūro
vų čia dar nematytu žvalumu, mik
lumu bei šokio tempu. Arena ūžė 
plojimais bei šauksmais po kiek
vieno pasirodymo. Viską aiškino 
žymiausias pusiasalio pranešėjas 
(Master of Ceremonies) John La- 
rocque, pabrėždamas Lietuvos 
pastangas gauti visų laisvų vals
tybių Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimą. Scenos vidury ka
bėjo Lietuvos vėliava, dabar taip 
gerai visiems pažįstama iš gausių 
televizijos žinių pranešimų. Ša
lia vėliavos buvo matyti didelis 
plakatas, paaiškinantis, kad šokė
jai iš Lietuvos — Vilniaus. Arena 
drebėjo nuo publikos entuziazmo, 
bei plojimų. Buvo daug ir lietu
vių. Dauguma pasisekimu džiau
gėsi, bet buvo ir tokių, kurie tikė
josi lėtų šokių, kaip “Sadutė” ar 
kas nors panašaus. Apie 40 šokė
jų sukosi kaip viesulas. Lieknos 
šokėjos nardė, kaip balerinos. Vy
rai drebino didžiulę sceną ir kė
lė žiūrovų entuziazmą. Ačiū KLB 
valdybai, kad “Vingis” galėjo čia 
pasirodyti.

Žygiuodami pagrindinėm mies
to gatvėm vingiečiai šoko beveik 
visą laiką. Viena šokėjų grupė pa
baigia, kita pradeda. O priekyje 
vis akį verianti trispalvė! Bent 
mums, lietuviams, atrodė, kad to
kio gražaus parado St. Catharines 
miestas dar nebuvo matęs. Kor.

Winnipeg, Manitoba
KLB WINNIPEGO APYLINKĖS 

VALDYBA, artėjant 20-tam Folk- 
loramos festivaliui, prašo visus 
Winnipego lietuvius į talką birže
lio 16, šeštadienį, 9.30 v.r., virtinu- 
kų gamybai.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
KLB Winnipego apylinkės valdy
bos buvo surengtas gegužės 13, 
sekmadienį. Minėjimas pradėtas 
pamaldomis ir prelato J. Berta- 
šiaus motiną pagerbiančiu pa
mokslu. Po pamaldų, įeinant į 
šventovės salę, visoms motinoms 
buvo prisegta po gėlę. Valdybos 
pirmininkas M. Timmermanas pa-

sveikino susirinkusius ir paskai
tė iš knygos “Lietuvių papročiai 
ir tradicijos išeivijoje” apie mo
tinos dienos reikšmę lietuviams.

Viešnia iš Lietuvos, V. Pūkienė 
jautriai ir poetiškai papasakojo 
apie neskelbiamą ir negarbinamą 
didvyrę motiną, jos vargus ir 
džiaugsmus. Dar ji padainavo mo
tinai dainą “Motulė vargdienėlė”. 
Po minėjimo buvo pasidalinta vė
liausiomis žiniomis iš Lietuvos 
ir visi dalyviai pavaišinti užkan
džiais, kepsniais ir kava.

A.a. ADELĖ JANELIŪNIENĖ- 
Glebavičiūtė, 81 m. amžiaus, stai
ga mirė 1990 m. gegužės 15 d. Regi
na, Sask. Velionės pageidavimu, 
palaikai pervežti į Winnipegą ir 
su lietuviškomis religinėmis apei
gomis, atliktomis prel. J. Berta-

šiaus laidotuvių koplyčioje ir šv. 
Kazimiero šventovėje, palaidota 
gegužės 24 d., Visų Šventųjų kapi
nėse, dalyvaujant velionės vyrui, 
sūnui ir nemažam būreliui vinipe- 
giečių. Velionė gimė 1909 m. balan
džio 10 d. Molainių kaime, neto
li Panevėžio, pasiturinčių ūkinin
kų šeimoje. Panevėžyje baigė gim
naziją, kur buvo uoli ateitininkė 
ir pavasarininke, visą laisvalaikį 
aukojusi labdaros darbams. 1935 
m. ištekėjo už Juozo Janeliūno ir 
susilaukė sūnaus. Karo metu iš 
Lietuvos pasitraukė į Austriją, o 
iš ten 1948 m. atvyko į Reginą, 
Sask., kur iki išėjimo į pensiją 
dirbo Grey Nuns ligoninėje. Liū
desyje liko vyras Juozas, sūnus T. 
Edmundas, daug giminių Lietuvo
je ir artimųjų Kanadoje. EKK

,© 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.

i—   -................... -—■ ■ ■ .■ ; *
Mes suprantame jus ir jūsų giminių Lietuvoje reikalavimus.

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

SONY CFS-W350S

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

bei jugoslaviškai.

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

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” 
atstovas) W

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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).

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

The
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

s o o

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

MIRTIES
AfA

ALDONIAUS 
ŠINKAUSKO

1990 m. birželio 14 d. 
sueina vieneri metai, 
kai mirties angelas pa
šaukė (amžinybę.

Aldoniaus atminimui 
Mišios bus aukojamos 
Aušros Vartų švento
vėje, Hamiltone, birže
lio 14 d., 8 v.r.

Maloniai prašome gimines, draugus bei pa
žįstamus dalyvauti pamaldose ir prisiminti velionį 
savo maldose.

Tu išėjai, mes čia vieni palikom 
Gaivina mus tikėjimo malda gili 
Tikėjimo - kad vėlei susitiksim 
Prie sosto Viešpaties ten dangiškoj šaly.

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

1. Sutvarkome dokumentus 
privačiom kelionėm (Lietuvą. Parūpiname iškvietimus 
neturintiems giminių Lietuvoje, surandame gyvenamą vietą, 
pasitinkame su automobiliu orauostyje.

2. Giminėms Lietuvoje įvairiom progom pristatome gėles, 
saldainius, šampaną ir pasveikiname.

3. Siunčiame į Lietuvą televizijas, video ir medikamentus.
4. Nuperkame pigiausiomis kainomis automobilius “Lada" 

Lietuvoje. Siunčiame naujas ir naudotas “Ladas” į Lietuvą. 
Taip pat galime nupirkti naujus arba naudotus automobilius 
iš Vakarų Vokietijos.

Skambinti Raimondui tel. 528-4173, Hamiltone, Ont.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ <(T A T V A 
KREDITO KOOPERATYVAS i ALKA
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 .......  12.5%
1 m. term.ind.mėn.pal. 11.5% 
3 m. term.indėlius ...........  12%
RRSP ir RRIF (pensijos)...9% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 12.5%
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
Tautos fondo atstovybė Miči

gano valstijoje balandžio 29 d. 
surengė kultūrinę popietę De
troite, Šv. Antano parapijos sa
lėje. Atstovybės pirm. Eugenija 
Bulotienė dalyvius supažindino 
su Tautos fondo tarybos nare 
Irena Kriaučeliūniene, skatinu
sia telkti lėšas Tautos fondui, 
kuris jas skiria Lietuvos lais
vinimui ir VLIKo darbams. Ižd. 
Vladas Staškus pranešė, kad 
1989 m. buvo surinkta ir Tautos 
fondui pasiųsta $20.786, o Miči
gano lietuviai patys fondui pa
siuntė $43.000. Tad 1989 m. Tau
tos fondas iš Mičigane gyvenan
čių lietuvių gavo $63.786. Atsto
vybės vicepirm. Mykolas Aba
rius įteikė diplomus popietės 
dalyviams — Klemensui Urbšai- 
čiui, Benediktui Norkūnui, Vin
cui Tamošiūnui, Česiui ir Onai 
Šadeikoms, Stasiui Bartkui, Jo
nui Bartkui, Cecilijai Gibson, 
Antanui ir Vladislavai Šiur- 
kams, Tautos fondui paaukoju
siems stambiausias sumas. Me
ninę programą atliko Šv. An
tano parapijos vokalinis mote
rų vienetas, vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio. Popietės dalyvių 
laukė loterija su vertingais lai
mikiais.

Čikagos tautinių šokių an
samblis “Grandis”, šią vasarą ža
dantis dalyvauti XIII-joje tau
tinėje Lietuvos dainų šventėje, 
balandžio 21 d. surengė koncer
tą Jaunimo centre. Programą at
liko jaunesniųjų ir studentų šo
kėjų rateliai. Pagrindinis dė
mesys teko studentams, vykstan
tiems į Lietuvą. Studentų gru
pė į koncertą buvo įtraukusi 
šventei Vilniuje liepos 5-8 d.d. 
paruoštus tautinius šokius. Kon
certo programai vadovavo Vida 
Brazaitytė. Intarpai buvo skir
ti Julijos Švabaitės-Gylienės 
eilėraščiams: “Gintaro saują” 
deklamavo Rima Polikaitytė, 
“Per naktį naktužėlę surinksiu 
ašarėles” — Jūratė Jankauskai
tė. Po koncerto prasidėjo vai
šės ir šokiai. Pagal tradiciją 
pirmas šokis tenka “Grandies” 
nariams su tėvais. Ansambliui 
vadovauja Irena Smieliauskie- 
nė. Programą šiam koncertui 
paruošė mokytojos Violeta Fa- 
bionovich ir Dalia Bilaišytė. 
Akordeonais grojo Audrius ir 
Marius Polikaičiai. “Grandies” 
komitetą sudaro: pirm. Birutė 
Jasaitienė, kelionės į Lietuvą 
koordinatorė Rita Penčylienė, 
ižd. Alicija Brazaitienė, narės 
Danutė Puodžiūnienė ir Virgi
nija Jūrcienė.

Australija
ALB Sidnio apylinkės narių 

metiniame susirinkime balan
džio 22 d. veiklos pranešimą 
padarė valdybos pirm. J. Reis- 
gytė-Fraser, finansų — ižd. M. 
Zakaras, revizijos komisijos — 
V. Patašius. Nesklandumų įvyko 
su naujos valdybos sudarymu. 
Pirm. J. Reisgytė-Fraser pareiš
kė, kad ji ir M. Zakaras buvo iš
rinkti dvejų metų kadencijai. 
Tad esą reikia tik trijų papil
domų narių pakeisti anksčiau 
pasitraukusiam A. Giniūnui ir 
kitiem dviem nariam. Jei betgi 
būtų renkama visa valdyba, ji 
nesutiktų kandidatuoti. Šiuo 
klausimu buvo leista pasisakyti 
susirinkimo dalyviams. Už seno
sios valdybos palikimą ir papil
dymą pasisakė 45, už naujos rin
kimus — 46. Vieno balso daugu
ma buvo nutarta rinkti naują 
valdybą be jai kandidatuojan
čios J. Reisgytės-Fraser. Kan
didatuoti sutiko: A. Giniūnas, 
J. Mickienė, dr. R. Kavaliaus

kaitė, S. Laurinaitis ir A. Kra- 
milius. Kadangi valdybai reikia 
penkių narių, o daugiau kandi
datų neatsirado, tie penki as
menys be balsavimo buvo pa
skelbti išrinktais.

Britanija
Boltono lietuvius kan. V. Ka- 

maitis aplankė antrą Velykų 
dieną. Po velykinių lietuviškų 
Mišių lietuviai su šeimomis su
sirinko vietiniame ukrainiečių 
klube. Vaišių stalus palaimino 
kan. V. Kamaitis, taręs Vely
koms skirtą žodį. Jam, aplan
kiusiam Boltono lietuvius, ir 
šeimininkėm, paruošusiom vai
šes, padėkojo DBLS Boltono 
apylinkės valdybos pirm. H. 
Vaineikis.

Motinos dieną Šv. Kazimiero 
parapija Londone kartu su Lietu
va paminėjo iškilmingomis Mi- 
šiomis pirmąjį gegužės sekma
dienį. Jas atnašavo kun. J. Ba
bickas, slovakų katalikų misijos 
vadovas Londone, prie altoriaus 
atlydėtas “Lietuvos” tautinių 
šokių grupės jaunimo. Parapijos 
choras, vadovaujamas muz. J. 
Černio, Motinos dienai buvo pa
ruošęs naują lietuvišką giesmę.

A. a. Gustavas Bublaitis, gimęs 
1925 m. spalio 14 d. ūkininko 
šeimoje Sudargo apylinkėje, Ši
lutės apskrityje, mirė vasario 
2 d. Leamingtone, pakirstas de
šimtį metų trukusios vėžio li
gos. Velionis su broliu ir sese
rimi II D. karo metais pasitrau
kė Vokietijon ir iš jos Anglijon 
atvyko 1947 m. Dirbo žemės ūky
je, Koventrio plieno liejykloje, 
kol įsikūrė Leamingtone. Darbą 
nutraukė vėžio liga. Brolis yra 
žuvęs automobilio nelaimėje. 
Liko velionies sesuo Ema, anglė 
žmona Sheila su sūnumi ir vai
kaite. Velionis buvo evangeli
kas. Palaidotas vietinio kuni
go St. Mary-Magdalen bažnyčios 
kapinėse.

A. a. Izidorius Klumbys vasa
rio 14 d. mirė savo namuose Not- 
tinghame. Velionis gimė 1912 m. 
birželio 15 d. ūkininko šeimoje 
prie Švėkšnos. Nepriklausomy
bės metais dirbo viršaičiu, su 
kitais lietuviais pasitraukė Vo
kietijon, bėgdamas nuo sovieti
nės okupacijos. 1947 m. iš DP 
stovyklos Grevene atvyko Brita- 
nijon žemės ūkio darbams. Atli
kęs sutartį, įsikūrė Nottingha- 
me, kur jam ilgiausiai teko dirb
ti metalo pramonėje. Užaugino 
du sūnus. Palaidotas vasario 22 
d. iš Šv. Barnabo katedros. Mi
šias atnašavo ir apeigas kapi
nėse atliko kun. dr. S. Matulis, 
MIC.

Italija
Romos lietuviai prie sovietų 

“Aerofloto” bendrovės surengė 
maldos budėtuves, skirtas ba
landžio 26 d. savo gyvybę suside
ginime Maskvoje nepriklauso
mai Lietuvai paaukojusiam a.a. 
Stasiui Žemaičiui. Budėtuvėms 
vadovavo vysk. Antanas Deks- 
nys. Į jas įsijungė kelios de
šimtys lietuvių ir jų bičiulių 
italų. Lietuvos trispalvės bu
vo perrištos juodais gedulo kas
pinais. Su velionies auka ir Lie
tuvos nepriklausomybės sie
kiais praeivius supažindino 
jaunimo italų kalba paruošti 
plakatai. Daugiau informacijų 
susirinkusiems spaudos ir te
levizijos žurnalistams pateikė 
vysk. A. Deksnys. Budėtuvių 
dalyviai, saulei nusileidus, va
karo prieblandoje uždegė žva
kutes, sukalbėjo maldas “Tėve 
mūsų”, “Sveika Marija” ir “Vieš
paties angelas” už tragiškai žu
vusio Stasio Žemaičio sielą.

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.
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TIEK METŲ LAUKĖM - LAIKAS ATĖJO

TEIKIM
SKUBIĄ PAGALBĄ

TĖVYNEI

MILIJONAS DOLERIŲ 
LIETUVAI

Kanados Lietuvių Bendruomenė, 
jungdamasi su visa išeivija, 

skelbia vajų

Kanadoje sutelkti vieną milijoną dolerių Lietuvai
Visos aukos - vien Lietuvos reikalams

■ ’-Jį’' .' *

ESAME VIENOS TAUTOS VAIKAI 
NEPALIKIME LIETUVOS VIENOS

BŪKIME JAI DOSNŪS
'L'.' 'f.

Kanados Lietuvių Bendruomenės pagalbos Lietuvai vajaus komitetas
c*
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Lietuva mokytojų kongrese
Aukos ir pajamų mokesčiai

AUŠRA KAUKIENE
Šiuo laiku, kai Lietuva šau

kiasi pasaulio pagalbos pri
pažinti nepriklausomybę, vie
na Toronto lietuvių profesio
nalų mokytojų grupė surado 
progą painformuoti Kanados 
ir Amerikos mokytojus apie 
Lietuvos kovą už laisvę ir pa
prašyti jų pagalbos.

Balandžio 16-19 d.d., Toron
to konvencijų rūmuose įvyko 
87-sis metinis Kanados ir Jung
tinių Amerikos Valstybių ka
talikų mokytojų kongresas. 
Susirinko apie 21,000 katali
kų mokytojų iš visos Šiaurės 
Amerikos. Šio kongreso metu 
Toronto lietuviai mokytojai 
išnuomojo Toronto konvenci
jos centro parodų salėje kios
ką — “booth”, kurį išpuošė To
ronto etnografinio muziejaus 
lietuviškais rodiniais ir lite
ratūra. Svarbiausią medžiagą 
parūpino istorikė dr. Rasa Ma
žeikaitė.

Tūkstančiai Šiaurės Ameri
kos mokytojų aplankė parodą, 
kur budėjo lietuviai mokyto
jai, aiškindami Lietuvos isto
riją, literatūrą, rinkdami pa
rašus peticijoms Amerikos ir 
Kanados valdžiai, dalindami 
lietuviškas “S.O.S” sagutes 
drauge su informaciniais la
peliais apie Lietuvos įvykius.

Lietuviškasis kioskas, vie
nas iš poros šimtų tokių kios
kų, kurie rodė naujausias švie
timo priemones, susilaukė 
ypatingo dėmesio. Daugelis 
mokytojų klausinėjo apie Lie
tuvos istoriją, dabartines kraš
to problemas, švietimą ir re
liginį auklėjimą. Čia jie galė

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

Savininkas — Edy Pal ven is 
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.

Toronto miestas

Svarbus pranešimas
Toronto miesto nuosavybės 
mokesčių mokėtojams
Jau turėjote gauti 1990 metų nuosavybės mokesčių baigminės dalies 
sąskaitą. Jei dar negavote, skambinkite 392-7115, arba rašykite Tax 
Collector, City Hall, Toronto M5H 2N2, arba tuojau atvykite į miesto- 
rotušę ir kreipkitės į Information Counter, Main Floor, City Hall.

Atsiminkite, jei ir negaunate sąskaitos esate atsakingas už nuo
savybės mokesčių mokėjimą. Paskutinės 1990 metų įmokos turi būti 
sumokėtos dalimis birželio 15, liepos 16, rugpjūčio 15 ir rugsėjo 17.

Galite sumokėti savo mokesčius miesto rotušėje nuo pirmadienio 
iki penktadienio tarp 8.30 v.r. ir 4.30 v.p.p., taip pat - bet kuriame sky
riuje oficialių bankų, metropoliniame Toronte arba - siųsti savo įmokas 
paštu tiesiai į miesto rotušę. Čekius rašyti: “The Treasurer City of Toronto”.

Atsiminkite, kad negalima delsti. Jūsų mokesčiai panaudojami 
tarnyboms bei įrenginiams, kurie daro Torontą gera vieta gyventi ir 
dirbti. Tai apima pradines ir vidurines mokyklas, miesto tarnybas — 
apsaugą nuo ugnies, atmatų išvežimą, sniego valymą, parkus bei pra
mogų vietas, kelių tiesimą bei taisymą. Taipgi apima metropolinio To
ronto tarnybas, įskaitant policijos apsaugą, socialines paslaugas, vaikų 
gerovę ir greitąją pagalbą.

TDD/TTY naudotojai dėl informacijos skambinkite tel. 392-0719.

G. H. Clarke, 
miesto iždininkas

jo sužinoti daug daugiau apie 
Lietuvą negu rašoma Šiaurės 
Amerikos spaudoje.

Kelių Toronto lietuvių mo
kytojų pastangomis buvo pa
ruošti specialūs “Teacher - 
kits” — kompektai specialiai 
6-12 skyriaus mokiniams su 
plačia informacija apie Lie
tuvą. Tuose komplektuose ga
lima rasti laikraščių iškarpas 
apie dabartinę Lietuvos padė
tį, Lietuvos parlamentarus, 
atskirus žymesnius įvykius 
krašto istorijoje. Daugelis mo
kytojų įsigijo tuos “kits”, paža
dėdami juos panaudoti savo 
mokyklose.

Kiekvieną suvažiavimo die
ną buvo atnašaujamos Mišios 
su specialiomis intencijomis 
už Lietuvą.

Šio projekto iniciatorė bu
vo mokytoja Aušra Baršaus
kienė. Ji pasitelkė daugelį To
ronto lietuvių mokytojų, ku
rios paaukojo daug darbo va
landų ir talento, organizuoda
mos efektyvų kiosko patrauk
lumą, užmegzdamos ryšius 
tarp kongreso atstovų ir mo
kytojų, paruošdamos informa
cinę medžiagą, reklamą, nuo
lat budėdamos beveik be poil
sio valandų.

Buvo surinkta tūkstančiai 
parašų prezidentui Bushui ir 
Kanados vyriausybei, prašant 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo. Svarbiausia, kad 
svetimtaučiai mokytojai, su
plaukę iš visos Amerikos ir 
Kanados, sugrįžę į savo mo
kyklas ir klases, toliau minės 
Lietuvos vardą ir jos rūpes
čius.

Toronto Maironio mokyklos 1989-90 mokslo metų mokytojai ir padėjėjai. Iš kairės pirmoje eilėje: M. Skrinskie- 
nė, L. Šileikienė, vedėja G. Paulionienė, R. Giniotienė, S. Freimanienė, L. Andrulis. Antroje eilėje: A. Rašymas, 
A. Karkienė, Irena Ehlers, D. Viskontienė, A. Biškevičienė, Ž. Šelmienė, N. Benotienė, N. Marijošienė. Trečioje 
eilėje: J. Batraks, L. Underienė, V. Dailydienė, V. Tirilienė, D. Puterienė, A. Karasiejūtė, A. Paulionytė, L. Dai- 
lydaitė Nuotr. R. Pranaičio

Aukos Kanados Lietuvių Bendruomenei
Aukos Lietuvai (100 nuošim

čių): $1.000 — St. Kuzmas;
$500 — J. Plėnys, A. Šalna, F. 

Kupčiūnas, K. L. Dalinda;
$300 — M. P. Krilavičius, R. Lu- 

kavičiūtė; $200 — J. P. Kalainiai, J.
O. Mickai, dr. Gina Ginčauskaitė, 
E.J. Dvilaičiai, M. Legienė-Toto- 
raitytė, J. A. Lukošiūnas, A. R. 
Ulbos, M. Jonušaitis, D. Simona- 
vičius; $150 — Y. J. Lepinis;

$100 — V. Montvilas, B. Jackus,
A. Khrtavičius, A. Genčius, B. Či
žikas, A. Vinskas, V. Gudaitis, J. 
V. Jasinevičiai;

$50 — Lydia Balsienė, J. A. Luko
šiūnas, V. Katelė, J. Bukšaitis, S. 
Kuzmickas, L. V. Sendžikas; $60
— T. Stanulis; $40 — I. Meiklejohn,
P. Jukna; $30 — R. Bekerienė, L. 
Dūda;

$20 — I. Meiklejohn, A. Zalagė- 
nas, A. Montsvilas, B. Laučys, 
Z. Tumosa, S. Valickas, Iz. Anta
naitis, E. Repečkienė, U. Paliulis,
J. Zabulionis, M. Vaškevičienė,
B. S. Jedrych, A. Slapšienė, J. Pu- 
teris, D. R. Berentas; $10 — I. Mac
kevičienė, V. Matulevičius, J. 
Hirsh, P. Kruzikas, B. Vaišnoras, 
J. Cicėnas, A. Jankaitienė, H. 
Chvedukas, A. Kynas, A. Melvy- 
das, M. Gegužis.

$257 — A. Brazys; $300 — St. 
Gampp-Mašalaitė; $200 — J. Venc- 
lovaitis; K.D. Čerškus; $100 — A. 
Senkus, I. Vibrys, R. Geležiū
nas, S. Ignatavičius; $25 — V. Dau- 
neckas; $20 — F. Kasperavičius.

Wellando apylinkės aukotojų 
sąrašas: $120 — J. Baliukas; $100 
—- A. Pivoriūnas; $70 — J. M. Nar- 
gėlas; $55 — V. Karalius; $50 —
J. Kutka; $35 — J. Bieliūnas; $30
— B. Simonaitis; $25 — B. Jacke
vičius, J. Staškevičius, S. Radvi
las; $20 — M. Šalčiūnas, A. Žinai- 
tis; $10 — A. Stankevičius, A. Če- 
pukas, R. Slavickas.

$200 — I. Meiklejohn (Baltiečių 
vakare Otavoje).

Pagalba Lietuvai
$2,000 — Toronto lietuvių pensi

ninkų klubas; $1,000 — M. Povilai- 
tienė, L. G. Vyšniauskai; $600 — 
Algis Jagėla; $500 — M. Vasiliaus
kienė, S. V. Liuimos, E. Senkuvie
nė, B. K. Valančius, Ann Plėnys, A. 
Plėnys, dr. J. Sungaila; $300 — Ire
na M. Ehlers, J. Baran-Baranaus- 
kas; $250 — P. Ališauskas, R. Ku- 
liavas; $200 — J. J. Kulikauskai,
K. Indriūnaitė, A. M. Bumbuliai, 
V. O. Taseckai, R. Šimkus, V. Vait
kus, J. I. Morkūnai, A. Potulicki,
A. Kantvydas, V. J. Normantas, J. 
Jagėla, J. A. Pūkai, N. Preibienė, 
J. B. Danaitis, B. Stalioraitis, M. 
Chrolavičius, M. Lazdutis, Z. P. Sa
kalas; $150 — M. Valaitis.

$100 — Z. O. Girdauskas, P. Bi- 
gauskas, J. J. Šarūnas, J. A. Ankus,
A. Laurinaitis, K. Daunys, U. Pa
liulis, V. Kulikauskas, V. Girčys, 

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

EUROPA

Prisikėlimo parapijos KLK mote
rų draugija, J. Barakauskas, O. 
Juodišius, D. E. Prialgauskas, J. 
Tamulionis, A. Sąulis, P. Sukaus- 
kas, H. Simanavičius, V. Palilio- 
nis, H. Liačas, B. Molis, V. Dau- 
gelevičius, V. Kecorius, A. Kai
rienė, B. B. Tamošiūnai, V. O. Be
resnevičius, M. Duliūnas, A. Rū
kas, K. P. Abromaitis, M. Candly,
A. Žilėnas, V. I. Biskys, A. E. Šel- 
mys, V. Adomonis, J. S. Racickas, 
P. Puidokas, F. Jurevičius, I. Že
maitis, E. Stunguris, K. Poška, N. 
Yukna, B. M. Genčius, V. Melny- 
kas, O. Sabaliauskienė, J. Balta
kienė, I. Vadauskienė, B. Vaidila, 
I. Stasiulis, J. Rimšaitė, A. Karaus- 
kas, S. Kėkštas, J. A. Puteris, St. 
Gotseldas, A. A. Lukošius, H. L. 
Matušaičiai, E. Šlekys, N. Racevi- 
čienė, H. Butkevičius, D. Zulonas, 
P. Dalinda, J. Stankaitis, V. K. Ga- 
pučiai, V. Matulaitis, A. Katelie- 
nė, R. Pleinytė, F. Mačiulis, V. 
Paulionis, V. Augėnas, M. G. Regi
nai, B. Navalinskas; $60 — I. Vib
rys, L. V. Balaišis, G. Kaulienė.

$50 — J. Žabas, J. J. Skalski, L. 
Tamošauskas, O. Mašalas, Z. Ku
činskas, W. Abramavičius, B. V. 
Saulėnas, J. Mackevičius, P. G. 
Stauskai, G. S. Karauskai, V. Sku- 
kauskas, A. Danaitis, J. Z. Didž- 
baliai, A. Bernotaitis, M. S. Bu- 
šinskai, B. Trukanevičius, O. J. 
Kirvaitis, V. Gudaitis, M. S. Pet
rulis, M. V. Matulaitis, J. M. Ast
rauskas, S. Putrimas, A. Morkūnas, 
I. V. Ignaičiai, B. J. Sriubiškiai, 
T. V. Gražuliai, J. Augustinavičie- 
nė, A. Kaputis, M. Putrimas, J. B. 
Žekas, K. B. Žutautas, R. Trumpa, 
O. Naras, A. B. Janusai, V. Jocas,
B. Žutautas, A. Stulginskas, A. 
Zarembaitė, Z. N. Dobrowska, A. 
Štuopienė, G. Ališauskienė, J. 
Dziminskas; $40 — E. H. Bočkus, 
S. A. Delkus, P. E. Bersėnas, J.
L. Pužas, R. Krasauskas, J. Pus- 
vaškis; $30 — V. Stabas, V. Salvai- 
tis, A. Matulionis, J. Ranonis, H. 
Arlauskas; $25 — J. Kruus, K. Ša- 
počkinas, R. Šileika, I. Norman
tienė, A. Plenytė.

$20 — L. Malinauskas, B. Jony- 
nienė, E. Jaškus, J. Žulienė, K. 
K. Kaminskas, B. Končienė, Z. J. 
Stravinskas, A. Kiškis, L. Bukaus
kas, V. K. Naruševičius, V. Poš
kus, O. Krasauskienė, L. Strumi- 
lienė, I. Varankienė, B. Narbutas, 
A. Tutlienė, A. M. Radžiūnai, J. 
Kuliešius, M. Pranaitienė, O. Ro- 
žanskas, S. Stanevičius, W. Wig
gins, G. Wagerer, V. Daugelavi- 
čienė, VI. Šaltmiras, E. Jaškus, 
O. Griganavičienė, A. Vingevičius, 
D. V. Karosas, J. V. Janulaitis,
C. Gutauskas, V. Vaitkus, J. Kisiū- 
nas, V. Simonaitis, S. Škėma, H. 
Sukauskas, S. Žebrauskienė, V. 
Petrauskas, J. A. Venslovaitis, 
Raila, A. Vaitonienė, T. Loren

cas, J. Gataveckas, A. Bačėnas, 
V. Jurevičius, J. Pargauskas, P. 
Žiurys, B. N. Rickevičius, V. M. 
Marcinkevičius, V. Ruslys, G. Bi- 
jūnienė, J. Žadeikis, A. Prancke- 
vičius; $15 — J. Musil, V. Draugi- 
nienė; $10 — D. Šaltmirienė, S. 
Krasauskas, Br. Mackevičius, J. 
Zabulionis, A. Diržys, S. Kolytis,
D. Klibingaitienė, T. A. Savickai, 
Z. Rickienė, B. Degutis, V. Urbo
nas, M. Daukša, P. K. Sukevičius, 
V. Kazlauskas, V. Lelis, B. Urbo
nas.

Aukos KLB valdybos darbams
$500 — V. W. Kadis; $200 — K. 

Kačiulis, P. Bartkus Professional 
Corp.; $150 — E. Galiauskienė; 
$100 — P. Adomonis, R. Galius, I. 
Ferris, J. Vyšniauskas, J. M. 
Dambrauskas, J. Pikelis; $50 — J. 
Kisielaitis, A. Bataria, V. Bart
kus, P. Kondrotas, B. Kišonas, Ed. 
Iškauskas; $25 — M. E. Kazakevi
čiai (J. Baltakio atm.), L. Steer.

$1,000 — T. V. Gražulis; $500 — 
Toronto Lietuvių namų moterų 
būrelis; $200 — K. S. Lembertas,
B. G. Čižikas; $100 — J. B. Vaido
tas, V. Kulnys, J. Kasakaitis, P. 
Šalna Co. Ltd., W. & R. Dresher, 
Toronto Lietuvių namų vyrų būre
lis, St. Kačinskas; $50 — dr. A. 
Valadka, J. Vitkūnas, P. Butrimas, 
P. Mečys, V. Palilionis, J. Bace
vičius; $45 — C. Tiškevičius, V. 
Kežinaitis; $25 — I. Savickį; $20
— A. Dobrowski, O. Urnavičius, R. 
Smolenskas, A. Buodzis, St. Valiu
kas, O. Rope; D. Zakarevičius, Z. 
Mažonas, J. Pacevičius, E. Benetis, 
D. Vaidila, J. Prokop, W. Žukaus
kas, Z. Rudzla; $10 — K. Balodis, 
P. Dambrauskas, D. Janusevičius, 
J. Sabaliauskas, V. O. Beresnevi- 
čiai

Pagalba Lietuvai
$1,000 — A. S. Kazlauskai, A. C. 

Matuliūnai; $500 — J. B. Tamo- 
liūnai, A. Valius, V. O. Anskis; 
$200 — W. V. Dauginis, NPMM se
selės, V. Grikietis; $150 — V. J. 
Jasinevičius.

$100 — V. Staškevičius, P. E. 
Ališauskai, V. V. Baliūnai, S. V. 
Balsevičius, C. K. Tuba, A. Apa- 
ravičienė, F. Timukas, P. B. Sap- 
liai, G. Baltaduonis, dr. R. Sap- 
lys, L. V. Morkūnas, E. A. Bubulis, 
B. Kazlauskas, V. Dresheris, O. 
Delkus, J. Andrukaitis, A. Mikšie
nė, E. Apanavičius, P. Kanopa, A. 
Mingėla; $110 — St. Vaštokas; $60
— J. Kaslauskas.

$50 — P. Eismontas, A. Dudonis, 
P. Zabarauskas, P. Šturmas, O. 
Petrūnas, J. Petrūnas, A. Petrai- 
tienė, M. Bakšienė, R. A. Siručiai, 
A. Vanagas, A. A. Naruševičius, A. 
J. Williams, E. E. Kudabai, Ed. Va- 
leška, O. M. Krivickas, A. Budi- 
ninkas, G. A. Sprainaičiai, V. Pe
čiulis, M. A. Vaišvila, kun. P. Di
lys, E. Bartninkas; $40 — K. Kon- 
kulevičius, A. Petkevičius, A. Lan
gas, M. Macevičius; $30 — M. Dam-

LIETUVA

“TŽ” 21 nr. (V.22) straipsny
je “Pagalbos Lietuvai vajus” 
netiksliai nurodyta, kiek “val
džia sugrąžins” už aukas šitam 
vajui. Valdžia teleidžia atsi
skaityti kredito normas tiems, 
kurie turi mokėti pajamų mo
kestį. Nuo 1988 m. aukų kredito 
procentas nepriklauso nuo pa
jamų dydžio. Pagal aukų sumą 
yra tik du nuošimčių laiptai, 
būtent: už visų metų aukų pra
dinę sumą $250 atskaitomas 
kreditas yra 26%, o už metinę 
sumą virš $250 atsiskaitoma 
44%. Jei kas prisimena mažes
nes normas iš “Income Tax” 
formos, noriu atkreipti dėme
sį, kad virš federacinio mokes
čio kredito dar prisideda 15- 
16% provincinio mokesčio su
mažinimas. Vakarinėse Kana
dos provincijose šis kreditas 
truputį mažesnis, rytinėse di
desnis, o Kvebeko provincijo
je dar svyruoja pagal pajamas.

Kas jau esam aukoję parapi
joms, Bendruomenei, KL fon
dui, labdarai (lietuvių ar kana
diečių) ir kt. ligi $250 sumos, 
už šio vajaus aukas po Naujų 
metų atsiskaitysime virš 44%, 
atseit, mums kainuos tik $56 už 
aukotą šimtinę ar už $1000 kai
nuos tik $558, ir Lietuva mums 
dėkos už tūksantinę .. . Vyro 
ir žmonos abiejų aukos (kaip ir 
medicinos išlaidos) leidžiama 
atsiskaityti tik nuo vieno as
mens, tuo išvengiant dvigubo 
mažo nuošimčio už $250. Taip

baras; $20 — P. Derliūnas, R. G. 
Paulioniai, R. J. Karasiejai, J. 
Butkevičius, O. H. Adomonis, V. 
Juraitis, J. Lesčius, G. Norvaiša, 
Povilaitienė, A. Pareštis, H. Po- 
vilaitienė, E. J. Steponas, Ruth 
Crooks, K. Stulpinas, V. Anysienė; 
$25 — A. Keliačius; $10 — G. Bo- 
rawski, E. Tamulionis.

KLB valdybai: $1,000 — E. Sen
kus; $800 — D. A. Bražų 40 m. vedy
binės sukakties proga; $500 — K. 
Lukošius, Iz. Antanaitis; $300 — A. 
Brazys; $250 — F. Jurėnas; $204 — 
“Vilnius” rūmų mezgėjų būrelis; 
$200 — K. Kačiulis, J. O. Mickai, 
dr. A. Dailydė, A. Paulius; $120 — 
A. Cibas.

$100 — D. A. Brazys, J. Varkavi- 
čius, B. P. Sapliai, A. Valius, L. 
Kulnys, J. Nastojus; $80 — Vanda
I. Žukauskas; $50 — A. Vapšvienė, 
V. V. Anysas,- Br. Saulėnas, Tėvai 
pranciškonai, Ch. Klemka; $40 — 
S. Kačiulis A. B. Olio atminimui,
J. Keženaitis; $25 — E. Petrus, A. 
Obcarskis, Audrey G. Driscoll, A.
M. Bumbulis; $22 — G. Vaitkus.

$20 — E. Mažulaitienė, G. Mel- 
nykas, P. Žulys, V. A. Paulioniai, 
J. Usvaltas, J. Gaputis, O. Kra
sauskas, O. Juodišienė, V. M. Mar
cinkevičius, L. Tamošauskas, I. 
Varanka, O. Juodviršis, K. Indriū
naitė, B. Galinienė, J. B. Vaidotai, 
V. Kecorius, L. Dūda, J. Astraus
kas, K. Abromaitis, A. Zerembai- 
tė, V. Pačkauskas, S. Varanka.

$10 — J. Šileikienė, K. Čepaitis, 
S. Petryla, E. L. Sinkevičius, Leo 
Grasis, R. Bulovas, S. Žvirblys; $15
— G. Baronaitis.

Pagalba Lietuvai: $1,000 — S. D. 
Jakaičiai, Z. Pulianauskas; $1,400
— Viktoras ir Elena Dailydės; 
$800 — D. Kochanka; $500 — H. R. 
Rimkevičiai, J. Paska; $350 — Ed. 
Mačiulaitis; $300 — D. Urbonas; 
$200 — Marytė Chrolavičius; $120
— Leo Oesterle; $100 — A. Kairie
nė, V. S. Lenktaitis, D. Kairys, E. 
Lengnikas.

$100 — N. A. Gutauskai, B. Gra
jauskas, St. Gailevičius, G. Bal- 

pat galima aukų atskaitymą ati
dėti ateities metams, ir $250 
atskaityti tik vieną kartą.

Daugelis pensininkų yra fi
nansiškai laimingesni-išsimo- 
kėję namų skolas, laisvi nuo 
su darbu ir vaikų auginimu su
rištų išlaidų ir dar gauna iki 
$5000 kreditų nuo pajamų mo
kesčių. Pensininkų pora su iki 
$21000 metinių pajamų nemo
ka mokesčių. Tačiau retam iš 
jų sąžinė leis neprisidėti prie 
Pagalbos Lietuvai vajaus, nors 
ir negautų mokesčių kredito... 
Betgi yra visai legalu padova
noti aukos sumą savo uždirban
čiam vaikui ar kitam giminai
čiui su intencija, kad jie ne
mažiau paaukos bendruome
nės vajui ir gaus savo mokes
čių kreditą. Taip paskatintų 
jaunąją kartą ateity patiems 
jausti pareigą savo tėvų kraš
tui, kada finansiškai patys su
stiprės.

Šia proga tenka dar primin
ti, kad už aukas Tautos fondui, 
JAV įstaigos išduodami kvitai 
negalioja mokesčių sumažini
mui nuo Kanados pajamų. Kai 
kurie Tautos fondo aukų rin
kėjai klaidina (gal nesąmonin
gai?), ragindami savo aukoto
jus naudoti TF kvitus pajamų 
mokesčiams. Jie galiotų tik 
tuo atveju, jei kas turi paja
mų iš Amerikos (nuošimčiai, 
nuomos ir t.t.) ir jas deklaruo
ja drauge su kanadiškom pa
jamom. Juozas Mažeika

čiūnienė, A. Bacevičius, A. B. Le
das, P. Girnius; $50 —J. Kareckas, 
G. Palmer, B. Tarvydas, R. Repšys,
B. Naudžiūnas, A. Kazanavičienė, 
P. Kripas, V. Rutkauskas, G. K. Žu
kauskai, C. Tiškevičius, B. Juode
lė, S. Vaitiekūnienė, J. Sičiūnas; 
$40 — G. Jocius assoc.; $20 — V. Mi- 
kuckas, J. Pacevičienė, J. Statke- 
vičius.

Lietuvos Sąjūdžiui Winnipego 
apylinkė surinko $835. Aukojo šie 
asmenys: $100 — J. Grabys, P. 
Liaukevičius; $50 — Z. Brazaus
kas, V. Januška, J. Liaukevičienė; 
$30 — V. Lion; $25 — L. Bartnik, 
V. Dargužas, E. Kalasauskas, L. 
Samulaitienė, K. Strikaitis, M. 
Timmerman, P. Žilinskas; $20 — 
A. Balčiūnas, Judy Barkowski, N. 
Pestrak, V. Rutkauskas, M. Ša- 
rauskas, J. Timmerman; $10 — J. 
Bertašius, T. Boyko, V. Mockus,
C. Jankauskas, M. Januškienė, G. 
Kazlauskas, P. Lenio, A. Linge,
C. Radovskis, J. Ramančiauskas, 
V. Urniežius. Kiti aukojo mažiau.

KLB valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems už aukas. Kanadoje tik per 
KLB valdybos iždininko knygas 
pravestoms aukoms bus galima iš
duoti pakvitavimus pajamų mo
kesčių atleidimui — už $50 ar di
desnę auką.

KLB iždininkas

Aukos Kanados 
lietuvių fondui

London, Ont. Pranas ir Dana 
Judickai — $1,000, Zigmas ir Julija 
Didžbaliai — $200, Ignas Ramonas
— $20, Linas Naujokaitis — $10. 
Toronto, Ont. A.a. Elenos Šiurnie- 
nės atminimui N. ir Z. Dabrowski
— $25. Hamilton, Ont. A.a. Vinco
Narkevičiaus atminimui Loreta 
Kongats — $100. Oakville, Ont. A.a. 
Stasio Maciakūno atminimui Vin
cas Žemeckas — $20. Winnipeg, 
Man. A.a. Leonas Stanevičius 
testamentu paliko KL fondui 
$5,000. KLF informacija

EUROPA

lAllICAiGERIAUSIA 
DOVANA ■M
Balti 100% medvilniniai 10 oz. marškinėliai su 
Baltijos respublikų spalvotomis vėliavomis.

Mode> .33S2-A2

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

110/220 VOLTS

Kaina — $18 (įskaitant mokesčius). 
Kiekvienų marškinėlių persiuntimas - $2.50. Dvikasetinis radijo magnetofonas - $99.99

Pažymėkite dydi: 
dideli (L) H labai dideli (XL)

Čekius arba pinigines perlaidas (money order) siusti: 
Baltica, 162 Castlefield Avenue, Toronto, Ontario M4R 1G7 

Telefax: (416) 222-8199

NATIONAL PANASONIC
NV-M7EN

ENCHANTE «
IMPORTERS EXPORTERS

110220 V • MULTISYSTEM • T/V »VIDEO • AUDIO • APPLIANCES • CfiYSTAL A CHINA

2938 Dundas St. W.
(į vakarus nuo Keele g-t.) Tel. 769-0631



Kauno kunigų seminarija 1990 metais su savo vadovybe, profesioriais ir vyskupais. Šiais mokslo metais joje 
mokėsi 153 klierikai

“Atžalynas ” ir “Vingis ”

“Ieškančiojo pėdsakai”
Leidinys, nauju būdu atskleidžiantis Dievo žingsnius žmogaus link

Kun. ANTANAS SAULA1TIS, SJ

“Ieškančiojo pėdsakai” — 
naujas ir šviesus įnašas į dva
sinę literatūrą lietuvių kal
ba. Autorius dvasingąjį pasau
lį atveria kiekvienam, o rinki
nio turinys, sveikai atsverda- 
mas populiaraus religingumo 
nesąmoningas kryptis, išryš
kina krikščionies gyvenimo 
pobūdį.

Tenka pabrėžti šešias šio 
kelio savybes: 1. pats Dievas 
stengiasi žmogų pasiekti; 2. 
ryšys su Dievu yra giliai asme
ninis; 3. tikėjimas bręsta visą 
gyvenimą; 4. Kristus pašaukia 
kiekvieną; 5. krikščionis gy
vena ne sau, o tam, Kuris mi
ręs ir prisikėlęs; 6. Dievo ry
šys su žmogumi — judrus.

Knygą paėmusiam už kelių 
puslapių labai aišku, kad pa
vadinimo “pėdsakai” nėra Die
vo ieškančio žmogaus, o Vieš
paties žingsniai, artėjantys 
prie žmogaus, kaip anglų dva
singoje literatūroje ir reli
ginėje poezijoje “Dangiškojo 
skaliko” eilės.

1. Vyraujančiaujoje praktiš
koje katalikybėje pabrėžiamos 
žmogaus pastangos su Dievu 
susijungti arba bent Viešpa
ties dėmesį bei palankumą iš
melsti, atidavęs savo Sūnų Die
vas žmogui būtų likęs abejin
gas ir tolimas: turime daugiau 
melstis, pasninkauti, atsikra
tyti ydų, vengti ar smerkti blo
gus žmones. Atrodytų, lyg vien 
tik nuo žmonių priklausytų ry
šys su Dievu, ir žmogaus neto
bulos, klystkelingos pastangos 
beveik užtikrina to bendravi
mo su Tėvu nesėkmę. Kun. Tri
mako mąstymai grakščiai at
skleidžia mums nuotaiką ir tik
rovę, kad suartėjimas yra abie
jų veikėjų vaisius. Pats Dievas 
“traukia”; Jėzus mokinį pašau
kia, sudarydamas sąlygas silp
nam žmogui atsiliepti į jo pir
mą tartąjį žodį ar judesį. Die
vas ieško žmogaus, Kristus vei
kia.
Kas traukė mane taip labai prie Jo?
Vos mostelėjo Krikštytojas į

Praeivio pusę,
vos ištarė porą žodžių — “Tai Dievo 

Avinėlis”,
pajutau Jo trauką 
ir ėmiau eiti iš paskos.

Kai Jis atsigrįžo, mūsų akys 
susitiko...

Ne, savo akimis Jis apėmė mane.
Jis paklausė: “Ko ieškai?"

RAMA BAINAITYTĖ-HENNINGS

Tėviškės žemės žiupsnelis
Prie kapo tėvų klupau — 
čia karo audros nublokšti, 
amžiams atskirti nuo Tėvynės 
ilsis po svetima žeme — vieniši . . .
Brangios tėviškės žemės žiupsnelį 
užgniaužtoje rankoje 
stipriai laikau 
relikviją anos šalies . . .
Skausmo ašaros sužėri 
juodo granito lentoj, 
kai virpančiais pirštais žiupsnelį 
tėviškės žemės ant tėvų kapo bėriu.
Ir šią akimirką — 
aš, tėvų sielos ir 
tėviškės žemės žiupsnelis, 
tampame vienas kūnas, siela 
ir širdis — gimtosios žemės . . .
O kartu esame 
ir liksime žiupsnelis — 
praeities, dabarties ir ateities, 

brangios LIETUVOS.

Jo klausime nebuvo pradžios. 
Atsakiau: “Mokytojau, kur gyveni?" 
Mano atsakyme nebuvo galo.

Iš tikro norėjau klausti: “Kas esi?" 
Bet mano paties paskubomis 

sugraibytas
vardas “Mokytojau" mane pririšo 

prie Jo
tapti Jo amžinu mokiniu.

(“Mokinys", 141-142 p.).

2. Autorius paaiškina Jėzaus 
Draugijos steigėjo šv. Ignaco 
dvasinių lavybų veiksmingu
mą. Mums, lietuviams, ir ši 
užuomina taikli — įveda į š. 
m. rugsėjo 27 d. prasidedan
čią šventojo 500 m. sukaktį. 
Kai Dievo malonės paveiktas 
šv. Ignacas surašė įtakingą
sias mintis, buvo pasaulietis, 
kaip ir šv. Pranciškus Asyžie
tis, pustūkstantį metų anks
čiau savo ruožtu Bažnyčią su
judinęs. Anais laikais šv. Ig
nacas sugebėjo išreikšti tie
są, kad Dievo ir Kristaus ry
šys su žmogumi yra asmeninis, 
artimas, jaukus ir kiekvienam 
prieinamas sudėtingoje Baž
nyčioje. Toks šiltas artumas 
dvelkia “Ieškančiojo pėdsakų” 
mintyse, ypatingai ryškiai “Tė
ti mūsų” mąstymo baigmėje.
Nebūtų nei sapne išdrįsę Dievui tarti 
“Tėti mūsų...”
Dabar gi pats Sūnus, 
nuskynęs nuo Dangaus, 
juosna pasėjo troškimus, 
žvaigždes prašokančius. 
Dabar, kai Jis su jais — savais, 
Jo Širdies šauksmas tapo jųjų, 
o jų pačių buitis — malda.

Nušvitusiais veidais,
pakėlę į dangų akis — kaip Jis, 
aplink Jį stovintieji 
ėmė šnabždėti: 
“Tėti mūsų ..."

(“Tėti mūsų", 94 p.).

3. Garsiajame šv. Jono Evan
gelijos 9-tame skyriuje girdi
me apie akląjį, kuris pradėjo 
regėti, t. y. tikėti palaipsniui. 
Pamažėl atpažino ir pripaži
no Jėzų “geru žmogumi”, “mo
kytoju”, “pranašu”, pagaliau 
“Viešpačiu”. Palyginimais ir 
išsireiškimais kun. Trimakas 
šį vyksmą dailiai išdėsto: šv.

' Petras iš “smėlio” tampa “Uo
la”, Dievas žmogaus ir žmogus 
Dievo ieško “migloje”, neaiš
kume, “žmonės klausosi nesu
prasdami”, “klausėsi savaip”, 
seka Kristų, nežinodami to 
sekimo sėkmės ir pasekmių.

Kaip šv. Paulius rašo, “mū
sų žinojimas yra dalinis”. 
Mums užtikrinama, kad labai 
krikščioniška yra pilnai ne

suprasti, ne visai aiškiai re
gėti, palaipsniui įsigilinti, 
priimti, klausti klausimus, 
abejoti ankstyvesnių įsitiki
nimu. Kodėl? Nes Dievo ryšys 
su mumis priklauso ne tik nuo 
mūsų pastangų ar ribotumo, 
bet ir nuo to, kuris mūsų 
ieško, mus seka, mus apgau
bia, kaip sako šv. Patriko 
malda, “iš priekio, už nu
garos, iš abiejų šonų”. Ir Jė
zų sekantys jauni žvejai pra
džioje neturėjo atsakymo:
Kam ?... ir ką reiškė:
“Aš jus padarysiu žmonių žvejais”?

* * ♦
Atsakymą žinojo tik Vienas.
Betgi pro miglą žvelgdamas į priekį, 
tvirtu žingsniu žengdamas, 
Jis tylėjo ...
Tylėjo,
nes atsakymas glūdėjo
ne žodžiuose, o ateityje ... 
Garstyčios grūde .. .
Jo pėdose,

kurias jie sekė.
Jo alsavime,

kurio jie klausėsi.
Jo noruose,

kurių jie dar nesuprato. 
Jo darbuose ...
Jo gyvenime,

kuris dar tik ėmė skleistis, 
kaip garstyčios grūdas 
— į Dievo karalystę.

(“Paskui aną ”, 63-64 p.).

4. Įprastinėje kalboje žodį 
“pašaukimas” esame pripratę 
taikyti kandidatams į vienuo
lyną ar seminariją, dvasinin
kams, retkarčiais mokytojui, 
slaugei ar dailininkui. Pasta
raisiais metais vis labiau iš
ryškėja mums, kad pašaukimas 
visiems krikščionims bendras 
ir kiekvienam krikščioniui sa
vas. Knygos mąstymuose įsi
jaučiame, kad esame “pakvies
ti, išrinkti aukai”, kad Kris
tus, kviesdamas draugus anais 
laikais, pašaukia kiekvieną 
žmogų šiandien. Pašaukimas 
nėra Katalikų Bendrijos luo
mas, o kiekvieno krikščionies 
garbė. Kreipdamasis į žmogų, 
Dievas sudeda savo viltis kaip 
tėvas į vaikus, kurie išeina 
savo gyvenimo keliu. Kun. Tri
makas taip išreiškia pašauki
mą — prisiimti Kristaus liki
mą, giliai žinoti bei suprasti, 
išgyventi.

Mokinys, išgirdęs, kaip 
Krikštytojas Jėzų pavadino 
“Dievo avinėliu”, galvoja:

Avinėlio likimas — gyvybės auka, 
nekalto už kaltus.

Ir svarsčiau:
koks bus mano paties likimas, 
kai Jis mane pakvietė pamatyti,

kur Jis buvoja, 
kaip Jis gyvena 
ir kaip aukojasi...

O pilnai pamatyti,
tai tas pat,
kaip ir pačiam patirti.

(“Mokinys", 142-143 p.).

5. Kaip briauna krikščionies 
pašaukime stovi priešingybė 
tarp “gyvenimo sau ir Kitam”, 
tarp “įsikabinęs į Jį” ir “įsi
kniaubęs į save”. Knygos mąs
tymo pobūdis mums padeda 
persiimti Kristaus nuotaiko
mis savo aplinkoje, gyvenime, 
gyvenimo kryptimi. Beveik ne
jučiomis, nors ir labai sąmo
ningai palaipsniui mūsų dėme
sio branduolys liejasi į Jėzų 
Kristų.

Jie atėjo su paprastu prašymu: 
“Mes norėtume pamatyti Jėzų ”.

Jie prašė pamatyti Jo išvaizdą. 
Jis parodė jiems savo širdį.
Iš Jo pasipylė tokia širdies kalba, 
kad jos užteko tada . .. irdardabar— 
jiems ir visai žmonijai visais laikais 
pamatyti Jį tokį, 
koks Jis iš tikro yra.

Ką bendro turi šie du vie
netai? Susidraugavo. “Atžaly
no” ansamblio kvietimu, atvy
ko beveik pusšimtis tautinių 
šokių atstovų iš Lietuvos — 
tai Vilniaus “Vingis”. Jie yra 
“Atžalyno” svečiai, nes pernai 
(liepos mėnesį) atžalyniečiai 
viešėjo Vilniuje. Jie buvo pa
kviesti “Vingio” ir turėjo pui
kią progą pirmą kartą pamaty
ti didelę dalį Lietuvos koncer
tų ir ekskursijų metu. Po la
bai malonaus apsilankymo ir 
“Vingio” globos Lietuvoje, rei
kėjo būtinai atsilyginti ir pa
sikviesti “Vingio” ansamblį į 
Torontą. Atžalyniečiai su 
džiaugsmu ir entuziazmu suti
ko svečius iš Vilniaus. Pasta
rieji atlieka keletą koncertų 
ir dalyvaus išvykose.

Atžalyniečiai buvo pasiryžę 
nuoširdžiai sutikti vingiečius. 
Visi stengėsi padėti. Vieni 
organizavo koncertus ir nakvy
nes, kiti — išvykas, o dar kiti 
parūpino svečiams lauktuvių 
paketėlių — dovanėlių su įvai
riais reikmenimis. Kas ką tu
rėjo, tą įdėjo. Svarbiausia, kad 
svečiai galėtų namo parsivežti 
ką nors naudingo, ko jie ten 
dėl blokados pirkti negauna. 
Jaunimui parūpinta kosmeti
kos ir panašių reikmenų. Ži
nant dabartinę Lietuvos padė
tį, neatrodo juokinga, parū
pinti svečiams tokių smulk
menų.

“Atžalynas” dėkoja visiems, 
kurie aukomis, nakvynėmis ir 
kitais būdais prisidėjo prie 
svečių priėmimo. Daugelis 
jaunimo po atsilankymo Lie
tuvoje palaikė draugystės ry
šius. Dabar malonu jiems pa
globoti savo svečius. Viena 
atžalynietė neapsisprendė, ką 
ji priims globoti. Motina jai 
priminė nuotykį, įvykusį per
nai jaunimo bendrabutyje, 
Vilniuje. Atsitiko taip, kad 
kelios mergaitės, pavėlavu
sios sugrįžti į bendrabutį, 
negalėjo įeiti, nes neturėjo 
rakto. Gi jaunimui nėra per 
sunku ir pro langą įsirangyti. 
Minima atžalynietė gerai ne
prisiminė, kur jos kambarys

Vilniaus inžinerinio statybos instituto tautinių šokių ansamblis “Vin
gis” gegužės 22 d. koncertavo Toronto Lietuvių namuose. Nuotraukoje 
grakšti šokėjų pora ir instrumentalistai Nuotr. O. Burzdžiaus

Jie pamatė... kviečių grūdą 
ir, Jam kritus į žemę, patys brendo 
Jo naujo derliaus varpų grūdais.

(“Panorėję Jį pamatyti", 159-160 p.).

6. Jeigu mūs aplinka ir kai 
kurių mąstytojų palikimas 
perša mums nepajudinamą ir 
nekintantį Dievą, atokiai nuo 
žmonijos įsikūrusį, tai šios 
knygos mąstymuose, kaip ir 
Evangelijoje, ryšys su Dievu 
yra judrus, veiklus, bręstan
tis. Nepakanka vadintis “ka
taliku” ar “krikščionimi” vi
siems laikams po Krikšto, Pir
mosios Komunijos, Sutvirtini
mo ar pilietinės brandos — 
esame pašaukti į nuolat bręs
tantį ryšį su Dievu Kristuje.

Toks vis gilėjantis ryšys už
simezga kiekvienam, kaip tai 
Samarietei, jau ir po pirmo 
nuoširdaus pokalbio su Kris
tumi:
Palikus vandens ąsotį, 
nubėgdama moteris nusinešė 
Sutiktojo nepamirštamą įspūdį 
ir Jo pažadintą troškimą 
gyvojo vandens pažadėtos Dovanos.

O Amžinasis “Trokštu" ją, 
iš arti ir toli tebestebėdamas, 
prie gaivios Būties Versmės 
kiekvieną jos širdies tyrą virpesį — 

(nes buvo tamsi naktis) ir, 
įlipusi pro langą, įpuolė ne 
į tuščią lovą, bet berniuko — 
vingiečio. Jai buvo labai ne
patogu, bet kitiems sukėlė gar
daus juoko, kurį ilgai nepamir
šo. Taigi dabar ši atžalynietė 
po tokios artimos “pažinties” 
tą patį berniuką — svečią su
tiko globoti.

Toronto “Atžalynas” vis di
dėja, dabar šokėjų grupė jau 
artinasi prie šimtinės. Ji su
skirstyta į keturias grupes: 
5-7, 7-12, 12-16 ir nuo 16 metų. 
Kai atsirado mokytoja, buvo 
pradėta mokyti tautinius šo
kius šokti pačius jauniausius 
— nuo penkerių metų. Tėvai 
yra labai patenkinti, taipogi 
užtikrinta ansamblio ateitis. 
Dideli nuopelnai studenčių, 
kurios moko jaunuosius. Jos 
turi daug kantrybės ir dirba 
be atlyginimo, kartais gauda
mos po rožę ir ačiū.

Laukdami svečių iš Lietu
vos, atžalyniečiai nutarė ge
gužės 6 d. suruošti koncertą 
ir papildyti savo iždą. Įėjimas 
buvo auka. Koncerto dalyviai 
dosniai aukojo, nes žinojo, 
kad jų aukos bus panaudotos 
priimti svečius iš Vilniaus.

Daug pasidarbavo atžalynie- 
čių motinos ir močiutės, va
dovaujamos J. Vitkūnienės. 
Jos pagamino maistą, pasirū
pino loterija.

Meninė programa buvo at
likta “Atžalyno” visų grupių. 
Muziką parūpino akordeonis
tė D. Pargauskaitė. Ji puikiai 
groja akordeonu ir daug prisi
deda prie koncertų pasise
kimo.

Tėvų komiteto pirmininkas 
V. Dauginis padėkojo visiems 
šokėjams bei šokėjoms, popie
tės rengėjams už koncertą, o 
mokytojams ir muzikantei bu
vo įteikta po rožę. Šeiminin
kės, kurios paruošė užkan
džius, taip pat užsitarnauja 
daug padėkos.

Šiuo metu atžalyniečiai la
biausiai susirūpinę, kad vin- 
giečiai galėtų iš Kanados išsi
vežti geriausius įspūdžius.

G. Adomaitienė

gailestį, padėką, džiugesį ir 
skausmą —

savimi vis pilniau apdovanojo, 
kaip ir buvo sakęs,
— laimei,
trykštančiai į amžinąjį gyvenimą.

(“Samarietė”, 148 p.).

Ši knyga vertinga ir brangi 
Vakaruose, kuriuose žmogaus
— mūsų dvasingumą veikia 
(bloga prasme) pasaulėjimas, 
ir Rytuose, kur dešimtmečiais 
nuvertinamas žmogus, krikš
čionybė ir katalikybė susiau
rinta į labiau politines ar 
bažnytines vėžes. “Ieškančio
jo pėdsakai” — puiki dovana 
sau ir kitam.

Kęstutis Trimakas, IEŠKAN
ČIOJO PĖDSAKAI. Evangeli- 
niai mąstymai. Išleido “Židi
nys”, 1989-1990. Tekstą surinko 
“Kovas Desktop Publishing”. 
Spausdino “Draugo” spaustu
vė. Knyga jau atkreipė tikin
čiųjų dėmesį Lietuvoje: panau
dojant jos tekstą, buvo sukurta 
“Kryžiaus kelio” misterija, 
kurios premjera įvyko 1990 m. 
kovo 17 d. Vilniuje. Knyga gau
nama pas leidėjus: “Židinys”, 
c.o. R. ir S. Kunstmanai, 8000 
Tapper Place, Dyer, IN, 46311, 
USA.
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□ KIILTDRNEJE VEIKLOJE
Aktoriaus Juozo Palubinsko 

amžiaus aštuoniasdešimtmetis 
kovo 18 d. paminėtas Baltimorėje, 
Lietuvių namų Herbų kambaryje. 
Minėjimą pradėjo rengėjų komisi
jos pirm. Cezaris Surdokas, daly
vius supažindinęs su J. Palubins
ko teatrine veikla Lietuvoje ir 
išeivijoje. Sukaktuvininkas 1933 
m. baigė rež. A. Olekos-Žilinsko 
vadovautą dramos studiją, dirbo 
Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus dra
mos teatruose, pokaryje vadovavo 
Augsburgo lietuvių teatrui. At
siminimais dalijosi aktorius Jur
gis Blekaitis, humoristinę pro
gramą atliko keliaujantis akto
rius Vitalis Žukauskas, neseniai 
lankęsis Lietuvoje. Iš ten jis su
kaktuvininkui J. Palubinskui at
vežė Vilniaus dramos teatro ko
legų įrėmintą adresą, kitų akto
rių sveikinimų ir netgi Vytį iš Va- 
velio pilies Krokuvoje. Pagerbtu- 
vių dalyvių vardu Č. Surdokas ir 
A. Kazlauskienė J. Palubinskui 
įteikė medžio drožėjų Vytauto ir 
Albinos Vaškių sukurtą dekoraty
vinę lėkštę. Sukaktuvininkas J. 
Palubinskas, pakviestas scenon, 
nušvietė savo gyvenimo odisėją, 
ją paįvairindamas Maironio, Jus
tino Marcinkevičiaus bei kitų poe
tų eilėraščiais.

A. a. Vytautas Alantas, žurna
listas, dramaturgas ir rašytojas, 
gimęs 1902 m. birželio 18 d. Si
dabrave, dabartiniame Panevė
žio rajone, gyvenęs Redforde, 
Mičigane, mirė balandžio 23 d. 
Garden City Osteopathic ligoni
nėje. Nepriklausomoje Lietuvo
je velioniui, mokslus baigusiam 
Montpellier universitete Prancū
zijoje, teko būti ELTOS redakto
riumi ir “Lietuvos aido” vyr. re
daktoriumi. Kūrybinį jo palikimą 
sudaro dramos, komedijos, nove
lės, jų rinkiniai ir romanai. Ne
maža dalis to palikimo buvo susi
laukusi premijų. Detroito lietu
viai ir svečiai su velioniu atsi
sveikino balandžio 25 d. Harrio 
laidotuvių koplyčioje. Rašytojų 
draugijos ir bičiulių vardu at
sisveikinęs novelistas Balys Gra
žulis skaitė specialiai sukurtą 
literatūrinį vaizdelį “Gluosnis 
ir upelis Alantas”. Lietuvių žur
nalistų sąjungos vardu atsisvei
kino Vytautas Kasniūnas, Detroi
to skyriaus — Vytautas Kutkus, 
jautrų žodį taręs sūnėnas kun. 
Kęstutis Trimakas bei kiti tau
tiečiai. Balandžio 26 d. geduli
nes Mišias Dievo Apvaizdos baž
nyčioje atnašavo klebonas kun. 
Viktoras Kriščiunevičius ir kun. 
K. Trimakas. Po Mišių velionies 
palaikai buvo palydėti į Wood
lawn krematoriumą. Liturgines 
maldas sukalbėjo kun. K. Trima
kas, visi sugiedojo “Marija, Ma
rija”; Velionies pageidavimu jo 
pelenai bus nuvežti į Lietuvą.

JAV LB kultūros tarybos X-ji 
1989 m. premijų įteikimo šventė 
balandžio 21 d. įvyko Floridoje, 
St. Petersburgo lietuvių klube. 
Šventę surengė specialus komi
tetas, vadovaujamas pirm. Adolfo 
Armalio. Laureatus ir svečius pa
sveikino JAV LB St. Petersburgo 
apylinkės valdybos pirm. Kostas 
Aras, šiai progai skirtą invoka- 
ciją skaitė kun. Vytautas Zakaras. 
Oficialioji dalis pradėta JAV LB 
kultūros tarybos pirm. Dalios Ku- 
čėnienės sveikinimu 1989 m. pre
mijų laureatams ir padėka JAV 
lietuvių fondui, finansavusiam 
tūkstančio dolerių premijas. Lau
reatus sveikino ir JAV lietuvių 
fondo atstovė Marija Remienė, 
primindama, kad dešimt metų lai
kotarpyje fondas parūpino premi
jas šešiasdešimt dviem JAV lie
tuvių laureatam. Premijų pasky
rimu ir jų įteikimo šventėmis rū
pinosi JAV LB kultūros taryba. 
1989 m. premijas laimėjo: dailės 
— Kęstutis Zapkus, muzikos — 
Petras Armonas, radijo — Fila
delfijos lietuvių valandėlės “Bend
ruomenės balsas” vedėja Julija 
Dantienė, teatro — aktorius Arū
nas Čiuberkis, žurnalistikos — 
Jurgis Janušaitis. Šventėje ne
galėjo dalyvauti tuo metu Lietu
voje viešėjęs A. čiuberkis. Jo 
premiją priėmė programos vado
vė Dalila Mackialienė, perskai
čiusi gautus sveikinimus, šven
tės dalyvius supažindinusi su lau
reatais. Scenon juos atlydėjo Da
nutė Mažeikienė ir Aldona Čes
nake, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais. Žymenis įteikė JAV 
LB kultūros tarybos pirm. D. Ku- 
čėnienė, premijų čekius — JAV 
lietuvių fondo atstovė M. Remie
nė. Lietuvių poetų eilėraščiais 
programon įsijungė aktorė Nijolė 
Martinaitytė, dainomis — laurea
to P. Armono vadovaujamas St. 
Petersburgo lietuvių choras. Šven
tė baigta vakariene laureatams ir 
pakviestiems svečiams.

Labdarai skirtas religinės mu
zikos koncertas balandžio 10 d. 
buvo surengtas senojoje Vilniaus 
arkikatedroje. Aukos buvo renka
mos sambūrio “Caritas” globoja
miems našlaičiams. Koncertas pra
dėtas įvadiniu kun. Vaclovo Aliu
lio žodžiu. J. S. Bacho, G. F. 
Haendelio, L. Beethoveno, A. Vi- 
valdžio kūrinius atliko solistai 
Giedrė Kaukaitė, Vacys Dauno
ras, žymusis vargonininkas Leo
poldas Digrys ir Vilniaus filhar
monijos kamerinis orkestras.

Lietuvos kino studijos vaidy
binis filmas “Aš esu” laimėjo pa
grindinį "Auksinės žuvėdros” pri
zą Portugalijos tarptautiniame 
vaikų ir jaunimo filmų festivaly
je. Filmas “Aš esu” yra sukurtas 
pagal Aneliaus Markevičiaus apy
saką “Požemių vaiduokliai”. Sce
narijaus autoriai ir režisieriai 
yra Romas Lileikis ir Stasys Mo
tiejūnas, operatorius — Viktoras 
Radzevičius, dailininkas — Vyte
nis Lingys, kompozitorius — Aud
rius Balsys.

Tradicinę liaudies teatrų šven
tę “Kauno rampa-90” balandžio 
20-24 d.d. surengė Kauno profsą
jungų rūmai. Šventėje kasmet da
lyvaudavo penki liaudies teatrai, 
atidaryme jų atminimui būdavo 
uždegamos penkios žvakės. Penk
toji žvakė tekdavo iš užsienio pa
sikviestam liaudies teatrui. Per
nai šventėn įsijungė suomių teat
ras. Šiemet penktąją žvakę “užpū
tė” Maskva, nedavusi įvažiavimo 
vizų V. Vokietijos teatrui. Liko 
tik keturios uždegtos žvakės. Kau
niečiai šventėn įsijungė K. Sajos 
“Devynbėdžiais” (rež. A. Kybar
tas), šiauliečiai — A. Griciaus 
“Palanga” (rež. V. Staškevičiūtė), 
šilutiškiai — Justino Marcinkevi
čiaus “Erelnyčia” (rež. S. Paciuk), 
jurbarkiečiai — poetiniu-publicis- 
tiniu spektakliu “Kryžių Lietuva” 
(rež. D. Budrytė).

Klaipėdos mokytojų namuose 
balandžio 20 d. buvo paminėta 
liuteronų kun. Jono Bretkūno 
(1536-1602), Mažosios Lietuvos 
rašytojo ir veikėjo, 1590 m. rug
sėjo 17 d. lietuvių kalbon baigtos 
versti Biblijos 400 metų sukaktis. 
Vertimo sukakties minėjimą, pa
vadintą literatūrine ir muzikine 
kompozicija “Žodis ir giesmė”, 
surengė Mažosios Lietuvos lietu
vininkų bendrija ir I. Simonaity
tės viešoji biblioteka. “Žodžio 
ir giesmės” kompozicijon įsijun
gė: Vilniaus universiteto docen
tas A. Jovaišas, Lietuvos evan
gelikų liuteronų vysk. J. Kalva- 
nas, jo sūnus kun. J. Kalvanas, 
kun. L. Felingis, skaitovai — ak
toriai N. Narijauskaitė, R. Pela- 
kauskas ir docentas J. Kempinas, 
docentės A; Kaukienės vadovau
jamas folklorinis ansamblis “Vo- 
rusnė”. Programos atlikėjams ir 
vakaro dalyviams padėkojo Mažo
sios Lietuvos lietuvininkų bend
rijos pirm. V. Petraitis. Lietu
vininkų giraitėje Agluonėnuose 
sekančią dieną vėl buvo pasodin
ta 115 ąžuoliukų. Rudenį tikimasi 
užsodinti visą keturių hektarų 
plotą. J. Bretkūno Biblijos minė
jimas ir pamaldos rugsėjo 9 d. 
įvyks Tolminkiemyje, K. Donelai
čio bažnytėlėje.

Lietuvos žurnalistų sąjunga 
dabar yra įsteigusi tris naujas V. 
Kudirkos premijas po tūkstantį 
rublių ir aštuonias savo premijas 
po penkis šimtus rublių. Jomis pir
mą kartą buvo pasinaudota Spau
dos atgavimo dienos (gegužės sep
tintoji) išvakarėse. Vertintojų 
komisija, vadovaujama G. Vai
nausko, paskyrė vieną V. Kudir
kos premiją ir keturias Lietuvos 
žurnalistų sąjungos premijas. Dr. 
Vinco Kudirkos premiją laimėjo 
ELTOS fotokorespondentas Ber
nardas Aleknavičius už knygą 
“Donelaitis ir mes”. Žurnalistų 
sąjungos premijos paskirtos: Pa
nevėžio rajono “Tėvynės” laik
raščio red. Algimantui Kaminskui 
— už publicistikos knygą “Me
muarai apie šiandieną”, “Tiesos” 
apžvalgininkui Viliui Kavaliaus
kui — už straipsnius apie Molo
tovo ir Ribbentropo paktą, “Lie
tuvos ryto” apžvalgininkui Ed
mundui Ganusauskui — už raši
nius aktualiomis temomis, Lie
tuvos televizijos žurnalistei Da
nutei Jokūbėnienei — už publicis
tines laidas “Veidrodis”. J. Gin
tauto (JAV) premija paskirta žur
nalistams, rašantiems invalidų 
tema, o V. Rastenio (JAV) premi
ja įvertinta J. Urbšio knyga “Pri
siminimų fragmentai”. Lietuvos 
žurnalistų sąjunga premijomis 
pažymėjo ir tris laikraščius. Ge
riausio laikraščio premija paskir
ta “Lietuvos ryto” redakcijai, pre
mijos už minties ir išvaizdos vie
novę — “Atgimimo” ir “Respub
likos” redakcijoms. V. Kst.
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R I SI K Ė LI IVT O
ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
•— 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

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

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

MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind......... 10 %
180-185 d. term, ind......... 101/«%
1 metų term, indėlius..... 101/2%
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.. 111/2% 
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 ..........  81/2%
Kasd.pal. taupymo sąsk 10 % 
Kasd. pal.čekiųsąsk.iki 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 14 %
2 metų .................  14 %
3 metų .................. 14 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 123/4%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki S2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

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

AKTYVAI virš 45 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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. Tei. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

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, turis aštuenerių metų 

patyrimą, patarnauja visose pensijų srityse:
• RRSP - nuo 1 iki 10 metų garantuoti pažymėjimai
• RRIF pensijų fondas
• metinė renta (Annuities) - nuo 5 iki 20 metų išmokos abiem 

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

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

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

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

/Į Uoto fra® 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) ziilolcllc Islington, Ontario M9B 1A6
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

TV.

ANTANAS SUPRONAS darbo metu prie savo drožinių Nuotr. Sig. Krasausko

Antanui Supronui 70...
Su jaunatvišku polėkiu pradeda

me žingsniuoti, riedam per šį pasau
lį nerūpestingai, palikdami gal vie
ną kitą pėdsaką ... ir štai, taip ne
tikėtai, lyg ir per anksti, pasijuntam 
senatvės vėsumoje . .. Taip laikas, 
tiksendamas, diktuoja nepalaužia
mą gamtinį dėsnį...

Antanas Supronas, buvęs žymus 
mūsų sportininkas, organizatorius, 
šiuo metu aktyviai besidarbuojąs 
mene ir filatelijoje, švenčia savo 
amžiaus 70-metį. Gimė jis netoli 
Dotnuvos, baigė Kėdainių gimnazi
ją, Kaune ir Vilniuje studijavo kū
no kultūrą ir lankė Dotnuvos Žemės 
Ūkio akademiją.

Jaunystės metais asmeniškai An
tano neteko sutikti, tačiau pavardė 
man buvo žinoma jau 1936 m. ir vė
liau, kaip iškilaus, jauno Lietuvos 
sportininko. Likimas mus suvedė 
artumon jau Kanadoje, ir tai per 
tuos pačius sportiškuosius reikalus.

Pradėjęs lankyti Kėdainių gimna
ziją, Antanas tuo pačiu metu pradė
jo ir pirmuosius žingsnius sporte. 
Kaip jis sakosi, iš prigimties būda
mas romantiku, stebėdamas vieną 
amerikietišką filmą apie sportines 
varžybas, smarkiai buvo paveiktas 
tų nuotaikų ir pats ryžosi išmėgin
ti laimę lengvojoje atletikoje bei 
kitose sporto šakose.

Sąlygos sportuoti tuo metu Lietu
voje buvo blogos, arba visai jų ne
buvo. Trūko įrankių, aprangos, mo
kytojų . . . Lengvosios atletikos var
žybos būdavo pravedamos ganyklo
se ir pan. Nuo 1935 metų, kai buvo 
įsteigta Kanados konsulo Lietuvai 
pereinamoji taurė, skatinanti Lie
tuvos jaunimą sportuoti, reikalai 
visuose frontuose pagerėjo. Orga
nizavosi komandos, pavieniai spor
tininkai, prasidėjo varžybos, kelia
vimas iš miesto į miestą, ir pamažu 
ėmė kilti sportinis lygis. 1936 m. Kė
dainiuose, gimnazijų varžybose, še
šiolikametis Antanas Supronas šuo
lyje į tolį jau pasiekė 6.16 m. ribą, 
laimėdamas pirmą vietą. Tai buvo 
gera pasekmė. Šioms varžyboms tei
sėjavo Stasys Šačkus, buvęs iškilus 
Lietuvos sportininkas, pedagogas, 
vėliau Sibiro tremtinys, prieš kele
tą metų miręs Lietuvoje. Padirbėjęs 
su vilniečiu treneriu Vaitkevičiumi, 
1940 m. lengvosios atletikos varžy
bose Kaune Antanas nušoko į tolį 
7.12 m. (Lietuvos rekordas), o trišuo- 
lyje pasiekė 14 m. ribą. Buvo kvie-

čiamas į Lietuvos rinktinę, tačiau 
to meto sąlygos jam sutrukdė atsto
vauti kraštui Lenkijoje ir vėliau Es
tijoje.

Karui baigiantis, A. Supronas pa
sitraukė į Vokietiją. Čia, Hanau 
mieste, dalyvavo lietuvių pabėgė
lių sportinėje veikloje. Žaidė krep
šinį, futbolą, dalyvaudavo miško 
bėgimuose ir pan. Pagaliau emigra
vo Kanadon. Toronte buvo vienas 
pagrindinių “Vyčio” klubo steigė
jų bei darbuotojų, o taip pat, susi
organizavus Šiaurės Amerikos lie
tuvių sportinei veiklai, pirmasis 
Kanados Sporto apygardos vadovas. 
Už nuopelnus lietuvių sportinėje 
veikloje apdovanotas tuometinio 
FASKo (Fizinio Auklėjimo ir Spor
to Komiteto Š. Amerikoje) plakėte. 
Antanas, greta sportinės, organiza
cinės veiklos, 20 metų nuolatos ra
šė sporto žinias “Tėviškės žibu
riams”.

Menui pajautimą Antanas turėjo 
iš vaikystės. Mėgo medį, jį skaptavo, 
ir štai, Hanau stovykloje įsijungė 
amatų mokyklon, kur pradėjo dro
žinėti lėkštes, koplytėles, vėliau 
rankšluostines. Jo darbai turi stip
rų lietuviškos tautodailės motyvą, 
skoningai išbaigti ir savo kompozi
cija svarūs. Be to, Antanas yra pa
daręs keletą kraičio skrynių, kurių 
išorę puošia tautinių motyvų orna
mentika. Viena koplytėlė p.p. Balta
kių nuvežta Romon ir padovanota 
šv. Tėvui.

Kitas būdingas Antano pomėgis 
yra pašto ženklai, filatelija. Šia sri
timi jis domisi nuo gimnazijos die
nų. 1976 m. nuo Montrealio olimpia
dos, rimtai susidomėjo olimpinių 
pašto ženklų rinkimu. Priklauso 
lietuvių filatelistų sąjungai, Toron
to skyriui ir nuolatos dalyvauja pa
rodose. Laimėjęs yra keletą aukso 
medalių už ženklų parinkimą, išsta
tymą ir istorines jų apybraižas.

Antanui Supronui, 70-mečio pro
ga, norisi nuoširdžiai palinkėti svei
katos ir sėkmės eiti su gyvenimo ei
gą užpildančiais pomėgiais.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos
• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

Viena iš ANTANO SUPRONO 
rankšluostinių Nuotr. A. Suprono 
40-tosios ŠALFASS žaidynės 

vyko Bostone, Mass. 1990 m. gegužės 
26-27 d.d. Jose dalyvavo gausus būrys 
sportininkų, atstovaudami Š. Ame
rikos lietuvių sporto klubams. Įdo
miausia — turėjome svečių iš Lie
tuvos. Kauno “Neries” moterų tink
linio komanda, vadovaujama trene
rio Virgilijaus Daukšos, varžėsi su 
mūsų tinklininkėmis. Apie šias žai
dynes plačiau rašysime kitą kartą.

Red.

Lietuvos krepšinio teisėjų 
kolegijos prezidiumo 

kreipimasis
(1990 m. balandžio 24 d. Vilniaus 

“Sporte” paskelbtas Lietuvos krep
šinio teisėjų kreipimasis yra dar 
vienas įrodymas Lietuvos nepri
klausomybę palaikančių požiūrių. 
Spausdiname ištisai. . . Red.)

Lietuvos krepšinio teisėjai visiš
kai pritaria Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo Aktui ir Lietuvos 
vyriausybės sprendimams, žengiant 
pirmuosius žingsnius atkurtoje 
Nepriklausomoje Lietuvoje.

Lietuvos krepšinio teisėjų santy
kiai su kaimyninėmis šalimis, tarp 
jų ir su Sovietų Sąjunga, nuo seno 
yra geri ir draugiški. Didelę naudą 
Lietuvos krepšinio teisėjams davė 
dalyvavimas SSSR krepšinio čem
pionatuose. To nereikėtų pamiršti, 
tačiau būta ir tam tikrų ignoravimo 
atvejų, ypač kiek tai lietė mūsų ar
bitrų išvykas į užsienį.

Lietuvos krepšinio teisėjų kolegi
ja galvojo ir ateityje palaikyti drau
giškus kaimyninius santykius su 
SSSR krepšinio teisėjų kolegija. 
Tai tikrai būtų abipusiai naudinga. 
Tačiau paskutinieji kaimyninės ša
lies nedraugiški aktai Lietuvos Res
publikos atžvilgiu verčia mus pri
imti atitinkamus, TIKIMĖS LAIKI
NUS, sprendimus.

Lietuvos Respublikos krepšinio 
teisėjų kolegijos prezidiumas pa
reiškia, jog susiklosčius tokioms 
aplinkybėms, kai dar okupuotoje 
Lietuvoje atsiranda papildomi So
vietų Sąjungos tankai ir šarvuočiai, 
ginkluoti desantininkai ir pareng
ti milicininkai, kurie užiminėja pa
status ir daužo ligonines, kai pra
dedama akivaizdi ekonominė blo
kada, nutraukiant naftos ir beveik 
pilnai dujų tiekimą, tuo pat metu 
demagogiškai kalbant apie demo
kratiją ir persitvarkymą, apsispren
dimo teisę, mes negalim likti abe
jingi ir nuošalyje. Mes KVIEČIAME 
VISUS KREPŠINIO ARBITRUS — 
LIETUVOS PATRIOTUS, ESANT 
DABARTINĖMS SĄLYGOMS, NE
DALYVAUTI JOKIUOSE SOVIE
TŲ SĄJUNGOS KREPŠINIO ČEM
PIONATUOSE IR TEN NETEISĖ- 
JAUTI.

Kartu visiems Lietuvos krepšinio 
teisėjams paliekama pilna apsi
sprendimo teisė. Tačiau manome, 
jog šiandien kiekvienas arbitras 
turėtų aiškiai ir nedviprasmiškai 
išsakyti savo poziciją Lietuvos ne
priklausomybės siekių požiūriu.

Pareiškimą pasirašė Lietuvos 
krepšinio teisėjų kolegijos prezi
diumo nariai: V. Barevičius, R. Bra
zauskas, A. Čygas, V. Goštautas, J. 
Jakubaitis, J. Jankauskas, V. Len
kutis, A. Makulavičius, K. Pilipaus- 
kas, V. Ručinskas. Vilnius, 1990 m. 
balandžio 19 d.

P.S. Lietuvos krepšinio teisėjų 
kolegijos prezidiumo pirmininkas, 
SSSR krepšinio teisėjų kolegijos 
prezidiumo narys Juozas Jankaus
kas papildomai pareiškė, jog jis sa
vo veiklą SSSR KTK prezidiume, 
ryšium su šiais įvykiais, nutraukia, 
ir apie tai bei Lietuvos krepšinio 
teisėjų kolegijos prezidiumo pa
reiškimą informuos Maskvą.

Skautų veikla
• “Romuvos” stovyklavietės 

valdyba dėkoja “Paramos” kredi
to kooperatyvui už paramą.

• Skautiškas ačiū “Paramos” 
ir Prisikėlimo parapijos koope
ratyvams bei Kanados Lietuvių 
fondui už “Rambyno” ir “Šatri
jos” tuntų rėmimą.

• Gegužės 28 d. posėdyje “Ro
muvos” stovyklos reikalais daly
vavo Kanados rajono vadeivos s. 
dr. A. Dailydė, s. fil. D. Barzdžiū- 
tė, tunt. v.s. F. Mockus, s. K. Batū
ra ir s. V. Keturakis. Visų vietovių 
tuntams-vietininkijoms yra iš
siųsti šaukliai, registracijos ir in
formacijos lapai, kurie iki birže
lio 30 d. turi būti sugrąžinti re
gistratorei. Stovyklai reikia šei
mininkių. Sekantis posėdis birže
lio 25 d. Daugiau informacijų tei
kia tunt. v.s. F. Mockus, tel. 489- 
7735. M.

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

“TŽ” leidėjai

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

Canadian European 
Export Import Co. 
Siuntinių įstaiga

Jeigu norite pagelbėti savo 
giminėms ar draugams LIETUVOJE
Ukrainoje, Gudijoje, Latvijoje, Estijoje ar Europinėje Rusijos 
dalyje - siųskite siuntinius.
Tik J&J siuntinių 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 draudę už žemą
kainą - $121.50 trims mėnesiams.
Neužmirškite atsilankyti mūsų įstaigoje. 404 Roncesvalles Avė., 
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.

Kazan Overseas Parcels Big Win Center 
83 Shanley St., Kitchener, Ont. 760 Brant St., Burlington, Ont. 
Tel. 416 - 743-7653 Tel. 416 - 639-7547

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

JŪSŲ PATOGUMUI

LIETUVIŲ 
_--įj 2 . KREDITO
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
10 % už 90 dienų term.indėlius 

1O'/4% už 6 mėn.term.indėlius 

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

1O’/4% už 3 m. term, indėlius
11 ’A% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
12'/2% už 1 m. GIC invest, pažym.
12 % už 2 m. GIC invest, pažym.
12 % už 3 m. GIC invest, pažym.
91/z% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

12’/2% 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.
91/2% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
81/2% už taupymo sąskaitą

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

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

1 metų ............  14 %
2 metų ........... 14 %
3 metų ............  14 %

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų.. 123/4% 

(variable rate)

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

AKTYVAI virš 7 7milijonų dolerių

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos, kelionės čekiai (American Express).

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

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

Telefonas 532-1149

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų)
PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR

DRAUGIŠKAI ■ a-a *

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. L3Y 7V1. 

Telefonas (Toronto linijos)

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

RF/WBK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, ba.
it 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



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Dvylikos prisiekusiųjų tary
ba, kurią sudarė keturi vyrai 
ir aštuonios moterys, savo 
sprendimą padarė per dvyli
ka valandų, kai kitose bylose 
vieningam sprendimui reikia 
kelių dienų ir kartais net sa
vaičių. Šį kartą, atrodo, nebu
vo rimto nuomonių susikirti
mo vieningam sprendimui pa
siekti. Teisėjui A. Campbellui 
buvo pranešta, kad prisieku
sieji I. Fintą laiko nekaltu vi
suose astuoniuose kaltinimuo
se. Teisėjas jį paskelbė bylą 
laimėjusiu laisvu žmogumi. 
Tai buvo skaudus smūgis I. 
Fintos pralaimėjimo lauku
siam S. Wiesenthalio centro 
Toronte vadovui S. Littman- 
nui ir ypač Sabinai Citron. 
Pastaroji jau 1982 m. susikirto 
su I. Fintą dėl jo karinius nusi
kaltimus atmetančio straips
nio dienraštyje “The Toronto 
Sun”. Tų kaltinimų autorė Sa
bina Citron tada už garbės ap
šmeižimą iš I. Fintos išsikovo
jo $30.000, o dienraščio leidė
jai jai patys sutiko sumokėti 
$100.000. Dabargi paaiškėjo, 
kad teisybė buvo paties I. Fin
tos ir dienraščio “The Toronto 
Sun” dienraščio pusėje, o ne 
Sabinos Citron.

Kanada nuo 1988 m. sausio 
28 d. liko be jokio abortus tvar
kančio įstatymo. Mat tada 
aukščiausiasis Kanados teis
mas du dešimtmečius veikusį 
įstatymą 5:2 balsų santykiu pri
pažino nelegaliu. Esą jis pa
žeidžia Kanados konstitucijos 
užtikrintas moterų teises, nes 
kūdikio gemalą nužudančiam 
abortui reikėjo gauti trijų gy
dytojų sutikimą. Šį įstatymą 
pradėjo ignoruoti vaikų neno
rinčios turėti moterys ir kai 
kurie gydytojai, ypač savo abor-

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

tines klinikas atidarinėjantis 
dr. H. Morgentaleris, save va
dinantis gydytoju, bet nieko 
negydantis, tik už gerą pinigą 
abortais žudantis negimusius 
kūdikius. Iškilo dvi tarpusavy
je kovojančios grupės: viena, 
ginanti moterų laisvo apsi
sprendimo teisę, kita — negi
musių kūdikių gyvybę. Praėju
sią savaitę Kanados parla
mentas 140:131 balsų rezulta
tu priėmė naująjį abortų įsta
tymą nr. C-43. Kompromisinio 
įstatymo priėmimu rūpinosi 
naujoji teisingumo ministerė 
Kim Campbell. Pagal tą įsta
tymą aborto siekianti moteris 
turi gauti vieno gydytojo liudi
jimą, kad nėštumo tęsimas yra 
kenksmingas jos fiziniam, pro
tiniam ir psichologiniam svei
katingumui. Abortai be tokio 
liudijimo pažeidžia kriminali
nį kodeksą. Už juos ir moteriai, 
ir abortą atliekančiam gydyto
jui gresia kalėjimas iki dvejų 
metų.

Įstatymo nr. C-43 priėmimas 
tapo savotišku cirku Kanados 
parlamente, kai net du kartus 
balsavimą nutraukė svečių ga
lerijoje susirinkusios moterų 
laisvo apsisprendimo teisės 
šalininkės su savo rėmėjais. 
Iš jų parlamentarai susilaukė 
piktų protesto balsų ir netgi 
iš galerijos balkono ant galvų 
numestų sijonų bei kitų mote
riškų drabužių. Parlamento 
sargai iš galerijos jėga turėjo 
pašalinti kelioliką protestuo
tojų. Kita grupė prie parla
mento durų nešiojo plakatus, 
siūlančius Katalikų Bendri
jos vadovams ekskomunikuoti 
ministerį pirm. B. Mulronį už 
legalius abortus paliekantį 
naująjį įstatymą. Juo nėra pa
tenkintos abi grupės. Abortų 
šalininkės nuogąstauja, kad 
dėl įjungimo į kriminalinį ko
deksą ir kalėjimo bausmės pa
žeidimo atvejais gerokai su
mažės abortus atliekančių gy
dytojų skaičius. Tuo tarpu ne
gimusių kūdikių gyvybės gynė
jams atrodo, kad abortų sie
kiančios moterys per daug 
lengvai galės gauti vieno ne
sąžiningo gydytojo pažymėji
mą apie nėštumo pavojų jų 
sveikatai. V. Kst.

“Vingio” ansamblio pasirodymas Kanados lietuvių dienų koncerte gegužės 20 d. Hamiltone Nuotr. J. Miltenio

13.2%
Tel. (416)864-2734

Kanados valstybiniai lakštai 
(Treasury bills)

Perkant, mielai jums patarnaus 
VAIDOTAS JONYNAS 
Moss, Lawson & Company 
Toll free 1 - 800 - 387-1883

"AU THE

MASKELL INSURANCE worid-

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ draudos bendrovių atstovybė •

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ- 

tad siūlome tiesiogines 
keliones į VILNIŲ!

Toronto-Kopenhaga-Vilnius- 
Kopenhaga-Toronto

Antrasis Vilniaus inžineri
nio statybos instituto tautinių 
šokių ansamblio “Vingis” kon
certas lietuviams Toronte įvy
ko gegužės 30 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje. Prie apvalių 
stalų pilna salė žmonių gėrė
josi puikia ansamblio progra
ma. Žiūrovai “Vingio” koncer
tą įvertino ilgais, audringais 
plojimais. Apie pačią progra
mą jau buvo rašyta “TŽ”.

Šis koncertas buvo atsisvei
kinimo koncertas. Jį pradėjo 
žodžiu ir pranešėjos vaidme
nį atliko atžalynietė Irena Poš- 
kutė. Į programą buvo įsijun
gusi ir “Atžalyno” tautinių šo
kių vyresnioji grupė. Kėlė 
nuostabą ir pasigėrėjimą — 
kai tautos kamieno ir jos šakų 
— išeivijos jaunimas bendrau
ja lietuvių kultūros veikloje. 
Teko nugirsti, kad vingiečiai 
labai patenkinti priėmimu, 
daug geriau negu tikėjosi. Jų 
vadovai džiaugiasi, kad Lietu
vos jaunimas randa kalbą su 
išeivijos jaunimu. Tai puiki 
garantija ateičiai — į Lietuvos 
atstatymą jungsis ir išeivijos 
jaunoji karta.

Koncertui pasibaigus, prog
ramos vadovė Irena Poškutė 
pristatė kiekvieną ansamblio 
narį ir jo vadovus. Atžalynie- 
čiai visus apdovanojo gėlėmis.

Nuoširdų padėkos žodį vin- 
giečiams tarė “Atžalyno” šo
kėjų tėvų komiteto pirm. Val
teris Dauginis. Buvo pakvies
tas žodį tarti Lietuvos genera
linis konsulas Haris Lapas, 
kuris pažymėjo, kad visi ženk
lai rodo, jog Lietuva ištvers 
visus dabartinius sunkumus ir 
pasieks nepriklausomybės 
įgyvendinimą. Petras Lukoše
vičius, Lietuvių tautos fondo 
tarybos pirmininkas, prie sa
vo nuoširdžių sveikinimų bei 
linkėjimų pridėjo, kad Vil
niaus universitetui Lietuvių 
fondo vadovybė įteikė konkre
čių dovanų. Toronto “Gintaro” 
ansamblio vardu atsisveikini
mo žodį tarė jo vadovė Rita 
Karasiejienė, o Hamiltono 
“Gyvataro” - Kazimieras Deks- 
nys. Dar kalbėjo Prisikėlimo 
parapijos klebonas kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM, 
pasidžiaugdamas, kad lietu
vis prie lietuvio sugeba burtis. 
Koncerte dalyvavo, žodį tarė 
ir kiekvienam vingiečiui įtei
kė dovaną St. Catharines mies
to festivalio, kuriame progra
mą atliko “Vingis”, atstovas.

Atžalyniečių vardu Valteris 
Dauginis Vilniaus inžinerinio 
statybos instituto rektoriui dr. 
Edmundui Zavadskiui įteikė 
Lietuvių enciklopedijos XV 
tomą — Lietuva. Taipogi nuo 
“Atžalyno” “Vingio” meno va
dovui Gintautui Vėžauskui bu
vo įteiktas video aparatas. 
Vingiečių vardu kalbėjo Ri
čardas Tamutis, vyriausias 
ansamblio baletmeisteris. Jis 
atžalyniečiams įteikė įspū
dingą medžio dirbinį “Kepu
rinė”. Atžalyniečiai taipogi 
buvo apdovanoti ir pavieniui.

Po kalbų ir dovanų įteikimo 
visi buvo pavaišinti pyragais 
ir kavute. Jaunimas ir senimas 
dar ir pasilinksmino.

Gegužės 31 d. atžalyniečiai 
vingiečiams ir kviestiems sve
čiams Anapilio salėje suruo
šė vakariene. Visi vaišinosi še
fo Ričardo Dauginio ir jo pa
dėjėjų paruoštais valgiais. 
Kalbėjo KLB valdybos pirm. 
Algis Pacevičius, reikšdamas 
džiaugsmą, kad išeivija ir tau
tiečiai tėvynėje darbuojasi 
kartu Lietuvos gerovei. Toron
to vyrų choro “Aras” vardu at
sisveikino su vingiečiais cho
ro valdybos pirm. Vytautas Pe
čiulis, o amžiumi vyriausias 
choristas Jonas Maniuška pa
dainavo humoristinę dainą. 
Inžinerinio statybos instituto 
rektorius dr. Edmundas Za
vadskis dėkojo atžalyniečiams 
ir kitiems tautiečiams už ma
lonų priėmimą, pažymėdamas 
— nėra jėgos, kuri sulaikytų 
lietuvius nuo savo tikslo — ne
priklausomybės. Jokios bloka
dos neįveiks lietuvio. Vaka
rui vadovavo Valteris Dau
ginis.

“Vingio” ansamblis buvo 
įsteigtas 1962 m. Jį sudaro šo
kėjų, liaudies instrumentų, 
vokalistų grupės. Ansamblis 
plačiai koncertuoja Lietuvo
je. Su savo programa dalyvau
ja Naujųjų metų sutikimuose,

diplomantų išleistuvėse, vasa
ros stovyklų kultūrinėse prog
ramose, karnavaluose ir t.t. 
Kiekvienais metais jo koncer
tus įrašo Lietuvos televizija.

“Vingis” su sėkmingais kon
certais aplankė Latviją, Esti
ją, Rusiją, Ukrainą, Jugosla
viją, Lenkiją, Vengriją, Airiją, 
Angliją ir dabar Kanadą. Kon
certų repertuarą sudaro tauti
niai šokiai, instrumentalistų 
kūriniai, lietuvių liaudies dai
nos. Kiekvienais metais į an
samblį įsijungia nauji inžine
rinio statybos instituto stu
dentai.

Ansambliui vadovauja: me
no vadovas Gintautas Vėžaus- 
kas, vyr. baletmeisteris Ričar
das Tamutis, orkestro vadovas 
Antanas Auškalnis, kanklių 
vadovė Vida Jančiorienė, 
akompaniatorius Robertas 
Stančiauskas, choreografė 
Vilija Petruškevičienė. Į Ka
nadą buvo atvykę šie ansamb
lio programos dalyviai: Da
rius Adomulis, Rimantas Ber
natavičius, Vincas Brezgys, 
Snieguolė Butkutė, Ramūnas 
Druktenis, Rimas Glatkaus- 
kas, Jolanta Graičiūnienė, 
Giedrius Graičiūnas, Daiva 
Grigaliūnaitė, Rūta Grinkevi- 
čiūtė, Šarūnas Kiaunė, Remi
gijus Kairys, Aušra Kandzers- 
kaitė, Diana Kesminaitė, Vy
tautas Lukoševičius, Alvydas 
Makelis, Tadas Martinkėnas, 
Saulius Matulevičius, Min
daugas Milčiūnas, Virginijus 
Misiūnas, Antanas Muralis, 
Saulius Patašius, Vaidas Pe- 
leckas, Kristina Petronytė, Jo
lita Sarpaliūtė, Gintautas Šiš- 
kauskas, Ilona Stulpinaitė, Ri
mantas Svarauskas, Rima Vai
tiekūnienė, Audrius Varkalys, 
Asta Velickaitė, Alma Žilins
kaitė. A.

• Spaudai parama būtina: be lietu
viškos spaudos nebus nė Tėvynės 
laisvos.

OVERSEAS VIDEO TAPE
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

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 (video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

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

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

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.
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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.ls. ll.b.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

RĖŽ14NK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

Wl/ EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje

SHERLOCK
HOMES
Hl A I I •> I t I I I M

KI Al I ii M

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

Fax 534-8953

UNIVERSAL OVERSEAS SERVICES 
1 960 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.

Juozas (Joseph)

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

HDI7QI-II7D INSURANCE O IvrLkJIl rLIv BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness" biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis — telefonai (416) 533-1121, (416) 822-8480 
Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652 

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

DRA I DA — 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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Anapilio žinios

— Birželio 3, sekmadienį, pa
mokslus sakė kun. R. Ramašaus- 
kas.

— Kun. Sigito Tamkevičiaus lan
kymosi proga Religinei Lietuvos 
šalpai suaukota $1,236. Stambes
nes sumas aukojo: $100 — F. Timu- 
kas, M. Vaškevičienė, L. V. Mor
kūnai; $50 — A. Sprainaitis, J. 
Staškevičius, B. Romeikienė, J. 
Aukštaitis.

— Susituokė Petras Pužauskas 
su Danute Kalesinskaite.

— Kun. Valdo Braukylos pri
imtuvės bus birželio 10, sek
madienį, 1 v.p.p. Anapilio sa
lėje.

— Klierikas Vytautas Volertas 
iš Romos darbuosis mūsų parapi
joje visą liepos mėnesį.

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

— Tęsiamas finansinis statybos 
vajus Kanados lietuvių kultūros 
muziejui Anapilyje. Aukojo: $200 
— J. Kvederys; $20 — J. Astraus
kas, H. Eidukevičius.

— Aukojo Šv.Jono liet, kapi
nėms: $100 — J. Kari, P. S. Morkū
nai, J. Mejus, J. O. Gustainiai; 
$50 — B. Skvereckienė; parapijai: 
$50 — J. D. Margiai, P. Ročys, J. 
Kasperavičius, S. M. Kniukštos, N. 
Pniauskas, A. E. Šiškai, A. Ledie- 
nė.

— Mišios, birželio 10, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Antaną Rin- 
kūną, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 
11 v.r. už a.a. Antaną Bernotą.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $25 — T. Stanulis. Iš viso 
statybos fonde yra $172,749 (įskai
tant nuošimčius). Aukos priima
mos “Paramoje” sąsk. nr. 8711, Pri
sikėlimo parapijos kredito koope
ratyve sąsk. nr. 155332.17 ir “Tal
koje” sąsk. nr. 4259. Aukos atlei
džiamos nuo valstybinių mokesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 280 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: L. Jazdauskienė, V. Juš
kienė, A. Raščiauskas, L. Raš- 
čiauskaitė, R. Senovaitienė, Vyt. 
Vilimas, lietuvių emigracijos fil
mo projekto vedėjas, iš Vilniaus; 
Ged. Gaurylius, J. Grybauskas, A. 
M. Meškauskai, R. Rutkauskaitė, 
O. Rutkauskienė iš Kauno; J. Ga- 
putytė iš Panevėžio; A. Hendrik- 
sas iš Meškuičių, B. Mineienė iš 
Jurbarko; dr. L. Grybauskaitė- 
Stonkienė iš Klaipėdos.

— Biršelio 12, antradienį, 7 v.v. 
Lietuvių namuose, Karaliaus Min
daugo menėje ruošiamas iš Lietu
vos atvykusių jaunų menininkų 
koncertas. Programoje: Aušra 
Malinauskienė — sopranas ir Egi
dijus Malinauskas — baritonas, 
akompanuoja Vita Paulauskaitė- 
Snieškuvienė. Rengėjai — LN kul
tūrinė komisija.

— Rastas moteriškas laikrodis 
gegužės 22 d. “Vingio” koncerto 
metu. Skambinti. LN vedėjui Teo
dorui Stanuliui tel. 532-3311.

— LN visuomeninės veiklos ko
miteto posėdis — birželio 11, pir
madienį, 7 v.v. LN seklyčioje.

— LN valdybos posėdis — birže
lio 14, ketvirtadienį, 7.30 v.v. 
LN seklyčioje.

— Birželio 24, sekmadienį, Lie
tuvių namuose nebus gaminami 
sekmadienio pietūs, nes visose 
salėse vyks “Monster Bingo”, ku
ris prasidės 12.30 v.p.p. Svetai
nė “Lokys” bus atidaryta įprasta 
tvarka nuo 11.30 v.r. iki 6.00 v.v.

— Svetainėje “Lokys” ketvirta
dieniais ir gal penktadieniais 
bus rodomos vaizdajuostės iš lie
tuviškų kultūrinių bei sporto ren
ginių išeivijoje ir Lietuvoje. Su
interesuoti rodyti savo paruoš
tas vaizdajuostes turi gauti LN 
vedėjo sutikimą, tel. 532-3311.

Paieškojimas
Ieškomas Petras Kalinauskas, 

anksčiau dirbęs šiaurės Kanados 
miškuose. Jis pats arba žinantys 
apie jį prašomi kreiptis į Praną 
Kariūną, tel. 422-5688, Toronte.

LADA
Mes siunčiame 

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

CARMEN & FRANK’S LTD, fg 

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per vi

sas Mišias pamokslus sakė kun. 
Gintautas Kabašinskas. Kun. G. 
Kabašinskas ir kun. R. Ramašaus- 
kas grįžta į Lietuvą šį penktadie
nį, birželio 8 d.

— Švenčiausios Jėzaus Širdies 
garbinimui yra skirtas birželio 
mėnuo. Mūsų šventovėje Jėzaus 
Širdies litanija kalbama sek
madieniais po kiekvienų Mišių, 
šiokiadieniais — po 8 v.r., o šeš
tadieniais — po 9 v. r. Mišių.

— Gegužės 29 palaidotas a.a. 
Antanas Pruselaitis, 80 m., ir a.a. 
Stasys Andrijauskas, 63 m.

— Parapijos valgykla, kurioje 
yra gaminamas lietuviškas val
gis jau nebeveikia.

— Parapijos biblioteka bus už
daryta nuo ateinančio sekmadie
nio vasaros atostogoms.

— Charizmatinis maldos būre
lis renkasi seselių namuose kiek
vieną trečiadienį, 7 v.v.

— Ateinantį ketvirtadienį, bir
želio 7, 10 v.r. Šv. Pranciškaus 
trečiojo ordino nariai dalyvaus 
savo užprašytose Mišiose.

— Registracijos blankai vasa
ros stovykloms mūsų stovykla
vietėje “Kretinga” Wasagoje, yra 
gaunami klebonijoj. Lietuviškai 
kalbantiems vaikams stovykla 
bus liepos 1-14 d.d., lietuvių 
kilmės lietuviškai nekalbantiems
— liepos 15-28 d.d. Registraciją 
tvarko ir informacijas teikia Li
na Kuliavienė tel. 766-2996 ir Rū
ta Jaglowitz tel. 622-9919.

— Parapijai aukojo: $500 — A. 
M.; $100 — L. G. Matukai; $50 — 
O. R. Berentai ir M. Skučienės 
šeima a.a. Pauliaus Skučo 10 me
tų mirties metinių proga, V. P. 
Melnykai; Vyskupo fondui: $500 — 
A. M.

— Mišios birželio 10, sekmadie
nį, 8.20 v.r. — už a.a. Povilą Kairį, 
9.20 v.r. už a.a. Eleną Šaltmirienę, 
10.15 v.r. — už a.a. Ireną Jurkienę, 
prašant Lietuvai laisvės, 11.30 v.r.
— už parapiją.

Žygiavimas už Baltijos kraš
tus vyks birželio 10, sekma
dienį, Toronte 8-10 v.r. Bus 
einama 25 km. Žygis prasidės 
nuo miesto rotušės šiaurės 
kryptimi iki College gatvės. 
Paskui bus einama College gat
ve į vakarus pro Latvių namus, 
Prisikėlimo parapiją, įžygiuo
jant į Dundas gatvę ir įsukant 
į Bloor gatvę bei einant iki Lie
tuvių namų. Tada bus grįžtama 
per Bloor gatvę rytų link iki 
Spadina gatvės bei estų “Tar
tu” pastato ir iki Broadview 
gatvėj esančių Estų namų. Nuo 
ten bus einama pietų link 
Broadview gatve iki Gerrard 
gatvės, į vakarus iki Carlton 
gatvės ir į pietus iki miesto 
rotušės. Žygiavimo anketų ga
lima gauti Krizės centre. Kiek
vienas ėjikas anketon susi
rašo savo rėmėjus, kurie pa
sižada aukoti po atitinkamą 
sumą pinigų už kiekvieną nu
eitą kilometrą.

Apie religinį ir kultūrinį 
gyvenimą dabartinėje Lietu
voje kalbėjo svečias kun. Ro
mualdas Ramašauskas Toron
to Lietuvių namuose gegužės 
29 d. Pabrėžė masinį susido
mėjimą dvasiniu-religiniu at
gimimu. Mokykloms betgi la
bai trūksta kunigų ir šių die
nų vaikams bei jaunimui pri
taikytų programų. Pranešėjas 
atsakinėjo į klausimus, kurių 
buvo gana daug. Susirinkimui 
vadovavo V. Kulnys, taręs įžan
ginį žodį ir padėkojęs ponioms 
už paruoštą kavutę. Dalyvavo 
gera šimtinė tautiečių, išreiš
kusių po susirinkimo savo pa
rašais pritarimą pasiūlymui 
skirti Nobelio taikos premiją 
V. Landsbergiui.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Žymaus jauno pianisto iš Lietuvos

JUSTO DVARIONO I
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, 
(ėjimas - $10, pensininkams - $8.

Paviljono atidarymas birželio 15, penktadienį, 6 v.v. 
Programą atliks “Atžalynas", “Gintaras” ir “Sutartinė”. 
Bus paroda, kurią ruošia Tautodailės instituto

Toronto skyrius.
Miss “Vilnius” — Irena Poškutė, 

burmistras — Aras Nausėdas.
Veiks bufetas su lietuviškų valgių patiekalais bei 

pyragais ir gėrimų baras.
“Vilniaus” paviljonas bus atidarytas kasdien 6 v.v.,

ATEIKITE - ŽYGIUOSIME.’

Jis žygiuos

LIETUVOS VAIKU GEROVEI 
birželio 10, sekmadienį, bus “Baltijos kelias Kanadoje” - žygis (walk-a-thon), 
kur mėginsime sukaupti daug pinigų, už kuriuos galėtume į Lietuvą pasiųsti vitaminų, vaistų 
ir medicinos reikmenų. Vaikams Lietuvoje yra daug sunkiau gyventi, todėl mes norime jiems 
padėti.
Dėl informacijų apie žygį ir ką reikės daryti, skambinkite arba aplankykite Kanados lietuvių 
Krizės centrą telefonas 588-6225.
Visi gali prisidėti - jauni, seni, lietuviai ir kanadiečiai. Prikalbinkit atvykti savo draugus ir 
pasakykite vyresniesiems ar tėvams, kad ir jie dalyvautų žygyje “Baltijos kelias Kanadoje”.

KLB Toronto apylinkės valdyba
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Š. m. birželio 12, antradienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Lietuvių namuose ruošiamas 
iš Lietuvos atvykusių 
jaunų menininkų LITAS

Aušra 
Malinauskaitė - 

koloratūrinis sopranas 
Egidijus Malinauskas - baritonas 

Vita Paulauskaitė-Sniečkuvienė - pianistė, akompaniatorė 
Šie jauni talentingi menininkai atliks estradines, tautinio atgimimo bei 

liaudies dainas, romansus ir operų arijas.
Visi kviečiami dalyvauti šių Lietuvoje kylančių menininkų koncerte.

Salė atidaroma 6 v.v. (ėjimas - $7. Rengia Lietuvių namų kultūros komisija
• ----------" H -------- »«' »*— M - M M. . X M........ M

PAVILJONAS “VILNIUS”
tarptautiniame Toronto “Karavane
veiks Prisikėlimo parapijos salėse (1011 college street)

London, Ontario
KLB LONDONO APYLINKĖS 

valdyba kartu su baltiečiais Lon
done rengia birželio ištrėmimo 
minėjimą birželio 17, sekmadie
nį, 12.30 v.p.p. Minėjimas įvyks 
mieste prie žuvusiems kariams pa
minklo (kampas Dufferin ir Wel
lington gatvių). Visi Londono ir 
apylinkės lietuviai kviečiami da
lyvauti.

KLB Londono apylinkės valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visoms 

viešnioms bei rengėjoms už daly
vavimą mergvakaryje ir toms, ku
rios prisidėjo, bet negalėjo daly
vauti.

Taip pat visoms dėkojame už 
gražias bei naudingas dovanas.

Ačiū vyriausiai rengėjai Irenai 
Meiklejohn už mergvakario su
ruošimą, Rūtai Stauskienei už 
gražų pravedimą, Aldonai Prane- 
vičienei už skanų maistą. Dėkoja
me visoms, taip gražiai papuošu- 
sioms stalus.

Nuoširdžiausiai dėkojame pa
mergėm, mūsų mamytėms — G. 
Tarvydienei ir B. Rukšėnienei už 
dovanas, kurios labai mums nau
dingos, pradedant naują gyve
nimą.

Mudu su Martynu visada prisi
minsime jūsų nuoširdumą ir šil
tus linkėjimus.

Dar kartą visoms ačiū —
Elytė Rukšėnaitė 

Martynas Tarvydas 

birželio 7, ketvirtadienį, 7.30 v.v., 
birželio 8, penktadienį, 8 v.v., 
birželio 9, šeštadienį, 8 v.v.,

3 birželio 10, sekmadienį, 3 v.p.p.
ir 8 v.v.

i Bilietai gaunami Harbourfront, 
7 Box office 973-4000 arba
f TicketMaster Canada 872-1111.
| (ėjimas - $18. Gaunamos ir
' nuolaidos. Informacijas teikia 
CirOMobranDžlkil 973’3000 
Canada  ̂National Newspaper

„ . , , , . k Nt m commercial Radio'
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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

»« M M M

(ėjimo pasai po $10 gaunami:
Prisikėlimo parapijos kredito koo
peratyve tel. 532-3400, “Paramoje” 
tel. 532-1149, Lietuvių namuose tel. 
532-3311, Prisikėlimo parapijos 
knygyne — St. Prakapą tel. 233- 
4486, Anapilio knygyne — Vyt. Auš
rotą tel. 242-3648.
Pelnas skiriamas Lietuvos šalpai.
Maloniai kviečiame visus

‘ČIA NEBUS MIRTIES”
Mažasis Vilniaus teatras

Šiuo spektakliu atskleidžia 
intymiai gilius vienos mažos 
lietuvių grupės pergyveni
mus kovoje su stalinizmu.

PARDUODAMI nauji moteriški 
tautiniai drabužiai 10-12 dydžio. 
Skambinti tel. 1 - 416 - 574-0737, 
Hamiltone.

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.

WASAGOS VASARVIETĖJ (Spring- 
hurst) ant ežero kranto išnuomo
jamas kambarys ir virtuvė su at
skiru įėjimu vienam ar dviem asme
nim. Skambinti tel. 416-239-7268.

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

į

Montrealio lietuvių kredito ko
operatyvo “Litas” metinis susirin
kimas buvo sušauktas gegužės 26 
d. Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Į susirinkimą atsilankė 182 pilna
teisiai nariai ir 3 svečiai. Valdy
bos pirmininkas Juozas Bernotas 
vadovavo susirinkimui — 23 punk
tų darbotvarkė užbaigta per va
landą ir 15 minučių. Iš įvairių 
“Lito” pareigūnų pranešimų pa
aiškėjo, kad kooperatyvo balan
sas pasiekė 29.5 milijonus dole
rių, atsargos fondą sudaro pus
antro milijono dol. Nariai džiau
gėsi “Lito” sėkminga veikla.

J. Bernotas, pranešęs, kad vedė
jas Bronius Niedvaras nuo rugsė
jo 1 d. pasitraukia iš savo pareigų, 
nepagailėjo gražių žodžių jam už 
“Lito” išugdymą į tokią stiprią fi
nansinę instituciją. Buvo balsų 
iš susirinkusių, kad B. Niedvaras 
dar per anksti eina į pensiją. Nau
ju vedėju bus Bruno Bulota, vie
nuolika metų buvęs “Lito” valdy
bos narys.

Šiais metais į valdybą ir komi
sijas rinkimų nebuvo, nes kandi
datų kaip tik užteko laisvoms vie
toms. Dabar valdybą sudarys Al
bina Astrauskienė, Alma Dreše- 
rienė, Rūta Pocauskaitė-Rudins- 
kienė, Andrius Gaputis ir Gytis 
Vazalinskas (pareigoms pasiskirs
tys artimiausioj ateity). Kredito 
komisija pasilieka ta pati: Jus
tas Kibirkštis, Vincas Piečaitis ir 
P. Rutkauskas. Revizijos komisi

Greitas ir tikslus p>sitcirneixzima.s

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 1 L.7

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/z%
Term, indėlius:

1 metų .................  111/2%
180 d.-364 d........ 11’/4%
120 d. - 179 d........ 111/4%
60 d. - 119 d........ 103/4%
30 d. - 59 d.......... 103/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 141/4% asmenines - nuo 14'A%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

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.

TRANSPAK SAVININKAS R. 
PŪKŠTYS vėl važiuoja į Lietuvą 
liepos mėn. pradžioj. TVARKOMI 
PALIKIMAI, PERVEDAMI PI
NIGAI, PIGŪS NAUJI AUTOMO
BILIAI. Atsiskaityti iki birže
lio 30 d.: Transpak, 2638 West 
69th St., Chicago, IL 60629, USA. 
Tel. 1-312-436-7772.

KAS NORITE SAVO giminėms 
Lietuvoje užsakyti autentiškus tau
tinius drabužius, prašomi kreiptis 
adresu: Edmundas Meškys, Šiaurės 
prosp. 37-32, Kaunas, Lithuania- 
Europe, kooperatyvas “Rampa”, tel. 
701741. Giminėms Lietuvoje jie bus 
pasiųti pagal jų pačių pageidavi
mus ir pristatyti į namus.

IŠNUOMOJAMAS 7 kambarių at
skiras komercinis dviejų aukštų 
namas netoli Dundas West požemi
nio traukinio stoties (100 metrų į 
vakarus nuo Lietuvių namų). Pil
nas rūsys ir 5 automobilių pastaty
mo aikštelė. Namas išnuomojamas 
pagal sutartį trims metams $2000 
mėnesiui. Suinteresuoti prašomi 
skambinti LN vedėjui T. Stanuliui 
tel. 532-3311.

psAMocmA^J Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus

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

ja irgi nepasikeitė: Joana Adamo- 
nytė, R. Marteli ir Juozas Šiau- 
čiulis.

Susirinkimui pasibaigus, visi 
buvo pavaišinti puikia Šv. Kazi
miero parapijos moterų vakariene.

KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyriaus susirinkimas įvyko gegu
žės 27 d. seselių namuose. Susi
rinkimui vadovavo skyriaus pirm. 
Genovaitė Kudžmienė, sekreto
riavo Nijolė Bagdžiūnienė. Apie 
“Caritas” veiklą Lietuvoje pla
čiai papasakojo čia viešinti Adelė 
Jakimavičienė. Susirinkimas 
baigtas vaišėmis.

Vedyboms rengiasi Jolita Les- 
kauskaitė su Naufal Arnita.

A.a. Juozas Mališauskas (Malo), 
79 m. amžiaus, mirė gegužės 20 d. 
Po pamaldų St. Calixte de Mont
calm šventovėje gegužės 23 d. ten 
ir palaidotas. Liūdi dvi seserys, 
du broliai ir kiti giminės.

A.a. Danielius Skardžius, 83 m. 
amžiaus, mirė gegužės 24 d. Iš AV 
šventovės gegužės 28 d. palaido
tas Notre Dame dės Neiges kapi
nėse. Liūdi žmona ir marti su šei
ma bei kiti giminės.

A.a. Edvardas Zubis, 65 m. am
žiaus, mirė gegužės 25 d. Liūdi 
žmona, duktė su šeima ir kiti arti
mieji. B.S.

Montrealiečiai Aniceta ir Alek
sas Mankai North Miami Beach 
vietovėje, Floridoje, prie vande
nyno įsigijo nuosavybę. J.B.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special............... 7 %
Taupymo - su gyv. dr........... 6’/2%
Taupymo-kasdienines...... 61/4%
Einamos sąsk..........................4Vz%
RRIF — RRSP-term........... 12'/2%
RRIF-RRSP-taup............ 8 %

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

KLB RAŠTINĖS REIKALAMS tvar
kyti reikalingas vedėjas-ja. Pareiš
kimus siųsti KLB, 1011 College St., 
Toronto, Ont. M6H 1A8.
PARDUODAMAS grynas bičių 
medus. Kreiptis pas bitininką J. 
Norkų (didesnius kiekius prista
tau į namus) tel. 389-8179. Taip pat 
galima gauti Anapilio knygyne,

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

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


