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Juodieji birželiai
Laimingos tos šalys, kurioms netenka pergyventi 

okupacijų. Kiekviena okupacija sugriauna ne tik nusi
stovėjusią tvarką, ne tik sustabdo įsibėgėjusį politinį, 
kultūrinį ar ekonominį gyvenimą, bet ir sujaukia žmo
nių santykius, sudaro progas vieniems prieš kitus išei
ti, suvedinėti tikras ar išgalvotas sąskaitas, pamėginti 
karjerizmo, prisiderinant prie okupanto reikalavimų.

P
IRMOJI Sovietų Sąjungos okupacija 1940 m. bir
želio 15 d. pravėrė duris visoms negerovėms. Ku
riam lietuviui nenudiegė per širdį neištikimo pi
liečio numesta gėlė ant okupanto tanko? Kuris patrio

tiškai auklėtas mokinys ar karys nejautė pašaipos, pa
žeminimo ir pasityčiojimo? Kuris ūkininkas nesišaipė 
iš “raudonųjų gurguolių” komedijos? Kas, jei ne moki
nys tinginėlis, dabar atlape raudoną žvaigždutę prisi
segęs ar užsivilkęs mėlyną milicininko uniformą, buvu
siems klasės draugams išdidžiai aiškino: dabar mūsų 
valdžia. Ir juo toliau, juo stipriau. Bolševikinė mašine
rija, kasdien tepama melo ir propagandos alyva, dūzgė 
dieną naktį prie ramių gyventojų durų, po langais, šir
dį ir galvą plėšė tardymų kambariuose, kur adatos į pa
nages buvo kuo ramiausiai kišamos, kad pasirašytum, 
kad savo brolį, motiną ar tėvą išduotum, kad draugus 
sektum ir pasakytum, jog jie dar myli savąją Lietuvą. 
Kol tauta bus gyva, amžiais neišnyks užrašyti ar iš lūpų 
į lūpas ėję prisiminimai apie birželinius ešelonus, sun
kią tremtį ir mėtomus iš riedančių vagonų vaikų lavo
nėlius. Tauta niekada nepamirš nė siaubingosios na
cių okupacijos, išsiliejusio kruvino keršto, kurio bai
siuose verpetuose žuvo masės nekaltų Lietuvos piliečių. 
Prie jų paminklo niekada nenustos liepsnoti žvakutės, 
kalbančios apie klaidingų idėjų trapumą. Panašios žva
kutės pradeda liepsnoti ir prie partizanų kapų, tų šven
tų vietų, kuriomis nusagstyta jau visa mūsų didvyrių žemė.

P
O penkiasdešimt metų tokiame tamsiame besitę
siančios okupacijos fone Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo įgyvendinimas plevena vis dar 
prieš tas pačias, anuomet Dekanozovo pastatytas, dump

les, dabar minamas raudonojo režimo palikuonių, tai
gi ir Gorbačiovo. Su pastarojo suktais ir neaiškiais pla
nais reikia skaitytis, jo reikalavimus svarstyti, jo karei
vių siautėjimus pergyventi, ekonominę blokadą ir sank
cijas iškentėti ir ieškoti durų tame mažesniųjų tautų 
naikinimo labirinte. Jeigu jau kalbėtume apie politi
nę tarptautinę teisę, kuri iš tikrųjų tik studijų knygose 
beatrandama, tos aplinkybės, trukdančios nusikratyti 
okupantu šiuo metu mums yra pats juodžiausias taškas 
okupacinės tamsos fone. Nei 1940-tųjų, nei 1941-mųjų 
birželiai nebuvo skirti pasitarimams ar posėdžiams. 
Maskva neklausė, ko mes norime ir ko nenorime. Tan
kai, užmauti durtuvai ir pataikūnai išdavikai buvo vie
nintelis “susitarimas su liaudimi”. Šių metų birželis ki
toks. Dėl paskelbtos nepriklausomybės įgyvendinimo 
reikia tartis, ieškoti kompromisų, reikia pakęsti spau
dimus ir grasinimus, reikia išklausyti Gorbačiovo visam 
pasauliui skelbiamą sarkazmą apie Vytautą Landsber
gį, “nuotykių ieškotoją”. O dalykas, rodos, toks nepai
nus: neprašytas atėjai, susiprask išeiti. Kol šitokia for
mulė bus ignoruojama, visos kitos užuolankos — tai tik 
naujų pavadinimų ieškojimas okupacijai pateisinti ir 
ją pratęsti. Laisvės siekiuose per 50 metų sudėjom daug 
aukų gyvybėmis, kentėjimais, gulagais. Šiandien — ada
tos ne į panages. Daugiau į savigarbą ir ne tardymų 
požemiuose, bet su šypsena prie derybų stalo. Reikia 
apdairumo. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Du šimtai tūkstančių ateivių
Kanados parlamento komi

tetas imigracijos reikalams 
pranešė, kad šiemet Kanado
je įsikurs daugiau kaip 200.000 
atbėgėlių ir oficialių imigran
tų. Paskutinį kartą toks skai
čius buvo pasiektas 1974 m., o 
pastarajame septyniasdešimt
metyje jo buvo susilaukta tik 
tris kartus. Konservatorių 
daugumą turintis komitetas 
siūlo ministerio pirm. B. Mul- 
ronio vyriausybei sumažinti 
metinį ateivių skaičių, kol bus 
išspręstas jau čia esančių ap
rūpinimas pastoge, darbu, iš- 
mokymas oficialios anglų ar 
prancūzų kalbos. Problemą at
nešė paskutiniame penkmety
je net 137% padidėjęs ateivių 
skaičius. Ateivių įsileidimo 
suvaržymus atmeta liberalų ir 
NDP socialistų atstovai parla
mentiniame komitete imigra
cijos reikalams. Jie aiškina, 
kad sumažėjęs gimimų skai
čius Kanadoje jau nepadengia 
normalaus demografinio gy
ventojų prieaugio. Esą Ka
nadai kasmet reikia ne 200. 
000, o 250.000 naujų ateivių už
sitikrinti pastoviam augimui.

Imigracijos ministerė Bar
bara McDougall dabar kaip tik 
ruošia imigracijos planus se

kančiam penkerių metų laiko
tarpiui. Galvosūkį jai vis dar 
sudaro politinius pabėgėlius 
vaidinančių ateivių neatslūgs- 
tantis antplūdis. Pabėgėlių 
taryba Kanadoje per šių me
tų pirmuosius tris mėnesius 
jau užregistravo 5.987 tokius 
politinės globos prašančius 
ateivius, kai tuo tarpu pernai 
per visus metus jų buvo susi
laukta 13.537. Nuogąstaujama, 
kad šiemet tas skaičius gali 
pakilti iki 40.000. Pabėgėlių 
taryba per metus yra pasiruo
šusi priimti ir apklausinėti 
tik 18.000 tokių ateivių. Niu- 
faundlandijos Ganderio ora- 
uostyje šiemet politinės glo
bos pasiprašė apie 1.300 bul
garų, išlipusių iš Kubon skren
dančių lėktuvų. Jiems, atrodo, 
nėra jokio reikalo bėgti iš Bul
garijos, kai ten jau pašalinta 
gyventojus kankinusi komu
nistinė diktatūra. Matyt, rūpi 
ne politinė laisvė, o geresnės 
gyvenimo sąlygos Kanadoje.

Netikėtas bulgarų antplūdis 
tapo nepakeliama našta ne
turtingai Niufaundlandijos 
provincijai. Dabar tie bulga
rai Kanados valdžios lėšomis

(Nukelta į 9-tą psl.)

M. Gorbačiovo lankymosi Amerikoje proga birželio 2 d. Vašingtone demonstravo lietuviai, suvažiavę iš įvairių 
JAV ir Kanados vietovių. Nuotraukoje-demonstracijos vaizdai prie Kongreso rūmų Nuotr. J. Miltenio

Pagalba - Lietuvai ar Kremliui?
Prancūzų spaudos samprotavimai apie vakariečių kryžkelę: kas svarbiau - 

Baltijos valstybės ar Gorbačiovas?
Iškilusis Prancūzijos laik

raštis “Le Figaro magazine” 
1990.V.5 išspausdino įsidėmė
tiną Jean D’Ormesson straips
nį: “Kam reikia padėti — Gor
bačiovui ar lietuviams?” Jame 
jis labai atvirai smerkia Vaka
rų demokratijas, manančias, 
kad pagalba Gorbačiovui esan
ti svarbesnė. Štai jo žodžiai:

Mes apleidžiame žmogaus ir 
tautų teises apsispręsti. Atsi
stojame suinteresuotųjų vie
toje, pretenduodami geriau ži
ną, kas jiems geriau. Vedame 
slaptą politiką, prieštaraujan
čią įsipareigojimams, lengva
pėdiškai padarytiems rinki
mų proga. Kitaip tariant, mes 
vadovaujamės valstybės moty
vais. O kad jie pasiektų savo 
viršūnę, tasai valstybinis mo
tyvas yra siejamas ne su Pran
cūzijos galybe, o su svetimos 
valstybės silpnybe: bijodami 
galimų Gorbačiovo įpėdinių, 
mes paliekame lietuvius tra
pioje būklėje, kuria virtuo
ziškai naudojasi pradininkas 
galimų įpėdinių.

Kaip matome, dalykai yra 
sudėtingesni nei atrodo. Rei
kia betgi tikėtis, kad šis tai
kos machiavelizmas nepasiro
dys kaip visiškas beginklis 
prieš apsukrų politiką Gorba
čiovą. Pastarasis įtikinėja, 
kad jis mums yra reikalingas. 
Aš esu linkęs manyti, jog jis 
yra teisus. Tačiau jis turėtų 
suprasti, kad mes esame ir jam 
reikalingi. Jei Prancūzija, Vo
kietija ir JAV-bės padeda jam 
išsilaikyti valdžioje, tai ne 
tam, kad mindžiotų valstybi
nės nepriklausomybės siekius 
ir tautų apsisprendimo teisę.

Pasaulio įvykiai
VARŠUVOS SĄJUNGOS VADŲ KONFERENCIJA LAUKĖ MASK
VON SUGRĮŽUSIO Sovietų Sąjungos prez. M. Gorbačiovo. Karinė 
Varšuvos sąjungos organizacija turėjo penkis milijonus karių, 
kurių 80% parūpino Sovietų Sąjunga. Oficialiai ji buvo nukreip
ta prieš Vakarų Europą ir ją ginančią Atlanto sąjungą, bet buvo 
panaudota tik invazijai Čekoslovakijon 1968 m. rugpjūčio 20-21 
d.d. Beveik prieš metus Varšuvos sąjungos vadai buvo susitikę 
Bukarešte. Tada Sovietų Sąjunga dar galėjo gyventi svajonėmis 
apie šios organizacijos jėgą, kurią dabar palaidojo paskutinieji 
įvykiai Rytų Europoje. Komunistinio režimo diktatorius N. Ceau- 
seskus buvo nuverstas ir sušaudytas Rumunijoje, kalėjime lai

Jei mes padedame Gorbačio
vui priešintis stalinistams, 
tai ne tam, kad jis vestų jų po
litiką. Nebūtų nieko blogesnio 
pasauliui ir Lietuvai, kaip 
Gorbačiovo pakeitimas sovie
tiniu maršalu. Tačiau libera
linės demokratijos, palaikan
čios Gorbačiovą, turi teisę rei
kalauti iš pastarojo didesnio 
respektavimo žmogaus teisių 
ir valstybinės nepriklauso
mybės.

Kaip padėti baltiečiams
Kitas laikraštis “L’Express” 

1990.V.11 paskelbė Jean-Clau- 
de Casanova straipsnį “Kaip 
padėti baltiečiams?” Pradžio
je autorius primena generolo 
De Gaulle atsišaukimą, lie
čiantį 1940 m. birželio 18 d. 
įvykius, kai Molotovas ir Sta
linas sveikino Ribbentropą ir 
Hitlerį su jų armijų laimėji
mais Vakaruose ir pranešė 
apie sovietinę Baltijos vals
tybių okupaciją, padariusią 
galą “Prancūzijos ir Britani
jos intrigoms”.

Trumpai atpasakojęs Balti
jos valstybių praeitį ir dabar
tinę jų būklę — paskelbimą 
grįžimo į nepriklausomą gyve
nimą, autorius pastebi vaka
riečių sumišimą: kam padėti 
— Gorbačiovui, nepripažįs
tančiam Baltijos valstybių ne
priklausomybes, ar baltie
čiams?

JAV prezidentas G. Bush, 
Prancūzijos F. Mitterand, Vo
kietijos kancleris H. Kohl, pri
pažindami mažųjų respublikų 
teisę į nepriklausomybę, jas 
ragina būti kantriomis, supras
ti Sov. Sąjungos padėtį, bet ty

liai davė suprasti, kad pagal
bos iš Vakarų nesitikėtų.

Ir štai dėl ko: negalima kenk
ti Gorbačiovui, nes jį gali pa
keisti žiauresnis valdovas, ku
ris sukliudytų Vidurio Euro
pos išlaisvinimą, svarbesnį už 
Lietuvos bylą. Be to, nerealu 
tikėtis, kad Maskva sutiktų su 
imperijos ardymu, kurį pra
deda baltiečiai. Esą reikia da
bar remtis Montesquieu posa
kiu: “Kai tenka gyventi irstan
čios valstybės kaimynystėje, 
reikia vengti veiksmų, pasku
binančių jos griuvimą”, sie
kiant sulėtinti sprogimo rizi
ką ir atsistatymo galimybes.

Pasak autoriaus, tie argu
mentai nėra visai nereikšmin
gi, tačiau neįtikinantys. Esą 
yra argumentų labiau išbalan
suotai politikai, palankesnei 
Baltijos valstybėms. Juk pats 
Gorbačiovas yra pripažinęs 
principą pasitraukimo iš Sov. 
Sąjungos ir pasmerkęs slaptą
jį Hitlerio-Stalino sandėrį, 
užgrobusį Baltijos valstybes. 
Tai darydamas, Gorbačiovas 
arba nesuvokė sprendimo pa
sekmių, arba sąmoningai su
darė sąlygas jų nepriklauso
mybei. Jei Gorbačiovas sten
giasi užglostyti opozicijos am
bicijas, laimėti laiko, dabar
tinė vakariečių politika pasi
teisina. Bet, galimas dalykas, 
Gorbačiovas apgaudinėja va
kariečius, gąsdindamas tyko
jančia grėsme iš opozicinės 
pusės. Kaip ten bebūtų, Pran
cūzijai niekas negali uždraus
ti teikti komercinę bei finan
sinę pagalbą Baltijos valsty
bėm, kai bus atšaukta ekono
minė blokada. (Nukeltaį3 psl.)

kytas dramaturgas V. Havelas 
Kovas Lenkijoje laimėjo L. 
Walensos “Solidarumo” unija. 
Rytų Europoje neliko nė vie
nos komunistinės vyriausy
bės, išskyrus pačią Sovietų 
Sąjungą su prezidentinėje si
stemoje įsitvirtinusiu M. Gor
bačiovu. Naujųjų Varšuvos są
jungos vadų susitikimas Mask
voje priminė artėjančias šios 
karinės organizacijos laido
tuves. Baigminiame praneši
me buvo konstatuota, kad Var
šuvos sąjunga prarado savo ka
rinį tikslą ir kad jai reikia per
sitvarkyti į politinę organiza
ciją. Rytų ir Vakarų Europa da
bar turi tik geografinę reikš
mę. Neliko net ir įprastinės 
priešo sąvokos. Didžiausią rū
pestį sudaro tik Vokietijos su
jungimo rezultatai. Naujieji 
Varšuvos sąjungos vadai nuta
rė vėl susitikti spalio mėne
sį ir tada oficialiai užbaigti 
šios organizacijos karinį vaid
menį.

Atlanto sąjunga
Praėjusią savaitę posėdžiams 

Škotijoje buvo susirinkę ir At
lanto sąjungos ministerial. 
Jie svarstė Vokietijos sujun
gimo problemas, JAV prez. G. 
Busho devynių punktų progra
mą, apimančią šaltojo karo pa
baigos atneštą Atlanto ir Var
šuvos sąjungų kariuomenių 
bei ginklų sumažinimą Euro
poje, Atlanto sąjungos refor
mas. Prez. M. Gorbačiovas vis 
dar nesutinka sujungtos Vokie
tijos palikti Atlanto sąjungo
je. V. Vokietijos žurnalas “Der 
Spiegei” rašo, kad šį klausimą 
gali išspręsti ekonominė pa
galba Sovietų Sąjungai. Mini
mas užsienio reikalų ministe
rio E. Ševardnadzės prasita- 
rimas, kad Sovietų Sąjungos 
ekonomijai išgelbėti reikės 
$20 bilijonų. Už finansinę pa
ramą būtų galima gauti prez. 
M. Gorbačiovo sutikimą su
jungtai Vokietijai pasilikti 
persitvarkiusioje Atlanto są
jungoje, kuriai taip pat teks 
sumažinti karinį savo pajėgu
mą. V. Vokietijos kancleris H. 
Kohlis pritaria ekonominei So
vietų Sąjungos pagalbai, bet 
nori, kad jon įsijungtų ir JAV 
su Europos bendrosios rinkos 
valstybėmis. Atlanto sąjungos 
susilpnėjimas būtų nereikš
mingas, nes šiandien nieks ne
gali įsivaizduoti Vakarų Euro
pon žygiuojančių Lenkijos, 
Vengrijos, Čekoslovakijos, R. 
Vokietijos karių.

Teisią pažeidimai
Maskvoje pirmą kartą savo 

posėdį surengė Tarptautinė

tapo Čekoslovakijos prezidentu.
®:---------

Helsinkio žmogaus teisių fe
deracija, jungianti septynio
lika tautinių Helsinkio akto 
priežiūros komitetų. Federa
cijos nariai rado prez. M. Gor
bačiovo reformų dėka gerokai 
pagerėjusius žmogaus teisių 
reikalus, bet taip pat ir toliau 
vykdomų pažeidimų. Toronto 
dienraštyje “The Globe and 
Mail” su jais skaitytojus su
pažindina spaudos konferen
cijoj Maskvoj kalbėjęs advoka
tas D. Matas, Kanados delega
cijos vicepirmininkas. Surink
ta medžiaga liudija, kad Sovie
tų Sąjungoje vis dar yra 50-180 
politinių kalinių, nors M. Gor
bačiovas 1989 m. gruodžio mė
nesį Jungtinėse Tautose teigė, 
jog visi buvo paleisti. Betei
siais vergais laikomi ir kari
nę prievolę kariuomenėje at
liekantys naujokai. Tėvai ir 
giminės skundžiasi, kad yra 
net sąmoningų nužudymų, ofi
cialioje versijoje per dažnai 
pavadintų neaiškiomis kari
nėmis nelaimėmis. Vyriausy
bė nereaguoja į tokius kalti
nimus ir atsisako objektyvių 
patikrinimų. Visą pasaulį su
krėtė didžiausia nelaimė ato
minėje Černobylio elektrinė
je. Tačiau ir dabar, praėjus 
ketveriems metams nuo šios 
tragedijos, ne visi gyventojai 
yra apsaugoti nuo sveikatai 
gresiančio pavojaus. Černoby
lio srityje netrūksta pavojin
gų vietų, iš kurių gyventojams 
neleidžiama išsikelti. Nuo jų 
nuslepiami duomenys apie 
sveikatos laukiantį pavojų. 
Rusų Ortodoksų Bendrijai 
varžtai buvo atleisti, bet val
džios kontrolė palikta. Dar ir 
dabar ne visiems piliečiams 
leidžiama emigruoti. Palikti ir 
vidiniai suvaržymai. Apsigy
venti Maskvoje vis dar nelei
džiama iš kitur atsikeliantiems 
be valdžios sutikimo. Jie ne
gauna buto, darbo, socialinių 
paslaugų.

Berlyno siena
Rytų Vokietija liepos 1 d. vi

siškai panaikins Berlyną dali
jusios sienos kontrolę. Gėdą R. 
Vokietijai dariusi šimto mylių 
ilgio siena turėjo 40 perėjimo 
punktų, atidarytų 1989 m. lap
kričio 9 d., kai buvo leista Ry
tų Berlyno gyventojams lanky
tis Vakarų Berlyne. Užsienie
čiams buvo paliktas tik vienas 
“Checkpoint Charlie” perėji
mo punktas. Ir užsieniečiams, 
ir R. Berlyno gyventojams nuo 
liepos 1 d. bus visiškai sustab
dytas asmeninių dokumentų 
tikrinimas. V. Kst.
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Palankumas - ne Maskvai, o Lietuvai 
“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Lietuvos drama Venezueloje II
Kun. Alfonsas Svarinskas San Casimiro atlaiduose, pokalbis su jaunimu, spaudos konferencija. 

Kelionė į Braziliją, Argentiną ir Urugvajų

Per pastarąsias 2-3 savaites 
Š. Amerikos lietuvių spauda 
buvo užpilta pranešimais, ra
ginančiais išeivijos lietuvius 
birželio 1 ir 2 d.d., kai Vašing
tone įvyks prezidento G. Busho 
ir M. Gorbačiovo viršūnių susi
tikimas, gausiai suvažiuoti į 
JAV sostinę, kur rengiamos 
bent kelios demonstracijos 
prieš Gorbačiovą, Lietuvai 
paskelbusį ekonominę bloka
dą.

Šį raginimą išgirdo kelio
lika šimtų lietuvių, į JAV 
sostinę suvažiavusių ne tik 
iš įvairių Amerikos miestų, 
bet ir iš Kanados. Manifesta
cija prasidėjo penktadienio, 
VI. 2, gražų ir saulėtą vidur
dienį prie Kapitelio laiptų, 
dalyvaujant daugiau kaip tūks
tančiui lietuvių, latvių ir es
tų. Vėliavų jūroje žalių į Kapi
telių bėgančios alėjos medžių 
pavėsyje mirgėjo šimtai tri
spalvių vėliavų ir įvairių pla
katų.

Pradžioje buvo sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai. Žo
džius tarė JAV LB krašto val
dybos pirm. dr. A. Razma ir 
VLIKo pareigūnas Jonas Bo
belis. Po jų prabilo įtakingi 
amerikiečiai. JAV senatorius 
Alfonse D’Amato iš Niujorko 
valstijos, pasmerkęs Maskvos 
elgesį Lietuvos atžvilgiu, sa
kė: “Pone Gorbačiovai, aš tu
riu jums šį tą pasakyti: Lietu
va bus laisva... Jums nebus 
suteiktas palankiausios preky
bos partnerio statusas, kol 
Lietuvos žmonės nebus lais
vi ...”

Amerikos darbo federacijos 
ir gamybinių profsąjungų kon
greso pirm. Lane Kirklandas 
pareiškė: “Mes solidarizuo
jame su Pabaltijo respubli
komis, kurių gyventojai per 
demokratiškai išrinktus par
lamentus taip aiškiai išreiš
kė savo norą, kad baigtųsi ko
lonijinė valdžia. Mes didžiuo
jamės savo broliška draugyste 
su Lietuvos darbininkų sąjun
ga, kuri atlieka esminį vaid
menį siekiant laisvės. Mes ra
giname savo vyriausybę pripa
žinti naują Lietuvos vyriausy
bę Vilniuje ir suteikti palan
kiausio prekybos partnerio 
statusą ne Sovietų Sąjungai, o 
Lietuvos respublikai...”

Buvęs JAV ambasadorius 
Lenkijoje Richard Davies savo 
kalboje pasmerkė prezidento 
Busho politiką Lietuvos at
žvilgiu, tardamas: “Jeigu JAV 
nepripažįsta Pabaltijo šalių 
inkorporacijos į Sovietų Są
jungą, tai kaip jos gali palai
kyti Gorbačiovo poziciją, rei
kalaudamos, kad Pabaltijo 
valstybės vestų derybas su So

vietų Sąjunga, sprendžiant ar 
jos yra, ar nėra nepriklauso
mos. JAV vyriausybė Lietuvos 
respublikai turėtų suteikti 
diplomatinį pripažinimą ir pa
skirti ambasadorių Vilniui...”

Mitinge ant Kapitolio laiptų 
kalbėjo ir kitų tautinių grupių 
atstovai. Vienas manifestaci
jos dalyvis sudegino Sovietų 
Sąjungos vėliavą. Iš Klivlan- 
do atvažiavęs jaunimas iškėlė 
plakatus su pavardėmis tų lie
tuvių, kurie buvo pagrobti į 
sovietinę armiją ir kurių liki
mas nežinomas.

Šią įspūdingą manifestaciją 
sekė TV kameros ir didžiųjų 
spaudos agentūrų bei dienraš
čių korespondentai. Tačiau 
amerikiečių komunikacijos 
priemonės šį kartą apie de
monstracijas pranešinėjo ga
na šykščiai. Sakoma, kad čia 
įtakos darė Gorbačiovo papra
šyti tam tikri vyriausybės 
sluoksniai.

Prie ambasados neprileido
Kadangi dauguma iš kitur 

autobusiais suvažiavusiųjų iš 
karto vyko tiesiai prie Kapito
lio, kad galėtų dalyvauti mani
festacijoje, tai į viešbučius 
buvo išskirstyti tik jai pasi
baigus. Žmones teko gerokai 
išskirstyti po sostinės prie
miesčių motelius, nes mieste 
daugumą viešbučių buvo už
ėmę rusų pareigūnai bei spau
dos atstovai.

Penktadienį, apie 6 v.v., vėl 
visi skubėjo į demonstraciją 
prie Sov. Sąjungos ambasados 
16-toje gatvėje, kur du kvarta
lai prie ambasados jau iš se
niau pavadinti A. Sacharovo 
vardu. Ši demonstracija buvo 
svarbi dar ir tuo, kad tą vaka
rą sovietų ambasados rūmuose 
turėjo įvykti Gorbačiovo su
ruošta vakarienė JAV prezi
dento ir jo palydos garbei.

Čia jau suplaukė tokios mi
nios, kad bematant tirštai už
tvenkė aplinkinius šaligatvius, 
išsiliedamos vietomis į gatves. 
Matėsi šimtai trispalvių vėlia
vų, plakatų bei transparantų, 
skambėjo Lietuvos himnas, 
liaudies dainos ir šūkiai, rei
kalaujantys Lietuvai laisvės. 
Iš viso suplaukė gal netoli 
dviejų tūkstančių žmonių.

Policija užtvėrė A. Sacha
rovo gatvę, ir demonstrantai 
buvo nugrūsti maždaug už pus
antro kvartalo nuo ambasados 
rūmų. Vienu metu atvyko ir di
delis būrys armėnų, kurie gar
siai reikalavo laisvės ne tik 
Karabacho regijonui, prijung
tam prie sovietinio Azerbai
džano, bet ir Lietuvai. Tuo 
tarpu per tą laiką preziden
tas Bushas su palydovais į po
kylį Sovietų Sąjungos ambasa
doje atvažiavo tomis gatvėmis, 
į kurias demonstrantams ne
buvo leidžiama įeiti.

Maždaug 9 v.v. demonstraci
jai baigiantis ir žmonėms 
skirstantis, 16-je gatvėje ne
toli sovietų ambasados ant ša
ligatvio sustatytuose indeliuo
se buvo uždegtos žvakės ir pra
sidėjo skaučių vigilija, invo- 
kaciją sukalbėjus svečiui iš 
Lietuvos — žmogaus ir tikin
čiųjų teisių gynėjui, Lietu
vos skautų kapelionui kun. S. 
Tamkevičiui.

Apie antrąją demonstracijų 
dieną — kitą kartą.

• Paremkite “Tėviškės žibu- 
• rius” auka, rėmėjo ar garbės 

prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Dėkingi-

TŽ” leidėjai

V. UTENIS

Švento Kazimiero dieną 
(1990. III. 4) įvyko metiniai at
laidai San Casimiro mieste 
(Araguvos provincijoje), įkur
tame prieš 200 metų, kai Vene
zuela dar nebuvo išsikovojusi 
nepriklausomybės. Tais lai
kais, tūkstančio asmenų para
pijoje, kas dešimtas asmuo 
buvo vergas. Tuo pat metu bu
vo įsteigta San Casimiro pa
rapija ir pastatyta to paties 
vardo šventovė. Atlaiduose 
dalyvavo apie 3000 sankazi- 
mieriečių ir kitų iš aplinkinių 
parapijų. Dalyvavo ir Aragu
vos gubernatorius marksistas 
Carlos Tablante. Kun. Svarins
kas koncelebravo iškilmingą 
Sumą drauge su kolumbiečiu 
parapijos klebonu Luis Emilio 
Chaverra ir pasakė giliai jau
dinantį pamokslą, kurį pasi
gėrėtinai vertė viena Vene- 
zuelos prezidentūros vertėjų 
— Danutė Statkutė de Rosales. 
Gubernatorius buvo regimai 
paveiktas, nes ta proga paža
dėjo didžiulės dvibokštės 
šventovės stogo remontui mi
lijoną bolivarų (apie 22.000 
dol.).

Parapija pagerbė 
kun. Svarinską

Tuoj po pamokslo San Casi
miro klebonas parapijos vardu 
iškilmingai įteikė graviruotą 
garbės žymenį (lentelę), pager
biant lietuvį kunigą — kovoto
ją, kalinį ir kankinį. Vietos 
katalikų organizacija taip pat 
įteikė prabangų garbės'žyme
nį. Kun. Svarinskas buvo ma
loniai nustebintas, sužinojęs, 
kad Čikagoje gyveną Marija ir 
Antanas Rudžiai padovanojo 
šiai šventovei didįjį altorių 
ir puošnų iškilmingą arnotą, o 
lietuviai Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties proga perkėlė 
iš Caracas į šią šventovę Lie
tuvos šventojo relikvijas su 
Vatikano patvirtintais doku
mentais ir nupirkę įvedė šven
tovėje garsinę sistemą. Nuste
bino ir tai, kad sankazimierie- 
čiai yra labai gerai ir teisin
gai informuoti apie šv. Kazi
mierą. Jie ten gavo egzemplio
rių ispanų kalba parašytos mo
nografijos “San Casimiro”, ku
rios išėjo jau dvi laidos. Ku
nigas lietuvius pagyrė jam 
įprastu būdu: “Čia tai bravo, 
bravo!”

Vasario 16 minėjimas
Po pamaldų įvyko Vasario 

16 minėjimas. Ir čia svečias 
buvo prašytas pasakyti pagrin
dinę kalbą. Minėjime dalyvavo 
specialiai atvykęs užsienio 
reikalų ministerijos konsu
linių ryšių gen. direktoriaus 
pareigas einąs ambasadorius 
Jorge D’Angelo, prieš atvažia
vimą kunigui davęs oficialią 
vizą. Jis tarė sveikinimo žo
dį. Taip pat sveikino lenkų 
egzilinės vyriausybės dele
gatas inž. Feliks Zubr, kuris 
“El Universal” dienrašty pats 
pirmas parašė straipsnį “He- 
roiškas kunigas”. Verta pa
stebėti, kad apie kun. Svarins
ką straipsniai Venezuelos 
spaudoje pradėjo rodytis nuo 
1983 m. Venezuelos lietuvių 
kultūros fondo vedėjas Juo
zas Menkeliūnas įteikė sve
čiui dovaną — Venezuelos lie
tuvių skautų metraštį. Po mi
nėjimo buvo šeimyniškos vai
šės, dalyvaujant šimtinei su
važiavusių tautiečių.

Lietuvių demonstracijoje Vašingtone birželio 2 d. kalba JAV senatorius A. D’AMATO, aktyviai įsijungęs į kovą 
už Liet uvos nepriklausomybę Nuotr. J. Miltenio

Pamaldos, susitikimas 
su jaunimu

Kovo 7 d. vakare lietuviai 
susirinko Gavėnios pamal
doms į seselių saleziečių ko
plyčią. Kunigas atvyko apsi
vilkęs sutana, išklausė išpa
žinčių, atlaikė Mišias, kurias 
aukojo už Sibire kentėjusią 
Apoloniją Dambravienę ir pa
sakė pamokslą, palietusį visų 
tikinčiųjų širdis. Iš tikro, jis 
kalbėjo iš širdies — į širdį. Lie
tuviai neatsimena, kada jie bu
vo Mišias išklausę su tokiu dva
siniu susikaupimu. Viena po
nia po pamaldų sakė: “Ar gir
dėjote, ar matėte, kaip jis kal
bėjo ‘Tėve mūsų’, kaip mes tą 
maldą kalbėjome?” Vėliau 
priėmime rečiau pamaldas 
lankąs tautietis viešai pasa
kė: “Kiekvienas kunigo tartas 
pamokslo žodis pataikė į mane 
— lyg jis būtų man kalbėjęs”.

Vieną pusdienį kun. Svarins
kas praleido su jaunimu. Tasai 
jaunimas buvo mišinys visko: 
vyrai su ūsais ir barzdom, ar- 
tėję ar jau peržengę 35 metų 
amžiaus ribą, jų žmonos, dau
giausia venezuelietės (su iš
imtim) ir jų vaikai: vieni ko
ne lopšy, o kiti paaugliai. Sve
čias galėjo pats pamatyti ir 
įsitikinti, kas per padaras yra 
tasai Venezuelos jaunimas, ko
kias problemas turi ir kokias 
galimybes. Kunigas niekuo ne
sistebėjo, tik gražiai patarė, 
kaip jie savo sąlygose galėtų 
prasmingai pasitarnauti visų 
pagalbos reikalingai tėvų že
mei Lietuvai, išlaikyti kata
likišką šeimą.

Spaudos konferencija
Prieš kun. Svarinsko išvy

kimą aplankyti Brazilijos, 
Urugvajaus ir Argentinos lie
tuvių Ninos ir inž. Broniaus 
Deveikių rezidencijoje, kur 
buvo apsistojęs garbės sve
čias, buvo sušaukta spaudos 
konferencija ir suruošti pie
tūs, dalyvaujant didžiųjų sos
tinės dienraščių atstovams. 
Visi kviestieji atvyko. Už po
ros dienų pasipylė reportažai.

Kairiųjų dienraštis “EI Na- 
cional” kunigą Svarinską api
būdino kaip “aukštą, stambų, 
gerai atrodantį ir draugiškai 
nusiteikusį vyrą, kuris nepra
leido progos priminti ir pa
smerkti tragedijas, kurias pats 
išgyveno, tačiau savo jausmus 
mokantį kontroliuoti ir net su 
humoru tęsti pasakojimą apie 
įvairiausius savo dramatiškus 
išgyvenimus.”

Straipsnio autorė skaityto
jams perdavė kunigo pasakoji
mą apie jo įšventinimą baus
mės lageryje, lietuvio gydy
tojo chirurgijos kambary, la
bai kukliai, vieton liturginių 
simbolių naudojant skylėtą 
skudurą ... Pasakojo apie Mi
šias, laikomas atsigulus lovo
je, apie daugybę tikinčiųjų 
6,000 kalinių lageryje, apie 
gausias slaptas išpažintis, 
apie daugelio intelektualų 
krikštą, apie ortodoksų reli
gijos asmenų kankinimą, apie 
ligas ir mirtis.

Spauda drauge su kunigu 
Svarinsku apgailestavo, kad 
okupacijos ir priespaudos me
tais lietuvių tauta neteko 
700,000 savo žmonių. Ši tauta 
supratusi: jei niekas už idėją 
nemiršta, miršta pati idėja. 
To betgi neatsitikę su lietu
vių tauta.

“EI Nacional” plačiai citavo 
kun. Svarinską. Štai pora iš

traukų: “Įsidėmėkite, venezue- 
liečiai, perestroika Sovietų 
Sąjungai reiškia vieną dalyką, 
Vakarams — kitą, o Lietuvai — 
dar visai kitą. Gorbačiovas 
yra gabus aktorius, kuris betgi 
Sovietų Sąjungą užgulusių 
problemų neišspręs. Jeigu pe
restroika laimėtų, lietuviai 
liktų vasalais, bet ji negalinti 
laimėti, nes kraštą yra nusiau
busi krizė. Lietuvai gresia dvi 
problemos: ekologinė (baisi 
krašto tarša, o žmonės tebe
gyvena Černobilio katastrofos 
šešėly) ir moralinis palaidu
mas, daugiausia dėl alkoho
lizmo .. . Taigi pirminis pasau
liečių lietuvių uždavinys yra 
kovoti už ekologiją, krašto nu- 
švarinimą, K. Bendrijai — tęsti 
kovą už moralės atstatymą”.

Spaudos konferencijoje kun. 
Svarinskas pareiškė savo nuo
monę, jog praktiška išeitis Bal
tijos kraštams būtų jų “finlan- 
dizacija”. Jis linkėjo lietu
viams vengti priešo provokaci
jų ir išreiškė viltį, kad jie, 
būdami disciplinuoti ir savo 
dvasioje taikingi, Dievui pa
dedant, greitai bus laisvi.

Į Braziliją, Urugvajų, 
Argentiną

Kovo 9 d. kun. Svarinskas 
išvyko lankyti lietuvių Sao 
Paulo, Montevideo ir Buenos 
Aires miestuose. Ten išbuvęs 
iki kovo 30 d., grįžo į Caracas 
baigti savo programos Vene- 
zueloje.

Kunigas džiaugėsi galėjęs 
aplankyti P. Amerikos lietu
vių bendruomenes, tačiau tuoj 
pastebėjo, kad tuose kraštuo
se lietuviai politinei veiklai 
nesą paruošti. Be vieno pasi
kalbėjimo, duoto argentinie
čių dienraščiui ir be pamaldų, 
kurias Buenos Aires katedroje 
bendrai surengė įvairios tau
tybės (dalyvavo per 200 žmo
nių), svečias visą laiką pralei
do gan mažuose lietuvių būre
liuose.

Sao Paulo mieste jis buvo 
apsistojęs pas kun. Juozą Šeš
kevičių, Montevideo — pas 
kun. Joną Giedrį, SJ, o Buenos 
Aires — pas kun. Augustiną 
Steigvilą, MIC. Sao Paulo mies
te saleziečių leidžiama “Mūsų 
Lietuva” įdėjo kun. Svarinsko 
laišką Brazilijos lietuviams 
ir paskelbė tekstus telegramų, 
kurias nepriklausomybės at
statymo proga pasiuntė Lietu
vos prezidentui Vytautui 
Landsbergiui ir kardinolui 
Vincentui Sladkevičiui, linkė
damas “didžio ryžto tęsti ko
vą už dvasinį Lietuvos išlais
vinimą”.

Kovo vienuoliktąją būrelis 
Brazilijos lietuvių kukliai 
paminėjo Lietuvos respubli
kos aikštėje, kur kun. Sva
rinskas iškėlė trispalvę prie 
Laisvės paminklo.

«... mes visus sunkumus neša- 
me be aimanų, juk žinome, kad gale 
šio kryžiaus kelio ne tiek gresia 
Golgota, kiek žavi Prisikėlimas. ą

J. ERETAS

AfA 
OLGAI ZABARAUSKIENEI 

mirus,
jos vyrą šaulį PETRĄ ZABARAUSKĄ, sūnų EDVAR
DĄ, dukrą KRISTINĄ bei visus gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

Hamiltono DLK Algirdo šaulių 
kuopos valdyba

AfA 
TEODORAI BAGDONAVIČIŪTEI - 

KOYELAITIENEI 
mirus,

jos vyrui ALEKSUI, Koyelaičių stipendijų fondo 
įkūrėjui ir fundatoriui bei visiems artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime -

Kanados lietuvių fondas

AfA
Bitininkui-mėgėjui 

BALIUI KEBURIUI 
mirus,

giliai užjaučiame brolį BRONIŲ ir jo žmoną ELENĄ. 
Visi pasigesime Balio entuziazmo bei jo bitelių 

sunešto medaus.
Marija ir Jan Studniewski 
Juzė Valaitienė

AfA 
ALDONAI KUPČIKIENEI

mirus, 
jos vyrą BRONIŲ, dukras, vaikaičius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Ilsėkis ramybėje toli nuo gimtos žemelės -
Aldona ir Juozas Vieraičiai

AfA 
ALDONAI VENCLAUSKAITEI- 

KUPČIKIENEI 
iškeliavus amžinybėn,

jos vyrą BRONIŲ, dukras-MARIJĄ ir ANGELĘ, jų šei
mas skausmo valandoje užjaučiame bei kartu liūdime -

Katrina Meškauskienė ir šeima

AfA 
PRANUI PARGAUSKUI

mirus,
žmonai SALIUTEI, sūnui su šeima, sūnui Lietuvoje, 
broliams ir visai giminei skausmo valandoje nuoširdžią 
užuojautą reiškiame -

Domą Kaunaitė
Joana Kaunaitė 
Ona Juodikienė

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

AfA 
PRANUI PARGAUSKUI

mirus,

brolį JUOZĄ, sūnų PRANĄ su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame -

J. O. Ažubaliai
J. O. Dirmantai
P. J. Ivanauskai
B. S. Prakapai

N. A. Benotai
J. P. Gurkliai
O. S. Kiršinai
E. S. Tolvaišos

(Canabi an &rt fH (įnoriais liti).
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPO RALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

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

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



“Lietuva su Kristumi”
Pirmųjų atkurtos nepriklausomybės metų gedulo, vilties ir pasiryžimo 
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Pagalba - Lietuvai ar Kremliui?
Kai pasaulio valdovai į jau

nųjų Dovydų — mažutės Lietu
vos, kuklaus Pabaltijo prieši
nimąsi milžinui Galijotui žiū
ri gana abejingai, vis daugiau 
Lietuvos žmonių sako, kad tik 
Viešpats Dievas gali ištiesti 
mums tvirtą pagalbos ranką. 
Todėl daugelis tikinčiųjų karš
tai meldžiasi, pasninkauja ir 
laukia, kad visa tauta stotų 
bendrai ir viešai melstis, at
gailotų ir pareikštų pasitikėji
mą Dievo Apvaizda.

Lietuvos Katalikų Bažny
čios vadovybė nutarė pakvies
ti visus tikinčiuosius ir pri
jaučiančiuosius geros valios
žmones pagal išgales pasnin
kauti bei susikaupti birželio 
11, 12, 13, t.y. tris dienas prieš 
tragiškąją birželio 14-ąją, ku
rią jau pernai minėjome kaip 
Gedulo ir vilties dieną, kuri 
šiemet turi būti kartu ir pasi
ryžimo diena. Šį kartą ji su
tampa su gražia katalikų šven
te — Devintinėmis, kada lais
vose šalyse vadinamoji Dievo 
Kūno procesija išeina į pa
puoštas gatves bei aikštes, ir 
dalyvauja tose procesijose ne 
tik nuolatinė bažnytinė publi
ka, bet ir laikančios save krikš
čioniškomis visuomeninės 
draugijos bei organizacijos su 
savo vėliavomis, taip pat vals
tybinės valdžios atstovai. No
rime tad ir Lietuvoje šiais pir
maisiais Atkurtos nepriklau
somybės metais Devintines 
pagerbti taip, kaip kitados ne-

Ruošiamės pagelbėti Lietuvai
Didysis vajus pagelbėti už 

visišką nepriklausomybę kovo
jančiai tėvynei jau paskelbtas. 
Šis vyksmas yra atskira Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
veiklos šaka, liečianti visas 
išeivijos apylinkes. Vien Kana
doje pasiryžta iki šių metų pa
baigos sutelkti vieną milijoną 
dolerių.

Kanados lietuviai nuo pat 
Lietuvos laisvėjimo pradžios 
jau yra suaukoję nemažas su
mas, kurios tinkamai panaudo
tos prasidedantiems Lietu
vos laisvėjimo reikalams pvz. 
Sąjūdžio paramai rinkimuose, 
informacijos skleidimui Kana
dos spaudoje, žygiams Otavo
je, reikmenų siuntoms. Metų 
pradžioje suaukota virš šimto 
tūkstančių Bendruomenės aiš
kiai nurodytiems tikslams. 
Skubiai ir netikėtai besikei
čiant aplinkybėms, šį kartą, 
deja, numatomų išlaidų sąma
tos neįmanoma pateikti. Ta
čiau yra svarbu turėti stam
besnį fondą, kuris galėtų bū-

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Kai M. Gorbačiovas lankėsi Kanadoje, 2000 baltiečių gegužės 30 d. demonstravo Otavoje. Nuotraukoje dalis 
demonstrantų prie Parlamento rūmų Nuotr. J. Miltenio
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priklausomoje Lietuvoje.
Mūsų bažnytinė vyresnybė 

kartu prisimena 1934 m. per 
pirmąjį tautinį eucharistinį 
kongresą atliktą reikšmingą 
aktą — lietuvių tautos pasiau
kojimą Švč. Jėzaus Širdžiai, 
t.y. Jėzaus Kristaus meilei ir 
globai, ir nutarė tą aktą iškil
mingai atnaujinti birželio 14 
d. Vilniuje. Tai padarys J. E. 
kardinolas, dalyvaujant aukš
tiesiems valstybės valdžios 
atstovams. Akto tekstas bus iš
platintas ir skaitomas taip pat 
per šias Gedulo ir vilties die
nas bei Devintinių iškilmes 
visose Lietuvos vyskupijose
ir parapijose.

Iš sakyklų, per spaudą, radi
ją ir televiziją bus stengiamasi 
nušviesti šio akto prasmę ir 
reikšmę, taip pat pateikti iš
kilmės organizavimo gaires.

Šventė “Lietuva su Kristu
mi” duos mums pasijusti vie
ningiems Dievo ir pasaulio 
akyse, susitaikinti, atsinau
jinti dvasia, įgyti naujo pasi
tikėjimo ir minties, pasiryžti 
darbuotis, kad mūsų Tėvynė 
būtų laisva, graži ir garbinga, 
kad galėtų visada džiaugtis 
Viešpaties palaima.

Kardinolo Vincento Sladke
vičiaus pavedimu —

kun. Vaclovas Aliulis
Ištrauka iš atsišaukimo, skai
tyto per Lietuvos televiziją 
“Atgimimo bangos” laidoje 
1990 m. gegužės 30 d.

ti panaudotas, iškilus skubiai 
sprendžiamoms problemoms. 
Pora kartų taip jau yra asti- 
tikę. Pareikalavimai buvo la
bai skubūs, o bendruomeninės 
kasos tuščios. Gerai, kad atsi
rado dorų tautiečių, kurie sa
va rizika garantavo banko pa
skolas.

Kaip jau skelbta, Pagalbos 
Lietuvai fondas bus panaudo
tas vien tik nepriklausomos 
Lietuvos prezidento nurody
tiems tikslams, PLB ir KLB va
dovybėms pritarus. Pabrėžti
na, jog surinktos aukos nebus 
naudojamos savajai veiklai bei 
politiniams tikslams čia, Ka
nadoje.

Vajaus pravędimui Toronte 
sudarytas darbo komitetas iš 
septyniolikos asmenų. Jam va
dovauja buvęs Krašto valdy
bos pirm. Vytautas Bireta, ku
ris atstovauja Kanadai ir bend
rame PLB vajaus komitete. Į 
Garbės komitetą pakviesti mū
sų žymiausių institucijų at
stovai.

Komitetas darbą pradėjo 
jau prieš pusantro mėnesio. 
Jis plačiai aptarė ir sudarė 
vajaus planą, paruošė reikia
mus spaudinius, kaupė adre
sus. Atspausdintas spalvotas 
plakatas su aukų augimą atžy- 
minčiu “termometru” - kas de
šimt tūkstančių rodančiais 
languotais Gedimino stulpais. 
Dabar išsiuntinėjama apie 
6,000 laiškų su aukų kortele ir 
pašte apmokėtu grąžinimo vo
ku. Šalia to, numatyta ir kitų 
rinkliavos būdų, apie kuriuos 
bus pranešta vėliau. Komite
tas stengsis savoje spaudoje 
nuolat informuoti apie vajaus 
eigą bei atsakyti į iškilusius 
klausimus. Dedant visas mums 
įmanomas pastangas, norima, 
kad šis vajus būtų kuo sėkmin
gesnis. Tikimasi atitinkamo 
mūsų tautiečių atoliepio. Rei
kalas yra svarbus ir skubus!

Alim.

Baltiečių demonstracijoje gegužės 30 d. Otavoje prie Parlamento rūmų kalba Kanados Latvių Bendruomenės 
vadovas dr. G. Silins Nuotr. J. Miltenio

Dėl tiesos ir laisvės
Kad visi matytų, kad girdėtų • Didelė demonstracija Otavoje ■ Raudonojo pirklio pagerbimas ■ 

Pavergtųjų tautų vėliavos po kūju ir pjautuvu

Lietuva
Ir su rytmečio maldele — 

Lietuva. Ir su vakarine — Lie
tuva. Su draugais, su bendra
darbiais — Lietuva. Kai eini 
tolyn ir tolyn palei upę, kai no
ri pailsėti vandens čiurlenime 
— tas pats. Kovo 11 — toji už
valdė mūsų mintis ir jausmus. 
Kažko pripildė, daugiau su
prasmino išeivijos buitį, pa
keitė gyvenimą. Ir jau tamp
rius ryšius su kitokia Lietuva 
palaikome. Ir kai tik sužino
jom, kad Gorbačiovas lankysis 
Otavoje - visiems buvo aišku: 
važiuojam!

Įdomi kelionė
Rieda autobusai 401-uoju 

greitkeliu, paskui 7-tuoju, vin
giuotu per žydintį pavasarį, 
saulėtą gegužės 30-tąją. Pato
giai sėdžiu patenkintas: gerai,
kad šiame autobuse, gerai, 
kad kun. klebonas Jonas Staš- 
kus vaizdajuosčių atsinešė. 
Autobuso ekranėlyje Vasario 
16-toji Lietuvoje, šv. Kazimie
ro sukaktuvinės iškilmės Ro
moje. Ten pat vėl — Lietuvos 
krikšto įspūdingas minėjimas. 
Gal kai kam jau ne kartą maty
ta, bet vistiek miela pažiūrė
ti, o ir tuo pačiu kilometrus 
trumpinti. “McDonaldo” ka
va ir užkandėliai keliautojus 
pastiprina, ir riedame tolyn. 
Artėja tikslas — dar tik šimtas 
kilometrų belikę. Išvykos va
dovas kunigas Jonas pasiūlo 
pasimelsti. Kalbame garbin
gąją rožinio dalį — juk Lietu
va žengia laisvės keliu. Ir štai 
pagaliau — Otava, mažas, šva
rus miestas, Kanados sostinė 
su “Meech Lake” ir abortų 
problemomis... Sukame cent
rine gatve prie parlamento 
rūmų.

Vėliavos
Ir klaiku, ir pikta. Visos gat

vės nukabinėtos raudonom vė
liavom su kūjais ir pjautuvais. 
Suprantamas vizituojančio 
pagerbimas, bet kam persi
stengti? O mes juk dėl tų spal
vų ir ženklų gimtąjį kraštą pa
likome. Bet čia mat atėjo lai
kas, kad laisvojo krašto sosti
nėje reikia pataikauti Saske- 
čevano kviečių pirkėjui, rei
kia prekiauti su idėjos prie
šais. Šiurpą keliantis nusigy- 
venimas. Matome — šimtai po
licininkų apjuosę parlamen
to rūmus. Tik vienas takas pa
liktas praeiti demonstrantams, 
kurių virtinės jau traukia ir 
traukia su vėliavom, plakatais. 
Seni, jauni ir net vaikų matyti. 
Tautybėmis tą milžinišką mi
nią galima išrūšiuoti pagal vė
liavas, kurių čia plevėsuoja 
šimtai. Atrodo, kad mūsų pa
vasarį primenančios trispal
vės vyrauja. Daug latvių, estų, 
kiek mažiau ukrainiečių. Net 
Vietnamas ir tas čia su kelio
lika geltonų vėliavų. Kunigas 
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Jonas, kelių jaunesniųjų pa
dedamas ima tempti tą milži
nišką jau spėjusią pagarsėti 
trispalvę, vingiuoja vešlia žo
le apaugusioje aikštėje, už ku
rios šalta, grubia senove dvel
kiantys parlamento rūmai su 
tiesiu ir plonu, dangun šau
nančiu, nedaug ką sakančiu 
bokštu. Nuo gatvės pro varte
lius triukšmingai įsiveržia ne
aiškūs demonstrantai. Sutar
tinai ir labai garsiai rėkia. Tik 
perskaičius raudoname trans
parante prancūzų kalba įrašą, 
ima aiškėti, kad tai Kanados 
komunistų būrelis, ir tai, ma
tyt, dar senojo užraugimo, nes 
“Gorbachev not welcome” ir 
dar “Canada out of NATO”. Ir 
praeiviams raudonai išspaus
dintus lapelius dalina. Kaimy
nė latvė, nė nepaskaičiusi, la
pelį suplėšo ir grąžina dalin
tojai, kuri, žinoma, jo neima. 
Tai daug pasako, kas už ką ir 
kodėl.

Kalbos ir sąmyšis
Bokšto varpui išmušus dvy

liktą, pradedamos kalbos. Vie
ni slenka arčiau jų pasiklausy
ti, kiti juda, vaikšto, keičia 
vietas, sveikinasi su pažįsta
mais, fotografuojasi. Juk tai 
tikrai spalvinga, įdomu, prisi
mintina. Lietuvių simpatike 
tapusi parlamentarė Pauline 
Browes, rinkimų metu lankiu
si Lietuvą, gražiai dėsto šven
tą tiesą ir vilčių linkėjimais 
pabaigia. Balfiečių vardu dr. 
Silins kreipiasi į Gorbačiovą, 
kreipiasi į Mulronį, kurie 
kažkuriame parlamento rūmų 
kampelyje mezga plonų siūlų 
politinę draugystę. Šneka viet
namietis, skundžiasi Maskvos 
kišimusi, linki Lietuvai lais
vės. KLB krašto valdybos pirm. 
A. Pacevičiaus pranešimą 
apie blokados pasekmes stai
ga nutraukia demonstrantų 
sujudimas. Kas tik gali, bėga 
vienas paskui kitą su vėlia
vom, plakatais, metasi į kai
riąją aikštės pusę, kur už tvo
ros sujudėjo važiuoti automo
bilių vilkstinė. Viename jų, 
apgultame jaunų vyrukų sar
gybinių, aišku — Gorbačiovas. 
Demonstrantai rėkia, švilpia, 
kiša plakatus, visaip rodo ne
pasitenkinimą. Bet automobi
liai neria į gatvę ir greitai 
dingsta pakalnėje. Žinoma, 
demonstrantai įkandin. Tam 
ir atvažiavom. Tik jau be pla
katų, o su vėliavom. Spūstis ša
ligatviuose, judėjimas stabdo
mas. Tampame ir mes dėmesio 
centre. Kai kurie praeiviai fo
tografuoja, kai kurie pyksta, 
negalėdami laisvai prasigrūsti.

Prie meno galerijos
Katedroje turi būti ekume

ninės pamaldos. O priešais 
naujoji, lyg iš stiklo gabalų 
suramstyta meno galerija. Ten 
jau Gorbačiovas su Raisa, ten 
Mulronis su Milą. Dar viso
kios viršūnės, palydovai, ver
tėjai. Ten rinktinei publikai 
raudonasis kviečių pirklys 
drožia kalbą apie draugystę 
ir pasaulio taiką. To nė vienas 
negirdėjome, bet spėjame, 
kad taip buvo. O čia šalia ka
tedros nemažas armėnų būrys 
drausmingai skanduoja “Ka- 

rabach” ir dar kažką mums ne
suprantama kalba, ritmingai 
mosikuoja vėliavėlėm. Geri 
demonstrantai! Iš abiejų gat
vės pusių mes su estais, lat
viais, ukrainiečiais ir susido
mėjusiais praeiviais. Vėjas 
plaka vėliavas. Laukiam ir 
laukiam. Tuoj išeis, tuoj va
žiuos. Jau policininkai ant mo
tociklų pasirodo. Juodi auto
mobiliai su kažkokiais dide
liais numeriais languose pa
juda. Armėnai šaukia. Niekas 
iš galerijos neišeina. Minia 
vėl aprimsta. Žiūrim į laikro
džius — gaila, reikia grįžti prie 
autobuso. Nesulaukę, lyg kaž
kuo nusivylę padrikai slenka
me atgal. O tos raudonos vėlia
vos — nors imk ir degink. Bet 
viskas ramu, lėta, kultūringa — 
čia demonstruoja baltiečiai...

Atgal Į Torontą
Gatvėje dar tie patys mark

sistai ratu žygiuoja ir rėkia. 
Vadovė pradeda, visi atkarto
ja “Canada out of NATO”. Pa
junti kažkokį dvigubą diso
nansą. Smelkiasi įtartinos 
mintys. Pilnas pasaulis įvai
riausių reikalavimų, kertasi 
mintys ir darbai. Lipame į au
tobusą. Sudiev parlamento rū
mai, vingiuojame gatvėmis, 
išlendame į greitkelį. Ūžia 
galva nuo įspūdžių. Ir kaip ge
rai pasidaro, kaip prasiblaš- 
kom, kai įbedam akis į vaizda
juostės ekraną, kuriame “Ame
rika pirtyje”. Žiūrim, klausom, 
juokiamės ir nutariam, kad 
tikrai geri Lietuvos artistai. 
Net ir kelionę mums sutrum
pino. Ačiū jiems ir kunigui Jo
nui. Pusiaukelėje valandą su
gaištam prie keptų viščiukų. 
Pasisotinę vėl lekiam 401-uo- 
ju. Autobuso gale geri daini
ninkai, linksmas jaunimas. 
Sumetam į kepurę po porą do
lerių. Šoferis dėkoja ir, žino
ma, pareiškia, kad buvęs ma
lonumas su mumis keliauti. 
Artėja Toronto daugiaaukš
čiai. Dega saulėlydžio hori
zontas. Pagaliau atsidustame 
— Anapilis. Atsisveikiname, 
dėkojame ir skubam namo 
prie televizorių — gal ką paro
dys, gal ką pasakys?

Beveik nieko
CBC ekrane tik šmėkštelėjo 

porą sekundžių demonstraci
jos minia ir vėliavos, pranešė
jas skubėjo apie ką kitą kalbė
ti. Rytojaus rytą nusipirkau 
“The Globe and Mail”. Ilgame 
straipsnyje apie Gorbačiovo 
vizitą tik pusę sakinio įspraus
ta, kad prie parlamento rūmų 
protestavę... 300 žmonių. Vien 
iš Toronto buvo tiek. O kur dar 
Montrealis, Hamiltonas, Lon
donas, Delhi. Kur latviai, es
tai, ukrainiečiai? Aiškus šališ
kumas. Didžiajai spaudai tai 
garbės nedaro. Kiti laikraš
čiai rašė, kad demonstracijo
je dalyvavę 2000. Mūsų pačių 
komentaruose apie demonst
raciją teko išgirsti: trūko or
ganizuotumo. Gal tai dėl to, 
kad suvažiavę demonstrantai 
negalėjo derintis prie nusta
tytos visų iškilmių programos, 
kuri buvo prieinamesnė vi
siems kitiems, bet ne demonst
rantams. Snk.

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Straipsnio autorius, kriti

kuodamas vakariečių laikyse
ną, iškelia galimą pavojų: va
kariečių pagalba Gorbačiovui, 
įgalinanti Kremlių užsmaugti 
baltiečius, paruošia kelią 
smaugti ir rusus bei kitus.

Tuo atveju, jei Gorbačiovas 
būtų pakeistas kitu, pastara
sis vargu ar galėtų grįžti į brež
nevinę stagnaciją. Nei Vidu
rio Europoje, nei Vokietijoje 
nebeįmanomas grįžimas atgal, 
nebent įvyktų kokia netikėta 
avantiūra. Taip pat neatrodo, 
kad Sov. Sąjunga atnaujintų 
šaltąjį karą ir nutrauktų eko
nominius ryšius su Vakarais. 
Blogiausia, kas galėtų įvykti, 
tai demokratėjimo proceso su
stabdymas krašto viduje, sie
jamas su atolydžiu tarptauti
nėje plotmėje. Bet politikos 
sugriežtinimas krašto viduje 
sustabdytų Vakarų pagalbą 
Sov. Sąjungai ir visokią pažan
gą. Jau dabar Sov. Sąjungos 
skola per dvejus metus padi
dėjo 50%.

Baigdamas straipsnį auto
rius rašo:

Mes taip pat turėtume jums 
(sovietams) priminti, kad bal
tiečiai ir Vidurio Azijos mu
sulmonai vieną gražią dieną 
bus nepriklausomi. Lieka vie
nintelė problema, būtent, ar 
jie taps nepriklausomi po iš
mintingą susitarimų, ar po 
sankirčių, vedančių į smurtą 
bei neapykantą. Tai reiškia, 
kad baltiečių nepriklausomy
bė atitinka mūsų principus ir 
jų pačių interesus.

Antraštinėje eilutėje pa
brėžtinai pasakyta: “Geriau
sias būdas padėti baltiečiams 
yra pareikšti: jų nepriklauso
mybė derinasi su mūsų princi
pais ir su Rusijos interesais; 
belieka atitinkamai veikti”.

Lietuvos ministerė pirmininkė 
KAZIMIERA PRUNSKIENĖ. Ji taip 
atrodo prancūzų laikraščio “Le 
Monde” puslapiuose

Vienas iš plakatų demonstracijoje Vašingtone, rodantis i kokią draugystę 
taiko M. Gorbačiovas Nuotr. J. Miltenio

Premjerės pareiškimai
Įtakingasis Prancūzijos dien

raštis “Le Monde” 1990.V.12 
išspausdino pasikalbėjimą su 
Lietuvos premjere Kazimiera 
Prunskiene po vizito pas pre
zidentą F. Mitterandą. Dien
raščio korespondentė Sophie 
Shihab, apibūdinusi premje
rę bei jos susitikimus su di
džiųjų valstybių vadais, jos 
veikla, pateikė keletą klausi
mų apie jos keliones ir vaka
riečių • politikų laikyseną. 
Premjerė, painformavusi apie 
Lietuvos vyriausybės ketini
mą suspenduoti kai kuriuos 
įstatymus, išplaukusius iš ne
priklausomybės deklaracijos, 
pareiškė:

Bet tam reikėtų, kad mūsų 
nepriklausomybė turėtų tarp
tautinę garantiją. Tai žodis, 
kurio nemėgo mano pokalbi
ninkai. Esame nusivylę laiky
sena visų vyriausybių, taip 
dažnai kalbančių apie nepri
pažinimą Baltijos valstybių 
aneksijos (Sov. Sąjungon 1940 
m.), bet nesiskubinančių pa
daryti logišką išvadą, t.y. pri
pažinti mūsų valstybes.

Paminėjusi, kad daugelis 
jos sutiktų politikų rodė dau
giau palankumo Lietuvai, ne
gu vyriausybės, premjerė aiš
kino, esą vakariečiai mano, 
kad grėsmė Gorbačiovui eina 
iš opozicijos — senojo polit- 
biuro ir pan. Jie nemato pasi
keitusios situacijos, vietinių 
parlamentų bei tarybų, refor
mos šalininkų pajėgumo. Šios 
pajėgos nesudarančios jokios 
grėsmės, yra linkusios į dialo
gą bei kompromisus. Apie so
vietinę kariuomenę K. Pruns
kienė pareiškė:

Ypač yra lojali Gorbačiovui 
kariuomenė. Aš nematau jo
kios galimybės jai išeiti iš sa
vo vaidmens ir primesti savo 
reikalavimus. Dauguma kari
ninkų, esančių Lietuvoje, ne
nori konfliktų su žmonėmis, 
kurie yra jų kaimynai. Genero
las, kuris šią savaitę pareiškė 
spaudai (“Le Monde" V.10), no
rįs, kad Lietuvoje būtų įves
tas prezidentinis valdymas, tė
ra reta išimtis.

Baigdama pokalbį, K. Pruns
kienė pareiškė: Klaipėdos 
uostas esąs pertvarkomas, kad 
galėtų priimti naftą iš užsie
nio. Pertvarkymas turėtų būti 
baigtas liepos mėnesį. Jeigu 
Sov. Sąjunga blokuotų laivus, 
gabenančius naftą Klaipėdon 
iš užsienio, užsitarnautų eko
nominės sankcijos, juoba, kad 
ta nafta yra apmokėta Lietu
vos auksu, laikomu Prancūzi
jos banke.

Iš kitų šaltinių turimomis ži
niomis, pirmasis laivas, gabe
nęs naftą Lietuvai bei plaukęs 
Klaipėdon, buvo jūroje sovie
tų sulaikytas. G.

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
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©LAISVĖJANČIOJ TĖVYNĖJ
MAISTO GAMINIŲ NORMOS

Lietuvoje, prisitaikant prie 
ekonominės būklės, balandžio 
28 d. buvo paskelbtos kai kurių 
maisto gaminių normos, api
mančios gegužės ir birželio 
mėnesius. Tais mėnesiais pa
gal išdalintus cukraus talonus 
kiekvienam gyventojui leidžia
ma pirkti: miltų — 2 kg, kruopų 
— 2 kg, makaronų — 1 kg, cuk
raus — 2 kg, druskos — 1 kg, mar
garino arba taukų — 250 gr. Šios 
normos apskaičiuotos pagal pra
ėjusiais metais vidutiniškai 
vieno gyventojo suvartotą tų 
gaminių kiekį.

SKRAJOJANTIS OLANDAS?
Virginijus Gaivenis “Lietu

vos ryto” gegužės 15 d. laidoje 
klausia: “Tanklaivis ar skrajo
jantis olandas?” Esą užsienio 
radijo stotys, remdamosios Lie
tuvos televizijos informacija, 
pranešė, jog Lietuvon plaukia 
tanklaivis su nafta. Deja, tas 
pranešimas V. Gaiveliui prime
na tik legendinį libretą turin
čią R. Wagnerio operą “Skrajo
jantis olandas”. Klaipėdos pre
kybos uosto viršininkas N. Be- 
režnojus nieko nėra girdėjęs 
apie atplaukiantį tanklaivį su 
nafta. Tarptautiniai nuostatai 
reikalauja, kad atvykimas būtų 
iš anksto praneštas, nes uostas 
turi būti pasiruošęs priimti kro
vinį. Priešingu atveju jūroje 
reikia laukti eilės. Gegužės 15 
d. eilės įplaukti Klaipėdos uos- 
tan laukė trys prekiniai laivai, 
bet nė vienas neturėjo kviečių, 
apie kuriuos kažkas paskleidė 
gandus.

BĖGIMAS VILNIUS-MASKVA
Afganistano karo veteranų 

Kauno klubas suorganizavo es
tafetinį bėgimą Vilnius-Maskva 
priminti prez. M. Gorbačiovui 
sovietų kariuomenės veiksmus 
Lietuvoje, kad jie netaptų po
litine klaida, panašią į Afga
nistano. Bėgimą gegužės 9, II 
D. karo pergalės dieną, nuo Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
rūmų Vilniuje pradėjo 20 vete
ranų, pakaitomis nešančių sim
bolinį granatsvaidį su prez. M. 
Gorbačiovui ir viso pasaulio 
karo veteranams skirtais atsi
šaukimais. Maskva buvo pasiek
ta gegužės 19 d., kasdien įvei
kiant šimtą kilometrų. Bėgan
čiuosius lydėjo autobusas ir 
lengvasis automobilis, benzino 
turėję tik iki Minsko. Už Lietu
vos ribų jo pakankamai parūpi
no kitų tautybių Afganistano 
karo veteranai. Estafetės da
lyviai jautė, kad juos visą lai
ką lydi milicijos patruliai, in
formuodami priekyje esančius 
vienetus. Vos perkirtus Lietu
vos sieną, vienas lietuvis pado
vanojo butelį konjako, kuris bu
vo pasidalintas kaip vaistai po 
kelis gramus. Visų dėmesį at
kreipdavo vienodi marškinėliai, 
turintys įrašą: “Už mūsų ir jūsų 
laisvę”. Estafetės nariai Mask
voje susitiko su kitais Afganis
tano karo dalyviais, sovietinės 
armijos karininkais, deputatais, 
dalyvavo demokratiniuose mi
tinguose, perdavė iš Vilniaus 
atneštą atsišaukimą Sovietų 
Sąjungos prez. M. Gorbačiovui. 
Gegužės 22 d. juos, grįžusius 
Vilniun, prie Lietuvos aukščiau

siosios tarybos rūmų sutiko pre
zidiumo pirm. Vytautas Lands
bergis su pavaduotoju Broniumi 
Kuzmicku. Posėdžių salėje pra
nešimą padarė Lietuvių Afga
nistano karo veteranų sąjun
gos pirm. Rimantas Ruzas.

DAR VIENA AUKA LIEPSNOSE
Budapešto ligoninėje gegužės 

19 d. mirė keturiasdešimt pen- 
kerių metų amžiaus skulptorius 
Rimantas Daugintis, bandęs su
sideginti Sovietų Sąjungos — 
Vengrijos pasienyje. Velionis 
savo automobiliu važiavo į dai
lės simpoziumą Nydredhazos 
mieste, Vengrijoje planavęs 
praleisti ilgesnį laiką. Dailės 
fondo direktoriui Vaclovui Krū
tinini buvo pažadėjęs išvykos 
metu paruošti Lietuvoje stei
giamo medalių muziejaus iška
bą. Mat velioniui teko būti Lie
tuvos dailininkų sąjungos me- 
dalininkystės sekcijos pirmi
ninku. Susideginimo priežastis 
tebėra neaiški, bet šiam veiks
mui jis pasirinko gegužės de
vintąją, kuri Sovietų Sąjungoje 
laikoma Pergalės diena. Tą per
galę jai 1945 m. atnešė Raudo
noji armija, kuriai paminklą 
Klaipėdoje turėjo sukurti jau
nas skulptorius Rimantas Dau
gintis. Jį, matyt, sukrėtė bloka
dos susilaukusioje Lietuvoje 
siautėjantys tos armijos para
šiutininkai. Vengrija jam tur
būt taip pat priminė Raudono
sios armijos tankus, savo vikš
rais sutriuškinusius laisvės sie
kius 1956 m. Iš velionies paliktų 
kūrinių minėtina Vilnių papuo- 
šusi skulptūra “LAKŠTINGA
LA” ir jo paskutinis skulptūrinis 
darbas “GULAGO MADONA”.

PALANGA LAUKIA VASAROS
Palangos vykdomojo komi

teto pirm. Rimantas Mikalkėnas 
pokalbiuose su spaudos atsto
vais pateikia duomenų apie ar
tėjantį vasaros sezoną. Šiemet 
jis bus kitoks nei įprasta. Dėl 
kuro stokos pavasarį teko su
stabdyti gatvių asfaltavimą, vė
jo išpustytų kopų sutvirtinimą, 
smėlio atvežimą į bangų išplau
tus paplūdimius. Dujų dar už
tenka, bet elektros vartojimą 
teko apriboti. Pasak R. Mikal- 
kėno, poilsiautojų skaičius su
mažės apie 30%, nes daug įmo
nių atsisako sutarčių dėl blo
kados atneštos nenormalios pa
dėties. Nuo gegužės 1 d. įvestas 
normuotas maisto gaminių par
davimas tik Lietuvos gyvento
jams. Anksčiau vasaros mėne
siais daug siuntinių iš Palan
gos iškeliaudavo j Rusijos ir 
kitas sovietines respublikas. 
Užsieniečių poilsiautojų nesi
tikima dėl vizų problemos. Be 
to, Palanga jiems priimti neturi 
tarptautinio lygio viešbučių, 
įprastų maisto gaminių, egzotiš
kų pramogų. R. Mikalkėnas “Tie
sos” korespondentui Gediminui 
Pilaičiui primena, kad lietuviai 
vis dar nėra pilni Baltijos pa
krančių savininkai: “Kariškiai, 
užgrobę didesnę dalį mūsų pajū
rio, poilsiautojus suvarė į siau
rą paplūdimių rėžį. Be to, kari
niai poligonai trukdo plėsti ku
rortą. Pirmiausia juos reikėtų 
iškeldinti iš Nemirsetos rajono, 
kur pagal generalinį planą esa
me numatę naują poilsiaviečių 
kompleksą”. y. Kst.

Nuo susideginimo žaizdų Budapeš
te mirusio skulptoriaus RIMANTO 
DAUGINČIO "Lakštingala”, puo
šianti Vilnių Nuotr. A. Brazaičio

London, Ontario
A. a. MIRAS CHAINAUSKAS, 

mirė birželio 5 d., sulaukęs 67 m. 
amžiaus, paliestas širdies smūgio. 
Velionis buvo žinomas visuome
nės veikėjas, veikė skautuose, 
šoko tautinių šokių grupėje, vė
liau suorganizavo ir vadovavo 
“Baltijos” ansambliui. Keletą 
kartų buvo išrinktas KLB Londo
no apylinkės pirmininku. Palai
dotas birželio 9 d., iš Šiluvos Ma
rijos šventovės šv. Petro kapinė
se, dalyvaujant gausiam tautiečių 
būriui. D.E.

Sudbury, Ontario
ŠIAURĖS ONTARIO tautinių 

grupių ir organizacijų pasižymė
jusiems savanoriams darbuoto
jams Ontario pilietybės ir kultū- 
ros-komunikacijos ministerijų bu
vo įteikti garbės pažymėjimai ir 
pagal darbuotės metų skaičių gar
bės ženklai. Įteikimas vyko Sci
ence North institucijoje, Sudbu- 
ryje, Ont. Žymenis gavo įvairių 
tautybių 91 asmuo, jų tarpe ir du 
Sudburio lietuviai — Justinas 
Stankus ir Leonas Baltutis.

TERESĖ NIJOLĖ STANKUTĖ 
IR MICHAEL WILLIAM WARUS 
susituokė gegužės 26 d. Kristaus 
Karaliaus šventovėje.

TERESĖ PETRĖNAITĖ, duktė J. 
S. Petrėnų, gimusi Sudburyje, 
ilgesnį laiką dirbo Cambrian 
College kaip mokytoja ir ūkinės 
nuosavybės tvarkymo direktorės 
pareigose. Per tą laiką padarė 
daug pakeitimų ir pagerinimų 
pastatų įrengimuose, personalo, 
studentų, taip pat fiziškai nesvei
kuojančių studentų aprūpinimo 
reikaluose. Sudburio švietimo 
taryba (Board of Education) pa
gerbė Teresę Petrėnaitę, suteik
dama jai “Glen Crombie” premiją 
už ypatingus pagerinimus Onta
rio kolegijų (Ontario College) 
sistemoje. Dabar Teresė Petrė- 
naitė Sudburio švietimo tarybo
je eina atsakingas pareigas. Apie 
Teresę plačiai buvo rašyta “The 
Sudbury Star” dienraštyje.

J. Kručas

Hamilton, Ontario
HAMILTONO MEDŽIOTOJŲ IR 

ŽŪKLAUTOJŲ KLUBO patalpose 
ir aikštėje birželio 24, sekmadie
nį yra rengiama tradicinė šaulių 
Joninių gegužinė. Bus Jonių ir Jo
nų pagerbimas, šviežias skanus 
lietuviškas maistas, lengvi gėrimai, 
kava, pyragai. Premijuotų lėkščių 
šaudymą praves prityrę klubo me
džiotojai. Laimės išbandymui ren
giama vertingų laimikių loterija. 
Bus ir muzika. Dėl blogo oro nėra 
baimės, nes yra daug vietos gra
žiame klubo pastate. Rengėjai 
kviečia Hamiltono ir apylinkių 
tautiečius šiame pirmame šiais 
metais išvažiavime į gamtą gau
siai dalyvauti. Pradžia 12 v. Vi
sus dalyvauti kviečia -

Hamiltono šaulių kuopos 
valdyba

KUN. SIGITAS TAMKEVIČIUS, 
atvykęs iš Lietuvos, lankydamas 
lietuvių kolonijas, aplankė ir Ha
miltoną. Jį čia iš Toronto atvežė 
klebonas kun. J. Staškus. Susitiki
mas su didžiuoju tikėjimo laisvės 
ir žmogaus teisių kovotoju įvyko 
gegužės 28 d. vakarą po gegužinių 
pamaldų Jaunimo centre. Tą vaka
rą į pamaldas privažiavo nemažai 
hamiltoniečių išgirsti bei pamaty
ti tą bolševikinių kalėjimų did
vyrį.

Šiuo laiku einantis Kauno ku
nigų seminarijos dvasios vado 
pareigas. Dar jaunas ir taiklaus 
žodžio kunigas suglaustai, bet 
įdomiai papasakojo apie Lietuvos 
žmonių gyvenimą stalininiais, 
Brežnevo stagnacijos laikas ir da
bar Lietuvos žmonių pasiryžimą 
gyventi nepriklausomą gyvenimą. 
Kalbėjo ir apie savo vargus ir iš
gyvenimus, kol galėjo pradėti 
dirbti savo pašaukimo darbą. Už
siminė ir savo dokumentuose įra
šytą pastabą, kaip negalintis at
sisakyti savo religinių prietarų. 
Tas gal trukdė jam gauti geresnį 
darbą, bet nesutrukdė įstoti į ku
nigų seminariją. Jis taip pat už
tikrino visus, kad Lietuvos sąjū
džio žmonės niekad neatsisakys 
savo paskelbto Nepriklausomybės

akto. Jis pripažino didelę užsie
niuose gyvenančių lietuvių veik
los reikšmę gimtajam kraštui. Sa
kė, kad visi turime šaukti pasau
liui apie bolševikų padarytus nusi
kaltimus mūsų žmonėms ir mūsų 
valstybei. Tylėjimas būtų su tuo 
sutikimas. Džiaugėsi išeivijos 
lietuvių patriotizmu ir, grįžęs tė
vynėn, žada visiems tai pasakyti. 
Laisvajame pasaulyje platinta 
“Kronika” daugelį aršiųjų tary- 
bininkų prilaikė ir prigąsdino 
nepatekti į šį laikraštį. Nepalau
žiamos dvasios kunigas savo gyve
nime yra iškentėjęs daug bolše
vikinių kankinimų. Jis su ’kun. A. 
Svarinsku ir kitais kunigais buvo 
įkūręs Tikinčiųjų teisėmis ginti 
komitetą. Už tai jis buvo suimtas, 
tardomas ir nuteistas 10 metų ka
torgos.

Susirinkusius su garbinguoju 
svečiu supažindino Elena Gudins- 
kienė, suglaustai pakalbėjusi 
apie svečio iš Lietuvos gyveni
mą, ir kodėl mums visiems čia 
kun. S. Tamkevičiaus vardas ži
nomas. Užbaigiant visi Gyvojo ro
žinio draugijos moterų buvo pavai
šinti kava ir pyragais. K.M.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
PAGERBDAMI a.a. PRANĄ PAR- 

GAUSKĄ, mirusį 1990 m. gegužės 
29 d., kenčiančiai Lietuvai aukojo: 
$50-J. Strodomskis, E. G. Kuchals- 
kiai, J. Pargauskas; $40 - P. La- 
pienis; $25 - A. Budreika, V. Bal
sienė, V. G. Balsiai, D. S. Rukšos, 
V. D. Dargiai; $20 - P. Pleinys, B. 
Sapijonienė, E. Gailevičiūtė, A. 
Steigvilas, A. Klemkienė, B. Cvir
ka, P. Augaitis, B. Lukošius, D. 
Bartulienė, A. J. Vieraičiai, J. 
Jocas, A. B. Stonkai, A. K. Ratavi- 
čiai, V. Zadurskas, A. Martinkevi
čius, V. Miceika, R. Stonkus, V. 
Čiuprinskas, A. Aleliūnienė, M. 
Povilaitienė, J. Mačiulis; $15 - S. 
Beržinis; $10 - M. Stankaitis, E. 
Rasokienė, B. Gerčienė, M. Nor
kus, F. Gurklys, A. Kairys, M. Vie- 
raitis, B. Gudinskas, B. Rudokie
nė, D. Rugienytė, S. Viliamienė, J. 
Jauneika, A. Usvaltas, V. Vytas, G. 
Rugienius, V. Jakubickienė, E. 
Vindašienė, J. Vitas. Viso-$950.

Burmistras B. MORROW gegužės 20 d. įteikia KLB Hamiltono apylinkės 
valdybos pirm. A. KRIVINSKAITEI miesto proklamaciją Kanados lie
tuvių dienų koncerte Hamiltone Nuotr. J. Miltenio

R. KRONAS REAL ESTATE REALTOR

€> 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.

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 į 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.

i.
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 

įsikūręs nuosavuose namuose -

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

TERESĖ PETRĖNAITĖ, pasižymė
jusi lietuvaitė Ontario švietimo 
srityje

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
lygas bei žurnalus

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

HAMILTONO LIETUVIŲ ((T A I V A 
KREDITO KOOPERATYVAS 1AL11A
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 544-7125

SONY CFS-W350S

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

bei jugoslaviškai.

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

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” //V) 
atstovas) W

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 9% 
santaupas..........................8.5%
kasd.pal.taupymo s-ta...... 8%
90 dienų indėlius ............  11%
1 m. term, indėlius .......  12.5%
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
JAV viešėjo keturi Lietuvos 

bankų atstovai — Gintautas Prei- 
dis, Žilvinas Martinkus, Laima 
Milašauskienė ir Stasė Zubkai- 
tė, iškviesti Detroito kredito 
unijos “Kasa” pirm. Sauliaus 
Anužio. Svečius priėmė Niujor
ko federacinės “Kasos” darbuo
tojai, juos supažindinę ne tik 
su savo įstaiga, bet ir Jungtinių 
Tautų rūmais, Niujorko birža. 
Vašingtone jie susitiko su sena
toriumi Donaldu W. Riegliu, 
JAV senato bankų komisijos pir
mininku, buvo supažindinti su 
JAV federacinių atsargų banko 
vadovais.

JAV lietuvių jaunimo sąjun
ga IV-jį politinį savo semina
rą surengė Vašingtone gegužės 
4-6 d.d. Pagrindinius ruošos dar
bus atliko sąjungos Vašingtono 
skyrius. Seminaran atvyko apie 
150 jaunimo veikėjų ir pusšim
tis svečių. Pagrindinė šio semi
naro tema — Lietuva 1990 me
tais. Seminaras buvo pradėtas 
susitikimais su senatoriais, bet 
dėmesio centru tapo tada Va
šingtone viešėjusi Lietuvos res
publikos ministerė pirm. Kazi
miera Prunskienė, užsukusi ir 
seminaran. Pasidžiaugusi akty
via išeivijos lietuvių jaunimo 
veikla, ji prašė jaunimą remti 
Lietuvą iki jos galutinės per
galės. Dėl laisvės ir nepriklau
somybės lietuvių tauta yra pasi
ryžusi pakelti visus sunkumus. 
Pranešimą seminaro dalyviams 
apie Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą P. Amerikoje 1991 
m. pabaigoje ir 1992 m. pradžio
je padarė iš Argentinos atvykusi 
rengėjų komiteto pirm. Ariana 
Rastauskaitė ir Kanadoje gyve
nantis Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos valdybos pirm. Al
vydas Saplys. Seminarą papildė 
JAV lietuvių jaunimo sąjungos 
narių suvažiavimas, naujos val
dybos pirmininke išrinkęs bos- 
tonietę Sigutę Šnipaitę. Įspū
dingos buvo pamaldos Lietuvos 
atstovybės svečių kambaryje. 
Mišias ten atnašavo neseniai iš 
Lietuvos atvykęs kun. Edmun
das Atkočiūnas, OFM. Tikinčių
jų maldą paruošė ir skaitė dr. G. 
Remeikytė. Jaunimas giedojo 
lietuviškas giesmes. Seminaro 
dalyvius pasveikino ką tik iš 
Romos grįžęs Lietuvos atstovas 
Stasys Lozoraitis. Malonia staig
mena tapo atstovybėje sureng
tas vilniečio pianisto Justo Dva
riono koncertas.

Australija
Sidnyje gyvenantis Bronius 

Šidlauskas šeimos ir bičiulių 
ratelyje neseniai atšventė aštuo
niasdešimtąjį gimtadienį. Šia 
proga jis neužmiršo ir “Mūsų pa
stogės” savaitraščio, kurį skaito 
jau keturiasdešimt vienerius 
metus. Savo garbaus gimtadie
nio proga “Mūsų pastogei” jis 
atsiuntė tūkstantį dolerių.

Lietuviškų pasakų popietę Lie
tuvių namuose Melburne ba
landžio 29 d. surengė Vilniaus 
universiteto mokslinės bibliote
kos bičiulių būrelis. Iš tikrųjų 
pagrindinė našta teko Aliutei 
Karazijienei, surinkusiai se
nas lietuviškas pasakas, sura
dusiai jų pasakotojus, juos pa
pildančius dainininkus. A. Ka
razijienė paprašė popietės da
lyvius atsistojimu ir susikau
pimo minute pagerbti šio rengi
nio idėjos iniciatorę a.a. Emi
liją Šeikienę. Pasakoriais pro- 
gramon įsijungė A. Karazijienė, 
G. Žemkalnis, J. Rukšėnas, B. 
Prašmutaitė, F. Sadauskas, A. 
Karazija, A. Vaitiekūnas, V. 
Boiskis. Pasakų popietė baigta

žemaitišku vaidinimu “Najiesi 
— nadėktousi”, kurį atliko J. 
Keblys, E. Lipšys, I. O’Dwyer 
ir neseniai Melburne sudaryta 
folklorinė grupė.
Britanija

Lietuvių skautų savaitgalį ba
landžio 21-22 d.d. Bradfordo 
lietuvių “Vyčio” klubo patalpo
se surengė skautų veikėjai Ire
na ir Algis Gerdžiūnai. Savait- 
galin įsijungė nedidelis būre
lis skautų ir devyni skautinin
kai. Klubo pirm. Vytautas Gure
vičius, pasveikinęs skautus, 
jiems leido naudotis sale ir ki
tais kambariais. Apie skautų 
globėją šv. Jurgį ir jam skirtą 
šventę kalbėjo LSS Europos ra
jono vadas v. s. S. B. Vaitkevi
čius, primindamas, kad dabar 
lietuviai skautai turi ir savo 
globėją — palaimintuoju pa
skelbtą arkiv. Jurgį Matulaitį, 
MIC. Skautininkų posėdyje buvo 
aptarti aktualieji skautų reika
lai ir vasaros stovykla “Budė
kime”. LSS vadijos rinkimuose 
Europos rajono vado pareigoms 
pasiūlyti du kandidatai — s. Ei
mutis Šova ir s. Vladas Gedmin- 
tas. Imitaciniam vakaro laužui 
klubo patalpose vadovavo s. Vi
da Gasperienė. Ryšiam su Lietu
va pabrėžti buvo uždegtos trijų 
tautinių spalvų žvakutės. Pro- 
gramon įsijungė Londono tauti
nių šokių grupė “Lietuva”, ku
rioje šoka ir skautai. Vakaras 
baigtas giesme “Lietuva brangi”. 
Sekmadienį Mišias salėje atna
šavo kan. V. Kamaitis.

Britų-lietuvių pagalbos fondą 
Lietuvos vaikams (British-Li
thuanian Relief Fund for Child
ren in Lithuania) iniciatorių 
grupė gegužės 13 d. įsteigė sa
vo posėdyje Londone, Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos sve
tainėje. Fondo valdybą sudarė: 
pirm. Peter F. Levonowich, vi- 
cepirm. Petras Bulaitis, sekr. 
Hilda Piščikienė, ižd. Viktori
ja Puidokienė, nariai F. Sen
kuvienė, B. Černienė ir Z. Gru- 
piljonienė. Parama bus teikia
ma Lietuvos ligoninėse sunkiai 
sergantiems vaikams ir našlai
čių prieglaudoms su sergančiais 
vaikais. Parama Lietuvon bus 
siunčiama pagal gautus vaikų 
ligoninių bei prieglaudų vedė
jų prašymus, patvirtintus sam
būrio “Caritas” atstovo. Aukų 
čekius prašoma rašyti fondo 
vardu — British-Lithuanian 
Relief Fund for Children in Li
thuania ir siųsti šiuo adresu: 
British-Lithuanian Relief Fund 
for Children in Lithuania, c/o 
Lithuanian R. C. St. Casimir 
Church, 21 The Oval, Hackney 
Rd., London E2 9DT.
Italija

Krikščionių demokratų inter
nacionalo vicepirm. Angelo Ber- 
nassola priėmė lietuvių dele
gaciją, kurią sudarė Italijos LB 
valdybos vicepirm. Kazimieras 
Lozoraitis, buvusi sovietų kali
nė Nijolė Sadūnaitė ir Lietuvos 
sąjūdžio atstovė Laima Pango- 
nytė su juos lydėjusiu italų 
krikščionių demokratų veikėju 
A. Damilanu. Pokalbiuose pa
aiškėjo, kad Krikščionių demo
kratų internacionalas remia lie
tuvių pastangas įgyvendinti at
kurtą Lietuvos nepriklausomy
bę. Internacionalo vicepirm. 
A. Bernassola pranešė, kad šiuo 
metu svarstomos galimybės mo
rališkai ir politiškai padėti 
Lietuvai. Jis taipgi pabrėžė, 
kad Romon ar kurion kiton V. 
Europos šalių sostinėn turėtų 
atvykti oficialus Lietuvos krikš
čionių demokratų atstovas pasi
tarti su Krikščionių demokratų 
internacionalo atstovais.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 600,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

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

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

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

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

Savininkas — Edy Palvenis
Pabandykite, nesigailėsite



Toronto Maironio mokyklos mokslo metų užbaigimo proga mokytoju su
buvime gegužės 26 d. KLB švietimo komisijos pirm. Algirdas Vaičiūnas 
Lietuvių Bendruomenės medalius įteikė lituanistinio švietimo darbuo
tojams. Iš kairės: JONAS ANDRULIS, buvęs ilgametis Maironio mokyklos 
vedėjas ir švietimo komisijos narys, VITALIUS MATULAITIS, pirmasis 
Maironio mokyklos vedėjas, nuolatinis jos talkininkas, buvęs švietimo 
komisijos narys, LIUDAS TAMOŠAUSKAS, buvęs ilgametis švietimo 
komisijos pirmininkas ir dabartinis jos narys

Pagerbti švietimo darbuotojai

Hamiltono atžalėlių laiškai Lietuvos prezidentui

Paskutinįjį gegužės mėne
sio šeštadienį Kanados lietu
vių mokyklos užbaigė savo 
mokslo metus. Mokyklų veik
la, jų pasiektais laimėjimais 
ir darbais gali džiaugtis visa 
išeivija, nes mokyklose pasė
tas tautinio susipratimo dai
gas lydi jaunuolį per visų jo gy
venimą. Tas daigas kartais 
anksčiau, kartais vėliau, užau
ga į tvirtą lietuviškos bendruo
menės medį. Reikalui ištikus, 
po visą Kanadą išsiblaškiusi 
jaunoji karta, greitai ateina į 
pagalbą ir randa bendrą kal
bą bendruomeninėje veikloje, 
ypač tada, jei reikalas liečia 
mūsų tėvynę Lietuvą.

Nuo lituanistinių mokyklų 
įsikūrimo tūkstančiai auklėti
nių pasisėmė žinių apie Lietu
vą, jos kultūrą, kalbą, meną, 
jos garbingą praeitį, sunkias 
okupacijas ir dabartinę padė
tį. Toms žinioms sukaupti, api
pavidalinti, paruošti ir per
duoti jaunajai kartai buvo įdė
ta daug darbo ir pasiaukojimo. 
Daugelis tų darbuotojų jau iš
keliavo amžinybėn, ir jiems 
pridera visų mūsų didžiulė pa
garba. Daugelis dar tebesidar
buoja, kiti sulaukę brandaus 
amžiaus, sustojo pailsėti.

Kanados Lietuvių Bendruo
menė, norėdama pažymėti 
švietimo darbe nusipelniu
sius asmenis, per švietimo ko
misiją nukaldino medalius — 
žymenis. Šiais metais, lituanis
tinių mokyklų baigimo proga 
tais medaliais buvo nutarta 
apdovanoti devynis ilgame
čius darbuotojus penkiose 
KLB apylinkėse.

Toronto apylinkėje: Vita
lius Matulaitis, Liudas Tamo
šauskas, Jonas Andrulis ir 
Marija Gudaitienė;

HALLING ELECTRICAL
( Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos
• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

110/220 VOLTS
OUR „ĘQUIPMEbjT WORKS WORLDWIDE

Ar jie veiks? Taip, jeigu jūs pirksite iš mūsų!!! 1

EUROPA
NATIONAL PANASONIC

NV-M7EN

Mes turime šių bendrovių gaminius: Sony, Panasonic, Hitachi, Sharp, Phillips, Fisher, Akai, Šansui, Toshiba, Fuji, NEC, Grundig, 
Siemens, Sanyo, JVC, ITT. Mūsų kainos yra žemiausios, į jas įeina pristatymas iki Montrealio, Otavos, Hamiltono, Niagaros ir kitur.

EUROPA LIETUVA

Sharp X,CB'

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.

Model .33S2-M

Dvikasetinis radijo magnetofonas - $99.99

HITACHI
VM-600 E

ENCHANTE ,NC
IMPORTERS EXPORTERS 2938 Dundas St. W.

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

Hamiltono apylinkėje: An 
tanina Mikšienė ir Kazys Mi 
leris;
Otavos apylinkėje - Alė Paš- 

kevičienė;
Montrealio apylinkėje - Mo

nika Jonynienė;
Sault Ste. Marie apylinkėje 

-Jurgis Skardis.
Vyskupo Valančiaus mokyk

los užbaigimo iškilmėse, gegu
žės 26 d. Hamiltone lankėsi 
KLB švietimo komisijos pirmi
ninkas Algirdas Vaičiūnas, 
kur įteikė švietimo komisijos 
konkurso premijas 9 laimėto
jams. Tuo pat metu buvo pa
gerbta ir Antanina Mikšienė 
KLB švietimo komisijos meda
liu. Kazys Mikšys dėl sveikatos 
iškilmėse nedalyvavo.

Tą pačią dieną Toronto Mai
ronio mokyklos mokytojų va
karienėje lankėsi brangus sve
čias iš Lietuvos kun. Sigitas 
Tamkevičius, kuris pasveiki
no mokytojus, dabartinius ir 
buvusius vedėjus ir palinkėjo 
nenuilstamai ir toliau dirbti 
Dievo ir tėvynės labui. Jam 
Maironio mokyklos vedėja 
Giedra Paulionienė įteikė mo
kytojų pasirašytą Maironio 
mokyklos metraštį, ir visi su
giedojo “Ilgiausių metų”. Tuo 
pat metu buvo pagerbti ir To
ronto apylinkės švietimo dar
buotojai. Medalius ir Mairo
nio mokyklos metraščius įtei
kė Algirdas Vaičiūnas, padė
kodamas ilgamečiams dar
buotojams už daugelį darbo 
valandų, įdėtų lietuviško jau
nimo auklėjimui bei švieti
mui. Medaliai buvo įteikti Vi- 
aliui Matulaičiui, Jonui And
ruliui ir Liudui Tamošauskui. 
Vakarienė vyko Mississaugo- 
je, jaukiose dr. Arūno ir Vidos 
Dailydžių namuose, kuriuose 
atsilankė apie 60 mokytojų ir 
švietimo darbuotojų.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės švietimo komisija ragi
na mokytojus ir studentus vyk
ti į lituanistinį seminarą, ku
ris kaip ir pereitais metais 
vyks prie Čikagos rugpjūčio 
5-19 d.d., ir į mokytojų stovyk
lą Dainavoje prie Detroito 
rugpjūčio 5-12 d.d. Registraci
jos reikalais kreiptis pas A. 
Vaičiūną, o Vasario 16 gimna
zijos reikalais — pas Liudą Ta
mošauską, kreipiantis į KLB 
raštinę. A. V.

Mielas laisvos Lietuvos 
Prezidente,

Jūs netikėtumėt kaip aš di
džiuojuos dėl Lietuvos lais
vės. Jūs esate labai gudrus vy
ras. Manau, kad Gorbačiovas 
neatleis Lietuvos lengvai. Aš 
labai atsiprašau, kad Kanada 
Lietuvai nepadeda. Kanados 
valdžia nenori padėti. Mes, 
lietuviai, čia turėjome vigili
jas, demonstracijas ir rinko
me parašus. O dabar ruošia
mės važiuoti į Ameriką — Va
šingtoną demonstruoti prieš 
Gorbačiovą, kai jis atskris į 
Ameriką. Kiek mes galime, 
mes mėginame padėti Lietu
vai, ir mums yra labai svarbu, 
kas atsitiks Lietuvai.

Tegyvuoja Lietuva!
Su Jumis laisvėje, 
Irena Žukauskaitė

Mielas laisvos Lietuvos 
Prezidente,

Rašom jums Hamiltono jau
nimo vardu. Su jumis dirbam, 
kovojame dėl Lietuvos. Kas 
minutę žiūrime televizorių, 
spaudą ir laukiame gražių 
naujienų iš Lietuvos. Čia, Ha
miltone, kartu dirbame, kad 
nors lašeliu padėtume Lietu
vai. Organizuojame vigilijas, 
demonstracijas, laiškų rašy
mus, kad Kanados valdžia pri
pažintų Lietuvą. Atrodo eko
nomija svarbiau, negu žmo
nių moralė. Mes jūsų pavyzdį 
sekame, neprarandant vilties.

Mes meldžiamės ir tikimės, 
kad jūs ir kiti išvešite Lietuvą 
į jos teisėtą nepriklausomybę!

Jūsų laisvėje, 
Ona Stanevičiūtė

Mielas laisvos Lietuvos 
Prezidente,

Aš nenoriu jūsų išbaidyti, 
kad rašau raudona spalva. Bet 
man raudona spalva simboli
zuoja meilę Lietuvai. Aš gyve
nu Hamiltone, ir mes labai do
mimės, kas Lietuvoje darosi. 
Visas jaunimas demonstruoja 
už laisvę, gaunam parašus pe
ticijoms.

Lietuva bus mano mintyse 
visados. Gal ir vieną dieną ją 
aplankysiu.

Ačiū labai
Vida Apanavičiūtė

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

Svečias iš Lietuvos kun. SIGITAS TAMKEVIČIUS (viduryje) su Toronto Maironio mokyklos mokytojais ir sve
čiais dr. Arūno ir Vidos Dailydžių rezidencijos sodelyje gegužės 26 d. mokslo metų užbaigimo proga

Didž. Gerb. laisvos Lietuvos 
Prezidente,

Ačiū Jums, kad išlaisvinot 
Lietuvą! Aš norėčiau išreikš
ti savo dėkingumą, kad po pen
kiasdešimt metų jūs pradėjo
te atgauti nepriklausomybę ir 
nutraukėt Sovietų Sąjungos 
priespaudą. Mūsų televizija 
ir spauda duoda daug infor
macijų apie jūsų šaunius žings
nius. Hamiltoniečiai demonst
ruoja, renka parašus ir rašo 
laiškus ministeriui pirminin
kui. Yra gaila, kad Kanada ne
gali padėti jums, bet nemany
kite, kad visi kanadiečiai yra 
prieš jus!

Laikykitės ištvermingai, 
Viktoras Remesat

Mielas laisvos Lietuvos 
Prezidente,

Aš didžiuojuosi, kad girdžiu 
žingsnius kovoje už Lietuvos

Žymi aukotoja
Š. m. gegužės 20 d. staiga mirė 

a.a. Marcelė Garolienė, žymi au
kotoja ir lietuvių vienuolynų rė
mėja.

Marcelė buvo gimusi prieš 87 
metus gražiame Lapelių ūkyje 
prie Rokiškio, didelėje šeimo
je. Buvo jauniausioji dukrelė. 
Anksti liko našlaitė. Ją augino 
ir globojo vyresnės jos seserys. 
Jų dėdė kunigas prašė jas mokyti 
Marcelę poterių ir pamaldumo. 
Visos kartu vakarais kalbėdavo 
rožinį. Marcelė augo labai pamal
di ir svajojo būti vienuole.

Tačiau jos gyvenimas susiklojo 
kitaip: 1929 m. į Lapelius atvyko 
lietuvis verslininkas Juozas Ga
relis ir Marcelei pasipiršo. Juo
zas buvo našlys, gabus verslinin
kas. Seserys ragino Marcelę už 
Juozo tekėti. Marcelė pakluso.

Su Juozu išvykusi į JAV-es, gy
veno laimingą ir darnų gyvenimą. 
Nepažinusi tėvelių meilės, ji la
bai gerbė ir brangino senyvą Juo
zą. Jiedu gyveno Veronoj, New 
Jersey valstijoje, dideliame na
me, apsodintame gėlėmis. Marce
lė labai mylėjo gėles ir pati jas 
augino. Nekilnojamojo turto par
davėjas Juozas pralobo. Įsigijo 
visokio turto. Miami Beach vieto
vėje prie pat jūros įsigijo butą 
žiemoms praleisti.

1967 m. Juozas Garolis mirė, pa
likdamas Marcelę našle. Jai buvo 
nelengva rūpintis gausiomis Juo
zo investacijomis, tačiau geri 
žmonės padėjo. Švelnutės našlės 
niekas neapgavo, nenuvylė. Su in
fliacija jos turtas augo savaime. 

laisvės deklaraciją. Lietuva 
jau labai ilgai buvo be laisvės, 
ir dabar jau laikas kovoti. Aš 
renku parašus pasiųsti Kana
dos ministeriams. Aš noriu, 
kad Kanada padėtų jūsų kovo
je už laisvę. Aš skaitau apie 
jūsų laimėjimus laikraščiuose 
ir girdžiu žinias per televizi
ją ir radiją. Aš noriu padėkoti 
už viską, ką jūs padarėte dėl 
Lietuvos ir meldžiuosi už 
laisvę.

Už laisvės kovą, 
Rūtelė

Gerbiamas Lietuvos 
Prezidente,

Norėčiau padėkoti Jums už 
Jūsų darbą Lietuvos parla
mente ir jūsų stiprų balsą, ti
kėjimą. Linkiu Jums vilties, 
drąsos ir laisvės Lietuvai!

Audrius

Marcelė buvo uoli “Varpelio” ir 
“Darbininko” skaitytoja. Priklau
sė ALRK moterų sąjungai. Buvo 
pamaldi ir visus žavėjo šventumu.

Palikusi savo didelį namą Vero
noje, Marcelė išsikėlė gyventi į 
Miami Beach. Čia ji uoliai lanky
davo Lietuvių klubą, kepdavo klu
bo vakarienėms skanius pyragus. 
Niekas netikėjo, kad darbšti ir 
kukli Marcelė — turtuolė.

Didelė gėlių mylėtoja, ji pri
sodino rūtų aplink savo butą ir 
jas rūpestingai augino. Svajojo 
išleisti į kunigus lietuvį jau
nuolį, kad turėtų “savą kunigėlį”.

Buvo lietuvių mylima. Žiemą ją 
aplankydavo giminės iš šiaurės. 
Paskutinę žiemą Marcelė su dide
liu gailesčiu atsisakė priimti vieš
nias: ji nesijautė pakankamai 
stipri viešniomis rūpintis, joms 
ruošti vaišes.

Dieną prieš mirtį kaimynai ma
tė Marcelę laistančią rūtas prie 
namo. Po to ji pasijuto labai pa
vargusi ir prisėdo savo balkone 
pailsėti. Ten ji užmigo amžinai.

D.N.W.

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).

Nuotr. K. Pranaičio

Lietuvių demonstracijoje Vašingtone birželio 2 d. dalyvavo ir VYTAUTAS 
LANDSBERGIS, jn., (viduryje), Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko sūnus, prie Immaculate Conception šventovės po pamaldų

Nuotr. A. Rašymo

SKAITYTOJAI PASISAKO
“ĮVYKIAI KAUNE 

ŽYDŲ AKIMIS”
Kiekviena tauta turi savo išga

mų, karjeristų ir parsidavėlių, 
dėl kurių darbų turi gėdytis vėles
nės tos tautos kartos. To neišven
gė nei lietuvių, nei žydų tautos! 
Bet šiuo metu už visus įvykius Lie
tuvoje yra baudžiama tik lietuvių 
tauta. Norėtųsi, kad žydų tauta 
taip pat atidengtų ir savo tautoje 
atsiradusių išgamų veiklos pusla
pius. Juk kas buvo Kaganovičius 
ir visa eilė Kremliaus veikėjų, 
kurių dėka ne vien lietuviai, bet 
ir tie patys žydai buvo siunčiami 
į Sibirą, žudomi ir kankinami. 
Lietuvos saugumo rūmuose žiau
riais kankintojais kartu su rusais 
buvo daugelis žydų kilmės asme
nų! O kas pagaliau buvo (ir yra) G. 
Zimanas, kuris karo metu rado 
reikalą išprovokuoti vokiečius, 
po to pavertusius visą Pirčiupio 
kaimą pelenais! Ten buvo gyvi su
deginti žmonės, lietuvių tautos 
vaikai, seneliai, moterys... Kodėl 
šiandien Zimano pavardė nesiro
do sąrašuose drauge su genocido 
veikėjais? O gal lietuviai buvo 
kitokie žmonės, kad apie jų kan
čias ir mirtis nereikia nė užsi
minti?

Šiandien aš, būdama jaunesnės 
lietuvių kartos atstovė, tikrai nuo
širdžiai apgailestauju dėl tam 
tikrų mano tautos atstovų darbų 
bei laukiu užuojautos ir iš žydų 
tautos atstovų už įvykdytas žudy
nes Lietuvoje, Saugumo rūmuose!

Nemanau, kad prašau labai 
daug, nes daug buvo žuvusių žydų 
ir Sibire, į kurį jie pateko savo 
tautiečių pasirašytais įsakymais.

Vilnietė
DVIKALBIO POEZIJA IR 

MAIRONIS VOKIŠKAI
Jūsų laikraštis mane vis dar ma

loniai aplanko: didelis ačiū! Skai
tau atidžiai, džiaugiuos gerom 
naujienom, liūdnumu ir susijau
dinimu matau, kas Lietuvoje de
dasi ... Kad ir kartais jau žinau, 
kaip dalykai toliau išsivystė (nes 
ateina laikraščiai tik po 6 ar net 8 
savaičių), vis dėlto jaučiu tą patį 
širdies plakimą, kaip kad aš tas 
naujienas mačiau vokiečių televi
zijoje ar skaitau mūsų laikraš
čiuose. Be to, lietuvių kalba daug 
kas ryškiau, lyg ir arčiau, kartais 
aiškiau. Matote tai ne “dvikalbio” 
problema —- tai jo laimėjimai!

“Tėviškės žiburiai” (to patys ne
žinodami!) mane ir mano kūrybą 
pastūmė nauja linkme: pradėjau 
rašyti ne tik vokiškas eiles, pra
dėjau rašyti ir lietuvių kalba! 
Kai kuriuos tų eilėraščių jūsų 
laikraštis išspausdino (Dėkui!). 
Bet kas iš to išėjo? Susisiekiau 
su “Rašytojų sąjunga” Vilniuje! 
Radau ten naujų draugų, dalyva
vau pereitais metais “Poezijos pa
vasaryje” (didysis Brazdžionis 
buvo laureatas, o aš Vilniaus Šv. 
Jono bažnyčioje (dabar universi
teto salė) skaičiau jo eiles- dviem 
kalbom: mano vokiškus vertimus 
Lietuvos sostinėje! Tai “dvikal
bio” laimė! Ir šįmet esu pakvies
tas į “Poezijos pavasarį”, turiu 
galiojančią vizą, skrydžio bilie
tą, o neleidžia manęs į Lietuvą. 
Iš Bonnos sovietų ambasados ga
vau “Niet”! O būtų buvę taip gra
žu. Sako, kad į “Pavasario” knygą 
paėmę ir iš mano eilėraščių . . . 
Be to, veltui lauks bičiuliai, kla
siokai, giminės, pažįstami ir tie, 
su kuriais susirašinėju, bet dar 
neturėjau progos pasimatyti, as
meniškai susipažinti. ..

Man pranešė iš Lietuvos, kad 
mane šįmet paskyrė į Trakus va
žiuoti. Pernai buvau savo vaikys
tės rojuje, Suvalkijoj. O labiau
siai jaudinantis apsilankymas Tol
minkiemyje, prie Donelaičio kapo, 
jo bažnytėlėj — skaičiau, aišku, 
dviem kalbom, bet lietuvių lyriką. 
Nebūsiu Trakuose, neskambės pi
lies salėje Maironio eilės “Pelė
siais ir kerpėms apaugus aukštai, 
Trakų štai garbinga pilis . . .” ir 
mano vertimas į vokiečių kalbą. 
Negalėsiu ten asmeniškai įteikti 
naujos mano knygelės “Maironis in 
deutscher Nachdichtung . . .” Paš
tu siųst reikės . . . Siunčiu ir jums. 
Didelis ačiū - maža tai knygutė, 
bet didelis mūsų Maironis! Reikia, 
kad ir vokiškai kalbantieji jį pa
žintų. Nebuvo lig šiol jokio rinki
nio. Sukrapsčiau savo santaupas 
ir išleidau. Tik, deja, ne per lei
dyklą. Ir per knygynus galėsiu 
platinti - reikės pačiam pasidar

buoti! O man reikėtų talkos! Šau
kiu ir “Tėviškės žiburius” į talką! 
Gal kaip nors tą žinelę, kad yra 
Maironio vertimas, kad kainuoja 
tik 12,50 DM, kad tik pas mane ga
lima užsisakyti, kad tai gal pirmas 
(iš tikrųjų antras leidinėlis, nes 
išėjo Baranausko “Anykščių šile
lis” jau vokiškai, kad lauksiu “su
grįžtančių pinigų”, nes ketinu ki
tais metais (jei Dievas duos!) po 
trispalve išleisti Vinco Mykolai
čio-Putino eilių vertimą... “Dvi
kalbio” laimė, jo norai, svajonės, 
paprašymai .. .

Sveikinu ir linkiu Aukščiausiojo 
palaimos!

Alfred Franzkeit, In den Wiesen 
3, D-2839 Wehrbleck, W. Germany.

ATSAKYMAI
“TŽ” 1990 m. 16 nr. ir kai kuriuo

se kituose išeivijos laikraščiuose 
buvo paskelbtas mano laiškas 
Amerikos prezidentui George 
Bush, kuriame išdėstyti priekaiš
tai dėl JAV administracijos ne
ryžtingumo ir abejingumo nepri
klausomybės atstatymą paskelbu
siai Lietuvos respublikai ir jos 
vyriausybei. To laiško kopijos bu
vo išsiųstos JAV Valstybės de
partamentui, kai kuriems JAV se
natoriams, kelių JAV didžiųjų 
laikraščių redakcijoms, D. Bri
tanijos premjerei Margaret That
cher ir Prancūzijos prezidentui 
Francois Mitterrand. Prie laiško 
JAV prezidentui buvo pridėtas 
laiško nuorašas Sov. Sąjungos 
prezidentui M. Gorbačiovui, ku
ris taip pat buvo išsiųstas minė
tiems adresatams.

Gavau gegužės 14 d. data pažy
mėtą raštą iš JAV Valstybės de
partamento, kurį pasirašė Rytų 
Europos ir Jugoslavijos reikalų 
direktorius James W. Swihart, jn. 
Jame rašoma, kad JAV preziden
tas Amerikos poziciją Lietuvos 
atžvilgiu išdėstė kovo 11 d. pa
reiškime, kuriuo patvirtinta, jog 
JAV palaiko dabartinį Lietuvos 
apsisprendimą, kuris nepriešta
rauja senai Amerikos politikai 
Pabaltijo kraštų atžvilgiu. Esą 
prisitaikydama prie greitos įvy
kių kaitos Pabaltijos kraštuose 
Amerikos administracija tobuli
na savo politiką, tačiau ir toliau 
trokšta, kad staliniškos politikos 
Pabaltijo kraštuose pasekmės bū
tų išspręstos taikiai. JAV admi
nistracija Sov. Sąjungai ir toliau 
reiškianti savo gilų susirūpinimą 
dėl susidariusios įtampos Pabalti
jo kraštuose ir pati ieškanti būdų, 
kaip prisidėti prie tų problemų 
taikaus sprendimo. Šiuo klausimu 
esą vyksta artimi pasikeitimai 
nuomonėmis su Amerikos sąjungi
ninkais. Prez. George Bush susi
tikęs su Lietuvos premjere K. 
Prunskiene, kad galėtų susidary
ti teisingą vaizdą apie padėtį Lie
tuvoje ir jos ekonominės bloka
dos pasekmes. Prezidentas Pa
baltijo klausimus aptarsiąs ir 
savo susitikime su M. Gorbačio
vu Vašingtone. Jam būsią pasa
kyta, kad JAV ir toliau nepripa
žįsta Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
įjungimo į Sov. Sąjungą ir kad tai 
yra JAV įsipareigojimas Pabal
tijo tautoms.

Laiškas baigiamas užtikrinimu, 
kad Amerika jau beveik prieš 70 
metų parėmė Pabaltijo kraštų 
siekimą būti laisvais ir kad tų 
kraštų laisvės problema ir toliau 
pasilieka svarbi dabartinei JAV 
administracijai.

Iš Downing Street Londone ba
landžio 30 d. gautas pranešimas, 
kad D. Britanijos premjerė dėkoja 
už laišką su priedais. Be šios pa
dėkos gautas užsienio ir Britani
jos tautų sandraugos tarybos Sov. 
Sąjungos skyriaus gegužės 9 d. raš
tas, kuriame taip pat dėkojama 
už laišką premjerei Lietuvos klau
simu. Šiame rašte kalbama apie 
Lietuvos teisę būti nepriklausoma. 
D. Britanija ir toliau nepripa
žįstanti jos įjungimo į Sov. Sąjun
gą. Lietuvos ir Sov. Sąjungos da
bartinių santykių problemos pri
valančios būti išspręstos taikiai. 
Rašto pabaigoje sakoma, kad D. 
Britanijos vyriausybė Lietuvos 
klausimu veda pasitarimus su savo 
sąjungininkais ir partneriais.

Vytautas Skuodis

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 86 doleriai vi
suose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.
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Toronto “Gintaro” šokėjai veteranai uždega sukaktuvinio pyrago žvakutes gegužės 12 d. ansamblio 35 mėty su
kaktuviniame koncerte Anapilio salėje, Mississaugoje Nuotr. B. Tarvydo

r
r* ”• ’“j. •••
h ■:<$
i* ...

b j.* *«<r *i
i

“Čia nebus mirties”
Mažojo Vilniaus teatro gastrolės Toronte

LAIMA B. KURPIENĖ

Ilgesnis straipsnis su nuo
trauka išspausdintas “The To
ronto Star” birželio 1 d. jau iš 
anksto sudomino torontiečius 
iš Lietuvos atvykstančiu Ma
žuoju Vilniaus teatru. Pakvies
ti Toronto Harbourfront tarp
tautinio teatro festivalio ren
gėjų, jie atliko birželio 7-10 
d.d. penkis spektaklius veika
lo “Čia nebus mirties” du Mau- 
rier teatre. Iš viso atvyko 32 
asmenys, kurių 25 — aktoriai.

Straipsnyje apklausinėja
mas niujorkietis aktorius Arū
nas Čiuberkis apšviečia skai
tytojus apie pokarinę padėtį 
Lietuvoje ir apie dabartinį 
renesansą Lietuvos kultūroje. 
Pasak jo, Mažasis Vilniaus 
teatras yra atskala Akademi
nio Lietuvos teatro. MVT tik 
1989 m. susiorganizavo ir įsi
kūrė savame 300 vietų teatre. 
Pirmuosiuose savo veiklos me
tuose jau spėjo gauti premiją 
Baltijos teatrų festivalyje Vil
niuje.

Per paskutiniuosius trejus 
metus “perestroikos” dėka 
cenzūra buvo panaikinta ir 
teatrams leista statyti veika
lus be valdžios kišimosi ar 
priežiūros. Anksčiau teatrai 
gaudavo stiprią valdžios finan
sinę paramą, o dabar reikia pa
sitempti ir remtis bilietų par
davimo lėšomis.

JAV-se gimęs A. Čiuberkis 
dažnai lankosi Lietuvoje; ne
seniai sugrįžęs iš 6 savaičių 
viešnagės. Kadangi veikalas 
vaidinamas lietuvių kalba, A. 
Čiuberkis buvo įrašytas į vei
kalą kaipo pasakotojas-ko- 
mentatorius, anglų kalba karts 
nuo karto paaiškindamas vai
dinimo eigą.

“Čia nebus mirties” vaizduo
ja pokario laikotarpį. Medžia
ga — žmonių pasakojimai, atsi-

• TIKRAS KŪRĖJAS savo jėgų 
svori jaučia savyje ir dėl to kūry
biškas yra net toli nuo savųjų. Jam 
Lietuva yra ten, kur jis pats yra.

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 

Canadian European

Siuntinių įstaiga
Jeigu norite pagelbėti savo _ ■r-"T'l į r~
giminėms ar draugams L-ltZ. I U V CJvl tZ, 
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 draudą 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

minimai, tuometinio laikotar
pio laikraščių pasisakymai. 
Drama, daina ir šokiu žiūro
vas įgalinamas pergyventi tuos 
baisiuosius laikus. Režisie
rius Rimas Tuminas pabrėžia, 
kad veikalas šiek tiek remiasi 
poeto Pauliaus Širvio gyveni
mu ir jo raštais. Poetas buvęs 
alkoholikas, ir jo gyvenimas 
baigėsi tragiškai. Jis figūruo
ja veikale, kurio turinys komp
likuotas, alegoriškas.

Pokalbiai su MVT aktoriais 
taip pat buvo transliuojami 
CBC ir CFMX radijo stočių.

* * *
Kas atėjo į teatrą, tikėdama

sis pamatyti vaidinimą mums 
įprasta prasme, to čia nematė. 
Vietoj veikėjų dialogu at
skleistos kokios nors istori
jos buvo kaleidoskopas vinje
čių, prieinant iki surrealiz- 
mo, sujungtų poeto Širvio 
idealizuota meilės istorija 
ir jo savęs ieškojimu Jack Lon
don romano “Martin Eden” he
rojuje.

Daugumai veikalo žiūrovų 
tas Martinas Edenas tikriau
siai nežinomas. Betgi Lietu
voje anglų rašytojo Jack Lon
don knygos labai populiarios. 
Jų herojai — tragiškos “Welt- 
schmerz” tradicijos figūros, 
nerandančios pasitenkinimo 
nei meilėje, nei kituose ry
šiuose su žmonėmis. Martinas 
Edenas savo sielvarto ir nusi
vylimo varoinas keliauja per 
jūras. Širvio sutapatinimas 
su Edenu kartojasi veikalo ei
goje.

Dialogų šiame veikale nebu
vo. Tylėjo prispaustieji kai
miečiai, karts nuo karto pra
bildami tik liūdna, kelis kart 
veikale pasikartojančia tar
miška daina. Jų judesiai pasy
vūs, net katatoniški, ryškiau 
nei žodžiai perdavė jų beviltiš
kumo stovį.

Sušaržuoti ir valdžios atsto- 
vai-prisitaikėliai. Elegantiš
kai apsirengę, išdidūs sėdi pa
sipūtę scenoje. Tai vienas, tai 
kitas be atsikvėpimo tarška 
šabloniškas, tuščiažodes pra
kalbas apie socialistines dar
bo vertybes, kuriamą gerovę, 
kultūros ir jos namų svarbą. 
Tik staiga nukrenta kaukė ir 
pamatome puikiai suvaidintą 
šių žmonių vulgarumą, visišką 
dvasinį bankrotą.

Ypatingai mintin įstrigo “kul
tūros namuose” surengto kon
certo scena. Susėdę pareigū
nai stebi kaimo žmonių pastan
gas daina, gyvais paveikslais 
liaupsinti “rojų”, kuriame jie 
priversti gyventi. Akivaizdžiai 
žmogus verčiamas nužmoginti 
pats save. Ir štai — viduryje 
rusiškos dainos su absurdišku 
tekstu, jos atlikėjai ima juok

tis. Jie stengiasi susilaikyti 
ir tęsti dainavimą, bet juokas 
juos visai užkariauja. Robotų 
dvasia dar gyva!

Lyriškai įpinta dviejų jau
nuolių meilės istorija, pasi
naudojant pantomimika, vie
nas kitam pučiamą baltą pū
kelį. Su pūkeliu “susidoroja” 
grubus raudonarmietis. Mer
gaitė persekiojama itin šlykš
taus parsidavėlio.

Veikalas žiūrovo “nesugrie
bia” iš pat pradžios. Labai pa
mažu, netyčiomis, esi vis la
biau įtrauktas į jo eigą, kol 
sceninių vaizdų krūvis tampa 
sukrečiančiu. Atmintyje ryš
kiai pasilieka veikalo įvaiz
džiai, ausyse skamba puikiai 
pritaikyta muzika. Begalės 
veikalo detalių, simbolizmo, 
ryškėja tik išėjus iš teatro 
ir apmąstant spektaklį tyloje.

Veikalą parašė Valdas Ku
kulas ir Rimas Tuminas. Išra
dingai režisavo Rimas Tumi
nas. Prie inscenizavimo pri
sidėjo Virginija Idzelytė, 
Faustas Latėnas, Violeta Vil- 
bik, Gediminas Jankus, Ri
mantas Šapranauskas, Adolfas 
Berenis, Valentinas Tudorake. 
Artistai: Rimantas Bagdzevi- 
čius, Janina Berukštytė, Jo
nas Braskys, Jūratė Brogaitė, 
Algimantas Bružas, Inga Bur
neikaitė, Mindaugas Capas, 
Arvydas Dapšys, Vytautas 
Dumšaitis, Eglė Gabrėnaitė, 
Genovaitė Giplinskaitė, La
risa Kalpokaitė, Irena Leo
navičiūtė, Regina Paliukaity- 
tė, Vilius Petrauskas, Arnas 
Rosenas, Audronis Rūkas, Vy
tautas Rumšas, Juozas Ryger
tas, Almantas Šinkūnas, Myko
las Smagurauskas, Andrius 
Žebrauskas. Visi atliko savo 
vaidmenis pasigėrėtinai. Gal 
tik įžanginiame Senosios mo
ters monologe reikėtų kiek 
mažinti atsidūsėjimų skaičių.

Esu dėkinga rež. R. Tuminui 
už jo man suteiktas įžvalgas 
į kai kuriuos veikalo subtilu
mus.

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

Kanados valstybiniai lakštai 
(Treasury bills)

Perkant, mielai jums patarnaus
VAIDOTAS JONYNAS
Moss, Lawson & Company

Toll free 1 - 800 - 387-1883

$149"

Tel. (416)864-2734

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

Ix/eiirus patarnavimai Lietuvoje.
■ Pervežam palaikus, palikimus ■ Prižiūrim kapus • Perduodam 

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

a Parūpinam jiems draudimą ir pervežimą iš Montrealio
a “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.

$299"

Al filQMFnPI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., 
MLUlU IVILULLIU 296 Queen Street West,
Tel. 1 - 416 - 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

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 MEDELI asmeniškai nurodytu 
telefonu. į kitus kraštus suplanuojame keliones, taip pat parūpiname bilie
tus pigiausiomis kainomis.

“Gintaro ” ansamblio sukaktis 6 psi Tėviškės žiburiai

RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ-
KURIENĖ

Sulaukęs 30-ties metų am
žiaus, žmogus dažnai verčia 
naują gyvenimo lapą. Galuti
nai baigiasi studentiškos die
nos, išryškėja visokios atsako
mybės, atsiveria naujas šeimos 
gyvenimas, subręsta charakte
rio bruožai, suvokiama gyve
nimo esmė.

Gegužės 12 d. žiūrovai, susi
rinkę į Anapilio salę švęsti To
ronto “Gintaro” 35-metį, liudi
jo šio ansamblio subrendimo 
sukaktį. Trisdešimt penkerių 
metų laikotarpyje “Gintaras” 
išaugo į didelį vienetą, jun
giantį vaikus, jaunius, studen
tus ir veteranus. “Gintaras” 
metai iš metų augo, tobulėjo ir 
pasiekė aukštą lygį. Jis yra vie
nas pirmaujančių tautinių 
šokių ansamblių. “Gintaras” 
dar padarė reikšmingą šuolį į 
priekį - sukakties šventėje 
pasirodė su liaudies muzika ir 
dainomis. Tikimės, kad šiuo 
“Gintaras” atskleidė naują sa- 

. vo gyvenimo lapą ir toliau to
bulins tikro folklorinio an
samblio bruožus.

Toliau norėtųsi pasidalinti 
mintimis apie patį koncertą. Iš 
vaikų grupės gausumo bei pa
ruošimo atrodo, kad “Ginta
ras” žada švęsti dar daug su
kakčių! Jų dalyvavimas kon
certe rodė, kaip yra įmano
ma nuo pat mažens skiepyti 
jauniesiems lietuvišką kultū
rą. Iš paprastos lietuviškos

Į Hi h'iii

savo 35-nų koncerte gegužės 12 d. Anapilio salėje Nuotr. B. Tarvydo

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

res pakeičiame Į video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822. 

į savo koncertines 
dainos vienetą. Ta- 
atranka dažnai ne
su visu ansamblio 

charakteriu. Bet

liaudies

liaudies dainos “Aguonėlė” 
puikiai paruoštas šokis vai
kams.

“Gintaras” jau anksčiau bu
vo įjungęs 
programas 
čiau dainų 
sutapdavo 
folkloriniu 
šį kartą puikiai pasirodė dai
nininkės. Kreditas tenka va
dovei muz. Daliai Viskontie- 
nei ir jos padėjėjai Deimantei 
Zelenkevičiūtei, paruošiusioms 
dainininkes. Taikliai atrinktos 
dainos sutapo su dainininkių 
jaunais balsais ir visa koncer
to nuotaika. Dainininkių laiky
sena scenoje buvo pasigėrėti
na. Dainuodamos kai kurias 
dainas be muzikinės palydos, 
jos parodė gerą ir tvirtą pasi
ruošimą.

Vakaro dalyvius maloniai 
nustebino “Gintaro” muzikinė 
palyda - Lietuvių 
instrumentų orkestras. Svei
kiname atvykusį Vytautą Min
kevičių, kuris per tokį trumpą 
laiką įstengė paruošti muzi
kantus. Be abejonės, orkestras 
gavęs tvirtus pagrindus, galės 
toliau tobulėti. Reikia pagir
ti “Gintaro” vadovus, kurie rei
kalingą specialistą atsikvietė 
iš Lietuvos. Tai konkretus ir 
lietuvių kultūrai palaikyti bū
tinas bendradarbiavimas. Tai 
tokia turėtų būti kultūrinių ry
šių ateitis su Lietuva.

Daugiau kaip pusę “Ginta
ro” programos atliko naujieji 
gintariečiai, kurie pamažu

perima vyresniųjų vietas. Džiu
gu, kad šiame pasikeitimo pro
cese “Gintaras” išlaiko aukš
tą programos lygį. Tai nuopel
nas napailstamų ilgamečių 
“Gintaro” vadovų - Ritos ir Juo
zo Karasiejų. Jie yra geri tau
tinių šokių žinovai, sumaniai 
sugeba savo žinias ir patyrimą 
perduoti jaunimui, gimusiam 
šiame krašte.

“Gintaro” programos yra įvai
rios ir žiūrovams niekada ne
nusibosta. Gintariečiai į savo 
koncertus sutraukia gausius 
žiūrovus, kurie džiaugiasi bei 
gėrisi lietuvių liaudies šokio, 
muzikos ir dainos grožiu.

VISOS PASAULIO SISTEMOS

SONA HI Fl TURI VISKĄ

TRK-W330W
110-220 VOLTS 

50-60 Hz

«12999
ORSON OV-9000

Užsukite pas mus 
Įsigyti dovanų 

savo mylimiesiems 
arba savo asmeniškai 
pramogai Kanadoje.

Mes turime kompiuterių 
ir FAX aparatų

X 1x738-9955 L

VM-3280
Mes turime didžiausią 

pasirinkimą foto aparatų, 
video aparatų, televizorių, 

nešiojamų radijų trumpomis 
bangomis, dvikasetinių magne

tofonų ir kitokių aparatų 
iš tokių žymiųjų firmų:

NATIONAL PANASONIC
NV-M7EN

$1499"
SONY, JVC, AKAI, AIWA. NATIONAL, PANASONIC, SHARP, HITACHI, 

TOSHIBA, SANYO, SANSUI ir PHILIPS, YAMAHA & CASIO

$1499"

Mes taipgi skaitliniu budu perfilmuojam vietinėn sistemon užsienietiškas 
vaizdajuostes mūsų specialiomis kainomis, dviejų valandų — $39.95.

1520 STEELES Ave. W. 232 RIDEAU STREET VISA

(AT DUFFERIN) OTTAWA, ONT.
(416) 738-9955 (613) 238-7090
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Instrumentalistai
MINKEVIČIUS, svečias iš Lietuvos, atlieka programą “Gintaro” ansamblio 
sukaktuviniame koncerte gegužės 12 d. Anapilyje Nuotr. B. Tarvydo

Maironis vokiškai
Nuoširdus lietuvių bičiu

lis, buvęs kaunietis Alfred 
Franzkeit, yra pagarsėjęs lie
tuvių poezijos vertimais į vo
kiečių kalbą. Yra išvertęs V. 
Mykolaičio-Putino, B. Braz
džionio ir kitų lietuvių poetų 
kūrinių į vokiečių kalbą. Pa
staruoju metu ir pats pradėjo 
kurti eilėraščius lietuvių kal
ba, juos skaitė net “Poezijos 
pavasario” renginiuose Lietu
voje. Dažnai rašo apie Lietuvą 
vokiečių spaudoje ir pats re
daguoja žurnalą “Die Heimat”. 
Dabar jis savo lėšomis išleis- 
dino Maironio poezijos rinkti
nę vokiečių kalba “Maironis in 
deutscher Nachdichtung”. Pa
rinktus eilėraščius jis pats 
išvertė, stengdamasis perduoti 
ir autentišką maironišką nuo
taiką. Leidinio viršelyje — 
Lietuvos trispalvė su Vyčiu. 
Tai vertingas leidinys, bandąs 
išvesti Maironį į europinę vi
suomenę. Jo kaina — 12,50 DM. 
Adresas: A. Franzkeit, In den 
Wiesen 3, D-2839 Wehrbleck, 
W. Germany.

Lietuvių susidomėjimas šio 
autoriaus darbais bei finan
sinė parama jo leidiniams bū
tų paskata vertingiems jo už
mojams ateityje. Inf.

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

J.?®0 m- kovo i hV 

7520STEEL/sr^PAS 

X <476) 738-9955 A

SONY CFS-W350S

$449"
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Dailininkių Reginos Žiūraitienės ir Irenos Raškevičienės parodų aplankius

Kodiniai kalba
Meno parodos yra laukia

mos ir lankomos. Nors rengė
jams ne paskutinis rūpestis, 
kiek darby bus parduota, pa
rodos savo esmine paskirtimi 
vis dėlto nėra prekyvietės. Me
nas nėra reklaminė prekė, nes 
rodinys, jeigu jis kūrinys, apie 
save pasakoja visai skirtinga 
kalba, dažnai smingančia šir
din labiau už perskaitytą ar 
tartą žodį. Net ir paveikslų pa
vadinimai ne būtinai papildo 
priimamą kūrybos suvokimą 
ar išgyvenamą suartėjimą su 
žiūrovu.

Pirmas įspūdis
Sudėtinė dailininkių Regi

nos Žiūraitienės ir Irenos Raš
kevičienės paroda gegužės 26- 
27 d.d. Anapilio parodų salė
je, vos į ją įžengus, padvelkė 
šilta rimtimi. Pirmu žvilgsniu 
aplėkęs erdvią parodų salę su
stoji prie minties: gerai suor
ganizuota. Labiausiai gal dėl 
to, kad nematai susigrūdimo, 
nė srovinės bei tematinės įvai
rovės peštynių. Rodiniai žiū
rovą pasitinka ramiu klasišku- 
mu, prie kurio artintis reikia 
su atitinkama nuojauta, kad 
menininkės savo kūrybiniais 
talentais atskleidžia neabe
jotiną tikrovę.

ANTANINA GARMUTĖ
Laimė
Žmonės ne visi vienodi.
Gyveni - ir sau keistu atrodai: 
Stengies į kitus būt panašus - 
Kaip lietus - i jūrmarių lašus... 
Nori gal padangėmis skraidyti. - 
Kasdienybei - galo nematyti... 
Arba - atsilošt tvirtu medžiu. 
Būt kažkam pradžia visų pradžių...
O tos laimės - tai nedaug... Ir nemažai - 
Gyveni juk - tyliai ir gražiai...

' Ir galbūt tame visa prasmė: 
Pilkam paukščiui - jo kukli giesmė...

Pavasario daina
Negadink, Mamele, Tu savo širdelę 
Prie Nemuno žydro apalpusi - 
Vis viena į Sibirą veža dukrelę 
Gyvulinis vagonas užkaltas! . . .

Skubėki, Mamele, iš didelio kelio - 
Kitaip ir Tave jie išveš!
Nelaužyk sau rankų, kad dūsta dukrelė. 
Kentėki! ištversiu gal aš! . . .

Gabena vagonais - žalčių ešelonais 
Vergijon vaikus Lietuvos!
Vergijoj Tėvynė, nors bočiai ją gynė. 
Ir kiek dar kentėsim dėl jos? . . .

Atsiųski, Mamele, nors vieną žodelį, - 
Nes jau šviesoforas pakeltas!. . .
Jau veža į Sibirą Tavo dukrelę 
Gyvulinis vagonas užkaltas! . . .

■ . . Vaikyste - be knygų - išalkus, nemigus, - 
Čiulbėki, paukštele pilka:
Mus varo kas rytą į druskos kasyklą 
Ir kojas nuėda druska! . . .
Pavasaris eina ir Joninių dainą 
Tėvynėje gluosniai rypuos . . . 
Ne čia gegutėlė ... Ne man - našlaitėlei - 
Ją Tavo balsu iškukuos! . . .
(Sibire nėra gegučių)

Gaubia žemę tamsa. Begalinė tamsa. 
Žvanga lagerių pančiai plieniniai.
Siaučia pūgos ilgai . . . Siauraakiai sargai. . . 
Liūdesys laiko peilį krūtinėj . . .
Nepraeina naktis . . . Nenurimsta širdis. - 
Kad galėtų pakilt į padangę! - 
Apsisiautus skraiste, skristų lėktų paukšte - 
Kur nelaisvės grandinės nežvanga!. . .
Žvaigždele suspindėk! Aušrine patekėk - 
Nors sapne, mūsų Laisve skaisčioji! 
Pasitrauki, Mirtie! Ir parveski. Viltie, 
Mus į mylimą žemę artojų!

Vakarų pakrašty - ten, kur kedrai aukšti - 
Spindi laisvas, nepavergtas rytas! - 
Surakintos vargų slenka dienos vergų . . . 
Aš - kaip paukštis narve uždarytas! . . .

Tapyba
Dail. Reginos Žiūraitienės 

29 gražiai įrėminti darbai žiū
rovą vedžioja po pajūrius su 
žvejų laiveliais, kai kur ant 
kranto susėdusiais, susmuku
siais, tikrai jau po darbo pa
vargusiais senukais; kitur 
griausminga didybė ir gyvybė, 
audros vardu vadinama. O lie
tus mažame uoste toks tikras, 
kad turi nuo paveikslo atokiau 
laikytis, jei nori sausas išlik
ti. Dauguma šių nuostabiųjų 
vandenų — kanadiškasis At
lantas su daugybe įlankų ir 
vardų, dailininkės lankytų, 
stačiai įsisavintų, perkeltų 
drobėn. Čia pat žiūrovas pake
liamas ir į didingus kalnus Ka
nados vakaruose. Kalnai žmo
gų kitaip veikia. Tenai jisai 
toks mažytis, suspaustas taš
kelis, bet šviesus kaip toji mer
gytė, atsisėdusi ant uolos. Žmo
gus daugiau ramus spalvingo
je gamtos globoje ir daugiau 
atsivėręs Kūrėjui, kurio bal
sas — kalbanti tyla. Gal reikė
jo dailininkei panašaus išgy
venimo, kad žiūrovas galėtų 
šitaip mąstyti. Darbuose 
— aliejus arba akvarelė. Abie
jose technikose pastebimas 
švelniai preciziškas pustonių 
atskleidimas, naudojant tris 
spalvas. Ir tose jautriose deta

lėse kaip tik ir matomas kūry
binis procesas, menininko su
siliejimas su gamtovaizdžiu 
tam tikromis viso to pergyve
nimo valandomis, be kurių 
darbas liktų tik paprasta foto
grafija. Užtat kūrybiškumas 
priklauso ne nuo formos ar pa
sirinktos meno srovės, bet tik 
nuo paties kūrėjo.

Skulptūra
Tą patį galima pasakyti, ap

žvelgus ir skulptorės Irenos 
Raškevičienės darbus — gipso 
arba patinuoto gipso biustus. 
Čia tik gal kiek sunkiau eili
niam žiūrovui įsigilinti. Tapy
boje gelbsti spalva, skulptūro
je tematai liniją ir formą. Niu
ansas paslėptas nuo paprastų 
akių. Bet žiūrovai, kaip girdė
ti, buvo patenkinti biustuose 
atpažinę torontiečius: Antaną 
Rinkūną, Jurgį Strazdą, Her
bertą Stepaitį. Šitą pažintį at
kurti gipse gali tik meistriškos 
rankos, dirbančios talento 
vardu. Viename dailininkės 
vertinime klausiama, kas le
mia kūrybinę sėkmę — talen
tas ar jausmas — nesunku 
įžvelgti gilumos pripažinimą, 
nes nei biustas, nei kokia kita 
kūrybinė skulptūra nėra rank
darbis, tereikalaujantis me
džiagos, laiko ir geros kantry
bės. Šios parodos lankytojams, 
ne meno specialistams, per 
daug papusti plaukai ar prail-

Atsiųsta paminėti
33-JŲ KANADOS LIETUVIŲ 

DIENŲ HAMILTONE METRAŠ
TIS 1990 m. gegužės 18-20 d.d. KLB 
Hamiltono apylinkės valdybos. lei
dinys nr. 6. Spaudai paruošė Rytas 
Ločeris ir Jeronimas Pleinys. Rin
ko ir spausdino Danaitis Associ
ates Ine.

Vytautas-Antanas Dambrava, 
EL ŪSO CRIMINAL DE LA PSI- 
QUIATRIA EN LA URSS. Traduc
tion del lituano - Jūratė Statku
tė - de Rosales. Ediciones Pauli
nas, Caracas, Venezuela, 1988, 
p.71.

LIETUVOS PERSITVARKYMO 
SĄJŪDIS. STEIGIAMASIS SUVA
ŽIAVIMAS. Vilnius, “Mintis” 1990 
m., 328 psl. Kaina -3 rb. Ši knyga - 
dokumentinis Lietuvos persitvar
kymo sąjūdžio dienoraštis. Joje 
spausdinama stenogramos, suva
žiavimo priimti LPS įstatai, pro
grama, rezoliucijos, per suvažia
vimą gautų, bet nepasakytų svar
besnių kalbų tekstai, įvairūs pa
siūlymai, sveikinimo laiškai, tele
gramos. Redagavo - Nijolė Žiūrai- 
tytė ir Ona Deveikienė.

LITHUANIAN SOCIAL DEMO
CRACY IN PERSPECTIVE 1893- 
1914. Leonas Sabaliūnas, Duke 
Press Policy Studies Duke Univer
sity Press Durham and London, 
1990.

Jonas Kutra, ŽVILGSNIS PRAEI
TIN. Rinkinys straipsnių, atspaus
dintų “Naujienose”, Čikagoje, “Tė
viškės žiburiuose” Toronte, ir kal
bos, pasakytos per radiją. Spaus
dino “Draugo” spaustuvė 4545 W. 
63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Kaina-$6.

GYVENIMAS ŠVIESOJE. Lie
tuvos atsinaujinimo Šventojoje 
Dvasioje judėjimo leidinys, 1990 
m. 2 nr. Išeina kartą per mėnesį. 
Redaktorius — kun. Valerijus Ru- 
dzinskas. Tekstas rašomas maši
nėle ir dauginamas. Adresas: Rev. 
V. Rudzinskas, Lazdijų rajonas, 
Rudamina 234567, Lithuania, 
Europe. Iš įžanginio straipsnio 
matyti, kad tai Lietuvos charizma- 
tikų leidinys. Charizmatikų sąjū
dis Lietuvos vyskupų konferenci
jos dar nėra patvirtintas. “Mūsų 
ganytojai... susipažinę su mūsų 
problemomis. Tiesa, konferenci
jos metu, vasario 15 d. Vilniuje, 
ganytojai galutinio atsakymo į 
mūsų klausimus nedavė”. Sąjū
džiui pritaria ypač vysk. J. Žemai
tis. Sąjūdis palaiko ryšius su cha- 
rizmatikais bei jų centrais Itali
joje, Lenkijoje, Kanadoje. Leidi
nyje yra ir kanadiečio Vinco Ko- 
lyčiaus straipsnis. 

ginta nosis galėjo atrodyti 
kaip nutolimas nuo tikrovės. 
Tačiau kuriamo biusto būdin- 
gumą pabrėžiančios detalės 
vargu ar turėtų tilpti papras
to kopijavimo rėmuose.

Ne vien mums
Abi menininkės gerai jau ži

nomos ir platesnei kanadie
čių visuomenei, turinčiai dau
giau progų pamatyti jų darbus 
galerijų ar kitokiose parodo
se. Labai džiugu ir tai, kad 
dail. Irena Raškevičienė, 1954

Su lietuviška daina
Nuo senų laikų yra sakoma, 

jei šeimoje yra vienas turin
tis gabumų muzikai, tuomet ir 
visa šeima yra muzikali. Sta
sys Liupkevičius visą savo gy
venimą paskyrė muzikai, nuo 
jo neatsilieka dukros - Ugnė 
ir Audra. Dar būdamos labai 
mažos, jau su tėveliu dainuo
davo ne tik namuose, bet ir kon
certuose, o taip pat per radiją 
ir televiziją. Taip jau dauge
lį metų su daina augdamos, iš
silavino dainavimo srityje. Jos 
dainuoja po vieną, duetais ir 
trijule su tėvu.

Stasys Liupkevičius vado
vauja Lietuvos radijo ir te
levizijos ansambliui “Armoni
ka”. Su ansambliu yra aplan
kęs daugelį kraštų, jų tarpe ir 
Kanadą praeitų metų vasarą. 
Šiais metais į Kanadą ruošia
si atvykti su savo dukromis. 
Vyresnioji Ugnė ir jaunesnio
ji Audra šią vasarą su tėvu at

Ansamblio “Armonika" vadovas STASYS LIUPKEVIČIUS su dukrom - 
AUDRA (kairėje) ir UGNE, rugpjūčio mėnesį atvyksta į Kanadą ir koncer
tuos-Toronte, Hamiltone, Londone, Montrealyje

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

Tai dokumentinės apybraižos

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

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

Mississauga, Ont. L5C 1T3, Canada.

m. baigusi skulptūrą Lietuvo
je, palyginus dar naujokė Ka
nadoje, jau spėjo savo talen
tu ir darbštumu smarkiai pa
žengti į priekį ne tik kūryboje, 
bet jau ir mokydama skulptū
ros meno kitus. Pokalbiuose 
su abiem dailininkėm aiškė
ja vienas dalykas: reikia daug 
dirbti. Bet kaži ar tai galima 
būtų pavadinti vien tik darbu. 
Tai jų gyvenimas kaip toji jū
ra — banga veja bangą. Kūry
biniai impulsai negali sustoti.

Č. Senkevičius

liks keletą koncertų Kanado
je. Koncertas Toronte įvyks 
rugpjūčio 7 d., Toronto Lietu
vių namuose. Taip pat numaty
ti koncertai - Hamiltone, Lon
done, Montrealyje ir “Kretin
gos” stovyklavietėje, Toronto 
Lietuvių namų vyrų būrelio 
poilsio stovykloje. Repertua
ras parinktas iš įvairių lietu
vių kūrinių, tinkančių jaunimui 
ir vyresniems. Šiuo metu at
gimstančioje Lietuvoje, kom
pozitoriai yra sukūrę daug gra
žios patriotinės muzikos, nau
jų dainų. Nors Lietuvą spau
džia blokados, tačiau lietuviai 
nenusileidžia ir nepraradę vil
čių stengiasi su daina pasiekti 
tautiečius gyvenančius svetur.

Koncertą rengia Toronto 
Lietuvių namų vyrų būrelis. 
Juo galės gėrėtis apylinkių 
lietuviai, o taip pat stovyklau
tojai bei vasarotojai Wasagoje.

Vytautis Pečiulis

Krikščioniškosios kultūros 
fondas kasmet paskiria spaudos 
premiją laikraščiui ar žurnalui, 
labiausiai pasitarnavusiam krikš
čioniškosios kultūros bei krikščio
nybės idealų ugdyme lietuvių išei
vijoje. 1989 m. dviejų tūkstančių 
dolerių premija buvo įvertintos 
Čikagoje Tėvų jėzuitų leidžiamo 
žurnalo “Laiškai lietuviams” pa
stangos. Jį redaguoja kun. Juo
zas Vaišnys, SJ. Premiją paskyrė 
vertintojų komisija: prof. dr. Al
dona Šlepetytė-Janačienė, dr. Ju
dita Čuplinskienė, kun. dr. Kęstu
tis Trimakas, Lilė Milukienė ir 
Juozas Polikaitis.

A. a. Jonas Minelga, gimęs 1917 
m. rugpjūčio 6 d. Pakapės vien
kiemyje, Kėdainių apskrityje, ka
rinę prievolę atlikęs Lietuvos ka
ro aviacijoje, po sunkios ligos mi
rė Čikagoje balandžio 13 d. Velio
nis pasižymėjo vaikams skirtais ei
lėraščiais, juos pradėjęs spaus
dinti Lietuvoje ėjusiuose žurna
luose “Žvaigždutė” ir “Kregždu
tė”. Jo kūrybinį palikimą sudaro 
sklandžių eilėraščių vaikams rin
kiniai “Labas rytas, vovere” 
(1964), “Kiškio pyragai” (1973) 
ir “Žiogas muzikantas” (1982). 
Velionis paliko ir ketvirtą spau
dai paruoštą rinkinį “Pabūk, var
nėne, svečiuos”, kurio viena rank
raščio kopija yra pas bičiulį A. 
Čepėną, o kita buvo nusiųsta “Vy
turio” leidyklai Vilniuje. Palai
dotas balandžio 18 d. iš Švč. Mer
gelės Marijos gimimo bažnyčios 
Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Gedulines Mišias atnašavo ir apei
gas kapinėse atliko kan. Vaclovas 
Žakarauskas.

Trisdešimt trečiasis Čikagos 
lietuvių operos sezonas balan
džio 28 ir gegužės 5 d.d. Mortono 
aukštesniosios mokyklos salėje 
lietuviams tapo sveikintinu atgai
vos pavasariu. Jam vėl buvo pasi
rinktas Gaetanas Donizettis ir jo 
“Meilės eliksyras”, Čikagos lietu
vių operos statytas 1975 m. antro
joje balandžio pusėje. Du spek
taklius tada dirigavo Vytautas 
Marijošius, vieną — Alvydas Va- 
saitis, kuriam dabar teko atnau
jinti du šiam sezonui pasirinktus 
“Meilės eliksyro” spektaklius. 
Atgaivos atnešė iš Vilniaus ope
ros ir baleto teatro atsiųsta pa
rama — tenoras Virgilijus Norei
ka, baritonas Arvydas Markaus
kas, keturi operos choro tenorai
— Valdas Lazauskas, Petras Pau
lavičius, Romas Povilaitis ir Jo
nas Smagurauskas. į atlikėjų ei
les taipgi įsijungė 1975 m. “Mei
lės eliksyro” spektakliuose dai
navę du solistai —■ Margarita 
Momkienė ir Arnoldas Voketaitis. 
Tad po ilgokos pertraukos Čika
gos lietuvių opera vėl turėjo pa
kankamai lietuvių solistų visiems 
vaidmenims. Šiemetiniuose meno 
vadovo Alvydo Vasaičio diriguo
tuose “Meilės eliksyro” spektak
liuose pagrindinius solistų vaid
menis atliko: Nemorino — Virgili
jus Noreika, Daktaro Dulcamaros
— Arnoldas Voketaitis, Gianettos
— Margarita Momkienė, Seržanto 
Belcorės — Arvydas Markauskas, 
Adinos — Audronė Simonaitytė- 
Gaižiūnienė. Chormeisterio pa
reigos buvo tekusios pianistui 
Manigirdui Motekaičiui.

Po paskutinio “Meilės eliksy
ro” spektaklio Čikagos lietuvių 
operos nariai, rėmėjai ir svečiai 
susirinko didžiojoje Jaunimo cent
ro salėje pokalbiui ir vaišėms. Val
dybos pirm. Raimundas Korzonas 
už gražias bendro darbo pastan
gas padėkojo Čikagos lietuvių 
operos meno vadovui A. Vasai- 
čiui, visam kolektyvui, su pagal
ba atskubėjusiems svečiams iš Vil
niaus. Pagrindiniai Čikagos lie
tuvių operą atgaivinusio bendra
darbiavimo nuopelnai tenka Vil
niuje veikiančio Lietuvos operos 
ir baleto teatro direktoriui sol. 
Virgilijui Noreikai ir jam talki
nusiam “Tėviškės” draugijos pirm. 
Vaclovui Sakalauskui. Tikimasi, 
kad bendradarbiavimą bus galima 
tęsti ir ateityje. V. Noreika se
kančiam sezonui pasiūlė bendro
mis Čikagos ir Vilniaus jėgomis 
pastatyti Amilcaro Ponchiellio 
operą “Lietuviai” (“I Lituani”). 
Čikagos lietuvių opera ją buvo 
pastačiusi 1981 m. ir pakartojusi 
1983 m. liepos 1 d. per Antrąsias 
pasaulio lietuvių dienas. Ši opera, 
kurios libretui panaudoti nepilnai 
suprasti Adomo Mickevičiaus 
“Konrado Valenrodo” motyvai, 
dar nebuvo statyta Lietuvoje. 
1991 m. nauja versija pavasarį 
bendromis jėgomis būtų paruošta 
Čikagoje, o rudenį — Vilniaus 
operos ir baleto teatre su jo or
kestru, dirigentu, režisieriumi, 
dailininku, solistais, choru, ba
leto šokėjais.

Vilniaus fotografijos galeri
ja surengė nuotraukų parodą “Mo
ters vizija”. Lietuvos fotografų 
žvilgsnius į paslaptingą moters 
grožį, teikiantį įkvėpimą visų epo
chų menininkams, atskleidė paro
dai parūpinti 124 darbai. Dalyvių 
eilėse buvo žymieji fotografai Ri
mantas Dichavičius, Aleksandras 
Macijauskas, Romualdas Požers- 
kis, Virgilijus Šonta, Vitalijus 
Butyrinas bei kiti ir į jų eiles įsi
jungusi vienintelė fotografė Vio
leta Bubelytė, fotografuojanti 
save.

Poeto Henriko Radausko aštuo
niasdešimtosioms gimimo meti
nėms skirtą vakarą surengė Kau
no Maironio lietuvių literatūros 
muziejus. Apie Krokuvoje 1910 
m. balandžio 23 d. gimusio ir Va
šingtone 1970 m. rugpjūčio 27 d. 
mirusio H. Radausko gyvenimą 
bei kūrybą kalbėjo muziejaus dar
buotoja G. Širvytė, velionį lai
kanti vienu žymiausių išeivijos 
poetų. Kūrybinį H. Radausko pa
likimą sudaro keturi poezijos rin
kiniai — “Fontanas” £1935), 
“Strėlė danguje” (1950), “Žiemos 
daina” (1955) ir “Eilėraščiai” 
(1965). H. Radausko eilėraščius 
skaitė Kauno dramos teatro ak
toriai I. Paliulytė, V. Kochans- 
kytė, R. Žilakauskas. Programon 
įsijungė Kauno styginis kvarte
tas.

Pasaulio lietuvių rašytojų kon
ferencija, trukusi tris dienas, 
buvo pradėta Anykščiuose gegu
žės 22 d. Rengėjai tikėjosi, kad 
ji suvienys Lietuvoje ir už jos 
sienų kuriamą lietuvių literatū
rą, padės rašytojams asmeniškai 
susipažinti ir suartėti. Deja, pla
nus negailestingai sujaukė sovie
tinė Lietuvos blokada. Kvietimus 
atvykti šion konferencijon priėmė 
keturiasdešimt išeivijos lietuvių 
rašytojų, bet nė vienas negavo So
vietų Sąjungos vizos atvykti Lie
tuvon. Tad išeivijai tegalėjo at
stovauti trys anksčiau atvykę ra
šytojai — Anatolijus Kairys iš 
JAV, Eduardas Cinzas iš Belgijos 
ir Viktoras Baltutis iš Australi
jos. Diskusijoms buvo numatytos 
penkios temos: 1. “Lietuvių lite
ratūros vientisumo ir tęstinumo 
samprata”, 2. “Istorijos tiesa ir 
kūryba”, 3. “Lietuvos vaizdas iš
eivijos literatūroje”, 4. “Atsisvei
kinant su ‘socialistinio realizmo’ 
doktrina”, 5. “Tautos literatūra 
pasaulyje”. Pranešimus buvo pa
ruošę Lietuvos atstovai Vytautas 
Martinkus, Petras Bražėnas, Vy
tautas Kubilius, svečiai iš užsie
nio. Dėl blokados atnešto popie
riaus trūkumo Lietuvos laikraš
čiai leidžia tik labai mažus, ne
reguliariai pasirodančius “bloka- 
dinius numerius”. Pasaulio lie
tuvių rašytojų konferencijos ap
rašymo neturime, išskyrus “Lite
ratūroje ir mene” paskelbtą čika- 
giečio Anatolijaus Kairio tartą 
žodį apie mums gerai žinomas išei
vijos rašytojų problemas. Teko 
naudotis “Tiesos” gegužės 23 d. 
įvadiniu pranešimu, kuriame ra
šoma: “Kadangi Anykščiai pagrįs
tai vadinami Lietuvos literatūri
ne Meka, konferencijos progra
moje — čia gimusių ir dirbusių 
praeities lietuvių rašytojų at
minimo pagerbimas, ekskursijos 
literatūriniais rajono keliais”.

Leonas Valkūnas, filologijos 
mokslų kandidatas, vienas žymiau
sių klasikinės filologijos specia
listų Lietuvoje pokario metais, 
mirė balandžio 20 d. Kilme velio
nis buvo panevėžietis, gimęs Ber- 
niūnuose 1914 m. vasario 23 d., 
Kauno Vytauto Didžiojo universi
tetą baigęs 1938 m. Vilniaus uni
versitete dirbo nuo 1945 m. loty
nų ir graikų kalbų dėstytoju, is
torijos ir filologijos fakulteto 
prodekanu, klasikinės filologijos 
katedros vedėju, docentu, paruo
šusiu daug lotynų kalbos filologų. 
Velionis, gindamas humanitari
nius mokslus, dažnai susikirsda
vo su valdžia, bet jo pastangų dė
ka nuo 1967 m. kai kuriose viduri
nėse mokyklose buvo dėstoma lo
tynų kalba. Iš lotynų ir graikų 
kalbų išvertė daug klasikinių kū
rinių — Longo “Dafnį ir Chloją” 
(1958), Heliodoro “Etiopinius pa
sakojimus” (1960), Ezopo “Pasa
kėčias” (1965), T. Moro “Utopi
ją” (1968), Jono Lasickio “Apie 
žemaičių, kitų sarmatų bei netik
rų krikščionių dievus” (1969), P. 
Dusburgiečio “Prūsų žemės kroni
ką" (1987), A. Vijūko-Kojelavi- 
čiaus “Lietuvos istoriją” (1989) 
ir kt. Velionis su Kazimieru Ku- 
zaviniu yra parašęs lotynų kalbos 
vadovėlį vidurinėms mokykloms 
“Vox Latina”, su Jonu Dumčiumi 
paruošęs graikų literatūros 
chrestomatiją aukštųjų mokyklų 
studentams. V. Kst.
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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. 'i

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind......... 10 %
180-185 d. term, ind......... 101/«%
1 metų term, indėlius..... 1O’/2%
2 metų term, indėlius..... 101/4%
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.. 11 1/ž% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 9’/2%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind.12’/2% 
RRSP Ir RIF-2 m. term, ind.12 % 
RRSP ir RRIF-3 m. term, ind.12 % 
Taupomąją sąskaitą ..........  8’/2%
Kasd.pal. taupymo sąsk 10 % 
Kasd. pal.čekiųsąsk.iki 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 13’/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 $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

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

AKTYVAI virš 45 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvailes Avė. Tei. 535-1944
PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS. 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,--------------------------—-  --------------------

Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

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

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

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

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

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

ANTANAS GENYS

professionals inc. Realtor

Skambinkite dar šiandien dėl 
nemokamo jūsų namo įkainojimo.

Hp Kokia 
jūsų namo 

vertė?

232-9000
res: 231-2839

an independent member broker

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6GB

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos 
Juozas Eimis Ramas

Tel. 231 -5641, namų 766-5857
/Ulotofrno 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 

z IIISTuIK Islington, Ontario M9B 1A6
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju inamus

Š. Amerikos lietuvių krepšinio rinktinės “Vėjas” pagerbime 1989 m. pas 
Lietuvos valstybinio kūno kultūros ir sporto komiteto pirmininką Zig
mantą Motiekaitį. Iš kairės: Sigitas Krašauskas, Roma Griniūtė, Valdas 
Adamkus, Aleksas Krukauskas - Vilniaus “Sporto” redaktorius

Nuotr. V. Malinausko

SPORTAS
---------- Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS.--------  

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

ROM.. GRINIŪTĖ-GRINBERGIENĖ 
1989 metais Toronte

Nuotr. Sig. Krašausko

Danutė Šapokaitė- 
Griniūtė-Grinbergienė

Išeivijai, kuri domisi lietuvių 
sportu, pavardė Griniūtė-Grinber- 
gienė yra žinoma iš spaudos pus
lapių. Ši puiki sporto žurnalistė sa
vo vaizdžių žodžiu, dvelkiančiu tau
tinio atgimimo nuotaika, pagauna 
kiekvieną skaitytoją. Istorija, kodėl 
ji pradėjo vadintis Danute Šapokai- 
te, labai nepaini, turinti tačiau gi
lesnį turinį... Ji, Danutė Šapokaitė- 
Grinbergienė, yra buvusi Sibiro 
tremtinė.

1941 m. birželio 14 d. Šapokų šei
ma buvo ištremta į Altajų (Danutei 
tada buvo 2 metukai). Jos tėvelis ir 
senelis Juozas Šapoka ten ir mirė. 
Mama, du broliai ir ji grįžo 1947 m. 
į Lietuvą, tačiau brolius sugavo ir 
vėl ištrėmė, o mama ir Danutė turė
jo pasikeisti pavardes. Taip mes ją 
iki šiol žinome Romos Griniūtės 
pavarde...

Roma Griniūtė-Grinbergienė jau
nystėje yra gerai žaidusi rankinį 
ir daug kartų atstovavusi Lietuvos 
rinktinei. Ypatingai iškilo ir pagar
sėjo kaip talentinga sporto žurna
listė. Daug yra keliavusi su Lietuvos 
sportininkais užsienyje. Ilgus metus 
viena iš Lietuvos “Sporto” redakto
rių. Jos straipsnių apstu Lietuvos 
“Sporto”, “Gimtojo krašto”, “Švytu
rio” ir kt. laikraščių puslapiuose. 
Šiuo metu ji yra Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto žurnalo “Vytis” 
redaktorė. Ji yra taip pat TOK spau
dos atstovė. Su to komiteto vadovais 
dalyvavo audiencijoje pas Lietuvos 
kardinolą V. Sladkevičių. Neperse
niai su TOK vyko į pasitarimą su 
Tarptautiniu olimpiniu komitetu 
Louzanoje, Šveicarijoje. Jos pokal
bis su šveicarų laikraščiu puikiai 
nušvietė Lietuvos politinę ir spor
tinę padėtį.

Roma Griniūtė-Grinbergienė 
pastaruoju metu drąsiai stojo ginti 
buvusių tremtinių vardą. “Lietu
viams tremtiniams nereikalingas 
reabilitavimas” — atviras laiškas, 
kuriuo ji kreipėsi į Lietuvos respub
likos Aukščiausiąją Tarybą, prašy
dama paslaugos tremtiniams, kad 
atleistų nuo juos žeminančių proce- 
dūrų-prašymų reabilituoti ar išduoti 
jiems reabilitavimo dokumentus.

Roma-Danutė pati atskleidžia sun
kią gyvenimo dalį:

— Tremtiniai padorių Lietuvos gy
ventojų akyse niekuomet nebuvo pra
radę nei gero vardo, nei teisių, o rea
bilituoti tremtinius prieš nepadorius 
ir nesusipratusius žmogėnus nebė
ra jokio reikalo, jų laikai praėjo . . .

Aš niekad nesutiksiu, kad būtų 
reabilituoti mano tėtis Jonas Šapo
ka, mano brolis Vytautas Šapoka ir 
senelis Juozas Šapoka. Manau, kad

to nenorėtų nei mano dėdė istorikas 
Adolfas Šapoka, jeigu tebebūtų gy
vas. Pakanka, kad mano 90-metė ma
ma Vincė Šapokienė praėjusiais me
tais buvo priversta prašyti sovietų 
valdžios reabilitavimo dokumentų, 
kad galėtų susigrąžinti tikrąją pa
vardę.

Aš taip pat norėčiau atgauti savo 
tikrąją pavardę ir vardą — Danutė 
Šapokaitė. Tačiau tol, kol tai reikia 
išpirkti reabilitavimo indulgencija, 
to nedarysiu.

Mūsų šeima buvo ištremta į Sibi
rą baisiąją 1941 m. birželio 14 d., 
man bebaigiant antrus metus. 83-jų 
metų senelis ir 39-rių metų tėtis, 
girininkas, neišlaikė tremties iš
bandymų ir daugiau Lietuvos nema
tė. Mes, trys vaikai, su mama, moky
toja, 1947 m. iš Altajaus krašto grį
žome į Lietuvą. Tačiau abu mano 
broliai, pradėję dirbti ir mokytis, 
buvo demaskuoti, suimti ir vėl iš
tremti. Tada mudvi su mama pakei
tėme pavardes.

Prieš ką mūsų šeimai dėl viso to 
reikia reabilituotis ar leistis reabi
lituojamai? Manau, prieš Nepri
klausomą Lietuvę tikrai nereikia. 
Prieš ją nereikia reabilituoti nei 
vieno tremtinio. Nepriklausoma 
Lietuva nuo 1940 metų taip pat trem
tinė — tik dabar iš tremties grįžta, 
geros valios žmonių akyse neprara
dusi nei gero vardo, nei teisių. To
dėl prašau visus tremtinius, gyvus 
ir mirusius, atleisti nuo to reabili
tavimo prievolės, kūjį .tik žeidžia.

Žaidynės Bostone
40-tosios ŠALFASS metinės žai

dynės, kurios vyko 1990 m. gegužės 
25-27 d.d. Bostone, jau tapusios is
torija. Jos buvo gausios dalyviais 
(dalyvavo veik visi Š. Amerikos lie
tuvių sporto klubai) ir įvairios spor
tinėmis varžybomis. Šios žaidynės 
buvo lyg ir pirmas pasiruošimo šuo
lis IV-sioms pasaulio lietuvių spor
to žaidynėms 1991 m. Lietuvoje.

Malonu buvo stebėti pirmą kar
tą ŠALFASS žaidynėse sportinin
kus iš Lietuvos. Tai Kauno “Neries” 
tinklininkės, vadovaujamos Prano 
Mažeikos ir trenerio Virgilijaus 
Daukšos, taip pat keletas Kauno 
“Pluošto” pavienių sportininkų. 
Šias žaidynes vykdė Bostono LSS 
“Grandis” per specialų organizaci
nį komitetą, kuriam pirmininkavo 
“Grandies” klubo ilgametis pirmi
ninkas Vytautas Eikinas.

Greta varžybinės programos gegu
žės 26, šeštadienį, sportininkų su
sipažinimo pobūvio metu vyko in
formacinis sporto darbuotojų susi
rinkimas, kuriame dalyvavo taip 
pat atstovai iš Lietuvos: Pranas Ma
žeika - Lietuvos ištelkių ministeri
jos viceministeris, Antanas Kalanta 
— Lietuvos tautinio olimpinio komi
teto ir IV-jų PLS žaidynių 1991 m. 
Lietuvoje organizacinio komiteto 
narys ir keletas Kauno “Neries” 
sportininkių. Buvo kalbėta apie 
Lietuvoje 1990 m. liepos mėnesį 
šaukiamą sporto darbuotojų pasi
tarimą PLS žaidynių 1991 m. reika
lu ir prieita išvados, kad Š. Ameri
kos atstovai jame nedalyvaus. Nu
tarta palikti šiuos reikalus spręsti 
Lietuvos sporto darbuotojams. Ant
ras opus klausimas — tai vykimas 
išeivijos sportininkų į PLS žaidy
nes, kurios vyks 1991 m. Lietuvoje. 
Šis klausimas kėlė kiek nerimo dėl 
dabartinės politinės padėties Lie
tuvoje. Tikint, kad ši padėtis ilgai 
nesitęs, ir pasikeis Lietuvos siekių 
pusėn, tada išeivijos sportininkai 
pasiruošimo darbus ten vykti pra
dės pilnu šuoliu. Šio susirinkimo 
iškeltos mintys bus praneštos ŠAL-

FASS metiniame suvažiavime, kur 
galutinai turės būti padarytas spren
dimas.

Gegužės 27, sekmadienį, pagrindi
nėje krepšinio salėje buvo atlaiky
tos Mišios sportininkams. Jas atna
šavo kun. Rafaelis Šakalys, OFM, o 
gegužės 28, pirmadienį, (Memorial 
Day Amerikoje) buvo vykdoma dau
giausia bostoniečių (žaidynių da
lyviai jau buvo išvykę namo) eisena 
ir demonstracija už Lietuvos nepri
klausomybę.

Apie šių žaidynių varžybinę dalį 
bus parašyta sekantį kartą. (RED.)

Golfo žinios
Glen Eagles golfo laukuose 1990 

m. gegužės 27 d. buvo pravestas ket
virtasis Toronto lietuvių golfo klu
bo šio sezono turnyras. Jame dalyva
vo 44 golfininkai ir jam vadovavo A. 
Jonikas ir A. Stauskas.

Vyrų klasėje laimėtojais tapo: 1 v. 
Stan Podsadecki su 80 smūgių, 2 v. 
Kęstutis Eimantas su 81 , 3 v. Anta
nas Stauskas su 82, 4 v. Ronaldas 
Astrauskas su 84 ir 5 v. Romas Šim
kus su 84. Išlyginamųjų smūgių gru
pėje: 1 v. Viktoras Radžiūnas — 67, 
2 v. Darius Vaičiūnas — 67, 3 v. And
rius Zaleskis — 70, 4 v. Stasys Kėkš
tas — 71 ir 5 v. Vytas Astrauskas su 
71 smūgiu.

Moterų klasėje 1 v. Irena Kyman- 
tienė — 99 ir 2 v. Elizabet Kėkštie- 
nė su 99 smūgiais. Išlyginamųjų 
smūgių grupėje 1 v. Jūra Ignatavi
čienė — 76 ir 2 v. Irena Kymantienė 
su 77 smūgiais.

Premijas, sviedinio primušimą 
arčiausiai vėliavos, laimėjo: M. Ig
natavičius, E. Kėkštienė ir S. Igna
tavičius.

Paslaptingosios skylės premiją 
laimėjo J. Grinsky ir turnyro daly
vio premiją — Darius Vaičiūnas.

Mirė Pranas Pargauskas, Toronto 
lietuvių golfo klubo ilgametis narys 
— golfininkas. Palaidotas 1990 m. 
birželio 1 d. lietuvių kapinėse Ana
pilyje. Šeimai gili užuojauta. (Red.)

Ateitininkų žinios
Toronto jaunučiai ateitininkai 

atšvęs veiklos metų užbaigimą 
birželio 16, šeštadienį, 10 v.r., Ma
rijos Nek. Pr. seselių patalpose. 
Bus trumpa programėlė, vyresnių
jų įžodis, veiklos metų apžvalga 
ir kavutė. Visi ateitininkai kvie
čiami dalyvauti. Inf.

Skautų veikla
• 1991 m. rugpjūčio 15 d. vyks 

17-ji Pasaulinė skautų stovykla 
(jamboree) Korėjoje. Iš Toronto 
važiuoja 40 skautų. Kiekvienam 
kainuos $3,860. Jeigu būtų norin
čių — iki liepos 15 d. reikia įmo
kėti $600.

• Lietuvos skautų vadovo laiške 
rašoma: “Šiek tiek keblumų atsi
rado vasaros planuose: esant blo
kadai, nėra pakankamai transpor
to. O liepos bei rugpjūčio mėn. 
gali kilti benzino “badas”. Todėl 
rengiame stovyklas mažesnes ir 
netoli savų miestų. Mūsų stipry
bė, sujungta skautybės gija, pa
dės nugalėti visus sunkumus ir 
anksčiau ar truputį vėliau, mes 
susitiksim”.

• LSS vadovybės rinkimų biu
letenis 2 nr. jau pasiekė užsire
gistravusius. Prašoma siūlyti kan
didatus į vadovybę iki liepos 15 d. 
Iš siūlomo kandidato reikia gauti 
raštišką sutikimą. Kurie nespėjo, 
dar gali skubiai registruotis.

• Dr. G. Bijūnienė padovanojo 
“Romuvos” stovyklai šaldytuvą, 
skalbimo mašiną. Skautiškas ačiū.

M.
• LSS rašinių konkursui yra 

gauta 16 straipsnių. Sudaryta ver
tinimo komisija: v.s. D. Keršienė, 
v.s. Ir. Lukoševičienė, s. Asta Sap- 
lienė ir s. R. Žilinskienė. Komisi
jos adresas: 487 Windermere Ave., 
Toronto, Ont. M6S 3L5, tel. 762- 
5521. Po įvertinimo rezultatai bus 
perduoti LSS tarybos pirmijai, ku
ri nustatys premijų įteikimo tvar
ką.

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

“TŽ” leidėjai

LIETUVIŲ _ _-įJ _T. _ KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
10 % už 90 dienų term.indėlius 

101/4% už 6 mėn.term.indėlius 

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

101/4% už 3 m. term, indėlius 

111/2% už 1 m. GIC mėn. palūk.
121/2% už 1 m. GIC invest, pažym.
12 % už 2 m. GIC invest, pažym.
12 % už 3 m. GIC invest, pažym.
91/2% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

121/2% 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.
9’/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 77mi,’jonų 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 __ _ —
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

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

Telefonas 225-5699
Alfonsas Garbenis, jn. savininkas 

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

Telefonas (Toronto linijos)

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

RF/UIK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, ba.
associate broker

4887 dundas street west 
Islington, Ontario M9A 1B2 

res: 766-2897 232-2322

Etobicoke-Cloverdale Mali rajone
Puošniame kampiniame sklype 3 miegamųjų namas su atvira kedro 
medžio saulės veranda poilsiui. Prašoma kaina - $259,000 su 2% 
nuolaida nuo mortgičiaus.
Iškilus namas su maudymosi baseinu, nauja virtuve. Reikia pa
matyti. Prašoma kaina -$265,000. 12% mortgičiaus garantija.
Didžiulis vienaaukštis (bungalow) namas su milžinišku poilsio 
(recreation) kambariu. Netoli visi patogumai. Prašoma kaina - 
$269,000. Gali būti sudarytas mortgičius iš 10%.
Žavinga vieta, ilgas sklypas su šiltnamiu, šeimos kambaryje 
-židinys. Prašoma kaina-$279,000. Garantuojamas 12%mortgičius.

Norintieji apžiūrėti ar gauti daugiau informacijų skambinkite

Antanui Geniui tel. 232-9000
RE/MAX Profesionals Inc., Realtor

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

JŪSŲ PATOGUMUI

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 tei. 534-7788
431 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pervežami turtingon Ontario 
provincijon. Kiekvieno bulga
ro pervežimas kainuoja du 
šimtus dolerių. Ontario vyriau
sybės mėnesines išlaidas jie 
padidins milijonu dolerių. 
Mat kiekvienam reikės parū
pinti mėnesines $567 gerovės 
pašalpas su OHIP gydytojų ir 
ligoninių drauda. Jie gaus net 
ir nemokamų dantų gydymą, 
kurio neturi didžioji Ontario 
provincijos gyventojų dalis. 
Lig šiol buvo laikomasi taisyk
lės, kad kiekvienas ateivis iš 
Sovietų Sąjungos ir Rytų Eu
ropos, pasiprašęs globos Ka
nadoje, yra laikomas politiniu 
pabėgėliu. Dabar tokia taisyk
lė jau spėjo pasenti dėl pas
tarųjų įvykių Rytų Europoje 
ir pačioje Sovietų Sąjungoje. 
Rytų Europa atsikratė sovie
tinio komunizmo diktatūrų, 
politiniai kompartijos spar
nai apkarpyti ir Sovietų Są
jungoje. Subyrėjo Berlyną da
linusi siena, sugriuvo ir gele
žinė uždanga Europoje. Liko 
tik trys Baltijos respublikos, 
siekiančios nepriklausomy
bės pripažinimo ir pasitrauki
mo iš Sovietų Sąjungos. Jo tur
būt nesustabdys ir Lietuvai 
užkrauta sovietinė blokada. 
Kanados imigracijos ministe- 
rei Barbarai McDougall teks 
kruopščiai peržiūrėti politi
nių pabėgėlių nuostatus.

Smūgiu karo nusikaltėlių 
teismams Kanadoje tapo žydų 
kilmės kanadiečių nesitikėtas 
vengro Imrės Fintos išteisini
mas. Dabar yra likusios jau 
dvi pradėtos gudo M. Pawlows- 
kio ir čekoslovako S. Reistet- 
terio bylos. M. Pawlowskis yra 
kaltinamas 490 žydų nužudy
mu II D. karo metais Gudijoje, 
o S. Reistetteris — Čekoslova
kijos 3.000 žydų išsiuntimu j 
nacių koncentracijos stovyk
las. M. Pawlowskio bylai prob
lemą atnešė Ontario aukščiau
siojo teismo teisėjo J. Chad- 
wicko nutarimas, kad Kana
dos teisme kaltės įrodymui ne
pakanka vien tik vaizdajuos- 
tėn įrašytų sovietų liudininkų 
pareiškimų. M. Pawlowskio 
gynėjams reikia pačių liudi
ninkų, kad juos jie galėtų ap
klausinėti viešame teisme. 
Kanados teisingumo ministe
rija M. Pawlowskio bylos ne
sustabdė, bet Gudijon pasiun
tė kitus advokatus ir RCMP po
licijos atstovus. Šį kartą bus 
svarstoma galimybė bent da
lį pagrindinių liudininkų at
sivežti Kanadon. Priešingu at

veju M. Pawlowskj ginantis ad
vokatas Donaldas Baynas no
ri, kad ir jo grupei Kanados 
teisingumo ministerija pilnai 
finansuotų apsilankymą Gudi
joje ir liudininkų apklausinė
jimus gynybos reikalams.

Kanados parlamentas 1901 
m. įvedė metinę karalienės 
Viktorijos šventę gegužės mė
nesį, skirtą jos gimtadieniui, 
angliškai pavadintą Victoria 
Day. 1952 m. šiai šventei buvo 
pasirinktas trečiasis gegužės 
mėnesio pirmadienis, jon įjun
giant ir dabartinės karalienės 
Elzbietos gimtadienį. Iš tikrų
jų Victoria Day švenčiama tik 
angliškose Kanados provinci
jose. Kvebeko provincija tada 
turi savo šventę La Fete de 
Dollard, pagerbiančią 1660 m. 
kovoje su indėnais žuvusį pran
cūzą karininką A. Dollard des 
Ormeaux. Kalgario universi
teto istorijos prof. Donaldas 
B. Smithas dienraščio “The 
Globe and Mail” laiškų skyriu
je dabar siūlo Viktorijos ir 
Dollardo šventės pavadinimą 
pakeisti kitu, kuris būtų pri
imtinas visiems kanadiečiams. 
Tokia bendra kanadiečių die
na galėtų tapti Native Aware
ness Day, dabartinius Kana
dos gyventojus susiejanti su 
pirminių čiabuvių palikuoni
mis ir apimanti visus. Prof. D. 
B. Smithas primena, kad Kal
gario miestas jau turi gegužės 
mėnesį rengiamą savaitę — 
Native Awareness Week. Ji ga
lėtų būti pavyzdžiu visą Kana
dą apimančiai dienai — Native 
Awareness Day. V. Kst.

Lietuva ir Helsinkio 
konferencija

Ši konferencija vyksta Ko
penhagoje, Danijoje. Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsber
gis kreipėsi raštu, kad šioje 
konferencijoje stebėtojo tei
sėmis galėtų dalyvauti Lietu
vos atstovas. PLB valdybos 
kvietimu, į Daniją atvyko Lie
tuvos parlamento narys Virgi
lijus Čepaitis. Jį visur lydi 
PLB valdybos vicepirm. Gabi
ja Petrauskienė iš Toronto ir 
Lietuvių informacijos centro 
vedėja Gintė Damušytė iš Niu
jorko.

V. Čepaitį priėmė Danijos 
užsienio reikalų ministeris 
U. Ellemann-Jensen. Pastara
sis painformavo Lietuvos at
stovą, kad praktiniais sume
timais Lietuvos prašymas ne
buvo siūlytas priimti — rei- 

kia visuotinio sutarimo, ku
rio nebuvo galima tikėtis. 
Viena iš 35 valstybių (Sov. 
Sąjunga) tikrai pripažįsta Lie
tuvos įjungimą į Sov. Sąjun
gą.

Ministerio ir Lietuvos atsto
vo susitikimo proga buvo su
šaukta spaudos konferencija, 
kurioje dalyvavo ir televizi
jos bei radijo atstovai. Dani
jos užsienio reikalų ministe
ris pareiškė, kad Danija nepri
pažįsta Lietuvos įjungimo ir 
jos klausimą laiko unikaliu.

(LIC)
Siūlo darbus

Lietuvių katalikų religinė 
šalpa ir Lietuvių informacijos 
centras siūlo vasaros darbus 
studentams Niujorke ir Va
šingtone. Darbas truks 10 sa
vaičių ir bus mokama $1750. 
Reikės pakuoti knygų ir vais
tų siuntinius į Lietuvą, pa
ruošti spaudos atkarpas, pa
gelbėti prie žinių surinkimo, 
kataloguoti nuotraukas ir at
likti kitus vadovybės nurody
tus darbus. Pirmenybė bus tei
kiama tiems studentams, kurie 
turi supratimą apie dabarti
nius įvykius Lietuvoje. Kiek
vienas kandidatas turi būti 18 
metų amžiaus ir gerai mokėti 
anglų kalbą. Studentai patys 
pasirūpina gyvenimo patalpo
mis. Prašymą su žiniomis apie 
save siųsti šiais adresais: Niu
jorke — Gintė Damušytė, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207, USA; Vašingtone — Vik
toras Nakas, 733 15th St., Suite 
940, Washington, DC 20005, 
USA. Inf.

Mažasis Vilniaus 
teatras

Toronto Harbourfront bend
rovės kvietimu, Mažasis Vil
niaus teatras birželio 7, 8, 9 
ir 10 d.d. du Maurier Ltd. 
World Stage teatre suvaidino 
veikalą “Čia nebus mirties”. 
Veikalo turinys — iš pokari
nių Stalino laikų Lietuvoje. 
Birželio 7 d. spektaklis bu
vo skirtas lietuviams. Pilna 
salė tautiečių, gal vienas ki
tas kanadietis, gėrėjosi pui
kia aktorių vaidyba. Pabaigo
je žiūrovai ilgai nusitęsusiais 
plojimais išreiškė savo įverti
nimą bei padėką. Po vaidini
mo teatro patalpose KLB val
dyba suruošė priėmimą-pabu- 
vojimą su mielais teatro daly
viais. Ta proga buvo ir kalbų. 
Jas pradėjo toliau vakarui va
dovavusi Nijolė Karosaitė, ku
ri kaip KLB valdybos atstovė 
rūpinosi ir svečių globa. Svei
kinimus tarė Lietuvos gen. 
konsulas Haris Lapas, KLB 

valdybos pirm. Algis Pacevi- 
čius, PLB valdybos vicepirm. 
Irena Lukoševičienė, KLB 
švietimo komisijos pirm. Al
girdas Vaičiūnas. Visi sveiki
no ir dėkojo Mažojo Vilniaus 
teatro darbuotojams, atvežu- 
siems Kanados lietuviams ir 
kitiems dalį Lietuvos kultū
ros. KLB valdybos vardu buvo 
įteikta dovana — kopijavimo 
mašina. Visi kalbėjusieji bu
vo vilniečių apdovanoti tau
tinėmis juostomis. Padėkos 
žodį tarė režisierius Rimas 
Tuminas, pabrėždamas, jog, 
kaip veikale, keliama mintis, 
Lietuva niekad negrįš į pra
eities klaikumą, suburtomis 
jėgomis dabar ji žvelgia į švie
sią, nepriklausomo gyvenimo 
ateitį. J.

Talka Lietuvai
Vytas Čuplinskas ir Romas 

Garbaliauskas kovo 25 d. pra
dėjo darbuotis Otavoje Lietu
vos reikalais-. Vėliau prie jų 
prisijungė Gintaras Uleckas ir 
Ričardas Kalendra, visi iš To
ronto. Parlamentaras David 
Kilgour leidžia jiems naudotis 
viena savo raštinių. Jie susi
tinka su parlamento atstovais 
ir senatoriais, painformuoda
mi juos apie padėtį Lietuvoje. 
Klebena valdžios duris, kad 
būtų pripažinta Lietuvos vy
riausybė, suteikta Lietuvai 
materialinė pagalba.

Valdžios pareigūnai aiškina
si — Lietuvos vyriausybės dip
lomatinis pripažinimas galėtų 
pakenkti M. Gorbačiovui išsi
laikyti valdžioje. Iki šiol jiems 
nepavykę pakeisti užsienio 
reikalų ministerio Joe Clark 
nusistatymo. Jiems spausti val

UNIVERSAL OVERSEAS SERVICES 
1960 Ellesmere Road, Unit 6 

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

SIUNČIAME IR PARDUODAME PREKES Į 
BALTIJOS VALSTYBES

— Apdraudžiame, supakuojame, palaikome sandėlyje
— Siunčiame iš eilės
— Siunčiame dideles ir mažas siuntas

* 'O?*
— Namų reikmenis, asmeninius ir kitus įvairius daiktus. 

TAIP PAT SIUNČIAME IR PARDUODAME 
220 VOLTŲ/50HZ ELEKTRINIUS REIKMENIS

NAUDOJIMUI EUROPOJE-LIETUVOJE
SONY NATIONAL PANASONIC

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

džią padedanti opozicija.
Taip pat ieškoma paramos 

Kanados parlamente, kad Lie
tuvos atstovai galėtų būti ste
bėtojais CSCE konferencijoje. 
Gal tai palengvintų Lietuvai 
pradėti derybas su Maskva.

Informuoja Kanados parla
mentą, kad Lietuvai trūksta 
vaistų. Tuo reikalu buvo pa
siųstas laiškas senatoriams 
bei parlamento atstovams, pa
sirašytas Vyto Juzukonio, Lie
tuvos sveikatos ministerijos 
atstovo, dr. Jūratės Dievaitie- 
nės ir kun. Gintauto Kabašins- 
ko, abu iš Lietuvos.

Minėti darbuotojai reiškia 
nuoširdžią padėką Sakų ir Bal
sevičių šeimoms už jų priglau
dimą savo namuose. KLB inf.
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

Paieškojimai
Ieškomas Petras Kalinauskas, 

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

Ieškomas Kęstutis Zapkus, da
bar dirbąs Princtono universite
te. Jis pats arba žinantys apie jį 
prašome pranešti: Živilė Mačytė- 
Antanaitienė, Kęstučio g-vė 5-48, 
235700 Kretinga, Lithuania, Europe.

Ieškomi Birutė Levickaitė, gi
musi 1926 ar 1927 m., Vladas Le
vickas, gimęs 1923 ar 1924 m., mo
tinos vardas — Katrina, tėvo — 
Vladas. Jie gyveno Vilkaviškio 
valsčiuje, Paežerų kaime, dabar 
gyvena Kanadoje, gal būt, Toron
te. Laukia juos parašant — Regi
na, Elena, Vanda, Stefa Miežins- 
kaitės, Vlado ir Birutės Levickų 
brolio Albino-Vyto žmonos sese
rys. Rašyti: Lithuania-Europe, 
Kaunas, 233035, Verkių g-vė nr. 24- 
3, Petravičienė Regina.

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS

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

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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

■—IN THE 
WORLD”MASKELL INSURANCE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

■ OFFORD 
įjREALTY LTD.

Member Broker
1531 Mosley St., Site 311, Box 79, SIUNČIAME "TV", “VCR'S, VIDEO KAMERAS, MICRO 

KROSNELES IR DAUG DAUGIAU.

4^*
west realty inc., realtor 

an independent member broker

TeI. 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 •

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

Ont. L0L2P0

Angelę Šalvaitytę, b.a.,

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

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

1700 bloor Street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

Blokadinis skelbimas 
LIETUVA LAUKIA MŪSŲ, 
OMES LAUKIAME VIZŲ.

Tad kviečiame lietuvius 
sijungti prie mūsų pastangų

prasiveržti pro Kremliaus blokuojamas Lietuvos 
sienas ir siųsti vizų reikalaujančius laiškus Kanados 
užsienio reikalų ministeriui J. Clarkui ir Sovietų 
Sąjungos ministeriui E. Shevardnadze!.
Belaukiant blokados pabaigos, kviečiame nau
dotis kitomis mūsų biuro paslaugomis.

Atliekamos paslaugos:
‘Užsakomi ir išrašomi lėktuvų ir traukinių bilietai.
‘Užsakomi viešbučiai, automobiliai nuomojimui, 

pramoginės kelionės.
‘Išrašomi draudimai keliautojams ir 
atvykusioms svečiams.

‘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 St. W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

FAX 233-0285

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

RDI7CIJI7D INSURANCE O IV IJ kJ IIIL 1V BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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Anapilio žinios

— Klierikas Vytautas Volertas 
iš Romos darbuosis mūsų para
pijoje visą liepos mėnesį.

— Visus maloniai kviečiame 
atsilankyti į naujas parodas 
Kanados lietuvių kultūros mu- 
ziejuje-archyve: H. Žmuidzinie- 
nės paveikslų ciklas, Lietuvos 
kaimo rankdarbiai, naujausieji 
Lietuvos laikraščiai, senos ir 
retos nuotraukos.

— Kapinių lankymo dieną Šv. 
Jono lietuvių kapinėms aukojo: 
$200 — E. Kronas; $100 — O. 
Skėrius, S. Barčaitis, M. Vaš
kevičienė, I. Slėnis, J.A. Les- 
čiai, A.A. Lukošiai, E. Raudie- 
nė; $60 — V. Rupniak, D. Sty- 
raitė; $50 — T. Lorencas, B. Ga
linienė, S. Kuzmickas, M. Dam- 
barienė, O. Pakalniškienė, S.Z. 
Rėvai, I.M. Astrauskai, A.M. 
Bumbuliai, M. Vaišvila, J. Jaci- 
kas, A.E. Pūkai, A. Juzėnienė, 
E. Vindašienė, O. Dementavičie- 
nė, K.D. Batūros, E. Ažubalienė, 
O.J. Kirvaičiai; $30 — P. Saka
lauskas, S. Domeikienė, V. Ja- 
siūnienė; $25 — E. Luomonie- 
nė, A. Ledienė, V. Indris, V. 
Timošenko, E. Girėnienė, T.D. 
Renkauskai, D.J. Margiai, P. 
Kirstukas, A. Siminkevičienė, 
D. Puzerienė, O. Jakimavičienė,
O. Ražauskas, J.B. Vaidotai, V. 
Ottienė, J. Zabulionis, G. Šu
tas, J. Dimskis, B. Butmonaitė,
P. Leverienė, A.T. Krašauskai,
D. Radzevičienė, V. Birštonas, 
O. Gurgždienė, I. Paškevičienė; 
$15 — P. Daržinskas; $10.00 — 
J.I. Birštonai, Z.O. Gudauskai,
E. Juodvalkienė, A. Trinkūnas, 
J. Puteris; $5 — K. Vegys, V. 
Nausėdas.

— Tęsiamas finansinis staty
bos vajus Kanados lietuvių kul
tūros muziejui Anapilyje. Pra
eitą savaitę aukojo: $100 — D. 
Petrauskas, $50 — J. B. Mazi
liauskai.

— Aukojo Šv. Jono lietuvių 
kapinėms: $100 — K. Kažemė- 
kaitė, B. Racevičius; parapijai: 
$100 — Julija Žilinskienė; $50 
— P. E. Žuliai.

— Mišios birželio 17, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Joną Jo
kūbaitį ir Joną Rastauską, 11 
v.r. už parapiją; Wasagoje 11 
v.r. už a.a. Marcelę Jokūbai- 
tienę.

Kunigas VALDAS BRAUKYLA, 
naujasis Lietuvos kankinių parapi
jos vikaras

Naujo kunigo Valdo Brauky- 
los priimtuvės įvyko birželio 
10, sekmadienį, Anapilio salė
je, dalyvaujant parapijiečiams 
ir svečiams iš kitų vietovių. 
Prieš metus laiko kunigą Val
dą iš Lietuvos atkvietė hamil- 
toniškis Ignas Varnas. Jis su 
p. Gužiene padėjo jaunajam 
kunigui kūrimosi pradžioje. 
Toliau jo įkurdinimu mūsų pa
rapijoje rūpinosi kun. klebo
nas J. Staškus. Vaišes, suorga
nizuotas Lietuvos Kankinių 
parapijos tarybos, įvadiniu 
žodžiu pradėjo pirm. J. Kara- 
siejus, pakviesdamas prel. Pr. 
Gaidą palaiminti vaišes. Po 
pietų kun. Valdą Braukylą 
sveikino parapijos ir visų da
lyvių vardu pirm. J. Karasie- 
jus bei įteikė dovaną. Jis pa
kvietė* ir kitus sveikintojus: 
mūsų parapijos katalikių mo
terų skyriaus vardu — Genę 
Balčiūnienę, o kun. klebonas 
J. Staškus įteikė automobilio 
raktus kun. Valdo nuosavy
bėn. Nuoširdų padėkos žodį 
tarė kun. V. Braukyla ir trum
pai papasakojo savo kelius, 
žengiant į kunigystę Lietuvo
je, pabrėždamas, kad jį visą 
laiką saugoja Dievo apvaizda. 
Sugiedojus “Ilgiausių metų”, 
dar ilgai visi šnekučiavosi su 
nauju kunigu. Pietus paruošė 
V. Šiaučiulienė. Vb.

A. a. Veros Čižauskienės at
minimui vietoje gėlių B. R. 
Geležiūnai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $40.

A.a. Algirdo Rickaus vienuo
likos metų mirties prisimini
mui H. Rickienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $100.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Tarptautinis Karavanas, ku

riame lietuviai dalyvaus su pa
viljonu “Vilnius”, prasidės šį penk
tadienį, birželio 15, ir tęsis iki bir
želio 23 d. Šiais metais paviljono 
organizavimo darbą atlieka mūsų 
parapijos taryba, kuri sudarė spe
cialų komitetą paviljonui “Vil
nius” organizuoti. Komiteto pir
mininkas - V. Taseckas, virtuvės 
koordinatorė - Z. Stravinskienė. 
Paviljono darbams reikalinga 
daug pagalbos. Kadangi šiais me
tais visas pelnas, jei jo bus, ski
riamas Lietuvai, tai tikimės, kad 
parapijiečiai ir kiti Toronto lie
tuviai mielai ateis į pagalbą ir sa
vo darbu ir auka prisidės prie pa
viljono pasisekimo. J. Vingelienė 
tel. 233-8108 rūpinasi pyragų par
davinėjimu. Ji kreipiasi į kepėjas, 
kad iškeptų pyragų ir su ja susi
siektų. A. Vekterytė tel. 481-9563 
rūpinasi salės puošimu. Parodos 
reikalus tvarko L. Nakrošienė tel. 
242-6274. Barą tvarko A. Genys tel. 
231-2839; meninę programą ir mu
ziką - muz. D. Viskontienė tel. 
762-8098, pasų platinimą - B. Če
paitienė tel. 621-2343, darbininkų 
koordinavimą - J. Stankaitis tel. 
782-3003.

— Birželio 8 d. palaidota a.a. 
Veronika Baubinienė, 65 m.

— Parapijai aukojo: $500 - J. 
Vaičeliūnas; $200 - Al. Baubinas, 
S. Barčaitis; $125 - B. Bartnikai- 
tis, S; $100 - M. Žemaitienė, J. J. 
Kriščiūnai, L. V. Matukai; $50 - A. 
Šuopienė, J. B. Danaičiai. Klieri
kų fondui: $50 - M. Gegužis; $20 - 
J. Juodikaitienė. Motinos Teresės 
labdarai: $100 - JLB. D. Religinei 
šalpai: $100 - N. Preibienė. Prisi
kėlimo šventovės atnaujinimo 
darbams: $50 - M. Gegužis. Varg
šams: $50-A. Rakauskas.

— Mišios birželio 17, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už Zulonų ir Alseikų 
šeimos mirusius, 9.20 v.r. - už a.a. 
Viktorą, Kazimierą Alseikus, 10. 
15 v.r. - a.a. Pranciškų Kušlikį, 
a.a. Adolfą Šapoką, prašant Lietu
vai laisvės, 11.30 v.r. - už parapiją.

Išganytojo parapijos žinios
— Sekančios pamaldos bus lai

komos šventovėje birželio 17 d., 
11.15 v.r.

— Parapijos iškyla į gamtą — 
birželio 24 d. Tą dieną pamaldų 
šventovėje nebus. Parapijos išky
la įvyks Glen Haffy parke, Airport 
Road ir 7-tas kelias. Iškyla prasi
dės pamaldomis 11 v.r. Giesmės 
bus atspausdintos. Moterų drau
gija ruošia loteriją. Planas, kaip 
nuvykti į iškylą, bus dalijamas 
birželio 17 d. pamaldų metu. Kvie
čiame visus parapijiečius su šei
momis ir draugais dalyvauti.

— Parapijos tarybos posėdis — 
birželio 27, trečiadienį, 7.30 v.v. 
parapijos salėje.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams $25 

aukojo Rimas Strimaitis. Iš viso 
statybos fonde yra $172.774. Aukos 
priimamos “Paramoje” sąsk. nr. 
8711, Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyve sąsk. nr. 155332. 
17 ir “Talkoje” sąsk. nr. 4259. Au
kos atleidžiamos nuo valstybinių 
mokesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 300 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: K. L. Balčiūnų šeima,
D. Chodočinskas, D. Chodočins- 
kienė, L. Cibienė, R. N. Mankai,
E. Paškevičius, Kauno kardiolo
gijos instituto prof. Alfredas Smai
lys, R. Smailytė-Grybauskienė, 
M. Šilkuvienė, L. J. Valadkai iš 
Kauno; A. Lingė, archt. J. Make- 
riūnas, P. J. Sinkevičiai iš Vil
niaus; I. Pūstelninkienė, V. Oniū- 
nas iš Marijampolės; L. Juknevi
čienė iš Klaipėdos; R. Račickaitė 
iš Mažeikių.

— LN valdyba sveikina sporto 
klubą “Jungtis”, įsijungusį į LN 
visuomeninės veiklos komitetą. 
Linki pasisekimo ir tikisi akty
vaus bendradarbiavimo. Sporto 
klubas “Jungtis” turi 100 narių.

— Birželio 17, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. Lietuvių namų Vytauto Di
džiojo menėje įvyks paskaita “Po
litinė padėtis Lietuvoje, jos pri
klausomybė nuo situacijos Sovie
tų Sąjungoje ir B. Jelcino požiū
ris”. Paskaitininkas — Kauno kar
diologijos instituto profesorius, 
Lietuvos Sąjūdžio seimo tarybos 
narys, Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto senato narys dr. Alfre
das Smailys. Rengėjai — LN kul
tūrinė komisija. Įėjimas — laisva 
auka.

— LN valdybos posėdis — bir
želio 14, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Birželio 24, sekmadienį, LN 
nebus gaminami pietūs. Svetainė 
“Lokys” bus atidaryta nuo 11.30 
v.r. iki 6 v.v.

— Svetainėje “Lokys” ketvirta
dieniais bus rodomos lietuviškos 
vaizdajuostės iš kultūrinių ir spor
to renginių išeivijoje ir Lietuvoje.

KLB Sault Ste Marie apylin
kės valdyba “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

JAUNAS LIETUVIS, atvykęs iš 
tėvynės, turi praktikos namų sta
tyboje ir jų remonte: tinkas, dažy
mas ir kt. Norėtų padirbėti. Skam
binti tel. 239-6997 Toronte.

KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA
visus kviečia, dalyvauti metiniame

SIBIRINIŲ
TRĖMIMŲ

birželio 14, ketvirtadienį, 7.30 valandą vakaro, Toronto anglikonų
Šv. Pauliaus Šventovėje (227 Bloor St. E., prie Jarvis gatvės kampo) 

ekumeninėse pamaldose.
Visos organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis. Prašome rinktis 7 v.v. 
šventovės aikštėje. Savo dalyvavimu pamaldose paminėkime šią didžiausią 
Lietuvos gedulo dieną ir 50 metų okupaciją. Kanados bai,iečių federacija

Sibiriniu trėmimų minėji
mas Toronte įvyks birželio 14, 
ketvirtadienį, 7.30 v.p.p. Šv. 
Pauliaus šventovėje (Bloor ir 
Jarvis gatvių kampas). Kartu 
bus paminėta ir 50 metų oku
pacija. Bus ekumeninės pa
maldos. Muzikinėje dalyje 
lietuviams atstovaus sol. Sla
va Žiemelytė. Minėjimą rengia 
Baltiečių federacija. Kviečia
mi tautiečiai kuo gausiau da
lyvauti.

KLK kultūros draugijos “Ži
buriai” metinis narių susirin
kimas įvyks birželio 28, ketvir
tadienį, 7.30 v.v., “Tėviškės ži
burių” patalpose, Anapilyje. 
Valdyba kviečia visus narius 
gausiai dalyvauti.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo patalpose Anapilyje 
vyksta naujai paruošta dail. 
H. Žmuidzinienės paveikslų, 
Lietuvos senų rankdarbių pa
roda, “Kanados lietuviai, 1930- 
1947” keliaujanti paroda, A. 
Rinkūno atminimui parodėlė. 
Taip pat išstatyti naujausi Lie
tuvos laikraščiai. Visi kviečia
mi atsilankyti. Vedėja

Savaitraščio “Nepriklausoma 
Lietuva” 50 metų gyvavimo 
jubiliejų paminėti yra ruošia
mas tai progai tinkamas rengi
nys. Paminėjimas įvyks spalio 
27 d. Lietuvių namų B ir C sa
lėse. Meninę programą atliks 
menininkai lietuviai iš JAV. 
Visos Kanados kolonijos yra 
kviečiamos dalyvauti.

Spaudos rėmėjų būrelis
Vilniaus mažojo teatro akto

riai, kurie birželio 7, 8, 9 ir 10 
d.d. vaidino spektaklyje “Čia 
nebus mirties” Du Maurier 
Ltd. World Stage teatre Toron
te, aplankė “Tėviškės žiburius”, 
domėjosi jų darbo sąlygomis, 
spaustuve. Paėmė daug egzemp
liorių laikraščio leidinių, kny
gų parvežti į Lietuvą. Aktoriai 
taipogi aplankė Anapilio sody
bą, Lietuvos kankinių švento
vę, Kanados lietuvių muziejų, 
Šv. Jono lietuvių kapines.

Kun. Petro Ažubalio stipen
dijų fondas skiria stipendiją 
jaunuoliui arba jaunuolei, 
studijuojantiems humanitari
nius mokslus ir besireiškian- 
tiems lietuviškoje veikloje. 
Prašymus iki 1990 m. rugsėjo 
1 d. siųsti: dr. A. Kazlauskienė, 
128 Dunn St., Oakville, Ont. 
L6J 3E2, Canada.

A.a. Marytės Marcienės 5 me
tų mirties prisiminimui vyras 
Alfonsas, dukros — Milda ir 
Della bei brolis Ričardas Dir- 
velis “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100.

Torontas — už Lietuvą
Toronto miesto tarybos 

narys inž. Tony O’Donohue 
išsiuntinėjo 1990. VI. 1 datuo
tą pranešimą baltiečiams. Ja
me tarp kitko rašoma: “Šiuo 
jums pranešama, kad rezoliu
cija, kurios punktai išdėstyti 
šio laiško antroje pusėje, iš
aiškina motyvus, nepritarinan- 
čius Toronto suporavimui su 
Kievu ir Volgogradu. Pabrė
žiama, kad miesto taryba yra 
kviečiama suspenduoti bet ko
kius formalius ryšius su So
vietų Sąjungos įstaigomis iki 
tol, kol Gorbačiovas ir jo vy
riausybė pripažins Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių teises 
demokratiniu būdu tapti lais
vomis ir nepriklausomomis 
valstybėmis. Šis klausimas 
bus svarstomas Toronto mies
to vykdomajame komitete bir
želio 18 d., 10.30 v.r., Toronto 
rotušės komiteto kambaryje 
nr. 4.”

Tuo reikalu gauti pareiški
mai prieš birželio 15 d. bus 
įtraukti į komiteto narių dar
botvarkes. Norintieji žodžiu 
pasisakyti skambina telefonu 
392-7031 iki birželio 15 d., 
penktadienio, 4 v.p.p. Bus lei
džiama kalbėti 5 minutes.

Š.m. birželio 17, sekmadienį, 2.30 v.p.p., 
Toronto Lietuvių namuose įvyks 

prof. dr. Alfredo Smailio
PASKAIIA

“Politinė padėtis Lietuvoje, jos priklausomybė nuo 

situacijos Sovietų Sąjungoje ir B. Jelcino požiūris" 
įėjimas - laisva auka. Kviečiami visi gausiai dalyvauti.

Rengia - Toronto Lietuvių namų kultūrinė komisija

Pianistas Justas Dvarionas, 
kompozitoriaus Balio Dvario
no (1904-1972) vaikaitis, jau
nas, bet jau Europoje pagarsė
jęs, gegužės mėn. su koncer
tais aplankęs visą eilę didžių
jų JAV miestų, birželio 8 d. pa
sirodė Toronto konservatori
joje, o birželio 10 d. — Prisikė
limo salėje, į kurią susirinko 
per pora šimtų klausytojų. 
Prieškoncertinį žodelį tarė 
svečio koncertus globojančios 
Pasaulio lietuvių jaunimo s- 
gos pirm. Alvydas Saplys. Pir
moje koncerto dalyje jauna
sis pianistas skambino J. S. 
Bachą ir J. Haydną. Su įtemp
tu dėmesiu ir pasigėrėjimu 
klausytojai skendo atlikėjo 

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
raštinės reikalams tvarkyti reikalingas 

vedėjas-ja.
Atlyginimas pagal susitarimą. Pareiškimus siųsti iki 
liepos 11 d.

KLB, 1011 College St., 
Toronto, Ont. M6H 1A8.

IŠNUOMOJAMAS
7 kambarių atskiras komercinis dviejų aukštų namas 
netoli Dundas West požeminio traukinio stoties (100 metrų 
į vakarus nuo Lietuvių namų), 1,450 kv p. Pilnas rūsys ir 
5 automobilių pastatymo aikštelė. Namas išnuomojamas 
pagal sutartį trims metams $2000 mėnesiui. Suinteresuoti 

prašomi skambinti LN vedėjui
T. Stanuliui tel. 532-3311.

TRANSPAK ir labdaros organizacija - “Pagalbos fondas” 
Lietuvoje sudarė sutarti siųsti i Lietuvą dėvėtus drabužius ir vartotus 
daiktus neribotais kiekiais be jokio muito. Fondo tikslas - šelpti 
senus, invalidus, našlaičius ir kitus paramos reikalingus žmones. 
Amerikos lietuviai gali sudaryti siuntinius ir juos skirti savo gimi
nėms, draugams. “Pagalbos fondas” išskirstys tuos siuntinius tam, 
kam skirta. Už šitą paslaugą fondas tikisi, kad ir maža dalis aukotų 
drabužių, dėvėtų ar naujų, vaistų, medicininių priemonių bus 
skiriama tiesiogiai pačiam fondui. Taip pat JAV ir Kanados įvairios 
organizacijos gali skirti siuntinius kitoms šalpos organizacijoms 
Lietuvoje. Fondas yra sudarytas iš organizacijų, kooperatyvų ir 
pati fondo atskaitomybė yra labai tiksli. Norintiems galime atsiųsti 
fondo mėnesinės veiklos ataskaitą.
TRANSPAK firma yra gerai žinoma Lietuvoje ir šios pagalbos veik
loje minėtų daiktų persiuntimas yra suderintas su visais valdžios 
ir muitinės reikalavimais. Daiktų kiekiai neribojami. Muito nėra. 
Kadangi JAV ir Kanados lietuviai gyvena įvairiose vietovėse, no
rintieji siųsti to.kius siuntinius gali persiųsti Transpak firmos ad
resu per UPS - United Parcel Service. Mes siuntas persiųsim į 
Lietuvą.
Duodame 2-jų metų garantiją, susitarus iš anksto siunčiamiems 
video, stereo magnetofonams ir televizoriams. Sutartis pasirašyta su 
Elektronu - didžiausia elektroninių prekių taisymo įmone Lietuvoje. 
Vaistai. Siunčiame receptinius ir nereceptinius vaistus. “Bayer” aspi
rinas (600 tbl.), multivitaminai, “Advil” ir kt. - $65. Vaistus galime pa
keisti arba pridėti didesnį kiekį pagal pageidavimą. Muito nėra. 
Įvairūs maisto siuntiniai. Pristatomi Lietuvoje į namus delikatesiniai 
mėsos gaminiai — sprandinė, rūkytos dešros, skilandis ir kt. - $84. 
Šių siuntinių sudėtį ir svorį sudarysime pagal jūsų pageidavimą. 
Muito nėra.
Pinigų pervedimas. Palikimai tvarkomi naudingiausiais būdais jūsų 
giminėms. Pigiai perkame naujos automobilius.
Daiktų pervežimas. Turime didelę patirtį, siunčiant kargo į Lietuvą. 
Parduodame ir siunčiame kompiuterius, siuvimo, mezgimo, kopija
vimo mašinas, FAX aparatus. Visas išvardintas prekes ir mašinas 
siunčiame kargo, oro linija su iš anksto apmokėtu muitu ir pristatymu 
į namus Lietuvoje.
Parūpiname iškvietimus giminėms iš Lietuvos ir jūsų apsilankymui 
Lietuvoje.
Rašydami būtinai praneškite savo telefono numerį. Jums tai nieko 
nekainuos ir jūsų klausimas bus atsakytas tuoj pat arba skambinkite: 

1 (312)436-7772
Romas Pūkštys, TRANSPAK,.2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629 
Įstaiga veikia kasdien 9-5 v.v. Šeštadieniais 9-2 v.p.p. Arba susitarus.

išgyvenamuose sąskambiuo
se. Po trumpos pertraukos se
kė M. Ravelio, M. K. Čiurlionio 
ir B. Dvariono kompozicijos. 
Pabaigai išprašyta dar pora 
trumpesnių dalykėlių. Prie 
kavutės ir pyragaičių pasida
linta maloniais koncerto įspū
džiais, pasikalbėta su pianis
tu, kuris autografavo progra
mas. Pagirtina rengėjų inicia
tyva surengti tokio meninio 
lygio koncertą, kokių mūsų sa
lėse ne taip jau daug pasitai
ko. S.

Anapilio moterų būrelis 
dėkoja Antanui Palveniui už 
padovanotą staltiesę, kurią iš
audė jo sesutė Ksavera Nama- 
jūnienė iš Utenos Lietuvoje.

Kun. Sigitas Tamkevičius, Sibi
ro kankinys, po demonstracijos 
Otavoje gegužės 30 d. trumpam 
buvo užsukęs į Montrealį. Sekan
čios dienos vakare AV parapijos 
salėje darė pranešimą apie dabar
tinį gyvenimą Lietuvoje, daugiau 
sustodamas prie bandymo lietu
vių tautą paversti be dvasios ir 
be veido. Labai įdomūs ir tikslūs 
buvo atsakinėjimai į klausimus. 
Nemažas būrys klausytojų kun. 
Sigito dar nenorėjo paleisti, tik 
dėl vėlyvo laiko susitikimas tu
rėjo būti nutrauktas. Pabaigoje 
visi buvo vaišinami kava ir pyra
gaičiais. Kun. S. Tamkevičius bir
želio 1 d. ankstų rytą išskrido į 
Vašingtoną demonstracijoms, ku
rių pabaigoje per vysk. P. Balta
kio, OFM, atnašaujamas Mišias 
pasakė pamokslą.

AV parapijos 40 metų ir parapi
jos steigėjo kun. Jono Kubiliaus, 
SJ, 50 metų kunigystės sukaktys 
bus minimos birželio 24, sekma
dienį. Iškilmingos pamaldos tą 
dieną bus 11 v.r. ir po jų priėmi
mas parapijos salėje. Laukiama 
daug aukštų dvasiškių ir žymių 
svečių. Ta pačia proga vysk. P. 
Baltakis, OFM, suteiks Sutvirti
nimo sakramentą. Įėjimo bilietai

Y JUBILIEJŲ

MINĖJIMAS
Kunigo klebono JONO KUBILIAUS, SJ, 

50 metų kunigystės sukaktis,
Aušros Vartų parapijos 40 metų įkūrimo ir 
parapijos choro 40 metų veiklos sukaktys

įvyks š.m. birželio 24, sekmadienį.
11 valandą ryto bus atnašaujamos Mišios

Aušros Vartų parapijoje, o po jų
PRIĖMIMAS parapijos salėje.

Z Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
Jubiliejų rengimo komitetas

Greitas ir tikslias patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

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

LITAS
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..........111/4%
120 d. - 179 d........ 11’/4%

60 d. - 119 d........ 103/4%
30 d. - 59 d.......... 103/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 14’/4% asmenines - nuo l4’/4%

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

GĖLĖS VESTUVĖMS
Meniškai paruošiamos gėlių puokš
tės visam vestuvių pulkui. Kreiptis 
į Valę Siminkevičienę tel. 595-9761 
Toronte.

DVI STUDENTĖS iš Lietuvos ieško 
darbo. Skambinti tel. 762-9291.

JAUNAI LIETUVAITEI mokytojai 
reikalingas vieno miegamojo butas 
nuo rugpjūčio mėnesio. Pageidau
tina High Park rajone arba prie ge
ro susisiekimo. Skambinti Rimai 
(collect) tel. 613-824-2793 Ottawa.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vie
nam asmeniui High Park rajone. 
Galima naudotis baseinu, sauna, 
garažu. Skambinti tel. 767-7159 
Toronte.
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.

- $15 bus platinami iš anksto. Su
kaktuvinis leidinys - $5. Informa-. 
cijas teikia Iz. Mališka tel. 747-5846 
ir V. Žitkus tel. 634-0659.

Vilniaus mažasis jaunimo teat
ras, Kanados teatrų sąjungos kvie
timu, birželio 3 d. atvyko į Mira
bel orauostį ir tą pačią dieną iš 
Dorval buvo išskraidintas gastro
lėms į Torontą. Vėliau pasieks ir 
Čikagą. Birželio 20 ir 21 d.d. 8 v.v. 
Montrealyje vaidins dviejų dalių 
Valdo Kukulo ir Rimo Tumino vei
kalą “Čia nebus mirties”. Vaidi
nimas vyks lietuvių kalba “Cen
taur” teatre, 453 St. Francois Xa
vier, prie Notre Dame katedros.

Dalis “Vingio” ansamblio bir
želio 3 d. išskirdo į Lietuvą. Mont- 
realio lietuviai ansambliečius nu
vežė į Mirabel orauostį ir tuo pa
čiu galėjo pervežti Vilniaus teatro 
aktorius į Dorval orauostį.

Kun. Izidorius Sadauskas, gelbs- 
tįs AV parapijos kunigams, ilges
niam laikui išvyko į Europą.

Kun. Stanislovas Letukas yra 
atvykęs iš Šilutės ir šiuo metu ap
sistojęs AV parapijos klebonijoje.

Alma ir Andrius Valevičiai su
silaukė antros dukrelės Augustos- 
Liucijos. Andrius neseniai gavo 
filosofijos daktaro laipsnį. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special............... 7 %
Taupymo - su gyv. dr........... 61/z%
Taupymo-kasdienines...... 61/4%
Einamos sąsk..........................41/a%
RRIF-RRSP-term........... 12’/z%
RRIF-RRSP-taup............ 8 %

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

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

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

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

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


