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Kas gerai, kas blogai?
Dviejų didžiųjų prezidentų — Busho ir Gorbačiovo 

— susitikimas Vašingtone pačiomis pirmosiomis birželio 
dienomis, žinoma, buvo pasaulinio dėmesio centre. Kaip 
laukta — ir tai ne pirmų, turbūt nė nepaskutinį kartų — 
indas pasistatytas per didelis. Jį visų išsemti samčiai 
per maži, o gal ir kiauri. Be to, vienam jau verkiant rei
kia skubėti, kitam gi tarpais naudinga pasemtų atgal su
pilti ir vėl semti. Kas iš tikrųjų sekėsi — tai šilta pasi
tarimų atmosfera, priėmimai, vakarienės, laisvas paju
dėjimas gatvėse ir pramogavimai. Išoriniu požiūriu, susi
tikę prezidentai per keturias dienas lipdė kažkokių skir
tingų suneštinių medžiagų figūrų, sakytume, ateities vi
zijų simbolį, išreiškiantį gerus ar tik gerai atrodančius 
norus. Tačiau konkretesnių parašais patvirtintų rezo
liucijų ar sutarčių labai nedaug paskelbta, išskyrus gink
luotės mažinimo sutarimų ir labai sųlygotų prekybos su
tarties pasirašymų, kurio kliūtimi ir Lietuva buvusi. Gor
bačiovas ypač paskutinę viešnagės dienų saldžiais žo
džiais pagarbintas, gatvės spūstyje ir universiteto stu
dentų paliaupsintas, deja, namo turėjo grįžti. O tenai 
debesys tamsėja, ir ekonominės permainos išgųsdinti 
gyventojai nebelaukia vado retorikos, bet reikalauja 
konkretaus buities pagerinimo.

L
IETUVOS klausimas, neskaitant jos pačios vis dėl
to mums naudingo kasdieninio garsinimo, nors 
programine tvarka keltas, apšnekėtas, kongreso 
narių bei komentatorių diskutuotas, iš vietos praktiškai 

nepajudėjo. Gorbačiovas liko prie savo senos “vidaus rei
kalų” giesmelės, o Bushas turbūt nesiryžo erzinti “šaltą
jį karų” pralaimėjusį ir vis tiek besišypsantį pašnekovų. 
Tuo būdu blokados spaudžiamai okupuotai Lietuvai, sta
čiai nebeturinčiai kur pareikštų simpatijų dėti, nelygio
je kovoje tenka ir toliau grumtis. Tiesa, prezidentinių 
susitikimų dienomis staiga jai švystelėjo pozicijų pa
stiprinimo viltis, V. Landsbergiui pasimačius su naujuo
ju Rusijos respublikos vadovu B. Jelcinu, jau seniau už
siangažavusiu geriau suprasti mūsų nepriklausomybės 
siekius. Bet koks iš tos vilties išsivystys pavidalas, šian
dien sunku dar net spėlioti. Tik žvelgiant į prezidentų 
susitikimo rezultatus ir juos matuojant mūsiškių proble
mų matuoklėmis, dabartinė nei pirmyn, nei atgal padėtis 
dienų naktį verčia galvoti: kad tik išsilaikytume. Iš šia
pus žiūrime su gailesčiu, bet kartu ir su pasididžiavimu, 
kad kovojančių tautų dar riša stipri vienybė, kad dar gali 
pati viena pakelti blokados sunkumus ir dėl laisvės daug 
ko atsisakyti.

L
YG SU nerimu ir priekaištu sau iškyla čia pat klau
simas: gal mes, išeiviai, būsime ką nors ne taip pa
darę, gal ko nenumatę ar praleidę, gal nesugebė
ję išvystyti daug didesnio spaudimo, kad iškeltasis Lie

tuvos klausimas net kaip reikiant neatsišakojo į žmogaus 
teisių pažeidimus, paprasčiausio žmoniškumo stokos pri
minimą, Gorbačiovui užsispyrusiai vykdant ekonominę 
priespaudą. Nėra lengva save kaltinti ar ieškoti kokių 
nors klaidų, iš kurių galėtume pasimokyti, žinant, kad 
ir mūsų pastangos didžiūnų reikaluose pavirsta tyrlau
kių balsais, jeigu tik aniems taip patogu. Bet vis dėlto 
naudinga būtų paanalizuoti mūsų bendrąją darbuotę, 
paieškoti netikslumų ar pasivėlavimų, pasižiūrėti, kur 
mes labiausiai reikalingi, įvertinti ligšiolinius derinius 
su dabartinei Lietuvai vadovaujančiais. Prieš preziden
tų susitikimą turėtos spaudos konferencijos, rašyti me
morandumai, organizuotos demonstracijos, atlikti grupi
niai ar pavienių žmonių uždaviniai. Į visa tai reikėtų 
ramiai pažiūrėti. Gal neužtektų atsiliepimų spaudoje. 
Gal reikėtų, kad veiksniai ar atskirų užmojų organizato
riai pažiūrėtų — kas gerai, kas blogai? Č.S.

Ar panaikins Lietuvos blokadą?
V. Landsbergis apie susitikimą su M. Gorbačiovu

Septynios derybų dienos
Septynias dienas ir septy

niolika valandų truko marato
ninės Kanados ministerio 
pirm. B. Mulronio ir provinci
jų premjerų derybos gelbėti 
Meech Lake sutarčiai. Ta 1987 
m. birželio 3 d. ministerio pir
mininko ir premjerų pasira
šyta sutartis Kanados konsti- 
tucijon turėjo įjungti Kvebe
ko provinciją. Tačiau Meech 
Lake sutartį visiems Kanados 
parlamentams reikėjo patvir
tinti iki š. m. birželio 23 d. Jos, 
pasikeitus vyriausybėms, dar 
nebuvo patvirtinę New Bruns- 
wicko ir Manitobos parlamen
tai, o parlamento patvirtini
mą atšaukė ir Niufaundlandi- 
ja su savo naujuoju liberalų 
premjeru C. Wellsu.

Nesklandumų priežastys
Žymusis Kanados žurnalis

tas P. Worthingtonas dienraš
čio “The Toronto Sun” skaity
tojus gegužės 31 d. supažindi
no su esminėmis Kanados 
konstitucijos nesklandumų 
priežastimis. Teisinga yra jo 
pastaba, kad jas pradėjo poli
tinę karjerų baigiantis minis- 
teris pirm. P. E. Trudeau, su
manęs įsiamžinti paruošta ir 

palikta Kanados konstitucija. 
Ji buvo paskelbta 1982 m. ba
landžio 17 d., Kanados minis- 
teriui pirm. P. E. Trudeau su
sitarus su devynių provincijų 
premjerais. Deja, į tą susitari
mą neįsijungė separatistinės 
Kvebeko partijos premjeras 
R. Levesque’as. Skubiai pa
ruoštą federacinės Kanados 
konstituciją P. E. Trudeau pa
liko be jon įjungtos prancū
ziškosios Kvebeko provincijos.

Kanados parlamento rinki
mus 1984 m. rugsėjo 4 d. laimė
jo konservatoriai su Kvebeke 
augusiu naujuoju vadu B. Mul- 
roniu, pasišovusiu ištaisyti 
Kanados konstitucijoje P. E. 
Trudeau paliktą klaidą. Pro
ga atėjo 1985 m. gruodžio 2 d., 
kai Kvebeko parlamentan vėl 
grįžo liberalai, pritariantys 
federacijai su Kanada. Sekan
čiais metais premjeras R. Bou
rassa paruošė penkis reikala
vimus, susietus su Kvebeko 
provincijos įjungimu Kanados 
konstitucijon. Meech Lake su
tartį, patvirtinusią tuos reika
lavimus, Kanados ministeris 
pirm. B. Mulronis su visais 
premjerais pasirašė 1987 m.

(Nukelta į 9-tą psl.)

Eitynės Toronte už Baltijos kraštus, organizuotos Kanados baitiečių federacijos, įvyko birželio 10, sekmadienį. 
Ta proga prie miesto rotušės kalbėjo Kanados ir Ontario parlamentarai, pasirodė baitiečių jaunimo grupės. Nuo
traukos viršuje - antras iš kairės parlamentinis Kanados užsienio reikalų ministerio sekretorius PATRICK 
BOYER, trečias - parlamentaras DAVID FLEET, penktas - Ontario parlamento opozicijos ir NDP vadas BOB 
RAE. Apačioje - dalis lietuvių eitynininkų poilsiauja Nuotr. St. Dabkaus

Žymūnai apie Lietuvos nepriklausomybę
Prezidentų, politikų, ministerių ir Lietuvos kardinolo pareiškimai Prancūzijos spaudoje

Prancūzijos spauda gyvai 
domisi dabartine Lietuvos ko
va už nepriklausomybės įgy
vendinimą ir blokadinę prie
vartą, siekiančią jos sužlugdy
mo.'Pastaruoju metu minėtoji 
spauda daug rašė apie Pran
cūzijos prezidento F. Mitte- 
rando susitikimą su Sov. Są
jungos prezidentu M. Gorba
čiovu Maskvoje. Po susitikimo 
abu davė pareiškimus spaudai.

Prancūzijos prezidentas
Baigęs pasitarimus, F. Mit- 

terandas pareiškė Maskvoje: 
“Aš sakiau — tarkitės. Aš ne
sirengiu būti tarpininku bylo
je, kurioje dalyvauja du akto
riai, būtent Sąjunga ir Lietu
va. Negalima įsivaizduoti 
smurtinio sankirčio tarp Lie
tuvos ir plačiosios valstybės 
Sov. Sąjungos”.

Pareiškus savo nuomonę 
Gorbačiovui, Prancūzijos pre
zidentas tarė: “Prancūzija bu
vo viena iš tų valstybių, kurios 
pripažino Lietuvos suvereni
tetą ir kurios po dvidešimt me
tų to pripažinimo nepakeitė. 
Tokia yra istorija. 1951 m. Lie
tuva tapo sudėtine Sov. Sąjun
gos dalimi (turėtų būti 1940 m., 
G.). Taigi faktinai pasaulis pa
laikė ir tebepalaiko ryšius su 
Sov. Sąjunga”. Baigdamas sa
vo pareiškimą, F. Mitterandas 
palinkėjo, kad prasidėtų dia
logas tarp Kremliaus ir Vil
niaus (“Le Quotidien de Paris” 
1990.V.26-27).

Sovietų prezidentas
Po pasitarimų su Prancūzi

jos prezidentu Maskvoje Sov. 
Sąjungos prezidentas M. Gor
bačiovas pareiškė spaudos at
stovams: “Mes nesitenkiname 
vien tiktai planavimu, kai ką 
ir darome... Visa “perestroi- 
kos” blogybė Lietuvoje yra ta, 
kad ten atsirado avantiūristų 
grupė, kuri išnaudoja tauti
nius žmonių jausmus” (“Le 
Parisien” 1990.V.26-27).

“Le Monde” dienraščio ko
respondentas (1990.V.27-28), 
atpasakodamas M. Gorbačiovo 
pareiškimą, pažymi, kad pas
tarasis televizijos kamerų aki
vaizdoje bandė pasirodyti 
kaip geravalis politikas ir sa
kė, kad Sov. Sąjunga Lietuvos 
atveju laukia tiktai respekto 
Sov. Sąjungos įstatymams, ku
rie numato pasitraukimo iš 
Sov. Sąjungos tam tikrą proce
dūrą. Esą JAV prezidentas to
kį atvejį kaip Lietuva sutvar
kytų per 24 valandas. Be to, jis 
priminė Prancūzijos bylą su 
Naująja Kaledonija, kuriai iš
spręsti reikėjo 10 metų. “Mū
sų konstitucija, — sakė M. Gor
bačiovas, — numato penkerių 
metų laikotarpį, bet aš manau, 
kad greičiau reikės prancūziš
kojo laikotarpio”.

Kardinolas Sladkevičius
“Le Figaro” dienraštis (1990. 

V.26-27) paskelbė pasikalbėji
mą su Lietuvos kardinolu V. 
Sladkevičiumi Kaune. Paklaus
tas apie pasikeitimus religi
niame Lietuvos gyvenime, kar
dinolas atsakė, kad jie prasi
dėjo 1982 m. ir suintensyvėjo 

Prancūzijos prezidentas FRANCOIS MITTERRAND ir Sov. Sąjungos pre
zidentas MICHAIL GORBAČIOV po pasitarimų Kremliuje

1988 m. “Ar tai įvyko Gorbačio
vo dėka” — paklausė dienraš
čio korespondentas. “Be jo
kios abejonės. Gorbačiovas 
yra tikras rusas, ne lietuvis, 
bet tai mąstantis žmogus. Jis 
galėtų suprasti mūsų proble
mas. Naujoji tikėjimo laisvė 
yra tos naujos mąstysenos ženk
las”, — aiškino kardinolas.

Kai korespondentas paklau
sė kardinolo nuomonės, kaip 
išbristi Lietuvai iš dabarti
nio akligatvio, jis taip atsakė: 
“Nepriklausomybės deklara
cijos suspendavimas galėtų 
būti kompromisinis sprendi
mas. Esminis dalykas mums — 
neatšaukimas minėtos dekla
racijos. Dėl kitų dalykų galė
tume truputį palaukti. Galime 
laukti metus ar dvejus — ne 
daugiau. Dvejų metų užtektų, 
bet reikia kompromiso: Mask
va neturi reikalauti nepriklau
somybės deklaracijos atšau
kimo, o mūsų vyriausybė turi 
pradėti dialogą... apie mūsų 
nepriklausomybės ateitį ir vi
sas jos įgyvendinimo sąlygas. 
Dėl visko galima derėtis, iš
skyrus kovo 11-sios deklara
ciją. (Nukelta į 5-tą psl.)

Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis birželio 13 d. pa
darė tarybos nariams prane
šimą. Lietuvių informajcijos 
centras gavo pranešimo garsia- 
juostę, kurios ištraukas pa
teikė lietuvių spaudai.

Pirmoje pranešimo dalyje 
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas kalbėjo 
apie posėdį, kuriame dalyva
vo M. Gorbačiovas ir penkio
likos respublikų aukščiausių
jų tarybų pirmininkai:

— Mūsų trijų Baltijos valsty
bių pirmininkų dalyvavimas 
buvo toks gana paprastas, ne 
toks, kokį galėtume įsivaiz
duoti, skaitydami užsienio 
spaudą, kur ypač Lietuva viso
kiausių epitetų yra susilau
kusi, dėl kurių mes galėtume 
ir įsižeisti, ir protestuoti, 
ir panašiai. Bet gal tai kokių 
nors aplinkybių verčiami iš
eina tokie pasisakymai. Ten 
buvo bendravimas, galiu saky
ti, paprastas, su kai kuriais pa
sikeitimais ir replikomis, tai 
priekaištų, tai pastabų pobū
džio. Kai man pasiūlė pasisa
kyti Michailas Gorbačiovas, 
atsakiau, kad mes vistiek pas
kui kalbėsime atskirai, tai gal 
nėra reikalo. Klausė — kodėl, 
tegu ir kiti žmonės išgirsta.

Tai aš taip ir pradėjau apie 
blokadą. Pasidarė įdomi dis
kusija dėl blokados, taikomos 
Lietuvai, ir gana ilgą laiką 
niekas nesiginčijo dėl to ter
mino. Ir tiktai girdėjom para
mų iš sąjunginių respublikų 
pirmininkų, kad tikrai tai yra 
negerai, reikia greičiau baigti. 
Galų gale, jeigu ir kas nors 
pyksta ant respublikos vado
vybės ar parlamento už spren
dimus, kuo dėti visi žmonės, 
kuriems tokia bausmė taiko
ma. Tarp kitko, tai visai ati
tinka tarptautinės konvencijos 
nuostatą, kurią yra pasirašiusi 
Tarybų Sąjunga — apie tokių 
kolektyvinių bausmių neleisti
numą. Ten paprastai taip svei
ku protu buvo galvojama, kad 
tokios priemonės neturėtų bū
ti taikomos.

Šiam posėdžiui Lietuvos 
respublikos vadovas pateikė 
keturis punktus.

Pirmame punkte sakoma, 
kaip dabartinė Sov. Sąjunga 
beaisispręstų už federaciją, 
konfederaciją, valstybių san
draugą ar bendriją, Lietuva 
turi pasirinkti savo kelią. Ji 
galės svarstyti susidariusią 
naują padėtį, bet kaip suvere
ni valstybė.

Antrame — numatoma, kad 
Lietuvoje taip pat galėtų būti 
svarstomas, jeigu reikėtų, ir 
referendumo klausimas. Jis 
buvo aktyviai keliamas anks
čiau. Dabar, atrodo, centras jo 
nebeakcentuoja. Bet jeigu bū
tų siūlomos sutartys, jos galė
tų būti sprendžiamos ir refe
rendumu.

Šiame numeryje:
Kas gerai, kas blogai?

Nėra lengva save kaltinti ar ieškoti klaidų
Septynios derybų dienos

Tiek laiko truko gelbėti Meech Lake sutarčiai
Žymūnai apie Lietuvos nepriklausomybę

Prezidentų, politikų ir Lietuvos kardinolo pareiškimai
Demonstracija ir viršūnių konferencija 

Mūsų bendradarbio pranešimas iš Vašingtono
Lietuvos drama Venezueloje III

Kun. Svarinsko akcija už Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą
Viena diena Lietuvos garbei 

įspūdžiai iš kelionės į JAV sostinę
Tarptautinė konferencija Kopenhagoje

PLB informuoja apie padėtį Lietuvoje
Pro Liepkalnio vartus...

Į nutolstantį a.a. Vytautą Alantą
“Ieškančiojo pėdsakai”

Evangeliniai mąstymai politine forma

Trečiame — dvišalių sutar
čių sistema, Lietuvos požiūriu, 
leis garantuoti strateginius, 
tranzitinius ir ekonominius 
Sov. Sąjungos interesus, o taip 
pat ir jos piliečių.

Ketvirtame — derybos nega
li vykti ekonominės ir trans
porto blokados sąlygomis. 
Spaudimas ar prievarta dary
tų abejotiną bet kokios sutar
ties teisėtumą.

Antrame posėdyje dalyvavo 
trijų Baltijos respublikų va
dovai, prezidentas M. Gorba
čiovas ir ministeris pirminin
kas Ryžkovas. Ištraukos iš 
prof. V. Landsbergio praneši
mo:

— O paskui buvo jau uždaras 
pokalbis. Turbūt nežiūrėjau 
laikrodžio, bet gerą valandą 
mes visi trys galėjome daug 
aiškintis ir turbūt Lietuvai 
buvo daugiausia skirta laiko...

Nenorėčiau detaliai pasakot 
to uždaro pokalbio su Michai- 
liu Gorbačiovu. Jis irgi buvo 
dalykiškas, konstruktyvus. Pa
sakyčiau — net draugiškas, ir 
tai yra geras ženklas. Aš ma
nau, kad yra aiškus noras iš
spręsti problemą ir išspręsti 
problemą nevienareikšmiškai, 
ne priverčiant paklusti stip
resniajam. o rasti priimtiną, 
tam tikrą galbūt, net ir for
maliai priimtiną variantą, nes 
formaliai prezidentą Gorba
čiovą įpareigoja ir Trečiojo 
deputatų suvažiavimo nutari
mas.

Teko atkreipti dėmesį į jo 
nelogiškumą ir prieštaringu
mą, kad tokiu dokumentu rem
tis gana keista, galima būtų 
ir nesiremti, bet iš esmės jis 
yra spaudžiamas to dokumen
to, ypatingai tų deputatų, ku
rie, kaip jūs žinote, vienijasi 
į “Sojuz” grupę. Tai yra did
žiavalstybinio mąstymo žmo
nės, su sena nomenklatūra su
siję, ir jų yra pakankamai daug 
visoj toj didelėj šaly. Jie su
daro svarbią politinę jėgą, ir, 
žinoma, čia mes patyriame ją 
tiesiogiai. Reiškia yra pozi
cija, kuri iš mūsų kai ko rei
kalauja. Reikalauja dar pa
mąstyti apie tai, ką mes galim 
patys daryti su mūsų pačių pri
imtais įstatyminiais aktais ir 
nutarimais. Tai yra mūsų, kaip 
suverenios valstybės, suvere
nios valdžios galia. Bet koks 
tokio pobūdžio veiksmas pa
tvirtina tą suverenių teisių 
savininko, pasakyčiau, jam 
pripažįstamų suverenių teisių 
galią. Ir čia mes turime gali
mybių be kokios nors teisinės 
ar kitokios žalos Lietuvai ir 
pasirinktam politiniam keliui. 
Atrodo, kad turime galimybių 
dar vieną kitą manevrą pada
ryti. O tai leistų prezidentui 
Gorbačiovui pradėti derybas 
su mumis kaip su partneriu, 
su kuriuo reikia išspręsti šitą

(Nukelta į 6-tą psl.)
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Demonstracija ir viršūnių konferencija
“TZ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Lietuvos drama Venezueloje III
Kun. Svarinsko akcija už Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą

Šeštadienis, birželio antro
ji, Vašingtone vėl buvo graži 
diena. Iš kitur suvažiavusieji, 
per naktį pailsėję sostinės 
priemiesčių moteliuose, vėly
vą rytą autobusais buvo atvež
ti į Arlingtono nacionalines 
karių kapines kitapus Potoma- 
ko upės, iš kur, žiūrint tiesia 
linija, ypač nuo prezidento J. 
F. Kennedžio kapo miesto link, 
matyti prezidentų Linkolno ir 
Vašingtono paminklai, o už jų 
— JAV Kapitelius. Čia prie 
Nežinomojo kario kapo įvyko 
trumpos JAV karių apeigos ir 
buvo padėtas lietuvių vainikas.

Prie Kapitoliaus
Iš Arlingtono kapinių visi 

važiavo vėl prie Kapitoliaus. 
Čia jau susidarė tūkstantinė 
minia, kuri reikalavo, kad Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos pre
zidentai atsižvelgtų į teisėtus 
Pabaltijo šalių lūkesčius. So
listei N. Linkevičiūtei-Kaspa- 
rienei sugiedojus Amerikos ir 
Lietuvos himnus, pirmasis kal
bėjo VLIKo narys Jonas Bobe
lis, kuris Pabaltijo šalis paly
gino su teroristų pagrobtais 
amerikiečių įkaitais ir pasmer
kė prezidentą Bushą už stoką 
ryžto Pabaltijo respublikų at
veju.

Manifestacijoje antrą dieną 
pasirodė JAV senatorius iš 
Niujorko valstijos A. D’Amato, 
kuris ankstyvą pavasarį ban
dė įvažiuoti į Lietuvą iš kaimy
ninės Lenkijos, bet Maskva ne
davė vizos. Kalbėdamas į susi
rinkusius, senatorius griežtai 
pasisakė prieš prezidento Bu- 
sho ir Gorbačiovo pasirašytas 
prekybines sutartis. Sovietų 
Sąjungos ekonomikos žinovas 
Martin Coleman’as savo kal
boje atkreipė dėmesį į Tbili
syje bei Tiananmeno aikštėje 
Beižinge (Pekinge) įvykusius 
žiaurumus ir pareiškė pasi
piktinimą, kad prezidentas 
Bushas tebepataikauja Mask
vai ir Beižingui, pareikšda
mas: “Bushas nebuvo susiti
kęs su jokio demokratinio są
jūdžio vadovu iki to laiko, kai 
čia lankėsi Lietuvos ministe- 
rė pirmininkė. O su ja susitiko 
tik todėl, kad būtų buvusi gė
da to nedaryti..

Mūsų tėvynės likimas 
Dievo rankose

Dar žodį tarus latvių veikė
jui Ojars Kalninš, mitingas prie 
Kapitoliaus buvo baigtas, ir 
žmonės autobusais, nuosavais 
automobiliais bei požeminiu 
traukiniu skubėjo į Amerikos 
katalikų tautinę Nekalto Pra
sidėjimo šventovę pasimelsti 
už Lietuvą ir paprašyti Aukš
čiausiąjį, kad jos neapleistų 
šiose sunkiose ekonominės 
blokados dienose. Prie didžio
jo šventovės altoriaus žengė 

dvasininkų procesija su vysk. 
P. Baltakiu, keliais kunigais 
ir svečiu iš Lietuvos kun. S. 
Tamkevičium. Procesijos prie
kyje Lietuvos respublikos 
Aukščiausiosios tarybos pir
mininko Vytauto ir Gražinos 
Landsbergių sūnus nešė Bal- 
timorės Lietuvių muziejui pri
klausantį menišką kryžių. Už 
jo ėjo bendrinių organizacijų 
atstovai ir Čiurlionio ansamb
lio spalvingais tautiniais dra
bužiais pasipuošę nariai su di
rigentu G. Purliu. Šventovė 
buvo pilnutėlė maldininkų.

Mišių metu skambėjo čiur- 
lioniečių giedamos kompoz. 
A. Mikulskio “Mišios už ken
čiančią Lietuvą” ir jų giedoji
mo lygis, vadovaujant muz. G. 
Purliui, daugeliui vėl priminė 
ansamblio žydėjimo laikus. 
Pamokslą pasakė Lietuvos 
žmogaus ir tikinčiųjų teisių 
gynėjas, buvęs Gulago kalinys 
kun. Sigitas Tamkevičius. Pra
džioje pasidžiaugęs, kad ma
tęs minią lietuvių su vėliavo
mis ir plakatais prie Kapito
liaus ir ten parodytą meilę 
Lietuvai, tęsė: “Dabar labiau 
džiaugiuosi jus, matydamas 
čia ir suvokdamas, jog jūs su
prantate, kad mūsų tėvynės li
kimas nėra tik pasaulio galin
gųjų rankose, bet ir viso pa
saulio bei mūsų tėvynės liki
mas yra Dievo rankose ...”

Perėjęs lietuvių tautos kry
žiaus kelio per 50 okupacijos 
metų svarbiuosius momentus, 
S. Tamkevičius pabrėžė: “Dau
gelis šiandien ginčijasi, ban
do abejoti dėl Lietuvos apsi
sprendimo už nepriklausomy
bę, kurį įvykdė kovo 11 dieną. 
Šį apsisprendimą padarė ne 
nacionalistai, ne ekstremistai, 
ne Prunskienė ar Landsbergis. 
Jį padarė visa Lietuva, ir todėl 
niekas šio apsisprendimo at
šaukti negali”. Jo žodžiais, 
“šiandien prieš mūsų tėvynę 
yra iškilęs gyvybinis klausi
mas: būti laisvai ar pačiai už
sidėti tuos pančius, kuriuos 
1940 metais uždėjo Stalinas ...”

Visas kun. S. Tamkevičiaus 
pamokslas Kristinos Vygan- 
daitės buvo išverstas į anglų 
kalbą ir išdalintas Mišių daly
viams, nes jų tarpe buvo ir da
lis amerikiečių ar lietuviškai 
nebekalbančių III ir IV kartos 
lietuvių.

Konferencija buvo negatyvi
Mišiomis Amerikos katali

kų tautinėje šventovėje, ku
rios centre vysk. V. Brizgio ini
ciatyva įrengta meniškai api
pavidalinta lietuvių Šiluvos 
Dievo Motinos koplyčia, bai
gėsi masinė lietuvių manifes
tacija JAV sostinėje, prezi
dentui Bushui ir Gorbačiovui 
išvykus į Camp David poilsia
vietę prie Vašingtono tolimes
niems pasitarimams, kurie, at
rodo, Lietuvai nieko gero ne
žadėjo. Už poros dienų žodį 
Lietuvai tarė Lietuvos atsto
vas Vašingtone ir prie Švento
jo Sosto Stasys Lozoraitis:

“Aš norėčiau kalbėti labai 
aiškiai, nieko neslėpdamas, 
nieko negražindamas: šioji 
Vašingtono viršūnių konfe
rencija, man atrodo, buvo ne
gatyvi ne tik mūsų atžvilgiu, 
bet ir Vokietijos, ir visų tų 
klausimų, kurie liečia Sovie
tų Sąjungą — demokratizaciją, 
visus jos politinius pasikeiti
mus. Lietuvos klausimu nebu
vo padaryta jokių nutarimų ... 
Gorbačiovas, kuris kalbėda
mas apie Lietuvą kiekvieną 
kartą reiškė kitokią nuomonę 
— vienaip kalbėjo Lietuvoje, 
kitaip — Kanadoje, trečiaip — 
Jungtinėse Valstijose ... Ir aš 
turiu pasakyti, kad mano įspū
dis yra labai neigiamas.”

V. UTENIS

Grįžęs antrukart į Caracas 
(III. 31 — IV. 2), garbės svečias 
valstybės prezidento vardu 
buvo priimtas vidaus reikalų 
ministerio dr. Alejandro Iza
guirre (jis yra oficialus pre
zidento pavaduotojas, nes vi
ceprezidento institucijos šia
me krašte nėra). Audiencijai 
limuziną pasiuntė užsienio 
reikalų ministerija, o susiti
kime dalyvavo ambasadorius 
D’Angelo, kun. Svarinsko pro
gramos organizatorius dr. Vy
tautas Dambrava, inž. Bronius 
Deveikis ir vertėja Danutė Ro
sales.

Kun. Svarinskas kėlė Lietu
vos nepriklausomybės pripaži
nimo svarbą lietuvių tautai. 
Ministeris užtikrino, jog ve- 
nezueliečiai supranta Lietu
vos problemą ir yra lietuvių 
tautos pusėje. Čia dr. Dambra
va pastebėjo, jog dėl venezue- 
liečių simpatijų ar spaudos 
nusistatymo abejonių nekyla, 
tačiau būtų labai svarbu ži
noti vyriausybės nusistatymą 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo reikalu. Minis
teris, pabrėždamas savo as
meninį palankumą, vengė vals
tybės prezidentą Carlos And
res Perez įpareigojančio at
sakymo. “Prezidento proble
ma, — pastebėjo, — kad jis iš 
karto metasi į per daugelį da
lykų, visko aprėpti negali”. 
Antrą kartą šiam klausimui iš
kilus, jis vengė pasisakyti vy
riausybės ar prezidento vardu.

Vėliau paaiškėjo, jog ir pre
zidentas turi daug simpatijų 
lietuviams bei Lietuvai, ta
čiau oficialaus pareiškimo da
ryti nedrįsta; laikosi “Ame
rikos linijos” ir pasisako už 
Lietuvos vyriausybės dialogą 
su Sovietų Sąjunga, turbūt pa
taikaudamas Gorbačiovui, ku
ris neseniai atsiuntė raštą, 
prašydamas remti jo perestroi-
kines pastangas. Be to, Vene
zuelos prezidentas yra ir so
cialistų internacionalo vice
pirmininkas. Jis daug dėmesio 
teikia socialistiniams ar so
cialdemokratiniams “trečiojo 
pasaulio” kraštams, Kubos ne
išskiriant. Venezueliečiai šiai 
politikai nepritaria.

Memorandumas valstybės 
prezidentui

Kun. Svarinskas pasisiūlė 
ministeriui paruošti memo
randumą, adresuotą preziden
tui Perez Lietuvos klausimu. 
Ministeris pasiūlymui nuošir
džiai pritarė ir sakė galėsiąs 
asmeniškai jo raštą įteikti. 
Tai buvo padaryta, tačiau raš
tą su dokumentacija preziden
tūrai įteikė ambasadorius 
D’Angelo su dr. Dambrava. 
(Taip pasiūlė pats ambasado
rius).

Ambasadorius D’Angelo pa
simatymą apibūdino kaip “tik
rai pozityvų” ir rodė pasiten
kinimą dėl mūsų iš anksto su
tarto “spaudimo” vyriausybei. 
Problema visuose kraštuose 
yra ne su kongresu, tauta ar 
spauda, o su vyriausybe.

Prie Bolivaro paminklo
Tą pačią III. 31 popietę buvo 

suorganizuota lietuvių mani
festacija prie Simono Bolivaro 
paminklo. Dalyvavo per 300 
asmenų, jų tarpe spaudos at
stovai, lietuvių jaunimas su 
keliolika vėliavų ir didžiu
liu įrašu drobėje: “Venezue
la pripažįsta Lietuvos nepri
klausomybę”.

Prie paminklo visus nuste
bino moderatorius žurnalis
tas lie. Armando Luis More
no, kuris susirinkusius pla
čiai ir įdomiai informavo apie 
Lietuvą ir tautiečius stebino 
turimomis žiniomis ir jų tiks
lumu.

Padėjus kun. Svarinskui 'tri- 

ENtZLiELA recono^

Lietuviu demonstracija Venezuelos sostinėje Caracas 1990.IV.l. Joje dalyvavo ir svečias kun. ALF. SVARINSKAS

spalvį vainiką su įrašu: “Ne
priklausoma Lietuva — išlais
vintojui Simonui Bolivarui”, 
sugiedojus Venezuelos ir Lie
tuvos himnus, kunigas tarė žo
dį, kurį vertė Jūratė Rosales. 
Be lietuvių, gausiai dalyvavo 
latviai, ukrainiečiai, lenkai 
ir venezueliečiai.

Kovo vienuoliktosios šventė
Tą patį vakarą Latvių na

muose buvo suorganizuota 
Tautos šventė su šimtine lie
tuvių ir jų svečių, susirinku
sių iškilmingai paminėti Kovo 
vienuoliktosios. Giliai jaudi
no Don Bosco mišrus choras, 
puikiai, švaria tarsena sugie
dojęs Tautos himną, “Marija, 
Marija” ir kitas giesmes bei 
dainas. Tai buvo didelė staig
mena pagrindinę kalbą pasa
kiusiam mūsų garbės svečiui.

Programos metu buvo per
skaitytas Caracas arkivysku
po pareigas ėjusio vyskupo 
Miguel Delgado Avila “El Uni
versal” dienrašty atspausdin
tas straipsnis, kur jis kelia 
balsą už katalikišką lietuvių 
tautą ir prašo vyriausybę pri
pažinti Lietuvos nepriklauso
mybę.

Kiek vėliau panašūs straips
niai buvo parašyti buvusio 
valstybės prezidento dr. Ra
fael Calderos, buvusio amba
sadoriaus Vašingtone dr. Mi
guel Angel Burelli Rivas ir 
visos eilės kitų asmenų. Visi 
jie prašė, o kai kurie net la
bai griežtai reikalavo vy
riausybę neužvilkinti Lietu
vos nepriklausomybės pripaži
nimo.

Ta proga kun. Svarinskas 
pranešė, jog Lietuvos diploma
tinės tarnybos šefas dr. Sta
sys Bačkis paskyrė dr. Vytau
tą Dambravą atstovu Venezue
la! su specialiais uždaviniais 
kituose P. Amerikos kraštuose. 
Tą pranešimą padarė įgalio
tas Lietuvos atstovo Vašing-
tone Stasio Lozoraičio.

Baigiant programą, kuriai 
gražiai vadovavo inž. Anta
nas Šulcas, Caracas gyvenanti 
Argentinos lietuvaitė Adriana 
Jocytė jautriai atliko lietu
vių partizanines dainas, pati 
jas palydėdama gitara.

Tautos šventės metu garbės 
svečiui buvo įteikti du “Bal- 
tiečių šauksmo” tomai ir al
bumas, pilnas nuotraukų ir 
straipsnių iškarpų, ryšium 
su kun. Svarinsko viešnage 
Venezueloje. Ta proga buvo 
išklausyti jo atsisveikinimo 
ir padėkos žodžiai Venezue
los lietuviams.

Atsisveikinimo sekmadienis
Balandžio 1 d. kun. Svarins

kas atnašavo padėkos Mišias 
už nepriklausomą Lietuvą, o 
taip pat prisiminė neseniai 
amžinybėn iškeliavusią Vene
zuelos Lietuvių Bendruome
nės veikėją ir jos garbės na
rę Antaniną Klovienę.

Mišių pabaigoje buvo per
skaitytas kun. Manuel Diaz 
labai stiprus straipsnis už 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimą. Koplyčia, kurios 
grožiu žavėjosi kunigas Alfon
sas, buvo pilnutėlė. Liturgi
jai vadovavo ir vargonavo Dug
nų šeimos nariai, Don Bosco 
parapijos aktyvūs talkininkai.

Po maldų kun. Svarinskas 
skubiai nuvyko į Kubos politi
nių kalinių kongresą. Ten pa
sakė kalbą ir visus dalyvius 
sukėlė ant kojų. Tada skubėjo 
į pietus, kuriu'os išvykstan
čiam kun. Svarinskui suruošė
Eugenija ir Vladas Mažeikos, 
sukviesdami lietuvius. Iš ten 
kunigas išskubėjo dar į vieną 
pasikalbėjimą su televizijos 
atstovais, nuvažiavo Ritos ir 
Ruben Senior namų pašventin
ti, pavalgė vakarienę pas vai

šinguosius Deveikius ir ten 
pat turėjo baigiamąjį pasita
rimą.

Naktį orauostyje teko ilgai 
laukti lėktuvo, skrendančio į 
Londoną. Liūdėjome kunigą 
Alfonsą išlydėdami, gailėjosi 
ir jis, mus palikdamas. Žino
jome, kad mes jo pasigesime 
ir nuolat su meile ir pagarba 
minėsime.

Baigiamosios pastabos
Kun. Svarinsko atsilanky

mas sutapo su Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo pa
skelbimu. Jei prieš Kovo 11 jis, 
kur bekalbėtų, reikalavo savo 
tautai pilnos nepriklausomy
bės, tai po jos paskelbimo pra
šė Venezuelą tą nepriklauso
mybę nedelsiant pripažinti.

Kunigo talka Venezuelos lie
tuviams turi neįkainojamą 
vertę. Jis išjudino lietuvius, 
naujai įpareigodamas. Vene
zuelos kongrese jau įteikta 
rezoliucija svarstymui. Jau
nimas, vadovaujamas Roberto 
ir Milenos Rosales, tuoj po 
svečio išvykimo pradėjo pla
tų parašų rinkimo vajų Lie
tuvos nepriklausomybės pri
pažinimui užtikrinti vyriau
sybėje ir kongrese.

Spaudoje atsiranda daugiau 
naujų ir drąsių balsų. “Zetos” 
žurnalo direktorė Jūratė Ro
sales energingai įsijungė į 
Lietuvos propagavimo darbą; 
tą patį ji daro, bendradarbiau
dama “El Nuevo Pais” dienraš
ty. Po pamaldų dažnai infor
muoja apie padėtį Lietuvoje. 
Lietuvės moterys ryžtasi or
ganizuoti savo komitetą, ku
rio tikslas — padėti praves
ti įvairius Bendruomenės ir 
katalikų misijos projektus. 
Kun. Perkumo komitetas yra 
nusistatęs finansuoti toli
mesnį “Tėvynėn” žiniaraščio 
leidimą. Ryškus visų noras 
dirbti išvien su Lietuvos dip
lomatinės tarnybos atstovu.

Išlaidos ir padėkos
Kun. Svarinsko vizitas bu

vo surištas su stambiomis iš
laidomis. Laimei, daugiau 
kaip pusę kelionės išlaidų 
sutiko padengti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdyba. 
Ačiū jai. Du šimtus dolerių 
skyrė Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenė, po $50 — kuni
gai Giedrys ir Steigvilas. 
Venezuelos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas ir VLIKo 
įgaliotinis Henrikas Gavors- 
kas, jau ilgesnį laiką sunkiai 
sergąs, paaukojo 200 dol., kitas 
tautietis — 300 dol., dar keli — 
po šimtinę, daugelis žymiai 
mažiau, tačiau visi rėmė pagal 
išgales. O tai padaryti dabar
tinės ekonominės krizės metu 
nelengva.

Vertimus į ispanų ir į lietu
vių kalbą atliko profesionali 
prezidentūros vertėja Danutė 
Statkutė Rosales. To darbo 
ėmėsi su giliu lietuviško at
sakingumo jausmu. Tikslus 
teksto perdavimas turėjo di
delės svarbos. O dirbo, negai
lėdama laiko, energijos, net 
sveikatos. Reikia apgailestau
ti, kad ji negalėjo būti vertė
ja Lietuvos premjerės Kazi- 
mieros Prunskienės lankymosi 
metu Vašingtone. Keistu suta
pimu Danutė Rosales tuo metu 
buvo Niujorke.

Belieka pasveikinti naujas 
Venezuelos lietuvių iniciaty
vas, dėkoti kunigą Svarinską 
globojusiems Ninai ir Broniui 
Deveikiams, o taip pat grupei 
Bendruomenės veteranų: dr.

Kun. ALFONSAS SVARINSKAS su dr. VYTAUTU A. DAMBRAVA ir 
vertėja DANUTĖ STATKUTĖ-de-ROSALES Venezueloje 1990.IV.1

Jadvygai Klovaitei, Anitai 
Lammersdorf, inž. Antanui 
Šulcui, mišk. Vincui Baronui, 
Vladui Mažeikai, korespon
dentui Juliui Vaisiūnui, Juo
zui Menkeliūnui, Gediminui 
Orentui, Aldonai Sicora, Ani
tai Ravennai iš Maracay, VLB 
krašto valdybos vicepirm. Vy
tautui Korsakui iš Maracaibo. 
Jokiu būdu negalima užmiršti 
jaunimo — Roberto ir Milenos 
Rosales, Sauliaus Rosales, 
naujo darbštaus ir gabaus tal
kininko Kęstučio Orento ir 
kitų.

Padėka tiems, kurie suruošė 
visą eilę priėmimų: pagerbimo 
pietus pas Undą Apoloniją ir 
Vytautą Dambravas, vakarie
nę pas Eleną ir dr. Vladą Gu

AfA 
EIMUČIUI SKAISČIUI 

staiga Lietuvoje mirus,
liūdintį,tėvą GEDIMINĄ SKAISTĮ, “Talkos” kredito 
kooperatyvo revizijos komiteto narį bei kitus gi
mines skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame -

Lietuvių kredito kooperatyvo “Talka” 
valdyba, komitetai ir tarnautojai

Canabiaii Srt jfttemorialjS Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

AfA

PRANUI PARGAUSKUI 
netikėtai iškeliavus amžinybėn, 

liūdinčią žmoną SALOMĖJĄ ir visus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame -

Miami, Florida

O. Aleknienė V. Norvaišienė
L. E. Andriai S. Petravičienė
J. Aušra B. Popelučka
S. D. Grėbliūnai K S. Radvilai
J. Gruzdas Z. S. Ramanauskai
P. M. Jakaičiai D. R. Ramūnai
1. V. Jokšai F. H. Sabai
E. Jonušienė B. S. Sakalai
O. Juodikienė K. Sakalienė
A. Juknevičius V. Saladžius
A. S. Kamarauskai B. O. Sergančiai
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tauskus (Elena Gutauskienė 
yra buvusio Lietuvos užsienio 
reikalų ministerio Juozo Urb
šio sesuo), pas Ritą ir dr. Algį 
Jeloveckus (dr. Jeloveckas 
yra žymus neurologas ir buvęs 
Centrinio universiteto profe
sorius), atsisveikinimo pie
tus pas Eugeniją ir Vladą Ma
žeikas.

Daugiausia turime būti dė
kingi mus aplankiusiam kuni
gui A. Svarinskui, kuris Vene
zueloje iškėlė kovos švyturį, 
nušviesdamas kelią, kuriuo 
turime eiti. Ir eisime! Tegul 
gerasis Dievas ir dangiškoji 
Motina laimina ištikimą Lie
tuvos sūnų kunigą Alfonsą ir 
jam teikia sveikatos bei vi
sokeriopos palaimos.



Dalis lietuvių demonstrantų birželio 2 d. Vašingtone prie Kongreso rūmų Nuotr. M. Pranevičiaus

Viena diena Lietuvos garbei
Įspūdžiai iš kelionės į JA V sostinę ir demonstracijos prieš Sov. Sąjungos prezidentą Gorbačiovą

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Birželio 2 d. Amerikos sosti
nės link traukė virtinės auto
busų ir automobilių su Kana
dos ir Amerikos lietuviais. 
Visų kartų lietuviai ryžosi 
reikalauti veiksmo iš Ameri
kos prezidento, kuris tyli, da
ro Sov. Sąjungai lengvatas, 
eina į kompromisus, kad nepa
kenktų savo “draugui” Gorba
čiovui.

Penktadienį po vidurnakčio 
iš Klivlando išvyko trys auto
busai. Pusiaukelėje j Vašing
toną sustojome pusryčių. Res
torane būrelis jaunimo man 
sušuko “Labas”. Prisiartinau 
ir pasisveikinau, nes man tie 
jauni vyrukai neatrodė pažįs
tami. Pasirodo, tai jaunimas 
iš Toronto ...

Arlingtono kapinėse
Pagal numatytą tvarką, pasu

kome į Arlingtono kapines. Jo
se palaidoti Amerikos kariai, 
generolai, admirolai ir prezi
dentai, jų tarpe ir John F. Ken
nedy, ant kurio kapo dega am
žina liepsnelė. Ilgokai teko 
lipti vingiuotais takais aukš
tyn, kol pasiekėme Nežinomo 
kareivio paminklą. Du kariai 
iškilmingai vaikštinėjo pagal 
vyresniojo komandą. Diena 
buvo graži, saulė labai karš
ta. Ilgai trypinėjome, kol pa
galiau tautiniais drabužiais 
pasipuošusi lietuvių pora įtei
kė karininkui vainiką, kurio 
fone, ant trispalvio dugno, 
buvo Vyčio kryžius. Kariškis 
vainiką priėmė ir pranešė, kad 
tai Amerikos lietuvių vaini
kas, skiriamas žuvusiems lie
tuviams kariams pagerbti. 
Trys šūviai ir graudus trimi
tas užbaigė penkių minučių 
apeigas.

Trispalvių jūra
Toliau keliavome Kapito- 

liaus link. Iš tolo pamatėme 
trispalvių jūrą, bet policinin
kai mūsų autobuso į aikštę ne
įleido. Buvome priversti apva
žiuoti didoką ratą ir tolokai 
eiti iki demonstracijai skirtos 
vietos.

Brangiam sunui AfA
EIMUČIUI SKAISČIUI 

staiga Lietuvoje mirus,
GEDIMINUI SKAISČIUI ir šeimai šioje skausmo va
landoje reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Hamiltono lietuvių medžiotojų ir 
žūklautojų klubas Giedraitis

Mylimam sunui ir broliui

AfA 
EIMUČIUI SKAISČIUI
Lietuvoje staiga atsiskyrus 

su šiuo pasauliu,

GEDIMINĄ ir ADOLFINĄ SKAIŠČIUS, RŪTĄ FIEL
DING, DAINĄ MANSINI su šeimomis nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -

A. A. Erštikaičiai J. L. Kriaučiūnai
J. M. Gimžauskai S. S. Rakščiai

J. S. Rickai

Buvo daug jaunimo su plaka
tais ir vėliavomis, o per gar
siakalbį aidėjo lietuviškos 
dainos. Tribūnos foną sudarė 
milžiniška trispalvė. Visų akis 
patraukė juodu raiščiu aprišta 
burna, supančiotomis kojomis 
ir rankomis vyras, nešinas pla
katu “Lithuanian Democratic 
Glasnost”.

Solistei Nerijai Kasperie- 
nei vadovaujant, buvo sugie
doti Amerikos ir Lietuvos him
nai. Seselė Igne perskaitė in- 
vokaciją. Programos vadovė A. 
Pakštienė pristatė lietuvių 
draugą, Niujorko senatorių 
D’Amato. Jis kritikavo prezi
dentą Bushą, kad jis “neturė
jo drąsos sakyti Gorbačiovui: 
vardan draugystės, duok lais
vę Lietuvai!”

Kalbos ir kalbėtojai
Trumpą žodį tarė dr. Anta

nas Razma, o senatorius 
D’Amato pasakė pagrindinę 
kalbą. Jis pabrėžė, kad JAV 
prezidentas neturėtų pripa
žinti Sovietų Sąjungai pa
lankiausios valstybės statuso 
(most favored nation status), 
kol nebus atšaukta Lietuvos 
blokada, kol be vaistų ligoni
nėse miršta ligoniai, kol kū
dikiams stinga maisto, kol so
vietai paneigia elementarines 
žmogaus teises. Baigdamas sa
vo kalbą, jis lietuviškai sušu
ko: “Lietuva bus laisva!”

Neseniai atvykęs Vytautas 
Landsbergis, jn., Lietuvos pre
zidento Vytauto Landsbergio 
sūnus, perdavė savo tėvo lin
kėjimus ir pareiškė, kad dabar 
Lietuvoje esanti labai sunki 
padėtis. “Padėtis gali dar pa
blogėti, bus karšta vasara, bet 
mano tėvas tik nusišypso ir sa
ko, kad viskas bus gerai”.

Po jo kalbėjo Amerikos karo 
veteranų pirmininkas. Tai įta
kinga ir gausi organizacija, 
kuri remia Lietuvos nepriklau
somybę. Kalbėtojas siūlo boi
kotuoti Pepsi, Pizza Hut, Ken
tucky Fried Chicken ir Doritos 
bendroves, nes tuo metu, kai 
Lietuvai buvo pritaikytos žiau
rios sankcijos, jos padarė mi
lijonines sutartis su Sovietų 

Sąjunga. “Jiems nerūpi Lietu
va, tik visagalis doleris”, su 
pasipiktinimu kalbėjo jis. Jis 
kritikavo valstybės sekretorių 
Bakerį ir Baltųjų rūmų spau
dos atstovą Fitzvvaterį, tvirti
nusį, kad nesą jokio ryšio tarp 
numatytų sutarčių ir Lietuvos. 
“Ponas Bushas atmetė Ameri
kos principus, kurie reikalau
ja žmogaus teisių ir laisvės 
visiems, nors dauguma Ameri
kos organizacijų Lietuvos lais
vės klausimą remia. Jo elgesys 
daro gėdą visai Amerikai”.

Martin Coleman, sovietinės 
ekonomijos ekspertas, pareiš
kė, kad jį stebina ne Gorbačio
vo elgesys, o prezidento Busho 
tylėjimas. Jis piktinosi prezi
dento suteikimu “palankiau
sios valstybės statuso” Kini
jai po įvykių Tiananmen aikš
tėje ir stebėjosi, kad prezi
dentas sutiko pasimatyti su 
Prunskiene, nes būtų buvę 
“nepatogu” jos nepriimti. Jo 
elgesys turi derintis su Ame
rikos principais. Sov. Sąjun
ga esanti Amerikai skolinga 
per 90 milijardų dolerių, bet 
tos skolos negrąžins. Nejaugi 
mokesčių mokėtojai ją turės 
padengti?”, sušuko Martin 
Coleman.

George Vengraitis, Čikagoje 
įsteigto Mercy Lift atstovas, 
padėkojo Amerikos spaudai 
už garsinimą blokados, bet 
padarė priekaištą, kad pub
lika nebuvo supažindinta su 
tokiais faktais, kaip benzino 
trūkumas, dėl kurio ir greito
sios pagalbos teikimas sun
kiai sergantiems yra apribo
tas. Lietuvos klinikos ir ligo
ninės išsėmė visus vaistų iš
teklius, o apie trečdalį ligo
nių atsisakoma priimti į ligo
nines. Savaitės gale į Lietuvą 
esą buvo pasiųsta insulino ir 
antibiotikų siunta, o balan
džio mėnesį įsteigtas Mercy 
Lift planuoja dar prieš liepos 
mėnesį į Lietuvą pasiųsti 
20.000 kg vaistų. Steigėjams 
pavykę susitarti su viena far
macijos bendrove, o Hot Line 
koordinuosianti persiuntimą. 
Prašoma aukų tam projektui 
įgyvendinti.

Nuoširdžiai kalbėjo latvių 
bendruomenės atstovas, o po 
jo lenkas, Krokuvos savival
dybės narys, pranešė, kad vi
soje Lenkijoje renkami para
šai už Lietuvos vyriausybės 
pripažinimą ir bus įteikti Len
kijos vyriausybei. “Privalome 
išvaryti sovietus ir iš Lenki
jos, ir iš Pabaltijo. Dar ir Len
kijoje tebėra jų tankai. Turi
me laikytis drauge: nepriklau
somybė vienam reiškia nepri
klausomybę ir kitiems”.

Sovietinė vėliava
Prakalbos buvo palydimos 

audringais šūkiais. Demons
tracija praėjo oriai, jei ne
skaityti vieno nevykusio inci
dento, pasišovus sudeginti so
vietinę vėliavą. Visas pasaulis 
gėrėjosi Lietuvos oria laikyse
na demonstracijų ir Gorbačio
vo vizito Lietuvoje metu. Toks 
incidentas Vašingtone buvo 
nereikalingas ir nenaudingas.

Amerikos šventovėje
Apie 3 v.p.p. pasiekėme Ne

kalto Prasidėjimo šventovę. Į 
impozantišką pastatą plaukė

• Stiprių žmonių esame reika
lingi, nes stovime prieš didelį už
davinį — nesunykti trąša svetimuo
siuose. o išsiskleisti pasaulyje Lie
tuvos žiedu, kuriant dvasinės erd
vės Lietuvą.

JUOZAS GIRNIUS

minios maldininkų dalyvauti 
iškilmingose Mišiose “už lais
vę ir teisingumą Lietuvai”. 
Milžiniška šventovė, talpinan
ti per 3000 maldininkų, buvo 
pilna. Vargonams užgrojus, 
procesijoje žygiavo vyskupai 
— Paulius Baltakis, OFM. ir 
Vašingtono diecezijos pagal
bininkas Leonard Olivier. Pro
cesiją vedė jaunuolis, nešan
tis Baltimorės muziejaus lie
tuvišką kryžių. Skautų atsto
vai nešė Amerikos, Lietuvos ir 
Kanados vėliavas. Toliau sekė 
tautiniais drabužiais pasipuo
šęs Čiurlionio ansamblis su 
savo vadovu Gediminu Purliu. 
Buvo džiugu altoriaus navoje 
matyti ansamblį, kuriam buvo
suteikta garbė šiose iškilmin
gose pamaldose giedoti. An
samblio pirm. Vladas Plečkai
tis pakvietė visus sugiedoti 
“Pulkim ant kelių”. Giesmė 
skambėjo didingai, tik toli 
nuo choro, kitame šventovės 
gale, esantys vargonai savo 
tempu nesiderino su gies
me .. .

Šv. Mišios, koncelebruojant 
dviem vyskupam su kunigų 
palyda, buvo atnašaujamos 
lietuvių kalba su trumpais 
įtarpais angliškai, pabrė
žiant faktą, kad Amerikos 
lietuviai gerbia šią nuosta
bią laisvės šalį. Darniai ir 
didingai skambėjo Čiurlionio 
ansamblis, giedojęs Alfonso 
Mikulskio komponuotas gies
mes. Gera akustika ir pačių 
čiurlioniečių pakili nuotai
ka giedojimą padarė tikra me
no ir maldos švente, nors diri
gentui teko kiek vargti su ne 
visada tikslia vargonų palyda, 
bet giedojimas nenukentėjo, 
nes tiek choro pasiruošimas, 
tiek jų dvasios jėga nugalėjo 
visus trūkumus.

Vysk. Baltakio sveikinimai 
ir kun. Sigito Tamkevičiaus 
pamokslas maldininkus nutei
kė pakiliai. Pamokslininkas 
pabrėžė, kad Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimas po 
penkių dešimtmečių kančios 
ir priespaudos nėra vien 
Landsbergio, Prunskienės ar 
“nacionalistų” projektas, bet 
visos tautos sprendimas, to
dėl jis yra neatšaukiamas. 
“Sekminių stebuklas šiandie
ną yra reikalingas kiekvienos 
sesės ir kiekvieno brolio, čia 
esančio, širdyje, ir Vakaruo
se, ypač Tėvynėje”.

Didžioji spauda ...
Grįžimas į namus, nors ir 

nemigus visą parą, buvo links
mas, nes dvasios pakilimas nu
gali kūno nuovargį. Viena die
na Lietuvos garbei yra nedide-

Trys jaunos lietuvaitės birželio 2 d. demonstracijoje prieš M. Gorbačio
vą Vašingtone Nuotr. J. Miltenio

AfA 
ANTANINAI POVILAUSKIENEI

mirus Niujorke,

seserį, mūsų mielą kaimynę,ELENĄ
_ JAŠKEVIČIENĘ ir visą giminę nuoširdžiai 

užjaučiame -

M. Danielienė

A. Dobienė

O. Juodviršienė
J. Šeperys 

A. V. Žalnierių n ai

lė auka, vienos nakties nemiga 
yra tik menkas nepatogumas, 
pagalvojus apie gyvenimą ir 
kovą už buitį Sibiro taigose . ..

Dalinamės įspūdžiais ir ste
bimės, kad nei didžioji spau
da (bent Klivlande), nei tele
vizija neatkreipė dėmesio į 
tokią gausią ir įspūdingą de
monstraciją. Nors sunku bent 
apytikriai apskaičiuoti, bet 
daugumos nuomone demons
tracijoje dalyvavo per 5000 
asmenų. Nesimatė spaudos ar 
televizijos atstovų nei Arling
tono kapinėse. Kodėl? Gal visi 
nusekė paskui Gorbačiovą, ku
ris keliavo toliau, “žavėda
mas” eilinius amerikiečius.

Dabarties įvykiai Lietuvoje
Kremlius laužo savo įstatymus

“The Globe and Mail” birže
lio 6 d. laidoje rašo estas prof. 
Igor Grazin, dėstantis teisę 
Tartu universitete.

Prieš porą metų M. Gorba
čiovas pažadėjo, kad komu
nistų galinga biurokratija tu
rės paklusti įstatymo taisyk
lėm. Tačiau Lietuvos atžvilgiu 
M. Gorbačiovas nesilaiko savo 
pažado.

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
padėtis Sov. Sąjungoje yra 
unikali. Šie kraštai buvo prie
varta įjungti į Sov. Sąjungą. 
Todėl negali būti kalbos apie 
šių kraštų legalų atsiskyrimą 
nuo Sov. Sąjungos. Šios lega
lios pozicijos laikėsi JAV, Bri
tanija, Vakarų Vokietija, Ka
nada, Prancūzija ir 1975 m. 
Helsinkio susitarimuose.

Tokiu būdu iškyla ne atsi
skyrimo, bet nepriklausomy
bės atstatymo klausimas. So
vietinė konstitucija neturi ga
lios Baltijos okupuotiems kraš
tams. Santykiai tarp Baltijos 
valstybių ir Sov. Sąjungos tu
ri būti tvarkomi tarptautiniais 
įstatymais.

Pačios Sov. Sąjungos konsti
tucijos 72 paragrafas skelbia: 
“Kiekviena ... respublika tu
ri teisę laisvai atsiskirti nuo 
Sov. Sąjungos”. Prieš 8-ris me
tus buvo oficialiai komentuo
ta Sov. Sąjungos konstitucijos 
sankcionavimas. A. Lukjano- 
vas, dabartinės Sov. Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas (pareigos atitinkan
čios parlamentų pirminin
kams), tada specialiai rašė 
apie konstitucijos 72 paragra
fą. Vadovaujantis tautų apsi
sprendimo principu, jokiai 
respublikai nereikia gauti 
leidimo atsiskirti nuo Sov. Są

L. Šileikienė

P. Šimkienė

P. Ūkelienė

T. Varneckienė
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jungos. Kovo 11 d. Lietuva pa
skelbė savo nepriklausomy
bės atstatymą. Po mėnesio 
Sov. Sąjungos Aukščiausioji 
Taryba išleido naują įstaty
mą, pasirašytą prezidento 
Gorbačiovo, skelbiantį, kad 
kiekvienos respublikos atsi
skyrimas turi būti patvirtin
tas Maskvoje, ir dar reikia lai
kytis ilgo pereinamojo laiko
tarpio. Tai visiška priešingy
bė, ką rašė prof. Lukjanovas. 
Dabar Maskva imasi priemo
nių naują įstatymą pritaikyti 
Lietuvai, kai Lietuva jau pa
skelbė savo nepriklausomy
bės atstatymą prieš šio įstaty
mo priėmimą.

Tai ne vienintelis M. Gorba
čiovo teisinis nusikaltimas. 
Jis mėgina panaikinti respub
likų įstatymus, kurie priklau
so jų jurisdikcijai. Taip elgtis 
M. Gorbačiovas neturi teisinio 
pagrindo.

Sovietų ekonominė blokada 
Lietuvai yra kitas nusikalsta
mumo įrodymas.

M. Gorbačiovas nesilaiko 
ne tik tarptautinių įstatymų, 
bet dar laužo ir sovietinius 
įstatymus, išleistus ne taip 
seniai. Pvz. prieš keletą mėne
sių Maskva paskelbė, kad ge
ležinkelių blokada Azerbai
džane, siekiant politinių tiks
lų, yra nelegalus veiksmas. Tu
rint tai galvoje, kaip gali Krem
lius pateisinti Lietuvos blo
kadą.

Lietuvių nuolaidos
“The Toronto Sun” birželio 

17, sekmadieninėje laidoje, 
paskelbė, kad birželio 16 d. 
Lietuvos vyriausybė nutarė 
prašyti Lietuvos parlamentą, 
jo pasitarimų metu su Mask
va būtų sustabdytas kovo 11 d. 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo veikimas.

Šį sprendimą Lietuvos par
lamentas darys birželio 19, 
antradienį. Jeigu parlamen
tas nutars suspenduoti nepri
klausomybės veikimą ir bus 
nuimta ekonominė blokada, 
prasidės pasitarimai tarp Vil
niaus ir Maskvos.

Sovietų žinių agentūra TASS 
paskelbė, kad Lietuvos vyriau
sybė padarė svarbų sprendi
mą, kuris įgalins Lietuvos prob
lemos išsprendimą.

Pasak sovietų parlamento 
pirmininko A. Lukjanovo pa
reiškimo, Lietuvos blokada 
bus atšaukta, jei lietuviai 
suspenduos nepriklausomy
bės veikimą.

Esą M. Gorbačiovas taip pat 
sušvelninęs savo reikalavi
mus. Jis daugiau nebereika- 
lauja, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija atšauktų nepriklauso
mybės paskelbimą. Jis sutin
ka su laikinu nepriklausomy
bės sustabdymu, kol vyks pa
sitarimai.

Iš lietuvių pusės paskelbta, 
kad Lietuva, nežiūrint naujų 
reformų Sov. Sąjungoje, sieks 
pilnos nepriklausomybės.

Baltiečių tautinio judėjimo 
sąjūdžiai savo susirinkime 
priėmė rezoliuciją, kad jokiu 
būdu negali būti atšaukta ne
priklausomybė.

Po ministerės pirmininkės 
Kazimieros Prunskienės susi
tikimo su Sov. Sąjungos minis- 
teriu pirmininku Ryžkovu bu
vo paskelbta, kad sovietinė 

AfA 
PRANUI PARGAUSKUI 

netikėtai mirus,
žmoną SALOMĖJĄ, dukrą NIJOLĘ, sūnus - PRANĄ 
ir JUOZĄ, brolius - JUOZĄ ir ALFONSĄ su šeimomis 

nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Ona ir Martynas Yčai Loreta Yčaitė

Ramona ir Martynas Yčai

valdžia dalinai sustabdys eko
nominę blokadą. Buvo paža
dėta daugiau kuro ir kai ku
rių žaliavų. Azoto fabrikui 
Jonavoje, kaip skelbė spauda, 
buvo pasiųsta deginamųjų du
jų. Tai turėjo reikšti geros va
lios mostą iš sovietinės pusės.

Baltiečiai pas Norvegijos ir 
Danijos užsienio reikalų 

ininisterius
Norvegijos užsienio reika

lų ministeris K. M. Bondevik 
birželio 9 d. priėmė Baltijos 
valstybių užsienio reikalų mi- 
nisterius: A. Saudargą, J. Jur- 
kans ir L. Meri. Juos lydėjo lat
viai J. Pavlovskis ir G. Meiero- 
vies, lietuvis dr. K. Bobelis ir 
estas M. Kari. Pasikalbėjime 
ministeris Bondevik iškėlė 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
stebėtojų klausimą Europos 
saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencijoje, taip pat 
Baltijos kraštų atstovavimą 
Šiaurės Atlanto taryboje. Mi
nisteris buvo labai malonus 
ir gražiai priėmė delegaciją, 
suruošdamas ir pietus, kurių 
metu buvo pakeltas tostas už 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybės atstatymą. 
Jis taipogi pareiškė, kad stip
riai kelsiąs baltiečių stebėto
jų klausimą Europos saugumo 
konferencijoje ir Šiaurės At
lanto taryboje. Delegacija bu
vo priimta ir Oslo universite
to baltų-slavų fakulteto deka
no ir jo narių. Pasidžiaugta — 
šiame fakultete studijuoja vie
nas studentas iš Lietuvos. Pa
žadėta plėsti artimesnius ry
šius su Baltijos valstybėm.

Danijos užsienio reikalų mi
nisteris U. Ellemann-Jensen 
birželio 12 d. priėmė beveik 
tos pačios sudėties baltiečių 
delegaciją, papildytą dar vie
nu lietuvių — A. Budreckiu. 
Šis ministeris taip pat suruo
šė pietus, buvo pasidalinta 
baltiečių reikalais. Jis pabrė
žė, kad danai nori užmegzti ry
šius dėl ekonominės pagalbos 
Lietuvai. Baltiečių stebėtojų 
klausimas bus išspręstas Eu
ropos saugumo konferencijoje 
šį rudenį Paryžiuje. Bus taria
masi, kad studentai iš Baltijos 
kraštų galėtų studijuoti Dani
joje įvairius ekonominius me
todus, kurie būtų pritaikyti 
atstatytose Baltijos valstybė
se. (ELTA)

Maskviečiai pasidalinę
“The Gazette” gegužės 29 d. 

laidoje rašoma, kad Maskvos 
gyventojų nuomonės pasidali
nusios baltiečių nepriklauso
mybės atžvilgiu. 50 nuošimčių 
pritaria M. Gorbačiovui, kad 
Baltijos respublikos nelaimė
tų nepriklausomybės, o 38 nuo
šimčiai maskviečių galvoja, 
jog Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos atsiskyrimas yra “geras 
dalykas”. J. A.

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
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<0> LAISVĖJANČIOJ TĖVYNĖJ
ŠV. JUOZAPO BAŽNYČIA

Pietinėje Klaipėdos dalyje, 
naujo gyvenamojo rajono lau
kymėje, ant kalnelio sušvito bal
tas kryžius. Ten iškilmingai bu
vo pašventintas kertinis akmuo 
pradedamos statyti darbininkų 
globėjo Šv. Juozapo bažnyčios. 
Šis įvykis paminėtas Klaipėdos 
ir aplinkinėse parapijose atna
šautomis Mišiomis.

PRANEŠIMAS ŽURNALISTAMS
Šiame skyriuje jau esame ra

šę apie forumu pavadintą pa
saulinį lietuvių žurnalistų są
skrydį, kurį birželio 29-30 d.d. 
Vilniuje norėjo surengti Lietu
vos žurnalistų sąjunga. Forumui 
ji buvo pasirinkusi prasmingą 
šūkį: “Laisvas žodis — laisva 
Lietuva”. Sąjungos valdybos 
sekretoriatas dabar praneša, 
kad šį sumanymą teko atidėti, 
nors jam entuziastiškai pritarė 
lietuviai žurnalistai JAV, Ka
nadoje, Australijoje, Vakarų 
Europos ir Pietų Amerikos šaly
se. Deja, planus sujaukė Sovie
tų Sąjungos pradėta ekonominė 
ir politinė Lietuvos blokada, 
sustabdytas įvažiavimo vizų iš
davimas. Lietuvos žurnalistų 
sąjunga nuoširdžiai sutiks 
kolegas, kurie vasarą prasimuš 
Lietuvon, ir jiems suorganizuos 
žadėtą kultūrinę programą. Or
ganizacinis forumo komitetas 
tęs pradėtą darbą ir laiku pra
neš naują šio renginio datą.

PAGERBĖ ŽEMAITĮ
Maskviečiai pagerbė gyvybę 

ant Lietuvos laisvės aukuro pa- 
dėjusio Stasio Žemaičio atmini
mą, gegužės 4 d. Revoliucijos 
aikštėje iškeldami plakatą su 
įrašu: “Šioje vietoje 1990 m. 
balandžio 26 d. susidegino lie
tuvis Stanislovas Žemaitis, pro
testuodamas prieš savo Tėvynės 
okupaciją ir ekonominę bloka
dą. Suteik ramybę jo sielai, 
Viešpatie”. Šalia buvo išstaty
tos gedulo kaspinu perrištos 
Rusijos ir Lietuvos trispalvės 
vėliavos, į rusų kalbą išverstas 
paskutinis velionies laiškas 
šeimai. Praeiviai toje vietoje 
padėjo daug gėlių. Pagerbimą 
suorganizavo iniciatyvinė gru
pė, norinti įsteigti Rusijos-Lie- 
tuvos bičiulių draugiją. Gydy
toja Galina Sinianskaja, šios 
grupės narė, balandžio 24 d. pra
dėjo badauti, reikalaudama nu
traukti Lietuvos blokadą.

BRANDOS EGZAMINAI
Lietuvos vidurinių mokyklų 

abiturientai brandos atestato 
egzaminus pradėjo birželio 1 
d. Lietuvių kalbos ir literatū
ros rašomajam darbui šiemet 
buvo nemažas temų pasirinki
mas. Spaudoje minimos kai ku
rios temos — “Gražiausių žmo
gaus bruožų poetizavimas ste
buklinėse lietuvių liaudies 
pasakose”, “Mažai tautai tik 
vienas kelias: ugdyti savyje 
žmoniškumą (Vydūnas)”, “Iš mo
kyklinio dienoraščio”, “Įdo
miausias šiuolaikinis novelis- 
tas”. Nerimo atnešė Vilniaus 
miesto savivaldybės atstovo 
Vinco Vyrukaičio televizijos 
programoje duotas patarimas 
abiturientams. Buvęs mokyto
jas V. Vyrukaitis jiems patarė 
saugotis, kad į egzaminų kla
ses neįsiveržtų sovietų kariai,

ieškantys naujokų karinei prie
volei atlikti. “Tiesos” redakci
ja šiuo klausimu netgi kreipėsi 
į Lietuvoje tebeveikiančio ka
rinio komisariato vadovą gen. 
mjr. Algimantą Visockį. Jis tei
gė, kad naujokų amžiaus abitu
rientai. kaip ir ankstesniais 
metais, į karinę tarnybą per 
brandos egzaminus nebus įma- 
mi. Mat, be pavasarinio, dar 
yra šaukimas kariuomenėn ir 
rudenį.

PRALAUŽĖ BLOKADĄ
Klaipėdos celiuliozės ir kar

tono kombinatas po dviejų sa
vaičių pertraukos darbą vėl pra
dėjo gegužės 24 d. Blokados ini
ciatoriai buvo užmiršę, kad klai- 
pėdietiško kartono dėžučių rei
kia Sovietų Sąjungos maisto, far
macijos ir degtukų pramonės 
įmonėms. Jų staiga pritrūko 22 
degtukų gamyklos, daugelis 
vaistų ir maisto įmonių. Iš Kot- 
leso celiuliozės ir popieriaus 
kombinato Klaipėdon atriedėjo 
pirmieji trys vagonai su balin
ta celiulioze, o motorlaivis 
“Volgo Balt-186” iš Archangels
ko miško pramonės susivieni
jimo į Klaipėdos uostą atga
beno 2.700 kubinių metrų po
piermedžių. Direktoriaus Gy
čio Albrechto pranešimu, kom
binato darbininkai, grįžę iš 
priverstinių atostogų, užkūrė 
katilinę, sutvarkė kartono ga
mybos liniją ir vėl pradėjo dar
bą. Kurui naudojamas rezervi
nis mazutas. Gyvenama viltimi, 
kad Sovietų Sąjungos miško pra
monės ministerija parūpins ir 
mazuto bei kartono gamybai bū
tinų cheminių priedų.

ATVIRI VETERANO ŽODŽIAI
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos posėdyje gegužės 24 d. bu
vo perskaitytas jos nariams pa
rašytas Juozo Urbšio laiškas. 
Paskutinis prieškarinės nepri
klausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris džiaugiasi 
tautinės atgaivos pavasariu, 
bet taipgi mato, kad nebus leng
va atgauti pilną nepriklausomy
bę: “Lig tik Lietuva pajudėjo 
savo akivaizdžiai pažeistos tei
sės link, tuoj į sceną išėjo re
presijų arsenalas: desantinin
kai, papildomi kariuomenės da
liniai, tankų, sraigtasparnių 
ūžimas, burzgesys, įstaigų už
ėmimas, penktosios kolonos su
aktyvinimas, karo laivų patru
liavimas Klaipėdos uosto priei
gose, Lietuvos sienų uždarymas, 
uždraudimas geležinkeliams 
transportuoti Lietuvos krovi
nius ,.. Pagaliau — ekonomi
nė blokada. Tikslas: paguldyti 
Lietuvą ant menčių, sukiršinti 
gyventojus vienus prieš kitus 
ir ypač prieš vadovus. Vieniems 
įteigiama, kad Sąjūdis ir Lands
bergis — šiokie tokie ir anokie, 
kitiems — savarankiškoji LKP ir 
Brazauskas — pasalūnai, kone 
perversmo rengėjai. Visur junti 
kažkokio centro ranką: skaldyk 
ir valdyk. Būkime budrūs, vie
ningi, neduokime per daug va
lios liežuviams, kad nesimata
ruotų jie kur reikia ar nereikia. 
Nesiduokime provokuojami. 
Baigdamas kviečiu visus Lie
tuvos piliečius pasitikėti savo 
išrinktaisiais valstybės valdy
mo organais ir jų veiklos žygiais 
Lietuvos labui”. V. Kst.

GERRY LOUGHEED, sn.

Pakeltas į riterių luomą

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

Tel. (416) 364-5036

TOSHIBA V-83CZ

MIS1

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

Mes suprantame jus ir jūsų giminių Lietuvoje reikalavimus.

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

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

bei jugoslaviškai.

Garbingasis šv. Jono iš Jeruza
lės ligoninės ordinas naujai pra
neša, kad Gerry Lougheed, sn. Jos 
Didenybės karalienės Elizabeth 
Il-sios yra pakeliamas į šv. Jono 
ordino riterius. G. Lougheed yra 
pirmasis Sudburio gyventojas, ši
taip pagerbtas pačios karalienės. 
Šitoji ypatinga garbė jam sutei
kiama už daugelio metų tarnybą 
Sudburio miesto ir apylinkių bend
ruomenei. Šv. Jono iš Jeruzalės 
ligoninės ordine 1964-1970 m. jis 
dirbo kaip greitosios pagalbos ve
dėjas. Tuo metu jo vadovaujama 
organizacija augo žmonių pagal
bos darbais ir ištekliais. Šiuo me
tu jis yra garbės pirmininkas ir 
vietinio skyriaus globėjas. G. 
Lougheed taipgi buvo pradinin
kas 1960 m. pradėtų formalių kur
sų greitosios pagalbos darbuoto
jams. Tos jo pastangos buvo įver
tintos visuotiniu mastu. Už nuo
pelnus šioje ypatingoje veikloje 
vieną kartą buvo apdovanotas 
gen. gubernatoriaus Vanier ir du 
kartus gen. gubernatoriaus Mi- 
tchener.

Sudburio bendruomenėje jis 
buvo “Rotary” klubo gubernato
rius šiaurinei Ontario ir Kvebe
ku!. Taipgi buvęs Sudburio Vaikų 
globos draugijos direktoriumi ir 
vienas Vaikų globos fondo įstei
gėjų. Buvęs Sudburio apylinkės 
psichiškai nesveikų globos drau
gijos garbės pirmininku ir “The 
John Howard” draugijos direkto
riumi.

Daug nusipelnęs ir vadovavęs 
“St. Charles” kolegijos absolven
tų fonde, “Nickel Belt Ontario 
Motor League”, “Salvation Army”, 
invalidų vaikų draugijoje ir kito
se savišalpos organizacijose.

G. Lougheed savo riterystės 
pažymėjimą priims Otavoje iš gen. 
gubernatoriaus Ranon Hnatyshyn 
1990 m. spalio 26 d.

Šiais metais šitaip pagerbti tė
ra du Ontario gyventojai. G. Lou
gheed paklaustas apie šį nepap
rastą išskyrimą ir “Sir” titulo su
teikimą atsakė, kad jis atstovau
jąs visiems sudburiečiams ir ka
nadiečiams, paskyrusiems daugy
bę valandų žmoniškumo sąlygų 
pagerinimui ir geresniam gyve
nimui šioje vietovėje. Inf.

London, Ontario
A.a. MIRO CHAINAUSKO pri

siminimui su užuojauta artimie
siems Kanados lietuvių fondui au
kojo: $50 — J. Butkus; $40 — R. 
Miškinienė; $30 — V. Andrulio- 
nis, D. ir N. Armstrongai; $25 — 
P. R. Kūrai; $20 — V. Jakubaitis, 
I. ir L. Ramonai; $15 — Z. Didž- 
balis; $10 — L. Radzevičienė. Iš 
viso $240.00. Be to, $100 įnašu na
riu tapo Viktoras Gudelis bei šie 
londoniečiai: P. ir D. Judickai 
1.000; A. ir M. Kudirkai, Z. ir J. 
Didžbaliai $200; arba įnašus pa
didino. Taipgi Igno Ramono auka 
— $20, ir jaunųjų ateivių - nauja
kurių - L. ir B. Naujokaičių — $10.

Visiems ačiū.
KLF atstovas Londone

E. Petrauskas

Winnipeg, Manitoba
LECH FULMIK. lenkų kilmės 

Winnipego prekybininkas, buvęs 
lenkų veteranų pirmininkas, sa
vo lėšomis “The Winnipeg Free 
Press” dienraštyje balandžio 28 d. 
įdėjo atsišaukimą Kanados minis- 
teriui pirmininkui Brian Mulro
ney, pavadintą “Let Lithuania 
Survive”. Jame nurodoma Ribbent- 
ropo-Molotovo paktas, kurį pa
smerkė ir Gorbačiovas, tačiau jis 
nepripažįsta nepriklausomybės 
atstatymo ir dargi uždėjo Lietu
vai ekonominę blokadą. Ministe
ris pirmininkas yra prašomas kar
tu su kitais laisvojo Vakarų pa
saulio vadais teikti pagalbą tai 
narsiai tautai.

Atsišaukimo gale skaitytojai 
yra prašomi jį išsikirpti ir pasi
rašius grąžinti autoriui. Jie bus 
persiųsti ministeriui pirminin
kui. "The Winnipeg Free Press” 
gegužės 6 d. laidoje paskelbė, kad 
vienos savaitės laikotarpyje atsi
liepė per 500 dienraščio skaityto
jų. Tuo vajumi susidomėjo Kana
dos lenkų kongresas Toronte. To
dėl jis bus tęsiamas toliau.

Toks atsišaukimas platinamas 
Winnipego šventovėse. L. Fulmik 
tikisi iš kanadiečių visuomenės 
sulaukti apie 10.000 atsiliepimų. 
Winnipego lietuviai irgi renka 
parašus plačioje miesto visuome
nėje. o apylinkės valdyba palai
ko nuolatinius ryšius su atsišau
kimo autoriumi. EKK

Hamilton, Ontario
A.a. OLGOS ZABARAUSK1E- 

NĖS atminimui Kanados lietuvių 
fondui aukojo: $20 — P. Z. Sakalai, 
D. Kochanka: $15 — A. Deksnienė 
ir J. R. Pleiniai. A.a. Eimučio Skais
čio atminimui, staiga mirusio Lie
tuvoje, KLF aukojo: $500 — J. G. 
Skaistys, $50 — Mr. ir Mrs. C. Sherk, 
A. J. Asmenavičiai ir M. D. Joni
kai. Kanados lietuvių fondas nuo
širdžiai dėkoja už aukas.

METINIS KLUBO GIEDRAITIS 
SUSIRINKIMAS. Hamiltono me
džiotojų ir žūklautojų klubo Gied
raitis metinis susirinkimas įvyko 
birželio 10 d. nuosavoje sodyboje. 
Susirinkimą atidarė klubo pirm.- 
J. Stankus ir pakvietė susirinki
mui vadovauti G. Skaistį, o sekre
toriauti J. Pleinį. Susirinkime už
siregistravo 56 nariai, kurie išsi
rinko valdybą ir sekcijų vadovus. 
Klubo pirm. J. Stankus savo pra
nešime kalbėjo apie klubo veik
lą ir pareiškė kai kuriems klubo 
nariams padėką už prisidėjimą 
prie klubo gyvesnės veiklos. Jis 
pasidžiaugė, kad kai kurių klubo 
narių pasiaukojimu sodybos su
tvarkyme. Atsilankiusiems į šią 
mūsų sodybą sudaro gražų vaizdą. 
Taip pat padarė savo pranešimus 
atskirų sekcijų vadovai: šaudyk
los, medžiotojų bei žvejų. Išsamų 
pranešimą padarė klubo iždinin
kas P. Sakalas. Jis pranešė, kad

1989 m. gruodžio 31 d. klubo kaso
je buvo $11.595.38. Revizijos komi
sijos aktą perskaitė G. Skaistys. 
Visos knygos vedamos labai tvar
kingai. visi įrašai atitinka patei
sinamus dokumentus. Baig
damas savo pranešimą. G. Skais
tys pridėjo, kad klubas Giedrai
tis yra turtingiausia organizacija 
Hamiltone.

Po visų pranešimų nariai sekan
tiems dvejiems metams išsirinko 
valdybą. Pirmininku vėl perrink
tas J. Stankus, kuris klubui suma
niai vadovauja jau per 20 metų. 
Vicepirmininku irgi perrinktas 
P. Kanopa, sekretoriumi ir iždi
ninku — P. Sakalas. Šaudyklos va
dovu — Vyt. Svilas, kuris suma
niai vadovauja šaudymams ir pa
daro gana daug pelno šaudyklai, 
jo padėjėjai — A. Pintulis ir A. 
Stasevičius. Medžiotojų — M. Jo
nikas. žvejų — P. Šidlauskas, ūkio 
padėjėja — E. Bajoraitienė ir vi
suomeninių bei spaudos reika
lams — J. Pleinys. Revizijos komi
sija liko ta pati: G. Skaistys, P. Siū
lys ir A. Povilauskas.

Po rinkimų pereita prie eina
mųjų klubo reikalų. Susirinkimas 
pakeitė ir papildė kai kuriuos 
klubo įstatų paragrafus. Sekcijų 
vadovai kvietė visus narius akty
viau įsijungti į klubo veiklą, ypač 
prisidėti prie sodybos aptvarky- 
mo bei gražinimo darbų. Klubo 
Giedraitis gegužinė numatoma 
suruošti š. m. liepos 15 d. su labai 
plačia programa. Bus žuvavimo 
varžybos savos sodybos tvenkiny
je. Yra kviečiamas visas senimas 
bei jaunimas į šias varžybas. Ski
riamos tam tikslui geros premi
jos. Taip pat buvo pasiūlyta skir
ti auką iš klubo kasos pagalbos 
Lietuvai vajui. Susirinkusieji 
šiam sumanymui pritarė ir įparei
gojo valdybą šiam tikslui paskir
ti auką. Išsisėmus klausimams bei 
sumanymams, susirinkimas buvo 
uždarytas. Po pasisekusio susi
rinkimo visi klubo nariai ir sve
čiai buvo pavaišinti gardžiais 
klubo valdybos su kai kurių na
rių pagalba paruoštais užkan
džiais. JP

Pianistas JUSTAS DVARIONAS iš Lietuvos po įspūdingo koncerto ge
gužės 25 d. Kalgaryje. Iš kairės: RŪTA ASTRAVAITĖ, ALISA IR BRI
GITA ŠLEKYTĖS, įteikusios dovanas, pianistas JUSTAS DVARIONAS, 
ARŪNAS ŠLEKYS, KLB Kalgario apylinkės valdybos pirmininkas

Nuotr. K. Dubausko

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

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

Dėmesio “Talkos” nariai
Aukščiausias palūkanas už indėlius visame Hamiltone 
gausite tiktai “Talkoje”, kuri už vienų .
metų terminuotus indėlius dabar moka 1 3' z O
Paskubėkite įnešti pinigus į šią sąskaitą, kol pro
centai yra aukšti.

Kooperatyvo “Talka” valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 32 MILIJONUS DOLERIŲ

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos XXl-sis seimas įvyko 
Bostono priemiestyje Randol- 
phe gegužės 12-13 d.d. Dalyva
vo 48 atstovai iš dvylikos skyrių. 
Seimą įvadiniu žodžiu pradėjo 
Bostono skyriaus pirm. Juozas 
Rentelis, sveikino: Lietuvos 
generalinis konsulas Niujorke 
Anicetas Simutis, Lietuvos gar
bės konsulas Los Angeles mies
te Vytautas Čekanauskas, Lie
tuvos tautininkų sąjungos pirm. 
Rimantas Matulis, ilgametis Si
biro tremtinys Juozas Enčeris, 
paskutinis neo-lituanų pirmi
ninkas nepriklausomoje Lietu
voje, VLIKo valdybos pirm. dr. 
Kazys Bobelis bei kiti išeivijos 
organizacijų atstovai. Sąjungos 
garbės nariais buvo paskelbti 
Stasys Santvaras, Teodoras 
Blinstrubas, Mečys Valiukėnas 
ir Antanas Mažeika. Pranešimus 
padarė Amerikos lietuvių tauti
nės sąjungos valdybos pirm. dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, ižd. Ona 
Daškevičienė bei kitų tautinių 
institucijų ir spaudos pareigū
nai. Apie dabartinę Lietuvos 
tautininkų sąjungos veiklą kal
bėjo jos pirm. R. Matulis. Lie
tuvoje atgimstantys tautinin
kai organizuojasi ir remia Lie
tuvos sąjūdį, jai siekiantį pil
nos nepriklausomybės.

Sąjungos seimo pokylyje buvo 
pagerbtas VLIKo valdybos pirm, 
dr. K. Bobelis. Koncertinę pro
gramą atliko Vilniaus filharmo
nijos sol. Sigutė Trimakaitė ir 
iš Kalifornijos atvykusi sol. Ja
nina Čekanauskienė su jom 
akompanavusiu kompozitoriumi 
Jeronimu Kačinsku. Humoru įsi
jungė Antanas Gustaitis. Tada 
niekas nenujautė, kad tai buvo 
jau paskutinis šio rašytojo vie
šas pasirodymas scenoje: a.a. A. 
Gustaitis gegužės 19 d. mirė li
goninėje po širdies operacijos. 
Seimo dalyviams jis skaitė sa
tyrinį eilėraštį ir feljetoną “Gar
bės stalas”. Mišias seimo daly
viams Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje vysk. Paulius Bal
takis, OFM, koncelebravo su kle
bonu kun. Albertu Kontautu ir 
kun. Antanu Baltrušiūnu. Nau
juoju Amerikos lietuvių tauti
nės sąjungos pirmininku, dr. 
Leonui Kriaučeliūnui atsisa
kius kandidatuoti, buvo pasiū
lytas ir vienbalsiai išrinktas 
dr. Povilas Švarcas. Valdybos 
nariais jis pasirinko Rūtą Ša
kienę, Joną Petronį, Ramūną 
Bužėną ir Karolį Milkovaitį, 
gyvenančius Los Angeles mieste 
ar jo apylinkėse. Sąjungos va
dovybė po šešerių metų iš Čika
gos buvo perkelta pietinėn Ka- 
lifornijon.

Argentina
Motinos dienos minėjimas 

Buenos Aires lietuviams gegu
žės 13 d. buvo pradėtas pamald- 
domis Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje. Mišias, skirtas gy
voms ir mirusioms motinoms, at
našavo kun. Augustinas Steig- 
vilas, MIC. Oficialiai minėjimo 
daliai Susivienijimo lietuvių 
Argentinoj salėje vadovavo jau
nimo atstovai Laima Levanavi- 
čiūtė ir Leonardas Stukas. Pa
skaitą apie motinos reikšmę 
lietuviškoje šeimoje ir visuo
menėje skaitė A. Dumšaitė. Mo
tinos darbus ir vargus atsklei
dė N. Zavickaitės-Mahne su vai
kučiais paruoštas vaizdelis “Ma
no motinėlė”. Jos vadovaujami 
mažieji “dobiliukai” pašoko 
“Kalvelį” ir “Noriu miego”, o 
“Dobilo” ansamblis su vadovu 
H. Čikota — “Jovaro tiltą” ir 
“Ketvirtainį”. Programos atli
kėjams ir minėjimo dalyviams 
padėkojo Argentinos lietuvių

organizacijų ir spaudos tary
bos vicepirm. Antanas Mikučio- 
nis. Motinų pagerbime šiemet 
joms visoms atstovavo SLA ren
giniuose visada dalyvaujanti 
Adelė Andriuškienė. Pertrau
kos metu buvo susipažinta su 
Pagalbos Lietuvai komitetu. 
Jo iniciatoriai — J. Brazaitis, 
R. Kairelytė, Katty Kliauga ir 
A. Rastauskas.

Britanija
Metinį pobūvį savo nariams 

pensininkams gegužės 19 d. su
rengė “Vyčio” klubo Bradfordo 
valdyba, sutelkusi apie 50 daly
vių, įskaitant ir viešnias iš Lie
tuvos bei Kanados. Pobūvio da
lyvius pasveikino klubo valdy
bos sekr. S. Grybas ir A. Bučys. 
Maistą paruošė I. ir A. Gerdžiū- 
nai. Valgių ir gėrimų išlaidas 
padengė “Vyčio” klubas. Trūko 
tik dainų, kurioms anksčiau va
dovaudavo a.a. Pranas Vasys, 
šiuo metu besigydinantys dai
nininkai Stasys Budrys ir Jonas 
Adamonis.

Motinos dieną Bradfordo lie
tuviai paminėjo “Vyčio” klubo 
pirmąjį gegužės šeštadienį. Da
lyvius pasveikino naujoji kul
tūrinių reikalų vadovė Irena 
Gerdžiūnienė, pakeitusi a. a. 
Praną Vasį-Vasiliauską. Paskai
tą skaitė viešnia iš Nottingha- 
mo Genovaitė Aleknavičienė, 
jon įterpusi lietuvių poetų ei
lėraščių posmų. Pluoštą iš Lie
tuvos gautų dainų, negirdėtų 
Britanijoje, padainavo “Rūtos” 
trijulė — Brigita Bishop, Geno
vaitė ir Vacys Aleknavičiai. “Vy
čio” klubo valdybos pirm. V. Gu
revičius, padėkojęs Motinos die
nos minėjimo dalyviams, pasvei
kino 65-rių metų amžiaus sulau
kusį sekr. Stasį Grybą. Oficia
lioji minėjimo dalis baigta gies
me “Marija. Marija”.

Vokietija
Lietuvos socialdemokratų par

tijos ir užsienio delegatūros 
atstovų konferencija gegužės 
12 d. įvyko prie Bonnos esančio
je Annabergo pilyje, baltiečių 
krikščionių demokratų studen
tų bendrabutyje. Lietuvos so
cialdemokratų partijai atstova
vo pirm. prof. K. Antanavičius, 
vicepirm. V. Andriukaitis, M. 
Šaltenis ir P. Antanavičienė. 
Užsienio delegatūros atstovus 
sudarė: dr. V. J. Bylaitis, A. By- 
laitis, R. Šileris iš V. Vokieti
jos, K. Tamošiūnas iš Britanijos. 
Konferencijoje buvo svarstomos 
tokios temos, kaip Lietuvos ne
priklausomybė, V. Landsbergio 
ir K. Prunskienės vyriausybė, 
ekonominė Lietuvos blokada, 
planas jos nuostoliams atsta
tyti, Baltijos respublikų sujun
gimas, Lietuvos socialdemokra
tų partijos užsienio delegatū
ros darbo tęstinumas. Diskusi
jose išryškėjo nuomonių skirtin
gumas kai kuriais klausimais.

Lenkija
Nepriklausomybės Lietuvai 

reikalaujantis mitingas buvo 
surengtas Punske, kai ten susi
rinko grupė žmogaus teisių gy
nėjų iš Britanijos, JAV, Prancū
zijos, Olandijos ir Lenkijos. Šios 
grupės posėdžiai buvo numatyti 
Vilniuje, bet Sovietų Sąjunga, 
kontroliuojanti Lietuvos-Lenki
jos pasienį, nedavė įvažiavimo 
Lietuvon vizų. Punskan buvo at
vykę trys Lietuvos aukščiausio
sios tarybos ir Lietuvos sąjū
džio atstovai. Žmogaus teisių 
konferenciją Vilniuje dabar 
planuojama surengti rugsėjo 
1-4 d.d. Jos tema — “Mažumų ir 
mažųjų tautų teisės į laisvą 
apsisprendimą”.

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

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

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

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i 

(Esu "Union Gas" /a) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 9% 
santaupas.......................  8.5%
kasd.pal.taupymo s-ta......  8%
90 dienų indėlius ............  11%
1 m. term, indėlius ..........  13%
1 m. term.ind.mėn.pal. 12.5% 
3 m. term.indėlius ...........  12%
RRSP ir RRIF (pensijos)...9% 
RRSP ir RRIF 1 m. ............ 13%
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 S2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda Iki S25.000.

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

kalba Hamiltone ar Burlingtone
ANELĖ MURAUSKAITĖ

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

I



Duokim, kad skaudėtų
Latviams irgi rimtai pajudė

jus į nepriklausomybę, jų išei
vija ėmė telkti lėšas savo kraš
to laisvėjimui su šūkiu: “Duo
kim taip, kad skaudėtų”. Tokia 
nuotaika turėtume persiimti 
ir mes, norėdami pagelbėti sa
vajam kraštui.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės pagalbos Lietuvai va
jus pasiryžo sutelkti milijonų 
dolerių Lietuvos būtiniesiems 
reikalams. Jautrūs Kanados 
lietuviai tėvynės laisvėjimui 
jau yra sudėję nemažai pinigų. 
Tačiau dabar atėjo metas, 
kuomet nebeužtenka vien de
šimtinių ar net šimtinių. Atė
jo metas, kai reikėtų atsisaky
ti kai kurių savo patogaus gy
venimo malonumų ir Lietuvai 
skirti tiek, jog pajaustų mūsų 
piniginės.

Laisviems žmonėms laisva
me krašte nedera kam nors nu
rodyti vienokiu ar kitokiu bū
du aukų dydį. Juk negalima 
žmonių prievartauti, kad ir 
kilniausiu tikslu, bet galima 
tiktai apeliuoti į jų lietuvišką
sias širdis ir skatinti aukoti 
kiek įmanoma dosniau.

Užsibrėžtoji suma iš pirmo 
žvilgsnio gali atrodyti didelė 
ir mums neįveikiama. Bet taip 
nėra. Duodant taip, “kad skau
dėtų”, užtenka penkių šimtų, 
aukojančių po tūkstantinę ir 
daugiau. Pridėjus mūsų finan
sinių įstaigų bei pajėgesnių 
verslų stambesnius įnašus, li
kusi dalis lengvai ateis iš šim

tinių. Kanados lietuviams mi
lijonas dolerių - ne per daug! 
Vajaus organizatoriai sąmo
ningai nusistatė aukotojų ne
skirstyti į kategorijas, kaip 
tai daroma JAV lietuvių. Ne 
mecenatų, fundatorių ar kito
kiais titulais nupirktų, bet pa
gal visą išgalę vien iš lietuviš
kos sąžinės išplaukiančių au
kų reikia.

Kam yra sunkiau, nėra būti
na visą paskirtą auką atiduoti 
vienu metu. Galima ją išdės
tyti per keletą kartų iki atei
nančių metų pradžios. Atsi- 
mintina, jog aukas bus galima 
nurašyti nuo pajamų mokes
čių. Tokiu netiesioginiu būdu 
prisidės ir mūsų valdžios, ne- 
užrūstindamos savo taip pa
milto Gorbio.

Dar pagalbos Lietuvai vajui 
tinkamai nepasiruošus, aukos 
jau ėmė plaukti. Tačiau vieną 
kartą davę, nesijauskime savo 
pareigą tėvynei jau atlikę. 
Duokim ir vėl, ir vėl. Nors vie
nu ar kitu milijonu Lietuvos 
ekonomijos neatkursime, bet 
apčiuopama parama jau da
bar yra reikalinga. Būtų liūd
na, kad dėl dolerių stokos vi
sos politinės galimybės nebū
tų išnaudotos, kad mūsų tėvy
nainiai ir jų vaikai sirgtų ir 
mirtų be reikalingų vaistų. 
Aukštais pažymiais išlaikyki
me istorijos mums nustatytą 
tautinį egzaminą. Nelikime 
tėvynei kurti. Algim.

Amerikos lietuvių tautinės sąjungos seime Bostone buvo pagerbtas VLIKo 
pirmininkas dr. K. Bobelis už jo ilgy metų darbą Lietuvos laisvinimo sri
tyje. Iš kairės: inž. E. BARTKUS, V. JONUŠIENĖ, dr. K. BOBELIS, D. 
BOBELIENĖ irdr. L. KRIAUČELIŪNAS

Pagalbos Lietuvai vajus

Žymūnai apie Lietuvos...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Į klausimą, ar minėtai dek
laracijai buvo tinkamas lai
kas: “Mes labai ilgai laukėm 
savo nepriklausomybės, ir ko
vo 11 d. buvome įsitikinę, kad 
atėjo laikas ją skelbti. Tai bu
vo, aš manau, pribrendęs daly
kas, tačiau jos įgyvendinimo 
priemonės buvo per staigios”.

“Ar vyriausybė teiravosi Jū
sų nuomonės” — paklausė ko
respondentas. Kardinolas:

“K. Bendrija pilnai remia 
Sąjūdį. Vyriausybė? Ne, aš ne
galiu sakyti, kad ji atsiklausė 
mano nuomonės. Galiu pasa
kyti, kad vyriausybė per daug 
pasitiki savimi. Tai aklumas. 
Jei vyriausybė imasi tokios ri
zikingos politikos, tokio sku
bėjimo, tai nepriklausomybė 
ateis juo lėčiau. Nuo mūsų iš
minties priklauso “nepriklau
somybės ritmas, kuriuo ji 
ateis”.

Minėtą pokalbį su kardino
lu “Le Figaro” pavadino “Kar
dinolo rūstavimais”, matyt, 
ryšium su kritiškomis jo pasta
bomis. Ar jos buvo tiksliai per
duotos prancūzų skaitytojams, 
neaišku.

Lietuvos ministeris
Jau minėtasis “Le Figaro" 

1990.V.16 išspausdino savo ko
respondentės Kaune Veroni
kos Fontaine reportažą apie 
buvusį nepriklausomos Lietu

vos užsienio reikalų ministe- 
rį Juozą Urbšį, sulaukusį 94 
metų ir gyvenantį Kaune.

Esą ministeris atrodo suvar
gęs, netekęs normalaus balso, 
bet gerai atsimena praeities 
įvykius. Jis papasakojo pran
cūzų korespondentei, kaip 
Stalino buvo priverstas pasi
rašyti “savitarpio pagalbos” 
sutartį, Molotovo-Ribbentro- 
po sandėrį, palaidojusį Lietu
vos nepriklausomybę, ir pa
reiškė: “Aš negalėjau nepasi
rašyti.” Kai Lietuvos vyriau
sybei 1939 m. buvo įteiktas 
Kremliaus ultimatumas, Mo
lotovas pareiškęs: “Koks be
būtų jūsų atsakymas, Raudo
noji armija įžengs Lietuvon 
birželio 15 dieną. Privalote 
atsakyti iki rytojaus 10 v. ryto”.

Paminėjęs Lietuvos okupa
ciją, jos veikėjų suėmimus, J. 
Urbšys tarė: “Aš apsispren
džiau pasilikti savo tėvynėje 
ir dalintis jos likimu”. O tas 
jo likimas buvo — rusiškoji 
tremtis ir kalėjimas nuo 1941 
iki 1954 m. Būdamas kalėjime, 
1953 m. jis gavo žinią apie sa
vo tėvus: “Sužinojau, kad ma
no motina, tėvas ir brolis bu
vo mirę Sibire”. Čia J. Urbšys 
pravirko, balsas nutrūko, kū
nas sulinko...

Kaunan jis grįžęs 1956 m. 
Žmona Marija mirė po trejų 
metų. “Nuo 1960 m. gyvenu čia 
su savo dukterėčia, vienintele, 
grįžusia iš Sibiro lagerių”. G.

Kanados lietuvių dienų pro
ga, Hamiltone, gegužės 20 d., 
iškilmingo koncerto metu KLB 
valdybos vicepirmininkas ir 
Pagalbos Lietuvai vajaus Ka
nadoje pirmininkas Vytautas 
Bireta paskelbė oficialų va
jaus atidarymą. Vajaus šūkis: 
“Nepalikime Lietuvos vienos!” 
Iškilmingai paskelbtas vajaus 
Kanadoje tikslas: metų eigoje 
sutelkti vieną milijoną kana- 
diškų dolerių Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirminin
ko Vytauto Landsbergio vado
vaujamai valdžiai remti. Visos 
lėšos disponuojamos paties 
pirmininko Landsbergio ar jo 
įgaliotinio nurodymu. Kana
dos LB valdyba savo posėdyje 
balandžio mėnesio gale pa
skyrė Vytautą Biretą vajui va
dovauti, pritarė minčiai, kad 
visos Kanados lietuvių pastan
gos per ateinančius metus bū
tų sutelktos į vieningą Pagal
bos Lietuvai vajaus vykdymą. 
Tai vienintelis ir pirmas fi
nansinis vajus, kurio užduotis 
VISAS surinktas lėšas skirti 
TIESIOGINEI Lietuvos pa
galbai.

Pagalbos Lietuvai vajaus 
Kanadoje vykdomąjį komite
tą sudaro: pirm. Vytautas Bi
reta, sekr. Dalia Nausėdienė, 
ižd. Juozas Krištolaitis, infor

macija spaudai - Gabija Pet
rauskienė, ryšiams su apylin
kėmis - Gražina Ignaitytė ir 
Laima Beržinytė, nariai: Ka
zimieras Manglicas, dr. Mari
ja Arštikaitytė-Uleckienė, dr. 
Judita Čuplinskienė, dr. Ri
mas Karka, Dainora Juozapa
vičiūtė, dr. Juozas Sungaila, 
architektas Algimantas Bane- 
lis. Komitetas posėdžiauja jau 
mėnuo laiko kartą į savaitę.

Jau painformuotos visos Ka
nadoje veikiančios apylinkės, 
paruoštas vieno lapo skelbi
mas lietuviškuose laikraš
čiuose, paruošti kreipimaisi į 
apylinkes ir visuomenę, bei 
aukų lapai ir pažadų kortelės. 
Lėšoms pradėjus plaukti, pla
nuojama kas mėnesį laikraš
čiuose skelbti mėnesinę va
jaus būklę. Tokiam lėšų “ter
mometrui” parinkta Gedimi
no stulpai, sudaryti iš dėžu
čių, kurių kiekviena atstovau
ja $4,000 sumai. Tokiu būdu 
tautiečiai galės sekti kaip va
jaus iždas auga.

Didelę darbo naštą aukų 
rinkime apsiima nešti KLB 
apylinkių valdybos. Numaty
ta kreiptis asmeniškai telefo
nais, rinkti aukas po pamaldų, 
ruošti specialius renginius. 
Visą darbą koordinuoja Kana-

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

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

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

• Parūpinam jiems draudimą ir pervežimą iš Montrealio
• “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.

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

Al IUIFDFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd.,
nLUIv 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 MEDELĮ asmeniškai nurodytu 
telefonu. Į kitus kraštus suplanuojame keliones, taip pat parūpiname bilie
tus pigiausiomis kainomis.

dos pagalbos Lietuvai vajaus 
vykdomasis komitetas Toron
te. Į šį centrinį komitetą ne
oficialiai įeina apylinkių pir
mininkai.

Kanados lietuviai labai sku
biai ir dosniai atsiliepė į pra
dinius vajaus darbus. Vieno 
mėnesio laikotarpyje Pagal
bos Lietuvai vajus Kanadoje 
sutelkė arti $50,000, Australi
joje — $95,000, Brazilijoje — 
$10,000, PLB vajus JAV — $17, 
000. Lėšų skirstymas, gavus 
nurodymus iš Lietuvos, vyks
ta per centrinį Pagalbos Lie
tuvai vajaus centrinį vykdo
mąjį komitetą, kuriam pirmi
ninkauja PLB pirmininkas dr. 
Vytautas Bieliauskas. KLB at
stovas tame 5 asmenų komite
te yra vajaus Kanadoje pirmi
ninkas Vytautas Bireta. Bus 
bandoma dalintis finansine 
atsakomybe, kad nebūtų taip, 
jog visą finansinę naštą neštų 
tik vienas kraštas.

Pinigai vajaus ižduose ilgai 
nebus laikomi, nes Lietuvai 
pagalba reikalinga DABAR! 
Jau vykdomi du pagrindiniai 
projektai: vienas — komuni
kacijos Lietuvai srityje, parei
kalavęs virš $20,000; antras — 
humanitarinės pagalbos, vais
tų siuntos reikalu, pareikala
vęs $50,000. Šiems projektams 
vykdyti pirmasis dalį lėšų su
teikė Kanados pagalbos Lietu
vai vajaus iždas, o antrasis — 
Australijos pagalbos Lietuvai 
vajaus iždas. Šie du bandymai 
parodė, kad sutelkus savo fi
nansines išgales bendram va
jui, išeivija yra pajėgi teikti 
Lietuvai konkrečią pagalbą ir 
SKUBIAI!

Esame gyva tautos dalis! Tė
vynės rūpesčiai yra mūsų rū
pesčiai. Atėjo laikas, kai ne
begalime būti abejingi, ir turi
me privilegiją prisidėti prie 
tautos kovos dėl jos egzisten
cijos jau dabar savo dosnia au
ka Lietuvai.

Aukos $50 ar daugiau atlei- 
žiamos nuo mokesčių. Čekius 
rašyti KLB-PLB ir siųsti: KLB 
Pagalbos Lietvai vajus, 1011 
College St., Toronto, Ontario 
M6H 1A8. Gabija

Aukos KLB-menei
Pagalba Lietuvai vajaus aukos

$2,000 - B. Jackus, A. Gaigalas, 
J. Arštikaitis, A. Brazys, Vik. V. 
Dargis; $1,000 - A. Rūta, St. Eimu
tis, VI. P. Jankaičiai, A. A. Pilipavi
čiai, M. Lazdutis; $600 - A. Sau
lis; $500 - R. Rimas; $400 - A. Erš- 
tikaitis; $300-J. Vaičeliūnas; $250 
- V. Lapaitis; $200 - B. S. Jokuby- 
nai, C. Deltuvaitė, A. Petrauskas, 
A. Gurevičius, A. Mingėla; $150 - 
J. Jokubynas; $100-Kost. Meškaus
kas, A. Dragaišienė, S. Meškauskas, 
V. Sinkevičienė, M. Petronis, J. 
Staškevičius, P. J. Šimelaičiai, A. 
Petrauskienė, P. Girnius; $50 - A. 
Lemežys, A. Tėvelis; $10 - S. Do
meikienė.

Aukos KLB-bos veiklai
$1,000 - Pauline Browes, MP; 

$200 - Ch. Anderson; $150 - J. Arš
tikaitis, E. Mačiulaitis; $125 - R. 
Slavickas; $50 - A. Zarembaitė; 
$25- F. Juodkojis.

Nuoširdžiai dėkojame už visas 
aukas. Šiais metais pajamų mo
kesčių (Income Tax) kvitus jau 
pradėjome ruošti. Ateityje ban
dysim juos išsiųsti tuoj pat gavus 
auką. Šiuo metu esame pusmečiu 
atsilikę. Kvitus reikia saugoti nes 
dublikatai nebus išduodami. Atsi
prašome už pasitaikančias aukų 
skelbimuose klaidas. J. K.

KLB valdybos iždininkas
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Aukojo “Tėviškės žiburiams”

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

EUROPA LIETUVA

$2.500: Kanados Lietuvių Fon
das; $1.000: J. Gipas; $300: Kana
dos Lietuvių Fondas iš Kantautų 
procentų; $101: J. Lukša; $100: 
kun. A. Svarinskas, L. Baltrėnas, 
V. Urbonas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, S. Pake- 
turas, A. Liškauskas.

$70: A. Balčiūnienė, A. Čepulis; 
$52: S. Kneitas; $50: H. Sakalaus
kas, dr. J. Sungaila, Sudburio LŠS 
kuopa, kun. P. Dilys, Toronto Lie
tuvių namų vyrų būrelis; $41: D. 
Mackiala; $35: K. Barčauskas, A. 
Patamsis, P. Pekarskas; $26: P. Do- 
vidaitis; $25: A. Suvaizdis, SLA 
236 kuopa; $24: S. Jurgelis, N. Kas- 
pariūnienė; $21: V. Pundžius, F. 
Prankus.

$20: M. Jonušaitis, L Budrys, E. 
Bersėnas, B. Liškauskas, A. Čepu
lis, Lietuvių moterų klubų federa
cijos Los Angeles skyrius, J. Ged
vilas, A. Zalagėnas; $17: V. Krami- 
lius, V. Ručys, A. Valiulis, S. Do
meika, V. Skripkus; $16: J. Skla- 
daitis, P. Šukys, V. Adomonis; $15:
L. Pevcevičius, S. Druskis, P. Ži
linskas; $14: M. Petrauskis, K. Lat- 
wis, A. Bočkus, A. Latviūnas, V. 
Rastenis; $13: K.Čerškus, M. Tra- 
kis; $12: J. Ranonis, V. Dementa- 
vičius, St. Santvaras, T. Janel, A. 
Vaičiulaitis; $11: Z. Čečkauskas,
K. Martinkus, K. Janeliūnas, K. 
Linkus, P. Mickus.

$10: R. Paulionis, S. Jonaitis, J. 
Vieraitis, M. Genčius, V. Tamošiū
nas, V. Pleskus, D. Giedriūnas, A. 
Matulaitis, T. Bildienė, V. Bruz- 
gis, P. Stankus, A. Rackus, I. Šta- 
rienė; $8: L. Garbačauskas, P. Ba
ronaitis, V. Nutautas; $7: J. Migli
nas, V. Sonda, F. Mockus, K. Nau- 
dužas, I. Medžiukas, J. Vaineikis, 
S. Virpša, M. Mogėnis, F. Pargaus- 
kas, K. Ražauskas, B. Paliulionis, 
J. Ramas, B. Raila, B. Dundulis, A. 
Antanavičius, K. Čepaitis, O. Vile- 
niškis, O. Tačilauskienė, V. Lum- 
bis, kun. S. Šileika, E. Kalasaus- 
kas; $6: T. Rugys, K. Starkutienė, 
V. Jukna, M. Gelžinis, P. Petrėnas,
M. Stasevičius.

$5: P. Baftuonis, I. Kriaučiūnas,
L. Pilipavičius, N. Astravienė, E. 
Lorenz, Z. Rimša, J. Mockevičius, 
V. Lapaitis, O. Liutkevičius, N. 
Mazalaitė-Gabienė, B. Paprockas, 
P. Balys, V. Simanavičius, E. Kul
nys: $4: J. Jaram, T. Burokas, M. 
Urpšys, J. Rudys, S. Bužinskas, A. 
Dūdaravičius, N. Gailius, P. Par- 
gauskas, K. Truška, A. Norkevi
čius, B. Giedraitis, J. Dainoras, K. 
Vegys, P. Adams, M. Levišauskas,
D. Jankauskas, J. Ivanauskas, U. 
Paliulytė, J. Urbonas, J. Vansto
ne, V. Semaška, J. Maziliauskas,
S. Andruškevičius, A. Saunoris, 
B. Švedas, I. Statkevičius, I. Žol- 
pys, P. Vitas, P. Kariūnas, A. Ži- 
žys, B. Tamulis, A. Jadviršis, J. 
Bendoraitis, V. Menčinskas, J. Ga- 
taveckas, J. Mališauskas, J. Bajo
raitis, V. Laurinaitis, V. Macas,
T. Macas, M. Macas, V. Macas, P. 
Šimelaitis, S. Garliauskas, B. Jo
naitis, J. Skaudys, L. Ramonas, P. 
Račiukaitis, A. Pusdešris, T. Va- 
dauskas, I. Mačerinskas, S. Nacec- 
kas, V. Stanaitienė, B. Žutautas,
O. Naumanas, Z. Lapinas, V. Ro- 
ciūnas.

$3: P. Naudžiūnienė, J. Kriauče- 
liūnas, L. Antanelienė, A. Stanke
vičius; $2: S. Daugėla, V. Beliajus, 
A. Petrutis, L. Baltušis, A. Braš- 
kys, J. Maziliauskas, D. Mitkienė, 
A. Didžiulis, J. Naujokaitis, J. Ku
činskas, J. Andrukaitis; $1: Z. Rė
vas, O. Ropienė, A. Žinaitis, V. 
Kazlauskas, K. Stankus, O. Vėly
vienė, T. Vainauskas, B. Keburis,
E. Šepikienė, J. Samkovas, N. 
Strazdas, E. Senkus, R. Novog, B. 
Norkienė, A. Paškus, A. Ubeika.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$41: A. Valavičius; $40: J. Balta- 

kys, K. Poška, J. Juozaitis, kun. J. 
Znotinas; $37: J. Gudelis, P. Seibu- 
tis, E. Bartminas, V. Nakrošius, J. 
Janulaitis, V. Turūta, B. Laučys,
P. Grušas, S. Augaitis, A. Masio
nis, P. Šidlauskas, J. Ardys, A. Rū
kas, R. Paulionis, P. Žemaitis, D. 
Vidžiūnas; $36: A. Urbonas.

$35: J. Astravas, B. Blekys, E. 
Paulik, E. Blumas, J. Naras, D. 
Mackiala, R. Nemūra, A. Ručins
kas, V. Perkauskas, B. Rakauskas, 
M. Pike, P. Bigauskas, B. Endzelis, 
V. Dailydė, R. Kymantas, M. Že- 
meckas, dr. B. Vidugiris, P. Bal
sas, J. Gaivelis, E. Ginčauskas, V. 
Hanson, J. Romikaitis, A. Naruše
vičius, J. Mackevičius, A. Dvario- 
nas-Miklovaitis, V. Marozas, V. 
Milukas, S. Rukša, A. Patamsis, A. 
Obcarskis, B. Petrauskas, A. Pleš- 
kys, V. Pulkauninkas, E. Punkris, 
J. Ramas, K. Grigaitis, M. Biekša,
A. Beresnevičius, K. Balsienė, V. 
Andrulionis, V. Biliūnas, V. Čepė
nas, J. Andriulaitis, S. Mykoliū- 
nas, P. Murauskas, S. Staugaitis,
B. Sriubiškis, J. Stonkus, E. Al-

bricht, M. Bagdonas, A. Bubulis, 
P. Abromaitis, M. Kirkilas, S. Kar
nas, V. Kulikauskas, P. Judzentis, 
M. Jonikas, J. Kulikauskas, V. Kut- 
kevičius, L. Kongats, M. Kušlikis, 
P. Jokšas, T. Janel, A. Krausas, J. 
Mikalauskas, F. Barzdžius, V. 
Plečkaitis, P. Vytė, dr. M. Valad- 
ka, J. Petronis, R. Vaštokas, J. Arš
tikaitis, A. Vaičiulis, V. Urbonas, 
A. Žiobakas, V. Žalnieriūnas, D. 
Mogck, G. Carruthers, D. Karosas, 
P. Vizbaras, A. Masaitis, A. Misiū
nas, J. Juozapavičius, B. Neve- 
rauskas, J. Račius, M. Obelienius,
I. Kriaučiūnas, L. Prialgauskas, 
V. Šepkus, J. Slavėnas, B. Misevi
čius, L. Pilipavičius, E. Lorenz, 
Z. Rimša, V. Bakūnas, A. Šiukšta,
M. Zubrickas, J. Mockevičius, K. 
Beiga, E. Kuras, A. Kuras, V. La
paitis, D. Klibingaitis, J. Žilys, L. 
Raslavičius, V. Jokūbaitis, V. Plu- 
kas, A. Mičiūnas, V. Blinstrubas,
J. Vidmantas, A. Viskantas, M. Ig
natavičius, S. Starkutis, J. Labens- 
kas, K. Rimkus, A. Gaurys, J. Lapp, 
O. Liutkevičius, R. Girša, B. Pap
rockas, K. Matkevičius, B. Putna,
N. Mazalaitė-Gabienė, A. Patam
sis, M. Zakarevičius, J. Janušai- 
tis, A. Josiukas, S. Prekeris, S. Juo
zapavičius, J. Valiulis, dr. S. Če
pas, S. Vyskupaitis, J. Lasys, J. 
Petrauskas, J. Poška, J. Lukša, J. 
Janušas, J. Jasinevičius, A. Hraj- 
nik, A. Balnis, E. Dubininkas, J. 
Kralikauskas, E. Gruodienė, A. 
Budzilas, L. Baumgard, V. Tarnu- 
laitis, T. Tarvydas, J. Dobrovols
kis, V. Baliūnas, V. Kačergius, T. 
Lisauskas, J. Lindsay, V. Demen- 
tavičius, H. Steiblys, A. Simanavi
čius, J. Lesčius, K. Tuba, V. Sta
naitis, J. Karka, S. Daugėla, L. Ko- 
sell, I. Bumelis, A. Kalūza, A. Po
vilonis, S. Stanaitis, G. Zarkis, J. 
Linkūnaitis, A. Mickus, J. Morkū
nas, A. Matulaitis, I. Vibrys, V. 
Mačikūnas, V. Normantas, P. Čiur
lys, L. Stulginskas, S. Labuckienė, 
A. Galdikas, G. Šernas, H. Bukaus
kas, Z. Stanaitis, A. Samson, S. 
Šerkšnas, dr. A. Šležas, G. Sirutis, 
D. Šablinskas, V. Orlickas, K. Ra
šytinis, J. Rimšaitė, R. Giedra, J. 
Kloris, S. Gaidauskas, P. Puško- 
rius, A. Ruginis, A. Vibrys, P. Ma
cijauskas, K. Kudirka, G. Mitalas,
J. Pilipavičius, V. Poškus, I. Rose, 
A. Pintulis, M. Prikockis, A. Ruk- 
šys, dr. R. Zabieliauskas, B. Zno
tinas, F. Ramonas.

Garbės prenumeratą atsiuntė
$100: S. Rakštienė, P. Dronsei- 

ka; $97: L. Kirkilis; $80: V. Karde
lis; $75: J. Vyšniauskas; $70: O. 
Skrebūnas, P. Basys; $65: A. Pivo
riūnas; $57: J. Stundžia, E. Spu- 
das; $54: S. Šalkauskas.

$50: dr. J. Sungaila, V. Vaičiū
nas, N. Kardelis, G. Rodke, I. Joerg, 
S. Narmontas, J. Aukštakalnis, V. 
Abramavičius, J. Olšauskas, A. 
Empakeris, J. Mickevičius, A. 
Rubšys, A. Svirplys; $47: A. Luko
šius, A. Jonikas, B. Cvirka, I. Anta
naitis, A. Rauba, S. Blusys, I. Bis- 
kys, S. Žvirblys.

$45: H. Bitneris, A. Garkūnas, M. 
Lembertas, J. Taoras, G. Dirsė, K. 
Šapočkinas, P. Dovidaitis, V. Mik
šys, V. Dunderas, V. Vaitkus, dr. 
A. Dickson, G. Smolskis, A. Saka
las, W.S. Kuzmos Ltd., S. Kneitas,
A. Klemka, A. Šidlauskas, G. Sa
kus, K. Pabedinskas, A. Urbonas,
B. McDonald, A. Dvarionas-Miklo- 
vaitis, R. Namikas, Z. Tumosa, J. 
Simanas, K. Račiūnas, A. Čepė
nas, L. Baltrėnas, S. Mačiulaitis,
K. Astravas, E. Adomavičius, prel. 
J. Bertašius, vysk. P. Baltakis, 
OFM, dr. L. Kriaučeliūnas, V. Kra
sauskas, A. Suvaizdis, I. Wilkins, 
V. Valkavičius, J. Tamulionis, P. 
Žilinskas, E. Sinkys, H. Sakalaus
kas, dr. J. Mališka, H. Jasinskas.

Už dvejus metus garbės prenu
meratą atsiuntė: $96 — A. Mačiulis.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: $70 — J. Nar- 
gelas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame gar
bės bei rėmėjo prenumeratoriams 
ir visiems, kurie siųsdami regu
liarią prenumeratą, prideda ir 
auką. Taip pat dėkojame atsiun- 
tusiems už loterijos bilietėlius 
didesnes sumas.

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

110/220 VOLTS
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110220 V • MULTISYSTEM • TAI»VIDEO • AUDIO • APPLIANCES • CflYSTAL A CHINA
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OUR ĘQUIPMEhjT WORKS WQRLDWIDE

EUROPA
NATIONAL PANASONIC

NV-M7EN

Dvikasetinis radijo magnetofonas-S99.99

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visą rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos
• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

ENCHANTE «
IMPORTERS EXPORTERS 2938 Dundas St. W. nftQ-l

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



Ar panaikins Lietuvos blokadą?
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tarpvalstybinę problemą, kaip 
jis sako, skyrybų arba išsisky
rimo, kur bus daug visokių kon
krečių klausimų ir piliečių tei
sių, nuosavybių, investacijų, 
gynybinių interesų užtikrini
mo. Mes apie tai kalbam, kad 
esam pasiryžę tai svarstyti ir 
užtikrinti. Čia jau prasidėtų 
konkrečios derybos.

Suprantama, kad baigti blo
kadą, man atrodo, jam ir pa
čiam norisi, ir kuo greičiau. 
Reikia, kad būtų tuo pačiu me
tu iš abiejų pusių kas nors pa
daryta, o ne iš vienos pusės. 
Reikalaujama ne mūsų kapitu
liacijos, bet, atseit, mes netu
rime reikalauti ir Tarybų Są
jungos kapituliacijos. Čia jie 
daugiau tokio psichologinio 
pobūdžio politiniai dalykai, 
bet jie irgi turi reikšmės ...

♦ * ♦
— Grįžtu vėl prie to, ko aš 

prašiau, kad būtų atsižvelgta 
ir į blokados realiąją pusę. Jei
gu ji atsiliepia mūsų žemės 
ūkio krašto derliaus reika
lams, tai ji smogia ir mūsų var
totojui Tarybų Sąjungai. Jis 
pats labai nelogiškai elgiasi, 
naikindamas būsimą produk

AfA 
MIRUI CHAINAUSKUI 

iškeliavus amžinybėn,
žmoną DANUTĘ, dukrą SILVIJĄ, sūnų MARIŲ, jų 
šeimas, kitus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame bei kartu liūdime -

"Pašvaistės" choras

AfA 
MIRUI CHAINAUSKUI 

mirus,
jo žmoną DANUTĘ, sūnų MARIJŲ su žmona, dukrą 

SILVIJĄ su vyru, jų gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

S. E. Kerai Jurgis Paulionis

AfA
ADELEI BERNOTAITIENEI 

mirus,
RIČARDĄ BUDNIKĄ ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame- Prisikėlimo parapijos

kredito kooperatyvas

Golfo klubo nariui

AfA 
PRANUI PARGAUSKUI

mirus,
jo šeimą giliai užjaučiame -

Toronto lietuvių golfo klubas

AfA 
PETRUI JANUŠAIČIUI

mirus Lietuvoje,

brolį JURGį JANUŠAITL žmoną VERONIKĄ ir
šeimą skausmo valandoje giliai užjaučiu -

2152 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 2A8 
Tei. 487-2147, vakarais tel. 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ 
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ciją, kurią gautų iš Lietuvos, 
ir, žinoma, veda į tokias įtam
pas, kurios yra nepalankios 
taip pat ir susitarimui, nes 
prievartaujamas nebūtinai 
gali būti palaužtas. Jis gali nu
siteikti nepasiduoti nė už ką ...

Ir kitas dar mano prašymas, 
kurį aš išdėsčiau, buvo išklau
sytas. Aš tikiuosi, kad bus at
sižvelgta bent kiek į jį, kad pri
laikytų galbūt tokius stropius 
karvedžius, kad jie nepradėtų 
prievarta šiom dienom grobti 
Lietuvos jaunuolių, kurie at
sisako eiti karo tarnybon. 
Jums galbūt žinoma, kad Ar
mėnija nė vieno neužregistra
vo pagal šaukimą. Tas žinoji
mas yra gana paplitęs. Kad 
Lietuvoje nebūtų bandymų 
imti prievarta, nes konkretūs 
rezultatai bus turbūt nedide
li, o politiniai būtų labai blo
gi.. . Politiniai vadai galėtų 
galbūt juos šiek tiek perspėti 
arba bent jau neraginti. Maž
daug tokia buvo to viso pokal
bio apimtis. Ir galiu, apibend
rindamas pasakyti, jog man 
atrodo, kad pakankamai nuo
širdi ir tikrai konstruktyvi tą 
kartą jautės dvasia, kuri teikė 
daugiausia vilties ... (LIC)

V. Skirgaila

Ministerės pirmininkės Kazimieros Prunskienės sutikimas gegužės 1 d. Toronto Lietuvių namuose. Nuotraukoje 
iš kairės: Lietuvos gen. konsulas H. LAPAS, ministerė pirmininkė K. PRUNSKIENĖ, KLB valdybos pirm. A. 
PACEVIČIUS, KLB Toronto apylinkės valdybos pirm. R. STRIMAITIS Nuotr. O. Burzdžiaus

Tarptautinė konferencija Kopenhagoje
Dalyvauja 35 valstybės • PLB informuoja apie padėtį Lietuvoje

J. V. DANYS

Ši konferencija yra dalinė 
Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencija svars
tyti tik žmogaus teisėms.

Sovietams norint įteisinti 
pokarines sienas, o Vakarų 
valstybėms — baigti “šaltąjį 
karą”, 1975 m. pasirašyta va
dinamieji Helsinkio susitari
mai. Sutarta mažinti karinį 
ginklavimąsi, bendradarbiau
ti ekonominėje srityje, keis
tis technologijos ir mokslo ži
niomis, užtikrinti pagrindines 
žmogaus teises, palengvinti 
tarptautinius ryšius ir 1.1.

Susitarimus, vadinamąjį 
“Helsinkio aktą” pasirašė 33 
Europos valstybės ir JAV su 
Kanada. Pagal Helsinkio aktą 
Lietuva, Latvija ir Estija yra 
Sovietų Sąjungos dalys. Tuo 
Helsinkio aktas mums buvo 
ir yra nepalankus. Lietuva 
prieš Kopenhagos konferenci
ją prašė ją priimti bent stebė
toju, bet tai buvo atmesta. 
Konferencijoje dalyvauja tik 
Helsinkio aktą pasirašiusios 
valstybės. Beveik visi posė
džiai būna uždari, sprendimai 
turi būti priimti vienbalsiai.

Peržiūros konferencijos
Helsinkio akte numatyta, 

kad pasirašiusios valstybės 
periodiškai susirinks patik
rinti, kaip vykdomi įsiparei
gojimai. Sovietai jau pirmoje 
peržiūros konferencijoje Belg
rade 1977 m. atsisakė svarstyti 
politinius ir žmogaus teisių 
klausimus, ir Vakarų valsty
bės jų nespaudė. Atoslūgio po
litika truko iki 1982 m., kai 
JAV prezidentu tapęs Ronal
das Reaganas pradėjo griež
tesnę politiką Madride vyks
tančioje peržiūros konferen
cijoje. Iki to laiko pareiškimai 
Lietuvos klausimais, daugiau
sia pateikiami VLIKo, nesusi
laukdavo dėmesio — Vakarų 
valstybės vengė susikirtimo 
su sovietais.

Madrido konferencijoje Ka
nados užs. reikalų ministeris 
Mark MacGuigan pasiūlė šauk
ti trumpas peržiūros konfe
rencijas svarstyti tik žmogaus 
teisėm. Pasiūlymas po ilgo so
vietų priešinimosi buvo pri
imtas. Taip pat JAV ir Kana
da siūlė pripažinti nevaldines 
organizacijas (NGO), priimti 
jų memorandumus ir įvairią 
informaciją bei leisti stebėti 
konferencijas.

Konferencija Otavoje
Pirmoji ESBK žmogaus tei

sių klausimu įvyko Otavoje 
1985 m. Šiais laikais dažnai 

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

girdime apie žmogaus teisių 
konferencijas, nes jų apsauga 
yra visiems svarbi. Tačiau rei
kia atskirti tokių konferenci
jų tikslus ir svarbą. ESBK (Eu
ropos saugumo ir bendradar
biavimo konferencija) yra 35 
valstybių oficiali žmogaus tei
sių konferencija. Tai nėra or
ganizacijų ar sambūrių konfe
rencija. Ji mums svarbi, nes 
seka žmogaus teisių padėtį 
Sovietų Sąjungoje — tai daro 
valstybių vyriausybės.

Kanada davė daug laisvės 
nevaldinėm organizacijom ir 
su jomis bendradarbiavo. Tuo 
pasinaudojo Kanados baltie- 
čiai. Latvių Bendruomenės 
vicepirm. dr. L. Lukss vado
vaujant, Kanados latvių, lie
tuvių, estų, ukrainiečių, čeko- 
slovakų, lenkų ir vengrų bend
ruomenės įrengė 2 savaitėm 
bendrą informacijos biurą, 
suruošė eilę spaudos konfe
rencijų ir demonstracijų.

Lietuvių Bendruomenė pa
brėžė Bažnyčios bei religijos 
persekiojimus ir politinius 
kalinius. Pirmą kartą tokioje 
tarptautinėje politinėje kon
ferencijoje išvardinta kelio
lika persekiojamų ar įkalintų 
lietuvių.

Ruošimasis Kopenhagai
Žmogaus teisių konferenci

ja Kopenhagoje vyksta 1990. 
VI.5-29. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė pradėjo ruoštis 
konferencijai prieš pusmetį. 
Užmegzti ryšiai su Lietuva, 
buvo renkama informacija ir 
dokumentacija apie žmogaus 
teisių pažeidimus, sekta Lie
tuvos spauda, sudaryti kon
taktai su organizacijomis ar 
asmenimis. Taip pat pasiųsta 
Lietuvon pilna informacija 
apie Helsinkio susitarimus, 
konferencijų eigą ir galimy
bes paveikti delegatus.

Paruošti prasmingą doku
mentaciją ar memorandumus 
šiom konferencijom nelengva. 
Esant “geležinei uždangai” ar 
jos likučiams, Lietuvoje buvo 
mažai kas žinoma apie Helsin
kio aktą. Dabartiniai veikėjai 
yra perkrauti darbais. Be to, 
susisiekimas dar vis sunkus, 
todėl buvo sunku gauti infor
maciją.

Deja, šioje Atlanto pusėje 
darbą atliekančių žmonių ir
gi labai trūksta, ypač studiji
niam politinio pobūdžio dar
bui (paruošimui medžiagos 
panašiom tarptautinėm kon
ferencijom). PLB valdybai 
kiekvienu atveju tenka suda
ryti specialią komisiją.

Memorandumo bruožai
Paruošto memorandumo 

(36 p., priedų 14, iš viso 50 p.) 
įvade trumpai nurodomi isto
riniai Lietuvos valstybingumo 
bruožai. Viename priede ap
rašoma, kaip atsidurta krizi
nėje įtampoje, pateikta įvykių 
chronologija.

PADĖKA
A. a. BALYS KEBURIS

mirė 1990 m. gegužės 28 d., palaidotas 
gegužės 31 d. Ingersoll katalikų kapinėse.
Šeima reiškia nuoširdžią padėką giminėms ir drau

gams už aukas Mišioms, paguodos žodžius ir gėles.
Ačiū visiems dalyvavusiems koplyčioje, šventovė

je ir palypėjusiems velionį įamžino poilsio vietą.

Helen Keburienė ir šeima

Nurodoma, kad Helsinkio 
akto VIII principas užtikrina, 
kad kiekviena tauta turi teisę 
nuspręsti, kokią kultūrinę, 
ekonominę ir politinę santvar
ką nori pasirinkti. Lietuva, pa
gal patvirtintą procedūrą, de
mokratiniu būdu išrinko par
lamentą, kuris paskelbė Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimą. Todėl jos nepripažini
mas ir represijos yra aiškus 
pačių sovietų pasirašytų susi
tarimų laužymas. Pridėta spe
ciali mokslinė studija, parašy
ta prof. B. Meissnerio iš Koel- 
no, V. Vokietijos, universiteto, 
apie to apsisprendimo princi
po galiojimą Baltijos kraš
tuose.

Kiti memorandumo skyriai: 
žmogaus teisių bei ryšių pažei
dimai, konfliktai dėl karinės 
prievolės, socialiniai klausi
mai. Tarp 14 priedų yra Lietu
vos prokuratūros protokolai 
apie žiaurius žmonių muši
mus, desantininkams prievar
ta užimant valdinius pastatus, 
premjerės Kazimieros Pruns
kienės pareiškimai JAV-bių 
Helsinkio komisijos apklau
soje.

Organizuoti dalyvavimą Ko
penhagos konferencijoje PLB, 
JAV LB ir Kanados LB pave
dė vicepirm. Gabijai Petraus
kienei, kurios tam tikslui su
darytos komisijos nariai — dr. 
Milda Danytė, J. V. Danys ir 
Gintė Damušytė padėjo rašyti 
memorandumą ir priedus, Vi
da Žalnieriūnaitė — redaguo
ti. Leidinį apipavidalino Aida 
Vekterytė.

Memorandumas su priedais 
iš anksto pasiųstas 35 valsty
bėms, kurios yra konferenci
jos narės. Lietuvių Bendruo
menėms Anglijoje, V. Vokieti
joje, Švedijoje, Šveicarijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje, JAV 
ir Kanadoje pasiųsta ta pati 
medžiaga, kad jos tiesiogiai 
įteiktų savo kraštų delegaci
joms ir prašytų kelti Lietuvos 
reikalus.

Į Kopenhagą Lietuvių Bend
ruomenei atstovauti, įteikti 
informaciją delegacijom ir 
spaudai, dalyvauti spaudos 
konferencijose, susitikti su 
mums palankiom delegacijom 
pirmajai savaitei išvyko PLB 
vicepirm. Gabija Petrauskie
nė ir LIC vedėja Gintė Damu
šytė. Paskutinei savaitei vyks 
Rūta Girdauskaitė, KLB val
dybos narė, Viktoras Nakas, 
LIC vedėjas Vašingtone, ir 
Narcizas Prielaida, Šveicari
jos LB pirmininkas.

Labai svarbu turėti atstovus 
iš Lietuvos, todėl susitarta, 
kad atvyks rinkti Sąjūdžio at
stovai. Jie gali būti priimti 
kaip nevaldines organizacijos 
(NGO) nariai. PLB įsiregistra
vo, kaip ir ankstyvesnėse kon
ferencijose, kaip NGO, todėl 
galės naudotis kai kuria Dani
jos ir konferencijos sekreto
riato parama stebėti konfe
renciją.
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Baltijos valstybių tarybos pareiškimas 
Dėl Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos 
nuolatinių gyventojų teisių ir laisvių vieningo įstatyminio reguliavimo principų

Baltijos Valstybių Tarybos 
Delegacijų Susitikimo, įvyku
sio 1990 m. birželio 6 d. Jūrma
loje, dalyviai pareiškia, kad 
jų valstybių nuolatinių gyven
tojų teisių ir laisvių vieningo 
įstatyminio reguliavimo pa
grindas yra Visuotinė žmogaus 
teisių deklaracija, Europos 
saugumo ir bendradarbiavi
mo pasitarimo valstybių atsto
vų Vienos susitikimo dalyvių 
baigiamasis dokumentas, taip 
pat kiti pripažinti tarptauti
niai susitarimai.

Jos išreiškia savo šalių pa
sirengimą prisijungti prie 
Tarptautinio pakto dėl pilie
tinių ir politinių teisių, socia
linių ir kultūrinių teisių, Fa
kultatyvinio protokolo prie 
Pakto dėl pilietinių ir politi
nių teisių, bei kitų atitinkamų 
tarptautinių dokumentų.

Estijos Respublika, Latvijos 
Respublika ir Lietuvos Res
publika, rengdamos visus įsta
tyminius aktus, vadovausis 
šiuose dokumentuose įtvirtin
tomis normomis, tarp jų ir to
mis, kurios numato užsienio 
šalių piliečių ir asmenų be pi
lietybės teises ir laisves.

Delegacijų Susitikimo daly

Buvusių Sibiro tremtinių žodis
Sibirinių trėmimų metinių proga Vilniuje buvo paskelbtas 

atitinkamas raštas. Čia spausdinama jo ištrauka
Tremtiniai artimai bend

rauja su Bažnyčia ne tik šią 
gedulingą birželio 14 dieną. 
Grįžę į Lietuvą tremtiniai, 
dažnai neturintys jau nei svei
katos, nei artimųjų, labai pa
geidavo turėti ne tik kambarė
lį tremtinių bendrijoje, kur 
galėtų pasišnekėti apie savo 
žemiškuosius rūpesčius — bu
tą, darbą, pensiją, vaistus, bet 
ir prieglobstį savo iškankin
tai dvasiai.

Bažnyčia iš karto atsiliepė 
į mūsų prašymą — Vilniaus ar
kikatedroje bazilikoje pašven
tinta Tremtinių ir kankinių 
koplyčia, kurios altorių puo
šia nuostabus viduramžių me
no kūrinys — Jėzaus Kristaus 
kančia, Šv. Tėvo dovanota Lie
tuvos Bažnyčiai Krikšto jubi
liejui paminėti. Bet kuriuo 
metu užėjęs į mūsų koplyčią 
matai palinkusį maldoje iš
kankintą Sibiro tremtinį, sie
kiantį Viešpaties palaimos. 
Visa Lietuva laukia Elektrė
nuose statomos bažnyčios, ku
ri turės Lietuvos kankinių bei 
tremtinių vardą.

Pagerbdami gražią Motinos 
dienos šventę, mes šaukiamės 
išmintingo ganytojiško žodžio, 
paguodžiančio netektyje ir su
tvirtinančio tikėjimą. Rūsčią 
rugpjūčio 23-sios dieną mes 
kviečiame Bažnyčią suteikti 
mums stiprybės sunkioje ko
voje už tautos išlaisvinimą 
nuo užgrobėjų, nes šioje viso 
pasaulio tautų interesų pai
niavoje tik Viešpaties Dievo 
tvirta pagalbos ranka gali mus 
išvesti į tikėjimo, doros ir lais
vės šviesą.

Bažnyčios sūnūs važiuoja su 
mumis į tolimiausius Sibiro 
kampelius, kad suteiktų pa
guodą ir stiprybę artimiesiems, 
perlaidojant žuvusius Lietu
vos žemėje. Net tolimojoje 
Tiksi, Lenos žiotyse, Dievo 
tarno ranka lydėjo iškastus iš 
amžino įšalo ir vežamus į Lie
tuvą jos vaikus. O Krasnojars
ko krašto Rešotų konclagerio 
7 režiminio lagerio, vadinamo 
Kraslag 235/7, kapuose pasta
čius iš geležinkelio bėgių pa
minklą žuvusiam tautos žiedui 
ir pašventinus jį, į katalikų ku
nigą kreipėsi dešimtys vieti
nių gyventojų — rusų su prašy
mu pakrikštyti jų vaikus. Krikš
to apeigos, atliktos ošiant tai
gos medžiams prie rūstaus 
Lietuvos inteligentijos aukų 
paminklo, suteikė tai vietovei 
ypatingą dvasingumą. Čia da
bar ateina vietiniai gyvento
jai kaip į šventą vietą, net vi
sose apylinkėse jie pastatė ro
dykles su užrašais, nukreipian

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

džiovintuvus 6. Centrinius dulkių
3. Elektrines plyteles siurblius Ir kt. (rengimus

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

vės yra tos nuomonės, kad Es
tijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 
gyvenančių TSRS piliečių tei
sių ir laisvių nustatymas yra 
vienas iš derybų su TSRS ob
jektu, ir svarstant šį klausimą 
jos sieks, kad būtų saugomi ir 
vystomi ekonominiai, sociali
niai, kultūriniai ir humanita
riniai Baltijos valstybių nuo
latinių gyventojų ryšiai su jų 
istorine Tėvyne.

Delegacijų Susitikimo daly
vės imsis priemonių realizuo
ti baigiamojo akto ir Madrido 
Baigiamojo akto dėl naciona
linių mažumų nuostatas, bei 
sudaryti sąlygas, skatinančias 
nacionalinių mažumų etninį, 
kultūrinį, kalbinį ir religinį 
savitumą.

Estijos Respublikos 
AT Pirmininkas

A. Ruitel
Latvijos Respublikos 

AT Pirmininkas
A. Gorbunovs

Lietuvos Respublikos 
AT Pirmininkas

V. Landsbergis

Jūrmala, 1990 m.
birželio 8 d.

čiais į paminklą.
Gražiausi ir prasmingiausi 

paminklai žuvusiems tremti
niams, politiniams kaliniams 
ir rezistentams atminti stato
mi dažniausiai greta bažny
čios, šventoriuje. Štai Vilniaus 
Kalvarijų bažnyčios švento
riuje 1990 m. gegužės 3 dieną 
buvo pašventintas paminklas 
lenkų tautybės tremtiniams, 
kurie jau nuo 1939 metų ken
tėjo nuo bolševikinės prie
spaudos. Visi geležinkelio bė
giai iki Vorkutos, Volgogrado, 
Astrachanės, Saratovo, Kutai
si apylinkės buvo nuklotos tos 
tautos kalinių kauleliais. Baž
nyčia, vienijanti įvairių tautų 
kankinius jų kilniuose sie
kiuose, ne tik teikia paguodą 
kenčiantiems, stiprina tikėji
mą Dievo apvaizda, bet ir tel
kia tautas jų kovoje prieš blo
gį, smurtą ir neteisybę.

Bažnyčios vadovaujamas 
tremtinių-piligrimų žygis į 
Lenkiją pas Čenstochavos Die
vo Motiną sutelkė net šiais 
sunkiais laikais virš 500 pili
grimų iš Lietuvos. Jie dalyva
vo Sibiro kankinių ir Katynės 
aukų muziejaus atidarymo iš
kilmėse, meldėsi ir atgailavo 
kartu su Lenkų Katalikų Baž
nyčios vadovais, prašydami 
Lietuvai laisvės ir stiprybės.

Tremtiniai ir politiniai ka
liniai dažnai grįžo į Tėvynę 
jau be sveikatos, be šeimos, be 
aiškios socialinės padėties. 
Jie niekam nebuvo reikalingi, 
niekas nesiruošė jais rūpin
tis. Tik Bažnyčia ištiesė savo 
tvirtą pagalbos ranką. Ir da
bar katalikiškos organizacijos 
šelpia tremtinius pinigais bei 
vaistais. Vienuolynų ir katali
kiškų moterų organizacijų pa
galba rengiamasi įsteigti Ka
talikiškąją ligoninę Vilniuje, 
vėliau ir kituose Lietuvos mies
tuose.

Tautos vienybė, tvirti dvasi
niai ryšiai tarp tremtinių ir 
Bažnyčios, tikėjimas Dievo ap
vaizda ir malone liūdną Gedu
lo dieną leidžia vadinti Gedu
lo ir vilties diena, Lietuvos 
atgimimo, laisvės ir nepriklau
somybės diena. Mūsų viltis — 
tai tautos dvasinis atgimimas, 
pasiryžimas siekti laisvės ir 
Dievo malonės, dorovingas ir 
garbingas gyvenimas. Šiame 
kelyje daug iškentėję tremti
niai ir jų artimieji su meile 
bei viltimi žvelgia į savo dva
sios ganytojus, ištikimus Lietu
vos Katalikų Bažnyčios sūnus.

Vilniaus tremtinių 
bendrijos koordinatorius 

Ričardas Saulius Žukauskas



Rašytojas a.a. VYTAUTAS ALANTAS. Portretas, pieštas dail. Danguolės 
Šeputaitės-Jurgutienės

Pro Liepkalnio vartus...
Į nutolstantį a.a. Vytautą Alantą (Jakševičių) (1902-1990)

Ne akimis, bet širdimi žiū
rime ir palydime: su gailesčiu, 
su užuojauta, su prisimini
mais. Ir su nerimu — kas pa
keis, kas užpildys atsiradusią 
spragą šeimoje, literatūroje, 
žurnalistikoje? O šiapus var
telių raštijos žinovai kabina 
ilgą velionies kūrybos sąrašą. 
Anapus — nutolstantis pavirs
ta mažyčiu juodu taškeliu.

Ką išsinešė?
Iškeliavimas per Jurgines, 

balandžio 23-čiąją. Simboliš
ka, nes tai tradicinė krausty
mosi diena. Ką velionis persi
keldamas paliko, lietuvių lite
ratūros ir kultūros istorija 
skelbs ilgą dramaturgo, belet
risto, publicisto sąrašą kūri
nių, kurie žmones nuteikia, 
formuoja, skiepija idėjas, gvil
dena nuomones, ryškina pai
nu gyvenimą, iškelia lietuviš
kumo vertybes ir prasmę. Ką 
velionis iškeliaudamas pasi
ėmė? Ne mums spręsti, ne 
mums spėlioti. Tik kas velio
nį pažinojo, gali būti liudi
ninkais, kad tai būta draugiš
ko, šilto žmogaus, o lietuvis, 
ypač romantiško požiūrio se
nasis, su giliom tradicijom 
ir savitu gyvenimo būdu, jam 
buvo nepamainomas idealas, 
net ir skaudžiose aplinkybė
se, kuriose sunku išsilaikyti 
nenukrypus nuo gerojo kelio. 
Velionis ieškojo šviesių die
nų žmogui ir savo tautai, vi
sai nežiūrėdamas, kada jos 
buvo — dabar ar tolimoje pra
eityje. Bandė suprasti nege
roves ir nesantaikas, visa ap
rėpdamas plačiu tolerantišku
mo žvilgsniu.

Sau vadovas
Tokį įspūdį nesunku man 

buvo susidaryti, pora metų 
drauge atostogaujant, klau
santis jo paties kūrybos aiš
kinimų skautų vadovų suvažia
vimuose, taipgi ir pasisvečiuo
jant velionies ir ponios Ire
nos vaišinguose namuose. Ką 
gi — tenka skirtis ir su pa

Neįmanoma išmatuoti ko netekome...
Vilniaus universiteto rektoriaus prof. J. Kubiliaus sveikinimo 

žodis Lietuvių katalikų mokslo akademijos konferencijoje 
1990 m. vasario 17 d. Vilniaus universitete

EKSCELENCIJOS, 
GERBIAMOSIOS IR 
GERBIAMIEJI!

Įtampa tarp Didžiosios Bū
ties Paslapties ir žmogiškosios 
pastangos įprasminti savąjį 
buvimą šiame pasaulyje — be
ne pagrindinis visos kultūros 
šaltinis. Dievas — kaip tikėji
mas, Dievas — kaip abejonė, 
Dievas — kaip tasai, prieš ku
rį žmogus pakelia maištą. Ta
čiau net ir pastaruoju atveju 
Dievas egzistuoja kaip neįma
noma paneigti Realybė.

Jau ne kartą pasaulio istori
joje skambėjo fanfaros džiū
gaujančių legionierių, kurie 
tarėsi pasiekę pergalę ir galu
tinai įveikę, anot jų, absurdiš
kiausią žmonijos iliuziją. Bet 
vos tik nutildavo tie triumfo 
maršai, visi jie patys nepajus
davo, kaip, melsdami atleidi
mo, suklupdavo po kojomis To, 
kurį ką tik sakėsi pervėrę ie
timi.

Regis, esame liudininkai 
šios, dar kartą prieš mūsų akis 
pasikartojusios, istorinės dra
mos. Kas be ko, nėra tokio sai

čiais artimiausiais. Kol dar 
visi drauge, kažkaip atrodo, 
kad to niekada nebus. Tada tik 
ima noras džiaugtis kiekviena 
diena, kiekviena švente, gra
žiomis atostogomis ir drau
gais. O ir tuose gyvenimo 
džiaugsmuose velionis buvo 
sau vadovas: ir atostogų me
tu sėsdavosi prie kūrybos, kuri 
jam buvo ne mažiau reikalinga 
kaip vaistai taip iki pat gy
venimo pabaigos. Jokio pasi
gailėjimo nelauk — jokių ato
stogų darbdavė Kūryba to
kiems žmonėms neduoda. Tar
pais pasirodydavo, kad ir prie 
kortų stalelio velionis kažkur 
kitur, ir užtat dažnai būdavo 
geras partneris tiems, kurie 
užsimoję laimėti.

Plačiu žvilgsniu
Kartą sėdėjom kalbėdamiesi 

ir prisimindami praėjusio ka
ro dienas. Kai suglaustai pa
pasakojau apie vieną laikotar
pį, jis pastebėjo: “Apie tai 
būtų galima knygą parašy
ti” . . . Manding, velionis 
ir į gyvenimo vingius žiūrėjo 
kaip į pagrindinę medžiagą 
kūrybai. Toks požiūris gali 
pateisinti kiekvieną apsi
sprendimą ar likimą, kai jie 
virsta kūrybinių siužetų šal
tiniais. Pasaulėžiūrinė sro
vė velioniui buvo pasirinktas 
gyvenimo takas. Bet niekada 
jis nevengė nė plačiųjų vieš
kelių, kuriais žygiavo ir kitaip 
mąstantys. Šitai turėjau pro
gos patirti, kai vieno pobūvio 
metu keli velionies svečiai 
diskutavo apie veiksnių nesu
tarimus ir pirmenybes.

Cape Codo pajūry nebebus 
vieno margo skėčio ir kėdu
tės, nuo kurios velionis žvelg
davo į burlaiviais mirguliuo
jančią įlanką ir į pilką pušy
no juostą aname krante. Kartą 
jis tai palygino su senovės Lie
tuvos giriomis, į kurias iš to
lo žiūrėdavę pikti kryžiuo
čiai ... Lietuva. Šiandien jai 
viskas: ir kūrybinis palikimas, 
ir pelenai. ..

Č. Senkevičius

ko, kuriuo galėtume išmatuoti 
visa tai, ko netekome (.. .).

Vis dėlto, viltis, jog dar vi
siškai neišseko mūsų gyvastin
goji dvasia, teikia pasitikėji
mo savimi bei leidžia švieses
nėmis akimis žvelgti į ateitį. 
Prie pirmapradžių savo egzis
tencijos pamatų grįžtam. Grįž
ta ir universitetas. Jo per prie
vartą užslėpti skliautai šian
dien tarytum vėl atsigaubia, ir 
visi mes su nekantrumu lau
kiame, kol atgimstanti mūsų 
dvasia nusipelnys dieviško
sios palaimos.

Todėl itin džiugu šiuose se
nuose mūsų Alma Mater rū
muose sveikinti visus Jus čia 
susirinkusius ir tuos, kurie 
mus ištikusių didžiausių ne
gandų metuose svetur tęsė Ne
priklausomoje Lietuvoje pra
dėtus darbus, ir tuos, kurie 
per didžiausius vargus ir kan
čias kaip akies vyzdį saugojo 
vos berusenančią tiesos bei 
meilės kibirkštį, ir tuos, kurie 
dar tik ateina ir ruošiasi visu 
savo gyvenimu prisidėti prie 
šios didžiosios statybos mūsų 
dvasios rūmo — Dievo namų

“Ieškančiojo pėdsakai”
Evangeliniai mąstymai poetine forma, dvelkiančia naujumu

A. TYRUOLIS

Egzegetinės, Evangelijas 
aiškinančios literatūros, pra
dedant jau ankstyvaisiais 
“Evangelijų išguldymais”, esa
me turėję ne per daugiausia. 
Dabar išleistoji kun. dr. Kęs
tučio Trimako evangelinių 
mąstymų knyga “Ieškančiojo 
pėdsakai” yra visiškai naujo, 
ne tiek egzegetinio, kiek dis
kursyvinio pobūdžio knyga. 
Nauja ypač savo išraiškos for
ma ir mąstymo būdu. Čia teš
kantysis yra pats Kristus, ku
ris ieško žengsiančių jo pėd
sakais, nors iš tikrųjų patys 
mąstymai yra to ieškojimo at
skleidimas, ir tik retkarčiais 
teišgirstame Kristaus žodžius, 
autoriaus atkurtus.

Kristaus gyvenimui nuo gi
mimo iki Kryžiaus aukos pa
svarstyti skirta 12 skyrių, 
simboliškai menančių dvyli
kos apaštalų liudijimą.

Ši knyga ypač skiriasi nuo 
kai kurių anksčiau išleistų 
panašios tematikos knygų pir
miausia savo išviršiniu pobū
džiu, kur mąstymai išreikšti 
eilėdarine forma. Laisvosios 
eilėdaros forma išdėstyti evan
geliniai mąstymai nebūtinai 
pretenduoja į poetinį kūrinį, 
nes ne tas jų tikslas, o be to 
šalia poetinių priemonių aps
tu ir prozinės, eilinės kalbos 
išraiškos. Vis dėlto eiliuotoji 
forma su palyginti gausiais 
poetiniais įvaizdžiais ir vaiz
dais skaitytoją nuteikia kur 
kas pakiliau, nei kasdienine 
ar moksline kalba parašyti 
darbai. Tai juo būdingiau, kad 
autorius Evangelijose užfik
suotus Kristaus gyvenimo ir 
veiklos duomenis interpretuo
ja kai kur gana originaliai, 
sugestyviai, su gilumine psi
chologine įžvalga, kartu nenu
toldamas ir nuo tradicinės 
mąstysenos reikalavimų.

Apskritai atrodo, kad auto
riui bus ypač rūpėję Kristaus 
mokslo veikmę, nusėdusią į gi
liai įmintus pėdsakus, išreikš
ti pasiremiant dialektine sam
prata, nors ši veikmė iš esmės 
kitaip ir nesireiškė — kaip pa
saulio išganymu, jo išvadavi
mu iš amžino pasmerkimo 
grėsmės.

Toji samprata kaip tik ir iš
reikšta dažnu priešpriešiniu 
minčių ar vaizdų sustatymu. 
Štai vienas kitas tokio susta
tymo pavyzdys: “Taip, tai buvo 
Tiesos reikalas: ne tos, kurios 
jie ieškojo, bet tos Tiesos, kuri 
jų ieškojo” (p. 158). “Jis norėjo 
juos iš blogio išgelbėti. O jie 
tenorėjo, kad jis išvaduotų 
juos iš romėnų” (p. 191). “Jie 
kalė Jo rankas, kad jis daugiau 
nelaimintų. Jis rankas ištiesė,

Atsiųsta paminėti
NAUJOJI VILTIS. Politikos ir 

kultūros žurnalas. Redaktorius 
-Vytautas Abraitis. Leidėjai: Lie
tuvių studentų tautininkų korpo
racija “Neo-Lithuania” ir Ameri
kos lietuvių tautinė sąjunga. Ad
ministracija: 1005 Sherwood Rd., 
La Grange Park, IL 60525, USA.

TECHNIKOS ŽODIS 1990 Nr 1. 
Pasaulio ir Amerikos lietuvių in
žinierių ir architektų PLIAS/ 
ALIAS žurnalas. Išeina kas trys 
mėnesiai. Redaktorius — Vikto
ras Jautokas. Leidžia ALIAS Či
kagos skyriaus techninės spaudos 
sekcija. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Čikagoje.

MAIRONIS. Aus der Lyrik dės 
litauischen Dichters Maironis. 
Aus dem Litauischen ins Deutsche 
uebertragen — Nachdichtung von 
Alfred Franzkeit. Tai Maironio 
poezijos rinktinė, išversta į vo
kiečių kalbą Alfredo Frauzkai- 
čio, 95 psl. Leidinys užsakomas 
šiuo adresu: Alfred Frauzkeit, 
In den Wiesen 3, D-2839 Wehr
bleck, Germany.

Vytautas-Antanas Dambrava, 
HISTORIA DE UN PACTO INFA- 
ME (Niekšingo sandėrio istorija). 
Centro Lituano de Informacion, 
New York. Impreso en Venezue
la par Ediciones Paulinas, 1989, 
p. 71.

kiekvieno iš mūsų sieloje.
Tikiuosi, kad atsikurianti, 

o tikriau po pusės šimto metų 
Lietuvoje savo darbą pratę
sianti Katalikų mokslo akade
mija bus nelyginant toji arka, 
po kuria nuolat skambės, poe
tiškai tariant, dangiškųjų sfe
rų muzika. Tegul tai būna mei
lės, tiesos, gėrio ir grožio mu
zika. Dievop kopiančios sielos 
muzika. Sėkmingo ir vaisingo 
darbo Jums, gerbiami konfe
rencijos dalyviai! 

kad prikaltomis laimintų” 
(p. 212).

Be abejonės, šios ištraukos, 
knygoj išreikštos eilėdarine 
forma, veikia sugestyviau, nors 
priešpriešinis sustatymas sa
vaime būdingas.

Daugiau į kūrybinį atsišlieji- 
mą nei į tradicinę atramą rei
kia įskaityti kai kurias auto
riaus interpretacijas, kurių 
Evangelijose gal ir neišskai- 
tysim. Pvz. kaip sūnų palaidū
ną ėjęs gelbėti jo brolis ir be
gelbėdamas pats skaudžiai nu
kentėjęs (p. 124). Arba kaip de
vyni išgiję raupsuotieji, kad 
ir vėliau, vis tik atėjo Kristui 
padėkoti (p. 173). Išradingas 
pariziejaus žmonos (egoistės 
— “aš esu aš”) sustatymas su 
Magdalena (altruiste — “Jis 
yra Jis”) (p. 118-119).

Šalia psichologinės įžval
gos kartais iškyla ir filosofinė 
mintis su būdingu opoziciniu 
sustatymu, kaip pvz.
Žmogus yra savo žodžiuose: 

tuščias ar pilnas, 
žeidžiąs arguodžiąs (p. 175).

Turbūt į psichologinį auto
riaus nusiteikimą reikėtų 
įskaityti ir infantilinę išraiš
ką žodžiais ar vaizdais, kaip 
pvz. tariamą Kristaus kreipi
mąsi į Tėvą: “Tėti mūsų” (taip
gi vietoj Motinos kai kur pa
vartoja Mama ir pan.). Be fa- 
miliariškumo čia gal ne ma
žiau suprantama ir nuolanku
mo dorybė (plg. p. 181).

Mąstymai baigiami primini
mu svarbiausiosios Kristaus 
misijos žemėje:
Sūnus atėjo į tarpą žmonių, 
kurią bandymas be Dievo kurti 

žemėj rojų
baigės nelaime (p. 255).

Šalia kitų užuominų apie 
“žmogų be Dievo” tai ypač bū
dingas įspėjimas modernia
jam žmogui, kurio ideologija 
kartais visiškai grėsmingai 
sušlubuoja.

Šiuose evangeliniuose mąs
tymuose įžvalgumas kartais 
lenktyniauja su poetine išraiš
ka. Nors šalia gausių ir gerai 
nusisekusių įvaizdžių pasi
taiko ir gana kasdieniškų žo
džių ar posakių, bet yra ir ne
mažai mąstymų, kurie įsiver

Skulptūra “Žinia”, vienas iš pas
kutinių skulptoriaus KĘSTUČIO 
PATAMSIO ir architekto JAUNU
ČIO MAKERIŪNO darbų. Skulp
tūra bus atidengta Elektrėnuose, 
minint Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo metines. Tai žinia 
pasauliui, kad imperija griūva ...

žia ir į grynosios poezijos lan
ką. Pvz. tokie eilėraščiai kaip 
“Kelyje” ar “Prikaltas {vykdy
tojas” gali drąsiai lenktyniauti 
su ne vienu moderniuoju (o gal 
ir tradiciniu) poetu. Bet auto
riui, be abejonės, pirmiausia 
rūpėjo ne pati poezija, o re
liginis mąstymas, išreikštas 
pakilesniu poetiniu žodžiu.

Kęstutis Trimakas, IEŠKAN
ČIOJO PĖDSAKAI. Evangeli
niai mąstymai, 267 p. 1989 m. 
Židinys, c/o R. ir S. Kunstma- 
nai. Knygą apipavidalino, teks
tą rinko ir laužė Teresė Bogu- 
tienė, spaudė “Draugo” spaus
tuvė.

Guido Gezelle

VIESULAS
(Wild wind)

Laukinis vėjas 
viesulu veržias, 
vejasi 
ką tik sutinka. 
Po milžino žingsniais 
viskas palinksta, 
niekas nelieka 
ant vietos.

Nulaužia, 
palaužia, 
nuverstą medį 
sudaužo, 
suveltos velėnos, 
vėpsoja vienos, 
pasibaisėjusios.

Jis mala medieną, 
per dieną
1 dulkes ir akmenį 
sumala, 
tame sūkury, 
vėjai būry 
perkūno trenksmu 
patrankys.

Baisiai uždusęs, 
bado, ir baido, 
be jausmo, 
tarytum jautis, 
laukinius ragus, 
įpykęs, žiaurus, 
į medį įdūręs 
nulaužė.

Giria vėl atbunda, 
kai girdi nubundant 
tolyn, 
lyg vėjo nebūtų, 
sakyk, kas drįstų 
į akis išlįsti, 
viesului 
dar nepraūžus?

AŠAROS
(Traenen)

Dar visai nepraaušo, 
bet šaltoje migloje, 
tamsa lėtai gatvėmis slenka, 
o medžiai, 
lyg šešėliai, vos matomi, 
verkia su tikromis ašaromis.

Dar vis nelyja, 
bet drėgnas, smulkutis 
vos juntamas rūkas, 
slinkdamas sukas, 
rūksta kaip dulkės 
ir slepiasi debesyse.

Jau visai supilkėją, 
pilkume susilieja 
žemė ir pilkas dangus, 
o medžiai, 
lyg šešėliai, vos matomi, 
verkia su tikromis ašaromis.

1897.1.27-28

QUID EST VERITAS!
Ar jauna, ar sena 
teisybė yra, 
tik neatrandama, 
nesunaikinama.

Tik neatrandama? 
Nesunaikinama ?
Gi viskas dingsta 
kas nėra randama.

1860 (?)

VANDENS LAŠELI 
MIELAS
(Lieve druppel water)

Vandens lašeli mielas, 
kristalo taip skaidraus, 

nuplauni mano sielą 
žibėjimu dangaus.

Rausvai, melsvai geltonas 
žėri kaip paauksuotas, 

tarytum burtų monas 
vaivorykšte spalvotas.

Ant debesų baltųjų, 
virš marių mėlynų, 

plauki kartu su vėju 
taip toli nuo žmonių.

Ir nebegrįžk į žemę, 
kaip ašara skaisti, 

pasaulis čia užtemęs 
ir Viešpats taip toli.

ŽENTĄ TENISONAITĖ, 
Belgija
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gi kultoriimeje veikloje
Prieškarinės nepriklausomos 

Lietuvos paskutinio užsienio rei
kalų ministerio Juozo Urbšio at
siminimų knygų “Lietuva lemtin
gaisiais 1939-1940 metais” išlei
do Mauro Baronio leidykla Itali
joje. Atsiminimus italų kalbon 
išvertė lietuvių kalbą mokantis 
baltistas Pietro Umberto Dini. 
Itališkai laidai buvo panaudota 
lietuviškoji 1988 m. “Minties” 
laida su papildytu tekstu ir italams 
skaitytojams skirtu J. Urbšio įva
du. Itališkos laidos viršelis pa
puoštas M. K. Čiurlionio “Preliu
do” spalvota reprodukcija; sekan
tis puslapis — nufotografuota 
Martyno Mažvydo pirmosios lietu
viškos knygos eilute: “Imkit ma
ne ir skaitykit . . .”

Pfalzo galerijoje Kaiserslau- 
terne, V. Vokietijoje, kovo 4 — 
balandžio 16 d.d. buvo surengta 
modernių skulptūrinių vaizdų pa
roda “Perėjimai”. Jon įsijungė 
keturios Britanijos sostinėje Lon
done gyvenančios skulptorės — 
Christine Merton, Diane Mac- 
Clean, Rosie Leventon ir Elena 
Gaputytė, priklausančios “Dia
metro” susivienijimui.. Buvusi 
Toronto lietuvaitė E. Gaputytė 
parodon įsijungė naujausiu sa
vo kūriniu “Už spiegračio — Tro- 
fimovsko aukoms atminti”. Tujos 
kūrinį sudarė įvairaus dydžio 
grupelėmis išdėstyti balti medi
niai kėgliai, spindintys ledine 
Arktikos šviesa. Sukrečiantį Si
biro tremties vaizdą papildė pa
svirusi juoda gedulo vėliava, Tra- 
fimovsko salas ir Lenos deltą ap
lankiusio Raimundo Urbakavi- 
čiaus nuotraukos, Dalios Grin- 
kevičiūtės į anglų ir vokiečių 
kalbas išverstos atsiminimų iš
traukos. Parodos atidarymo kon
certe dalyvavusi Hamburgo aukš
tosios muzikos mokyklos prof. dr. 
Raminta Lampsatytė fortepijonu 
atliko ir du lietuvių kompozito
rių kūrinius — Vytauto Bacevi
čiaus “Meditaciją” ir Felikso Ba
joro “Raudą”.

Pasaulio lietuvių katalikų 
bendrijos 1990 m. visuomeninin
ko premija buvo paskirta archyva
rui Leonardui Keruliui, gimusiam 
1909 m. birželio 28 d. Vilniuje, 
nuo 1973 m. dirbančiam Pasau
lio lietuvių archyve Čikagoje. 
Tūkstančio dolerių premija jam 
įteikta ateitininkų sendraugių 
vakaronėje. Bendrijos valdybos 
pirm. dr. Juozas Meškauskas pri
minė, kad visuomenininko pre
mijai buvo gauta 10.000 dolerių 
iš mecenato prel. dr. Juozo 
Prunskio. Jai panaudojamos pa
lūkanos, gaunamos už šią sumą. 
Dr. J. Meškauskas taipgi supa
žindino su šiemetiniu laureatu 
L. Keruliu, nepriklausomoje Lie
tuvoje dirbusiu pašto viršininku 
įvairiose jos vietovėse. Išeivijo
je jis susidomėjo archyvine me
džiaga, ypač lietuvių trėmimu į 
Sibirą pirmosios okupacijos me
tais. Iš įvairių šaltinių rinko 
ištremtųjų pavardes, tremties 
vietas, kol pagaliau 1981 m. su
darė martirologijos veikalu ta
pusį 1941 m. tremtinių sąrašą su 
19.285 pavardėm. Jis ir dabar pa
pildo tą sąrašą, paruošia ar pa
deda paruošti anuometinių tremti
nių paskirstymą pagal jų įvairias 
grupes. Šios didžiulės L. Keru- 
lio pastangos ir buvo įvertintos 
visuomenininko premija.

Šešioliktosios Australijos lie
tuvių dienos įvyks Melburne šių 
metų pabaigoje. Jos bus pradėtos 
gruodžio 26 d. iškilmingu atida
rymu, literatūros ir dainos vaka
ru, o baigtos gruodžio 31 d. Nau
jųjų metų sutikimu. Kitos dienos 
bus skirtos tautinių šokių ir dai
nų šventėms, jaunimo talentų va
karui, saviveiklinio teatro spek
takliui, sporto šventei. 1991 m. 
sausio 2 d. bus atidaryta Austra
lijos lietuvių skautų rajoninė sto
vykla. Dienų renginius papildys 
jų metu įvyksiantys suvažiavimai, 
kuriuos ruošiasi surengti Austra
lijos lietuvių jaunimo sąjunga, 
ALB krašto taryba, Australijos 
lietuvių katalikų federacija, mo
kytojai, šauliai, inžinieriai ir 
architektai. Rengėjai į Austra
lijos lietuvių dienas mėgino pa
kviesti vienintelį Lietuvos kar
dinolą Vincentą Sladkevičių, kvie
timo negalėjusį priimti dėl dabar
tinių svarbių įvykių Lietuvoje bei 
kitų įsipareigojimų. Sutikimas bu
vo gautas iš Telšių vyskupo Anta
no Vaičiaus. Jo kelionės Australi
jon mecenatai —Vincas ir Eugeni
ja Stagiai. Vysk. A. Vaičius ap
lankys ne tik Melburno, bet ir Sid
nio bei Adelaidės lietuvius. Aus
tralijos lietuvių dienų atidaryme 
gruodžio 26 d. vysk. A. Vaičius su 
lietuviais kunigais koncelebruos 
Mišias Šv. Patriko katedroje.

Tradicinis “Poezijos pavasaris- 
90” buvo surengtas gegužės 25- 
27 d.d. Negailestingai sumažinti 
pagrindinių Lietuvos laikraščių 
“blokadiniai numeriai” neturėjo 
vietos nei reportažams, nei kitiems 
išsamesniems rašiniams. Bendrą 
vaizdą atskleidžia “Poezijos pa- 
vasario-90” rengėjų komisijos 
pirm. Valentino Sventicko labai 
trumpa visų renginių santrauka 
“Literatūroje ir mene”. Šventės 
aukuras buvo uždegtas Dainų slė
nyje Kaune. Šiemetinio poezijos 
pavasario laureate buvo paskelb
ta Gražina Cieškaitė. Kitas pre
mijas laimėjo: Salomėjos Nėries 
— Danutė Paulauskaitė, Kosto 
Kubilinsko — Liutauras Degė- 
sys, Zigmo Gėlės — Dalia Jazu- 
kevičiūtė, “Nemuno” žurnalo — 
debiutuojantis poetas J. Čemno- 
lonskas, Vilniaus miesto, kultū
ros tarybos — skaitovas R. Abu- 
kevičius. “Poezijos pavasario- 
90” dalyviai Vilniuje gėlėmis pa
puošė poetų paminklus, lankėsi 
Lietuvos rašytojų muziejuje, Vil
niaus grąžtų gamykloje. Kaune 
jie susikaupė prie Laisvės pamink
lo, su skaitytojais susitiko Mai
ronio lietuvių literatūros muzie
juje, “Lituanikos” fabrike. Aly
tuje buvo atidengtas A. Jonyno 
muziejus, įteikta Lietuvos aklų
jų draugijos premija prozininkei 
B. Jonuškaitei. Poetų grupės lan
kėsi Punske, Lazdijuose, Ignali
noje, Vievyje, Elektrėnuose, Vil
kaviškyje, Šakiuose, Radvilišky
je bei jų apylinkėse. Baigminis 
poezijos vakaras įvyko Vilniuje, 
Šv. Jono bažnyčioje. Rengėjų ko
misijos pirm. Valentinas Sven- 
tickas nusiskundžia, kad šiemet 
šventėn negalėjo įsijungti užsie
nio poetai ir svečiai, negavę So
vietų Sąjungos vizų. V. Sventic- 
kas taipgi pabrėžia ir sumažėju
sį žiūrovų skaičių šventės rengi
niuose. Mat seniau visus vilioda
vo poezijoje prasiveržiantys už
draustos tiesos žodžiai. Dabar 
jau tų žodžių neužtenka, reikia 
įdomesnių renginių.

Lietuvos kultūros kongresas 
gegužės 18-20 d.d. Vilniaus 
sporto rūmuose susilaukė baveik 
1.500 atstovų iš vietinių kūrybi
nių sąjungų, tautinių bendrijų, 
Lietuvos kultūros fondo, partijų, 
organizacijų, valdžios ir vyriau
sybės institucijų. Jų gretas papil
dė apie 3.000 svečių, į kurių eiles, 
deja, negalėjo įsijungti apie 300 
vizų negavusių išeivijos lietuvių. 
Kongresas buvo pradėtas M. K. 
Čiurlionio simfonine poema “Jū
ra”, atlikta Lietuvos filharmo
nijos simfoninio orkestro su di
rigentu Juozu Domarku. Kalbėjo 
etnografė prof. dr. Pranė Dundu
liene, kompozitorius Konradas 
Kaveckas, poetas Justinas Mar
cinkevičius. "Kongreso dalyvius 
sveikino Lietuvos aukščiausio
sios tarybos pirm. Vytautas Lands
bergis, atskubėjęs iš posėdžių 
salės ir jon vėl grįžęs spręsti 
nepriklausomos Lietuvos proble
mų. Kongreso dalyvius nudžiugi
no popiežiaus Jono Pauliaus II 
atsiųstas sveikinimas. Pirmuo
sius pranešimus skaitė: Romual
das Ozolas — “Politinės tenden
cijos ir kultūra”, Krescensijus 
Stoškus — “Pagrindiniai kultū
ros ir politikos principai”, Osval
das Balakauskas — “Kultūros me
morandumas”. Pirmoji kongreso 
diena baigta vakarinėmis Mišio- 
mis Vilniaus arkikatedroje.

Lietuvos laikraščių “blokadi- 
niuose numeriuose” paskelbti 
trumpi pranešimai neatskleidžia 
šio svarbaus kongreso pilno vaiz
do. Iš jų betgi sužinome, kad buvo 
penkiolika sekcijų, nors minimos 
tik šešios — 1. “Kultūros pavel
das”, 2. “Lietuvos politinės kul
tūros perspektyvos”, 3. “Religija 
atsinaujinusioje Lietuvos kultū
roje”, 4. “Baltų kultūros proble
mos”, 5. “Etninės kultūros vieta 
dabartinėje kultūroje”, 6. “Naujas 
posūkis į Vakarus”. Visumos po
sėdžiuose ir sekcijose padaryta 
daug pranešimų, susilaukta karštų 
diskusijų, tačiau programiniai 
nuostatai nebuvo priimti. Liko 
daug kritinių pastabų ir pataisų, 
kurioms apibendrinti reikia lai
ko. “Tiesos” atstovė Milda Augu
lytė rašo: “Iš kongreso diskusi
jų ryškėjo kultūros atnaujinimo 
keliai — atgaivinti etninę kultū
rą, išsaugoti ją ne kaip muzieji
nį eksponatą, bet kaip gyvą šal
tinį, padedantį išlaikyti tautos 
dvasinį mentalitetą, neleidžiantį 
ištirpti beveidžiame pasaulio ka
tile. Globoti ir tausoti kultūros 
paveldą. Grąžinti prideramą vietą 
krikščioniškajai kultūrai. O svar
biausia — grįžti prie doros, nes 
nei kultūros, nei tautos atgimi
mas neįmanomas be dorovinio pri
sikėlimo'”. _T _ ?
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R I S I K E LI M O 
Parapijos kredito kooperatyvas
— 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

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

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

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

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................  14 %
2 metų ................  14 %
3 metų ................  14 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... l23/4%

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 įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 45 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

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. nr. 600, Toronto M5H 2Y2 
Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320 *

Niujorko LAK meisteris
ŠALFASS žaidynės Bostone

1990 m. gegužės 25-27 d.d ir jų 
pasekmės.

Vyrų A klasės krepšinis
Šioje klasėje varžėsi 7 komandos: 

Niujorko LAK — praeitų metų meis
teris, Toronto “Aušra” ir “Vytis”, 
Hamiltono “Kovas”, Čikagos “Ne
ris”, Detroito “Kovas” — praeitų 
metų vicemeisteris ir Čikagos “Li- 
tuanica”. Varžybos vyko komandas 
suskirsčius į A ir B grupes, kur 
pirmųjų dviejų vietų laimėtojai 
kiekvienoje grupėje vėliau žaidė 
paskutinio rato ir pagaliau finalų 
bei paguodos rato dėl 3-4 vietų su
sitikimus. Kiekviena komanda žaidė 
su kiekviena kita (round robin siste
ma), nestabdant laikrodžio (run
ning time). Buvo dviejų dienų var
žybos, kiekvienai komandai teko 
žaisti 3 rungtynes per dienų.

Grupėje A — 4 komandos. Čika
gos “Neriai” laimėjus prieš Hamil
tono “Kovų” 59:56, Toronto “Aušrų” 
85:72 ir Niujorko LAK 58:57 buvo už
sitikrinta pirmoji vieta šioje gru
pėje. Niujorko LAK pelniusį laimė
jimų prieš Toronto “Aušrų” 65:53 ir 
Hamiltono “Kovų” 72:54 liko antroje 
vietoje. Pagaliau Hamiltono “Kovas” 
ir Toronto “Aušra” (“Kovas” laimėjo 
rungtynes 70:55) iš tolimesnių var
žybų iškrito.

Grupėje B — 3 komandos. Toron
to “Vyčiui” laimėjus prieš Detroi
to “Kovų” 78:63 ir Čikagos “Litua- 
nicų” 57:50 buvo užsitikrinta pir
moji vieta šioje grupėje. Gi “Litua- 
nica”, laimėjusi prieš Detroito “Ko
vų” 49:48, paliko antroje vietoje.

Pusiaufinaluose grupės A laimė
toja Čikagos “Neris” susitiko su 
grupės B antrosios vietos laimėto
ja Čikagos “Lituanica”, kur be var
go nuskynė pergalę 64:46 ir pasi
stūmėjo į baigmę. O grupės A pirmo
sios vietęs laimėtoja Niujorko LAK 
žaidė su B grupės pirmosios vietos 
laimėtoja Toronto “Vyčio” komanda. 
LAK taip pat lengvai pelnė 66:49 
laimėjimų prieš “Vytį” ir pasiekė 
baigmę.

Finalinės rungtynės dėl ŠALFASS 
1990 m. meisterio vardo nebuvo 
to lygio, kuris buvo pademonstruo
tas Toronte 1989 m. finalinėse rung
tynėse tarp Detroito “Kovo” ir Niu
jorko LAK (LAK jas laimėjo 104:103). 
Šiose rungtynėse Niujorko LAK su
triuškino “Nerį” 105:67 (48:36) ir 
tapo 1990 m. ŠALFASS meisteriu 
antrų kartų iš eilės. LAK koman
doje išskirtinai gerai žaidė Ričar
das Šimkus, Jurgis Shimko ir sve
čias Artūras Karnišovas, kuris, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos, stu
dijuoja ir žaidžia krepšinį vieno 
universiteto komandoje Amerikoje.

Paguodos rato rungtynėse trečių
jų vietų išsikovojo Toronto “Vytis”, 
laimėdamas 50:37 (23:14) prieš Či
kagos “Lituanicų”. “Vyčio” koman
doje žaidė Jonas Karpis, neseniai 
grįžęs iš Lietuvos, išbuvęs nepil
nų sezonų, gindamas Vilniaus “Sta
tybos” spalvas sovietų aukščiau
sios krepšinio lygos pirmenybėse.

Kėgliavimas
Pirmenybėse dalyvavo 22 žaidėjai 

ir jos vyko komandinėse ir indivi
dualinėse varžybose. Dalyvavo 9 
žaidėjai iš Toronto “Jungties”, 5 Ha
miltono “Kovo” ir 8 Bostono “Gran
dies”.

Komandinėse varžybose, grupėje 
A, 1 vietų laimėjo Toronto “Jungtis”,

AUDRA DANAITYTĖ, Toronto 
sporto klubo “Jungtis” kėgliavimo 
ir beisbolo sekcijų vadovė

Nuotr. Sig. Krašausko

jo R. Šimkus su 79 smūgiais, antro
je liko R. Astrauskas su 80, trečioje 
ir ketvirtoje vietose — W. Ubeika su 
82 ir K. Eimantas — taip pat su 82 
smūgiais. Moterų klasėje laimėtoja 
tapo I. Kymantienė su 86 smūgiais.

Išlyginamųjų smūgių sistemoje I. 
Kymantienė — pirmoji su 64, D. Ma- 
rijošius — su 68 ir D. Vaičiūnas — 
su 68 smūgiais. Sviedinio arčiausia 
skylės varžybose laimėtojais tapo 
R. Grigas, Aug. Simanavičius ir A. 
Balnis. Nežinomosios skylės laimė
tojas — J. Juodikis. Turnyrui vado
vavo A. Stauskas.

LIETUVIŲ 
a KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

Greitas ir tikslus pa tarną rimas!

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

ZHIotgioo 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 
/iilSltfltJ Islington, Ontario M9B 1A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

surinkusi 630 taškų (Anita Stephen
son, Jane Stulginskas ir Juozas Stul- 
ginskas). Grupėje B 1 vieta teko To
ronto ir Bostono mišriai komandai, 
surinkusiai 456 tšk. (Gediminas Ra- 
čiukaitis, Patty Zenkus — bostonie
čiai, Rebecca Jasas ir Rita Pau
lauskas — Toronto).

Individualinėse varžybose, vyrų 
klasėje, 1 v. laimėjo J. Stulginskas 
156 tšk. ir 2 v. — Michael Jaglowitz, 
148 tšk., abu Toronto “Jungties” 
sportininkai. Moterų klasėje 1 v. lai
mėjo J. Stulginskas, 192 tšk. ir 2 v. G. 
Cottreau, 173 tšk. — Toronto “Jung
tis” taip pat

Varžyboms vadovavo Michael Jag
lowitz ir Audra Danaitytė iš Toron
to. Jiems talkino Rimas ir Angelė 
Grigoniai iš Bostono.

Šachmatai
Pirmenybės buvo pravestos 5-kių 

ratų šveicarų sistema. Laiko riba — 
50 ėjimų per 2 vai ir 30 min. “sudden 
death”. Pirmenybėms vadovavo 
Bronius Skrabulis, ŠALFASS šach
matų komiteto pirm. Vytautas Nas- 
vytis. Dalyvavo 6 šachmatininkai ir 
pasekmės sekančios: 1 v. J. Chrola- 
vičius, 3.5 taškai, Hamiltono “Ko
vas; 2 v. V. Jukšys, 3 tšk., svečias iš 
Lietuvos. Trečia vieta dalinosi E. 
Staknys, Niujorko LAK ir V. Nasvy- 
tis, Klivlando “Žaibas”, surinkęs 
po 2 taškus. Toliau sekė S. Eiva, 1.5 
tšk. ir B. Skrabulis 0.

Ledo ritulys
Žaidynėse dalyvavo 4 komandos: 

Bostono “Grandis”, Toronto “Jung
tis”, Hamiltono “Kovas” ir Čikagos 
“Gintaras”. Varžyboms vadovavo 
Šarūnas Norvaiša. Pirmų vietų ir 
ŠALFASS 1990 m. meisterio titulų 
laimėjo Hamiltono “Kovas”. Antro
je vietoje liko Toronto “Jungtis”, 
praeitų metų meisteris. Varžybos 
pravestos, žaidžiant kiekvienai ko
mandai su kiekviena (round robin 
sistema) ir pagal laimėtų rungtynių 
skaičių bei taškų santykį išvesti lai
mėtojai. Lietuvių ledo ritulys nėra 
nacionalinės lygos (NHL) lygio, ta
čiau žaidimu galima gėrėtis. Daug 
gražių prošvaisčių individualinia
me bei komandiniame žaidime.

Apie žaidynių pasekmes daugiau 
sekantį kartų.

Golfo žinios
1990 m. birželio 2 d. Springwater 

golfo aikštyne Toronto lietuvių gol
fo klubo turnyre dalyvavo 35 golfi- 
ninkai. Vyrų klasėje 1 vietų laimė-

“Vėjas” žaidžia vėl...
Šiaurės Amerikos lietuvių krep

šinio rinktinė, 1989 m. liepos mėnesį 
sėkmingai žaidusi Lietuvoje prieš 
geriausias krašto komandas (6 rung
tynės — 4 laimėjimai), šių metų lie
pos 2-7 d.d. dalyvaus “Basketball 
Canada”, Kanados vyrų rinktinės 
ruošiamame draugiškame turnyre 
Kanadoje. Rungtynės Vyks Toronte, 
St. Catharines, Windsore ir Lon
done.

1990 m. liepos 2 d., 7.30 v.v., Hum
ber College patalpose “Vėjas” žais 
prieš UNC. Liepos 3 d. Humber Col
lege patalpose — Kanada prieš UNC. 
Liepos 4 d. St. Catharines mieste - 
Kanada prieš UNC. Liepos 5 d. Wind
sore — “Vėjas” prieš Kanadų. Lie
pos 6 d. Londone — Kanada prieš 
UNC ir liepos 7 d. 2 v.p.p. Humber 
College patalpose — “Vėjas” prieš 
Kanadų. Liepos 7 d. vakare Toron
to Lietuvių namuose — “Vėjo” orga
nizuojami šokiai, kurių metu gros 
“Gintaro” grupė iš Čikagos. “Vėjas” 
numato dar parungtyniauti su To
ronto “Estonia” ir “Cross-Eyed 
Bear” komandomis.

“Vėjo” komandų papildys: C. Alek
sinas, 7 pėdų aukščio, centras, iš 
Waterbury, Conn., anksčiau žaidęs 
NBA “Golden State Warriors” ko
mandoje Ispanijoje ir paskutinius 
3 metus žaidžia italų profesionalų 
lygoje. Profesionalas Juozas Ar
lauskas (6’-9”), krašto puolėjas iš 
Rochesterio, 3 metus žaidęs Ispani
joje, ir M. Planskis (6’-6”) iš Bostono. 
Taip pat komandon įsijungs Anta
nas Racka, D. Kenedis ir Andrius 
Gražulis iš Detroito “Kovo”. Jonas 
Karpis ir Leonas Rautinšas šiuo me
tu žaidžia Kanados rinktinėje, ta
čiau paskutines rungtynes liepos 
7 d. jie žais “Vėjo” komandoje.

“Vėjo” treneris — tas pats Torney 
iš Niujorko. “Vėjo” treniruotės pra
sidės birželio 28 d. Humber College 
patalpose. Dėl smulkesnės informa
cijos skambinti “Vėjo” vadovui Ri
mui Miečiui tel. 234-0878.

RIMAS KULIAVAS, Toronto spor
to klubo “Jungtis” ilgametis pir
mininkas ir vienas iš pagrindinių 
ledo ritulio komandos steigėjų ir 
jos vadovas Nuotr. A. Danaitytės

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

l_ADA
Mes siunčiame

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

CARMEN & FRANK’S L TD.

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

Skautų veikla
• LSS Kanados lietuvių skau- 

tų-čių stovykla “Atgimimas” vyks 
rugpjūčio 5-18 d.d. “Romuvoje”. 
Registraijos lapus galima gau
ti pas s. D. Barzdžiūtę ar pas v.s. 
F. Mockų. Registruotis iki birže
lio 30 d.

• Birželio 25 d., 7.30 v.v. skautų 
būkle yra šaukiamas stovyklos rei
kalais posėdis. Kviečiami dalyvau
ti vadovai-vės, ūkio skyrius - visi 
ne tik iš Toronto, bet ir iš kitų vie
tovių.

• Birželio 14 d. baisiųjų trėmi
mų minėjime su tunto vėliava da
lyvavo sk. Vincas Liačas ir sk. To
mas Pajaujis. M.

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

“TŽ” leidėjai

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

JŪSŲ PATOGUMUI

MOKA:
10 % už 90 dienų term.indėlius
1 o'/a% už 6 mėn.term.indėlius 
101/z% už 1 m. term, indėlius
1 01/a% už 2 m. term, indėlius 
10'A% už 3 m. term, indėlius 
111/z% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
12’/2% už 1 m. GIC invest, pažym.
12 % už 2 m. GIC invest, pažym.
12 % už 3 m. GIC invest, pažym.
91 /z% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

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.
91/2% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
8’/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.. 123A% 

(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,’i°nU 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 NAIVIĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR
DRAUGIŠKAI —
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

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

Telefonas 225-5699
Alfonsas Garbenis, jn. savininkas 

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

Telefonas (Toronto linijos)

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

REMK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

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

DEŠIMTIES METU PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai patarnauti. 

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



Septynios derybų dienos
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

birželio 3 d. Ir vėl yra teisinga 
antroji žurnalisto P. Worthing- 
tono pastaba, kad konstituci
jos papildas buvo pasiektas 
per greitai, be ryškaus sutari- 
mu apibūdinimo.

Perdaug nuolaidų?
Abejonių kai kurių Kanados 

provincijų vadams sukėlė Kve
beko premjero R. Bourassos 
lengvai išsikovotos nuolaidos, 
ypač savitos bendruomenės 
(distinct society) teisės pro
vincijos prancūzams. Kvebeko 
provincijoje taipgi yra 917.000 
angliškai kalbančių gyvento
jų, kuriems premjeras R. Bou
rassa netgi neleidžia savo krau
tuvių bei įmonių išorinių iš
kabų anglų kalba. Maratoni
nėse septynių dienų ir septy
niolikos valandų derybose 
ginčas daugiausia lietė pran
cūziškos bendruomenės savi
tumo teises ir Kanados sena
tį pagal Meech Lake sutartį 
reikės Kanados ir visų pro
vincinių vyriausybių vienbal
sio sutarimo.

Ilgi Kanados ministerio 
pirm. B. Mulronio ir provinci
jų premjerų posėdžiai buvo 
uždari. Visuomenę pasiekda
vo tik pertraukų metu padary
ti kai kurių dalyvių prasitari- 
mai. Spaudoje buvo rašoma, 
kad Kvebeko premjeras R. 
Bourassa atmeta bet kokius 
Meech Lake sutarties pakeiti
mus. Susidarė įspūdis, kad ne
patvirtinta Meech Lake sutar
tis gali baigtis Kanados skili
mu ir Kvebeko atsiskyrimu.

Staigus atoslūgis
Įtampa atslūgo tik birželio 

9 d. vakarą, kai radijas ir tele
vizija pranešė pasiektą susita
rimą patvirtinti Meech Lake 
sutarčiai. Tada prasidėjo prem
jerų kalbos televizorių ekra
nuose apie pasiektą susitari
mą, nesuprantamos žiūrovams. 
Mat dėl posėdžių uždarumo 
visuomenei nebuvo žinoma 
ilgų derybų eiga. Tik vėliau 
paaiškėjo, kad be jokių varžtų 
Kvebeko prancūzams buvo pa
liktos savitos bendruomenės 
(distinct society) teisės. Prie 
jų buvo pridėta dalyvių para
šais nepatvirtinta pastaba, 
kad tos savitos bendruomenės

teisės neturėtų pažeisti Kana
dos konstitucijos užtikrintų 
žmogaus teisių. Tokia pasta
ba yra bevertė. Niufaundlan- 
dijos premjeras C. Wellsas no
rėjo, kad dešimties metų lai
kotarpyje būtų patikrinta, ar 
savita bendruomenė nepažei
džia žmogaus teisių, bet nesu
silaukė pritarimo.

Senato reforma
Meech Lake sutartyje buvo 

paliktas visiems privalomas 
vienbalsis susitarimas Kana
dos senato reformos klausimu. 
Praktiškai tai duoda veto tei
sę tokio sprendimo norėjusiai 
Kvebeko provincijai. Papildo
mai betgi buvo sutarta siekti 
renkamo Kanados senato. Jo 
reformomis rūpinsis speciali 
federacinė-provincinė komi
sija, informuosianti Kanados 
ministerio pirmininko ir pro
vincijų premjerų konferenci
jas. Vienbalsis susitarimas 
senato reformos klausimu tu
ri būti pasiektas iki 1995 m. 
liepos 1 d. Priešingu atveju 
Ontario provincija savo sena
torių skaičių sumažins šešiais, 
o New Brunswickas ir Nova 
Scotia — dviem. Iš to dešimtu
ko po du papildomus senato
rius gaus Britų Kolumbija, 
Alberta, Saskačevanas, Mani
toba ir Niufaundlandija.

Kitus Kanados konstituci
jos papildymus žadama spręs
ti atskirose konferencijose, 
kai iki birželio 23 d. bus ofi
cialiai patvirtinta ir konstitu- 
cijon įjungta Meech Lake su
tartis. V. Kst.

Kiti už Lietuvos laisvę
“The Canadian Society for 

the Defence of Tradition, Fa
mily and Property (TFP)” pa
siuntė laišką Lietuvos respub
likos vadovui Vytautui Lands
bergiui. Jame rašoma, kad or
ganizacija pripažįsta, jog Lie
tuva yra Ribbentropo-Moloto- 
vo pakto auka. Tikima, kad iš
siskleis Lietuvos nepriklau
somybė. Kai tarptautinis ne
tikrumas graso Lietuvos nepri
klausomybei, tai organizacijos 
nariai kartu su Lietuvos pre
zidentu pergyvena neramumą. 
Protestuojama prieš politi
nius ėjimus, kurie trukdo Lie-

13.1%
Tel. (416)864-2734

Kanados valstybiniai lakštai 
(Treasury bills)

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

Toll free 1 - 800 - 387-1883

CHOICE
ALL THE

MASKELL INSURANCE world-IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

tuvos nepriklausomybės įgy
vendinimą ir jos įsijungimą į 
laisvų tautų šeimą. Organiza
cija rodo pasigėrėjimą ir pa
garbą Lietuvos prezidentui, 
žadėdama jam paramą, ypač 
šiuo kritišku momentu. Pana
šūs laiškai buvo išsiuntinėti 
visame pasaulyje iš 20 organi
zacijos skyrių.

Ši organizacija yra tarptau
tinė ir turi skyrius beveik vi
suose laisvuose kraštuose. Ka
nados skyrius Toronte renka 
parašus už Lietuvos nepriklau
somybę. Tai buvo lietuvių pa
stebėta miesto centre. Birže
lio 17, sekmadienį, šios orga
nizacijos nariai rinko parašus 
už Lietuvą Anapilyje. Girdėti, 
kad jau surinkta iš viso 6000 
parašų. Organizacija iš lietu
vių susilaukia nuoširdžiausios 
padėkos, pasigėrėjimo ir pa
garbos už tokį stiprų Lietuvos 
nepriklausomybės gynimą. K.

TORONTO
Kanados baltiečių federaci

jos organizuotos eitynės To
ronte už Baltijos kraštus, pa
vadintos “The Baltic Way in 
Canada”, įvyko birželio 10 d. 
Eitynių garbės globėjai: Kana
dos parlamentarų grupės, be
sirūpinančios baltiečių rei
kalais, pirm. Pauline Browes, 
vicepirmininkai Jessie Flis 
ir William Blaikie, taipogi ru
sų, armėnų, ukrainiečių, len
kų, bulgarų, vengrų, rumunų, 
gudų, čekoslovakų, slovakų, 
arabų, indų, ganiečių bend
ruomenės ar organizacijos Ka
nadoje. Finansiškai parėmė 
šios bendrovės: Coca Cola Li
mited, Bouquet Garni, Town 
Press Ltd., Shoppers Drug 
Mart, Supreme Rubber Stamp 
Co., Pizza Pizza, Long & MC
QUADE Ltd., Finnair, Info- 
Esto, Broadview Delicatessen, 
Sun Valley Supermarkets, 
Astro Dairy Products, Maple 
Lodge Farms, Britą Water 
Filters, Knob Hill Farms, Sil- 
versteins Bakery, Later & Co. 
Insurance, Lilly Cups Inc., 
Canada Cup, Estonian Relief 
Committee, Estonian Credit 
Union, Kalev Estienne, Modern 
Gymnastics Club.

Prie Toronto miesto rotušės 
ta proga kalbėjo parlamenti
nis užsienio reikalų ministe- 
ris Patrick Boyer, parlamen
tinė daugiakultūrių reikalų 
ir pilietybės ministerio sekre
torė Pauline Browes, Ontario 
parlamento opozicijos ir NDP 
vadas Bob Rae, parlamenta
ras Jenis Mills.

Koncertą atliko džiazo gru
pė “Avicenna” iš Estijos, rit
minės gimnastikos ir vaikų 
grupės iš “Kalev-Estienne” ir 
“Ritmika” klubų; estų “Kuna- 
la”, latvių “Dizdancis” ir lie
tuvių “Gintaras” tautinių šo
kių grupės. Spaudos žiniomis, 
eitynėms suaukota ketvirtada
lis milijono dolerių. J.

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

Iš anksto dėkingi -
“TŽ” leidėjai

% SKAITYTOJAI PASISAKO
ĮVERTINIMAS

“Tėviškės žiburiuose” turime 
pavyzdingą sporto skyrių, kurio 
seniai buvo laukta. Tai Sigito Kra
sausko pastangų ir “TŽ” vadovybės 
pritarimo rezultatas. Skyriuje 
skaitome įdomių žinių iš lietu
vių sporto gyvenimo.

Linkiu sėkmės! D.E.

“TŽ” REDAKCIJAI
Š. m. kovo, balandžio mėnesiais 

viešėjau Montrealyje pas savo 
mieląjį giminaitį Kostą Mickų.

V-iešint Kanadoje grožėjausi 
ne tik Montrealiu, bet ir puikiuo
ju Torontu.

Toronte mane globojo mieli ir 
geri tautiečiai. Todėl per jūsų 
puikų laikraštį, kurį mielai skai
čiau, nuoširdžiai dėkoju Jono 
Ažubalio ir Stasio Prakapo šei
moms Toronte. Telaimina jus Die
vas, o aš linkiu geriausios sėkmės.

Normantas Kvirėnas, Kaunas

ŽYDŲ ŽUDYNĖS IR DIALOGAS
Perskaičiau sukrečiantį straips

nį su keista antrašte: “Kauno įvy
kiai žydų akimis”. Ar žydų žudy
nių žvėriškumui aprašyti būtinos 
žydų akys? Ar lietuvių akys jų ne
mato?

Šitą laišką jau seniai norėjau 
rašyti, nes “TŽ” “lietuvių-žydų 
dialogo” vardu spausdinami 
straipsniai verčia susimąstyti. 
Priekaištaujame žydams už jų ne
atlaidumą, bet ar esame patys at
laidūs? Kaltiname žydus už bolše
vikmečio siautimą, bet ar galima 
tuo pateisinti barbarišką nekal

tų žmonių kankinimą? Taip tamp
rią! surišom savo tragediją su žy
dų tragedija, kad nebepajėgiame 
vienos nuo kitos atskirti ir toliau 
aklai vedame “sąskaitų suvedi
mo” politiką. Neigiame, kas nebe- 
paneigiama, teisiname, ko nega
lima pateisinti. Dėl to holokaus
to literatūroje jau įsigijom anti
semitizmo etiketę.

Holokausto tyrinėtojai žudynes 
Lietuvoje priskaito prie pačių 
žiauriausių Europoje. Šiurpu 
apie jas skaityti. Galbūt tikrovė 
per daug siaubinga — gal todėl 
bandome jos nematyti, ją paneig
ti, net atmesti kaip “propagandą”?

Panašiai daug metų elgėsi Ry
tų Vokietija, kuri tik dabar pa
skelbė viešą atsiprašymą ir besą
lyginį kaltės prisipažinimą. Ne
seniai sužinojau, kad Lietuvos 
parlamentas irgi priėmė deklara
ciją, kurioje be išlygų pasmerkia
mas ir apgailestaujamas Lietuvo
je vykdytas genocidas prieš žydų 
tautą. To laukiau ir tikėjaus. Da
bar bus galima pradėti tikrą dia- 
logą- M. G. Slavėnienė

Buffalo, N. Y.

AR TEBESĖDI STALINISTAI?
Neseniai lankėsi Kalifornijoj 

Nijolė Sadūnaitė ir skundėsi, jog 
Lietuvos paštas neperduoda jos 
siųstų siuntinėlių broliui Jo
nui Sadūnui. Kodėl tokia diskri
minacija? Ar dar vis sėdi Lietu
vos pašte stalinistai, kurie taip 
savivaliauja? Be to, mes, užsienio 
lietuviai, pageidaujam, kad mums 
nereiktų daugiau rašyti ant siun
tinių anketų rusiškai ar prancū
ziškai, o tik lietuviškai ir angliš
kai. Kalifornietė
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

Advokatas

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

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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

A Blokadinis skelbimas 
Al LIETUVA LAUKIA MŪSŲ,

0 MES LAUKIAME VIZŲ.
/Tad kviečiame lietuvius 

‘■°’ prisijungti 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. Shevardnadzei.
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 

atvykusiems 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

psAMocm.A^“Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus 

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

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).

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

TRANSPAK ir labdaros organizacija - “Pagalbos fondas” 
Lietuvoje sudarė sutartį siųsti į 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 tokius 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 naujus 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.

UNIVERSAL OVERSEAS SERVICES 
1960 Ellesmere Road, Unit 6 

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

SIUNČIAME IR PARDUODAME PREKES Į 
BALTIJOS VALSTYBES

— Apdraudžiame, supakuojame, palaikome sandėlyje
— Siunčiame iš eilės
— Siunčiame dideles ir mažas siuntas
— Namų reikmenis, asmeninius ir kitus įvairius daiktus. 

TAIP PAT SIUNČIAME IR PARDUODAME 

220 VOLTŲ/50HZ ELEKTRINIUS REIKMENIS
NAUDOJIMUI EUROPOJE-LIETUVOJE

SONY NATIONAL PANASONIC

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

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

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

Juozas (Joseph)

R6Ž14KK 
west realty inc., realtor 

an Independent member broker

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

FAX 233-0285

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

lAOird-IITO INSURANCE 
US IjIv brokers

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

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

Narys “Better Bussiness" biuro

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

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

DRAŪDA ----lASLRAACE
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

— Per Devintines atšvęsta pir
mųjų atkurtos nepriklausomy
bės metų gedulo, vilties ir pasi
ryžimo diena su šūkiu “Lietuva 
su Kristumi!” Visose Mišiose skai
tytas Lietuvos ganytojų žodis, o 
po pagrindinių Mišių išstatytas 
Švenčiausiasis Sakramentas ir Jo 
akivaizdoje sukalbėta Švč. Jėzaus 
Širdies litanija bei atnaujintas 
1934 m. per pirmąjį Lietuvos Eu
charistinį kongresą atliktas tau
tos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Šir
džiai aktas.

— Wasagos moterų būrelis po 
pamaldų sekmadienį, birželio 17, 
pagerbė visus tėvus Tėvų dienos 
proga. Kiekvienas apdovanotas 
gėle ir pavaišintas kava bei py
ragais.

— Birželio 24, sekmadienį, 12.30 
v.p.p., naujoje Anapilio parodų 
salėje bus iš Lietuvos atvykusio 
prof. Alberto Smailio paskaita: 
“Dabartinė Lietuvos padėtis ir 
ateities ryšiai su Sov. Sąjunga”.

— Birželio 24, sekmadienį, pa
rapijos salėje po kiekvienų pa
maldų renkami parašai už Lietu
vos prezidento Vytauto Landsber
gio kandidatūrą Nobelio taikos 
premijai. Visi skatinami šio siū
lymo lapuose pasirašyti. Yra svar
bu, kad pasaulis atkreiptų dėmesį 
į Kristumi persunktos taikos ne
šėją Lietuvą ir jai sąžiningai tar
naujantį atstovą Vytautą Lands
bergį.

— Praeitą savaitę mūsų uolus 
parapijietis Juozas Jagėla atšven
tė 95 m. amžiaus sukaktį. Sveiki
name sukaktuvininką, linkėdami 
jam Viešpaties malonių!

— Birželio 15 d. palaidotas a.a. 
Jonas Keleris, 82 m. amžiaus.

— Visus maloniai kviečiame at
silankyti į naujas parodas Ka
nados lietuvių kultūros muzie- 
juje-archyve: H. Žmuidzinienės 
paveikslų ciklas, Lietuvos kai
mo rankdarbiai, naujausieji Lie
tuvos laikraščiai, senos ir retos 
nuotraukos.

— Aukojo Šv. Jono liet, kapi
nėms: $500 — A. Šmitienė; $200
— K. G.; $100 — B. Žiobienė; $50
— V. Daugelavičienė, O. Pakalnis; 
$30 — A. Dobienė; parapijai: $200
— K. G.; $100 — A. V. Poškaičiai, 
J. Jankauskas; $60 — J. Prišas; 
$50 — A. Z. Vaičeliūnai.

— Mišios birželio 24, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Juozą ir Salo
mėją Dubickus, 11 v.r. už parapiją; 
Wasagoje 11 v.r. — už a.a. Stasį

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį buvo 

prisiminti žiaurieji birželio trė
mimai. Per 11.30 v. Mišias choras 
giedojo tai progai pritaikytas 
giesmes, po Mišių buvo nešamas 
gėlių vainikas prie laisvės pa
minklo šventovės prieangyje.

— Ruošiasi tuoktis Renata L. 
Škėmaitė su Saverio G. Schembri.

— Registracijos blankai į vasa
ros stovyklas mūsų stovyklavietė
je “Kretinga” yra gaunami klebo
nijos raštinėje. Lietuviškai kal
bantiems stovykla bus liepos 1- 
14 d.d., o lietuviškai nekalban
tiems lietuvių kilmės vaikams — 
liepos 15-28 d.d.

— Paviljonas “Vilnius” šiokia
dieniais veikia nuo 6 iki 11 v.v., 
sekmadieniais ir šeštadieniais — 
nuo 3 v.p.p. iki 11 v.v. Meninė 
programa šeštadieniais ir sekma
dieniais 4, 5, 6, 7, 8.30 ir 9.30 v.v., 
šiokiadieniais 7, 8.30 ir 9.30 v.v. 
Tarp pasirodymų muzikų šokiams 
ir pasiklausymui rūpinasi sol. V. 
Pavilonis. Karavano metu paviljo
ne “Vilnius” veikia virtuvė su ska
niais lietuviškais valgiais. Pelnas 
bus skiriamas Lietuvai. Karavano 
metu automobilius prašoma staty
ti Nielson aikštėje.

— Parapijai aukojo: $200 — S. 
Barčaitis, K. M. Juzumas; $100 — 
I. Čiurlienė, A. Lukas; $50 - E. G. 
Kuchalskiai, R. D. Gagnė, K. Dule- 
vičius, M. V. Kriščiūnai, E. Dick
son; Religinei šalpai: $30 — K. Du- 
levičius; Share Life: $50 — O. In- 
čiūra, E. G. Kuchalskiai, V. P. Mel- 
nykai, P. Skrupskas, S. O. Gotšeldai.

— Mišios birželio 24, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Matildą ir Jo
ną Gricius, 9.20 v.r. — už a.a. Ele
ną Barakauskienę, 10.15 v.r. —Jo
no šeimos intencija, už a.a. Pau
lių Vyskupaitį, 11.30 v.r., — pra
šant Lietuvai laisvės.

A.a. Adelė Bernotaitienė mi
rė birželio 13 d. Toronte. Liko 
vyras Antanas Bernotaitis ir 
sūnėnas Ričardas Budnikas.

Knyga “Prisimenam Aušrą” 
jau spausdinama ir vasarą 
bus pradėta siuntinėti prenu
meratoriams. Jos apimtis — 
375 puslapiai, kurių paruoši
mas pareikalavo daug pastan
gų ir atkaklaus darbo.

Lietuvių paroda “Karavane”
Šiais metais lietuvių pavil-

Kanados krepšinio rinktinė
liepos 2-7 d.d., praves draugišką
kuriame dalyvaus North Carolina Charlotte universiteto, Kanados ir Šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinė “Vėjas”.

š.m. liepos 7, šeštadienį, 9 v.v., Toronto lietuvių namuose rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ
Kviečiami sportininkai ir visuomenė gausiai dalyvauti bei susipažinti su "Vėjo ” krepšininkais, 
labai gerai pasirodžiusiais 1989 m. vasarą Lietuvoje. Veiks bufetas, gros muzikinė grupė 
iš Čikagos “Gintaras”, (ėjimas-$7asmeniui.

it it it it 31 it:

Rengia “Vėjo” vadovybė
M M ------- M w,
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KLB Toronto apylinkės valdy
ba praneša, kad tarybos susi
rinkimas įvyks birželio 26, ant
radienį, 7 v.v. Lietuvių namuo
se. Prašomi visi tarybos nariai 
dalyvauti, o taip pat ir svečiai.

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.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas praneša, kad tradicinė 
gegužinė High Parke šiais me
tais įvyks liepos 11 d., trečia
dienį, 10 v.r. — 4 v.p.p. Infor
maciją teikia: S. Dervinienė 
tel. 767-5518, P. Juteliai 766- 
6019, p. Kandrotienė tel. 766- 
6437. Toronto lietuvių

pensininkų valdyba
A.a. Juozo Girėno vienerių me

tų mirties prisiminimui Marija 
ir Juozas Malciai iš Montrea- 
lio “Tėviškės žiburiams” auko
jo $30.

Prof. dr. Alfredas Smailys, 
jo dukra Renata Smailytė-Gry- 
bauskienė iš Lietuvos, lydimi 
Povilo Barbatavičiaus, lankėsi 
“Tėviškės žiburiuose”, pasida
lino įspūdžiais, paėmė į Lie
tuvą parvežti laikraščio leidi
nių. Ta proga P. Barbatavičius 
paliko “TŽ” $50 auką.

Mergaitė iš Lietuvos, 14 m. 
amžiaus, mėgstanti muziką ir 
sportą, norėtų susirašinėti

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie mane lankė 
sirgimo laikotarpy Hamiltono ligoninėje ir vėliau na
muose.

Jūsų atneštos gėlės, dovanėlės ir moralinė bei 
kita pagalba - sunkiai įvertinama.

Dovanokite, kad pavardžių neminiu, nes jų tikrai 
yra daug. Tiek lankytojų nesitikėjau.

Bronė Rutkauskienė,
Tillsonburg, Ont.

Akupunktūros ir vaistinių augalų klinika
Gydomi ūmūs ir visi chroniniai susirgimai, kaip sąnarių, stu

buro, dubens susirgimai, virškinamojo trakto, kvėpavimo, šla
pimo takų bei lyties organų, nervų sistemos ir psichikos su
trikimai, moterų bei vaikų ligos.

Žalingų įpročių pašalinimas (rūkymas, alkoholizmas). Virš
svorio pašalinimas. Regėjimo ir klausos pablogėjimas, migrena. 
Didelė pagalba vyresnio amžiaus asmenims, gerinant visų 
organų ir kraujagyslių funkcijas, kad galima būtų išlikti tvirtais 
iki gilios senatvės.

Prie gydymo klinikos nuo 9 v.r. iki 12 v. veikia vaistų skyrius. 
Galite nusipirkti ne tik vitaminų, mineralų, bet ir įvairių formų 
vaistinių augalų, preparatų iš Kinijos, Š. Amerikos, V. Vokietijos 
medikamentų pirmai pagalbai.

Homeopatinius vaistus gali naudoti įvairaus amžiaus vaikai 
ir nėščios moterys - neturi toksinio veikimo. Suteikiama kvalifi
kuota gydytojo informacija, o reikalui esant - konsultacija.

Užsakomi vaistai artimiesiems į Lietuvą, suteikus smulkesnę 
informaciją apie ligonį. Klinika veikia kasdien nuo 10 v.r. - 7 v.v. 
Ligoniai priimami kasdien pagal susitarimą.
Gyd. naturopatė Danutė Turčinskienė. 
3425 Dundas St JVest, Toronto, Ont. M6S 2S4. Tel. (416) 760-9445.

Demonstracijoms į Otavą gegu
žės 30 d. iš Montrealio buvo du 
pilni autobusai lietuvių. Vieną 
autobusą organizavo KLB Mont
realio apylinkė, o kitą — “Rūtos” 
klubas, veždamas nemokamai savo 
narius. Nemažas skaičius lietuvių 
važiavo savo automobiliais. Dar 
po vieną autobusą užpildė Mont
realio latviai ir estai. Lietuviai 
buvo nusivežę nemažai tautinių 
vėliavų ir daug įvairių plakatų.

Vilniaus inžinerinio statybos 
instituto tautinių šokių ir dainų 
ansamblis “Vingis” montrealie- 
čius džiugino birželio 2 d. Ypatin
gai gyvi šokiai ir darnios dainos 
stebino žiūrovus. Iš kur tiek ener
gijos studentai ir turi, juk praei
tą naktį praleido kelionėje auto
busu iš Toronto? Trys šimtai žiū
rovų gėrėjosi programa. Koncerto 
pabaigoje buvo pasikeista dova
nėlėmis tarp ansamblio ir rengė
jų. Montrealio kredito kooperaty
vo “Litas” vedėjas Bronius Nied
varas ta proga institutui įteikė 
$1000.

Po programos veik visi rinkosi 
į AV parapijos salę susipažinimui

ir pasivaišinimui. Čia vėl ansamb
liečiai, įtraukdami ir Montrealio 
jaunimą, pravedė šaunius šokius 
ir ratelius. Sekančią popietę dau
guma ansamblio narių iš Mirabel 
orauosčio išskrido į Lietuvą. Li
kę grįžo Lietuvon po poros dienų.

Kanados Lietuvių Bendruome
nė yra pasiryžus šiais metais su
rinkti Lietuvos reikalams dides
nę sumą pinigų. Tam reikalui “Li
te” atidaryta sąskaita Nr. 4763. 
Tautiečiai kviečiami atkreipti į 
tai dėmesį ir dosniai aukoti. Pa
brėžiama, kad tie pinigai bus pa
naudoti grynai tik Lietuvai: vais
tams, maistui, kurui, energijai bei 
politinei pagalbai.

Apie Alain Stanke (Aloyzą Stan
kevičių) įsidėjo ilgą straipsnį ir 
pasikalbėjimą su juo “Le Journal 
de Montreal” gegužės 23 d. laido
je. Straipsnyje pažymima, kad 
Alain buvo Lietuvoje per pasku-, 
tinius rinkimus, ir duodama dau
giau žinių iš Lietuvos istorijos bei 
apie dabartinius įvykius ir bloka
dą. Taip pat paminima ką tik pa
sirodžiusi Alain Stankės prancū
zų kalba knyga “Nepriklausomy
bė ašaromis arba gėlėmis”. B. S.

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Jonaitį.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $150 — Ona Ropienė. Iš vi
so statybos fonde yra $172.924. Au
kos priimamos “Paramoje” sąsk. 
nr. 8711, Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyve sąsk. nr. 
155332.17 ir “Talkoje” sąsk. nr. 
4259. Aukos atleidžiamos nuo 
valstybinių mokesčių.

— Sekmadienio popietėje da
lyvavo 320 asmenų. Tėvo dienos 
proga tėveliai buvo apdovanoti 
gėlele ir taurele. Gėles prisegio- 
jo LN moterų būrelio ponios: Ade
lė Jucienė ir Danutė Dargienė. 
Svečių knygoje pasirašė: I. Juo- 
čienė, K. Aganisjan iš Klaipėdos; 
J. Minecas iš Kauno; V. Gineitie- 
nė iš Vilniaus; S. Lelionytė iš Šiau
lių; J. S. Užupiai iš Čikagos.

— LN valdyba sveikina kultūri
nio meno ir tautinių šokių grupę 
“Atžalynas”, įsijungusią į LN vi
suomeninės veiklos komitetą. Ti
kimės aktyvaus bendradarbiavi
mo ir veiklos.

— Nauji Lietuvių namų nariai 
Judita Virkutė ir Emilius Bart- 
minas, sumokėjo nario įnašą po 
$100. Tegul nelieka nei vieno lie
tuvio, kuris nepriklausytų Lie
tuvių namų kultūrinei-visuomeni- 
nei organizacijai, besirūpinan
čiai lietuvybės ir lietuviškų 
papročių išlaikymu. Nario mokes
tis $100 yra vienkartinis, duodan
tis įvairių lengvatų.

— LN valdybos posėdis — birže
lio 28, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Birželio 24, sekmadienį, Lie
tuvių namuose bus gaminami pie
tūs. Numatytas “Monster Bingo” 
yra atšauktas. Sekmadienio pie
tūs ir svetainė “Lokys” veiks įpras
ta tvarka.

ATLIEKU VERANDŲ taisymus, 
rūsių (rec. rooms) įrengimus, lauko 
ir vidaus dažymus. Skambinti Vin
cui Baliūnui tel. 766-2872 Toronte.

ĮĮSjfflBĮI QhhuHL>

REALTY ltd.
Member Broker

1531 Mosley St., Site 311, Box 79, 
Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0

Parduodant, per- 
kant ar tik dėl infor- 
macijos apie namus, T •* *09
vasarnamius, ūkius, Z 
žemes Wasagos, •** 
Staynerio ir Colling- * 
woodo apylinkėse / ■■ y jy® 
kreipkitės į

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

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

jone “Vilnius” paruošta paro
da yra aukšto meninio ir tauti
nio lygio. Ant sienų akį patrau
kia austi kilimai (Gr. Baltaduo
nienės, A. Kazanavičienės, H. 
Lasienės, L. Nakrošienės, A. 
Vaitonienės). Iš jų ypač malo
nūs: sodyba, paukščiai, tulpės, 
pajūris. Gražiai išdėstytos tau
tinės prijuostės (Lasienės, Vai
tonienės), jo juostų margumas 
primena sodybų žydinčius lau
kus (Kazanavičienės, Sendži- 
kienės, Staškevičienės ir au
dėjų iš Lietuvos).

Tautiniais drabužiais papuoš
tos septynios lėlės (Baltaduo
nienės ir Vaitonienės). Be to, 
pilnai aprengti aštuoni mane
kenai tautiniais drabužiais, 
kurių kiekvienas rodo mūsų 
audėjų sugebėjimą ir meninį 
lygį (L. Sendžikienės - 1; A. 
Tamošaitienės - 2; A. Vaitonie
nės - 3; ir A. Zanderienės - 2).

Valentinos Balsienės sukur
ti keramikos darbai puošė po
rą stalų. Dvylika Jokūbo Dagio 
medžio skulptūrų buvo išdėsty
ta visoje parodoje. Ypač dėme
sį patraukė A. Suprono vaiz
džiai išdrožinėta kraitinė skry
nia, koplytėlės, rankšluostinė 
ir juostinė.

Šią parodą suorganizavo Lie
tuvių tautodailės instituto To
ronto skyrius, kurio pirminin
kė yra Aldona Vaitonienė.

V. Matulaitis

Punsko lietuvių kultūros na
mų statybos vajui aukojo: $1000
- Kanados lietuvių fondas; $100
- laimikis, laimėtas Danutės- 
Kalesinskaitės ir Petro Pu
žausko vestuvių proga. Piršlys 
Kazys Pečiulis laimėjo lažybas 
su jaunąja dėl pasilikimo Ka
nadoje ir abiejų vardu tą sumą 
paaukojo vajui; $50 - A. D. Bar
kauskai; $20 — M. Daukšienė. 
Nuoširdi padėka aukotojams.

Šį pavasarį vėl nuvežta $3000. 
Iki šiol jau sirinkta bei įdėta 
namų statybos sąskaiton $7000. 
Vajus tęsiamas toliau. Krei
piuosi į visus iš Suvalkų tri
kampio jungtis į šio vajaus dar
bą, ne tik paskirti auką, bet pa
raginti ir kitus tai padaryti. 
Statyba vyksta lėtai dėl pasun
kėjusios ekonominės padėties 
Lenkijoje. Dėka aukų iš užsie
nio darbas pagreitinamas, ir 
statyba palengva slenka pir
myn.

Vajaus vardu -
Vytautas Pečiulis

su bendraamžiais. Adresas: 
Rasa Pulauskaitė, Ruokio 3-4, 
Kaišiadorys 234230, Lietuva.

Birželiniai baltiečių trėmi
mai, jau po 49-rių metų, pri
siminti tradicinėmis ekumeni
nėmis pamaldomis šv. Pau
liaus anglikonų šventovėje bir
želio 14 d. Įžygiavus organiza
cijoms su vėliavomis ir kuni
gams, minėjimas pradėtas tri
mis kalbomis giedama giesme. 
Po estų vyskupo Kari Randsep- 
po invokacijos sol. Slava Žie- 
melytė pagiedojo ištrauką iš 
G. F. Haendelio “Sosarme”, pa
lydinti vargonais Anitai Gaide. 
Skaitinius skaitė kun. Allan 
Laur ir kun. Aug. Simanavi
čius, OFM, evangeliją kun. Ju
ris Calitis. “Viešpatį garbink” 
giesmei nuaidėjus, pamokslą 
pasakė vysk. Udo Petersoo. 
Sol. S. Žiemelytė su Pr. Šuber
to “Avė Maria” jautriai išreiš
kė maldai susirinkusių nuotai
ką. Skaitant specialias mal
das, uždegtos trys žvakės: Es
tijos, Latvijos, Lietuvos. Po 
giesmės “Dieve Tėve danguje” 
arkivyskupas Arnolds Lusis su
teikė palaiminimą. Pamaldos 
baigtos Latvijos, Estijos, Lie
tuvos ir Kanados himnais. Da
lyvių skaičius toks pat kaip ir 
kasmet - didžiulės šventovės 
šonuose dar buvo tuščių vie
tų. S.

Aušra Malinauskienė, sopra
nas, ir Egidijus Malinauskas, 
baritonas, birželio 12 d. koncer
tavo Lietuvių namuose, buvo 
šiltai priimti ir įvertinti. Abu 
Klaipėdos konservatorijos 
studentai, norintys tapti mu
zikos mokytojais, pasiruošę 
savo išvykoje duoti ir daugiau 
koncertų. Šiame pasirodyme 
jie ne tik dainavo, bet pasi
reiškė ir kaip gabūs instru
mentalistai. Paįvairinimui 
Egidijus dargi į tarpus pakai- 
šiojo žodinio humoro. Ypatin
gas 250 klausytojų dėmesys 
buvo skirtas Egidijaus kompo
zicijoms ir kitai estradinei 
patriotikai. Atskirai su dviem 
B. Dvariono kūriniais pasiro
dė ir kai kurioms solistų dai
noms akompanavusi Vita Pau- 
lauskaitė-Sniečkuvienė. Susi
pažinti su programos atlikė
jais ir pasidalinti įspūdžiais 
po koncerto visi buvo pakvies
ti prie kavos ir pyragaičių. Va
karą rengė Lietuvių namų kul
tūros komisija. S.

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.

PADĖKA
Esame dėkingi Petrui Čiurliui 

už nuoširdžią ir nesavanaudišką 
pagalbą mums svečiuojantis To
ronte.

Telaimina Jus Visagalis.
Evaldas Morkūnas 

Pranas Bubelis 
iš Lietuvos

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkoju visiems 

dalyvavusiems mano gimtadienio 
pobūvyje gegužės 12 d. Ačiū ir už 
gausias dovanas.

Ypatinga padėka Teklytei Seko- 
nienei už labai gražią kalbą, ini
ciatorei - Marytei Vaitkienei už 
puikią bendrą dovaną. Maloniai 
praleistas laikas išliks ilgai ma
no atminty.

Su pagarba -
Pranciška Norušienė,

Stayner, Ontario

Paieškojimas
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.

PARDUODU naujus rankšluoščius 
su Lietuvos himnu ir be himno. 
Taip pat gintarinius karolius, ženk
lus, auksinį žiedą su trimis dei- 
mantukais, sidabrinį žiedą su dide
le gintarine akim. Skambinti tel. 
416-763-1289 Toronte.

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

TAUTIEČIAI! Norite pasveikinti 
savo giminaitį Lietuvoje su gimimo 
diena, vestuvėmis ar kokia kita pro
ga? Jūsų nurodytą dieną jam bus 
įteikta gyvų gėlių puokštė, šampa
nas ir nuoširdžiai pasveikinta jūsų 
vardu. Gavote liūdną žinią apie jū
sų artimo mirtį Lietuvoje? Laidotu
vių dieną jūsų užsakytas vainikas 
ar gėlių krepšelis bus padėtas ant 
velionies kapo. Šiuos patarnavimus 
jums siūlo Kauno ir Klaipėdos ko
operatyvai. Skambinti Ričardui tel. 
(416) 385-3453 Hamiltone bet kuriuo 
laiku.

• Ar jau parėtnei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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

res pakeičiame į video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

Certifikatus ........... .......121/z% Taupymo - special................ 7 %
Term, indėlius: Taupymo-su gyv. dr............ &’/2%

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

...... 1 1 1/4%

...... 103/4%
RRIF-RRSP-term............ 12’/2%

RRIF — RRSP - taup.............
30 d. - 59 d........... 103/«%

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 1^- 2
Antr.,treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 30°- 7 00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

8 %

Jeigu norite pagelbėti savo 
giminėms ar draugams

Canadian European 
Export Import Co. 
Siuntinių Įstaiga

LIETUVOJE,
Ukrainoje, Gudijoje, Latvijoje, Estijoje ar Europinėje Rusijos 
dalyje - siųskite siuntinius.
Tik J&J siuntinių įstaiga gali pigiausiai pasiųsti 1 kg - $5.99. 
Nei svoris, nei daiktų rūšys neribojama. Taip pat turime paruoštų 
maisto ir namų apyvokos bei vaikams reikalingų reikmenų 
siuntinius.
Mes taip pat garantuojame pinigų persiuntimą “iš rankų į rankas”. 
Per J&J jūs galite užsakyti jūsų šeimos ar kitų įvykių vaizdajuostes 
(NTSC), kurios papildys jūsų rinkinį.
Besilankantiems Kanadoje J&J duoda sveikatos draudą už žemą 
kainą - $121.50 trims mėnesiams.
Neužmirškite atsilankyti mūsų įstaigoje. 404 Roncesvalles A ve., 
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

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

PARDUODAMA lietuvių enciklo
pedija. Skambinti tel. 534-0192 To
ronte.

PARDUODU automobilį Dodge 
Omni, 1980 m. gerame stovyje, 4 
cilindrų, 4 durų, įvažiuota apie 60 
tūkst. km. Skambinti tel. 767-6354 
Toronte.

PARDUODU automobilį Subaru 
1982 m., labai geram stovyje, 4 du
rų, 4 cilindrų, įvažiuota 80 tūkst. 
km. Kaina pagal susitarimą. Skam
binti tel. 767-6354 Toronte.

PARDUODAMI nauji moteriški 
tautiniai drabužiai 10-12 dydžio, 
gintariniai karoliai ir apyrankė. 
Skambinti tel. 1-416-574-0737 Ha
miltone.

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

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

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- i 
lio 30 d.: Transpak, 2638 West 
69th St., Chicago, IL 60629, USA. 
Tel. 1-312-436-7772.

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.


