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Siekiai ir laimėjimai
Siekti — žmogaus prigimtis. Tiesiogine prasme jau 

ir kūdikis siekia: žiūri, tiesia rankutę, nori paimti ir tu
rėti. Mokyklose siekiama pažinimo, mokslo, pasiruoši
mo gyvenimui, specializavimosi. Darbuose taipgi neno
rima stovėti vietoje — siekiama didesnio uždarbio, nau
jų pareigų, geresnių sąlygų. Moraliniame - religinia
me gyvenime bandoma kopti tobulėjimo laiptais. Sie
kiai, kokie jie bebūtų, paprastai yra motyvuojami. Tai
gi pagrindus, ant kurių atsistojame, sudarome patys, 
tvirtai įsitikinę, kad siekis veda į laimėjimą. Kokios nors 
abejonės motyvacijoje siekius tik silpnina arba net ir 
visai sustabdo.

ŠIANDIEN mūsų tauta siekia visiškos nepriklau
somybės, tvirtai tikėdama, kad tik savoj, niekieno 
nekontroliuojamoj valstybėj gali žymiai geriau 

klestėti pilnutinis žmogaus gyvenimas, kad vergovinės 
dvasios atsikratymas sudaro ir grindžia greitesnį tau
tos polėkių vystymąsi. Nepriklausomybės siekiama ir 
dėl istorinių motyvų, dėl tiesos ir teisėtumo atstatymo, 
dėl jaučiamų įsipareigojimų ir duotų priesaikų, dėl žu
vusių už laisvę karių ir partizanų. Šitam istorinės reikš
mės užmojui vykdyti tauta laisvuose rinkimuose man
datą yra suteikusi Aukščiausiajai tarybai, per kurią — 
netrukus ir ministerių kabinetui. Ne tik tautos, ne tik 
kitų pasaulio šalių, bet ir okupanto akys nukrypo į ne
priklausomybės siekiams vadovaujančius Vytautą Lands
bergį ir Kazimierą Prunskienę. Niekas neabejojo, kad 
bus susidurta su sunkumais, su okupanto statomomis 
kliūtimis. O iš kitos pusės nėra jokių abejonių dėl ne
priklausomybės įgyvendinimo. Gal tik kai kur baimina
masi dėl strategijos: gali pražudyti per karštas puoli
mas, gali pražudyti ir per didelis žingsnis atgal. Šian
dien pasaulis, o labiausiai visa tauta, stebi tuos strate
ginius ėjimus, kuriuose kol kas dar niekas nepastebėjo 
likiminių klaidų, vedančių į pralaimėjimą. Esame tik
ri, kad valstybės atstatymo siekis tautą veda į laimėjimą.

GERAI, kad su politiniu nepriklausomybės sie
kimu lygiagrečiai, nors gal ne tuo pačiu greičiu, 
eina ir tautos atgimimas, jos grįžimas į kelią, ku

ris prieš penkiasdešimt metų buvo jėga užtvertas. Isto
rinėje perspektyvoje iš tikrųjų toji pusė šimtmečio tė
ra mažytis taškelis. Vienok tiek laiko užtenka užaugti 
vienai kartai ir užgimti naujai. Atgimimo rūpestis kaip 
tik ir nukrypsta į tuos naujuosius žmones, pergyvenu
sius liūdną patirtį: prievartą, iškreiptą požiūrį į visuo
meninę santvarką, melais dangstomą pūvantį valstybi
nį organizmą. Ir čia bus bene viena sunkiausių užduo
čių bendros kovos vyksme dėl laisvės ir savarankišku
mo. Politinių klausimų spręsti susėdama prie pasitari
mų stalo. Rankų pakėlimas nutarimams paskelbti, kar
tais paremtas ir paviršiumi nuplūduriavusia nuomo
ne, turi teisėtą galią ir nulemia daug svarbių dalykų, 
vedančių į laimėjimą (arba į pralaimėjimą). Žymiai su
dėtingiau betgi yra su tautos dvasinio atgimimo siekiais 
ir laimėjimais. Tautos likiminis apsisprendimas dva
singumą atstatančio vyksmo deputatais šiandien išren
ka mus pačius, ir tai visus, be jokios išimties, įskaitant 
išeiviją ir visus po platųjį pasaulį išsisklaidžiusius, nes 
tautos atgimimas — tai pirmiausia rankų tiesimas vie
nų kitiems. Vergovės išvargintiems šiandien reikia ne 
tik siuntinėlių su gėrybėmis, bet ir širdies atoliepio. 
Nėra abejonės, kad Katalikų Bendrija, taipgi ir visų ki
tų tikybų bendruomenės, tuose dvasinės pertvarkos už
daviniuose tampa vadovaujančiais veiksniais. Laimėji
mą betgi lems kiekvieno individo įnašas. Č. S.

Dabarties Įvykiai Lietuvoje

Torontas pralaimėjo Hanoveriui
Nesėkmingai baigėsi Toron

to vadovų pastangos 2000 me
tais surengti pasaulinę mugę 
“Expo 2000”. Miestą tokioms 
mugėms išrenka Paryžiuje įsi
kūręs tarptautinis parodų biu
ras - Bureau International dės 
Expositions, jungiantis ketu
riasdešimt tris pasaulio ša
lis. Mugė “Expo 2000” turėjo 
tris besivaržančius kandida
tus - Hanoverį, Torontą ir Ve
neciją. Pastaroji pasitraukė 
iš varžybų, susirūpinusi, kad 
gausus lankytojų antplūdis ga
li būti žalingas kanalų mies
tui, kuris jau ir taip pamažu 
grimzta Adrijos jūron.

Liko tik du varžovai - Vaka
rų Vokietijos pramonės cent
ras Hanoveris ir Kanados To
rontas, skirtingi mugei pasi
rinktomis temomis. Hanoverio 
tema - “Žmogus, technologija 
ir gamta”, Toronto - “Taika 
su sava planeta: tūkstantme
čio vizijos”. Tarptautinio pa
rodų biuro narių balsavime 
Hanoveriui teko 21 balsas, To
rontu!-20.

Skaudus, bet naudingas?
Pralaimėjimas Hanoveriui 

vienu balsu buvo skaudus smū
gis Toronto burmistrui A. Eg- 
gletonui ir mugės “Expo 2000” 

organizatoriui M. Beynonui. 
Atrodo, sprendimui įtakos tu
rėjo dvi ankstesnės pasauli
nės mugės Kanadoje - “Expo 
67” Montrealyje ir “Expo 86” 
Vankuveryje”. “Expo 2000” Ha
noveryje bus pirmoji pasauli
nė mugė ne tik Vakarų ir Rytų 
Vokietijose, bet ir tada jau 
sujungtoje pokarinėje Vokie
tijoje.

Torontui “Expo 2000” mugė 
būtų atnešusi nemažų proble
mų. Renginiams buvo numaty
ta $1,35 bilijono suma, kuri 
tikriausiai būtų buvusi per 
maža. “Expo 2000” organizato
rius M. Beynonas ir jo rėmė
jai mugės centrui ir jo rengi
niams buvo pasirinkę Ontario 
ežero pakrantes, kur jau da
bar iškyla eismo problemos, 
pastačius SkyDome stadioną 
su uždengiamu ir atidengia
mu stogu.

Sunku būna nustatytu laiku 
nuvežti ir išvežti dešimtis 
tūkstančių beisbolo rungtynių 
žiūrovų ar “rock” koncertų da
lyvių, o “Expo 2000” mugė bū
tų sutelkusi šimtus tūkstančių 
lankytojų. Ateina laikas ma
siniams renginiams skirtas 
vietas iškelti į šiaurę, toliau 
nuo Ontario ežero, kur jos bū-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Helsinkio susitarimų peržiūros konferencija vyksta birželio 5-29 d.d. Danijos Kopenhagoje. Ten nuvyko Balti
jos kraštų valdžios ir išeivijos bendruomenių atstovai. Nuotraukos viršuje - Baltijos kraštų užsienio reikalų mi
nisterial, dalyvavę spaudos konferencijoje: estas LENNART MERI (kairėje), lietuvis ALGIRDAS SAUDARGAS, 
latvis JANIS YURKANS; apačioje - Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos atstovas VIRGILIJUS ČEPAITIS, PLB 
valdybos vicepirm. GABIJA PETRAUSKIENĖ, Lietuvos užsienio reikalų ministeris ALGIRDAS SAUDARGAS, 
Kanados ukrainiečių atstovas ANDREW WITTER Nuotraukos - G. Petrauskienės ir L. Shymko
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PRANEŠIMAS 1S EUROPOS

Politika negali tapti profesija...
Estijos užsienio reikalų ministeris, iš filmuotojo tapęs ministerių, ir jo pareiškimas spaudai

A. LEMBERGAS

Laisvi demokratiški rinki
mai Pabaltijo valstybėse iškė
lė daug naujų politikos veikė
jų, kurie iki šiol buvo žinomi 
kultūros darbuotojai ir politi
ka neužsiėmė. Toks yra ir nau
jasis Estijos užsienio reikalų 
ministeris Lennartas Meri, ku
ris gegužės pabaigoje lankėsi 
Švedijoje. Stockholmo dien
raštis “Dagens Nyheter” ta 
proga aprašė, kaip rašytojas 
Meri tapo ministerių.

Nusivylęs Vakarais
Kai Estijos min.. pirminin

kas mane paklausė, ar nenorė
čiau būti užsienio reikalų mi- 
nisteriu, apstulbau, bet žai
biškai apsisprendžiau ir per 
kelias sekundes pasiūlymą 
priėmiau. Taip pasakoja rašy
tojas ir filmuotojas Lennar
tas Meri, su kuriuo kalbėjosi 
švedų laikraštininkas.

Prieš penkiolika metų jis su
ko filmą apie išnykstančią fi
no-ugrų tautelę prie Šiaurės 
jūros. Dabar jis tvarko užsie
nio politikos reikalus naujoje 
Estijos vyriausybėje. Atvykęs 
į Švedijos sostinę dalyvauti 
tarptautiniame pasitarime, jis 
neslėpė savo nusivylimo, kad 
užsienis šaltai sutiko Pabalti
jo valstybių nepriklausomy
bės paskelbimus. “Tai buvo 
šokas: penkis dešimtmečius 
tikėjome, kad turime kai ku
rias teises ir kad jas pripažįs
ta visas pasaulis. Bet tai buvo 
iliuzija tikėti, kad jis tuojau 
išties mums savo rankas, kai 
tik galėsime pasakyti, jog mes 
ten dar tebesame. Baltiečiams, 
pasak esto ministerio, Antra
sis pasaulinis karas dar nėra 
pasibaigęs: psichologiškai jie 
jame stovi viena koja. Net ir 
norėdami jie negalėtų to už
miršti, nes tam nebuvo konk
rečių sąlygų. Degtinės visuo
met buvo, bet ir ji nepadėjo 
užsimiršti...

Neturime daug ko prarasti
Estijos vyriausybė Pabalti

jo krizę laiko tarptautine prob
lema, kurios sprendimas svar
bus ne tik baltiečiams, bet ir 

kitoms Europos tautoms. “Su
prantate, mes nedaug ko turi
me prarasti, bet kitos Europos 
tautos, didelės ir mažos, turė
tų labai rimtai pagalvoti apie 
tai, ko galėtų netekti”, sako 
Meri. Daugelis kritikuoja bal- 
tiečius, kad jiems nerūpi bend
roji Sov. Sąjungos raida, kad 
per daug trukdo reformų eigai.

Tokios kritikos aš nesupran
tu, sako Estijos užsienio rei
kalų ministeris. Jam ir jo vy
riausybei Pabaltijo krizė nė
ra tautybių problema. “Mums 
Sov. Sąjunga buvo kaimynų 
kraštas ir toks liks. Nenorime 
nieko blogo apie savo kaimy
nus pasakoti ir nenorime vel
tis į jų vidaus politikos reika
lus. Jie turi savo problemų su 
tautomis, su tikybomis ir su 
kuo tik norite, bet tai jų vidaus 
problemos ir ne mūsų reika
las”.

Nauja politikų rūšis
Estijoje, kaip ir kituose Ry

tų Europos kraštuose, išaugo 
nauja politikų rūšis. Tai tie, 
kurie anksčiau reiškėsi tiktai 
kultūros baruose. Jie kitaip 
reiškiasi, kitaip žiūri į politi
ką ir į pasaulį. Kokių padari
nių tatai galėtų turėti per il
gesnį laiką tarptautinėje po
litikoje?

Estijos užsienio reikalų mi
nisteris mano, jog šie poky
čiai galėtų giliai paveikti Eu
ropos politiką. Naujieji veikė
jai anksčiau negalėjo politiš
kai reikštis, turėjo verstis kaip 
menininkai, rašytojai ar filo
sofai, susipažino su kasdie
niais žmonių reikalais, išmoko 
matyti gyvenimą eilinio pilie
čio akimis. Todėl galima ma
nyti, kad jie bus geresni poli
tikai.

Meri taip aiškina: politika 
niekada negali būti profesi
ja, tai tik įgaliojimas kai ku
riam laikui, kai staiga pama
tai, jog niekas kitas neįsten
gia geriau Už jus problemos 
spręsti. Tada atsiranda net pa
reiga užsiimti politika.

Dabartinis Estijos užsienio 
reikalų ministeris Lennartas 
Meri nebejaunas žmogus, daug 
ko matęs gyvenime. Jo tėvas 

buvo nepriklausomos Estijos 
diplomatas, daugelį metų su 
šeima praleidęs Paryžiuje ir 
Berlyne. Tai padėjo jam iš
mokti užsienio kalbų. Norėjo 
būti istoriku, tačiau sovietinė
mis sąlygomis tai buvo neįma
noma. Pasidarė dramaturgu, 
rašė praeities temomis, domė
josi Sibiro fino-ugrų tautelių 
gyvenimu. Dabar jis vadovau
ja Estijos užsienio reikalų po
litikai.

Širdyje jau pripažino
Švedijos min. pirmininkas 

Ingvaras Carlssonas oficialiai 
negali kviesti Pabaltijo dele
gacijų, bet su jomis mielai kal
basi. Nuolat atvyksta aukšti 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
atstovai pasimatyti su min. 
pirmininku ir partijų vado
vais, nors niekas dar šių vals
tybių diplomatiškai nepripa
žino. Tačiau santykiai tokie 
glaudūs, lyg pripažinimas jau 
būtų faktas, pažymi “Dagens 
Nyheter”. Min. pirmininkui 
susitikimus su baltiečiais su
rengti padeda įvairios organi
zacijos, partijos ar jo paties 
ministerial, ypač aplinkos ap
saugos ministerė Birgitta Dahl.

Gana aktyviai reiškiasi ir 
Švedijos parlamento pirmi
ninkas Thage Peterssonas. 
Normaliai parlamentai palai
ko ryšius su pripažįstamų vals
tybių parlamentais. Tačiau 
Švedijos užsienio reikalų ko
misija nusprendė, kad Riks
dagas dėl istorinių priežasčių 
ir geografinio artumo gali taip 
pat turėti kontaktą su demo
kratiškai išrinktais Pabaltijo 
parlamentais. Kai praėjusią 
savaitę Stockholme viešėjo 
Estijos ir Latvijos parlamen
tų delegacijos, Riksdago pir
mininkas joms surengė pietus, 
į kuriuos pakvietė užsienio 
reikalų ministerijos atstovą 
ir Sov. Sąjungos charge d’af
faires, bet ne ministerio pir
mininko atstovą. Savo rūpes
tingai parengtose vaišių kal
bose jis nuosekliai išdėstė 
Švedijos Riksdago požiūrį į 
Pabaltijo valstybes, pabrėžda
mas, kad jos pagal Helsinkio

(Nukelta į 2-rą psl.)

Kreipimasis į Lietuvos žmones
Mūsų Tėvynė Lietuva, sve

timųjų ištrinta iš Europos že
mėlapio, atgijo, jos laisvės 
šauksmas nuaidėjo per visą 
pasaulį. Mūsų troškimas prisi
kelti kyla iš skausmo matant 
ištuštėjusius kaimus, atsiliki
mą nuo Europos valstybių, te- 
betvyrančią baimę, fiziškai ir 
dvasiškai suluošintus žmones.

Kaip dabar visus juos sutai
kyti, sutelkti doram darbui 
— kurti ir tvirtinti nepriklau
somą Lietuvą, žmonišką gyve
nimą?

Minėdami 1940-ųjų birželio 
15-ąją, prisimindami visus 
nukankintus kalėjimuose, 
tremtyje, žuvusius Lietuvos 
žemėje, visus fiziškai ir dva
siškai suluošintus, nulenkime 
galvas ir susikaupkime. Pa
mąstykime, ką turėtume dary
ti, kad ši Lietuvos gedulo die
na patiesintų ir palengvintų 
mūsų rytojaus kelią.

Tegu visiems laikams būna 
pasmerkta tarpusavio neapy
kanta, prievarta, melas, dik
tatorių valdymas.

Kurkime demokratinę visuo
menę, kurioje kiekvienas bal
sas būtų išgirstas ir ramiai 
išklausytas.

Stiprinkime nepriklausomą 
Lietuvą ir padarykime viską, 
kad joje pakaktų vietos visų 
tautybių ir įvairiausių pažiū
rų geros valios žmonėms.

Susitelkime ir atsispirki- 
me bet kokiam skaldymui, tar
pusavio vaidams. Tarp besiku
riančių ir esamų partijų, drau
gijų ir sąjūdžių pirmiausia 
ieškokime visus jungiančių, o 
ne skiriančių idėjų ir tikslų.

Sugrąžinkime Lietuvai žmo
gų, išsivadavusį iš vakarykš
čios tamsos, kurio gyvenimas 
būtų skirtas artimo ir Tėvy
nės meilei. Pasakykime sau: 
tasai žmogus būsiu aš.

V. Landsbergis, 
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas 

Vilnius, 1990 m. birželio 15 d.
Nepasitiki Maskva

Reuterio agentūros birželio 
19 d. pranešimu, Vašingtonas 
nepatenkintas, kad Lietuvos 
vyriausybė delsia imtis konk
rečių priemonių laikinai įšal
dyti Lietuvos nepriklausomy
bės veikimą. Kai trijų Baltijos 
respublikų vadovai susitiko 
su prezidentu Gorbačiovu, Va
šingtone buvo galvojama, kad 
ledai pralaužti dialogui. JAV 
pareigūnai galvoja, kad M. 
Gorbačiovas nori sukurti at
skirą doktriną Baltijos kraš
tų atsiskyrimui, nes pastarieji 
prievarta Stalino buvo įjung
ti į Sov. Sąjungą. Doktrina Bal
tijos kraštams neliestų kitų 
sovietinių respublikų. Pasak 
Vašingtono, delsimas neatneš 
jokių vaisių.

Tuo tarpu Lietuvos Sąjūdis 
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ragina Lietuvos parlamentą 
atmesti M. Gorbačiovo siūlo
mą maratoriumą.

Lietuvos Sąjūdžio vadovybė 
galvoja - turi būti surasti kiti 
būdai pradėti derybas su Mask
va. Lietuviai, aplamai, nepa
sitiki Maskva, nes ji praeityje 
yra labai apvylusi. Žmonės 
tiesiog bijo, nes sovietinė val
džia taip ilgai su jais elgėsi 
nesąžiningai.

Pirmas mėginimas
Senatorius William Arm

strong, kaip skelbiama, birže
lio 14 d. pasiūlė įstatymo pro
jektą, kad Lietuvai būtų su
teikta 10 milijonų dolerių pa
galba vaistams, medicinos 
priemonėms ir drabužiams. 
Tai būtų pirmas JAV mėgini
mas padėti Lietuvai.

Įstatymo projektas įparei
goja prezidentą Bushą derė
tis su prezidentu Gorbačiovu, 
kad JAV pagalba pasiektų 
Lietuvą be Maskvos trukdymų. 
Ši pagalba būtų siunčiama per 
Raudonąjį kryžių ir katalikų 
šalpos organizaciją “Caritas”.

Pasak senatoriaus Arm
strong, Sov. Sąjunga griauna 
Lietuvos ekonomiją, uždary
dama sienas neleidžia įsivež
ti reikalingo kuro, maisto, 
vaistų ir kitų dalykų. Lietuvai 
gresianti bado galimybė.

Vaistai Lietuvai
Lietuvių informacijos centro 

pranešimu, tarptautinė svei
katos organizacija MAP pasky
rė $84,000 vertės vaistų Lietu
vių katalikų religinei šalpai 
Lietuvoje. Religinė šalpa, 
kaip susitarta su MAP, sutin
ka padengti persiuntimo išlai
das. Kita organizacija, afga- 
nistanų grupė, taip pat paau
kojo 700 svarų vaistų bei medi
kamentų. “Caritas” Lietuvoje 
centro valdybos pirm. Albina 
Pajarskaitė religinės šalpos 
“Gyvybė Lietuvai” komitetui 
atsiuntė padėką už naujai gau
tus vaistus ir medicinos prie
mones. Dėkojama už visoke
riopą rūpinimąsi Lietuvos 
vargais. “Jūsų ir visų užsienio 
lietuvių nuoširdus atjautimas 
mūsų vargų ir reikalų duoda 
jėgų tolimesnei kovai už lais
vę”,— rašoma laiške.

“Gyvybė Lietuvai” komite
tas per paskutinį mėnesį į Lie
tuvą perdavė vaikams penici
liną, insuliną, švirkštų, adatų 
ir kitų medicininių bei chirur
ginių reikmenų.

Galintys paremti komitetą 
“Gyvybė Lietuvai” aukas pra
šoma siųsti šiuo adresu: Lith
uanian Catholic Religious Aid 
— Life for Lithuania, 351 High
land Blvd., Brooklyn, NY 11207.

Kreipiasi į pasaulio 
universitetų vadovybę

Vytauto Didžiojo universite
to senatas birželio 16 d. pa
skelbė pasaulio universitetų 

(Nukelta į 5-tą psl.)
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Pagalbos šauksmas
Lietuvos krikščionių demokratų partijos kreipimasis į pasaulio 

krikščioniškas partijas ir visų konfesijų krikščionis

Broliai!
Kreipiamės į Jus sunkią mū

sų gyvenimo valandą. Vado
vaudamasis prigimtine tautų 
apsisprendimo teise į nepri
klausomybę ir mūsų tautos di
džiosios dalies suteiktu jam 
mandatu, Lietuvos parlamen
tas 1990 m. kovo mėn. 11 d. pa
skelbė atkuriąs nepriklauso
mą Lietuvos respubliką ir tuo 
nutraukė politinius ryšius su 
Sovietų Sąjunga, beveik 50 
metų prievarta mus laikiusia 
savo sudėtyje pagal 1939 m. 
Ribbentropo-Molotovo sandė
rio susitarimus ir po to seku
sius inkorporavimą pateisi
nančius dokumentus.

Paskelbdami nepriklauso
mybę, mes žengėme žingsnį 
į Europos šalių tarpą, nes eu
ropinio modelio valstybių 
struktūroje matėme ir mato
me mūsų ateitį. Nutraukdami 
politinius ryšius su Sovietų 
Sąjunga, mes stengėmės sąži
ningai ir džentelmeniškai iš
laikyti ekonominius ryšius su 
ja ir nenutraukti jokių ekono
minių sutarčių, sudarytų iki 
1990 m. kovo mėn. 11d.

Tačiau mūsų ekonominis 
bendradarbiavimas su Sovie
tų Sąjunga po nepriklausomy
bės atkūrimo tęsėsi neilgai — 
nuo kovo 11 d. iki balandžio 18 
d., kai Sov. Sąjungos vyriausy
bė, bausdama mus už siekimą 
būti laisvais ir nepriklauso
mais politiškai, pradėjo Lie
tuvos ekonominę blokadą, vie
našališkai nutraukdama taip 
jos pačios puoselėjamus eko
nominius ryšius ir atsisakyda
ma vykdyti ekonominius įsi
pareigojimus.

Ekonominę blokadą lydi 
grubiais būdais tiekimų ir 
prekybinių ryšių su kitomis 
šalimis uždraudimas, susisie
kimų per valstybinę sieną ir 
tarptautinių komunikacijų 
šiurkštus apribojimas, pasi
telkiant netgi Sovietų Sąjun
gos ginkluotąsias pajėgas.

Negatyviai reiškiasi ir Lie
tuvos respublikos nusitęsęs 
nepripažinimas iš visos eilės, 
nors mums ir palankių, Euro
pos bei pasaulio valstybių.

Mūsų jauna respublika atsi
dūrė sunkioje ir tragiškoje 
ekonominėje būklėje, nes per 
50 metų besitęsiantį religinės, 
tautinės, kultūrinės ir ekono
minės prievartos laikotarpį 
(1940-1990) buvusioji Lietuvos 
ūkio struktūra buvo visiškai 
suardyta, senieji ryšiai su de
mokratinėmis valstybėmis 
brutaliai sutraukyti, o nauja
sis mūsų ekonominis pagrin
das buvo paverstas kolonijine 
žaliavų perdirbimo baze, įjung
ta į sovietinę ūkio sistemą.

Todėl šiandien, vienašališ
kai nutraukus kuro, žaliavų, 
daugelio būtiniausių prekių 
tiekimą iš Sovietų Sąjungos į 
Lietuvą (mums patiems, kiek 
tai įmanoma, sąžiningai vyk
dant buvusius ir naujus eko
nominius įsipareigojimus) ir 
negalint viso to įsigyti iš kitų 
pasaulio šalių, Lietuvos žmo
nėms iškyla baisi naujo geno

Brangiam sunui ... 
I

EIMUČIUI SKAISČIUI 
staiga Lietuvoje mirus,

GEDIMINUI SKAISČIUI ir šeimai reiškiame nuo
širdžią užuojautą -

Krištolaičiai 
Tamulėnai

cido grėsmė. Paeiliui užsida
ro fabrikai ir gamyklos, dau
gėja bedarbių, griūva finansi
nė sistema. Neišvengiamai ar
tinasi diena, kai, išsekus kuro 
atsargoms, išsijungs elektros 
ir vandens tiekimo stotys, su
stos duonos kepyklos, mėsos 
ir pieno perdirbimo įmonės, 
apmirs transportas, įskaitant 
maisto gabenimo, medicini
nės pagalbos, ugniagesių au
tomobilius ir laidotuvių kata
falkus.

Pabrėžiame, kad visa tai da
roma baudžiant mūsų tautą už 
savo apsisprendimo teisės 
realizavimą po 50 metų truku
sios aneksijos ir neatsižvel
giant į pačios Sov. Sąjungos 
gyventojų patiriamą žalą, nes 
ekonominė blokada prieš mus 
atsigręžia ir prieš Sovietų Są
jungą — ten taip pat negauna
ma ta produkcija, kurią ga
mindavo mūsų gamyklos ir 
įmonės.

Šitokios katastrofos akivaiz
doje mes negalime likti ne
veiklūs ir jaučiame neatidė
liotiną pareigą maldauti Jūsų 
pagalbos.

Tinkamą tam pagalbą mes 
jau esame gavę prieš 70 metų, 
kai Pirmojo pasaulinio karo 
sūkuriuose atsidūrėme pana
šioje būklėje ir ieškojome ke
lio į nepriklausomybę. Tada, 
1917-aisiais metais, leidžiant 
popiežiui Benediktui XV, į ku
rį kreipėsi lietuvių delegaci
jos, Lietuvos ganytojai galėjo 
prašyti pasaulio vyskupus bet 
kurią bažnytinę šventę pa
skelbti diena, kurią šventovė
se būtų viešai meldžiamasi ir 
renkamos aukos lietuvių var
gui palengvinti. Šis paragini
mas paskatino pasaulio kata
likus melstis ir aukoti daugiau 
kaip trejus metus, o tas sutei
kė neįkainojamą dvasinę, mo
ralinę ir materialinę pagalbą 
tada atgimstančiai mūsų vals
tybei.

Su dėkingumu prisiminda
mi praeityje parodytą gailes
tingumą, šiandien vėl tikimės 
Jūsų, mylimi broliai, pagal
bos. Prašome Jus kreiptis į sa
vo vyriausiuosius ganytojus, 
kad jie teiktųsi paskirti pasau
linę dieną maldų ir aukų die
na Lietuvai — tam kraštui, ku
rio ištikimybė Kristui gerai ži
noma pasaulio krikščionims.

Kreipdamiesi į krikščioniš
kų partijų vadovus, prašome 
juos daryti kuo didesnę įtaką 
savo vyriausybėms, kad jos 
kuo greičiau pripažintų mūsų 
Lietuvos respubliką. Tuo mums 
irgi bus suteikta neįkainoja
ma parama, įveikiant ekono
minės blokados gniaužtus ir 
grįžtant į Europos bei pasau
lio valstybių tarpą.

Tikimės iš Jūsų visokerio
pos paramos!

Tepadeda Jums ir mums 
Visagalis Dievas!

Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos valdyba

Vilnius, 1990 m. 
gegužės mėn. 29 d.

W

Vokietijos LB krašto valdybos nariai turėjo pokalbį su Lietuvos ministere pirmininke Kazimiera I runsKiene 
Vasario 16 gimnazijoje gegužės 12 d. Iš kairės: A. ŠMITAS, K. PRUNSKIENĖ, A. ŠIUGŽDINIS, E. TESNAU, V. 
BARTUSEVIČIUS, VLB pirm. A. LIPŠYS ir VLIKo atstovas K. DIKŠAITIS Nuotr. M. Šmitienės

AfA 
JONUI MATULIONIUI

mirus Lietuvoje, 
nuoširdžiai užjaučiame liūdinčią seserį LEVUTĘ 
ANDRULIONIENĘ ir jos šeimą -

Aldona ir Vladas Našlėnai 
Audronė ir Jurgis Kairiai 
Liusė ir Vytautas Našlėnai 

su šeimomis

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

kalbini KAZYS BARONAS

Vakarų Vokietijos politinių 
ir tikybinių žinių “Pur Maga- 
zin” žurnalas birželio 2 d. lai
dos viršelį papuošė Kazimie- 
ros Prunskienės nuotrauka su 
įrašu “Litauen vom Western 
keine Hilfe” (Iš Vakarų jokios 
pagalbos Lietuvai), kartu iš
spausdindamas platų pasikal
bėjimą su Lietuvos ministere 
pirmininke ir iš Amerikos su
grįžusiu kun. A. Svarinsku.

Kun. A. Svarinsko pareiškimai
Žurnale įdėta didelė kun. 

A. Svarinsko nuotrauka, pažy
mint Lietuvos nepriklausomy
bės siekį bei supažindinant 
skaitytojus su kun. Svarinsku 
kaip vienu iš “Tikinčiųjų tei
sėms ginti komiteto” steigėju, 
praleidusiu 22 metus koncent
racijos stovyklose, kalėjimuo
se. Redaktorius jam pateikė 
daug klausimų, į kuriuos kuni- 
gas-kankinys atsakė, apžvelg
damas nesenus Lietuvos pra
eities laikotarpius: 1944-53 m. 
partizanų kovas, 1956-1988 m. 
pasipriešinimą pogrindyje. 
1988 m. vasarą pradėta nauja 
veikla — vieši lietuvių protes
tai prieš okupantą. Pergyven
tas atoslūgis. Paskelbus Lietu
vai nepriklausomybę, Maskva 
vėl daro didelį karinį, politi
nį, ūkinį spaudimą. Atpasako
jęs savo kančias stovyklose, 
kunigas žada vėl sugrįžti į gim
tąjį kraštą. Jis nežino, ką Die
vas jam skiria, tačiau grįžti į 
Lietuvą kunigas nebijo. Gy
vendamas laisvajame pasau
lyje, svečias iš Lietuvos labai 
nusivylęs Vakarų pasauliu, 
kuris konkrečiai Lietuvos iki 
šiol neparėmė. Vakarai priva
lo pripažinti kovo mėn. 11 d. 
paskelbtą Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą, kartu pri
versti Maskvą atšaukti bloka
dą. Gorbačiovas nėra spau
džiamas konservatyviųjų ko
munistų. Kun. A. Svarinsko 
nuomone, jis yra tikras komu
nistas, nuolatos kartoja Leni
no mintis ir šūkius. Jis taip pat 
yra grynas rusas-nacionalis- 
tas, nenori iš savo imperijos 
išleisti jokios pavergtos tautos.

Korespondentas: “Jeigu pa
vergtos tautos nenurims su sa
vo nepriklausomybės siekiais, 
Gorbačiovas graso joms su
rengti kraujo maudykles (Blut- 
bad). Ar nebijote tokio žings
nio?’’

“Tas nuo jo priklauso” — sa
ko kunigas. “Lietuvių tauta yra 
pamaldi, taikingai kovojanti 
tauta. Penkeri metai egzistuo
ja perestroika, tačiau jos ne
jaučiame. Padėtis labai komp
likuota. Mes turime du sąjun
gininkus — Dievą ir blogą so
vietinį ekonominį gyvenimą. 
Jeigu Vakarai padėtų paverg
toms tautoms ir jas užtartų — 
komunizmas būtų nugalėtas. 
Lietuvoje prasidėtų naujas 
gyvenimas.”

Korespondentas: “Lietuva 
atlaikė spaudimą ir kaip tau
ta nėra sunaikinta?”

Kunigas: “Stalinas buvo nu
matęs išnaikinti beveik 750 
tūkst. lietuvių, visą inteligen
tiją, karininkiją, dvasiškiją, 
tarnautojus, ūkininkus. Ko
munizmui nepavyko sunaikin
ti Lietuvos dvasios”.

Korespondentas: “Plačiai 
kalbama, kad Lietuva kenkia 
Gorbačiovo “perestroikai”, 
kadangi per greitai einate 
prie laisvės dideliais reikala
vimais?”

Kunigas: “Šios mintys atei
na iš Rusijos. Tai sovietinė 
propaganda. Tuo norima žmo
nes įbauginti. Nepriklausomy-

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

“TŽ” leidėjai 

bės laukėme 50 metų, neras
dami Vakaruose jokio pritari
mo. Kaip ilgai dar turime lauk
ti laisvės — 100-200 ar net 300 
metų? Perestroika yra žodžių 
žaidimas. Čia yra daugiau 
melo”.

Korespondentas: “Vakaruo
se girdimi balsai, kad Lietu
vos Katalikų Bažnyčia yra na
cionalistinė?”

Kunigas: “Jeigu 80% tautos 
prisipažįsta esą katalikai, tai 
yra visiškai natūralu. Bažny
čia turi daug bendro su tauta, 
o kunigai turi taip pat su ja gy
venti. Manding, lietuvių tau
ta, Lietuvos Bažnyčia nėra na
cionalistinė. Kunigai tauty
bių mažumas aptarnauja jų 
kalba, nespausdami kitatau
čių mokytis lietuviškai. Lietu
viai yra patriotai, Lietuvos 
Bažnyčia “meinetwegen” (te
būnie ir taip) patriotinė, bet 
lietuviai nėra nacionalistai, 
taip pat ir Bažnyčia. Jai graso 
nauji pavojai: vakarinis libe
ralizmas ir rytinis pusbrolis 
— ateizmas. Visi “izmai” yra 
giminingi”.

Pokalbis su ministere 
pirmininke

Vakarų Vokietijos katalikų 
dienose Berlyne dalyvavo Vy
tautas Landsbergis, Kazimie
ra Prunskienė. Trumpai tele
vizijoje parodytas Vilniaus 
studentų ansambįįs, kuris at
liko programą. t ,

“Pur Magazin” taip pat pasi
kalbėjo su mūsų ministere pir
mininke. Į bendradarbio klau
simą — ar Lietuvoje nekyla 
naujas nacionalizmas, ar ne
diskriminuojami rusai bei 
lenkai, ar ir nelietuviai turi 
teisę į savo kalbą, mokyklas ir 
1.1. — K. Prunskienė atsakė: 
“Lietuva neturi jokių tradici

Politika negali tapti profesija...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

susitarimą, turi apsisprendi
mo teisę.

Užsienio reikalų ministeri
jai atrodo sunkiau išlaikyti 
pusiausvyrą tarp Maskvos ir 
Pabaltijo, ypač po to, kai min. 
pirmininkas ir Riksdagas pa
reiškė, kad neleidimas Švedi
jos kultūros delegacijai aplan
kyti Lietuvą pakenkė sovietų 
ir švedų santykiams. Nereikia 
užmiršti, kad kultūros delega
cijos pirmininku buvo kabine
to sekretorius Pierre Schori, 
vienas įtakingiausių vyriausy
bės narių.

“Dagens Nyheter” mano, 
kad Pabaltijo vadovų santy
kiai su dabartiniu Švedijos 
užsienio reikalų ministeriu 
Anderssonu ne patys geriausi. 
Vis dar neužmirštama to, ką 
jis pernai rudenį lankydamas 
Pabaltįjį pasakė, nors vėliau 
ir mėgino pasitaisyti. 

Brangiam sunui _ , .AfA 
EIMUČIUI SKAISČIUI

staiga Lietuvoje mirus,

Kanados lietuvių fondo valdybos nariui GEDIMINUI 
SKAISČIUI ir šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Kanados lietuvių fondas

AfA
JONUI KELERIUI

mirus,
jo dukras - GRAŽINĄ, NIJOLĘ, sūnų RYMANTĄ, gy
venančius Toronte, brolį ANTANĄ, gyvenantį JAV-bėse 
ir seserį JULIJĄ, gyvenančią Lietuvoje, nuoširdžiai 
užjaučiame-

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba

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

jų agresyviam nacionalizmui. 
Šimtmečius įvairios mažumos 
laisvai gyveno ir šiandieną 
laisvai gyvena. Lietuvoje yra 
apie 8% lenkų. Ši mažuma turi 
savo mokyklas, laisvą kultūri
nį gyvenimą. Turime tarp 8 ir 
10% rusų, kurių dalis atstovau
ja Sov. Sąjungos politiniams 
interesams. Su šia maža grupe 
turime problemų. Tačiau mū
sų įstatymai mažumoms užtik
rino lygias socialines teises, 
tokias pačias kaip ir lietuvių. 
Pereidami į politinį pliuraliz
mą, daugpartinę sistemą, mes 
nedarome jokio skirtumo tarp 
paskirų mažumų.

— Kaip galima pateisinti so
vietinę blokadą Lietuvai? 
Kaip dėl to kenčia lietuviai, 
kaip tauta remia jus?

— Blokada nėra Lietuvos 
vyriausybės veiklos pasekmės 
ar mano asmeniškas noras. 
Ji atsirado kartu su nepriklau
somybės paskelbimu. Tai Lie
tuvos ir Sov. Sąjungos politi
nio konflikto pasekmės. Mūsų 
gyventojai demokratiniuose 
rinkimuose suteikė teisę pa
skelbti nepriklausomybę ir tai 
mes padarėme parlamente. 
Gyventojai blokadą pakelia 
labai ramiai, be jokios pani
kos. Nežinome kaip klostysis 
įvykiai toliau, kadangi bloka
da naikina daug ūkinių ir so
cialinių struktūrų. Lietuviai 
yra kantrūs. Tačiau nepadė
jus kitoms tautoms, ši kantry
bė gali baigtis. Tikime, kad de
mokratėjimo proceso pasek
mės bei simpatijos lietuvių 
tautai įgalins šią izoliaciją 
panaikinti. Mielai ateityje pa
laikysime gerus prekybinius 
santykius su Rytais ir Vaka
rais, kartu tikėdami, kad atei
tyje Baltijos respublikos bus 
vertos pilno pasitikėjimo.

AfA 
BRONIUI VENGRIUI 

mirus,

žmoną ONUTĘ ir šeimą nuoširdžiai užjau
čiame -

G. J. Krištolaičiai

AfA 
BRONIUI VENGRIUI 

mirus,
jo žmoną ONUTĘ, sūnų JONĄ, brolį JONĄ JAV-bėse, 
jų šeimas, brolį ANTANĄ ir sesutę ONĄ BRIEDIENĘ 
Lietuvoje, visus artimuosius, draugus nuoširdžiai už
jaučiame bei kartu liūdime -

Dara ir Albertas Jankūnai

AfA 
ANTANINAI BUTKIENEI

mirus, 
jos dukrai VINCEI KNEITIENEI ir šeimai, giminėms
bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą-

Ramona ir Raimondas Valadkos 
Aldona ir Algirdas Vaičiūnai

Santykius plėtoti trukdo 
pastaruoju metu Maskvos ke
liavimo suvaržymai, kai švedų 
vizų įstaigos Taline ir Rygoje 
tiesiog užverstos pareiškimais 
norinčių aplankyti Švediją.

Vyriausybės sluoksnių nuo
taikas šiuo metu geriausiai iš
reiškia minėto kabineto sek
retoriaus žodžiai: “Širdyje 
mes jau pripažinome Pabalti
jo valstybes”.

Formaliai trys Pabaltijo 
valstybės neteko nepriklauso
mybės 1940-tais metais ir tebė
ra sovietinės respublikos, nors 
Švedijos Riksdagas pripažįsta 
Pabaltijo tautų išrinktus par
lamentus ir vyriausybes. Šiuo 
požiūriu Riksdagas vieningas. 
Kol kas tiktai Žaliųjų partija 
reikalauja, kad Švedija pada
rytų tai, ko jokia kita valstybė 
dar nepadarė — suteikti Pa
baltijui pilnutinį diplomatinį 
pripažinimą.

AfA 
ANTANINAI BUTKIENEI- 

STAŠAITIENEI , 
mirus,

jos dukrą VINCĘ KNEITIENĘ, sūnų JONĄ ir jų 
šeimas bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame-

Jonas ir Olė Petrauskai 
Juozas ir Aldona Petrauskai 
Liudas ir Lina Einikiai

PADĖKA

AfA
OLGA ZABARAUBKIENĖ, 

mylima žmona, motina, sesuo, senelė, po ilgos 
sunkios ligos mirė 1990 m. birželio 3 d., palaidota 

birželio 6 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Nuoširdus ačiū klebonui kun. Juvenaliui Liaubai, OFM, 
už rožinį laidotuvių namuose ir gedulines pamaldas Hamil
tono Aušros Vartų šventovėje.

Dėkojame A. V. Paulioniams už giesmes šventovėje 
Mišių metu. Ypatingą padėką reiškiame karsto nešėjams 
ir visiems palydėjusiems velionę į amžino poilsio vietą.

Dėkojame visiems, pareiškusiems užuojautą žodžiu, 
raštu ir spaudoje. Nuoširdus ačiū visiems draugams ir pa
žįstamiems už užprašytas Mišias, atsiųstas gėles, velio
nės įamžinimą aukomis Kanados lietuvių fonde.

Jūsų nuoširdumas ir parodyta užuojauta pasiliekan
čiam vienam tuščiuose namuose padės pergyventi neteki
mo skausmą ir būti visiems amžinai dėkingu.

Vyras Petras, sūnus Edvardas, 
duktė Kristina, vaikaitis George, 
seserys - Baradinskienė ir Grabauskienė
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Lietuvos kryžių kalnas prie Šiaulių miesto, Meškuičių miestelio, simbolizuojantis tautos kančią ir prisikėlimą

PRANEŠIMAS IŠ ARGENTINOS

Talka Lietuvai

Rašo iš Vilniaus 

“Lietuva s Lt Kristumi" 
Sibirinių trėmimu metinėse — birželio 14 dieną įvyko procesijos. Iš viso krašto buvo 

atnešti kryžiai į Kryžių kalną
VISMANTAS VIDUGIRIS

“Nebijokite tų, kurie žudo 
kūną, bet negali užmušti sie
los. Verčiau bijokite to, kuris 
gali pražudyti ir sielą, ir kūną 
pragare.” (Mt. 20, 28)

Tie, iš pirmo žvilgsnio pa
prasti žodžiai, nuskambėję 
prieš du tūkstantmečius, šian
dien palietė kiekvieną. Kiek
vieną, kuris nepalūžo nei po 
kūno, nei po sielos kankinimų. 
Kuris šiandien išėjo prisimin
ti savo tautos nueito kelio kan
čių. “Vulnere sanato cicatrix 
manėt” (žaizdas užgydžius 
randai lieka), kaip sakydavo 
romėnai.

Visa Lietuva tarsi prisilie
tė prie savo randų, bet ne tam, 
kad išsigąstų dabartinės po
litinės prievartos, ne tam, kad 
priekaištautų praeičiai, ne 
tam, kad užsidegtų neapykan
ta. Ne! Šie randai — garbin
gos, o ne gėdingos istorijos 
ženklai, kuriuos išskaitydama 
tauta iš naujo suvokia savąją 
paskirtį, kelią ir laikyseną. 
Suvokia ir pasiryžta nė žings
nio nežengti atgal nuo kovo 
vienuoliktosios akto.

Visose Dievo šventovėse 
šiandien — Gedulo, vilties ir 
pasiryžimo dieną — tikinti 
tauta kėlė rankas aukštyn, 
maldaudama: Dieve, stiprin
ki mūsų tikėjimą, juk Tu esi 
su mūsų tėvyne Lietuva!

Procesija Vilniuje
Sostinė Vilnius su Tavimi! 

Nė kiek nemažesnė minia tą 
atmintiną sausio vienuolikto
sios vakarą, kai buvo atvykęs 
kaimyninės valstybės vado
vas, norėdamas “susipažinti” 
su Lietuvos situacija, birželio 
keturioliktąją susitelkė prie 
Lietuvos šventovių širdies. 
Čia iškilmingas šv. Mišias kon- 
celebravo visi Lietuvos vysku
pai. Po to senamiesčio gatvė
mis vos ne po 50 metų tūkstan
čiai tikinčiųjų išėjo į Devinti
nių procesiją. Procesijai su
grįžus į Katedrą, buvo atnau
jintas 1934-ųjų metų tautos pa
siaukojimo Švč. Jėzaus Šir
džiai aktas. Po iškilmių kated
roje tremtiniai pakvietė visus 
drauge aplankyti Trijų kry
žių kalną.

6.30 v.v. Didžiajame univer
siteto kieme skambėjo pernai 
Gedulo ir vilties dienai kom
pozitoriaus Vidmanto Bartu
lio sukurtas “Requiem” (už 
laisvę žuvusiems).

8 v.v. katedroje buvo laiko
mos šv. Mišios už žuvusius ir 
iškentėjusius. Po jų Katedros 
aikštė nušvito uždegtų žvaku
čių liepsnomis.

Iš kitų gausesnių tikinčiųjų 
susitelkimų sostinėje galima 
paminėti gausų būrį tikinčių-

Buvusiam Blombergo tautinių šokių grupės šokėjui

AfA 
MIRUI CHAINAUSKUI

staiga mirus,

žmonai DANUTEI, vaikams ir kitiems artimiesiems 
reiškiu gilią užuojautą -

Waterbury, JAV

A ntanina Paškevičienė-Budzinauskienė, 
buvusi grupės šokėja

jų, susirinkusių prie Vilniaus 
Aušros Vartų Madonos.

Geležinkelių stotyse
Tautos aukos buvo pagerb

tos ir visose didesnių Lietuvos 
miestų bei miestelių geležin
kelio stotyse, iš kurių išriedė
jo pilni gyvuliniai vagonai 
žmonių j nežinią. Išriedėjo ir 
negrįžo ...

Lyg gyvi praeities liudinin
kai tebestovi Subačiaus gele
žinkelio stotyje dešimtys loko
motyvų, traukusių tuos nelem
tus, dabar jau tautos genoci
do simboliais tapusius vago
nus. Kas žino: ar nebus jie pa
naudoti antrą kartą!? Juk dar 
yra jėgų, norinčių palaužti 
tautos pasiryžimą būti laisvai!

Tokias šviesias mintis suke
lia patirti teigiami įspūdžiai. 
Kaip nuostabiai atrodo ta pati 
procesija iš paukščio skry
džio! Tuo teko įsitikinti, paki
lus virš Panevėžio ir aplinki
nių parapijų. Nuostabus vaiz
das — procesija, sujungusi vi
sas tris Panevėžio šventoves.

Prie Kryžių kalno
Žymiausiu šio Juodojo jubi-

liejaus paminėjimu reikia lai
kyti iškilmes Šiauliuose ir 
prie Kryžių kalno.

9.30 v.r. Vilniaus gatvėje “su
sitiko” visi kryžiai, atkeliavę 
iš įvairių Lietuvos vietų (Vil
niaus, Kauno, Pajūrio, Klaipė
dos, Palangos, Pasvalio, Aly
taus). O žygis prasidėjo dar 
birželio 2 d., išnešus pirmąjį 
kryžių nuo Vilniaus katedros. 
Ir štai susitikimas! Duona ir 
druska.

Toliau kryžių procesija atei
na į Šv. Petro ir Povilo parapi
jos šventorių. Nuvilnijo Šiau
lių valstybinio kamerinio cho
ro giesmė. Nedidelis mitin
gas iki 11 v., kai jau prasideda 
šv. Mišių auka.

Po Sumos gausybė žmonių 
nusidriekė nuo šventovės Šiau- 
lių-Joniškio plentu, Kryžių 
kalno link per keturis kilomet
rus — apie du šimtai tūkstan
čių tikinčiųjų! Po poros valan
dų juos jau pasitiko Meškui
čių klebonas Alfredas Vana
gas. 4 v.p.p. prasidėjo šv. Mi
šios. Jas koncelebravo Pajū
rio klebonas Vytautas Sadaus
kas, pats su tikinčiaisiais atė
jęs 170 km ir atnešęs kryžių; 
Gruzdžių klebonas Aleksand
ras Milašius ir latvių katalikų 
žurnalo redaktorius kun. And
rėj Agluoniets, kuris atvyko 
su Rygos, Rezeknės ir Agluo
nos jaunimu, priklausančiu 
Latvijos katalikų jaunimo or
ganizacijai “Adveniat”.

• Atvirybę laikui grįsti atviry
be amžinybei — tai į visus laiko 
rūpesčius žvelgti Amžinosios Tie
sos šviesoje ir akivaizdoje.

JUOZAS GIRNIUS

Po Mišių pakviečiami ir pa
gerbiami pirmojo kryžiaus ne
šėjai po vandališko Kryžių 
kalno nusiaubimo 1973 m. ge
gužės 18-19 naktį. Anuometi
nis jų kryžius nesulaukė net 
aušros — buvo dar naktį nu
pjautas. Bet jį nupjovus, tą 
dieną kryžių atnešė Panevė
žio Eucharistijos bičiuliai. 
Ir taip kryžiai keitė kryžius, 
kol buldozerinio ateizmo ka
riūnai nebepajėgė išnaikinti 
vis atstatomų kryžių. Visiems 
ano ir šio žygio dalyviams bu
vo įteiktos kito Lietuvoje nu
siaubto — Vilniaus Trijų kry
žių kalno nuolaužos nuo iš
sprogdinto paminklo. Paskui 
visi kryžiai buvo nunešti ant 
rytinėje kalno dalyje esančio 
ir nuo šios dienos vadinamo 
Blaivystės kalnelio bei “paso
dinti”.

Be jokios abejonės jie “pri
gis”, nes juos palaistė ne vien 
praeities ašaros, bet ir šio žy
gio prakaitas bei stipri liūtis, 
užpuolusi visus susirinkusius, 
bet jų neišvaikiusi, kaip anuo
met iš KGB kabinetų pakilu
sios audros.

Tikėkime, Dievo laiminami
Kryžių šalyje išsaugosime tai- Jaunimas pamaldose dalyvavo 
ką ir ramybę! Garbė Jėzui pasipuošęs tautiniais drabu- 
Kristui! žiais.

Sunkvežimių vilkstinė pralaužė blokadą
Lietuvių Bendruomenių humanitarinė pagalba Lietuvai

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba praneša, kad 
nuo šių metų balandžio mė
nesio Europoje įsisteigė ko
mitetas, kurio tikslas suburti 
Europos Lietuvių Bendruome
nes į bendrą Pagalbos Lietu
vai komitetą, kurio pagrindi
nis tikslas — organizuoti hu
manitarinę pagalbą Lietuvai. 
Į komitetą įeina Prancūzijos, 
Šveicarijos, Belgijos, V. Vo
kietijos Lietuvių Bendruome
nių atstovai. Jam pirmininkau
ja Ričardas Bačkis iš Prancū
zijos, o sekretoriauja p. Bar- 
tusevičienė iš V. Vokietijos. 
Savo pirmą posėdį, kuriame ap
tarė humanitarinę pagalbą 
Lietuvai, turėjo gegužės mė
nesį ir pasiskirstė pareigo
mis.

Šio komiteto darbo dėka 20 
tonų Prancūzijoje suaukotų 
vaistų birželio 14-15 d.d. bu
vo sėkmingai sunkvežimiais 
nuvežti iš Paryžiaus į Vilnių. 
Tai pirmoji sunkvežimių vilks
tinė, sėkmingai pralaužusi blo
kadą. Nuvežti antibiotikai ir 
kiti vaistai. Sveikatos minis- 
teris Juozas Olekas patvirtino, 
kad vaistai pasiekė Vilnių. Di
delę dalį siuntos ($35.000) fi
nansavo Australijos lietuviai. 
Skubiai reikalingo insulino 
nebuvo pasiųsta, nes jo trans
portui reikalingi šaldomi 
sunkvežimiai, kurių tuo metu 
nebuvo įmanoma gauti. Jau da
bar organizuojama sekanti 
siunta iš Europos.

Kartu su sunkvežimių vilks
tine vyko ir vienos tarptauti
nės vaistų bendrovės viršinin
kas, kuris pats ištyrė medici
ninės pagalbos reikalingumą 
Lietuvai ir patvirtino, kad 
Lietuva stokoja medicininių 
priemonių. Tai skirtingas tei
ginys nuo anksčiau paskelbto 
Danijos raudonojo kryžiaus 
pranešimo, kuriame sakoma, 
jog vaistų atžvilgiu būklė 
blokados metu nėra pablogė

Gegužės 26 d. laidose Argen
tinos laikraščiai išspausdino 
M. Gorbačiovo pareiškimą, ap
kaltinusį Lietuvos parlamentą 
kaip avantiūristinį, nakties 
metu paskelbusį Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą.

Į tą pareiškimą reagavo Lie
tuvai išlaisvinti komitetas 
Argentijoje (LIKAR), griežtai 
atmesdamas M. Gorbačiovo 
teigimą viešai paskelbtame 
laiške. Laišką pasirašė komi
teto pirm. Aleksandras Artū
ras Mičiūdas ir sekr. Hekto
ras Katinas.

Laiške rašoma, kad Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą 
paskelbė žmonių rinkti atsto
vai, todėl negalima suprasti, 
kodėl Gorbačiovas juos vadina 
avantiūristais. Galbūt taip 
elgtis jį paveikė Rytų Euro
pos pasitraukimas iš sovieti
nės orbitos. “Niekas nenori 
pasilikti skęstančiame laive 
ar degančiame name” — rašo
ma laiške. Negalima laukti, 
kad Lietuva ir toliau neštų 
sovietinį jungą ir kentėtų 
merdėjančioje ekonominėje 
sistemoje.

Jaučiamas nusivylimas tais, 
kurie turi jėgą reikalus pa
kreipti teisingon kryptin, bet 
tyli. Liūdnai prisimenamos 
1938 m. Miuncheno ir 1945 m. 
Jaltos sutartys. Argi vėl pasi
kartos dalybos? Tai yra gėda 
ir sunku tikėti.

Laiško pabaigoje M. Gorba
čiovas raginamas pradėti de
rybas su Lietuva. Derybos bū- 
tų naudingos abiem kraštam. 
Jėgos naudojimas, grasinimas 
blokada gali ir pačiam M. Gor
bačiovui atnešti nemalonių 
pasekmių. Reikia atsiminti, 
istorijos teisme bus keliamas 
ir humaniškumo klausimas.

Sujudo jaunimas
Argentinos lietuvių jauni

mas kartu su ALOS taryba 
kiekvieną penktadienį Bue
nos Aires mieste renka para
šus remti Lietuvos laisvę. 
Taipogi ruošia eitynes, krei
pėsi į sovietinę ambasadą. 
Visuomenė yra kviečiama pri
sidėti piniginėmis aukomis. 
Nebuvo užmirštas ir birželi
nių trėmimų minėjimas. Ta 
proga birželio 17, sekmadie
nį, buvo laikomos Mišios lie
tuvių parapijos šventovėje.

jusi. Esą Lietuvoje visada 
trūkę vaistų.

Prancūzijos LB pirm. Ričar
das Bačkis pranešė, kad šio
mis dienomis iš Frankfurto, V. 
Vokietijos, jau pajudėjo ant
ra sunkvežimių vilkstinė, kuri 
veža per 10 tonų suaukotų vais
tų į Lietuvą. Šios vilkstinės 
organizavime kartu su vokie
čių tarptautinėmis šalpos or
ganizacijomis daug darbavosi 
Vokietijos LB humanitarinės 
talkos atstovė p. Bartusevičie- 
nė. Trečia vilkstinė, vežanti 
per 20 tonų vaistų, suaukotų 
Belgijoje, vyks gavus žinią, 
jog V. Vokietijos siunta sėk
mingai pasiekė Lietuvą. Trans- 
portacija finansuojama Aus
tralijos Lietuvių Bendruome
nės sukauptomis Pagalbos Lie
tuvai vajaus lėšomis.

Pasak Ričardo Bačkio, gali
mybė nemokamai gauti dau
giau vaistų iš Europoje esan
čių vaistų bendrovių yra reali. 
Mažos Europos lietuvių kolo
nijos nepajėgia sutelkti rei
kalingų lėšų vaistų perveži
mui. Vieno sunkvežimio nuo
ma kainuoja maždaug $1000 
JAV: benzinas, šoferio alga ir 
išlaikymas. Jo nuomone, efek
tingiausias būdas šioje srity
je padėti Lietuvai yra neeik
voti lėšų vaistų supirkimui. 
Europoje juos galima gauti 
nemokamai. Geriausia suau
kotus pinigus skirti transpor- 
tacijai. Galima siuntinius siųs
ti į Varšuvą, o iš ten bus atsi
imti žmonių iš Lietuvos.

Visas informacijas teikia 
PLB pirmininkas Vytautas 
Bieliauskas tel. (513) 522-3795 
arba PLB vicepirm. Gabija 
Petrauskienė tel. (416) 232- 
0737. Gabija

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

“TŽ” leidėjai

Pas prezidentą
Argentinos prezidentas dr. 

C. S. Menem privačioje audien
cijoje priėmė LIKAR pirm. 
Aleksandrą Artūrą Mičiūdą. 
Prezidentas buvo painformuo
tas apie dabartinę Lietuvos 
būklę ir paprašytas diploma
tinės paramos. Jis Lietuvos 
reikalams buvo palankus. 
Apie tai buvo pranešta Lie
tuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui. Pastarasis per 
Argentinos ambasadą Mask
voje pasiuntė prezidentui pa
dėkos laišką. Visa tai aprašė 
dienraštis “La Nacion”. Taip 
pat buvo paduoti prašymai 
Argentinos kongreso atsto
vams, prašant Lietuvai pa
lankaus nutarimo.

Alarmis

Dvasiniu tiltu į Lietuva* 
Lietuvių kunigų rekolekcijos, kurias vedė buvęs Sibiro kalinys 

kun. Sigitas Tamkevičius iš Lietuvos
tąs ir aktyviai dalyvaująs šiose 
rekolekcijose, buvo kun. Jonas 
Staškus, Lietuvos kankinių pa
rapijos klebonas.

Kun. S. Tamkevičiaus kan
čioje subrandintos mintys ir 
autentiški išgyvenimai, pateik
ti ramiu bei natūraliu tonu, 
padarė didelį įspūdį visiems 
dalyviams. O jų buvo kaip nie
kad iki šiolei — 33 asmenys, 
įskaitant ir lietuvių išeivijos 
sielovados vadovą vyskupą 
Paulių Baltakį, OFM. Buvo

Metinės lietuvių kunigų re
kolekcijos įvyko Putnamo lie
tuvaičių seselių vienuolyno so
dyboje 1990 m. birželio 4-8 d.d. 
Jas vedė buvęs Sibiro kalėji
mų kankinys, dabar einąs Kau
no kunigų seminarijos dvasios 
tėvo pareigas kun. Sigitas Tam- 
kevičius, SJ. Tai buvo jau 14- 
tosios rekolekcijos, kurias kas
met organizuoja JAV Kunigų 
vienybė. Buvo užsiregistravę 
du kunigai ir iš Kanados. Vie
nas jų, ištikimai kasmet atvyks-

Dalis lietuvių kunigų, dalyvavusių rekolekcijose Putname 1990 m. birželio 4-8 dienomis. Joms vadovavo kun. S. 
TAMKEVIČIUS, SJ, iš Lietuvos

Užsukite pas mus 
įsigyti dovanų 

savo mylimiesiems 
arba savo asmeniškai 
pramogai Kanadoje.

Mes turime kompiuterių 
ir FAX aparatų

SONA C Hl X Fl

&ve.W.

.9955
’(VISOS PASAULIO SISTEMOS’

SONA HI Fl TURI VISKĄ

TRK-W330W
110-220 VOLTS 

50-60 Hz
SONY CFS-W350S

$129"
HITACHI VT-727(O)

$449"
HITACHI
VM-3280

S!

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

TOSHIBA, SANYO, ŠANSUI ir PHILIPS, YAMAHA & CASIO

$1499"

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

sona r m y n 1 1520 STEELES Ave. w. 
(AT DUFFERIN) 
(416) 738-9955

232 RIDEAU STREET 
OTTAWA, ONT. 
(613) 238-7090
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Telšių vyskupas Antanas Vaičius gegužės 7-9 d.d. lankėsi Vasario 16 gim
nazijoje. Iš kairės: Lina Mockutė, Laimutė Lipšytė, kun. Edis Putrimas 
ir vysk. Antanas Vaičius Nuotr. M. Šmitienės

tikra dvasios šventė, o vaka
rais pravestieji pokalbiai bei 
suteiktos informacijos pažadi
no visuose kažką naujo, kažką 
tarsi iš naujo mus sujungusio 
su tauta.

Kun. S. Tamkevičius pastatė 
dvasinį tiltą, kuris padarė Lie
tuvą dar artimesnę ir ne vieno 
širdyje gimė ryžtas tuo tiltu 
vykti ten, kur yra mūsų šaknys, 
ir padėti tautos dvasinio atgi
mimo darbe.

Putnamo seselių sodybos at
mosfera, jų vaišingumas ir pa
slaugumas buvo tarsi rėmai, 
kuriuose lietuviai kunigai pa
tyrė tikrą Dvasinį pavasarį.

K.V.C.

STEREOS 
*11 00*1 
VOlfMt

520 steles aLPas 

\ (416) 738-9955 J

$149"

NATIONAL PANASONIC
NV-M7EN

Mes turime didžiausią 
pasirinkimą foto aparatų, 
video aparatų, televizorių, 

nešiojamų radijų trumpomis 
bangomis, dvikasetinių magne

tofonų ir kitokių aparatų 
iš tokių žymiųjų firmų:
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©LAISVĖJANČIOJ 11/(111 e LIETUVIAI PASAULYJE
PAŠVARĖS LĖVUO?

Kupiškyje baigti technologi
niai derinimo darbai naujuo
siuose kanalizacinio vandens 
valymo įrenginiuose. Jie per 
parą išvalys daugiau kaip 4.000 
kubinių metrų vandens. Lig šiol 
Kupiškis turėjo tik biologinius 
tvenkinius, iš dalies apvalan
čius nutekamąjį vandenį, kuris 
patekdavo į Lėvens upę ir ją 
teršdavo.

PAKEIS PAMINKLO ĮRAŠĄ?
Lietuvos komunistų partijos 

centro komiteto ketvirtojo ple
numo dalyviai pasiūlė Lietuvos 
respublikos ministerių tarybai 
pakeisti Lenino paminklo Vil
niuje įrašą. Ant paminklo pje
destalo jie siūlo iškaldinti pras- 
mingesnius žodžius: “Vladimi
rui Leninui — pirmajam Tarybų 
Rusijos vadovui, pripažinusiam 
1920 m. liepos 12 d. nepriklau
somos Lietuvos valstybę”.

KRYŽIAUS KELIONĖ
Birželio 2 d. Mišiomis Vilniaus 

arkikatedroje ir varpų skam
besiu kelionę pradėjo kuklus 
ir paprastas kryžius, tikin
čiųjų nešamas į Trakus ir Kry
žių kalną Šiaulių rajone. Į šį 
vilties ir nepriklausomybės žy
gį lietuvius kvietė Vysk. M. Va
lančiaus blaivystės sąjūdžio, 
sambūrio “Caritas”, Lietuvos 
šaulių sąjungos, Vilniaus savi
valdybės vadovai, teigdami: “Tai 
bus dar vienas tautos valios pa
reiškimas pasauliui ir sau”. Mi
tinge Valkininkų klebonas kun. 
A. Keina pašventino Motinos Tė
vynės skulptūrą. Vysk. M. Valan
čiaus blaivystės sąjūdis primi
nė lietuviams, kad nepriklauso
mybė pasiekiama laisvų žmonių 
valia, o laisva tegali būti blai
vi tauta. Lietuvos žmonės buvo 
raginami negerti alkoholio, kol 
bus nešamas šis kryžius.

PROFSĄJUNGŲ 
KONFEDERACIJA

Balandžio 19 d. Vilniuje buvo 
surengtas Lietuvos laisvųjų 
profsąjungų atstovų suvažia
vimas, susilaukęs apie 800 da
lyvių. Jie įsteigė Lietuvos lais
vųjų profsąjungų konfederaciją, 
priėmė jos įstatus. Pagrindinis 
konfederacijos tikslas — išsau
goti fiziškai ir dvasiškai svei
ką žmogų, išjungti profsąjungi
nes organizacijas iš adminis
tracinės įtakos. Profsąjungos 
dabar negalės būti panaudotos 
partijų kovos įrankiu, politiniu 
ginklu. Jos vadovausis neutra
lumo principu, gins žmogų ir jo 
interesus, nesiekdamos val
džios, atsiribojusios nuo poli
tinių partijų įtakos. Laikinio 
koordinacinio komiteto pirm. A. 
Lajus ir vicepirm. L. Radzevi
čius padarė pagrindinius prane
šimus. Buvo paskelbta, kad So
vietų Sąjungos profsąjungų įsta
tai Lietuvos profsąjungoms ne
galioja nuo š. m. balandžio 19 d.

MELAGINGA NUOTRAUKA
“Tiesos” korespondentas Vi

lius Kavaliauskas balandžio 
25 d. laidoje skaitytojus supa
žindina su Teodoro Walczako 
melaginga nuotrauka, atspaus
dinta balandžio 6 d. JAV dien
raštyje “USA Today”. Po ta nuo
trauka rašoma: “RALLY VIC

TIM: Participant in pro-Soviet

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

Tel. (416) 364-5036

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

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

SONY CFS-W350S

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

bei jugoslaviškai.

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

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

rally Vilnius, Lithuania, is blo
oded after clash with Lithua
nian independence supporters”. 
Iš tikrųjų toje nuotraukoje yra 
kaunietis Antanas Tamašaus
kas, remiantis Lietuvos nepri
klausomybę, sumuštas Maskvą 
gerbiančių “Jedinstvos” aist
ruolių. Fotografas, atrodo, yra 
lenkas, šią nuotrauką pardavęs 
AP žinių agentūrai. V. Kava
liauskas pabrėžia, kad tuo laiku 
Lietuvą buvo užplūdę lenkai 
žurnalistai. Jie sakėsi atstovau
ją įvairiems Vakarų leidiniams, 
bet ne visi pasižymėjo sugebėji
mais ir sąžiningumu. Vienas, 
atstovavęs “visai Lenkijos ir 
Šveicarijos spaudai”, iš Vil
niaus išvažiavo nesumokėjęs so
lidžios sumos spaudos centrui 
už telefono pokalbius.

KOMERCINĖ PREKYBA
Lietuvos vyriausybės posė

dyje gegužės 15 d. nutarta įves
ti prekybą komercinėmis kaino
mis. Ji, oficialiai pradėta š. m. 
gegužės 20 d., apima prabangos 
ir labai geros kokybės importuo
tas prekes — kailius, natūralios 
odos gaminius, krištolą, baldų 
rinkinius, santechnikos reikme
nis, vaizdajuosčių bei garsajuos- 
čių aparatūrą, kasetes, televizo
rius, šaldytuvus, buitines elekt
ros prekes, tabako gaminius. II- 
gan sąrašan nėra įtrauktos pre
kės vaikams. Prekybą komerci
nėmis kainomis organizuoja 
Lietuvos prekybos ministerija 
ir Lietuvos vartotojų koopera
tyvų sąjunga su miestų bei ra
jonų savivaldybėmis.

PIRMOJI JOS DIENA
Vilniaus “Vaivoje” pirmą to

kios prekybos dieną komercinė
mis kainomis buvo parduota 
prekių už 206.000 rublių. Vida 
Danilevičiūtė “Tiesoje” pasako
ja: “Instrukcijomis, kaip man
dagiai elgtis su pinigingais pir
kėjais, pardavėjos nepasinaudo
jo. Niekas, matyt, nesitikėjo 
nei tokio žmonių antplūdžio, nei 
tuo labiau tokio jų elgesio. Įsi
audrinusi minia laužte laužėsi į 
parduotuvę. Per spūstį kažkas 
kietu daiktu bakstelėjo į stik
lines duris, dūžtant stiklui ir 
spiegiant moterims, kiti pasi
naudojo proga prasmukti į par
duotuvę. Parduotuvės vedėja 
Elena Dudutienė bandė su
drausti jauną moterį, su vaike
liu ant rankų lendančią pro sky
lę duryse, kuri žiojėjo aštria
briauniais masyviais stiklais. 
Salėje susistumdžiusios pirkė
jos sumindė ir išspardė gėlių 
vazonus. Paskui keliasdešimt 
moterų šturmu įgriuvo pro tar
nybinį parduotuvės įėjimą ir, 
apstumdžiusios E. Dudutienę, 
vos nekibusios jai į atlapus, 
išplūdusios nežinia už ką, su
virto į salę. Susėdusios atsipūsti 
po pirmos darbo dienos ‘Vaivos’ 
pardavėjos verkė ir juokėsi pro 
ašaras . ..” Nemažesnės pirkė
jų minios buvo susilaukta ir ant
rą prekybos dieną. “Vaivoje” ge
rokai sumažėjo kai kurių prekių 
atsargos: apie 3.000 rb. kainuo
jančių indų servizų, daugiau 
kaip tūkstančiu įvertintų mo
teriškų švarkelių, kostiumėlių, 
nuo prekystalių dingusių kosme
tikos gaminių, įvairių kasečių, 
meškerių ir automobilių deta
lių. V. Kst.

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos mokslo metų užbaigimo iškilmių prezidiumo dalyviai. Iš kairės sėdi: 
KLB švietimo komisijos pirm. A. Vaičiūnas, abiturientės - V. Apanavičiūtė ir V. Švedaitė, Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. J. Liauba, OFM. Stovi: lituanistinių kursų mokytojas M. Leknickas, XI-to sk. mokytojas V. Remesai- 
tis, vedėja V. Stanevičienė, XI-to sk. mokinė I. Žukauskaitė, “Talkos” valdybos pirm. J. Gedris ir tėvų komiteto 
pirm. V. Valaitis

Hamilton, Ontario
VYSK. M. VALANČIAUS litua

nistinės mokyklos mokslo metų 
užbaigimo iškilmės gegužės 26 d. 
prasidėjo Mišiomis Aušros Vartų 
parapijos šventovėje. Mišias at
našavo ir pamokslą sakė kun. Ju
venalis Liauba, OFM. Dalyvavo 
mokiniai, tėveliai, mokytojai, sve
čiai, abiturientės Vida Apanavi
čiūtė ir Vanesa Švedaitė, pasi
puošusios tautiniais drabužiais.

Iškilmingas aktas įvyko Jauni
mo centro salėje, kurioje buvo iš- 

■ dėstyti spaudos konkurso laimė
tojų albumai ir mokinių klasių 
rašinėliai, piešiniai bei darbe
liai.

Mokyklos vedėja Vida Stanevi
čienė pakvietė į garbės prezidiu
mą mokyklos rėmėjus: Aušros 
Vartų parapijos kleboną kun. J. 
Liaubą, OFM, KLB švietimo komi
sijos pirm. Algirdą Vaičiūną ir 
Hamiltono lietuvių kredito ko
operatyvo “Talka” valdybos vice
pirm. Juozą Gedrį, taip pat tėvų 
komiteto pirm. Vytautą Valaitį, 
aukštesniųjų lituanistinių kur
sų mokytoją Mindaugą Leknicką 
ir baigusiuosius XI skyrių moki
nius Viktorą Remesaitį ir Ireną 
Žukauskaitę. Vedėja trumpai api
būdino mokslus baigusių Vidos 
Apanavičiūtės ir Vanesos Švedai
tės lietuvišką veiklą ir jas pakvie
tė scenon. Aštunto skyriaus moki
niai joms prisegė gėles.

Iškilmės pradėtos kun. J. Liau- 
bos, OFM, sukalbėta invokacija. 
Mokyklos vedėja savo žodyje ap
tarė 1989-1990 mokslo metų veik
lą. Mokiniai ir mokytojai stengė
si pritaikyti savo veiklą prie Lie
tuvoje vykstančių istorinių įvy
kių. Mokiniai dalyvavo eitynėse, 
vigilijose, laiškų rašyme, plaka
tų ir trispalvių paruošime, kelio
nėse į Otavą ir Vašingtoną, susi
tikimuose su parlamento nariais, 
peticijų parašų rinkime. Mokinių 
kelionių išlaidas padengė apylin
kės lietuviai, daugiausia aukų su
rinko Anicetas Povilauskas.

Mokykla suruošė tradicinę Ka
lėdų eglutę su vaidinimu, atliko 
Motinos dienos programą. Moky
tojų padėjėjos Loreta Mačytė ir 
Onutė Stanevičiūtė paruošė vai
kučius prie Pirmos Komunijos. 
Velykų švenčių proga Velykų bo
butė (Elvyra Bajoraitienė) atvyko 
pas mokinius ir parodė mokiniams 
kaip dažyti margučius, kuriuos 
vėliau ritinėjo. Mokyklos choras, 
vadovaujamas Irenos Čerškuvie- 
nės ir Rūtos Valaitienės, pasiro
dė blynų baliuje, Vasario 16 minė
jime ir Kanados Lietuvių dienų 
koncerte. Mokiniai ne tik pasiro
dė koncertuose, bet ir buvo žiūro
vais keliuose iš Lietuvos atvyku
siuose dainos bei muzikos viene
tų koncertuose. Mokykla išleido 
mokyklos laikraštėlį, kur daug pa
sidarbavo mokytoja Rūta Kamai- 
tytė. Baigdama vedėja pasveiki
no abiturientus, ragindama to
liau mokytis lietuvių kalbos. Ji 
padėkojo tėvų komiteto nariams, 
jo pirmininkui Vyt. Valaičiui už 
jų finansinę paramą mokyklai.

Kun. J. Liauba, OFM, įteikė bai
gusioms mokyklą pažymėjimus. 
Vida Apanavičiūtė ir Vanesa Šve
daitė tarė atsisveikinimo žodį, 
humoristiškai prisimindamos mo
kykloje praleistas dienas ir pa- 
dėkodamos tėveliams ir mokyto
jams už jų rūpestį. Jos perdavė 
mokyklos raktus Andriui Gedriui, 
9-to skyriaus mokiniui. Baigusią- 
siąs sveikino KLB švietimo komi
sijos pirm. A. Vaičiūnas, J. Ged
ris ir XI-to skyriaus mokinių var
du I. Žukauskaitė. Aukštesniųjų 
lituanistinių kursų mokytojas M. 
Leknickas įteikė pažymėjimus 
XI-to skyriaus mokiniams: Rūtai 
Balytaitei, Gedui Dziemionui, 
Viktorui Remešaičiui ir Irenai

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus r

(Esu “Union Gas” /Ą)
atstovas) fV

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

Žukauskaitei. Klasės mokytojai 
supažindino su savo mokiniais 
ir jiems įteikė klasės pažymėji
mus. Mokiniams, stropiai lankiu
siems pamokas, buvo įteiktos do
vanėlės, kurias gavo šie mokiniai: 
Viktoras Remesaitis, Andrius 
Gedris, Irena Apanavičiūtė, Aud
ra Balytaitė, Viktoras Gedris, 
Adomas Godelis, Martynas Grigė- 
nas, Ievutė Godelytė, Tomas Ku- 
bar, Antanas Gedrimas, Paulius 
Slavickas, Austė Vaičiūnaitė, 
Audra Čerškutė, Kristina Dzie- 
mionaitė ir Erikas Kubar.

KLB švietimo komisija paskyrė 
pinigines dovanas mokiniams, 
kurie atliko spaudos rinkimo kon
kurso reikalavimus. Šie turėjo 
rinkti ir klijuoti į albumą straips
nius apie Lietuvą iš spaudos ang
lų kalba. Pirm. A. Vaičiūnas įtei
kė vokelius laimėtojams: Vikto
rui Remešaičiui, Andriui Ged
riui, Rūtai Balytaitei, Gedui Dzie
mionui, Irenai Žukauskaitei, Ire
nai Apanavičiūtei, Audrai Baly
taitei, Pauliui Repšiui, Vidai Žu
kauskaitei, Jonui Repšiui, Lukui 
Gudinskui, Vanesai Trumpic- 
kaitei.

Tėvų komiteto pirm. Vytas Va
laitis tarė uždarymo žodį, padė
kodamas savo komiteto nariams, 
mokytojams ir visiems, kurie pri
sidėjo mokslo metų eigoje prie 
mokyklos darbų. Jis priminė, kad 
mokyklai reikės parūpinti dau
giau finansinės paramos, nes atei
nančiais metais federacinė val
džia nutraukia pašalpą etninėm 
mokyklom. Vedėjai Vidai Stane
vičienei už jos rūpestingą darbą 
tėvų komiteto pirmininkas Vytas 
Valaitis įteikė gėles ir dovaną.

Iškilmės buvo baigtos Lietuvos 
himnu. Dl.

“ŠIRVINTOS-NEMUNO” skau
tų, -čių tuntas balandžio 29, sek
madienį, atšventė 40 m. sukaktį 
nuo lietuviškos skautijos įsikū
rimo Hamiltone. Ta proga buvo 
gauti raštiški sveikinimai iš LSS 
vyriausios skautininkės v.s. S. 
Gedgaudienės ir Kanados rajono 
vadeivės s. D. Barzdžiūtės. Už 
sveikinimus ir linkėjimus nuo
širdžiai dėkojame. Šventė buvo 
pradėta organizuotu dalyvavimu 
pamaldose, kurių metu klebonas 
kun. J. Liauba, OFM, prasmingu 
žodžiu kreipėsi į skautiškąjį jau
nimą. Po to įvyko iškilminga su
eiga, sutraukusi nemažą skaičių 
svečių, kurių, tikimės, šventės 
programa neapvylėme. Buvo pa
gerbti “Širvintos” ir “Nemuno”

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

Kooperatyvo "Talka” valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT A T U A 
KREDITO KOOPERATYVAS 1ALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 544-7125
A

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

AKTYVAI PER 32 MILIJONUS DOLERIŲ

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

tuntų buvę tuntininkai. Dėkoja
me tiems vadovams, kurie savo 
apsilankymu mūsų pastangas pa
gerbė ir apgailestaujame, kad 
daugelis negalėjo dalyvauti. Vaiz
dais ir pritaikytais komentarais, 
kuriuos atliko prityrusi skautė 
psl. D. Meškauskaitė ir prityręs 
skautas psl. V. Remesat, buvo pri
simintas Hamiltono skautijos nu
eitas kelias, auklėjant jaunimą 
lietuviško skautiško idealo dva
sioje. 40-ties metų laikotarpyje 
per “Širvintos” ir “Nemuno” tun
tų eiles daug perėjo gražaus, ga
baus jaunimo, bet, deja, tuntų 
skautiškos eilės retėjo. Smarkiai 
sumažėjus narių skaičiui, tuntai 
susijungė į vieną mišrų vienetą — 
“Širvintos-Nemuno” tuntą, ku
riam jau 10 metų, su mažais pa
keitimais, vadovauja tos pačios 
vadovės. Jubiliejaus proga už il
gametį pareigų ėjimą buvo pakel
tos bei apdovanotos sekančios 
skautininkės: s. Aldona Pietran- 
tonio pakelta į v.s. laipsnį, o ps. 
K. Aušrotaitė ir ps. E. Rukšėnaitė- 
Tarvydienė apdovanotos ordinu 
Už nuopelnus. Skaučių ir paukš
tyčių vadovės v. sk. v. si. Loreta 
Mačytė ir v. sk. v. si. Silvija Otto 
visuomet apsiima atlikti daugiau, 
negu jų pareigos reikalauja ir už 
tai mes joms dėkingos. Džiaugia
mės š. m. prityrusių skaučių, to 
būrelio vadovės pareigas perė
musios v. sk. v. si. O. Stanevičiūtės 
entuziazmu, ypač lituanistikos 
srityje. Jos būrelis ir ji pati daly
vauja LSS rašinių konkurse. Lin
kime sėkmės!

Apgailestaujame, kad dėl nenu
matytų priežasčių (kelionė į Va
šingtoną) negalėjo įvykti birželio 
2 d. planuota tunto iškyla. Tiki
mės, kad dauguma sesių ir brolių 
susitiks “Romuvos” skautų stovyk
loje, kuri įvyks rugpjūčio 5-18 d.d. 
Registracijos lapai per vadoves 
buvo išdalinti. Prašome tėvų juos 
grąžinti registratorei v.s. A. Bal
takienei iki birželio 30 d. Kaip ir 
praeityje tuntas iš savo išteklių 
parems kiekvieną stovyklautoją, 
grąžindamas kiekvienam stovyk
lavusiam $50. Sesėms ir broliams 
linkime linksmo stovyklavimo, o 
tėvams malonių atostogų.

“Širvintos-Nemuno” tunto vadija 
A.a. VANDOS TIRILIENĖS atmi

nimui, reikšdami šeimai užuojau
tą, Kanados lietuvių fondui auko
jo: $20 - F. A. Rimkai; $10 - J. Ba 
joraitis, P. M. Šiuliai.

Kanados lietuvių fondas už au
kas širdingai dėkoja. KLF

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.......  17%
nekiln. turto pask. 1 m....... 14%
nekil.turto pask. 3 m.. 14.5% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Lituanistikos seminaras šią 

vasarą įvyks rugpjūčio 5-19 d.d. 
La Salle Manore prie Čikagos. 
Bus dėstomi trys lietuvių kal
bos kursai — lietuvių kalbos 
pagrindai, kalbos kultūra ir kir
čiavimas, du literatūros kursai 
— lietuvių romanas ir lietuvių 
poezija nuo K. Donelaičio iki 
Maironio. Visuomeniniams 
mokslams atstovaus kursas “Mo
terys ir vyrai lietuvių kultū
roje”, istorijai — “Lietuva oku
pacijos laikotarpiu”. Visi stu
dentai kviečiami dalyvauti. In
formacijos gaunamos šiuo adre
su: Lituanistikos seminaras, P. 
O. Box 50660, Cicero, IL 60650- 
0660.

JAV LB Arizonos apylinkė yra 
įsteigta Phoenix mieste. Jos na
rių metinis posėdis įvyko balan
džio 1 d. Naujais nariais papil
dytą skyriaus valdybą sudarė: 
pirm. Antonija Petrulienė, vice
pirm. prof. Paulius Žygas, sekr. 
Viktorija Zakarienė, ižd. Aldona 
Vaitkienė, renginių komiteto va
dovas Stasys Narkus, komiteto 
nariai Juozas Žadavičius ir So
fija Narkienė, valdybos narė 
Margarita Blozevičienė. Susi
rinkimo dalyviai patvirtino 
pirm. A. Petrulienės pasiūly
mą paskirti 800 dolerių lietu
viškai spaudai, Lietuvos pasiun
tinybei Vašingtone bei kitiems 
lietuviškiems reikalams.

Tautos fondo metinis posėdis 
buvo sušauktas gegužės 5 d. Kul
tūros židinyje Bruklyne. Posėdį 
įvadiniu žodžiu pradėjo tarybos 
pirm. Jurgis Valaitis, invokaci- 
ją pakvietęs sukalbėti kun. L. 
Andriekų, OFM. Sveikino tada 
Niujorke viešėjęs Telšių vysk. 
Antanas Vaičius, Lietuvos gene
ralinis konsulas Anicetas Simu
tis, VLIKo valdybos pirm. dr. 
Kazys Bobelis ir JAV LB Niujor
ko apygardos valdybos pirm. Vy
tautas Alksninis. Pagrindinį 
pranešimą padarė TF valdybos 
pirm. J. Giedraitis. Jis primi
nė, kad Tautos fondas turi tris 
skyrius su atskiromis sąskaito
mis. Pirmojo skyriaus sąskaita 
priklauso VLIKui, kurio veiklai 
bei leidiniams kasmet išleidžia
ma apie $325.000. Antrąją są
skaitą turi Lietuvos laisvės iž
das, įsteigtas 1979 m., turintis 
$1.145.000. Ši suma sutelkta tes
tamentiniais palikimais ir iždui 
skirtomis aukomis. Trečia są
skaita yra Lietuvos atstatymo 
fondo, įsteigto 1980 m., iš orga
nizacijų ir pavienių asmenų 
sutelkusi $30.000. Praėjusiais 
metais Tautos fondas turėjo 
$275.441 pajamų ir $221.613 iš
laidų. Apie kritišką būklę Lie
tuvoje kalbėjo jos Aukščiausio
sios tarybos atstovas Jonas Ma
čys.

Ateitininkų federacijos tary
bos posėdis balandžio 28 d. buvo 
sušauktas Ateitininkų namuose 
Lemonte. Posėdyje dalyvavo AF 
tarybos ir valdybos nariai: ta
rybos pirm. B. Bublienė, J. Da- 
mušienė, R. Kubiliūtė, seselė 
Margarita Bareikaitė, V. Šoliū- 
nas, D. Polikaitis, dr. A. Nor
vilas, D. Bindokienė, po sunkios 
ligos atsigavęs dr. V. Vygantas, 
B. Lukošiūnas, I. Kazlauskienė, 
J. Baužys, V. Kliorys, AF vadas 
J. Polikaitis, dr. A. Damušis, 
A. Polikaitis ir L. Šalčiuvienė. 
Posėdžiui vadovavo tarybos 
pirm. B. Bublienė. Pagrindinis 
dėmesys teko Lietuvos ateitinin
kų federacijos pirm. dr. Arvydo 
Žygo atsiųstam memorandumui, 
nušviečiančiam ateitininkų 
veiklą Lietuvoje. Jiems ten 
trūksta rašomųjų mašinėlių, 
religinio turinio knygų, kase

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

KRONAS
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

tėse įrašytų paskaitų, senų “At
eities” komplektų. Reikėtų ir 
išeivijos ateitininkų jaunuo
lių padėti Lietuvos ateitininkų 
stovyklose. Dr. V. Vygantas At
eitininkų federacijos tarybos 
veiklai pasiūlė tris punktus: 
sukurti krikščionio-pasaulie- 
čio-žmogaus viziją, jos mintį 
skleisti santykiuose su Lietu
vos ateitininkais, maldą laiky
ti kovos už Lietuvą ginklu. Pa
siūlymas buvo priimtas, sudary
ti komitetai šiems klausimams. 
Platesnės gairės bus paskelbtos 
studijiniame Darbo dienos sa
vaitgalyje “Dainavoje”.

Argentina
Lietuvių centrą Buenos Ai

res mieste gegužės 10 d. aplan
kė dabartinis Estijos konsulas 
Lietuvai Martas Tarmakas, savo 
įgaliojimus ministerės pirm. K. 
Prunskienės pavaduotojui Ro
mualdui Ozolui įteikęs gegužės 
5 d. Vilniuje. Svečias iš Vilniaus 
dalyvavo Argentinos lietuvių or
ganizacijų ir spaudos tarybos 
posėdyje. Estijos konsulas M. 
Tarmakas yra pirmasis užsienio 
diplomatas, paskirtas tokioms 
pareigoms nepriklausomybės 
atstatymą kovo 11 d. paskelbu
sioje Lietuvoje. Lietuvių cent
ro valdyba surengė vakarienę 
konsului M. Tarmakui pagerbti. 
Už apsilankymą pas Buenos Ai
res lietuvius jam padėkojo Ju
lius Mičiūdas. Estijos konsu
las Lietuvai M. Tarmakas yra 
vedęs lietuvaitę, gerai kalba 
lietuviškai.

Australija
Kanados lietuvius nustebino 

dienraštyje “The Toronto Sun” 
gegužės 14 d. paskelbtas AP 
agentūros pranešimas iš Darwi- 
no apie tragiškai žuvusį austra
lą Albertą Juzeliūną, tapusį 
trijų metrų ilgio krokodilo au
ka. Esą jis buvo užpultas salo
je prie šiaurinės Australijos. 
Liekanos buvo rastos jūroje 
apie 360 mylių į rytus nuo Dar- 
wino. Policija surado ir nušovė 
krokodilą, įtariamą A. Juzeliū
no užpuolimu. Vardas ir pavar
dė įtaigoja, kad tas tragiškai 
žuvęs australas yra lietuvis. 
Apie šią tragediją neteko paste
bėti jokio pranešimo Australijos 
lietuvių spaudoje.

Britanija
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

jos Londone klubo narių susirin
kimas balandžio 7 d. buvo su
rengtas jos svetainėje. Dalyvių 
nedaug tebuvo susilaukta, nes 
tą dieną vyko demonstracijos 
prieš Sovietų Sąjungą. Metinį 
veiklos pranešimą padarė valdy
bos pirm. S. Kasparas. Pastarų
jų vienerių metų laikotarpyje 
klubas turėjo 7.898 svarus pa
jamų ir 6.396 svarus išlaidų. 
Klubo pelnas — 1.502 sv. Socia
liniams ir kultūriniams lietuvių 
reikalams išleisti 745 svarai.

Mančesterio lietuvių klubas 
ir skautai Motinos dienos minė
jimą šio miesto ir apylinkių lie
tuviams surengė gegužės 5 d. Mi
nėjimui vadovavo s. A. Jakimavi
čius. Trijų tautinių spalvų žva
kes uždegė: geltoną — Aldona 
Padvoiskienė, žalią — ps. Irena 
Gerdžiūnienė, raudoną — Elena 
Žebelienė. Motinai Lietuvai bu
vo skirta žalumynais papuošta 
ir tautine juosta apjuosta kė
dė. Kruopščiai paruoštą paskai
tą skaitė Henrikas Vaineikis, 
pabrėždamas lietuvių motinų 
meilę, pasiaukojimą ir kančias, 
auginant jaunąją lietuvių tau
tos kartą nenormaliose gyveni
mo sąlygose. Minėjimas baigtas 
giesme “Marija, Marija”.



Lietuva dviejų prezidentų pasitarime
DR. KAZYS ŠIDLAUSKAS

Praėjo didelį viso pasaulio 
dėmesį atkreipusi, viršūnių 
konferencija tarp JAV prez. 
Busho ir Sovietų Sąjungos 
prez. Gorbačiovo. Negali pa
saulio valstybės ir jų gyven
tojai nekreipti dėmesio į to
kių dviejų pasaulio galiūnų 
pasitarimus, kai jų abiejų vals
tybės gali ne tik viena kitą su
naikinti atominėmis bombo
mis, bet ir visą žemės rutulį 
grąžinti į akmens amžiaus ga
dynę.

Konferencijos metu, abiem 
prezidentam kalbantis apie 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo 
valstybes, turėjo paaiškėti, 
kad Gorbačiovas tų Pabaltijo 
valstybių padėties visai ne
skiria nuo kitų Sovietų Są
jungos respublikų. Joms vi
soms leidžiama išstoti iš So
vietų Sąjungos, bet tik Gor
bačiovo valdžios nustatytomis 
sąlygomis.

Kai prez. Bushą paklausė 
reporteris spaudos konferen
cijoje apie Lietuvą, tai prezi
dentas pradėjo aiškinti, kad 
JAV nepripažįsta Pabaltijo 
valstybių įjungimo į Sovietų 
Sąjungą Ribbentropo-Moloto- 
vo sandėriu, bet nepaminėjo, 
jog dėl to Pabaltijo valstybių 
respublikų padėtis yra visai

skirtinga nuo kitų Sovietų Są
jungos respublikų.

Tiesa, Ukraina, Gruzija, Ar
mėnija ir kelios kitos dabar
tinės Sovietų Sąjungos respub
likos buvo paskelbusios savo 
nepriklausomybes 1917-1920 
m., bet jų valstybės niekuo
met JAV-bių nebuvo pripažin
tos. Visos trys Pabaltijo vals
tybės buvo JAV pripažintos 
dejure 1922 m.

Per eilę dešimtmečių turė
jome rusų “pavergtų tautų” 
sąvoką, kurią JAV valstybės 
departamentas buvo suskirs
tęs į tris Sovietų Sąjungos 
pavergtų tautų kategorijas: 
a. Pabaltijo tautas, kurios 
buvo jėga pavergtos ir kurių 
priverstinio įjungimo į So
vietų Sąjungą JAV nėra nie
kados pripažinusios; b. So
vietų Sąjungos respublikas 
— kaip Ukraina, Armėnija, 
Gruzija ir kitos, kurios buvo 
pasiskelbusios nepriklauso
momis valstybėmis, bet kurių 
nepriklausomybės JAV nebu
vo pripažinusios; c. tautas, 
nepareiškusias atsiskyrimo 
nuo Sovietų Sąjungos, netu
rinčias nieko bendro nei su 
rusų tauta, nei su jos kul
tūra (musulmoniškos tautos).

Amerikos lietuvius labai 
apvylė prez. Busho pasakymas, 
kad JAV laikėsi ir tebesilaiko 
Lietuvos okupacijos 1940 m.

Dabarties įvykiai Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

rektoriams laišką. Jame rašo
ma, kad 1989 m. Kaune buvo at
kurtas Vytauto Didžiojo uni
versitetas, kurį 1950 m. užda
rė sovietinė valdžia, norėda
ma prislopinti lietuvių tauti
nės kultūros raidą.

Šis universitetas yra nepri
klausoma aukštoji mokykla, 
kurioje profesoriams, dėsty
tojams ir studentams užtikri
nama sąžinės ir pasaulėžiū
ros laisvė. Tame universitete 
gali dėstyti ir išeivijos lietu
viai mokslininkai. Jo senatą 
sudaro 48 Lietuvos profeso
riai ir 48 išeivijos profesoriai 
iš JAV, Kanados, Europos ir 
Australijos. 1990 m. gegužės 
mėnesį senatas Vytauto Di
džiojo universiteto rektoriu
mi išrinko Kalifornijos uni
versiteto profesorių, garsų 
informatikos specialistą, Al
girdą Avižienį. Pastarajam iki 
šiol sovietinė valdžia neduo
da leidimo atvykti į Lietuvą 
ir užimti rektoriaus pareigas.

Senatas kreipiasi į viso pa
saulio universitetų vadovybę, 
prašydamas, kad būtų kreipia
masi į sovietinę vyriausybę, 
kuri nedarytų kliūčių prof. 
A. Avižieniui atvykti į Lietuvą.

Nepriklausomybė būtų 
neliečiama

Sovietų ambasados Otavoje 
atsiųstoje informacijoje ra
šoma, kad M. Gorbačiovas žen
gęs pirmuosius žingsnius susi
tikti pusiaukely, sprendžiant 
Lietuvos problemą. Kalbėda
mas Sovietų parlamente, M. 
Gorbačiovas palietęs plačiau 
Lietuvos klausimą. Norint 
pradėti derybas, lietuviai turi 
suspenduoti nepriklausomy
bės veikimą. Esą panašią min
tį anksčiau yra kėlęs žinomas 
Lietuvos advokatas Egidijus 
Bičkauskas, Lietuvos atstovas 
Maskvoje. Nepriklausomybė 
nebūtų liečiama, o tik sustab
domas jos veikimas pasitari-

čių reikalus, pakliuvusius į ak- 
ligatvį. Pasisekimas priklau
sysiąs nuo sąlygų, pateiktų fe
deracinei sutarčiai. Centras 
turėtų skubėti, kitaip inicia
tyvą perimsiančios respub
likos.

Lankėsi Europos parlamente
Pasaulinės baltiečių santal

kos atstovo Kasparo Dikšaičio 
pranešimu, birželio 11-15 d.d. 
Europos parlamente Stras- 
sburge lankėsi Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos nariai: 
prof. Kazimieras Antanavi
čius — tarybos ekonominės ko
misijos pirmininkas bei Lie
tuvos socialistų partijos vado
vas, ir prof. Aloyzas Sakalas. 
Prieš tai jie buvo Europos par
lamento socialistų frakcijos 
svečiai Briuselyje.

Jie Strassburge perdavė 
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio laišką Europos 
parlamento pirmininkui E. 
Crespo. Taipogi jie susitiko 
su krikščionių demokratų 
frakcijos pirm. dr. E. Klepshu, 
kuris pažadėjo remti Lietuvos 
vyriausybės paruoštą rezoliu
ciją politinei komisijai ir ra
šyti šešių kraštų krikščionių 
demokratų vyriausybėm, kad 
jos iškeltų Pabaltijo klausimą 
Helsinkio susitarimų peržiū
ros konferencijos kitoje sesi
joje.

Prof. K. Antanavičius perda
vė Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos pirm. E. Klum
bio laišką dr. E. Klepshui.

Aplamai, Europos parla
mente atsispindi atskirų kraš
tų vyriausybių ar partijų lai
kysena Baltijos valstybių at
žvilgiu. Lietuvos atstovų pa
stangos, užmezgant ryšius su 
įvairių partijų atsakingais pa
reigūnais, su laiku gali atnešti 
pozityvių rezultatų.

Klaidinga informacija
Lietuvos Aukščiausiosios

nepripažinimo, bet nerado 
reikalo pastebėti, kad Lietu
va ir kitos Pabaltijo valsty
bės yra skirtingoje kategori
joje nuo kitų Sovietų Sąjun
gos respublikų, nes jos buvo 
jėga įjungtos į tą Sąjungą. 
Jokių teisių Sovietų Sąjunga 
neturi į Pabaltijo valstybes 
vien dėl to, kad jas valdė kaip 
savo kolonijas beveik 50 metų. 
Todėl prez. Busho nutylėjimas 
dėl Pabaltijo valstybių spe
cialios padėties Sovietų Są
jungoje buvo aiškus prisidėji
mas prie Gorbačiovo skelbia
mos linijos.

Suprantama, reikia bent ke
leto metų, kol Lietuva ir kitos 
Pabaltijo valstybės galės pil
nai atsipalaiduoti nuo Sovie
tų Sąjungos imperijos, juolab, 
kad visas valstybinis gyveni
mas, ypač baltiečių ūkis, buvo 
pajungiamas tai valstybinių 
vergų imperijai. Buvo apgailė
tinas prez. Busho neapdairu
mas nepabrėžti Gorbačiovui 
Pabaltijo valstybių teisės pa
likti Sovietų Sąjungos impe
riją be jokių sąlygų, kurias 
Gorbačiovas yra joms nustatęs.

Abu prezidentai pasirašė 
prekybos sutartį, kurią turi 
patvirtinti JAV senatas ir So
vietų Sąjungos parlamentas. 
Tos prekybos sutarties patvir
tinimui prez. Bushas iškėlė 
sąlygą, kad būtų pakeistas So
vietų Sąjungos emigracijos 
įstatymas. Atrodo, kad reika
las pirmiausia liečia žydų emi
graciją iš Sovietų Sąjungos, 
kurių išleidimas taip padidė
jo, kad jų visų nenori priimti 
nė JAV, o Izraelis nori juos 
apgyvendinti arabų gyvenamo
se srityse (Vakariniame kran
te ir Gazos juostoje). Prieš tą 
užmojį protestavo Gorbačio
vas, arabų valstybių spaudžia
mas, ir pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga bus priversta suma
žinti žydų emigraciją.

Matome, koks jautrumas žy
dų emigrantų iš Sovietų Są
jungos apgyvendinimui ir koks 
nejautrumas Lietuvos nepri
klausomybei. Jei prez. Bushas 
prekybos sutarties patvirtini
mą surišo su naujo sovietų 
emigracijos įstatymo priėmi
mu, tai kodėl nepateikė sąly
gos tos prekybos sutarties pa
tvirtinimui, kad būtų nuimtas 
nepateisinamas Lietuvos už- 
blokavimas? Gerai, kad JAV 
kongresas iškelia tokią sąly
gą tos prekybos sutarties pa
tvirtinimui.

Kokia bebūtų prez. Busho 
politika, jis neturėjo užmerkti 
akių prieš barbarišką Groba- 
čiovo vykdomą Lietuvos gyven
tojų kankinimą. Juk reikalas 
liečia ne tik politiką, bet ir 
jautriausius kasdieninio žmo
nių gyvenimo reikalus.

Kol Gorbačiovas pradėjo 
taikinti lietuvių tautai tokias 
žiaurias sankcijas vien tik dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo, turbūt nepagal
vojo, jog lietuvių tautai ir 
ateityje teks gyventi šalia ru
sų ir kitų Sovietų Sąjungos 
tautų. Jau tų 50 metų Sov. Są
jungos Lietuvai primesta ver
gija paliko daug nuoskaudų 
lietuvių tautai, o Gorbačiovo 
blokada paliks Lietuvos gy
ventojams niekados nepamirš
tamą skriaudą.

Vėliava, išreiškianti demonstrantu nuotaikas birželio 2 d. Vašingtone
Nuotr. J. Miltenio

Lietuva
Toronto Lietuvių namuose 

birželio 17 d. prof. dr. Alfredas 
Smailys supažindino klausy
tojus su gyvenimu Lietuvoje. 
Jis pabrėžė, kad tai jo asme
niškos pastabos be atstovavi
mo jokiam sambūriui.

Apie politinę situaciją Lie
tuvoje jis žvelgė pagal rusų, 
rusų demokratų ir kitų žmo
nių galvojimą. Jam teko pusę 
metų dirbti sovietų konstitu
cinės priežiūros komisijoj. Ta 
proga susitikdavo Gorbačiovą, 
Jelciną, maršalus ir kitus 
aukštus politikus bei karius.

Privačiam pokalbyje su 
aukštu kariškiu, dalyvavusiu 
Maltos pasitarimuose, paklau
sė: kokiomis sąlygomis Sovietų 
Sąjunga galėtų išleisti Lietu
vą? Kariškis atsakęs, kad Lie
tuvos klausimas buvo svarsty
tas, ir Bushas pasakęs, jei so
vietai nenaudos karinės jėgos 
Lietuvoje, tai JAV ir sovietų 
santykiai nebus pažeisti. To
liau profesorius paklausęs ka
riškį: kokiomis sąlygomis sovie
tai naudotų karinę jėgą Lietu
voje? Tas pabrėžė, kad atsi
skyrus Lietuvos komunistų 
partijai ir paskelbus nepri
klausomybę. Po komunistų 
partijos atsiskyrimo Vilniuje 
buvo paruoštos dvi tankų divi
zijos, bet jos nepasirodė. Abi 
tos sąlygos yra įvykusios, bet 
karinė jėga pilnai nebuvo nau
dota, nes politinė įvykių raida 
pasauliniu mastu diktuoja ga
lutinius sprendimus.

Lietuviai visą laiką troško 
laisvės. Istorijos eigoje buvo 
labai daug paaukota dėl jos 
kovų. Buvo padarytos dvi klai
dos: neišnaudotas Žalgirio 
mūšio laimėjimas ir pasidavi
mas lenkų įtakai. Lietuva yra 
labai pavojingame kelyje, ir 
bet koks paklydimas ją gali su
naikinti. Dabar esame tarp gy
vybės ir mirties. Pagal vieną 
poetą — Lietuva tai yra ašara 
Dievo aky. Lietuva nuskriaus
ta, maitinama trupiniais, ver
čiama save užmiršti, garbinti 
svetimuosius. Jai reikia gynė
jų vietoje ir išeivijoje. Daug

sukuryj e
savanorių registravosi Lietu
vos sienų apsaugai po kovo 11 d.

Kalbant oficialiai su sovie
tais, reikalaujama: palikti jų 
karines bazes Lietuvoje, ap
mokėti Klaipėdos uosto įren
gimus, visų Lietuvoje įmonių 
įrengimą, apmokėti dalį So
vietų Sąjungos vidaus ir užsie
nio skolų, o tik tada būtų gali
ma derėtis, kas ir kam būtų 
skolingi. Mūsų mėsos ir kiti 
gaminiai, kuriais minta Mask
va ir Leningradas, yra pamirš
tami.

Dabar sovietų politiniame 
gyvenime atsiranda nauja 
žvaigždė — Jelcinas. Jis yra 
kairysis, demokratas, norin
tis įvesti socialinį teisingumą, 
teisę, minimalias žmonių gy
venimo sąlygas, panaikinti ko
rupciją, privilegijas. Jo many
mu, Gorbačiovas yra visos So
vietų Sąjungos priešas. Jis jau 
pravedė, kad Rusijoj galiotų 
tik rusų respublikos įstatymai, 
panašiai kaip Lietuvoje. Jis 
yra labai populiarus Rusijoje. 
Jelcinas pasakė, kad Hitlerio- 
Stalino aktas yra gėdingas, ir 
Baltijos tautos gali laisvai gy
venti. Tą jis šiandien sako, ne
žinia, ką jis sakys vėliau. Po
litikai veikia pagal laiko įvy
kius.

Gorbačiovas savo rankose 
turi KGB ir kariuomenės pri
tarimą. Tai yra stipri jėga. Jo 
patariamoji grupė iš KGB, ka
riuomenės bei partijos narių 
nurodo, ko jis turi pagrindi
nai laikytis. Jis negali pats vie
nas spręsti.

Po profesoriaus žodžio kilo 
daug klausimų, į kuriuos jis 
mielai ir plačiai atsakinėjo.

V. Matulaitis

Tėviškės žiburiai • 1990. VI. 26 - Nr. 26 (2105) • psl. 5

A ūko s Kanados lietuvių fondui
NAUJI NARIAI:
1787. Buržienė Petronėlė.....  $ 100
1788. Bagdon Bronislava .........  100
1789. Bagdon Al......................  100
1790. Bagdon Tom .....................  100
1791. Kuolaitis Edvardas.........  100
1792. Balčytis Viktoras ............  100
1793. Kajutis Petras..................  100
1794. Erslavas Juozas...............  100
1795. Kruger Gerry ...................  100
1796. Jakaulėnas Kazys............  100
1797. Gimbutis Stasys...............  100
1798. Balionis Petras................  100
1799. Martinkus Vladas............. 100
1800. Suslavičius Jonas ...........  100
1801. Paškevičius Henrikas .... 100
1802. Kubilius Liudas ..............  100
1803. Mičkūnas 0........................  100
1804. Rodke Gustavas ...............  100
1805. Labinąs Raimundas........  100
1806. Liškauskas Alfonsas.......  100
1807. Galiauskienė Elena ........  100
1808. Miškinis Juozas...............  100
1809. Stanėnas A.P...................... 100
1810. Jacka Bronis ....................  100
1811. Gurevičius Antanas..... 1,000
1812. Seibutis Pranas ...............  100
1813. Mikai Marija ....................  100
1814. N.N....................................... 100
1815. Naras Jack 1....................... 500
1816. Fidleris Vilius.................  100
1817. Judzentis Petras..............  100
1818. Ripkevičius Albinas.......  120
1819. Sukauskas Henrikas.......  100
1820. Biekšos Martyno atm........ 100
1821. Didžbalis Zigmas ............. 100
1822. Didžbalienė Julija ..........  100
1823. Cibas Antanas................... 300
1824. Adomonis Vladas ........ ;... 100
1825. Mitalas Gintas P................ 100
1826. Burkšaičiai Zigmas ir

Marytė...............................  100
1827. Vaitkevičius Leonas.......  100
1828. Abromaitienė Birutė...... 100
1829. Abromaičio Mečio atm. ... 100
1830. Kudirka Augustinas....... 100
1831. Kudirkienė Marija..........  100
1832. Martinaitienė Sofija .......  100
1833. Šimelaitis Pranas............. 200
1834. Kulnys Liudas .................  100
1835. Petrūnas J.......................... 100
1836. Bakūnienė Ieva ...............  100
1837. Jasaitytė Magdelena.......  100
1838. Jasaitytė Marcijona........  100
1839. Kuliavas Rimas ................ 100
1840. Kuliavienė Lina ............... 100
1841. Kuliavas Stasys ................ 100
1842. Rickevičius Bronius.......  100
1843. Vazalinskas Alfonsas .....  100
1844. Šviežikienė Elena ...........  100
1845. Prialgauskas Leonas ......  120
1846. Kondrotas Vincas............  100
1847. McCool Lilija ...............  200
1848. Majauskas Stasys W.......... 100
1849. Markevičius Viktoras..... 100
1850. Vaitiekūnas Vincas ........ 100
1851. Žakas Vincas....................  100
1852. Blusienė Angelė .............  250
1853. Blusys Stasys ...................  250
1854. Kardelis Nikodemas .......  200
1855. Pranckevičius Antanas ... 200
1856. Kanados L. veteranų

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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).

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

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

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

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

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

mo laikotarpiu.
Sov. Rusijos parlamentas 

taipogi paskelbęs suverenite
tą, tačiau Rusija pasiliekan
ti Sov. Sąjungos sudėtyje. Pats 
M. Gorbačiovas per BBC pa
skelbęs, kad naujoje federa
cijoje būtų suverenios respub
likos, kurios efektyviai cent
ro veiklai deleguotų teises. 
Tokia schema, pasak praneši
mo, galbūt išspręstų ir baltie-

■SAMOGmA’ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, kaip birželio 22 
d. praneša Reuterio agentūra, 
paneigė šios agentūros anksty
vesnį pranešimą, kuriame bu
vo skelbiama, kad JAV admi
nistracija nepatenkinta Lietu
vos laikysena dėl nepriklau
somybės įšaldymo. Pasak V. 
Landsbergio, Aukščiausioji 
Taryba neturi jokios skelbtu 
klausimu informacijos iš JAV 
valdžios. Reuterio agentūra 
paskelbusi žinią be jokio įro
dymo— ji esanti be pagrindo.

Ta pati agentūra praneša, 
jog birželio 21 d. Lietuvos 
Aukščiausioje Taryboje susi
darė 20 tarybos narių frakci
ja, kuri visiškai pasisako už 
nepriklausomybę, tačiau ne
bijo moratoriumo, jeigu būtų 
nustatytos aiškios sąlygos. J. A.

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

sąjunga “Ramovė” ..........  100
1857. Laurinaitis Antanas .......  100
1858. Ulbinas A........ ................... 100
1859. Janel Tony.....................  1,000
1860. Dailydė V. K....................... 100
1861. Lengnikas Ernestas........  100
1862. Lengnikienė Emilija...... 100
1863. Kairys Linas ..................... 100
1864. Kairytė Danutė................  100
1865. Kaptein Edvardas H.........  100
1866. Adomonis Jonas..............  100
1867. Adomonienė Janina ........ 100
1868. Šimkus Kazys.................... 100
1869. Gustas Pranas................... 100
1879. Druteikienė Anne...........  100
1871. Miklovaitienė Ada ..........  100
1872. Rubinas Adolfas..............  100
1873. Butrimas Dalius..............  100
1874. Rosettis Peter kun............  100
1875. Medelis Algis.................... 100
1876. Kezys Vladas ..................... 100
1877. Baršauskas Albinas........  100
1878. Urbonas Vytautas............  200
1879. Stankaitis Jonas ..............  100
1880. Krasauskas Justas ..........  100
1881. Barysas Zigmas ...............  100
1882. Norkienė Morta ...............  100
1883. Tutinas Kostas.................  100
1884. Krushat 0........................... 100
1885. Riauba Jonas ...................  100
1886. Liorentas Viktoras..........  100
1887. Radzevičienė Danguolė .. 100
1888. Lapaitienė Vita................  100
1889. Grubis Albinas................  100
1890. Grubienė Aldona.............  100
1891. Taseckas Vytautas ..........  100
1892. Meškausko Marceliaus

atm....................................... 100
1893. Mažulaičiai Elena ir

Jurgis ...............................  150
1894. Repečka Jonas.................  100

ĮNAŠUS PAPILDĖ: iki
64. Vieraitis Juozas................ 520
82. KLB Thunder Bay

apylinkė...........................  300
98. Prisikėlimo parapijos 

kredito kooperatyvas 4,400 
156. Narkevičiaus Vinco

atm.................................... 7,090
295. Venskus Petras............. 1,100
296. Šarapnicko Juozo atm. 1,300
303. Jankūnas Albertas.......  1,355
375. Judickienė Dana .............  600
648. Polgrimas Petras ............. 300
802. Judickas Pranas..............  600
805. Ramonas Ignas ................  120
858. Vaitkus Vaclovas.............  900

1219. Jankūnienė Dara ............  850
1295. Kaknevičius Kazys,

kun....................................... 600
1626. Šiurnienės Elenos atm. 550

PRADINIAI ĮNAŠAI:
Raulickis Boleslovas ................  $20
Petkevičius Vincas ........................  25
Starkutis K.......................................... 50
Fabricius Aleksas........................ 50
Gris John....................................... 50
Simonavičius Algimantas J. 50 
Giedrienė Elzbieta....................... 20
Gegužis Mykolas........................... 50
Dromantas A.................................. 50
Naujokaitis Linas ........................ 10
Petrie A. Stephen......................... 75
Ruzgys Agnes ............................... 50
Vaišnoras A.................................... 50
Vilis Titus ir Rita......................... 20
Laukys E......................................... 50
Kisielaitis Juozas......................... 20
Maciakūno Stasio atm..................  20
Baltakio Jono atm.........................  40
Gluoksnys Pranas ........................ 20
Krivickas Ted ................ .'............. 20
Kušlikis N....................................... 20
N.N....... ...........................................  30
Vaivada S........................................  25
Šopienės-Spilchak atm................. 50
Barisas Emilija ............................ 20
Grubis Lana ................................. 25

Naujus narius sveikiname. Papil- 
džiusiems įnašus dėkojame. Pa
dariusius pradinius įnašus, kvie
čiame papildyti iki $100 ir tapti 
pilnateisiais fondo nariais. Čia 
skelbiamos aukos bei įnašai yra 
gauti iki š.m. gegužės 31 d. Po šios 
datos gauti įnašai bei narių sąrašai 
bus paskelbti vėliau, rl FONDAS

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

110/220 VOLTS
HITACHI
VM-600 E

EUROPA
NATIONAL PANASONIC

NV-M7EN

Sharp

uTdel .33S2 A2

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

Dvikasetims radijo magnetofonas - $99.99

ENCHANTE «
IMPORTERS EXPORTERS

110^20 V • MULTISYSTEM • T/V » VIDEO • AUDIO • APPLIANCES ■ CRYSTAL i CHINA

2938 Dundas St. W.
(į vakarus nuo Keele g-t.) Tel. f Oy-UuO I
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Kad skausmas būtų mažesnis
Praeitą kartą Lietuvai pa

gelbėti raginau paaukoti kiek 
galime daugiau — “duoti tiek, 
kad skaudėtą”. Kitaip tėvynei 
dabar taip reikalingo milijo
no dolerių nesudėsime. O bent 
tiek sudėti juk reikalauja mū
sų tautinė savigarba.

Skausmą kartais tenka pa
kęsti, jog išgytume, o šiuo at
veju, kad tėvynei palengvėtų, 
kad ji kuo greičiau taptų visiš
kai laisva. Yra skausminga at
siskirti su savo nelengvai už
dirbtais ar sukauptais dole
riais, savo pinigines labiau 
apnuoginti tegul ir Lietuvos 
labui. Tačiau ne viskas ką duo
sime, iš piniginių būtinai 
dings, nes nemaža dalis į jas 
sugrįš.

Kanados valdžia sumas, skir
tas labdaringiems tikslams, 
kokiems eis ir mūsų aukos, at
leidžia nuo pajamų mokesčio. 
Jeigu pvz. turime $10,000 me
tinių apmokestinamų pajamų, 
Lietuvai paskyrus $500, kiše
nė palengvės tiktai $385. Sky
rus $1,000 aukos dydis bus tik 
$595. Jei $20,000 pajamų, $500 
auka iš tikrųjų tebus $319, o

PLB pagalbos Lietuvai programa veikia
Šių metų balandžio mėne

sį Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba pradėjo pagal
bos Lietuvai programą, prie 
kurios prisidėti kvietė visų 
kraštų lietuvius. Tuojau pat į 
šios programos vykdymą įsi
jungė: Kanados, Australijos, 
Didžiosios Britanijos, Brazi
lijos, Argentinos ir Prancūzi
jos Lietuvių Bendruomenės. 
JAV-ėse PLB valdyba tiesio
giai vykdo pagalbos Lietuvai 
programą.

Kiekvienas kraštas vajų vyk
do, prisitaikydamas prie sąly
gų. Apie atskirai surinktas lė
šų sumas praneša pagalbos 
Lietuvai centro komiteto pir
mininkui Vytautui Bieliaus
kui. Atsiradus skubiam ir 
svarbiam projektui, kurį vyk
dyti pageidauja Lietuvos res-

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 

tūkstantinė — $595. Tų, kurių 
didesnis metinis uždarbis $500 
auka bus iš tikrųjų apie $370, 
tūkstantis — $595, pora tūks
tančių — $1,100. Smulkesnes 
žinias apie mokesčių sumaži
nimo galimybes teikia vajaus 
komitetas.

Tokiu būdu prie kiekvieno 
Lietuvai mūsų paaukoto dole
rio valdžia netiesiogiai pri
dės tarp 24 ir 48 centų, — tai 
priklauso nuo metinių paja
mų. Kadangi Kanados valdžia 
nei politinės, nei medžiagi
nės paramos dar nėra pasiruo
šusi suteikti Lietuvai, patys 
pasinaudokime įstatymais, 
kad mūsų aukų žymi dalis at
eitų iš valdinio iždo. Kiti se
niai išnaudoja saviesiems 
reikalams. Kuo Lietuva blo
gesnė?

Pagalbos Lietuvai vajus te
prasideda. Jis neturėtų nu
trūkti, net jei pasikeistų ir 
aplinkybės. Visu rimtumu rei
kia mums apsvarstyti savo me
džiagines galimybes ir tėvynei 
būti kuo dosnesniais, ypač kai 
paaukotas doleris mums bus 
mažesnis, o Lietuvai liks pil
nas. Algim.

publikos vadovas Vytautas 
Landsbergis, pagalbos Lietu
vai centro komiteto pirminin
kas tariasi dėl lėšų naudojimo 
su kraštuose veikiančių va
jaus komitetų pirmininkais. 
Kanadoje pagalbos Lietuvai 
vajaus komiteto pirmininkas 
yra Vytautas Bireta. Vajus su
derintai vykdomas su PLB pa
galbos Lietuvai programa.

Dr. V. Bieliausko praneši
mu, Australijoje surinkta 
$100,000, Kanadoje — $60,000, 
PLB — $32,000, Brazilijoje — 
$1,100. Iki šiol greitai ir sėk
mingai sunaudotos didelės su
mos projektų vykdymui. Pir
masis projektas sėkmingai 
įvykdytas — Kanados lietuvių 
suaukotų $20,000 panaudota 
komunikacijos sistemos įgiji
mui Lietuvoje. Antrasis pro
jektas — Australijos lietuvių 
suaukoti $35,000 panaudoti 
vaistų pervežimui iš Europos 
į Lietuvą. Tai du atlikti dides
ni darbai. Visa tai rodo, kad 
PLB pagalbos Lietuvai prog
rama gali pasiekti labai daug, 
nes visi kraštai prisijungė prie 
šios prograhios, vykdydami sa
vo vajus. Susidarė tikrai pajė
gus išeivijos vienetas teikti 
Lietuvai skubiai reikalingą 
pagalbą. Gabija

Kanados šeštadieninių mokyklų mokytojų suvažiavimas Toronte. Vidury sėdi KLB švietimo komisijos pirm. 
ALGIRDAS VAIČIŪNAS, dešinėje viešnia iš Amerikos rašytoja DANUTĖ BINDOKIENĖ, kuri yra mokytoja, 
rašo ir rūpinasi lituanistinio švietimo priemonėmis

Torontas pralaimėjo Hanoveriui
(Atkelta iš 1-mo psl.)

tų pasiekiamos ne tik iš šiau
rės, rytų bei vakarų, bet ir iš 
pietų pusės.

Olimpinės žaidynės
Torontui dar liko abejotina 

viltis, kad jame įvyks olimpi
nės 1996 m. vasaros žaidynės. 
Už šio pasaulinio renginio tei
ses kovoja Toronto Ontario 
olimpinis komitetas su savo 
pirm. P. Hendersonu. Spren
dimą š. m. rugsėjo mėnesį turi 
paskelbti Tarptautinis olim
pinis komitetas, kurio kandi
datų sąraše yra šeši miestai — 
Atėnai, Atlanta, Belgradas, 
Mančesteris, Melburnas ir To
rontas.

Ir vėl Toronto vadovai, nu
svilę rankas su akis viliojan
čia “Expo 2000” muge 2000 me
tais, pasirinko jiems beveik 
neįkandamą olimpiados datą. 
Mat 1996 m. bus minima mo
derniųjų olimpinių žaidynių 
šimtmečio sukaktis. Pirmą 
kartą jos buvo surengtos Atė
nuose 1896 m. Tad nenuosta
bu, kad turistams ten dabar 
jau pardavinėjami marškinu
kai su penkiais olimpiniais 
žiedais ir anglišku įrašu: 
“Athens 1896-1996. The Golden 
Olympiad.”

Atėnų spauda taip pat gina 
graikų teises į moderniųjų 
olimpinių žaidynių auksinę 
sukaktį. Žymiausias Atėnų 
dienraštis paskelbė: “Athens 
1996. Toronto 2000”. Graikai 
aiškina turistams, kad 1996 m. 
olimpiada priklauso Atėnams, 
o 2000 m. ją tepasiima Toron
tas. Deja, Toronto vadovai 
olimpiadai pasirinko 1996 m., 
2000 metams norėję gauti da
bar jau prarastą mugę “Expo 
2000”. Kyla rimtas pavojus, 
kad bus prarastos ir olimpinės 
vasaros žaidynės, Torontą ga

lėjusios garsinti istoriniais 
2000 metais.

Kritikos balsai
Ne visi torontiečiai aklai re

mia olimpines žaidynes savo 
mieste. Viešo protesto netrū
ko, kai čia buvo atvykę Tarp
tautinio olimpinio komiteto 
atstovai, susipažįstantys su 
1996 m. žaidynėms kandida
tuojančiais miestais. Kritikai 
teisingai primena Toronto va
dovams, kad pirmiausia reikia 
išspręsti vidines šio miesto 
problemas.

Torontas dabar turi visoje 
Š. Amerikoje brangiausius gy
venamus namus ir aukščiau
sias butų nuomas. Torontie- 
čių šeimoms reikia namų pri
einamomis kainomis, o jų pa
statomas tik labai ribotas skai
čius su finansine valdžios pa
rama. Dešimtys tūkstančių gy
ventojų laukia butų su jų už
darbiui prieinama nuoma.

HazseszseszszsasasesssesssaszsasesesasesEszsi’'

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

The
Lougheed & Barnard g 

šeimos ir tarnautojai g

“Žmonės, kurie atjaučia kitus” g

Sudbury, Ontario g

mielus tėvelius —
ANDRIŲ ir ONĄ (BLUS) RUKŠIUS,

1 990 metų liepos 8 dieną, 
švenčiančius -

40 metų vedybinę sukaktį, 
ir šiais metais 65-tąjį gimtadienį. 

Mes visada jautėme jūsų didžią meilę ir pagalbą. 
Kaip jūsų vaikai, šiuo išreiškiame savo pagarbą 
ir meilę, linkėdami geros sveikatos ir ilgo bei 
laimingo gyvenimo.

Sudbury, Ont. Stefan, Lilija, Teresė

Katalikų savaitraštis “The 
Catholic Register”, komen
tuodamas 1996 m. olimpines 
vasaros žaidynes, atskleidžia 
kitą medalio pusę. Apie 20.000 
torontiečių neturi normalios 
pastogės ir yra laikomi bena
miais, 60.000 kas mėnesį gau
na pagalbą suaukotais konser
vuoto maisto gaminiais, 20.000 
tenka maitinti labdaros orga
nizacijoms. Tokiems nerūpi 
olimpinės vasaros žaidynės 
Toronte 1996 m.

Pasenę varžtai prekybai
Metropolinio Toronto tary

ba planuoja pasaulinius ren
ginius su retomis istorinėmis 
datomis, bet niekaip negali 
susitarti dėl laisvos prekybos 
sekmadieniais bei kitų šven
čių dienomis. Didžiųjų ren
ginių dalyviams ir netgi da
bartiniams turistams reikia 
atdarų krautuvių, ne tik jų 
vitrinų. Po ilgai trukusių gin
čų taryba praėjusią savaitę 
21:7 balsų santykiu vėl atme
tė pirm. A. Tonkso kompromi
sinį pasiūlymą. Jis būtų lei
dęs krautuves atidaryti pen
kioms sekmadienių valan
doms bandomajame vienerių 
metų laikotarpyje.

Pralaimėjo ir North York 
burmistro M. Lastmano pasiū
lytas sekmadieninis krautu
vių atidarymas liepos, rugpjū
čio ir gruodžio mėnesiais. Va
sarą tas atidarymas būtų nau
dingas Torontą užplūstan- 
tiems amerikiečiams, o gruo
dyje — torontiečių minioms, 
ieškančioms kalėdinių dova
nų. M. Lastmanas pabrėžia 
kuriozinį faktą, kad dabar to
rontiečių šeimos sekmadie
niais vaikus gali nusivesti į 
lažybines arklių lenktynes, 
bet ne į žaislų parduotuves.

V. Kst.
• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

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

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

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

a Parūpinam jiems draudimą ir pervežimą iš Montrealio
a “Aeroflote” patvirtinant arba pakeičiant grįžimo datas ir 1.1.

Visais reikalais kreipkitės į Stefą ar Algį Medelius, vakarais tel.
1 -416-434-1847. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

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

KELIONĖS Į 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.

Etobicoke-Cloverdale Mall 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

Lietuvių šeimos odisėja Azijoje

Pažymėtieji tremtimi ir tikėjimu
EDVARDAS LEVINSKAS

Spausdiname buvusio trem
tinio žagariečio mokytojo at
siminimus, kuriuos spaudai 
paruošė ROMUALDA VAIT
KIENĖ. Šių atsiminimų au
torius E. Levinskas (1893- 
1975) buvo ištremtas Tadži- 
kijon su savo žmona Terese 
Levinskiene-Vylandaite ir 
sūnumi Leonu, kuris taip pat 
yra parašęs savo pergyveni
mus (juos spausdinsime vė
liau). Tėvas E. Levinskas 
buvo rusų rašytojo L. Tolsto
jaus idėjų šalininkas, radęs 
dvasinę atramų religiniame 
tikėjime, nors ir savaip su
prastame. RED. EDVARDAS LEVINSKAS, 

grįžęs iš tremties
1940 m. vasarą, Lietuvoje pasikeitus santvarkai, 

buvau paskirtas Panevėžio miesto ir apskrities vy
resniuoju pradinių mokyklų inspektoriumi. Tas pa
reigas ėjau iki 1941 m. pradžios. Tuo metu jos buvo 
labai sunkios ir atsakingos. Teko patirti daug neiš
vengiamų nemalonumų. Paskui likau Panevėžio mies
to liaudies švietimo skyriaus vedėju. Čia dirbti buvo 
dar sunkiau. Svarbiausia, kad pareigos kaskart ėmė 
nebesutapti su mano pasaulėžiūra, ir tai pakelti bu
vo sunku. Nebeištvėriau ir atsistatydinau.

Daržininkas Žagarėje
Persikėliau į Žagarę ir čia kartu su žmonos sese

ria ėmėme verstis daržininkyste-gėlininkyste. Tų dar
bų mano žmona ir jos sesuo buvo išmokusios iš savo 
tėvų — senų daržininkų. Žmonos sesuo Lilija visą gy
venimą tuo vertėsi. Bet Antrasis pasaulinis karas kas
dien vis plėtėsi, ir baisi jo liepsna kaip mat pasiekė 
Lietuvą, taigi ir Žagarę. Buvom okupuoti neregėtai 
žiaurių okupantų.

Per visą okupacijos laikotarpį niekur valdiškame 
darbe nedirbau dėl savo įsitikinimų. Su lietuviškai
siais fašistinės dvasios nacionalistais neturėjau jo
kių ryšių. Nedoras jų gyvenimas, idėjos, veikla man 
buvo svetimi. Per pavasarius, vasaras ir rudenius tu
rėdavau daug daržininkystės bei gėlininkystės dar
bo. Laisvalaikiu, daugiausia žiemos metu, versdavau 

iš rusų kalbos į lietuvių kalbą Levo Tolstojaus ir kai 
kuriuos N. N. Gusevo veikalus.

Žydų naikinimas
Per visą tą klaikų metą teko pergyventi daug tra

giškų valandų. Žagarėje masiškai kankino ir žudė žy
dų tautybės žmones, mažus kūdikius, nėščias moteris, 
vaikus, ligonius, invalidus, taip pat ir sveikus, stip
rius vyrus. Moteris ir merginas prievartavo ir žudė.

Tą dieną (1941 m. spalio 2) buvo areštuota ir išves
ta sušaudyti kartu su žydais ir mano žmona už tai, kad 
juos užtarė...

Kai naktimis visiškai sunedorėję kai kurie lietu
viai, vadinamieji “baltaraiščiai”, ėmė šaudyti turtin
gesniuosius žydus ir grobti jų turtą, kaj jau visiems 
tapo aišku, kad greitai žudys ir visus, žmona nuvažia
vo į Šiaulius pasikalbėti su apskrities vokiečių komi
saru. Ji manė, kad savivaliauja tik vietiniai “aktyvis
tai”. Norėjo užtarti žydus. Prie komisaro pakalbėti 
jos neprileido. Nuėjusi pas pažįstamus žmones, pa
rašė ir paštu pasiuntė komisarui laišką, kuriame sa
vo ir visų dorų Žagarės gyventojų vardu prašė nežu
dyti niekuo nekaltų žydų, tokiais darbais nežeminti 
vokiečių tautos, būti humaniškais. Tą laišką ji pasi
rašė tikru savo vardu ir pavarde, nurodė savo adre
są ir parašė esanti vokietė.

Gavęs laišką, vokiečių komisaras palaikė laiško 
autorę psichopate ir įsakė sušaudyti ją kartu su žy
dais. Įsakymui įvykdyti egzekucijos dieną komisaras 
atsiuntė SS karininką, kuris atvyko į Žagarę ir palie
pė žudikams atvesti į policijos skyrių mano žmoną. 
Budeliai atėjo į mūsų butą ir ją išsivedė. Tik atsitik
tinai pavyko ją išgelbėti nuo mirties Žagarės miesto 
burmistrui Rakščiui. Apie tai sužinojęs, jis atėjo į po
liciją, nusiviliojo SS karininką į savo namus ir visiš
kai nugirdė. Paskui įsodino į automobilį ir liepė vai
ruotojui vežti namo, į Šiaulius. Po to burmistras pa
vakare atėjo į policiją ir išleido mano žmoną namo.

Tačiau tuo viskas nepasibaigė. Po dviejų savaičių 
atvažiavo pas mus tas pats SS karininkas ir, visus šei
mos narius išginęs, ėmė tardyti. Jis reikalavo, kad 
žmona paneigtų savo mintis, kurias buvo parašiusi 
laiške komisarui. Nesutikus grasino sušaudyti. Bet 
žmona ryžosi geriau būti sušaudoma. SS karininkas 
baisiai įsiuto, tačiau smurtui nesiryžo, tik prigrasi
no tylėti apie žydų kankinimą ir žudymą.

Paskutiniais vokiečių okupacijos metais slėpėme 
vieną žydų tautybės senelę, pabėgusią iš Šiaulių ge
to. Nors buvo labai sunku ir pavojinga, bet pavyko ją 

išgelbėti. Niekas mūsų neišdavė, nors kai kas gal ir 
įtarė ar ką žinoję.

Mes labai džiaugėmės, kai 1944 m. iš Maskvos at
važiavo jos sūnus karininkas ir savo motinėlę išsive
žė. Norėjo atsilyginti, bet nesutikome. Sakėme, kad 
mes ne dėl naudos ar pasipelnymo, o gailėdamiesi 
tai darėme. Abu padėkojo, visi apsikabinome, pasi
bučiavome ir išsiskyrėme bičiuliais. Senelė buvo Ša
kynos vaistininko Trusfuso žmona. Pats vaistininkas 
Trusfusas sušaudytas 1941 m. rudenį Gruzdžiuose.

Žagarės gimnazijoje
Kai Lietuvoje vėl prasidėjo sovietinis gyvenimas, 

švietimo vadovybė pakvietė mane dėstyti Žagarės gim
nazijoje, aukštesnėse klasėse, rusų kalbą. Mielai su
tikau. Dirbdamas gerai sugyvenau su mokytojais, mo
kiniais ir jų tėvais bei globėjais. Kur galėjau, dalyva
vau ir visuomeninėje veikloje, taip pat ir mokinių 
saviveikloje. Viskas klojosi, rodos, gana gerai, tik 1945 
m. balandžio 23 d. buvau su šeima suimtas ir balan
džio 24 d. rytą ištremtas į Vidurio Aziją, į Tadžikiją. 
Kodėl mūsų šeimą ištrėmė, nežinojau tada, tikrai ne
žinau ir dabar. Tardymo ir teismo nebuvo, ir niekas 
nepasakė, už ką esame tremiami. Niekas to mums ne
pasakė ir tremtyje.

1945 m. balandžio 23-sios rytą nuėjau į gimnazi
ją būdamas geriausios nuotaikos, atlikau septintoje 
klasėje rusų kalbos pamoką ir po pertraukos nuėjau 
dėstyti ketvirtai klasei. Staiga, gretimoje klasėje, už 
sienos, išgirdau rūstų vyrišką balsą: “Kur mokytojas 
Levinskas?”. Į klasę įbėgusi mokinė sakė, kad manęs 
ieško “liaudies gynėjas”.

Įėjęs į šeštąją klasę, išvydau su šautuvu bestovin
tį lietuvį — “liaudies gynėją”. Jis buvo pažįstamas, 
gyveno pas savo tėvus Žagarėje. Jų šeima vertėsi var
gingai, ne kartą esu juos sušelpęs. Bet dabar kažko
dėl į mane jis žiūrėjo labai rūsčiai.

4 — Kur jūsų sūnus? — piktai paklausė.
— Mano sūnaus čia nėra. Jis mokosi kitose patal

pose, miesto centre. Ką jis padarė? — su nerimu klau
siau.

— Esi areštuotas. Eikim!—grubiai suriko jis.
— Leiskite pasiimti dienyną, — paprašiau.
— Tik greit, — tarė jis.
Sugrįžęs į ketvirtą klasę, paimu dienyną, atsisvei

kinu su abiejų klasių mokiniais, tardamas “Sudie!”, ir 
išeinu. Įeinu į mokytojų kambarį, padedu ant stalo 
dienyną, palieku savo išverstą į lietuvių kalbą Levo 
Tolstojaus brošiūrą “Kodėl žmonės svaiginasi?” (1928 
m.). Tą knygelę norėjau paskaityti septintokams, nes 

buvau jų vadovas. Skubiai apsivelku apsiaustą ir iš
einu, nežinodamas ar begrįšiu.. .

Einame gatve. Priešais mudu žingsniuoja gerai 
pažįstamas senukas. Jis žvilgteli į mane ir apsimeta 
nepažįstąs, visai nekreipia dėmesio. Matyt, bijojo, 
kad ir jo kuo neįtartų. Man buvo suprantama. Tokie 
tada buvo laikai.

Nueiname į tą namą, kuriame mokosi sūnus. Liau
dies gynėjas išsiveda ir jį.

— Ką tu padarei? — klausiu sūnų, keturiolikos me
tų antros klasės gimnazistą.

— Aš nieko, tėveli, — susijaudinęs sako jis.

Apsupti namai
Prieiname prie namų, kuriuose gyvenome. Namai 

apsupti ginkluotų “liaudies gynėjų”. Viduje randame 
komisiją, atėjusią mūsų suimti. Jaunas rusų tautybės 
karininkas mandagiai praneša, kad jam esą įsakyta 
mūsų šeimą pristatyti į Šiaulius. Nors apie mane ir 
mano šeimą visi tik gerai atsiliepę, jis turįs tą įsaky
mą vykdyti.

Greitai paaiškėja, kad mūsų padėjėja Onutė ir ma
no 97-erių metų amžiaus mama nevežamos. Džiaugiuo
si, — mūsų Onutė gera moteris, ji mano mamos neap
leis.

Klausiu, kur būsime vežami.
— Į Kėdainių apskritį, — atsako karininkas.
Netikiu, ypač kad tas pats karininkas pataria pa

siimti kuo daugiau maisto.
— Pasiimti galite maisto, indų, drabužių, apavo, 

patalynės, bet baldų, gyvulių negalima.
Paklausiau, kaip su knygomis.
Atsakė, — knygas galiu.
Tai išgirdęs nudžiugau ir dalį pačių brangiausių 

man pasiėmiau kelionėn. Daug vargo buvo su jomis 
tremtyje. Bet apsimokėjo. Tuo dvasiniu turtu trem
tyje naudojausi pats, dalinausi su kitais, o didžiąją 
dalį pavyko išsaugoti ir parsivežti iš tremties į Lie
tuvą.

Dar nepradėjus ir pakuotis, atėjo Žagarės miesto 
vykdomojo komiteto pirmininkas ir partorgas. Jie 
abu sakė, kad čia kažkoks nesusipratimas, kad aš esu 
geras mokytojas ir visais atžvilgiais geras sovietinis 
pilietis. Karininkas patarė jiems rašyti pareiškimą 
arba patiems važiuoti į Šiaulius ir ten viską paaiškin
ti, prašyti, kad mūsų šeimą paleistų. O pats jis turįs 
vykdyti įsakymą — pristatyti į Šiaulius. Niekuo nega
lįs mums padėti.

Jiedu išėjo ir netrukus atsiuntė mums iš valstybi
nio malūno 60 kg pikliuotų kvietinių miltų kelionei.

(Bus daugiau)
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U KULTŪRINĖJE veikioje

Akademija grįžta Lietuvon
Lietuvių katalikų mokslo akademija, sovietinės okupacijos uždaryta 1940 metais, 

atkuriama laisvėjančioje Lietuvoje, kur lankėsi jos pirmininkas 
kun. prof. A. Liuima, SJ, iš Romos

1988 m. spalio 3 d., atidarant 
XVI Akademijos suvažiavimą 
Romoje, buvo išreikštas pium 
desiderium (kaip tuo metu ne
realus pageidavimas), kad 
ateinantį Akademijos suva
žiavimą arkiv. Julijonas Ste
ponavičius pakviestų sušauk
ti Vilniuje. Mintis buvo sutik
ta entuziastingu plojimu.

1989 m. gruodžio 13 d. bend- 
raraštyje buvo nurodytas di
delis susidomėjimas ir palan
kumas Akademijai. Palengva 
šis susidomėjimas perėjo į 
veiksmus. 1989.XI.26 buvo pa
skelbtas ateitininkų konferen
cijos metu (dalyvavo 60 akade
mikų) Lietuvių katalikų moks
lo akademijos atkūrimo Lietu
voje reikalu atsišaukimas, ku
riame pareikšta: “Mes, katali
kai mokslininkai, pasiryžę at
kurti Lietuvių katalikų moks
lo akademijos darbą Lietuvo
je, siūlome bendromis jėgo
mis ateinantį eilinį Akademi
jos suvažiavimą 1991 m. su
šaukti Lietuvos sostinėje Vil
niuje”.

Šis pasiryžimas netrukus 
buvo pradėtas vykdyti. 1990. 
11.17 buvo sušaukta Vilniaus 
universiteto centrinių rūmų 
Teatro salėje Akademijos stei
giamoji konferencija, kurioje; 
kaip kvietime sakoma, turėjo 
būti svarstomos aktualios 
problemos ir išrinkta Akade
mijos valdyba: “Rytiniame po
sėdyje svarstysime, kokios ak
tualios problemos atsirado 
Lietuvoje, prievarta elimina
vus iš viešojo gyvenimo kata
likišką mintį, kultūrą bei pe
dagogiką. Kaip šias problemas 
iškelti visuomenei, kad ji su
voktų ir paremtų tradiciškai 
katalikiškos vertybių sistemos 
atgaivinimo reikalą? Turime 
pasitarti, kokius konkrečius 
darbus ir kuria eile galėtų im
tis dirbti atkuriamoji LKMA, 
židiniai, kokios galėtų būti tų 
darbų vykdymo organizacinės 
formos. Popietiniame posėdy
je tarsimės dėl 1991 m. LKMA 
suvažiavimo rengimo, dėl ži
dinių ir sekcijų steigimo, nag
rinėsime aktualius įstatų klau
simus”.

Šioje konferencijoje daly

“RYMANTIS RŪPINTOJĖLIS” 
a.a. dailininko Dagio skulptūra

vavo 250 Akademija suintere
suotų mokslininkų, jų tarpe 
arkiv. Julijonas Steponavičius 
ir vysk. Juozas Preikšas. Daly
vius sveikino Vilniaus uni
versiteto rektorius Jonas Ku
bilius. Po turiningų diskusijų, 
išryškinus pirmaeilius laiko 
reikalaujamus atlikti uždavi
nius, Akademijai vadovauti 
buvo ištinta krašto taryba: 
vysk. Antanas Vaičius, vysk. 
Juozas Preikšas, kun. doc. Ka
zys Ambrasas, filologijos moks
lų kandidatas, kun. Jonas Bo
ruta, fizikos-matematikos 
mokslų kandidatas, prof. Gied
rius Uždavinys, medicinos 
mokslų daktaras, prof. Birutė 
Ignatavičiūtė, medicinos moks
lų daktarė, doc. Antanė Ku
činskaitė, filologijos mokslų 
kandidatė, Mindaugas Blozne- 
lis, technikos mokslų kandi
datas, prof. Arvydas Žygas, 
biochemijos mokslų daktaras, 
Arimantas Raškinis, techni
kos mokslų kandidatas.

Taryba sudarė valdybą: 
pirm. prof. Giedrius Uždavi
nys, sekt. Mindaugas Blozne- 
lis, ižd. Arimantas Raškinis, 
archyvare Antanė Kučins
kaitė.

Išrinkta trijų asmenų revi
zijos komisija, kurios pirmi
ninkas — teisės mokslų kandi
datas Eduardas-Jonas Monke
vičius.

Krašto valdybos archyvare 
A. Kučinskaitė konferencijos 
eigą trumpai aprašė “Katali
kų pasaulio” balandžio 6 d. nr.

Kaip matyti, šalia siauro, 
grynai teoretinio akademinio 
tikslo, diskusijose vyravo prak
tinis Akademijos tikslas: kel
ti mokslingumą ir krikščio
niškąją kultūrą lietuvių tau
toje.

Numatyta įkurti Akademi
jos židinius Kaune, Klaipė
doje, Telšiuose, Panevėžyje, 
o akademikų pagal specialy
bę įvairias sekcijas, žiūrint 
aktualumo ir reikalo.

1990 m. vasario 17 d. atnau
jintoji Lietuvių katalikų moks
lo akademijos veikla 1990 m. 
vasario 21 d. buvo įregistruo-

Naujas filosofijos 
daktaras

Andrius Valevičius balan
džio 26 d. sėkmingai apgynė di
sertaciją “Lev Shestov and His 
Times. A Religious Idealist in 
a Sceptical Age (1866-1938)” 
Montrealio universitete, gau
damas filosofijos daktaro 
laipsnį. Naujasis daktaras ar
timai palaikė ryšius su a.a. 
Antanu Maceina ir buvo jo mo
kinys. Jis taip pat domisi Ry
tų Europos filosofiniais klau
simais ir religijos filosofija. 
Dr. A. Valevičius žada toliau 
tyrinėti filosofines problemas. 
Šiuo metu ruošia papildomą 
studiją savo knygai “From the 
Other to the Totally Other”, 
išleistą Peter Lang Publishing 
bendrovės Niujorke 1988 m., 
apie iš Lietuvos kilusį Emma- 
nuelį Leviną. Taip pat rūpina
si ir išspausdinimu disertaci
jos. Dr. A. Valevičius Lavai 
universitete, Kvebeke, dėsto 
rusų 19-to šimtmečio filoso
fiją. K.

• Dienai rašyti užtenka rašalo, 
šimtmečiams rašyti — reikia ašarų.

J. ERETAS 

ta atitinkamose valdžios įstai
gose Lietuvoje.

Akademijos suvažiavimas
XV Akademijos suvažiavi

mas įvyks Vilniuje 1991 m. Nu
matyta, kad suvažiavimui tin
kamiausias laikas — pasibai
gus mokslo metams tiek uni
versitete, tiek kunigų semina
rijose, taigi — po birželio vi
durio.

Suvažiavimui skirta visa sa
vaitė, kad sekcijose dalyviai 
galėtų išsikalbėti, padiskutuo
ti, sudaryti konkretų veiklos 
planą. Numatyta du trečdaliai 
paskaitininkų iš vietinių moks
lininkų, o trečdalis iš tremty
je gyvenančių.

Dėl šių pastarųjų bent šiuo 
metu nėra užtikrinimo. Jei 
1989 m. kun. A. Liuima du kar
tus (kovo ir lapkričio mėne
siais) lengvai gavo vizą į Lie
tuvą, šį kartą į Lietuvos kultū
ros kongresą (V. 19-20) vizos 
negavo. Sovietinis konsulas 
Romoje sakė, kad Maskva įsa
kiusi vizų į Lietuvą visiškai 
neduoti. Negalėjo į tą kongre
są nuvykti nė iš kitų kraštų.

Suvažiavimo laikas dar toli, 
reikia tikėtis pasikeis sąlygos, 
ir užsienio lietuviai galės at
vykti į nepriklausomą Lietuvą 
dalyvauti Akademijos suva
žiavime ne tik kaip paskaiti
ninkai, bet ir kaip svečiai, ku
rių galima tikėtis iki 50 ir net 
daugiau.

(Iš LKMA bendraraščio)

VYTA UTAS KASTYTIS

Mažoji elegija
Kodėl taip liūdesys mane apniko,
Skaudi benamio tuštuma? -
Nupyniau tau pavasario vainiką 
Ir vardą įrašiau saulėtekio žara.

Kasmet pavasaris žiedus kartoja,
Danguj žara tebedega kasryt.
Ir be manęs bus daug vainikų, mylimoji, 
Ir be manęs gyvenimas neleis žiedams nuvyst.

Hanau, Vokietija
1946 m. balandžio 11d.

Širdies pavasaris
Iš praeities aplaužytų šešėlių 
Dvi akys žiūri į mane:
Jaunystės vėtrų ošime 
Gyvent ir dirbt jos gundys vėlei.

Ant Nemuno laiveliai supas,
Balandžiai skrieja panery, 
Ir tu, širdie, pavasarį turi -
Slopinti skauduliai viltim pratrūko . . .
Borghorstas, Vokietija 
1946 m. kovo 29 d.

Toronto “Atžalyno” jauniausieji šokėjai su savo mokytoja ALICIJA KRAKAUSKAITE Nuotr. B. Tarvydo

Poetas, kurio neįsileido sovietai
Anglų kalba rašantis ir Kanadoje garsėjantis lietuvių 
kilmės poetas RAYMOND FILIP gavo pakvietimą į 
“Poezijos pavasarį” Lietuvoje, bet negavo sovietinės 

vizos. Šį atvejį jis aprašė Montrealio dienraštyje 
“The Gazette” 1990. V. 26 laidoje

Kaip poetas aš visada svajo
davau pasirodyti Lietuvoje. Ir 
ta svajonė vos tik netapo tik
rove šį pavasarį. Lietuvos ra
šytojų draugija buvo mane pa
kvietusi dalyvauti jos rengia
mame tarptautiniame “Poezi
jos pavasario” festivalyje 1990 
m. gegužės 21-31 d.d. Viena ma
no planuotų ’susitikimo vieto
vių buvo numatyti Šakiai, ma
no motinos gimtasis miestas. 
Simboliškas ratas būtų buvęs 
taip gražiai užbaigtas nelygi
nant koks derlius. Įsivaizduo
kime: jos sūnus duoda muzikos 
ir poezijos rečitalį toje vie
tovėje, iš kurios ji prieš 45 
metus pabėgo nuo Stalino 
tankų.

Tačiau net ir poetų teisės 
buvo atimtos. Balandžio 1 d. M. 
Gorbačiovas sustabdė užsie
niečių įvažiavimus į Lietuvą. 
Tas nuosprendis sumaišė ir ka
nadiečių planus gauti vizas ir 
ten keliauti. Aš pats pradinį 
pakvietimą buvau gavęs jau 
pernai gegužės mėnesį. Po to, 
kai pašokau polką ant savo ra
šomojo stalo, suvaldęs susijau
dinimą, pradėjau planuoti ke
lionę. Bet problemos ėmė aug
ti drauge su džiaugsminga nuo
taika dėl Lietuvos laisvės.

Poezija, politika ir religi
ja kaip trijulė buvo visada su
sirišusi ir turėjo įtakos lie
tuvių gyvastingumui. Knygne
šiai devynioliktame šimtme
tyje gabendavo knygas iš kai
mo į kaimą, kad galėtų išsau
goti savo kultūrą caristinėje 
priespaudoje. Gimininga san
skritui lietuvių kalba yra vie
na pačių seniausių visame pa
saulyje. Tautoje yra aiškina
ma, kad literatūra, nepuoselė- 
jama savame krašte, esanti 
kaip nulaužta šaka; mano 
įžvalgoje tai tik įvairiarūšio 
išaugimo metafora. Yra daug 
kanadiečių, laikančių Lietuvą 
jų dvasinę stiprybę ugdančiu 
kraštu. Šitai kaip tik atsklei
džia vertybes, esančias už 
Šiaurės Amerikos materializ
mo garbinimo ribų: ta stebuk
linga širdies parduotuvė. Už
tat gyva lyrika kunigo ir dai
niaus Maironio, prie kurio pa
minklo Kaune žmonės kasdien 
padeda šviežių gėlių, arba ge
nijus M. K. Čiurlionis, muzikas 
— kompozitorius, vienas pir
mųjų abstraktaus meno kūrė
jų, arba Nobelio premijos lau
reatas Česlovas Milašius (Czes
law Milosz) — tai juk paslėpti 
palikimo turtai, kaip išplau
tas gintaras ant jūros kranto.

Bet tartis su sovietais — tai 
buvo ne kas kita kaip pakvieti
mas susirgti paranoja (psichi
ne liga). Aš turėjau įsiparei
gojimų lietuvių bendruomenės 
darbuose, taipgi verčiant ir 
išeivijos rašytojų kūrinius. 
Mano gi kūryba buvo verčiama 
į lietuvių kalbą, transliuo
jama per “Laisvosios Europos” 
ir “Laisvės” radijus bei spaus
dinama Lietuvos pogrindžio 
žurnaluose. Sovietų konsula
tas Montrealyje ir jų ambasa
da Otavoje peržiūri vizoms 
gauti pareiškimus. Nė viena 
jų — prileidžiama — nebuvo 
gavusi mano formalaus kvie
timo į poezijos festivalį. Ne
gavau nė aš. Bet laiškas kaž
kaip saugiai buvo pasiekęs Ka
nados užsienio reikalų depar
tamentą, meno globos skyrių. 
Jie atsiuntė man (paskutiniam 
sužinoti) nuorašą. Pagaliau 
dešimčiai dienų praėjus nuo 
nepriklausomybės paskelbi
mo, sujudinusio kovo mėnesį 
visą pasaulį, gavau iš Lietu
vos rašytojų draugijos tele
gramą, kurioje pranešama, 
kad esu labai laukiamas. Ta
čiau konsulato pareigūnas 
trumpai pareiškė: “Viskas 
uždaryta”. Tada užpildžiau 
specialų prašyminį blanką, 
skirtą Maskvai; pareigūnas 
paaiškino, kad šioji proce
dūra užtruksianti kelias sa
vaites. Po trijų savaičių kon
sulatas neatsiliepė. Pagaliau 
pasiteiravau apie savo vizos 
padėtį. “Neigiama”, — buvo 
paprastas, bukas atsakymas. 
Klausiau — kodėl? “Monsieur, 
c’est negative”. Baigta. Vėliau 
aš sužinojau, kad su visais už
sieniečiais atsitiko panašiai.

Žmoniškumo ryšiuose mes 
nenustojame vilties. Ar gali 
poezija, malda ir parlamenti
niai nutarimai priešintis tan
ky dundėjimams tamsoje? Gal
būt sekantį pavasarį. ..

Vertė Snk.

Atsiųsta paminėti
GYVENIMAS ŠVIESOJE. Lie

tuvos atsinaujinimo Šventojoje 
Dvasioje judėjimo leidinys, 1990 
m. 4 nr. Išeina kartą per mėnesį. 
Redaktorius — kun. Valerijus Ru- 
dzinskas. Laikinis adresas: kun. 
V. Rudzinskas, Lazdijų rajonas, 
Rudamina 234567, Lithuania- 
Lietuva.

Vytautas-Antanas Dambrava, 
LAS SIETE PALABRAS DESDE 
LA CRUZ (Septyni žodžiai ant kry
žiaus). Ediciones Paulinas, Cara
cas, Venezuela, 1989, p. 64.

Lietuvos muzikos draugijos 
leidykla Vilniuje išleis išeivijos 
kompozitoriaus Jeronimo Ka
činsko gyvenimui ir kūrybai skir
tą knygą. Bostonietis J. Kačins
kas, profesoriavęs Bostono Berk- 
iee muzikos mokykloje, Lietuvo
je yra laikomas žymiausiu lietu
vių religinės muzikos kūrėju. Lei
dinį, apimantį J. Kačinsko gyve
nimą bei kūrybą Lietuvoje, Vo
kietijoje ir JAV, paruoš jaunas 
vilnietis muzikologas Giedrius 
Gapšys, porai savaičių atvyksian
tis Bostonan susipažinti su J. Ka
činsku, jo kūryba ir gyvenimo ap
linka.

Lietuviu tautodailės instituto 
Bostono skyrius su vadove Saule 
Šatiene balandžio 8 d. surengė 
medžio drožinių parodą ir čika- 
gietės Nijolės Jankutės-Užuba- 
lienės apsakymų knygos “Saulė
grąžų tvanas” sutiktuves. Paro- 
don koplytėlėmis, Rūpintojėliais, 
verpstėmis, vienu koplytstulpiu 
bei kitais medžio drožiniais įsi
jungė J. Daugvila, M. Jankaus
kas, R. Tarabilda, V. Ulevičius, 
V. Urbanavičius ir P. Vaškienė. 
Apie Lietuvoje gimusią ir išeivi
joje užaugusią N. Jankutę-Užu- 
balienę, jos kūrybą, naująjį ap
sakymų rinkinį “Saulėgrąžų tva
nas” kalbėjo Zita Krukonienė. 
Pati N. Jankutė-Užubalienė nu
siskundė, kad šiandien didžiau
sias rašytojų ir knygų priešas 
yra televizorius.

Giesmių, dainų, žodžio ir mu
zikos savaitę liepos 1-7 d.d. Jau
nimo centre Čikagoje rengia JAV 
LB krašto valdyba ir “Margutis”. 
Programą atliks Vilniaus univer
siteto studenčių choras “Virgo” 
ir Vilniaus jaunimo teatras. Lie
pos 1 d. studentės giedos Mišių 
metu Švč. Mergelės Marijos gimi
mo parapijos bažnyčioje ir turės 
savo pirmąjį koncertą Jaunimo 
centre. Antrasis su skirtinga 
programa įvyks liepos 7 d. Vil
niaus jaunimo teatras liepos 3-4 
d.d. du kartus suvaidins Gyčio 
Padegimo režisuotą Žemaitės ko
mediją “Trys mylimos”. Vilniaus 
universiteto studenčių choras 
“Virgo” su savo vadovėmis Rasa 
Gelgotiene ir Loreta Levinskai- 
te atvyksta į Missoulos tarptau
tinį festivalį Montanoje. Vilniaus 
jaunimo teatras su rež. Eimuntu 
Nekrošium jau antrą kartą daly
vauja tarptautiniame metiniame 
Čikagos teatro festivalyje. Šį sykį 
buvo atsivežtos dvi Eimunto Ne
krošiaus režisuotos inscenizaci
jos — “Kvadratas” ir “Ilga kaip 
šimtmečiai diena”. Pirmajai pa
naudota V. Jelisejevos dokumen
tinė apysaka “O buvo taip”, ant
rajai — Č. Aitmatovo romanas “Il
ga kaip šimtmečiai diena”.

A. a. Antanas Gustaitis, peda
gogas, teatralas, satyrikas poe
tas, po širdies operacijos mirė 
Bostone gegužės 19 d., sulaukęs 
aštuoniasdešimt trejų metų am
žiaus. Kūrybinį velionies paliki
mą sudaro penki satyrinės poezi
jos rinkiniai “Anapus teisybės” 
(1956), “Ir atskrido juodas var
nas” (1966), “Saulės šermenys” 
(1973), “Ko liūdi putinėli” (1982) 
ir penktasis rinkinys “Pakelėje į 
pažadėtąją žemę”, paruoštas iš tų 
keturių rinkinių, išleistas Vilniu
je 1987 m. Velionis, dirbdamas 
Lietuvos radiofonuose, parašė ir 
nemažai jiems skirtų vaidinimų, 
bet labiausiai pagarsėjo savo taik
liais satyriniais eilėraščiais. Jis 
juos pats skaitė gausiuose litera
tūros vakaruose, tapdamas popu
liariu išeivijos metraštininku. At
sisveikinimas su velioniu ir laido
tuvės įvyko gegužės 21-22 d.d. Lai
dotuvių namuose atsisveikinimas, 
vadovautas Petro Viščinio, buvo 
pradėtas kun. Alberto Kontauto 
sukalbėta malda ir baigtas visų 
dalyvių sugiedota “Lietuva bran
gi”. Velionies veiklą ir kūrybą 
aptarė pas jį mokęsis Romas Šle
žas. Bostono aukštesniosios litua
nistinės mokyklos moksleivių var
du atsisveikino dr. Saulius Cibas, 
Lietuvių moterų federacijos Bos
tono klubo — Elena Vasyliūnienė, 
Amerikos lietuvių tautinės sąjun
gos Bostono skyriaus — Juozas 
Rentelis, ALIAS Bostono sky
riaus — inž. Romas Veitas, lie
tuvių rašytojų — Jonas Rūtenis, 
JAV LB Bostono apylinkės — 
inž. Brutenis Veitas, šeimos — 
sūnus Algimantas, skaitęs velio
nies eilėraštį “Rauda”, ir vaikai
tis Marius Gustaitis. Gedulines 
Mišias Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje atnašavo ir pamoks
lą sakė klebonas kun. A. Kontau- 
tas. Po Mišių velionies palaikai 
buvo palydėti į krematoriumą. 
Laidotuvėse, atsisakius gėlių, 
surinkta pora tūkstančių dolerių 
a.a. A. Gustaičio atminimui įam
žinti JAV lietuvių fonde.

Mokslininkų rūmuose Vilniuje 
simpoziumu “Lietuvių katalikų 
mokslo akademija 1922-40 me
tais” buvo pradėtas pokalbių cik
las, skirtas katalikiškos minties 
ugdymo problemoms. Pagrindinį 
pranešimą padarė kun. Jonas Bo
ruta, fizikos ir matematikos moks
lų kandidatas. Kituose pokalbiuo
se bus susipažinta su Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos veik
la Romoje po 1940 m., jos židi
niais išeivijoje, krikščioniškos 
pasaulėžiūros ir moralės princi
pais, katalikiškos literatūros lei
dyba, akademijos atkūrimu Lie
tuvoje.

Vilniaus operos ir baleto teat
ras repertuaran yra įjungęs “Fi- 

delijų”, vienintelį operinį L. Beet- 
hoveno kūrinį. Operos libretas, 
susietas su Didžiąja prancūzų re
voliucija, atspindi pasiaukojimo, 
kovos už laisvę, pasipriešinimo 
tironijai motyvus. Vilniaus ope
ros ir baleto teatras L. Beetho- 
veno “Fidelijaus” spektaklius ski
ria stalinizmo aukų atminimui. 
Juos kruopščiai paruošė režisierė 
Vlada Mikštaitė, dirigentai Jo
nas Aleksa ir Alvydas Šulčys, 
chormeisteriai Česlovas Radžiū
nas, Ramūnas Tilvikas ir sceno
vaizdžius sukūręs Estijos dail. 
Eldaras Renteris.

Antrasis lietuvininkų sąskry
dis gegužės 26-27 d.d. įvyko 
Klaipėdos muzikiniame teatre. 
Ten susirinko gentainiai iš Šilu
tės, Priekulės, Kauno ir Vilniaus, 
bet negalėjo atvykti užsienyje 
gyvenantys lietuvininkai. Sąskry
džio dalyviai aptarė veiklos pla
nus, jautriai sutiko filologės J. 
Janavičienės pranešimą “Būk vėl 
pasveikinta lietuvininkų kalba 
gimtoji”, dalyvavo pamaldose Va
nagų bažnytėlėje. Jie taipgi gė
lėmis papuošė protėvių kapus, ap
lankė pernai Angluonėnuose pra
dėtą sodinti vardinių ąžuolų gi
raitę. Įdomią nuotraukų parodą 
“Lietuvininkai” surengė žurna
listas Bernardas Aleknavičius, 
koncertą — Klaipėdos muzikinis 
teatras. Mažosios Lietuvos bend
rijos pirm. Viktoras Petraitis 
džiaugėsi Vilniuje jau veikiančia 
sekmadienine liuteronų mokykla. 
Antrojo lietuvininkų sąskrydžio 
dalyvius jis ragino išsaugoti sa
vo tarmę, kultūros paminklus, 
sutvarkyti apleistas kapavietes, 
rinkti pasaulyje išblaškytą kraš
totyrinę medžiagą.

Lietuvos pamario miestelis 
Priekulė, simbolizuojantis Ma
žąją Lietuvą, birželio 2-3 d.d. 
šventė 450 metų sukaktį. Dabar to
kias istorines datas stengiamasi 
įamžinti konkursinėmis knygženk- 
lių parodomis. Jas jau turėjo Pa
kruojis, Panevėžys, Vilnius, o šį
kart atėjo eilė ir Priekulei. Kon
kursinei parodai buvo gauti 125 
knygženkliai, atsiųsti 36 dailinin
kų iš Vilniaus, Klaipėdos, Šiau
lių, Utenos bei kitų Lietuvos mies
tų. Savo mažosios grafikos dar
buose jie įamžino rašytoją I. Si
monaitytę, šviesią Krukių šeimą, 
kultūrininką kun. V. Gaigalaitį, 
dažnai kartojo D. Kauno, H. Ar- 
našiaus, P. Žemgulytės, M. Jan
kaus pavardes. Knygženklių kon
kurso vertintojų komisija aštuo- 
nias lygiavertes premijas pasky
rė Alfonsui Čepauskui, Gintarui 
Gecevičiui, Algirdui Indrašiui, 
Sigitai Kišonaitei-Auželienei, 
Mariui Liugailai, Antanui Olbu- 
tui, Povilui Šiaučiūnui ir Onai 
Šimaity tei-Račkauskienei.

Septintasis “Baltijos teatrų pa
vasaris” buvo surengtas Rygoje 
balandžio 21-28 d.d. Dalyviams 
paskirstyta dvylika premijų. Ver
tintojai geriausiu spektakliu pri
pažino Rygos dailės teatro pasta
tytą išeivio latvio R. Staprano pje
sę “Keturios birželio dienos” apie 
paskutinį nepriklausomos Latvijos 
prez. Karlį Ulmanį. Premijas lai
mėjo šio spektaklio režisieriai V. 
Vėtra ir K. Auškapas, pagrindinių 
vaidmenų atlikėjai U. Vazdikas, 
P. Gaudinis, R. Zimanis. Gudijos 
J. Kupalos teatro aktorius G. Ov- 
sianikovas, rež. V. Rajevskis ir 
dail. B. Gerlovanas premijų susi
laukė už V. Butromejevo pjesę 
“Riksmas vienkiemyje”. Liepojos 
teatro rež. J. Rijniekui premija 
paskirta už sėkmingą debiutą, ku
riam jis buvo pasirinkęs pagal A. 
Čako kūrinius paruoštą spektaklį 
“Psichinė ataka”. Talino “Sena
miesčio studijos” aktorius A. Lut- 
sepas buvo premijuotas už vaid
menį S. Mrožeko “Emigrantuo
se”. Vilniaus jaunimo teatras fes
tivalyje dalyvavo su norvego Knu- 
to Hamsuno romano “Badas” in
scenizacija. Premijomis buvo įver
tinti du vilniečiai — rež. C. Grau
žinis ir pagrindinio vaidmens at
likėjas P. Budrys. V. Kst.
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1990 m. ŠALFASS moterų krepšinio meisteris - Toronto “Aušra”. Stovi 
iš kairės: Barry Wilkinson - treneris, Kristina Šimkutė, Linda Keršytė, 
Zita Gurklytė, Tracy Vooberg, Onutė Stanevičiūtė. Klūpo: Indrė Freima- 
naitė, Rasa Malinauskaitė, Rasa Slapšytė

gina faktas, jog “Lituanicos” koman
da žaidė gana gerai, nežiūrint, kad 
pirmose rungtynėse pralaimėta, bet 
turint laimės, pasekmė galėjo būti 
mūsiškių naudai. Abiejose rungty
nėse neįmušti 11 m. baudiniai, kas 
jau tikrai blogai nuteikia. Reikia 
manyti, laimė gal vėliau bus “Litua
nicos” pusėje, ir mūsiškiai laimės 
dar ne vieną susitikimą.

Į klubo žaidėjų eiles įsijungė trys 
nauji iš Kauno atvykę pajėgūs fut
bolininkai. Tai Gediminas Vilke
lis, Rolandas Siniakovas ir Artūras 
Savukynas. Pridėjus jau praėjusį 
sezoną pradėjusį žaisti kaunietį 
Giedrių Grigą, šiuo metu pirmoje 
komandoje žaidžia 4 kauniečiai. 
Taip pat veteranų komandoje rung
tyniauja penktas iš Lietuvos atvy
kęs sportininkas Kęstutis Rekašius. 
Yra laukiama dar kelių futbolinin
kų iš tėvynės.

“Lituanicos” klubo vadovybė dar 
praėjusiais metais buvo paskyrusi 
Lietuvos tautiniam olimpiniam ko
mitetui $200 auką. Kai “Kasos” kre
dito kooperatyve V. Grybauskas ati
darė šio komiteto sąskaitą, į ją klu
bo valdybos narys Ed. Šulaitis kaip 
tik įdėjo tuos pinigus. Raginami ir 
kiti klubai bei pavieniai tautiečiai 
paremti Lietuvos tautinį olimpinį 
komitetą. Sąskaitos Nr. 2924. E. Š.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų studijų savaitga

lis vyks per Darbo dienos savait
galį, rugsėjo 1-3 d.d., Dainavos sto
vyklavietėje prie Detroito. Savait
galio numatytą programą dr. Al
gis Norvilas balandžio 28 d. pa
teikė Ateitininkų tarybos posėdy
je. Birutė Bublienė jau rūpinasi 
vakarinėmis programomis bei 
technikiniais reikalais. Jau gali
ma ir registruotis.

Studijų savaitgalyje bus svars
toma ateitininkų veikla Ameriko
je, kokia ji turėtų būti. Taip pat 
bus pažvelgta į padėtį Lietuvoje. 
Bus supažindinta su Pr. Kuraičio 
filosofiniais raštais, kalbama 
krikščioniškojo atsinaujinimo 
temomis. Kiekvieną vakarą žada 
būti nuotaikinga ar rimtesnė 
programa. Tikimasi svečių iš Lie
tuvos. Kviečiamos dalyvauti jau
nos šeimos — vaikai dienos metu 
bus prižiūrimi. Kviečiami taip 
pat jaunučiai, moksleiviai, sen
draugiai. Buvę studijų dienų da
lyviai gali patvirtinti, kad būna 
labai šeimyniškas ir turiningas 
savaitgalis Dainavos ramioje ap
linkoje, prieš pradedant rudens 
darbus.

Registraciją tvarko Birutė Bub
lienė, 5190 Longmeadow, Bloom
field Heights, MI 48013, USA; tel. 
(313)646-8588. Ramunė Kubiliūtė

Skautų veikla
• Lietuvos skautų brolija or

ganizuoja išeivijos skautams- 
tėms, atvykusioms į dainų šventę, 
stovyklas. Po dainų šventės sto
vyklos vyks - Vilniaus, Kauno, 
Mažosios Lietuvos, Aukštaitijos 
ir Žemaitijos rajonuose. Stovyk
los bus mišrios. Programoje nu
matytos bent dviejų dienų eity
nės ir vienos dienos ekskursijos 
autobusu. Reikia turėti savo pa
lapinę ir kitas stovyklavimo prie
mones. Maistu bus aprūpinama, 
bet jis bus gaminamas lauželiuo
se. Norintiems pakvėpuoti tyru Lie
tuvos miškų oru, pirmiausia svar
bu gauti vizas, kurias šiuo laiku 
sunkokai duoda.

• Į “Romuvos” skautų-čių sto
vyklą “Atgimimas” iki šiol užsi
registravo labai mažas skaičius. 
Vadovybei, ypač ūkio skyriui, su
sidaro sunkumai, neturint iš 
anksto nors apytikrio skaičiaus. 
Stovykla rugpjūčio 5-18 d.d., sku
bėkime! M.

LIETUVIŲ 
—--įj / . ■ A KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

I NT OParapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

MOKA UŽ:

90-179 d. term. ind. .., 
180-185 d. term. ind. ...
1 metų term, indėlius .
2 metų term, indėlius .
3 metų term, indėlius ..
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
1 metų GlC-mėn. palūk 
RRSP, RRIF ir OHOSP
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind.121/2% 
RRSP ir RIF-2 m. term, ind.12 % 
RRSP ir RRIF-3 m. term, ind.12 % 
Taupomąją sąskaitą ..........  81/2%
Kasd.pal. taupymo sąsk 10 % 
Kasd.pal.čekiųsąsk.iki 53/4%

10 % 
101/4% 
101/2% 
101/4% 
101/4% 
121/z% 
12 % 
12 % 
111/2% 

. 9’/2%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 13’/2%
Sutarties paskolas 

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

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

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

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

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

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir morglčlus 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

QTCDUAM’Q ETIDC 406 RoncesvaIles Ave.O I Urn All 0 r Una Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas I&L-TTIS 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (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. rvr. 600, Toronto M5H 2Y2 
Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320

40 ŠALFASS žaidynės
Bostone (tęsinys)

Tinklinis. Vyrų klasėje pirmą vie
tą ir 1990 m. ŠALFASS meisterio 
titulą laimėjo Bostono “Grandis”, 
finale lengvai įveikusi Čikagos “Ne
rį” 15:7, 15:10. Moterų klasėje 1 v. 
laimėjo Čikagos “Neris”. Žaidynė
se dalyvavo taip pat Kauno “Neries” 
moterų tinklinio komanda, dabar
tinis Lietuvos meisteris. Nebuvo 
viešnioms vargo su mūsų tinklinin- 
kėmis ir rungtynėse su JAV lietu
vių moterų rinktine pasiekė laimė
jimą 15:3, 15:7, 15:10. Amerikos rink
tinėje žaidė Daiva Tomkutė iš Los 
Angeles. Ji lanko UCLA universi
tetą ir žaidžia tinklinį Amerikos 
olimpinėje ir JAV nacionalinėje 
rinktinėje. Ji vienintelė iš mūsiš
kių prilygo tautietėms iš Lietuvos 
savo gabiu žaidimu. Nuo jos neatsi
liko ir jos sesutė Živilė Tomkutė.

Moterų krepšinis. ŠALFASS 1990 
m. meisteriu tapo Toronto “Aušra”, 
įveikusi Bostono “Grandį” 42:34.

Vyrų B klasės krepšinis. Šioje 
klasėje dalyvavo net 12 komandų, 
kurios buvo suskirstytos į 4 grupes. 
Jų laimėtojai rungėsi pusfinaliuo
se. Niujorko LAK laimėjus prieš 
Detroito “Kovą” 36:34 ir Čikagos 
“Lituanicai” prieš Londono “Tau
rą” 46:42, finale Niujorko LAK pa
siekė pergalę prieš “Lituanicą” 
48:47 ir tapo ŠALFASS 1990 m. meis
teriu.

Jaunių A klasės krepšinis. Gana 
stiprios buvo Niujorko LAK, Det
roito “Kovo” ir Čikagos “Neries” 
komandos. Finale “Neris” laimėjo 
prieš “Kovą” 40:30 ir tapo ŠALFASS 
meisteriu jau trečią kartą iš eilės.

Jaunių B klasės krepšinis, (iki 15 
metų amžiaus ir žemiau). Varžėsi 
trys komandos: Hamiltono “Kovas”, 
Niujorko LAK ir Toronto “Aušra”. 
Finale “Kovas” laimėjo prieš LAK 
48:26 ir tapo meisteriu. Hamiltono 
“Kovo” mišri komanda, 4 mergai
tės, kurių žaidimas visiškai nesisky
rė nuo berniukų.

Hamiltono “Kovo” žinios
40-tose Š. Amerikos lietuvių žai

dynėse Bostone “Kovui” atstovavo 
4 krepšinio ir viena ledo ritulio 
komanda. Geriausiai pasižymėjo 
jaunių B ir ledo ritulio komandos, 
laimėdamos pirmąsias vietas. L. at
letikos, Hamiltono ir apylinkių 
gimnazijų pirmenybėse, R. Alder- 
dise-Prunskus 1,500 metrų nubėgo 
per 3.59 min., užimdamas IV-tą vie
tą. Rima Alderdise taip pat užėmė 
IV-tą v. disko metime (31.84 m.). G. 
Baltakytė numetė diską 27 metrus 
ir užėmė IV-tą v. jaunių klasėje iki 
16 m. amžiaus.

Jaunučiai (7-10 metų amžiaus), 
norintys pasimokyti lauko teniso 
žaidimo, prašomi skambinti A. Gra
jauskui tel. 522-2698. A.G,

kartelę 2.22 metro, pasiekdamas 
jaunių klasėje naują Kanados re
kordą. Tuo pačiu jis pasiekė ir nau
ją Ontario provincijos rekordą, 
kuris iki šiol buvo laikomas atleto 
Chris Scott (2.19 m.), pasiektu 1984 
metais. Šis jaunuolis 1988 m. žuvo 
automobilio nelaimėje.

Pan American jaunių lengvosios 
atletikos pirmenybėse 1989 m. Ar
gentinoje Aleksandras peršoko 
2.20 m., laimėdamas aukso medalį. 
1990 m. sausio mėn. Commonwealth 
žaidynėse N. Zelandijoje iššoko 
2.15 m. ir tenkinosi 12-tąja vieta.

Aleksandras jau yra gavęs apie 
tuziną stipendijinių pasiūlymų iš 
JAV universitetų, tačiau jis nusi
statęs studijuoti Toronto universi
tete fizinį lavinimą ir sporto medi
ciną. Sekantis tikslas, kaip jis sako, 
reikės tinkamai pasiruošti šią vasa
rą vykstančioms pasaulio jaunių 
pirmenybėms Bulgarijoje ir 1992 m. 
olimpiadai Barcelonoje.

Aleksandro treneris Carl Geor- 
gevski (Toronto universiteto Club 
Jumps) yra apie jį labai geros nuo
monės. Jis galvoja greitu laiku šį 
jaunuolį matyti pasaulinės klasės 
šuolininku į aukštį.

Tomo Pukščio laimėjimai
letininkas Tomas Pūkštys Ame

rikos lengvosios atletikos mėgė
jams nėra naujokas. Jo vardas ir pa
vardė ne kartą skambėjo spaudoje, 
per radiją ir televiziją.

Šis Čikagos apylinkėse gimęs' ir 
augęs jaunuolis, šiuo metu studi
juojantis “Public Relation” moks
lus Floridos universitete Gaines
ville mieste, vis lipa aukštyn savo 
pasirinktoje sporto šakoje. Nese
niai skaitėme, kad jis vienose var
žybose pasiekė gana gerą pasekmę 
— nusviesdamas ietį 267.7 pėdų 
(81.48 m.). O balandžio 29 d. jo uni
versiteto aikštėje įvykusiose varžy
bose (jos buvo perduotos per kabe
linę televiziją) Tomas įveikė rekor
dinę pasekmę — 273.4 pėdą (83.30 
m.). Tai antroji pasekmė Ameriko
je, net ir tarptautiniu mastu jau yra 
vertinamas kaip puikus pasiekimas, 
ypač žinant faktą, kad šių metų se
zonas dar ne taip seniai prasidėjo 
ir kelios svarbiausios varžybos dar 
yra priekyje. Pats Tomas yra užsi
mojęs dar iki šios vasaros bent po
ra kartų pagerinti šį rekordą.

Yra daug vilčių, kad Tomas Pūkš
tys bus pakviestas į Amerikos leng
vosios atletikos rinktinę, kuri var
žysis pasaulio pirmenybėse ir “Ge
ros valios” žaidynėse Seattle mieste.

Reikia pažymėti, jog Tomas yra 
gerai čikagiečiams žinomo preky
bininko Romo Pukščio sūnus. Nori
si palinkėti jaunajam Tomui daug 
sėkmės, kylant į sporto aukštumas.

“Lituanicos” veikla

MOKA:
10 % už 90 dienų term.indėlius 
101/«% už 6 mėn.term.indėlius 
101/2% už 1 m. term, indėlius 
101/4% už 2 m. term, indėlius 
101/4% už 3 m. term, indėlius 
111/z% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
121/2% už 1 m. GIC invest, pažym.
12 % už 2 m. GIC invest, pažym.
12 % už 3 m. GIC invest, pažym.
91/2% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

12’/2% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
12 % už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
12 % už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
91/2% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
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... 123/4% 

(variable rate)

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

AKTYVAI virš 7 7milijonų dolerių

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

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

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

Telefonas 532-1149

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

DRAUGIŠKAI ___ ~.
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

A.W. GARDENS REAL ESTATE INC. 
1211 Gorham St. Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y 7V1, 
Telefonai: (Toronto linija) 416-773-9591, 

(Newmarket linija) 416-836-1415. 
Alfonsas Garbenis, jn. savininkas

Namų įkainojimo skyrius
HURONIA YORK APPRAISAL CORPORATION
1211 Gorham St., Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y 7V1. 

Telefonai (Toronto linijos):
41 6-773-6480, 41 6-773-3779
ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

professionals inc. Realtor

pP Kokia 
jūsų namo 

vertė?
Skambinkite dar šiandien dėl 
nemokamo jūsų namo įkainojimo. ANTANAS GENYS

an independent member broker

1 east mall crescent 
[o M9B 6G8

Per kartelę ...
Aleksandras Žaliauskas, devynio

likmetis Oakvilės Q.E. Park gim
nazijos mokinys (6’-2” ir 150 sv.), 
puikiai progresuoja šuolyje į aukš
tį. Pastaruoju metu Kanados gimna
zijų, OFSAA lengvosios atletikos 
pirmenybėse, Laurentian universi
teto stadione, Aleksandras peršoko

Kaip anksčiau jau buvo rašyta, 
šiemet Čikagos “Lituanicos" futbo
lininkai žaidžia aukščiausioje lygo
je, kurioje rungtyniauja geriausios 
Čikagos ir apylinkių komandos.

Mūsiškiai jau yra turėję dvi rung
tynes: vienas iš jų pralaimėjo prieš 
“Green-White” komandą 0:2, o ant
ras sužaidė lygiomis 0:0 prieš “Spar
tos” vienuolikę. Tačiau labiau džiu-

HAILING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

RF/MBK
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

Greitas ir tikslus

232-9000
res: 231-2839

pa tarną rimas!

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

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju i namus

Kauno “Neries” tinklininkės, Lietuvos meisterės, dalyvavusios 40-tose 
ŠALFASS žaidynėse Bostone. Stovi iš kairės: Ingrida Kultenienė, Aušra 
Masilionytė, Inga Stravinskaitė, Neringa Sušinskytė. Sėdi: Daiva Cika- 
nauskienė, Irma Ratnikaitė, Daiva Jašinskytė. Nuotraukoje trūksta tre
nerio Virgilijaus Daukšos Nuotr. A. Šileikos

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

JŪSŲ PATOGUMUI

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai patarnauti.

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



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.j, 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 ii- 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.

SKAITYTOJAI PASISAKO
NUSIKALTIMO SPALVA

Perskaitęs š. m. birželio 12 d. 
“TŽ” Vilnietės pasisakymą, norė
čiau pasidalyti keliomis mintimis.

Stovėdamas Panerių šile, maty
damas tėvynėn grįžtančius trem
tinių palaikus, galvoju apie au
kas. Už ką? Kodėl? Galvoju apie 
budelius. Mintys apsuka ratą — 
aš vėl jaučiuosi esąs drauge su 
aukomis ... Stebiuosi, jei skaity
damas spaudą aptinku mėginimą 
kurį nors nusikaltimą nuspalvin
ti tautiniu atspalviu — žydišku, 
vokišku, lietuvišku, rusišku.

Nesuprantami ir keisti įvykių 
dalyvių bandymai skaičiuoti au
kas — “Lietūkio” garaže buvo nu
žudyta ne tiek, o šiek tiek mažė- 
liau žmonių. Antai, žiūrėk, atsi
ras tūlas enkavedistas ir pasitei
sins, kad birželio keturiolikto
sios rytą į gyvulinį vagoną įstū
męs ne tiek, bet truputį mažiau 
žmonių. Ar nužudyti vieną žmogų 
— ne nusikaltimas? Ar ištremti 
be kaltės kaltą prie Arkties van
denyno — ne nusikaltimas?

Bet ką, galvoju, gerbiamoji Vil
niete, su mumis padarė totalita
rinis režimas — nė nepastebim. 
Vis dažniau imame nustatinėti 
nusikaltimo tautybę. Čia pat ir 
Stalino puoselėtoji kolektyvinė 
atsakomybė. O galbūt lietuvių- 
žydų santykiams tiktų formulė 
“jie”(visi?) mus vežė, “mes” (visi?) 
juos šaudėm? Galbūt kažkam no
rėtųsi, kad ši formulė taptų spar
nuota fraze? Kitaip tariant, akis 
už akį, dantis už dantį. Bet ką da
ryti su Dievo įsakymais, kuriuos 
pripažįsta ir viena, ir kita tauta?

Gražu, kad minėtos replikos au
torė prisipažįsta esanti jaunos 
kartos atstovė. Tačiau ką daryti, 
jei jau trečia ar ketvirta pokario 
karta mėgina nustatyti budelio 
tautybę? Kokie bus mūsų vaikai
čiai? Yra viena — istorinė tiesa. 
Be etikečių. Be tautybės. Be ko
lektyvinės atsakomybės. Dažnai 
žiauri, negailestinga ir nemalo
ni. Tačiau niekada nemėginanti 
nusikaltusiųjų suolan pasodinti 
visą tautą. Ir lietuviams, ir žydams 
privalu žinoti — kas buvo. Dar 
svarbiau — žinoti kodėl.

Leiskite pacituoti Vilnietės 
repliką: . . Lietuvos saugumo
rūsiuose žiauriais kankintojais 
kartu su rusais buvo daugelis žy
dų kilmės asmenų!”. Šauktukas 
sakinio pabaigoje liudytų, jog 
autorės nuosprendis yra galuti
nis ir neapskundžiamas. O gal
būt šis sakinys labiau tiktų Lietu
vos Respublikos mokyklų istori
jos vadovėliui? Gal autorei ver
tėjo tiksliau įvardyti jos minimos 
įstaigos priklausomybę: Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respublikos 
Saugumo ir t.t. Galbūt susimąsty
kime, iš kur atsirado šis pavadi
nimas? Autorė, matyt, pamiršo, 
jog visus išgamas išugdė ne jų tė
vai ir motinos, ne krikščionybė ar 
judaizmas, o sovietinė sistema. 
Budeliai turi būti nubausti. Lie
tuvos Respublikos Aukščiausioji

Dalis lietuvių jaunimo iš įvairių vietovių birželio 2 d. demonstracijoje už 
Lietuvą Vašingtone
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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

“ALL THE
CHOICES 
IN THE

MASKELL INSURANCE world-

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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.

taryba priėmė įstatymą dėl atsa
komybės asmenų, kuriuos galima 
apkaltinti dalyvavus ar vykdžius 
genocidą. Belieka tikėtis, kad 
šis įstatymas bus veiksnus. O mū
sų vaikų gyvenimas netaps amžina 
nesamo priešo medžiokle.

Prieš baigdamas šias, gal kiek 
ilgokas pastabas, norėčiau ati
taisyti kai kuriuos Vilnietės ne
tikslumus. Autorė klysta teigda
ma, jog Antano Sniečkaus bendra
žygis Genrikas Zimanas gyvas. Jis 
mirė prieš keletą metų. Abu pa
laidoti Antakalnio Karių kapinė
se. Be to, ne visai tikslu teigti, kad 
G. Zimano “nuopelnai” lietuvių 
tautai (beje, ir žydų) yra nutyli
mi. Būdama jauna vilnietė, auto
rė turėtų atidžiau sekti Lietuvos 
Respublikos spaudą.

Šiek tiek apie save. Man 28-eri 
metai. Lituanistas. Kanadoje vie
šiu pas brolį. Beje, taip pat esu 
vilnietis. Turiu neslėptiną vardą 
ir pavardę. Sergejus Kanovičius

KĄ DARAI, DARYK GERAI
Atrodo, kad šis posakis jau ma

žai kam žinomas. Jis tikrai buvo 
nežinomas nė demonstracijos 
Otavoje organizatoriams. Tiesa, 
demonstracija buvo išgarsinta, ir 
žmonių privažiavo daug. Deja, 
tuo viskas ir pasibaigė. Susirin
kusieji buvo paleisti į aikštę, kur 
nebuvo jokios informacijos, nebu
vo tvarkdarių. Kalbos, kaip įpras
ta, ištęstos. Blogiausia buvo su 
himnų giedojimu. Išsiskirsčiusiai 
didžiulėje aikštėje tarp kitų tau
tybių miniai buvo neįmanoma tin
kamai sugiedoti nė vieno tautos 
himno. Argi nebuvo galima parū
pinti solisto, kuris pravestų gie
dojimą, kaip šiame kontinente 
įprasta? Pagaliau garsajuosčių 
panaudojimas šiuo atveju būtų 
priimtinas. Tačiau tai dar ne vis

kas. Po kalbų buvome nukreipti 
žygiuoti į katedrą pamaldoms. 
Bežygiuojant paaiškėjo, kad prieš 
katedrą, muziejuj skersai gatvės, 
užkandžiauja mūsų demonstraci
jos priežastis — p. Gorbačiovas. 
Vieni slinko į šventovę, kiti su 
vėliavomis ryžosi laukti išvažiuo
jančio į orauostį Gorbačiovo. Ge
rokai uždelsę, dvasininkai pradė
jo maldas-kalbas. Kalbos vėl il
gos, nieko pakilaus ar naujo. Ar
tėjo nustatytas autobusų išvyki
mo laikas, žmonės pradėjo skirs
tytis. Besibastydami nuo 12 vai. 
iki 4 vai., nepamatę Gorbačiovo, 
o jis mūsų, palikome Kanados sos
tinę.

Prieš išvykdama nusipirkau 
laikraštį, kuriame kaip ant delno 
buvo išspausdinta tiksli svečių 
priėmimo dienotvarkė. Atrodo, 
kad su ta dienotvarke nebuvo su
sipažinę mūsų demonstracijos 
organizatoriai. Dalyvė

RAŠO IŠ LIETUVOS
Man netikėtai pakliuvo keli 

jūsų laikraščio numeriai. Džiugu, 
kad ir emigracijoje nėra pamiršta 
mūsų maža Lietuva, nuostabi jos 
kalba. Doleriais jūsų paremti ne
galiu, bet galėčiau padėti atvy
kusioms į Lietuvą, arba suteikti 
informacijų (. ..). Man 19 metų. 
Esu Vilniaus universiteto studen
tė (...). Mano adresas: Lina Ka
selytė, Ukmergė, Kauno 106-2, 
Lietuva.

Paieškojimas
Paieškoma Anelė Tučiūtė-Straz- 

dienė arba jos dukros — Liuda, Da
nutė ir Genutė Strazdaitės, gyvenu
sios Toronte. Asmenys žinantys 
ką nors arba jie patys prašomi at
siliepti: Ona Tučiūtė-Sidikiers- 
kienė, Algirdo 9a bt. 26, Vilnius, 
Lithuania-Europe.

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

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

“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

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

ey A Blokad i nis skelbimas
Al iT) 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 
atvykusioms svečiams.

‘Sutvarkomi iškvietimai, palikimai bei 
kiti dokumentai.

‘Nuperkamos dovanos giminėms Lietuvoje, 
pervežami vaistai ir pinigai.

Rugsėjo mėnesį priimame užsakymus tiesioginiams 
skridimams į Lietuvą 1991 m.

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

FAX (416) 763-6279
2100 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada

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

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

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

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

. LOL 2P0

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte

Juozas (Joseph)
N orkos■

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

769-16161700 bloor Street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

RE^IKK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

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

INSURANCE
U IvrL^IXlLlV BROKERS

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

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

Narys ‘‘Better Bossiness” biuro

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

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

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

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

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

— Praeitą sekmadienį parapi
jos salėje ir Wasagoje po kiekvie
nų pamaldų buvo renkami parašai 
už Lietuvos prezidento Vytauto 
Landsbergio kandidatūrą Nobelio 
taikos premijai.

— Lietuvoje veikianti Vysk. Mo
tiejaus Valančiaus draugija pra
šo medžiaginės pagalbos: video 
aparatūros, televizorių, filmavi
mo kamerų ir pan. Šiam reikalui 
įgaliotas atstovas yra Adolius 
Skrebutėnas. Jo adresas: Bagra- 
miano gatvė, 12-93, 232022 Vil
nius, Lietuva. Kanadoje jam tar
pininkauja Adolfas Sekonis, kurio 
adresas yra: Site 338, Box 17, R. 
R. 3, Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0.

— Tęsiamas finansinis statybos 
vajus Kanados lietuvių kultūros 
muziejui Anapilyje. Šiuo metu 
aukojo: $100 — D. Petraitis.

— Aukojo: Šv. Jono lietuvių ka
pinėms: $50 — A. Tamulionis; $25
— A. Petkevičienė; parapijai: $100
— P. Baikauskienė; $50 — J. A. Šul
cai, M. Pranys.

— Mišios, liepos 1, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Bronių Majauską 
ir Majauskų mirusius, 11 v.r. už 
parapiją; Wasagoje 10 v.r. už a.a. 
Janiną ir Juozą Štarus, 11 v.r. už 
a.a. Stasę Grigaitienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Nuo liepos 1 pamaldos šven

tovėje prasideda 9.45 v.r.
— Birželio 27, trečiadienį, 7.30 

v.v. įvyks parapijos tarybos po
sėdis parapijos salėje.

— Liepos 8 d. pamaldos 9.45 v.r. 
su šv. Vakariene.

— Liepos 1 d. šventovėje po pa
maldų bus dalinamas parapijos 
biuletenis liepos mėnesiui.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

aukojo: $200 — Petras ir Teklė 
Kareckai iš Hamiltono: $250 — Ha
miltono lietuvių pensininkų klu
bas. Aukos priimamos “Paramoje” 
sąsk. nr. 8711, Prisikėlimo para
pijos kredito kooperatyve sąsk. 
nr. 155332.17 ir “Talkoje” sąsk. 
nr. 4259. Aukos atleidžiamos nuo 
valstybinių mokesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 190 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: D. Šetikas, E. Urbona
vičienė iš Vilniaus; VI. Kačeraus
kas, L. Kačerauskas iš Klaipėdos; 
D. Zubinas iš Kauno; dr. Paulius 
Daunys iš Marijampolės; S. Šim
kūnas iš Šiaulių rajono; Kl. Žu
kauskas iš Rumšiškės; Aurelija 
Balašaitienė iš Klivlando; Gedi
minas Purlys LTM Čiurlionio an
samblio meno vadovas, atvykęs iš 
Klaipėdos į Klivlandą. Pietų me
tu buvo pasveikinti Jonai.

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

— Liepos 8, sekmadienį, 12 vai. 
Boyd Conservation parke įvyks 
Lietuvių namų ir “Atžalyno” tra
dicinė gegužinė. Autobusas iš
eis nuo Lietuvių namų 11 v.r. ir 
sugrįš 8 v.v. Kelionė ten ir atgal 
nemokama užsiregistravusiems 
LN iki liepos 5 d.

— Liepos 1 LN sekmadienio 
popietėje bus pristatyti Šiau
rės Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinės “Vėjas” žaidėjai. “Vė
jas” sėkmingai pasirodė 1989 m. 
vasarą Lietuvoje. Liepos 2, 7.30 
v.v., Humber kolegijos aikštėje 
turės rungtynes su Šiaurės Karo
linos universiteto komanda. Lie
pos 7, šeštadienį, 2 v.p.p. Toron
to universitete (Benson Bldg.) 
“Vėjas” žais prieš Kanados vyrų 
rinktinę. Visi kviečiami atvykti 
į šio nepaprastai aukšto lygio 
krepšinio žaidynes.

— Rugpjūčio 11-19 d.d. ruošiama 
LN poilsio stovykla. Dėl registra
cijos ar smulkesnių informacijų 
skambinti V. Drešeriui tel. (416) 
233-3334 arba A. Bukauskui tel. 
244-2790.

Vasario 16 gimnazijai aukojo: 
$4000 — Kanados lietuvių fondas; 
$100 — KLB Sault Ste. Marie apyl. 
valdyba, Liet, katalikių moterų 
dr-jos Delhi skyrius, Toronto Lie
tuvių namų vyrų būrelis, P. Kaziu- 
konis; $50 — V. Daugelavičius, G. 
Bijūnienė, M. Putrimas; $20 — Z. 
J. Didžbaliai, Mirga Šaltmiraitė, 
Gailė Šaltmiraitė, V. J. Jonaičiai, 
A. Štuopienė; $10 — J. Bacevičius. 
Dėkojame už aukas ir laukiame 
daugiau aukotojų. Aukas galima 
siųsti per KLB krašto valdybą 
šiuo adresu: 1011 College St., To
ronto, Ont. M6H 1A8, ar įdėti į 
“Paramos” sąskaitą nr. 3690 ir Pri
sikėlimo par. kred. kooperatyvo 
s-tą nr. 1385771. Paaukoję $20 ir 
daugiau, gauna kvitus atleidimui 
nuo pajamų mokesčių.

L. Tamošauskas, 
KLB švietimo k-jos narys

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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos choras jau užbaigė 

savo darbo sezoną ir išėjo vasa
ros atostogų. Choro vadovai — D. 
Viskontienė, D. Radtkienė ir P. 
Vytas. Taip pat ir “Volungės” cho
ras jau pradėjo vasaros atosto
gas. “Volungės” planuota kelionė 
į Lietuvą dėl Lietuvoje susidariu
sių aplinkybių neįvyko. Tikimės, 
kad savo tikslą jie pasieks kitą 
vasarą.

— Ruošiasi tuoktis Vytautas 
Vaitkus su Fawn T. Arsenault.

— Birželio 18 d. palaidota a.a. 
Antanina Sutkuvienė, 86 m.

— Pakrikštyti: Ryan-Vytautas, 
Dainos (Jurevičiūtės) ir Broniaus 
Baronaičių sūnus; ir Matthew- 
Alexander, Dalės (Kiškūnaitės) 
ir Norman Janelle sūnus.

— Susituokė Jonas Arštikaitis 
ir Vanda Stankienė.

— Dar nevėlu registruoti vai
kus į vasaros stovyklas, kurios 
vyks stovyklavietėje “Kretinga” 
Wasagoje. Lietuviškai kalban
tiems vaikams — liepos 1-14 d.d., 
lietuviškai nekalbantiems lie
tuvių kilmės vaikams — liepos 
15-28 d.d. Daugiau informacijų 
galima gauti pas Liną Kuliavie- 
nę tel. 766-2996 ir pas Rūtą Jag- 
lowitz tel. 622-9919. Kun. Edis 
Putrimas kapelionaus abiejose 
stovyklose.

— Parapijai aukojo: $500 — Ant. 
Bernotaitis; $250 — S. V. Kneitai; 
$100 — K. A. Ambrozaičiai, S. V. 
Liuimos, V. Dunderienė, A. Kava
liauskienė, J.B. Tamulioniai; $60 
— N. D. Janelle; $50 — B. D. Baro
naičiai, A. Genys, J. J. Kulikaus
kai, J. B. Danaičiai, S. Vaičiūnie
nė.

— Mišios liepos 1, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Albiną Lukoše
vičienę, 9.20 v.r. — už Dervinių 
šeimos mirusius, 10.15 v.r. — už a. 
a. Platoną Preibį, už Slapšių šei
mos mirusius, 11.30 v.r. prašant 
Lietuvai laisvės.

Dr. Alfredas Smailys Vytauto 
Didžiojo universiteto Kaune 
profesorius, birželio 24 d., sek
madienį, Anapilio parodų sa
lėje skaitė paskaitą “Dabarti
nė Lietuvos padėtis ir ateities 
ryšiai su Sov. Sąjunga”. Po pa
skaitos profesorius atsakinėjo 
į klausimus. Paskaitos klausė
si per 150 žmonių.

A.a. Gilberto Bedarfo atmini
mui J. ir S. Bubuliai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

Dėmesio. Jei kas nesate ga
vę iš Lietuvos “Caritas” žurna
lą, prašome pranešti tel. 769- 
9424 Toronte.

A.a. Antaninos Sutkienės- 
Stašaitienės atminimui vietoje 
gėlių Ošavos lietuviai — But
kevičiai, Juodvalkiai, Kurai
tis, Macevičiai, Medeliai, Sam- 
kovienė, Samkovas “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $70.

Adv. Teresė Kazlauskienė 
ir jos vyras Vytautas Kazlaus
kas po viešnagės Kanadoje, 
prieš grįždami atgal į Vilnių, 
birželio 21 d. aplankė “TŽ”, 
domėjosi laikraščio leidybos 
technika. Trumpame pokalby
je viešnia pabrėžė, kad dabar
tiniai medžiaginiai trūkumai 
nenusilpnina tautos pasiryži
mo įgyvendinti nepriklauso
mybę. Advokatė esanti Sąjū
džio tarybos narė.

Žurnalistė bei rašytoja Aure
lija Balašaitienė ir muzikas 
Gediminas Purlys, Klaipėdos 
muzikos konservatorijos dės
tytojas, iš Klivlando birželio 
23-24 d.d. lankėsi Anapilyje ir 
Toronte. G. Purlys netikėtai 
susitiko su buvusia savo stu
dente Nijole Benotiene, baigu
sia Klaipėdos konservatoriją 
ir dabar vadovaujančia “Sutar
tinės” vienetui bei Lietuvos 
kankinių parapijos vaikų cho
rui. Iš susitikimų paaiškėjo, 
kad Čiurlionio ansamblis, ku
riam šiuo metu G. Purlys va
dovauja, planuoja savo kon
certus Lietuvoje šį rudenį, 
o Toronte — sekančių metų 
pradžioje.

St. Michael’s gimnazija bir
želio 22 d. išleido 13-tą klasę 
baigusius abiturientus. Iškil
mės vyko Holy Rosary švento
vėje. Po Mišių dr. B. McNeil 
kvietė po vieną, o mokyklos 
direktorius kun. L. C. Camp
bell, CSB, pasveikino ir įteikė 
diplomus. Iš viso juos gavo 140 
baigusiųjų, kurių tarpe du lie
tuviai: Paulius Blyskis ir Jonas 
Mockus. Pastarasis gavo me
dalį už gerą matematikos mo
kymąsi. Iš viso tokius meda
lius gavo 16 abiturientų, tik 
skirtingų šakų. Po pamaldų vi
si buvo pakviesti į gimnazijos 
patalpas užbaigimo užkan- 
džiams bei jaukiam pasikalbė
jimui. K.
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Šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinė ™

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

ŠOKU 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”. įėjimas - $7 asmeniui. Rengja llvėjQ„ vadovybė

TURNYRĄ
:----------- -—---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanados krepšinio rinktinė
, liepos 2-7 d.d., praves draugišką

kuriame dalyvaus North Carolina Charlotte universiteto, Kanados ir Šiaurės Amerikos
lietuvių krepšinio rinktinė “Vėjas”.

Lietuvių krepšinio rinktinės VĖJAS žaidynės
‘ Liepos 2, pirmadienį, 7.30 v.v. — VĖJAS prieš North Carolina universitetą,

Humber College aikštėje (205 Humber College Blvd., Rexdale)
: Liepos 4, trečiadienį, 7.30 v.v. - VĖJAS prieš Kanados vyrų rinktinę,

Brock universiteto aikštėje, St. Catharines mieste.
Liepos 5, ketvirtadienį, 7.30 v.v. - VĖJAS prieš North Carolina universitetą,

“ Kitchener-Waterloo mieste, Wilfred Laurier universiteto aikštėje.
Liepos 7, šeštadienį, 2 v.p.p. - VĖJAS prieš Kanados vyrų rinktinę,

: Toronto universiteto aikštėje (Benson Building), Harbord ir Huron gatvės.
Visus kviečia dalyvauti - Rengėjai

n------ --------- w------ M M * w M n- wm ■ -
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s Toronto Lietuvių namų ir “Atžalyno

o

HWY 7

SLOgR Jį, |Lji| liepos 8, sekmadienį, 12 valandą ryto, 
Boyd Conservation Area, Elmgrove vietovėje

Užkandžių ir gaivinančių gėrimų rasite vietoje. s
Autobusas nuo Lietuvių namų išeina 11 v.r., grįžta - 8 v.v. Aikštėse vietos ribotos - nevėluokite! I
Laukiame! Rengia Lietuvių namų vyrai (

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

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” ato
stogauja pirmąsias dvi rugpjū
čio savaites. Prieš atostogas 
paskutinis numeris išeis liepos 
31 d., o poatostoginis numeris
— rugpjūčio 21 d. Atostogų me
tu neveiks redakcija ir spaus
tuvė. Administracija dirbs vi
sas dienas, išskyrus šventes ir 
savaitgalius. Redakcija ir 
spaustuvė po atostogų pradės 
dirbti rugpjūčio 14 d.

Krepšinio rinktinė “Vėjas” 
liepos 7, šeštadienį, 9 v.v. To
ronto Lietuvių namų Vytauto 
Didžiojo menėje rengia šau
nų šokių vakarą. Gros Čikagos 
orkestras “Gintaras”. Įėjimas
— $7 asmeniui.

Pakeistas “Krizės” centro 
pavadinimas į tiksliau šios 
įstaigos paskirtį nusakantį 
“Toronto lietuvių informaci
jos centras” (Lithuanian In
formation Centre-Toronto). 
Tel. (416)-533-2282, FAX (416)- 
588-6683.

Kultūrinė stovykla
Hamiltono vysk. M. Valan

čiaus mokykla ruošia I-ją kul
tūrinę stovyklą, kuri vyks lie
pos 3-27 d.d. (nuo pirmadienio 
iki penktadienio) 9 v.r.-10.30 
v.r. Christ The King pradžios 
mokyklos patalpose. Vaikai 
priimami nuo 5-14 m. amžiaus. 
Programa numatyta tokia: lie
tuvių liaudies papročiai, liau
dies dainos ir šokiai, šventės, 
rankdarbiai, sportas ir kt. Už 
rankdarbių medžiagą reikės 
mokėti $10 savaitei. Prašoma 
informuoti ir registruotis iš 
anksto pas Vidą Stanevičienę 
tel. 627-0624 ir Rasa Pruden 
tel. 572-7573. Inf.

įdomus koncertas
Prieš vienerius metus kon

certavo Toronte garsus tauti
nis ansamblis “Armonika”, va
dovaujamas Stasio Liupkevi
čiaus. Šią vasarą atvyksta tas 
pats Stasys Liupkevičius ir 
koncertuos su dainuojančia 
Liupkevičių šeima. Tai tėvo 
bei dukrų Ugnės ir Audros 
aukšto lygio dainos vienetas. 
Koncertas rugpjūčio 7 d. Lie
tuvių namuose bus įdomus sa
vo programa, ir žiūrovai galės 
gėrėtis gražiomis dainomis 
taip, kaip gėrėjosi “Armoni
kos” koncertu, nes tas pats 
Stasys Liupkevičius dalyvau
ja programoje, tik skirtingo 
vieneto sudėtyje.

Bilietai iš anksto bus plati
nami sekmadieniais parapijo
se ir Lietuvių namuose. Taip 
pat juos galima užsisakyti pas 
Vytautą Pečiulį tel. 247-2221.

Sklb.

MILIJONAS DOLERIU

Raimundas Jareckas “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

Peter Mielzynski susitikime 
su “TŽ” atstovu turėjo progos 
pareikšti keletą minčių lietu
vių-lenkų santykių klausimu. 
Pasidžiaugęs Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo pa
skelbimu, prisiminė visą eilę 
istorinių laikotarpių, kuriuo
se Lietuva ir Lenkija stovėju
sios drauge. Smerkė Suvalkų 
sutarties sulaužymą ir Želi
govskio invaziją į Vilnių. Atei
tyje abi tautos turinčios gyven
ti geruoju, nes tai vienintelis 
kelias nenukrypti nei į rytus, 
nei į vakarus. Peter Mielzynski 
yra gėrimų agentūros savinin
kas, jau daug metų dirbąs im
portuojamų prekių srityje. S.

e
 Canadian European 
Export Import Co. 
Siuntinių įstaiga

Jeigu norite pagelbėti savo - a^-v-a į į—
giminėms ar draugams LlfcZ I U V EZ, 
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 drauda už žemą 
kainą - $121.50 trims mėnesiams.
Neužmirškite atsilankyti mūsų įstaigoje. 404 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario M6R 4A6 Tel. (-41 6) 534-3860

Atidaryta nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r.- 7 v.v., 
šeštadienį 10 v.r.- 5.30 v.p.p.

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

Mirė a.a.
Antanas Veršelis

Po ilgesnės ligos birželio 4 d. 
mirė a.a. Antanas Veršelis. Velio
nis kilimu nuo Švenčionių, eks
terno teisėmis baigė Vilniaus Vy
tauto Didžiojo gimnaziją, skautų 
veikėjas. Mokytojavo Vilniaus 
krašte, ėjo mokyklų inspektoriaus 
pareigas. Persikėlęs iš Vokieti
jos į Angliją, kurį laiką dirbo že
mės ūkyje. Ten sukūrė šeimą, su
silaukdamas trijų vaikų ir vaikai
čio. Dirbo Vasario 16-sios gimna
zijoje, ūkio vedėjo pareigose. Pa
laidotas birželio 8 d. Hiuttenfel- 
do kapinėse, kuriose amžiną poil
sio vietą surado daug Vokietijos 
lietuvių.

Mūsų užuojauta šeimai bei liku
siems giminėms Vilniaus krašte.

K. B

Birželiniai trėmimai buvo pami
nėti birželio 14 d. įprastoje vieto
je — Dorchester aikštėje. Šiais 
metais minėjimą teko organizuoti 
KLB Montrealio apylinkei. Lie
tuvių ir latvių jaunimas, pasipuo
šęs tautiniais drabužiais, atokiau 
nuo minėjimo vietos dalino lanks
tinukus praeiviams, kurie jais la
bai domėjosi. Lankstinukų turi
nys — visų trijų Pabaltijo kraštų 
kančios Sovietų okupacijoje ir 
trys būdingesnės karikatūros, pa
rinktos iš didžiosios spaudos. Į 
minėjimą susirinko apie 300 da
lyvių su daugybe vėliavų. Čia prie 
paminklo buvo padėtas bendras 
pabaltiečių vainikas. KLB Mont
realio apylinkės pirm. Arūnas 
Staškevičius trumpai supažindi
no su šios dienos pagrindiniu kal
bėtoju senatorium Jacques He
bert. Pastarasis, gerai susipaži
nęs su Pabaltijo kraštų siekiais, 
tvirtai pasisakė remiąs šių kraštų 
nepriklausomybių atstatymą. Po 
jo trumpą žodį tarė čekoslovakų, 
vengrų ir ukrainiečių atstovai.

Pasaulio Karalienės Marijos 
katedroje įvyko ekumeninės pa
maldos, kurioms vadovavo šv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun. 
Stasys Šileika. Dalyvavo ir latvių 
kun. G. Huns (estų dvasininkas 
paskutiniu metu susirgo). Religi
nes giesmes atliko Aušros Vartų 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Aleksandro Stankevičiaus, 
latvių choras ir estas solistas.

“Rūtos” klubas, įsisteigęs sese
lių namuose bei jų pagalba, ir da
bar naudojasi tomis pačiomis pa
talpomis. Be to, pagal statutą vie
na vicepirmininkė yra Montrea
lio seselių namų vyresnioji. Tuo 
būdu klubas su seselėmis palai
ko artimus ryšius. Seselių centras 
Putname “Rūtos” klubą laiko sau 
artimu. Klubo išvyka į Putnamą 
jo nariams yra tikras pasisvečia
vimas. Tenka tik užsimokėti už

LITAS
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:
Certifikatus ..................  12'/z%
Term, indėlius:

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

II
Nekiln. turto nuo 141M%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame kun. kle

bonui Jonui Staškui, “Tėviškės 
žiburių” redakcijai už pagalbą 
imigruoti Kanadon. Atvykti į sve
timą šalį nėra paprasta. Dar sun
kiau yra joje įsikurti. Gerb. kun. 
klebono J. Staškaus reali parama, 
tvirtas raminantis žodis sudarė 
galimybę mums nesijausti sveti
miems bei įsikurti svetingoje Ka
nados žemėje.

Su pagarba —
R. Jareckas 

G. Gaižauskas

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.

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 

autobusą, o maistas ir nakvynė 
kainuoja, galima sakyti, tik cen
tus. Klubas, tą seselių gerumą iš
naudodamas, ir šiais metais bir
želio 12-15 d.d. surengė bene penk
tą išvyką į Putnamą. Susidarė 46 
keleiviai. Kelionė paprastai tę
siasi apie 7 valandas. Bet susto
jus pakeliui užkandžiams, reikia 
8-9 valandų. Pabūti ten liko dvi 
dienos, per kurias teko pamatyti 
Mystic, Ct., akvariumą, Alkos mu
ziejų, Mindaugo pilį, Matulaičio 
namus, na, ir, žinoma, parduotu
vių centrą. Teko ir pasimelsti. 
Vieną vakarą buvo procesija, sim
boliškai prisidedant prie Kry
žiaus kelionės per Lietuvą į Kry
žių kalną. Kitą rytą Mišiomis bu
vo prisiminta trėmimų diena. O 
vakare rodytos vaizdajuostės — 
viena jų visai nauja — Kryžiaus 
kelionės pradžia nuo Vilniaus 
arkikatedros, berods, š. m. gegu
žės 15 d. Birželio 15 d. vakare lai
mingai grįžome. Visi, net ir reik
lesnieji keliautojai, buvo paten
kinti ir žavėjosi seselių nuošir
džia globa bei dideliu rūpestin
gumu.

Justo Dvariono koncertą mont- 
realiečiai priėmė atvira širdimi. 
Tiesa, šiuo metu gausūs renginiai 
žymiai sumažino klausytojų skai
čių. Muzikinis įvertinimas pri
klauso muzikams. Bet klausytojai 
labai nuoširdžiai sutiko pianis
tą. Kanados lietuvių jaunimo są
jungos Montrealio skyrius džiau
giasi šio koncerto pasisekimu.

Jolitos Leskauskaitės ir Naufal 
Arnita sutuoktuves birželio 15 d. 
AV šventovėje palaimino kun. Jo
nas Kubilius, SJ.

Astos ir Lino Staškevičių dukre
lę birželio 16 d. AV šventovėje 
klebonas kun. Juozas Aranauskas 
pakrikštijo Kristos-Vandos var
dais. Krikšto tėvai — Rima ir Ri
mas Piečaičiai. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special................ 7 %
Taupymo - su gyv. dr............ 61/z%
Taupymo-kasdienines..... . 6’/4%
Einamos sąsk............................41/ž%
RRIF- RRSP-term............ 121/z%
RRIF-RRSP-taup............. 8 %

UŽ:
asmenines - nuo 14'/4%

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

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

REIKALINGA MOTERIS prižiūrė
ti vyresnio amžiaus asmenį ir jo 
namus Rodney, Ont. Skambinti tel. 
1-519-695-2336.

IŠNUOMOJAMAS butas (condomi
nium) žiemos sezonui St. Peters
burg Beach vietovėje, Floridoje, 
netoli pranciškonų koplyčios. Dėl 
informacijos skambinti vakarais 
tel. 519-966-3663.

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

ST. PETERSBURG BEACH vieto
vėje, Floridoje savaitei, mėnesiui 
ar metams išnuomoja 2-jų miega
mųjų butą. Arti jūra ir parduotu
vės. Skambinti tel. 234-9696 va
karais.

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

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.


