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Demokratija be demokratų
Demokratija — tai rodos viską išsprendžiantis, tie

siog magiškas žodis, žmonijos siekių idealas tose šalyse, 
kuriose tvarkymosi sistemą nustato kažkas iš viršaus, 
visą plačią apačią paliekant klusnia gyventojų mase, ne
turinčia teisės pasirinkti sau vadovų. Ir nors pasaulis 
didžiuojasi padaryta milžiniška pažanga, ypač techno
logijoje, didžioji žmonijos dalis demokratijos nepažįsta.

SOVIETŲ Sąjunga, pralaimėjusi prieš Vakarus gink
lavimosi lenktynes, pareikalavusias milžiniškų 
išteklių, ir atsidūrusi vis sunkėjančioje ekonomi
nėje būklėje, Gorbačiovą iškišus priekin, buvo priversta 

ieškoti bendros kalbos su didžiuoju varžovu — Jungti
nėmis Amerikos valstybėmis, kurioms vien tik pasitari
mų ir sutarčių dėl ginkluotės mažinimo bei kontrolės 
nebūtų užtekę keisti nuomonei apie komunistų valdomą 
galybę. Vašingtoną (tuoj po to ir visus kitus vakariečius) 
sužavėjo Gorbačiovo “perestroika”, reiškianti posūkį 
į demokratiją, apie kurią taip daug pradėta kalbėti, kad 
rodos tos kalbos, svarstymai ir raštai, Sovietų Sąjungą 
jau ir padarė demokratine šalimi. Kelias į demokrati
ją, deja, nėra lengvas. Niekam lengvas ir nebuvo — už
tenka pavartyti istorijos puslapius. Tiesa, pradžia res
publikose padaryta — laisvais rinkimais sudaryti par
lamentai, išreikšti piliečių norai laisviau patiems tvar
kytis, siekti savarankiškumo, o mūsų atveju — ir nepri
klausomybę atgauti. Šiek tiek persitvarkyta ir pačioje 
Sąjungoje, bent jau pradedant nuo pavadinimų keitimo. 
Švystelėjo demokratėjimo prošvaistės. Laisvieji rinki
mai ir žmonių atstovavimas parlamentuose iš esmės 
ėmė keisti ligi šiolei praktikuotą komandinę santvarką. 
Tačiau “parlamentinė santvarka pati savaime irgi dar 
nelaiduoja valstybės demokratiškumo. Parlamentariz
mas tėra priemonė demokratiniam idealui vykdyti” (LE- 
IV t.). Kai nieko geresnio nesukurta, demokratiją gali
ma palyginti su gražiausiu žydinčiu medžiu. Bet kad jis 
toks būtų ir visus žavėtų, reikėjo jį pasodinti, auginti, 
prižiūrėti, džiūstančias šakeles apkarpyti. Žodžiu, tik 
laiko tėkmėje ir pastangose tegali tie žiedai išsiskleisti.

ĮSISAVINTI bet kokią pasaulėžvalgą nėra lengva.
Tam reikia labai rimtos koncentracijos ir tinkamos 
pradžios. Dėl to ir demokratinis mąstymas negali 

staiga atsirasti. Jokios pertvarkos ar revoliucijos iš tik
rųjų nekeičia žmogaus vidinio pasaulio, kuris yra tam tik
ro pasiruošimo ir laiko padarinys. Užtat ir pati demokra
tija tėra tiek verta, kiek ją remia gilesnės demokratinės 
sampratos žmonės, kiek jie patys yra suaugę su pagrin
diniais demokratizmo principais, kiek įstengia tuos prin
cipus pirmiausia taikyti sau ir jais spinduliuoti į visuo
menės platumas. Nėra abejonės, kad suaugimas su de
mokratiniu mąstymu prasideda šeimose, kur tos link
mės pavyzdžius mato vaikai. Labai didelį vaidmenį čia 
atlieka ir aplinka, kurioje viskas išsišakoję pagal demo
kratinės sampratos normas. Šitoji apsuptis žmogų taip 
veikia, kad jam rodosi kitokio gyvenimo nė būti nebega
li. Žmogus su aplinka suauga, joje gyvena, dirba, ir var
gas tam, kuris norėtų ją pakeisti. Išsprukus iš totalisti- 
nio režimo, iš karto priartėti prie tokios būsenos neįma
noma. Reikia laiko, reikia daug apsipratimo. Sovietų Są
jungoje tik klausyti, bijoti ir tingėti įpratęs žmogus turi 
save iš pagrindų keisti, jei norima nors kiek pasistūmė
ti tikroviškos demokratijos linkme. Tuo tarpu tenai mė
ginamas prisegti naujas vardas, pateisinantis vykdomas 
permainas. Kad demokratija atsirastų, reikia visų pirma 
demokratų. Č.S.

PRANEŠIMAS IS ŠVEDIJOS

Siaurės kraštai - už Baltijos valstybes

Kvebeko liberalų suvažiavimas
Antrojoje vasario dalyje šie

met plačiai nuskambėjo advo
kato J. Allairo vadovaujamo 
aštuoniolikos liberalų komi
teto paruošta studija Kvebe
ko premjero R. Bourassos li
beralų vyriausybei. Ji turėjo 
atskleisti galutinius liberalų 
reikalavimus, susietus su Kve
beko provincijos pasilikimu 
Kanados federacijoje, ir būti 
atsvara J. Parizeau separatis
tų peršamam atsiskyrimui.

Paruoštos studijos paskelbti 
reikalavimai tapo nauju galvo
sūkiu ne tik dabartinei minis- 
terio pirm. B. Mulronio Kana
dos vyriausybei, bet ir visiems 
kanadiečiams, susirūpinusiems 
šios didelės šalies ateitimi. 
Reikalavimų patenkinimas 
Kvebeką padarytų autonomi
ne valstybe decentralizuotoj 
federacinėj Kanadoj. Centri
nei vyriausybei liktų tik kraš
to apsauga, muitas, tarifai, do
leriai su šimtų bilijonų skola 
ir finansine parama neturtin
goms provincijoms.

Menki pakeitimai
Buvo gyvenama viltimi, kad 

J. Allairo komiteto pasiūlytus 
per didelius reikalavimus su
švelnins juos patvirtinti turė
jęs Kvebeko liberalų partijos 
2.800 atstovų suvažiavimas 

Montrealyje kovo 8-10 d.d. Šią 
viltį sugriovė didelį svorį at
stovų eilėse turintis tautinis 
Kvebeko liberalų sparnas, pri
ėmęs tik nežymius pakeitimus, 
liečiančius Kanados senatą ir 
žmogaus teises Kvebeko pro
vincijoje. Prie J. Allairo komi
teto pasiūlyto Kanados sena
to panaikinimo buvo pridėta 
pastaba, kad tai liečia tik da
bartinį Kanados senatą, o ne 
visą jo ateitį.

Suvažiavimo dalyviai taipgi 
nutarė sustiprinti angliško
sios mažumos teises prancū
ziškoje Kvebeko provincijoje, 
bet tas pažadas gali likti tik 
pažadu. Šia proga tenka prisi
minti Kanados aukščiausiojo 
teismo sprendimą, atmetusį 
angliškų įrašų uždraudimą 
prancūziškose krautuvių iška
bose. Premjeras R. Bourassa 
tada sustabdė šį sprendimą, 
remdamasis specialiu para
grafu, ir angliškus įrašus pa
liko tik vidinėse krautuvių rek
lamose. Dabar atrodo, kad to
kia taktika premjerui R. Bou- 
rassai palaidojo Meech Lake 
sutartį 1990 m. birželio 23 d.

Smūgis veteranui
Kvebeko liberalų suvažiavi

mas patvirtino visus aštriau- 
(Nukelta į 5-tą psl.)

Norvegų tautos taikos premija 600.000 dolerių kovo 11 diena buvo įteikta Lietuvos aukščiausiosios tarybos pir
mininkui VYTAUTUI LANDSBERGIUI iškilmingame tarybos posėdyje Vilniuje. Premijų įteikė Oslo universi
teto rektorius Inge Lonning. Ši norvegų premija buvo sutelkta kaip atsvara Nobelio taikos premijai, kurių parla
mentinė Norvegijos komisija paskyrė Michailui Gorbačiovui, nuklydusiam nuo taikos kelio. Ši O. Burzdžiaus 
nuotrauka padaryta Anapilyje, V. Landsbergiui lankantis Kanadoje 1990.XII.9. Jo dešinėje - KLB pirmininkas 
J. KRIŠTOLAITIS, kairėje - iškilmės pranešėja R. GIRDAUSKAITĖ

Vilnius Kremliaus viršūnėse
Kruvinieji įvykiai Vilniuje buvo nuspręsti Kremliuje. Tai pareiškė Maskvos laikraščio redaktorius 

prancūzų žurnalistui. Patvirtino buvęs užsienio reikalų ministeris Ševardnadzė.
Vatikano atstovo pareiškimai Jungtinėse Tautose

Prancūzijos laikraštis “Pa
ris Match” 1991.11.14 paskelbė 
įsidėmėtiną pokalbį su “Mask
vos naujienų” redaktoriumi 
Egoru Jakovlevu. Iš jo pasako
jimų aiškėja dabartinė politi
nė būklė Maskvos viršūnėse 
ir Gorbačiovo vaidmuo Vil
niaus įvykiuose. E. Jakovlevas 
taip apibūdina politines nuo
taikas Maskvoje.

— Ant pralieto kraujo susida
rė tokia būklė: centras nebe
gali išlaikyti respublikų savo 
glėbyje, o respublikos neturi 
pakankamai jėgų išsikovoti su
verenitetą. Vilniaus tragedi
ja nebus paskutinė. Jų bus dau
giau, ir tai platesnio masto. 
Aš nemanau, kad Maskva pa
jėgs užslopinti prasidėjusį ju
dėjimą. Reikėtų paskelbti ka
rą visam respublikų telkiniui, 
įskaitant ir Rusiją. Šiuo požiū
riu Rusijos susitarimas, kurio 
ji siekia su Baltijos valstybė
mis, mano nuomone, yra daug 
žadantis. Tuo atveju centras 
neteks savo vietos ir pakibs 
ore.

— Ar Michailas Gorbačiovas 
yra šekspyriškas asmuo, ka
muojamas sąžinės, kaip tai ma
noma Vakaruose?

— Tai tragiškas asmuo. Re
formatoriaus vaidmuo visuo
met būna tragiškas. Gorbačio
vas mano, kad mes jo nesupra
tom, kad mes nusisukom nuo 
jo neįvertinę jo sunkumų, ku
riuos jis patiria dėl baisaus 
spaudimo iš dešinės. Jis visuo
met manė, kad jo kompromiso 
menas yra ištobulintas gink
las, įgalinantis išbristi iš bet 
kokios painiavos. Tačiau poli
tikoje būna atvejų, kai reikia 

pasirinkti. O Gorbačiovas tam 
nėra pasiruošęs. Kai pas jį 
atėjo generolai ir pranešė, kad 
yra pasiruošę sutvarkyti Bal
tijos šalis su jo pritarimu ar 
be jo, jis nusileido garsiojo 
kompromiso vardan. Jis nepra
mato, kad Vilniuje bus pralie
tas kraujas. Ir kai sausio 13- 
sios rytą sužinojo įvykio apim
tį bei galimybę pasmerkti ka
rius, dar kartą negalėjo apsi
spręsti. Dar daugiau: žinau iš 
patikimo šaltinio, kad Gorba
čiovo patarėjai planavo prezi
dento kelionę į Vilnių po tos 
tragedijos. Kelionė turėjo būti 
labai trumpa — tik trijų ar ke
turių valandų. Jos metu turėjo 
būti padėtos gėlės žuvusioms 
pagerbti ir pasakyta kalba, at
virai smerkianti tai, kas įvyko. 
Galima buvo tikėtis, kad ta ke
lione jis išsaugos bent likusią 
dalį visuomenės simpatijos. 
Deja, jis negalėjo apsispręsti...

— Kodėl prezidentinės ta
rybos nariai — nei Aleksand
ras Jakovlevas, nei Primako
vas nepasireiškė prieš įvykius 
Vilniuje ?

— Dėl to, kad per dvi savai
tes prieš minėtą dramą Gorba
čiovas nesusitiko nei su Jakov
levu, nei Primakovu, nei su ki
tais artimais savo aplinkos 
žmonėmis. Jis susitikinėjo su 
kitais asmenimis. Tačiau, kai 
po įvykių jis turėjo eiti į spau
dos rūmus ir ten padaryti sa
vo pareiškimus, paprašė Ja
kovlevą ir Primakovą jį paly
dėti. Tada jis vėl pasijuto esąs 
kairėje. Žinau, kad Primako
vas norėjo atsistatydinti, bet 
Gorbačiovas jį net tris kartus 
įkalbinėjo pasilikti. Kai jam 

tai nepavyko, tarė: “Aš nusprę
siu Jūsų likimą”. Primakovas 
atsakė: “Sutinku”. Gorbačio
vas dažnai pabrėžia, kad bū
simose naujose struktūrose jo 
prezidentinės tarybos nariai 
turės savo vietą.

— Šiuo lemiamu momentu 
jūs, demokratai, esate suski
lę. Jums, atrodo, trūksta vie
nytojo, kurio vardas visiems 
būtų priimtinas?

— Šiuo metu tokio žmogaus 
nėra, ir aš nemanau, kad jis 
tuoj pat iškils. Mes jau patyrė
me nelemtą pasirinkimą tarp 
dabartinių asmenų. Kai mes 
užėmėm poziciją ilgoje kovoje 
tarp Aleksandro Jakovlevo ir 
Ligačiovo, atrodė, kad nuga
lėjus antrąjį iškils pirmasis 
visu savo pajėgumu. Išėjo ki
taip: Ligačiovas pasitraukė, 
bet Jakovlevas nebuvo panau
dotas. Pasireiškė du tos pačios 
ašies poliai. Vieno išėjimas 
reiškė kito likvidavimą. Ta pa
ti problema su Jelcinu ir Gor
bačiovu. Tie du vyrai yra tos 
pačios ašies žmonės, ir tuščias 
dalykas yra rinktis tarp jų. 
Mums reikia naujos bangos. 
Deja, jos dar nematyti.

— Ar tai reiškia “perestroi- 
kos” galą, kaip yra pareišku- 
sios “Maskvos naujienos”?

— “Iš viršūnių” einančių re
formų laikotarpis baigiasi. Žo
dis “perestroika” jau yra atgy
ventas. Ir galbūt, jei Gorbačio
vas būtų žinojęs 1985-siais tai 
kas įvyks 1991 metais, nebūtų 
pradėjęs “perestroikos”. Ir tai 
dėl to, kad rekonstrukcijos sie
kiai nuolat plėtėsi nuo pat jos 
pradžios. Pagaliau, kritikuo- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

A. LEMBERGAS

Mažieji šiaurės kraštai tvir
tai, bet nevienodai remia trijų 
Baltijos valstybių išsivadavi
mo ir nepriklausomybės pa
stangas. Toliausiai pažengė 
Islandija, kuri nutarė pripa
žinti Lietuvą ir siūlosi tarpi
ninkauti Baltijos respublikų 
ir Maskvos derybose. Santū
riausiai laikosi Suomija, ku
ri nenori pakenkti savo nusi
stovėjusiems geros kaimynys
tės santykiams su Maskva.

Šiaurės tarybos svečiai
Šiaurės taryba į savo 39-tą 

sesiją Danijos sostinėje Ko
penhagoje pakvietė Baltijos 
parlamentų ir vyriausybių at
stovus. Tai reiškia, kad taryba 
nepaklausė nei Suomijos pre
zidento Koivisto įspėjimų, nei 
Maskvos protestų. Tiesa, bal- 
tiečiai buvo pakviesti tik kaip 
svečiai, neturį stebėtojų tei
sių. Kad Maskva per daug ne
pyktų, į šią sesiją buvo drauge 
pakviesti svečiais ir Europos 
tarybos bei Europos parla
mento atstovai.

Toks laviravimas rodo, kad 
šiaurės kraštų vyriausybės 
įveikė savo nuomonių skirtu
mus ir siekia vieningo nusi
statymo Baltijos valstybių 
klausimu. Konkretus ir ap
čiuopiamas šio nusistatymo 
vaisius yra nutarimas steigti 
Šiaurės informacijos įstaigas 
Vilniuje, Rygoje ir Taline. 
Stockholmo laikraštis Dagens 
Nyheter paskelbė, kad šie biu
rai jau turi savo patalpas ir 
vietinius tarnautojus. Netru
kus paaiškės įstaigų vedėjų 
paskyrimai. Vilniuje Šiaurės 
informacijos biurui vadovaus 
švedas, Taline — suomis, Ry
goje — norvegas.

Danija nepaisė Suomijos 
prezidento Koivisto įspėjimo 
neprovokuoti Maskvos ir ne
siųsti savo vidaus reikalų mi- 
nisterio Pederseno į Baltijos 
kraštus. Jis nuvyko ir Taline 
pats savo ranka prikalė nau
jojo biuro iškabą.

Steigia informacijos centrus
Praėjusį rudenį, kai Šiaurės 

taryba posėdžiavo Islandijos 
sostinėje Reikjavike, buvo 
daug ginčų dėl biurų atidary
mo. Tada buvo priimtas Švedi
jos kultūros ministerio Goe- 
ranssono kompromisas steigti 
Šiaurės vyriausybių išlaiko
mus kultūros ir informacijos 
centrus.

Suomija įstojo į Šiaurės ta
rybą tiktai 1956 m. su sąlyga, 
kad joje nebus svarstomi už
sienio politikos klausimai, 
kurie ilgą laiką buvo “tabu”. 
Pamažu Suomija savo laikyse
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Lietuvos žingsniai į nepriklausomybės atkovojimą

Stovėjau su žvake rankoje Vilniuje
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Danutė suviliojo...
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Penkioliktasis “Lietuvis žurnalistas”
Lietuvių žurnalistų sąjungos centro valdybos leidinys 

Čia radome tėvynės paslaptį
Kanados lietuvių teatrų "Aukuro” ir "Aitvaro” gastrolės Lietuvoje

ną pakeitė, spaudžiama ypač 
Švedijos, kuri reikalavo vie
ningos politikos Europos klau
simais.

Nuo 1962 m. Šiaurės tarybos 
parlamentarams leidžiama 
tartis dėl tarptautinės poli
tikos. Danija ir Švedija ener
gingai rėmė Baltijos klausi
mą. Tiesiog ironija, kad Šiau
rės tarybą domėtis šiuo klausi
mu paskatino ne kas kitas, o 
Gorbačiovas, lankydamasis 
Helsinkyje 1989 m.

Laukia “reakcijų grandinės”
Danijos pažangos partija 

pirmoji pasiūlė priimti Balti
jos valstybes į Šiaurės tarybą. 
Pernai Švedijos nuosaikiųjų 
partijos vadovo Bildto ir Da
nijos socialdemokratų vadovo 
Joergenseno pasiūlymas kvies
ti Baltijos respublikų atsto
vus stebėtojais nepraėjo dėl 
grynai formalių priežasčių. 
Tačiau tarybos parlamentarai 
pradėjo uoliai keliauti į So
vietų Sąjungą ir Baltijos kraš
tus.

Šiaurės valstybių atstovai 
stebėjo Lietuvos gyventojų 
apklausą. Kol kas Islandija 
viena ryžosi pirmoji pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
atkurti diplomatijos ryšius. 
Estijos min. pirmininkas Sa- 
visaaras, neseniai aplankęs 
Islandiją su pirmuoju oficia
liu vizitu, reporteriams sakė, 
kad Lietuvos pripažinimas 
reiškia drauge ir kitų Balti
jos valstybių padrąsinimą bei 
rėmimą. Jis tikisi, kad tai bus 
reakcijų grandinės pradžia ir 
paskatins kitas valstybes pa
sekti Islandijos pavyzdžiu. 
Islandija pareiškė norą tarpi
ninkauti tarp Baltijos šalių ir 
Maskvos. Pasak Savisaaro, tai 
labai reikšmingos pastangos 
“sutarptautinti” Baltijos vals
tybių kovą už pilnutinę nepri
klausomybę.

Švedų palankumas
Švedijos visuomenė šiuo me

tu kaip niekada vieningai re
mia Baltijos tautų laisvės ko
vą. Socialdemokratų vyriausy
bė neatsilieka nuo savo krašto 
visuomenės. Atsakingi valdan
čiosios partijos sluoksniai 
šiandien tikina, kad jie visa
da baltiečius rėmė. Esą, jei 
šiandien kas nors pasikeitė, 
tai ne tiek jų nusistatymas, 
kiek išorinės sąlygos. Tik pa
staraisiais metais įvykusių 
permainų Sovietų Sąjungoje 
dėka įmanoma palaikyti tie
sioginius ryšius su Baltijos 
tautomis.

Tačiau ir vyriausybės žmo
nės neneigia, kad padėtis gero
kai pakito per kelis praėjusius 

(Nukelta į 2-rą psl.)
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JMfes nepasiduosime !
Lietuvos kardinolo VINCENTO SLADKEVIČIA US pareiškimai 

Italijos laikraščiui “II Sabato” 1991.11.23

Vašingtone laukiamas Lietuvos kardinolas
“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

— Eminencija, ar tikrai lie
tuviai ginkluojasi ir yra pasi
rengę kovoti prieš sovietus?

— Lietuviai tikrai brangina 
nepriklausomybę, jos siekia ir 
pasiryžę už ją kovoti, bet ne 
ginklu, o pačiu humaniškiau
siu būdu: malda, savitarpio 
vienybe, doru gyvenimu ir 
aukšta kultūra.

— Kokių veiksmų imasi Baž
nyčia kraujo praliejimo pavo
jui atitolinti?

— Bažnyčia neskatina grieb
tis ginklo, bet ragina mylėti. 
Dievą ir Tėvynę, nepabūgti net 
didžiausios aukos pagal Kris
taus nurodymą: “Nėra dides
nės meilės, kaip gyvybę už 
draugus atiduoti” (Jn 13,15).

— Prieš pilietinę apklausą 
vasario 9 dieną Bažnyčia para
gino taip pat kunigus joje kuo 
aktyviau dalyvauti...

— Aktyvus dalyvavimas ge
ruose siekiuose yra visuomet 
patartinas ir skatinamas.

— Po sausio mėnesio įvykių 
Vatikanas pasiuntė į Vilnių 
vieną diplomatą, kuris nuo 
seniau seka Pabaltijo kraštų 
problemas. Kokių patarimų jis 
Jums davė?

AfA 
JONUI DZIEMIONUI

iškeliavus amžinybėn, seserį. JULIJĄ KAMAITIENĘ, 
brolį ALGIMANTĄ, jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame 

bei kartu liūdime-
D. D. Šablinskai L. S. Stončiai

E. P. Lukavičiai ir šeima

Po sunkios ir ilgos ligos broliui šauliui

AfA
ZIGMUI LABUCKUI

mirus, žmoną JADVYGĄ, sesę šaulę, sūnus - JONĄ, 
VYTĄ, SAULIŲ ir RIČARDĄ bei visus gimines ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime-

DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba

AfA 
ZIGMUI LABUCKUI 

mirus,
jo žmoną JADVYGĄ, sūnus - JONĄ, VYTAUTĄ, 

SAULIŲ, RIČARDĄ ir jų šeimas bei kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

J. S. Petrėnai L. A. Baltučiai
V. O. Stepšiai J. A. Kručai

AfA 
ZIGMUI LABUCKUI 

mirus,

žmoną JADVYGĄ, sūnus - JONĄ, VYTĄ, 
RIČARDĄ, SAULIŲ bei jų šeimas nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu dalinamės skausmu -

H. A. Indrulaičiai M. J. Glizickai

P. J. Gurkliai J. P. Gabrėnai

O. P. Polgrimai

— Visais Šv. Tėvo diplomatų 
apsilankymais bei patarimais 
pasireiškia Šv. Tėvo meilė Lie
tuvos kraštui ir Bažnyčiai.

— Jūsų nuomone, koks galė
tų būti realistiškas ir priim
tinas kompromisas su Gorba
čiovu?

— Visų pavergtų tautų nepri
klausomybė.

— Ar jūsų nuomone, Lietu
vos politiniai veikėjai tikrai 
negali padaryti sau jokių prie
kaištų. Ar nebūtų buvę išmin
tingiau laipsniškai žengti pir
myn, nemetant Maskvai atviro 
iššūkio?

— Neįprastos tiesos visada 
atrodo kaip atviras iššūkis. 
Lietuva betgi pasitiki Kris
taus žodžiais: “Tiesa padarys 
jus laisvus” (Jn 8, 32).

— Ką manote apie Persų 
įlankoje vykstantį karą? Ar 
matote ryšį tarp to, kas vyksta 
Irake ir įvykių Lietuvoje?

— Būtų naivu galvoti, kad 
yra tiesioginis ryšys tarp įvy
kių Lietuvoje ir Irake. Bet ma
no manymu Irako karas Mask
vos yra norėtas ir visais atžvil
giais jai naudingas.

Nors jau trylikti metai, kai 
“Tėviškės žiburiams” rašau 
pranešimus iš Vašingtono, ta
čiau pats pirmą sykį Amerikos 
sostinėje, atvykęs iš Čikagos, 
lankiausi 1966 m. rugsėjo 5-6 
d.d. savaitgalį, kai čia Ameri
kos katalikų tautinėje Nekalto 
Prasidėjimo šventovėje buvo 
iškilmingai pašventinta vysku
po V. Brizgio su komiteto pa
galba įrengta lietuvių Šiluvos 
Dievo Motinos koplyčia, me
niškai apipavidalinta dailinin
kų K. V. Jonyno, A. Elskaus ir 
skulptoriaus V. Kašubos. Anais 
laikais, ypač Vilniaus krašto 
lietuviai, buvo sukėlę nemažą 
audrą, kodėl koplyčia nepava
dinta Vilniaus Aušros Vartų 
Marijos vardu? Bet ilgainiui 
toji audra nurimo.

Koplyčia, įrengta reprezen
tacinėje šventovėje, kuri bu
vo, tebėra ir bus turistų gau
siai lankoma, lietuvių tautai 
atlieka tikrai didelį reprezen
tacinį vaidmenį. Neapsiriksiu 
pasakęs, kad per 25 jos gyva
vimo metus Šiluvos koplyčią 
bus matę šimtai tūkstančių tu
ristų ne tik iš visos Amerikos, 
bet ir įvairių pasaulio šalių. 
Kartą nuo karto, ypač Šiluvos 
koplyčia, yra parodoma ir per 
visai Amerikai perduodamas 
TV programas. Ne kartą nuve- 
žus į šventovę vieną kitą sve
čią iš toliau, Šiluvos koplyčio
je būdavo rasi ir iš Lietuvos 
atvykusių turistų. Taip buvo 
prieš 5-6 metus, kai iš Lietuvos 
atvykęs vienas kitas svečias 
koplyčią aplankydavo labai ne
drąsiai, kone paslapčiomis. 
Dabar gi jie koplyčią jau lan
ko drąsiai ir tiesiog stebisi jos 
sienose atspindinčiomis Lie
tuvos istorijos detalėmis nuo 
Mindaugo laikų iki slaptai lai
komų Mišių Vorkutos šachtoje.

Torontiečiai koplyčioje
Prisimenu, kai 1989 m. spalio 

8 d. suskambėjo telefonas ir ra
gelyje išgirdau gerai pažįsta
mą solisto Vacio Verikaičio 
balsą: atvykęs su Prisikėlimo 
parapijos klebono kun. A. Si
manavičiaus vadovaujama To
ronto lietuvių ekskursija. Sa
kė neturįs laiko manęs aplan
kyti, tačiau norėtų susitikti 
Amerikos katalikų tautinėje 
šventovėje, kur 2 v.p.p. Šiluvos 
koplyčioje kun. A. Simanavi
čius laikysiąs Mišias. Paskam
binau vienam kitam vašingto- 
niškiui, kad koplyčioje lietu
vis kunigas laikys Mišias. Ir su
sirinko ne tik gražus būrys au
tobusais atvykusių torontiš
kių ekskursantų, bet ir vašing- 
toniškių. Lietuviškas giesmes 
su pakilimu giedojo V. Verikai
čio vadovaujamo choro nariai. 
Bet tada nė į galvą neatėjo, 
kad tai bus paskutinis pasima
tymas su mielu Vaciu ir kad jis 
netrukus amžinojo poilsio at
siguls Vilniuje. Nors ši netek
tis šeimai ir buvo skaudi, bet, 
iš tolo žiūrint, tai lyg paties 
Dievo dovana amžinam poil
siui atsigulti gimtojoje žemė
je, iš užjūrio nuvykus jos ap
lankyti.

Prieš 25 metus
Kaip pradžioje minėjau, Ši

luvos koplyčia buvo pašventin
ta 1966 m. rugsėjo 6 d., susirin
kus dešimttūkstantinei miniai 
iš įvairių JAV vietų suvažiavu
sių lietuvių ir jų draugų. Į di
džiulę šventovę toli gražu visi 
netilpom. Teko Mišias ir šven
tinimo iškilmes klausytis šven
tovę supančioje aikštėje per 
garsintuvus. Iš Čikagos tada 
keliais autobusais atvyko “Dai
navos” ansamblis, giedojęs Mi
šių bei šventinimo apeigų me
tu, o su jais gražus būrys turis- 
tų-maldininkų. Suskaičius ki
tus autobusus, jų buvo dešim
tys. Tai buvo tikrai nepapras
tos lietuvių iškilmės JAV sosti
nėje, nors tėvynė Lietuva te- 
bekentė skaudžią ilgos sovie
tinės okupacijos naktį.

Šį rudenį sueis 25 metai, kai 
išeivijos lietuvių pažiba — Ši
luvos Dievo Motinos koplyčia, 
įrengta šventovės centrinėje 
navoje prieš kitapus esančią 
lenkų koplyčią, šalia kitų tau
tų koplyčių, puošia didžiąją 
Amerikos katalikų tautinę 
šventovę-baziliką. Vasario pa
baigoje išeivijos lietuvių vys
kupas P. Baltakis lankėsi Va
šingtone, ta proga sušaukė sos
tinės lietuviškų bendrinių bei 
katalikiškų organizacijų at
stovų posėdį, kuriame buvo ap
tarta, kaip paminėti Šiluvos 
koplyčios 25 m. sukaktį.

Pakviestas Lietuvos kardinolas
Posėdžio metu sudarytas 

koplyčios sukakties rengėjų 
komitetas ir nutarta į iškilmes 
su pirmuoju vizitu užjūryje 
pakviesti Lietuvos kardinolą 
Vincentą Sladkevičių, o per 
Mišias šventovėje giedoti ir 
išvakarėse svečio kardinolo 
garbei koncertą atlikti — čika- 
giškį “Dainavos” ansamblį, ku
ris čia giedojo prieš 25 m. ir da
bar, jaunosios kartos muziko 
Dariaus Polikaičio vadovauja
mas, savo nariais yra gerokai 
atjaunėjęs. Dainaviečių suti
kimas jau gautas. Lietuvos kar
dinolui vysk. P. Baltakio kvie
timą nuvežė į Lietuvą nuvykęs 
Amerikos vyskupų konferenci
joje Vašingtone dirbantis kun. 
dr. J. Šarauskas. Laukiame 
kardinolo teigiamo atsakymo. 
Tada išsirutulios ir tiksli prog
rama. Data jau žinoma — Šilu
vos koplyčios 25 m. sukaktis 
bus paminėta spalio 12 ir 13 
d.d. Vašingtone. “TŽ” skaity
tojai kviečiami šių iškilmių 
datą pasižymėti savo kalendo
riuose ir ruoštis vykti į Va
šingtoną, kai sostinėje ir gam
ta esti pati gražiausia.

Kongresmano senelis — 
žinomas išeivijos muzikas

Pagerbti Lietuvai palankius 
JAV kongreso narius iniciaty
vos ėmėsi LB Vašingtono apyl. 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
Audronė Pakštienė. Kovo 1 d. 
A. Pakštienės vadovaujama 10 
žmonių delegacija apsilankė 
Teksas valstijos lietuvių kil
mės kongresmano Bill Sarpa- 
liaus įstaigoje. Išreiškiant dė
kingumą už palankumą Lietu
vos laisvės ir nepriklausomy
bės siekiams, jam buvo įteik
tos kelios dovanėlės: plakati- 
nis Lietuvos žemėlapis, ginta
rinė Vilniaus pilies bokšto pla
kėte ir lietuviškos duonos bei 
sūrio. Ta proga kongresmanas

Šiaurės kraštai - už Baltijos...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mėnesius. Pabrėžiamos paties 
min. pirmininko Carlssono 
pastangos. Jis, nepaisydamas 
diplomatinio protokolo, susi
tinka su atvykstančiais Pabal
tijo veikėjais. Daug reikšmės 
skiriama jo kalbai, kurią jis 
pasakė 1990 m. lapkričio mė
nesį Paryžiuje įvykusiame Eu
ropos saugumo ir bendradar
biavimo pasitarimo valstybių 
vadovų susitikime, gindamas 
Baltijos valstybių teises.

“Pirmadienių sąjūdis”
Sakoma, kad Švedijos vy

riausybei gerokai pakenkė 
užsienio reikalų ministerio 
Anderssono klaidos. Stiprus 
Švedijos visuomenės spaudi
mas ir artėjantys rinkimai 
vertė staiga griebtis aktyves
nės Pabaltijo politikos. Galop, 
dar prieš Vilniaus žudynes, 
Švedijos socialdemokratai 
pradėjo organizuoti savo at
skirą solidarumo su Pabalti- 
ju sąjūdį, kuriam vadovauja 
buvusi ministerė Anna-Greta 
Leijon. Planuojama įvairiais 
būdais remti baltiečių teisę 
į demokratiją ir apsispren
dimą.

Kol kas labiau žinomas vadi
namasis “pirmadienių sąjū
dis”, kuriame daugiau reiš
kiasi opozicijos partijų — 
nuosaikiųjų ir liberalų vei
kėjai. Nuo 1990 m. kovo 12-sios 
kiekvieno pirmadienio vidur
dienį didesniuose Švedijos 
miestuose ir Norrmalmo aikš
tėje Stockholme renkasi žmo
nės, kad pareikštų savo soli
darumą už laisvę kovojan
čioms Baltijos tautoms. Net
gi komunistų vadovas Larsas 
Werneris kartą tokioje pirma
dienio sueigoje prašneko, bet 
jo kalba nesukėlė jokio pri
tarimo.

Po kruvinų Vilniaus įvykių 
Norrmalmo aikštės sueigoje 
kalbėjo pats premjeras Carls- 

AfA 
ZIGMU! LABUCKUI 

mirus,
jo žmoną JADVYGĄ, sūnus - JONĄ, VYTAUTĄ, 
SAULIŲ, RIČARDĄ ir jų šeimas bei kitus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame -
P. M. Venskai F. A. Albrechtai
J. N. Paulaičiai J. B. Stankai

G. M. Remeikiai

Bill Sarpalius pasakojo apie 
dvi savo keliones į Lietuvą ir 
ten patirtus įspūdžius. Sarpa
lius pastebėjo, jog Lietuvos 
respublikos aukščiausiosios 
tarybos pirm. V. Landsbergis 
buvo pirmasis papasakojęs 
jam apie jo senelį, žinomą iš
eivijos muziką-kompozitorių 
Petrą-Vytautą Sarpalių.

Apie lietuvius kongresmanas 
B. Sarpalius taip kalbėjo: “Aš 
labai didžiuojuosi savo šakni
mis Lietuvoje. Labai didžiuo
juosi būdamas lietuviu. Taigi 
labai didžiuojuosi tuo, ką jie 
dabar daro... Kai aš buvau 
Lietuvoje, kalbėjausi su vienu 
jaunu vyru, kuris pareiškė, 
kad, kiek tai leičia jį patį, ne
bėra nė vieno lietuvio komu
nisto: jie dabar nori gyventi 
ir mirti kaip laisvi žmonės . ..”

Kongresmanas Sarpalius jį 
aplankiusiai lietuvių delega
cijai pasidžiaugė galėdamas 
būti tokioje pozicijoje, iš ku
rios jis gali bent maža dalele 
Lietuvai padėti.

A. Pakštienės vadovaujama 
lietuviij delegacija pasiryžusi 
artimiausiu laiku aplankyti 
ir kitus Lietuvai draugiškus 
JAV kongreso narius.

Mano ginklas prieš sovietinius tan
kus Vilniuje 1991.1.13. Iš “Le Quoti- 
dien de Paris” 1991.1.23

Jei meilė ir ašaros prikelti galėtų, 
Tu šiandien būtum su mumis. 
Išauš pavasaris, sužydės gėlės, 
Tik tu niekad nebegrįši pas mus.

Dvidešimt penkerių metų 
mirties sukaktis 

AfA
KAZIMIERAS STANAITIS

mirė 1966 m. kovo 22 d., palaidotas iš Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje.

Mišios už jo vėlę bus atnašaujamos kovo 24 d., 
9 vai. ryto, Aušros Vartų šventovėje Hamiltone.

Prašome visus artimuosius prisiminti a. a. 
Kazimierą.

Liūdinti žmona Verutė, 
sūna us ir dukters šeimos

MIRTIES SUKAKTIS
1991 m. kovo 27 d. sueina vieneri metai, 
kai netekome mūsų mylimos ir brangios

a. a. ELENOS ŠIURNIENĖS.
Už jos vėlę metinių proga balandžio 28 dieną, 

13.45 vai., bus laikomos Mišios St. Hyacinth šven
tovėje Otavoje.

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįs
tamus prisiminti velionę maldoje.

Giliame liūdesy likę — vyras Tomas, 
vaikai — Algirdas, Linas, Rytis, Gytis, 
marčios — Nijolė, Lorna, Collette, Beth, 
dešimts vaikaičių ir sesuo Liuda

sonas, užsienio reikalų mi- 
nisteris Stenąs Anderssonas 
ir vienas įtakingiausių vyriau
sybės narių — kabineto sekre
torius Pjeras Schori. Susirin
kusiems labai patiko, kad jie 
griežtai pasmerkė smurto 
veiksmus Baltijos kraštuose. 
Schori savo prakalbą užbaigė 
šūkiais: “Tegyvuoja laisva 
Estija! Tegyvuoja laisva Lat
vija! Tegyvuoja laisva Lietu
va!” — tardamas juos kiekvie
nos respublikos kalbomis.

Partijų požiūriai ir ryšiai
Tokią laisvesnę ir mažiau 

Maskvos bijančią vyriausybės 
žmonių laikyseną sveikino li
beralų partijos vadovas Wes- 
terbergas. Pasitenkinimą reiš
kė ir Centro partijos sekreto
rius Petterssonas. Tačiau nuo
saikiųjų vadovas Bildtas, ku
ris, kaip Westerbergas, yra 
dažnas Norrmalmo sueigų kal
bėtojas, reiškė nuomonę, kad 
vyriausybės protestas Gorba
čiovui buvo per švelnus. Pa
sak jo, socialdemokratai viena 
sako aikštėje ir kita Maskvoje.

Opozicijos partijos sveiki
na vyriausybės “atsivertimą”, 
tačiau joms nelabai patinka 
jos noras perimti visuomenės 
iniciatyvą į savo rankas. Iš 
tikrųjų Švedijos visuomenė 
šiuo metu yra kaip niekad vie
ningai nusiteikusi remti Bal
tijos tautų laisvės kovą. Net 
komunistai, kurie čia irgi jau 
nesivadina komunistais, bet 
‘Kairės partija’, pasmerkė so
vietų karių smurtą Baltijos 
kraštuose. Partijos vadovybė 
paragino savo narius stiprinti 
ryšius su visų trijų kraštų kai
riosiomis jėgomis, kurios esan
čios nepriklausomos nuo 
Maskvos. Kol kas dar neteko 
girdėti, kad būtų užmezgusi 
kokius nors ryšius su Lietu
vos ekskomunistų Demokrati
ne darbo partija.

AfA 
JUOZUI GRYBUI

atsiskyrus su šiuo pasauliu,
žmoną IRENĄ, sūnų PAULIŲ su šeima bei kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame -

Salomėja ir Jonas Andruliai
Nijolė ir Gytis Andruliai

AfA 
EDVARDUI PUNKRIUI 

iškeliavus amžinybėn,
didžio skausmo valandoje žmonai IRENAI, sūnums - 
RIČARDUI ir EDŽIUI su šeima bei kitiems artimiesiems 
reiškiu gilią užuojautą-

Jurgis Juodikis

AfA 
BRONIUI NARBUTUI 

mirus, 
*

jo žmonai GENEI, dukrai ASTRIDAI, sūnui RINGAUDUI 
su šeima, sesutėms - ELENAI, GENEI ir giminėms bei 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia -

“NL ” rėmėjų būrelis

Mielam draugui iš atgauto Vilniaus laikų 

AfA 
BRONIUI NARBUTUI

mirus, jo žmoną GENĘ, sūnų RINGAUDĄ su šeima, 
dukrą ASTRIDĄ, gimines Lietuvoje ir išeivijoje nuošir
džiai užjaučiame -

Irena, Stepas Varankos ir 
duktė Audra su vyru Edvardu

PADĖKA

AfA
ALFONSAS BIVEINIS

mylimas vyras, mirė 1991 m. sausio 26 d., palaidotas 
1991 m. sausio 29 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse

Mississaugoje.
Nuoširdi padėka kun. Juvenaliui Liaubai, OFM, už Mi

šias, maldas laidotuvių namuose ir kapinėse, už įspūdingą 
pamokslą, primenantį velionies praeitį.

Dėkoju karsto nešėjams, vargonininkei, giminėms ir 
draugams už dalyvavimą laidotuvėse, Mišias, gėles, pareikš
tą užuojautą žodžiu ir raštu.

Dėkoju šeimininkei B. Stanulienei už paruoštus pietus 
ir ponioms už pyragus.

Giliame liūdesy likusi -
žmona Ona Biveinienė



Trylika laisvės kovotojų, atidavusių gyvybes sausio 13 d. ginant televizijos bokštą Vilniuje, išrikiuoti trispalvė
mis pridengtuose karstuose prieš pradedant gedulinę procesiją į Antakalnio kapines

Stovėjau su žvake rankoje Vilniuje 
Pokalbis su rusų akademiku - filosofijos daktaru, Sov. Sąjungos aukš
čiausiosios tarybos deputatu, Pasaulio literatūros instituto antikos 
skyriaus vedėju SERGIEJUMI AVERINCEVLJ, viešėjusiu Romoje

Per tris okupacijas laisvės link
Lietuvos žingsniai į prarastos nepriklausomybės atkovojimą per pastaruosius metus ir 

netolimos ateities perspektyvos

VYTAUTAS SKUODIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.) 
TOLIMESNĖS KOVOS 

TARPSNIAI
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo paskelbimas 1990 m. 
kovo 11 d. savo reikšme turbūt 
prilygsta Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimui 1918 m. 
vasario 16 d. Tada ir dabar ak
tai buvo paskelbti okupacijos 
sąlygomis. Lietuvos nepriklau
somybę reikėjo ir dabar reikia 
ginti bei iškovoti nepaprastai 
didelėmis pastangomis ir krau
jo aukomis.

Tą istorinę 1990 m. kovo 11 d. 
ten buvę išeivijos lietuviai ste
bėjosi, kad gatvėse nematė 
džiaugsmingų eitynių, nematė 
džiaugsmo žmonių veiduose. 
Lietuvos gyventojai tomis die
nomis labai gerai suprato, kad 
prasideda atvira, atkakli ir žūt
būtinė kova su šimtus kartų ga
lingesniu priešu. Tai lyg bibli- 
nio Dovydo kova su iki dantų ap
siginklavusiu Galijotu. Lietuvo
je visi gerai supranta: Sovietų 
Sąjunga darys viską, kad iš jos 
lokiško glėbio nėišsiveržtų nei 
Lietuva, nei Latvija, nei Esti
ja; kad ji nepaisys fakto, jog 1989 
m. pabaigoje aukščiausoji tary
ba Kremliuje pripažino Moloto- 
vo-Ribbentropo slaptuosius 
1939 m. protokolus neteisėtais 
ir negaliojančiais. Taip pat Lie
tuvoje visi gerai suprato ir tai, 
kad kelio atgal nėra, kad tik at
kakli kova už Lietuvos faktinės 
nepriklausomybės atgavimą ir 
jos diplomatinį pripažinimą 
gali laiduoti laisvę.

Jau aiškėja septintojo laisvės 
kovų periodo tarpsniai.

Pirmas tarpsnis truko tiktai 
40 dienų. Jis buvo nepaprastai 
įtempto nervų karo su Kremliu
mi laikotarpis. Jo pradžioje 
mane daug kas klausė: ar išsi
laikys Lietuvos parlamentas ir 
vyriausybė? Į tokius klausimus 
daug negalvodamas atsakyda
vau: jeigu Lietuvos respubli
kos parlamentas ir vyriausybė 
išsilaikys tris savaites, išsilai
kys ir toliau. Net ir dabar aš ne
žinau, kodėl tada kalbėjau apie 
tris savaites, o ne apie dvi, ke
turias arba du ar tris mėnesius.

Lietuvos respublikos parla
mentas ir vyriausybė, veikiantys 
kaip Sovietų Sąjungai nepaval
dūs Lietuvos valdžios organai, 
išsilaikė ne kelis mėnesius, o 
jau vienerius metus. Laikas dir
ba Lietuvos ir visos mūsų tautos 
labui.

Šiuo nervų karo tarpsniu ypa
tingai didelis pavojus iškilo 
dėl to, kad nė viena Vakarų vals
tybė nepripažino Lietuvos res
publikos kaip suverenios valsty
bės.

II tarpsnis prasidėjo 1990 m. 
balandžio 21 d. ekonomine Lie
tuvos blokada. Tačiau ir šį 73 
dienas trukusį Lietuvos gyvento
jų kantrybės bei vienybės išban
dymą Kremlius pralaimėjo. O 

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

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

Lietuva išbandymą išlaikė ir 
įgijo labai daug draugų ir už
tarėjų visame pasaulyje, kurių 
ypatingai daug atsirado pačioje 
Sovietų Sąjungoje.

III kovos už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybė tarpsnis pra
sidėjo 1990 m. liepos 1 d. ir truko 
167 dienas, kai buvo ieškoma bū
dų, kad Sovietų Sąjungos vyriau
sybė sutiktų su Lietuvos nepri
klausomybės faktu ir pripažin
tų Lietuvos respublikos vyriau
sybę. Sovietai gi, būdami labai 
suinteresuoti gauti Vakarų pa
ramą savajai “perestroikai”, 
dėjosi norį tartis su Lietuva 
dėl visų iškilusių problemų ir 
jau atvirai nebereikalavo at
šaukti Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo aktą ir kitus vė
liau priimtus svarbius valsty
binius įstatymus. Kai kuriuose 
bendrai pasirašytuose pasitari
mų dokumentuose net ir Lietu
vos nebevadino “Lietuvos TSR”, 
o tiesiog “Lietuva”. Vėliau pa
aiškėjo, kad visi tie pasitari
mai buvo tiktai sovietų apgaulė, 
arba, kaip sakoma, migla Vaka
rams apdumti akis.

IV tarpsnis prasidėjo 1990 m. 
gruodžio 16 d., kai Maskva nu
traukė pasitarimus su Lietuvos 
respublikos delegacijomis dėl 
derybų, pagąsdino nauja bloka
da ir pradėjo ruoštis ginkluo
tam Lietuvos parlamento bei vy
riausybės nušalinimui, ypatin
gosios padėties ir prezidenti
nio valdymo įvedimui Lietuvoje.

Šiuo 28 dienas trukusiu laiko
tarpiu didelė grėsmė suvienijo 
Lietuvos žmones, ir naktį iš sau
sio 12 į 13 d., bebaimiai lietu
viai atviromis krūtinėmis stojo 
prieš sovietinių smogikų-galva- 
žudžių automatus, plikomis ran
komis stūmė sovietų tankus ir 
aukojo savo gyvybę!

LIETUVOS PERGALĖ 
KRAUJO KAINA

Kruvinuoju sekmadieniu Vil
niuje prasidėjo naujas, iš eilės 
VIII kovos už Lietuvos laisvę 
periodas. Sausio 13 dienos Lietu
vos laisvės kovotojų pralietas 
kraujas pažadino pasaulio sąži
nę. Lietuva susilaukė stiprios 
pasaulio moralinės ir politinės 
paramos, o Sovietų Sąjungos vy
riausybė ir prezidentas M. Gor
bačiovas — pasmerkimo. Gero
kai smuktelėjo sovietų “peres- 
troikos” ir M. Gorbačiovo, No
belio taikos premijos laureato, 
prestižas. Labai apsiriko M. 
Gorbačiovas 1990 m. rugsėjo 24 
d. įtikinėdamas Lietuvos res
publikos premjerę Kazimierą 
Prunskienę, jog pasaulis nesu
interesuotas Lietuvos nepri
klausomybe, ir Lietuva negali 
tikėtis jo paramos.

Vakarų apvilta Lietuva dabar 
gerai žino, kad svarbiausia są
lyga įtvirtinti Lietuvos nepri
klausomybę yra pasitikėjimas 
savo pačios jėgomis.

JAV prezidentas, pasipikti
nęs kruvinais sovietų veiksmais 

Vilniuje ir Rygoje, neseniai pa
reiškė, kad dėl Pabaltijo kraštų 
Amerika ir toliau nenori pa
kenkti Sovietų Sąjungai. Plačiau 
žiūrint į pasaulinę politiką, ga
lima manyti, kad Amerikos pre
zidentas yra teisus. Tačiau ir 
mes esame teisūs, kad mums da
bar rūpi ne pasauliniai reika
lai, o visų pirma mūsų pačių 
krašto laisvė, nepriklausomybė 
ir laimė.

Kremlius anksčiau ar vėliau 
bus priverstas pripažinti Lie
tuvos atkurtą nepriklausomybę. 
Galima tikėtis, kad jis tai pa
darys gal net ir šių metų eigoje. 
Taip manyti pagrindą duoda ne
pavykęs sąmokslas prieš Lietu
vos parlamentą ir vyriausybę. 
Dabar antrą kartą panaudoti 
automatus, šarvuočius ir tan
kus prieš Lietuvos beginklius 
žmones, taip pat remtis susi
kompromitavusiais “platformi- 
ninkais” ir “jedinstvenikais” 
bus netaip paprasta. Po Kruvi
nojo sekmadienio Vilniuje vi
dinės bei išorinės aplinkybės 
labai pasikeitė Kremliaus ne
naudai.

Žinoma, Sovietų Sąjungos 
vyriausybė dar mėgins terori
zuoti Lietuvos parlamentą ir 
vyriausybę, naudodama psicho
loginio karo metodus prieš Lie
tuvos žmones. Tačiau vargu tai 
bus lemtingi reiškiniai.

Iki šiol, kaip rašė vienas 
Lietuvos sąjūdžio steigėjų — 
A. Juozaitis, kovoje už Lietu
vos nepriklausomybę, jos prie
šas naudojosi savo “motiniška” 
teise kištis į Lietuvos komunis
tų partijos reikalus, nesiskai
tant su tuo, kad absoliučiai di
džioji tos partijos dalis atsisky
rė nuo KPSS, pakeitė savo pro
gramą, principus, pavadinimą ir 
pasmerkė LKP praeities nusi
kaltimus, pavirsdama Lietuvos 
demokratine darbo partija. Da
bar Sovietų Sąjungos interesams 
Lietuvoje, Kremliaus palaiko
mi, atstovauja vadinamieji 
“platformistai” pasilikę išti
kimi KPSS.

Reikia pripažinti, kad Krem
lius sumaniai naudojasi siauro 
galvojimo iracionaliai nusitei
kusiais Lietuvos politikos 
sluoksniais, reikiamu momentu 
pastumdamas juos į sau naudin
gus įtampos židinius.

Kremlius veiksmingai naudo
ja ir savo sukurstytas kai ku
rias Rytų Lietuvos mažumas, 
kaip teritorinio šantažo prie
monę.

Ilgalaikiams įtampos židi
niams sudaryti, kaip pažymėjo 
A. Juozaitis, priešas panaudo
ja “Jedinstvos” tipo organizaci
jas, remiamas KGB ir kariuo
menės.

Reikia pažymėti, jog buvo 
kurstomi nesutarimai ir sten
giamasi jais pasinaudoti. To
kiu būdu, net nesąmoningai tam 
tikru laipsniu priešui pasitar
navo ir Lietuvos laisvės lyga, 
ir kai kurie Nepriklausomybės 
partijos nariai, kai kurie Lie
tuvos sąjūdžio veikėjai bei par
lamentarai, ieškoję sau šalinin
kų net išeivijoje.

Po Kruvinojo sekmadienio 
Vilniuje visos tos Kremliaus 
tiesiogiai ir netiesiogiai nau
dotos priemonės labai pakeitė 
savo kiekybę ir kokybę. Vaiz
džiai tariant, šie priešo gink
lai dabar gerokai atbuko. Juos 
labai atbukino 1991 m. vasario 
9 d. įvykusi visuotinė Lietuvos 
žmonių apklausa arba plebisci
tas.

Apklausoje dalyvavo 2.247.810 
žmonių, t. y. beveik 85% visų tu
rinčių teisę balsuoti Lietuvos 
gyventojų. Už laisvą, demokra
tinę ir nepriklausomą Lietuvą 
pasisakė daugiau kaip 90%, ir 
tik 5,5% už tai, kad Lietuva lik
tų Sovietų Sąjungoje.

(Bus daugiau)

— Jūs, gerbiamas daktare, 
neseniai lankėtės Lietuvoje? 
Kokie Jūsų įspūdžiai?

— Lietuvoje buvau ne vieną 
kartą. Vilniaus universitete 
skaičiau paskaitas. Pamilau šį 
nuostabų, paslaptingą kraštą. 
Šiemet į Vilnių atvykau Lietu
vos parlamento kvietimu pami
nėti skaudaus įvykio — pagerb
ti žuvusių tremtyje žmonių. 
Man čia visiškai ne politinis, 
o tiktai moralinis ir dvasinis 
klausimas. Tai mano kaltės, 
mano skausmo ir gėdos dalis. 
Stalinizmo laikais buvau dar 
mažas vaikas ir augau pas 
tėvus, kurie į anuomet vykstan
čius žiaurumus žvelgė baisė
damiesi. Jie vienas kitam kal
bėdavo: “Dieve, kaip jie mūsų 
neapkęs!” Nepaisant visų šių 
dalykų, aš negaliu nei nepri
pažinti tiesos, nei atsisakyti 
savo tėvynės, kurią turiu tik 
vieną, bet taip pat negaliu ne
pripažinti savosios kaltės ir 
gėdos dalies. Apie lietuvių 
tautos nelaimę ir apie staliniz
mo laikais jos patirtas skriau
das pirmąsyk sužinojau ne iš 
lietuvių, o iš lūpų rusės mo
ters, mano artimos ir geros bi
čiulės, kuri pati buvo represi
jų auka tuose lageriuose, kur 
jinai kentėjo. Ji man papasa
kojo apie vieną narsią kaimie
tę lietuvaitę. Ši jautrios sielos 
mergaitė ant savo rankų nešė 
iš vienos stovyklos į kitą nete
kusią sąmonės maskvietę mer
giną. Ją tikriausiai būtų sar
gybiniai nušovę, jei būtų par
kritusi ir niekas nebūtų padė
jęs. Tai tikras nuoširdumas. 
Lietuvaitė šitaip ant rankų ne
šė rusę daugel kilometrų. Tik
tai jautrios širdys gali taip pa
sielgti. Šitaip išryškėja tikra
sis žmogiškumas. Štai kada iš
vystame tikrąją žmogaus vertę 
Dievo akimis: kaltė lieka kal
te, kančia esti tikrai kančia, 
jei pralietas nekaltas kraujas, 
— jis tikrai pralietas. Ir tas ne
kaltas kraujas — labai didelė, 
paslaptinga jėga. Kas šito ne
supranta, viskas tampa prakei
kimu. O jei šitai prisimenama,
sakysime, kaip nūnai Lietuvo
je pargabenami išvežtųjų pa
laikai, — tai didžiulė palaima.

Atvažiavau Lietuvon ir su 
žvake rankoje stovėjau Vilniu
je, aikštėje ant katedros laiptų 
— ačiū Dievui ji jau ne paveiks
lų galerija, o maldos namai — 
kartu su minia, gedinčia savo 
artimųjų, pažįstamų. Kitądien 
dalyvavau parlamento sesijo
je. Toji santūri jėga, kuri buvo 
juntama lietuvių oratorių kal
bose šios skaudžios iškilmės 
proga, itin reikšminga. Aš pats 
tada kalbėjau labai trumpai: 
paskaičiau apie Lietuvos her
bą Vytį savo parašytą eilėraš
tį, kuriame skambėjo žodžiai 
apie nekaltai pralieto kraujo 
prasmę, apie paslaptingąjį 
kartų ryšį, kuris ir dabar mus 
sieja:

Baltasis žirge,
Ant raudonos drobės, - 
Baltasis šauksme 
Prievartos nelaisvėj!
Garsusis aide 
Riteriško rago, - 
Prie gilios bedugnės 
Driekias kelias ... 
Baltasis žirge, 
Purpure raudonam 
Tarsi tylus balsas, 
Bet koksai galingas! 
Baimei atsakei drąsa: 
-Viską ištūrėsiu 
Ir nepasitrauksiu, 
Nieko neišdavęs” 
Valandai išmušus, 
Varpui suskambėjus.
Miręs kelsis ir užgims negimęs... 
Ne galiūnai žemės, -
Vien kapai težino:
Kas yra stipresnis:
Prievarta ar meilė?”

Žinoma, šį eilėraštį parašiau 
ne todėl, kad kas nors man bū
tų liepęs paskaityti parlamen
to sesijoje. Šis eilėraštis nie
kieno neužsakytas ir neprašy
tas. Šios eilės gimė pačios sa
vaime po paskelbtosios dekla
racijos, kai dar buvo neaišku,

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 

Priiima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais 

kas dėsis toliau. Galiu tik pa
sakyti, kad po šių istorinių 
įvykių už kelių savaičių turė
jau kalbėti visuotiniame Baž
nyčios atstovų susirinkime, 
kur tarp kitų dalykų savo kal
bą užbaigiau prašymu, kad 
skirtingų religijų dalyviai 
melstųsi už Lietuvą. Mano 
įspūdžiai nuostabūs: Lietuvo
je atgimsta šventovės, atgims
ta tauta, kuri vėlei tampa tik
ra tauta.

— Kaip vertinate Pabaltijo 
tautų laisvės troškimą ir ką no
rėtumėte palinkėti Lietuvai?

— Laisvės troškimas gimė 
ne užvakar ir ne vakar. Kiek
vienam, o taip pat ir rusui, ku
ris neužsikimšo ausų ir neuž
kietino savo širdies, buvo aiš
ku, kad tas lietuvių troškimas 
buvo gyvas per visus tuos kelis 
dešimtmečius, per visą pusę 
amžiaus. Buvo aišku, kad tas 
troškimas neišvengiamas, bū
tinas ir anksčiau ar vėliau, su 
didesnėmis ar mažesnėmis au
komis, ramiau ar kur kas skaus
mingiau išsipildys. Tatai buvo 
aišku visąlaik. Ko aš per visą 
šį metą galėjau tikėtis? Kad 
toji svajonė išsipildytų, kad 
būtų kuo mažiau aukų, kad vi
sa įvyktų kuo taikingiau. Sup
rantama, man, kaip rusui, ne
galinčiam atsisakyti savo tė
vynės, norėtųsi, kad už viską 
toji kaltė rusų tautai būtų su
mažinta, kad būtų išvengta 
pykčio . ..

Dabar, kai paskelbtas Bori
so Jelcino pareiškimas, kuris 
tarsi raginą vienas kitą supras
ti, rasti bendrą kalbą tarp lais
vos Lietuvos, laisvos Latvijos 
ir laisvos Estijos ir, Dieve, 
duok, tarp laisvos Rusijos, 
džiaugiuosi visu tuo, kas arti
na šias tautas.

Ko galiu palinkėti Lietuvai? 
Ramaus narsumo, kurio ir taip 
šiai tautai netrūksta . . . Noriu 
palinkėti neįmanomo daly
ko...

Kalbėjosi ir tekstą iš rusų 
kalbos su eilėraščiu išvertė

kun. K. J. Ambrasas

Kanados
mokinių 

nebaigia mokyklos, 
ir dėl to mes

turime nukentėti
■ Kasmet 3 iš 10 Kanados 
mokinių išstoja iš gimnazijos, 
jos nebaigę... Ir jie per anksti 
galvoja, kad viskas bus labai 
paprasta.

Tikrovė betgi rodo, kad 
kelerių sekančių metų bėgyje 
dauguma naujų 
darbų reikalaus 
bent jau gimna
zijos išsilavinimo. 
Bėjo, nors ir jau
niems žmonėms, la
bai sumažės laisvas 
darbų pasirinkimas 
ir visa, ko siekiama.

Dėl to mes turime ką nors daryti
Government■ tH of Canada

Minister of State 
for Youth
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Vilniečių bičiuliui 

ZIGMUI LABUCKUI 
mirus,

jo žmoną KLB veikėją JADVYGĄ, gimines Lietuvoje ir 
laisvame pasaulyje nuoširdžiai užjaučiame -

Vilniaus krašto lietuvių sąjunga 
Kanadoje

MYLIMAM VYRUI, TĖVELIUI IR TĖVUKUI

AfA
ZIGMUI LABUCKUI
iškeliavus amžinybėn,

žmoną JADVYGĄ, sūnus - JONĄ, SAULIŲ, 
RIČARDĄ ir VYTĄ su šeimomis, brolius ir seseris 
Lietuvoje, kitus gimines bei artimuosius skausmo 

valandose nuoširdžiai užjaučiame ir
kartu liūdime -

A. Šetikienė S. I. Tauterai
V. J. Žemaičiai J. K. Dervaičiai

L. E. Dervaičiai

AfA
BRONIUI NARBUTUI

mirus,

dideliame liūdesy pasilikusią žmoną GENĘ, 
dukterį ASTRIDĄ, sūnų RINGAUDĄ su šeima, 

sesutes - ELENĄ, GENĘ ir kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame-

V. O. Anskiai
A. O. Baltrūnai
A. Burdulienė
P. V. Dalindos 
Kl. O. Dalindos

A. K Dailydžiai 
V. E. Dailydžiai 
I. Jakavičienė 
T. D. Renkauskai 
M. Rutkevičienė

3 iš 10

Kai iš 100,000 mokinių 30% 
kasmet meta mokyklas, tai 
paliečia tėvus, auklėtojus ir 
darbdavius, taipgi plačiąją 
Kanados visuomenę.

Būkime visi tikri, kad 
jaunų žmonių 
pasilikimas 
mokykloje yra 
labai svarbus 
dalykas 
mums visiems... 
ir daug svarbes
nis šiandien 
negu jis būdavo 
anksčiau.

Mokyklos 
nebaigimas 
nėra tikras 

kelias.

Gouvernement 
du Canada

Ministre d'Ėtat 
ė la Jeunesse Canada
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LAIWEJA«CIOJ TĖVYNĖJ
NAUJAS GREITKELIS

Daug panevėžiečiu su reika
lais kasdien skuba Vilniun. Jie 
dabar džiaugiasi kelinininkų 
nutiestu greitkeliu Vilnius-Pa
nevėžys. Dvi paskutinės atkar
pos iki Šilagalio jau užpiltos 
viršutiniu asfaltbetonio sluoks
niu, atlikta apdaila, įrengti 
greitkelio ženklai. Kelininin- 
kai dabar ruošia Panevėžio pie
tinio apvažiavimo projektą. 
Šiais metais numatoma nutiesti 
ir vakarinį apvažiavimą. Tarp
tautinis greitkelis M-12 artėja 
prie Latvijos sienos.

JUDAISTIKOS CENTRAI
“Lietuvos ryto” pranešimu, 

1990 m. pabaigoj beveik mėnesį 
laiko Lietuvoje viešėjo Anglijos 
Oksfordo universiteto judaisti- 
kos centro direktorius dr. Dovy
das Kacas. Svečias domėjosi Vil
niuje atkurtu judaistikos centru 
bei kitais Lietuvos žydų reika
lais. Jo tėvas Menkė Kacas, Niu
jorke gyvenantis poetas, yra ki
lęs iš Švenčionių. Sausio 3 d. su 
svečiu dr. D. Kacu buvo pasira
šyta Vilniaus ir Oksfordo univer
sitetų bendradarbiavimo juda- 
istikoje sutartis. Oksfordo uni
versitetas dar šiais mokslo me
tais padės Vilniuje veiklą pra
dedančiam judaistikos centrui. 
Anglijoje- galės tobulintis vil
niečiai dėstytojai ir studentai, 
o dėstyti į Vilnių atvyks Oksfor
do universiteto profesorių.

PAGRINDINĖ APKLAUSA
Pagrindine Lietuvos gyven

tojų apklausa tapo neoficialus 
jų referendumas vasario 9 d. ne
priklausomybės klausimu, at
mestas Sovietų Sąjungos prez. 
M. Gorbačiovo. Apklausa tapu
siame referendume balsuoti bu
vo leista Lietuvos piliečiams 
nuo 18 metų amžiaus. Jais buvo 
laikomi nuolatiniai Lietuvos 
gyventojai, čia gimę arba įrodę, 
kad bent vienas jų tėvų ar sene
lių gimė Lietuvoje. Vasario 9 d. 
apklausoje balsavimo teisę turė
jo 2.652.738 Lietuvos gyventojai, 
o balsavo 2.241.992 (84,70%). Sa
vo balsus už Lietuvos nepri
klausomybę atidavė 2.028.339 
(90,47%), o ją atmetė 147.040 
(6,56%). Negaliojančių balsa
vimo kortelių buvo rasta 66.613 
(2,96%). Lietuvos piliečių skai
čių leis padidinti 1989 m. lap
kričio 3 d. priimtas pilietybės 
įstatymas. Jais laisvu apsispren
dimu dvejų metų laikotarpyje 
galės tapti prieš šią datą Lie
tuvoje gyvenę asmenys, turėję 
nuolatinę gyvenvįetę ir nuola
tinį darbą.

VILNIEČIŲ NUOMONĖS
Lietuvos piliečiai vasario 9 d. 

referendumą laisvu balsavimu 
pakeitusioje apklausoje didžiu
le balsų dauguma pasisakė už- 
nepriklausomą Lietuvą. Šią idė
ją rėmė net 90,47% balsavusių
jų, atmetė tik 6,56%. Įdomių duo
menų atskleidė sausio 30 — va
sario 3 d.d. Sovietų Sąjungos 
viešosios nuomonės tyrimo cent
ro pravesta Vilniaus gyventojų 
apklausa. Su akademikės T. Za- 
slavskajos vadovaujamo sovie
tinio centro gautais rezultatais 
“Gimtojo krašto” skaitytojus su
pažindina filosofijos mokslų 
kandidatė Zita Čeponytė. Ap
klausai buvo panaudota 802 vil
niečių grupė, sudaryta pagal 
tautinį gyventojų pasiskirsty

mą dabartinėje Lietuvos sosti
nėje. Jon buvo įjungta: lietuvių 
— 50.9%, rusų — 20,1%, lenkų — 
18,6%, gudų — 5,4%, kitų tauty
bių — 5,1%. Pirmuoju klausimu 
buvo sprendžiamas Vilniaus gy
ventoji} pasitikėjimas Lietuvos 
aukščiausiąja taryba. Pasitikė
jimą pareiškė 73,3% apklaustų 
vilniečių, nepasitikėjimą — 
17,5%, nuomonės šiuo klausimu 
neturėjo 9,2%. Daroma išvada, 
kad Lietuvos aukščiausiąja ta
ryba pasitiki 92,2% lietuvių, 
62,4% lenkų, 47,8% rusų, 41,9% 
gudų ir 58,5% kitų tautybių žmo
nių. Taryba nepasitiki 5,1% lie
tuvių, 19,5% lenkų, 36% rusų, 
44,2% gudų ir 31,7% kitų tauty
bių žmonių.

KITI KLAUSIMAI
Viešosios nuomonės tyrėjai 

norėjo žinoti, ar dėl įvykių Vil
niuje sausio 11-13 d.d. nepasi
keitė apklausiamų vilniečių po
žiūris į Lietuvos vyriausybę. Iš 
gautų atsakymų paaiškėjo, kad 
34,8% visų apklaustųjų tas po
žiūris liko toks pat geras, kaip 
ir anksčiau, 33,2% jis pagerėjo, 
13,5% pablogėjo, 7,9% liko toks 
pat blogas, kaip ir anksčiau, o 
10,8% apklaustųjų nebuvo susi
darę nuomonės. Apklauson bu
vo įjungtas ir greit savo veiklą 
sustabdžiusio “nacionalinio gel
bėjimo komiteto” populiarumas, 
labai garsintas Maskvos ir jos 
šalininkų Lietuvoje. Apklauso
je paaiškėjo, kad to komiteto 
veiklą teigiama laiko 4,9% visų 
apklaustų vilniečių, neigiama — 
80,8%, neturi nuomonės — 17,4%. 
Išvados: “nacionalinio gelbėji
mo komiteto” veiklai pritarė 
0,5% lietuvių, 7,4% lenkų, 9,3% 
rusų, 16,3% gudų, 9,8% kitų tau
tybių vilniečių; jo veiklai ne
pritarė 96,1% lietuvių, 69,8% 
lenkų, 62,1% rusų, 55,8% gudų ir 
68,3% kitų tautybių Vilniaus 
gyventojų. Už M. Gorbačiovo 
prezidentinį Lietuvos valdymą 
pasisakė 8,6% apklaustų vilnie
čių, prieš — 82,2%, be nuomo
nės liko 8,7%. Daroma išvada, 
kad tokį valdymą Lietuvoje at
meta 97,5% lietuvių, 72,5% len
kų, 60,9% rusų, 58,1% gudų ir 
73,2% kitų tautybių gyventojų. 
Jį remia tik 0,7% lietuvių, 11,4% 
lenkų, 19,3% rusų, 30,2% gudų ir 
12,2% kitų tautybių narių.

TAUTYBIŲ REIKALAI
Vilnius yra daugiatautis mies

tas. Tad jo gyventojams turėtų 
būti geriausiai žinomi tautybių 
reikalai. Šiuo metu Lietuvos ne
priklausomybės priešai bando 
įpiršti jiems naudingą mintį, 
kad Lietuvoje vyksta smarkiai 
paaštrėjusi tautinė kova. Ap
klausos organizatoriai vilnie
čiams pateikė klausimą: “Kokia 
dabar kitakalbių žmonių padė
tis Lietuvoje?” Atsiliepdami į 
šį klausimą, 8,5% visų apklaus
tųjų teigė, kad kitakalbių pa
dėtis esanti geresnė, 17,1% — 
blogesnė, 69,7% — tokia pati, 
kaip ir anksčiau, 4,8% liko be 
susidarytos nuomonės. Išvadai, 
kad kitataučių reikalai Lietu
voje yra pablogėję, pritaria 5,1% 
lietuvių, 22,8% lenkų, 32,3% ru
sų, 39,5% gudų ir 31,7% kitų tau
tybių gyventojų. Kad kitataučių 
reikalai tokie pat, kaip ir anks
čiau, mano 79,9% lietuvių, 64,4% 
lenkų, 56,5% rusų, 51,2% gudų, 
58,5% kitų tautybių žmonių.

V. Kst.

Religinio koncerto programos dalyviai: skaitovas Lukas Gudinskas, muzi
kė Vita Paulauskaitė-Sniečkuvienė, skaitovas Paulius Repšys, solistė Rita 
Markelytė-Dagienė ir skaitovė Irena Žukauskaitė

Hamilton, Ontario
RELIGINIS KONCERTAS. Šv. 

Kazimiero šventės ir Tikinčio
sios Lietuvos dienos religinis 
koncertas įvyko kovo 3 d. Aušros 
Vartų šventovėje. Solistė Rita 
Markelytė-Dagienė, turinti stiprų 
kontraltą, plačios skalės balsą, 
atliko Dambrausko, Randelio ir 
Brahmso kūrinius. Solistė yra bai
gusi Illinojaus universitetą ba
kalauro laipsniu ir Roosevelto 
universitetą magistro laipsniu 
muzikoje. Balsą lavina žinomos 
mokytojos Eileen Deneen priežiū
roje Čikagoje. Dėsto muziką Illi
nojaus universitete. Muzikė Vita 
Paulauskaitė-Snieškuvienė atliko 
Randelio siuitą. Muzikė 1984 m. 
baigė Vilniaus konservatoriją. 
Prieš 10 mėnesių atvyko į Toron
tą. Šiuo metu mokytojauja Royal 
Conservatory of Music mokykloje. 
Skaitymus atliko ateitininkai Lu
kas Gudinskas, Paulius Repšys ir 
Irena Žukauskaitė.

Rengėjų apgailestavimui, kon
certas klausytojų gausumu ne
pasižymėjo. Ateitininkai, reng
dami šiuos religinius koncertus, 
niekuomet negaili darbo, nesie
kia pelno, o tik džiaugiasi, kad 
gali dvasinėmis vertybėmis pra
turtinti tokių renginių dalyvius. 
Jei buvo pelno, tai jį paaukojo 
religinei šalpai, o jei trūko, tai 
nedejuodami apmokėjo iš kasos. 
Ateitininkai nuoširdžiai dėkoja 
visiems nuolatiniams koncertų 
lankytojams ir rėmėjams. Jų dėka 
nuo 1980 metų ateitininkai suren
gė 11-ka koncertų. Jaučiama, kad 
įnašas yra padarytas. Koncertų 
rengimo ateitis priklausys nuo jų 
lankymo, ypač reikalingos pagal
bos. Būtų gaila, jei susidariusi 
būklė sutrukdytų tolimesnį kon
certų rengimą. Šio koncerto ren
gimu, kaip ir kitais šiuo metu vyks
tančiais ateitininkų darbais Ha
miltone, rūpinosi Felicija Gudins- 
kienė, Dalia Trumpickienė ir Ži
butė Vaičiūnienė. Džiaugiamės jų 
veikla ir linkime joms nepavargti.

Hamiltono ateitininkai
ELENA KUBILIENĖ Lietuvo

je įsteigė organizaciją “SOS vai
kai” globoti našlaičiams, kurių 
Lietuvoje yra gana gausus skai
čius. Neseniai Toronte ji padarė 
platų pranešimą apie našlaičių 
būklę, kur dalyvavo atstovės ir iš 
Hamiltono. Išklausę pranešimo, 
po kelių rimtų pasitarimų ėmėsi

A. Naudžiūnas, partijos patarėjas 
V. Šurupovas, Vilniaus partijos 
vadas V. Lazutka, antrasis sekre
torius V. Chadunkinas, kariškos 
radijo įmonės partijos sekreto
rius, pažįstamas kaip Dostal. Ži
nios paimtos iš karininkų prane
šimo, paskelbto Maskvoje.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS paskelbimo 73-sias metines 
mūsų apylinkėje paminėjome va
sario 22 d. Paskaitą anglų ir lie
tuvių kalba skaitė S. Vanagaitė- 
Cotė, primindama kai kuriuos 
Lietuvos praeities įvykius. Šį kar
tą minėjime dalyvavo daugiau 
jaunimo, sukūrusio mišrias šei
mas ir geras tuzinas darželio am
žiaus vaikų, kurie greitai susipa
žinę žaidė didelėje “Minellio” 
valgyklos salėje. Minėjimo pabai
goje, kaip ir anksčiau, buvo bend
ra vakarienė.

KUN. VALDAS BRAUKYLA iš 
Mississaugos mus aplankė kovo 
10 d. ir Blessed Sacrament šven
tovėje pravedė priešvelykinį su
sikaupimą. Pirmą sykį jis mus ap
lankė prieš Kalėdas. Nuo Missis
saugos mus skiria 700 km. kelias, 
bet prieš didžiąsias šventes kuni
gų niekuomet nebuvome pamiršti. 
Anksčiau mus aplankydavo klebo
nas kun. J. Staškus ir kun. K. Kak
nevičius. Po susikaupimo švento
vėje visi susirinko į parapijos sa
lę popietei, kur paminėjome Ko
vo 11-tosios, Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo pirmąsias me
tines. Atlikta ir aukų rinkliava 
vaistams bei medicinos reikme
nims, siunčiamiems į Lietuvą. V.V.

Winnipeg, Manitoba
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

metinis susirinkimas įvyko sek
madienį, kovo 3, tuoj po pamaldų 
šventovės salėje. Vietoje sergan
čio parapijos komiteto pirminin
ko J. Grabio susirinkimui pirmi
ninkavo E. Fedaras, sekretoriavo 
komiteto narys V. Rutkauskas. Su
sirinkimas pradėtas prel. J. Ber- 
tašiaus malda. Po protokolų skai
tymo prel. J. Bertašius apžvelgė 
praėjusių metų veiklą, pažymėda
mas, kad parapijos pajamos, nors 
ir yra pelno, bet,palyginus su anks
tyvesniais metais, yra žymiai su- 
mažėjusios. Mažėja parapijiečių 
skaičius, tuo pačiu ir aukotojų. 
Buvo pranešta vyskupijos planuo

jamos 75 metų sukakties progra
ma. Į anksčiau iškeltą klausimą 
dėl kunigo pavaduotojo prel. J. 
Bertašius gavo atsakymą: kol toks 
atsiras, gali tęstis ketverius me
tus. Parapijiečių įsijungimas 
į kasdieninį reikalų tvarkymą 
yra ne tik pageidautinas, bet ir 
labai būtinas palengvinti klebo
nui darbų naštą. Po susirinkimo 
visi dalyviai parapijos moterų 
buvo pavaišinti karštais pietu
mis.

FOLKLORAMA ’91. KLB Winni
peg© apylinkės valdyba nutarė ir 
šiemet joje dalyvauti, išsiunti
nėjo apylinkės lietuviams laišką, 
kviečiantį savanorius padirbėti 
lietuvių paviljone “Vilnius”. Pati 
valdyba jau vykdo planavimo dar
bus ir kviečia visus savanorius 
nedelsiant atsiliepti. Šiuo metu, 
kai Lietuvos vardas skamba vi
same pasaulyje, reikia jai tinka
mai atstovauti. Visų pareiga rū
pintis, kad pasisektų gerai suor
ganizuoti lietuvių paviljoną. EKK

DR. ARŪNAS ŠLEKYS, KLB Kal- 
gario apylinkės pirmininkas, skai
to Kalgario Coalition for Democra
cy paruoštą deklaraciją, kuri buvo 
įteikta ministeriui pirm. B. Mul
roney 1991 m. sausio 26 d.

Calgary, Alberta
KALGARIO LIETUVIAI Nepri

klausomybės šventę paminėjo va
sario 23 d., 6 v.v. Mišios už Lietu
vą buvo atlaikytos O.L. Queen of 
Peace lenkų šventovėje. Reikia 
pažymėti, kad šios parapijos kle
bonas kun. Z. Olbrys ir kun. K. 
Dabrowski labai mielai sutiko at
laikyti šias pamaldas. Žinodami, 
kad lietuviai kalgariečiai neturi 
savo parapijos, kvietė ir ateityje 
naudotis jų šventove. Abu kunigai 
ir vienuolės pareiškė lietuviams 
užuojautą dėl žiaurių įvykių Vil
niuje ir linkėjo greitai sulaukti 
visiškos nepriklausomybės Lietu
vai. Po pamaldų salėje buvo vaka
rienė ir meninė programa. Šiai 
progai pritaikytą kalbą pasakė 
KLB Kalgario apylinkės valdybos 
pirm. dr. A. Šlekys. Po jo žodį ta
rė latvių atstovas W. Kards. Bu
vo sugiedoti Kanados ir Lietuvos 
himnai. Įdomią programą atliko - 
A. Lederis, A. Krausas, B. Šleky- 
tė, A. Šlekytė ir R. Astravaitė.

N. Astravienė

■ B ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

iniciatyvos sudaryti Hamiltone 
komitetą, kuris vasario 3 d. pasi
skirstė pareigomis: pirm. Danutė 
Vaitiekūnienė, vicepirm. Elena 
Gudinskienė, ižd. Putonė Robin
son, sekr. Marytę Biekšienė, na
rės - Aldona Čerškienė, Danutė 
Jonikienė, Felicija Venckevičie- 
nė. Komitetas sėkmingai veikia: 
surinkta nemažai drabužių, ren
kamos aukos persiuntimo išlai
doms padengti. Balandžio 7, At
velykio sekmadienį, Jaunimo cent
re komitetas rengia pusryčius ir 
maloniai kviečia visus pasivai
šinti varškėčiais, lašiniuočiais ir 
kitais skanumynais. Taip pat ge
gužės 24 d. Mountain Plaza vieto
vėje (Upper James) rengia kepi
nių išpardavimą-bazarą. Komite
tas prašo visuomenę atkreipti dė
mesį į šios organizacijos kilnų 
tikslą, ir dėkoja visiems, kurie at
skubėjo su aukomis. M.B.

Sault Ste. Marie, Ont.

Kalgario lietuviai Nepriklausomybės minėjimo metu 1991 m. vasario 23 d. 
Iš kairės: R. Šlekienė, D. Šlekytė, dr. A. Šlekys, N. Astravienė, A. Šlekytė, 
B. Šlekytė, R. Astravaitė, A. Lederis, A. Krausas

JAV lietuvių fondo tarybos 
sausio 31 d. posėdyje Čikagoje 
buvo patvirtinta naujoji valdyba 
ir tarybos komisijos. Jau 1990 
m. pabaigoje valdybos pirmi
ninku buvo perrinktas advoka
tas Algirdas Ostis, o tarybos 
pirmininku išrinktas ekonomis
tas Povilas Kilius, vadovavęs 
pelno skirstymo komisijai. Fon
do valdybon įsijungė: pirm. A. 
Ostis, vicepirmininkai Ofelija 
Baršketytė, Vaclovas Momkus, 
Marija Remienė, Ramona Stepo
navičiūtė ir Aras Žlioba, sekr. 
Alė Steponavičienė, ižd. Kostas 
Dočkus, informacijai Juozas Žy- 
gas, specialiems reikalams An
tanas Juodvalkis —JAV lietuvių 
fondo leidinio redaktorius. Su
sirinkime patvirtinti tarybos 
pirm. P. Kiliaus pasiūlyti nau
jieji komisijų pirmininkai: Ma
rija Remienė — pelno skirsty
mo, Stasys Baras — finansų, An
tanas Juodvalkis — spaudos, 
Jonas Valaitis — įstatų, Kazys 
Ambrozaitis — palikimų.

Fondo tarybos posėdyje pasi
džiaugta gerais 1990 m. rezulta
tais. Lietuvių fondo kapitalas 
pasiekė $5.179.400, padidėjęs 
$628.000. o padidėjimo $279.000 
gauta aukomis, $349.000 — pali
kimais. Pelno skirstymo komisi
jai šiemet leista naudotis rekor
dine $275.000 suma. Fondo narių 
metinis suvažiavimas įvyks kovo 
23 d. Jaunimo centre. Šiame ta
rybos posėdyje aptarta jo darbo
tvarkė, numatyti pranešėjai. 
Problema tapo pernykščiame 
narių suvažiavime paskirtas 
milijonas dolerių nepriklauso
mos Lietuvos reikalams. Fondo 
taryba buvo įgaliota paruošti 
atitinkamus įstatų pakeitimus. 
Galvosūkį sudaro pasikeitusi 
politinių įvykių raida, okupan
tų panaudota jėga ir netgi krau
jo praliejimas. Taryba savo po
sėdžiuose nutarė, kad tokiose 
aplinkybėse abejones kelia to 
milijono dolerių perdavimas 
Lietuvos institucijoms. Narių 
suvažiavimui bus pasiūlyta pa
keisti LF įstatų 40-tą paragra
fą. Lietuvai paskirto milijono 
dolerių reikalams planuojama 
sušaukti specialų narių suva
žiavimą liepos 27 d.

Šakių apskrities lietuvius jun
gia Čikagoje įsteigtas jų klubas, 
1990 m. veiklą užbaigęs metiniu 
narių susirinkimu spalio 24 d. 
Jam vadovavo valdybos pirm. 
Bronė Žemgulienė, pasveikinu
si susirinkusiuosius ir paprašiu
si susikaupimo minute pagerbti 
du mirusius narius — Juozą Ta- 
mulį ir Antaniną Sabaliauskie
nę. Buvo priimtas paskutinio su
sirinkimo protokolas, perskai
tytas sekr. Juozo Vasiukevičiaus. 
Susirinkimo dalyviai lietuviš
kiems reikalams iš savo kuklaus 
iždo paskyrė $325: JAV lietuvių 
fondui — $100, “Draugui”, “Mar
gučiui”, Jaunimo centrui ir Va
sario 16 gimnazijai — po $50, 
“Lietuvos aidų” radijo valandė
lei — $25. Palikta ta pati klubo 
valdyba: pirm. Bronė Žemgulie
nė, vicepirm. Vladas Bražionis, 
sekr. Juozas Vasiukevičius, ižd. 
Juozas Jurkšaitis ir finansų 
sekr. Janina Skama.

Brazilija
Vasario 16 skirtas Mišias Sao 

Paulo Šv. Juozapo lietuvių baž
nyčioje koncelebravo klebonas 
kun. J. Šeškevičius, kun. P. Ur- 
baitis, SDB, ir kun. Pr. Gavėnas, 
SDB. Pamoksle kun. J. Šeškevi
čius kalbėjo apie Kruvinojo sek
madienio įvykius Vilniuje ir 
perskaitė žuvusių lietuvių pa
vardes. Pamaldų dalyviai kartu 
sukalbėjo Lietuvos pasiaukoji

mo Švč. Jėzaus Širdžiai aktą. 
Po pamaldų prie Laisvės pa
minklo Lietuvos respublikos 
aikštėje buvo iškelta Lietuvos 
vėliava su Brazilijos ir Sao Pau
lo valstijos vėliavomis. Sese
lių pranciškiečių gimnazijos 
salėje surengtas Vasario 16 mi
nėjimas buvo pradėtas Brazili
jos lietuvių bendruomenės at
stovo Jono Valavičiaus kalba. 
Minėjimo dalyvius sveikino Bra
zilijos lietuvių jaunimo sąjun
gos valdybos pirm. Marijus Jur
gis Šinkūnas su kitų lietuviškų
jų organizacijų atstovais. Pa
grindinį žodį tarė kroatų kilmės 
filosofijos prof. dr. Z. Lopari- 
cas, sekantis įvykius Lietuvoje 
ir apie juos rašantis brazilų 
spaudoje. Trumpą programą at
liko Lietuvių katalikų bendruo
menės choras, “Palangos” skau
tų chorelis ir vienu tautiniu šo
kiu įsijungęs “Nemuno” an
samblis.
Prancūzija

Politinė pagalba Lietuvai — 
aktualiausias klausimas ne tik 
lietuviams, bet ir jų bičiuliams 
prancūzams. Šiam tikslui įsistei
gė net dvi draugijos: “Solidarite 
France — Pays baltes” ir “Asso
ciation Passerelle — France-Li- 
tuanie”. Pirmoji išleido kreipi
mąsi į prancūzų visuomenę, pra
šydama pasirašyti paruoštą teks
tą Prancūzijos prezidentui F. 
Mitterandui, kad jis pripažintų 
Lietuvos nepriklausomybę ir už
megztų diplomatinius ryšius. 
Kreipimąsi pasirašė — vertėjas 
Jean-Louis Chavarot, universi
teto dėstytojas Yves Hamant ir 
aktorius Jean-Christophe Mon- 
čys. Panašią akciją vykdo ir ant
roji draugija, įsisteigusi 1990 
m. birželio mėnesį. Jos vadovė 
— Mireille Lukoševičius. Be to, 
ši draugija — “Association Pas
serelle” (“Liepto sąjunga”) rū
pinasi vaikų iš Lietuvos globa. 
Šį pavasarį ji laukia 35 vaikų 
iš Vilniaus. Jie bus apgyvendin
ti tris savaites prancūzų šeimo
se. Minėtoji draugija buvo paruo
šusi sveikinimo korteles Lietu
vos prez. V. Landsbergiui Kovo 
11 proga.

Vokietija
A. a. Viktoras Sutkus, Lietuvos 

kariuomenės kūrėjas-savanoris 
ir jos pulkininkas leitenantas, 
mirė 1990 m. gruodžio 28 d. Bad 
Kreuznache, sulaukęs 88-rių me
tų, ir buvo palaidotas sausio 3 
d. Hiutenfeldo kapinėse. Pokari
nėje Vokietijoje velionis įsijun
gė į amerikiečių darbo kuopas ir 
vadovavo lietuvių kuopoms įvai
riose vietovėse, ilgesnį laiką 
praleisdamas Darmstadte ir 
Schwetzingene. Finansinėmis 
aukomis rėmė Vasario 16 gimna
ziją, JAV leidžiamą “Karį”, tau
tinės minties savaitraštį “Dir
vą” ir “Vilties” draugiją. Buvo 
įsijungęs VLB veiklon — yra dir
bęs jos garbės teisme, taryboje 
ir valdyboje. Su žmona Veronika 
ruošėsi persikelti Romuvos pi- 
lin ir jau buvo išsinuomojęs bu
tą, bet mirtis sutrukdė planus. 
Gedulines Mišias mažoje Hiu
tenfeldo katalikų bažnyčioje 
atnašavo ir pamokslą sakė kun. 
Jonas Dėdinas. Kapinių koply
čioje prie karsto stovėjo tau
tiniais drabužiais pasipuošę 
Vasario 16 gimnazijos mokslei
viai. VLB valdybos ir Vasario 
16 gimnazijos vardu su velio
niu atsisveikino jos direktorius 
A. Šmitas, Lietuvių-vokiečių 
draugijos vardu — dr. J. Norkai- 
tis. Į laidotuves įsijungė apie 
60 lietuvių ir vokiečių. Apeigas 
atliko kun. J. Dėdinas. Našlė 
Veronika visus pakvietė pie
tums Vasario 16 gimnazijos val
gykloje.

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

“THE SAULT STAR”, šio miesto 
dienraštis, paskelbė pavardes aš- 
tuonių asmenų, kurie sausio 13 d. 
bandė perimti Lietuvos valdžią. 
Tai Vilniaus įgulos vadas gen. V. 
Uskopčikas, Lietuvos Maskvai iš
tikimų komunistų vadas M. Buro
kevičius, ideologas J. Jermalavi- 
čius, partijos sekretorius maj. gen.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS “TALKA”

NRS WESTSIDE REALTY INC.
—------- ■>MB———■»>-»_

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti.

Lina Kuliavienė

HAMILTON TRAVEL BUREAU 
764 Barton St. E., Hamilton, Ont. 
Reg. 1035989. Tel. 549-4149 arba 
549-4140. Sutvarkome keliones į 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan
tiems Kanadoje duodame sveikatos 
draudą. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per- 
vežame autobusu keleivius į Mont
real! ir iš Montrealio.

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

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

AKTYVĄ! PER 34 MILIJONUS DOLERIŲ

2323 Bloor St. West nr. 218, loronto, Ontario M6S 4W1 
(Windermere - Bloor kampas)

Tel. (416) 767-9000 Fax (416) 767-0382

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas"
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.. 7.5% 
santaupas........................... 6%
kasd.pal.taupymo s-ta .... 5.5% 
90 dienų indėlius ................ 9%
1 m. term, indėlius ..........  9.5%
1 m. term.ind.mėn.pal..9% 
3 m. term.indėlius ............ 9.5%
RRSP ir RRIF (pensijos)...7% 
RRSP ir RRIF 1 m.............. 9.5%
RRSP ind. 3 m.................... 9.5%

IMAME UZ: 
asmenines paskolas........ 15%
nekiln. turto pask. 1 m....11% 
nekil.turto pask. 3 m. .. 11.75% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”



Lietuvon išvykstančius Kanados parlamentarus (iš kairės) DAVID STU- 
PICH ir JESSE FLIS Toronto orauostyje išlydi ir naujausi? “TŽ” numerį 
įteikia KLB krašto valdybos vicepirmininkas ALGIRDAS VAIČIŪNAS

Dabarties įvykiai Lietuvoje
Prisiminė Lietuvą

Popiežius Jonas Paulius II 
kovo 13 d. bendroje audienci
joje, kaip praneša LIC, vėl pri
siminė Lietuvą, iškeldamas 
lietuvių tautos teisingus sie
kius. Savo žodį, skirtą Lietu
vai, užbaigė: “Šiomis kovo mė
nesio dienomis maldoje telkia
mos prie šv. Kazimiero kapo 
Vilniuje. Drauge su visa lietu
vių tauta, kurios globėju yra 
šv. Kazimieras, jungiamės į ko
vą už šios broliškos tautos tei
ses”.

rūpinosi Norvegijos Helsinkio 
komiteto grupė, Norvegijos 
jaunimo taryba, Bažnyčios or
ganizacija ryšiams su užsieniu 
palaikyti ir organizacija “Atei
tis mūsų rankose”.

Premijos tarybai pirminin
kavo Norvegijos parlamento 
pirmininkas Jo Benkow. Ją 
Lietuvos prezidentui įteikė 
Oslo universiteto rektorius 
Inge Lonning, kaip solidaru
mo ir draugiškumo simbolį 
dviejų mažų Europos tautų.

Kovo 11-sios metinės

tybių faktinos nepriklausomy
bės, pasiaiškinant, kad šių kraš
tų vyriausybės nekontroliuoja 
teritorijų.

Naujas planas

Kanados parlamentarai Vilniuje
KLB valdžios reikalų raštinės, 

veikiančios Otavoje, pranešimu, 
trys Kanados parlamentarai ko
vo 12 d. išskrido į Pabaltijį ste
bėti Sovietų Sąjungoje įvykusio 
referendumo. Delegaciją suda
rė: Pauline Browes (PC Scarbo
rough Centre), Jesse Fits (Lib. 
Parkdale, High Park) ir David 
Stupich (NDP Nanaimo, BC). Vyt. 
Čuplinskas, tvarkantis valdžios 
reikalų raštinę, buvo susisie

kęs su Vilniuje dirbančia Mirga 
Šaltmiraite, ir jie sudarė smul
kią parlamentarų kelionių, pri
ėmimų, pasimatymų programą. 
Kaip Kanados valdžios oficia
lūs atstovai, finansuojami Ota
vos, išvyko be KLB palydovų. 
Sudarytoji programa labai pa
dėjo jiems pasiruošti ir nuvy
kus orientuotis. Parlamentarai 
į Otavą grįžo kovo 19 d.

KLB inf.

Kovo 10, sekmadienį, Kovo 
11-sios išvakarėse Šv. Tėvas 
sakė — kas dieną širdimi ir 
malda esame drauge su Lietu
va; Apaštalų Sostas atidžiai 
seka lietuvių tautos pasirink
tą kelią, jos patiriamas kan
čias, tikisi, kad visi lietuvių 
siekiai bus įgyvendinti pagal 
teisingumo dėsnius.

Taikos premija V. Landsbergiui
LIC pranešimu, kovo 11 d. 

Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos iškilmingoje sesijoje jos 
pirmininkui Vytautui Lands
bergiui buvo įteikta Norvegi
jos tautos beveik trijų milijo
nų kronų ($500,000) taikos pre
mija. Ji buvo renkama iš Nor
vegijos žmonių nuo š.m. sausio 
13 d., kai Vilniuje įvyko žmo
nių žudynės. Premijos rinkimu

UP pranešimu, kovo 11 d. 
Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos sesijoje buvo paminėtos 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo metinės. Pasak ži
nių agentūros, Sov. Sąjungos 
prezidentas Gorbačiovas Kovo 
11-sios aktą, o taip pat Latvi
jos ir Estijos panašius aktus, 
paskelbė negaliojančiais. Iki 
šiol padaryta menka pažanga 
išspręsti šių kraštų atsiskyri
mą derybose. Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos prezidiu
mas skelbia, kad atsiranda 
“naujų agresijos ženklų prieš 
respubliką”. Taip pat padau
gėjo žmonių varginimai, atlie
kami sovietų kareivių.

Nors JAV ir daugelis Euro
pos valstybių nepripažįsta 
prievartinio įjungimo, bet iki 
šiol nepripažino Baltijos vals-

Kaip praneša Reuterio agen
tūra, kovo 8 d. Kremlius paskel
bė naujausią Sov. Sąjungos su
darymo planą. Naujoje Sąjun
goje respublikos galėsiančios 
laisvai tvarkyti savąjį vysty
mąsi, palaikyti diplomatinius 
ir prekybos ryšius su užsienio 
valstybėmis, pasirašyti tarp
tautines sutartis. Turėsian
čios taipogi teisę ir pasitrauk
ti iš Sąjungos, bet tai būtų su 
atitinkamomis sąlygomis ilga 
procedūra. Būsiąs naujas ir 
sąjungos vardas — suverenių 
valstybių federacija ar pana
šiai. Centrinės vadovybės ži
nioje liktų gynyba, sienų ap
sauga, užsienio politika, eko
nomika su užsieniu, valstybi
nis biudžetas. Žinių agentūra 
pažymi — Baltijos respublikos 
ir Gruzija naujos sutarties pa
sitarimuose nedalyvavo ir sie
kia pilnos nepriklausomybės.

Kitos žinios

Kvebeko liberalų suvažiavimas

ar jau atidavei savo dalį?
Čekius rašyti: Kanados lietuvių bendruomenė — PLV 
Aukas siųsti: Pagalbos Lietuvai vajus (PLV),

1011 College Street, Toronto, Ontario M6H 1A8 Canada.

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.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai
• AC langai ir sienų sekcijos
• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

AMERICAN EXPORT-IMPORT INC. 
Chicago, III. 60441, U.S.A.

Canadian European Export-Import Co.
Centrinė įstaiga - 597A Annette St., Toronto, Ont. M6R 2M9 Canada. 

Tel. (416) 604-4602, FAX (416) 604-7361.
404 Roncesvalles Ave..Toronto, Canada M6R 2M9 

Tel. (416) 534-3860, FAX (416) 533-4910.

Siunčiame siuntinius į Ukrainą, Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Gudiją, Moldaviją, Krymą, Leningradą, Maskvą 
Tikra naujiena - niekad nebuvo taip daroma
• Garantuotai žemiausios kainos, siuntinius pristatome į namus - 

patikimas, patikrintas patarnavimas.
• Visos kainos įskaitomos į persiuntimą, gavėjas nieko nemoka.
• Siunčiame naujų ar senų drabužių siuntinius, nemažesnius 5 kg 

ar 12 svarų.
• Siunčiame maisto siuntinius - reguliariai ar skubiai, pristatoma 

per 2-3 savaites.
• Persiunčiame pinigus - tiesiog iš rankų į rankas jūsų norimam 

asmeniui.
• Pasiunčiaine gėles.
• Besilankantiems Kanadoje duodame sveikatos draudą ($121.50 

trims mėnesiams).
• Parduodame automobilius visoje Rusijoje.
Esant blogai padėčiai jūsų gimtuose kraštuose, mes mažiname 
persiuntimo ir patarnavimo kainas JAV, kiek sąlygos leidžia.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
sius J. Allairo komiteto pasiū
lymus, suvaržančius dabarti
nes Kanados vyriausybės tei
ses. Liko net ir komiteto nuta
rimas, kad tuos 22 per didelius 
reikalavimus turi priimti Ka
nados vyriausybė derybose su 
Kvebeku. Priešingu atveju 
premjero R. Bourassos vyriau
sybė 1992 m. gruodžio 21 d. pra
ves gyventojų referendumą 
Kvebeko nepriklausomybės 
klausimu.

Skaudaus smūgio susilaukė^ 
Kvebeko liberalų veteranas 
Claude Ryanas, norėjęs įvesti 
papildą į J. Allairo pasiūly
mus, kad jie tėra įvadas į Ka
nados ir Kvebeko derybas, bet 
ne galutinis pagrindas. C. Rya
nas, vadovavęs Kvebeko libe
ralams 1978-82 m., atnešė pra
laimėjimą Kvebeko partijos 
premjero R. Levesque’o pa
skelbtam referendumui nepri
klausomybės klausimu. Suva
žiavimo dalyviai dabar jam 
netgi neleido tarti žodžio apie 
siūlomą papildą, svarbų Kve
beko ir Kanados deryboms.

Skilimo pavojus
Savivaldybių reikalų minis- 

teris C. Ryanas, pasipiktinęs 
tokiu Kvebeko liberalų atsto
vų elgesiu, išėjo iš suvažiavi
mo salės. Kilo rimtas pavojus, 
kad jis, visada gynęs Kvebeko 
pasilikimą federacinėje Ka
nadoje, gali pasitraukti iš 
premjero R. Bourassos vyriau
sybės, nusivylęs separatizmo 
bacilomis užsikrėtusiais libe
ralais. Savivaldybių reikalų 
ministeris C. Ryanas yra labai 
svarbus premjero R. Bouras
sos planams. Jam teks perkel
ti $500 milijonų provincinių 
mokesčių į savivaldybių mo
kesčius. Be to, C. Ryanas tvar
ko provincijos reikalus su 
maištauti pradedančiais in
dėnais ir prižiūri kontrover
sinio prancūzų kalbos įstaty
mo vykdymą.

C. Ryanas, tik suvažiavimui

pasibaigus, pranešė žurnalis
tams savo nutarimą pasilikti 
premjero R. Bourassos vyriau
sybėje. Jis esąs tikras, kad fe
deracinės Kvebeko idėjos ne
bus išstumtos iš ministerių ka
bineto.

Bourassos posūkis
Baigminiame žodyje suva

žiavimo dalyviams premjeras 
R. Bourassa, matyt, vengdamas 
galimo liberalų susiskaldymo, 
pagrindinį dėmesį skyrė Kve
beko ryšiams su Kanada. Pa
sak jo, liberalai sieks atnau
jintų Kvebeko ryšių su federa
cine Kanada. Juk Kvebeką ir 
Kanadą jungia du šimtmečius 
trukusi bendra istorija. Būtų 
klaidinga pasaulyje plataus 
pripažinimo susilaukusią fe
deracinę Kanadą suskaldyti 
į tris dalis — Vakarų Kanadą, 
Kvebeką ir Rytų Kanadą.

Tai buvo aiškus premjero R. 
Bourassos bandymas atvėsin
ti separatistines nuotaikas 
Kvebeko jaunesniųjų liberalų 
eilėse ir nuraminti suvažiavi
me apstumdytus senesniuo
sius federacijos šalininkus. 
Suvažiavimas patvirtino per 
didelius J. Allairo komiteto 
reikalavimus Kanadai, bet pa
tvirtinimas neužtikrina, kad 
jų visų laikysis premjero R. 
Bourassos vyriausybė. V. Kst.

— Buvęs JAV prezidentas Ri
chard M. Nixon, lankydamasis 
Sov. Sąjungoje, kaip praneša 
Lietuvos aukščiausiosios tary
bos informacijos biuras, at
vyks ir į Lietuvą. Kovo 23 d. 
Lietuvos vyriausybės lėktuvu 
bus atskraidintas į Vilnių. Čia 
jis susitiks su parlamento ir 
vyriausybės vadovais, apžiūrės 
Vilnių ir aplankys sovietų ka
riuomenės užimtas vietas. Su 
buvusiu prezidentu, be paly
dos, žada keliauti ir televizi
jos programos “60 minučių” at
stovai.

— Vilniuje lankėsi 3 Brita
nijos parlamentarai, susitiko 
su prezidentu V. Landsbergiu, 
apžiūrėjo užimtus pastatus, da
lyvavo Vilniaus universitete 
lietuvių-anglų draugijos susi
rinkime. Pasak parlamentarų, 
Lietuvoje turėtų pastoviai bū
ti užsienio stebėtojai. Angli
ja turi teikti Lietuvai politinę 
pagalbą.

— Vilniaus radijo įmonės 
darbininkai streikavo vieną 
valandą, protestuodami prieš 
radijo ir televizijos pastato 
užėmimą. Darbininkai nusiun
tė įspėjimo telegramą sovie
tų vyriausybei, reikalaudami 
grąžinti pastatą Lietuvai; nu
bausti nusikaltėlius, atlygin
ti nuostolius. Priešingu atve
ju, įmonė gali išeiti į pilną 
streiką, nutraukdama produk
tų tiekimą Sov. Sąjungos res
publikoms. J.A.

OFFORD
LTD.

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

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

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

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

NAUJOVĖ-UŽ ONTARIO RIBŲ SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NEMOKAMAS TEL. 1-800-661-0210 už Ontario ribų. 

Siųskite į 597A Annette St., Toronto, Ont. M6S 2C3. Toronto miestas
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Ir italai remia Lietuvos laisvės kovą. Šilerio instituto surengtoje demonst
racijoje Milano mieste ryškėja plakatas su įrašu: “Išveskite Gorbačiovo 
kariuomene iš Lietuvos”

AtA Į

JUOZUI GRYBUI
mirus,

žmonai IRENAI, sūnui POVILUI su šeima bei kitiems 
giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia —

Rokas ir Giedrė Stepulaičiai
Edis Krakaitis
Erna Denis

AtA 
JONUI DZIEMIONUI

Punske mirus,

seserį JULIJĄ KAMAITIENĘ, brolį ALGIMANTĄ
DZIEMIONĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame -

A. Žukauskienė B. Rukšėnienė

B. D. Kriaučiūnai T. P. Kareckai

A. V. Apanavičiai B. F. Ankudavičiai

AtA 
JUOZUI ZkBROM/kVIČIUI

Lenkijoje mirus, 

dukterį KRISTINĄ RUDAITIENĘ ir jos šeimą 
. nuoširdžiai užjaučiame-

A. Žukauskienė B. Rukšėnienė
B. D. Kriaučiūnai T. P. Kareckai

B. F. Ankudavičiai

J&L SULIMIERSKI and ASSOC.

income Im s
2290 Bloor street W.(at Durie) Toronto, 252-4566 (or 709-4558 )

KOVOKIME SU GOBŠIA MOKESČIŲ SISTEMA!
Remdamiesi šiuo šūkiu, mes patikriname savo klientų kiekvieną atvejį, žiūrime tikras ir užslėptas gali

mybes, kaip sumažinti mokesčius jūsų naudai. Tokioje situacijoje, kaip nuo kuklaus $28,275 uždarbio, rei
kia mokėti 42%(!) nuo kiekvieno uždirbto dolerio. Esant sudėtingom mokesčių taisyklėm, kiekvienais metais 
milijonai mokesčių mokėtojų permoka jau ir taip aukštus mokesčius (atminkite Kanados mokesčių įstaiga 
nežiūrės, kad jums būtų geriau), bet mūsų TAX-PRO kompiuterinė sistema lengvai apskaičiuos jūsų naudai

Naudodami šią programą, mes garantuojame, kad mūsų mokesčių apskaičiavimai yra naudingi jums 
ir daromi kaip galima daugiau sumažinti jūsų mokesčius, ir tai atliekama su moraliniu įsipareigojimu

JEI KLIENTAS NĖRA PATENKINTAS, JOKIO ATLYGINIMO IŠ JO NEIMAM
Savo įstaigoje, 2290 Bloor St. W., mes tuojau galime jums parodyti kompiuterio pagalba apskaičia

vimo rezultatus. Mes garantuojame, kad mūsų apskaičiavimai yra šimtaprocentiniai teisingi.
Jei klientas nėra pilnai patenkintas, mes grąžiname jam originalius dokumentus ir neimam jokio atlygi

nimo. Priešingai, mes net siūlome $20.00 dovanai tam, kuris parodytų kaip geriau užpildyti mokesčiu 
grąžinimo lapus.

VIENKARTINIS ATLYGINIMAS PILNŲ METŲ PATARNAVIMUI
Musų patvirtinti prekybininkai

—R&R INTERPOSTMIR CO.
1055 Broadway, 
Buffalo NY 14212

Tel. (716) 894-9880

PIAST ENTERPRISES LTD.
121 Roncesvalles Ave. 

Toronto. Ontario M6R 2K9
Tel. (416) 531-8786

UKRAINIAN GIFT SHOP 
11758 Mitchell, Hamtramck 

Ml 48212, Detroit 
Tel. (313) 892-6563 < n

ARKA LONDON 
680 Dundas St. E. 
Tel. (519) 438-5271

><
BOMAR INC. 

4754’/? W. Belmont Ave.
Chicago 60641 (ILL) 
Tel. (312) 736-3136

u<z
BIG WIN CENTER

760 Brant St., 
Burlington, Ontario 
Tel. (416) 639-7547

J UNIPOL TRAVEL
8831 49th St., Pinellas Park 

Florida 34656
Tel. (813) 544-8700 KA

KAZAN TRADING CO.
83 Shanley St. 
Kitchener, Ont. 

Tel. (519)743-7653

-L* /■*

UNIVERSAL TRAVEL 
4117 Bee Ridge Rd., Sarasota 

Florida 34233 
Tel. (813) 377-9025

. - • SILESIA CO.
37 Hellems Ave., 
Welland, Ontario 

Tel. (415) 734-4487

SVARBUS PRANEŠIMAS
TORONTO MIESTE ATMATOS NEBUS IŠVEŽAMOS 

DIDĮJĮ PENKTADIENĮ, 1991 m. KOVO 29 ir 
VELYKŲ PIRMADIENI BALANDŽIO 1 d.

Normalus penktadienio atmatų išvežimas bus atlik
tas balandžio 2, antradienį.

Normalus pirmadienio atmatų išvežimas bus atliktas 
balandžio 4, ketvirtadienį.

Laikykime Torontą švarų išnešdami atmatas atitinkamom 
dienom. Niekados nedėkite sudužusių stiklų ar kitokių 
aštrių daiktų į plastikinius maišus.

Nicholas Vardin, P. E n g., 
miesto inžinierius ir įgaliotinis, 
viešųjų darbų ir aplinkos skyriaus

Mūsų atlyginimo dydis remiasi jūsų mokesčių grąžinimo lapų pildymo sudėtingumu ir yra teisingai apskai
čiuojamas mūsų kompiuterio. Nežiūrint didelių pakeitimų ir pridėtinių mokesčių formos sudėtingumų, praktiškai 
savo atlyginimą laikome praeitų metų lygyje. Kompiuterio dėka ne tiktai mūsų apskaičiavimai yra aukščiausios 
kokybės (daugiau kaip 20 sąskaitybos kompanijų - “chartered accounting companies" - naudojasi mūsų 
patarnavimu), bet ir atlyginimas yra labai žemas (pvz. paprastų mokesčių lapų užpildymas - $26.00, statistiniu 
lapų užpildymo vidurkis — tarp $29.00 ir $39.00).
Be to mes teikiame AUTOMATIŠKĄ 25% NUOLAIDĄ jūsų sutuoktiniui(ei).
Atlyginiman taipgi įeina:

• Ištisų metų mokesčių apskaičiavimo pagalba.
• Vienkartinis patarimas pradedant arba parduodant savo verslą.
• Investavimo patarimas, arba /
• nuomojimo nuosavybės pajamų patarimas.
• Investuoto pastato nuomojimo pajamų patarimas.

DĖL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ SKAMBINKITE tel. 769-4558.

DĖMESIO VERSLININKAI! Atsiminkite, kad verslo nuostoliai yra atimami 
nuo kitų pajamų šaltinių, tokiu būdu sumažinant jūsų mokesčius arba padidi
nant mokesčių grąžinimo sumą. Dėka mūsų “BUSINESS 1” programos, 
mes teikiame platų patarnavimą už neįprastai žemą atlyginimą: • knyg- 
vedyboje, • pajamų ir išlaidų lapuose, • balanso lapų paruošime.

(staiga atidaryta darbo dienomis nuo 10 v.r. - 19.30 v.v., 
šeštadieniais nuo 10 v.r. - 16 v.v.
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“Viltis tamsoje77 a-kalnius
Dienoraštis Lietuvoje gimusio autoriaus, pergyvenusio žydų tragediją vokiečių okupacijos 

metais, vėliau tapusio Izraelio valstybės diplomatu

6 psl, • Tėviškės žiburiai • 1991. III. 19 - Nr. 12 (2143)

Vilnius Kremliaus viršūnėse
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

42.III.17, psl.55
Autorių šiurpas nukratė, kai 

jis patyrė iš laikraščio apie žmo
gų “in Saukiavy”, kuris buvo pa
kartas už slėpimų rusų karo be
laisvių.

Šia proga tenka pastebėti, kad 
lietuviai gelbėjo ne tik žydus, bet ir 
kitų tautų nuskaustus žmones, net 
anuometinius mūsų priešus lenkus, 
rusus ir vokiečius. Apie 15.000 len
kų karių buvo išlaikoma valdžios ir 
apie 10.000 jų inteligentijos buvo 
remiama vietos gyventojų. Daug ru
sų iš karto buvo slepiama gyvento
jų, o vėliau, vokiečiams leidžiant, 
daug belaisvių buvo ūkininkų pri
imami ūkio darbams. Kaip darbinin
kai jie buvo menki, nes fiziškai la
bai nualinti. Taigi ūkininkai juos 
dažnai priimdavo iš pasigailėjimo. 
Kai kurie ūkininkai priimdavo net 
po du žmones. Kiek iš viso jų buvo 
priimta, sunku pasakyti — gal apie 
5.000-10.000. Be to, keliolika tūks
tančių Rytprūsijos vokiečių buvo 
lietuvių šelpiami maistu ir kitomis 
buitinėmis reikmėmis.

Prie šių skaičių pridėjus apie 
10.000 vienokiu ar kitokiu būdu gel
bėjamų žydų, reikia manyti, kad ke
lių dešimčių tūkstančių lietuvių 
gelbėtojų neužteko. Jų skaičius ga
lėjo priartėti prie 100.000, gal kiek 
mažiau, o gal ir daugiau.
42.IV.18, psl. 59

Šiandien rašoma, kad “in Ali- 
tus” buvo nužudyti keturi polici
ninkai ir kad už kiekvieną poli
cininkę jie nužudys 300 komu
nistų.

Čia turbūt nė pats autorius neži
nojo apie ką jis rašo. Kieno tie ke
turi policininkai? Man maždaug tuo 
pačiu laiku teko turėti nemalonu
mų tik su vokiečių karo policija. Kas 
tie “jie”, kurie turėjo nužudyti apie 
1.200 komunistų? Po pirmosios rusų 
okupacijos, po lietuvių išvežtuvių 
į Sibiro tundras, po vokiečių jauni
mo medžioklių Alytaus mieste galė
jo likti gyventojų apie 8.500, tad ar 
galėjo tie “jie” iš tiekos gyventojų 
surasti 1.200 komunistų. Juk prieš
kario metais visoje Lietuvoje jų tiek 
nebuvo. Tokie “faktai” nuvertina 
dienoraščio patikimumą.

42.IV.25, psl. 60
“Bogdanovitch” pasakė, kad 

trys lietuviai buvo pakarti už žy
dų gelbėjimą.

Tai ne pirmas atvejis, kad lietu
viai buvo vokiečių žudomi už žydų 
gelbėjimą. Galimas daiktas, kad jų 
buvo nužudyta ar kitokiu būdu nu
bausta šimtai.
42.V.23, psl. 65

Čia minimas žydas Shimon 
Cohen, kuriam, girdi, vienas ku
nigas pasiūlęs apsikrikštyti, bet 
jis iš karto nesutikęs. Tačiau 
“jie” (?) jį mušė ir privertė pra
šyti kunigą sugrįžti atgal, kad 
jį pakrikštytų. Kunigas sugrįžo, 
jį pakrikštijo ir pasakė, kad da
bar, priėmęs katalikų tikėjimą, 
jis būsiąs pakeltas į dangų ir 
būsiąs laimingas. Gi Cohenas 
prieš mirtį išsireiškęs: “Šven
tas Jėzus, Marija, Juozas, man 
mirštant, prisiartino prie ma
nęs”. O autorius prasitarė: “Mes 
niekad nesužinosime apie jo at
sivertimą”. Girdi, partizanas 
“Piletsky” jį nušovęs. Jis taip 
pat šaudęs žydus ir anksčiau. 
Faktinai “jie” sakę, kad jis yra 
nužudęs 17 žydų ir už savo var
gą gavęs 15 vokiškų markių.

Tai yra gandas, nugirstas iš dviejų 
moterų, “Augis” žmonos ir “Mrs. 
Matulevitch”, pasikalbėjimo. Čia 
turbūt autoriui buvo labai svarbu 
pasakyti, kad Shimon’as nuo kažko

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

SONY CFS-W350S

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

bei jugoslaviškai.

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

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

kio “jie” gavo mušti, kad nesutiko 
apsikrikštyti ir buvo priverstas pa
prašyti kažkokį kunigą, kad sugrįžtų 
ir jį apkrikštytų. Šitaip pristatytam 
“faktui” reikia neišmanėlio, kad jam 
patikėtų. Tačiau neužginčijami yra 
įvykiai, kad lietuviai kunigai suda
rydavo žydams metrikus, idant jie 
galėtų apsisaugoti nuo jiems gre
siančios nelaimės, o taip pat apsau
gotų ir gelbėtoją. Betgi niekas jų ne
vertė ir nemušė, kad jie priimtų ka
talikų tikėjimą. Gana dažnai metri
kų blankus bei kitų įstaigų atitin
kamus pažymėjimus, ogi ir mirusių 
lietuvių, kartais net ir gyvųjų, pa
sus gelbėtojai pasirūpindavo ii- tu
rėdavo su savim, kad reikalui išti
kus, galėtų žydą apsaugoti. Taigi ši 
Gefen'o “istorija” apie kunigą, krikš
tą ir žydo mušimu vertimą priimti 
katalikų tikėjimą yra tuščiažodžia
vimas. Tačiau autoriui jis buvo nau
dingas drėbti bent mažą saują pur
vo ant lietuvių veido.

Matyt, labai didelę reikšmę au
toriui turėjo “Piletsky” pavardė. 
Jis, girdi, esąs nušovęs 17 žydų. Gai
la, kad jis nenurodė šio žmogaus var
do. Mat aš vieną Pileckį gerai paži
nojau. Jis buvo kaimo jaunimo orga
nizacijos “Pavasaris” kuopos pirmi
ninkas. Jis buvo vienas iš tokių žmo
nių, kuris stengdavosi neužminti ant 
skruzdėlės.

42.VIII.3, psl. 83
Žmonės šneka, esą Kauno lie

tuviai liovėsi žydus šaudyti, nes 
kiekvienas bijosi, kad aplinky
bės gali pasikeisti jų nenaudai, 
atseit, rusams sugrįžus.

Kažin, ar kada nors Gefen’as su- 
grumulios mintį, kad Hitlerio na
cis ir Stalino komunistas yra vienas 
ir tas pats dvikojis gyvulys. Lietu
viai nekentė nei vieno, nei kito ir 
nė vienam netarnavo, o pagal savo 
silpnas jėgas su jais kovojo kaip su 
akiplėšiškais okupantais. O kad at
sirado viena dešimttūkstantinė da
lelė lietuvių, kurie pakluso Hitle
rio nežmoniškiems užmojams žydų 
atžvilgiu, tai Gefen’ui ir kitiems kal
tintojams derėtų kaltinti tik tą da
lelę, o ne šimtais atveji) pasauliniu 
mastu šaukti apie lietuvių tautos 
nusikaltimą žydų žudynėse.

Taigi Kaunui reikėjo gal tik ke
lių ar šiek tiek daugiau nusikaltė
lių, talkinusių žudymui. Juk automa
tui, kuris per minutę gali nuskinti 
kelias dešimtis, o gal net šimtus gy
vybių, reikia tik vieno šaulio.
42.VIII.8, psl. 85

Čia autorius išreiškia savo pa
sitenkinimą, kad JAV pripažino 
Palestiną pagrindiniu žydų susi
telkimo centru. Jis net viliasi, 
kad jiems bus grąžintas Izraelio 
kraštas ir tokiu būdu bus iš
spręsta žydijos problema.

Po to jis apgailestauja žydų li
kimo tragediją Lietuvoje, kurio
je buvo pati svarbiausia sionis
tų bendruomenė, o dabar jos jau 
nėra. Tačiau jis tiki, kad žydų 
problema dar gali būti išspręsta 
ir taria: “Bet žiūrėkite į auką, 
kurią žydija turėjo atnašauti. 
Ar ji yra to verta”?

Tai klausimas, kuris visu rimtu
mu autoriaus iškeltas šioje knygoje. 
Ir iš tikrųjų, ar žydai privalėjo pa
aukoti milijonus savo tautos gyvy
bių, idant likusieji atgautų savo že
mę ir laisvę? Žinoma, kad ne. Aš ti
kiu, kad visi lietuviai pasakytų — 
ne, ne, ne! Žydai, kaip ir lietuviai ir 
visos pasaulio tautos po savo kojo
mis turi turėti savo žemę, kuri juos 
maitintų ir kurioje džiaugtųsi laisve.

Betgi čia jis kalbėjo tik apie žydų 
tautą, kuri, sakoma, neteko 6.000.000 
savo tautiečių. Lietuviai žydams už 
skausmingą tragediją yra pareiškę 
užuojautą ir apgailestavimą ne tik 
žodžiu, bet ir ypač gelbėjimo veiks-

mais. Tačiau gal man tik vienam ne
teko pastebėti, kad jie būtų bent 
kiek susirūpinę iš viso pasaulyje 
įvykusiomis ir dar tebevykdomomis 
žmonių žudynėmis. O juk viešai yra 
skelbiama, kad komunistinės Sov. 
Sąjungos nužudytų aukų skaičius 
nuo 1917 m. siekia 69.700.000, komu
nistinės Kinijos — 63.784.000. Di
džiausias Vokietijos krikščionių 
savaitraštis “Neue Bildpost” 1980 
m. balandžio 1 d. paskelbė, kad nuo 
komunistų Rusijos revoliucijos pra
džios komunizmo vardu buvo nužu
dyta 143 milijonai žmonių. Tą sta
tistiką paskelbė ir anglų žurnalis
tas Van der Flst dienraštyje “Daily 
Telegraph”. Jis nurodė ir daugiau 
žudynių vietovių: 1946-1947 m., iš
tremiant vokiečius iš Rytų krašto, 
buvo nužudyta 2.923.700 žmonių, 
1975-78 m. Kambodijoje komunistai 
nužudė 2.500.000 žmonių, sukilimai 
Rytų Berlyne, Prahoje, Budapešte, 
Baltijos kraštuose pareikalavo 
500.000 aukų, komunistinis siautė
jimas Graikijoje, Malezijoje, Korė
joje, Filipinuose, Kuboje, Vietna
me, Pietų Amerikoje ir Afrikoje pa
reikalavo apie 3.500.000 žmonių gy
vybių. Tai ir sudaro apie 143.000.000 
žuvusių žmonių. (Žiūr. “Šv. Pranciš
kaus varpelį” 6 nr., 1980 m. birželio 
mėn., 188-189 psl.)

Man atrodo, kad žydų visom prie
monėm šūkavimas per paskutiniuo
sius 50 metų apie savo holocaust’ą 
nustelbė apie 24-25 kartus didesnį 
pasaulio holocaust’ą. Tai nėra gar
binga kova prieš visame pasaulyje 
vykstantį blogį.

42.VIII.il, psl. 86
Kažkoks “Zhuk’s in Kalesnik” 

brolis pasakojo, kad partizanai 
norėję gyvus žydus palaidoti, 
bet ten dirbę ūkininkai nesuti
kę tai padaryti. Tada vistiek rau
dančios moterys ir vaikai, suva
ryti į griovį, buvę palaidoti gyvi. 
Tačiau viena moteris, šluostanti 
žemę nuo akių, buvo nušauta, 
bet jos kojos dar drebėjusios.

Manau, kad nė vienas žmogus ne
tikės tokiai Gefen’o surankiotai gan
donešių “poezijai”. Vargu ar pati
kės ir padorus žydas. Tačiau auto
riui, matyt, buvo labai svarbu kuo 
daugiau uždrėbti purvo ant lietuvių 
veido.
42.IX.20, psl. 102

Čia rašoma, kad lietuviai ne
turi tokių pat jausmų šeimai, 
kaip žydai.

Bent kartą teisingai pasisakyta: 
kai lietuvis veda žydaitę, tai jis su 
ja santaikoje gyvena visą savo am
žių. Kai žydas “Ashkenazi” veda žy
daitę “Sephardic”, tai jau skaitoma 
kraujomaiša, kuri Izraelyje yra lai
koma “nekošer”. (Šiuo klausimu ver
ta pasisakyti “The Life of an Ame
rican Jew in Racist Marxist Israel” 
by Jack Bernstein as told to Len 
Martin.

42.X.6, psl. 104
Kažkokio “Pavlovsky’s” moti

na pasakoja, kad lietuviai sie
kia nepriklausomybės ir kad tai 
jiems pasiseks, o tada niekas ne
kreips dėmesio, jog lietuviai žu
dė žydus. Gefen’ui tai atrodė ne
priimtina ir jis tarė: .. bjau
ru pagalvoti, kad tie gyvuliai iš
liks ir džiaugsis savo gyveni
mu ...”

Vargšas Gefen’as! Mes giliai jį už
jaučiame dėl jo skaudžių pergyve
nimų, netekus savo artimųjų, tačiau 
jo kerštu perdegusi širdis mūsų ne
kaltos tautos atžvilgiu yra kritusi 
žemiau žmogiško pavidalo. .n >

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”
The

Lougheed & Barnard
šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuviu kalba.
• Nemokamas namu įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

Poetas PRANAS LEMBERT AS, miręs prieš 24 metus 
(1897.IX.18-1967.XI.29) Santa Monikoje, JAV-se

Kada?

Kada, kada, sakyk, Tėvyne, 
Mus vėl priglausi, kaip vaikus? 
Kada gi Nemunas ištvinęs 
Bus tasai kūdikis ramus?...

Kada nustos tekėti kraujas 
Dubysa, Nerimi, Nyka ?!
Kada išnyks skriaudėjų gaujos, 
Teroras, melas ir klasta ?

Kada gi tėvą, motinėlę, 
Sesutę, brolį ir draugus 
Galėsim, kaip iš sapno kėlę, 
Priglaust - matyti juos visus?

Danutė suviliojo...
Neramios staigmenos ramioje Amerikos saloje

ANTANAS MUSTEIKIS
I

Yra temų, kurios pavojingai 
skamba. Tokia yra mano da
bartinė tema. Duktė, mano ar
timiausia giminė, mane suvi
liojo. Tik ne tuo būdu, kurs 
labiausiai paplitęs televizijos 
kanaluose ar “Playboy” ir 
“Playgirl” tipo “magazinuose”.

Čia pasidalinsiu su jumis 
vienos viešnagės įspūdžiais 
— trupinėliais, kurie man 
brangūs.

Duktė mane suviliojo šv. Ka
lėdų ir metų sąvartos proga ap
silankyti pas ją Orcas (žudi
kas banginis) saloje, Vašing
tono valstijoje. Nusimanan
čios autoritetu ji patikino, 
kad būtina palikti sibirinę 
Buffalo žiemą ir atsigaivinti 
švelnesniu klimatu pačiame 
Amerikos šiaurės vakarų kam
pe. O tokių audrų, kokia bu
vo prieš trejetą metų, ten pa
sikartoja tiktai kartą per šimt
metį.

Aš sutikau. Man, naujam tre
čiosios jaunystės viengungiui, 
tokios “atostogos” turėjo labai 
praversti: nereikės bent mais
to paruošų ministerija rūpin
tis. Juk dukters penkių asme
nų šeimoje viena pridedamoji 
burna nieko į bankrotą nenu
ves: ji nepriklauso taupymo ir 
paskolų bankui. Ir tai juo la
biau, kai toji burna praeitais 
metais buvo “padėta į savo vie
tą”, kaip mano tėtė sakydavo. 
Jos alkis turėjo būti apmalšin
tas viena po kitos sekančių še
šių operacijų, įskaitant ir at
viros širdies mėsinėjimą. Ne
galiu pamiršti, kai anas chi
rurgas po operacijos lyg ir 
skundėsi mano širdimi. Girdi, 
jinai jį tiek ir tiek nukama
vusi: jisai ištraukęs iš mano 
kojos sieksninę gyslą ir iš jos 
padaręs daug arterijų pakaita
lų, kuriais apraizgęs aštuonias 
leisgyves širdies arterijas ir 
buvęs tiek pervargęs, kad pa
miršęs perpinti dar porą arte
rijų . . .

II
Gydytojas pasergėjo neper

sitempti kelionėje. Bet kai 
“USair” lėktuvas nutūpė Seat
tle ir mane pasitiko trys šokuo- 
damos vaikaitės, aš nesusitvar- 
džiau ir sveikindamasis kiek
vieną pakėliau ligi pečių. Ačiū 
Dievui, mano sulopyta širdis 
netrūko.

Duktė tikino, kad iš orauos- 
čio suspėsime nuvažiuoti į 
prieplauką palengva, nes kel
tas paprastai dėl turistų gau
sos vėluoja, o jis mums iš pa

Kada gi mes - pilki klajūnai, 
Po rūpesčių, skausmų, vargų 
Galėsim pailsėti kūnu 
Ir džiaugtis laisve, ramumu ?.

Kada išvargę parsvyruosim 
Į Tėviškės gimtus namus 
Ir ten, žaliam gojely uosių, 
Papuošim karžygių kapus?!

nosės nupliuškeno, ir teko 
laukti kito.

Keltas, prieš pasiekdamas 
banginio salę, dar stabtelėjo 
Lopez ir Shaw salose. Pasta
roji mažutė, turinti apie šim
tą gyventojų, kurių pusę su
daro penkių vienuolijų vie
nuolės. Viena jų dalis nenori 
klausyti popiežiaus gal todėl, 
kad jis per modernus. Man įdo
miausia, kad prieplauką tvar
ko (tiltą keldina, nuleidžia 
ir kt.) uniformuotos vienuo
lės. O atsiskyrėliai salos gy
ventojai turi bene geriausią 
pasaulyje mokyklą, kurios 
kiekvienas mokinys per metus 
atsieina arti poros dešimčių 
tūkstančių dolerių.

Pasagos pavidalo Orcas sala 
yra nuostabaus grožio kūri
nys. Dėl to jos 3000 nuolatinių 
gyventojų vasaros metu trigu
bai ar keturgubai praturtėja 
turistais. Dukters namas pa
statytas kalno pašlaitėje, ir 
iš jo aplinkui galima akį so
tinti gausybe vandenyno salų, 
įlankų kalnų ir kalvų, pasipuo
šusių žaliuojančiais spygliuo
čiais ar pamėlusiais įvairių 
rūšių krūmais bei lapuočiais. 
Kaip saloje įprasta, abu namo 
aukštai su verandomis ir tu
rėklais, kad nakties grožio ap
svaigintas turistas nenugar
mėtų į pakriaušę . . .

Namų ir automobilių čia nei 
turtuoliai, nei vidutiniokai 
nerakina. Ar čia ne rojus?

Kai kitą dieną užėjo viesu
lai, milžiniški lieknų pušų, 
eglių ir madronų liemenys 
grupėmis siūbavo po porą met
rų į kairę ir į dešinę, lyg plak
tųsi pasišiaušusios įlankos 
bangose, ir žavėjo savo galybe 
ir grėsme. Mano atostogos šau
niai prasidėjo.

III
Negirk dienos be vakaro, 

ypač be nakties.
Sutemus suskambo telefo

nas: dukters draugų namą už
griuvo medis. Pakviesti bena
miai išvažiavo pas mus nakvo
ti, bet rado kelią pušų užgriau
tą. Pas mus atsirado kitą die
ną, kai ir mes netekome elekt
ros šviesos, šildymo (gazoli
nas saloje tik automobiliams 
bei laivams) ir vandens tieki
mo. Salone prie malkom kūre
namos krosnelės sugulė šešios 
dviejų šeimų mergytės, kiti 
šeši suaugusieji sulindo į mai
šus kituose šaltuose kamba
riuose, o man teko koridoriuje 
ant grindų keliagubai apsi- 
klostyti ir naudotis kylančios 
šilumos skersvėju.

Beje, tarp mergyčių kojū
galy ir krosnies sau vietą išsi- 

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
darni Gorbačiovą, manėme, 
kad mirties garsai lietė tik jį 
vieną, bet pasirodė, kad jie lie
čia mus visus, visą mūsų kartą 
— “XX kongreso vaikus”, besi
rūpinančius gerinti visuome
nę, kurioje ji gyvena. Deja, pa
sirodė nepajėgi sukurti nau
ją. Šis uždavinys teks ateinan
čiai kartai. Ji turės ne refor
muoti, o iš naujo kurti.

Ševerdnadzės pareiškimai
Minėtas E. Jakovlevo mintis 

patvirtino vėliau padaryti bu
vusio Sov. Sąjungos užsienio 
reikalų ministerio E. Ševerd
nadzės pareiškimai amerikie
čių ABC televizijos tinklui. 
Apie jį spaudai pranešė Reu- 
terio žinių agentūra 1991.III.8. 
Pasak jos, Ševerdnadzė pa
reiškęs, kad sprendimą panau
doti karinę jėgą Baltijos vals
tybėse, įvesti saugumiečių ir 
karių patrulius miestų gatvė
se padaręs ne Gorbačiovas. 
Prezidentas ne visuomet ir ne 
visur daro sprendimus. Sov. 
Sąjungoje dabar esanti “šešė
linė jėga”, kurią reikia patyri
nėti. “Tai blogas dalykas, la
bai blogas” — pareiškė Ševerd
nadzė. Bet dėl to Gorbačiovas 
esą neturėtų pasitraukti. Tai 
būtų blogiausias ėjimas. Še
verdnadzė paneigė spėliojimą, 
esą jis žinojo apie planuoja
mus karinius išpuolius Balti
jos valstybėse ir dėl to pasi
traukė iš užsienio reikalų mi
nisterio pareigų. “Jei būčiau 
iš anksto žinojęs , būčiau vie
šai perspėjęs visuomenę”.

Lietuva Jungtinėse Tautose
Lietuva nėra JT narė (buvo 

Tautų sąjungos narė), tačiau 
ten apie ją kalbama, ypač žmo
gaus teisių komisijoje. 1991 m.

kovojo dvi katės su šuneliu. 
Čia reikia pastebėti, kad vie
na katė yra tikra “marksiste”: 
nacionalizuoja svetimą mais
tą, o juoda kaip pikta dvasia. 
Tikras bolševikas: apie nosį 
užsiauginusi baltų šerių 
kuokštelį, kad žmonių nebai
dytų, ir vaidina padorią katę.

Kai svečiai išsikraustė, mus 
užklupo kitas uraganas, kurį 
žiniasklaida (media) vadino 
arktikos ekspresu. Vėl sutriko 
vanduo, šviesa, nors žvakidės 
žadėjo romantiką. Naktį ant
rajame aukšte išbudau iš mie
go, kai perkūniškas siautulys 
traiškė visą stogą, lyg ant jo 
banginis žudikas būtų šokęs 
indėnų pergalės šokį. Rytą 
pastebėjom tris nuvirtusias 
egles: viena sulamdė žento 
sunkvežimiuko dangtį, kita 
— nuomininkės automobilio 
langą, o trečia pralindo pro 
belubį stogą, ir jos šaka kaip 
ragas susilaikė tik per metrą 
nuo miegojusios vaikaitės, 
bet Dievo palaimintas vaikas 
nė nepabudo tuo momentu.

Taigi Banginio sala šia aud
ra pralenkė Buffalo šaltį. Pa
sirodė, kad ramiosios salos 
šimtmetis (tarp dviejų bruta
lių audrų) truko tik trejetą 
metų. Viesulas, kuris papras
tai praeina šalia salos ir nu
suka į Viskonsino valstiją, šį 
kartą paklydo. O būtų praver
tus, jei būtų trenktelėjęs tos 
valstijos kongresmaną, kuris, 
beširdis, sulaikė humanitari
nę pagalbą Lietuvai.

Kalėdų eglutė, miško oši
mas, viesulo taškomos bangų 
keberos, vaikaičių džiūgavi
mai, palydimi keliom dienom 
atskirdusio sūnaus muzikos, 
suartino šeimą ir žemę su dan
gum, įgalino pervertinti savo

Mūsų būtis susijusi su tauta 
ir žmonija. Ką naujo atneš 
1991 m.? Niekas neišpranaša
vo, kiek Lietuvos okupantai 
pareikalaus kraujo aukų šiuo 
laiku, kai Persijos įlankos 

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

vasario 25 d. tos komisijos po
sėdyje Vatikano delegacijos 
vadovas mons. Justo Mullor 
pasakė kalbą, kurioje ryškiai 
kėlė Baltijos valstybių nepri
klausomybės klausimą. Kalbos 
pradžioje jisai citavo Šv. Tė
vo Jono-Pauliaus II pareiški
mus Vatikane priimant nau
juosius ambasadorius — Len
kijos, Vengrijos, Čekijos-Slo- 
vakijos.

Šv. Tėvas, pažymėjęs, kad 
formuojasi nauja Europa, ku
ri turi būti grindžiama de
mokratinėmis žmogaus teisė
mis bei laisvėmis, pareiškė: 
“Aš galvoju apie Baltijos ša
lis, ypač apie brangiąją Lietu
vą. Tada, kai Europos žemynas 
stengiasi atrasti savo pusiaus
vyrą, yra svarbu, kad visų soli
darumo vardan būtų padeda
ma toms tautoms (baltiečių) iš
saugoti savo tradicijas, savo 
paveldą, kad dialogu bei dery
bomis būtų pasiekti nauji 
sprendimai, atidarantys var
tus ir pašalinantys prietarus”.

Komentuodamas Šv. Tėvo 
pareiškimus, Vatikano dele
gacijos vadovas kalbėjo: “Bal
tijos šalių problema iš tikrų
jų yra pasaulinė ir europinė, 
kuri gali būti išspręsta remian
tis Visuotine žmogaus teisių 
deklaracija bei ja papildan
čiais dokumentais ‘atnaujin
tos Europos rėmuose’”.

Baigdamas savo kalbą, Vati
kano delegacijos vadovas ap
gailestavo žmogaus teisių pa
žeidimus trijose Baltijos ša
lyse, ypač kruvinus pažeidi
mus žmogaus teisių į gyvybę, 
ir pareiškė: “Šv. Sosto delega
cija pakartotinai tikisi matyti 
pripažinimą visiems tų šalių 
piliečiams pagrindinių jų tei
sių — asmeninių ir kolektyvi
nių”. G.

karas kitus nusikaltėlius ap
gaubia šešėliu.

Numanu, kad atsiras dau
giau amerikiečių, kanadiečių 
ir europiečių žurnalistų, ku
rie tars tiesų žodį apie laurea
to Kuprelio smurtą, bet kiti te
berašys, kad Lietuva tapo ne
priklausoma valstybe tik dvi
dešimtajame amžiuje, kad ko
munizmas sutramdė “naciona
listines” pavergtų tautų ap
raiškas, kurioms daugiau ne
turėtų būti vietos ...

Tradicijas sunku išversti 
iš vagos. Ir konservatyvieji, 
ir liberalai tęs nuopelnų žve- 
joklę. Pirmieji didžiuosis pri- 
stūmę komunistus prie bank
roto, antrieji šypsosis ne iš 
savęs, bet iš to, kad antikomu- 
nistai neturės darbo. Liberalai 
kartos, kad Stalino palikuonys 
bus pavirtę konservatoriais, 
nors ilgę laikę dažnas libera
las juos siejo su pažanga bei 
liberalistine pasaulėžiūra.

Numanu, kad ir dažni mūsų 
žurnalistai teberašys apie 
veiksnių nesantaiką, skatins 
vienybę, pamiršdami J. Bra
zaičio pasergėjimą: svarbiau 
ne jų nesantaiką apgailėti, 
ne šmaikštų sakinį suregzti, 
o kas, ką ir kaip kenčiančiai 
tautai padėjo.

Numanu, kad turėsime apva
liojo ir kitokio stalo diskusi
jų, kur išeiviai autoritetingai 
mokys okupuotoje tėvynėje li
kusius brolius ir seseris iš to
lo ir maišys utopiją su realybe. 
Bus ir tokių, kurie apgailės, 
kad Lietuv?je yra per daug re
ligingų žmonių, kovojančių už 
nepriklausomybę ir neatsisa
kančių savo ideologijos.

f ’SAMOGmA'h Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai (riša
• knygas bei žurnalus.

A- FMenys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(416) 625-2412
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Penkioliktasis “Lietuvis žurnalistas”
ALFONSAS NAKAS

Didelio, 28 x 21 cm formato, 
60 psl. Lietuvis žurnalistas 
15 nr. skaitytojus pasiekė š. m. 
vasario vidury. Jis datuotas 
1990. Tie, kurie jam rašinius 
pasiuntėme prieš 10-12 mėne
sių, buvome visiškai pamiršę 
ką rašę ...

Jeigu čia kas ieškotų bent 
kelių didesnių straipsnių, kaip 
daugumos žurnalų įprasta tu
rinio nugarkauliui parūpinti, 
nusivils. Visi gausūs “LŽ” ra
šiniai yra ne daugiau kaip 
dviejų puslapių, kiti tik vie
no, keletas maždaug pusės pus
lapio.

Po trumpo RKV (Rūtos-Kle- 
vos Vidžiūnienės) įžanginio 
Vytautas Bagdanavičius filo
sofiškai iškelia pokalbio, 
ypač raštu, vertę ir kartu pa
smerkia pokalbio stoką.

Bronys Raila pažvelgia į įvy
kius Lietuvoje, pagiria Lietu
vai padedančius užsienių žur
nalistus. Pasigenda gerų kny
gų, albumų, studijų tiek lie
tuvių kalba, tiek kitomis. Čia 
papildysiu: dar beveik neturi
me Sibiro išgyvenimų aprašy- 
tojų vertimų į svetimas kalbas 
ir tai manding pats didžiausias 
visų veiksnių nusikaltimas. Dr. 
Algirdas Statkevičius Tauti
nio atgimimo sąjūdžiui siūlo 
pasivadinti Kultūros kūrimo 
partija, arba Kultūros kūrėją 
sąjunga. Man regis, kad šį ra
šinį jau mačiau kitame žur
nale.

Vladas Bakūnas prisimena, 
kaip Vokietija okupavo Klai
pėdą prieš ... 50 metų (ak, au
torius nekaltas, kad “LŽ” išėjo 
tik po 52 metų ...). Bronius 
Juodelis nurodo į didžiųjų de
mokratijų žurnalistus, kurie 
gelbsti mūsų kovoje už Lietu
vos suverenitetą. Vladas Ra
mojus pagerbia du įžymius 
vienuolius: neseniai mirusį 
kun. dr. Tomą Žiūraitį, OP, ir 
neseniai kunigystės 50-metį 
šventusį kun. dr. Joną Kubi
lių, SJ.

Balys Gaidžiūnas labai įdo
miai pasakoja apie savaitraštį 
Dirvą, minėdamas pavardes 
bei skaičius tarp 1948-90 m. 
Sakau įdomiai, kadangi kon
krečiai. Beje, dabar, 1991 m. 
pradžioje, ant B. Gaidžiūno 
pečių vėl užkrito Dirvos re
dagavimo našta.

Vytautas Šeštokas nurodo 
būdus Lietuvos vardo garsini
mui tarp svetimųjų. Tai laiš
kai redakcijoms, pokalbiai ke
lionėse, pokalbiai darbovie
tėse ir kt. Aurelija M. Balašai- 
tienė smerkia hipokritą prez. 
George Bush, nes negina Lietu
vos nuo sovietų kėslų. Graži
nos Kadžytės ir Aleksandro 
Juozapaičio žodinis ir vaizdi
nis reportažas Arčiau saulės 
kalba apie naują kryžių Kryžių 
kalne lietuviškos spaudos me
tinėms pažymėti. Prie teksto 
pridėtos trys nuotraukos, di
delės ir ryškios. Ramunė Kubi- 
liūtė iš dalies polemizuoja, 
iš dalies papildo Česlovą Grin- 
cevičių, “LŽ” 14 nr. rašiusį 
apie archyvus. Ji pateikia nau
dingos medžiagos. Spausdina
mas Vinco Trumpos žodis, tar
tas per Los Angeles lietuvių 
radiją, kažkuriose Lietuvos 
kariuomenės metinėse. Viskas 
ten gerai, išskyrus ministerio 
pirmininko vardą: ne Kazys, 
kaip parašyta, o Mykolas Sle
ževičius. Tadas G. Dabšys prog
nozuoja 1990 kovo 11 įvykį. 
Taip, prognozuoja, ir vien dėl 
to labai įdomu skaityti “LŽ” 
redagavime bei leidime neda
lyvavusiems . .. Edmundas 
Jakaitis iškelia pirmą ir iki 
šiol nepralenktą radijo ir TV 
žurnalistą Edward Murrow. 
Nepralenktą, nors .mirė prieš 
25-rius metus. Hypatija Yčas 
Petkus pasakoja, kaip jai Ko
rėjoje daugelį durų atidarė 
LŽS nario kortelė, o tuo pačiu 
atlieka ir ev. reformatų misi- 
jonierės pareigas.

Ignas Medžiukas pabara ne
rūpestingus korektorius ir 
savo rašinių, redakcijose su
gadintų, pavyzdžiais iliustruo
ja. Vytautas Meškauskas pa
sako poros šimtų žodžių kal
bą, dėkodamas už užpernykštę 
premiją (o Jurgis Janušaitis 
turbūt gaus vietos “LŽ”, 16- 
tam numery?). Vilius Bražėnas 
duoda patarimų kokiems laik
raščiams ir kaip rašyti laiš
kus redakcijoms, kad spaus
dintų. Osvaldas Žadvydas pri
simena 1985 m. mirusį Lietu
vos laisvės kovų dalyvį, parti
zanų vadą, kelių knygų auto
rių, maj. Petrą Gudelį. Įdėta 

trumpa biografija kun. Petro 
Butkaus, jo pakėlimo į prela
tus proga.

Giedra Gudauskienė rašo 
apie LŽS pirmininkę ir “LŽ” 
jau kelinto numerio redaktorę 
R. K. Vidžiūnienę, jos penkias
dešimtmečio darbuotės spau
doje proga. Apie Čikagos žur
nalistų veiklą rašo Z. Juške
vičienė, apie Detroito — An
tanas Grinius, apie Kanados 
lietuvių periodinę spaudą bei 
korektūros klaidas — Nora 
Kulpavičienė. Dar yra tuzinas 
nekrologų, žurnalistų kronikos 
žinučių, laiškų. Ak, ir staig
mena: paskutiniai trys pusla
piai, įskaitant viršelį, paskirti 
Žurnalistų valsui. Muzika Gie
dros Gudauskienės, žodžiai 
Klevos Vidžiūnienės.

Išspausdintas ir čia rašan
čiojo rašinėlis. Jame, tarp kit
ko, baruosi už akivaizdžiau
sias, dažniausiai kartojamas 
kalbos klaidas, už “išpildy
mus”, “atsiekimus”, “atžymėji- 
mus” etc. Nurodęs, kuriuose 
laikraščiuose kurių klaidų 
daugiausia, pastebiu: “Bet 
apstu atsiekimų, ne pasieki
mų ir kitur, kas žino, gal ir ‘Lie
tuvy žurnaliste”. Ką gi, patikri
nau (atidžiau skaitant, viskas 
matosi). Radau: išprususios (t. 
b. išprususios), kokios tai (kaž
kokio), penkis metus (penke
rius), atsiekė (sic!), gerbūvis 
(gerovė), naujakurių, pasių- 
lyti (pasiūlyti), atspausdins 
(išspausdins), didelias pastan
gas (dideles), apibudinti (api
būdinti), didžiuliai valstybei 
(didžiulei), daleiskim (saky
kim, leiskim, duokim), vėl at
siekti, vėl daleiskime, vėl at
spausdinta, atžymėdamas (net 
kelis kartus viename straips
ny įvairiose formose, skirtin
guose linksniuose), patiekiami 
pasiūlymai (pateikiami), ir dar 
atsiekti, išpildė (du k. viena
me str.), patrijotines (patrio
tines), įsigyjimą, vilkstynes, 
ir dar atspausdinta, keturius 
vaikus (keturis), nesiskųsdavo 
(nesiskųsdavo), obalsiais (šū
kiais), kalbos žinojimo (mokė
jimo).

Tarp čia įvardytų kalbos 
klaidų — viena iš mano rašyto 
nekrologo, kai kurios iš pirma
eilių žurnalistų straipsnių. 
Reiškia, kai kurias įvėlė ar 
perrašinėtojas, ar korektorius. 
Blusinėju? Galbūt. Bet “LŽ”, 
bent jau tų nelemtųjų “atsie
kimų” ir “išpildymų” tikrai 
neturėtų būti.

Ar tikrai šis žurnalas, nors 
bepasirodąs kas pusantrų me
tų, mums reikalingas? Mano 
atsakymas: taip, labai! Turi
me bent vieną leidinį, kuria
me galime laisvai, be išorinės 
ar vidinės cenzūros, pasisaky
ti. Tik ir vėl siūlysiu, ką jau 
esu siūlęs anksčiau: superio- 
dinkime! Paverskime bent 
metraščiu, jei ne dukart me
tuose išeinančiu. Lietuvis žur
nalistas lietuviui žurnalistui 
labai naudingas. Jį būtinai tu
rėtų gauti taipgi visos redakci
jos (t. y. visi, redakcijose dir
bantieji) ir bent jau didieji 
visuomenininkai. Būtų idealu, 
kad bent kelios dešimtys eg
zempliorių pasiektų ir Lietuvą.

Pažymėta numerio kaina — 3 
dol. Manau, kad visi kolegos, 
siųsdami čekius, sumą bent pa
dvigubins.

LIETUVIS ŽURNALISTAS.
Leidžia LŽS c. v-ba. Redaktorė 
— R. K. Vidžiūnienė. Red. pa
dėjėjas — Gintautas Juodgudis. 
Redakcijos adresas: 23500 Via 
Galera, Valencia, CA 91355, 
USA.
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Šiaulių dramos teatre 1990.VIII.17 po vaidinimo “Bumbulis ir Dundulis” miesto burmistras Kazimieras Šavinis 
įteikia dovaną “Aukuro” vadovei Elenai Kudabienei. Įteikimą stebi gėlėmis apdovanoti vaidinimo aktoriai

Čia radom tėvynės paslaptį
Prisimenant Kanados lietuvių teatrų “Aukuro “ ir “Aitvaro “ gastroles Lietuvoje

ONUTĖ STANEVIČIŪTĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Per visą Lietuvą nauji kry
žiai, koplytstulpiai, pamink
lai primena baisiąsias vietas, 
kur partizanai buvo kankina
mi ir žudomi, kur nekalti vai
kai, tėvai, seneliai buvo tre
miami į Sibirą.

Aš klausinėju, kiek jie žino 
apie šį liūdną tautos istorijos 
laikotarpį, bet tėvai bijo daug 
pasakoti, kad mokykloje neiš
sitartų ir neliktų “liaudies 
priešais”.

Kaune
Apsistojame Kauno poli

technikos universiteto bend
rabutyje. Jaučiamės vėl grynai 
lietuviškame mieste. Vieni ak
toriai jau pradeda jausti nuo
vargį, kiti nenustoja judėję — 
nenori praleisti nė vienos vie
telės, nė vieno vaizdo.

Priprantam matyti per visą 
Lietuvą žmones, laukiančius 
eilėje prie ligoninės, pieno 
parduotuvės. Vienintelė vie
ta, kur nebūna eilių, yra vais
tinė. Įeinam į vidų: kelios par
davėjos, bet nėra pirkėjų. Pa
žiūrėjus į lentynas, paaiškėja, 
kodėl nebūna žmonių. Už stik
linių užrakintų durelių — po 
vieną prekę ant lentynos. Ma
tyti valerijonų lašai, validolis, 
karčioji druska, dilgėlių lapų 
arbata, boro rūgštis, naftizin, 
kontraceptinės priemonės, 
dantų pasta, balzamas.

Parduotuvėje prekių labai 
mažai. Kai atveža, tuojau iš
perka. Žmonės sako: nors ir ne
reikia tos prekės, bet reikia 
išnaudoti talonus juodai die
nai. Parduotuvėje reikalauja 
lietuviško paso, o kartais už
tenka tik prašnekėti lietuviš
kai. Svetimtaučiai maišosi — 
kiša pinigus, sukinėjasi, mal
daudami lietuvius nupirkti 
prekių jų vardu.

Važiuodami nuo miesto iki 
miesto matom, kodėl lietuviai 
badu nemirs: žemės sklypeliai 
gražiai sutvarkyti, darželiai 
apsodinti nuo krašto iki kraš
to, karvutės laukuose pririš
tos, šieno kupetos, namų sie
nų plytos švariai raudonos.

Vieną naktį važiuojame au
tomobiliu ir užtinkam žmogų, 
gulintį ant plento automobi
lio smarkiai sužeistą. Radę 
antklodę, uždėjom jį ant len
tos ir skubam į ligoninę. Primi
tyvi, bejausmė, lėta medicini
nė pagalba mus gerokai supur
tė. Trūksta tinkamų neštuvų, 
sanitarų, pagalbininkų, hi
gienos.

Sostinėje
Sostinėje Vilniuje dažnai 

girdisi svetimtaučių kalba. 
Norime savarankiškai pagy
venti ir susipažinti su sena
miesčiu, pavaikščioti dar kar
tą tomis pačiomis gatvėmis, 
kur vaikščiojau prieš vieną 
vasarą, lankydama Vilniaus 
universitetą. Klausinėjau, kur 
kas yra. Kartais buvo sunku 
susikalbėti. Reikėjo pirma 
klausti, ar sutiktasis kalba lie
tuviškai.

Vieną dieną, jau pavakary, 
girdim sirenas ir matom pro 
mūsų viešbučio langą 12 ka
riuomenės tankų gatve riedan
čių Gedimino kalno link. Mus 
apima siaubingas jausmas. Su 
didele baime, bet ir drąsa sku
bam kalno link. Gal reikės bū
ti Vakarams liudininkais, o 
gal gelbėtojais? Praeinam gir
tą senuką, stovintį prie tanko 
ir mosikuojantį, kad greičiau 
važiuotų. Tankai apsupę sodą, 
o vidury sodo, aplink armijos 
generolo Černiachovskio pa

minklą, stovi jauni, iš kitų 
kraštų kareiviai su paruoštais 
šautuvais.

Mums iš Kanados keista pasi
darė: kas tas per žmogus, kad 
reikia tankų, kareivių saugoti 
granitiniam paminklui?! Po
rą žmonių svetima kalba gin
čijasi. Jaunimas ramiai vaikš
čioja. Jiems toks vaizdas — 
kasdienybė. Jie praeina drą
siai pro kareivius, net lengvai 
juos paliesdami.

Tuo metu buvo Europos sa
vaitė. Mums negalima rugpjū
čio 23 d. nuvykti prie Lazdijų, 
kur 5000 lietuvių iš kaimų ir 
miestų plūsta. Stebime įvykius 
per televiziją. Kareiviai, tan
kai ir spygliuota viela laukia 
lietuvių aukų. Garsiakalbiai 
ragina žmones nepasiduoti 
provokacijoms ir nesiveržti 
per sieną. Vėliavos plevėsuo
ja, varpai skamba. Prabyla 
prezidentas Landsbergis: “Te
gyvuoja Lietuva, kaip tas ža
lias ąžuolas”. O žmonės vienu 
balsu atsako “Tegyvuoja Lie
tuva”.

Tą pačią rugpjūčio 23 d. Vil
niuje švietimo ir kultūros mi
nisterija paruošė mums šiltą 
priėmimą ir pasikalbėjimą, 
kurį vėliau rodė per televizi
ją. Rodė ir mūsų pasikalbėji
mą Jaunimo teatre po mūsų 
paskutinio pasirodymo Lie
tuvoje.

Nors Baltijos kelias įvyko 
prieš metus, nė vienas žmogus 
nepraleidžia progos papasa
koti apie dalyvavimą. Dažnai 
pasakoja apie partizanus, Si
biro kankinius, rodo kur buvo 
nukankinti, užmušti, kur buvo 
ištremti.

Man padaro didelį įspūdį 
tai, kad nesutikau nė vieno jau
no žmogaus, kuris reikštų nors 
dalelę kritikos Sąjūdžiui ar 
prezidentui Landsbergiui. Vi
si buvo dideli patriotai, opti
mistai, kad Lietuva be abejo
nės bus, net jau yra, laisva. 
Dar prieš metus buvo uždraus
ta mokytis Lietuvos istorijos, 
kalbėti apie partizanų kovas. 
Dabar jie drąsiai apie tai pa
sakoja.

Susitinkam vyresnio am
žiaus žmonių, kurie jau prara
dę darbus per šį persitvarky
mą. Jie drąsiai man prasita
ria, kad per juos Lietuva pa
skelbė nepriklausomybę. Jie 
— dideli Sąjūdžio kritikai.

SOFIJA ŠVIES AITE

Siauriniai paukščiai
Šiauriniai paukščiai, grįžkit į Tėvynę, 
Šiaurinių paukščių ilgis Lietuva. 
Jūs - meilė jos ir malda kasdieninė, 
Ji ilgesiuos nerims, kol bus gyva.
Prašvito saulė, gėlės sužydėjo, 
Sučiulbo paukščiai visame krašte. 
Ledonešiai išslinko - išskubėjo, 
Sučiulbo LAISVĖ nuostabia paukšte...
Bet štai ir vėl skaidrus dangus apniuko, 
Perkūnai griaudžia, kalnai debesų - 
Šviesių vilčių tik kibirkštėlės liko 
Ar sapnas, košmaras, kažkas baisu ?...
Nekalto kraujo upės pasiliejo, 
Glėbin Pieta glaudžia kūnus jų — 
Velykose Aleliuja juk skambėjo, 
Vien tikim KRISTUM Prisikėlusiu.
Šiauriniai paukščiai, grįžkit į Tėvynę, 
Bedaliai stovim Baltijos krantuos - 
Juk Aisčių žemę protėviai apgynė, 
Kas šiandien ranką LIETUVAI paduos?

Lietuva - Mažeikiai,
1991.1.27

Neužmirštama kelionė
Mūsų kelionę tvarko Šiau

lių teatro nariai. Mūsų palydo
vai Vytautas Juškus ir Viole
ta Bertulytė ramiai, kantriai 
lydi mus per visą Lietuvą, or
ganizuoja ekskursijas, valgy
dina puikiose valgyklose, nak- 
vydina viešbučiuose. Mečislo
vas nuo Rygos ir atgal į Rygą 
saugiai ir greitai mus vežioja. 
Viktoras, Kęstutis ir Andrius 
neša lagaminus, stato sceną, 
tvarko butaforiją. Irutė pina 
kasas, deda grimą.

Kiekvieno miesto teatro rū
mai gražūs, didingi. Kiekvie
nam mieste teatro bilietai į 
mūsų spektaklį iš anksto buvo 
išpirkti. Kiti nepatenkinti sto
vi, kaip ir visur, eilėje, laukia 
gal kaip nors daugiau bilietų 
atsiras.

Ovacijos šiltos ir ilgos. Mes 
skendom gėlėse. Per sveikini
mus nė vienam nepritrūksta 
patriotiškų ašarų. Mes perskai- 
tom linkėjimus ir perduodam 
lauktuves nuo mūsų miesto 
mero Bob Morrow ir federa
cinės valdžios atstovės Beth 
Phinney.

Mums nepritrūksta dėmesio 
iš žiūrovų. Jie gėrisi mūsų kal
ba ir tarsena. Mūsų Elena Ku
dabienė buvo žvaigždė. Po 
kiekvieno pasirodymo ji su
geba surasti jautrių ir visuo
met pritaikytų tam vakarui 
žodžių.

Keliaujam per Aukštaitiją, 
Žemaitiją ir Suvalkiją. Vaikš
tom po Lietuvos miškus, plau
kiam per Kuršių marias, gry
baujant Randam daug pažįs
tamų, giminių ir draugų. Džiau
giamės kiekviena minute Lie
tuvoje.

A. Vilčinsko dainą girdime 
visoje Lietuvoje:
Greičiau į tėviškę - į savo meilės 

kraštą -
Ten mano Kryžių kalnas, vyturio 

dangus,
Ten skamba žodis kaip giesmė, 

kaip Šventas Raštas
Į laisvą Lietuvą šiandieną aš grįžtu.

Taip ši kelionė buvo įamžin
ta mūsų širdyse ir mintyse. Jos 
nuotaikas geriausiai išreiškė 
paliktieji žodžiai Kryžių kal
ne: “Dieve, čia radom tėvynės 
paslaptį. Saugoki tą brangią 
šalelę. - Kanados lietuvių teat
rai “Aitvaras” ir “Aukuras”.
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d h III imi II VEIKLOJE
“Mare Balticuin” antikvaria

tas Vokietijoje išleido knygų ka
talogą nr. 2 (Litauen). Jame su
rašyti leidiniai vokiečių kalba apie 
Lietuvą, apimantys įvairias sritis 
— istorijos, gamtos mokslų, reli
gijos, meno, architektūros, kal
bos, literatūros, atsiminimų, mais
to patiekalų ir kt. Nurodytos ir 
kainos markėmis. Adresas: Mare 
Balticum, Helker Pflug, Ruben- 
strasse 7, D-5000 Koeln 1, Ger
many. Tel. 0221-214996.

Naujosios Anglijos baltiečių 
draugija Bostone tęsia metinius 
koncertų sezonus, į juos kasmet 
įjungdama po vieną lietuvių, lat
vių ir estų dainininką ar instru
mentalistą. Trisdešimt pirmajame 
sezone lietuviams atstovavo žy
miosios smuikininkės Elenos Kup- 
revičiūtės-Bergienės koncertas 
1990 m. kovo 25 d. Jai akompa
navo gydytoju tapęs pianistas dr. 
Saulius Cibas. į šiemetinį trisde
šimt antrąjį sezoną kovo 24 d. yra 
įtrauktas sol. Lilijos Šukytės, Ba
varijos ir kitų Europos operų ve
teranės, koncertas. Viešniai iš 
Vokietijos akompanuos jos vyras 
dr. Vytenis Vasyliūnas, astrofi
zikas, kuris taipgi yra pianistas 
ir pasižymėjęs vargonininkas.

Jaunųjų pianistų Sonatos ir 
Roko Zubovų debiutinį koncer
tą Čikagoje sausio 20 d. surengė 
Balzeko lietuvių kultūros muzie
jus. Sonata Deveikytė ir Rokas 
Zubovas susipažino Vilniaus kon
servatorijoje, kurią abu baigė 
1980 m., susituokė ir išvyko to
bulintis užsienin. Ji yra pianistės 
dukra, jis —M. K, Čiurlionio pro
vaikaitis. Šiuo metu gyvena pas 
gimines Čikagoje ir nori gauti ma
gistro laipsnius De Paul univer
sitete. Koncerto dieną Čikagos 
lietuviai pamaldose prisiminė 
Vilniuje sausio 13 d. sovietų pa
rašiutininkų nužudytus lietuvius. 
Balzeko lietuvių kultūros muzie
jaus meninių renginių vadovė Ni
jolė Martinaitytė pranešė koncer- 
tan atėjusiems čikagiečiams, kad 
jaunieji pianistai jį skiria už Lie
tuvos laisvę žuvusiems vilnie
čiams. N. Martinaitytė perskaitė 
žuvusiųjų sąrašą, pridėdama jaut
rų poeto Leonardo Andriekaus 
posmą apie gyvybės auką už tė
vynę. Robertas Balzekas uždegė 
jiems skirtą žvakę, prie kurios 
gėlių puokštę padėjo Julijona 
Daraškaitė. Koncerto dedikavi
mas žuvusiems su jų pavardėmis 
buvo atspausdintas ir programo
je lietuvių bei anglų kalbomis. 
Koncertą F. Šopeno, F. Liszto, 
C. Debussy, D. Šostakovičiaus 
kūriniais pradėjo S. Deveikytė- 
Zubovienė, o jį užbaigė R. Zu
bovas, pasirinkęs M. K. Čiurlio
nio, F. Šopeno, J. Brahmso, A. 
Skriabino kompozicijas.

Pedagoginis lituanistikos in
stitutas sausio 19 d. Jaunimo cent
re Čikagoje atsisveikino su gražiu 
būriu absolventų. Trejų metų kur
są baigusių, egzaminus išlaikiusių, 
diplominį darbą parašiusių XI-to- 
jon laidon įsijungė aštuoni moky
tojo teises aukštesnėse lituanis
tinėse mokyklose gaunantys stu
dentai: Lilija Bilutė (diplominis 
darbas “Lietuvių žurnalistika”), 
Dainius Brazaitis (“Vysk. M. Va
lančius — tautos didvyris”), Vida 
Damijonaitytė (“Antanas Škėma 
ir jo dramos”), Bronius Fabijonas 
(“Mindaugo karūnavimas ir jo 
reikšmė”), Jūratė Jankauskaitė 
(“Justinas Marcinkevičius ir jo 
kūryba”), Renata Naudžiūtė 
(“Juozas Brazaitis — literatas 
ir politikas”), Milda Rudaitytė 
(“Aktorė Unė Babickaitė-Grai- 
čiūnienė”) ir Edviną Valkiūnaitė 
(“Lietuvos prez. Antanas Sme
tona”). Diplomai taipgi įteikti 
Linui Buitinui ir Vidui Pauliui, 
išlaikiusiems egzaminus, bet ne
parašiusiems diplominio darbo. 
Dvejų metų kursą baigė, egzami
nus išlaikė ir diplomus gavo pen
kiolika studentų — Raminta Bi
lutė, Zita Dubauskaitė, Tauras 
Gaižutis, Gitą Gilvydytė, Andrėja 
Kabliauskaitė, Linda Mikučiaus- 
kaitė, Audra Mockaitytė, Kazys 
Motekaitis, Aldona Norkutė, Ma
rius Polikaitis, Rasa Putriūtė, 
Rita Račkauskaitė, Elena Tuske- 
nytė, Marius Tijūnėlis, Vaiva Vy- 
gantaitė. Diplomus įteikė insti
tuto rektorius dr. Jonas Račkaus
kas su direktore Stase Peterso
niene ir lektorių tarybos sekre
toriumi Juozu Masilioniu. Įver
tinimo diplomais už ilgametį pe
dagoginį darbą pagerbti du moky
tojai: Irena Smieliauskienė — 
tautinių šokių, Faustas Strolia 
— muzikos. Aukštaitiškų liaudies 
dainų programą atliko D. Polikai- 
tytės-Lietuvninkienės vadovauja
mas etnografinis instituto ansamb
lis.

Prie Il-sios vidurinės mokyk
los Mažeikiuose, mininčios dar
bo dvidešimtmetį, buvo atidengtas 
dr. Jono Basanavičiaus marmuri
nis portretinės kompozicijos bius
tas, sukurtas skulptoriaus Alfon
so Ambraziūno, pastatytas mo
kyklos direktoriaus P. Barvydo 
iniciatyva.

Lietuvos teatru sąjunga ir kon
servatorija yra pasirašiusi keiti
mosi studentais sutartį su Norve
gijos Oslo teatru ir prie Oslo uni
versiteto veikiančiu muzikos insti
tutu. Ten teorines teatro discipli
nas jau studijuoja vilnietė teatro- 
logė Daiva Stanevičiūtė, o norve
gė Hilda B. Kristiansen tik dabar 
gavo vizą atvykti Vilniun. Ji yra 
baigusi teatro studijas, dvejus me
tus dirbusi režisiere. Vilniaus 
konservatorijos aktorinio meist
riškumo katedroje norvegė H. B. 
Kristiansen lanko režisierių Da
lios Tamulevičiūtės ir Jono Vait
kaus pratybas, mokosi lietuvių 
kalbos Vilniaus universitete. Vil
niaus jaunimo teatre ji režisuos 
H. Ibseno dramą “Hedda Gabler”.

Lietuvos televizija pernai spė
jo sukurti dokumentinį filmą 
“Karlagas — mirties žemė”, pa
sakojantį ape lietuvius politinius 
kalinius, 1941-56 m. kankintus 
Karagandos, Balchašo, Džezkaz- 
gano stovyklose. Tas vietas ap
lankė gyvieji liudininkai ir Vil
niaus televizijos žurnalistai. Jų 
sukurtas dokumentinis filmas tapo 
kaltinamuoju aktu sovietiniam 
režimui. Kazachstane yra masi
nio NKVD teroro aukų kapai, kur 
buvo užkasta dešimtys tūkstančių 
japonų, korėjiečių, vokiečių, uk
rainiečių ir baltiečių. Lietuvių 
ekspedicija toje musulmonų že
mėje per dvi dienas pastatė de
šimties metrų aukščio plieninį 
kryžių Kengyro kalinių 1954 m. 
sukilimo aukoms. Dokumentinis 
valandos trukmės filmas Lietu
vos televizijos buvo parodytas 
1990 m. spalio 17 d. laidoje.

Lietuvos-Vokietijos draugija 
ir Vilniaus universitetas prieš Ka
lėdas surengė tarptautinę konfe
renciją “Prūsija Lietuvos ir Vo
kietijos istorijoje”. Vilniaus uni
versitete vykusion konferencijon 
įsijungė vokiečių ir lietuvių isto
rikai, archeologai ir kalbininkai. 
Istorijos fakulteto dekanas docen
tas Alfredas Bumblauskas džiau
gėsi Lietuvos istorijon įtraukiama 
Prūsijos tema. Pranešimai anali
zavo plačią istorinę medžiagą, 
pradedamą pirmojo tūkstantme
čio archeologiniais kasinėjimais 
ir baigiamą netolimos praeities 
vokiečių iškeldinimo iš Lietuvos 
problemomis. Istorikai turėjo 
nutarti, kokios mokslinių interesų 
sritys bus nagrinėjamos kituose 
vokiečių ir lietuvių susitikimuo
se, skirtuose tarptautinei konfe
rencijai “Prūsija Lietuvos ir Vo
kietijos istorijoje”. Deja, dėl po
pieriaus stokos išsamesnių duo
menų apie šią konferenciją ir jos 
ateities planus tada nepateikė blo- 
kadiniai Lietuvos laikraščių nu
meriai, dabar sustabdyti Vilniaus 
spaudos rūmus užėmusių sovietų 
parašiutininkų.

Lietuvos simfoninis orkestras, 
vadovaujamas Juozo Domarko, 
prieš Kalėdas paminėjo veiklos 
penkiasdešimtmetį. Jai buvo skir
tas iškilmingas koncertas Lietu
vos operos ir baleto teatre Vilniu
je su programon įtraukta romanti
ne austro Arnoldo Schoenbergo 
kantata “Gurės dainos” (“Gurre- 
Lieder”). Šį kūrinį atliko 140 mu
zikantų simfoninis orkestras, Kau
no choras (vadovas Petras Binge
lis), Lietuvos radijo ir televizijos 
choras (vadovas Alfonsas Vildžiū
nas), akademinė G. Širmos choro 
kapela iš Minsko (vadovė Liud
mila Jefimova), solistai Aleksand
ras Agamirzovas, Sigutė Stonytė, 
Laima Domikaitė, Česlovas Nau
sėda, Vytautas Juozapaitis ir 
skaitovas Perlis Vaisieta. Kon
certo pabaigoje pusvalandį tru
kusios ovacijos tapo Lietuvos sim
foninio orkestro ir jo ilgamečio 
vyr. dirigento Juozo Domarko 
triumfu. Penkiasdešimtmečio is
torijoje Lietuvos simfoniniam 
orkestrui ir jam dvidešimt septy
nerius metus vadovaujančiam J.- 
Domarkui teko susipažinti su ak
menuotu keliu, vėtromis iš šiau
rės. Dabar šį Lietuvos orkestrą 
jau žino muzikinė Europa, jam 
duris užsienyje atvėrusios kon
certų salės. Įtakos ovacijoms, 
matyt, turėjo ir sukaktuvinį kon
certą “Tiesoje” aprašiusios Ire
nos Litvinaitės minima baigminė 
“Gurės dainų” dalis, kurioje auš
ta rytas, teka saulė, jos spindu
liuose atbundančioj gamtoj po 
džiaugsmo akordais ištirpsta nak
ties šmėklos. y KSt.
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KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind......... 9’/4%

180-185 d. term, ind......... 9'/4%
1 metų term, indėlius..... 8’/?%
2 metų term, indėlius..... 83/4%
3 metų term, indėlius..... 9 %
1 metų GlC-met. palūk. .. 9’/2%
2 metų GlC-met. palūk. .. 93/4%
3 metų GlC-met. palūk. .. 10 %
1 metų GlC-mėn. palūk.. 9 %
RRSP, RRIFirOHOSP ... 9 % 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 9’/2% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 93/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term, ind.10 % 
Taupomąją sąskaitą ........ 8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 8'/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki f5% 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 47 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

MARGIS DRUG STORE
408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944

PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS 
PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
--------------------------------- Q--------------------------------

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

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

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

/iilbldlc Islington, Ontario M9B 1 A6
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

2239 Bloor Street West.
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kaįlio kepurės.
Priimami užsakymai Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Telefonas 762-7775

CHOICE A IN THE#/
ALL 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 - 35 METŲ PATIRTIS
- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

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

RF/V1EK professionals inc. Realtor

BP Kokia 
jūsų namo 

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

niusia 1990 m.

T.V.

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

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ......................  121/2%
Sutarties paskolas

nuo ......................  12’/2%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 111/4%
2 metų ................ 111/4%
3 metų ................. 111/2%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ...... 111A>%

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

Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės

41-sios ŠALFASS-gos sporto žai
dynės įvyks 1991 m. balandžio 13-14 
d.d. Čikagoje. Jas vykdo Čikagos LSK 
“Neris”, Čikagos LLRK “Gintaras” 
ir Čikagos lietuvių šachmatų klu
bas. Organizacinio komiteto pirmi
ninkas yra Romas Puodžiūnas tel. 
(312)-778-1813. Bus krepšinio, tink
linio, ledo ritulio ir šachmatų var
žybos. Galbūt vyks taip pat kėgliavi- 
mo (Bowling) varžybos.

Krepšinis vyks sekančiose klasė
se: vyrų A ir B, jaunių A (1972 m. gi
mimo ir jaunesnių), jaunių B (1974 
m. gim. ir jaun.), jaunių C (1976 m. 
gim. ir jaun.) ir moterų. Krepšinio 
varžybų vadovas - Edas Modestas, 
tel.(708)-839-0422.

Tinklinis bus pravestas vyrų, mo
terų ii- mergaičių A (1972 m. gim. ir 
jaun.) klasėse. Varžybų vadovas - 
Zigmas Žiupsnys.

Krepšinio ir tinklinio pirmenybes 
vykdo Čikagos LSK “Neris”.

Krepšinio ir tinklinio varžybų ga
lutinė registracija privalo būti at
likta iki 1991 m. kovo 30 d. pas žai
dynių varžybinio komiteto pirmi
ninkų Zigmą Žiupsnį. Jo adresas: 
4501 West 100-th St., Oak Lawn, Ill. 
60453, tel. (708)-425-3379.

Ledo ritulys bus tik vyrų klasėje. 
Vyks šeštadienį irsekmadienį South
west Ice arenoje 5505 West 127-th 
St., Crestwood, Ill. Varžybas vykdo 
Čikagos LLRK “Gintaras”.

Ledo ritulio varžybų galutinė da
lyvių registracija privalo būti atlik
ta iki kovo 30 d. pas ledo ritulio pir
menybių vadovų Albertų Tuskenį. Jo 
adresas 719 East Knapp St., Apt. 44, 
Milwaukee, WI 53202, tel. (414)-271- 
3750.

Šachmatų varžybos vyks Pasaulio 
lietuvių centre 611 East, 127th St, 
Lemont, Ill. Vykdo - Čikagos lietu
vių šachmatų klubas. Individualinės 
varžybos 4 ratų šveicarų sistema. 
Laiko riba - 40 ėjimų per 90 min. su 
30 min. “Sudden Death”. Pirmo rato 
pradžia šeštadienį 10 v.r. Registra
cija 9.00 - 9.30 v.r. Gali dalyvauti visi 
lietuvių kilmės šachmatininkai.

Šachmatų varžybų dalyvių regist
racija iki balandžio 8 d. pas varžy
bų vadovų Romų Fabijonų. Jo adre
sas: 21 Commons Dr., Palos Park, Ill. 
60464, tel. (708)-448-4027.

Visų šių sporto šakų smulkios in
formacijos yra teikiamos visiems 
ŠALFASS-gos klubams ir kai ku
riems individualinio pobūdžio ša
kų sportininkams. Reikalui esant, 
kreipkitės į anksčiau išvardintus 
pareigūnus.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Sabonis sutinka dar dvejus 

Ispanijoje: Valdemeras Chomičius (kairėje) ir Arvydas Sabonis su “Gražią
ja vilniete-88” Ingrida Mikelionyte-Saboniene, su Arvydu žiedus sumai

Nuotr. R. Požerskio

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

įvairus patarnavimai Lietuvoje.
> Pervežam palaikus, palikimus * Prižiūrim kapus • Perduodam 

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

a Parūpinam jiems draudimą ir pervežimą iš Montrealio
a “Aeroflote” patvirtinam arba pakeičiam grįžimo datas ir t.t.
Visais reikalais kreipkitės į Stefą ar Algį Medelius, vakarais tel.
1 -416-434-1847. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

Al MERFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., MLvIw IViLoLzLLIv 296 Queen Street West,
Tel. 1 - 416 - 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS Į LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA 

(Skandinavų oro linija - SAS)
Tiesioginių skrydžių į Vilnių kol kas nesant, tai yra pats patogiausias su
sisiekimas su Lietuva. Išskrendam penktadieniais ir grįžtam sekma
dieniais, nežiūrint, kaip ilgai tenai viešėtumėt. Turim dar vietų liepos 12 
d. kelionei su “Volunge”. Norintiems parūpinam iškvietimus, vizas, ap
sistojimo vietą (pagal pageidavimą, viešbutyje arba privačiuose butuose). 
Besidomintieji prašomi kreiptis į ALGĮ MEDELĮ asmeniškai nurodytu 
telefonu.
MEDJUGORJE! - 1991 m. gegužės 22 d. maldininkų kelionė į Jugos
lavijos šventą vietą. Galim sujungti su kelione į Lietuvą!

sipriešino, kad jo atlyginimas bū
tų sumažintas nuo vieno milijono, 
kurį gauna dabar, ligi 350,000 dole
rių metams, nors ši suma galėtų pa
kilti bei padvigubėti pagal jo spor
tinį našumų.

Iš esmės susitarimas tarp abiejų 
pusių yra padarytas su žaidėjo vi
siško pasveikimo sųlyga. Sabonis 
jau turi klubo sutikimų vykti į Šiau
rės Amerikos miestų Los Angeles, 
kad ten gydytojai patikrintų jo svei
katų. Jeigu pastarieji garantuos, 
kad jo sužeidimas nepakenks krep
šinio žaidimui, centras žais Vaja- 
dolide. (.. .) Jeigu gydytojai Sabo
niui pilnos pasveikimo galimybės 
negarantuos, jis turėtų atsisakyti 
ne tik “Forumo”, bet ir krepšinio”. 
Taip pranašauja korespondentas L. 
M. De Dios vasario 10 d. “El Pais” 
laidoje. J. B.

Šarūnas Marčiulionis vėl žaidžia
Mūsų tautiečiai pasigedo Šarūno 

Marčiulionio, kuris jau antrų sezo
nų žaidžia Golden States “Warriors” 
profesionalų krepšinio komandoje. 
Jis sausio 6 d. įvykusiose rungtynė
se susižeidė kojos kelių ir turėjo “pa
ilsėti” daugiau negu vienų mėnesį.

Pradžioje šis susižeidimas atrodė 
nedidelis ir buvo spėjama, kad jis 
turės praleisti tik maždaug 5 rung
tynes (apie 10 dienų), tačiau išėjo 
taip, kad jis negalėjo žaisti apie 15 
rungtynių ir daugiau kaip mėnesį 
prasėdėti ant atsarginių suolelio.

Pirmų kartų po sužeidimo jis aikš
tėn išėjo vasario 12 d., kai jo koman
da žaidė namuose - Oaklande Kali
fornijoje prieš Minesotos “Wolves” 
vienetų. Čia “Warriors” lengvai nu
galėjo savo varžovus, o Šarūnas pel
nė savo komandai 15 taškų: pataikė 
5 tolimus metimus (iš 8) ir įmetė 5 
baudas (taip pat iš 8 mestų). Taigi 
visai neblogas pasiekimas, žinant, 
jog ilgų laikų Šarūnas net negalėjo 
treniruotis.

Su Šarūnu teko kalbėtis telefonu, 
ir jis pažymėjo, jog pirmosios rung
tynės po ilgesnės pertraukos buvo 
gana sunkios ir jam gerokai skaudė
jo raumenis, ne tik kojų, bet ir viso 
kūno. Tačiau jis galvoja, kad grei
tai atsigaus ir galės žaisti visu pa
jėgumu. Dabar jo komandos treneris 
jam žada leisti daugiau žaisti, nes 
kiti pagrindiniai komandos žaidėjai, 
jam negalint rungtyniauti, yra ge
rokai pavargę.

Aplamai jo komanda dabar rungty
niauja neblogai ir turi 27-20 laimė
tų-pralaimėtų rungtynių pasekmę. 
Yra daug vilčių patekti į “play-off’ 
žaidimus.

Norisi palinkėti Šarūnui geros 
sėkmės ateityje, ypač sveikatos, ku
ri profesionalų sporte labai reika
linga. E. Šulaitis

(Marčiulionis nepajėgus žaisti. 
“The National Sports Daily”, Niu
jorke, 1991 m. vasario 23-24 d.d. lai
doje rašoma, kad gynėjas Šarūnas 
Marčiulionis, susižeidęs kairės ko
jos kelių sausio 6 d., po ilgesnės per
traukos sustiprėjęs, pradėjo žaisti. 
Rungtynėse, tačiau, prieš Minneso- 
tų kelyje skausmai vėl pasireiškė, 
ir “Warriors” treneris Don Nelson 
pareiškė, kad Šarūno Marčiūlionio 
žaidimo laikas ateityje bus riboja
mas, nes jo koncentracija rungtynių 
metu būti atsargiu komandai neduo
da naudos. Red.)

ŠARŪNAS MARČIULIONIS 
veržiasi pro garsųjį Čikagos 

“Bulls” John Pakson

“Vytis” vyksta į žaidynes
Toronto “Vyčio” sporto klubo 

krepšinio komanda ir pavieniai 
sportininkai ruošiasi dalyvauti IV- 
se PLS žaidynėse Lietuvoje 1991 m. 
liepos 27 d. - rugpjūčio 4 d. Su ko
manda vyksta grupė veteranų bei 
turistų. Iš Toronto išvykstama 1991 
m. liepos 24 d. 16.15 v., su “Finnair” 
lėktuvu. Grįžtama iš Helsinkio rug
pjūčio 7 arba 11 d., ar pagal atski
rai savo iniciatyva keliautojui pa
sirinktų datų. Jeigu susidarys 76 
žmonių grupė iki balandžio 20 d. 
turėsime tiesioginį skrydį Toron- 
tas-Helsinkis-Vilnius. Kitu atveju, 
Lietuvų pasieksime iš Rygos auto
busu. Bilieto kaina $1414.00 suau
gusiam ($1135.00 2-11 metų vaikui), 
įskaitant kelionės bilieto draudų 
ligos atveju. Papildomas $30 drau
dimas apsaugos mūsų $200 įmokėji- 
mų, jei nebus gauta viza. Pradinis 
(mokėjimas ($200) iki gegužės 1 d. 
Likusi suma iki birželio 24 d. No
rintys prisidėti prie klubo organi
zuojamos kelionės prašomi kreip
tis į Dalių Sondienę tel. (416) 769- 
0671. “Vyčio” klubo vaidyba

Pastaba. “Vyčio” klubas apsispren
dė ir vyksta į Lietuvų. Kviečiami 
kiti klubai nedelsiant padaryti šiuo 
klausimu sprendimų. IV-jų PLS žai
dynių Kanados išvykos komitetas ko
ordinuoja šių išvykų visiems. (Red.)

Skautų veikla
• Į Kalantos skautų vyčių būre

lį vėl įsijungė sk.v.v.sl. Petras Pet
rauskas. Jo patirtis labai reika
linga.

• “Rambyno” tunto skautų, vil
kiukų ir bebrų tėvams bus išsiun
tinėti laiškai su paaiškinimu dėl 
registracijos Kanados skautų są
jungoje.

• Per Kaziuko mugę virtuvėje 
dirbo ir skanius valgius paruošė: 
vyr. šeimininkė V. Vaitkienė, S. 
Vaitkus, O. Narušienė, N. Simo- 
navičienė, D. Poškuvienė, G. Bi- 
jūnienė, G. Slaboševičienė, R. 
Bekerienė, I. Raškevičienė, G. 
Sendžikas, A. Stauskas, A. Nausė
das, P. Sukauskas, M. Leknickas, 
K. Šapočkinas, G. Neimanas ir D. 
Karosas. Kitos pagalbininkės: N. 
Liačienė, V. Mockuvienė, D. Kak- 
nevičienė, V. Baliūnienė. M.

JŪS GALITE PAGELBETI!
Jeigu jus norite pagelbėti savo giminėms, draugams dovanokite 

automobilį Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje

Mes siūlome įvairią modelių automobilius, pagamintus Sovietą Sąjungoje: 
Lada 2104, Samara 2108, Samara 2109, Niva, Tavria, Luaz.

TAVRIA — 5 greičių LUAZ JEEP 4x4 SAMARA 1.5-5 greičių
$5,944 kanadiškais $6,996 kanadiškais $9,000 kanadiškais

LIETUVIŲ_-■J_T -T J- - KREDITO
PAR AM A KOOPERATYVAS

MOKA:
91/4% už 90 dienų term, indėlius
9’/4% už 6 mėnesių term, indėlius
8'/2% už 1 m. term, indėlius
83/4% už 2 m. term, indėlius
9 % už 3 m. term, indėlius
9 % už 1 m. GIC mėn. palūk.
972% už 1 m. GIC invest, pažym.
93/4% už 2 m. GIC invest, pažym.

10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
83/4% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 
9’/2% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
93/4% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.

10 % už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
83/4% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
8 % už taupymo sąskaitą
81/4% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
61/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo......... 12'/2%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų ................. 11’/4%
2 metų ................. 111/4%
3 metų ................. 11 '/2%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ..... 11 '/a%
(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI virš 84 milijonų 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).

Kredito kortelė su PARAMOS vardu

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais - nuo 9 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais 
ir penktadieniais - nuo 9 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

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

(Newmarket linija) 41 6-836-1 41 5. 
Alfonsas Garbenis, jn. savininkas 

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

Telefonas (Toronto linija):
416-773-3779 FAX 1-41 6-836-1 029
ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

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

Dėl daugiau informacijų prašome kreiptis pas mus

1790 Albion Road, Rexdale, Ontario M9V 4J8 
Telefonas: (416) 748-2100 FAX: (416) 748-2107 TELEX: 06-989241



1991 m. kovo 3 d. Toronto skautu mugę atidarė Ontario pilietybės ministe- 
rė Elaine Ziemba; prieš ją “Šatrijos” tunto tuntininkė ps. A. Šimkuvienė; 
iš kairės s.fil. R. Žilinskienė, v.s. F. Mockus, v.vl. S. Namikas, vilkiukas G. 
Neįmanąs Nuotr. St. Dabkaus

Tradicinė Kaziuko mugė Toronte

Toronto lietuvių pensininkų klubo narių
METINIS SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1991 m. balandžio 2, antradienį, 1 v.p.p., 
“Vilnius Manor” pensininkų namuose, III aukšte, 
1700 Bloor St. W., Toronto, Ont. Registracija - nuo 12 vai.

DAR BOTVAR KĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas-rinkimas:

a) susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus,
b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų.

3. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
4. Pranešimai: a) valdybos pirmininko, b) iždininko, c) revizijos 

komisijos, d) revizoriaus (auditor).
5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. 1990 m. apyskaitų tvirtinimas.
7. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas 1991 metams.
8. Rinkimai: 4 narių (valdybą ir 1 nario (revizijos komisiją.
9. Einamieji reikalai.

10. Susirinkimo uždarymas.
Nesusirinkus kvorumui nustatytu laiku, susirinkimas įvyks po 

pusės valandos, kuris bus teisėtas, nežiūrint dalyvaujančių narių 
skaičiaus. Valdyba

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 
1991 metais!

Siūlomos išvykimo datos 
su Skandinavų bendrove

Prisikėlimo parapijos salėse ko
vo 3 d. Toronto “Rambyno” ir “Šat
rijos” tuntai, skautininkių-kų 
draugovės ir tėvų komitetas su
rengė tradicinę mugę, tema “Skau- 
tas-tė — gamtos draugas-gė”. Ją 
atidaryti s. fil. R. Žilinskienė, LSS 
tarybos narė, pakvietė Ontario 
provincijos pilietybės ministerę 
Elaine Ziembą. Mugės komendan
tas j.b.v.vl. S. Namikas išrikiavo 
prie paviljonų vienetus ir supa
žindino su ministere. Ši pasvei
kino mugės rengėjus, pasidžiaugė 
gražia tradicija, ragino ją toliau 
tęsti. Tunt. v.s. F. Mockus padė
kojo ministerei ir įteikė knygą 
“D. P. Lithuanian Immigration to 
Canada”. Ministerė, lydima s. fil. 
R. Žilinskienės ir tuntininkų, ap
žiūrėjo visus paviljonus, pasigė
rėjo jų įvairumu bei atliktu darbu. 
Ji buvo pavaišinta skaniais tėvų 
komiteto paruoštais valgiais. Po 
to atsisveikinta ir išlydėta.

Kiekviena mugė .pareikalau
ja daug pasiruošimo bei darbo, 
tačiau tuo pačiu ir atgaivina skau
tišką veiklą. Tai galima pastebėti 
aplankius paviljonus. “Mirgos” 
prityrusios skautės pasitiko sve
čius su kava ir pyragais bei pačių 
augintom gėlėm. Šalia prityrusių 
skautų “Romuva”. Čia sienoje pa
statyta palapinė, laimės ratas ir 
kiti žaidimai, prie kurių — eilutė 
žaidėjų. “Lietuva” — skautų drau
govė. Čia daug rankdarbių, o prie 
jų prisiglaudęs P. Misevičius su 
meniškais drožiniais, kurie labai 
praturtino ne tik paviljoną, bet 
ir visą mugę.

“Herkus Monte” jūros skautų 
laivas su kompiuteriu, kompasu, 
radiju, vėliavėlėm ir darbščiais- 
bebrais. Šalia “Baltijos” jūrų 
skautės su ūdrytėm gražiai išsi
puošusiom savo laivą. “Miškas” — 
tai “Dainos” skaučių draugovė. 
Visur medžiai, o tarp jų — rankų 
darbai, grybai ir skanumynai. 
“Rūtos” paukštyčių paviljone ša
lia skanių pyragėlių ir saldainių, 
žvakidės, gėlės, puodukai. Viskas 
jų rankom padaryta. Birutės vyr. 
skautės — su tautodaile: lėlės, 
tautiniai drabužiai, juostos, Ve
lykų margučiai, pagalvėlės, kiti 
audiniai ir pyragai. “Vilkija” DLK 
Vytauto vilkiukų paviljonas mar
gas kaip genys, apkabintas ries
tainiais, stovykliniais marškinė
liais ir išdėstytais mamyčių kep
tais pyragais. “Grybų kepykla”

SAS(SK) ir FINNAIR (AY) iš bet kurio Š. Amerikos 
miesto per Rygą į Lietuvą ir atgal. 

Grįžimo datos už 2 ar 3 savaičių.

1. Gegužės 10
2. Gegužės 17
3. Gegužės 31
4. Birželio 14

5. Liepos 5
6. Liepos 19
7. Rugpjūčio 2
8. Rugpjūčio 16

9. Rugsėjo 13
10. Spalio 11
11. Gruodžio 20
12. Gruodžio 27

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).

akademikių pastogė. Grybų, bara
vykų kaip miške, tortai, skani kava, 
keramika. Skautininkių-kų baza- 
ras — daugiausia laimikiais pa
trauklus kampelis.

Draugininkai džiaugėsi, kad įdė
tas darbas baigėsi sėkmingai — 
neliko nė vieno laimikio. Lietu
viški valgiai — tai tėvų komiteto 
su V. Vaitkiene ir K. Sapočkinu 
bei jų talkininkėm-kais nuopel
nas. Talkino jiems sk. vyčiai ir 
jūrų budžiai. Jie visi dirbo nuo 
5 v.r., ir jų paruoštais skaniais 
valgiais vaišinosi visi mugės sve
čiai. “Skautų aidą” platino s. B. 
Abromaitienė, o leidžiamą Lietu
voje — s. St. Kuzmas. Pastarojo 
prenumerata $35. Tiekimo sky
rių tvarkė ps. B. Žolpys.

Visi atsisveikino iki kitų metų 
mugės. M.

TORONTO
Metinė Prisikėlimo parapijos 

vakarienė kovo 17 d. sutraukė 
nemažą būrį parapijiečių ir 
kviestų svečių. Pradėjo para
pijos visuomeninės sekcijos 
pirm. L. Nakrošienė, pakvies- 
dama meninės dalies atlikėjas 
programai. Pasirodė jaunos 
pianistės Jolanta Vaičytė ir Vi
talija Paulauskaitė, neseniai 
atvykusios iš Lietuvos. Pradžiai 
keturiomis rankomis gražiai 
praskambėjo Fr. Šuberto “Kari
nis maršas” ir “Serenada”. Due
tą pakeitė jauna solistė Euge
nija Ambrozaitytė, padainavusi 
St. Šimkaus “Plaukia sau laive
lis”, populiarią “Kur tas šalti
nėlis”, pridėdama dar Fr. Šuber
to “An die Musik”. Po jos sceno
je pasirodė Jolanta Vaičytė ir 
paskambino A. Skriabino “Tris 
preliudijas” op. 11, nr. 5, 6, 10 ir 
“Etiudą” op. 8, nr. 5. Vitalija 
Paulauskaitė gražiai atliko K. 
Debussy “Arabeską”, B. Dvario
no “Gavotą” ir “Noktiurną”. So
listė antrame išėjime padainavo 
M. Regerio “Maria Wiegenlied” 
ir St. Šimkaus “Sėdžiu už sta
lelio”. Dainininkei akompanavo 
muz. D. Rodtkienė. Koncerto pa
baigai abi pianistės duetu pa
skambino J. Brahmso “Vengrų 
šokį” nr. 1. Klausytojų šiltai 
sutiktos naujos dar daug žadan
čios meninės pajėgos buvo apdo
vanotos gėlėmis, tikint, kad jų 
pasirodymas šitoje scenoje ne 
paskutinis.

Parapijos tarybos pirm. B. 
Čepaitienė pristatė kviestuo
sius svečius ir atskleidė malo
nią staigmeną — parapija To
ronto slaugos namams paskyrusi 
stambesnę auką. Pakvietė Lietu
vių namų pirm. R. Strimaitį pa
imti voką, kurį atplėšus paaiš
kėjo $5,000 auka. R. Strimaitis 
padėkojo ir kvietė visus aukoti 
bei aukas padvigubinti. Maldą

prieš valgį sukalbėjo kun. Eug. 
Jurgutis, OFM. Po vakarienės 
klebonas kun. A. Simanavičius, 
OFM, nuotaikingai visiems pa
dėkojo, prisiminė mirusius pa- 
rapiječius ir papasakojo apie 
naujus sumanymus. Vakaras 
baigtas kavute ir ponių keptais 
skanumynais. S.

Gerojo piliečio medalis
The Honours and Awards Se

cretariat of the Province of On
tario ieško kandidatų gerojo pi
liečio 1991 m. medaliui. Kas me
dalio būtų verti? Tai moterys ir 
vyrai, besirūpiną vargšais, vie
nišais, invalidais, sergančiais ir 
senyvo amžiaus žmonėmis. 
Trumpai, žmonės, kurie padeda 
mažiau laimingiems visuome
nės nariams. Bet kuris Ontario 
gyventojas gali pasiūlyti kan
didatą šiam apdovanojimui. Pa
siūlymų paskutinė data — 1991 
m. balandžio 15 d. Pasiūlymų 
blankus galima gauti provinci
jos parlamente, rinkiminių apy
gardų raštinėse, arba Honours 
and Awards Secretariat Minist
ry of Inter-Governmental Af
fairs, 6th Floor, Mowat Block, 
900 Bay Street, Queen’s Park, 
Toronto, O.nt. M7A 1C2. Teirau
tis pas Helen Bourke, Coordi
nator Honours and Awards Sec
retariat, tel. (416) 965-8944. Inf.

Žymus klubas
Kultūra ir tarptautinė politi

ka besidomintis amerikiečių 
klubas Niujorke — The Dutch 
Treat Club š.m. kovo 5 d. susi
rinkimą paskyrė Baltijos valsty
bėms. Svečiai kalbėtojai buvo 
Lietuvos, Estijos konsulai A. Si
mutis, E. Jaakson ir Latvijos pa
siuntinybės Vašingtone parei
gūnas O. Kalninš. Jie priminė, 
kad Baltijos respublikos niekad 
nebuvo sovietinės respublikos. 
Klubo nariais yra tokios įžymy
bės: Walter Cronkite, Hugh 
Downs, Mike Wallace, Hary 
Reasoner ir kt. Lgk

Wasaga Beach, Ont.
TAUTOS FONDUI aukojo: $200 

- G. R. Stepulaitis; $100 - A. Masio
nis, V. Urbonas, U. Opanavičienė; 
$50 - R. K. Liauba, Z. K. Beržans- 
kis, A. Kanapka, F. Kasperavičius, 
E. Tribinevičius, I. R. Dūda; $40 - 
V. Vaitkus; $30 - E. Valentiejus, G. 
Buntins, J. Pakarna, G. J. Petkevi
čius, Č. Javas; $25 - N. Dudaitė; 
$20 —A. Šalvaitis, V. A. Križanaus- 
kas, A. B. Vitkus, M. Laurinavi
čius, P. Kirstukas, E. Bernotas, 
O. V. Senkus, K. Šaltys, J. A. Trin
kūnas, P. R. Žymantas. Ačiū už au
kas. R.D.
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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
VICTOR E. RUČINSKAS,

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

15 John St., Suite 2
Weston, Ontario M9N 1J2
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLISba ml s llb

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

SHERLOCK
HOMES
R I Al ESTATE I N/

Lėktuvų bilietų kaina iš Toronto į Rygą ir atgal svyruoja tarp 
$1286-$1541 kan. -t mokesčiai (tax).

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

R I ALIOk

EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

Musų rekomenduojamos lėktuvų bendrovės grupinėms ir 
individualioms kelionėms:

Euro^ugift
1. Scandinavian Airline SAS (SK) 2. Finnair (AY)

Keliautojų į Lietuvą dėmesiui!
Užskaitomas pernai metų patarnavimo mokestis šių metų kelionėms. 
Keliaujant su SAS oro linija Torontas-Kopenhaga-Ryga - atgal, 
nakvynė Kopenhagoje mūsų klientams yra nemokama.
Siūlome pigius skridimus į Vieną (Austriją) ir Amsterdamą (Olan
diją) šių metų vasarą. Kaina - nuo $750 (kan.).
Smulkesnės informacijos teiraukitės “Audra Travel” biure.

2100 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada 
Tel. (416) 769-2500, FAX (416) 763-6279

GREITAS TRANSATLANTINIS PATARNAVIMAS -
DOVANŲ PINTINĖ (gift basket)

Dovanas pristatome jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje 
per 48 valandas! Gera galimybė apdovanoti artimuosius bet 
kokia proga! Nereikia rūpintis — pristatome asmeniškai.

Dovanų pintinėje siunčiame:
* Gėles * Rūkytą kumpį * Riešutus
* Kvepalus (Nina Ricci) * Medų * Šokoladą
* Kavą (Nescafe) * Alyvų aliejų KAINA - $125.00

Pasiteiraukite apie Velykų ir Motinos dienos dovanas.
Visi užsakymai bus pristatyti į namus pagal nurodytus adresus.
Tel. 416-234-5842 2645 Bloor St. W„ Suite 403,
EURO-GIFT Toronto, Ont. Canada M8X 1A3

6

west realty Inc., realtor 
■ an Independent member broker

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

1700 bloor Street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

TEL: (416)769-0631
FAX: (416)769-0586

PANASONIC & HITACHI
Video kameros
nuo-$1199."

Prašome atsinešti šio 
skelbimo iškarpą ir 

gausite NEMOKAMAI 
vieną video kasetę E120

FAX 233-0285

2938 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario, Canada 
M6P 1Y8

VMS

Video kasetės 
(PAL-SECAM) E120 
$2.60

PAL SECAM

Mes taip pat pakeičiame 
video juostas iš PAL į 
NTSC ir iš NTSC į PAL 

Speciali kaina 3v. tik $30.

Taisome
ir

turime
naujų
dalių

Vilniuje,
Lietuvoje

VCR

MHHi- aa*
8 [© 1 5

Radijo su 
kasetėmis 
nuo - $39."

Audio 
kasetės 
90 minučių 
tik $0.75

“O

Atidaryta
Pirmad. ir antrad. 10 v.r. iki 6 v.v.
Trečiad, ketvirtad., penktad. 10 v.r. iki 8 v.v.
Šeštadienį 10 v.r. iki 4 v.p.p.

BLOOR ST. W.

ENCHANTĖ

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

IA O Q I-I I7 I> INSURANCE1J IV II IL IV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

DRAI DA ----( RA\CI
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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



DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje 
ir mažojoje (su (ėjimo bilietais).
PASIVAIŠINSITE žymių kulinarių gamintais 
valgiais ir įvairiais baro gėrimais.

“TEVIfS K ES ŽIBURIU”
r

1991 m. balandžio 6, šeštadienį, didžiojoje Anapilio saleje

MENINĖJE PROGRAMOJE išgirsite su 
nauju repertuaru Anapilio jaunimo chorą, 
vadovaujamą Nijolės Benotienės.

PRAMOGINĖJE DALYJE galėsite pasidžiaugti 
smagia orkestro “Žagarai" šokių muzika. Vakaro pradžia — 6.00 v.v., 

meninės programos — 6.30 v.v.
Visus dalyvauti kviečia -

“Tėviškės žiburių” leidėjai

TO RON T ©»T
Anapilio žinios

— Gavėnios rekolekcijos mūšy 
parapijoje bus kovo 21-24 d.d. Reko
lekcijas ves kun. dr. Viktoras Ski- 
landžiūnas iš Otavos. Rekolekcijų 
tvarka: ketvirtadienį (III. 21) 7 v.v. 
— Mišios ir konferencija; penktadie
nį (III. 22) 11 v.r. — Mišios ir konfe
rencija; šeštadienį (III. 23) 11 v.r. — 
Mišios ir konferencija, 5.30 v.p.p. — 
Mišios ir konferencija; sekmadienį 
(III. 24) viskas pagal reguliarią sek
madienių tvarką su rekolekcijų ve
dėjo pamokslais. Išpažinčių reko
lekcijų vedėjas klausys prieš ir po 
pamaldų bei konferencijų.

— Autobusas rekolekcijų proga 
veš maldininkus Anapilin nuo Is
lington požeminių traukinių sto
ties penktadienį (III. 22) ir šešta-
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dienį (III. 23) 10.30 v.r. Atgal nuo 
Anapilio tomis dienomis išvažiuos
12.30 v.p.p. Sekmadieninis autobu
sas važiuos įprasta tvarka.

— Ryšium su parapijos rekolekci
jomis, kun. dr. V. Skilandžiūnas 
praves Gavėnios susikaupimą Wasa
goje kovo 22, penktadienį, 2 v.p.p. 
Gerojo Ganytojo misijoje.

— KLK moterų draugijos mūsų pa
rapijos skyrius priima aukas mū
sų šventovės papuošimui Velykų 
proga.

— Mišios kovo 24, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Eleną Gipienę, 11 v.r. 
už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. už 
a.a. Juozą Butkų.

Lietuvių namų žinios
— A.a. Broniaus Narbuto atmini

mui aukojo Lietuvių slaugos na
mams: $127.20 - Genė Narbutienė; 
$100 - A.M. Bumbuliai, Raymond R.
A. Wellon; $70 - P.L. Jurėnai; $50 - 
K.D. Kudirkos; $30 - A. Dailydė; $25
- V. Ožinskas ir G. Jankaitis, R.V. 
White; $20 - P. Basys, V. Gudaitis,
B. P. Sapliai; $10 - B. Saplys. Iš viso 
$617.20.

— A.a. Adolfo Lorenzo atminimui 
aukojo Lietuvių slaugos namams 
$25 - Rita Potter.

— Lietuvių slaugos namams auko
jo: $5,000 - Prisikėlimo parapija; 
$1,000 - V.A. Kulniai, J. A. Vaške- 
vičiai, Minesing, Ont; $500 - J.N. 
Zakarai; $250 - J.B. Banaičiai, L. Si
manavičius; $200 - A. Valienė; $150
— Ina, Ian Kavanagh; $100 - A. Ale- 
liūnienė, M.P. Besaspariai, H. Gin- 
čauskas, S.J. Sinkevičiai; $50 - R.V. 
Šalna. Per laiškų vajų iki šiol suau
kota $83,968. Statybos fonde yra 
$385,736. Nuoširdus ačiū visiems 
aukotojams iš arti ir toli. Aukos pri
imamos “Paramos”, Prisikėlimo pa
rapijos ir “Talkos” kredito koope
ratyvuose. Aukos atleidžiamos nuo 
valstybinių mokesčių. Aukas galima 
siųsti ir tiesogiai šiuo adresu: Lab
daros fondas, Lietuvių slaugos na
mai 1573 Bloor St., W. Toronto, Ont. 
M6P 1A6.

— Velykiniai pietūs įvyks balan
džio 7, sekmadienį, 1 v.p.p. Kara
liaus Mindaugo menėje. Šiltas mais
tas, vynas, tortai, kava. Bilietai gau
nami pas B. Abromaitienę tel. 532- 
4793, S. Ciplijauskienę tel. 247-0578, 
A. Jankaitienę tel. 762-9183, LN raš
tinėje darbo valandomis ir sekma
dienio popietėse. Plačiau žiūrėti 
“TŽ” skelbimą.

— LN šachmatų klubo susirinki
mas šaukiamas balandžio 14, sek
madienį, 1.30 v.p.p. LN skaitykloje. 
Buvusieji klubo šachmatininkai ir 
norintys prisidėti maloniai kvie
čiami dalyvauti. Pirmininko parei
gas sutiko laikinai eiti Emilis Bart- 
minas, tel. 249-0490, ir jam talkinin
kauti Jonas Janušas.

— Kovo 17, sekmadienį, Karaliaus 
Mindaugo menėje įvyko LN ir Lab
daros fondo narių metinis susirin
kimas. Išklausyti pranešimai, pa
tvirtintos finansinės apyskaitos ir 
pravesti valdybos bei revizijos ko
misijos rinkimai. Balsų dauguma 
į valdybą išrinkti bei perrinkti 5 
nariai: dr. G. Ginčauskaitė, E. Pa
mataitis, V. Kulnys, A. Sergautienė 
ir B. Savickas. Kandidatais paliko: 
R. Juodis, K. Lukošius, S. Gineitis. 
Į revizijos komisiją aklamaciniu 
būdu - H. Sukauskas. Susirinkimui 
pirmininkavo A. Senkus, sekretoria
vo A. Jankaitienė ir B. Stundžia. 
Valdyba pasiskirstys pareigomis 
kovo 21, ketvirtadienį, savo pirma
me posėdyje.___________ ______

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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos metinės rekolecijos 

prasidės šį trečiadienį, kovo 20 d., 
7 v.v. Rekolekcijas ves Lietuvos kan
kinių parapijos klebonas kun. J. 
Staškus. Ketvirtadienį, penktadienį, 
šeštadienį Mišios ir pamokslas 9.30 
v.r. ir 7 v.v., o sekmadienį pamoks
lai per visas Mišias. Penktadienį, 7 
v.v., “Volungės” choras atliks religi
nės muzikos koncertą — Schumano 
G-dur Mišių ištraukas. Išpažinčių 
bus klausoma prieš visas Mišias.

— Pakrikštyta Stefanie-Ida, Biru
tės (Plučaitės) ir Steven Salanki 
dukrelė.

— Vasaros stovyklos parapijos ir 
visiems lietuvių vaikams vyks “Kre
tingos” stovyklavietėje Wasagoje 
sekančiai: lietuviškai kalbantiems 
birželio 29 — liepos 13 d.d., lietu
viškai nekalbantiems lietuvių kil
mės vaikams liepos 14-27 d.d.

— Lietuvių namų vyrų organizuo
jama stovykla vyks Wasagoje, stovyk
lavietėje “Kretinga”, rugpjūčio 10- 
18 d.d., o Toronto sporto klubo “Vy
tis" rugpjūčio 18-25 d. d.

— Aukos Lietuvos katalikų religi
nei šalpai renkamos iki šio mėnesio 
galo.. Kas dar neprisidėjo, prašomi 
savo aukas šiam tikslui įmesti bet 
kokios rinkliavos metu.

— Mišios kovo 24, sekmadienį, 8.30 
v.r. — už a.a. Juozą ir Anastaziją 
Peseckus, 9.20 v.r. — už a.a. Vytautą 
Vingelį, 10.15 v.r. — už a.a. Mykolą 
Valadką, a.a. Tomą Prakapą, Ado
monių šeimos mirusius, 11.30 v.r. — 
prašant Lietuvai laisvės.

Išganytojo parapijos žinios
— Moterų draugijos Gavėnios 

apmąstymo vakaras įvyks kovo 23, 7 
v.v., šventovėje. Kviečiame gausiai 
dalyvauti. Giedos parapijos choras.

— Kovo 24, Verbų sekmadienį, pa
maldos šventovėje 9.30 v.r.

A. a. Juozas Grybas, 71-rių me
tų, mirė š. m. kovo 10 d., palai
dotas kovo 12 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Anapilyje. Liko liūdin
ti žmona Irena, sūnus Paulius su 
šeima, artimieji bei draugai. 
Buvo malonaus būdo žmogus, 
mėgo sąmojingai pajuokauti, 
rūpinosi gimtojo krašto reika
lais.

A.a. Zigmo Labucko atmini
mui, užjausdama žmoną Jadvy
gą ir sūnus, Julė Aniol “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

Toronto Lietuvių pensininkų 
klubas “Tėviškės žiburiams” 
atsiuntė $100 auką.

A.a. Petro Bražuko atminimui, 
užjausdama žmoną Reginą, duk
rą ir sūnus su šeimomis, Z. But
kienė iš Halifax, N.S., “Tėviš
kės žiburiams” atsiuntė $50 
auką.

Iš Filomenos ir Adomo Kantau
tų stipendijų fondo per Kana
dos lietuvių fondą “Tėviškės ži
buriai” gavo $390 auką. Kasmet 
10% iš šio fondo pajamų skiria
ma aukoms.

Ontario provincijos Progresy
viųjų konservatorių jaunimo są
junga (OPCYA) remia pabaltie- 
čių teises. Spaudai išsiuntinė
tu pranešimu, sąjungos valdybos 
posėdyje, įvykusiame Otavoje 
1991 m. kovo 10 d., priimta pa- 
baltiečius remianti rezoliucija, 
nubalsuota metiniame susi
rinkime 1990 m. Kingstone, Ont. 
Rezoliuciją paruošė Etobicoke, 
Ont. skyriaus narys Antanas Ra
šymas, susirinkime pareiškęs, 
kad “pasaulis yra per mažas, jog 
nesirūpintume” ir pridėjo, jei 
pasaulis netoleruojąs agresi
jos Kuveite, lygiai taip pat jis 
turėtų elgtis ir Baltijos šalių 
atžvilgiu. Inf.

H ALLING CONTRACTING
( Estonian)

• Atnaujinimai - visų rūšių
• Koklinių plytelių (tile) (dėjimas
• Vandentiekio vamzdžių 

taisymas
• Dažymas
• Vėdinimo įvedimas
• Elektrinio šildymo taisymas
Tel. 762-9190 Lie. E 1044

STALAI (po 10 asmeny) bei vietos užsakomi iš 
anksto šiokiadieniais “TŽ” administracijoje tel. 
275-4672 arba parapijose po pamaldų sekmadieniais. 
BILIETO KAINA - $8 asmeniui, studentams po 
programos - šokiams įėjimas nemokamas ir vietos 
nerezervuojamos.

j* Toronto Lietuvių namų 
karaliaus Mindaugo menėje 
balandžio 7, sekmadienį, 1 v.p.p. ruošiami

Programoje: pianistė Leokadija Kanovičienė, 
Velykų senelė — Leokadija Nakrošienė. 

Stalai numeruoti. Įėjimas suaugusiems - $15, jaunuoliams nuo 5-12 metų 
- $7, vaikams iki 5 metų - nemokamai. Bilietus prašome įsigyti iš anksto 
sekmadienio popietėse pas LN moterų būrelio nares ir darbo valandomis 

LN raštinėje. Visus kviečia rengėjai -
Toronto Lietuvių namai ir LN moterų būrelis

TRADICINIS “TĖVIŠKĖS ŽI
BURIŲ” spaudos balius — ba
landžio 6, Atvelykio šeštadienį, 
Anapilio salėje. Bus jaunatviška 
meninė programa, gausi laimi
kiais loterija, lietuviški valgiai, 
geras orkestras, šokiai. Bilietai 
gaunami “TŽ” administracijoje 
ir po pamaldų Anapilio ir Prisi
kėlimo parapijos salėse. Loteri
jai yra sutelkta žymių skulptorių 
ir dailininkų darbai. Su įėjimo bi
lietais kiekvienas baliuje galės 
dalyvauti mažoje loterijoje.

KLB švietimo komisija š. m. 
kovo 23, šeštadienį, 9 v.r. Anapi
lio muziejaus patalpose, 2185 
Stavebank Rd., Mississauga, 
Ont, rengia lituanistinių mokyk
lų mokytojų suvažiavimą. jn£

Religinės šalpos popietė, ku
ria užbaigiamos Gavėnios reko
lekcijos, bus kovo 24, Verbų 
sekmadienį. Aukos ir pelnas ski
riamas Lietuvos labdaros viene
tui “Caritas”. Meninę programą 
atliks sol. Verutė Bizinkaus- 
kaitė ir muz. J. Govėdas. Re
kolekcijų vedėjas kun. dr. V. Ski
landžiūnas tars pritaikytą žodį. 
Bus pietūs ir pyragai Kviečia
me visus savo dalyvavimu pa
remti Lietuvos “Caritas” organi
zaciją. Rengėjai

Toronto Vlado Pūtvio šaulių 
kuopos metinis susirinkimas 
įvyks š.tn. kovo 24, sekmadienį, 
4 v.p.p. Toronto Lietuvių namų 
III-me aukšte. Visų kuopos šau
lių dalyvavimas būtinas.

Kuopos valdyba
Toronto Lietuvių namuose kovo 

24, sekmadienį, 3.30 v.p.p., ren
giamas pranešimas apie dabar
tinę Lietuvos padėtį. Dalyvaus 
Lietuvos mokslo akademijos, fi
losofijos, sociologijos ir teisės 
instituto direktorius prof. Arvy
das Matulionis. Jis lankosi Kana
dos universitetų kvietimu. Nese
niai išleido knygą “Lietuva ir Są
jūdis”, kurioje svarsto Lietuvos 
ir Sąjūdžio ryšius. Taip pat pra
nešimą padarys neseniai iš Lie
tuvos grįžęs prof. Romas Vašto- 
kas. V.K.

Arvydas ir Nelė Paltinai, talen
tingi ir populiarūs muzikai, 
šiuo metu gyvenantys Vokieti
joje, rengiasi koncertuoti JAV 
ir Kanadoje. Praeitą vasarą sėk
mingai koncertavo Lietuvoje, 
kur buvo entuziastingai sutikti 
tūkstančių klausytojų. Paltinų 
koncertas Toronte įvyks Lietu
vių namuose š.m. balandžio 16, 
antradienį, 7 vai.vakaro. V.K.

“LEDAS” REFRIGERATION
Taisau - visų rūšių šaldytuvus; au
tomobilių vėsinimo sistemas; skal
bimo bei džiovinimo mašinas. Dar
bas garantuotas, prieinama kaina.

RAIMONDAS JARECKAS
tel. (416) 536-8390 Toronte.

ROMAS PŪKŠTYS TRANSPAK sa
vininkas, vėl važiuoja į Lietuvą 
balandžio mėnesio pradžioje. Per
veda PINIGUS doleriais, tvarko 
PALIKIMUS, priima laiškus, doku
mentus, vaistus, užsakymus auto
mobiliams. Atsiskaityti iki balan
džio 3 d.: TRANSPAK, 2638 W. 69th 
St., Chicago, IL 60629, USA. Tel. 
1-312-436-7772.

S3S? JAUNŲ ŠEIMŲ 

STOVYKLA
Kretingos stovyklavietėje Wasagoje 

įvyks rugpjūčio 3-10 d.d.
Stovyklaukime lietuviškoje ir šeimyniškoje nuotaikoje. 
Registracijos blankus galima pasiimti Prisikėlimo para
pijos raštinėje arba skambinti Nijolei Simonavičienei 
tel. (416) 239-7226. Vietos ribotos. Administracija

“Paramos” kredito kooperatyvo 
darbo valandos Didžiąją savai
tę - D. ketvirtadienį nuo 9 v.r. - 
8 v.v., D. penktadienį uždaryta, 
D. šeštadienį 9 v.r. - 1 v.p.p. Ba
landžio 1 d., Velykų pirmadienį, 
uždaryta. Vedėja

Toronto tautinių šokių ansamb
lis “Atžalynas” balandžio 27 d. 
švęs savo veiklos 20 metų sukak
tį. Bishop Morrocco mokykloje 
(Bloor & Dundas W.) įvyks kon
certas, po kurio bus iškilminga 
vakarienė ir šokiai. Šios sukak
ties proga “Atžalynas” yra pa
kvietęs Vilniaus tautinių šokių 
ansamblį “Vingį”.

Vasario 9 d. “Atžalynas” da
lyvavo Lietuvių namų Užgavė
nių karnavale, kuriame mūsų 
“Vasaros peteliškės” laimėjo 
pirmą vietą. Programoje daly
vavo ir jaunesnieji šokėjai. “At
žalyno” suorganizuotoj loteri
joj kompiuterį laimėjo Tanya 
Coyle. Vyresnieji šokėjai dalį 
programos atliko Vasario 16 mi
nėjime Anapilyje. IP

Svečiai iš Vilniaus. Toronte 
lankosi Vilniaus technikos uni
versiteto vicerektorius prof. Ze
nonas Kamaitis, prorektoriai 
docentai Jonas Duoba, Juozas 
Grabys, Pranciškus Juškevičius, 
Algirdas V. Valaitis.

Anapilio parapijos klebonas 
kun. Jonas Staškus sutiko būti 
Kanados lietuvių katalikių mo
terų draugijos centro valdybos 
dvasios vadu. Nors moterų drau
gija savo veikloje tvarkosi sa
varankiškai, tačiau dvasinio va
dovo įtaka ir patarimai, ypač ti
kėjimo ir moralės klausimuose, 
yra labai svarbūs ir reikšmingi.

A.S.

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

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

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pusry
čiai - savaitei $200. Miegamas kam
barys, bendra prausykla - savaitei 
$150. Arti parduotuvių ir pajūrio. 
Skambinti arba rašyti: A. Zupko, 
5886 Guest Court, North Fort Myers, 
FL 33903, USA. Tel. (813) 656-5886.

Baltijos kraštų problemos bus 
aptariamos 1991 m. balandžio 
15 d., 7.30 v.v. Guelph universi
teto patalpose (kamb. 100, Axel
rod-Botany-Building). Svarsty- 
bose kalbės: dr. Tonu Farming 
(estas); Markus Hess - Juodojo 
kaspino dienos k-to pirminin
kas; Elma Miniats - Kanados 
k-to Latvijos žmogaus teisėms 
ginti pirmininkė; Algirdas Vai
čiūnas - KLB krašto valdybos 
vicepirmininkas. Moderatorius 
- Guelph universiteto prof. Alex 
Michalos. Pagrindinė tema - pa- 
baltiečiai ir Gorbačiovas: ar at
virumas (glasnost) yra dingęs? 
Klausytojų diskusijoms bus pa
teikti ir kiti pabaltiečių proble
moms svarbūs klausimai. Kvie
čiama visuomenė. Įėjimas ne
mokamas. Svarstybas remia ka
nadiečių studentų organizaci
jos, vietos naujieji demokratai. 
Juodojo kaspino dienos k-tas, 
kanadiečių k-tas žmogaus tei
sėms ginti Latvijoje ir KLB. Inf.

Prašo pagalbos
Artūras Stankevičius, 28 metų 

amžiaus, mokąs šiek tiek angliš
kai, auginantis dvi dukrytes, no
rėtų atvažiuoti ir kurį laiką pa
dirbėti Kanadoje ar JAV-se. Prašo 
iškvietimo ir darbo parūpinimo. 
Atsilygindamas pakviestų nuola
tiniais šeimos svečiais Šiauliuo
se. Adresas: Lithuania, Šiauliai 
235410, Krymo 18-81.

AR NORITE PADĖTI savo gimi
nėms Lietuvoje? Keičiame bet ko
kią sumą pinigų. Skambinti tel. 
739-6392.

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

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

“PASLAUGA RŪTA”. Įmokėjus 
$110 į “Paramos” banką, jūs galite 
aprūpinti kiaulienos skerdiena 
Lietuvoje gyvenančius gimines ir 
draugus. Grynos šviežios skerdie
nos gaus 50 kg. Galima užsakyti 
ir sausus maisto gaminius. Dide
lis gaminių sąrašas. Kaina $150. 
Visi užsakymai bus pristatomi į 
namus, pagal nurodytą adresą. Tei
rautis tel. (416) 536-4742 Toronte.

A. a. kun. Jonas Kubilius, SJ, su
laukęs 84 m. amžiaus, mirė kovo 3 
d. Montrealio Aušros Vartų para
pijos klebonijoje. Jis buvo AV pa
rapijos steigėjas ir šventovės bei 
klebonijos statytojas. Montrealį 
jis mylėjo ir, būdamas klebonas- 
emeritas, nenorėjo niekur iš čia 
pasitraukti.

Kovo 6 d. atvirame karste buvo 
pašarvotas AV šventovėje, ir para
pijiečiai bei bičiuliai galėjo pasi
melsti ir paskutinį kartą su juo at
sisveikinti. Laidotuvių pamaldos 
prasidėjo 7 v.v. procesija, kurios 
priekyje buvo nešamas parapijos 
vainikas, šaulių vėliavos, ėjo įvai
rių organizacijų atstovai, giminės, 
20 kunigų irVysk. Paulius Baltakis, 
OFM. Laidotuvių komiteto pa
kviestas, atsisveikinimui su velio
niu vadovavo a.a. kun. J. Kubiliaus 
giminaitis dr. Petras Lukoševičius. 
Pirmiausia Montrealio arkivysku
po vardu parapijiečiams ir lietu
viams jėzuitams užuojautą pareiš
kė prel. Paquette. Toliau kalbėjo' 
kun. Archambault, SJ, prancūzų 
jėzuitų provinciolas, kun. Anta
nas Saulaitis, SJ, lietuvių jėzui
tų provinciolas, kun. Augustinas 
Simanavičius, OFM, kunigų vieny
bės ir Katalikų centro vardu, se
selė Bernadeta, Nekaltai Pradėto
sios Marijos seserų provinciolė. 
Atsisveikino AV parapijos komi
teto pirm. Albertas Jonelis, KLK 
moterų dr-jos Montrealio skyriaus 
pirm. Genovaitė Kudžmienė, Mont
realio lietuvių auksinio amžiaus 
klubo “Rūta” pirm. Petronėlė Juš
kevičienė, KLB Montrealio apylin
kės valdybos pirm. Arūnas Staške
vičius, skautų vardu Romas Otto, 
sn., LK Mindaugo šaulių kuopos 
pirm. Augustas Mylė, AV parapi
jos choro vardu Donatas Baltruko- 
nis, Montrealio lietuvių medžio- 
tojų-meškeriotojų klubo “Nida” 
vardu Antanas Žiūkas, “Nepri
klausomos Lietuvos” spaudos bend
rovės ir Vilniaus šaulių rinkti
nės - pirm. Juozas Šiaučiulis. Visi 
kalbėtojai pabrėžė kilnaus, ener
gingo kunigo ir didelio patrioto ne
tektį. Velionies krikšto duktė Ra
sa Kurienė paskaitė poeto Vytau
to Mačernio penktąją viziją ir už
darė karstą.

Gedulines Mišias atnašavo vysk. 
P. Baltakis, OFM, koncelebruo- 

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. HIX 1L7

BRONIUS NIEDVARAS
Namų pirkimo ir pardavimo patarnavimai

Egan Realties Inc.
5344 Verdun Avenue
Verdun, Quebec H4H 1 K4

Darbo tel. 766-3586 Namų tel. 487-4938

1990 METŲ KELIONĖS LIETUVIAMS
Kelionė iš Montrealio į šokių ir dainų šventę
Vilniuje nuo liepos 2-15 d.d........................................ $2550

Užsirašiusiems 120 dienų prieš išvykimą $50 nuolaida ir 
nemokamas bilietas į vieną šventės koncertą.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į L. Stankevičių,
1053 Cr. Albane), Duvernay, Laval, Que. Canada H7G 4K7.

Tel. (514) 669-8834

■ T/t O MONTREALIO LIETUVIŲ LI I KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $28,000,000 REZERVAS - virš milijono. 

MOKA UŽ:
Certifikatus .................. 9’/z% Taupymo - special................ 672%
Term, indėlius: Taupymo —su gyv. dr........... 6 %

1 ™etų ........ Taupymo-kasdienines  6 %
180 d.-364 d........ 874%
120 d.-179d  8 % Einamos sąsk..........................  47ž%
60d.-119d  8 % RRIF —RRSP-term............. 10 %
30 d.- 59 d  73/4% RRIF-RRSP-taup............. 63/4%

IMA UŽ: 
Nekiln. turto nuo 11 %, asmenines - nuo 1274%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2

Ketvirtadieniais
Penktadieniais

o.uu- J.UU
12.00- 8.00
10.00- 6.00

3.00- 7.00
2.00- 6.00

jant visiems čia buvusiems kuni
gams. Kun. Jonui Staškui paskai
čius evangeliją, pamokslą pasakė 
vyskupas. Per pamaldas giedojo 
parapijos choras ir sol. Gina Čap- 
kauskienė. Vargonais pritarė ir 
chorui dirigavo Mme. M. Roch. Prie 
karsto garbės sargybą atliko šau
liai ir skautai. Šventovė buvo per
pildyta parapijiečių ir velionies 
gerbėjų. Laidotuvėse šalia aukš
čiau paminėtų lietuvių kunigų dar 
dalyvavo kun. K. Kaknevičius, kun. 
E. Jurgutis, kun. S. Šileika, kun. 
P. Tamulionis ir kun. J. Aranaus- 
kas. Visi kiti kunigai buvo pran
cūzai. Po pamaldų velionies palai
kai buvo išvežti į šv. Kazimiero 
kapines Čikagoje. Po to daugu
mas suėjo į parapijos salę, kurio
je buvo paruošti užkandžiai, py
ragai ir kava.

Parapijos klebonas kun. J. Ara- 
nauskas ir komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visiems prisidėjusierns 
prie iškilmingų a.a. J. Kubiliaus 
laidotuvių.
Svečias iš Lietuvos kun. P. Tamu
lionis Mišias atnašavo kovo 10 d., 
10 ir 11 vai.

Kruvinų įvykių Vilniuje (sau
sio 13 d.) vaizdajuostė, rodoma 
kovo 6 ir 10 d.d. seselių namuose, 
susilaukė gausaus būrio tautiečių.

Andriaus ir Louise Viskantų sū
nelis pakrikštytas Christopher, 
Andrew, Jean vardais.

A.a. Domicėlė Ravinskaitė-Sta- 
niulienė-Zakarauskienė, 95 m. 
amžiaus, mirė kovo 8 d. Palaidota 
iš šv. Kazimiero šventovės šv. 
Pranciškaus kapinėse. Liūdi duk
tė, trys sūnūs ir jų šeimos. B.S.

Lietuvių kilmės gydytojai pra
eitais metais Montrealyje įsteigė 
Kvebeko lietuvių gydytojų sąjun
gą. 1990 m. spalio 18 d. įvykusiame 
susirinkime jie išrinko valdybą: 
pirm. dr. Alėnas Pavilanis, vice- 
pirm. dr. Jonas Mališka, sekr. dr. 
Irena Danytė, ižd. Andrew Gar- 
finkle, mokslinių reikalų direkto
rius dr. Vytautas Pavilanis. Buvo 
paprašyta Pasaulio lietuvių gydy
tojų sąjunga, kad ji Kvebeko lie
tuvių gydytojų sąjungą priimtų 
kaip sritinę organizaciją su sąly
ga, jog kitos lietuvių gydytojų or
ganizacijos Kanadoje nesivadin- 
tų šio krašto gydytojų sąjunga. Inf.


