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Ne — akis už akį
“Komunistai sušaudė mano tėvą. Komunistai į Si

birą išvežė brolį ir draugus. Komunistai naktimis slan
kiojo palangėse. Jie vertė išdavinėti klasės draugus, jie 
kišo adatas į panages ir daužė galvą revolveriais. Jie už
darinėjo šventoves ir skaudžiai išjuokė senelę, atsiklau
pusią prie šventoriaus vartą”.

TAIP sąmonėn ir įaugo neteisybių, žiaurumų ir su- 
gyvulėjimo tikrovė — mitinguose garbinama “nau
jojo pasaulio” statyba. Kas būtų įstengęs ar norė
jęs šitame pasibaisėjime skirstyti komunistų partijos 

narius į bloguosius ir geruosius? Kas būtų pajėgęs juos 
atrinkti? Anuomet niekam nė į galvą neatėjo, kad iš vi
so kokių nors “gerųjų” dar gali būti. Komunistas yra ko
munistas. Jis priešas. Su juo reikia kovoti arba nuo jo 
bėgti. Šitai labiausiai išryškėjo 1944-jų vasarą. Apsi
spręsti nė vienam nebuvo lengva. Nebuvo nė laiko, o už 
ir prieš motyvų — daug. Viena visiems buvo aišku, kad 
grįžtantis komunizmas neša jau pažįstamą terorą ir ver
giją, kerštą, neapykantą, ateizmą ir žudynes. Ne visi no
rėjo ar galėjo trauktis, ne visi išėjo į miškus. Didžioji 
tautos dalis nejudėjo. Apsisprendimai išskirstė žmo
nes, sudraskė šeimas, supainiojo kelius. Tapome kažin 
kiek sykių pasaulyje kartotų smurtų liudininkai, negai
lestingos lemties aukos. Ir dabar, nors ir po tiek daug 
metų kam galėtų būti lengva traukioti širdin įaugusius 
dyglius. Tiesa, po vieną kitą atsargiai bandome ištrauk
ti, kad lengviau būtų save vesti prie įsitikinimo stebint 
tėvynėje vykstančią kaitą: dauguma komunistų jau eina 
su tauta. Bet kažkoks netikrumo šešėlis kartais ima ir 
pridengia apdainuojamos vienybės prošvaistes. Į komu
nistų partijos narius kreipiami klausimų žvilgsniai — 
kas gi atsitiktų, jei Maskva, nebesiskaitydama su Vaka
rų nuomone, vėl uždėtų kietą diktatūrinę leteną ir žūt 
būt mėgintų sugrąžinti senąją “tvarkos” sistemą? Kas 
ir kaip elgtųsi, staiga iš okupanto gavę viliojančių pa
siūlymų, išsprendžiančių visus gyvenimo poreikius? 
Lietuvos komunistų partija pakeitė pavadinimą. Ir ge
rai padarė, nes daugeliui vis mažiau šiurpą keliančių 
žodžių ir labai skaudžių prisiminimų.

O štai dabar — atleisti, susitaikyti, pamiršti. Šie 
žodžiai skambėjo mitinguose, svarstymuose, 
eterio bangose ir spaudoje. Žodžiai šventi ir 

prasmingi, nes kaip gi kitaip, kai mūsų ginklas — žmo
niškumas. Tokio ginklavimosi jokie politikai, jokios di
džiųjų galybių sutartys negali sustabdyti. Pasaulio va
dai, o ypač mūsų tautai šiandien vadovaujantieji, turi 
įrašyti savo veiklos programose atlaidumo ir žmoniš
kumo skatinimą. Neapykanta išlieta: nacinė prieš mili
jonus žydų, komunistinė prieš “liaudies priešus”. Po 
viso to negi nereikėtų ieškoti permainos daigelių? Tie
sa, neapykantos ir vienvaldystės geismo šioje planetoje 
dar apstu. Vargu ar visa tai kada nors ir pasibaigs. Ta
čiau posūkiui į šviesesnį žmonijos rytojų jau ir šiuolai
kinių priežasčių užtenka. Gal tik trūksta suvokimo — 
kaip. O iš tikrųjų tai nėra sudėtinga. Gal net per daug 
paprasta, per daug arti, kai esame įpratę dairytis į ki
tus ar į nežinomus tolius. Rimtoms permainoms pradėti 
nereikia nei naujų politinių partijų, naujų struktūrų 
ar organizacijų, naujų planų ir išprususių valstybinin
kų. Tereikia žmogaus, savo artimą mylinčio arba bent 
jį suprantančio, įstengiančio savuosius užmojus vyk
dyti be sąžinės priekaištų, be dviveidiškumo ir išpažįs
tamų principų laužymo. Reikia atkurti iškoneveiktą žmo
gaus dvasingumą, kad be jokių abejonių galėtume vieną 
kartą tarti: nėra nei gerų, nei blogų grupuočių; yra tik 
geri arba blogi žmonės. Ši ar panaši įžvalga gali padėti 
geriau orientuotis svarstant komunistų (taipgi ir nacių) 
mūsų tautai padarytas skriaudas. Č.S.

Lietuvių ginklas - teisė, sovietų - tankai 
Prancūzijos spaudos balsai, smerkiantys karinius sovietų išpuolius Lietuvoje bei raginantys 
savo vyriausybę pripažinti Lietuvos nepriklausomybę • Demokratijos, išėjusios kovoti už 

Kuveito laisvę, privalo kovoti ir už Baltijos valstybių nepriklausomybę

Atvyksta Lietuvos ministeris pirmininkas
Gediminas Vagnorius, nauja

sis Lietuvos ministeris pirminin
kas, perėmęs pareigas iš Kazi- 
mieros Prunskienės po 1991 m. 
sausio 13 d. tragiškų įvykių Lie
tuvoje, lankysis Kanadoje balan
džio 16-23 d.d. Kanados Lietuvių 
Bendruomenės valdyba ir Pa
galbos Lietuvai vajaus komite
tas jį pakvietė dvejopu tikslu.

Pirma — įjungti Lietuvą į Pa
galbos Lietuvai vajaus lėšų tel
kimo darbą tiesiogiai. PLB va
jaus komitetas šią mintį, su KLB 
valdybos pritarimu, pasiūlė Lie
tuvos respublikos vyriausybei 
ir paprašė jos pritarimo bei pa
siūlymo asmens šiam užmojui. 
Lietuvos aukščiausioji taryba 
nutarė atsiųsti Kanadon naują
jį ministerį pirmininką — Gedi
miną Vagnorių.

Antra — sudaryti jam galimj 
bę užmegzti naujus ryšius su Ka
nados federacine bei provinci
nėmis valdžiomis, ištirti politi
nės bei ekonominės pagalbos 
Lietuvai galimybes. Savo laiške 
mums jis pats pareiškė norą pir
mą kartą susitikti su Kanados 
lietuviais, apie kuriuos girdėjęs 
tiek daug pozityvių atgarsių.

Gediminas Vagnorius, su 3 as
menų ir asmeninio sargybinio 
palyda, atvyksta balandžio 16 d. 
“Aerofloto” lėktuvu į Montrealį. 
Jis išskrenda atgal į Lietuvą iš 
Montrealio balandžio 23 d. Per 

šią savaitę jis vajaus reikalais 
aplankys lietuvius: Otavoje, Ha
miltone, Toronte, Londone, Kal- 
garyje, Edmontone ir Montrealy- 
je. Taip pat susitiks su Kanados 
federacinės valdžios pareigū
nais Otavoje: Kanados min. pir
mininku Brian Mulroney, užsie
nio reikalų ministeriu Joe Clark, 
finansų ministeriu Michael Wil
son, su Canadians in Support of 
the Baltic People’s parlamenta
rų komitetu. Numatyti susitiki
mai ir su Ontario bei Albertos 
provincijų valdžių atstovais. Ba
landžio 19, penktadienį, Ontario 
premjeras Bob Rae po privataus 
posėdžio su min. pirm. G. Vagno
rium, ruošia jo garbei pietus. 
Ruošiami įvairūs susitikimai su 
Ontario valdžios ministeriais 
bei įvairiais įtakingais versli
ninkais.

Naujasis Lietuvos respublikos 
ministeris pirmininkas yra staty
bos inžinierius ir ekonomistas. 
Profesoriavo iki 1990 m. Buvo iš
rinktas į Lietuvos aukščiausiąją 
tarybą nuo Plungės rajono. Kan
didatavo kaip sąjūdžio remiamas 
kanditatas. Nepriklausė Lietu
vos komunistų partijai. Po sau
sio 13 d. įvykių Lietuvoje įvyku
sioje valdžios krizėje, po tuome
tinės min. pirm. K. Prunskienės 
atsistatydinimo, Aukščiausiosios 
tarybos išrinktas naujuoju Lie
tuvos ministeriu pirmininku. G.

Vasario 16 išvakarėse prie televizijos bokšto Vilniuje, kur žuvo Lietuvos 
kovotojai, buvo matomas šis plakatas su įrašu: “Šiandien žuvot jūs, ryt gal 
žūsim mes, bet šios šventos aukos tautą laisvėn ves!!!” Nuotr. A. Garmutės

PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS

Blaivėja Lietuvos lenkų požiūris
A. LEMBERGAS

Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos narys Česlovas Okinči
cas kovo pradžioje lankėsi 
Stockholme, kur buvo Švedi
jos lenkų instituto svečias. Ta 
proga jis kalbėjosi su dienraš
čio Dagens Nyheter korespon
dentu Michaeliu Viniarskiu 
apie Lietuvos lenkų kintantį 
nusistatymą savo krašto nepri
klausomybės klausimu. Pokal
bis pasirodė laikraštyje kovo 
8-ją tokiomis antraštėmis: 
“Žudynės suvienijo Lietuvą 
— Dabar net lenkai nori lais
vos respublikos”.

Č. Okinčicas priklauso Lie
tuvos lenkų mažumai, kurių 
skaičius siekia apie 300.000 
asmenų. Jis pats išrinktas de
putatu Vilniaus lenkų ir lietu
vių balsais. Stockholmo laik
raščio korespondentui jis sa
kė: “Anksčiau daugelis Lietu
vos lenkų buvo skeptiški ne
priklausomybės atžvilgiu —tai 
mažiausia, ką galima pasakyti. 
Bet šiandien dauguma supran
ta, kad geriausias būdas savo 
tautybės teisėms užtikrinti 
yra nepriklausoma Lietuvos 
respublika”.

Kai perestroika 
virto pansarstroika

Sausio 13-ją sovietų karių 
surengtos žudynės tapo posū
kiu, kuris sulydė visas Lietu
vos tautybes prieš Maskvą. Tą 
naktį, kai “perestroika” pa
virto “pansarstroika”, Lietu
vos lenkai tarsi išblaivėjo, sa
ko Okinčicas. Visu aštrumu 
kilo klausimas: “Arba mes su 
sovietų tankais, arba su lietu
viais”.

Lietuvos žmonių apklausa 
vasario 9-ją parodė, kad net 
Vilniuje, kur tik pusę gyven
tojų sudaro lietuvių tautybės 
žmonės, aiški dauguma balsa
vo už nepriklausomybę.

Sausio 13-ją Okinčicas vie
šėjo Varšuvoje. Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsber
gis paprašė jį ten pasilikti ir 
pavedė jam pradėti pokalbius 
dėl diplomatinių ir kitokių ry
šių užmezgimo su Lenkija, 
Vengrija ir Čekoslovakija. Tuo 
reikalu jis lankėsi Vidurio Eu
ropos valstybėse, nors kokio 
nors diplomatinio pripažini
mo negauta. Vis dėlto dabar 
Vilniuje jau nuolat buvoja 
Lenkijos užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnai.

Iki šiol Lietuvą pripažino 
tiktai Islandija. Tai buvo drą
sus poelgis, sakė Okinčicas. 
Švedų korespondentui jis pa
pasakojo, kad šiam įvykiui pa
žymėti viena Vilniaus gatvė 
buvo pavadinta Islandijos var
du. Vilniuje dar nėra Švedi
jos gatvės, bet tokia galimybė 
tebėra, šypsodamasis pridūrė 
Okinčicas.

KGB naudojasi abiejų 
pusių klaidomis

Šalia darbo parlamente ir 
pavedimų, Č. Okinčicas leidžia 
Lietuvos lenkų laikraštį Znad 
Vilii, nuolatos rūpinasi len
kų ir lietuvių dialogu. Pasak 
jo, abiejų tautybių prieštaravi
mų šaknys glūdi daugiaamžė
je bendroje istorijoje.

Daugelis lietuvių linkę ma
nyti, kad lenkai siekia vyrauti 
ir todėl jais nepasitiki. Dauge
lis Lietuvos lenkų savo ruožtu 
baiminasi, kad lietuvių tauti
nis atbudimas sudaro pavojų 
jų kultūrai ir kalbai. Šią bai
mę dar pakursto spauda, rašy
dama, kad Lietuvoje nesą tik
rų lenkų, tiktai sulenkėję lie
tuviai.

Tokie dalykai labai džiugina 
KGB dezinformatorius, kurie 
mėgina visokiais būdais su
skaldyti tautybes, teigia Okin
čicas. Pradžioje sovietai nesu
prato vadinamojo “lenkų klau
simo” reikšmės, bet dabar jį 
juo labiau išnaudoja.

Okinčicas nesutinka, kad Są
jūdžio vadovai esą nusiteikę 
prieš lenkus, bet pripažįsta, 
kad lietuviai nacionalistai, 
kaip ir lenkai, pradžioje pa
darė rimtų klaidų. Sąjūdis, pa
sak jo, neturėjo aiškios lini
jos mažumų atžvilgiu ir šaltai 
skaičiavo, kad pakanka to, jog 
lietuviai sudaro 80% visų Lie
tuvos gyventojų. Tokia pažiū
ra silpnino laisvės kovą. Okin
čicas vertina optimistiškai da
bartinę padėtį, kurią, anot jo, 
labai pagerino sovietų tankai.

Lietuvos lenkai vienbalsiai 
pasmerkė sausio 13-sios smur
tą ir tuo pačiu laimėjo lietu
vių palankumą. Parlamentas 
nusprendė, kad tose srityse, 
kur lenkai sudaro daugumą, 
administracijos reikalai tvar
komi jų kalba. Netrukus keti
nama atidaryti daugiau lenkiš
kų mokyklų, netgi universitetą.

Vytauto Didžiojo universiteto prorektorė ir profesorė amerikietė LIUCIJA 
BAŠKAUSKAITĖ, pasižymėjusi uolia talka Lietuvos radijui ir televizijai 
tragiškomis dienomis. Ji anglų kalba informavo pasaulį apie karinius 
sovietu išpuolius Vilniuje Nuotr. A. Garmutės

Didžioji Prancūzijos spauda 
tebesidomi įvykiais Lietuvoje 
ir kituose Baltijos kraštuose. 
Joje dažnai pasirodo žinios 
apie naujausius sovietų išpuo
lius, žurnalistų pokalbiai su 
Lietuvos vadovais, ministe
riais, veikėjais ir straipsniai, 
reiškiantys prancūzų nuo
monę.

Banditizmo laikotarpis
“Le Quotidien de Paris” 

1991. III. 22 paskelbė žymios 
žurnalistės Francoise Thom 
straipsnį “URSS: banditizmo 
era”. Jame autorė žvelgia į da
bartinę būklę Sov. Sąjungoje 
ir pastebi, kad sovietologams 
sunku besiorientuoti maskvi- 
nėje politikoje, nes ji pasida
rė neracionali — neįmanoma 
pramatyti tolimesnės įvykių 
raidos. Matydama visą eilę 
plėšikiškų faktų, ji daro iš
vadą, kad šiuo metu Sov. Są
jungoje vyrauja banditizmas. 
Prie tokių faktų ji priskiria: 
sovietinio premjero Pavlovo 
įsaką išimti iš apyvartos 50 
ir 100 rublių banknotus, kalti
nant vakariečių bankus, esą 
jie siekia sutrikdyti sovieti
nę bankų sistemą; nusiginkla
vimo sutarčių pažeidimą; sau
gumo viršininko pareiškimą, 
esą vakariečių siunčiamas 
maistas sovietams -užnuody
tas; kariuomenės dalinių iš
puoliai Vilniuje, kariniai pa
truliai miestų gatvėse, jų plė
šikiškas elgesys ir 1.1.

Pasak minėtos autorės, visa 
tai vyksta dėl to, kad maskvi- 
nė valdžia sujungė tris jėgos 
organizacijas — saugumo, ka
riuomenės ir vidaus karinius 
dalinius. Jiems vadovauja 
KGB. Šios pajėgos vieningai 
dalyvavo Baltijos kraštų iš
puoliuose, kur labiausiai pa
sireiškė juodaberečiai. Jiems 
esą vadovauja saugumietis Pu- 
go ir gen. Gromovas.

Esą iš tos trijulės kyla nau
jos komunistinės valdžios for
mos, kurios yra ne kas kita, 
kaip “valdinis banditizmas”. 
Autorė rašo: “Karinis-politinis 
Vilniaus užėmimas pasireiškė 
visa eile plėšikiškų veiksmų 
(apiplėšimai, grubus elgesys, 
bereikalingi šaudymai, pagro
bimai). Tėvo Meno nužudymas 
tik padidino įtariamų žudymų 
sąrašą, kuris vis ilgėja. Šis 
banditizmas žemojoje pakopo
je atspindi viršūnių gangster- 
izmą ..

Polinkis į valdinį banditiz
mą esąs būdingiausias bruožas 
dabartinės Sov. Sąjungos. Jis 
nesąs naujas — buvo prakti
kuojamas lageriuose, kurių 
administracija tokiu būdu val
dė kalinius.

Baigdama savo straipsnį, 
autorė kreipiasi į atsakingus 
prancūzų politikus: ar išmin
tinga mažinti karinį biudžetą 
šiuo metu, kai Sov. Sąjunga ga
li staigiai pakeisti savo poli
tiką; ar verta duoti pagalbos 
kreditus kraštui, kai toks dos
numas gali paskatinti socialis
tinį polinkį į plėšikavimą, pa
razitizmą, sustiprinti prie
spaudos vykdytojus, dalinan
čius gautą pagalbą? “Tokios 
šalies (Sov. Sąjungos) akivaiz
doje būtina atitinkama politi
ka, nes ji dabar labiau nei bet 
kada sudaro grėsmę Europai. 
Raminimo politika, kurios mes 
visi laikomės, rodo ne tik mū
sų nenorą veikti, bet ir galvo
ti apie pavojingą pasaulį, ku
rio destruktyvumą miglotai 
jaučiame”.

Keturios pasaulio žaizdos
“Le Figaro” 1991. III. 22 iš

spausdino ilgoką Patriko 
Waijsmano straipsnį “Ašarų 
svoris”, kuriame jis komen
tuoja Kuveito karą ir prime
na pasaulio politikams, kad 
dar yra keturi tokie atvejai 
kaip Kuveitas, būtent: Tibe
tas, Kurdistanas, Baltijos kraš
tai ir Libanas.

Jeigu pasaulio demokratijos 
išėjo į karą prieš agresorių 
Iraką, pažeidusį tarptautinę 
teisę, tai jos lygiai turėtų 
kovoti ir prieš kitus agreso
rius, nes visų ašaros vienodos. 
Esą pasaulio demokratijos, 
gindamos Kuveitą, pasirašė 
sutartį su istorija bei pasiry
žo ginti teisingumą. Dėl te jos 
turi ginti jį visu frontu, ypač 
Baltijos valstybes, kurių stip
riausias argumentas ir yra 
tarptautinė teisė bei teisin
gumas. Jos esą turi tokią pat 
teisę į nepriklausomybę, kaip 
Vengrija, Lenkija, Čekoslova
kija.

“Argi neaišku, kad baltiečiai 
kovoja už mūsų vertybes? Bū
tų skandalinga, jei mes, buvę 
pavyzdžiu pavergtom tautom, 
pasitenkintume paplodami 
baltiečių kovom tiktai pirštų 
galais!”

Baigdamas straipsnį, auto
rius išreiškia viltį, kad atsi
ras kilnių balsų tiek kairėje, 
tiek dešinėje, remiančių tei
singumą pasauliniu mastu. 
Esą laikas įžvelgti, kad geriau
sias investavimas yra demo
kratija — nuo Lhasos iki Vil
niaus ir nuo Beiruto iki Bag
dado”.

“Vilniaus liepsnos”
“France Catholique” 1991. I. 

18 atsiliepė į Lietuvos įvykius 
specialiu vedamuoju “Vil
niaus liepsnos”. Jo autorius 
Robert Masson rašė: “Besiruo
šiant karui Persų įlankoje, 
jisai suliepsnojo Vilniuje. 

Šiame numeryje:
Ne - akis už akį 

Mūsų ginklas - žmoniškumas
Blaivėja Lietuvos lenkų požiūris

Dauguma lenkų dabar nori laisvos Lietuvos
Lietuvių ginklas — teisė, sovietų — tankai

Prancūzijos spaudos balsai, smerkiantys sovietų išpuolius Lietuvoje 
Baltiečiai išnykimo grėsmėje

Reikia stiprinti politines, kalbines ir kultūrines pastangas 
Dvi jaudinančios šventės Kaune

Kūčių vakaras ligoninėje, Vasario 16-ji buvusioje prezidentūroje 
Toronto miestas pagerbė lietuvę

Dr. M. Arštikaitytei-Uleckienei įteiktas Toronto miesto žymuo 
Lenkijos lietuvių veikla 
Stiprėja ryšiai su Lietuva

Gyvenimo prasmės skleidėjas
A. a. kun. J. Kubilius, SJ, palikęs žymius pėdsakus išeivijoje 

Ramiųjų upių prieglobstyje
Premijuoto romano “Kelionė į Kauną” vertinimas 

Opera, atspindinti laisvės kovas
Lietuvių meno jėgos atliks italo kūrinį “I Lituani”

Prieš nedidelę tautą, kuri nie
ko iš nieko nereikalavo ir ne
grasino pasauliui savo žaibais. 
Jai užteko vien teisės, apie 
kurią tiek daug kalbama Jung
tinėse Tautose”. Jos nepri
klausomybei esą priešinasi 
tik tie “raudonkojai” rusai ko
lonistai, gyvenantys žemėje, 
kuri jiems nepriklauso.

Paminėjęs Baltijos valsty
bių okupaciją po Stalino-Hit- 
lerio suokalbio, autorius pa
brėžė, kad ji tebesiautėja ir 
kad lietuviai, plikomis ran
komis gynę savo parlamentą 
bei televiziją prieš sovietinius 
tankus. “Ir kai jie ten (. ..) žuvo, 
nė vienas JT Saugumo tarybos 
narys nesijaudino”. Tai esą 
primena Budapešto įvykius. 
Autorius netgi spėlioja, esą 
galimas dalykas, kad Lietuva 
buvo paaukota už paramą Ku
veito kare.

Straipsnį autorius baigia 
primindamas pacifistų de
monstracijas Paryžiuje, kur 
jų dalyviai šaukė už taiką, bet 
neturėjo nė vieno plakato, 
skirto Vilniui. O vilniečiai 
juk buvo taikos žmonės — jie 
negrasino ginklais Maskvai, 
kaip kiti grasino Jeruzalei. 
Tie vyrai ir moterys buvo ap
sišarvavę ne jėga, o savo tei
se. Tikri teisingumo ir taikos 
liudytojai. Ir tai ne atsitik
tinumas, kad jie daugiausia 
rėmėsi Evangelija”.

Specialūs leidiniai
“Courrier International” 

1991.1.13 išleido specialų prie
dą, skirtą Lietuvai. To laikraš
čio redaktoriai, nuvykę į Vil
nių, surinko eilę straipsnių, 
parašytų lietuvių ir nelietu
vių žurnalistų, ir išspausdino 
prancūzų kalba. Tie straips
niai aktualūs, gerai paruošti, 
sklandžiai išversti. Pasak laik
raščio redakcijos, jie šiuo me
tu negali būti spausdinami 
Baltijos šalyse.

Antrą panašų priedą išleido 
tas pats laikraštis 1991. L 31 — 
II. 6. Tai 8 puslapių leidinys, 
gausiai iliustruotas nuotrau
komis iš tragiškų įvykių Vil
niuje, Gorbačiovo karikatūra 
(“Išgelbėsime Lietuvą nuo 
lietuvių”). Įdėtos ryškios vin
jetės Lietuvos laikraščių “Res
publikos” ir “Atgimimo”. Tuo 
būdu Vakarų Europa daug su
žinojo apie karinius sovietų 
išpuolius Lietuvoje bei gėdin
gą jų elgesį.

Pokalbis su ministeriu
Prancūzų spauda domisi ne 

tik politine būkle Lietuvoje, 
bet ir švietimu. “Le Quotidien 
de Paris” 1991. III. 22 laidoje 
išspausdino pokalbį su Lietu
vos švietimo ministeriu Dariu
mi Kuoliu.

(Nukelta į 2-rą psl.)
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SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

Tarp dviejų komunizmų
ALGIMANTAS EIMANTAS

Gorbačiovas, nerasdamas iš
eities iš sunkios ekonominės 
padėties, prisivertė paramos 
ieškoti stalinistų tarpe. Tai 
patvirtina ir Boriso Pugo pa
skyrimas naujuoju vidaus rei
kalų ministeriu.

Vakariečiai buvo susižavėję 
politiniais Gorbačiovo suge
bėjimais. Pagal tai sprendė ir 
apie vidaus reikalus. Bet juose 
Gorbačiovas pasirodė esąs 
silpnas: juo daugiau jis rei
kalavo, ir jam buvo duota, juo 
didesniu bejėgiu jis tapo. Į jo 
paskelbtus dekretus niekas 
nekreipė dėmesio. Privatiza
vimo pertvarka dvelkia stali
nizmo puvėsiais, nes stalinis- 
tai blokuoja pažangą.

Tačiau vakariečiai vis dar 
pasitiki Gorbačiovo demokra
tizavimo bandymais. Visai ne
kreipia dėmesio į žmonių rei
kalavimus, į tautų nepriklau
somybės siekius. Tiesiog neįti
kėtina, kad jie remia diktato
rių, okupantą ir imperialistą. 
Tikroji pagalba būtų — rėmi
mas nepriklausomybės sie

Lietuvių ginklas - teisė, sovietą - tankai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Atsakydamas į pateiktus 
klausimus, ministeris pareiš
kė, kad dabar vyksta plati švie
timo reforma, visos mokyklos 
nusovietinamos, nupolitina- 
mos, kuriama tautinė mokykla. 
Maskva bombarduojanti in
strukcijomis, reikalaujančio
mis sustiprinti karinį paruo
šimą. Tos instrukcijos pasi
rašytos Sov. Sąjungos švietimo 
ministerio Jagodino ir gynybos 
ministerio Jazovo. Lietuva 
jų nesilaiko — panaikino ka
rinį paruošimą jau prieš vie
nerius metus. Lietuvos vyriau
sybė taip pat panaikino visas 
programas, paremtas melu bei 
propaganda, pakeitė vadovė
lius, uždarė partines organi
zacijas.

Reforma vykstanti sunkiai, 
nes trūksta paruoštų mokyto
jų, vadovėlių. Ypač jaučiama 
didelė stoka gyvųjų kalbų mo
kytojų. Rusų kalba neteko pri
vilegijų ir yra dėstoma kaip 
viena iš svetimų kalbų. Pran
cūzų kalbos mokosi tik apie 
10% mokinių šešiose mokyklo
se, nors prieš karą prancūzų 
kalba buvusi pirmoje vietoje 
— privaloma.

Į klausimą apie Lietuvos 
ateitį ministeris D. Kuolys 
taip atsakė: “Ją pramatyti ne
įmanoma, nes Maskvos laiky
sena dabar yra neracionali. 
Mums labai svarbu, kad Vaka
rai neužmirštų Baltijos vals
tybių, jų tarpe ir Lietuvos. 
Mūsų viltys taip pat — demo

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 — i 
lietuvybei išeivijoje!”

kiančių respublikų ir pliura
lizmas. Bet Gorbačiovas ne
nori atsiskirti nė nuo komu
nizmo idealo. Sukritikavęs 
Stalino-Brežnevo laikotar
pius, jis nori perreformuoti 
pačią komunistinę santvarką, 
bet ne jos atsisakyti. Jis dar 
tiki kažkokiu “demokratiniu 
socializmu”, kuris būtų švel
nesnė komunizmo pakaita. 
Tačiau Sąjungos valdymą ma
to tik centralizuotos valdžios 
būdu. Atsidūręs tarp reformi- 
ninkų ir stalinistų, bėdos at
veju jis vis dėlto glaudžiasi 
prie pastarųjų, nes jie buvo jo 
auklėtojai.

Sunku betgi beįžiūrėti, kad 
bus grįžtama prie centrinės 
kontrolės, nes jau per toli nu
eita. Patekęs į tokią padėtį, 
Gorbačiovas tiki, kad vienin
telė iš jos išeitis — visų galių 
turėjimas ir naudojimas. Kaip 
ilgai jis išsilaikys Sovietų Są
jungos priekyje, sunku pasa
kyti. Spėjama, kad jo dienos 
suskaitytos. Sovietų Sąjungos 
žlugimas, kaip mes dabar ją 
matome, yra neišvengiamas 
dalykas.

kratinėse Maskvos pajėgose. 
Šalia to, pasitikime tik savo 
jėgomis. Vakarai gali daryti 
spaudimą Maskvai. Mes tiki
mės, kad derybos įmanomos, 
nors jos būtų mums ir sunkios”.

Šį pokalbį paruošė jau mi
nėtoji žurnalistė Francoise 
Thorn.

Pripažinti nepriklausomybę
Minėtasis dienraštis “Le 

Quotidien de Paris” toje pačio
je laidoje paskelbė trumpą pa
reiškimą senatoriaus Claude 
Huriet, kuris lankėsi Lietuvo
je 1991 m. kovo 10-13 d.d. Jis 
yra draugijos “France — Pays 
baltes” pirmininkas. Šiai drau
gijai priklauso 120 senatorių.

Tame pareiškime jisai sako: 
“Jau laikas Prancūzijai užimti 
poziciją, parodyti savo soli
darumą su Lietuva, Latvija, 
Estija ir pripažinti jų nepri
klausomybę. Be tokio pripaži
nimo principinė deklaracija, 
‘moralinė parama’, kurią ji 
sakosi teikianti, bus tuščios, 
ir sovietai galės daryti ką nori, 
laisvajam pasauliui dar kartą 
rodant savo drovumą ir netgi — 
kodėl to nepasakyti — savo bai
lumą. Prancūzų tauta kreips 
savo akis į kitas pasaulio sri
tis, kad nematytų lėto baltie- 
čių demokratijos blėsimo arba 
sunaikinimo naujų laisvės 
kankinių”. G.

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

Naujas lenkų leidinys
Istoriko Petro Lossovskio knygelė apie Baltijos valstybių tragediją

KAZYS BARONAS

Lenkų istorikas Petras Los- 
sovskis, eilės veikalų apie Lie
tuvą autorius, išleido naują 
informacinį leidinį apie Pa
baltijo valstybes, norėdamas 
skaitytojus supažindinti su 
paskutiniais įvykiais tuose 
kraštuose, “nes nuo 1988 m. pa
saulio dėmesys buvo nukreip
tas į Lietuvą, Latviją ir Estiją”.

Šios valstybės skirtingai per
gyveno pertvarką nuo Kaukazo 
ar Vidurio Azijos kraštų, ku
riuose vyko staigūs ir kruvini 
maištai. Pabaltijo kraštai yra 
kitokie, skirtingi nuo likusių 
Sov. Sąjungos šalių. Čia ir vi
suomenė yra subrendusi, ir po
litinė kultūra yra aukšta. Ir tai 
nėra atsitiktinumas.

Įvade autorius primena Hit- 
lerio-Stalino sutartį, Pabalti
jo valstybių nepriklausomybės 
netekimą. Išleisdamas šį 58 
psl. leidinėlį, autorius nori 
skaitytojus supažindinti su 
prieškariniais įvykiais, kurie 
kartu įgalins suprasti Pabal
tijo kraštų nepriklausomybės 
siekius.

Informacinį leidinį “Trage- 
dia panstvv Baltyckich 1939- 
1941” (Pabaltijo valstybių tra
gedija 1939-1941) autorius pra
deda trumpa prieškarine ap
žvalga, daugiau sustodamas 
ties Estija ir Latvija, nes su jo
mis Lenkija palaikė glaudžius 
santykius, primindamas apsi
lankymus aukštų valdžios pa
reigūnų Varšuvoje, sezoni
niams darbams vykstančius 
Lenkijos darbininkus (daugu
ma — iš Vilniaus krašto. K.B.), 
nes žemės ūkis Latvijoje buvo 
labai aukšto lygio. Autorius 
išskiria gyvulininkystę, javų 
ūkį, pieno gaminius.

Skirtinga padėtis buvo su 
Lietuva. Priežastis — pastaro
sios pretenzijos į Vilnių ir Vil
niaus kraštą. Tik įteikus Len
kijos ultimatumą ir suregulia
vus diplomatinius santykius, 
nauja būklė padarė didelę įta
ką Lenkijos laikysenai Pabal
tijo kraštuose.

Perėjęs prie Maskvos-Berly- 
no sutarties, autorius lenkų 
skaitytojui primena Hitlerio 
spaudimą Kaunui, kad Lietuva 
pultų Lenkiją ir užimtų Vil
nių; žadėjo Lietuvai sunkio
sios artilerijos bei karinės 
aviacijos paramą.

Gaila, kad istorikas P. Los- 
sovskis aplenkė Lenkijos kari
nio atstovo Kaune Leono Mit- 
kievičiaus prisiminimus, nes 
Vokietijos pagalba Lietuvai 
nebuvo reikalinga. Lenkijos 
pik. L. M. rašo: “Vilnius visiš
kai be kariuomenės. Keli silp
nai ginkluoti KOP (pasienio 
policijos korpas) batalionai ir 
keli batalionai I legionų pul
ko, sudaryto iš pašauktų atsar
ginių, tačiau vėl visiškai be 
ginklų. Mane taip pat informa
vo, kad Vilniuje nėra amunici
jos, nėra ginklų. Vilnius nega
lėjo gintis puolant vokiečiams, 
negalėtų jis priešintis ir lietu
viams, jeigu jie susigundytų 
jį užimti. Rašau išgirdęs susi
dariusią padėtį iš pik. Maru- 
ševskio bei ten susirinkusių vy
resnių Vilniaus įgulos dalinių 
vadų”. (L. Mitkievič, “Wspom- 
nienia kowienskie”, psl. 244).

Lietuva atsisakė, nes prez. 
Antanas Smetona nebuvo tik
ras dėl karo pabaigos, manė, 
kad santarvininkai bus laimė
tojai. Tokiu būdu Lietuvos są
skaita būsimoje taikos konfe
rencijoje būtų labai apsun
kinta.

Kai kurių lietuvių autorių 
teigimu, šis sprendimas buvo 
klaidingas. P. Lossovskis to
liau taip rašo: “Lietuviai ma
nė, kad vokiečių kariuomenės 
įžygiavimas į Lietuvą iš anks
to nuspręstų tolimesnį krašto 
likimą bent artimiausiems me
tams.

1939 m. rugsėjo 20 d. Berlyne 
buvo paruoštas Lietuvos-Vo- 
kietijos sutarties projektas 
(šaltiniai nenurodyti). Lietuva, 
be jokios savo valstybės nepri
klausomybės nuostolio, atsi
rastų Reicho apsaugoje (glo
boje). Autorius sako, kad prak
tiškai tai turėjo reikšti vokiš
ką Lietuvos protektoratą.

Daug vietos autorius paski
ria ultimatumams ir deryboms 
Maskvoje su Estija, Latvija ir 
Lietuva, sutarčių pasirašy
mams, Raudonosios armijos 
bazėms, Vilniaus atgavimui.

Rašydamas apie Lietuvos 
pasitarimus, autorius naudo
jasi daugiausia J. Urbšio atsi
minimais, tačiau vienoje vie
toje pažymi, kad Ribbentropas 
įsakė Vokietijos pasiuntiniui 

Kaune Erichui Zechlinui kon
fidencialiai painformuoti “lie
tuvišką pusę”, kad jis Maskvo
je pasiūlė Lietuvai grąžinti 
Vilniaus kraštą.

Be reikalo autorius jau ir 
taip karštus šiandieninius Vil
niaus krašto lietuvių-lenkų (tu- 
teišų) santykius iš naujo jaut
rina, supažindindamas skaity
tojus su Vilniaus ir Vilniaus 
krašto padėtim, grįžus mūsų 
tėvų žemei į teisėtas Lietuvos 
rankas. P. Lossovskis rašo, kad 
Lietuvai atiteko nedidelis plo
tas su puse milijono gyventojų, 
kurių 300.000 buvo lenkai (tu- 
teišai!). Esą Lietuvos vyriau
sybė be jokių svyravimų tuoj 
pat pradėjo vykdyti lietuvini
mo politiką, įsteigdama, gim
nazijas, uždarydama 1939 m. 
gruodžio 15 d. Stepono Batoro 
u-tą ir jo vietoje įsteigdama 
lietuvišką aukštąją mokyklą.

Gyventojų tarpe atlikta seg
regacija, tik mažumai pripa
žinta Lietuvos pilietybė (ją ga
vo visi Vilniaus krašto gyven
tojai, o ne Lenkijos atvykėliai- 
pabėgėliai, K.B.), neduota pa
sų dešimtmečius išgyvenu
siems Vilniaus gyventojams. 
Jie visi esą neteko elementa
rių teisių, darbo. Atleisti 583 
mokytojai, 2354 geležinkelie
čiai, 506 savivaldybės ir 400 li
gonių kasos tarnautojų (visi 
mokantieji lietuvių kalbą bu
vo palikti tarnybose, K.B.).

P. Lossovskis pripažįsta, kad 
Vilniaus krašto lenkų padėtis 
buvo žymiai geresnė už sovie
tinę ar vokišką okupaciją. Len
kai Vilniuje galėjo ir toliau 
puoselėti kultūrinį savo gyve
nimą, buvo leidžiami lenkiški 
laikraščiai, lenkiškai skelbia
mos radijo žinios, lenkiškos 
pamaldos visose šventovėse.

Autorius daro tokią bendrą 
išvadą: “Lietuvos valstybė tik 
per pusmetį spėjo parodyti 
Vilniaus krašto lenkų (tutei- 
šų) tautybės gyventojams, ką 
reiškia būti spaudžiama tauti
ne grupe diktatūrinėje, nacio
nalistinėje, policinėje valsty
bėje. 1939-40 m. lenkų tautybės 
gyventojams liko kaip patys 
blogiausi prisiminimai. Tai 
skaudus lapas lietuvių-lenkų 
santykiuose, kurių negalima 
užmiršti”.

Spėju, kad dalį “kaltinamo
sios medžiagos” Lietuvai isto
rikas paėmė iš pik. L. Mitkie- 
vičiaus atsiminimų, nes ir Len
kijos karinis atstovas Lietuvo
je rašė: “Tuo tarpu Lietuvoje 
vyriausybė ir tauta pilna pasi
tikėjimo, kad Lietuvos ir kt. 
Pabaltijos valstybių ateitis yra 
apsaugota. Įžygiavę 1939 m. 
lapkričio mėnesį lietuviai į 
Vilnių (klaida - spalio 28 d., 
K.B.), čia rado daugiausia len
kų ir žydų tautybės gyventojus. 
Lietuvių buvo nežymus nuo
šimtis. Apgailestauti tenka ne
užginčijamą faktą, kad Lietu
vos valdžia pritaikė labai klai
dingą politiką Vilniaus lenkų 
gyventojams. Lietuviai, kaip 
matyti iš gaunamų pranešimų 
Paryžiuje, veda Vilniuje ir 
Žečpospolitos žemėse ekster- 
minacinę, šovinistinę politi
ką lenkų atžvilgiu, manydami, 
kad ir karui pasibaigus šios 
žemės paliks jų valdžioje” (L. 
Mitkievič, “Wspomnienia ko
wienskie”, psl. 282).

Iš savo pusės norėčiau labai 
trumpai atsakyti į tokį abiejų 
lenkų kaltinimą: jokia pasau
lio valstybių vyriausybė neleis 
tamsiems gaivalams knaisiotis 
po valstybės pamatais. Man
ding, sulenkėję Vilniaus gy
ventojai bei Lenkijos atbėgė- 
liai jau Vėlinių dieną Rasų ka
pinėse prie Pilsudskio kapo 
surengė demonstraciją, žy
giuodami vėliau su priešlietu- 
viškais šūkiais į miestą (tą de
monstraciją mačiau, kadangi 
dirbau vertėju karinėje poli
cijoje. Jau po kelių mėnesių 
pasirodė slapti lenkų laikraš
tėliai (juos teko taip pat skai
tyti), po kelių mėnesių — užuo
mazgos slaptų organizacijų ir 
net rėmai “Armji Krajovej”. 
Tai buvo lenkų-tuteišų padė
ka už iškeistus beverčius zlo
tus, apgyvendintus vasarna
miuose lenkų karius, atvežtą 
maistą, išlaikomas lenkiškas 
mokyklas ir 1.1. Viso to abu len
kai nematė, juo labiau L. Mit
kievič, gyvendamas jau Pary
žiuje, to lenkų “persekiojimo” 
tikrai nematė!

Neužmiršo P. Lossovskis ka
ro Suomijoje. Jis sukėlė daug 
vilčių ir Pabaltijo valstybėse, 
ypač giminingoje Estijoje. 
Įtemptai buvo klausoma Hel

sinkio radijo kreipimosi į šias 
valstybes: estai, latviai, lietu
viai! Suomiškas pasipriešini
mas prieš besiveržiantį prie
šą, tebūnie ir jums sukilimo 
ženklu kovoje už laisvę ir tau
tinės nepriklausomybės garbę. 
Ir jūs turite išeiti į laisvės ko
vą, idant ateityje galėtumėte 
gyventi kaip nepriklausomos 
tautos”.

Pabaltijo vyriausybės, ma
tydamos labai sunkią savo pa
dėtį (Sov. Sąjungos kariuome
nės bazės) neatsiliepė į Suo
mijos šūkius. Lietuva, Latvija, 
Estija buvo paskelbusios neut
ralumą ir tvirtai jo laikėsi. 
Draudžiama net buvo savano
riams vykti į Suomiją. Prof. 
Seppo Myllyniemi teigimu, 
tarptautinės brigados eilėse 
buvo 58 estų tautybės kariai. 
P. Lossovskis rašo, kad Suomi
jos konsulate Kaune užsire
gistravo 209 savanoriai, kurių 
tarpe buvo 30 lietuvių, likusie
ji — lenkų tautybės.

Tamsūs debesys virš Lietu
vos ir kitų dviejų Pabaltijo 
valstybių — pirmas ultimatu
mas Lietuvai, po jos Latvijai 
ir Estijai. Čia autorius vėl nau
dojosi daugiausia J. Urbšio at
siminimais, kiek papildyda
mas kitais šaltiniais.

Seka mums žinomi įvykiai — 
Pabaltijo okupacija, sovieti- 
nimas, trėmimai, kariuome
nių likvidavimas, įjungiant 
jas į Raudonosios armijos ei
les. Lietuvos kariuomenei pri
segtas 29 korpuso nr., Latvijai 
24 nr., Estijai 22 nr.

Žymiai pablogėjo lenkų pa
dėtis, nes “kauniškėje Lietu
voje” buvo uždarytos lenkų or
ganizacijos, lenkų laikraščiai, 
jų vietoje leidžiami ant sovie
tinio kurpalio užtempta spau
da. Slapti lenkiški laikraštė
liai taip nušvietė tuometinę 
lenkų padėtį Lietuvoje: “Dau
gumas tikėjo (ir toliau tiki į 
galutinę Anglijos pergalę, ta
čiau kiekvienas lenkas įvykių 
plėtotę Vakaruose priėmė 
kaip milžinišką smūgį. Lenki
ja, padalinta tarp Sov. Sąjun
gos ir Vokietijos negreitai ga
lės prisikelti. Tik su Lietuvos 
okupacija, vidiniais pasikeiti
mais, lenkai pastebėjo visą 
baisią padėtį. Lietuva lenkams 
buvo kaip prieglauda (lenkas 
rašo “azyl” — asylių), palygi
nus su vokiška ar sovietine 
okupacija. Šis globos kraštas, 
kuriame buvo numatyta išsi
laikyti iki santarvininkų lai
mėjimo, baigėsi!

Trėmimai pakėlė lenkus, nes 
jau 1941 m. birželio mėn. iš Lie
tuvos buvo išvežta 34.000 gy
ventojų, kurių tarpe žymų nuo
šimtį sudarė lenkai.

Informacinį leidinį P. Los
sovskis baigia dar kartą pri
mindamas Hitlerio-Stalino 
sandėrį, kuriuo Pabaltijo vals
tybėms buvo primesta nauja, 
politinė, visuomeninė ir ūki
nė santvarka, atnešusi skurdą, 
dezorganizaciją, ekonominio 
gyvenimo nuosmukį. Jis dar 
kartą pažymi, kad iš aprašytų 
istorinių įvykių lenkams bus 
lengviau suprasti šiandieninį 
Pabaltijo valstybių nepriklau
somybės siekį.

Autorius 10 psl. paskyrė nuo
traukoms, įdėjo ir trijų pasku
tiniųjų Baltijos respublikų 
prezidentus, pirmą Pabaltijo 
užsienio reikalų ministeriu 
konferenciją Kaune 1924 m. 
gegužės mėn., Lietuvos kariuo
menės įžygiavimą į Vilnių, 
paskutiniųjų užsienio reikalų 
ministeriu nuotraukas, Pabal
tijo valstybių prieškarinį že
mėlapį, į Maskvą vykstančius 
Lietuvos atstovus ir kt.

Leidinio viršelį puošia Ry
tų Europos žemėlapis. Raudo
na spalva dengia Estiją, Latvi
ją, Lenkiją, Lietuvą, dalį Ru
munijos. Fone matyti Moloto
vo, Stalino, Ribbentropo vei
dai.

Piotr Lossovski, Tragedia 
Panstw Baltyckich 1939-1941.
Instytut Prasy i Wydawnictwa 
“Novum”, Warszawa 1990. Tira
žas — 30.000 egz. Kaina - 4.500 
zlotų.

AfA 
BRONIUI ŽĖKUI

mirus,
jo žmonai MARIJAI, Lietuvoje broliams - MATUI, SER
GEJUI ir seserims - IEVAI, LEVAI su šeimomis bei 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia -

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba

MYLIMAM TĖVELIUI

AfA
PRANUI PRANAIČIUI

mirus, sūnų RIMĄ su šeima, ilgametį mūsų mokyk
los komiteto narį, žmoną ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

Toronto Maironio mokykla

AfA 
MONIKAI BALTRUKONIENEI 

mirus,
JANINĄ BUBULIENĘ ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame -

Drešerių šeima

AfA 
BRONIUI SENDŽIKUI

mirus Lietuvoje, 
jo brolį JUOZĄ su žmona SOFIJA ir visus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime-

V. V. Nausėdai Z. O. Girdauskai
A.J. Pūkai

AfA 
MYLIMAI MAMAI 

mirus,
sūnui BRONIUI PAKŠTUI ir šeimai reiškiame 

nuoširdžią užuojautą bei kartu liūdime -

Genė ir Juozas Bakšai 
Elena Jasiūnienė 
Petras Stepanauskas

AfA 
ALGIUI ŠUKIUI

mirus,
motinai ONAI, žmonai VIDAI, dukrai JULIJAI, sūnui 
PAULIUI, seserims su šeimomis, uošvienei ir giminėms 

reiškiame gilią užuojautą bei kartu liūdime -

A. Aperavičienė V. V. Paškų šeima

AfA 
ALGIUI ŠUKIUI 

mirus,
jo mamytę, seseris - JOANĄ ir BIRUTĘ su vyrais, 
šeimas bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

M. A. Gverzdžiai
P. J. Kaldiniai
E. A. Kuraičiai
S. I. Tauteriai

O. A. Pamataičiai
S. J. Sendžikai

J. J. Šarūnai
St Catharines

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

PRANEŠIMAS
AfA

STASYS MACIJAUSKAS
mirė 1991 m. kovo 18 d. Vankuveryje, B.C., 

būdamas 87 m.

Liko nuliūdę: brolis JONAS su šeima, seserys - 
MARCELĖ ir ELENA su šeimomis Lietuvoje, sesuo 
ONA, gyvenanti Sibire, su šeima ir velionies brolio 
Kazio vaikai Lietuvoje.

Jonas Macijauskas 
16459 - 88th Avė.
Surrey B.C. V3S 2V5



Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 73-oji sukaktis buvo plačiai paminėta JAV atstovų rūmuose 1991.11.20 — 
kalbėjo 41 atstovas. Nuotraukoje iš kairės: atstovas FRANK ANNUNZIO, vadovavęs minėjimui, atstovų rūmų 
pirm. TOM FOLEY, prel. DOMININKAS POCIUS, sukalbėjęs invokaciją, ALTos atstovas dr. J. GENYS

Vilniaus įvykiai specialiame leidinyje
Sukrečiantys vaizdai su paaiškinimais anglų kalba

Baltiečiai išnykimo grėsmėje
Stiprinti ne tik bendrus politines pastangas, bet ir kultūrines bei kalbines, įvesti savų 

kalbų mokymą mokyklose, atsisakyti rusų kalbos vyravimo

ALGIRDAS GUSTAITIS

JAV leidžiama ELTA paskel
bė: “Amerikos latvių sąjunga 
ir Amerikos estų taryba pareiš
kė, kad jų vyriausybės šiuo 
metu nesiekia nepriklausomy
bės pripažinimo. Dokumentų 
datos yra 1991 m. sausio 31 d. 
ir 1991 m. vasario 1 d. Tuo rei
kalu jie padarė pareiškimus 
JAV kongrese ir JAV vyriausy
bėje” “Draugas” 1991.II.8.

Ar dėl to Lietuvos nepri
klausomybės pilnas pripaži
nimas palengvės, ar pasunkės 
— galime tik spėlioti. Estija ir 
Latvija kaip nepriklausomos 
valstybės pradėjo gyvuoti tik
tai 1918 m., kai Lietuva jau bu
vo paskelbusi ir sudariusi at
statomos Lietuvos vyriausybę. 
Lietuviai daug talkino Latvi
jai kovose dėl Latvijos nepri
klausomybės.

Latviai yra aisčiai (baltai), 
kaip ir lietuviai. Maždaug iki 
XIII š. latviai kalbėjo pana
šiai, kaip lietuviai. Tada lietu
viai su latviais galėjo lengvai 
susikalbėti. Latvių žemes pa- 
glemžusios okupacijos pakei
tė latvių kalbą tiek, kad XX š. 
latviai jau negalėjo susikalbė
ti su lietuviais.

Šiuo metu Sov. Sąjungos te- 
begniuždinamoje Lietuvoje, 
kuri 1990 m. kovo 11 d. pasi
skelbė nepriklausoma valsty
be, yra apie 80% lietuvių. To
kia dauguma užtikrina valsty
bingumą.

Latvijoje (ir Estijoje) padė
tis daug blogesnė, nes tuose 
kraštuose žymiai daugiau kolo
nistų rusų ir kitokių slavų. 
Apie šiuolaikinę Latviją įdo
mų straipsnį išspausdino “Ro- 
movė” II knygoje (Vilnius, 1989 
m.). Žurnalą leidžia Lietuvos 
kultūros tyrimo bendrija prie 
Lietuvos kultūros fondo.

Tame 120 psl. leidinyje įdo
mus Ilmars Mežs straipsnis 
“Latvijos etninė situacija ir 
procesai”. Jame rašoma, kad 
1935 m. Latvijoje latvių buvo 
77%, o 1941 m. net 82,9%. 1979 
m. latviai Latvijoje tesudarė 
53,4%. Šiemet turėtų rodyti 
50,1%. Pagrindinės priežastys: 
iš svetur žmonių įvežimas, vie
tinių gyventojų trėmimai ir 
emigracijos bangos. Miestuose 
latvių tiktai 45%, kaimuose 72%. 
Mažesniuose miestuose latvių 
66%. 1979 m. Durbėje latvių 
buvo 95,5%, o Daugpilyje 12,6%.

Vienalytė latvių aplinka 
yra trijose apygardose, kur 
latvių yra per 90%. Tai Kurže
mės šiaurė ir vidurys - Talsų, 
Ventspilio ir Liepojos rajonai.

Visose Latvijos didžiuosiuo
se miestuose vyrauja rusų kal
ba. Latvijoje 2,2% latvių laiko 
rusų kalbą savo gimtąja kalba, 
o 1,0% rusų gimtąja kalba laiko 
latvių kalbą. 1979 m. buvo maž
daug 30.000 asimiliuotų latvių 
Latvijoje, daugiausia Daugpi

lyje (24%), Kraslavoje (26%), 
Žilupėje (27%). 1989 m. per
skaičiavimai liudija, kad da
bar Žilupėje yra asimiliuota 
daugiau negu 40% latvių, be to, 
pastebimi skirtumai tarp am
žiaus grupių. Iš latvių vaikų 
ir jaunuolių (jaunesnių nei 20 
metų) Žilupėje tiktai lA savo 
gimtąja kalba laiko latvių kal
bą, 20-50 m. amžiaus tokių jau 
yra maždaug pusė, o vyresnio 
negu 60 m. amžiaus tokių yra 
per 80%. Žilupė yra ryškus lat
vių asimiliacijos pavyzdys, asi
miliacijos vystymosi modelis 
ir likusios Latvijos latviams.

Apie latvių kalbos nykimą 
tame straipsnyje rašoma:

“Mažėjant latvių lyginama
jam svoriui Latvijoje , atitin
kamai mažėja ir latvių kalbos 
mokinių mokymo lyginamasis 
svoris. Tačiau daugelyje rajo
nų tai vyksta stulbinančiai 
greitai, ypač Latgaloje, kur 
latvių asimiliacijos procesas 
labai išplitęs. Čia norima, kad 
latvių vaikai pradėtų mokytis 
rusų kalbą. Nuo 1970 iki 1987 
m. latvių mokinių lyginama
sis svoris Kraslavos rajone 
sumažėjo dvigubai. 1979 m. 
rajone latviškai mokėsi tik 
33% visų mokinių, nors latvių 
lyginamasis svoris buvo per 
45%. 1988 m. latviškai mokėsi 
tik 26%. Dabartinė administ
racija nereguliuoja migraci
jos, todėl jau po 25-30 metų 
latvių mokyklos Kraslavos ra
jone nebus reikalingos. 1986 
m. Ludzos rajono Rundenų vi
durinėje mokykloje vyko pas
kutinės latvių išleistuvės, nors 
šiame kaime jų yra 30%. Tiktai 
nedaugelis tėvų ryžtasi siųsti 
savo vaikus mokytis į gretimus 
kaimus ar net toliau į latvių ar 
mišrią mokyklą, kad vaikas ga
lėtų turėti išsilavinimą gim
tąja kalba. Deja, šios galimy
bės latvių vaikams Latgaloje 
yra labai ribotos”.

Rašinys baigiamas taip:
“Palyginus Pabaltijo respub

likas, Latvijoje pagrindinės 
nacijos etninė situacija yra 
kritiškiausia, todėl čia yra rei
kalingos kardinaliausios prie
monės, kurios galėtų sutrukdy
ti asimiliacijos vystymąsi”.

Šio rašinio pradžioje pažy
mėtas latvių ir estų pareiški
mas šiuo metu nesiekti jų vals
tybių nepriklausomybių pripa
žinimo yra negatyvus reiški
nys. Ar galės būti patogesnės 
sąlygos ir galimybės tų valsty
bių nepriklausomybei ateity
je, tenka abejoti. Ar padėtis 
pagerės po mėnesio, po kelių 
mėnesių, po metų, galima spė
lioti, bet ji gali ir pablogėti.

Būtų geresnė padėtis, jei lat
viai jungtųsi su lietuviais, ir 
bendrai abi tautos lietuviai ir 
latviai, kartu balsuotų ap
klausų ar kitokių tautinių ap
sisprendimų atvejais. Lietu
vių tautoje esanti dauguma at

svertų, palyginti, silpną lat
vių ir Latvijoje gyvenančių 
skaičių. Tuo būtų apsaugota 
latvių tauta, latviams būtų 
lengviau atgauti savo nepri
klausomybę.

Latvių mokyklose turėtų bū
ti įvedamos lietuvių kalbos 
pamokos, bent kai kuriose mo
kyklose, gimnazijose. Taip pat 
ir kai kuriose Lietuvos mokyk
lose bei gimnazijose - latvių 
kalbos pamokos. Tolygiai Esti
jos mokyklose — lietuvių kal
bos pamokos. Kai kuriose lie
tuvių mokyklose, gimnazijose, 
jei atsirastų užtenkamai no
rinčių, įvesti estų kalbos pa
mokas. Svarbu toms valsty
bėms suartėti.

Šiuo metu susitikę lietuviai 
su latviais, estais kalbasi ru
siškai, nors nė vieni nenori ru
sų kalbos. Kadangi Pabaltijy 
gyventojų daugumą sudaro lie
tuviai, tai būtų logiška ir de
mokratiška, jei valstybinė bal- 
tiečių kalba būtų lietuvių kal
ba. Pradžioje toksai sumany
mas gali atrodyti keistas ar 
sunkiai įgyvendinamas. Nau
jos mintys, iki tol negirdėti 
sumanymai visad būna keisti, 
kol tampa realybe. Čia ne keis
tumo reikalas, bet tautų gelbė
jimo klausimas. Tiek estai, 
tiek latviai nori išlikti nepri
klausomomis valstybėmis. Bū
tų lengviau, jei rastume bend
rą kalbą, bendrautume ne oku
panto brukama rusų kalba, bet 
baltiečių kalba. Reikėtų ruoš
ti atitinkamus vodovėlius.

Lietuvos katalikų mėnraštis “Katalikų pasaulis” vežamas iš spaustuvės 
arklio traukiamu vežimu, nes neturi autovežimio. Ši nuotrauka buvo įdėta 
tarptautinės organizacijos “Kirche in Not” žiniaraštyje “Mirror” 1991 m. 2 nr.

MEDELIS CONSULTING
'l’y 1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2

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

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

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

ARVYDAS BARZDUKAS

— Aitrus pro perskeltą lango 
stiklą minios parlamento pa
stato kieme vaizdas.

— Beviltiška beginklių žmo
nių ir tanke sėdinčių kareivių 
akistata. Giesmė, vėliava ir iš
keltos rankos pergalės “V” ženk
las prieš patrankos vamzdį.
- Du maži vaikučiai, pasislė

pę po pastato sienos nuosvyra 
ir šalia jų, lyg maldai, į juodą 
tanką rankas ištiesus senutė.

- Tankų vikšrų triuškinimai 
automobiliai ir gyvi žmonės, 
kruvini aukų kūnai ant gatvės 
grindinio ir ligoninėj.

— Brėkštanti pilka žiemos 
diena, gėlių puokštė šaligatvy 
ir žmonių pastangos atitverti 
parlamento rūmus nuo toli
mesnių puolimų.
- Barikados, “papuoštos” so

vietiniais medaliais ir “nepa
klusniais” šūkiais. Žuvusių 
laidotuvių vaizdai.

Tai “Vilniaus dovana”
Į aštuoniasdešimties pusla
pių leidinį sukaupti ir šiurpą 
keliantys, ir ašarą spaudžian- 
tys 1991 m. sausio 13-tos nak
ties, dienos ir po to įvykių Vil
niuje vaizdai. Gerai parinktos 
juodai-baltos, daugumoj dar ki
tur nematytos, nuotraukos ryš
kiai atspindi tų dienų nuotai
ką ir purvinai grubią tikrovę. 
Jeigu vienas vaizdas vertas 
tūkstančio žodžių, tai JAV lie
tuvių bendruomenės Visuome
ninių reikalų tarybos išleis
tas dokumentinių nuotraukų 
leidinys “Vilniaus dovana” 
prabyla nepaprastai iškalbin
gai.

Tai knyga, kurią visi turė
tume įsigyti bent po dvi kopi
jas: vieną pasilikti sau, kad 
visada primintų tos nakties so
vietų smurtą, o kitą padovano
ti kaimynui, bendradarbiui, 
vietinio laikraščio redakto
riui ar valdžios pareigūnui. 
Šis leidinys ypač intensyviai ir 
ryškiai į vieną vietą surenka 
neišdildomus vaizdus, liudi
jančius sovietinių tankų ir spe
cialių karinių dalinių žiauru
mą ir beatodairiškumą, jų pa
darytą žalą, griuvėsius, nužu
dytų lavonus ir sužeistų žaiz
das, Lietuvos žmonių reakciją, 
saugant bei ginant užpultą ir 
galop stipresnės jėgos užimtą 
Vilniaus televizijos bokštą.

Taisyklinga anglų kalba pa
rašytas tekstas sąmoningai 
trumpas, tinkamas ir tikslus. 
Džiugu, kad išvengta dažnai 

įprasto “kitos” informacijos 
“apie Lietuvą” įdėjimo. Vaiz
dai čia kalba už save ir nieko 
daugiau nereikia. Labai vietoj, 
tačiau, išspausdintos kelios 
užsienio korespondentų straips
nių ir laikraščių vedamųjų iš
traukos, Česlovo Milašiaus 
“The New York Times” pasiro
džiusi skiltis, trijų poetų (To
mo Venclovos, Joseph Brodsky 
ir Milašiaus) paskelbtas pasi
sakymas už Lietuvą ir jautri 
William Butler Yeats 1916 m. 
parašytos “Velykų” poemos iš
trauka. Pabaigoje duodama 
Lietuvos sveikatos ministerio 
dr. Juozo Oleko liudijamojo 
dokumento apie per užpuoli
mą sužeistus ir užsienio rei
kalų ministerijos pareigūno 
A. Garmaus pateikto žuvusių
jų sąrašo telekso fotostatinės 
nuotraukos.

Kas tuo pasirūpino?
Leidinį redagavo Arūnas 

Liulevičius ir JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos pirmi
ninkas Tomas Remeikis. Meni
nė priežiūra - Jono Kuprio, 
bendradarbiai - Rimas Dirve
nis, Vincas Korkutis (daug 
nuotraukų), Algirdas Kuprys 
(tiesioginiai liudijimai) ir Auš
relė Liulevičienė. Išspausdi
no “Draugo” spaustuvė.

Įvaizdžių realumu ir inten
syvumu šis leidinys drąsiai 
statytinas šalia plačiai pa
skleistų 1956 m. Vengrijos ir 
1968 m. Čekoslovakijos lais
vės kovų nuotraukų. Kanados 
lietuviai kviečiami knygą už
sisakyti Amerikos lietuvių 
bendruomenės krašto valdybo
je, 2713 West 71st Street, Chi
cago, IL 60629. Už leidinį pra
šoma tik $10 aukos, tačiau Ka
nadai ir doleris, ir persiunti
mas šiek tiek brangesni.

Reikia ir mūsų dalies
Leidinys buvo parengtas ir 

išleistas pačiu laiku, ir jo tiks
las ypač svarbus. Tai tikrai 
naudingai panaudotos mūsų 
Bendruomenei suaukotos lė
šos, kurias reikia vėl papil
dyti, ypač kad apie tūkstantį 
knygos egzempliorių tenka iš
dalinti nemokamai. LB Vašing
tono įstaiga ją su atitinkamu 
lydraščiu įteikė visiems JAV 
kongreso nariams. Tad, pagal 
išgales, prie šio gerai atlikto 
darbo bent auka kviečiami pri
sidėti visi.

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

J&L SULIMIERSKI assoc.

INCOMElm Certified 
Service

2290 Bloor street W.(at Durie) Toronto, 252-4566 (or 709-4550 f

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. 4

VIENKARTINIS ATLYGINIMAS PILNŲ METŲ PATARNAVIMUI
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 musu 
patarnavimu), bet ir atlyginimas yra labai žemas (pvz. paprastų mokesčių lapų užpildymas - $26.00, statistiniu Z 
lapų užpildymo vidurkis — tarp $29.00 ir $39.00). JzS
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.
o Investavimo patarimas, arba
• nuomojimo nuosavybės pajamų patarimas.
• Investuoto pastato nuomojimo pajamų patarimas.

DĖL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ SKAMBINKITE tel. 769-4558.
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Kūčios Kauno klinikose. Į palatų atėjo “Caritas” atstovės: iš kairės - gydy
toja pediatrė MEILUTĖ BERTAŠIENĖ ir gailestingoji seselė MOTIEJŪ
NIENĖ; viduryje - pacientė BIRUTĖ JONELIENĖ, “TŽ” bendradarbė

Nuotr. A. Garmutės

Dvi jaudinančios šventės Kaune
Kūčių vakaras ligoninėje ir Vasario 16-oji buvusioje 

Lietuvos prezidentūroje
BIRUTĖ JONELIENĖ

Kūčias švęsdavo 
langus. Jau tre- 

žmonės šventė 
jas teko sutikti

Dar visai neseni tie laikai, 
kai žmonės 
užsidangstę 
čias Kūčias 
laisvai. Man
Kauno klinikinės ligoninės pa
latoje. Visoms ligonėms na
miškiai atnešė Kalėdų pyra
gus — plotkeles, daugelis pa
sidėjo po eglutės šaką ant spin
telės šalia lovos. Languose už- 
degėm žvakeles. Ši tradicija 
nauja — taip daryti prieš tre
jus metus pakvietė Vytautas 
Landsbergis — tada dar Sąjū
džio seimo pirmininkas.

Vakare į palatą atėjo dvi kli
nikų darbuotojos — “Caritas” 
atstovės. Jos pasveikino su šv. 
Kalėdom, palinkėjo geros svei
katos ir visoms ligonėms davė 
laužti plotkelę. Trumpą minu
tę pasijutom lyg būtume na
muose su savo šeima. Pajutom, 
kad į vaistais kvepiančią pala
tą atėjo graži ir šviesi šventė 
— Kalėdos ...

Prieš Vasario 16-ąją, lyg do
vana Nepriklausomybės šven
tei iš spaudos išėjo Antaninos 
Garmutės apybraižų apie re
zistencijos kovotojus knyga 
“Išėjo broliai”. Knyga išėjo 
sunkiomis vėl suaktyvintos 
okupacijos sąlygomis, aplink 
maurojant tankams. Tai dar 
kartą įrodo, kad kelias į Lais
vę tikrai neužtvenkiamas. Lie
tuva tvirtai juo eina.

Vasario 16-ąją, po minėjimo 
prie Laisvės paminklo Kaune 
ir po šv. Mišių, į buvusios pre
zidentūros salę susirinko bu
vę rezistencijos dalyviai. Čia 

vyko Antaninos Garmutės kny
gos “Išėjo broliai” ir vasarą 
išleistos Antano Paulavičiaus 
knygos “Kraujo upeliai tekėjo” 
herojų susitikimas. Nedaug 
jų likę gyvų, daugumą priglau
dė gimtoji žemė, o tie, kurie 
dar gyvi būdami įžengė į Lie
tuvos istorijos puslapius, bu
vo pasodinti garbingoje vieto
je, salės priekyje. Aktorė Pa
liulytė perskaitė ištraukas iš 
šių knygų. Daug gražių žodžių 
apie Antaninos Garmutės kny
gą “Išėjo broliai” pasakė poe
tas Robertas Keturakis,
perskaitęs aš supratau, kiek 
daug baltų dėmių mano atmin
ty”, — pasakė jis.

O susitikimo dalyviai turė
jo daug ko paklausti ir daug 
ką papasakoti vieni kitiems.
HRS2S?5?525ž5ž5?5ž52SJ5Z5ZK.52SJS?S2į25252525‘a)U
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“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda“
The

Lougheed & Barnard 
šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus’

Sudbury, Ontario

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

Al HIQ MERFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., HL.UIO IVILULLIO 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!

DĖMESIO VERSLININKAI! Atsiminkite, kad verslo nuostoliai yra atimami Z®/. 
nuo kitų pajamų šaltinių, tokiu būdu sumažinant jūsų mokesčius arba padidi- 
nant mokesčių grąžinimo sumą. Dėka mūsų “BUSINESS 1” programos, A'z&z■ 
mes teikiame platų patarnavimą už neįprastai žemą atlyginimą: e knyg- Zž^z 
vedyboje, • pajamų ir išlaidų lapuose, • balanso lapų paruošime. z'ę&z 
--------------------------------------------------------------------------------- tZ^Z 4 <$

P*Įstaiga atidaryta darbo dienomis nuo 10 v.r. - 19.30 v.v., 
šeštadieniais nuo 10 v.r. - 16 v.v.

,ZS.'!Z & .o

v a
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LAISVĖJANČIOJ TĖVYNĖJ
MAŽUMŲ TEISĖS

Lietuvos aukščiausioji taryba 
pakeitė anksčiau priimtą tauti
nių mažumų įstatymą. Naujasis 
įstatymas sustiprina tautinių 
mažumų teises Lietuvoje. Admi
nistraciniuose teritoriniuose 
vienetuose informacinius lie
tuviškus užrašus leidžiama pa
pildyti vietine tautinės mažu
mos kalba. Kitus pakeitimus at
skleidžia “Tiesos” koresponden
to Bernardo Šaknio vasario 1 d. 
laidoje paskelbtas pasikalbėji
mas su Lietuvos kultūros ir švie
timo ministerijos tautinių mažu
mų mokyklų skyriaus vadove Da
nute Kolesnikova, jam pasakoju
sia: “Įstatymas praplečia tau
tinių mažumų teises. Ypač svar
bi nuostata, kad sudaromos są
lygos turėti grupes, fakultetus 
ir filialus aukštosiose mokyk
lose, rengiančiose auklėtojus, 
mokytojus bei kitus tautinių 
mažumų bendrijų poreikiams 
tenkinti reikalingus specialis
tus. Taip pat reikšminga pataisa, 

' kad tautinių mažumų visuome
ninės ir kultūros organizacijos 
savo lėšomis gali steigti kultū
ros ir švietimo įstaigas. Valstybė 
rems organizacijas bei įstaigas, 
skirtas piliečių kultūros ir švie
timo poreikiams tenkinti”. D. 
Kolesnikova džiaugiasi atgyjan
čiomis tautinėmis mažumomis 
Lietuvoje.

UŽDARĖ KARINĘ KATEDRĄ
Vilniaus universiteto vado

vybė nutarė nuo š. m. vasario 1 d. 
likviduoti karinę katedrą. Iš tik
rųjų universiteto studentai jau 
nuo 1991 m. sausio 1 d. nesimokė 
karinių dalykų. Karinės kated
ros viršininkas Jonas Andriuš
kevičius šio nutarimo laukė jau 
seniai, bet jo nesitikėjo mokslo 
metų viduryje. Studentams buvo 
išduotas pažymėjimas, kad klau
sėsi atitinkamo karinio kurso. 
J. Andriuškevičius nežino savo 
ir su juo dirbusių 25 karinės ka
tedros narių ateities. Jų virši
ninkai yra Rygoje, nes jie pri
klauso Pabaltijo karinės apygar
dos karinio mokymo grupei. Te
lefoniniame pokalbyje su “Tie
sos” korespondentu Bernardu 
Šakniu uždaromos katedros va
dovas J. Andriuškevičius apie 
savo viršininkų reakciją pasa
kojo: “Juos informavau, nusiun
čiau rektoriaus įsakymą. Žinią 
jie sutiko natūraliai, suprato 
situaciją. Ten dirba nemažai iš
silavinusių, realiai mąstančių, 
supratingų kariškių, kurie nėra, 
kaip kartais įsivaizduojame, 
mūsų priešai. Karinės instanci
jos ruošia atitinkamus potvar
kius dėl mūsų katedros likvida
vimo. Manau, dėstytojai neliks 
be darbo”.

BE POPIERIAUS IR DAŽŲ
Laikraštinio popieriaus ir 

spaustuvinių dažų atsargos Vil
niuje buvo sutelktos centrinia
me “Spaudos” įmonės sandėlyje, 
kurį sausio 23 d. užėmė automa
tais ginkluoti sovietų kariai. 
Užėmimui vadovavo karininkas 
ir du civiliai su kaukėmis, at
važiavę registracijos ženklų 
neturinčiu automobiliu. Veidą 
po kauke slepiantis karininkas 
protestuojantiems sandėlio dar
buotojams patarė kreiptis į Lie
tuvos komunistų centro komite
tą. Jis kalbėjo apie Maskvai tar
naujančius M. Burokevičiaus 
grupės partiečius, nes tikroji 

Dantų gydytojas

Dr. Robert Ward rope, d. d. s.
Westcliffe Mall, Hamilton, Ontario 

Telefonas 575-361 1
Priimama dantų drauda. Nuolaida pensininkams.

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

Lietuvos komunistų partija da
bar jau yra tapusi Lietuvos de
mokratine darbo partija. Lais
voji Lietuvos spauda, parašiuti
ninkų išguita iš Spaudos rūmų, 
dabar neteko, popieriaus ir da
žų. Užgrobtame sandėlyje lai
kytas popierius buvo pirktas 
ne už Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos lėšas. Be to, ten 
savo popierių laikė ir kitos Lie
tuvos organizacijos. Atvirą pro
testo laišką M. Burokevičiui 
“Tiesos” sausio 29 d. laidoje 
paskelbė “Moters” žurnalo ko
lektyvas: “Netikini, kad dar kas 
galėtų sujaudinti jūsų širdį. 
Tebepinate savo juodų darbų 
virvę. Užgrobėte spaudai pri
klausančius sandėlius, kuriuose 
buvo ir spaustuviniai dažai. 
Sustojo ‘Moters’, ‘Moksleivio’, 
kitų žurnalų gamyba. Paklaus
tume, kuo kaltos Lietuvos mo
terys ir vaikai? Bet to jau klau
sėme po klaikiosios nakties. 
Atsakymas? Deja... Ko dar 
laukti?” Automatais ginkluoti 
sovietų kariai saugo ne tik sa
vo grobiu tapusį popieraus bei 
dažų sandėlį, bet ir geležinke
lio atšaką, kuria gabenamos 
spaustuvei reikalingos žalia
vos.

SPAUDOS RŪMUOSE
Į sovietų parašiutininkų Vil

niuje užimtus Spaudos rūmus 
sausio 21 d. buvo įsileisti kai 
kurių redakcijų darbuotojai ir 
dalis spaustuvininkų. Tarp jų 
buvo ir “Tiesos” redakcijos na
rių, savo įspūdžius pasakojan
čių sekančią dieną kitur išleis
toje “Tiesoje”: “Kareiviai šį kar
tą buvo ramūs ir mandagūs. Ka
dangi liftų tarnyba išvaikyta, 
teko lipti laiptais. Pergyvenę 
tiek skausmo, nekreipėme dė
mesio į smulkmenas: iš kabine
tų dingę televizoriai, diktofo
nai, fotoaparatai, telefonų apa
ratai, pinigai, porcelianinis ser
vizas, pagamintas laikraščio 70- 
mečiui, moteriški kvepalai ir 1.1., 
ir t.t. Popieriai sujaukti, tačiau, 
kaip neturį vertės, dauguma pa
likti. Labiausiai nusiaubtos 
visos trys fotolaboratorijos. 
Dingę fotoaparatai, objektyvai, 
viskas sutrypta . . . Laiko asme
niniams daiktams pasiimti buvo 
duota apie pusvalandį. Lyg ir ne
mažai. Bet juk daugeliui redak
cija buvo antrieji namai, dirbta 
čia pora dešimtmečių. . . Ką 
pasiimti, ką palikti likimo va
liai? Tarsi pabėgėliai vėl atsi
radome prie išėjimo. Čia mus 
pasitiko labai principingas ‘nau
jos valdžios’ atstovas, kuris tar
si muitininkas pradėjo kapstytis 
portfeliuose ir ryšuliuose. Pa
sirodo, negalima išsinešti jokio 
redakcijos dokumento, darbo 
knygučių, įsakymų, žodynų, ki
tokių knygų. Viskas kol kas dar 
areštuota, nagrinės šiuos doku
mentus ‘specialistai’. Tik po to 
nutars, ar grąžinti redakcijai 
jos turtą, jos dokumentus . . . 
Teko vėl į 8-tą aukštą nešti Da- 
lio žodyną, rašomąją mašinėlę, 
kadrų įskaitos dokumentus . ..” 
Spaudos rūmuose liko ir Lietu
vos demokratinės darbo partijos 
lėšomis “Tiesai” nupirkti kom
piuteriai, kainavę apie 400.000 
rublių. Su jų įsigijimu nieko 
bendro neturėjo nei Sovietų 
Sąjungos kompartija, nei jos 
kontrolėje laikoma M. Buroke
vičiaus grupės LKP. V. Kst.

-------- H

Kanados lietuvių šaulių suvažiavimo proga 
š.m. balandžio 20, šeštadienį, 7 v.v., 

>, Hamiltono Jaunimo centre, 48 Dundurn St. N., rengiamas

BALIUS-SOKIAI
Šilta vakarienė su vynu, veiks baras, vertingų 

laimikių loterija, šokiams gros K. Deksnio 
vadovaujamas orkestras “Žagarai”.

Stalai numeruoti. Kaina-$17 asmeniui.

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Montrealio 
vyrų oktetas, vadovaujamas muziko 
Aleksandro Stankevičiaus.

: Balandžio 21, sekmadienį, 10.30 v.r., Aušros Vartų parapijos šventovėje 
iškilmingos IVlišios šaulių intencija

; Pamaldose visi skyriai dalyvauja su savo vėliavomis.
Suvažiavimą globoja ir visus kviečia dalyvauti - DLK Algirdo šaulių kuopa Hamiltone

____________M------------------ --------------------- M »« M —--- »«■----------»«---- »« ** ** -**-----

Hamilton, Ontario
MEDŽIOTOJŲ-ŽŪKLAUTOJŲ 

KLUBO “GIEDRAITIS”, rengiamas 
tradicinis zuikių balius, įvyks š.m. 
balandžio 27, šeštadienį, Jaunimo 
centro salėje, Hamiltone. Meninę 
programos dalį atliks Londono 
“Pašvaistės” choras, vadovauja
mas muz. Reginos Audėt. Prieš 
programą geriausiems šauliams 
bei žvejams bus įteiktos taurės. 
Visi turės progos pasivaišinti 
karšta žvėrienos vakariene. Bus 
laimės staliukų loterija, veiks 
įvairių gėrimų baras. Šokiams pir
mą kartą Hamiltone gros Vaclovo 
Povilionio orkestras iš Toronto. 
Baliaus pradžia 6.30 v.v. Įėjimas 
tik $6. Klubo valdyba kviečia vi
sus lietuvius iš arti ir toli atvyk
ti į šį tradicinį zuikių balių. J.P.

London, Ontario
LIETUVOS MINISTERIS PIR

MININKAS GEDIMINAS VAGNO
RIUS čia lankysis balandžio 20, 
šeštadienį, 7.30 v.v. Visi Londono 
ir apylinkės lietuviai renkasi į 
parapijos salę su vėliavomis, tau
tiniais drabužiais, gėlėmis. Bus 
svečio priėmimas, jo pranešimas 
ir vajaus rinkliava Lietuvos pa
galbai. Dalyvaukime patys ir ra
ginkime visus savo pažįstamus at
vykti. Gražiai priimkime šį gar
bingą svečią, kovotoją už Lietu
vos nepriklausomybę.

KLB Londono apylinkės valdyba

Ottawa, Ontario
KUN. DR. V. SKILANDŽIŪNAS, 

Otavos lietuvių kapelionas, pra
ėjusios Gavėnios metu vadovavo 
lietuvių rekolekcijoms Floridos 
St. Petersburge ir Ontario Missis- 
saugos Lietuvos kankinių parapi
joje. Šią vasarą rugpjūtyje jis va
dovaus N. Pradėtosios Marijos se
serų vienuolijos rekolekcijoms 
Putname. Jos truks devynias die
nas.

VIETINĖJE KANADIEČIŲ 
SPAUDOJE iškilo ginčas dėl Lie
tuvos nepriklausomybės. Į dr. Mil
dos Danytės laišką, išspausdintą 
“The Ottawa Citizen” dienraštyje 
atsiliepė Michael Peters (1991. 
H.19), tvirtindamas, kad Baltijos 
valstybės esančios istorinės rai
dos aukos, per ilgą laiką tapusios 
Rusijos ir Sov. Sąjungos dalimi, 
tad neturinčios teisės į nepriklau
somybę. Prezidentas Landsbergis 
esą veda lietuvių tautą j pražūtį. 
Keistus bei klaidingus jo tvirtini
mus paneigė net du skaitytojų 
laiškai — esto Edvino Talback’o 
1991.III.6 ir latvio Aivarso Pone 
1991.11.28. Ypač įtikinantis pasta
rojo laiškas, pabrėžiantis mintį, 
kad Sov. Sąjunga neturi jokios 
teisės pavergti Baltijos valstybes. 
Net ir ilga okupacija tokios teisės 
neduoda.

TAUTIEČIAI gauna nemažai 
laiškų iš Lietuvos. Viename laiš
ke iš Panevėžio rašoma apie Lie
tuvos šaulių sąjungos suvažiavi
mą kovo 10 d. Dalyvavo V. Lands
bergis su žmona ir Toronto šaulių 
kuopos pirmininkas Savickas. V. 
Landsbergis buvo apdovanotas 
aukščiausiu žymeniu, Šaulių 
žvaigždės ordinu, išrinktas gar
bės nariu ir LŠS globėju. Lietuvo
je parlamento pastato gynėjams 
išduoti specialūs pažymėjimai 
su krašto apsaugos ir vidaus rei
kalų komisijos pirmininko Z. Vaiš
vilos parašu ir komisijos antspau
du. Kor.

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 
drauda. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per- 
vežame autobusu keleivius į Mont- 
realį ir iš Montrealio.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i-

(Esu “Union Gas" ZA 
atstovas) W

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Winnipego miesto burmistras WILLIAM NORRIE (dešinėje), paskelbęs 
Vasario 16-tąją Lietuvių diena, įteikia atsišaukimą KLB atstovui EGIDI
JUI BUGAILIŠKIUI

St. Catharines, Ontario
“THE CATHOLIC REGISTER” 

kovo 2 d. laidoje paskyrė visą pus
lapį aprašyti mūsų parapijos veik
lai. Įdėjo keturias nuotraukas: 
bendrą misijos pastatų vaizdą iš 
lauko, didįjį altorių, Šiluvos Die
vo Motinos paveikslą, tapytą dai
lininko Bagdono ir maždaug 8x8 
pėdų didumo paveikslą-miuralą, 
tapytą S. Šetkaus. Straipsnio au
torius — žurnalistas bei rašyto
jas Ed Billet, gyvenantis Thoroldo.

BEVEIK VIENU METU atsisky
rė su šiuo pasauliu trys mūsų 
bendruomenės tautiečiai: Kon
stancija Ramonienė, Marija-Cari 
Prunskienė ir Zigmas Labuckas. 
Visi geri ir brangūs lietuviai, 
visi uolūs parapijiečiai, visi la
bai gražiai išlydėti į amžino po
ilsio vietas.

JONO LIANGOS RAŠINYS vėl 
pasirodė dienraštyje “The Stan
dard”. Dabar šio laikraščio redak
torius spausdina ilgesnius tokius 
rašinius, ko anksčiau nedarė. Lie
tuviškos minties žodis vis labiau 
įsitvirtina šio krašto spaudoje. Kor.

Rodney, Ontario
RODNEY LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS APYLINKĖ apima 
gana didelį plotą: Rodney, West 
Lome, Dutton, Bothwell ir Wards
ville vietoves. Čia daugiausia at
vyko lietuvių 1949-1952 m., nes bu
vo geros sąlygos įsikurti tabako 
ūkiuose ir prasigyventi. Taip dau
gelis ir padarė. Iš pradžių dirbo 
ir nuomojo tabako ūkius, paskui 
juos pirko ir plėtė. Buvo 28 lietu
viai tabako augintojai. Jiems se
kėsi gana gerai. Bet pasikeitus ta
bako auginimo sąlygom, tabako 
supirkimui, pabrangus darbo jė
gai, daugelis pardavė savo teisę 
auginti tabaką kitiem už gerą kai
ną. Dabartiniu metu liko tik kele
tas tabako augintojų. Ūkininkai 
dabar augina kukurūzus, kviečius, 
pupeles ir kt. Apylinkėje yra 3 ag
ronomai, kurie augina įvairias 
daržoves ir sėklas. Turime ir šilt
namių, kuriuose auginame daržo
ves, gėles ir medelius kiemų pa
puošimui. Yra besiverčiančių pre
kyba, o taip pat ir tarnautojų bei

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 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.

AKTYVAI PER 34 MILIJONUS DOLERIŲ

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%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

profesionalų. Iš viso apylinkėje 
gyvena 38 šeimos. Iš jų dalis senų 
ateivių. Netrūksta ir pensininkų, 
kurių yra 36. Veikia apylinkės 
bendruomenė ir West Elgin lietu
vių kanadiečių klubas. Kas mė
nesį į apylinkę atvyksta kun. K. 
Kaknevičius iš Londono, atlaiko 
pamaldas West Lorno šventovėje, 
ir po to visi vyksta į lietuvių klubą 
kavutei ir pasikalbėjimui bei ap
tarimui einamų reikalų. Didelė 
dalis jaunimo, baigusių mokslus, 
išvykę dirbti į didžiuosius mies
tus, kaip Torontą, Hamiltoną, Ota
vą ir kitur. Tik maža dalis pasili
ko ūkiuose dirbti savo specialy
bėje. Z. Mockus

Buffalo, New York
PAULIUS SLAVĖNAS, profeso

rių Juliaus ir Gražinos Slavėnų, 
gyvenančių Buffalo mieste, sūnus 
praeitą rudenį pradėjo studijuoti 
mediciną Buffalo valstybiniame 
universitete. Šiame universitete 
Paulius studijavo psichologiją. 
Studijas baigė magna cum Įaudė, 
gaudamas B.A. (bakalauro) laips
nį. Studijuodamas dirbo ir tyri
mų srityje (multidisciplinariniam 
geriatriniam centre). Vienoje kon
ferencijoje iš savo tyrimų pada
rė pranešimą, laimėdamas premi
ją. Medicinos studijoms buvo pri
imtas keliuose žymiuose univer
sitetuose, bet pasirinko Buffalo 
universitetą, nes buvo suteiktos 
palankiausios sąlygos. Paulius 
yra skautas-vytis-akademikas. 
Skautijai jis priklauso nuo ma
žens. Priklauso taipogi Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungai. Pau
liaus pasiekimais džiaugiasi jo 
močiutė Valerija Anysienė, gyve
nanti Toronte. Jo senelis mažlie- 
tuvių veikėjas ir visuomenininkas 
dr. Martynas Anysas mirė 1974 m. 
Toronte.

PROF. JULIUS SLAVĖNAS š.m. 
sausio mėnesį lankėsi Lietuvoje. 
Grįžęs apie kruvinuosius įvykius 
Vilniuje ir Lietuvą kalbėjo per 
Buffalo valstybinio universiteto 
radijo programą, turėjo keletą po
kalbių su laikraščių koresponden
tais. Skaitė taipogi paskaitas 
Buffalo ir Ročesterio universite
tuose. K.

IMAME UŽ:
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.

e LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A. a. inž. Mikalojus Ivanaus
kas, gimęs Kaune 1909 m. gruo
džio 1 d., mirė Floridos St. Pe
tersburge 1990 m. gruodžio 15 d. 
Gedulines Mišias Šv. Vardo baž
nyčioje atnašavo kun. V. Zaka
ras ir kun. M. Čyvas. Atsisveiki
nimui su velioniu vadovavo Lie
tuvių klubo St. Petersburge 
pirm. A. Gudonis. Palaidotas 
St. Petersburge, Memorial Park 
kapinių mauzoliejuje. Liko liū
dinti žmona Elena, sūnus Euge
nijus su šeima, giminės JAV ir 
Lietuvoje. Velionis, baigęs Kau
no aukštesniąją technikos mo
kyklą, studijavo Vytauto Didžio
jo universiteto teologijos-filo
sofijos fakultete. Paruošė ir 
įvykdė Aleksoto keltuvo kon
strukcinius planus, laimėjo 
Kauno kapinių planavimo ir ke
lis kitus architektūrinius kon
kursus. Iš DP stovyklų pokari
nėje Vokietijoje buvo emigravę 
Brazilijon, į JAV persikėlė 1958 
m. Velionis labiausiai pasižymė
jo savo išrastos liepsnos tapy
bos kūriniais.

Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos Niujorko skyrius savo 
reikalus aptarė narių susirinki
me sausio 31 d. Kultūros židi
nyje. Anksčiau Niujorkas turėjo 
du skyrius, kurie buvo sujungti, 
o dabar tas sujungimas jau yra 
įteisintas. Į naują skyrių per
ėjo ir Elizabethe, N. J., gyvenan
tys Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos nariai. Išrinkta nauja 
valdyba, kurią sudarė: pirm. 
Aleksandras Vakselis, vicepirm. 
Apolinaras Vebeliūnas, sekr. 
Juozas Bagdonas ir ižd. Giedrė 
Stravinskienė. Po organizacinės 
susirinkimo dalies įspūdžiais iš 
Lietuvos dalijosi ten viešėjęs 
dr. Bronius Nemickas, turėjęs 
progą susipažinti su tautiečių 
gyvenimu ir politiniais įvykiais.

“Dainavos” stovyklavietės di
rektorių taryba, vadovaujama 
pirm. Vytauto Petrulio, savo po
sėdyje vasario 23 d. naujuoju ad- 
ministratorimi patvirtino Marių 
Gražulį. Jis apsigyvens “Daina
voje” ir savo pareigas pradės 
gegužės pabaigoje. Tarybos po
sėdyje taipgi buvo aptarti šios 
vasaros renginiai ir metinė 
šventė su “Dainavos” rėmėjų su
važiavimu liepos 21 d. Mat šie
met “Dainava” švęs trisdešimt 
penktuosius veiklos metus. Ši 
sukaktis bus prisiminta metinė
je šventėje ir specialiame leidi
nyje “Dainava 35”, kurį paruoš 
redaktoriumi pakviestas Juozas 
Baužys. Ižd. Stepas Smalinskas 
atkreipė posėdžio dalyvių dėme
sį į smarkiai sumažėjusias au
kas “Dainavos” stovyklavietei: 
1989 m. jos viršjo $20.000, o per
nai sumažėjo iki $5.220. Pagrin
dine priežastimi laikomos pa
gausėjusios įvairios rinkliavos 
laisvėjančios Lietuvos reika
lams. Klivlande sudarytas “Dai
navos” rėmėjų komitetas, vado
vaujamas dr. Mariaus Laniaus- 
ko, organizuoja loteriją su ver
tingais laimikiais. Laimėtojai 
paaiškės metinėje “Dainavos” 
šventėje liepos 21 d. Posėdžio 
dalyviai taipgi nutarė pagamin
ti marškinėlius su “Dainavos” 
įrašu, atspausdinti padėkos kor
teles mecenatams ir rėmėjams. 
Kortelių apipavidalinimu rū
pinsis Bronius Polikaitis.

Brazilija
A. a. inž. Algirdas Mošinskis 

mirė vasario 8 d. Sao Paulo mies
te. Velionis, gimęs Kaune 1905 
m. gegužės 16 d., baigė Berlyno 
aukštąją technikos mokyklą 1933 
m., studijavo Sorbonos universi
tete Paryžiuje. Lietuvoje dirbo 
inžinieriumi Raudonajame kry

2152 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 2A8 
Tei. 487-2147, vakarais tel. 445-8955 
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTU PAMINKLŲ BENDROVĖ 
* + A A A A A A

žiuje, architektūros dėstytoju 
Vilniaus dailės institute 1941- 
44 m. Šeimą sukūrė su Panevėžio 
gimnazijos mokytoja Halina Di- 
džiulyte. Brazilijon atvyko 1947 
m. iš Austrijos, kur buvo radęs 
laikinę globą nuo Lietuvon grįž
tančių sovietų. Pradžioje gyve
no Rio de Žaneire, bet įsikūrė 
didesnę lietuvių koloniją tu
rinčiame Sao Paulyje ir iki pen
sijos dirbo belgų Solver firmos 
chemijos gamykloje “Elclor”. 
Velionis savo bibliotekoje tu
rėjo vertingų knygų rinkinį, ku
rio nemaža dalis buvo susieta 
su Lietuva. Palaidotas Getse- 
manio kapinėse Sao Paulyje. Gi
liame liūdesyje liko žmona Ha
lina, sūnūs Antanas ir Jurgis, 
dukros Liudvika ir Janina su šei
momis.

Britanija
A. a. Jonas Žigulis, gimęs 1915 

m. ūkininko šeimoje Joniškio 
valsčiuje, po sunkios ligos mi
rė sausio 13 d. Leičesterio li
goninėje Royal Infirmary. Velio
nis buvo paimtas vokiečių ka
riuomenėn 1945 m. ir Anglijon 
atvyko 1947 m. Pradžioje dirbo 
žemės ūkyje, o vėliau iki pensi
jos — Leičesterio inžinerinių 
reikmenų gamykloje. Palaidotas 
vietinėse Saffron Hill kapinė
se, dalyvaujant būreliui lietu
vių ir kitataučių bičiulių, apei
gas atlikus kun. dr. S. Matu
liui, MIC.

Lietuvišką vakarą tarptautinis 
Gloucesterio klubas surengė 
sausio 21 d. Renginiui vadova
vo tarptautiniam klubui priklau
santi DBLS Gloucesterio ir Struo- 
do skyriaus pirm. Marija Gelvi- 
nauskienė, su O. Pukiene pa
ruošusi lietuviškų patiekalų 
vakaro dalyviams. Apie dabar
tinius įvykius nepriklausomy
bės siekiančioje Lietuvoje ir 
jos garbingą praeitį kalbėjo 
DBLS centro valdybos narys E. 
Šova. “Kalvelį”, “Suktinį” ir 
“Subatėlę” pašoko M. Gelvinaus- 
kienės vadovaujami “Baltijos” 
šokėjai.

Italija
Socialistinės linkinės dien

raštis “Avanti” vasario 24-25 d.d. 
laidoje išspausdino platų pasi
kalbėjimą su Italijos lietuvių 
bendruomenės valdybos pirm, 
mons. V. Mincevičiumi ir įdėjo 
jo nuotrauką. Atsakydamas į 
dienraščio klausimus, mons. V. 
Mincevičius tiksliai nušvietė 
dabartinę politinę Lietuvos būk
lę, nepriklausomybės atstatymo 
deklaraciją, vasario 9 d. balsa
vimu pravestą Lietuvos piliečių 
apklausą, santykius su Maskva 
praeityje ir dabar, moralinę 
Vatikano pagalbą Lietuvai.

Lenkija
Lietuviškų mokyklų proble

mas gvildeno Punsko lietuvių 
gimnazijoje 1990 m. spalio 13 d. 
surengta lietuvių mokytojų kon
ferencija, susilaukusi 37 daly
vių. Birutė Stoskeliūnaitė kal
bėjo apie naują požiūrį į lietu
vių literatūrą, Daiva Remeikai- 
tė — apie Lietuvoje planuojamą 
tautinę mokyklą. Visi pasigedo 
iš Varšuvos negalėjusio atvykti 
dr. Broniaus Makausko, turėju
sio padaryti pranešimą apie tau
tiškumą ir universalumą. Iš jų 
kylanti sociologinė filosofija 
dabar duoda pagrindą Europos 
tautų santykiams. Konferenci
jos dalyviai į buvusį metodinin
ko mokytojo postą išrinko Romą 
Siderytę, Vidugirių mokyklos 
lituanistę, Vilniaus universi
teto absolventę. Ji dabar bus 
vadinama lietuvių kalbos moky
tojų patarėja.



MOTIRI ŽIBURIAI
— Redaguoja RAMŪNĖ SAKALAITĖ-JONAITIENĖ----
116 Humbervale Blvd., Toronto, Ontario M8Y 3P7, Canada

1 oronto miestas pagerbė lietuvę
Dr. Marijai Arštikaitytei-Uleckienei 1991 m. kovo 6 d. įteiktas aukščiausias Toronto 

miesto žymuo už nuopelnus visuomenei “City of Toronto Award of Merit”

Kasmet, minėdama Toronto mies
to gimtadienį, miesto taryba pa
žymi laimėjimus tų žmonių bei or
ganizacijų, kurie ypatingu būdu 
yra pasižymėję įvairiose srityse. 
Tas ypatingas žymuo yra “City of 
Toronto Award of Merit”.

Šiais metais (1991) tarp devynių 
Toronto gyventojų išrinkta dr. Ma
rija Arštikaitytė-Uleckienė. Ji bu
vo pagerbta už pasiektus laimėji
mus medicinos srityje ir jos dos
numų bei veiklų Kanados lietuvių 
visuomenėje.

Dr. Marija Arštikaitytė baigė 
medicinos studijas Innsbrucke, 
Austrijoje, ir pusantrų metų stu
dijavo biochemijų Paryžiuje. To
ronte ji turi pediatrinės oftalmo
logijos praktikų ir dėsto klinikinę 
oftalmologijų vaikų ligoninėje. Be 
to, ji dėsto oftalmologijų Toronto 
un-te. Ji yra išspausdinusi daug 
profesinių straipsnių ir yra viena 
iš autorių knygos “The Eye in Child
hood”. Būdama oftalmologe, dr. Ma
rija yra padėjusi tūkstančiams pa
cientų, dažnai neimdama jokio at
lyginimo iš tų, kurie yra nepasitu
rintys.

Turbūt nėra tokios vietos bend
ruomenėje, kur dr. Marija Aršti
kaitytė nebūtų prisidėjusi savo 
dosnumu, patarimais ir profesine
patirtimi. Ji kartu su vyru dr. Juo
zu Ulecku yra nuolatiniai aukoto
jai įvairioms organizacijoms.

1978 m. ji įsteigė Kanados lietu
vių komitetų žmogaus teisėms gin
ti: “Lithuanian Canadian Commit
tee for Human Rights”. Ji organi
zavo pagalbų politiniams kaliniams, 
siųsdama laiškus, siuntinius bei 
juos remdama morališkai ir finan
siškai. Ji paaukojo ne tik daug lai
ko, bet ir lėšų, remdama Pietų Ame
rikos lietuvių nepasiturinčius jau
nuolius, siekiančius mokslo, or
ganizuodama stipendijas ir kito
kių paramų. Remia taip pat pasau
lio jaunimo suvažiavimus ir Va
sario 16 gimnazijų.

Dr. Arštikaitytė veikliai reiškia
si Kanados lietuvių bendruomenė
je, Kanados baltiečių federacijo
je ir Labdaros fonde, kuris rūpina
si slaugos namų statyba.

Miesto žymens įteikimo proga 
“MŽ” redakcija pateikė Daktarei 
eilę klausimų. Į juos atsiliepdama 
ji atsiuntė šį rašinį. RED.

Kai pasižiūri į savo praeitį, 
pamatai, kaip svarbu turėti ge
rus tėvus, kurie viskam duoda 
pamatų: ir gerą sveikatą, ir 
emocinę pusiausvyrą. Jie taip-

AiMAMKA GARMUTĖ

Chameleonai
Krito ledo ašaros prie Lenos. 
Mirėme ašigalio speiguos. 
Vežėmės į Sibirą ne vienas 
Lietuvą vagonuos užkaituos!
O kiti - raudonai nusidažę, 
Džiaugėsi partiniais bilietais, - 
Kad galėtų einantiems į lažą 
Ant sprandų sėdėt - viršininkais!
Skamba himnai laisvės bastionuos, 
Puošia kryžiai tėviškės kelius, - 
Keičia kom unistiniai grobuonys 
Kailius iš raudonų - i žalius!
Krito ledo ašaros prie Lenos, 
Mirėme ašigalio speiguos — 
Argi tam, kad kruvinos hienos 
Vėl laikytų Lietuvą naguos? . . .

Gavusi Toronto miesto Nuopelnų žymenį, DR. M. ARŠTIKAITYTĖ-ULEC
KIENĖ (dešinėje prie pulpito) taria padėkos žodį. Iškilmei pirmininkauja 
miesto burmistras ART EGGLETON (kairėje)

DR. MARIJA ARŠTIKAITYTĖ-ULECKIENĖ, gavusi Toronto miesto Nuo
pelnų žymenį (City Award of Merit), su miesto burmistru ART EGGLETON

gi išmoko nepamesti kelio dėl 
takelio . . .

Gimiau Lietuvos kaime, svei
koje, normalioje 5 vaikų šei
moje. Jau nuo 7 metų visi lai
kėmės pasninko penktadie
niais, taip pat gavėnios metu. 
O kaip laukdavome Didįjį šeš
tadienį šventovėje užgiedant 
Aleliuja, nes po to jau buvo ga
lima paragauti visų velykinių 
skanumynų, kuriais kvepėjo vi
sas namas. Aš manau, kad to
kie dalykai labai padėjo išug
dyti tvirtą valią . O jos visą lai
ką reikėjo, einant per pasaulį 
karo ir pokario metais be šei
mos ...

Dirbti netingėjau, nes taip 
jau buvau įpratusi nuo mažų 
dienų.

Iš Lietuvos mes išbėgome 4 
tos pačios klasės draugės iš 
gimnazijos laikų. Tai mums vi
soms atstojo šeimą. Visos sto
jome studijuoti medicinos, ir 
tik viena jos nebaigė dėl sun
kios ligos.

Karas man pasibaigė Austri
joje, Innsbrucke. Prasidėjo 
prancūzų okupacija. Lietuviai 
studentai turėjome savo orga
nizaciją ir palaikėme ryšius 
su prancūzais: ruošdavome 
priėmimus, koncertus, tauti
nių šokių vakarus, gaudavome 
maisto davinius. Tos draugys
tės dėka man su drauge pavy
ko gauti leidimus išvažiuoti į 
Prancūziją. Šiaip jau mūsų be
namių joks kraštas nenorėjo, 
kol prasidėjo masinė emigraci
ja į kitus kraštus.

Su Austrijos studentais mes 
nesusidraugavome, nes kraš
te buvo kalbama, kad svetim
taučiai suvalgo jų duoną, tuo 
tarpu prancūzai buvo mums 
draugiški. Nieko daug neda
vė, bet visur šiltai priėmė.

Paryžiuje buvo galima ras
ti ir darbo, slaugant turtingus 
ligonius jų namuose, o ir gyve
nimas buvo įdomus; pro Pary- 

žiu pravažiuodavo daug įdo
mių žmonių, emigruojančių į 
Ameriką. Susitikome ir su ką 
tik iš Lietuvos per Švediją at
bėgusiu partizanu Juozu Luk
ša. Prancūzijoje beveik jau ir 
įsigyvenome, bet po metų atėjo 
ir man dokumentai važiuoti į 
Kanadą.

Čia jau rimtai reikėjo pradė
ti naują gyvenimą: išmokti ang
lų kalbą, išsitraukti Innsbruc
ke gautą medicinos daktarės 
diplomą, pradėti internatės 
stažą ligoninėse ir perlaikyti 
egzaminus. Visa tai ėjo sklan
džiai, bet reikėjo atsitraukti 
nuo lietuviško gyvenimo.

Pradėjau specializuotis akių 
ligų srityje. Tai vėl truko dar 
trejus metus. Turėjau laimę 
patekti į geras ligonines. Dar
bas buvo įdomus, bet laisvo lai
ko nebuvo, nes įsijungiau į 
akademinį gyvenimą. Po kurio 
laiko dar prisidėjo šeima, taip 
kad nuobodžiauti niekados ne
teko.

Kai vaikai kiek paaugo, ga
lėjau prisidėti prie lietuviš
ko gyvenimo Toronte. Per pir
mąjį apsilankymą Lietuvoje 
1978 m. savo akimis pamačiau 
ir pajutau sovietų okupacijos 
baisumą. Nuo to laiko ir pra
dėjau dirbti bei organizuoti 
politinių kalinių pagalbą. Kar
tu su gražiu būriu Toronto ak
tyvių lietuvių buvo įsteigtas 
Kanados lietuvių žmogaus tei
sėms ginti komitetas. Susiri- 
šome su “Amnesty Internatio
nal”, ypač Lithuanian Catho
lic Religious Aid įstaiga, vado
vaujama kun. K. Pūgevičiaus 
Bruklyne. Iš ten gaudavome 
visą Lietuvos pogrindžio spau
dą bei sąrašus mūsų politinių 
kalinių.

Laikui bėgant pradėjome 
bendradarbiauti su latviais, 
estais, ukrainiečiais ir žydais 
per jų organizaciją, vadinamą 
“Interreligious Task Force”. 
Visų mūsų buvo vienas tiks
las: garsinti ir padėti visais 
įmanomais būdais politiniams 
kaliniams Sovietų Sąjungoje.

1986 m. buvau išrinkta į Ka
nados lietuvių bendruomenės 
valdybą. Tuo pačiu metu tę
siau darbą su politiniais kali
niais. Šiuo metu, jie jau visi 
grįžo į Lietuvą, vis dar palai
kau ryšį su tremtiniais.

Mūsų jaunimui šiame krašte 
patarčiau nors vienerius me
tus iš savo studijų paaukoti 
Lietuvai. Nuvažiuokite į Lie
tuvą, kad ją tikrai pamiltumė- 
te. Dirbkite bet kur ir bet ko
kį darbą su meile ir pasišven
timu. Tie metai jums daugiau 
duos, negu vieneri metai uni
versitete ar kolegijoje. Jei ne
turite pinigų, pasiskolinkite, 
bet važiuokite.

Vaikų teisių gynėja
Susitikti su Elena Kubiliene 

reiškia pajusti jos aršų norą 
padėti vaikams. Neužtenka pa
sakyti, kad ji rūpinasi našlai
čiais. Jos gyvenimo tikslas yra 
gelbėti visokius Lietuvos ne
laimingus vaikus — pamesti
nukus, nesveikus ir nuskriaus
tuosius. Pati tapusi našlaite, 
būdama 11 metų, ji žino ką 
reiškia turėti ir netekti tėvų, 
užjaučia visus vaikus, augan
čius be šeimos meilės ir jau
kumo.

Norėdama pagerinti vaikų 
būklę Lietuvoje, Elena Kubi
lienė įsteigė draugiją “SOS 
vaikai”, kuri stengiasi ne tik 
šelpti vaikus, gyvenančius 
našlaitynuose ir internatuo
se, bet ir šeimas, kurioms sun
ku vaikus išlaikyti. Šalia to, 
dirbdama švietimo ir kultūros 
ministerijoje, ji siekia per
organizuoti vaikų globos ins
titucijų sistemą, pakelti jų 
lygį, jas pritaikyti vaikų svei
katos ir padėties reikalavi
mams.

Išeivijos lietuviai Bostone, 
susirūpinę Lietuvos našlaičių 
būkle ir norintys susipažinti 
su “SOS vaikai” organizacijos 
tikslais, š. m. pradžioje pa
sikvietė Eleną Kubilienę at
vykti į Šiaurės Ameriką. Jai 
taip pat teko lankytis Čika
goje ir Toronte. Toronte ją glo
bojo Prisikėlimo parapijos 
labdaros sekcija (pirmininkė 
dr. Judita Čuplinskienė), ir 
sudarė jai galimybes susitikti 
su socialiniais darbuotojais 
bei aplankyti įvairias globos 
institucijas. Tokiu būdu ji ga
lėjo suprasti, kaip veikia so
cialinės globos sistema Vaka
ruose, ir surinkti kiek galint 
daugiau žinių savo darbui Lie
tuvoje.

Elena Kubilienė susitiko su 
išeivijos lietuviukais Toron-

MEDICINOS SESERS PATARIMAI

Nepamirškime mankštos!
Jau pavasaris, saulės spin

duliai vilioja mus į lauką. No
risi išjudinti per žiemą sustin
gusius kaulus. Mažai laiko pra
leidome lauke, bijodamos šal
čio arba slidaus ledo .. . Ran
dame visokių priežasčių iš
vengti mankštos įvedimo į savo 
kasdieninį gyvenimą.

Dauguma moterų virš 35, 45 
ar 55 metų amžiaus nesimankš- 
tina kiek reikėtų. Nėra laiko, 
nėra noro, bijo širdies priepuo
lio arba sąnarių pertempimo. 
Kanados 1981 ir 1988 m. “Fit
ness Survey” rado, kad kai pra
dedame senti, po 40 metų am
žiaus, daugelis mūsų negalė
tų išlaikyti pagrindinio “fit
ness” tyrinėjimo, atliekant 
mankštos judesius be uždusi
mo. Jaunystėje kūnas buvo 
miklesnis, prie mankštos įpra
tęs. Laikui bėgant, įsipareigo
jimai darbui ir šeimai pirmau
ja. Tačiau, norint išlaikyti 
sveiką kūną, svarbu kasdieną 
mankštintis.

Priežiūra mūsų pačių svei
katos turėtų būti pirmoje vie
toje. Daug sąžiningų, geros va
lios moterų, kurios nuolat rū
pinasi kitais, pamiršta save. 
Bet tas atsidavimas kitiems 
dažnai gali sukelti rimtą įtam
pą, kuri pasirodo skirtingais 
“veidais”.

Įtampa paveikia mūsų jaus
mus: atsiranda nervingumas, 
liūdnumas, dažnas verkimas, 
savęs bei kitų kritikavimas; 
pasidaro sunku atlikti net leng
vus darbus.

Įtampa paveikia mūsų elge
sį: prasideda dažnesnis rūky
mas arba vartojimas alkoholi- 
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to Maironio mokykloje ir jau
nučių ateitininkų susirinkime. 
Ji jiems aiškino apie našlai
čius, kaip jie gyvena, kaip 
jiems galima padėti. Skatino 
vaikus susirašinėti, užmegzti 
ryšį su bendraamžiais Lietu
voje.

Toronto Lietuvių namuose ji 
padarė išsamų pranešimą vi
suomenei apie našlaitynus bei 
internatus, papasakodama, 
kaip vaikai juose skirstomi, 
ko jiems daugiausia trūksta. 
Nors vaikai aprengti ir pa
maitinti, tačiau didelėse ins
titucijose, atskirti nuo šeimų 
ir net nuo savo brolių ir sese
rų, kur vienas prižiūrėtojas 
globoja mažiausiai 20, — vai
kai dvasiškai skursta.

Vienas jos pagrindinių sie
kių yra sutelkti vaikus į 5 arba 
6 vaikų “šeimas”, su motina- 
globėja, kad nebereikėtų di
džiųjų institucijų, ir vaikai 
nebebūtų kilnojami. Taip pat 
draugijai yra labai svarbu 
šelpti šeimas ir neištekėjusias 
moteris, kad vaikai nebūtų ati
duodami į globos namus.

Elenos Kubilienės darbas 
su “SOS vaikai” sudomino ir 
kanadiškąją spaudą. Katalikų 
savaitraštis “The Catholic Re
gister” kovo pradžioje išspaus
dino straipsnį Tonios Desiato, 
kuri apibūdino E. Kublienės 
veiklą šioje srityje.

Jos apsilankymo dėka To
ronte įsisteigė “SOS vaikai” 
skyrius, kurį globoja Julija 
Ruslienė (tel. 625-8964), Roma 
Sapijonienė (241-0753) ir Lai
mutė Gaižutienė (233-9144). 
Šiuo metu yra paskelbtas va
jus (iki balandžio 15 d.): ren
kami vaikiški drabužiai bei 
reikmenys ir vitaminai vai
kams Lietuvoje. Visuomenė 
skatinama prie šio vajaus pri
sidėti. RSJ 

nių gėrimų, apetito padidėji
mas arba sumažėjimas.

Įtampa paveikia mūsų kūną: 
pajuntame kaklo, nugaros, net 
ir smakro raumenų įtempimą; 
galvos skausmus, pilvo nega
lavimus, odos išbėrimus; daž
ną nuovargį, sirgimą slogomis 
bei gripais; mėnesinių pasi
keitimus, nemigą arba sutruk
dytą miegą.

Po ilgesnio laiko nuo įtam
pos gali išsivystyti migrenos, 
pilvo žaizdos, aukštas kraujo 
spaudimas, net ir širdies ligos.

Ką bendro turi mankšta su 
įtampa? Mankšta prablaško 
mūsų galvojimą, atgaivina kū
no ląsteles deguonimi, įgali
na raumenis atsipalaiduoti, 
priverčia kūną gaminti nuotai
ką pakeliančius hormonus ir, 
kartu su tinkamu valgymu, nu
muša svorį. Tyrinėjimai rodo, 
kad mankšta sustiprina kaulus 
ir lėtina jų suminkštėjimą (os
teoporosis). Aplamai, mankšta 
sumažina ir net panaikina 
įtampos “veidus”.

Apie kokią mankštą kalba
me? Pasirinkimas nemažas. 
Kai šalta lauke, smagiau na
muose mankštintis. Galima su
sirasti mankštos programą te
levizijoje (pvz., 11 stotyje 9.30 
v.r. “Good Morning Workout”). 
Susipažinkite su dabartine 
mankšta. Jos tikslas — švelniai 
patempti raumenis, sustiprin
ti širdį ir pagerinti kraujo apy
taką. Visa tai atliekama su ati
tinkamu kvėpavimu, greičiu ir 
judesiu. Prieš pradedant, yra 
svarbu su gydytoju pasitarti, 
ar šitos rūšies mankšta Jums 
tinkama, ar ne. Jeigu dirbate
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Kodėl ugdome lietuviškas šeimas?
Šiame straipsnyje norisi pa

sidalinti mintimis ir išgyveni
mais ugdant lietuvišką šeimą. 
Tikslas — ne tiek pasidžiaugti 
ar pasiskųsti, kiek pradėti vie
šą dialogą. Juk ne vienas tur
būt stovime prieš tuos pačius 
klausimus, panašias kliūtis ir 
ieškome teisingiausių atsaky
mų, kurie užtikrintų lietuviš
kos šeimos gyvastingumą.

Ne per seniai klausyta radi
jo programa apie rašytoją S. 
Beckett priminė gimnazijos 
laikais matytą jo pjesę “En 
Attendant Godot”. Šiame kū
rinyje, kaip ir savo kūryboje, 
S. Beckett dažnai kelia absur
dišką žmonijos egzistenciją. 
Jis satyriškai gvildena žmo
gaus buitį, savotišką nežino
jimą, kodėl jis atėjo į šį pasau
lį ir kodėl jis egzistuoja šioje 
žemėje. Paliekant tolimesnį 
S. Beckett’o literatūrinį aiški
nimą šios srities specialistams, 
norisi iškelti tuos pačius klau
simus savo gvildenamoje te
moje: kodėl esame lietuviai? 
Kodėl kuriame lietuviškas šei
mas? Kodėl ugdome lietuvybę 
naujose kartose? O gal kelki
me klausimus taisyklingiau: 
kodėl lietuvybės išlaikymas 
ir gyvastingumas yra būtinybė 
kiekvienam lietuvių kilmės 
žmogui? Paprastai atsakius: 
nepasirinkai atėjimo į šį pa
saulį, tačiau paveldėjai atsa
komybę gyventi, nepasirinkai 
savo tautiškumo, tačiau pavel
dėjai atsakomybę jį išlaikyti 
ir puoselėti. Lietuvybė yra da
lis kiekvieno, kuris turi lietu- 

dienos metu, televizijoje rodo 
mankštos programas taip pat 
anksti rytą arba pavakariais. 
Jeigu laikas netinka, galima 
pasinaudoti vaizdajuostėmis, 
arba lankyti mankštos klases. 
Grupėse dalyvauti gali būti 
įdomiau. Pažįstamos gali vie
na kitą paraginti.

Mankštą galima — ir reikia — 
pritaikyti prie savo polinkių, 
sąlygų ir pomėgių, kad ji būtų 
nuolatinė dalis mūsų gyveni
mo. Plaukimas, slidinėjimas 
(nuo kalnų arba lygumose), dvi
račiu važinėjimas (lauke arba 
viduje nejudomu dviračiu, ku
riuo važiuojant galima skai
tyti!). Visos kūno mankštos for
mos yra naudingos.

Kas nenori užsiimti sportu, 
klasėmis ar įvairiais įrengi
mais bei apranga, gali puikią 
mankštą atlikti einant pasi
vaikščioti. Dešimties metų ty
rinėjimai rodo, kad pati nau
dingiausia mankšta yra kas
dieninis vaikščiojimas. Pasi
rodo, kad tie, kurie vaikščio
ja tarp 20 ir 45 minučių per 
dieną, ilgiau gyvena negu 
smarkią mankštą (“high-impact 
aerobics”) praktikuojantys.

Pasirinkimas yra platus. 
Dažniausiai pritrūksta tik pa
siryžimo. Sunkiausia yra pra
dėti. Ar gali būti abejonių dėl 
tokio sveikatos stiprinimo?

Žibutė Vaičiūnienė 

viškas šaknis. Tad ir lietuvy
bė turi būti dalis mūsų asme
nybės, dalis mūsų šeimos, da
lis mūsų visuomenės. Pasisa
kymai kaip: “šiuo metu netu
riu laiko lietuvybei, nes atsi
duodu savo šeimai”, “mano 
profesinis gyvenimas atima 
per daug jėgų ir negaliu skirti 
laiko lietuvybei” .. . negalio
ja. Lietuvybė yra neišskiriama 
lietuvių kilmės žmogaus dalis.

Drįstame teigti, kad daug 
lietuvių kilmės žmonių atsi
sakė savo tautiškumo, nes 
jiems lietuvybė niekad nebu
vo atsakomybė. Kiti, kaip ir 
daugelio kitų atsakomybių, 
nusprendė nepaisyti ir atsa
komybės lietuvybei. Gimsta 
vaikai, neša džiaugsmą, rūpes
čius, laimę... Bet daugumai 
tai ne sąlygos juos mylėti, jais 
rūpintis, už juos atsakyti. Yra 
žmonių šiame pasaulyje, kurie 
nepaiso tos atsakomybės. Ar 
ne panašiai su lietuvybe?

Ar ne tiesa, kad kai kurie gal
vojame, jog lietuvybė davė di
delį kultūrinį įnašą mūsų gy
venime, sudarė galimybę iš
mokti vadovavimo meno, ku
riuo naudojamės visose savo 
gyvenimo srityse. Sutinkame, 
kad lietuvių kalbos mokėjimas 
teikia mūsų asmenybei auten
tiškumo, ją praturtina. Iš ki
tos pusės, kai kurie iš mūsų ne
turime tokių gerų prisimini
mų, susijusių su lietuvybe: 
jiems lietuvybė yra našta, ne
sėkmė, kai kurie iš mūsų kaip 
tik dėl šių priežasčių atitolo 
nuo lietuvybės.

Kaip ten bebūtų, ar šie išgy
venimai teigiamai ar neigia
mai pasireiškia mūsų gyveni
me, lietuvybė lieka atsakomy
bė. O atsakomybės jausmas pir
moje vietoje ugdomas šeimoje.

Nelengva turbūt auginti lie
tuvišką šeimą surusintoje Lie
tuvoje. Nelengva ir išeivijoje, 
nemačius Lietuvos, neturint 
idealių sąlygų padaryti lietu
vybę kasdieniniu išgyvenimu. 
Tačiau tie sunkumai nesunai
kino laisvės troškimo jaunuo
liuose, kurie žuvo kovoje prieš 
tankus sausio 13, nepristabdė 
Sąjūdžio veikėjų kandidatuoti 
į Lietuvos parlamentą, neati
tolino veikėjų, gimusių išeivi
joje veikti lietuvių bendruo
menėje, nesumažino mokinių 
ar mokytojų skaičiaus lietu
viškose mokyklose. Kodėl tad 
kiti nepajėgia matyti lietuvy
bės kaip svarbios vertybės savo 
gyvenime? Dėl to, kad lietuvy
bė pareikalauja didelės aukos, 
tvirto apsisprendimo, ištver
mės, įsitikinimo, kaip ir kiek
viena gyvenimiška atsako
mybė.

Tokios išvados akivaizdoje 
nebegalioja pasisakymai: “Aš 
neturėjau tokių tėvų kaip tu”, 
“Manęs niekas nemokė lietu
viškai kalbėti”, “Mūsų aplin
koje nebuvo lietuviškų insti
tucijų”, “Esu kilęs iš mišrios 
šeimos” . .. Yra ir teigiamų iš
gyvenimų: “Nenorėjau pakar
toti savo šeimoje to, ką pats tu
rėjau išgyventi”, “Sarmatinuo- 
si, bet kartą per savaitę mokau
si su kitais suaugusiais lietu
vių kalbos”, “Važiuodavau net 
visą valandą į lietuvišką mo
kyklą ar į lietuviškas Mišias”, 
“Su mama kalbėdavom lietu
viškai, o su tėčiu angliškai. ..”.

Tiesa, vieni susidarom pa
lankias sąlygas ugdyti lietuvy
bei, kiti — mažiau palankias. 
Kai kurių gyvenimo sąlygos 
apsunkina šios atsakomybės 
ugdymą, bet apsisprendimas 
glūdi tik mumyse, dabar, ne 
praeityje ar ateityje, never- 
čiant kaltės ant vieno ar ant 
kito artimo, šeimos nario, ap
linkos ar visuomenės.

Augti lietuviškoje šeimoje, 
ugdyti naują kartą lietuvybės 
principais nėra lengvi uždavi
niai. Tačiau kokią teisę turi
me atsisakyti savo tautiškumo, 
o svarbiausia — jį atimti iš 
kitų?

Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė
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Lenkijos lietuvių veikla 
Stiprėja ryšiai su Lietuva. Pirmieji skuba su pagalba sovietu 
teriojamai tėvynei • Meno sambūriai - vietiniai ir iš Lietuvos 
• “Aušra” atšventė trisdešimtmetį Punske • Apie visa tai 

rašo “TŽ” bendradarbis iš Lenkijos

“Tėviškės žiburių” skiltyje 
“Lietuviai pasaulyje” būna ma
žiau žinių iš Lenkijos negu iš ki
tų pasaulio kraštų, kur gyvena 
lietuviai. Yra kelios priežastys, 
dėl kurių taip atsitinka. Pirma, 
ir bene svarbiausia, nėra greitų 
ir pilnų informacijų. Kita prie
žastis, kad Lenkijos valstybėje 
gyvenantieji lietuviai neturėjo 
tokių palankių sąlygų, kaip gy
venantieji laisvajame pasaulyje, 
kur visuomeninis ir kultūrinis 
tautinių mažumų gyvenimas yra 
išsišakojęs, gyvenimo lygis daug 
aukštesnis, susisiekimas, ry
šiai, informacijos nepalygina
mai geresni.

Iki 1990 m. Lenkijos lietuviai 
turėjo tik vieną savo organizaci
ją, dabar yra dvi: Seinų-Punsko 
krašte atgaivinta Šv. Kazimiero 
draugija. Reikia tikėtis, kad ne
trukus susikurs jaunimo, mokslo, 
žemės ūkio ir kitos organizaci
jos.

Bet ir anksčiau, iki Lenkijos 
išsilaisvinimo iš komunistinės 
globos, lietuviškas Suvalkų tri
kampis prie pat sienos buvo ak
tyvus lietuviško gyvenimo cent
ras. Neatsilikdavo, pagal savo 
išgales, LVKD skyriai Lenkijos 
gilumoje.

Per pastaruosius kelerius me
tus užmegzti platesni ryšiai su 
Lietuva. Išaugo apsikeitimas 
mėgėjų ir profesionalų meno an
samblių, daugėja bendrų rengi
nių, jau yra ūkio ryšių.

Lenkijos lietuviai, tiek savo 
etnografiniame plote, nelemtai 
atskirtame nuo Lietuvos, tiek ki
tose Lenkijos vietose, džiaugs
mingai pergyvena tautos laimė
jimus kovoje už laisvę ir nepri
klausomybę, skausmingiau at
jaučia priešo šantažus, sukčia
vimus, pinkles, Lietuvos begink
lių gynėjų žudynes. Ne vieną kar
tą jie pirmieji atskubėjo su pa
galba kovojančiai ir kenčiančiai 
tėvynei. Medžiaginėmis ir pini
ginėmis rinkliavomis, išmanin
gais veiksmais greit perteikti 
pagalbą per sieną ties Aradny- 
kais (netoli Seinų) - Lazdijais 
Lietuvoje.

Vienintelis Lenkijoje lietu
vių periodinis leidinys “Aušra” 
pagaliau tapo mėnraščiu. Dar 
su sunkumais, bet jau išeina į 
plačius lietuvių spaudos vande
nis. Naujai pastatytuose vals
čiaus rūmuose Punske, kurie 
tiek ištaigūs, kad punskiečiai 
ir svečiai iš Lietuvos vadina 
juos “Baltaisiais rūmais”, “Auš
ros” redakcija gavo naujas pa
talpas padidėjusiam darbuoto
jų kolektyvui ir augančioms re
dakcinio darbo priemonėms.

“Tėviškės žiburių” 1990 m. 49 
nr. skiltyje “Lietuviai pasauly
je” yra tik viena žinutė — apie 
Dušnyčios etnografinį ansamblį 
ir jo pasirodymą Vilniuje gegu
žės 25-26 d.d. Paminėtina, kad 
birželio 23 d. įvyko Lietuvių vi
suomeninės kultūros draugijos 
neeilinis suvažiavimas. Tą pa
čią dieną suvažiavimo daly

viams ir Punsko visuomenei da
vė koncertą puikus Klaipėdos 
ansamblis “Uostamiesčio muzi
kantai”. Birželio 24 d. prie Ga
ladusio ežero Seinijoje įvyko 
stambus metinis renginys — dai
nų šventė visų Seinų-Punsko 
krašto ansamblių ir svečių iš 
Lietuvos. Dviejų mėnesių laiko
tarpyje įvykę renginiai, sudėti 
kartu, būtų jau platesnė kores
pondencija iš Lenkijos lietuvių 
gyvenimo; galėtų lygiuotis su 
tautiečių žiniomis iš Australi
jos ar Kanados.

Žinoma, labiausiai sutelktas 
kultūrinis ir visuomeninis gyve
nimas yra Punske ir Seinuose, 
bet iš ten žinios pas tautiečius, 
gyvenančius toliau Lenkijoje, 
net už 600-800 km. ateina pavė
luotai. Tiesioginiai perduoda
mos jos žymiai greičiau patek
tų už vandenynų.

Rašantis šią korespondenci
ją kalbėjosi su “Aušros” redak
cija, kad pradėtų glaudų bendra
darbiavimą su “Tėviškės žibu
riais” — keistųsi leidiniais ir 
naujausiomis informacijomis. 
Dar nebuvo progos patikrinti 
“Aušros” redakcijoje, ar kitaip 
sužinoti, kiek padaryta ta linkme.

LVKD centro taryba Seinuose 
pradėjo leisti mėnesinį biule
tenį “Sūduviai”. 1990 m. gruo
džio 4 d. nr. surašytos ne visos 
paskutinių dviejų mėnesių ži
nios. Tenka paminėti iškilmin
gą “Aušros” 30-mečio minėjimą. 
Iškilmės prasidėjo pamaldomis 
Punsko šventovėje, į kurias at
ėjo per miestelį eisena su trans
parantu: visas laikraščio redak
cijos kolektyvas, bendradarbiai, 
atvykę iš kitų vietovių Lenkijo
je, uoliausi “Aušros” skaityto
jai ir dosniausi rėmėjai. Daly
vavo ir svečiai iš Lietuvos: Ro
bertas Gaidilionis iš Švietimo 
ir kultūros ministerijos, Alfon
sas Augulis — “Tėviškės” drau
gijos vicepirmininkas, Lenkijos 
gudų ir ukrainiečių redakcijų 
atstovai.

30-mečio akademija vyko lie
tuvių vidurinės mokyklos didžio
joje salėje. Po vyr. redaktorės 
Alicijos Sitarskienės praneši
mo, sveikinimų, apdovanojimų, 
bendradarbių ir svečių pasisa
kymų bei prisiminimų Punsko 
ansambliai ir Dušnyčios etno
grafinis ansamblis atliko dide
lį koncertą. (Nuo 1990 m. liepos 
mėnesio Punsko ansamblius 
prie Kultūros namų moko du 
profesionalai iš Lietuvos — Bro
nius Mūras iš Klaipėdos, gar
saus “Uostamiesčio muzikantų” 
ansamblio kūrėjas ir vadovas, 
aukštųjų muzikos mokyklų dės
tytojas, ir muzikas Bubuliaus- 
kas). Vakare “Rūtos” restorane 
įvyko baigiamoji iškilmės dalis 
su įdomia sudėtinės vakaronės 
programa.

Lenkijos lietuviai arti tėvy
nės, panašiai, kaip Gudijos, Lat
vijos, Estijos ir byrančios Sov. 
Sąjungos plotuose gyvenantieji 
lietuviai. Visi jie — viena didžio
ji pasaulio lietuvių šeima.

Kanados lietuviu kunigų vienybės suvažiavime 1983 m. Montrealio lietuvių Aušros Vartų parapijoje. Iš kairės: 
kun. Saint Cyr, kun. J. Kubilius, SJ, kun. Pr. Gaida, arkiv. P. Gregoire

Gyvenimo prasmės skleidėjas
A. a. kunigas Jonas Kubilius, S J, palikęs žymius pėdsakus Europoje ir Šiaurės Amerikoje
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Kai mirtis pasibels į tavo duris, 
Ką tujai pasiūlysi?
Aš atnešiu šiai viešniai pilną 

taurę savo gyvenimo,
Aš jos jokiu būdu neišleisiu 

tuščiomis rankomis.
RABINDRANATH TAGORE

A. a. kun. Jonas Kubilius, SJ, 
miręs Montrealyje 1991. III. 3, 
buvo Žemaitijos sūnus, gimęs 
1906 m. birželio 25 d. Šerkšnių 
kaime, Mosėdžio valsčiuje, Kre
tingos apskrityje. Jaunas neteko 
motinos ir augo savo tėvo bei vy
resniosios sesers globoje. Turė
jo du brolius' ir keturias sese
ris. Kaip jis pats mini savo už
rašuose, nuo mažens buvęs silp
nos sveikatos, ir šeima nemanė, 
kad jis ilgai gyvensiąs.

Broliams ir seserims besimo
kant, jis išmokęs “slebizavoti” 
ir pradėjęs skaityti užrašus po 
paveikslėliais, maldaknyges ir 
visokias senas knygas, kurios 
buvo namuose. Velionis baigė 
keturmetę Mosėdžio pradžios 
mokyklą per dvejus metus su 
pagyrimu. Tada išlaikė egza
minus į Skuodo progimnazijos 
trečiąją klasę ir ją baigė visais 
penketukais su vienu ketvertu 
iš lietuvių kalbos.

Savarankišką gyvenimą jis 
pradėjo Telšiuose atidaręs mė
sinę. Vėliau ėmė prekiauti ark
liais. Susitaupęs pinigų, įstojo 
į Telšių gimnaziją. Čia kažku- 
riais metais kun. Andriuška, SJ, 
vedė rekolekcijas. J. Kubilius 
pirmą kartą išgirdo minint jėzui
tus, susidomėjo ir 1927 m. nuvy
ko į Kauną apie juos smulkiau 
pasiteirauti. Čia jį savo tėviš- 
kon globon priėmė Tėvai jėzui
tai — Fengeris ir Kipas.

Pasiruošimą vienuoliškam gy
venimui J. Kubilius atliko Olan
dijoje. 1933 m. dėl blogos svei
katos turėjo studijas nutraukti 
ir grįžti Lietuvon, kur mokyto
javo jėzuitų gimnazijoje Kaune, 
o vasaras praleisdavo jėzuitų 
vasarvietėse, prižiūrėdamas 
ten stovyklaujančius neturtin
gus mokinius. 1937 m. išvyko 
Prancūzijon, į Lyoną, teologi
jos studijom. Kunigu buvo įšven
tintas 1940 m. liepos 9 d. Lalou- 
vec šventovėje, pačiame vokie
čių okupacijos įkarštyje, mar
šalo Petaino valdymo metu. 
Prancūzijoje vyravo maišatis 
ir tautos pasipriešinimas, ku
ris veikė ir kun. J. Kubiliaus 
gyvenimą bei orientaciją.

Pirmieji kunigo žingsniai
Pilnai baigęs teologijos stu

dijas, 1943 m., kun. J. Kubilius 
įsijungė į sielovados darbą 
Prancūzijoje, kur vyravo anti
klerikalizmo dvasia. Pirmieji 
jo žingsniai tame darbe prime
na Aarso klebono išgyvenimus. 
Velionis apie tą savo gyvenimo

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

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.

laikotarpį rašo:
Kai nuvažiavau į man skirtą 

parapiją, kokių šešių šimtų baž
nytkaimį, pirmą sekmadienį su
siradau pas vieną senelį bažny
čios raktą. Atidaręs bažnyčią, 
pradėjau skambinti varpu. Baž
nyčia tuščia, apleista ir savo
tiškai šalta, senos statybos, mū
rinė, jaukioje kiemelio aikštėje. 
Mano skambinimo varpais pa
klausė tik dvi senutės, bet nie
kas kitas daugiau neatėjo. Pra
dėjau laikyti šv. Mišias. Buvo 
savotiškai graudu ir keista. Die
na buvo tokia graži, oras per
sunktas žiedų kvapais. Žmonės 
būreliais susėdę ant suolų ir 
slenksčių. Priėjau prie jų, pa
sveikinau, prisistačiau esantis 
kunigu. Vienas kitas atsakė. 
Pasisakiau esantis lietuvis; 
atsakė: “todėl ir nemoki mūsų 
kalbos. Ką manai čia daryti?” 
Atsakiau, kad noriu kiekvieną 
sekmadienį čia laikyti šv. Mi
šias. Gavau atsakymą, kad be 
reikalo, nes niekas neateisiąs.

Ir ateityje panašiose sąlygo
se bei nuotaikose kun. J. Kubi
lius laužė ledus sielovados dar
be. 1950 m. atvykęs Montrealin 
su tuščiom kišenėm ir kiaurais 
batais įtikinėjo kardinolą steig
ti naują parapiją, lankė senųjų 
Montrelio lietuvių namus, kurie 
užtrenkdavo duris. Vėliau Čika
goje įtikinėjo kaimyninių lie
tuvių parapijų klebonus, kad ne
sugriausiąs jų parapijų Jaunimo 
centre laikomomis pamaldomis.

Audringomis dienomis
Tarp įvairių išgyvenimų jau

no kunigo sielovados darbe vie
nas svarbesnių patyrimų buvo 
“Action populaire” institute 
(Prancūzijoje), kurio tikslas 
buvo religinis auklėjimas bei 
švietimas: rekolekcijos, socia
linių, religinių, ekonominių 
klausimų nagrinėjimas, studijų 
savaičių organizavimas, knygų 
bei laikraščių leidimas. Čia 
kun. J. Kubilius administravo 
“Renouveau” laikraštį. Parašęs 
šiam laikraščiui vedamąjį “Die
vo žodis negali būti suvaržytas” 
(La parole de Dieu n’est point 
enchainee) pateko painiavon. 
Laikraštis buvo uždarytas, pa
šalpa katalikų mokykloms ir or
ganizacijoms nutraukta. Iš ki
tos pusės, visa eilė parapijų ir 
katalikų centrų citavo ir persi
spausdino to straipsnio mintis, 
o jo autorius jautėsi lyg ir sa
votišku herojumi, turėjo slapsty
tis nuo vokiečių slaptosios po
licijos. Jis buvo taip pat seka
mas dėl pagalbos žydams — iš
duodamas žydų vaikams krikšto 
dokumentus. Dėl to turėjo keisti 
net pavardę, slapstytis kalnuo
se, buvo suimtas ir tardomas, 
pažino nacių okupacijos šiurkš
tumus.

Po karo, Šv. Tėvo įgaliojimu, 
padedant nuncijui Roncalli 
(vėliau popiežius Jonas XXIII) 
kun. J. Kubilius lankė DP sto
vyklas Vokietijoje ir lietuvius 
belaisvius Prancūzijoje. Tada 
galėjo teikti visokeriopą pa
galbą.
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macijos apie namus, 
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Darbo tel. (705) 429-2121 
namų tel. (705) 429-6428.

Po II D. karo kun. J. Kubilius 
atsisveikino su Lyonu ir atvyko 
Paryžiun, kur įsteigė Prancū
zijos lietuvių katalikų misiją 
Grenelle gatvėje. Visa eilė Pran
cūzijoje gyvenusių lietuvių ge
rai prisimena pokario metais 
lietuvišką veiklą Paryžiuje ir 
Grenelle gatvėje kun. Kubiliaus 
butą, kaip Paryžiaus lietuvių 
būstinę.

Kanadoje ir Amerikoje
1950 m. pradžioje kun. J. Ku

bilius pasiekė Amerikos žemy
ną. Tų pačių metų rudenį atvyko 
į Montrealį ir ten pradėjo sėti 
sielovadinio bei kultūrinio gy
venimo sėklas. Jam pavyko gauti 
paskolą iš Montrealio arkivysku
pijos ir iš vieno prancūzų jėzui
to tėvo ir pradėjo organizuoti 
Aušros Vartų parapiją. Tada 
Montrealyje vyko pokario išei
vių kūrimasis, įvairių organi
zacijų, draugijų, kultūrinių vie
netų steigimas. Aušros Vartų 
parapija tapo beveik viso lie
tuviško gyvenimo Montrealyje 
centru.

Antrasis kun. J. Kubiliaus 
buvimo laikotarpis Montrealyje 
tęsėsi nuo 1972 m. iki jo mirties 
1991 m. Pablogėjus sveikatai, 
tapo klebonu emeritu ir pagal 
savo jėgas talkino įvairiuose 
parapijos darbuose. Per 40 me
tų užaugo ir trečioji karta, kuri 
pageidavo kun. Kubiliaus patar
navimų. Atrodė natūralu ir bū
tina, kad savo sutuoktinių vai
kus jis krikštytų, tuoktų ir 
krikštytų jų vaikaičius.

Čikagoje kun. J. Kubilius bu
vo Jaunimo centro direktoriumi 
net 15 metų. Čia vėl jis pradė
jo nuo tuščių sienų ir patalpų. 
Išaugo centras pasaulio lietu
vių sostinėje, kurio didžiausia 
charakteristika buvo — visiems 
jie buvo savi namai. Labai grei
tai teko namus didinti ir plėsti. 
Kun. J. Kubilius apie tai rašo:

Kiekvienas atėjęs į Jaunimo 
centrą jausdavosi čia lietuviš
koje aplinkoje, savo namuose. 
Tą dvasią pajusdavo ir iš kitų 
miestų atvažiavę lietuviai. Tam 
ir buvo pastatytas Jaunimo cent
ras, kad lietuviai jame galėtų 
ugdyti savo kultūrines vertybes. 
Ir to mes troškome visi. Todėl 
aš nesigailiu nemiegotų naktų 
ir paliktos sveikatos dėl šio lie
tuvybės paminklo.

Proto ir širdies žmogus
Neįmanoma išvardinti ir su

rašyti visus darbus, dvasinius ir 
tautinius paminklus, kurie pri
pildo kun. J. Kubiliaus gyveni
mo taurę. Jis buvo didelio inte
lekto ir gilios erudicijos žmo
gus. Jėzuitų šeimoje jis perėjo 
visas intelektualinio ir dvasi
nio lavinimosi pakopas, buvo ga
vęs du doktoratus.

Buvo socialus žmogus, mylėjo 
žmogų įvairiose žmogiško gy
venimo situacijose. Sielovados 
darbe nebijojo naudotis rizikin
gomis ir ne visiems dvasiškiams 
priimtinomis priemonėmis, kad 
pasiektų žmogų ir jį patrauktų 
ieškoti dvasingumo Dievo ap
raiškose. Kai Prancūzijoje var
po gaudimas nepasiekė žmonių 
ausų, jis ėjo jų ieškoti karčia- 
moje. Kai jauni žmonės slankio- 

. jo pasimetę gatvėse, jis mėgi
no juos pasiekti ir surasti nar
kotikų rinkose. Kai abejojantys 
intelektualai ir akademikai ne
buvo tikri, o gal ir netikėjo į 
Dievą, velionis jų nesmerkė ir 
neatstūmė. Jis dalyvaudavo įvai
riose socialinio gyvenimo ap
raiškose, atrasdavo būdus nu
tiesti kelią ir į menkiausiai 
prasiveriančią širdį. Todėl ir 
jo vedamos rekolekcijos būdavo 
giliai sekamos jį klausančiųjų. 
Ne be pagrindo visa eilė akade
mikų atskrisdavo Montrealin 
krikštyti savo vaikų, susituokti, 
pasiguosti ir išspręsti kai ku

rias asmenines problemas. Ve
lionis buvo vienas tų retų dva
siškių, nuoširdžiai integravęs 
žmogiškas ir dvasines vertybes.

Prasmės problema
Kun. J. Kubilius giliai tikėjo 

į Dievą ir jo galią, bet taip pat ti
kėjo žmogumi ir jam Dievo duo
ta galia save formuoti. Jėzuitų 
vienuolijoje sutiktas Pierre 
Teilhard de Chardin ir jo krikš
čioniška evoliucijos teorija rū
pėjo jam visą jo gyvenimą. Nie
tzsches filosofija buvo jo ant
rojo doktorato tezė, kuri sudegė 
Manso kolegijoje 1949 m. Velio
nis giliai tikėjo, jog pats Kūrė
jas pavedė žmogui pasaulį, kad 
jis sukurtų jame sau ir kitiems 
geresnį gyvenimą. Šis rūpestis 
giliai atsispindi jo vestose ra
dijo valandėlėse Čikagoje, lie
tuvių parapijoje vestose misi
jose ir ypatingom progom saky
tuose pamoksluose. Štai ką jis 
rašo savo atsiminimuose.

Tvėrėjas davė žmogui kuria
mosios dvasios, kad tas žmogus 
būtų kūrėjas, kaip jis pats yra. 
Kada stebiu žmonijos istoriją ir 
skaitau didžiųjų žmonių gyveni
mus ir, iš kitos pusės, stebiu 
tuos žmones, kurie nemato jo
kios prasmės gyvenime, tada 
aiškiai matau kūrybingų pastan
gų vaisius. Viena dalis žmoni
jos neša pasauliui begalybes 
medžiaginių, dvasinių ir kultū
rinių vertybių ir tuo būdu ku
ria save didingais žmonėmis, 
tautų genijais. Kiti gi, nematy
dami gyvenimo vertės ir nežino
dami ką su tuo gyvenimu daryti, 
paniekina Tvėrėjo duotą kūrybi
nę galią, skleidžia pesimizmą, 
dvasinę suirutę, kur gimsta niek
šai, nes veiksmo atoveikoje jie 
tokiais save sukuria. Prieš vie-

nūs pasaulio buvimas ir žmo
gaus gyvenimas atsiveria kaip 
begalybė naujų galimybių, švie
sus pasaulis. Kitiems gi gyve
nimas yra tik galimybė mirčiai, 
buities beprasmybei. Gyvenimo 
prasmės problema mane nuo 
jaunų dienų sekiojo ir kanki
no. Ir šiandien aiškiai matau 
kodėl. Jeigu žmogus negalėtų 
racionaliai sau išsiaiškinti 
gyvenimo prasmės, nedaug jam 
padėtų ir religinis tikėjimas, 
jis atsidurtų akligatvyje. Ir tik
rai, kam tada būtų reikalingas 
žmogus ir pasaulis? Ar kad pasi
juoktų Tvėrėjas iš žmogaus, jam 
duodamas norą gyventi, kurti, 
džiaugtis, mylėti ir būti laimin
gu? Tikrai, gyvenimas ir pasau
lis pasidarytų protui absurdas. 
Būtų geriau nebūti, negu egzis
tuoti, ir vienintelis išganymas 
tokio egzistavimo — tai dingi
mas tuštumoje. Taip betgi nėra. 
Pati žmogaus sąmonė tam prieš
tarauja.

Jeigu dar per tą laiką, kiek 
man liko gyventi, sugebėčiau 
pasakyti apie gyvenimo prasmę, 
jausčiausi, kad ir tuos savo pas
kutinius metus praleidau ne vi
sai niekais.

Taip, Tėve Kubiliau, Jūs iš
ėjote greičiausiai nespėjęs pa
rašyti savo minčių apie gyveni
mo prasmę. Palikote mus nera
mius ir susirūpinusius savo gy
venimo kūrimu bei įprasmini
mu. Nelengva rasti tinkamiau
sias rodykles, užtikrinančias, 
kad pasirinktas kelias nenuves 
akligatvin. Jūs pasitikote mir
tį su pilna taure savo gyvenimo. 
Neišleidote šios viešnios tuš
čiom rankom. Būkite ir toliau iš 
anapus Kelrodžiu tiems, kurie 
turėjo laimės Jus pažinti ir Jū
sų meilę patirti.

klebonas ir Jaunimo centro direktorius Čikagoje, dėsto savo mintis viena
me susirinkime 1985 metais

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

'ĘrjS&yž' Canadian European Export-Import Co.
Centrinė (staiga - 597A Annette St., Toronto, Ont. M6S 2C3 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.
• Pasiunčiame 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.

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

Siųskite (597A Annette St., Toronto, Ont. M6S 2C3.

UKRAINIAN GIFT SHOP 
11758 Mitchell, Hamtramck 

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

R&R INTERPOSTMIR CO.
1055 Broadway, 

Buffalo NY 14212 
Tel. (716) 894-9880

UNIPOL TRAVEL 
8831 49th St., Pinellas Park 

Florida 34656 
Tel. (813) 544-8700

BOMAR INC.
4754'/2 W. Belmont Ave. 

Chicago 60641 (ILL) 
Tel. (312)736-3136

Mūsų patvirtinti prekybininkai

UNIVERSAL TRAVEL 
4117 Bee Ridge Rd., Sarasota 

Florida 34233 
Tel. (813) 377-9025

PIAST ENTERPRISES LTD.
121 Roncesvalles Ave.

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

ARKA LONDON 
680 Dundas St. E. 

Tel. (519) 438-5271

BIG WIN CENTER 
760 Brant St., 

Burlington, Ontario 
Tel. (416) 639-7547

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

Tel. (519)743-7653

SILESIA CO.
37 Hellems Ave., 
Welland, Ontario 

Tel. (415) 734-4487
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Ramiųjų upių prieęįlobstyjc
Apie knygą, kurioje: atostogos, nuotykiai, trėmimai, tėvų netekimas, karas

Č. SENKEVIČIUS

Andriaus Norimo (Mirono) 
1985 m. PLB Švietimo komisi
jos premijuotas jaunimui ro
manas “Kelionė į Kauną” pa
ties autoriaus iniciatyva ir su
dėtinėmis organizacijų bei pa
vienių asmenų lėšomis išleis
tas tik šiais 1990 metais Čika
goje 750 egz. tiražu. Todėl ši 
knyga kaip koks pamestas ir 
atrastas daiktas gali ne vieną 
pradžiuginti: juk tikrai nedaug 
jaunimui skirtų skaitinių tu
rime, ypač tokių, kaip šis pre
mijuotasis 168 psl. kelionių 
ir nuotykių pasakojimas.

Tėvas
Kaip miela, gražu ir pras

minga, kai šeima gali būti vi
sur drauge. “Audris Ramonis 
atidžių tėvišku žvilgsniu ap
žiūri apie stalą susėdusius vai
kus”, — pradedamas pasakoji
mas. Po dviejų dienų — atosto
gos. Visa šeima važiuoja. Tė
vas liepia visiems pasiruošti. 
Bet vyriausias berniukas Al
mantas svyruoja: jam kaip tik 
labai svarbios krepšinio pir
menybių rungtynės. Be jo ko
manda galinti pralaimėti. Ką 
dabar daryti? Almanto komp
romisiniai siūlymai nepriim
tini. Tėvui dingteli — reikia 
papasakoti, reikia parodyti, 
kokia laimė šeimai būti kartu, 
ir kas su tais, kurie tėvų nete
ko. “Tai viena baisiausių isto
rijų mano gyvenime”, — taria 
tėvas. Vaikai susėda. Indus 
sutvarkiusi ateina ir motina. 
Tokiu idiliniu prologu prade
damas romanas, kurio turinį 
sudaro tėvo vaikystės nuoty
kiai ir pergyvenimai, pradėjus 
vasaros atostogas prieš pat so- 
vietų-vokiečių karą. Nors lai
kai neramūs ir Lietuva oku
puota, bet paauglių gimnazis
tų gyvenimas dar vis bėgo se
na, įprasta vaga, perpintas sva
jonėmis, žaidžiamomis ekspe
dicijomis, “naujų žemių užka
riavimais” ramių upių, žalių 
laukų ir atostogaujančių drau
gų apsuptyje.

Važiuojam!
Pasakojime Audris Ramonis 

su jaunesne sesute Asta palie
ka Kauną ir, gimnazijos direk
toriui leidus viena savaite 
anksčiau baigti mokslą, ke
liauja į kaimą atostogų. “Tuo 
metu niekam nerūpėjo moks
las, o tik išsilaikymas bolševi
kų valdomoj Lietuvoj”. Atsi
sveikinę, pasigraudenę vaikai 
patys vieni važiuoja traukiniu 
— plačiuoju, paskui siauruoju. 
Prabėga Jonava, Kėdainiai, 
Baisogala, Radviliškis. Ska
piškyje persėda į siaurojo ge
ležinkelio vagoną. Pasiekia 
Panemunio miestelį. Stotyje 
jų laukia iš Linksmučių kaimo 
atvažiavęs jų pusbrolis Jero
nimas, busimasis Rokiškio 
gimnazijos aštuntokas. Parsi
veža, parkrato vežimu namo, 
apgyvendina. Ir prasideda 
linksmos nerūpestingos die
nos su rytmečių gaidžio giedo
jimu, vyturėlių balsais, žąsų 
gagenimu. O maudymasis šal
tame Nemunėlio vandenyje — 
juk tai vienas malonumas! 
Žirniniai blynai su kukuliene — 
tetos Konstancijos stebuklas!

Pusbroliai — “Ramoniados” 
valdovai

Vieną dieną Audris, eida
mas paupiu su pusbroliu, su
randa seną perdžiūvusį laivą, 
ištrauktą į krantą, nebereika
lingą. Bet jiems — tai laimikis. 

Sutaria jį susitaisyti, sukali
nėti, išsmaluoti. Kaip sutarta, 
taip ir padaryta. Prisiskaitęs 
apie Kartageną, Cezarį, Aud
ris pasiūlo Jeronimui įsteigti 
“valstybę”. Po trumpo pasitari
mo ir vardas atsirado — “Ra- 
moniada”, nes tai Ramonių že
mės. Bet jų neužtenka, reikia 
plaukti ir naujų ieškoti, jas už
kariauti. Sugalvoti valdovų ti
tulai, pakrikštytas “Raganos” 
vardu laivas, pasiruošta kelio
nėn į nežinomas ir neištirtas 
šalis. Nors Asta ir labai pra
šė, kad ją kartu kelionėn pri
imtų, bet “valdovai” nutarė, 
kad moterims į tokius pavojin
gus žygius leistis netinka. Pa
siėmę maisto, jaunuoliai dings
ta už upės posūkio. Iki Kvetkų 
apie 20 km. Ten kažkas Jeroni
mą traukia. Paslaptis netrukus 
išaiškėja — tenai jam patin
kanti mergaitė. Sustoja poil
siui pas bendramokslę Julę. 
Mergaitė draugus pavaišina 
šviežiomis braškėmis su cuk
rumi. Toliau — smagūs pokal
biai, upės vingiai, susiaurėji
mai, stumiamas! ir kartimi. 
Bet vis pirmyn pasroviui į 
Kvetkus.

Baugi tikrovė
Bet prie miestelio jau sute

mus staiga dingsta ekspedici
jos žaidimas . Pasigirsta sunk
vežimių dūzgimas, o čia pat se
nukas, įsibridęs upėn, įspėja 
miestelin neiti: “Balšavikai! 
Gaudo! Veža!”. Ir nuo čia jiems 
prasideda tikrojo gyvenimo 
nuotykiai. Pasistumia po gluos
niu laivelį ir laukia. Kaip už
sakyta atsiranda nuo teroro 
pasprukusi Sana Valonytė, Je
ronimo nužiūrėtoji klasės 
draugė. Tėvus suėmė, išvežė. 
Veža visus — viršaitį, pašto 
viršininką, pieninės vedėją. 
Išgąsdinti “naujųjų žemių už
kariautojai” ir nebeturinti tė
vų Sana plaukia atgal į Links
mučius. Nujautimas blogas. 
Ten tas pats. Rado tik vieną 
Astą. Neareštavo, nes viešnia. 
O kas Kaune? Kur Audrio ir 
Astos tėvai?

Atgal į Kauną
Nutarta tuo pačiu laiveliu 

irtis upėmis į Kauną. Taip bū
sią saugiau. Atsiveria ilgoka 
kelionė rytinės Lietuvos upė
mis, ežerais. Reikėjo ir sausu
ma pakeliauti. Smulkūs nuoty
kiai, sumaišyta nuotaika. Vis
kas baigiasi prie Ukmergės, 
kur juos sulaiko milicininkai. 
Nuovados viršininkas (kaip 
vėliau paaiškėjo, Audrio tėvo 
klasės draugas) parūpina vi
sai ketveriukei geležinkelio 
bilietus ir pasiunčia į Kauną. 
Audrio tėvai neišvežti. Džiaugs
mingas visų susitikimas. Bet 
tuoj pat — karas. Vokiečiai 
bombarduoja. Jeronimas spė
jęs įsijungti į laisvės kovotojų 
eiles. Pačią pirmą karo pra
džios valandą neria į gatvę. 
Sana, norėdama jį sulaikyti, 
vejasi. Ir žūsta susišaudymo 
pakirsta. Vėliau sužinota, kad 
penkeriems metams praslin
kus, partizanas Jeronimas 
taipgi žuvo, susisprogdinęs 
granata.

Po šitokio tėvo pasakojimo 
visa šeima išvažiavo atostogų. 
Ir Almukas. Šeimos buvimui 
drauge skiriama pirmenybė, 
nes tai didelė laimė, kurios 
niekada neturėjo bolševikų iš
sklaidyti tremtiniai.

Vietovardžiai ir žymūnai
Idėjinė knygos prasmė įsi

dėmėtina. Pasakojimas pa
trauklus, neperkrautas šalu

tiniais išsišakojimais ar per
sonažų charakteristikomis. 
Tiesus ir aiškus taip, kad, ro
dos, tie jaunuoliai įsisodina 
skaitytoją į laivelį, ir kartu visi 
plaukia. Mąstyti čia nėra lai
ko. Juk to paaugliai “žemių už
kariautojai” niekada nedaro. 
Veiksmas uždega, tikslas mag
netinis — tik pirmyn. Apie bai
mę ar drąsą jokio svarstymo. 
Labai vertinga visuose veiks
muose ir nuotykiuose įsipynu
si Lietuvos geografinė-istori- 
nė gija. Tai tikrųjų vietovių 
glaustas apibūdinimas, Lietu
vos žymūnų iškėlimas nostalgi
jos rėmuose. Autorius šitą “ne
kaltai” įpintą mokomąją me
džiagą dėstyti pavedė vyriau
siajam to pasakojimo veikėjui 
Jeronimui. Skaitytojui gali net 
įtarimas kilti, iš kur tas busi
masis aštuntokas tiek daug ir 
apie viską žino, berdamas kaip 
iš vadovėlio. Gali net atrody
ti, kad rūpestingo “suflerio” 
pareigas stropiai eina pats au
torius. Tačiau smagu skaityti 
apie Šetekšnos, Vaduvos upes, 
apie Svėdasus ir Vaižgantą, 
Jaro ežerą ir upę, apie And
rioniškį, kur gyveno poetas 
kun. Antanas Strazdas-Straz- 
delis; apie Šventąją, Anykš
čius, A. Baranauską, A. Žukaus- 
ką-Vienuolį, Joną Biliūną; to
liau apie garsiąją Deltuvą, De- 
venių Leonpolio (ne Levampo- 
lio) dvarą, Jonavą, piliakal
nius ir jų istorijukes.

Bendros pastabos
Romanas skirtas jaunimui. 

Čia užaugusiam, išeiviškajam, 
be papildomų aiškinimų, bus 
sunkiau atpažinti prieš 50 me
tų tėvų ar senelių krašte atos
togavusius jaunuolius ir kartu 
išgyventi keliones ir nuoty
kius. Na, bet jau buvusiam jau
nimui — tai puikiausi prisimi
nimai. Kas gi nesmalavo perse
nusių laivelių, kas nedalyvavo 
ekspedicijose , kurie berniu
kai nežaidė valstybėmis, ne
vaidino istorinių karžygių? 
Pagaliau patraukliai atskleis
ta anų brangių dienų rytinė 
Lietuva.

Netrumpoje Andriaus Nori
mo kūrybinės produkcijos ei
lėje ir ši knyga liudija auto
riaus talentą pasakojimuose 
sijoti įvykių detales. Suroma- 
ninta platesnių apmetimų apy
braiža maždaug trijų savaičių 
pasakojamąjį laikotarpį leng
va slinktimi paverčia prasidė
jusių permainų miniatiūrine 
epocha. Pasakotojui-tėvui lei
džiama būti ir šaltam. “Mer
gaitės, žinoma, apsiašarojo”. 
Tasai “žinoma” išankstinis nu
statymas, kaip reikia tokius 
įvykius pergyventi, sukelia 
šiek tiek dirbtinumo įspūdį. 
Yra ir kelios kitos panašios 
vietos. Kai kurie kalbiniai bei 
korektūriniai neapsižiūrėji
mai netrukdo pasakyti, kad 
knygelė gera.

Andrius Norimas, KELIONĖ Į 
KAUNA. Išleido Literatūros 
mylėtojų talka. Premijuotas 
jaunimui romanas 1990 m. Vi
sos teisės paliekamos autoriui. 
Spausdino “Draugo” spaustu
vė. Tiražas 750 egz. Kaina - $10, 
kietais viršeliais - $12.

I -sAMOGmA-Knygų rišykla 
IBB!? “SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
- knygas bei žurnalus.
Plėnys

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

Opera, atspindinti laisvės kovas
Ponchielli kūrinys “I Lituani”, kuris išvys rampos šviesą Čikagoje 

š.m. gegužės 19 ir 24 dienomis. Operą stato Lietuvos ir 
išeivijos meno pajėgos

Ponchielli “I Lituani” ope
ros premjera Amerikoje įvyko 
1981 m. birželio 13, Čikagoje. 
Operą statė Čikagos lietuvių 
opera, minėdama savo 25 me
tų veiklos sukaktį.

“I Lituani’ pagrindinė min
tis — Lietuvos laisvės siekimas, 
kovojant prieš kryžiuočius 
XIV š. Čikagos lietuvių opera, 
pasirinkdama šį veikalą, norė
jo parodyti, kad laisvės troški
mas Lietuvoje dar yra ne tik 
gyvas, bet ir tvirtai jaučiamas 
lietuvių, išsisklaidžiusių po 
visą pasaulį.

Dabar, po 10 metų, Lietuva ir 
toliau siekia laisvės — šį kar
tą priešindamasi Maskvai. Či
kagos lietuvių opera, kartu su 
Lietuvos operos choru vėl sta
tys Ponchielli “I Lituani” ope
rą, siekdama priminti pasau
liui, kad Lietuva dar vis tebe
kovoja dėl laisvės ir nepriklau
somybės. Lietuvių jausmai iš
reiškiami per maldą prologe: 
“Mes meldžiam, o Dieve, išgel
bėk mūs pavergtą tautą — mes 
milžino laukiam žynių prana
šauto . . . tebūna tėvynė per 
amžius laisva”.

Pirmą kartą Čikagos lietu
vių opera ir Lietuvos operos 
bei baleto teatras taip glau
džiai bendradarbiauja. Kai ku
rie Lietuvos operos solistai 
yra dainavę ankstyvesniuose 
Čikagos lietuvių operos spek
takliuose, bet bendradarbia
vimas nevyko tokiu plačiu mas
tu, kaip dabar. Lietuvos res
publikos operos ir baleto teat
ras atvažiuoja su 100 asmenų: 
režisierius, dirigentas, chor
meisteris, dailininkė, choris
tai, solistai, šokėjai ir 50 asme
nų orkestras.

Solistų tarpe girdėsime gar
sųjį tenorą Virgilijų Noreiką 
Konrado Valenrodo vaidmeny
je, baritoną Arvydą Markaus
ką Erdvilio vaidmenyje, sop
raną Ireną Milkevičiūtę Aldo
nos (Erdvilio sesers) vaidme
nyje, bosą Vincentą Kuprį (vi
si iš Lietuvos) Viltenio vaidme
nyje. Taip pat girdėsime ir Jo
ną Vaznelį (Viltenis) bei Mar
garitą Momkienę (Vilnius), ku
rie atliks tuos pačius vaidme
nis, kaip ir prieš 10 metų.

“I Lituani” yra trijų veiks
mų opera su prologu. Prologas 
vyksta Lietuvoje XIV š. Be jau 
minėtų solistų, čia dalyvaus 
lietuvės moterys, kariai, se
niai. Prologe Virgilijus Norei

Muzikės, atlikusios meninę programą metinėje Prisikėlimo parapijos 
vakarienėje 1991.III.17. Iš kairės: akompaniatorė Danguolė Radtke, pia
nistė Jolanta Vaičytė, pianistė Vitalija Paulauskaitė (abi iš Lietuvos), 
dainininkė Eugenija Ambrozaitytė Nuotr. St. Dabkaus

Vytautas-Antanas Dambrava, 
LAS SIETE PALABRAS DESDE 
LA CRUZ (Septyni žodžiai nuo 
Kryžiaus). Tai antroji laida, išleis
ta Venezuelos sostinėje Caracas 
1991 m., 64 psl. Leidėjas - Edicio- 
nes Paulinas.

LIETUVIU KATALIKU MOKS
LO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO 
DARBAI, XIII t. Redagavo A. Liui- 
ma, SJ. Išleido Lietuvių katalikų 
mokslo akademija, Piazza della 
Pilotta 4, Roma, 1990.

LIETUVIU VASARIO 16 GIM
NAZIJOS METRAŠTIS 1989-90. 
Išleido Vasario 16 gimnazija, 
D-6840 Lampertheim-Huetten- 
feld 4, Germany. Paruošė - Bronė 
Lipšienė, Ona Šiugždinienė, Ma
rija Šmitienė, Andrius Šmitas. 
Viršelis-Alfonso Krivicko. Spaus
dino Elterio spaustuvė Schwetzin- 
gene, 70 psl. 

ka dainuos Kerniaus vaidme
nį. Po 10 metų I, II ir III veiks
mas vyksta Marienburgo pily
je, Kryžiuočių ordino centre. 
Čia reiškiasi riteriai, lietuvių 
ir vokiečių kariai, ordino tei
sėjai, dainiai, vienuoliai, Ma
rienburgo arkivyskupas, Vo
kietijos kunigaikštis, vaidlės- 
vėlės ir minia. Minią sudarys 
Čikagos lietuvių operos ir Lie
tuvos respublikos operos bei 
baleto teatro chorai. Dekoraci
jos ir apranga iš Lietuvos, su
projektuoti dail. Janinos Mali
nauskienės. Koncertmeiste
riai abiem spektakliams — 
Manigirdas Motekaitis, Audro
nė Gaižiūnienė (abu iš Čika
gos) ir Česlovas Radžiūnas iš 
Lietuvos.

Premjeros spektaklį, kuris 
įvyks gegužės 19 d. Morton au
ditorijoje Cicero mieste, diri
guos muz. Vytautas Viržonis, 
Lietuvos respublikos operos 
vyr. dirigentas. Antras “I Li
tuani” operos spektaklis bus 
gegužės 24 d. Jį diriguos Čika
gos lietuvių operos dirigentas 
muz. Alvydas Vasaitis. Operos 
režisierius — Eligijus Domar
kas iš Lietuvos. Tai pirmas lie
tuvis režisierius Čikagos lietu
vių operos spektakliui.

Bilietai gaunami Vaznelių 
“Gifts International” preky
boje, 2501 W. 71 Street, Chica
go, II. 60629, USA. Telefonas 
(312)-471-1424. Inf.

ANTANINA GARMUTĖ

Okupantui neturi namų!
Iš raudonojo slibino žemės, 
Iš pusvilčių - klaikių, tolimų 
Atsibastę Tėvynėn - 
Tarsi žvėrys laukiniai - 
Okupantai neturi namų!

Okupantus ne motina gimdė, — 
Tiktai stepių bedalis akmuo, - 
Jei turėtų jie širdį -
Būtų šauksmų išgirdę: 
“Okupantai, keliaukit namo!”

Nežudytų, netraiškytų tankais 
Jiegeriausių vaikų Lietuvos!- 
Čia ne jų rūtos žalios,
Ir padangė ne jų - virš galvos!

Oi lapoja vargelis Tėvynėj - 
Kas įveiks, ir prašvis gražumu ? 
Okupantai neturi, 
Okupantai neturi, 
Okupantai neturi namų 
1991.03.20, Kaunas

LIETUVA IR SĄJŪDIS. (Socio
loginių tyrimų medžiaga). Išleido 
Lietuvos mokslų akademijos filo
sofijos, sociologijos ir teisės insti
tutas. Redakcinė kolegija: A. Ma
tulionis, M. Taljūnaitė, I. Trinkū- 
nienė. Redaktorė-R. Kunčinienė, 
nuotraukos - A. Matulionio. Vil
nius 1990 m.

Dr. Konstancija Paprockaitė-Ši- 
maitienė, MOTERIS SU BALTU 
CHALATU. Gydytojos pergyveni
mai bei pastabos iš praktinio dar
bo ligoninėse per 36 metus. Spau
dai paruošė ir iliustravo Paulius 
Jurkus, spausdino Franciscan 
Press, išleido autorė. Tiražas - 
500 egz. Brooklyn, N.Y. 1990 m., 
494 psl. Kaina - $20 JAV, persiun
timas $2. Adresas: Franciscan 
Fathers, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207, USA. Pažy
mėtina, kad ši knyga yra išvers
ta italų kalbon ir išleista trimis 
dalimis.

Dr. Juozas Jakštas, paskutinis 
nepriklausomos Lietuvos istori
kas, gimęs 1900 m. rugsėjo 9 d. 
dabartinio Ukmergės rajono Sla
badoje, profesoriavęs Kauno ir 
Vilniaus universitetuose, mirė 
1989 m. liepos 31 d. JAV lietuvių 
kolonijoje Klivlande, Ohajo vals
tybėje. Velionis paliko apie 900 
mokslinių knygų ir rankraščių tu
rintį archyvą, kurį jo našlė dr. Wil
helmine T. Jakštas padovanojo 
valstybiniam Kento universitetui. 
Mokslinį archyvą ten prieš Kalė
das padėjo nugabenti Pranas Joga. 
Jis patalpintas Kento universiteto 
bibliotekoje ir bus prieinamas 
visiems studijuojantiems Lietu
vos istoriją.

JAV lietuvių fondo tarybos po
sėdyje sausio 31 d. Čikagoje su 
dideliu dėmesiu buvo išklausy
tas Lietuvių dailiojo meno insti
tuto pirm. dr. Gedimino Baluko 
pranešimas apie Klaipėdon pasiųs
tus dail. Prano Domšaičio tapybos 
darbus. Iš dailėtyrininko Romual
do Budrio jau gautas pranešimas, 
kad dail. P. Domšaičio 159 pa
veikslų siunta laimingai pasiekė 
Klaipėdos muziejų. Dabar Lietu
voje jau yra 181 jo kūrinys. Dail. 
P. Domšaitis mirė 1965 m. lapkri
čio 14 d. Johannesburge, P. Afri
kos respublikoje. Lietuvių dailio
jo meno institutas su beprocenti- 
ne JAV lietuvių fondo paskola įsi
gijo 760 velionies paveikslų. Tad 
Čikagoje liko didžiulis jų rinki
nys, nepraradęs savo vertės dėl 
Klaipėdon išsiųstų paveikslų. Pa
našiu būdu Lietuvių dailiojo meno 
institutas yra įsigijęs ir grafikų 
M. Dobužinskio, V. Petravičiaus 
kūrinių. Fondo tarybos posėdyje 
buvo pasiūlyta pakeisti įstatus 
ir panaikinti beprocentinę pasko
lą kūriniams įsigyti. Tie Lietuvių 
dailiojo meno instituto sutelkti 
dailininkų kūriniai tada būtų lai
komi JAV lietuvių fondo kapitalo 
investavimu.

Metines lietuvių dailininkų 
darbų parodas Vasario 16 proga 
Čikagoje surengia fotomenininkas 
Algimantas Kezys su M. K. Čiur
lionio galerija Jaunimo centre. 
Šimetinė jau penktoji paroda 
“Dailė 91” buvo skirta dviem is
torinėm datom — Vasario šešiolik- 
tajai ir Kovo vienuoliktajai. Tad 
ji ir veikė vasario 16 — kovo 11 
d.d. Parodon “Dailė 91” įsijungė 
75 lietuviai dailininkai iš viso 
pasaulio su daugiau kaip 400 kū
rinių. Jiem nebuvo nustatytos spe
cialios temos, tik buvo norima, 
kad jie, išdėstyti chronologine 
tvarka, atspindėtų dalyvaujančio 
dailininko kūrybinę raidą. Šiai 
tradicinei parodai buvo panaudo
tos dvi salės: M. K. Čiurlionio 
galerijos Čikagoje ir Lietuvių dai
lės muziejaus Lemonte. Paroda 
M. K. Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre buvo atidaryta vasa
rio 15 d. vakarą. Atidarymo daly
vius pasveikino M. K. Čiurlionio 
galerijos valdybos pirm. A. Janu- 
šas, su atidaroma paroda supažin
dino Algimantas Kezys. Iš jo pra
nešimo paaiškėjo, kad garbės sve
čiu parodon “Dailė 91” yra pa
kviestas žymusis dail. Vytautas 
Kazimieras Jonynas, parodai at
siuntęs pirmuosius savo medžio 
raižinius, lietuviškus pašto ženk
lus, skulptūrų, mozaikų, vitražų 
nuotraukas. M. K. Čiurlionio ga
lerijoje taipgi buvo sutelkti ir kitų 
dailės veteranų — Alfonso Dar- 
gio, Irenos Griežės, Antano Ta
mošaičio, Viktoro Vizgirdos šiai 
parodai skirti kūriniai.

Parodos “Dailė 91” dalyvius 
ir svečius, sekančią dieną susi
rinkusius į jos atidarymą Lietu
vių dailės muziejuje, sutiko jo di
rektorė D. Šlenienė. A. Kezys 
džiaugėsi šiai parodai panaudota 
jau beveik baigta įrengti foto ga
lerija Pasaulio lietuvių centre. 
Joje dabar buvo išstatyti kitų pa
rodos “Dailė 91” dalyvių kūriniai, 
leidžiantys susidaryti bendrą lie
tuvių dailininkų kūrybos vaizdą. 
Jis betgi nebuvo išsamus, nes šion 
tradicinėn parodon įsijungė ne visi 
aktyvūs išeivijos dailininkai. Su
sirinkusius į parodos atidarymą 
pasveikino JAV LB kultūros tary
bos pirm. Dalia Kučėnienė, o Da
lia Šlenienė pranešė, kad šios ta
rybos 1990 m. dailės premija yra 
paskirta fotomenininkui ir parodų 
organizatoriui Algimantui Keziui. 
Premiją jam paskyrė D. Šlenienės 
vadovaujama vertintojų komisija, 
kurion įsijungė V. Ignas, R. Mozo- 
liauskas, A. Sutkuvienė ir A. Trin
kūnas. Premija Algimantui Keziui 
su kitais laureatais bus įteikta 
JAV LB kultūros tarybos XI-tojo- 
je premijų šventėje Čikagoje ge
gužės 18 d. Ja bus pradėti kiti Lie
tuvių muzikos šventės renginiai 
gegužės 18-19 d.d.

Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministerija panaikintą Revoliu
cijos muziejaus skyrių Vilniaus 
Paneriuose atidavė žydams. Pane
rių muziejus dabar taps valstybi
niu Lietuvos žydų muziejumi, su
sietu su jų tautinės žydų kultūros 
ugdymu atgimstančioje Lietuvoje.

Poetas Vytautas Mačernis 
(1921-1944) lig šiol skaitytojams 
tebuvo žinomas iš 1970 m. išleisto 
poezijos rinkinio “Žmogaus ap
nuoginta širdis”. Dabar jų pažintį 
su tragiškai žuvusiu poetu pra
turtins išsamus “Vagos” leidinys 
“Po ūkanotu nežinios dangum”, 
taip pat paruoštas literatūrologu 
vadinamo filologijos dr. Vytauto 
Kubiliaus. Šį kartą jis dail. Tai- 
dos Balčiūnaitės iliustruoton kny- 
gon įjungė ne tik V. Mačernio ei
lėraščius, bet ir jo prozos, kriti
kos raštus bei laiškus. Su naujos 
V. Mačernio knygos pavadinimu 
“Po ūkanotu nežinios dangum” 
gražiai derinasi savaitraščio 
“Literatūra ir menas” skyriuje 
“Septynios dienos” cituojama jo 
laiško ištrauka: “Todėl mokėkim 
gyventi nors ir dūžtančiose for
mose. Mes patys esam šviesa, mes 
patys esam saulė, todėl neaima
nuokime, jei aplinkui tamsu, nes 
nemokam sau kelio nušviesti. 
Kiekvienas nešam sielą lyg ži
bintą”.

Mažosios Lietuvos kultūros 
fondą steigia religinės bendruo
menės, visuomeninės ir valstybi
nės organizacijos: Lietuvininkų 
bendrija, lietuvių jaunimo bend
rija “Lituanica”, Romuvos, Vydū
no, Kraštotyros, Vokiečių-lietu
vių ir Lietuvos-Vokietijos drau
gijos, M. Mažvydo tautinė biblio
teka, Vilniaus M. Mažvydo kny
gos ir “Prūsos” klubai. į steigė
jų gretas įsijungė ir labdaros bend
rija “Mažoji Lietuva”, telkianti 
lėšas Martyno Mažvydo paminklui 
dabar Nemanu pavadintoje Ragai
nėje. Steigiamojoje konferenci
joje patvirtintas statutas Mažo
sios Lietuvos kultūros fondan leis 
įsijungti ir Lietuvoje, ir užsieny
je gyvenantiems asmenims bei jų 
grupėms. Fondas padės vystyti 
švietimą ir kultūrą, atstatyti M. 
Jankaus spaustuvę, sutvarkyti Bi
tėnų kapinaites, rūpinsis Mažo
sios Lietuvos veikėjų palaikų su
sigrąžinimu, Pagėgių, Žukų, Kre
tingalės, Dovilų bei kitų vietovių 
evangelikų liuteronų bažnyčių at
statymu, parama katalikų bažny
čioms Karaliaučiaus apylinkėse.

Vytautas Rimkevičius, prozi
ninkas ir dramaturgas, gimęs 1930 
m. gruodžio 26 d. Šakių apskri
ties Ramoniškiuose, mirė pakirs
tas sunkios ligos. Jo gausų kūry
binį palikimą sudaro: romanas 
“Studentai” (1957), apsakymų 
rinkiniai — “Kaimo kronikos” 
(1967), “Girėnai” (1971), “27 iš
pažintys” (1975), “Ilgųjų šešėlių 
ramybė” (1978), novelių rinkiniai 
— “Nuosavas velnias” (1970), 
“Miesto novelės” (1981), “Vil
niaus novelės” (1981), “Moterys 
ir vyrai” (1983), “Namai” (1985), 
pjesės — “Vandens lelija” (pasta
tyta 1958), “Ratas” (1963), “Pa
skolink ašarą” (1969), “Girių kir
tėjai” (1969), “Ėjimas į Krušą” 
(1980), rinktinė “Pjesės”, išleis
ta 1983 m., scenarijus 1961 m. fil
mui “Kanonada”. Apie jo mirtį su
žinojome iš buvusios kompartijos 
aktyvisto ir ateizmo garsintojo 
Vytauto Radaičio nekrologo “Ra
šytojas — tiesos ieškotojas”, pa
skelbto “Tiesos” sausio 22 d. lai
doje. Deja, V. Radaitis nekrolo- 
gan neįjungė V. Rimkevičiaus 
mirties datos. Jos nepridėjo ir 
“Tiesos” redaktoriai. Ši nepatei
sinama klaida beveik epidemine 
liga yra tapusi dabartinėje “Li
teratūros ir meno” redakcijoje, 
atspausdinusioje jautrių nekro
logų be mirties datų. Net ir 1990 
m. vasario 8 d. mirusios poetės 
Janinos Degutytės mirties datos 
teko ieškoti kituose šaltiniuose, 
atidėliojant pranešimą išeivijos 
spaudoje. V. Rimkevičiaus nekro
loge “Tiesoje” V. Radaitis pasa
koja: “Pora žodžių apie jo asme
nybę. Tai buvo Tiesos žmogus. 
Daug kartų teko su juo kalbėtis, 
ginčytis ir visada jaučiau: jis ne
meluoja nei sau, nei kitam, gali 
klysti, bet meluoti — ne. Jis vi
sada buvo atviras Tiesai. Tik jai 
buvo atkakliai suvalkietiškai iš
tikimas. Toks jis išliks ne tik ma
no atminty”. V. Radaitis taipgi 
pabrėžia, kad velionis, dar būda
mas jaunas, savo pirmojoje kny
goje “Studentai” drįso atskleisti 
veržlų jaunystės nepasitenkinimą 
gyvenamuoju laiku. Pjesėse “Ra
tas” ir “Girių kirtėjai” drąsiai 
nuskambėjo velionies kaltinimas 
amoralumui bei jo kelstėjimui 
sudaromoms sąlygoms. v. Kst.
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999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

'ARAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS
T.V.

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

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind......... 91A%

180-185 d. term, ind......... 91/4%
1 metų term, indėlius  81/2%
2 metų term, indėlius  83 A %
3 metų term, indėlius  9 %
1 metų GlC-met. palūk. .. 9’/z%
2 metų GlC-met. palūk. .. 93/4%
3 metų GlC-met. palūk. .. 10 % 
1 metų GlC-mėn. palūk.. 9 % 
RRSP, RRIF ir OHOSP ... 9 % 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 91/2% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 93/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term, ind.10 % 
Taupomąją sąskaitą   8 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 81/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

IMA UZ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 11 %
2 metų ................. 11 %
3 metų ................. 111/4%
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų ...... 11 %

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki /5% 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 48 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

“Ali THE

IN THE

MASKELL INSURANCE WORLD

CHOICE

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

Hamiltono “Kovo” žinios
Trys “Kovo” jauniai, Ričardas We- 

solowski-(Jankus), Gėdis Dziemonis 
ir J. Tatti-(Jankus), krepšinį žaidžia 
Hamiltono St. Mary’s gimnazijos ko
mandoje ir yra pagrindiniai pirmo
jo penketuko nariai.

1991 m. ši komanda nesunkiai lai
mėjo pirmąją vietą Hamiltono ir 
apylinkių gimnazijų varžybose. Pas
taruoju metu Ontario provincijos 
gimnazijų pirmenybėse Sudbury iš 
dalyvavusių 16 komandų St. Mary’s 
krepšininkai baigmėje nugalėję 
stiprią “W.D. Lowe Trojans” iš Wind- 
soro 73:70, pelnė aukso medalį ir 
meisterių titulą. Laimėjimas Ha
miltono St. Mary’s komandai buvo 
ketvirtas Ontario provincijos gim
nazijų varžybose, 43-jų metų laiko
tarpyje. Šiose rungtynėse R. Weso
lowski pelnė 31 tašką ir buvo išrink
tas į Ontario provincijos gimnazijų 
pirmąją (All Star) komandą. Gerai 
žaidė G. Dziemonis ir J. Tatti-(Jan- 
kus).

Sportiškumas glūdi šeimoje. Ri
čardo tėvas, Dick Wesolowski buvo 
pagrindinis žaidėjas Hamiltono 
“Tiger-Cat” futbolo komandoje. Ma
ma — Rūta Jankutė buvusi “Kovo” 
sportininkė. Jos sesuo Dana Janku
tė ištekėjus už Bob Tatti. Jie yra tė
vai Jaisono Tatti. Jaunųjų krepši
ninkų sesutės, Rena Wesolowski ir 
Tanya Tatti, yra pagrindinės žaidė
jos St. Mary’s mergaičių (senj.) ko
mandoje, kuri 1990 m. Sarnijoje On
tario provincijos mergaičių krep
šinio pirmenybėse laimėjo sidabro 
medalį.

Hamiltono “Kovas” į 41-sias 
ŠALFASS-gos metines žaidynes Či
kagoje (1991 m. bal. 13-14 d.d.) vyks
ta su krepšinio vyrų A, B, jaunių A 
ir ledo ritulio komandomis. Taip pat 
vyksta kėgliuotojų grupė. A.G.

Varžybų rezultatai
41-jų ŠALFASS-gos metinių žai

dynių slidinėjimo varžybos įvyko 
1991 m. vasario 23 d. Loretto vieto
vėje, Ont, Kanadoje. Varžybos vyko 
didžiojo slalomo ir slalomo nusilei
dimuose. Dalyvavo 86 slidininkai. 
Varžybas pravedė Toronto sporto 
klubas “Jungtis”, vadovaujama pirmi
ninko Rimo Kuliavo. Rezultatai:

Didysis slalomas:
Berniukai (9 ir mažiau): 1. Akelai

tis Matas, 2. Rovas Mykolas, 3. Birgio- 
las Jonas. Berniukai (10-12): 1. Frei- 
manas Matas, 2. Skrinskas Tomas, 
3. Ignatavičius Aras. Berniukai (13- 
16): 1. Liačas Vincas, 2. Šalkauskis 
Jonas, 3. Viskontas Darius.

Vyrai (17-29): 1. Medelis Darius,
2. Taraška Petras, 3. Biskys Romas. 
Vyrai (30-44): 1. Lapas Riek, 2. Ake
laitis Tomas, 3. Kuliavas Rimas. Vy
rai (45 ir daugiau): 1. Freimanas Jo
nas, 2. Paulionis Vincas, 3. Čiurlio
nis Vytenis. Meisterių klasė - vyrai: 
1. Steponavičius Darius, 2. Stripinis 
Linas, 3. Šalkauskis Julius. Atviros 
varžybos: 1. Rohel Petras.

Mergaitės (9 ir mažiau): 1. Birgio- 
laitė Angie; 2. Ignatavičiūtė Alena,
3. Šiaučiulytė Karolina. Mergaitės 
(10-12): 1. Šileikaitė Vita, 2. Smalens- 
kaitė Onutė. Mergaitės (13-16): 1. 
Staškevičiūtė Vanesa, 2. Staškevi-

čiūtė Renata, 3. Karkaitė Vilija. Mo
terys (17-29): 1. Freimanaitė Indrė. 
Moterys (30-44): Akelaitienė Sha
ron, 2. Birgiolienė Rita, 3. Cary-La- 
paitė Rita. Meisterių klasė-moterys:
l. Staškevičienė Dalia, 2. Karkienė 
Aušra, 3. Liačienė Natalija. Slalomo 
varžybų laimėtojus pristatysime 
sekantį kartą.

Naujas rekordas
Toronto York universitete, 1991

m. vasario 2 d., Ontario universite
tų lengvosios atletikos pirmenybė
se, Aleksandras Žaliauskas pasiekė 
naują Kanados universitetų rekor
dą šuolyje į aukštį, iššokdamas 2.28 
m. Šiuo pasiekimu jis užsitikrino 
sau dalyvavimą Pasaulio lengvosios 
atletikos pirmenybėse, kurios vyks 
1991 m. rugsėjo mėn. Tokijo mieste 
Japonijoje. Aleksandras rimtai ruo
šiasi šioms pirmenybėms.

Anksčiau A. Žaliauskas buvo kva- 
lifikavęsis vidaus (Indoor) pasaulio 
čempionato varžyboms, tačiau ten 
negalės dalyvauti, nes tą patį savait
galį vyks Kanados tarpuniversiteti- 
nės lengvosios atletikos varžybos 
ir čia jam dalyvauti yra svarbiau.

Aleksandras yra mėginęs peršok
ti 2.32 m. aukščio ribą, kuri buvo 
pasiekta (Indoor) 1976 m. olimpia
dos sidabro medalisto Greg Joy, ta
čiau dėl kelio susižeidimo tai pa
siekti dar nepavyko. Sekantį kar
tą .. .! Sig. K.

“Aušros” žinios
Klubo valdyba 1991 m. kovo 24 d. 

posėdyje svarstė išvykos į IV-sias 
PLS žaidynes, kurios vyks Lietuvoje 
1991 m. liepos 27 - rugpj. 4 d.d. klau
simus. Nutarta siųsti moterų krep
šinio komandą, grupę slidininkų ir 
keletą pavienių sportininkų. Krep
šininkėms vadovauja Rasa Mali
nauskaitė. Jos namų tel. (416)-844- 
7694 ir darbo - (416)-445-5702. Auš- 
rietėms Toronto universiteto mote
rų krepšinio rinktinės vyr. trenerė 
pažadėjo pravesti keletą treniruo
čių. Suinteresuoti prašomi kreip
tis į “Aušros” klubo pirmininką 
Audrių Šileiką tel. (416)-767-6520.

Toronto “Jungties” žinios
Klubo vadovybė praneša, kad 

“Jungties” ledo ritulininkai ir gru
pė slidininkų nutarė vykti į Lietuvą, 
IV-sias PLS žaidynes. Kelionės ir 
kitais klausimais, susijusiais su iš
vyka, prašome kreiptis į klubo 
pirmininką Rimą Kuliavą, namų tel. 
(416)-766-2996, darbo (416)-673-0800.

Svečias iš Lietuvos. Pranciškus 
Eigminas, LTOK vykdomojo komite
to, taip pat IV-jų PLS žaidynių Lie
tuvoje organizacinio komiteto na
rys, šiuo metu vieši Toronte. Pasi
naudodami proga, 1991 m. kovo 24 d. 
su juo buvo susitikę Kanados išvy
kos į PLS žaidynes komiteto nariai: 
R. Sonda (pirm.), R. Kuliavas, A. Ši
leika, Ed. Stravinskas ir Sig. Kra- 
šauskas. Išklausytas svečio prane
šimas apie pasiruošimo darbus žai
dynėms, nuotaikas krašte ir disku
tuota Kanados lietuvių sportininkų 
dalyvavimas jose. Taip pat pasida
linta mintimis apie sportininkų 
bendravimą - išvykas į kraštą ir Lie
tuvos sportininkų atvykimus čia.

ALEKSANDRAS ŽALIAUSKAS,
geriausias Kanados universitetų 
šuolininkas į aukštį. Rekordas - 
2.28 m. Nuotraukoje - po sėkmės, 
neužkliudžius kartelės

Skautų veikla
• Balandžio 17 d., 7 v.v., Pri

sikėlimo par. skautų būkle šau
kiamas Kanados rajono antras po
sėdis “Romuvos” stovyklos reika
lu. Visi vadovai-vės kviečiami 
dalyvauti. Rajono vadė

• Visuotinis “Romuvos” narių 
susirinkimas šaukiamas gegužės 
5 d., 11 v.r. Prisikėlimo par. muzi
kos studijoje.

• Skautų-čių stovykla “Romu
voje” vyks liepos 27 — rugpjūčio 
10 d.d. Stovyklos tema “Skautas-tė 
gamtos draugas”. Pagal temą bus 
pritaikyta programa. Pirmą savai
tę stovyklos viršininkas — j.s. P. 
Butėnas, antrą — v.s. A. Baltakie
nė. V. s. F. Mockus paruošė regis
tracijos ir kitus stovyklautojui-jai 
reikalingus lapus ir juos išsiunti
nėjo tolimesniems tuntams. To
ronte bus registruojama per drau
gininkus ir Šv. Jurgio šventėje, ba
landžio 21 d., Lietuvos kankinių 
šventovės salėje. Ryšium su Lietu
vos min. pirmininko apsilankymu 
balandžio 21, sekmadienį, Anapi
lyje skautai dalyvauja 9.30 v.r. 
Mišiose, o po jų sueigoje.

• Kanados rajono vadeiva s. 
fil. dr. A. Dailydė perdavė parei
gas montrealiečiui s. Romui Otto. 
Dėkojame Arūnui už eitas parei
gas ir linkim geros veiklos Romui.

• “Geležinio vilko” tunto Mont- 
realyje naujas tuntininkas — ps. 
Gintaras Nagys. M.

SKAITYTOJAI PASISAKO

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).

T/fvjVT lietuvių 
_J J -J- A KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
9.25% už 90 dienų term, indėlius 
9.25% už 6 mėnesių term, indėlius
8.5 % už 1 m. term, indėlius
8.75% už 2 m. term, indėlius
9 % už 3 m. term, indėlius
9 % už 1 m. GIC mėn. palūk.
9.5 % už 1 m. GIC invest, pažym.
9.75% už 2 m. GIC invest, pažym.

10 % už 3 m. GIC invest, pažym.
8.75% UŽ RRSP ir RRIF ind. (variablerate)

9.5 % už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
9.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.

10 % už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
8.75% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
8 % už taupymo sąskaitą
8.25% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
6.25% už kasd. pal. čekių.sąsk.

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo........12.5 %
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ................10.5 %
2 metų ................10.75%
3 metų ................. 11 %

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .... 10.75%
(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 per QĄ milijonus 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

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

(Newmarket linija) 416-836-1415. 

Alfonsas Garbenis, jn. savininkas 
Namų įkainojimo skyrius

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

Telefonas (Toronto linija):
41 6-773-3779 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

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

FESTIVALIO FILMAI
Matydamas tiek daug reklamos 

Š. Amerikos lietuvių laikraščiuo
se apie lietuvių filmų festivalį, 
nutariau ir aš pasigėrėt tuo menu.

Filmas “Sugrįžimas” — skirtas 
dokumentuoti tremtinių palaikų 
parvežimui iš tremties į Lietuvą. 
Pradžioje klojamos gėlės ant ge
ležinkelio bėgių. Turbūt norėta 
parodyt vežimo sukaktį, o trau
kinio riedantys ratai turbūt tu
rėtų nukelti į praeitį, bet nors 
gyvulinius vagonus filmuotų. Pa
sikartojanti muzika sminga į sme
genis, autentiškos senutės pasa
koja savo pergyvenimus, bet nieko 
negaliu suprasti. Trūksta atpa
sakotojo su gera tarsena, kuris 
pasakotų mūsų tautiečių kančias, 
darbus, žiaurų klimatą, ligas, vil
tis, badą ir mirtį. Atkasus kaulus, 
verkia net balsiai, bet mirusių 
blauzdikaulius meste meta ant 
skaros. O kur kiti kaulai, kauko
lė? Prašosi net spėliojamo atsa
kymo ir daugiau pagarbos miru
siam.

“Moteris ir jos keturi vyrai” ma
niau tikrai atsvers pirmosios klai-

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERI) Future.I

REAL ESTATE LTD. REALTOR

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

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

z IIISIHIC Islington, Ontario M9B 1 A6
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

das. Juk ten pagal parašytą “skrip- 
tą” režisuota, repetuota ir t.t. 
Bet.. . žvejai gaudo žuvis apsem
tame name tik su rankomis, laivus 
traukia arkliais krantu, gyvena 
skolintais pinigais kaip “bytni
kai”, tinginiaudami ir laužydami 
lovą su gražiąja atvykėle (pigus 
triukas).

Ką turi bendro baltai apsiren
gusi moteris karietoje? Plėšiko 
scena irgi neįtikinanti: kovos pus- 
laikyje stiprinasi bulkutėmis, 
pasakoja šeimos paslaptis ir, kaip 
vėliau paaiškėja, abu kartu miršta.

Skęstančių gelbėjimas irgi pri
mityvus — šoka į bangas kaip sto
vi ir, žinoma, prigeria. O vaiko 
“krikštynos” tikrai barbariškos, 
ir lietuvio žvejo vardui garbės 
nedaro.

Rengėjai turėtų tokius filmus 
peržiūrėti prieš reklamuodami, 
kad neapviltų tiek daug patrio
tiškai nusiteikusių žiūrovų.

A. Brazys, 
Mississauga, Ont.

DAR APIE SAULĘ
Visiškai sutinku su skaitytojo 

pasisakymu “TŽ” 1991 m. 7 nr., 
kad Lietuvos himno žodžių keisti 
negalima. Net nepagalvojame 
keisti savo vėliavos spalvų ar 
priklijuoti kokį ženklą prie tri
spalvės. Šią simboliką lietuviai 
turi savo širdyse, ją gynė savo 
gyvybėmis.

Nesutinku tačiau su teigimu, 
kokius žodžius rašė Vincas Ku
dirka. Pridedu fotostatinę kopiją 
“Varpo” 1898 m. 6 nr. Jame pirmą 
kartą išspausdinta “Tautiška gies
mė”, kuriai “gaidą ir žodžius su
dėstė V. K.” Šiame Kudirkos origi
nale yra parašyta: “Tegul saulė 
Lietuvoj ...”

Gabrielius Žemkalnis, 
Melburnas, Australija

HALLING CONTRACTING
( Estonian)

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

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

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 JOKUBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

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

automobilį Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje

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

TAVRIA — 5 greičių 
$5,944 kanadiškais

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

Dėl daugiau informacijų prašome kreiptis pas mus

p • Ar jau parėmei Kanados lie
tuviu kultūros muziejų?

1790 Albion Road, Rexdale, Ontario M9V 4J8 
Telefonas: (416) 748-2100 FAX: (416) 748-2107 TELEX: 06-989241
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Nuotr. B. Tarvydo
Užgavėnių karnavalo jaunimo popietėje vasario 9 d. Toronto Lietuvių namuose “Atžalyno” grupė, laimėjusi I-ją 
premiją. Iš kairės: D. Bonner, K. Petila, D. Sysak, J. Anskaitis, V. Grenke
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gimnaziją 
Skirgaila, 
rašytojas

mielą su-

Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos pasitarimai
Š.m. balandžio 4-5 d.d. Lietu

vos ir Sov. Sąjungos delegacijos 
susitiko Maskvoje diskusijoms. 
Pasak ELTOS korespondento B. 
Bučelio, pasitarimai vyko “sun
kiai”. Buvo nustatyti kai kurie 
derybų tikslai bei principai, pa
sirašytas dviejų puslapių komu
nikatas.

OVERSEAS VIDEO TAPE
Pakeičiame 3 vai. video juostas 
iš vienos sistemos i 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.

Aukščiausiosios tarybos pir
mininkas V. Landsbergis apie 
derybas pasakė: “Nors sovietų 
pusė ir atsisakė vadinti šį susi
tikimą derybų pradžia, tačiau 
protokole yra susitarta dėl de
rybų principų, tikslo ir proce
dūros. Protokole yra ypač svar
bus trečias punktas: ‘derybų 
tikslas yra santykių suregulia
vimas tarp Lietuvos respublikos 
ir SSSR’” . . . AT pirmininkas 
apgailestauja, kad sovietų dele
gacija atsisakė protokolan įra
šyti “nenaudoti jėgos”.

Lietuvos delegacijai vadova
vo Aukščiausiosios tarybos vice
pirmininkas Č. Stankevičius, o 
Sov. Sąjungos — ministerio pir
mininko pavaduotojas V. Dogu- 
žyjevas.

Kitas delegacijų susitikimas 
numatomas balandžio pabaigoje 
ar gegužės pradžioje. Lietuviai 
pageidavo, kad tie pasitarimai 
vyktų Vilniuje. (LIC)

Remia baltiečius
Sheila Copps, Kanados parla

mentarė, liberalų partijos vado
vo pavaduotoja, atsiuntė atsaky
mą į V. Seniūno laišką, pažymė
dama — Kanados parlamentas 
smerkia sovietų smurtinius veiks
mus Pabaltijyje, reikalauja, kad 
Sov. Sąjunga laikytųsi Helsin
kio paskutiniojo akto, ir remia 
Baltijos žmonių apsisprendimą 
dėl savo ateities.

KELIONES Į
LIETUVĄ
1991 metais!

Siūlomos išvykimo datos 
su Skandinavų bendrove.

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

Grįžimo datos už 2 ar 3 savaičių.

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

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

1. Gegužės 10
2. Gegužės 17
3. Gegužės 31
4. Birželio 14
Lėktuvų bilietų kaina iš Toronto į Rygą ir atgal svyruoja tarp 

$1286-$1541 kan. r mokesčiai (tax).
Mūsų rekomenduojamos lėktuvų bendrovės grupinėms ir 

individualioms kelionėms:

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

110/220 V • KJLD-SYSTEM • 1N • VIDEO • AUDIO • APPLIANCES • CRYSTAL 4 CHINA

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

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

Video kasetės 
(PAL-SECAM) E120 
$2.60

Delhi, Ontario
APIE GORBAČIOVO NOBELIO 

TAIKOS PREMIJĄ ir jo leistas 
žudynes sausio 13 d. Vilniuje, ga
na platų straipsnį išspausdino 
vietinis “News-Record” vasario 
6 d. laidoje. Straipsnio autorius 
James Barry pabrėžia, kad dėl 
premijos ir žudynių visi šios apy
linkės lietuviai esą labai sukrės
ti. Pokalbyje Mečys Norkus, kurio 
nuotrauka prijungta prie raši
nio, paliečia Lietuvos sutartį su 
Sovietų Sąjunga 1920 m., Ribbent- 
ropo-Molotovo sandėrį 1939 m. ir 
suglaustai nušviečia Lietuvos tra
gedijos eigą. Inf.

Atšventė aštuoniasdešimtąjį gimtadienį
Š. m. sausio mėnesio vieną šešta

dienio popietę į puošnius dr. Si
gutės ir inž. Vytenio Ramanauskų 
namus, Daytona Beach Floridoje, 
suvažiavo iš plačiųjų apylinkių 
didelis būrys artimų draugų prisi
minti torontiškio, šiuo metu atos
togaujančio pas dukrą ir žentą Ra
manauskus, Vlado Skirgailos gra
žaus 80-ties metų amžiaus sukaktį.

Dukra prof. dr. Sigita ir žentas 
inž. Vytenis Ramanauskai savo ge
rajam tėveliui ir uošviui suruošė 
netikėtą pagerbimą, šaunias vai
šes, kurių metu sukaktuvininką 
pasveikino LB Daytona Beach apy
linkės pirm. dr. Vytautas Majaus
kas, o gražių prisiminimų atsklei
dė, Aušros berniukų 
drauge lankę su Vladu 
Vacys Dzenkauskas ir 
Andrius Mironas.

Kalbėtojai prisiminė
kaktuvininką kaip taurų tėvynai
nį, lietuviškųjų darbų rėmėją, 
mielą ir draugišką, o Andrius Mi
ronas papasakojo apie sukaktuvi
ninką, kaip buvusį “musės svo
rio” boksininką anais laikais ne
priklausomoje Lietuvoje, laimė
jusį pirmąsias vietas. Svečiai su
kaktuvininkui išreiškė ilgiausių 
metų linkėjimus, pakeldami šam
pano taurę.

Dukra Sigita, sveikindama savo 
tėvelį, nuoširdžiai padėkojo už 
visus šeimos rūpesčius, meilę sa
vo dukroms ir žmonelei, kuri prieš 
porą metų paliko šį pasaulį ir my
limą vyrą bei gražią, lietuvišką 
šeimą. Sukaktuvininkas Vladas tik 
labai trumpu žodžiu visiems už 
viską tarė ačiū.

Vladas Skirgaila gimė 1910 m. 
Kaune, (taigi sukaktį šventėme 
kiek vėluodami). Likimo buvo nu
blokštas drauge su tėvais į Rusi
ją, kur Petrapilyje praleido sep
tynerius metus. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, Vladas su tėvais 
sugrįžo į tėvynę, įstojo Kaune į 
Aušros berniukų gimnaziją ir ją 
baigė 1931 metais. Po to ekonomi
nius mokslus baigė Vytauto Didž. 
universitete Kaune. Tarnavo Liet
ūkyje ir kitose įstaigose. Labai 
mėgo sportą, o ypač boksą, daly
vaudamas bokso varžybose, kaip 
“musės svorio” boksininkas Lie
tuvoje ir kitose valstybėse, daž-

nai laimėdamas pirmąsias vietas. 
Daug keliavo: Vokietijoje, Pran
cūzijoje, Olandijoje, Vengrijoje, 
Čekoslovakijoje, Latvijoje. Per
gyveno bolševikų ir vokiečių oku
pacijas, tad raudoniesiems antrą 
kartą grįžtant Lietuvon, pasitrau
kė į Vakarus. Vokietijoje gyveno 
Schwabisch Gmuende vietovėje.

Gražią lietuvišką šeimą sukūrė 
nepriklausomoje Lietuvoje 1936 m., 
vesdamas Pauliną Barauskaitę, su 
kuria laimingai išgyveno net 52 
metus. Ji mirė 1988 m. Šios šei
mos didžiausias džiaugsmas dvi 
dukros - prof. dr. Sigita Rama
nauskienė ir mokytoja Gražina 
Stonkienė, gyvenanti Hamiltone, 
Kanadoje. Dukras išaugino lietu
viškoje dvasioje. Dr. Sigita ne
paprastai uoliai dirba su jauni
mo grupėmis ir Floridoje ameri
kiečių politikus informuoja apie 
įvykius Lietuvoje.

Vladas Skirgaila malonaus bū
do, visą gyvenimą besisielojąs 
Lietuvos reikalais, atidžiai seka 
politinius įvykius, daug skaito 
lietuviškos ir amerikiečių spau
dos, kasdieną klauso trumpomis 
radijo bangomis lietuvių ir kitų 
tautybių programas. Kai reikia 
aukos Lietuvai, fondams, bend
ruomenei, jis visada ištiesia dos
nią ranką. Šiam tyliajam lietu
vių tautos sūnui linkime dar daug 
gražių, laimingų gyvenimo metų.

Jurgis Janušaitis

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. RUDINSKAS,

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

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 (24 valandas)
(arti Lawrence ir Weston Rd.) FAX 248-5922

Muziko ARVYDO ir solistės NELES
PALTINŲ

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems į amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti sa
vo santaupas. Neužmirština, 
kad tarp įvairių fondų, lietu
viškų institucijų bei organiza
cijų yra jau 40 metų sulaukę 
“Tėviškės žiburiai” - plačios 
apimties savaitraštis. Rašydami 
savo testamentus, neužmmirš- 
kite ir jo. Iškeliauja tautiečiai 
į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir 
toliau. Mažėjant tautiečių skai
čiui, jie reikalingi vis didesnės 
paramos, ypač nuolat kylant pa
ruošimo ir spausdinimo išlai
doms. Testamentinis paliki
mas “Tėviškės žiburiams” bus 
prasminga parama ir visai lie
tuviškai veiklai. Adresas: “Tė
viškės žiburiai”, 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont., 
L5C 1T3, Canada. LEIDĖJAI

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

balandį 

antradienį, 7 v.v., 
Toronto Lietuvių namuose.

Programoje - estradinės ir šiuolaikinės Lietuvos dainos. 
Visi kviečiami dalyvauti šių populiarių ir talentingų 
muzikų koncerte. (ėjimas $6,

Rengia - LN kultūros komisija

HALLING ELECTRICAL

Visų rūšių atnaujinimai 

AC langai ir sienų sekcijos 

Vėsintuvai
Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

M

Melu diena

Toronto lietuvių dramos teatro “Aitvaras”premjera - 
dvi Kazio Sajos vieno veiksmo pjesės

ir

( įvyks balandžio 28, sekmadienį, 3 v.p.p., Toronto lietuvių namuose,
Režisuoja Daiva Šikšniutė. 1573 Bloor Street West.

Bilietai po $6 gaunami prie įėjimo.

Visus dalyvauti maloniai kviečia Toronto “Aitvaras

PANASONIC & HITACHI
Video kameros 
nuo-$1199."

Prašome atsinešti šio 
skelbimo iškarpą ir 

gausite NEMOKAMAI 
vieną video kasetę E120

VMS
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

VCFl

a a r-=3
i & «
'rzd

pĮįįįSŽiSB"

Radijo su 
kasetėmis 
nuo-$39."

Audio 
kasetės 
90 minučių 
tik $0.75

-O

CD

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

c/>

U) m 
į,
U)

2

EDMUNDAS M. PAKŠTAS

Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 
Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

Juozas (Joseph)

west realty Inc., realtor 
an Independent member broker

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

FAX 233-0285

769-1616

DRESHER Ltd
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

INSURANCE
1J IVlL^ rl lLIV 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*

DRAIDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Anapilyje vykdomas SOS vai
kams vajus balandžio 14 d. po Mi
šių parapijos salėje. Renkami įvai
rūs daiktai Lietuvos vaikučiains- 
našlaičiams ir vargšams. Priimami 
siuntimui paruošti ir vartojimui 
tinkami įvairūs daiktai: kūdikėlių 
drabužiai, botai, batai, kojinės, 
marškiniai, kelnės, pižamos, žais
liukai ir t.t. Priimami nevartoti 
čiulptukai (pacifiers), medžiagi
nės palutės, bonkutės ir t.t. Taipgi 
priimama finansinė parama per
siuntimo išlaidoms padengti. Šį 
vajų Anapilyje tvarko Ona Naru- 
šienė.

— Lietuvos min. pirm. Gedimino 
Vagnoriaus susitikimas su lietu
vių visuomene bus balandžio 21, 
sekmadienį, 1 v.p.p. Anapilio sa
lėje. Jis taipgi dalyvaus mūsų šven
tovėje 11 v.r. Mišiose.

— “Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai 
balandžio 21, sekmadienį, švęs savo 
globėjo Šv. Jurgio šventę bei savo 
40 m. veiklos sukaktį. Ta proga mū
sų šventovėje iškilmingai su savo 
vėliavomis jie dalyvaus 9.30 v.r. Mi
šiose, o po Mišių turės iškilmingą 
sueigą buvusioje Anapilio parodų 
salėje, antrame aukšte.

— Pirmosios Komunijos iškilmės 
mūsų parapijoje bus balandžio 28, 
sekmadienį, 11 v.r. Mišių metu. Pir
moji išpažintis vaikučiams bus ba
landžio 24, trečiadienį, 6 v.v.

— Palaidoti: balandžio 3 — a.a. 
Monika Baltrukonienė; balandžio 4 
— a.a. Algirdas Šukys, 56 m. amžiaus.

— Metinis jaunųjų talentų pasiro
dymas įvyks balandžio 28, sekma
dienį, 12.30 v.p.p. Anapilio salėje. 
Prašome jaunimą, besimokantį dai
navimo, muzikos instrumentų meno, 
deklamavimo, skulptūros ir tapy
bos, registruotis pas Slavą Žieme- 
lytę tel. 823-7261. Pasirodymą ruo
šia mūsų parapijos tarybos kultū
rinė sekcija.

— Mišios balandžio 14, sekma
dienį, 9.30 v.r. — už a.a. Bernardą ir 
Juliją Šturmaičius, 11 v.r. — už para
piją; Wasagoje 2 v.p.p. — už Kaspera
vičių šeimos mirusius.

Aukos Lietuvių 
slaugos namams

$2,000 - J. Astrauskas; $1,000 - 
P. Venckus; $500-KLK moterų drau
gijos Prisikėlimo skyrius.

A.a. Jono Žėko atminimui aukojo: 
$60 - M.J. Astrauskai; $50 - V.T. Gra
žuliai, A.V. Buragai; $20 - L. Balsie
nė, V. Birštonas, I. Ignaitienė, D.A. 
Keršiai, A. Pavilionis, E. Radavičiū- 
tė; $10 - J. Janušas, A. Masiulis, Z. 
Šimkus; $5 - A. Lukošienė, A. Taut- 
kuvienė, G. Venskaitis.

Statybos fonde yra $410,195. Au
kos priimamos “Paramos”, Prisikė
limo parapijos ir “Talkos” kredito 
kooperatyvuose. Aukos atleidžia
mos nuo valstybinių mokesčių. Au
kas galima siųsti ir tiesiogiai šiuo 
adresu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St., W. To
ronto, Ont. M6P 1A6.

V. Landsbergio knyga “Atga
vę viltį” jau išspausdinta. Lei
dinys gausiai iliustruotas, tu
rintis daugiau kaip 277 psl. ir 
apimantis nepriklausomybės at
statymą ir Sąjūdžio veiklos lai
kotarpį iki 1990 m. gruodžio mė
nesio. Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos pirmininko V. Lands
bergio pavedimu, knygos išleidi
mu rūpinosi KLB valdyba. Ją 
spaudai paruošė Ramūnė Saka- 
laitė-Jonaitienė, surinko “Tė
viškės žiburių” spaustuvė, korek
tūras atliko Birutė Juozapavi
čienė, spausdino Banaičių šei
mos spaustuvė — “Time Press” 
Toronte. Išleista 3,000 egz. Kai
na, įskaitant persiuntimo išlai
das, Kanadoje $20, JAV-se $18. 
Užsakymus priima A. Juozapavi
čius, 68 Princeton Road, Etobi
coke, Ont. M8X 2E4, Canada, tel. 
(416) 239-0995; V. Kamantas 1851 
Skyview Drive, Sparta, MI 49345, 
USA, tel. (616) 887-1436. Kartu 
priimamos ir aukos PLB Pagal
bos Lietuvai vajui. Inf.

Toronto miestas jau antri me
tai iš eilės jungiasi į plačios ap
imties sąjūdį, pavadintą “Earth 
Day”, kurio tikslas atkreipti dė
mesį į gamtosaugą, taršą ir aug
menijos naudą miestams. Šių 
metų programa bus pradėta ba
landžio 21, sekmadienį, eitynė
mis. Visos savaitės užsiėmimuo
se numatomi medelių sodini
mai, Svarinimai ir kiti naudin
gi darbai. Inf.

Atitaisymas. “TŽ” 14 nr. 3 psl. 
įdėtoje nuotraukoje dainuoja ne 
Loreta Apanavičiūtė, o Loreta 
Asanavičiūtė. Ji buvo sužeista so
vietų tanko vikšrais Kruvinąjį 
sausio sekmadienį prie Vilniaus 
televizijos bokšto ir mirė ligoni
nėje.

IŠNUOMOJAMAS butas ramaus bū
do vyresnio amžiaus nerūkančiam 
asmeniui. Skambinti tel. 536-4968 
Toronte.

JAUNA MOTERIS laisvai kalban
ti angliškai ieško darbo nuo gegu
žės mėnesio. Skambinti tel. 848-4279.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS High 
parko rajone. Skambinti tel. 604- 
0350 po 5 v.v.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį parapi

jos tarybos jaunų šeimų sekcija 
suruošė vaikams “Velykų bobutę”. 
Programą atliko Lietuvos kanki
nių parapijos vaikų choras. Vaiku
čiai buvo pavaišinti vaisvandeniais, 
sausainiais bei apdovanoti lauktu
vėmis.

— Balandžio 6 d. palaidotas a.a. 
Jonas Maniuška, 89 m.; balandžio 
8 d. —a.a. Juozas Dragašius, 91 m.

— Seminaras, kuris gvildena temą 
iš ateinančio sekmadienio liturgi
nių Šv. Rašto skaitinių, vyksta mū
sų šventovėje trečiadieniais, 7 v.v.

— KLK moterų draugijos Prisikė
limo parapijos skyrius rinko aukas 
“Caritas" labdaros organizacijai 
Lietuvoje per parapijos metines 
rekolekcijas ir surinko $1,485. Susi
rinkimas — balandžio 28 d., po 11.30 
v.r. Mišių, Parodų salėje.

— Metinis parapijos susirinkimas
— ateinantį sekmadienį po 11.30 v.r. 
Mišių didžiojoje parapijos salėje.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
vyksta seselių namuose po 10.15 v.r. 
Mišių. Pirmosios Komunijos iškil
mės — gegužės 5 d. per 10.15 v.r. Mi
šias.

— Sutvirtinimo sakramentui pasi
ruošimo pamokos vyksta po 10.15 v.r. 
Mišių klebonijos patalpose. Sutvir
tinimą teikia J. E. vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM, gegužės 12 d. per 
10.15 v.r. Mišias.

— Mišios balandžio 14, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Leonardą Vai
tekūną, 9.20 v. r. Gegužių šeimos 
mirusius, 10.15 v.r. — už a.a. Balį 
Radzevičių, Joną ir Agotą Markevi
čius, Padėkos intencija, 11.30 v.r.
— meldžiant Lietuvai laisvės.

Dail. Reginos Žiūraitienės ta
pybos ir dail. Denis Kleine skulp
tūros darbų paroda š.m. balan
džio 28 - gegužės 17 d.d. vyks 
McLaren-Barnes Gallery patal
pose, 133 Reynolds Street, Oak
ville, Ont.

Lietuvos respublikos aukščiau
sioji taryba Velykų šventės pro
ga atsiuntė “TŽ” redakcijai šį 
sveikinimą: “Mielieji, Jūs toli, 
tačiau nuolat jaučiame Jūsų pa
ramą, Jūsų meilę Tėvynei Lietu
vai. Sveikiname Jus su Švento
mis Velykomis, linkėdami visa
da prisiminti Angelo žodžius mo
terims tą rytą: ‘Kam ieškote gy
vojo tarp mirusiųjų. Jo čia nėra, 
jis prisikėlė’. Tikėjimas Prisikė
limu tepadeda mums matyti ir my
lėti gyvąją Lietuvą. Su pagarba
— Vytautas ir Gražina Landsber
giai. Vilnius, 1991 m. kovo mėn”.

Sveikinimo tekstas (atskiras 
lapelis) įdėtas į spalvingą atviru
ką, vaizduojantį Vilniaus arkika
tedrą, Gedimino kalną ir Tris 
kryžius. Šis svekinimas yra skir
tas visiems “TŽ” skaitytojams.

“TŽ” redakcija Velykų proga 
yra gavusi ir daugiau sveikini
mų iš įvairių kraštų. Už visus 
juos reiškiame brolišką padėką 
ir džiaugiamės skaitytojų gerais 
linkėjimais šiam savaitraščiui.

A.a. J. Sadausko atminimui S. 
Matulionis “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A.a. V. Girdausko atminimui, 
užjausdamas artimuosius, A. Ga- 
čionis “Tėviškės žiburiams” au
kojo $35.

A.a. Z. Labucko atminimui, liū
desio ir skausmo valandoje už
jausdama žmoną Jadvygą, sūnus
— Joną, Vytą, Zigmą ir Saulių, 
Viktorija Jasiūnienė su dukro
mis — Violeta ir Dalia “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $25.

A.a. Algirdui Šukiui, mylimam 
žentui mirus, užjausdama jau
nystės draugę Veroniką Kubi
lienę, J. Šileikienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $30.

A.a. Algirdo Šukio atminimui, 
užjausdami mamą, žmoną Vidą, 
dukrą Julę, sūnų Paulių, sese
ris — Joaną ir Birutę bei jų šei
mas, Stasė ir Sigitas Zubrickai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $30.

A. a. V. Girdausko atminimui 
Albinas Gačionis su šeima “Tė
viškės žiburiams” aukojo $35.

Netekus mylimo brolio, užjaus
dama seserį Birutę Tamoliū- 
nienę, Račkų šeima iš Waterloo, 
Ont., vietoje gėlių “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

A. a. Leonardo Žyvatkausko 
antrųjų mirties metinių prisi
minimui žmona Mėta “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

KLKM draugijos Prisikėlimo 
parapijos skyrius “Tėviškės ži
buriams” atsiuntė auką $100.

Norėtų susirašinėti
Simona Pavilionytė, 15 metų, 

norėtų susirasti draugų Kanadoje 
ir susirašinėti. Rašyti angliškai 
arba lietuviškai šiuo adresu: Sodų 
51-10, 235720 Palanga, Lithuania.

Virginija Karbauskaitė, 21 m. 
amžiaus “TŽ” skaitytoja, norėtų su
sirašinėti su išeivijos lietuviais. 
Jos adresas: V. Karbauskaitė, Tau
ragės raj., Žygaičiai, Lithuania.

Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba ir Pagalbos Lietuvai 
vajaus komitetas kviečia lietuvių visuomenę dalyvauti

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTERIO PIRMININKO 
GEDIMINO VAGNORIAUS PRIĖMIMUOSE, 

rengiamuose įvairiose Kanados lietuvių apylinkėse
OTAVOJE: balandžio 16, antradienį, 8 v. v., parlamento rūmuose Lietuvos min. 

pirmininko priėmimas ir Pagalbos Lietuvai vajaus lėšų telkimo vakaras. Rengia KLB Otavos 
apylinkės valdyba, pirmininkaujama Ritos Rudaitytės.

TORONTE: balandžio 17, trečiadienį, 8 v.v. — 10 v.v., svečio priėmimas Lietuvos 
konsulate. Ruošia-gen. Lietuvos konsulas H. Lapas ir p. G. Lapienė. įėjimas-su pakvietimais. 
Balandžio 19, penktadienį, 7.30 v.v. - 10 v.v. priėmimas Prisikėlimo parapijos 
salėje ir Pagalbos Lietuvai vajaus komiteto lėšų telkimo vakaras su vyno-sūrio 
vaišėmis. Komiteto pirmininkas - V. Bireta. įėjimo bilietas asmeniui - $35, kurių $25 bus atlei
džiami nuo pajamų mokesčių. Bilietai gaunami parapijų salėse ir Lietuvių namuose sekmadieniais, o 
KLB raštinėje pas D. Deksnytę - bet kada tel. 533-3292.
Balandžio 20, šeštadienį, apsilankymas Maironio mokykloje.
BALANDŽIO 21, SEKMADIENĮ, Svečias dalyvaus pamaldose Lietuvos kankinių šventovėje 
11 v.r.. Nuo 1 v.p.p. iki 3 v.p.p. - IŠKILMINGAS LIETUVOS MINISTERIO PIRMININKO 
SUTIKIMAS DIDŽIOJOJE ANAPILIO SALĖJE ir PAGRINDINIS JO PRANEŠIMAS APIE 
DABARTINĘ BŪKLĘ LIETUVOJE. Rengia KLB krašto valdybos kultūrinė komisija, pirmi
ninkaujama Irenos Ross, ir komitetas.

HAMILTONE: balandžio 18, ketvirtadienį, 7.30 v.v. -10 v.v., AV par. Jaunimo 
centre, priėmimas ir Pagalbos Lietuvai vajaus komiteto lėšų telkimo vakaras. įėjimas asmeniui-$15. 
Rengia KLB Hamiltono apylinkės valdyba, pirmininkaujama Reginos Bagdonaitės-Chiarelli.

LONDONE: balandžio 20, šeštadienį, 7.30 -10 v.v., lietuvių parapijos salėje 
priėmimas ir Pagalbos Lietuvai vajaus lėšų telkimo vakaras. Rengia KLB Londono apylinkės valdyba, 
pirmininkaujama Pauliaus Kuro.

KALGARYJE IR EDMONTONE: balandžio 21, sekmadienį, iš Toronto min. pir
mininkas išvyksta į Kanados vakarus. Jo priėmimus tvarko KLB Edmontono ir Kalgario apylinkės.

MONTREALYJE: balandžio 23, antradienį, min. pirmininko išleistuvės pietų metu. 
Rengia KLB Montrealio apylinkės valdyba, pirmininkaujama Arūno Staškevičiaus.

Medžiotojų ir žuklautojų klubas “TAURAS” 
maloniai kviečia į TRADICINĮ METINĮ I

PROGRAMOJE: Toronto lietuvių vyrų choras “Aras”.
Žvėrienos vakarienė su vynu. Šokiams gros "Good Time Boys". 
įėjimas - $20. Pakvietimai gaunami Lietuvių namų popietėse, pas J. Šimkų 
tel. 231-9425, V. Drešerio draudos įstaigoje tel. 233-3334, pas klubo narius, 
Lietuvių namų raštinėje tel. 532-3311 ir prie įėjimo. Rengėjai

20 sukaktuvini 20 metų

1991 metų balandžio 27, šeštadienį, 5 valandą po pietų, 
Bishop Francis Marrocco Secondary School auditorijoj, 1515 Bloor street west 
(Bloor-Dundas gatvių kampas, 3 min. nuo Lietuvių namų). įėjimas tik į koncertą - laisva auka. 

PROGRAMOJE visos tautinių šokių grupės: vaikučiai, studentai, vyresnieji, veteranai 
ir naujoji karta. Po koncerto vykstame į balių-šokius Lietuvių namuose.

VAKARIENĖ-ŠOKIAI -
7.30 vai. vakaro Toronto Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje. 
Šilta vakarienėse vynu, bufetas su stipriais ir gaivinančiais gėrimais, turtinga loterija bei kitos staigmenos. 

Šokiams gros orkestras “Žagarai”.
Stalai numeruoti (10 prie stalo). Rezervuokite skambindami J. Vitkūnas tel. 621-9671 ir Lietuvių namų 
popietės metu. Bilietai $20 asmeniui.

Remkime šokantį-dainuojantį jaunimą. Tėvų komitetas

Toronto ligoninės The Hospi
tal for Sick Children fondas š. m. 
birželio 1-24 d.d. per CFTO-TV 
stotį rengia Children’s Miracle 
Network teletoną. Užsibrėžta 
surinkti 2.3 mil. dolerių, kurie 
padėtų fondui šioje ligoninėje 
įvykdyti medicinos technologi
jos bei tyrimų įsipareigojimus.

Metinis “Tėviškės žiburių” 
spaudos vakaras balandžio 6 d. 
didžiojoje Anapilio salėje, su
traukęs daug tautiečių iš Toron
to ir apylinkių, praėjo sėkmin
gai. Meninę programą atliko Ni
jolės Benotienės vadovaujamas 
Anapilio jaunimo choras, papil
dytas grupe instrumentalistų. 
Vaišės, šokiai ir loterijų laimi
kiai išjudino visus vakaro daly
vius ir paliko prisimintinų įspū
džių. S. (Plačiau kt. nr.)

Administracija prašo prenu
meratorius ir bendradarbius, 
palaikančius su “TŽ” ryšius paš
tu, jei įmanoma, vartoti kaip ga
lima įvairesnius pašto ženklus. 
Įdomesnių ženklų paklausa fila
telijos parduotuvėse yra gana 
didelė. Toronto lietuvių filate
listų dr-jos narys K. Kaminskas 
gautus iš “TŽ” pašto ženklus par
duoda ir tokiu originaliu būdu 
prisideda prie mūsų savaitraš
čio nuolatinės paramos. Už tal
ką ačiū visiems.

rte •••• i^ii

Metinis “PARAMOS” 
kredito kooperatyvo 

(A

narių susirinkimas C*
įvyks š. m. balandžio 14, sekmadienį,
3 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose.
Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų. 
Prašome atsinešti nario knygutes.

, VALDYBA

VYRAS SU ŽMONA IŠ LIETUVOS 
ieško pigaus kambario vasarai. Ga
lėtų padėti namų ruošoje arba įren
gimo darbuose. Skambinti Antanui 
tel. 259-9940 dienos metu.

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

1991 m. 
balandžio 13, 
šeštadienį, 
6 v.v., 
Toronto 
Lietuvių 
namuose. 
(1573 Bloor St.W.)

nuoširdžiai 
. kviečia 

visuomenę į

MOTERIS IŠ LIETUVOS ieško 
darbo. Skambinti tel. 452-9769.

“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.

Kun. Kastytis Ramanauskas iš 
Vašingtono Didžiąją savaitę sėk
mingai pravedė rekolekcijas AV 
šventovėje.

Į Prisikėlimo pamaldas prisi
rinko pilna AV šventovė tikinčių
jų. Mišias atnašavo, pamokslą pa
sakė ir procesijai vadovavo kun. 
K. Ramanauskas. Įspūdingai gie
dojo parapijos choras ir sol. Gina 
Čapkauskienė. Vargonavo Mme M. 
Roch, chorui dirigavo muz. Alek
sandras Stankevičius. Po pamal
dų dauguma rinkosi į parapijos 
salę pasisveikinti Velykų proga 
ir pasivaišinti vynu, kava ir pyra
gais.

Pirmoji Komunija AV šventovė
je bus gegužės 5 d. per 10 vai. Mi
šias.

G raitas ir tikslus patarnavimas

Tel. Bus.: 722-3545 PETRAS ADAMON1S
Res.: 256:5355 C. I. B.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

LITAS
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard

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

MOKA UŽ:
Certifikatus .................. 9’/?%
Term, indėlius:

1 metų .,................ 81/z%
180 d.-364 d........ 81/4%
120 d.-179 d........ 8 %
60 d.-119d........ 8 %
30 d. - 59 d........ 73/4%

Nekiln. turto nuo 11

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

EURO^įGlFT
• GREITAS TRANSATLANTINIS PATARNAVIMAS-DOVANŲ PINTINĖ • 

Dovanas pristatome jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje per 48 valandasl 
Gera galimybė apdovanoti artimuosius bet kokia proga! Nereikia rūpintis - 

pristatome asmeniškai. Dovanų pintinėje (gift basket) siunčiame: 
Gėles, kvepalus (Nina Ricci), kavų (Nescafe), rūkytų kumpį, medų, 

alyvų aliejų, riešutus, šokoladų.
Pasiteiraukite apie Motinos dienos, vestuvių ir kitų sukakčių dovanas.

EURO-GIFT Tel. 416-234-5842
2645 Bloor St. W„ Suite 403, Toronto, Ont., Canada M8X 1 A3

“Paramos” 
kredito kooperatyvo 

valdyba praneša, kad yra sudaryta nomi- 
nacinė komisija rinkimams balandžio 14 
dieną į valdomuosius “Paramos” organus.

Nominacinė komisija yra šios sudėties:

Stasys Grigaliūnas 
Birutė Jankauskienė 
Juozas Norkus

Kandidatus gali siūlyti du pilnateisiai “Paramos” na
riai, gavę raštišką siūlomo kandidato sutikimą. (Siūlymo 
formas galima gauti “Paramos” raštinėje). Siūlymus, ad
resuotus nominacijos komisijai, siųsti “Paramos” raštinėn 
arba įteikti prieš susirinkimą. VALDYBA

GĖLĖS VESTUVĖMS
Meniškai paruošiamos gėlių puokš
tės visam vestuvių pulkui. Kreiptis 
į Valę Siminkevičienę tel. 595-9761 
Toronte.
PARDUODAMAS grynas bičių 
medus. Kreiptis pas bitininką J. 
Norkų (didesnius kiekius prista
tau į namus) tel. 389-8179. Taip pat 
galima gauti Anapilio knygyne.

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

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.

Aušros Vartų parapijos choras 
birželio 24 d. skrenda į Lietuvą 
ir dalyvaus “Kryžių ir Rūpintojė
lių Lietuva” atlikime. Kartu vyks
ta choro koordinatorius sol. Anta
nas Keblys, vienas kantatos solis
tų. Kantata bus atlikta Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje ir Žemaičių 
Kalvarijoje. Gaila, kad kantatos 
autoriai poetas dr. Henrikas Na- 
gys ir kompozitorius Aleksandras 
Stankevičius šiuo metu į Lietuvą 
vykti negali. “Kryžių ir Rūpinto
jėlių Lietuva” pirmą kartą buvo 
atlikta 1987 m. gegužės 23 d. Mont
realio šv. Kazimiero šventovėje. 
Dainavo kitų dainos vienetų su
stiprintas Aušros Vartų parapi
jos choras su solistais G. Čapkaus- 
kiene, Slava Žiemelyte, Vaclovu 
Verikaičiu ir Ant. Kebliu. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special............... 6'/z%
Taupymo - su gyv. dr.......... 6 %
Taupymo-kasdienines..... 6 %
Einamos sąsk...........................41/z%
RRIF-RRSP-term...........  10 %
RRIF-RRSP-taup............ 63/4%

IMA UŽ:
%, asmenines - nuo 121/4%

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

NORIME IŠSINUOMOTI Wasago
je 2-3 miegamųjų jaukų vasarnamį 
prie vandens liepos 14-27 d.d. arba 
liepos 28 - rugpjūčio 11 d.d. Skam
binti tel. (416) 259-4483.

IEŠKOMA LIETUVIŠKAI KAL
BANTI MOTERIS ar mergaitė, ga
linti dienos metu nuo pirmadienio 
iki penktadienio prižiūrėti dvejų 
metų mergytę Bloor West Village 
apylinkėje. Atlyginimas pagal su
sitarimą. Skambinti po 15-tos vai. 
tel. 762-9311.

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.


