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PRANEŠIMAS IS EUROPOS

Austriški įspūdžiai iš EstijosPavasariui atėjus, judėjimas vėl prasideda. Planuoja
mos kelionės, atostogos, nes atėjo laikas po ramesnių žie
mos mėnesių paįvairinti kasdienybę, pasiblaškyti plates
nių horizontų pašalėse. Ir sėsliausi žmonės šiek tiek ati
trūksta nuo savo darbų bei sodybų.

VIENA pajudėjimo kryptis —jau pakankamai įpras
ta ir daugelio tartum įsisavinta, prasmingai moty
vuojama — tai Lietuva. Kelionių biurai, pasiruošę 
visiems patarnauti, siūlo savo paslaugas, varžosi, nori bū

ti labai užimti per visų šį judrų vasaros sezoną. Jų patar
navimais naudojasi pavieniai asmenys, grupės, suorgani
zuotos ekskursijos. Netikrumai, ypač po sausio 13-tosios 
įvykių, ir pačioje Sovietų Sąjungoje kone kasdien iškylan
čios problemos bei krizės, kai kuriuos, ta mieląja krypti
mi pasiruošusius judėti, prilaiko. Bet vis dėlto keliauto
jų, atrodo, netrūksta, juoba, kad padrąsinančių laiškų at
eina iš tėvynės, kuri, nors ir nelengvu būdu, atkakliai stu
miasi į priekį. Iškylantys neramumai, kaip girdėti, turis
tų beveik nepaliečia. Lietuvos vyriausybė, kai tik atsiran
da išeivių lankymosi klausimas, skatina ryšius dažninti ir 
plėsti, kad tuo išeivija ir tautos kamienas konkrečiai dva
siniu ir fiziniu sąlyčiu vis jaustųsi kaip vienas, nebedalo- 
mas ir tuo pačiu keliu žygiuojantis vienetas. Nėra abejo
nės, kad šitoji įžvalga padėjo apsispręsti į Lietuvą šią va
sarą vykti Šiaurės Amerikos sportininkams, Toronto “Vo
lungės” chorui ir kitiem vienetam. Nebekalbant jau apie 
tikrą ir napamainomą galimybę išeivijos jaunimui sustip
rinti ar atnaujinti patriotines nuotaikas, tokio organizuo
to pobūdžio išvykos virsta reikšmingu atoliepiu eiti išvien 
su tauta. Ir juo tasai judėjimas Lietuvos kryptimi didės, 
juo labiau stiprėsime mes patys ir stiprinsime tėvynėje 
savo teises bei laisvę ginančius seses, brolius. Reikia ma
nyti, kad šitokį judėjimą ir išeivijos ryšius su tautos kamie
nu atidžiai stebi nematomos Vakarų sostinių akys. Mūsų 
laikysena ir aiškus užsiangažavimas savosios tautos rei
kalams politinių dokumentų sąlankoje yra vienas svarbes
niųjų lapų.

NEMAŽESNIS, tarpais gal net ir didesnis, judėjimas 
vyksta ir išeivijos kryptimi. Ritasi banga po ban
gos: ansambliai, įvairūs muzikiniai vienetai, pa
vieniai solistai, muzikantai, filmų gamintojai, sportinin

kai, mokslininkai. Rodos nebėra dienos, kad kas nors iš 
Lietuvos neatvažiuotų. Giminės vyksta pas gimines, gru
pės pas iškvietėjus. Visiems iškyla nauji skirtingo pasau
lio horizontai, žibančios medžiaginio gyvenimo tvirtovės, 
kurių bokštai, rodos, jau ir patį dangų siekia. Atvykę į tas 
“aukso šalis” tarp viliojančių gėrybių, nuolatinio skubė
jimo ir moderniškumo aukštumas pasiekusių naujovių su
randa dar ir savąjį žmogų, per penkiasdešimt metų nepa- 
skendusį blizgančiame margumyne ar savo uždaro kiemo 
rūpestėliuose; suranda lietuviškai kalbantį prieauglį, ša
kotą organizuotumą, sakytume, senojo tipo miniatiūrinę 
Lietuvą, kuri stengiasi bent kiek patenkinti išeivio dvasi
nius poreikius. Šitas susitvarkymas išeivijos lankytojus 
stebina (ir turbūt džiugina) gal net daugiau negu puošnios, 
erdvios ir turtingos parduotuvės. Bendrųjų siekių požiū
riu tokios išeivijos suradimas žymiai praplatina jos reikš
mę. Ne vieną čia atvykusį priverčia pažiūrėti, kad tarp tų 
“aukso kalnų” vingiuotuose ir siauruose tarpekliuose yra 
išsilaikęs ir už auksą brangesnis turtas — nepasikeitusi 
ir nesusilpnėjusi meilė Lietuvai. Ta brangenybė, išsaugo
ta ir spinduliuojanti, šiandien jau turi būti naudojama įvai- 
riaformei nepriklausomybės įgyvendinimo talkai. Šitų už
davinių perspektyvoje lankytojai iš Lietuvos turėtų atsi
minti, kad išeivis nėra vien tik turtingasis “dėdė iš Ameri
kos”. Klajokliškų dešimtmečių nostalgija jam įspaudė ki
tą vardą. C.S.

Kanada komisijų kryžkelėje
Kanados ir Kvebeko reika

lams spręsti buvo sudarytos 
net trys komisijos. Dvi sudarė 
Kanados premjero R. Bouras- 
sos liberalų vyriausybė, vieną 
— Kanados ministeris pirm. 
B. Mulroney su konservatorių 
vyriausybe. R. Bourassos ko
misijos pagrindinį dėmesį sky
rė Kvebeko reikalams, B. Mul- 
ronio — visos Kanados.

Ministeris pirm. B. Mulro
ney savo komisiją pavadino 
Kanados piliečių vienybės fo
rumo grupe. Jon jis įjungė dvy
lika žymių kanadiečių iš vi
sos Kanados, vadovu pasirin
kęs žurnalistą K. Spicerį, lai
kinai pasitraukusį iš Kanados 
radijo ir televizijos komisijos 
pirmininko pareigų. Forumo 
grupė, važinėdama po visą Ka
nadą, specialiose diskusijose 
susipažįsta su kanadiečių nuo
monėmis Kanados vienybės ir 
jos ateities reikalais. Jos na
riai savo tyrimus užbaigs ir jų 
išvadas paskelbs iki š.m. lie
pos 1 d. Šiai datai yra pasirink
ta tautine švente laikoma Ka
nados diena, primenanti 1867 
m. sudarytą federacinę Kana
dos valstybę. Forumo grupės 
pranešime bus aptarti ir tri
jų komisijų kryžkelėje stovin
čios Kanados ryšiai su Kve
beku.

Kvebeko komisijos
Abi Kvebeko premjero R. 

Bourassos sudarytos komisi
jos jau baigė darbą. Pirmoji 
liberalų komisija, vadovauja
ma advokato J. Allairo, paruo
šė politinę studiją Montrealy- 
je kovo 8-10 d.d. įvykusiam Kve
beko liberalų partijos suvažia
vimui. Ta studija atskleidė li
beralų reikalavimus Kanadai 
dėl Kvebeko provincijos pasi
likimo federacijoje. Plačiai 
nuskambėjo suvažiavime pri
imti net 22 per dideli liberalų 
reikalavimai Kvebeko dery
boms su Kanada, palaužiantys 
jos federacinės vyriausybės 
decentralizuotą nugarkaulį.

Tais per dideliais reikala
vimais liberalai, atrodo, sie
kė politinės atsvaros savo rin
kiminėje kovoje su J. Parizeau 
separatistais, norinčiais Kve
beką atskirti nuo Kanados. 
Premjeras R. Bourassa teisi
nosi, kad niekas jo neprivers 
laikytis visų liberalų suvažia
vime padarytų nutarimų.

Parlamentinėn Kvebeko po
litinės ir konstitucinės atei
ties komisijon premjeras R. 
Bourassa įtraukė 36 narius — 
ne tik pasižymėjusius kvebe- 
kiečius, bet ir visų provinci
nio parlamento partijų atsto
vus. Komisijos vadovais įsijun
gė buvęs bankininkas M. Be
langer ir “Domtar” bendrovės 
pirm. J. Campeau. Apklausos 
nutarimus ši Belanger-Cam
peau komisija provinciniam

Kauno kunigų seminarijos klierikai žygiuoja pamaldomis i arkikatedrą-baziliką. Dabartiniu metu seminarijoje 
studijuoja apie 250 klierikų. 1990 metų pabaigoje ši seminarija atšventė 125-rių metų veiklos sukaktį ir išleisdi- 
no specialų iliustruotą leidinį. Ši nuotrauka - iš leidinio “Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija”

Lietuvos ministerio pirmininko Gedimino Vagnoriaus Kanadoje sulaukus

Ženkime žingsnis į žingsnį 
su Lietuva jos nepriklausomy
bės įtvirtinimo kelyje. Tai KLB 
Pagalbos Lietuvai vajaus komi
teto šūkis einant į milijoninio 
vajaus pabaigą. Nuo 1990 m. 
pavasarį paskelbto užsimoji
mo sutelkti Lietuvai vieną mi
lijoną dolerių jau nueita gana 
toli. Kanados lietuviai vienin
gai atsiliepė į KLB Pagalbos 
Lietuvai vajaus komiteto pra
šymus bei skatinimus. Beliko 
dar ketvirtadalis kelio iki užsi
brėžto tikslo. Vajaus komite
tas prašo visuomenę nepasi
duoti abejonėms ar per dide
liam pesimizmui, kuris dauge
lį užgulė ypač po 1991 m. sau
sio 13 d. įvykių. Įvykdykime sa
vo užmojį iki galo!

Pagalbos Lietuvai vajaus vi
sos lėšos laikomos Toronte, 
Prisikėlimo parapijos banke
lyje, atskiroje PLB vajaus są
skaitoje. Surenkamos lėšos ’ 
neina tiesiogiai tuojau pat į 
Lietuvą. Jos laikomos Kanado
je ir iš čia yra naudojamos tik
tai Lietuvos respublikos AT 
pirmininko Vytauto Landsber
gio ir Aukščiausiosios tarybos 
nurodymu. Projektai, kuriems 
naudojamos lėšos iš vajaus ka
sos, ateina iš Lietuvos arba su
daromi susitarus tiesiogiai su 
Lietuva. Pinigams išmokėti 
reikalingas PLB pirmininko 
dr. Vytauto Bieliausko, KLB 
vajaus komiteto ir KLB valdy
bos pritarimas, ir tai tik su Vy
tauto Landsbergio parašu ant 
projekto apybraižos.

Ne visi projektai yra auto
matiškai vykdomi. Dėl kai ku
rių yra tariamasi su Lietuva — 
ieškomi kiti būdai finansuoti 
iš kitų šaltinių; pasiūlomi kiti

Kvebeko parlamentui paskel
bė prieš Velykas.

Referendumas
Advokato J. Allairo vadovau

ta liberalų komisija pasižymė
jo dvidešimt dviem per dide
liais Kvebeko reikalavimais 
Kanadai, o Balenger-Campeau 
komisijos pagrindinis dėme-

(Nukelta j 9-tą psl.)

GEDIMINAS VAGNORIUS, 
naujasis Lietuvos respublikos 

ministeris pirmininkas

projekto variantai, kurie tą pa
tį atliktų kitokiu ar pigesniu 
būdu. Kitaip sakant, vykdant 
projektus yra abipusiai taria
masi iki prieinamas susitari
mas dėl vykdymo.

Taip pat atsiranda projek
tų, kurių vykdymas galės būti 
skelbiamas tiktai po kiek lai
ko, kad nebūtų sukliudytas jo 
įgyvendinimas, nes dabarti
nės sąlygos Lietuvoje nelei
džia besąlyginės veiklos. Va
jaus komiteto nariai visuome
nei yra aiškinę šią padėtį ir 
susilaukė mūsų visuomenės 
supratimo. Užtat vajaus komi
tetas visuomenei yra dėkingas.

PLB valdyba (kuri vajaus 
idėją pasiūlė kraštams), KLB 
valdyba ir vajaus komitetas 
yra įsitikinę, kad žingsniai, 
kuriais Landsbergio vadovau
jama valdžia siekia įtvirtinti 
Lietuvos nepriklausomybę, 
yra teisingi ir remtini. Jaučia
me šventą pareigą dabar, o ne 
rytoj prie šių žingsnių prisidė
ti. Mūsų parama Lietuvai yra 
reikalinga dabar, nes šie me
tai bei sekantys dveji ar treji 
yra sunkiausi po nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimo 
1990 m. kovo 11d. Kai Lietuvos 
nepriklausomybė jau bus vi
siškai daugelio kraštų pripažin

ta, kai Lietuvai bus teikiama 
tiesioginė ekonominė ir poli
tinė pagalba iš įvairių kraštų, 
kai Lietuva bus pajėgi pati pre
kiauti tarptautinėje rinkoje — 
jai nebereikės išeivijos finan
sinės paramos — ji bus pajėgi 
ją užsidirbti pati. Mūsų parei
ga, jei rūpinamės Lietuvos 
ateitimi, yra jai padėti, ypač 
dabar.

Okupantas nesiliauja visais 
jam įmanomais būdais dabar
tinei Lietuvos valdžiai užda
ryti duris į pasaulį, nukirsti 
jos ryšį tarptautinėje areno
je, kliudyti valdžios pareigū
nų išvykimus. Ypač daug sun
kumų susilaukiama, kai Lietu
vos valdžios atstovai rengiasi 
išvykti užsienin Lietuvos rei
kalais. Neprisidėkime prie 
okupanto kėslų, tapdami abe
jingi mūsų remiamos Lietuvos 
valdžios atstovų kelionėms.

Ateitis parodys, ar Lietuvai 
pasiseks savo nepriklausomy
bę visiškai įgyvendinti. Jinai 
už ją kovoja visais frontais. 
Mūsų pareiga jai padėti: 1. Su
daryti Lietuvai būtiną finan
sinį užnugarį, kol ji pati taps 
pajėgi finansiškai tvarkyti sa
vo reikalus tarptautinėje plot
mėje. 2. Nepasiduoti abejin
gumui Lietuvos nepriklauso
mybės siekiams. 3. Padėti 
mums visais prieinamais bū
dais Lietuvos respubliką įtvir
tinti kaip nepriklausomą vals
tybę, t.y. sudaryti jai galimy
bes susitikimams su Kanados 
ir jos provincijų bei kitų kraš
tų valdžiomis; sudaryti ekono
minės paramos galimybes Lie
tuvai iš valdinių bei privačių 
sluoksnių; nenuilstamai orga
nizuoti politinį spaudimą.

Ženkime su Lietuva žingsnis 
į žingsnį tuo pačiu keliu. Ne
leiskime abejingiems tiek čia, 
tiek iš Lietuvos mus nuvesti 
nuo to kelio. Lietuva turi sku
bėti ir dirbti šiame istorijos 
laikotarpyje — dabartyje. Mes 
turime daryti visa, ką galime 
dabar, kad ateity galėtumėm 
su ramia sąžine pasisakyti — 
“aš daviau ... aš dariau visa, 
ką galėjau”. Gabija

A, LEMBERGAS
Austrų savaitraščio Profil 

korespondentas Michaelis Sie- 
gertas, aplankęs Estiją, pasa
kojo, kad socialdemokratų de
putatė Marju Lauristin svajo
ja apie senosios Hanzos pre
kybos ryšių atgaivinimą. Jei 
pavyktų atkurti tokią didelę 
ūkio sąjungą, kuriai priklau
sytų Skandinavija, Lenkijos, 
Vokietijos šiaurės kraštai ir 
Leningradas, tai Baltijos kraš
tams joje tektų reikšmingas 
tilto vaidmuo.

Baltiečiai gerai suvokia, kad 
nuo rusų jie nepabėgs, todėl 
mielai norėtų verstis tarpinin
kavimu. Vakarams nelengva 
suprasti rusišką galvoseną. 
“Mes galėtume prisidėti prie 
Sovietų sąjungos civilizavi- 
mo”, sako Lauristin.

Avangardo kaina
Rusus magiškai traukia švie

sus langas prie Baltijos jūros. 
Čia lengviau gyventi. Kai deš
ra ir sūris išnyko iš Rusijos 
parduotuvių, Estijoje be vargo 
galima gauti šių vadinamo “de
ficito” prekių. Aplamai Estija 
šiandien stovi Rytų avangarde. 
Visokia Rusijos pažanga pir
miausia ateina iš Estijos. Bet 
štai ir padariniai. Iki karo tik 
aštuoni iš šimto Estijos gyven
tojų buvo rusai, dabar jų skai
čius pakilo iki trisdešimties. 
Tie, kurie seniau čia įsikūrė, 
susigyvena su krašto savaran
kiškumo siekiais.

Sociologų apklausos rodo, 
jog ketvirtadalis ar trečdalis 
Estijos rusų vis dėlto palaiko 
nepriklausomybės reikalavi
mą. Kovo 3-sios apklausa tai 
irgi patvirtino. Vis dėlto įspū
dingi Baltijos kraštų balsavi
mai neturi jokios praktiškos 
reikšmės. Niekas nežino, kaip 
įgyvendinti suverenumą, kol 
šiuose kraštuose stovi šimtai 
tūkstančiai sovietų karių.

Estams atrodė, kad jų parla
mentas gudriai pasielgė pa
skelbęs pereinamąjį laikotar
pį į nepriklausomybę. Juk kol 
kas visos telefono linijos su 
užsieniu eina per Maskvą. Ry
šiai su Skandinavija ribojasi 
dviem perkėlos laivais ir ke
liais lėktuvų tarpiniais nusi
leidimais.

Kai Estijos vyriausybė nese
niai norėjo Vakaruose spaus
dinti savo pinigus, prieškario 
kronas, respublikos devizų iš
teklius prižiūrintis Maskvos 
bankas paprasčiausiai atsisa
kė pervesti reikalingas sumas. 
“O be savo valiutos mes nega
lime pravesti jokios gilesnės 
ūkio reformnos”, teigia Estijos 
socialdemokratų partijos va
dovė. Tačiau estai, pasak jos, 
yra gerai pasirengę nepriklau
somybei.

“Tik Dievas gali padėti”
Sovietų Sąjunga — mirštanti 

imperija ir kaip tokia labai pa
vojinga. “Senieji kariškiai no

Šiame numeryje:
Abiem kryptim

Lietuvos valdžia skatina ryšius dažninti ir plėsti
Kanada komisijų kryžkelėje

Neaiški Kanados ateitis
Ženkime drauge su Lietuva!

Lietuvos ministerio pirmininko G. Vagnoriaus sulaukus Kanadoje
Austriški įspūdžiai iš Estijos

Austrijos korespondentai aplankė Estiją
Pražūtingoji “troika”

Dabar sovietus valdo saugumiečiai, juodaberečiai ir kariai
Kunige, palikit mums kryžių...

Vokiečių kunigas susižavėjo kovojančia lietuvių tauta
Tėveli, ar čia tikrai meno paroda?

Baltiečių meno paroda Ontario Hamiltone
Nepriklausomos Lietuvos diplomatas
Petro Klimo šimtosios gimimo metinės

Melvillio “Baltasis banginis” lietuviškai
Garsusis Hermano Melvillio romanas “Moby Diek”

rėtų galbūt suduoti despera
tišką smūgį, bet mes pasitiki
me savo pačių stiprybe ir tarp
tautiniu spaudimu, kad taip 
vis dėlto neatsitiks”, sako Lau
ristin.

Korespondentas užsirašė ir 
pareiškimą vieno estų moky
tojo, balsavimo būstinės ko
misijos pirmininko. Jis aust
rui žurnalistui vokiškai pasa
kė: “Yra ir Dievas, tik jis gali 
estų tautai padėti”.

Iš tikrųjų tik tokia viltis be
lieka, besiklausant nesibai
giančių rusų ateivių skundų. 
Antai rusas jaunuolis Aleksie
jus, kilęs iš būdingos kariškių 
šeimos, giriasi, kad jis balsa
vo prieš nepriklausomybę, ta
čiau esąs ir prieš kariuome
nės naudojimą, sprendžiant 
vidaus konfliktus.

Kitas 38-rių metų matema
tikas Vladimiras, partijos vei
kėjas iš šiaurės rytų dalies, 
kur sutelktos didžiosios ga
myklos, nepatenkintas, kad Es
tijos televizija per mažai lai
ko skyrė jų agitacijai. Dar ki
tas jau pražilęs vyras neatme
tė galimybės, kad visas rusiš
kas Estijos kampas gali atskil
ti. Maskvos ministerijos valdo 
apie du penktadalius estų pra
monės. Tačiau daugiausia tai 
įmonės be ateities.

Michael’is Siegert’as savo 
įspūdžius taip susumavo: Bal
tijos šalių žmonės nori išeiti 
iš Sąjungos, bet Maskva apie 
tai nieko nenori girdėti, ir 
ginklai laikinai tyli.

Apklausa pagilino 
nuomonių skirtumus

Vienos dienraščio Die Presse 
korespondentė Helga Engel
brecht irgi neseniai viešėjo Es
tijos sostinėje. Ji pastebėjo, 
kad apklausa dėl Estijos nepri
klausomybės pagilino griovį 
tarp estų ir rusų, netgi iš nau
jo sukiršino nacionalistiškai 
ir nuosaikiai galvojančius es
tus. Karšta rinkiminė agitaci
ja abiejose pusėse vėl sulaikė 
estų ir rusų dialogą, kuris ir 
taip buvęs nervingas.

Korespondentė užrašė tokius 
ruso deputato žodžius: “Mes 
irgi sistemos aukos, kaip estai. 
Daugelis mūsų nori nuo pat 
pradžios įsijungti į naujos res
publikos kūrimą. Bet estai 
mus laiko antros klasės pilie
čiais”.

Kiti sako: “Mes — prieš ne
priklausomybę, nes bijome, 
kad tada mums grės nedarbas 
ir būsime išvaryti, nors čia esa
me gimę”.

Austrė korespondentė mano, 
kad estai turi ir tarpusavio 
problemų, nes “kraštutiniai 
ekstremistai” ragino referen
dumą boikotuoti. Pasak jos, 
šiuo metu Estijoje reiškiasi 
trys reikšmingos politikos jė
gos: rusų mažumos privilegijas 
ginantis “Interfrontas”, Esti
jos piliečių kongresas ir par
lamentas.
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Kitataučių spaudos atgarsiai

Pražu t ingoji “ troika ? ? VYTAUTAS A. DAMBRAVA 

Sovietų Sąjungą dabar valdo ne prezidentas Gorbačiovas, o trijulė, kurių sudaro 
saugumiečiai, juodaberečiai ir kariai

Gorbačiovo referendumas 
Lietuvoje

Varšuvos dienraštis “Gazeta 
Wyborcza” kovo 19 d. laidoje 
rašo: “Lietuvoje, pagal TASS’o 
pranešimą, balsavo 652.000 as
menų, kurių 96.7% balsavo 
‘taip’. Šalčininkų rajone, ku
riame lenkai sudaro daugumą, 
balsavime dalyvavo 76%, ku
rių 97.8% balsavo ‘taip’. Vil
niaus rajone (be Vilniaus mies
to) balsavo 48%, o Sniečkuje, 
kur vyrauja rusai, 61%. (...) 
Maciejkianiec, Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos narys pa
reiškė, kad toks balsuotojų 
nuošimtis Šalčininkų rajone 
yra galimas, tačiau tikriausiai 
jis būtų daug mažesnis, jeigu 
nebūtų buvę lankomasi na
muose su balsavimo dėžėmis. 
Esant tokiai padėčiai žmonės 
bijojo nebalsuoti”.

Paryžiaus savaitraštis “Rus- 
kaja Mysl” kovo 22 d. laidoje 
rašo, kad Lietuvon buvo atvež
ta 2.5 mil. balsavimo kortelių, 
o Vilniuje buvo atidarytos 23 
balsavimo būstinės: kompar
tijos rajoninių komitetų pa
statuose, kareivinėse, geležin
kelio stotyje, orauostyje ir kai 
kuriose įmonėse.

Oficialūs referendumo duo
menys, pagal šio referendumo 
komisijos pranešimą, Lietuvo
je buvo tokie: balsuotojų są
rašuose — 582.262 asmenys. 
Balsavo 501.375 asmenys, iš ku
rių balsavo “taip” 496.050, “ne” 
— 4.355 asmenys, 970 balsavi
mo kortelių buvo paskelbtos 
negaliojančiomis.

Sovietai siaučia
OMON - “otriada milicii 

osobnovo naznačienija” (ypa
tingos paskirties milicijos da
liniai) yra sovietų sudaryta or
ganizacija, kurios nariai vadi
nami “juodosiomis beretėmis”. 
Ši organizacija, pagal jos va
dovų pasisakymą, yra pavaldi 
Sov. Sąjungos vidaus reikalų 
viceministeriui gen. Gromo- 
vui, kuris anksčiau vadovavo 
sovietų kariuomenei Afganis
tane.

“Gazeta Wyborcza” kovo 22 
d. laidoje rašo: “Sovietų ‘juo
dosios beretės’ trečiadienį (ko
vo 20 d.) apšaudė vežantį pa
sienio tarnautojus autobusą. 
Mažiausiai buvo sužeisti du 
asmenys. Į koją sužeistam Gin
tarui Dapkui pavyko pasiekti 
parlamento pastatą. Kitą su
žeistąjį nuvežė į sovietų įgulą”.

“Novoje Ruskoje slovo” laik
raštyje kovo 23 d. laidoje ra-

f •sAMocrnA'-'-Į Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus. 
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REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

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

šoma — “juodosios beretės” 
neteisėtai sulaikė krašto ap
saugos departamento direkto
rių A. Butkevičių.

Nekonstituciniai veiksmai
Buvęs Sovietų Sąjungos vi

daus reikalų ministeris V. Ba
katin spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad tai, kas įvyko Lie
tuvoje sausio mėnesį, buvo aiš
kūs prieškonstituciniai veiks
mai. “Ten (Lietuvoje) yra tei
sėtai išrinktas parlamentas, 
teisėta valdžia ir prieš tą tei
sėtą valdžią buvo padaryti ne
suderinami su konstitucija 
veiksmai”. Visa tai, jo many
mu, turėjo griežtai pasmerkti 
Sov. Sąjungos parlamentas ir 
taip pat prezidentas. “Prezi
dentas tai padarė tik po septy
nių dienų. Aš jį už tai kritika
vau, kad iš karto neatsiribojo 
nuo neteisėtų veiksmų. Vienok 
aš įsitikinau, jog Gorbačiovas 
tuo metu ne visai gerai buvo 
susiorientavęs ...” (“Izvesti- 
ja” 1991 m. kovo 27 d.)

Lenkijos lietuvių reikalavimai
Varšuvos dienraštis “Gaze

ta Wyborcza” kovo 29 d. laidoje 
rašo, kad Suvalkų trikampyje 
veikiančios lietuvių šv. Kazi
miero organizacijos centro val
dyba pasiuntė Lenkijos prezi
dentui Lech Walensai memo
randumą, kuriame pageidau
jama, kad Lenkijos seime ir 
krašto administracijoje būtų 
lietuvių atstovų, lietuviškuose 
valsčiuose lietuviški vietovių 
ir gatvių pavadinimai, kartą 
per mėnesį lietuviai turėtų 
savo televizijos pusvalandį, 
daugiau mokyklų ir pan.

Lietuvos lenkai turi Vilniu
je savo televizijos pusvalandį 
kas savaitę, Lietuvoje šiais 
mokslo metais veikia 123 len
kiškos mokyklos (pernai buvo 
92), Lietuvos pietryčiuose kai 
kur jau yra lentelės su lenkiš
kais gatvių pavadinimais ir 
daug kitų dalykų, kurių Lenki
jos lietuviai neturi.

Sovietiška propaganda
Vilniuje prieš vasario 9 d. 

gyventojų apklausą iš malūn
sparnių buvo mėtomi šio turi
nio lapeliai:

“Lietuvos žmonės! Vasario 
9-ąją rengiama gyventojų ap
klausa nieko neduos, nes ja 
siekiama įtvirtinti Landsber
gio ir mafijos diktatūrą. Klau
simas, kas už nepriklausomą ir 
demokratinę Lietuvą — ab
straktus, nes neklausiama, 
nuo ko Lietuva turi būti nepri
klausoma (Nuo darbininkų? 
Nuo kolūkiečių? Nuo aukštų 
kainų?) ir nesakoma, kas val
dys, kas naudosis landsbergi- 
nės demokratijos vaisiais.

Žmonės! Kas esate už tikrą 
nepriklausomybę ir tikrą de
mokratiją, nesileiskite ponų 
apmulkinami, boikotuokite 
apklausą. Opozija”. J.B.

Maskvoje veikia trilypė są
junga, norinti išblokšti sovie
tų visuomenę iš demokratinių 
reformų kelio ir represijomis 
grąžinti Sovietų Sąjungą kom
partijos kontrolėn. Šioje “troi- 
koje” pagrindinis arklys yra 
KGB. Kiti du — Vidaus reika
lų ministerija ir Raudonoji 
armija. Kontrarevoliucinę “troi- 
ką” kursto ir suokalbinės veik
los kryptį nustato KGB virši
ninkas Vladimiras Kriučkovas.

Neseniai vienas buvusių 
svarbiausių prezidento Gorba
čiovo patarėjų — Aleksandras 
Jakovlevas pasakė: “Sovietų 
Sąjungoje kyla kerštinga ir 
nuožmi konservatizmo banga”. 
Gorbačiovas Jakovlevo ir vi
sos grupės panašiai, galvojan
čių patarėjų nusikratė, patai
kaudamas KGB vadovaujamai 
“troikai”. Vidaus reikalų mi
nisteris (buvęs KGB viršinin
ku Latvijoje) ir krašto apsau
gos ministeris Dmitrijus Jazo- 
vas yra kiti du regimi ortodok
sinio judėjimo nariai. Jiems 
patarimus duoda kompartijos 
ideologas Jegoris Ligačiovas, 
kurį Gorbačiovas seniau atlei
do iš pareigų. Kartojant Liga- 
čiovo žodžius, “atėjo laikas 
partijai ir socializmui sukilti 
prieš separatistus ir visus tuos, 
kurie tykoja mus sunaikinti”.

Kardas ir skydas
KGB — tai “Komitetas vals

tybiniam saugumui užtikrinti”. 
Jis labai didžiuojasi savo mot
to: komunistų partijos kardas 
ir skydas. Savo eilėse KGB turi 
400,000 žvalgybos karininkų 
bei valdininkų ir 200,000 pasie
nį kontroliuojančių dalinių. 
KGB turi savo kariuomenę, lai
vyną ir savo policiją. Atsargon 
išėjęs KGB generalmajoras 
Olegas Kaluginas tvirtina, jog 
agentūra vykdo senąją parti
jos liniją ir yra įsiskverbusi 
į socialinį organizmą “iki pa
čių porų”. Nėra sovietiniame 
gyvenime srities, kurios KGB 
ranka nepasiektų.

Tam KGB, sovietinio įstaty
mo žodžiais tariant, “turi tei
sę”. Šitokią interpretaciją pa
teikia Sovietų mokslų akade
mijos valstybės ir teisės ins
tituto profesorius Valerijus 
Savicky. Jis pabrėžia įsitiki
nimą, kad KGB laiko ne tik sa
vo teise, bet ir pareiga versti 
žmones šnipinėti.

Kriučkovo pateiktasis naujo 
įstatymo projektas dar labiau 
sustiprina tą “teisę”. Kitų so
vietų teisės žinovų nuomone, 
ne tik pagal Vakarų, bet ir pa
gal sovietų liberalų ir demo
kratų įsitikinimą bei teisinį 
galvojimą, toks teigimas yra 
akiplėšiškas.

Vidaus reikalų 
ministerija ir KGB

Taigi Kriučkovo politinis- 
ideologinis priešpuolis yra ap
gaubtas teisės skraiste. Kriuč
kovas nori, kad KGB įsiviešpa
tavimas būtų įteisintas įstaty
mų. Jo darbas labai palengvi
namas, nes Vidaus reikalų mi
nisterija yra kone visiškoje 
KGB kontrolėje. Paskyrus mi- 
nisteriu buvusį Latvijoje KGB 
operacijų viršininką Boris Pu- 
go, ministerija yra Kriučkovo 
globoje. Prieš porą mėnesių 
sovietų vidaus reikalų ir kraš
to apsaugos ministerial pasi
rašė slaptą susitarimą įsteigti 
bendrus armijos ir policijos 
patrulius kiekvienoje Sovietų 
Sąjungos respublikoje. Tai 
naujausias nutarimas visoje 
jų serijoje, siekiančioje “at
statyti tvarką” Sovietų Sąjun
goje.

Finansų ir šalpos kontrolė
Naujasis valiutos įstatymas, 

pagal kurį visi sovietų pilie
čiai turi grąžinti 50 ir 100 rb. 
banknotus, buvo pavestas vyk
dyti KGB. Saugumas turi teisę 
tikrinti sąskaitas bankuose ir 
spręsti, ar padėti bankan pini
gai buvo uždirbti legaliu bū
du. KGB gali užimti bankus, 
uždaryti prekybos įmones ir 
tikrinti operacijas, vykdomas 
drauge su užsienio firmomis. 
Sausio 26-osios patvarkymu, 
KGB pavesta nekliudomai tik
rinti visų Sovietų Sąjungos 
pramonininkų lėšas ir bankų 
sąskaitas.

Tas pats sausio 26 d. Gorba
čiovo pasirašytas įsakas lei
džia KGB ieškoti paslėptų 
maisto atsargų ir prižiūrėti 
svetimų valstybių tiekiamo 
maisto paskirstymą. Tai tikrą 
ironija, juoba, kad dar gruo

džio mėnesį Kriučkovas atme
tė bet kokį Vakarų “kišimąsi” 
į sovietų gyvenimą. Jis drįso 
kaltinti Europos bendruome
nę, kuri, girdi, atsiuntusi su
gedusį maistą. Dar daugiau. 
Jis apkaltino Vakarus sabota
žu, nes maistas buvęs apkrės
tas radioaktyviais nuodais. Va
karams pareiškus labai stiprų 
protestą, Kriučkovas atsipra
šė, teisindamasis “buvęs netei
singai suprastas”.

Dabartinė politinė, sociali
nė ir ekonominė krizė yra ge
ras pasiteisinimas plėsti savo 
galią. Nepaisant Kriučkovo ko
ne komercinės autoreklamos, 
bandoma sovietų visuomenę 
įtikinti, kad KGB yra beveik 
artimo meilės tarnyboje. Vi
sos kalbos ir visi Gorbačiovo 
skelbti pakeitimai, KGB parei
gūnų žodžiais, esanti “grynai 
kosmetika”, esmėje niekas ne
pasikeitė.

Kova prieš disidentus
Prieš kurį laiką buvo pa

skelbta, kad visuomenės ne
kenčiamas penktasis KGB di- 
rektoriatas kovai prieš disi
dentus yra panaikinamas. 1989 
m. spalio mėnesį Gorbačiovas 
pavedė Kriučkovui departa
mentą išformuoti. Tačiau tie 
patys “išformuoti” KGB valdi
ninkai buvo pervesti į naujai 
įsteigtą sovietų konstitucijos 
gynybos direktoriatą.

Buvęs pirmojo (kontražval- 
gybos) direktoriato viršinin
kas generalmajoras Olegas Ka
luginas tvirtina, kad naujasis 
direktoriatas atlieka panai
kinto penktojo direktoriato 
darbą, taigi “de facto” nėra 
panaikintas. Generalmajoras, 
kuris šiuo metu yra Sovietų 
aukščiausiosios tarybos depu
tatas, tvirtina: “Tie patys žmo
nės dirba tą patį darbą prie 
tų pačių stalų”. Taigi tariami 
pasikeitimai iš tikro yra tik
tai “kosmetika”. Tai patvirti
no ir sovietų laikraštyje “Ogo- 
niok” KGB pulkininkas leite
nantas, dirbąs tame “naujaja
me” departamente. Jo nuomo
ne, naujasis departamentas 
yra dar aršesnis negu senasis, 
tiktai “perdažytas” ir labiau 
išplėstas.

KGB savivalė
Taigi KGB ir toliau vykdo se

ną represijos politiką, tildyda
ma disidentus, separatistus ir 
tuos, kurie kritikuoja sovieti
nę sistemą. Norvegų žvalgybos 
viršininko nuomone, KGB da
bar yra dar agresyvesnė, nes 
Kriučkovo niekas nekontro
liuoja. Kremliui panaikinus 
administracijos organų kont
rolės ir teisinių reikalų cent
rinius komitetus, KGB praktiš
kai niekas nebevaržo.

Yra vieša paslaptis, kad 
Kriučkovas vadovauja konser
vatyviųjų elementų puolimui 
prieš demokratines jėgas, 
nors jis nesiliauja tvirtinęs, 
kad KGB nesudaro grėsmės ei
liniam piliečiui. Jis stengiasi 
rodyti “gerą” KGB veidą, taigi 
pozityvų ir nekenksmingą. Per
nai vienoje kalboje Kriučko
vas tvirtino, jog ir KGB eilėse 
vyksta persitvarkymas, taip 
kad organizacijoje iškyla tie
sa, teisingumas, bešališkumas 
ir garbingumas. Nepaisant to 
“kilnaus” profilio, net to, kad 
jis yra abstinentas ir nori su
daryti kuklaus žmogaus įspū
dį (privačiai jis gyvena gana 
ištaigingai), — komunistai or
todoksai jį laiko senos santvar
kos šalininku. 1990 m. gruo
džio mėnesį jis reikalavo grįž
ti prie “teisės ir tvarkos” So
vietų Sąjungoje ir perspėjo Va
karų valstybes “nesikišti į vi
daus reikalus”.

Nešvankios KGB pastangos
Nepaisant Kriučkovo vado

vaujamos KGB autoreklamos 
ir sovietinės sistemos manipu
liavimo, KGB veikla nėra nei 
teisi, nei teisėta. KGB yra su
sirūpinusi ne piliečių teisių 
gynimu ar teisingumo įgyven
dinimu, o išlaikymu jėgos ir 
politinės įtakos. Tam tikslui 
KGB yra sudariusi eilę grupių, 
į kurias įeina ir partijos smo
gikai, kurie Kriučkovo vardu 
slaptai veda kovą prieš refor
mų šalininkus ir demokratinį 
elementą.

KGB pulkininkas Valentinas 
Koroliovas spalio 1990 m. mė
nesį televizijoje atvirai pripa
žino, kad antisemitinė, deši
niųjų krypties “Pamiat” grupė 
yra KGB Maskvos agentūros 
padalinys. KGB kilmės yra ir 

vadinamieji “tautiniai gelbė
jimo komitetai”, kurie nese
niai buvo pasirodę Baltijos 
valstybėse, nuo tankų skelbda
mi “grįžimą prie tvarkos”. Bu
vo mėtomi atvirlapiai, buvo 
skelbiama net ir nauja vyriau
sybė “padėčiai gelbėti”, apie 
kurią niekas nei prieš tai, nei 
po to negirdėjo.

Tai niekingas KGB darbas. 
Kalbėdamas sausio mėnesį 
Lietuvos aukščiausioje tary
boje, buvęs vidaus reikalų mi
nisterijos pareigūnas Olegas 
Kriučokas kaltino, kad tiems 
“tautinio gelbėjimo komite
tams Baltijos valstybėse vado
vauja KGB pareigūnai, aukšti 
vidaus reikalų ministerijos ir 
armijos karininkai bei valdi
ninkai. Kriučokas tvirtino, kad 
komiteto platinamus “gelbė
jimo” plakatus spausdino ka
riuomenė.

Lėti KGB tempai?
Nepaisydami “glasnost” ir 

“perestroikos” politikos, už
kietėję komunistai viešai skun
džiasi, jog Kriučkovas veikia 
per lėtai. KGB ir armijos vado
vai nuolat reikalauja naudotis 
proga savo politinei įtakai 
stiprinti: tokia proga gali atei
tyje nebepasikartoti. Gorba
čiovo neryžtingumas stiprina 
jų galimybes.

Aršiausių konservatorių ei
lėse yra latvių kilmės pulki
ninkas leitenantas Viktoras 
Alksnis, vadovaująs “Sojuz” 
grupei Sov. Sąjungos aukščiau
sioje taryboje. Daugelis Alks
nį laiko KGB vadovaujamos 
“troikos” garsiakalbiu. Sausio 
mėnesį Alksnis kalbėjo apie 
tvarkos ir teisės įvedimą ... 
durklu. Kaip latvių komunis
tai darė visa, kad laimėtų Le
nino vadovaujama bolševikų 
revoliucija 1917 m., taip dabar 
du latvių kilmės užkietėję ko
munistai daro visa, kad Gorba
čiovas pralaimėtų. Taipgi sten
giasi sužlugdyti baltiečių ne
priklausomybės atstatymo pa
stangas. Alksnio sąjungininkas 
Sovietų Sąjungos aukščiausio
je taryboje rusų bolševikas 
pulkininkas Nikolai Petrušen- 
ko. Juodaberečių komandoms 
ginklu užpuolus latvių polici
jos akademiją, Petrušenko so
vietų parlamente gyrė raudo
nųjų smogikų akciją ir reika
lavo ne vesti derybas, o tuos 
“banditus tą pačią naktį nu
ginkluoti”.

Demokratai ir reformų šali
ninkai, nors jų skaičius dide
lis, baiminasi “pražūtingosios 
troikos” smurto politikos ir 
KGB įsitvirtinimo. Sovietų 
parlamentaras Vitalius Gol- 
danski pareiškė, jog didėjan
ti KGB savivalė gali reikšti pa
baigą gorbačiovinės “atoly- 
džio politikos”. Jos pabaiga 
gali būti dramatiškesnė ir žiau
resnė, negu reformų ir paties 
Chruščiovo galas paskutiniais 
jo valdymo metais. Optimistiš
kesnę išvadą daro Lietuvos 
parlamentaras Virgilijus Če
paitis. Jo žodžiais, “KGB žy
giai reiškia paskutiniuosius 
konservatorių bandymus gele
žinio kumščio režimui grą
žinti”.

Gorbačiovo likimas
Naujausi įvykiai Gorbačio

vą, atrodo, nustūmė į šalį, lyg 
jis nebesugebėtų kraštui va
dovauti ar duoti tolimesnę 
kryptį. Baltiečių vadai sutaria, 
kad Gorbačiovui nežmoniškai 
sunku išlaikyti KGB spaudi
mą ir “glasnost” politiką. Gor
bačiovas prašė Lietuvos prem
jerą atstatyti tvarką arba tai 
padarysiąs jis pats. Jo žodžius 
esą reikią suprasti ne kaip gra
sinimą, o daugiau kaip perspė
jimą apie besiartinančią kon
servatorių, užkietėjusių bol
ševikų priešpuolį. Gorbačiovo 
siekis — išsilaikymas, o Balti
jos valstybių vadų ir tautų tiks
las — laisvė bei nepriklauso
mybė.

Kriučkovo kritika ir KGB 
stūmimas į pirmąsias konflik
to linijas nereiškia, jog chao
tiška padėtis yra vien sovietų 
vidaus reikalas. Nuo sovietų 
vyriausybės elgesio priklauso 
tolimesnė laisvojo pasaulio 
laikysena Sovietų Sąjungos at
žvilgiu. Vakarų valstybės ir vi
sa Europos bendruomenė griež
tai pasmerkė Sovietų Sąjungos 
elgesį Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Sustiprėjo balsai nu
traukti paramą kone badaujan
čiai sovietinei “imperijai”;

(Nukelta į 3-čią psl.)

AfA 
JONUI SAKALUI

Lietuvoje mirus, 
jo brolį PRANĄ, klubo valdybos narį, šeimą ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame-

Hamiltono lietuvių medžiotojų iržūklautojų
klubo Giedraitis valdyba

AfA 
JUOZUI BUDRIUI 

mirus,
jo žmonai ONAI, giminėms bei artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba

AfA 
JUOZUI DRAGAŽIUI

mirus,
jo žmonai ANELEI, giminėms bei artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba

AfA 
JONUI MANIUŠKAI

mirus, 
jo dukrą ALVYRĄ ir sūnų JONĄ Lietuvoje su šeimo
mis, gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba

AfA 
ALGIRDUI ŠUKIUI

mirus,
velionies šeimą, motiną ONĄ ŠUKIENĘ, seseris 
— JOANĄ, BIRUTĘ, jų šeimas bei gimines ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame -

Ona ir Pranas Meškauskai
Jonas ir Vanda Liangai

st. Catharines Klara ir Kostas Stankai

PADĖKA
Mylimai mamytei ir močiutei

AfA
VANDAI BARTNIKAITIENEI

mirus, nuoširdžiai dėkojame Tėvams pranciškonams už 
Rožinį ir maldas laidotuvių namuose, gedulines Mišias ir 
palydėjimą į amžino poilsio vietą lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame brangiems giminėms, draugams 
ir artimiesiems, atsilankiusiems laidotuvių namuose, at- 
siuntusiems gėles, aukojusiems Mišias už jos vėlę ir pareikš
tas užuojautas. Ypatinga padėka karsto nešėjams už pasku
tinį patarnavimą.

Viešpatie, duok jai amžiną ramybę.

Liūdintys - duktė Birutė, vaikaitis Antanas, 
sesuo Marija ir giminės

PADĖKA
ZIGMAS LABUCKAS

mylimas vyras ir tėvas, mirė 1991 m. kovo 6 d.
Palaidotas kovo 8 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, 

Mississaugoje.
Dėkojame kun. K. Butkui, OFM, už maldas laidotuvių 

namuose, šventovėje ir kapinėse. Ypatingai nuoširdi padėka 
St. Jokūbaičiui už gražius atsisveikinimo žodžius visų šaulių 
vardu, už šauliškos pagarbos suorganizavimą šventovėje 
ir kapinėse, palydint velionį Toronto ir Hamiltono šauliams 
į amžino poilsio vietą.

Dėkojame karsto nešėjams už paskutinį patarnavimą. 
Esame dėkingi draugams, visiems dalyviams laidotuvių 
namuose ir kapinėse; ačiū už užprašytas gausias Mišias, 
pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ar spaudoje, už gėles, 
aukas Tautos fondui, “Tėviškės žiburiams”. Dėkojame var
gonininkei Danguolei Rodtkienei už gražų giedojimą, šeimi
ninkei J. Gurklienei už paruoštus pietus ir ponioms už py
ragus.

Liekam visada dėkingi —

Liūdesy likusi žmona Jadvyga,
sūnūs - Jonas, Vytas, Saulius, Ričardas ir jų šeimos



Vytauto Didžiojo universiteto Kaune langai ir durys apklijuoti plakatais 
“Vienybėje ištversim” Nuotr. A. Garmutės

RASP IS LIETUVOS

Mes pasieksim Laisvę
Didieji vis dar bijo raudonojo Slibino, o mažieji - ne

Kunige, palikit mums kryžių...
Vienybė prieš brutalumą » Amžinai žydintys vainikai • Lietuvių kelias teisingas

BIRUTĖ JONELIENĖ

Tuoj po Naujų metų viso pa
saulio akys vėl nukrypo į Lietu
vą. Vėl tas mažytis žemės lopi
nėlis prie Baltijos tapo dėme
sio centru. Bet kokia kaina? 
Mūsų brolių kraujo kaina.

Tikriausiai sunku buvo ste
bėti tuos kraupius įvykius te
levizijos ekrane ir mūsų tautie
čiams užjūryje. Taip galvoju 
spręsdama pagal save. Nese
niai grįžusi iš ligoninės, netu
rėdama jėgų paeiti, verkiau iš 
bejėgiškumo, žiūrėdama į tele
vizoriaus ekraną. Rodos, kur 
kas lengviau būtų būti ten, kar
tu su visais ir pro tankų mauro
jimą skanduoti: “Lie-tu-va!”

Provincijoje buvo ramu. Tik 
dažniau nei įprastai tratėjo 
automatai netoliese esančia
me kariniame sovietų daliny
je, tik retkarčiais plentu nu- 
maurodavo tankų kolona. Žmo
nių namuose dieną naktį ne
geso televizorių ekranai.

Vis norėjosi į Vilnių - įtrauk
ti to paraku ir nerimu priso
tinto oro, pajusti ten Laisvės 
dvasią. Tokia proga pasitaikė 
vasario pradžioje. Į parlamen
to rūmus koncertuoti važiavo 
nedidelio mūsų rajono mieste
lio — Skriaudžių - kanklinin
kai. Kartu važiavome ir mes - 
spaudos atstovai.

Neatpažinau Nepriklauso
mybės aikštės - grioviai, bari
kados, laužai. Žmonės su tri
spalvėmis dainuoja liaudies 
dainas, prie laužų šildo su
grubusias rankas. Taip bitės 
gina savo avilį — mažytės prieš 
didžiulį priešą - lokį, bet ga
lingos savo pasiryžimu mirti. 
Ant barikadų raudonai užrašy
ta: “Lietuvos širdis”. O kaip 
patekti į tą Lietuvos širdį? Vos 
radom tarp barikadų siaurą 
plyšį įeiti į vidų. Dar teko “įveik
ti” dvi sargybinių užkardas. 
O viduje irgi karinė parengtis 
- prikrauta maišų su smėliu, 
budi savanoriai. Čia pat iš su
stumtų fotelių jie įsirengę “mie
gamąjį”.

Tokiomis sąlygomis dirbo 
mūsų parlamentas, tokiomis 
sąlygomis kuriama laisva Lie

MEDELIS CONSULTING
■'15” 1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2

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

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

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

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

Al OP H PI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., 
MLmIU mLUL L.IU 296 Queen Street West, 
Tel. 1 - 416 - 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS l 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 MEDELI asmeniškai nurodytu 
telefonu.
MEDJUGORJE! - 1991 m. gegužės 22 d. maldininkų kelionė į Jugos
lavijos šventą vietą. Galim sujungti su kelione (Lietuvą!

tuvos valstybė. Čia sutikome 
ir visos Lietuvos numylėtine 
tapusia Kauno Vytauto Didžio
jo universiteto prorektorę Liu
ciją Baškauskaitę. Palikusi 
jaukų ir sotų gyvenimą užjūry
je, tomis sunkiomis dienomis ji 
stovėjo pirmose gretose už Lie
tuvą ir pasakojo visam pasau
liui, kaip terioja Lietuvą rau
donieji žvėrys. Jos rami, sau
lėta šypsena visus padrąsin
davo ir nuramindavo. Atrodė, 
kad su ja visas pasaulis - ša
lia mūsų.

Ak tas pasaulis! Tas aklas ir 
kurčias pasaulis! Kas jam ta 
mažytė Lietuva, kovojanti pli
komis rankomis su raudonuo
ju slibinu? Čia ne Kuveitas, 
čia jie neturi savų interesų. 
Be to, jie bijo to raudono Sli
bino. Net Nobelio taikos pre
miją įkišo į jo kruvinus nas
rus!

O gerai prisimenu, kaip prieš 
penkerius-dešimtį metų at
skrisdavo radijo bangomis Va
karų balsai: “Mes niekada ne- 
pripažinome Baltijos šalių 
inkorporavimo į Sovietų Są
jungą”. Kaip būdavo gera gir
dėti tuos žodžius! Reiškia — 
mus pripažįsta, reiškia - pa
saulis nepamiršo, kad mes 
esame.

O dabar, sunkiai atsitiesę 
po pusšimčio metų priespau
dos, mes ne kartą aiškiai pa
sakėm pasauliui, kad esame. 
Pasakėm ir Baltijos kelyje, ir 
Kovo 11-ąją, ir Sausio 13-ąją, 
ir Vasario 9-ąją. Deja, pasau
lis to nenori matyti ir girdėti. 
Nors nepripažįsta inkorpora
vimo į Sov. Sąjungą, bet nepri
pažįsta ir laisvos Lietuvos. Ne
matau logikos tame didžiosios 
politikos žaidime. Ir moralės, 
humanizmo, apie kurį mėgsta 
taip garsiai kalbėti, nematau.

Mažytė, pati daug kentėju
si šalis Islandija pripažino 
mūsų krauju aplaistytą Laisvę. 
Ji nepabūgo raudonojo Slibi
no. O didieji ir galingieji-bijo.

Bet mes pasieksim laisvę ir 
be galingųjų malonės. Savo 
ryžtu ir atkaklumu. Mes tą pa
sakėme dar kartą - 1991 m. va
sario 9 dieną 90.47% balsų.

Vokiečių katalikų kunigas Hans 
Friedrich Fischer’is — ne taip jau 
dažnas kitatautis, nuoširdžiai su
sižavėjęs kovojančia lietuvių tau
ta. Lankėsi Lietuvoje 1976 m., ten 
įsigijo daug lietuvių draugų, su
prato, kad kiekvienas žmogus myli 
savo kalbų ir kartu įsitikino, jog 
norint sėkmingiau artėti prie žmo
gaus vidinio pasaulio, reikia mo
kėti jo kalbų. Ryžosi ir savarankiš
kai išmoko daug svetimų kalbų: lie
tuvių, rusų, lenkų, graikų, anglų, 
čekų, slovakų. Jis yra Katalikų 
Bendrijos Vyskupų konferencijos 
žmogaus teisių komisijos narys, 
Saksonijos parlamente atstovauja 
“Žaliųjų sųjungai-90”. Vasario 9 — 
visuotinės apklausos dienų — buvo 
vienas užsienio stebėtojų, apklau
sos eiga stebėjęs Zarasų rajone. 
Spausdiname jo įspūdžių santrau
kų. RED.

Kryžių žemė
Pastabūs “Tag des Hern” 

(“Viešpaties diena”) skaityto
jai gali kai ką apie Lietuvą dar 
iš pereitų metų atsiminti. Ano 
rašinio antraštė “Lietuva - kry
žių žemė” pirmomis šių metų 
sausio dienomis įgauna pasi
baisėtiną sukonkretinimą: sau
sio 13-tos naktį nužmoginta so
vietinė kariauna nužudė 14 tai
kių demonstrantų, savo kūnais 
gynusių šalies nepriklauso
mybę, laisvai išrinktą parla
mentą, savo spaudą, radijo ir 
televizijos bokštą. Sušaudyti, 
tankų sutraiškyti jie kaip kan
kiniai žuvo dėl savarankišku
mo ir tėvynės nepriklausomy
bės. Duok, Dieve, kad šitoji ne
kaltų žmonių kraujo auka paga
liau atneštų Baltijos kraštams 
laisvės ir nepriklausomybės 
džiaugsmą.

Protestai ir vokiečių kaltė
Tas brutalus sovietų išpuo

lis Vilniuje ir Rygoje protes
tais nuskambėjo per visą pa
saulį. Popiežius Jonas-Paulius 
II sausio 13 d. viešai pareiškė: 
“Aš norėčiau lietuvių tautai 
perduoti užtikrinimą, kad su 
ja drauge kenčiu ir už ją mel
džiuosi”. Vokietijos valdžios 
laikysena betgi buvusi labai 
santūri, nes daugelis politikų 
galvoja, kad šiuo metu Gorba
čiovo rėmimas yra svarbesnis 
dalykas už solidarumą. O vis 
dėlto vokiečių politikai į visa 
tai turėtų jautriau reaguoti ne
gu ligi šiolei — juk vokiečių 
užsienio reikalų ministeris 
von Ribbentrop’as pasirašė 
gėdingą sutartį, dėl kurios visi 
trys Baltijos kraštai prarado 
nepriklausomybę.

Džiuginantis nutarimas
Ir buvo labai džiugu, kai iš

girdau, kad Saksonijos parla

2290 Bloor street W.(at Durie) Toronto, 252-4566 (or 769-4558 )

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

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

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

JEI KLIENTAS NĖRA PATENKINTAS, JOKIO ATLYGINIMO IŠ JO NEIMAM
Savo įstaigoje, 2290 Bloor St. W., mes tuojau galime jums parodyti kompiutehio 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 mokesčių 
grąžinimo lapus.

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 mūsų 
patarnavimu), bet ir atlyginimas yra labai žemas (pvz. paprastų mokesčių lapų užpildymas - $26.00, statistinių 
lapų užpildymo vidurkis - tarp $29.00 ir $39.00).
Be to mes teikiame AUTOMATIŠKĄ 25% NUOLAIDĄ jūsų sutuoktiniui(ei).
Atlyginiman taipgi įeina:

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

DĖL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ SKAMBINKITE tel. 769-4558.

mente atsirado trijų partijų 
(Krikščionių demokratų, so
cialdemokratų ir “Žaliųjų”) 
iniciatyva pasiųsti delegatus 
į Baltijos kraštus. Šių eilučių 
autoriui teko vadovauti tai par
lamentarų delegacijai. Nors 
toje išvykoje būtų daug kas 
įdomaus parašyti apie visas 
tris Baltijos valstybes, bet savo 
įspūdžius norėčiau riboti Lie
tuvos aprašymu. Kas man pa
darė ypatingą įspūdį? Tai aiš
kiai įtikinama politinių siekių 
vienybė atstatyti krašto nepri
klausomybę.

Po atvykimo Vilniuje vakare 
aplankiau savo bičiulius, tvir
tai stovinčius tėvynės reika
luose. Jų pranešimuose dar 
kartą sugrįžo dramatiškoji sau
sio 13 naktis, kai jie, namuose 
palikę savo vaikus, dalyvavo 
pastatų apsaugoje. “Kaip galė
tume ateityje savo vaikams pa
žiūrėti į akis, jei dėl baimės 
būtume likę namuose”, — pa
sakė jie.

Gėlės mirusiems, 
dovanos gyviesiems

Buvo jau trečia valanda nak
ties, kai mes nuėjome prie už
barikaduoto parlamento. Tai 
paliko neužmirštamą, sukre
čiantį įspūdį. Po to — kelionė 
prie TV bokšto į žudynių vie
tą, į Antakalnio kapines, kur 
tūkstančiai gėlių ir vainikų, 
kasdien vis naujų ir naujų. Pa
likome ir mes savo gėlių puokš
tes. Pasimeldžiau už nuskintas 
gyvybes, kad jų mirtis nebūtų 
veltui, bet atneštų nepriklau
somos Lietuvos atgimimą.

Priėmime Vilniaus miesto 
taryboje galėjau perduoti vie
nos katalikų parapijos pado
vanotus 2000 medicininių 
švirkštų, papildžiusių anksčiau

Kun. HANS-FRIEDRICH FISCHER,

nusiųstą tūkstantinę. Galėjau 
pranešti ir apie taikos maldas 
Leipcigo šv. Mykolo šventovėje 
sausio 21 d. ir po tų pamaldų 
surinktus pinigus vaistams 
pirkti. Miesto taryba prašė per
duoti lietuvišką ačiū Saksoni
jos krikščionims, ką grįžęs su 
malonumu atlikau.

Rusai ir vokiečių kapinės
Vasario 9 d. kiekvienas mū

sų delegacijos narys buvo gy
ventojų apklausos stebėtoju. 
Buvau liudininkas įspūdingai 
pademonstruotos vienybės. 
Stebėti teko Zarasuose, neto
li Latvijos ir Baltarusijos sie
nos, kur šalia lietuvių gyvena 
lenkų, rusų ir baltarusių. Ca
rų persekioti stačiatikiai čia 
buvo suradę savo naująją tė
vynę. Jų dauguma ir pats arki
vyskupas Chrizostomas pasisa
ko už Lietuvos nepriklauso
mybę.

Viešnagės metu pas katali
kų dekaną pasikalbėjome apie 
kapines, kuriose yra palaidota 
360 vokiečių, I Pas. karo daly
vių. Mano globėjas Zarasuose 
ponas Juknevičius tas kapines 
buvo jau man parodęs ir papa
sakojęs, kad ištisus dešimtme
čius jas prižiūrėjusi gerašir
dė pensininkė Valerija Juškė- 
nienė. Tai didelis artimo mei
lės įrodymas. Rugpjūčio 15 d. 
šv. Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų šventėje tose kapinėse 
turi būti pašventintas kryžius. 
Su dideliu džiaugsmu ir dė
kingumu priėmiau dekano 
kvietimą toje šventėje daly
vauti.

Tikėjimo gelmėse
Pagaliau sekmadienį jau bu

vau Kauno Panemunės para
pijoje. Prieš išvažiuodamas 
paruošiau pamokslą lietuvių 
kalba. Jo labai atidžiai klau
sėsi tikintieji. Po Mišių entu
ziastingai sveikino. Vėl pasi
tvirtino, kaip labai mūsų bro
liai ir seserys lietuviai laukia 
mūsų solidarumo. Kunigas Al
gimantas Keina, sunkiomis 
sausio dienomis buvęs kartu 
su laisvės gynėjais, mums pa
sakojo: “Baigėme maldą. Nu
kabinau kryžių su palmės ša
kele — reikia eiti vakarinėms 
pamaldoms. Tada mane su
stabdė vienas apsaugos vyrų 
ir tarė — ‘kunige, palik mums 
kryžių, su juo būsime stipres
ni’”. Kai šitai išgirdau, supra
tau — lietuvių tauta yra ant 
teisingo kelio. Snk.

• Kur kyla pavojus, atsiranda 
ir pagalba (Hoelderlinas)
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Lietuvos parlamentą saugantiems Vilniuje atvyko koncertuoti Skriau
džiu kanklininkai, kai sovietiniai daliniai rengė užpuolimą

Parama Lietuvos gimnazijų mokiniams
Poeto Bernardo Brazdžionio kelionė Lietuvon . Premijos 

gabiesiems mokiniams • Galimybės gauti stipendijas 
JAV aukštosiose mokyklose

Mielieji lietuviai/ės,
Praėjusieji metai lietuvių tau

tai atnešė daug džiaugsmo ir vil
čių, kai kovo 11 buvo paskelbtas 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimas, o paskui ir skausmo, 
kai Maskva, nepaisydama lietu
vių tautos valios, uždėjo ekono
minę blokadą ir vykdė fizine jė
ga paremtą tautos prievartavi
mą. Visa tai dar sunkiau turėjo 
pergyventi Lietuvos jaunimas, 
kuris dalyvavo kovo 11 viltinguo
se įvykiuose, bet kurio viltys 
šių metų pradžioje buvo traiš
komos sovietų tankų ir sužlugu
sios ekonomijos. Gyvendami 
laisvėje, pabandykime įsijaus
ti, kaip sunku Lietuvos jaunuo- 
liui/ei išlaikyti balansą šioje 
chaotiškoje situacijoje.

Kartais nedaug reikia paro
dyti širdies, kad jauno žmogaus 
viltys būtų atstatytos, ir jo gyve
nimo kelias pakryptų į geresnę 
pusę. Parodyti dėmesį ir padėti 
Lietuvos jaunimui noro skatina
mas, poetas Bernardas Brazdžio
nis gegužės pradžioje vyksta 
Lietuvon ir keliolikoje miestų 
susitiks su gimnazijų mokiniais, 
skaitys savo kūrybą, klausysis 
jų poezijos, kalbėsis literatūri
nėmis temomis. Lietuvos kultū
ros ir švietimo ministeris Da
rius Kuolys entuziastiškai suti
ko Brazdžionio literatūrinės 
kelionės idėją ir iniciatoriams 
rašo, kad “poeto Bernardo Braz
džionio kelionė per Lietuvos 
gimnazijas bus nuostabi šventė 
mūsų mokiniams”.

Kartu su literatūros vakarais, 
susidariusi privačios iniciaty
vos grupė Lietuvos gimnazijų 
naudai vykdys dar porą projek
tų. Vienas, — tai vyresniųjų 
klasių mokiniai bus aprūpinti 
žodine ir dokumentine informa
cija apie galimybes įstoti į Ame
rikos aukštąsias mokyklas ir 
gauti stipendijas. Antras pro
jektas — tai konkurso keliu ge
riausių rezultatų anglų kalboje 
pasiekusiems abiturientams pa
rūpinti šimto dolerių premijas.

Lietuvos švietimo vadovybė 
yra pasiryžusi vietoj rusų kal
bos padaryti anglų kalbą pirmą
ja svetimąja kalba. Šį svarbų pla
ną Lietuvos perėjimui į Vakarų 
kultūrą išeivija turėtų stipriai 
paremti.

Kaip bus pinigų telkimas ir 
premijų išmokėjimas ateityje 
vykdomas, bus nutarta vėliau, 
reikalą išsiaiškinus su Lietuvių 
bendruomene, Lietuvių fondu ir 
Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministerija. Šiuo kartu inicia
toriai kreipiasi į visuomenę, 
prašydami tapti 1991-jų metų 
savo pasirinktų Lietuvos mies
tų gimnazijų mecenatais.

Nuotr. A. Garmutės

Iniciatyvinės grupės atstovai, 
kurie keliaus su poetu Bernardu 
Brazdžioniu, galės informuoti 
Kultūros ir švietimo ministeri
ją, kad tokių ii' tokių miestų gim
nazijoms mecenatai yra ir kad 
jau ten gali skelbti konkursus.

Norintieji tapti mecenatais, 
prašomi 100 dolerių čekius išra
šyti Lithuanian American Com
munity, Inc. vardu ir įteikti ini
ciatyvinės grupės nariams: Ži
butei Brinkienei, Reginai Gas- 
paronienei, Dalilei Polikaitie- 
nei, .Juozui Kojeliui, Vytautui 
Šeštokui.

Kurie šiam projektui pritaria, 
prašomi paraginti savo pažįs
tamus, draugus ir gimines, gy
venančius kitose vietose, jung
tis į mecenatų eiles. Konkursą 
laimėjusiam abiturientui kartu 
su premija bus įteikiamas doku
mentas su mecenato ir gimnazi
jos direktoriaus, o gal ir paties 
Kultūros ir švietimo ministro 
parašais.

Prašoma, kiek galima gausiau 
atsiliepti iki balandžio 18.

Nida Žibutė Kriukienė, 
Lietuvos gimnazijoms remti 

iniciatyvinės grupės pirmininkė 
P.S. Čekius adresuoti: Mrs. 

Nida Brinkis, 1500 West Covina 
Parkway, West Covina, CA 91790, 
USA.

Pražūtingoji “troika”
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

prieita ir prie konkrečios ak
cijos. Konservatorių smogikai 
gali pražudyti ligšiolinius de
mokratinius laimėjimus sovie
tų pasaulyje. Britų užsienio 
reikalų ministeris Douglas 
Hurd pasakė: Vakarų politika 
turės pasikeisti, jeigu bus pri
eita išvada, kad sovietų poli
tika nebėra reformos politika. 
Tokį pavojų jis mato grįžime į 
senąją represijų politiką, ku
rios sovietų vyriausybė viešai 
atsisakė ir ją pasmerkė.

Vėliausieji įvykiai Lietuvoje 
parodė nuolat besikeičiantį 
Sovietų Sąjungos veidą. Gor
bačiovas gerai supranta, kad 
Lietuva laisvės kelio neatsisa
kys. Lietuva duos ir Vakarams 
geriausią atsakymą apie tik
ruosius sovietų siekius. Būda
mas Vilniuje, Gorbačiovas sa
kė, kad jo likimas susijęs su 
Lietuvos likimu. Sovietų Są
jungos šefas turi taip veikti, 
kad Lietuva netaptų jo “Water
loo”.

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

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

įstaiga atidaryta darbo dienomis nuo 10 v.r. -19.30 v.v., 
šeštadieniais nuo 10 v.r. - 16 v.v.

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

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

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI
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ATSISAKĖ GARBĖS ŽENKLŲ
Agronome Stasė Šeštauskie- 

nė, sukrėsta Kruvinojo sekma
dienio įvykių Vilniuje, atsisakė 
Sovietų Sąjungos socialistinio 
darbo didvyrės liudijimo, su juo 
gauto Lenino ordino, “Pjautuvo 
ir kūjo” aukso medalio. Šiuos 
sovietinius garbės ženklus per 
Lietuvos nuolatinį atstovą prie 
SSSR ministerių tarybos ji grą
žina Kremliui. Šia proga prisi
mintina, kad Sovietų Sąjungos 
ordinais buvo apdovanota ir so- 
vietinama Lietuva: 1965 m. — 
Lenino ordinu, 1972 m. — Tautų 
draugystės ordinu, 1980 m. — 
Spalio revoliucijos ordinu.

LABDAROS VAISTINĖ
Vilniaus Antakalnio gatvėje 

atidaryta pirmoji Lietuvoje lab
daros vaistinė, kurioje vaistus 
nemokamai gauna invalidai, 
vargšai, nepasiturintys, ilgai 
ir sunkiai sergantys ligoniai. 
Juos atsiunčia vidaus ligų gy
dytojai su specialiu receptu, 
turinčiu įrašą “Labdara”. Nau
joji labdaros vaistinė turi ilgą 
vaistų sąrašą, kuriame yra apie 
3.000 jų pavadinimų. Lietuvą 
tie vaistai pasiekė su įvairių 
užsienio organizacijų, Raudo
nojo kryžiaus ir pavienių asme
nų dovanotais siuntiniais. Da
lis dovanotų vaistų atiduodama 
ligoninėms, o kiti, skirti ambu
latoriniams ligoniams, bus nu
kreipiami į labdaros vaistinę. 
Per pirmas dvi savaites labda
ros vaistinėje Vilniuje vaistus 
nemokamai gavo 412 žmonių — 
ne tik vilniečių, bet ir iš kitų 
miestų bei rajonų. Mat labdaros 
vaistinė Vilniuje yra respubli
kinė.

MOKYTOJOS ŽODŽIAI
“Tiesa” sausio 17 d. laidoje pa

skelbė Kruvinojo sekmadienio 
skaudžiai paliestos Vilniaus 
trisdešimt ketvirtosios viduri
nės mokyklos jautrų mokytojos 
Janinos Surgailienės laišką: 
“Begalinis sielvartas prislėgė 
34-ąją vidurinę mokyklą — prie 
televizijos bokšto desantininkai 
nušovė net penkis be galo bran
gius ir artimus žmones: dvylik
toką Igną Šimulionį, buvusius 
mūsų mokyklos auklėtinius Vi
dą Maciulevičių ir Rolandą Jan
kauską, taip pat mokinių tėvus 
— Vytautą Vaitkų bei Apolina
rą Povilaitį. Mūsų mokykla, mo
kytojai ir vyresniųjų klasių mo
kiniai buvo tarp pirmųjų atėju
sių nusilenkti šioms nekaltoms 
aukoms. Vaizdas buvo sukre
čiantis: motinų, žmonų raudos 
susiliejo su visų atėjusiųjų rau
da ... Visų pirma ieškojome 
septyniolikmečio Igno, vientur
čio sūnaus, kuriam desantininko 
kulka pataikė į galvą. Ignui dės
čiau Lietuvos istoriją. Pamenu, 
per paskutinę pamoką (tai buvo 
prieš savaitę) jis sėdėjo kažko
dėl liūdnas ... Klasės mergai
tės mums, mokytojams, sakyda
vo: neskriauskite vaikinų, nes 
tik keturis juos klasėje turime. 
Liko trys ... Šių žudynių Lie
tuva niekada neužmirš”.

MELAS LAIDOTUVIŲ DIENĄ
Kai sausio 16 d. buvo laido

jami Kruvinąjį sekmadienį 
Pskovo parašiutininkų divizijos 
Vilniuje nužudyti beginkliai 
lietuviai, Sovietų Sąjungos cent
rinė televizija transliavo fak
tus klastojančių žurnalisto A.

Nevzorovo programą “Šeši šim
tai sekundžių”. Šioje progra
moje buvo garbinami žudikai ir 
tyčiojamasi iš jų aukų. Domas 
Šniukas sausio 18 d. “Tiesoje” 
pasakoja: “Dar gatvių, kuriomis 
nužygiavo laidotuvių procesija, 
pakraščiais tebedegė tūkstan
čiai Lietuvos žmonių liūdesio 
žvakelių, o Leningrado žurna
listas įrodinėjo, kad po tankų 
vikšrais ir nuo kulkų niekas lyg 
ir nežuvo, o į lavoninę tiesiog 
buvo suvežti žmonės, žuvę kelių 
avarijose ar nuo infarkto. O jei
gu kas ir žuvo, tai ne baudėjai 
kalti, o Lietuvos vaikinai, ku
rie po tankų vikšrais stūmė sa
vo merginas. . .” D. Šniukas pri
mena skaitytojams, kad visoje 
dešimtį minučių trukusioje pro
gramoje nebuvo pasikalbėjimo 
su jokiu lietuviu, net ir M. Bu
rokevičiaus bendrininku. Esą 
žurnalistas A. Nevzorovas pik
tinosi, kad lietuviai po tragiš
kų įvykių Vilniuje ant virbų drį
so smaigstyti Sovietų Sąjungos 
pasus, karinius bilietus ir so
vietinių apdovanojimų knyge
les. “Šešių šimtų sekundžių” 
programoje A. Nevzorovas visiš
kai ignoravo žuvusiųjų lietu
vių laidotuves, joms nepaskir- 
damas nė keleto sekundžių.

“AR AŠ DAR GYVENSIU?”
Tai buvo paskutinis klausi

mas gydytojui Loretos Asanavi
čiūtės, Kruvinąjį sekmadienį 
Vilniuje ištrauktos iš po sovie
tų tanko vikšrų ir nuvežtos ligo
ninėn, kur jos širdis dar plakė 
porą valandų. Loreta — vienin
telė mergina, tą naktį su dvylika 
vyrų žuvusi už Lietuvos laisvę 
prie Vilniaus radijo ir televi
zijos bokšto. Aukščiausiosios 
tarybos prezidiumas, juos visus 
sausio 15 d. apdovanojo Vyčio 
Kryžiaus pirmojo laipsnio ordi
nais. Su didvyre tapusia Loreta 
Asanavičiūte, dvidešimt trejų 
metų lietuvaite, ir jos šeima su
pažindina “Tiesoj” sausio 22 d. 
paskelbtas reportažinis žurna
listės Jūros Baužytės rašinys 
“Dainoje minėsime Tave, Lore
ta”. Karoliniškėse gyvenanti ir 
kasininke dirbanti Stasė Asana- 
vičienė viena išaugino dukras 
Renatą, Loretą ir jau šeimą su
kūrusį sūnų Bronių. Jauniausio
ji dukra Loreta buvo kukli ir 
drovi mergaitė, iš motinos pa
veldėjusi meilę lietuviškoms 
liaudies dainoms, mokykloje ne- 
mėgusi trankios muzikos, kuria 
žavėjosi kitos moksleivės. Lo
reta dainavo Respublikinių 
profsąjungų folkloriniame an
samblyje. Baigusi vidurinę mo
kyklą, norėdama padėti motinai, 
pradėjo dirbti “Dovanos” susi
vienijime ir mokytis finansų- 
kredito technikume. “Dovanoje” 
ji mezgė gražias staltieses ir 
dailius megztukus. Abi naktis 
— sausio 12-tąją ir 13-tąją mama 
Stasė, dukros Renata ir Loreta 
budėjo prie radijo ir televizi
jos bokšto. Seserys dainavo ir 
šoko jaunimo būryje. Kruvinojo 
sekmadienio lemtingąją naktį 
mama ir sesuo grįžo namo sušil
ti, Loretą palikusios dainuojan
čią su jaunimu. Išgirdusios pa
būklų trenksmą, jos ruošėsi bėg
ti prie bokšto, bet vyriškas bal
sas telefonu pranešė, kad Loreta 
ligoninėje. Ten jos dukrą ir se
serį Loretą jau rado amžinai nu
tilusią. V, Kst.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į

TRADICINĮ
ZUIKIŲ

m

Meninę programą atliks Londono choras “Pašvaistė”, 
vadovaujamas muz. Reginos Audėt.

Šilta žvėrienos vakarienė, įvairūs gėrimai, laimės staliukų 
loterija, taurių įteikimas geriausiems šauliams bei žvejams. 
Šokiams gros Vaclovo Povilionio orkestras iš Toronto.
Baliaus pradžia 6.30 vai. vakaro. įėjimas - $6.

Hamiltono lietuvių žūklautojų-medžiotojų klubo “Giedraitis” valdyba

s 
balandžio 27, 
šeštadienį, 
Jaunimo 
centro 
salėje, 
Hamiltone

O LIETUVIAI PASAULYJE

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

Hamilton, Ontario
PENSININKAI TURĖJO savo 

povelykinį susirinkimą, kokie jau 
žinomi margučių spalvinimo var
žybomis. Šiemet konkurso vertini
mo komisija, kurią sudarė A. Mik
šienė, A. Jankūnas ir K. Mileris, 
turėjo nelengvą užduotį iš visų 
išrinkti tris laimėtojus. Susirin
kimas pradėtas klubo pirm. K. Mik
šio žodžiu. Sekr. A. Mingėla per
skaitė praeito posėdžio protokolą, 
ižd. L. Klevas pranešė apie klubo 
finansus. Susikaupimo minute 
buvo prisiminti mirusieji klubo 
nariai. Nutarta šiais metais sa
vo tradicinę pavasario šventę 
rengti gegužės 4 d. Margučių atsi
radimo istoriją įdomiai papasa
kojo A. Mikšienė, o susirinkime 
dalyvavęs iš Lietuvos svečias ku
piškėnas papasakojo apie pasku
tinius įvykius Lietuvoje ir apie 
tragiškąją sausio 13 d. Vilniuje. 
Mūsiškių buvo nusiskųsta, kad da
bar iš Lietuvos čia atvažiuojan
čios kai kurios meno grupės dau
giau domisi dolerių prisirinki- 
mu negu noru savo menu pradžiu
ginti išeivius. Ne kokį prisimi
nimą paliko ir pensininkų pakvies
ti, Kanadoje gastroliavę, Lietu
vos kinematografai.

Margučių puošimo I-mą premiją 
laimėjo sesutės - Irena, Rita ir 
Vida Apanavičiūtės už ornamen
tinių detalių išskutinėjimą, lie
tuviškais motyvais, Il-tra premija 
teko Genei Grajauskienei už kaž
kokiu nauju būdu bareljefiniais 
ornamentais išpuoštus margučius 
ir IlI-čios premijos laimėtoju ta
po Juozas Kažemėkas, savo margu
čiams pasirinkęs piešimo metodą, 
įjungęs įdomius spalvų derinius 
ir įrašęs įvairias dedikacijas. 
Laimėtojams buvo skirtos pinigi
nės premijos. Po susirinkimo klu
bo vyr. šeimininkė Anelė Mačiulai- 
tienė visus pavaišino užkandžiais 
ir kavute. K.M.

Winnipeg, Manitoba
A. a. THEODORE BOYKO, uk

rainiečių kilmės Šv. Kazimiero pa
rapijos narys ir dosnus rėmėjas, 
po ilgos ligos, sulaukęs 71 m. am
žiaus, mirė 1991 m. kovo 15 d. Liko 
posūnis Česlovas Jankauskas su 
žmona Donata. Gedulines pamal
das Šv. Kazimiero šventovėje at
laikė prel. J. Bertašius. Velionies 
pageidavimu, palaikai sudenginti.

A. a. JUOZAPAS A. MIKALAUS
KAS, 86 m. amžiaus, mirė 1991 m. 
kovo 24 d. Gimęs 1904 m. Liaudiš- 
kių kaime, Radvilikškio valsč. 
Šiaulių apskr. 1932 m. vedė Jad
vygą Žuvelytę, sulaukė dukters. 
1948 m. atvyko į Kanadą ir apsi
gyveno Winnipege, kur 1957 m. nu
pirko “Natural Bakery” kepyklą. 
Ją išplėtė ir vadovavo iki 1970 m., 
kol pablogėjo sveikata. Liūdesy 
liko žmona Jadvyga, duktė Aldona 
Balčiūnienė su vyru Alfonsu, vai
kaičiai - Vida, Renius ir Danius 
su žmonomis, sesuo Pranciška Ste
ponavičienė su šeima Winnipege, 
seserys, broliai ir kiti giminės 
Lietuvoje ir daugelis draugų, pa
žinojusių velionį. Gedulines pa
maldas laidotuvių koplyčioje ir Šv. 
Kazimiero šventovėje atlaikė prel. 
J. Bertašius. Velionies pageida
vimu, palaikai sudeginti ir pele
nai bus nuvežti į Lietuvą.

DVASINĮ ATSINAUJINIMĄ - 
rekolekcijas Didžiąją savaitę 
pravedė kun. Izidorius Sadauskas 
iš Montrealio. Rekolekcijos baig
tos Velykų pirmadienį pietumis, 
po kurių kun. I. Sadauskas parodė 
vaizdajuostę iš Punsko lietuvių 
švenčiamų Dievo Kūno šventės iš
kilmių ir Vilniaus universiteto 
ansamblio šokių vakaro Montrea- 
lyje. EKK

Sudbury, Ontario
ŽŪKLAUTŲJŲ IR MEDŽIOTO

JŲ KLUBAS “Geležinis vilkas”, tu
rėjęs Ontario provincinės valdžios 
leidimą, aktyviai veikęs 26 metus, 
bet sumažėjus narių skaičiui (mir
tys, senatvė), išvykimas apsigyven
ti į kitas Kanados vietoves, toliau 
veikti negalėjo. Likusieji nariai iš
rinko likvidacinę komisiją, kuri 
klubo leidimą grąžino kultūros ir 
susižinojimo ministerijai ir jo 
veiklą sustabdė.

A. a. E. DELKUVIENĖ, 82 m. am
žiaus, mirė 1991 m. kovo 23 d. Sud
bury General ligoninėje. Liko vy
ras S. Delkus, dukra Ona, brolis 
Antanas. Palaidota Sudbury Civic 
kapinėse. J. Kr.

Delhi, Ontario
Š.M. KOVO 24 D. Delhi ir Tillson- 

burgo apylinkės atšventė 13-tąją 
Daugiakultūrę tautybių šventę ta
bako pardavimo patalpose Delhi 
miestelyje. Dalyvavo 25 tautybės, 
o taip pat parlamentarai - Bob 
Speller, Norm Jamison ir Delhi 
miesto burmistras Gordon Lee. 
Buvo malonu matyti mūsų tautie
tį Joną Lukšį tvarkant dalį šios 
organizacijos programos, jis yra 
valdyboje ir eina iždininko parei
gas. Oficialiame šventės atidary

mo parade Lietuvos vėliavą nešė 
mūsų bendruomenės pirm. Stasys 
Beržinis su dviem tautiniais dra
bužiais pasipuošusiomis lietu
vaitėmis. Ontario provincinę vė
liavą nešė Vincas Galeckas, o Ka
nados vėliavą - Jonas Lukšas.

Salėje tautybės turėjo savo sta
lus su tautiniais rodiniais ir tra
diciniais užkandžiais. Lietuvių 
stalą, papuoštą juostomis, audi
niais, gintaru ir kt. gražiai tvar
kė Aldona Aleliūnienė su pagalbi
ninkėmis, o maisto ir užkandžių 
stalą - Birutė Lukšienė, Regina 
Beržinienė ir kitos pasimainy- 
damos tautietės. Gautą pelną ža
da paaukoti Lietuvos labui. Daug 
prisidėjo mūsų vietinės tautietės, 
sunešdamos tortus ir kitus skanu
mynus išpardavimui be jokio atly
ginimo.

Tuo pačiu laiku nuo 1.30 v.p.p. 
iki 6 v.v. kitoje salės pusėjo be 
sustojimo įvairios tautybės šoko 
tautinius šokius, dainavo, dekla
mavo, grojo ir kitaip pasirodė. To
ronto “Atžalynas” pasirodė pats 
pirmasis, vėliau dar pakartojo. 
Malonu buvo matyti “Atžalyne” 
vaikaičius, dar šokančius tauti
nius šokius. Garbė jiems už pasi
šventimą, o jų tėvams, seneliams 
ir mums kitiems tautiečiams malo
nus pasididžiavimas. A. T. Aleliūnas

Vasario 16-ji Los Angeles mieste
Los Angeles miesto lietuviai va

sario 17 d. minėjo Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 73- 
jų metų sukaktį. Šventė pradėta 
vėliavų iškėlimu Šv. Kazimiero 
parapijos aikštėje. Iškilmingas 
Mišias laikė ir pamokslą pasakė 
prel. V. Bartuška. Giedojo para
pijos choras, vadovaujamas muz. 
V. Ralio, solistai - V. Vilkienė 
ir A. Polikaitis. Jaunimo atstovai 
su tautiniais drabužiais atliko 
skaitymus ir atnešė aukojimui do
vanas. Viską koordinavo D. Trot- 
manaitė. Po painaldų parapijos 
salėje minėjimą pradėjo D. Čeka
nauskaitė. Organizacijoms įnešus 
vėliavas, JAV-bių himną giedojo 
A. Polikaitis. Invokaciją sukalbė
jo parapijos klebonas kun. dr. A. 
Olšauskas. ALTo vicepirm. V. Šeš
tokas pasveikino dalyvius ir trum
pai peržvelgė išeivijos veiklą ir 
vėliausius įvykius Lietuvoje. Su
sikaupimu buvo pagerbti žuvusieji 
dėl Lietuvos laisvės.

Scenon buvo pakviesti savano
ris kūrėjas, Vyčio kryžiaus kava
lierius, pulk. J. Andrašūnas ir sa
vanoris M. Barauskas. Jiems gėles 
prisegė Lietuvos garbės konsulas 
V. Čekanauskas, Birutės draugijos 
pirm. A. Pažiūrienė ir ramovėnų 
pirm. J. Ruokis. Trečias Vyčio kry
žiaus kavalierius, aviacijos kapi
tonas J. Tumavičius dėl ligos da
lyvauti negalėjo. D. Čekanauskai
tė supažindino su minėjime daly
vaujančiais garbės svečiais — es
tų ir latvių garbės konsulais ir jų 
bendruomenių pirmininkais. Per
skaityti sveikinimai iš JAV prezi
dento, valstybės sekretoriaus, Ka
lifornijos gubernatoriaus ir vals
tybės bei miesto pareigūnų. Pa
grindinę kalbą pasakė garbės kon
sulas V. Čekanauskas, pažėręs įdo
mių ir aktualių minčių. Svečias 
iš Lietuvos prof. A. Burašas Aukš
čiausios tarybos vardu sveikino

Los Angeles lietuvius ir pažymėjo, 
kad tauta išgyvena rimtą bandy
mą. Minėjimo dalyviai vienbal
siai plojimu priėmė pateiktas re
zoliucijas. Jas pasirašė ALTos 
pirm. A. Mažeika, LB tarybos pirm. 
A. Nelsienė ir Tautos fondo Los 
Angeles komiteto pirm. A. Marke
vičius. Rezoliucijos pasiųstos 
JAV prezidentui, valstybės sekre
toriui, senatoriams, kongresma- 
nams ir spaudai.

Lituanistinės mokyklos konkur
sinio rašinio “Įvykiai laisvėjan
čioje Lietuvoje” I premiją laimėjo 
A. Baranauskaitė, II — P. Pakuc- 
kas, ir dvi III-sias — A. Kuolas ir
A. Mattis. Premijas įteikė Lietu
vių fondo atstovė V. Gedgaudienė 
ir mokyklos vedėja M. Sandana- 
vičiūtė-Nevvsom.

Meninę programą atliko Šv. Ka
zimiero parapijos choras ir LB 
“Spindulio” jaunimo ansamblis, 
vadovaujamas D. Varnienės, bei 
sol. V. Vilkienė. Chorų vadovas 
— muz. V. Ralys, akompanavo muz.
B. Mūras. Programą pranešinėjo 
A. Žemaitaitis. Baigiant meninę 
programą, visi dalyviai sugiedojo 
“Lietuva brangi”. Tautos fondo 
vietos komiteto pirm. A. Markevi
čius padėkojo visiems prisidėju- 
siems prie minėjimo' savo darbu 
ir aukomis. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu.

Lietuvos laisvinimo reikalams 
suaukota $21,400. Po minėjimo 
parapijos apatinėje salėje įvyko 
bendri pietūs, o po jų buvo rodo
ma prof. A. Burašo iš Lietuvos at
vežtų naujausių vaizdajuosčių.

Minėjimą organizuojant, daug 
pasidarbavo ALTos pirm. A. Ma
žeika, LB tarybos pirm. A. Nelsie
nė ir LA Tautos fondo pirm. A. Mar
kevičius. Minėjimas buvo filmuo
jamas ir tą patį vakarą parodytas 
televizijos žiniose.

Vytautas Šeštokas

JA Valstybės
“Spindulio” tautinių šokių 

grupė, vadovaujama Rasos Pos- 
kočimienės, savo veiklos 15 me
tų sukaktį vasario 2 d. atšventė 
Lemonte, Pasaulio lietuvių cent
re. Vakaro programai vadovavo 
Asta Kazlauskaitė. Programa 
buvo pradėta tautinių šokių py
ne, atlikta tarptautiniame Mil
waukee miesto festivalyje 1990 
m., užbaigta kitais bendrais bei 
atskirais vaikinų ir merginų 
šokiais. Vadovei R. Poskočimie- 
nei dėkojo dabartiniai ir buvu
sieji “Spindulio” šokėjai, ją svei
kino Čikagos “Grandies” atsto
vai.

Čikagos lietuvių evangelikų 
liuteronų “Tėviškės” parapija 
Vasario 16 proga kasmet išrenka 
naują savo tarybą. Vasario 17 d. 
“Tėviškės” parapijos bažnyčioje 
buvo prisaikdinti: parapijos ta
rybos pirm. Kasparas Vaišvila, 
finansų sekr. Dora Gelažienė, 
nariai — dr. Algimantas Keler
tas, Jurgis Lampsatis, Otto 
Schroederis, Ida Kasparaitienė, 
Frank Pėteraitis, Adomas Gin
dulis, Sigitas VTnkleris, Marija 
Apolienė, Irma Biknerytė, dr. 
Martynas Buntinas, Algirdas Jo- 
nušaitis, Martynas Pauperas ir 
Gytis Vadopolas.

Prof. dr. Jokūbo Stuko lietuviš
koji radijo programa “Lietuvos 
atsiminimai” New Jersey mies
te, N.J., gegužės 19 d. minės pen
kiasdešimtmečio sukaktį. Minė
jimas bus pradėtas pamaldomis 
Skausmingosios Dievo Motinos 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
Kearnyje, N. J. Pagrindinių Mi
šių celebrantu yra pakviestas 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Jose bus prisiminti gyvi ir mi
rusieji “Lietuvos atsiminimų” 
rėmėjai. Oficialioji minėjimo 
dalis įvyks Lietuvių katalikų 
centro salėje, įjungta j sukak
tuvinį pokylį. Programą atliks 
iš Lietuvos su dviem instrumen
talistais atvykę estrados solis
tai Janina Miščiukaitė, Aldona 
Stasiulevičiūtė, Ovidijus Vyš
niauskas ir Žilvinas Bubelis.

Brazilija
Sao Paulo lietuviai džiaugiasi 

juos su koncertais aplankiusiu 
tautinės muzikos ansambliu 
“Vilnius”, kurį šioje išvykoje 
sudarė jam vadovavęs birbyni
ninkas A. Smolskus, kanklinin
kė L. Naikelienė, A. Valuckas, 
Lietuvos operos teatro solistai 
J. Čiurilaitė ir A. Malikėnas. 
Išvyką suorganizavo ir jai vado
vavo “Tėviškės” draugijos pirm. 
V. Sakalauskas. Iš tikrųjų “Vil
nius” džiugino ne tik Brazilijos, 
bet ir Urugvajaus, Argentinos 
lietuvius. Ilgoje kelionėje buvo 
surengta net 11 koncertų, trys — 
kitataučiams. Koncertų progra
ma buvo padalinta į dvi dalis. 
Pirmojoje skambėjo operos so
listų J. Čiurilaitės ir A. Mali- 
kėno atliktos operų arijos ir 
lengvesnio žanro klasikiniai 
kūriniai, o antroji dalis su bir
bynininku A. Smolskumi ir 
kanklininke L. Naikeliene buvo 
skirta lietuviškoms dainoms ir 
melodijoms. “Vilniaus” narių 
viešnagė Urugvajuje ir Argenti
noje sutapo su Vasario 16 minė
jimais. Jų programas Urugva
jaus sostinėje Montevideo ir 
Argentinos sostinėje Buenos 
Aires praturtino “Vilniaus” 
atstovai. ,

Australija
ALB Džilongo (Geelong) apy

linkės valdyba džiaugiasi moks
lo metus Lietuvių namuose pra
dėjusia lietuviška savaitgalio 
mokyklėle, kurion įsijungė 20

vaikų. Juos lietuviškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti, šokti tautinius 
šokius ir žaisti lietuvių žaidi
mus moko iš Lietuvos atvykusi 
ir Džilonge įsikūrusi Gražina 
Pranauskienė.

A. a. Pranas I’usdešris, pasi
žymėjęs Australijos ir ypač Ade
laidės lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos veikloje, mirė Ade
laidėje kovo 9 d., pakirstas sun
kios vėžio ligos. Velionis buvo 
ūkininko sūnus, gimęs 1917 m. 
gegužės 31 d. Šakių apskrityje. 
Mokėsi Šakių “Žiburio” gimna
zijoje ir Vilkaviškio kunigų se
minarijoje, 1944-45 m. — Vokie
tijos Eichstaetto kunigų semi
narijoje. Vykdamas Australijon, 
1949 m. Italijoje vedė Saulenę 
Šilingaitę. Atlikęs pokariniams 
ateiviams privalomą darbo su
tartį, įsikūrė Adelaidėje, kur 
dirbo tramvajaus konduktoriu
mi ir autobuso vairuotoju. Ve
lionis priklausė Australijos lie
tuvių katalikų federacijos stei
gėjų ir Adelaidės Šv. Kazimiero 
parapijos organizatorių bei rė
mėjų gretoms. Ilgus metus dirbo 
šios parapijos taryboje, reda
gavo jos biuletenį “Šventadie
nio balsas”, veikė su ateitinin
kais, organizuodavo dainos ir 
literatūros vakarus. Už katali
kišką veiklą buvo apdovanotas 
popiežiaus medaliu “Pro Eccle- 
sia et Pontifice”. Velionis taipgi 
bendradarbiavo katalikų savait
raštyje “Tėviškės aidai”, rašė 
eilėraščius ir vaidinimus. Po 
atsisveikinimo ir klebono kun. 
J. Petraičio, MIC, gedulinių Mi
šių Šv. Kazimiero koplyčioje 
kovo 12 d. palaidotas Adelaidės 
Centennial kapinėse.

Britanija
Šv. Kazimiero šventę Škotijos 

lietuviai prisiminė kovo 3 d. 
Glasgove. Ten Mišias Šv. Luko 
bažnyčioje atnašavo ir šv. Ka
zimierui skirtą pamokslą sakė 
kun. J. Andriušius, pašventinęs 
šv. Kazimiero vėliavą. Ją lietu
viams savo mirusių tėvų bei ki
tų šeimos narių atminimui dova
nojo Alanas ir Agnė Pautieniai. 
Vaišes pamaldų dalyviams Šv. 
Luko parapijos svetainėje su
rengė Glasgovo lietuvės. Meninę 
programėlę atliko K. Rugienie- 
nės vadovaujama tautinių šokių 
grupė ir muz. P. Dzidoliko diri
guojamas choras. Šventę suor
ganizavo kun. J. Andriušius, 
talkinamas Škotijos lietuvių 
klubo šeimininkių. Lietuvių 
iniciatyvai pritarė ir ja džiau
gėsi parapijos klebonas kun. 
O’Rourkas.
Italija

Šv. Kazimiero lietuvių kolegija 
Romoje savo ir Lietuvos globė
jo šv. Kazimiero šventę paminė
jo kovo 4 d. Kolegijos svečių na
mų koplyčioje Mišias koncele- 
bravo prel. Antonio Franco, Va
tikano valstybės sekretoriato 
pareigūnas, Šv. Kazimiero kole
gijos rektorius prel. Algiman
tas Bartkus ir Šv. Petro bazili
kos kan. Ladas Tulaba, buvęs 
ilgametis šios kolegijos rekto
rius. Pamokslą apie šv. Kazimie
rą sakė prel. A. Franco, įjung
damas ir savo įspūdžius iš Lie
tuvos, kur jam teko lankytis sau
sio mėnesį. Stiprų lietuvių tau
tos tikėjimą jis asmeniškai pa
juto tikinčiųjų miniose Kauno ir 
Vilniaus bažnyčiose. Po minėji
mui skirtų Mišių jų dalyviai su
sirinko vaišėms Šv. Kazimiero 
kolegijos svečių namų salėje. 
Jų eilėse buvo du svečiai iš Lie
tuvos: dramaturgas Kazys Saja 
— Aukščiausiosios tarybos na
rys ir vargonų virtuozas Leopol
das Digrys — Lietuvos konserva
torijos Vilniuje profesorius.

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kulia vie nė

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

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

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus r

(Esu “Union Gas” /Z\ 
atstovas) Sįjr

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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%

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.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”



Vaizdai iš “Tėviškės žiburių” spaudos vakaro balandžio 6 d. Anapilio salėje Mississaugoje. Nuotraukos viršuje - 
Anapilio jaunimo choras, vadovaujamas Nijolės Benotienės, atlieka gyvą ir nuotaikingą programą; apačioje - 
vakarą atidaro “TŽ” leidėjų valdybos pirm. Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė (kairėje), turtingą meno paveikslais lo
teriją praveda žiburiečiai: Salomėja Andrulienė, dr. Silvestras Čepas ir Genovaitė Gaižutienė. Laimė nusišypsojo 
Vytui Pečiuliui (antras iš dešinės) Nuotr. Vyt. Balčiūno

Metinis “Tėviškės žiburių” spaudos vakaras

Žmogaus teisių konferencij a
Dešimtoji žmogaus teisių 

konferencija Los Angeles mies
te įvyko kovo 16 d. “Double 
tree” viešbutyje Pasadenoje. 
Visų dieną vyko baltiečių prob
lemų svarstymai, o vakare, ba
liaus metu, į dalyvius iš Vil
niaus prabilo Lietuvos respub
likos prezidentas Vytautas 
Landsbergis. Pagrindinę kal
bą pasakė Amerikos ambasa
dorius Jungtinių Tautų Žmo
gaus teisių komisijoje Ken
neth Blackwell. Jau dešimt 
metų žmogaus teisių konferen
cijas organizuoja Baltiečių lais
vės lyga, kuriai šiuo metu pir
mininkauja Angelė Nelsienė.

Vidurdienį prie viešbučio 
už Baltijos valstybių laisvę įvy
ko demonstracijos, kurias su
organizavo lygos direktorius 
Robertas Žirgulis. Atvyko Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokiniai. Iš viso daly
vavo per 200 žmonių. Scenas 
iš konferencijos ir demonstra
cijų rodė 4, 9 ir 11 televizijos 
kanalai.

Svarstytos temos
Tema “Demokratiniai judė

jimai Sovietų Sąjungoje” pra
nešimus padarė armėnų, bul
garų, rusų ir ukrainiečių vei
kėjai. Baltijos valstybėms at
stovavęs Estijos garbės konsu
las Jaak Treiman papildė juos 
įvykių analize Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje. Posėdžiui va
dovavo advokatas Robert Kerr.

Simpoziumas “Spauda ir 
Baltijos valstybės” parodė, 
kad Orange County “Register” 
yra užsiangažavęs už Baltijos 
valstybių laisvę. Šiais metais 
jau paskelbė bent devynis ve
damuosius, palankiai pasisa
kančius ta tema. Šiame simpo
ziume dalyvavo trys pagrindi
niai vedamųjų rašytojai, o vy
riausias skyriaus redaktorius 
Ken Grubbs, Jn., buvo simpo
ziumo moderatoriumi. Arti
mus ryšius su šiuo dienraščiu 
palaiko Angelė Nelsienė. “Re
gister” yra antras savo didumu 
Los Angeles metropolijos dien
raštis, turįs apie pusę milijo
no skaitytojų. Už tokį palan
kumą Baltijos valstybėms pa
dėkos laiškučius galėtų para
šyti lietuviai ir iš kitų vietų 
šiuo adresu: The Register, 625 
N. Grand Avenue, Santa Ana, 
CA 92701, USA.

Šio simpoziumo pranešė

Ryšium su Žmogaus teisių konferencija kovo 16 d. Los Angeles mieste Kalifornijoje vyko už Baltijos valstybių 
laisvę demonstracija, kurioje dalyvavo ir Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos auklėtiniai Nuotr. J. Matulaičio

jų tarpe taip pat buvo “Los An
geles Times” artima bendra
darbė Christine Demkowich, 
kuri gegužės mėnesį trejiem 
metam išvyksta į Maskvą kaip 
žurnalo “US News and World 
Report” korespondentė. Da
lyvavo ir gerų patarimų kaip 
prieiti prie spaudos davė 9-to 
televizijos kanalo pranešėjas 
Larry Carroll.

“Žmogaus teisių pažeidimai 
Baltijos valstybėse” svarstybų 
metu Milda Mikėnienė per
skaitė “Kruvinojo sekmadie
nio” gyvos liudininkės Viole
tos Arbaitės anglų kalba para
šytą jautrų laišką, kuris kon
ferencijos dalyviams padarė 
gilų įspūdį. Violeta šiuo metu 
dėsto anglų kalbą VD univer
sitete Kaune. Svarstyboms va
dovavo dr. Birutė Vileišytė.

Priešpiečių metu Laisvės žy
muo buvo įteiktas daug nusi
pelniusiam Baltijos valstybių 
bičiuliui, tarptautinės teisės 
žinovui William Hough.

Po pietų pirmoje sesijoje vy
ko labai įdomūs debatai Balti
jos valstybių diplomatinio pri
pažinimo klausimu. Temą dis
kutavo minėtas William Hough 
ir dr. Tonu Parming, Toronto 
universiteto profesorius. Tai 
buvo klausimą gerai pažįstan
čių intelektualų diskusijos. 
Nors kai kam galėjo susidary
ti įspūdis, kad kalbėtojai gy
nė priešingas tezes, tačiau iš 
tikrųjų tie skirtumai nebuvo 
dideli. Diplomatinis pripaži
nimas, kai svetima kariuome
nė kontroliuoja kitos valstybės 
sienas (praktiškai tai reiškia 
okupaciją) ir kai užsienio vals
tybių diplomatams išduoda 
įvažiavimo vizas, pasidaro la
bai ir labai komplikuota prob
lema. Lengvai ją išsprendžia 
tie, kurie į ją neįsigilina. Bū
tų naudinga pilnus jų pasisa
kymų tekstus paskelbti lietu
vių kalba. Debatus moderavo 
Estijos konsulas Jaak Treiman.

Iš Vašingtono atvykusi Vals
tybės departamento atstovė 
Daria Fane pateikė visą eilę 
faktų, rodančių, kad Amerika 
Baltijos valstybes yra įjungu
si į savo užsienio politiką. Jos 
nuomone, baltiečiai per ašt
riai ir nepagrįstai kritikuoja 
Bush’o administraciją. Daria 
Fane dirba Valstybės departa
mento Baltijos valstybių sky

riuje ir valstybės sekretoriui 
Baker paruošia pranešimus 
apie įvykius tuose kraštuose, 
gegužės mėnesį ji perkeliama 
į Amerikos ambasadą Maskvo
je. Skubiai mokosi lietuvių 
kalbą.

Paskutiniame simpoziume 
“Kelias į ateitį” pagrindinį 
pranešimą padarė bendrovės 
“Pascoe, Norquist, Jones & Jo
nes” prezidentas Bill Pascoe. 
Lyga angažavo šią bendrovę 
padėti įgyvendinti užsibrėž
tą “Operation Independence” 
projektą. Kalbėtojas aptarė ar
timiausius tikslus ir vartoja
mas priemones. Pokalbyje da
lyvavo lygos vadovybės nariai 
— Angelė Nelsienė, Avo Piiri- 
sild, Robert Kerr.

Baliuje dalyvavo apie pus
trečio šimto žmonių. Preziden
to Landsbergio sveikinimą ir 
jo pokalbį su ambasadoriumi 
Blackwell per garsiakalbių 
sistemą galėjo girdėti visi da
lyviai. Landsbergis paneigė so
vietų referendumo, kuris tą 
dieną vyko, reikšmę Lietuvai. 
Tik reiškė susirūpinimą, kas 
bus toliau. Jis asmeniškai krei
pėsi į ambasadorių, išdėstė 
jam esamus pavojus ir kvietė 
atvykti į Lietuvą. Ambasado
riaus atsiliepimas buvo labai 
palankus.

Pokalbį su Landsbergiu ko
ordinavo ir konferenciją bai
giamąja kalba uždarė lygos 
pirmininkė Angelė Nelsienė.

Kitą dieną įvykusiame Bal
tų laisvės lygos suvažiavime 
Angelė Nelsienė buvo perrink
ta lygos pirmininke naujam 
terminui. Jonas Matulaitis

Aukos Mažosios 
Lietuvos fondui

Pirmą šių metų ketvirtį aukojo: 
$200 - S. Jarembauskas iš Austra
lijos (iš viso $700); $100 - Pranas 
Kazukonis (iš viso $600), prel. dr. 
Pranas Gaida (iš viso $200), J. Paš- 
kus-Paškevičius (iš viso $300), P. 
Vilutis (iš viso $150); $50 - Vale
rija Anysienė (iš viso $250); $30 - 
A. Bumbulis; $20 - V. Jakonis (iš 
viso $60).

Fondo valdyba nuoširdžiai dė
koja už įnašų papildymą, taip pat 
už išreikštą džiaugsmą, “kad ke
liame iš mirties Mažąją Lietuvą”. 
Darbuosimės!

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

Jis balandžio 6 d. didžiojoje 
Anapilio salėje vėl sujungė 
laikraščio leidėjus, darbuo
tojus, bendradarbius, skaity
tojus ir rėmėjus kartu nors ke
letą valandų pabūti, pabend
rauti, pasilinksminti ir turtin
gose loterijose laimę išban
dyti. KLK kultūros draugijos 
“Žiburiai” pirmininkė R. Saka
laitė-Jonaitienė trumpu žo
džiu pasveikino gana gausius 
vakaro dalyvius ir pranešė 
apie malonią staigmeną - nau
ją tik ką įsisteigusį Anapilio 
jaunimo chorą, papildytą inst
rumentalistais ir humoro įtar- 
pais.

Negirdėtas, nematytas an
samblis - trisdešimt jaunų 
žmonių muzikos ritmo vedini 
žaisminga žąsele atjudėjo sce- 
non ir, choro vadovei Nijolei 
Benotienei kilstelėjus ranką, 
užtraukė liaudies dainą “Svei
ki gyvi, sveteliai”. Sveikino 
ilgai ir nuoširdžiai - skambė
jo lietuviškos dainos. Atvirų, 
nedengiamų balsų sąskambis, 
rodos, ir nuaidėjo Lietuvos 
laukais subatvakario sulaukus. 
Tas nesugadintas anų laikų 
kaimiško bruožo balsų derinys 
gerai išsilaikė visame septy
nių liaudies dainų repertuare. 
Galima sakyti, kad tuo nauja
sis ansamblis ir surado savo 
skirtingą vietą, pabrėždamas 
originalumą. Linkėtina jam ši
tame žanre tobulėti ir siekti 
autentiško liaudies muzikos 
atstovavimo.

Instrumentalistai (du akor
deonai - Valdas Ramanauskas 
ir Vytas Dziemonas; dvi dūde
lės-Teresė Ramanauskienė ir 
Violeta Ramanauskienė; smui
kas - Kazimieras Jonušonis; 
kontrabasas - Vytas Spudulis; 
tamburinas - Valdas Žukaus

Didžiosios “TZ” loterijos aukotojai ir laimėtojai
1. E. A. dovanotą lininį rankšluos

tį laimėjo C. Ančiukaitis, Dun
nellon, FL, nr. 1058.

2. V. Birštono dovanotą staltiesę 
su servetėlėmis - S. Macys, 
Cleveland, OH, nr. 2681.

3. Z. Tenisonaitės paveikslą - K. 
Gilman, Toronto, Ont., nr. 15040.

4. A. Buragienės dovanotą lova
tiesę - M. Andriuškevičius, To
ronto, Ont., nr. 20451.

5. Z. Revo dovanotą P. Puzino tapy
bos knygą — Vincas Černius, 
London, Ont., nr. 19955.

6. A. Balsio dovanotą A. Totorai- 
tienės paveikslą - Sofija Šim
kienė, Royal Oak, MI, nr. 595.

7. N.N. du lininius rankšluosčius 
- L. Normantas, Rexdale, Ont., 
nr. 14099.

8. A. Valienės dovanotą T. Valiaus 
monografiją - Apolonija Battis- 
ton, Brampton, Ont., nr. 18220.

9. Z. Tenisonaitės paveikslą - B. 
Sapijonis, Toronto, Ont., nr. 
17595.

10. E. A. gintarinius rankogalių 
sagtukus - D. Batūra, Etobicoke, 
Ont., nr. 14064.

11. L. Senkevičienės dovanotą albu
mą - V. Gataveckas, Toronto,
Ont., nr. 16080.

12. M. paveikslą - P. Gaučys, Madi
son, WI, nr. 7853.

13. B. Prakapienės dovanotą lini
nį rankšluostį - A. Virkutis, 
Downsview, Ont., nr. 3487.

14. Z. Tenisonaitės paveikslą - nr. 
20459.

15. K. Ališauskienės dovanotą ser
vetėlių rinkinį - kun. Ant. Ber- 
tašius, Peterson, N.Y., nr. 2876.

16. N.N. dovanotą paveikslą - Vy
tas Danyla, Guelph, Ont., nr. 
16376.

17. A. Valienės dovanotą T. Valiaus 
monografiją - A. Matuliūnas, 
Hamilton, Ont., nr. 7495.

18. Z. Tenisonaitės paveikslą - B. 
Žioba, Toronto, Ont., nr. 14637.

19. N.N. dovanotą lino audinį-pa- 
veikslą - Joana Budnikienė, Oak 
Lawn, IL, nr. 6760.

20. A. Tamošaičio paveikslą - R. 
Bražukienė, Toronto, Ont., nr. 
6461.

21. A. Valienės dovanotą T. Valiaus 
monografiją - J. Pivoras, Toron
to, Ont., nr. 16800.

22. A. Laurinaičio paveikslą - Ire
na Pečiulytė, Toronto, Ont., nr. 
5786.

23. V. Balsienės keramikos vazą - 
A. Steponavičienė, Hamilton, 
Ont., nr. 6377.

24. N.N. austą paveikslą - Juozas 
Kucinas, W. Yarmouth, MA, nr. 
719.

25. K. Abromaičio koplytėlę - Sta
sė Medelienė, Baltimore, MD, 
nr. 2026.

26. R. Bens dovanotą P. Bigausko 
paveikslą - Z. Kazlauskienė, To
ronto, Ont., nr. 15032.

27. R. Paulionio paveikslą - Gr. Si
rutienė, Santa Monica, CA, nr. 
5560.

28. G. Valiūnienės paveikslą - Do
mas Jurkus, nr. 11619.

29. L. Sendžikienės tautinę lėlę - 
Albina Kavaliauskienė, Toron
to, Ont., nr. 7311.

30. P. Bigausko paveikslą-A. Luko
šiūtė, Greenfield Park, P.Q., nr. 
13592.

31. A. Katelienės medžio drožinį - 

kas) sutartinai sutrenkė pol
ką, pagrojo valsą, leisdami 
balsams kiek pailsėti. Tas or
kestrėlio sąstatas taipgi pa
dvelkė senovės kaimu: atsi
nešk ką turi, ir grosim.

Tarp vienuolikos programoje 
išspausdintų atlikimų į tarpus 
ansambliečiai įterpė ir žodinio 
pasirodymo. K. Jonušonis - ta
lentingas pasakotojas. (Mūsų 
teatrai turėtų juo susidomėti). 
Pabėrė humoro gabaliukų: sli
džių, aštresnių, vienokių, kito
kių .... Gal kiek per daug, gal 
ne tokių, kokie geriau tiktų ma
žesniuose rateliuosę. Bet tar
miškumas, imitavimas, grima
sos klausytojams padėjo susi
kurti pasakojamąją tikrovę.

Gerai J. Dziemionienės su
derinta programa baigta “Vai 
ko nusižvengei” liaudies dai
na, kurion vadovės paprašyti 
įsijungė visi vakaro dalyviai 
ir ansamblio kapela, vadovau
jama Valdo Ramanausko.

Po koncerto, maloniai nu
stebinusio ne vieną klausyto
ją, stiprintas! J. Gurklienės 
ir jos talkininkių paruošta 
karšta vakariene, gaivintas! 
įvairiais gėrimais, pasisaldin
ta naminiais pyragais ir kava. 
Šokiams grojo K. Deksnio va
dovaujamas orkestras “Žaga
rai”, lėtesnio takto melodijo
mis nepervarginęs gausių šo
kėjų. Loterijoms vadovavo dr. 
S. Čepas su būriu talkininkių. 
Kad daug laimikių teks išsiun
tinėti už Kanados ribų, tas 
tiktai rodo labai didelę “TŽ” 
skaitytojų teritoriją.

Vakaro rengėjai nuoširdžiai 
dėkoja visiems prisidėjusiems 
programa, darbu, aukomis, lai
mikiais prie šio renginio pa
sisekimo. S.
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Anapilio jaunimo choro kapela, vadovaujama Valdo Ramanausko (kairė 
je), “Tėviškės žiburių” spaudos vakare balandžio 6 d. Anapilio salėje atlie 
ka meninę programą Nuotr. Vyt. Balčiūne

City of Toronto

You Too Can Help Run City Hall
Every year Toronto City Council advertises for 
applicants from the public and appoints citizens to 
various committees, boards and commissions that 
make decisions on a variety of matters, such as the 
management of public facilities, the physical layout 
of the City, and the development of community 
services. These appointments give Torontonians 
from a variety of backgrounds a chance to volunteer 
their skills to help run the City.

City Council wishes to ensure that its committees, 
boards and commissions reflect the diverse nature 
of Toronto’s population and invites all residents to 
consider this opportunity. Applications from* women, 
people with disabilities, and racial and ethnic 
minorities are especially encouraged.

The City of Toronto’s procedure requires that anyone 
interested in appointment, other than incumbents, 
MUST attend an introduction seminar relating to the 
agency of interest, where application forms will be 
available. The dates of the seminars are listed below 
for those agencies for which appointment must be 
made at this time.

Pr. Bersėnas, Toronto, Ont., nr. 
17636.

32. R. Žiūraitienės paveikslą - P. 
Augaitis, Toronto, Ont., nr. 
13057.

33. A. Tamošaitienės paveikslą - L.
Gutauskas, Hamilton, Ont., nr. 
3251. ‘

34. Lois Dagienės dovanotą J. Da
gio skulptūrą - J. B. Žėkas, To
ronto, Ont., nr. 7124.

35. Walter V. Dauginis Insurance 
Broker Ltd. dovanotą mikro ban
gų krosnelę - Kęstutis Gorys, 
La Salle, Que„ nr. 11542.

36. “TŽ” piniginę dovaną $250 - 
P. Bekeris, Toronto, Ont., nr. 
18372.

37. “TŽ” piniginę dovaną $500 - 
Vyt. Krasauskas, Hickory Hills, 
IL, nr. 6687.

NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA 
didžiosios ir mažosios loterijos lai
mikių aukotojams.

“Tėviškės žiburių” baliaus proga 
mūsų nuoširdūs rėmėjai aukojo: 
$300 - E. O. Delkai; $200 - M. E. 
Bumeisteriai; $100 - W. Dresher, 
G. H. Lapai; $75 - R. J. Žiūraičiai; 
$50 - J. Varanavičius, dr. J. Sun- 
gaila; $25 - B. J. Banaičiai.

An Introduction Seminar for the following agencies 
will be held on Monday, April 22,1991, in the Council 
Chamber, City Hall, at the times shown.

Agency Time No. of Vacancies

Book Awards 
Committee 
(2 year term)

7:00 p.m. 2

Toronto Public 
Library Board 
(Term of Council)

8.00 p.m. 1

Toronto Hydro 
Electric System

9:00 p.m. 2

(2 year term)
? ritVuid !';.••• : i ■

Ontario Hydro 
(2 year term)

9:00 p.m. ‘ *See below

'Ontario Hydro: City Council will forward at least
2 candidates to Ontario Hydro, who will be considered 
along with other candidates for appointment to the 
municipal commission, effective November 1,1991

The Nominating Committee of City Council will 
recommend qualified candidates for these positions. 
Only residents or ratepayers of the City of Toronto 
are eligible. Attendance at the introduction seminar 
relating to the agency of interest is a pre-condition 
to applying for appointment.

If you have any questions regarding application 
procedures, you may call 392-0476. TDD Users 
call 392-7354.

Visiems Amerikos lietuviams - NAUJIENA!
Jūsų draugai ir šeima Lietuvoje kenčia maisto trukumą. 
Padėkite dabar jiems pripildydami jų tuščius šaldytuvus!

Pristatoma per penkias dienas Maskvos rajone ir 
per 15-20 dienų Lietuvoje bei kitur Sov. Sąjungoje.FOOD KIT # 1 

(imported foods) 
$152 including delivery

1. Imported Ham 1 lb.
2. Imported Sausage 2.2 lb.
3. Mincemeat 0.75 lb.
4. Frankfurters 1 lb.
5. Danish cheese 0.BX lb.
6. Beef stew 1.1 lb.
7.'Meat in white sauce 1.1 lb.
X. Ground coffee on 1.1 lb.

Instant coffee 0.44 lb.
9. Condensed milk 0.75 lb.
10. Imported Tea 1.1 lb.
11. Cocoa 1.1 lb.
12. Dry spices 1 box
13. Imported chocolates 1 box
14. Chocolate-dipped zephyrs 1.1 lb.
15. Buckwheat or Spaghetti 2.2 lb.

ALSO AVAILABLE:
French medications
* Family health care kit $109
* Kids' health care kit $70
* Children’s foods (kit) $X7
* Cars C’LADA") from $5.600
• Refrigerators from $500
• Health spa packages CALL
• Condominiums CALL
• Dishwashers from $500
• I jui n dry machines from $550
• Minitractors from $2.000
• Other items CALL
* Electronics 220W

ORDER FOR FOOD KIT # 1
Fill out, detach and mail to:

RUSSART-POSYLTORG
291 Geary Street, Suite 511
San Francisco, CA 94102

Enclosed please find my check (money order) #dated
in the amount of $152.00 x (qty) = . Please deliver (qty) FOOD KIT(S) # 1 as
per your ad to:

Beneficiary’s full name _______________________________________________________________
Street address, api *___________________________________ ________________________
City, region, postal code __________________________________ .

Sender’s name:_____________________________________________________________________
Add ress: _______ _____ .___________________________________ ______________________

Daytime phone # (__) Signature:______________________ ______________________

Mes turime turistams ir jų draugams-spalvotą T/V Sinotron 
14" PAL (Secam D/K tik $225 Camcorder M-7 National ar 
Hitachi 2380 tik $999. Dėl užsakymų ir informacijos kreipkitės:

RUSSART-POSYLTORG
291 Geary Street, Suite 511 

San Francisco, CA 94102 
Tel.: (415) 781-6655; (415) 386-0180; (415) 752-5546
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Didieji kultūriniai renginiai Naujas Stratfordo festivalio sezonas

JUOZAS ŽYGAS

Jungtinėmis JAV ir Kana
dos lietuvių išeivijos jėgomis 
šiemet gegužės antrojoje pu
sėje Čikagoje rengiama visa 
pynė kultūrinių renginių. Vis
ką suskaičiavus, jų bus ketu
riolika (įskaitant meno paro
das). Iš šių visų renginių iškyla 
lyg dvi viršūnės — tai Dainų 
šventė ir Čikagos lietuvių ope
ros “I Lituani” pastatymas.

Nebūtume lietuviai, jeigu 
nepradėtume diskusijų savo 
tarpe. Bet reikia žinoti, kad to
kie renginiai, kaip Dainų šven
tė ar operos pastatymai, yra 
planuojami metais. Su šia Dai
nų švente išėjo kiek blogiau, 
ir jos planavimas dar ilgiau 
užtruko. Kalboms apie Dainų 
šventę aprimus, dabar vis dar 
užkliūva operos “I Lituani” pa
sirinkimas. Niekur pasaulyje, 
sudarant teatrų repertuarą, 
nėra atsiklausiama viešosios 
nuomonės. Nebuvo jos atsi
klausta ir pasirenkant “I Li
tuani” operą. Jeigu praėjusie
ji pastatymai, rašančiųjų nuo
mone, buvo blankūs, tai dar ne
reiškia, kad pati opera yra silp
na. Italijoje ilgą laiką ji buvo 
populiariųjų operų tarpe. Ko
dėl ši, o ne kita opera buvo pa-

EUGENIJA AMBROZAITYTĖ, 
dainavusi Toronto lietuvių Prisi
kėlimo parapijos vakarienėje 
1991.III.17 Nuotr. St. Dabkaus

Žydai kovoje už Lietuvą
Nusikalstamas režimas, kuris nenori nueiti nuo scenos. Apie jį 

rašo Kanadon atvykęs Lietuvos pilietis

Po Lietuvos okupacijos 1940 m. 
ir valstybingumo praradimo Lie
tuvoje buvo numalšintos visos na
cionalinės laisvės tiek lietuvių, 
tiek ir mano, žydų, tautos. Mano 
karta praktiškai neturėjo galimy
bės mokytis savos kalbos, lankyti 
savas mokyklas, steigti organiza
cijas. Todėl j lietuvių kovą dėl Lie
tuvos nepriklausomybės mes su
dedame ir mūsų tautos atgimimo 
viltį. Lietuvos sąjūdžio vadovavi
mą šiai kovai aš iš karto aktyviai 
palaikiau. Pasirašiau daugelį ko
lektyvinių dokumentų, tokių kaip: 
neimti lietuvių jaunuolių į sovie
tinę kariuomenę, lietuvių kalbą 
laikyti valstybine ir daug kitokių.

Aš buvau vienas pirmųjų stei
gėjų “Makabi” žydų klubo, kuris 
veikė Lietuvoje iki 1940 m. okupa
cijos. Mūsų klubas buvo atsteig- 
tas naujais pagrindais. Lietuvos 
valdžia mus labai palaikė ir mums 
padėjo. Kanados “Makabi” prezi
dentas Sidney Greenberg, gyve
nantis Toronte, lankėsi Vilniuje 
1989 m., kur mes ir aptarėme Lie
tuvos dalyvavimą Makabiadoje Iz
raelyje. Tų pačių metų liepos mė
nesį ir buvo nešama pirmą kartą

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

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

Tel. 762-9190

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!
Jūsų auka TAUTOS FONDU! 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

rinkta — galutinis žodis teko 
Vilniaus operos meno vado
vybei.

Taigi, Vilnius irgi viešosios 
nuomonės neatsiklausė. Jie 
šią operą pasirinko, nes su ja 
numato daryti gastroles po Va
karų Europą. Jos libretas yra 
sukurtas vadovaujantis Ado
mo Mickevičiaus “Konradu Va
lenrodu”. Ji yra “grand ope
rų” klasės. Joje taip pat vyks
ta kova su Lietuvos laisvės 
priešais, tad temos atžvilgiu 
yra artimas šiems laikams. De
koracijos ir drabužiai paga
minti Vilniuje pagal lietuvių 
dailininkų projektus. Dekora
cijos žada būti labai įspūdin
gos, pritaikytos lietuviškam 
charakteriui ir tematikai. Vis
kas jau pakeliui į Ameriką. Vi
si solistai lietuviai, simfoninis 
orkestras iš Vilniaus. Tad pir
mą sykį matysime lietuvišką 
operos pastatymą, kuriame ap
sieinama be svetimųjų. Čika
gos Lietuvių operos choras 
yra visos šios veiklos branduo
lys, ir juo mes didžiuojamės. 
Tačiau šiam pastatymui yra ne
pilnai pajėgus, nes yra scenų, 
kur reikia dviejų chorų. Todėl 
atvažiuoja ir dalis choristų. 
Be to, orkestras ir choristai įsi
jungs ir į Dainų šventę.

Atvažiuojantieji į Dainų 
šventę, ypač iš Kanados ir ki
tų tolimesnių vietovių, neturė
tų praleisti šios progos ir da
lyvauti operos pastatyme. Dau
geliui gal tai bus vienintelė 
proga. Turime didžiuotis, kad 
mes tokią operą turime. Yra 
teigiama — esanti vienintelė 
opera pasaulyje, išlaikoma iš
eivijos. Reikia bendromis jė
gomis jos darbą ir pastangas 
remti. O įvairią kritiką ir nei
giamus pasisakymus palikime 
ateičiai, kai jau bus visi dar
bai praėję. Tuomet galėsime 
spręsti, ar tai turėjo kokį pa
grindą, ar ne! O dabar visas 
rankas ir širdis reikia jungti 
į bendrą darbą. Darbas yra di
delis ir visos rankos yra reika
lingos! Ši šventė yra išeivijos 
bendras renginys, kuriuo mes 
kartu su atbundančia tauta pa
sauliui skelbiame — mes dar 
gyvi!

Lietuvos vėliava šiame renginy
je. 1990 m. Lietuva taip pat daly
vavo Makabiadoje Amerikoje.

Mes labai džiaugėmės, kad pa
galiau artėja sovietinio režimo 
paskutinė valanda ir matėme savo 
ateitį lietuvių tautos atgimime. 
Bet 1991 m. sausio 13, tą kruviną
jį sekmadienį, sovietinis režimas 
stojo į savo paskutinę kovą.

Tą lemtingą naktį aš buvau tar
pe tų, kurie susiėmę rankomis gy
nė televizijos ir radijo centrą. 
Įjungtais žibintais privažiavo ko
lona karinių sunkiųjų mašinų. 
Tankai pradėjo traiškyti lengvą
sias mašinas, kurios buvo sustaty
tos kaip kliūtis. Pasirodė desan
tininkai. Be jokio perspėjimo jie 
puolė taikius žmones ir pradėjo 
mušti šautuvų buožėmis. Pasigir
do pirmieji šūviai. Tai buvo kaž
kokia beprotybė. Mes iki pat pas
kutinės minutės netikėjome, kad 
bus šaudoma. Žmonės buvo be
ginkliai. Moteriai šalia manęs su
davė šautuvo buože. Aš riktelė
jau: “Ką jūs darote”, gavau smūgį 
į galvą ir nukritau. Vyrai nunešė 
mane į lengvąją mašiną ir nuvežė 
į ligoninę, kur suteikė man medi
cininę pagalbą.

Po šių įvykių mano ir mano šei
mos gyvenimas Lietuvoje pasida
rė pavojingas. Lietuvos atstovy
bė Maskvoje man suteikė pagalbą, 
ir aš su šeima išvažiavau į aero
dromą skrydžiui į Kanadą.

Aš buvau priverstas palikti Lie
tuvoje visa, kas man brangiausia. 
Ten liko ir visos mano viltys, su
sietos su nepriklausoma valstybe 
— LIETUVA. B. Rosicanas 
1991 m. sausio 28 d.

JONES NARIENĖS iš organinių medžiagų kūryba. Jos darbų paroda vyks balandžio 28 d., 1 v.p.p.- 6 v.v., Toronto 
Lietuvių namuose

Tėveli, arčia tikrai meno paroda?
Meno paroda “Baltica” Ontario Hamiltone

REGINA VARANAVIČIŪTĖ- 
IIAGGO

Š. m. kovo 17 d. Broadway 
galerijoje Hamiltone buvo 
atidaryta meno paroda, pava
dinta “Baltica”. Šios galeri
jos savininkas yra latvis, Jon 
Zemitis. Parodos atidaryme 
dalyvavo Hamiltono miesto 
burmistras Bob Morrow, lie
tuvių, latvių ir estų bendruo
menių valdybų atstovai. Pa
roda bus atidaryta iki balan
džio 18 d. Jos tikslas — supa
žindinti lankytojus su Balti
jos kraštų tradiciniais meno 
darbais, kurių kūrėjai daugu
ma yra gimę Kanadoje.

Kodiniai
Parodoje išstatyti rankdar

biai, juvelyriniai dirbiniai ir 
namų dekoracijos. Salėje daug 
audimo bei siuvinėjimo rodi- 
nių: juostos, tautiniai drabu
žiai, staltiesės ir rankšluos 
čiai. Gražiai atrodo megzti 
ploni šalikai ir storos piršti
nės. Parodą puošia gintaro ir 
emalio dirbiniai, keramikos 
indai ir vitražiniai paveikslai.

Šių darbų kūrėjai pasisavino 
tradicinius raštus, spalvas 
bei formas, kurios senovėje 
buvo žinomos Baltijos kraš
tuose. Lietuvių, latvių ir estų 
meniniai darbai buvo žinomi 
svetimuose kraštuose. Antra
me šimtmetyje Pabaltijo pirk
liai siuntė pardavimui gele
žinius įrankius, gintaro karo
lius, sagas, molio indus ir de
koratyvinius dirbinius-į Euro
pos šiaurės ir rytų kraštus. 
Baltijos kraštų moterys Suomi
jos gyventojus išmokė verpimo 
meno. XIX š. baltiečių spalvoti 
mezginiai pasiekė Škotijos 
kraštą. Mezgėjos gautus pa
vyzdžius panaudojo “Fair Isle” 
mezginiams pagražinti.

Parodos lankytojai gėrėjosi 
tradiciniais meniškais rank
darbiais ir kitais rodiniais, 
kuriuose atsispindėjo meniš
kas senovės laikų palikimas. 
Atsirado ir kritikų, kurie tvir
tino, kad ši paroda yra ne me
no, bet tik rankdarbių paroda, 
kurios rodiniai padaryti mė
gėjų, o ne tikrų menininkų.

Meno kūrinių samprata
Kai kurie meno mėgėjai tvir

tina, kad meno darbas turi bū
ti kokia nors įspūdinga tapyba 
su gražiais rėmais arba kokia 
nors balto marmuro skulptūra. 
XIX š. romantinės tradicijos 
pasekėjai aiškino, kad meni
ninkas turi kentėti kurdamas 
meno kūrinį, nes be kančių ne
bus meno. Kiti tvirtino, kad 
meno darbas gali būti tik vyrų 
sukurtas. Jų nuomone, mote
rys nėra tikros menininkės, 
nes tik vyriška išmintis ir sie
la gali suprasti tikrąjį meną ir 
jį kurti!

Šie minėti žmonės meno dar
bus riboja vien tapybos ir 
skulptūros kūriniais, kuriuos 
sukuria tik vyriška ranka, kan
čia ir siela. Jų nuomone, jei 
nenaudojami dažai ir marmu
ras, tai nėra ir meniškos kū
rybos darbų. Taigi keramikos, 
audimo, siuvinėjimo, mezgi
mo, gintaro, emalio ir medžio 
dirbiniai nėra meno kūriniai. 
Šios rūšies dirbinių kūrėjos 
daugiausia buvo moterys. Se
nų laikų paveldėta vyrų anti- 
feministinė pažiūra neigiamai 
veikė jų samprotavimą, ir XIX 
š. laikais jie tendencingai 
stengėsi nuvertinti moterų 
darbus.

XIX š. pabaigoje Anglijos 
pramonė pradėjo gaminti gra
žius baldus, stiklinius ir mo
linius indus, papuošalus ir 
daugelį kitų šeimoms reika
lingų patogumų. Tačiau meno 
kūrinių rinkėjai ir istorikai 
brangino tik tuos kūrinius, 
kurie nebuvo masiškai gami
nami. Jie tvirtino, kad meno 
darbai yra tik tie, kurie sukur
ti menininko viename kūriny
je ir jame išreikšta jo mintis, 
siela ir jausmai. Kūriniai, ku
riuose nėra menininko proto 
ir sielos išraiškų, gaminami 
darbininkų pagal nustatytas 
instrukcijas masinėje fabri
kų produkcijoje, nėra meno 
kūriniai. Jie priklauso pra
monės gaminiams, kurie ma
siškai parduodami jų varto
tojams.

Taigi pagal minėtų žinovų 
tvirtinimus, tik individualinė 
tapyba dažais ir marmuro 
skulptūra yra meno kūryba. 
Tokie kūriniai puošia turtin
gų savininkų namus, muziejus 
ir meno galerijas. Tačiau au
dėjos darbas, išausti raštingi 
rankšluosčiai, juostos, įvai
riaspalvės medžiagos jau ne
priklauso meno darbų sričiai, 
nors šie darbai nebuvo masiš
kai gaminami.

Meno kūrinių tikslas
Diskutuojant meno darbus, 

kilo klausimas apie meno kūri
nių tikslus. Buvo aiškinama, 
kad meno darbai turi pakelti 
žmonių sielas, turi juos pa
mokyti arba paskatinti atlikti 
gerus darbus. Romėnų impera
toriams menas buvo propagan
dos priemonė. XIX š. meninin
kai tvirtino, kad menas per
duoda žiūrovams menininko 
jausmus: žiūrint į paveikslo 
vaizdą, žmonės mato meninin
ko sielą. Vėliau pradėta aiš
kinti, kad vaizdas nėra svar
bus ir nereikalingas. Žiūro
vai turi sutelkti savo dėmesį 
į spalvas ir menininko darbo 
techniką. Šių naujų laikų me
nininkai ir jų rėmėjai pritarė 
nuomonei, kad ir audiniai, ir 
kiti dirbiniai priklauso meno 
kūriniams.

Jaunųjų menininkų dėmesiui
PLJ sąjunga kviečia visus lie

tuvių kilmės menininkus nuo 16 
iki 35 metų amžiaus įteikti savo 
darbų pavyzdžius PLJS meno pa
rodoje. Išrinktieji kūriniai bus 
išstatyti meno parodoje Urugva
juje, VH-tame PLJ kongrese kul
tūros savaitės metu. Priimami 
įvairūs meno kūriniai: tapyba, 
nuotraukos, audiniai, grafika, 
keramika, skulptūros darbai, 
drožiniai, “mixed media”. Komi
sija, sudaryta iš žymių lietuvių 
menininkų, padės išrinkti dar
bus parodai. PLJS sprendimai 
bus galutini. Taip pat bus iš
spausdintas parodos katalogas.

Prašome siųsti: savo kūrinio 
nuotrauką(s) arba skaidrę(s) (ne 
daugiau kaip 5); savo biografiją 
(iki 100 žodžių) lietuvių arba ang
lų kalba; savo nuotrauką (juo- 
dą-baltą arba spalvotą).

Nesiųskite originalių darbų! 
Kūriniai bus priimami iki šių 
metų liepos 1 dienos!

Kiekvienas menininkas bus 
atsakingas už savo darbų drau- 
dą. PIJS neparūpins draudos 
ir nebus atsakinga už nelaimes, 
kurios įvyktų persiuntimo arba 
parodos metu. Siuntimas iki ir 
po parodos per “Aerolinijas Ar- 
gentinas” išskridimo punktą tu
ri būti parūpintas menininko 
(įdėkite AA simbolį - “logo”). 
Siuntimu nuo AA punkto iki

Tačiau ir šiais laikais nėra 
išnykus pažiūra, kuri pripažįs
ta meno kūrinius tik tapyboje 
ir skulptūroje; numegzti megz
tinį ar pasiūti suknelę nerei
kia nei išminties, nei origina
lios sampratos. Juk krautuvėje 
kiekviena moteris gali nusi
pirkti suknelės sukirpimo po
pierines iškarpas, kur atitin
kamos instrukcijos paaiškina 
suknelės pasiuvimą. Panašiai 
yra ir su tapybos darbais. 
Prieš 30 metų Kanadoje buvo 
labai populiarūs “paint by 
number” komplektai su imita
cine drobe, kurioje buvo at
spausdinti vaizdo bruožai 
ir numeriukai. Buvo pridėta 
dėžutė su reikalingomis da
žų spalvomis, numeriukais 
bei teptukais. Sekant instruk
cijas ir pritaikant numeriu
kus, kiekvienas vaikas ir su
augęs lengvai galėjo nutapyti 
paveikslą, įdėti į gražius rė
mus ir pakabinti ant sienos. 
Šis darbas buvo toks pat kaip 
ir suknelės pasiuvimas. Atvy
kęs svečias iš užsienio ir pa
matęs tapytą paveikslą ant sie
nos, susižavi šeimininko ta
lentinga menine kūryba. Tuo 
pačiu metu į šeimininko žmo
nos pasiūtą naują suknelę ne
kreipia jokio dėmesio.

Baigiamosios pastabos
Menas nėra tik tapyba ar 

marmuro skulptūra. Meno kū
rybai priklauso ir tie rank
darbiai, ir kiti dirbiniai, ku
rie yra sukurti kaip vieninte
liai ir originalūs darbai. Me
nininkė su adata arba su audi
mo staklėmis kuria tokį pat 
gražų menišką darbą, kaip ir 
tas, kuris su teptuku drobėje 
išreiškia savo kenčiančią vy
rišką sielą.

Taigi netikėtai išgirstas pa
rodoje klausimas šio straips
nio pavadinime “Tėveli, ar 
čia tikrai meno paroda?” pa
skatino mane plačiau paaiš
kinti “TŽ” skaitytojams, pa
tvirtinant, kad Broadway ga
lerijoje, Hamiltone vykstanti 
paroda nuo š. m. kovo 17 iki 
balandžio 18 d. yra tikrai me
no paroda.

Urugvajaus rūpinsis PLJS. Jei
gu norėtumėte parduoti savo 
darbus, prašome pažymėti savo 
pareiškime.

Siųskite adresu: PLJS - MENO 
PARODA Kanadoje: 10 Moores- 
head Drive, Etobicoke, Ontario 
M9C 2R8; Amerikoje: 2461 N. 
Lincoln Avenue, Chicago, Illi
nois 60614; Europoje: Fichte str. 
13, 6900 Heidleberg, Vokietija; 
Australijoje: 26 Pheonix St., 
South Yarra, VIC 3141; Pietų 
Amerikoje: V. de Obligado 2702 
3 B, (1428) Buenos Aires, Argen
tina. Inf.

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

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

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

Ont. LOL 2P0

ALFONSAS NAKAS

Kad naujas ilgas Ontario 
Stratfordo festivalio sezonas 
prasidės ankstyvą 1991 m. pa
vasarį, reklaminiai trimitai 
ėmė pūsti tuoj po N. metų. Iš 
spaudos biuletenių netrukome 
sužinoti, kad bilietų kasa ati
daryta vasario 23 ir nuo tos 
dienos priimami užsakymai te
lefonu.

Oficialiai 39-tas sezonas 
prasidės balandžio 29 ir truks 
iki lapkričio 10. Veiks trys teat
rai: Festivalio, su 2300 vietų 
publikai; Avon, su 1100 vietų; 
ir The Tom Patterson Theatre, 
su 500 vietų. Ne kasmet šį festi
valį lankantiems įsidėmėtina, 
kad Tom Patterson teatras iki 
šiol vadinosi The Third Stage. 
Jame būdavo mažiau negu trys 
šimtai nenumeruotų kėdžių, o 
jo scenoj-arenoj reikšdavosi 
dažniausia jauni aktoriai. Il
gainiui tapęs dėmesio vertu 
teatru, po visokių kosmetinių 
remontų ir kėdžių (jau nume
ruotų) skaičių beveik padvigu
binus, pagaliau gavo vieno iš 
festivalio kūrėjų vardą.

Trumpai paminėsiu, kas ir 
kada visuose teatruose bus 
vaidinama.

Festivalio teatre: William 
Shakespeare Hamlet (gegužės 
4 — lapkričio 10) ir Much Ado 
About Nothingtbal. 30 — lapkr. 
8); Rogers ir Hammerstein 
miuziklas Carousel (bal. 29 — 
lapkr. 9); Elliot Hayes scenai 
pritaikytas Roberto Louis Ste
venson veikalas Treasure Is
land (pasaulinė premjera, lie
pos 27 — lapkr. 9).

Avon teatre: Thorntono Wil
der drama Our Town (gegužės 
7 — spalio 19); Shakespeare 
Twelfth Night (geg. 8 — spa
lio 25); Michel Tremblay kome
dija Les belles soeurs (geg. 
15 — rugpj. 10); Moljere klasi
kinė komedija The School for 
Wives (liepos 27 — spalio 26); 
Henriko Ibsen drama An Ene
my of the People (rugpj. 20 — 
spalio 27).

Tom Patterson teatre: 
Shakespeare satyrinė drama 
Timon of Athens (birž. 7 — rug
sėjo 13); Elliott Hayes Home
ward Bound (moderni kome
dija, pasaulinė premjera, birž. 
28 — rugpj. 17); Luigi Piran
dello pjesė The Rules of the 
Game (birž. 27 — rugsėjo 7); 
Francis Beaumont komedija 
The Knight of the Burning 
Pestle (liepos 31 — rugsėjo 
14); ir pagaliau A. E. Gurney, 
Jr. Love Letters (meilės dra
ma, atsispindinti laiškuose 
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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 naują ar seną drabužių siuntinius, nemažesnius 5 kg 

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

per 2-3 savaites.
• Persiunčiame pinigus - tiesiog iš rankų j 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 IŠTAIGA 
NEMOKAMAS TEL. 1-800-661-0210 už Ontario ribų. 
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Tel. (313) 892-6563
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680 Dundas St. E. 
Tel. (519) 438-5271

BOMAR INC. 
475472 W. Belmont Ave. 

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

BIG WIN CENTER 
760 Brant St., 

Burlington, Ontario 
Tel. (416)639-7547

UNIPOL TRAVEL 
8831 49th St., Pinellas Park 

Florida 34656 
Tel. (813) 544-8700 K

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

Tel. (519)743-7653

UNIVERSAL TRAVEL 
4117 Bee Ridge Rd., Sarasota 

Florida 34233 
Tel. (813) 377-9025

SILESIA CO. 
37 Hellems Ave., 
Welland, Ontario 

Tel. (415) 734-4487

nuo antro pr. m-los skyriaus 
iki vedybų, rugpj. 21 — rugsė
jo 15).

Akylesnis skaitytojas su
pranta, kad kai kurios dramos 
verstos iš svetimų kalbų. Tai 
nurodyta brošiūroje, skelbia
mos vertėjų pavardės, skelbia
mi režisieriai, net su nuotrau
komis nurodomi pagrindiniai 
aktoriai. Šį kartą nebūčiau 
turėjęs sunkumų ir veikalų 
pavadinimams išversti, bet 
palikau taip, kaip brošiūro
je skelbiama (taip reiktų bi
lietus raštu ar telefonu užsi
sakyti).

Dar turiu pastebėti, kad bi
lietų kainos labai įkilusios, 
ypač savaitgaliais (tarp 27.50 
ir 46.50 dol.). Bet studentams 
ir 65 m. sulaukusiems nustaty
tomis dienomis tekainuoja 
10.50 ir 12.50 dol., o ir visiems 
kitiems tam tikri spektakliai 
apie 40% pigesni. Visa tai labai 
aiškiai surašyta brošiūroje, 
kurią, prieš bilietus užsisa
kant, būtina įsigyti. Ji nemo
kamai atsiunčiama, raštu ar te
lefonu paprašius. Rašyti: Fes
tival Brochure, P. O. Box 520, 
Stratford, Ontario, N5A 6V2, 
Canada. Skambinti nemoka
mai iš Toronto (416) 364-8355 
arba ilgo nuotolio tel. (519) 
271-4040.

Festivaliui antri metai va
dovauja aukštos erudicijos 
režisierius bei aktorius Da
vid William. Kaip jam sekasi, 
galima pavaizduoti dvejų me
tų dviejų skaičių sugretinimu:
1989 m. festivalį aplankė 
468,148 žiūrovai ir pajamos 
už bilietus buvo 12,541,575 dol.;
1990 m., Williamui vadovau
jant, atsilankė 504,477 žiūro
vai ir bilietų išpirko už 14,505,- 
844 dol.

Su pertraukomis Stratfordo 
festivalį lankau apie 35-rius 
metus. Nepraleidau nė vieno 
sezono. Šią vasarą bus mano 
25-tas, nors jau penktą kartą 
į jį važiuosiu po 1200 mylių 
(pustrečio tūkstančio, ten ir 
atgal). Pagunda per didelė, 
kad jai atsispirčiau . ..

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).
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Nepriklausomos Lietuvos diplomatas
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W KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Lietuvos istorijos draugijos 
ir Mokslininkų rūmų globoja
mas minėjimas įvyko signataro 
gimimo dienų — 1991 m. vasa
rio 23,16 vai., Verkiuose, Moks
lininkų rūmuose.

Apmąstęs savo parašytos 
Lietuvos istorijos iki 1000 me
tų spausdinimo galimybes, 
1962 m. sausio 23 d. P. Klimas 
laiške sūnui į Paryžių rašė: 
“Ne tokios dabar sąlygos”. Be
veik po 30-ties metų sąlygos da
bar “tokios”, ir jo knygos ima
mos leisti, ir minėjimas įvyko 
didelis, įdomus, prasmingas. 
Jo programą papildė nemaža 
nuotraukų paroda (V. Lesaus- 
kienės nuosavybė). Be to, su
kaktis buvo paminėta Marijam
polėje (11.19, Jono Jablonskio 
vidurinėje mokykloje), Kaune 
(11.21, Vytauto Didžiojo uni
versitete), Petrašiūnuose (11.23) 
aplankytas P. Klimo kapas.

Verkiuose
Į Verkius žmonių suplaukė 

daugybė, neatbaidė nė toluma. 
(Veltui vienas vadovų baimi-
nosi: “Toli, kas ten ateis ...”). 
Salė buvo pilnutėlė, kėdžių 
pristatyta net ant takų, paša
liais. Atėjo giminės, artimieji 
(buvo ir kauniečių), atėjo viso
kių specialybių žmonių, ne tik 
istorikai, filologai, bibliote
kininkai, bet ir muzikantai, 
teatrologai (A. Vengris su žmo
na), fizikai, medikai, matema
tikai, farmacininkai, inžinie
riai; buvo akademikų, profeso
rių, mokslo daktarų, buvo ir 
AT deputatas B. Genzelis su 
žmona, užsienio reikalų vice- 
ministeris V. Katkus, beje, pra
džioje kukliai nuėjęs salės ga
lan, į kampą, kol paskui pats 
susirado vietelę .. . Kviesti 
abu P. Klimo vaikai Paryžiu
je — sūnus Petras ir duktė Eg
lė — pranešė, kad per vizas ne
atvyks. (E. ir P. Klimams ne
lengva peržengti buv. Lietu
vos atstovybės rūmų slenkstį, 
kai ten šeimininkauja maskvė- 
nai... Eglė telegramą baigė 
žodžiais: “Mano širdis bus Lie
tuvoje”).

Minėjimą pradėjo Vilniaus 
kvartetas (A. Vainiūnaitė, P. 
Kunca, D. Katkus, A. Vasiliaus
kas), atlikęs du M. K. Čiurlio
nio kanonus, L. Beethoveno 
vieno kvarteto finalą. Skaid
rūs, trapūs mūsų klasiko kano
nai buvo parinkti neatsitikti
nai. Tuo metu, kai ne vienas 
grįžusio iš lagerio P. Klimo pri
vengė, Sofijos Čiurlionienės, 
jos šeimos (D. ir V. Zubovų) na
mai jam, kitiem jo likimo bro
liams buvo atviri. O su didžiuo
ju vokiečių kompozitorium P. 
Klimą siejo dvasios stiprybė.

Minėjimui pirmininkavo 
prof. B. Dundulis, pažinojęs P. 
Klimą nuo studijų Sorbonos 
universitete. Trumpai papasa
kojęs apie savo pažintį, jis pa
kvietė dr. R. Žepkaitę, kuri 
pranešime nuosekliai parodė, 
kokia didelė, kokia svarbi bu
vo šio Lietuvos diplomato 
veikla.

Kitą P. Klimo prigimties pu
sę (jo polinkį mokslinam tyri
nėjimui, istorijai) iškėlė isto
rijos m. kandidatas R. Čepas, 
pabaigoje papasakojęs iš ar
chyvų paimtą įdomų epizodą 
apie I. Jonyno ir P. Klimo pa
stangas susigrąžinti “Lietu
vos metriką”. Istorijos institu
to darbuotojų pranešimus pa
pildė paties P. Klimo atsimini
mų filosofiškas fragmentas, 
perskaitytas akt. R. Rimeikio 
iš enciklopedijų redakcijos 
neseniai išleistos P. Klimo at
siminimų knygos.

O toliau ėjo bendradarbių, 
artimųjų atsiminimai. Pir
miausia buvo išklausytas mū-

Atsiųsta paminėti
LITUANUS, Lithuanian Jour

nal of Arts and Sciences. Volume 
Thirty Seven, Number One, Spring, 
1991. Editor of this issue: Anta
nas Klimas, University of Roches
ter. The Editorial and Business 
address: Lituanus, 6621 S. Troy 
St., Chicago, II. 60629-2913, USA.

Kun. Valerijus Rudzinskas, ANA
PUS NAKTIES ŠVIESA. Eilėraš
čiai. Kišeninio formato leidinys. 
Redaktorė — E. Vosylienė, virše
lio dailininkas - A. Kasparaitis, 
techninis redaktorius - A. Vosy
lius, korektorė - E. Vosylienė. 
Spaudė Vilkaviškio spaustuvė 
“Olimpija”. Vilkaviškis, 1991 m., 
96 psl.

PETRAS KLIMAS

sų diplomatijos patriarcho 
Juozo Urbšio, anuomet Pary
žiuje pasiuntinybės sekreto
riaus, vėliau užsienio reika
lų ministerio, įrašas (“Juozas 
Urbšys apie Petrą Klimą”), tru
kęs 15 min. Po to “techniškus” 
atsiminimus pakeitė gyvi bal
sai.

Apie gyvenimą lageryje re
tai gražia kalba, šmaikščiai, 
logiškai papasakojo dabar
druskininkietis klasikas An
tanas Dambrauskas, neseniai 
atšventęs 80-metį. (Ten, ginda
masis nuo bado, P. Klimas val
gė supuvusius kiaušinius, dva
sinės atramos ieškojo O. Mi
lašiaus pranašystėje — išlik
si, nežūsi.. .). Gyvenimą po 
lagerių Kaune jautriai, nuošir
džiai parinktom detalėm atkū
rė gydytoja Valerija Lesaus- 
kienė (P. Klimo žmonos sesers, 
Barboros Lesauskienės, mar
ti). Autentiški atsiminimai bu
vo paskutiniai minėjimo ak
centai. Nepažįstamas žmogus 
įvertino — “koks įdomus minė
jimas” ...).

» Dar stovėjome, žiūrėjome į 
plevenančias žvakių liepsne
les. Staiga vienas pakėlė gal
vą ir pamatė ... keturias gul
bes. Neaukštai, virš kapų skri
do ištikimybės simbolio paukš
čiai. Nuėjo pagaugai — ką tik 
tyliai, įkvėptai O. Milašiaus 
eiles deklamavo akt. P. Venc
lova, dvasingas Sibiro vaikas. 
Ką tik nuskambėjo L. Kučingio 
mintis apie atgyjančią Lietu
vos diplomatiją, vilties žodžiai, 
kad kitą P. Klimo sukaktį pa
gerbs užsienio diplomatai. Ir 
čia pat akyse lyg Milašiaus re
gėjimas — kupinas ilgesio, di
delių, baltų paukščių skrydis, 
stiprus baltų sparnų mostas .. . 
Gyvuok, svajone!

Respublikoje
Petro Klimo sukaktis Res

publikoje iš viso buvo paminėta 
plačiai (spaudos, radijo, biblio
tekų). Antai žurnalas “Mokslas 
ir gyvenimas” įsidėjo nežino
mą (?), Lukošiūnų šeimos išsau
gotą, didelį filosofinį straips
nį “Visų dienų apmąstymai” 
(1990, nr. 9; 1991, nr.l). Turtin
gą, vertingą nuotraukų, knygų, 
straipsnių (svarbių mokslo, 
kultūros istorijai, net su J. Urb
šio prierašais) parodą Vilniu
je surengė Mažvydo bibliote
ka. Kuklesnę parodą iš savo 
fondų (ir P. Klimo fondo) su
rengė taip pat Mokslų akade
mijos biblioteka. Joje apjuos
tas tautine juosta, papuoštas 
sausučių puokštele (P. Klimas 
giliai jautė gamtą, jos mokslus 
norėjo studijuoti) iš stendo 
žiūri jaunas diplomatas, kaip 
jis pats save anuomet pavadi
no — “Kušliškių aviganis” ... 
(P. Klimo parodą neilgai tru
kus pakeis kita — skirta Jonui

VIDA STANKUTĖ,
Birutės ir Justo Stankų jauniausia' 
iš keturių dukrų, gimusi Sudbury, 
Ont. Čia baigė gimnazijų, o 1990 m. 
Guelph universitete baigė Applied 
Science mokslus bakalauro laips
niu. Vida šiuo metu dirba Toronto 
General ligoninėje. Vida, kaip ir 
kitos jos sesutės, yra pasižymėjusi 
meno, muzikos, tautinės veiklos sri
tyje

Šliūpui jo 130-mečiui. Iš tikrų
jų sąlygos “tokios” . ..).

Prie kapo
Tą patį šeštadienį (11.23), ry

tą, būrelis kauniečių, vilnie
čių atėjo prie P. Klimo kapo, 
su meile globojamo seserų Vi
tos ir Vaivos Lesauskaičių; 
ant kapo stovi V. Vildžiūno 
skulptūra, jo žalioje vejoje pa
dėta juoda šlifuota plokštė tik 
su vardu, pavarde, datom.

Neilgos kalbos buvo jau pa
sakytos, žvakės uždegtos, gė
lės ir vainikai padėti nuo V. 
Lesauskienės namų, Aukščiau
siosios tarybos, atvežtos depu
tato prof. Broniaus Genzelio, 
užsienio reikalų ministerijos, 
atvežtos departamento direk
toriaus Lino Kučinsko (istori
ko Antano sūnaus), Lietuvos 
istorijos draugijos — istorijos 
m. dr. Antano Tylos ir kt. Gai
la, tylėjo portatyvinis magne
tofonas su Mocarto “Lacrimo- 
sos” įrašu iš “Requiem” — ne
veikė sovietiniai elementai. 
(Jie “galiojo” tik šilumoje, už
antyje, vos ištraukus iš jo, jė
gos netekdavo . . .).

Melvillio “Baltasis banginis” lietuviškai
K. B ARENAS

Visu šiuo pokariu svetur lie
tuviai ne kažin kiek verstinių 
knygų tėra susilaukę. Vis trū
ko pirkėjų, ir leidyklos rūpi
nosi daugiausia leisti tik tai, 
kas pačių lietuvių parašoma. 
Net ir tie lietuviški darbai daž
nai turėdavo neišpirkti sandė
liuose pragulėti dešimtme
čius. Jeigu kas išversdavo ir 
išleisdavo kokį įžymų pasau
linio garso kūrinį, tai tik tur
būt iš didelės meilės autoriaus 
kūrybai ir iš įsitikinimo, kad 
ir lietuviams būtina savo kal
ba tokį turėti. Turbūt tokie mo
tyvai bus dr. A. Rukšą ar A. Ny- 
ką-Niliūną paskatinę pateikti 
mums lietuvių kalba Vergilijų, 
dr. H. Nagį-Rilkę, dr. A. Šeš- 
plaukį-Tyruolį — Šekspyro so
netus.

Kaip vertėjas vienintelis 
toks, kuris be pertraukos tais 
dešimtmečiais reiškėsi, yra 
Povilas Gaučys, turbūt skati
namas tikėjimo, kad lietuviai 
negali būti uždari, atsitvėrę 
siena nuo kitų tautų kultūros. 
Jeigu ne kruopštus jo atsidė
jimas turtinti mūsų akiratį ki
tų tautų literatūra, tai taip ir 
neturėtume savo kalba tų kny
gų su įvairių kraštų rinktinėm 
mis novelėmis, tų poezijos an
tologijų ar iškilių romanų.

Kai išėjo jo versta ispanų 
poezijos antologija, susigrie
biau pasidomėti, kaipgi britai 
čia toli nuėję su vertimais. 
Pasirodo, storoką dvikalbę is
panų poezijos antologiją jie iš
leido tik 1956 m. ir jos įvadinia
me straipsnyje tada rašė, kad 
britams pažįstamas tik “Don 
Kichotas”. Net tik ispanų poe
zija, bet ir dramaturgija jiems 
nepažįstama, nei Lope de Ve
ga, nei Calderonas, nei Moli
na. O mes, saujelė lietuvių 
emigrantų, per P. Gaučio rū
pestingumą, po 30 metų pasi
vijome britus — susilaukėme 
ispanų poezijos antologijos!

1990 m. pabaigoje pasirodė 
P. Gaučio verstas ir Lietuviš
kos knygos klubo Čikagoje iš
leistas garsusis Hermano Mel
villio romanas “Moby Diek”, 
kuris vertėjo pavadintas Baltuo
ju banginiu (viršelis ir aplan
kas Vytauto O. Virkau, 347 psl.,

DIANA STANKUTE, 
Birutės ir Justo Stankų duktė, gi
musi Sudbury, Ont. Baigusi gimna
ziją gavo Ontario stipendiją. Tarp
tautinė nikelio bendrovė INCO, 
kaip labai gabiai mokinei, taip pat 
paskyrė stipendiją. Diana 1989 m. 
Toronto universitete baigė preky
bos mokslą B. Com. bakalauro laips
niu. 1990 m. lapkričio mėnesį išlai
kė reikalingus egzaminus ir gavo 
Chartered Accountants teises. Di
ana šiuo metu dirba Peat Marwick 
Thorne Chartered Accountants 
bendrovėje Toronte

Dail. REGINOS ŽIŪRAITIENĖS kūrinys “Uolų apsaugoje”, aliejinė tapy
ba. Jos darbu paroda vyks š.m. balandžio 28 - gegužės 17 d.d. McLaren-Bar
nes Gallery patalpose, 133 Reynolds Street, Oakville, Ont.

kaina 10 dol.). Pradžioje spaus
dinamas vertėjo 4 psl. straips
nis, supažindinantis su H. Mėl- 
villiu ir jo kūryba.

H. Melvillis, gyvenęs 1819- 
1891 m., parašė, palyginti, ne
mažai, tačiau jo kūriniai ilgai 
turėjo laukti, kol imta suprasti 
ir vertinti. Net ir tasai “Balta
sis banginis”, pirmą kartą iš
leistas 1851 m., turėjo laukti 
iki 1920 m., ir tik tada susi
griebta, kad tas kūrinys yra 
vienas įžymiausių romantinės 
literatūros šedevrų, ir jį da
bar jau pripažįsta ne tik ameri
kiečiai, bet ir kitos tautos. Tur 
būt ir E. Hemingwajaus “Senis 
ir jūra” ne be Melvillio roma
no įtakos. Tik Hemingwajaus 
žmogus pagaliau laimi, o Mel
villio — pralaimi.

H. Melvillis gerai pažinojo 
tą sritį, kuri vaizduojama jo 
romane. Tikroviškos medžia
gos apie banginius, jų rūšis ir 
medžioklę jis prisirinko dirb
damas tuos didžiuosius jūrų 
gyvūnus medžiojančiame lai
ve. Tasai tikrovės pažinimas 
nuostabus. Nemažą banginių 
rūšių katalogą jis pateikia ro
mane (jį vertėjas sakosi net 
sutrumpinęs), bet šičia jis ga
lėjo pasinaudoti ir mokslinin
kų tyrinėtojų paskelbtais duo
menimis. Kas turbūt visiškai 
originalu, paties Melvillio pa
tyrimu paremta, tai tasai pa
vojingas būdas, kaip banginiai 
medžiojami. Jūrininkai, kurie 
turi jį vytis ir nugalabyti, visa
da yra mirties pavojuje, ir ne
maža jų žūna. Taip, žinoma, 
būdavo anuomet, Melvillio lai
kais, o šiuo metu jiems nužu
dyti turima modernių priemo
nių.

Skaitytojams šis romanas 
leis suprasti, kam tie gyvūnai 
gaudomi ir kaip jie atrodo iš 
arti. Vien iš banginio snukio, 
sako, išsunkiama 500 galionų 
aliejaus! O burnos vidus yra 
dvylikos pėdų aukščio.

Taigi romane apie banginių 
gaudymą ir išdarinėjimą tiek 
visokių žinių, kiek jų gal su
telkta kur nors nebent specia
liuose leidiniuose.

Pati tragiškai pasibaigusi 
istorija, žinoma, yra nepapras
ta. Kol kapitono Ahabo vado
vaujamas laivas “Pequodas” 
išplaukia, tenka perskaityti 
netoli šimto puslapių, kuriuo
se jau užtinkame nepaprastų 
dalykų. Kai visą šią istoriją 
pasakojęs Izmaelis nutaria 
persisamdyti į banginius me
džiojantį laivą ir atsibasto į 
New Bedfordą ir ten turi pa
laukti, kol bus nugabentas į 
Nantuketą, nes tik iš ten jis no
ri iškeliauti, - susiduria su 
skaitytojui neįprasta aplinka 
ir nepaprastais žmonėmis. Ir 
pensionatas ypatingas, ir kam
bariu jam tenka naudotis su 
laikiniu Queequegu ir pažinti 
jį bei jo papročius ir net su
sibičiuliauti. Jau ir to vikraus 
laukinio, rodos, beveik užtek
tų romantiškai istorijai, bet 
tokių originalių jūreivių “Pe- 
quodo” laive netrūksta ir dau
giau, o tarp jų karaliauja kapi
tonas Ahabas, grumtynių su 
Baltuoju banginiu metu nete
kęs kojos ir į paskutinę kelio
nę jūron dabar išsirengęs varo
mas aistros būtinai surasti tą 

galingą gyvūną ir atkeršyti 
jam.

Pakeliui, žinoma, Ahabo lai
vas susiduria su įvairiais nuo
tykiais. Gaudomi ir dorojami 
banginiai, ir rašytojas turi pro
gos paskleisti gausybę žinių 
apie tuos gyvūnus ir apie van
denynus. Kai pritvirtintas prie 
laivo velkamas sumedžiotas 
banginis, apipuola jį rykliai 
ir naudojasi be pastangų pa
tiekta vakariene, kol tasai di
džiulis lavonas pradedamas iš
darinėti.

Tie eiliniai darbai, kurių 
metu ir nelaimių atsitiko, at
rodo, kuo mažiausiai rūpi kapi
tonui Ahabui, kuris savo ir 
kiekvieno praplaukiančio lai
vo jūrininkus vis klausinėja 
apie Baltąjį banginį, su ku
riuo ir šįkart pagaliau susi
tinka.

Be abejonės, dramatiškus 
vaizdus mėgstantį skaitytoją 
gal labiausiai sužavės Ahabo 
bei jo įgulos susitikimai ir ko
vos su tuo nepaprastos jėgos 
milžinu. Nuolat romane ma
tom, koks tas kapitonas smar
kus ir koks pajėgus valdyti sa
vo laivo įgulą, bet taip pat nuo
lat primenamas jo luošumas. 
Ligi tol, kol nepasirodė tas 
paieškomasis milžiniškas gy
vūnas, Ahabas pavesdavo savo 
įgulos nariams medžioti ban
ginius. Bet tą baltąjį pama
tęs, jis pats sėda į valtį, nes 
tasai turi būti jo auka, paten
kinti jo ilgai nešiotą kerštą.

Kai dabar skaitydami pasisa
kymus apie rašytojus ir kny
gas, pradedame lengvai svaidy
ti palyginimus su Šekspyru ar 
Homeru, tegu bus leista ir man 
pasakyti, kad Ahabo kova su 
Baltuoju banginiu nesunkiai 
galėtų būti palyginta su Ho
mero vaizduojamu Trojos karu. 
Tai kovai, tiesa, čia skirta tik 
apie 30 puslapių, sakysite, bet 
pasiruošimui - visas romanas. 
Graikai su trojėnais taip pat 
negi visą laiką kapojasi. Tar
pais ilsisi, aprauda žuvusius, 
suregistruoja sukataloguoja sa
vo riterius ir pažvangina gink
lais. Kaip Homero herojai, taip 
ir Melvillio vaizduojamieji jū
rininkai mirtino pavojaus aki
vaizdoje vienas po kito dar ir 
savo paskutines mintis išsako. 
Ahabas, matydamas, kad pra
laimi ir žūna, savo kalbą vis 
dėlto baigia karingai. “Štai 
tau! Štai tau geležis”, šūkteli 
jis, mesdamas perstekę ir tuoj 
banginio užsmaugiamas susi
painiojusiomis virvėmis.

Banginio pramuštas laivas 
nuskendo, ir pasibaigė roma
nas, kuris kai kurių tyrinėto
jų ir kiek kitaip aptariamas, 
ne vien kaip banginių medžio
tojų nuotykių knyga. Kai kam 
atrodo, kad tai lyg sudėtinga 
simfonija, kuriai sukurti pa
naudota daug įvairios srities 
žinių. Kai kam tai tikrovinis 
banginių gaudymo aprašymas, 
simbolinė charakterio ir vi
suomeninė studija, metafizi
nė alegorija. Baltasis bangi
nis galįs būti Dievo atvaizdas, 
gamtos pradas ar blogio įsikū
nijimas, o kapitono Ahabo ko
va su juo — maištas prieš Abso
liutą, neįmanomą aptarti gė
rio ar blogio sąvokomis.

Skaitant, be abejonės, verta 
tokias teorijas prisiminti ir 
pasvarstyti.

Saviveiklinis “Atžalos” teat
ras Australijos Sidnyje vėl pra
deda darbą, laikinai nutrauktą 
dėl rež. Juliaus Dambrausko li
gos. Jis pasveiko ir jau režisuoja 
Vilniuje gimusio Neilo Simono 
komediją “Kalinys tarp dango
raižių”, lietuvių kalbon išverstą 
Elenos Jonaitienės. Repeticijose 
dalyvauja “Atžalos” aktoriai — 
Aldona Adomėnienė, Vytautas 
Bukevičius, Onutė Maksvytienė, 
Juozas Maksvytis, Juta Šliterie- 
nė ir Rasa Žižytė-Blansjaar.

Teatro ir filmų aktorius Juozas 
Budraitis, dabartinis Lietuvos 
teatro draugijos pirmininkas, lan
kėsi Niujorke, Čikagoje, Bostone 
ir Vašingtone, megzdamas kultūri
nius ryšius su išeivijos lietuvių 
mėgėjiško teatro grupėmis, JAV 
teatralų organizacijomis ir ame
rikiečių teatrais. Beveik visą jo 
kelionę finansavo amerikiečių or
ganizacijos, o susitikimus, spek
taklių lankymą koordinavo niujor
kietis aktorius Arūnas Čiuberkis.

XVII-tąją lietuvių dailininkų 
darbų parodą Vasario 16 proga 
Kultūros židinyje Bruklyne suren
gė JAV LB Niujorko apygardos 
valdyba, kuriai dabar vadovauja 
ilgametį valdybos pirm. Aleksand
rą Vakselį pakeitęs Vytautas Alks
ninis. Parodą suorganizavo ir jai 
kūrinius sutelkė valdybos narys 
Paulius Jurkus. Šiemetinėn paro- 
don su įvairaus žanro kūriniais 
buvo įjungti 23 dailininkai: Juo
zas Bagdonas, Rima Bružienė, 
Viktoras Bobelis, Adomas Galdi
kas, Irena D. Griežė, Vytautas 
Kazimieras Jonynas, Daina Jurku
tė, Paulius Jurkus, Aleksandra 
Kašubienė, Vytautas Kašuba, Ele
na Kepalaitė, Vida Krištolaity- 
tė, Nijolė Neda Macelytė, Eleo
nora Marčiulionienė, Magdalena 
Stankūnienė, Jonas Rūtenis, Ele
na Urbaitytė, Zenonas Ūselis, 
Irena Vakselytė-Nemickienė, Pet
ras Vaškys, Viktoras Vizgirda, 
Anastazija Tamošaitienė ir Mari
ja Žukauskienė. Parodai buvo 
skirtas vasario 9-10 d.d. savait
galis. Šias tradicines parodas 
atidarydavo Lietuvos generali
nis konsulas Niujorke Anicetas 
Simutis, šįkart negalėjęs atvykti 
dėl kitų reikalų. Tad parodą ren
gėjų vardu atidarė JAV LB Niu
jorko apygardos valdybos pirm. 
V. Alksninis. Jon įjungtus dai
lininkus bei jų kūrinius aptarė 
P. Jurkus, primindamas, kad ši 
paroda yra susieta su Kaune 1920 
m. lapkričio mėnesį įsteigtų pie
šimo kursų septyniasdešimtmečio 
sukaktimi. Iš šių dail. Justino 
Vienožinskio vadovautų kursų iš
augo Kauno meno mokykla.

“Margučio” vadovas Petras 
Petrutis kovo 10 d. Čikagos ir 
apylinkių lietuvius pakvietė į Jau
nimo centre surengtą sol. Jinos 
Varytės ir vilniečio pianisto Po
vilo Stravinsko koncertą, kuriuo 
paminėtos pirmosios 1990 m. kovo 
11 d. Vilniuje paskelbto Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
metinės. Šiai sukakčiai buvo skirti 
įvadiniai P. Petručio, Lietuvos 
garbės konsulo V. Kleizos, “Mar
gučio” tarybos pirm. V. Adam
kaus žodžiai, L. Narbučio per
skaitytas Kruvinąjį sekmadienį 
žuvusių vilniečių sąrašas, visų 
koncerto dalyvių sugiedotas Tau
tos himnas. Koncertą su čikagie- 
čio pianisto Manigirdo Motekai- 
čio palyda pradėjo sol. Jina Va
rytė, pernai amerikiečių eilėse 
surasta “Margučio” vadovo P. 
Petručio ir įjungta Antano Va
nagaičio šimtųjų gimimo metinių 
koncertan. Šį kartąjį buvo paruo
šusi platesnę programą, kurioje 
skambėjo A. Kačanausko “Mano 
gimtinė”, J. Gruodžio “Voverė
lė”, A. Vanagaičio “Dzūkų kraš
tas”, “Aš bijau pasakyt” ir “Do
bilėlis”. Lietuvių kompozitorių 
kūrinius papildė vokiškos klasi
kinės R. Schumanno ir J. Brahmso 
dainos. Operų pasauliui atstova
vo Robertos arija iš Vilniuje Vy
tauto Klovos 1968 m. sukurtos 
operos “Amerikoniškoji tragedi
ja”, “Habanera” iš G. Bizet “Car
men” ir C. Saint-Saenso operos 
“Samsonas ir Dalila” populiarioji 
arija “Mano širdis atsiveria tavo 
balsui”. Iš operų arijų atrodo, 
kad sol. J. Varytė yra mezzo-so
pranas, bet niekas lig šiol koncer
tų aprašymuose nepainformuoja 
skaitytojų, kokiu balsu ji dainuo
ja, net ir pats koncertų rengėjas 
P. Petrutis. Druskininkuose 1950 
m. kovo 1 d. gimęs Povilas Stra
vinskas yra talentingas pianistas, 
jaunystės dienomis sovietinės 
valdžios neišleistas į tarptautinius 
konkursus. Šiam koncertui Čika
goje jis buvo pasirinkęs M. K. 
Čiurlionio, F. Šopeno, C. Debus
sy, W. A. Mozarto ir D. Scarla- 
čio kompozicijas.

Vilniaus dailės akademijos 
naujoji “Galerija 91” darbą pra
dėjo kovo 1 d. atidaryta Eglės Ra
kauskaitės ir Gintaro Makarevi- 
čiaus tapybos kūrinių paroda. Šio
je galerijoje vilniečiai bei jų vieš
nios ir svečiai galės susipažinti su 
studentų darbais ir jų įsigyti. “Ga
lerija 91” žada rengti ne tik lanky
tojams įprastas tapybos, grafikos, 
skulptūros, taikomosios dailės kū
rinių parodas, bet ir meniškų gy
venimo reikmenų. Kovo 21 d. jau
nuosius tapytojus E. Rakauskaitę 
ir G. Makarevičių pakeitė jaunieji 
skulptoriai Deimantas Norkevi
čius, Rolandas Šmitas, Darius 
Bastys ir Gediminas Urbonas. 
Kovo 25 d. “Galerija 91” lanky
tojus pakvietė į velykinį dailės 
kūrinių saloną.

Mokytojas Petras Dumčius 
(1858-1933), Sūduvos švietėjas, 
yra gimęs dabartinio Šakių rajono 
Eiciūnų kaime prie Kriūkų. Su 
juo susietas to kaimo kampelis 
ir dabar vadinamas Dumčyne. 
Caro priespaudos metais P. Dum
čius mokė apylinkės vaikus, sa
vo žemėje savomis lėšomis turėjo 
pastatytą mokyklą. Namelyje so
do viduryje pas jį viešėdavo Lie
tuvos atgimimo patriarchas dr. 
Jonas Basanavičius, dr. Vincas 
Kudirka, spaudos darbuotojas Jo
nas Kriaučiūnas — “Šviesos”, 
“Varpo” ir “Ūkininko” redakto
rius, knygų leidėjas Martynas 
Jankus bei kiti anuometiniai vei
kėjai. Petro Dumčiaus atminimas 
jo vaikaičio Arimanto Dumčiaus, 
Kauno medicinos akademijos pro
fesoriaus, iniciatyva pernai bu
vo įamžintas jam skirto muziejaus 
atidarymu Gerdžiūnų devynmetė
je mokykloje. Ant jo kapo Paaže- 
rėlių kapinėse tada buvo uždegta 
iš Dumčynės bičių vaško nulieta 
žvakė, velionies šeimos išsaugota 
Sibiro tremtyje.

Trečiąją respublikinę nuotrau
ką parodą “Kraštotyra” surengė 
Marijampolės fotomeno galerija. 
Pirmoji paroda buvo skirta kry
žiams, koplytstulpiams ir stoga
stulpiams, antroji — pilims ir pi
liakalniams, trečioji — malūnams, 
tiltams bei kitiems seniesiems 
technikos paminklams. Pirmąją 
premiją ir Lietuvos kraštotyros 
draugijos prizą laimėjo vilnietis 
Aloyzas Petrašiūnas, antrąją pre
miją — perlojietis Julius Vaice
kauskas, dvi trečiąsiais — kau
nietis Romualdas Rakauskas ir 
vilnietis Algimantas Maldutis. 
Speciali premija už Sūduvos kraš
to nuotraukas įteikta marijampo
liečiui Romui Linioniui, Lietu
vos fotomenininkų sąjungos pa
skatinamasis prizas — klaipėdiš
kiui Remigijui Treigiui. “Krašto
tyros” parodas rėmė Lietuvos že
mės ūkio darbuotojų profesinių 
sąjungų federacijos Marijampo
lės rajono komitetas.

Vilniaus jaunimo teatre 1990 
m. lapkričio 13-18 d.d. paskutinį 
kartą buvo suvaidinti šeši iš reper
tuaro išimami dramos veikalai: A. 
Fugardo “Čia gyveną žmonės”, J. 
Cocteau “Abejingas gražuolis”, L. 
Razumovskajos “Brangioji moky
toja”, A. Chmeliko “O vis dėlto ji 
sukasi!”, H. Ibseno “Šmėklos” ir 
Justino Marcinkevičiaus “Dau
kantas”. Juos turėjo pakeisti lap
kričio 21 pradėtame šimto dienų 
moratoriume iki š. m. kovo 1 d. 
paruošti kiti veikalai — N. Gogo
lio “Nosis” (rež. E. Nekrošius), 
A. Čechovo “Žuvėdra” (rež. A. 
Latėnas), D. Fo “Anarchisto mir
tis” (režisieriai R. Vilkaitis ir A. 
Šiuša), E. Muellerio “Meilė ir ma
gija mamos virtuvėje” (rež. A. 
Helbe), Maršos Norman “Laba
nakt, mama” (rež. E. Žukauskas). 
Šimto dienų atsinaujinimui skir
to moratoriumo idėja buvo pasi
skolinta iš amerikiečio dramatur
go ir rež. Bernardo Sahlinso, Či
kagos tarptautinio teatrų festiva
lio organiztoriaus. Jis, susidomė
jęs talentingu rež. Eimuntu Ne
krošiumi, lankosi Lietuvoje ir 
Vilniaus jaunimo teatrą įjungia į 
Čikagos tarptautinius festivalius. 
Šimto dienų moratoriumo metu 
Vilniaus jaunimo teatras, sustab
dęs reguliarius spektaklius, re
petavo naujus aktualesnius scenos 
veikalus ir džiaugėsi antrąja sa
le, skirta eksperimentiniams spek
takliams, žadinantiems naujus 
talentus. Moratoriumas buvo baig
tas dviem premjeriniais spektak
liais — škoto rež. H. Gleno pa
ruoštais N. Gogolio “Lošėjais”, 
aktorių I. Kriauzaitės ir I. Tamo
šiūnaitės atliekamu Maršos Nor
man spektakliu “Labanakt, ma
ma”, režisuotu E. Žukausko. Abu 
premjerinius spektaklius stebėjo 
moratoriumo idėjos autorius B. 
Sahlinsas ir su juo atvykusi Tarp
tautinio keitimosi teatrais paslau
gų vadovė E. Markson. v. Kst.
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ARAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St, Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v .v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki I.OOp.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.

ŠALFASS-gos slidinėjimo varžybų slalomo nusileidime vyrų klasės lai
mėtojai. Iš kairės: Jonas Freimanas (Tor. "Jungtis”) - I v., Jonas Jonaitis 
(Tor. “Vytis”) - II v. ir Vytenis Čiurlionis (Kliv. “Žaibas") - III v.

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

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki /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 406 Roncesvailes Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS
- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

Kokia
namo

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

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

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

zill^lCaltJ Islington, Ontario M9B 1A6
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Skambinkite dar šiandien dėl 
nemokamo jūsų namo įkainojimo. ANTANAS GENYS

ŠALFASS-gos slidinėjimo varžybų slalomo ir didžiojo slalomo nusilei
dimuose meisterių klasėje laimėję pirmąsias vietas, iš kairės: Darius Ste
ponavičius (Kliv. “Žaibas”) - I, Linas Stripinis (Tor. “Vytis”) - II ir Julius 
Šalkauskis (Tor. “Jungtis”) - III

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

nuo ......................  121/2%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 1O’/2%
2 metų ................. 103/4%
3 metų ................. 11 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 1072%

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

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

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

Protestai sportinėse varžybose
KAZYS BARONAS, Vokietija

Rašau šį pranešimą prieš pasauli
nes biatlono pirmenybes garsiojoje 
Suomijos Lahti vietovėje. Sovietams 
ten rengiama tikra “suomiška pir
tis”, kurios iniciatoriais yra taikos 
sąjūdžio atstovai iš Norvegijos ir 
Suomijos. Numatoma užimti šaudyk
las, neleidžiant Sov. Sąjungos pa- 
šliūžininkams net nuimti šautuvų 
nuo pečių, kliudant slidininkams 
varžybų trasoje, iškabinant prieš- 
sovietinius plakatus ir 1.1.

Priežastis — paskutiniai įvykiai 
Vilniuje ir Rygoje. Skandinavijos 
taikos sąjūdžio grasinimai gali atsi
liepti į pačias varžybas, atsisakant 
pirmenybėse dalyvauti kitoms vals
tybėms. Tarptautinės moderniosios 
penkiakovės ir biatlono sąjungos 
vicepirm. Klaus Šorman nuomone, 
šį grasinimą reikia imti labai rim
tai, kartu primenant, kad varžybos 
vyksta neutralioje Suomijos vals
tybėje ir gali kaip tik pasitarnauti 
sąjūdžiui. Vicepirmininkas tiki, 
kad Sov. Sąjunga atvyks į šias var
žybas.

Organizacinio komiteto pirm, suo
mis Juhani Laetinen pareiškė, kad 
Suomijos įstatymai draudžia viešai 
rodyti simpatijas Baltijos valsty
bėms. Be to, Suomijos-Sov. Sąjun
gos sutartis sako, kad Baltijos vals
tybių piliečių nėra. Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos gyventojai laikomi 
sovietiniais piliečiais.

Sausio mėn. Sov. Sąjungos biatlo- 
nininkai nepasirodė pasaulinėse 
taurės varžybose Oberhofe. Vado
vai vokiečių spaudai pareiškė, kad 
jų nedalyvavimas nieko bendro ne
turi su įtempta padėtim Baltijos 
valstybėse, o tik su finansiniais 
sunkumais, nes Sąjunga visiškai 
neturi vakarų valiutos. Spėjama, 
kad tarptautinė sąjunga parems 

sovietinių sportininkų atvykimą 
Suomijon.

Sov. Sąjungos sportinis gyveni
mas galvotrūkščiais rieda žemyn. 
Pradžią padarė krepšinis, netekęs 
lietuvių ir ukrainiečių žaidėjų, 
lengvoji atletika, greitasis čiuoži
mas ir t.t. Sovietinio sporto smu
kimu susirūpino pats M. Gorbačio
vas, įsteigdamas net tam tikslui ko
mitetą.

Protestuodamas prieš skerdynes 
Lietuvoje ir Latvijoje, iš Sov. Są
jungos ledo ritulio rinktinės pasi
traukė latvis vartininkas A. Irbė, 
mėgindamas pasirašyti sutartis su 
Kanados ii- JAV profesionalų klu
bais.

Kitas latvis — Helmutas Balde- 
ris iš Minnesotos North Star klubo 
žaidžia antroje Vokietijos ledo ri
tulio lygoje Landshuto klube. Vo
kiečiai mėgina įrodyti, kad jis yra 
vokiečių kilmės, kadangi Vokietijos 
klubuose gali žaisti tik du užsienie
čiai. Pirmos latvio treniruotės pa
sižiūrėti atvyko 500 ledo ritulio aist
ruolių.

Nėra aukso vertės ...
Niujorke leidžiamo “Sports Il

lustrated” žurnalo pastarojoje laidoje 
korespondentas Alexander Wolf il
gesniame rašinyje analizuoja šian
dieninio sovietų krepšinio lygį. Ke
letas jo minčių:

Jis sako, kad sovietų olimpinė 
krepšinio rinktinė, aukso meda- 
listai 1988 olimpiadoje Seule ir 
praeitą vasarą antrosios vietos lai
mėtojai pasaulio čempionate jau 
nepajėgė kvalifikuotis aštuonių 
komandų sudėtin Europos čempio
natui, kuris vyks Romoje 1991 m. 
birželio mėnesį. Tam yra visa eilė 
priežasčių.

Pirmiausia, nepriklausomybės 
siekiančios Lietuvos krepšininkai

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvailes Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954 

po Seulo olimpiados atsisakė žaisti 
sovietų rinktinėje. Antra, sovietų 
krepšinio federacija, neturėdama 
pasirinkimo, buvusiems Seulo olim
piados medalistams Saboniui, Mar- 
čiulioniui, Chomičiui, Kurtinai
čiui, ukrainiečiui Valikovui, leido 
išvykti į užsienį — Ispaniją, Vokie
tiją ir JAV-bes. Netekimas šių žai
dėjų labai skaudžiai palietė sovietų 
krepšinio lygį.

Vienintelis lietuvis, Vladas Ga
rastas, vis dar darbuojasi kaip so
vietų krepšinio rinktinės treneris. 
Alexander Wolf mano, kad būtų žy
miai tiksliau Garastui grįžti ir dirbti 
su Lietuvos krepšininkais, ruošian
tis Barcelonos olimpiadai, kuri įvyks 
1992 m. Gal Lietuvai teisė dalyvauti 
bus jau pripažinta? Iki to laiko Lie
tuva gal jau bus tapusi nepriklauso
ma, ir lietuviams bus laisvas kelias 
atstovauti savam kraštui! Sig. K.

Slidinėjimo varžybų rezultatai
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

41-jų ŠALFASS-gos metinių žai
dynių, slidinėjimo varžybų, įvyku
sių 1991 m. vasario 23 d. Loretto, On
tario, Kanadoje, slalomo nusileidi
me, atskirų amžiaus klasių, pirmųjų 
trijų vietų laimėtojai: Berniukai 
(10-12): 1. Tomas Skrinskas, 2. Pau
lius Dailydė, 3. Kristopas Girdaus- 
kas. Berniukai (13-16): 1. Vincas 
Liačas, 2. Linas Underys, 3. Jonas 
Šalkauskis. Vyrai (17-29): 1. Petras 
Taraška, 2. Motiejus Taraška, 3. Al
gis Slapšys. Vyrai (30-44): 1. Riek 
Lapas, 2. Martynas Yčas, 3. Vitas 
Skrebūnas. Vyrai (45 ir virš): 1. Jo
nas Freimanas, 2. Jonas Jonaitis, 3. 
Vytenis Čiurlionis. Meisterių klasė 
— vyrai: 1. Darius Steponavičius, 2. 
Linas Stripinis, 3. Julius Šalkauskis. 
Atviros varžybos: 1. Petras Rohel. 
Mergaitės (10-12): 1. Vita Šileikai- 
tė. Mergaitės (13-16): 1. Daina Ba- 
tūraitė, 2. Vilija Karkaitė. Moterys 
(17-29): 1. Indrė Freimanaitė. Mo
terys (30-44): 1. Rita Cary-Lapaitė, 2. 
Rūta Girdauskienė, 3. Angelė Danai- 
tienė. Meisterių klasė-moterys: 1. 
Natalija Liačienė.

Skautų veikla
• Balandžio 21 d. “Rambyno” 

ir “Šatrijos” tuntai sukeičia pro
gramos laiką. Visi pilnoje unifor
moje renkasi Anapilio 2-ro aukšto 
salėje 9.30 v.r. iškilmingai šv. Jur
gio sueigai. Po sueigos visi organi
zuotai su vėliavomis dalyvaujame 
11 v. r. Mišiose, kuriose dalyvaus 
Lietuvos ministeris pirmininkas. 
Sueigoje ir Mišiose kviečiame da
lyvauti skautų-čių tėvelius, visus 
skautininkus-kes, bei rėmėjus.

Tuntininkai
• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun

tai nuoširdžiai dėkingi, “Para
mos” ir Prisikėlimo kredito koope
ratyvams bei Lietuvių namų valdy
bai už paramą tuntų veiklai.

• Dėl susidėjusių aplinkybių 
Toronto skautija 40 metų veiklos 
sukaktį nutarė atšvęsti “Romuvo
je”, stovyklos metu, rugpjūčio 4 d.

• Balandžio 13-14 d.d. LSB-jos 
vyriausio skautininko šaukiama
me posėdyje Kanados rajonui at
stovavo naujas vadeiva s. R. Otto. M.

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus
I geresnei savo ateičiai

JŪS GALITE PAGELBĖTI!
Jeigu jūs 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

A LIETUVIŲ
BAHAMA KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
9.25% už 90 dienų term, indėlius
9.25% už 6 mėnesių term, indėlius
8 % už 1 m. term, indėlius
8.75% už 2 m. term, indėlius

IM A :
už asmenines
paskolas nuo........12.5 %
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages):

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. (variable rate)

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.

su nekeičiamu
nuošimčiu

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

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .... 10.5 % 
(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

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.
1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų)

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR
DRAUGIŠKAI . -- _ - -
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

LUAZJEEP 4x4 
$6,996 kanadiškais

SAMARA 1.5-5 greičių
$9,000 kanadiškais

Dėl daugiau informacijų prašome kreiptis pas mus

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



& SKAITYTOJAI PASISAKO
TINKAMAS ATSTOVAVIMAS
Nenorėčiau peikti ar įskaudinti 

žmonių, kurie ilgus metus dirbo 
lietuvybės išlaikymui išeivijoje. 
Dabar laikai pasikeitė. Atstovau
ti mūsų bendruomenei kitataučių 
tarpe ir palaikyti ryšius su kana
diečiais pareigūnais reikia žmo
nių, kurie be priekaištų mokėtų 
ir anglų kalbų. Kartais įvyksta 
ir nemalonumų, kai vyresnio am
žiaus asmuo nemoka tinkamai 
pasakyti savo mintis anglų kalba. 
Būtinybė į lietuvių visuomenei 
vadovaujantį darbą įtraukti jau
nesniąją kartą. Vyresnieji galė
tų jaunesniųjų darbus prižiūrė
ti ir jiems patarti. Priešingu atve
ju, tolimesnis lietuvybės išlaiky
mas atsidurs pavojuje. Susirūpinęs

PARAŠAI UŽ LIETUVĄ
Džiugu būna kartais skaityti 

spaudoje, kad ir tolimiausiuose 
kraštuose nuo Lietuvos įvairių 
tautybių žmonės, pasistatę Lie
tuvos vėliavą arba mosikuodami 
mažomis lietuviškomis vėliavėlė
mis, kalbina praeivius ir prašo 
pasirašyti už Lietuvos laisvę. Šios 
organizacijos “Tradition, Family, 
Property” įsteigėjas ir vadovas yra 
prof. Plinio Correa de Oliveira. 
Tokių parašų akcijoje 20 kraštų 
surinkta 5,218,520 . Jie buvo nu
siųsti į Lietuvą prezidentui Vy- 
tauti Landsbergiui ir Sov. Sąjun
gos prezidentui Gorbačiovui. Kny
gose galima pamatyti, kokia dide
lė krūva 1 mil. parašų, surinktą 
1918 m. atgaunant Lietuvos nepri
klausomybę. O 5 mil. tai daug di
desnė kupeta. Tik duok Dieve, kad 
šie parašai išliktų Lietuvos atei
čiai, kai Lietuva jau bus laisva. 
Tai čia, mūsų tikrieji draugai, ku
rie, rinkdami parašus, siekia Lie
tuvos laisvės.

Su nuostaba skaičiau “TŽ” 1990 
m. 43 nr. kur apie tai rašo V. Skuo
dis. Tenai radau, kad “toji parašų 
rinkimo akcija kitataučių vykdo
ma ir Amerikoje jau anksčiau dau
gelį mūsų nustebino, o kai kam su
kėlė ir nepasitenkimą. Tokį nepa
sitikėjimą išsakė irdr. V. Bieliaus
kas, visai nepaaiškindamas, kodėl

mes neturime remti tos akcijos 
vykdytojų ir kodėl turime jų ša
lintis”. Man atrodo, jeigu dr. V. 
Bieliauskas tikrai ką nors nege
ro dėl tų parašų žinojo, tai turė
jo aiškiai pasakyti. Manau, kad 
dėl tų parašų nieko nėra blogo, 
o vien tik gera. Br. Jurgelionis,

Australija
IŠ AFRIKOS

Per penkis mėnesius lankiau 
bičiulius bei geradarius Š. Ameri
koje ir Europoje ir 1991 m. kovo 
mėnesio pradžioje galėjau sugrįž
ti į Ruandą Afrikoje. Ją 1990 m. 
spalio pradžioje buvau palikęs 
civilinio karo žiaurumuose, ku
rie ir dabar tebesitęsia.

Visame krašte paskelbtas ka
ro stovis, aerodromas užbarika
duotas, vakarais ir naktimis už
drausta išeiti iš namų. Vietiniams 
žmonėms draudžiama judėti, ir 
visas viešas transportas paraly
žuotas. Jau ir šiaip didelis vietos 
žmonių neturtas pasidarė dar bai
sesnis.

Ačiū Dievui radau misijoj mamą 
ir jaunimėlį tvarkoje: karo siau
bas nebuvo palietęs jaunimo sody
bos, kurioje mama liko mane pava
duoti.

Su dėkingumu ir džiaugsmu 
jiems visiems papasakojau apie 
Jūsų meilę mums ir parvežiau 
Jūsų linkėjimus bei Jūsų konkre
čios artimo meilės vaisius — au
kas pagelbėti mūsų jaunimui ir 
labiausiai vargstantiems žmo
nėms.

Jeigu Dievas duos, artimoje 
ateityje tikiuosi su mama vykti 
į Lietuvą, nes nuo 1944 m. ten ne
buvom ir, eventualiai, savo kuni
giška veikla su jaunimu prisidėti 
prie lietuvių saleziečių kadaise 
labai gražiai veikiančių židinių 
sustiprinimo.

Kun. Hermanas Šulcas ir mama, 
B.P. 1119 —Kigali 

Rwanda, Africa
Aukas galima siųsti: Salesian 

Fathers, 148 Main St., New Ro
chelle, NY 10802, USA, pažymint: 
for F. Hermann Schulz, ‘Kigali, 
Rwanda, Africa.

Š. m. balandžio 27-28 d. d„, Toronto Lietuvių namuose, 
Lietuvos istorijos-etnografijos muziejaus rengiama rodinių

IX-XX š. tautiniai drabužiai, 25 religinės medžio skulptūros iš (vairių Lietuvos vietovių 
ir 30 fotografijų, vaizduojančių senąjį kaimą.

Balandžio 27, šeštadienį, 4.00 v.p.p., parodą atidarys ir su rodiniais supažindins 
Lietuvos mokslų akademijos istorijos instituto darbuotojas dr. Algirdas Tupčiauskas. 
įėjimas - laisva auka. Visi maloniai kviečiami susipažinti su sena Lietuvos kultūra.

Rengia - Lietuvių namų ir KLB Toronto apylinkės kultūros komisijos '

Kanada komisijų kryžkelėje

KELIONĖS I 
LIETUVĄ 
1991 metais!

Siūlomos išvykimo datos 
su Skandinavų bendrove

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

Grįžimo datos už 2 ar 3 savaičių.

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

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

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

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

Musų 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.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
sys nukrypo į referendumą. 
Pradžioje netgi buvo siekta 
oficialaus Belanger-Campeau 
komisijos pritarimo Kvebeko 
atsiskyrimui nuo Kanados. Bal
savime šis separatistinis pa
siūlymas buvo atmestas labai 
menku 17:15 balsų santykiu.

Dar liūdniau atrodo Belan- 
ger-Campeau komisijos 30:2 
balsų rezultatu priimtas nuta
rimas, įpareigojantis premje
ro R. Bourassos liberalų vy
riausybę referendumą atsisky
rimo klausimu pravesti iki 1992 
m. spalio 26 d. Jei referendu
mą laimėtų “taip” balsuojan
tys kvebekiečiai, nutarimas at
siskirti įsigaliotų po vienerių 
metų be jokio papildomo bal
savimo. Premjeras R. Bouras
sa savo parašu patvirtino šį be
veik vienbalsiai pasiektą Be- 
langer-Campeau komisijos na
rių nutarimą. Tuo savo parašu 
jis įsipareigojo paruošti ir pa
tvirtinti komisijos priimto re
ferendumo įstatymą. Nenuos
tabu, kad Belanger-Campeau 
komisijos nutarimus pasirašė 
ir separatistinės Kvebeko par
tijos vadas J. Parizeau.

Nedidelė spraga
Referendumo patvirtinimu 

premjeras R. Bourassa laimė
jo laiko liberalams varžybo
se su J. Parizeau separatistais. 
Mat šiuo metu tik vienas iš ke
turių prancūziškai kalbančių 
kvebekiečių pritaria dabarti
niams Kvebeko ryšiams su Ka
nada. Remdamasis Belanger- 
Campeau nutarimais, premje
ras R. Bourassa provinciniame 
parlamente sudarys du komi
tetus. Vienas rūpinsis atsisky
rimo referendumu, o kitas kons
titucinėmis Kanados nuolai
domis Kvebekui.

Premjeras R. Bourassa tikisi 
sulaukti naujų konstitucinių 
ryšių Kvebeko provincijai su 
federacine Kanada, priimtinų 
kvebekiečių daugumai. Tokiu 
atveju jis turi teisę atsisakyti 
Belanger-Campeau komisijos 
išsikovoto atsiskyrimo refe-

rendumo, jį pakeisdamas kitu, 
pritariančiu Kvebeko pasili
kimui Kanadoje. Tada laimė
tojais taptų premjero R. Bou
rassos liberalai, o pralaimėji
mo susilauktų J. Parizeau Kve
beko partijos separatistai.

Problemą sudaro laiko sto
ka Kanados ir Kvebeko dery
boms, pakeičiančioms federa
cinės Kanados konstituciją. 
Iki referendumo 1992 m. spa
lio 26 d. tėra vos pusantrų me
tų. Advokato J. Allairo vado
vauta liberalų komisija pali
ko 22 per didelius reikalavi-

mus, kurių negalės priimti jo
kia Kanados vyriausybė, o Be- 
langer-Campeau komisija — 
ultimatumu tampantį atsisky
rimo referendumą.

Pats premjeras R. Bourassa 
atsisako savo pasiūlymų dery
boms su Kanada. Jis tik žada 
laukti Kanados vyriausybės su 
provincijomis sutartų konsti
tucinių pakeitimų, priimtinų 
kvebekiečiams. Tokiose aplin
kybėse dabartinę federacinę 
Kanadą su jai priklausančiu 
Kvebeku tegalėtų išgelbėti 
stebuklas arba kvebekiečių 
balsai, referendume dar kar
tą atmetantys atsiskyrimą nuo 
Kanados. V. Kst.
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

Advokatas

VICTOR E. R U DINS KAS, 
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

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

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

res pakeičiame į video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU! 

Skambinkite tel. 244-1822.

KLB-nės žinios
Su dideliu apgailestavimu KLB 

krašto valdyba priėmė dviejų jos 
narių atsistatydinimą: prof. Ro
mas Vaštokas pasitraukė iš visuo
meninių reikalų pirmininko pa
reigų, o Nijolė Karosaitė - iš kul
tūros komisijos pareigų. Krašto 
valdyba padėkojo jiems už jų svar
bų įnašą KLB veiklai ir palinkėjo 
sėkmės tolimesniuose darbuose. 
Nauja KLB visuomeninių reikalų 
komisijos pirmininke sutiko būti 
Gabija Petrauskienė.

Š.m. balandžio 16 d, KLB Pagal
bos Lietuvai vajaus komiteto kvie
timu į Kanadą atvyksta Lietuvos 
ministeris pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius. Bal. 16-17 d.d. bus 
Otavoje. Į Torontą atvyks bal. 17 
d. vakare ir išbus iki bal. 21 d.; ap
lankys Hamiltono ir Londono apy
linkes. Bal. 21 d. išskris į Vakarų 
Kanadą dviem dienom. Bal. 23 d. 
praleis Montrealyje prieš grįžda
mas į Lietuvą. Mihisterio pirmi
ninko kelionę Kanadoje koordi
nuoja KLB visuomeninių reikalų 
komisijos pirm. G. Petrauskienė 
ir KLB Pagalbos Lietuvai vajaus 
komitetas.

Dainų šventei paremti loterija. 
Š.m. gegužės 26 d. Čikagoje įvyks 
Kanados ir JAV Lietuvių bendruo
menių rengiama VH-toji dainų 
šventė. Šios šventės išlaidoms 
padengti bus loterija: penki pini
giniai laimėjimai — $1,000, $500, 
$250, $150 ir $100. Kaina - $1 už bi
lietą ar $10 už knygutę (11 bilietų). 
Bilietų traukimas įvyks gegužės 
25 d. Čikagoje. Toronte loterijos bi
lietai platinami sekmadieniais 
Prisikėlimo ir Lietuvos Kankinių 
parapijų salėse bei Lietuvių na
muose. Kviečiame tautiečius iš
bandyti savo laimę ir paremti šią 
ypatingą šventę. KLB inf.

(vairios žinios
Metinis Lietuvių sielovados 

suvažiavimas įvyks š.m. gegu
žės 25, šeštadienį, Jaunimo cent
re Čikagoje. Programoje: 10 v.r. 
simpoziumas “Išeivija ir Lietuva 
— jų sielovados ryšiai”. Prane
šėjai: vysk. Juozas Žemaitis (Vil
kaviškio vyskupas), kun. Anta
nas Saulaitis, SJ, sės. Igne, įrė

na Lukoševičienė, moderatorė - 
Aldona Zailskaitė; 1 v.p.p. vysk. 
A. Baltakis, OFM, kalbės apie iš
eivijos sielovadą; komisijų pra
nešimai, gairės ateičiai, orga
nizaciniai klausimai. Bus ban
dyta svarstyti, kaip būtų galima 
sėkmingiau pagelbėti atsiku
riančiai Lietuvai ir išeivijos sie
lovadai.

PLB valdyba šaukia visų kraš
tų bendruomenių pirmininkų 
suvažiavimą liepos 26-28 d.d. 
Vasario 16 gimnazijos patalpo
se, Huettenfeld-Lampertheim, 
Vokietijoje. Kaina asmeniui 
— maistas ir nakvynė gimnazi
jos bendrabučiuose 40 DM die
nai. Už kelionę ir pragyvenimą 
dalyviai apsimoka patys. Arti
miausias orauostis — Frankfur
tas. Numatyta svarstyti Lietu
vos politiniai, ekonominiai bei 
pagalbos klausimai; PL jaunimo 
kongresas; PLB seimas 1992 m. 
Apie dalyvavimą pranešti PLB 
valdybos pirm. dr. V. Bieliaus
kui iki birželio mėn pradžios.

Po suvažiavimo įvyks Europos 
lietuviškųjų studijų savaitė, 
kurios reikalais kreiptis į dr. 
Kęstutį Girnių, Muenchen, Vo
kietija, tel. 229716. Inf.

Paieškojimas
Jonas Rakauskas, kadaise gyve

nęs Halifakse, ieško draugų: Pra
no Montvilos, kilusio iš Prienų, 
ir Edžio Augūno iš Kauno. Patys 
ar žinantys apie juos prašomi ra
šyti šiuo adresu: J. Rakauskas, 
18 Craig Cres., Coconut Grove, 
N.T. 0810 Australia.

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

ENCHANTE «.
IMPORTERS EXPORTERS

11CV220 V • KILU-SYSTEM • T/V • VIDEO • AUDIO • APPLIANCES • CRYSTAL A CHINA

PANASONIC & HITACHI
Video kameros
nuo-$1199."

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLISba ml s llb 

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

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

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

' • Sąžiningai patarnauja lietuviškai
arba angliškai

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

EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

west realty Inc., realtor 
an Independent member broker

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte

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

. . ■. ." / . . ..... ' ■ \

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

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

Prašome atsinešti šio skelbimo 
iškarpą ir gausite NEMOKAMAI 

vieną video kasetę E120, 
vienam pirkėjui - kasetė

VMS

Taisome
ir

turime
naujų
dalių

Vilniuje,
Lietuvoje

PAL SECAM

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

Speciali kaina 3v. tik $30.

Audio 
kasetės 
90 minučių 
tik $0.75

VCFl

nUo'$349

Radijo su 
kasetėmis 
nuo - $39."

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

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

INSURANCE
U IV IL kJ rlIL IV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness" biuro

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

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

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

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



10 psl. * Tėviškės žiburiai

IS TORONTO
Anapilio žinios

— Lietuvos min. pirm. Gediminas 
Vagnorius balandžio 21, sekmadie
nį, dalyvaus mūsų šventovėje lt 
v.r. Mišiose, o 1 v.p.p. Anapilio salėje 
bus garbingojo svečio susitikimas su 
lietuvių visuomene.

— Pakrikštyta Pauliaus 
(Tabb) Ignatavičių dukrelė 
lė.

— Pirmosios Komunijos 
bus balandžio 28, sekmadienį, 11 v.r. 
Mišių metu giedos muz. Dalios Vis- 
kontienės vadovaujamas “Maironio” 
mokyklos choras. Pirmoji išpažin
tis vaikučiams bus 
trečiadienį, 6 v.v.

— Šalpos popietės 
sambūriui “Caritas” 
ne $995, bet $1,166.50.

— Mišios, balandžio 21, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Joną ir Oną 
Ališauskus bei a.a. Kotryną ir Ka
zimierą Vasiliauskus, 11 v.r. — už pa
rapiją; Wasagoje — 2 v.p.p. už a.a. 
Oną ir Juozą Kirstukus.

ir Ritos 
Michae-

iškilmės

balandžio 24,

metu Lietuvos 
buvo surinkta

Lietuvių namų žinios
— Spaudą iš Lietuvos bei naujau

sius laikraščius prašome perskai
čius neišmesti, o atnešti į Lietuvių 
namų biblioteką-skaityklą. Knygų 
išdavimą prižiūri LN kultūros komi
sijos nariai sekmadieniais nuo 12 - 
2 v.p.p. Biblioteka-skaitykla bus ati
daryta kasdien darbo valandomis. 
Reikia paprašyti raštinėje rakto.

Aukos Lietuvių slaugos namams
$2000 - M. J. Astrauskai, H. E. Ste- 

paičiai; $1000 - A. A. Pilipavičiai, 
Hamilton, Ont., P. Venskus, Sudbu
ry, Ont.; $500 - A. S. Draugelis, D. K. 
Lazauskai, S. J. Poška, E. Senkus; 
$325 - T. B. Stanuliai; $250 - J. S. 
Andruliai, A. J. Bernatt, B. Bernatt, 
L. Dargienė, M. Kniukšta, S. Kniukš
ta, S. Starkutis, T. Smith-Šmitienė; 
$200 - K.V. Gapučiai, P. A. Kveda
rai, V. Lukas, K. Mileris, Hamilton, 
Ont., M. Pranys, J. Skučas; $100 - K. 
J. Batūra, R. Dargis, S. A. Daunora- 
vičiai, S. Gailevičius, E. Girėnienė, 
C. Gutauskienė, S. Janušonis, J. Klio- 
rikaitis, E. Lengnikas, Hamilton, 
Ont, J. Mačiukas, K. J. Petrylai, E. 
Pran, E. Radavičiūtė, P.V. Rasiulis, 
P. Skabliauskas, T. A. Šiurna, S. Ur- 
bantas, Z. Zaleckis, M. Žyvatkaus- 
kas; $50 - M.J. Adomavičiai, La Sal
le, P.Q., A. Dragašienė; $25 - A. Keb- 
lys, Montreal, P.Q., S. Matus.

A.a. Algirdo Šukio atminimui: $500
- G. Stripinis; $100 - V. L. Zubrickai; 
$75 - D. Viskontienė; $50 - District 
12, OSSTF, J. B. Tamoliūnai, TCI tar
nautojai, V. A. Valiuliai, S. L. Yo- 
shihara, J. A. Zubrickai; $40 - J. L. 
Dabrowski; $25 - dr. Č. S. Kuras, 
C. K. Jonys, C. L. Matukai, A. Valad- 
ka; $20 - J. V. Gustainiai, J. O. Pelec- 
kiai, E. Senkuvienė, G. Stankus, A. 
Sungaila, C. Yamamura, P. E. Žuliai; 
$15-1. Ross.

A.a. J. Dragažiaus atminimui $20
- L. Balsienė, V. Matulevičius; $5
- A. Baltaduonienė, A. Masiulis, Z. 
Šimkus; a.a. Jono Maniuškos atmini
mui $100 - V. Pečiulis; a.a. Sofijos 
Stanulienės atminimui $40 - A. S. 
Ciplijauskai; a.a. Broniaus Jakučio 
atminimui $40 - N. Budrienė; 
Onos Karaliūnienės atminimui 
-O. Vengrienė.

Statybos fonde yra $417.921.
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., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

a.a.
$20

Au-

PADĖKA
Š. m. balandžio 6 d. sėkmingai 

praėjo “Tėviškės žiburių” spaudos 
vakaras. Nuoširdi padėka Anapi
lio jaunimo chorui ir vadovei, kape
lai už įdomią bei nuotaikingą pro
gramų, Hamiltono lietuvių orkest
rui “Žagarai” už puikų grojimų, 
didžiosios ir mažosios loterijos 
laimikių aukotojams ir gausiems 
vakaro dalyviams, taipogi už au
kas. Vakarui surengti reikėjo ne
mažos talkos. Nuoširdus ačiū “TŽ” 
administracijos, spaustuvės tar
nautojams ir daugeliui talkinin
kų, kurie atsidėjusiai atliko įvai
rias rengimo ir vakaro tarnybas, 
mieloms ponioms už pyragus.

“TŽ” leidėjų valdyba

Lietuvių katalikų šalpa ir Lie
tuvių informacijos centras skel
bia, kad priims vasaros darbams 
du studentus Niujorko būstinė
je ar Vašingtono skyriuje. Dar
bas truks 10 savaičių. Reikės pa
dėti tvarkyti siuntų į Lietuvą in
ventorių, rinkti ir rašyti žinias 
apie Lietuvos gyvenimų anglų ir 
lietuvių kalbomis, kataloguoti 
nuotraukas ir spaudos iškarpas 
iš įvykių Lietuvoje, pateikti in
formacines žinias apie Lietuvą 
ir mokėti vartoti modernias ko
munikacijos priemones. Kandi
datai turi būti bent 18 metų am
žiaus ir laisvai kalbėti angliš
kai. Gerai būtų turėti savo auto
mobilį, bet neprivaloma. Už 10 
savaičių bus mokoma $1750. Gy
venimo sąlygos pagal susitari
mą. Pirmenybė studentams, ku
rie turi nuovoką apie įvykius 
Lietuvoje. Apie save žinias (re
ziumė) pasiųsti iki gegužės 10 d. 
šiuo adresu: Lithuanian Infor
mation Centre, Attn. Gintė Da- 
mušytė, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn N.Y. 11207, USA. Inf.
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Ji įvyks Čika-

blankai vaikų 
yra klebonijos

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą sekmadienį per 10.15 

v.r. Mišias giedojo “Gintaro” an
samblio dainininkės,

— Pakrikštyta Kendra-Olivia, 
Mary Anne (Sodonytės) ir David 
James Colgan dukrelė.

— Balandžio 8 d. palaidotas a.a. 
Juozas Budrys, 90 m., balandžio 12
— a.a. Bronius Jakutis, 73 m., balan
džio 15 — a.a. Albinas Rickevi
čius, 67 m.

— Seminaras tema “Ar galime ti
kėtis, kad būsime išganyti?” vyksta 
šį trečiadienį 7 v.v. mūsų šventovėje.

— Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas, kurį organizuoja para
pijos tarybos labdaros sekcija, vėl 
vyks balandžio 23 ir 25 d.d. Tikslas
— sutelkti lėšų įvairiems Lietuvai 
reikalingiems šalpos tikslams, kaip 
pvz. našlaičių šalpai.

— Jaunučių ateitininkų susirinki
mas balandžio 21 d. po 10.15 v.r. Mi
šių klebonijos patalpose bus su
trumpintas, kad Visi galėtų suspėti 
į ministerio pirm. G. Vagnoriaus 
pranešimą visuomenei Anapilio sa
lėje.

— Loterijos bilietai platinami 
salėje lėšų telkimui Septintos dainų 
šventės reikalams, 
goję gegužės 26 d.

— Registracijos 
vasaros stovykloms 
raštinėje. Kurie blankų negavo paš
tu, prašomi pasiimti. Stovyklos “Kre
tingoje" vyks: lietuviškai kalban
tiems nuo birželio 29 d. iki liepos
13 d., lietuviškai nekalbantiems 
lietuvių kilmės vaikams nuo liepos
14 d. iki 27 d.

— Pirmos Komunijos pasiruošimo 
pamokos vyksta po 10.15 v.r. Mišių 
seselių patalpose. Sutvirtinimo 
sakramentui pasiruošimo pamokos 
vyksta taip pat po 10.15 v.r. Mišių 
klebonijoje.

— Mišios balandžio 21, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už Pranciškų ir Kotry
ną Brunkus, 9.20 v.r. — už a.a. Vy
tautą ir Vingelių šeimos mirusius, 
10.15 v.r. — už a.a. Jadvygą Šipelie- 
nę, už a.a. Edvardą Punkrį, už a.a. 
Reginą ir už Šmigelskių šeimos mi
rusius. 11.30 v.r. — prašant Lietuvai 
laisvės.

A.a. rašytojas Stasys Santva
ras, ilgesnį laiką sirgęs, mirė ba
landžio 12 d. Bostone, kur ir pa
laidotas balandžio 16 d. Inf.

Atšaukiamas priėmimas. Lie
tuvos ministeris pirmininkas 
Gediminas Vagnorius balandžio 
17 d. susitiks su Kanados minis- 
teriu pirmininku Brian Mulro- 
niu. Dėl dar nenustatytos susi
tikimo valandos ir galimybės, 
kad ministeris pirm. G. Vagno
rius Toronte atsiras tik vėlai va
kare, anksčiau skelbtas priėmi
mas pas gen. konsulą Harį Lapą 
yra atšaukiamas. Inf.

Vilniečių centro valdybos po
sėdis įvyks balandžio 20, šešta
dienį, Paris, Ont., bičiulių Čes- 
nulių pastogėje. Į jį atvyksta da
lis valdybos iš JAV. Posėdyje 
bus svarstomas Lietuvoje esan
čios “Vilnijos 
tintas pasaulyje išsisklaidžiu- 
siems vilniečiams vienytis, glau
džiau bendradarbiauti Lietuvos 
ir Vilniaus bei jo krašto labui. 
Bus taipgi svarstomas jų prašy
mas padėti įsigyti kompiuterį.

St. Varanka
Wasagoje Gerojo Ganytojo mi

sijos parapijos salėje š.m. ba
landžio 24, trečiadienį, 3 v.p.p. 
įvyks Wasagos Lietuvių moterų 
būrelio susirinkimas. Kviečia
me visas dalyvauti. Bus rengia
mas drabužių vajus Lietuvos pa
galbai. Valdyba

draugijos kvie-

Lietuvos istorijos-etnografijos 
muziejaus paroda vyks š.m. ba
landžio 27-28 d.d. Toronto Lietu- ' 
vių namuose. Balandžio 27, šeš- j] 
tadienį, 4 v.p.p. parodą atidarys k 
ir su rodiniais supažindins Lie
tuvos mokslo akademijos Istori
jos instituto darbuotojas dr. Al- 1 
girdas Tupčiauskas. Bus rodoma 
Lietuvos audėjų ir dievdirbių 
darbai iš etnografijos muziejaus 
rinkinių. Tai autentiški 19 šimt
mečio pabaigos ir 20 šimtmečio 
pradžios klaipėdietės, suvalkie
tės, dzūkės, aukštaitės ir žemai
tės tautiniai drabužiai, 25 reli
ginės medžio skulptūros iš įvai
rių Lietuvos vietovių, 30 foto- J 
grafijų, vaizduojančių senąjį J 
Lietuvos kaimą — sodybas, kry
žius, kapinaites. Įėjimas — lais- * 
va auka. Parodą rengia Lietuvių 
namų ir KLB Toronto apylinkės 
kultūros komisijos. Tautiečiai 
prašomi parodoje gausiai daly
vauti ir susipažinti su senąja 
Lietuvos kultūra. G.B.

Toronto lietuvių jaunimo an
samblio “Gintaras” metinis kon
certas įvyks š.m. gegužės 5, sek
madienį, 5 v.p.p. Anapilio salė
je. Bilietai jau platinami para
pijų salėse po Mišių ar skambi
nant J. Vingelienei tel. 233-8108. 
Kviečiame visuomenę gausiai 
dalyvauti. G.

Kanados lietuviu jaunimo są
junga ruošia pavasario šokius 
gegužės 11, šeštadienį, 7.30 v.v., 
Lietuvių namuose. Įėjimas — $7, 
o su kostiumu — $5.

2fl
sukaktuvinį 20 metų

visuomenę į

1991 metų balandžio 27, šeštadienį, 5 valandą po pietų, 
Bishop Francis Marrocco Secondary School auditorijoj, 1515 Bioor street west 
(Bloor-Dundas gatvių kampas, 3 min. nuo Lietuvių namų). (ėjimas tik (koncertą-laisva auka.
PROGRAMOJE: Vilniaus technikos universiteto ansamblis “VINGIS" ir visos “ATŽALYNO" 

tautinių šokių grupės. Po koncerto vykstame i balių-šokius Lietuvių namuose.

& ——
X originalių (iš organiškų medžiagų) paveikslų
m
i 
-J/

XAKARIINISOKIAI -
7.30 vai. vakaro Toronto Lietuvių namų Karaliaus Mindaugo menėje.
Šilta vakarienė su 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. 621-8671 ir Lietuvių namų 
popietės metu. Bilietai $20 asmeniui.

Remkime šokantį-dainuojantį jaunimą. Tėvų komitetas

įvyks 1991 m. balandžio 28, sekmadienį, 12.30 v.p.p.
(po 11 vai. Mišių), ANAPILIO SALĖJE

PROGRAMOJE įvairių meno 
(ėjimas - laisva auka.

šakų talentai.
Po koncerto kavutė.

Koncertą rengia ir visus kviečia atsilankyti -
Anapilio parapijos tarybos kultūrinė sekcija

c

=*«===w==
VISUS! VISUS! VISUS! DIDELIUS IR MAŽUS!

KONCERTĄ
‘ ‘ GINTARINIS VĖRINYS ’ ’

1991 m. gegužės 5, sekmadienį, 5 v.p.p., ANAPILIO salėje.
Bilietai gaunami pas J. Vingelienę tel. 233-8108. “Gintaro" tėvų komitetas

«.<

rengiama š.m. balandžio 28, sekmadienį, 1 v.p.p. — 6 v.v.
Toronto Lietuvių namuose, (1573 Bloor Street West, Toronto, Ont.) 

f
Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

M;

įvyks 1991 m. gegužės 12,

atliks jaunimas.

Pietus gamins J. Gurklienė.
Bilietų kainos: suaugusiems - $14, jaunimui nuo 8-12 m. amžiaus - $8 
vaikams iki 8 m. -
parapijos salėje po pamaldų ir pas R. Gelejevvską tel. 231-8832.

Lietuvos kankinių parapijos taryba maloniai kviečia jus atsilankyti ir pagerbti savo motinas

?uauyuoiui 110 — ųj jaunuliui iiuu i d. III. čtlTIZiaUd — OO, J

- nemokamai. Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio s I

Anapilio moterų būrelis “Tė
viškės žiburiams” aukojo $200.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo; $100 — K. Kažemėkaitė; 
$50 — T. Benotienė (a.a. Romual
do Benoto atminimui).

A.a. Algirdo Šukio atminimui, 
užjausdami žmoną, dukrą ir sū
nų, mamą, seseris su šeimomis 
Sigita ir Vytautas Aušrotai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A.a. Vandos Bartnikaitienės 
atminimui vaikaitis Antanas 
ir duktė Birutė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

A.a. Tado Krasausko atmini
mui, reikšdami užuojautą arti
miesiems, Vaclovas ir Elena Ab- 
ramavičiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A.a. Romualdo Benoto dešim
ties metų atminimui Teklė Be
notienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

Vietoj užuojautos dr. R. Cipli- 
jauskienei L. Urbonienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A.a. Juozo Klimo penkerių mir
ties metinių atminimui E.P. Žu
liai “Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

A.a. Lino Šeškaus atminimui, 
užjausdama žmoną Aldoną, duk
rą ir sūnų, V. Kubilienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30.

XY per KLKM draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos skyrių 
“Caritui” paaukojo $200.

• Nebūtų lietuviškos spaudos 
be visuomenės paramos.

o
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Gydytojai iš Lietuvos — pediat

rė Birutė Ausiejienė ir chirur
gas Algirdas Volčeskas, lydimi 
dr. P. Lukoševičiaus, aplankė 
“TŽ” ir kitas lietuvių instituci
jas Toronte. Jie domėjosi lietu
vių gyvenimu ir savo specialy
bės institucijomis Kanadoje.

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

ffl MONTREAL
Montrealio “Le Devoir” (prancū

zų kalba) dienraštis kreipėsi į 
KLB Montrealio apylinkės pirmi
ninkų Arūnų Staškevičių dėl jo 
reakcijos į Sovietų ambasadoriaus 
pareiškimų, kad nei Kvebekas, 
nei Baltijos respublikos, gavu
sios nepriklausomybę, negalėtų 
ekonomiškai išsilaikyti. Pasak 
Arūno, šis palyginimas yra provo
kacija — dar vienas bandymas 
destabilizuoti Lietuvos respubli
kų, kuri jau yra nepriklausoma, 
tik dar okupuota. Negalima lygin
ti Kvebeko su Lietuva. Kvebeko 
vyriausybė gali taikiai derėtis su 
Otava, tuo tarpu Sovietų kariuo
menė sausio mėnesį Lietuvoje už
puolė nekaltus žmones ir nužudė 
14. Netikėtina, kad Kanados vy
riausybė siųstų kariuomenę į Kve
beku, jei jis atsiskirtų. Į klausi
mų, kaip lietuviai žiūri į Kvebeko 
atsiskyrimų, Arūnas atsakė, kad 
tai yra jautri tema, ir jis šiuo me
tu nenorėtų jos plačiau komen
tuoti.

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. HIX 1L7

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 ..........
Term, indėlius:

1 metų ..........
180 d. -364 d.
120 d. - 179 d.
60 d. - 119 d.
30 d.- 59 d.

9’/4%

8 % 
73/4% 
73/4% 
73/4%

Taupymo-special...........
Taupymo - su gyv. dr.......

Taupymo-kasdienines ... 
Einamos sąsk...................

RRIF - RRSP - term........
RRIF - RRSP - taup........

IMA UŽ:
Nekilo, turto nuo 103/4%, asmenines - nuo 12 '

Informacija apie naujausias palūkanas ‘‘Lite 
KASOS VALANDOS:

<—Toronto lietuvių dramos teatro 
“^,tvaras” PrernJera “ 
dvi Kazio Sajos vieno veiksmo pjesės 

‘‘Moteris einu per lietų” ir
“Melu dienu" -

įvyks balandžio 28, sekmadienį, 3 v.p.p., 

Toronto lietuvių namuose, 1573 Bloor St. West 
Režisuoja Daiva šikšniūtė.

Bilietai $6 - gaunami prie įėjimo.
Visus dalyvauti maloniai

SKUBIAI IŠNUOMOJAMAS papi
gintai butas su sąlyga, kad būtų 
prižiūrėta vyresnio amžiaus mote
ris. Skambinti tel. 769-6066 Toronte.

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.

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

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

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

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

Euro^Gift
GREITAS TRANSATLANTINIS PATARNAVIMAS - DOVANŲ PINTINĖ 
Dovanas pristatome jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje per 48 valandas! 
Gera galimybė apdovanoti artimuosius bet kokia proga! Nereikia rūpintis - 

pristatome asmeniškai. Dovanų pintinėje (gift basket - $150.) siunčiame: 
Gėles, kvepalus (Nina Ricci), kavą (Nescafe), rūkytą kumpį, medų, 

alyvą alieją, riešutus, šokoladą.
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

Šis pasikalbėjimas buvo įdėtas 
balandžio 2 d.

Atvelykio pietūs, ruošti KLK mo
terų dr-jos Montrealio skyriaus, 
įvyko balandžio 7 d. AV parapi
jos salėje. Kaip ir buvo rengėjų 
numatyta, visi paruošti stalai bu
vo užimti. Tai sudarė 150 dalyvių. 
Pradžioje Piečaičių Juozukas pia
ninu dailiai paskambino tris trum
pus dalykėlius. Skyriaus pirmi
ninkė Genovaitė Kudžtnienė, pa
sveikinusi dalyvius, pakvietė kle
bonų kun. Juozų Aranauskų palai
minti vaišes. Valgiai buvo įvai
rūs ir skanūs. Stalų aptarnavimas 
irgi labai sklandus. Kas norėjo, 
prie valgio galėjo nusipirkti vyno, 
alaus arba nealkoholinių gėrimų. 
Pyragų ir tortų buvo begalės. Pa
baigoje Janina Adomonienė pra
vedė vertingų loterijų. Salę puo
šė dailininkių Giedrės Bulotai
tės iš Lietuvos ir montrealietės 
Valės Viliušienės paveikslų pa
roda. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

6 % 
5Vz% 
5'/2% 
4'/2% 
93(4%

kviečia Toronto “Aitvaras”

MOTERIS IŠ LIETUVOS ieško dar
bo ir gali gyventi vietoje. Skam
binti tel. 452-9769.

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.

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

“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.

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


