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Jungianti srovė
Organizacijose idėjinės linkmės išlaikymas ir apla

mai lietuviškosios veiklos sėkmė išeivijoje nemaža da
limi priklauso nuo finansinio pajėgumo. Idėjų skleidi
mas paprastai reiškiasi pagal tam tikslui sudarytas prog
ramas, reikalaujančias ne vien tik gražių sumanymų, 
bet beveik visada ir lėšų, kai suplanuoti užmojai tuoj 
pat susiduria su gyvenimo lygio ir stiliaus nusistovėju
siomis normomis, saistančiomis veiklos būdus ir prie
mones.

J
AU pačius pirmuosius žingsnius žengiant, tai aiškiai 
suprato ir išeivijos organizacijos, kai joms praktiš
kai reikėjo viską pradėti “iš nieko”. Kanados lietu
vių bendruomenė, kaip pats didysis plačios apimties iš

eivių telkinys, po struktūrinių ir teisinių susitvarkymų, 
rimtan dėmesin priėmusi spaudoje ir kitais būdais skelb
tus sumanymus, visu uolumu ėmė svarstyti finansinio 
pagrindo organizavimą. Suderinus iniciatorių ir valdy
bų nuomones, priėmus statutą, įsteigtas Kanados lietu
vių fondas ir užregistruotas valdžios įstaigose kaip pel
no nesiekianti organizacija su šūkiu “Kapitalas nepri
klausomai Lietuvai, nuošimčiai lietuvybės išlaikymui”. 
Šia mintimi remiantis, nueitas jau kone trisdešimties 
metų kelias. Pradžia, žinoma, nebuvo lengva. Telkimas 
šimtinių, kurias daugelis besikuriančių tautiečių tau
pė saviems reikalams, buvo nelengvas procesas, truk
domas dargi abejojančių bei kritikuojančių skeptikų. 
Ir tik pasišventusių Fondo bei KLB darbuotojų dėka ka
pitalas palengva augo, o lietuviškasis gyvenimas toly
džio pradėjo pajusti skirstomų nuošimčių reikšmę. Nors 
kai kada ir pasigirsdavo balsų apie pinigų trupinimą vi
siems, kas tik jų prašo, bet tai kaip tik ir sujungė visus. 
Organizacijos, sambūriai, visi lietuviškojo gyvenimo 
vienetai šalia savo kuklių iždų žinojo turį ir bendrinę 
instituciją, iš kurios, reikalui esant, galima tikėtis pa
ramos. Toks užnugaris organizacijas ne sykį padrąsino 
imtis ir didesnių projektų, nešančių naudos išeivijos 
lietuvybei.

K
ANADOS lietuvių fondas, išaugęs į gana pajėgią 
finansinę instituciją, savo darbuote labai stipri
nęs visų organizuotų tautiečių pasitikėjimą pa
stoviai dirbti lietuviškąjį darbą, tapęs daugelio suma

nymų viena pagrindinių atramų, - vis dėlto nebuvo ir nėra 
pasakos “aitvarų” prižiūrimas ir vis papildomas. Jo au
gimo ar smukimo kreives brėžia kiekvienas Kanadoje gy
venantis lietuvis. Šiuo metu Fondas turi netoli 2000 na
rių ir jo neliečiamas kapitalas jau yra peršokęs $1.500.000 
sumą. Žinant, kad Kanadoje priskaitoma apie 25.000 lie
tuvių kilmės gyventojų ir kad aktyvesnių gal tik pusę to 
skaičiaus surinktume, — dalyvavimo Fonde nuošimtis 
yra įspūdingas ir, nėra abejonės, pirmaujantis, lyginant 
su kitais kraštais. Tačiau šitoji statistika neturėtų mū
sų stabdyti. Eiti pirmyn reikia sparčiau negu bet kada. 
Vis daugiau ir daugiau lėšų pareikalauja lietuviškasis 
gyvenimas, kurį pastaruoju metu labai sujudino tėvynės 
laisvėjimas ir nepriklausomybės įgyvendinimo siekiai. 
Užtat nenuostabu, kad 1990 metais KL bendruomenė 
buvo paremta $67.600 suma. Tai 66% viso metinio paskirs
tymo, kuriuo kasmet naudojasi stipendijų reikalingi 
studentai, spauda, knygų leidyba, informacija, jauni
mo organizacijos, ansambliai, sporto klubai. Šitoji sa- 
višalpinės paramos, visus jungianti, žmonių neskirstan
ti srovė neturėtų apstingti ar silpnėti. Jos versmės esa
me mes patys. KLF tapo svarbia institucija, į kurią ir 
požiūris turėtų būti atitinkamas: reikia duoti, kad gau
tum. Č.S.

Dabarties Įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Staigmenos policijos reformoje
Didesnis etninių grupių at

stovų ir moterų įjungimas į 
metropolinio Toronto polici
ninkų eiles buvo pradėtas 
premjero D. Petersono libe
ralų vyriausybės valdymo me
tais. Ligšioliniai reformos re
zultatai vis dėlto buvo silpno
ki, nors geresni negu kituose 
Kanados miestuose. Metropo
linis Torontas turi 5.650 uni
formuotų policijos tarnauto
jų, kurių tik 8,8% yra moterys 
ir 5,3% aiškiai matomų rasi
nių mažumų nariai. Tomis ryš
kiomis mažumomis laikomi 
juodosios ir geltonosios rasės 
atstovai, sudarantys 17% visų 
Toronto gyventojų.

Visus nustebino staigus da
bartinės premjero Bob Rae 
NDP socialistinės vyriausy
bės posūkis policijos reformo
je, paskelbtas Ontario vidaus 
reikalų ministerio M. Ferna- 
no. Pirmą kartą ne tik metro
polinio Toronto, bet ir kitų On
tario vietovių policijos vadams 
buvo įsakyta paruošti refor
mos planus iki 1992 m. gegu
žės 1 d. Jie turi apimti 50% mo
terų įjungimą į policininkų ei
les ir taipgi proporcingą nuo
šimtį rasinių mažumų, pirmi
nių Kanados gyventojų atsto
vų, net ir invalidų kanadiečių. 
Tai palies 118 Ontario polici
jos grupių, turinčių 21.000 uni
formuotų policijos tarnauto
jų. Policijos vadai, nevykdan
tys šio įsakymo, galės būti sus

penduoti arba net atleisti iš 
darbo.

Reformos vykdytojai įparei
gojami laikytis statistinių On
tario provincijos duomenų, 
liudijančių, kad apie 50% gy
ventojų yra moterys, 8,6% — ra
sinių mažumų nariai, 7,4% — 
invalidai, 1,7% — pirminiams 
gyventojams priklausantys in
dėnai ir eskimai. Vietovės, kur 
nėra vietinių kandidatų, juos 
galės gauti iš Ontario polici
jos centrinės registracijos 
įstaigos.

Tokia premjero Bob Rae pa
sirinkta policijos reforma yra 
ne tik klaidinga, bet ir neįgy
vendinama. Pusės vyrų polici
ninkų, kovojančių su fiziškai 
stipriais nusikaltėliais ir net
gi pavojingais žmogžudžiais, 
niekada negalės pakeisti už 
vyrus silpnesnės moterys. Ne
daug naudos bus susilaukta 
ir iš biblinį Babelio bokštą 
primenančio rasinių mažumų 
bei kitų grupių priverstinio 
įjungimo pagal statistikos duo
menis. Policijai reikia šiam 
darbui tinkamų kandidatų. Jų 
atranka negali remtis vien tik 
statistiniais Ontario gyvento
jų duomenimis.

Dar didesne staigmena visai 
Kanadai tapo premjero Bob 
Rae ministerių kabineto ba
landžio 4 d. priimtas nutari
mas, pakeičiantis Ontario po-

(Nukelta j 9-tą psl.)

Lietuvos ministeris pirmininkas GEDIMINAS VAGNORIUS (sėdi) priėmime pas Toronto burmistrą miesto rotušėje. Iš 
kairės - JUOZAS NORKUS, miesto valdybos narys TONY O’DONOHUE, gen. Lietuvos konsulas HARIS LAPAS, ALDONA 
O'DONOHUE, burmistras ART EGGLETON, miesto valdybos narys CHRIS KORUIN-KUCZYNSKI, Lietuvos aukšč. tary
bos deputatas EGIDIJUS KLUMBYS, miesto valdybos narys WILLIAM BOYTCHUK Nuotr. O. Burzdžiaus

Džiugina išeivijos ryžtas padėti Lietuvai
Lietuvos ministerio pirmininko viešnagė Kanadoje - susitikimai su šio krašto valdžios žmonėmis, 

politikais, verslininkais, pokalbiai su spaudos atstovais, priėmimai lietuvių 
telkiniuose, ekonominė parama Lietuvai

KLB valdybos ir Pagalbos 
Lietuvai vajaus komiteto pa
kviestas Lietuvos ministeris 
pirmininkas Gediminas Vag
norius lankėsi visą savaitę Ka
nadoje. Aplankė gausesnius 
lietuvių telkinius, stiprinda
mas glaudesnius ryšius tarp 
kovojančios Lietuvos ir Kana
dos lietuvių, pasiryžusių padė
ti Lietuvai. Prieš metus pradė
tas užmojis — vieno milijono 
dolerių vajus padėti Lietuvai, 
rado nuostabiai stiprų atgar
sį. Jau surinkta per 800.000 do
lerių, ir didelė dalis panaudo
ta tiesioginei Lietuvos para
mai. Tokią paramą Lietuvos vy
riausybė ypatingai vertina — 
pareiškė Lietuvos min. pirmi
ninkas susitikime su Otavos 
lietuviais. “Džiugina ne tik 
tiesioginė ekonominė parama, 
bet ir kanadiečių lietuvių ryž
tas padėti Lietuvai šiose sun
kiose dienose”, — pareiškė jis.

Kanados sostinėje
Į Otavą G. Vagnorius atvyko 

iš Montrealio balandžio 16 d. 
išvakarėse — prieš sekančią 
dieną numatytus pasimatymus 
su federacinės valdžios atsto
vais — užsienio reikalų minis- 
teriu Joe Clark, opozicijos va
du Jean Chretien ir kt. Kartu 
su ministerių pirmininku at
vyko Egidijus Klumbys — Lie
tuvos aukšč. tarybos deputa
tas ir užsienio reikalų komisi
jos vicepirmininkas, Justina 
Baškauskaitė — ministerio pa
tarėja ir Raimonda Murmokai- 
tė —vertėja. Juos atlydėjo Ga
bija Petrauskienė — KLB vi
suomeninių reikalų komisijos 
pirmininkė bei Pagalbos Lie
tuvai vajaus komiteto vicepir
mininkė.

KLB Otavos apylinkės valdy
bos suruoštas susitikimas su 
ministerių pirmininku įvyko 
puošniausioje parlamento 
Konfederacijos salėje.

Premjero kalba lietuviams
Paskelbus Lietuvos nepri

klausomybės atstatymą 1990 
m. kovo 11d. buvo neramu, ne
tikra; nežinia, koks turi būti 
sekantis žingsnis, kaip įvykiai 
klostysis, — sakė premjeras. 
Neramumas nemažėjo, ypač, 
kad didysis kaimynas — Sovie
tų Sąjunga visokiais būdais 
stengėsi neramumą palaikyti. 
Praėjo vieneri metai, ir vasa
rio 9 d. plebiscitas parodė, kad 
tautos nusistatymas siekti ne
priklausomybės nesumažėjo. 
Už tai pasisakė 75% visų galin- 
čiųjų balsuoti, ir per 90% bal
savusiųjų.

Dabartinė politinė santvar
ka ir geopolitinė situacija ver

čia derėtis su Sovietų Sąjun
ga, be kurios sutikimo galuti
niai sprendimai neįmanomi. 
Vakarų valstybių, S. Ameri
kos kontinento valstybių pa
rama ir spaudimas būtini de
rantis su Soviet / Sąjunga.

Visos kliūtys deryboms yra 
iš anos pusės. Sakysime, raš
tiškas Lietuvos pasiūlymas 
sausio 8 d. pradėti derybas ne
sulaukė nei raštiško, nei žodi
nio atsakymo, užgriuvo sausio 
13 tragiški įvykiai, apie ku
riuos informacija pasklido po 
visą pasaulį.

Politinis šio lankymosi tiks
las yra panašus į Lietuvos pre
zidento Landsbergio lankymą
si 1990 m. gruodžio mėnesio 
pradžioje, būtent informuoti 
Kanados vyriausybę, parla
mentarus ir kitas politines ins
titucijas, kokia yra dabar pa

GEDIMINAS VAGNORIUS (dešinėje), Lietuvos ministeris pirmininkas, 
pas naująjį Kanados prekybos ministerį MICHAEL VVILSON’Ą

Po pasitarimo su Ontario premjeru BOB RAE Toronte Lietuvos ministe
ris pirmininkas GEDIMINAS VAGNORIUS pasirašo atitinkamą doku
mentą Nuotr. O. Burzdžiaus

dėtis Lietuvoje (deja, nepage
rėjo), kaip siekiama nepriklau
somybės, kokie žygiai daromi, 
kokios yra kliūtys. Norima taip 
pat įtaigoti Kanados vyriausy
bę, kad ji ir toliau skatintų 
Kremlių sėsti prie derybų sta
lo tartis ir susitarti.

Šias eilutes rašantysis pa
stebėjo, kad prieš kelias die
nas Londone, Anglijoje, tarp
tautinė konferencija įsteigė 
banką padėti Rytų ir Vidurio 
Europos valstybėms atstatyti 
ekonominį ūkį. Tarp kitų nu
matyta ir tokios dvi sąlygos 
kraštams, norintiems gauti 
paskolas, įgyvendinti demo
kratiją ir laisvą rinką. Kokia 
Lietuvos laikysena?

G. Vagnorius pareiškė, kad 
Lietuva stengiasi į visokius 
tarptautinius sambūrius, kon- 

(Nukelta į 5-tą psl.)

Trečias kelias
Tokiu pavadinimu “Time” 

žurnalas balandžio 8 d. laidoje 
išspausdino J. Malašenko, ko
munistų partijos centro komi
teto pareigūno, straipsnį. Ja
me jis rašo, kad Sov. Sąjungoje 
iškyla du kraštutinumai: impe
rijos sugriuvimas su galimu 
pilietiniu karu arba grįžimas 
į stalinistinį režimą. Yra gali
mybė, kad abu kraštutinumai 
gali įvykti, bet kiekvienas jų 
neša kraštui dideles nelaimes.

Išspręsti sovietines proble
mas esanti trečioji išeitis. Pra- 
vedus referendumą, Gorbačio
vas galįs imtis iniciatyvos su
daryti kitokią Sov. Sąjungą. 
Kai kurios respublikos galėtų 
būti tvarkomos iš Maskvos, ki
tos deleguotų centrui gynybos 
ir užsienio reikalų politiką, 
o ūkinius ir kultūrinius reika
lus pačios tvarkytų.

Kelios respublikos, ypač Bal
tijos kraštai, gautų “associated 
status”, kas reikštų pilną ne
priklausomybę. Tokia labiau 
palaidai organizuota, pasak 
autoriaus, federacija būtų gai
vi, stabili ir patenkintų žmo
nių norus.

Landsbergis kalbėjosi 
su Gorbačiovu

Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos pirmininkas V. Lands
bergis, LIC pranešimu, balan
džio 11 d. telefonu kalbėjosi 
su Sov. Sąjungos prezidentu M. 
Gorbačiovu. V. Landsbergis 
užklausęs, kas yra atsakingas 
už sovietų pagrobtus pastatus 
Vilniuje? M. Gorbačiovas pa
žymėjęs, kad tuo reikalu rūpin
tis yra pavesta derybų su Lie
tuva delegacijos pirmininkui 
ir sovietų ministerio pirminin
ko pavaduotojui V. Dogužije- 
vui. Dar buvo pasiteirauta, ar 
būtų galima susitikti su Sov. 
Sąjungos prezidentu. Tokia ga
limybė esanti, bet tik jam su
grįžus iš kelionės į Japoniją.

Vėl užgrobė pastatą
Balandžio 9 d. sovietai Vil

niuje užgrobė vairavimo mo
kyklos pastatą. Lietuvos vy
riausybė kreipėsi į Maskvą, 
reikalaudama sugrąžinti pa
talpas. Minėtos dienos rytą 
gen. G. Taurinskas su karei
viais atėjo pas mokyklos direk
torių ir pareikalavo atiduoti 
patalpas sąjunginei organiza
cijai (DOSAAF), kuri praveda 
karinius apmokymus vidurinė
se mokyklose. Ta organizacija 
kadaise naudojosi šiomis pa
talpomis.

Baltijos tarybos sesija
Š.m. balandžio 16 d., kaip 

praneša LIC, Jūrmaloje, Latvi
joje vyko Baltijos tarybos se
sija. Apsvarsčiusi Islandijos 
pasiūlymą tarpininkauti dery
boms tarp Baltijos respublikų 
ir Sov. Sąjungos, taryba su nuo
širdžiu dėkingumu nusprendė 
priimti Islandijos respublikos 
pasiūlymą. Islandijos inicia
tyva gali suvaidinti pozityvų 
vaidmenį atnaujinant pasita
rimus tarp Baltijos valstybių 
ir Sov. Sąjungos.

Šiame numeryje:
Jungianti srovė

Neužtenka gražių sumanymų, reikia ir lėšų
Džiugina išeivijos ryžtas padėti Lietuvai

Lietuvos ministerio pirmininko viešnagė Kanadoje
Gerėja lietuvių ir lenkų santykiai

Dabartinė Lenkija nori gerų santykių su kaimynais
Dorovė ir politika Baltijos šalyse 

Švedo žurnalisto pasisakymai
Lietuva - tai jėga

Tautos ginklas - pasyvi kova ir beldimasis į pasaulio opiniją 
Pirmininko dienos ir valandos

Lenkijos lietuvių veikėjo pastangos Lietuvai sunkiomis dienomis
Baritonas Antanas Sodeika

Prisimenant pirmąją nepriklausomos Lietuvos operą 
Susipažinkim . . .

Žymieji menininkai, kurie dalyvaus lietuvių muzikos šventėj Čikagoj

Ryšium su Gruzijos nepri
klausomybės paskelbimu Bal
tijos taryba sveikina Gruzijos 
pasiryžimą, pažymėdama, kad 
interesų susidūrimas ir vidi
niai konfliktai Gruzijoje ir ki
tose respublikose, siekiančio
se nepriklausomybės, turi bū
ti sprendžiami derybomis, at
sisakant prievartos.

Baltijos taryba ta pačia pro
ga pasiuntė kreipimąsi Sov. 
Sąjungos prezidentui. Jame 
pirmiausia džiaugiamasi, kad 
atnaujintas dialogas tarp Bal
tijos valstybių ir Sov. Sąjun
gos. Tačiau pirmieji susitiki
mai su sovietų delegacija ke
lia tam tikrą nerimą. Susitiki
me su Lietuvos delegacija so
vietai atsisakė pažymėti, kad 
nebus vartojama jėga. Sovie
tai įvairiais būdais vengia “de
rybų” sąvokos. Sovietinė dele
gacija turėjo įgaliojimus ap
tarti tik politinius, socialinius 
ir ekonominius klausimus. Ta
ryba apeliuoja į M. Gorbačio
vo gerą valią, prašydama su
teikti Sov. Sąjungos delegaci
jai mandatą vesti su Baltijos 
valstybėmis tikras tarptauti
nes derybas.

Lankėsi Bonoje
LIC pranešimu, balandžio 

17 d. į Boną atvyko Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos nariai 
B. Kuzmickas, E. Zingeris ir A. 
Račas. Jie dalyvavo Bonos 
miesto burmistro priėmime. 
Vokietijos parlamente juos 
pasveikio pirm. Rita Ziuismud. 
Įvyko pokalbiai su užsienio 
reikalų komisijos pirm. H. 
Šteikenu, krikščionių demo
kratų frakcijos pirmuoju rei
kalų vedėju F. Bolių, taip pat 
su socialdemokratų frakcijos 
vadovais.

Svečiai susitiko ir su Vasa
rio 16 gimnazijos mokytojais.

Kitos žinios
— Balandžio mėn. gale nu

matomas naujokų šaukimas į 
sovietų kariuomenę. Pasak ka
rinio komisariato vado K. Go- 
lubovo, šį kartą stojimas į ka
riuomenę bus savanoriškas. 
Tačiau naujokų ėmimo komi
sija norės su kiekvienu jaunuo
liu kalbėtis asmeniškai.

— Krokuva, aštuntasis už
sienio miestas, pasirašęs “su
sigiminiavimo” sutartį su Vil
niumi. Numatomas artimas 
abiejų miestų bendradarbia
vimas ekonominėje ir kultūri
nėje srityse. Krokuvoje numa
tomas taipogi steigti Lietuvos 
informacijos centras.

— Vilniuje atnaujinama Ge
dimino pilis ir kunigaikščių 
rūmai. Šiuos Lietuvos valsty
bingumo simbolius sugriovė 
laikas ir okupacija.

— Įsteigta Karaliaučiaus 
srities lietuvių kultūros drau
gija puoselėti ir saugoti lietu
vybę. Jos pirmininkė — D. Na- 
rušaitytė.

— Lietuvos valstybinis ban
kas nuvertino rublį, pakelda
mas Vakarų valstybių valiutas. 
Už vieną amerikiečių dolerį 
mokama po 31 rublį, už kana- 
dišką — 26, Vokietijos markę 
— 19 rublių. J.A.
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Gerėja lietuvių ir lenkų santykiai 
Geri ženklai: Lenkijos spaudos agentūros atstovė Vilniuje, Varšuvos vyriausybės pareigūnų 
pareiškimai, besikeičianti Lietuvos lenkų laikysena • Blogi ženklai: senojo lenkų imperializmo 

likučių veikla, skatinanti tradicinę neapykanta

Klaipėdos
KAZYS BARONAS

Šio miesto ateitį paliečia 
(ir tai ne pirmą kartą) Klaipė
dos vokiečių s-gos pirm. Her
bertas Preuss, kurį ne sykį te
ko išgirsti kalbant Mannheime 
Klaipėdos vokiečių suvažiavi
muose. Visuomet karingai nu
siteikęs, jis peikia, keikia ir 
smerkia trumpą Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpį, vo
kiečių gyventojų priespaudą, 
niekuomet nesurasdamas mū
sų valstybei gero žodžio. Paro
dose šalia įvairių leidinių 
ant stalų išdėstomos Klaipė
dos krašto nuotraukos, 1939 m. 
kovo mėn. 22-23 d.d. spauda, 
kurioje matoma žygiuojanti į 
Klaipėdą vokiečių kariuome
nė, uoste — karo laivai.

Šališki aiškinimai
Neužmiršo jis Klaipėdos “at

vadavimo” ir šiemet, parašyda
mas “Das Ostpreussenblatt” 
savaitraščiui ilgesnį straips
nį, kartu primindamas jame, 
kad nuo Melno taikos sutar
ties 1422 m. Klaipėda priklau
sė Vokietijai (tokios valstybės 
dar nebuvo!). Šiandieną uosta
miestis ir Klaipėdos kraštas 
yra svetimose rankose, ta
čiau reikia žiūrėti į ateitį.

Į Baltijos valstybių laisvės 
siekius didelį dėmesį kreipia 
Rytprūsių vokiečiai. Ypač jie 
stebi Lietuvos atvejį. Kodėl? 
Mat atgavus Lietuvai visišką 
nepriklausomybę, atsiranda 
Klaipėdos krašto priklausomy
bės klausimas. Čia Hubertas 
Preuss remiasi 1918 m. Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimu, 1920 m. Lietuvos sutar
timi su Leninu bei Stalino-Hit- 
lerio suokalbiu. Tais laikotar
piais Klaipėdos kraštas nepri
klausęs Lietuvai (o kur dingo 
1923-1939 m.?). Po Antrojo pa
saulinio karo Klaipėdos kraš
tas buvo priskirtas Lietuvai. 
Tačiau jau atsiskyrus nuo So
vietų Sąjungos šis kraštas, jo 
nuomone, vėl turėtų būti įjung
tas į Rytprūsius! (Svaičiojimai, 
Herr Huberto Preuss!) Para
šiau ilgą atsakymą.

Naujoji “Azija”
Tame pačiame savaitrašty

je apie Rytprūsius ir Klaipė
dą rašo nuolatinis bendradar
bis Ansgar Graw. Jis buvo nu
vykęs su maisto siuntiniais bei 
įvairiais vaistais į Karaliau
čių ir Klaipėdą, nes dalis siun
tos buvo skirta mūsų uosta
miesčiui. (Vokietijoje buvo 
vykdoma didelė rinkliava ba
daujančiai Sovietų Sąjungai.) 

AfA 
PRANUI PRANAIČIUI 

mirus,
žmoną MARIJĄ, sūnus - VYTĄ ir RIMĄ su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame -

Aldona ir Stepas Žaldokai

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai (vairiose 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!”

klausimas
Iš Klaipėdos su lietuviu vai
ruotoju jis važiavo į Karaliau
čių. Pervažiavus buv. Rytprū
sių sieną, lietuvis vokiečiui 
sako: “Čia jau Azija, rusiškas 
šeimininkavimas” .. . Kodėl? 
Keliai labai blogi, duobėti, ne
nuvalytas sniegas, kur ne kur 
lūšnelės.

Karaliaučiuje išdalinus do
vanas (jų dauguma — vaikams 
ir ligoninėms), grįžo į Klaipė
dą. Netoli to paties vardo vieš
bučio dieną ir naktį šarvuočiai 
saugo Lenino paminklą. Lietu
viai neslepia, kad iki 1945 m. 
pusę Klaipėdos gyventojų su
darė vokiečiai, o kelionių va
dovas Algis sako, kad vasario 
9 d. balsavimuose galima buvo 
įrašyti dar vieną klausimą — 
ar norite grįžti prie Vokietijos?

Laisvės, ne išmaldos
Ko lietuviai siekia, ko lietu

viai nori? Tai aiškiai sako ant 
pašto mūro sienų užrašyti šū
kiai: “Red army go home” (mat 
Klaipėdoje lankosi nemažai 
užsienio jūreivių). Matyti ir ki
tų nešvankių anglų kalba užra
šų, skirtų Gorbačiovui.

Aprūpinimas yra geresnis 
už Karaliaučiaus, Leningrado 
ar Maskvos. Tačiau tas liečia 
tik maisto produktus. Rečiau 
matomi tekstilės išdirbiniai, 
kelios išdėstytos 43-47 m. batų 
poros, tačiau uždarytos laikro
džių krautuvės.

Gana skeptiškai lietuviai 
žiūri į vokiečių medžiaginę 
paramą. Tai neatitinka jų iš
didumui. “Prieš karą mūsų 
pragyvenimo lygis buvo lygus 
Suomijai, o dabar? . .. Turime 
mes elgetauti, prašyti išmal
dos”, — sako lietuviai.

Šalia privačių siuntinių iš 
sunkvežimio iškrovė vaistų vai
kams, ligoniams ir maisto se
neliams. Kitas vokietis vietos 
dienraščio bendradarbiui aiš
kino, kad tai tik parama ligo
niams, vaikams, kad tai ne iš
malda.

Klaipėdos ligoninės vicedi
rektorius Vytautas Rauba pa
tvirtino, kad šios rūšies para
ma ligoninėms yra labai reika
linga.

Vakare du vokiečiai, lydimi 
gerai vokiškai kalbančios stu
dentės Audros, aplankę pui
kiai nuotraukom pavaizduotą 
sausio 13 d. įvykių parodą, tuoj 
pat gaudami ir atsakymus, ko
dėl baltiečiai visom jėgom no
ri atsiskirti nuo Maskvos. Vi
sa tai savo pasakojimu dar pa
pildžiusi Audra, nes ji pati tą 
naktį dalyvavusi laisvės kovoje.

STEPAS VARANKA

1991 m. sausio 22 d. į Vilnių 
atvyko Lenkijos valstybės PAP 
(Polska Agencija Prasowa) spau
dos agentūros atstovė Alina Kru- 
kus. Tai pirmoji nuolatinė už
sienio agentūros atstovė Lie
tuvoje. Tikimasi, kad netrukus 
Lenkijoje atsiras ir ELTOS at
stovas.

“Gimtasis kraštas” rašo apie 
jos atsilankymą redakcijoje ir 
pareiškimą, esą lietuviai turė
tų pamėginti pasitikėti Lenki
ja. Zeligowskio tendencijos — 
miręs dalykas. Lenkai dabar ne
nori nei Vilniaus, nei Lvovo, 
nei kitų Lietuvai, Ukrainai ir 
Gudijai priklausančių žemių. 
Jie nori gerų santykių su kai
mynais.

Pasak jos, negalima tvirtinti, 
kad Lenkijos siena vakaruose 
pastovi, ir tuo pat metu kelti 
tautinių sienų klausimą. Lenki
joje labai pozityviai įvertintas 
lenkų frakcijos Lietuvos parla
mente pareiškimas, jog lietuviai 
ir Lietuvos lenkai — viena tau
ta. Lenkai turi integruotis tarp 
lietuvių, kartu dirbti, kurti Lie
tuvą, nes ji jų tėvynė.

Čia dera prisiminti, kad Lie
tuva nuo pat savo nepriklauso
mybės atstatymo 1918. H. 16 sie
kė gerų santykių su Lenkija. De
ja, anuo metu neatsirado nė vie
no politiko, kuris pareikštų, 
kad Lenkija atsisako Vilniaus. 
Pastarojo užgrobimas — pūliuo
janti lietuvių-lenkų žaizda.

Pasibaigus Antrajam pasauli
niam karui, žlugusi Lenkija Vil
niaus Lietuvai nepripažino. 
Jos emigracinė vyriausybė, ku
ri Vilnių laikė Lenkijos dali
mi, perduodama savo pareigas 
dabartinei laisvajai Lenkijai 
nepaskelbė, kad ji Vilniaus at
sisako. Taip pat ir dabartinė 
Walensos Lenkija oficialiai nė
ra dar to padariusi.

Okupantų taktika
Istorijos faktai rodo, kad 

Lietuvos okupantai — sovietai, 
vokiečiai lietuvius ir lenkus 
nuolat kiršindavo. Tai sovietai 
daro ir dabar.

1939 m., žlungant Lenkijos 
valstybei, Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų komisaras Mo
lotovas per radiją paskelbė: 
Lenkija, tas Versalio pavaini
kis, turi būti ištrintas iš žemė
lapio!

Žlugus Lenkijai, Sovietų Są
junga apiplėštą, išvargintą Vil
nių, pagal pasirašytą sutartį 
1939. X. 10, spalio 28 d. perlei
do Lietuvai, kurią netrukus oku
pavo ir įjungė į Sovietų Sąjungą.

Nacių Vokietija, pradėjusi ka
rą su Lenkija, siūlė Lietuvai su 
jų pagalba atsiimti Vilnių. Vė
liau, jie okupavę Lietuvą, slapta 
Viniuje ir Vilniaus krašte rėmė 
ginklais lenkų partizanus ir po
grindžio “Armijos krajovos” da
linius bei jų priešlietuvišką 
veiklą.

Kai buvo suorganizuoti gen. 
Plechavičiaus savisaugos dali
niai miestelių ir kaimų gyven
tojų apsaugai nuo įvairių plė
šikų ir rusų desantininkų, bu
vo lenkų “Armijos krajovos” bei 
jų partizanų puldinėjami ir nai
kinami. Tie lietuvių daliniai 
dažniausiai negaudavo vokiečių 
kariuomenės bei jų policijos 
pagalbos.

Vėliau paaiškėjo, kad tai bu
vo vokiečių valdžios taktika kir
šinti lietuvius ir lenkus. Tai 
patvirtino vėlesni įvykiai. 1944 
m., kai gegužės mėnesį lenkų 
“AK” pogrindžio armijos dali
niai netikėtai užpuolė Lietu
vos Vietinės rinktinės 313 ba
taliono negausius apsaugos da
linius prie Mūrinės Ašmenėlės, 
Graužiškių ir Tolmino, juos 
smarkiai sumušė. Apie tai rašo 
Edmund Banasikowski savo at
siminimų knygoje “Na zew ziemi 
Wilenskiej” (Vilniaus žemės 
šauksmas). Autorius yra buvęs 
Lenkijos kariuomenės kadro 
kapitonas, pogrindyje pakel
tas į majoro laipsnį.

Toje knygoje jis mini, kad mi
nėtose kautynėse žuvo 60-70 lie
tuvių karių, 130 buvo sužeisti, 
150 paimti į nelaisvę; kiek išsi
bėgiojo, nežino. Autorius rašo, 
kad “Wilk” tas kautynes stebėjo. 
Išrengtiems ir basiems lietuvių 
kariams išreiškė panieką, saky
damas: “Jūsų žuvusieji moka at
pildą už tarnavimą okupantui”. 
Išrengtieji ir basi lietuviai ka
reiviai buvo paleisti grįžti į 
Ašmeną.

Tartasi ir su lenkų pogrindžiu
Vokiečių okupacijos metais 

Vilniuje tris kartus buvo tar
tasi su lenkų politikų ir pogrin
džio armijos atstovais dėl be
prasmio abipusio kraujo pralie
jimo ir lietuvių-lenkų santykių 

gerinimo. Pasitarimai vyko ne
toli Vingio parko, Vokiečių gat
vėje, vienoje dirbtuvėje, kur 
buvo siuvamos vokiečių kariams 
uniformos. Viename susitikime 
dalyvavo ir pats “Wilk”, Londo
no vyriausybės atstovas Vil
niaus kraštui dr. Jerzy Dobr- 
zanski (slapyvardis “Maciej”, 
“Irwid”), politinių partijų at
stovai dr.Zygmunt Fedorowicz, 
L. Chamaj, L. Krawiec ir kiti. 
Iš lietuvių minimi Lietuvos lais
vės armijos atstovai (vienas pul
kininkas be pavardės), VLIKas 
ir kelių partijų atstovai. Tie 
lietuvių-lenkų pasitarimai, kaip 
ir visi vykusieji nepriklauso
mybės laikais, baigėsi nuliu. 
Kai tik iškildavo Vilniaus klau
simas, pasitarimai baigdavosi.

Minėtus pasitarimus Vilniuje 
mini Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjungos 1983 m. išleista kny
ga “Laisvės besiekiant”. 1942. 
XI. 9 buvo paskelbtas Griniaus- 
Krupavičiaus-Aleksos pareiški
mas, kad lietuvių-lenkų bepras
mis kraujo liejimas naikina ne 
tik lenkus, bet ir lietuvius na
cių Vokietijos naudai.

Lenkas autorius savo atsimini
mų knygoje rašo: 1944 m. liepos 
pradžioje, kai prie Vilniaus ar
tinosi Raudonoji armija, vokie
čių kariuomenės Vilniaus apy
gardos generolas Gerhard Pohl 
pasiūlė lenkų pogrindžio vado
vybei už jų pagalbą prieš bolše
vikus perleisti Vilnių Lenkijai. 
Apie tai rašo buvęs pogrindžio 
armijos karininkas Roman Ko- 
rab-Zebryk savo disertacijoje 
“Armija Krajowa w Operaciji

Žinios iš Romos
Šv. Kazimiero kolegijoje 1991- 

1992 mokslo metais gyvens 14 
klierikų ir 3 kunigai iš Lietuvos 
bei studijuos įvairiuose Romos 
universitetuose. Štai jų pavar
dės: Darius Amilevičius (Vilka
viškio vyskupijos), Juozas Gata- 
vėnas (Kaišiadorių), Vladas Ged
gaudas (Telšių), Gintautas Gu
das (Panevėžio), Artūras Kaz
lauskas (Vlk.), Remigijus Kup
rys (Kauno), Rolandas Makric- 
kas (P.), Rimantas Meškėnas 
(Vilniaus), Ąrvydas Ramonas 
(T.), Renaldas Reivytis (T.), Ri
mas Skinkaitis (Vlk.), Alvydas 
Vaitkūnas (Kšd.), Remigijus 
Veprauskas (Vlk.), Aurelijus 
Žukauskas (K.). Kunigai: Ričar
das Birbilas (K.), Vytautas Bri- 
lius (Vlk.), Artūras Jagėlavičius 
(K.). Šiuo metu Romoje studijuo
jantys klierikas Robertas Rėkus 
(Lomžos), kun. Jonas Ivanaus
kas (K.), Sigitas Jurčys (T., pran
ciškonas) sekančiais mokslo me
tais gyvens Šv. Kazimiero kole
gijoje. Tuo būdu kolegija vėl 
taps grynai lietuviška instituci- 
ja-seminarija.

Ryšium su pagausėjimu lietu
vių studentų Šv. Kazimiero kole
gijoje jos vadovybė kreipiasi į 
lietuvių išeiviją finansinės pa
ramos. Tuo reikalu kolegijos 
rektorius išsiuntinėjo laiškus 
geradariams. Antai šiai kolegi
jai galima siųsti per lietuvių pa
rapijas arba tiesioginiu keliu 
šiuo adresu: Pontificio Collegio 
Lituano, c/o Mons. Alg. Bartkus, 
Via Casalmonferrato 20, 00182 
Roma, Italia.

Kanados lietuvių kunigų vie
nybė, sveikindama studentų pa
gausėjimą Šv. Kazimiero kole
gijoje, jos reikalams paskyrė 
$1000.00 paramą.

MEDELIS CONSULTING C.7
1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2 

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

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

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

Al RIQ lUPOFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., 
MLvIv IVILUL.LIO 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 MEDELĮ asmeniškai nurodytu 
telefonu.
MEDJUGORJE! - 1991 m. gegužės 22 d. maldininkų kelionė į Jugos
lavijos šventą vietą. Galim sujungti su kelione į Lietuvą!

Wilenskiej”. Jis tas žinias pa
remia Vilniaus Gebietskommis- 
saro Hingsto 1944. VIII. 11 raštu 
Neumunster— Holstein.

Spekuliacija Vilniumi nepa
sibaigė. Gorbačiovas grasina 
Vilnių iš lietuvių atimti ir per
duoti gudams, o lenkams suteik
ti Vilniaus krašte autonomiją. 
Prekiavimas Lietuvos žemėmis 
nesibaigia. Apgailėtina, kad 
tą Lietuvos priešų politiką re
mia kai kurie Lietuvos lenkų 
veikėjai, kurstomi Kremliaus 
agentų, kuriems draugiškas lie
tuvių-lenkų sugyvenimas nerūpi.

Yra dar užsilikusių prieška
rinės Lenkijos politikų, kurie 
negali apsiprasti su Lenkijos 
siena rytuose pagal Curzono 
liniją, patvirtintą Teherano 
konferencijoje. Churchillis, o 
prieš jį po Pirmojo pasaulinio 
karo Anglijos min. pirmininkas 
David Lloyd George, Versalyje 
Lenkijos atstovams aiškiai pa
sakė, kad Vilnius ir Vilniaus 
kraštas jiems niekada nepri
klausė, kad jie, vos patys atgavę 
nepriklausomybę, kėsinasi į ki
tų tautų žemes. Lenkai ilgus me
tus su tuo nesutiko, savinosi 
Vilnių ir Lvovą. Tai mirštan
čios kartos imperialistiniai troš
kimai, kuriais jaunoji lenkų 
politikų karta baigia nusikra
tyti. Tai rodo ir Lenkijos pa
skirta į Vilnių spaudos atsto
vė Alina Krukus. Tie pasikeiti
mai įgalina abi kaimynines tau
tas pradėti normalų bendradar
biavimą laisvoje Europoje.

(Bus daugiau)

Katalikų mėnraštis “Challenge", leidžiamas Winnipege, 1991 m. vasario 
numerio viršelį papuošė šia nuotrauka, vaizduojančia kankinių kryžių 
Lietuvos Kryžių kalne. Ryšium su ta nuotrauka įdėta ir informacija apie 
Lietuvą “Martyrdom in Lithuania”

Romoje lankosi Kauno arkivys
kupas kardinolas V. Sladkevi
čius, dalyvavo specialiame kar
dinolų pasitarime ir aptarė įvai
rius Lietuvos religinio gyveni
mo reikalus su Vatikano parei
gūnais, susitiko su vietos lietu
viais kunigais bei pasauliečiais.

Kauno choras “Banga” lankė
si Romoje š.m. balandžio 10 d., 
dalyvavo Šv. Tėvo audiencijoje. 
Jonas-Paulius II pasveikino cho
rą šiais žodžiais: “Nuoširdžiai 
sveikinu polifoninį mišrų chorą 
“Banga” iš Kauno (iš Lietuvos), 
atvykusį į Amžinąjį miestą. Dai
na yra viena iš brangiausių kul
tūrinių turtų. Ji lietuvių tautai 
praeityje buvo ir šiandien tebė
ra didelis džiaugsmo bei stipry
bės šaltinis. Šis jūsų apsilanky
mas krikščionybės širdyje tesu
stiprina jūsų tikėjimą, tepake- 
lia jūsų dvasią. Grįžkite į savo 
brangiąją tėvynę atsinaujinę. 
Galėsite praturtinti savo bro
lius ir visą garbingą Lietuvos 
tautą. Jūsų daina skambės dar 
plačiau. Meldžiu, kad prisikėlęs 
Kristus, Aušros Vartų Marijos 
užtarimu, visada laimintų jus 
visus, jūsų ansamblį, jūsų kilnų 
jaunimą ir visą brangiąją Lietu
vą”. Inf.

MYLIMAI MAMAI
Lietuvoje mirus,

sūnų JONĄ ŽIŪRAITI, jo žmoną REGINĄ, vaikaites 
ir vaikaitį su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame -

S. J. Andruliai s. V. Aušrotai

AfA 
JUOZUI MIKALAUSKUI

Winnipege mirus, 
žmoną JADVYGĄ, dukrą ALDONĄ ir žentą ALGį 
BALČIŪNUS su šeima nuoširdžiai užjaučiame - 

J. Č. Kūrai E. P. Žuliai

AfA 
JUOZUI MIKALAUSKUI

Winnipege mirus,
žmoną JADVYGĄ, dukrą ALDONĄ BALČIŪNIENĘ ir 
jos šejmą nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime - 

V. A. Tautkevičiai A. A. Sergaučiai

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

AfA 
ALGIUI ŠUKIUI 

mirus,
žmonai VIDAI ir šeimai reiškiame gilią užuojautą 
bei kartu liūdime -

N. A. Ankai

AfA
MYLIMAI MAMAI

mirus Lietuvoje,
sūnui BRONIUI PAKŠTUI ir jo šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą bei kartu liūdime - 
Jonas Zabulionis Mykolas Žaliauskas

Mykolas ir Elena Zabulioniai

PADĖKA
AfA

JONAS BRONIUS ŽĖKAS,
mano mylimas vyras, mirė 1991 m. kovo 28 d. 

Palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Nuoširdi padėka Prisikėlimo parapijos kunigams už 
Mišias, maldas laidotuvių namuose ir kapinėse.

Dėkoju karsto nešėjams, vargonininkei, giminėms ir 
draugams už dalyvavimą laidotuvėse, laidotuvių dalyviams 
už užprašytas Mišias ir gėles, pareikštą man užuojautą žo
džiu ir raštu.

Dėkoju V. Birštonui už paruoštus pietus ir ponioms už 
pyragus.

Giliame liūdesyje likusi -

žmona Marija Žėkienė
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Lietuva - tai jėga!
Dabartiniai lietuvių tautos ginklai - pasyvus priešinimasis,

Dorovė ir politika Baltijos šalyse
Švedo žurnalisto klausimai

A, LEMBERGAS
Kuo galima pasitikėti Balti

jos šalyse? Tokį klausimą iškė
lė švedas žurnalistas Tomas 
Nordegrenas Stockholmo laik
raštyje Dagens Nyheter (kovo 
16). Savo atsakymą ir sampro
tavimus jis pradeda pasakoji
mu, kad jis kartą kreipęsis į 
Latvijos parlamento deputatą 
Jurį Bojarą su tokiu klausimu: 
“Nėra jokios paslapties, kad 
10 metų dirbai Valstybės sau
gumo komitete. Ar tai pliusas 
ar minusas dabar, kai esi ne
priklausomybės sąjūdžio vado
vybėje?” Bojarą klausimas la
bai sujaudino. Jo atsakymas 
buvo ilgas, bet jame buvo ir 
toks įdomus patikslinimas: 
“Valstybės saugumo komitete 
dirbau ne 10, bet 6 metus”.

Nordegrenas tęsia: “Atsaky
mas iliustruoja moralės ir po
litikos problemą. Kuo galima 
pasitikėti? Kokia politinė pra
eitis diskvalifikuoja ir kokia 
kvalifikuoja? Ar galima pasiti
kėti visais buvusiais Maskvos 
komunistais, kurie pastarai
siais metais virto karštais lais
vės kovotojais? Ar jie atsiver
tė bijodami bausmės? Ar tai 
oportunistai, kurie pakeitė

PRANEŠIMAS IŠ LIETUVOS

Medikai prieš Kremliaus siautėjimą
Piketas prie maskvinės partijos būstinės Vilniuje tą dieną, kai 

lankėsi buvęs JAV prezidentas R. Niksonas

GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Kovo 23-iąją (šeštadienį) Ka
tedros aikštėje prie varpinės 
18 v. susirinko būrys respub
likos medikų protestuoti prieš 
omono būrių (“juodųjų bere
čių”) veiklą: ne tik prieš sau
sio 13-osios žudynes, bet ir su
laikymus, gąsdinimus, šaudy
mus.

Baltais chalatais apsivilku
si kolona su trispalve, šūkiais 
(gaila, nedidelio, vienpusio žo
dyno: “kraugeriai”, “teroris
tai”, “žudikai”, “vampyrai” .. .) 
nueina į Savivaldybės aikštę 
(buv. Černiachovskio) prie Jer- 
malavičiaus, Burokevičiaus 
(TSKP) partijos rūmų. Kalba 
greitosios pagalbos gydytojai, 
dirbę sausio 13-osios naktį, 
ginekologai, gydytojai depu
tatai, chirurgai, operavę su
žeistuosius. Jie kreipiasi į 
esančius rūmuose, duodančius 
įsakymus: “Jūs turbūt nematė
te mirštančio žmogaus žvilgs
nio. Jūs nežinote, kas yra mir
tis. Ateikite, leisim pažiūrėti 
į mirštančio akis”. Jie klausia, 
kas Burokevičiaus motina, jo 
tėvas, artimieji, prisimena 
Sniečkaus motina, Vokietijoje 
pasakiusią istorijon įėjusius 
žodžius: “Verčiau būčiau pa
gimdžiusi akmenį”. Prisimena 
dabartinio vietoje stovėjusį 
seną, klasikinį Vilniaus pasta
tą — gimnaziją, kurioje vaikai 
buvo mokomi menų, piešimo. 
O dabartiniuose rūmuose? Pa
sakoja apie moterį, reikalavu
sią lengvatų, nes ji — tėvynės 
karo dalyvė, ir klausia: ar mes 
ne kare nuolat, kasdien, ar mū
sų nervų ląstelės nealinamos 
bauginimais, grasinimais?

Žmonės stovi, klausosi. Švie
sią pavasario dieną nutraukia 
gūdžios greitosios pagalbos 
mašinų sirenos — protesto ai
das. O iš “ten”, iš rūmų taku at
eina keliese, ateina “jie”. (Ne, 
ne Burokevičius, ne Jermalavi- 
čius . . .). Ateina su kamera 
ant peties įrašyti mūsų istori- 

pažiūras, kad galėtų tęsti sa
vo karjerą? O gal jie pažangūs 
demokratai, kurie laukė savo 
laiko?”

Įvairūs atsakymai
Pažėręs tuos klausimus, šve

das publicistas pažymi: Balti
jos šalyse į šią dilemą duoda
mi įvairūs atsakymai. Vienin
telis būdas būti visiškai tik
ram, jog kieno nors pirštai ne
sutepti krauju, tai rinktis žmo
nes, kurie arba dirbo toli nuo 
politikos, arba yra tokie jauni, 
kad nesuspėjo susikompromi
tuoti.

Landsbergis pasirinko pačią 
ortodoksiškiausią liniją. Mi- 
nisterės pirmininkės Pruns
kienės pašalinimą galima lai
kyti ženklu, kad nepasitikima 
senais atsivertusiais komu
nistais.

Latvijos liaudies fronto va
dovas Romualdas Ražukas at
stovauja nesusikompromita
vusiam jaunimui. Jis — 34-rių 
metų neurochirurgas, kuris 
su savo stipriais akiniais at
rodo kaip išaugęs mokinukas. 
‘Politinė raida mane pasodino 
į šią kėdę’, sako jis. ‘Kaip tik 
dabar man svarbiau padėti pa- 

jon. Viešpatie, galvoju sau, 
kaip per tą neilgą laiką pasi
keitėm, išaugom — įveikėm 
baimę. Nebėgam, stovim, nė 
iš vietos, tiem keliem pasipi
la priekaištai. Matau artėjan
tį stotingą trisdešimtmetį su 
melsvos spalvos atvėpusia 
striuke, juodom susilamdžiu- 
siom kelnėm (kokia pažanga — 
ne plačiom galifė, o siau
rom .. .), nunešiotais, suvars
tomais batais (jam socializmas 
dar nedavė geresnių ...), rudu 
krepšiu ant peties. Ledinis, 
stingdantis žvilgsnis (kairės 
akies vokas užkritęs) lėtai slen
ka nuo vieno krašto iki kito, 
stori pirštai su nešvariom pa
nagėm spaudžia kamerą. Sto
vime mes, bet kol kas tebestovi 
ir “jie”.

Tą patį kovo vidudienį į Vil
nių atskrido 37-asis JAV pre
zidentas R. Niksonas su paly
da (bene keturiais vyrais ir vie
na moterim). Daugybė žmonių, 
abiejų valstybių vėliavėlių, 
šūkių (antai ir toks: “P. Nikso- 
nai, gelbėk Lietuvą”) lydėjo at
vykusius nuo pat pirmųjų žings
nių iki parlamento. (R. Nikso
nas kalbėjosi su V. Landsber
giu akis į akį).

Nuoširdumas, susidomėji
mas supo svečią per visą laiką 
(šeštadienį, sekmadienį), kur 
tik jis bebuvo. Prie televizijos 
bokšto, Antakalnio kapuose 
Niksonas padėjo gėlių, pareiš
kė užuojautą žuvusiųjų arti
miesiems.

Neatsitiktinai R. Dapkutė 
padėkojo žmonėm, pasakė, 
kad, aplankęs bene 50 šalių, 
R. Niksonas prisipažino esąs 
paveiktas sutikimo, nuošir
dumo. Jo žodžiais tariant, Lie
tuva bus nepriklausoma. “Klau
simas yra ne, ar ją gausite, bet 
kada ir kaip?”

Prisiminusi filmavusį su 
melsva striuke, pagalvojau — 
su kokiu malonumu jis neštų 
ant peties ne kamerą . . . Tai
gi, kaip? 

šalinti pūlinius iš mūsų visuo
menės negu operuoti smegenų 
auglius’.

Jo pirmtakas Dainis Yvanis 
tapo jauniausiu premjero pa
vaduotoju pasaulyje. Prieš 
keletą metų Nordegrenas su 
juo kalbėjosi kavinės kampe 
Talino perkėlos stotyje. Jis 
buvo kuklus ir drovus jaunas 
žurnalistas, kuriam buvo sun
koka susigaudyti svetimame 
Taline. Šiandien jis keliauja 
po pasaulį, vieną dieną susi
tinka su Bushu, kitą su Euro
pos bendruomenės ministe- 
riais. Nepatogumas su tais 
jaunuoliais tas, kad jiems ap
lamai trūksta sovietų politi
kos žaidimo patirties.

Apie Latvijos aukščiausio
sios tarybos pirmininką Gor- 
bunovą galima sakyti, kad jis, 
buvęs komunistų partijos ideo
logijos skyriaus sekretorius, 
yra kito kraštutinumo atsto
vas. Kitas pavyzdys — Latvi
jos nepriklausomybės partijos 
pirmininkas Eduardas Berk- 
lavas, kuris 1940 m. veikliai 
rėmė sovietinį valdžios per
ėmimą.

Poslinkis į vidurį
Pastaruoju metu įvyko svar

bus politikos posūkis, teigia 
Nordegrenas. Buvimas val
džioje paveikė liaudies frontų 
dominuojamas Estijos ir Latvi
jos vyriausybes. Atsivertėlių 
komunistų poveikyje įvyko po
slinkis į vidurį, vyriausybės 
atsiribojo nuo rėksmingiausių 
nacionalistų, kad neprovokuo
tų rusakalbių gyventojų. Nau
jausios tautų apklausos paro
dė, kad tai buvo sėkminga stra
tegija.

Baltiečiu išsivadavimo rak
tą paradoksaliu būdu laiko 
Rusijos sąjunginė respublika. 
Didelė padėka priklauso Jel
cinui, kad jis sukliudė Gor
bačiovui pašalinti Baltijos 
vyriausybes sausio mėnesį. 
Liaudies frontų vadovai, pa
sak Nordegreno, viliasi, kad 
demokratiška Rusija reikš 
Baltijos šalių išgelbėjimą.

Iki to laiko reikia turėti 
dalį atsivertusių komunistų 
liaudies frontuose ir parla
mentuose, nes kai kada jie ga
lėtų būti savotiškais dvigubais 
agentais, o geriausiu atveju 
vesti dialogą ir kalbėti griū
vančios centro valdžios kalba, 
kuri neerzina sužeistos meš
kos. Kai sovietų dalinės res
publikos taps savarankiško
mis, tai ir jos, lygiai kaip 
likusi Rytų Europa, patirs 
daug griežtesnį atsijojimą ne
gu šiandien.

Kaltės ir atleidimo klausi
mas retai būna paprastas. La
biausiai nepasitikėti reikia 
būtent tais, kurie mėgina iš 
karto sėdėti ant visų kėdžių. 
Daugelis vidutinio lygio val
džios žmonių Sovietijoje mė
gina apsidrausti. Jei stalinis- 
tai laimėtų, kai kurie labai 
greitai sugrįžtų į savo senus 
vaidmenis. Kaip nuspręsti 
žmogaus kaltę? Nuo kada ga
lioja senatis Stalino nusikal
timų bendrininkams? Ar pa
kanka atgailos ir vėlesnių 
gerų darbų?

Neramiais klausimais pra
dėjęs savo samprotavimus, 
švedas publicistas juos bai
gia kitais panašiais. Veikiau
siai ne tik dėl to, kad dorovės 
klausimai nėra lengvai iš
sprendžiami. Visų pirma, nie
kas jų negali spręsti už kitą. 
Tomui Nordegrenui galima pa
dėkoti už naudingas paskatas.

beldimasis į pasaulio

V. SEMAŠKA

Lietuva — tai jėga . . . Lietu
va — tai jėga! Šitaip Vilniaus 
parke skandavo jaunimas, su
laukęs Roko maršo dalyvių, ap
keliavusių visą Lietuvą ir da
vusių koncertą parke. Stebė
damas šio jaunimo tokį užkre
čiantį entuziazmą, susiklau
symą ir pavyzdingą laikyseną, 
žiūrovas susidaro teigiamą 
nuomonę. Tai buvo 1988 m. 
Koncertą teko stebėti vaizda
juostėje šiapus Atlanto (JAV).

Lygiai taip pat ir šiandieną, 
stebint okup. Lietuvoje vyks
tančius įvykius televizijoje ar
ba skaitant apie tai spaudoje, 
visos pastangos išsivaduoti iš 
okupacijos nuteikia stebintį- 
jį įtikinančiai. O metant kri
tišką žvilgsnį į paskutiniųjų 
vienerių metų “nervų karą” 
bei Gandhi ir Martin Luther’io 
King’o pasyvų pasipriešinimą 
prieš okupantą, matosi pozi
tyvūs ėjimai.

1990 metų didžiulį visos Lie
tuvos entuziazmą, nors ir už
krečiantį, teko pergyventi su 
tam tikru nerimu: vadovai ten 
mažai žinomi, ar pajėgs, be 
praktikos, be diplomatinio sta
žo ... Prisimenant Maskvos 
šantažus, melus, didžiulę jos 
propagandos mašiną, viskas 
dvelkė Dovydo ir Galijoto dvi
kova.

Atrodė nekaip, kai Maskva 
pasisakė rašanti konstitucinį 
priedėlį respublikų “išstoji
mo” iš sąjungos reikalu. Lie
tuvoje jau buvo žinoma, jog iš
stojimo taisyklės bus tokios, 
kad “išstoti” bus neįmanoma. 
Betgi Lietuva pati į sąjungą 
neįstojo, ji buvo okupuota ir 
įjungta, tai kodėl tas “išstoji
mas” turėtų ką nors bendro su 
Lietuva? Ir štai kovo 11d. Aukš
čiausioji taryba paskelbė at
statanti Lietuvos nepriklauso
mybę.

Reikia sutikti, jog tai buvo 
puikiai išmąstytas ėjimas, ge
ra šachmatinė kombinacija. Ži
noma, pasigirdo balsų tiek už
sienyje, tiek ir viduje, kurie 
kaltino pernelyg dideliu sku
bėjimu. Žvelgiant iš šių dienų 
perspektyvos, matyti, jog nu
sigandę buvo tie, kurie nepa
žino Maskvos arba patikėjo jos 
saldliežuvavimu. Vilnius žino
jo ką daro. Ir kai įvairūs užsie
nio kremlinologai, sovietolo- 
gai ir kiti “logai” liūdnai pra
našavo, Lietuvos vardas visą 
pasaulį aplėkė ir minkštanu- 
garius net sukrėtė . . . Tada ir
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opiniją ir diplomatiją
prasidėjo baiminimasis dėl 
Sov. Sąjungos subyrėjimo.

Kai prislėgtieji Sovietijoje 
demonstravo ir savo reikalavi
mus reiškė, kažkieno “šaika” 
Europą irnet JAV gąsdino. Gir
di, revoliucija, lyg didžiulė 
banga, užlies kraštą. Rašė sce
narijus, kuriuose vaizdavo mi
lijonus žmonių, paliekančius 
Sovietiją ir užplūstančius Eu
ropą. Chaosas Europos valsty
bėse. Girdi, būtinai reikia vi
sokeriopai “pranašą” Gorby 
remti.

Antras įvykis, kuriuo Vilnius 
parodė savarankiškumą (1991 
m.), tai referendumas savo pa
sirinkta data. Vėl buvo įrody
ta, jog Lietuva nenori jokios so
vietinės sąjungos.

Čia norisi paminėti keletą 
vaizdelių, kurie tiesiogiai lie
čia propagandinius laimėji
mus mūsų siekiams.

Televizijos programoje “This 
Week With David Brinkley” 
(NBC) 1990 m. per satelitą trum
pai buvo apklausinėjamas Lie
tuvos prezidento pagalbinin
kas (President’s aide) Algiman
tas Čekuolis. Programai bai
giantis, D. Brinkley apibūdino 
Sov. Sąjungos dydį ir pajėgu
mą, palygino su Lietuva ir pa
klausė: “Kodėl rusai turi su 
jumis (lietuviais-V.S.) tartis?”. 
A. Čekuolis, šyptelėjęs, lyg nu
stebęs, atsakė klausimu: “O ko
dėl jie neturėtų su mumis tar
tis?”. Visi keturi žurnalistai 
prapliupo juoku. Ir mudu su 
žmona gardžiai juokėmės. Ši
toks pulgiškai kirstukiškas at
sakymas smagiai nustebino vi
sus ir simpatijos buvo A. Če- 
kuolio pusėje. Programos ve
dėjas du kartus pareiškė, jog 
būtinai A. Čekuolį reikia dar 
kartą pakviesti pasikalbėji
mui.

Minėtasis atvejis slepia ir gi
lesnę prasmę. Jis patvirtina 
faktą, jog Lietuvos vyriausybė 
žino kaip parinkti žmogų jai 
atstovauti. A. Čekuolio “nėra 
padėties be išeities” patvirti
nimas gali būti taikomas ir pas
kutinių metų kovos eigai tarp 
Vilniaus ir Maskvos. Atrodo 
geriausi kremlinologai, sovie- 
tologai yra Lietuvoje, o ne JAV 
ar kitur esanti profesūra.

Televizijos programoje 
“Washington Week in Review”, 
dalyvaujant keturiem įvairių 
laikraščių žurnalistam, 1990 
m. gruodžio pabaigoje vedėjas 
Paul Duke paklausė žurnalis
tą Hendrick’ą Smith’ą, kas jį 
stipriausiai paveikė 1990 me-
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Tel. (416) 531-8786

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

BIG WIN CENTER
760 Brant St., 

Burlington, Ontario 
, Tel. (416) 639-7547

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

Tel. (519)743-7653

SILESIA CO.
37 Hellems Ave., 
Welland, Ontario 

Tel. (415) 734-4487
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Lietuvos respublikos užsienio reikalų ministeris A. Saudargas (kairėje) 
kalba demonstracijoj Bonnoje sausio 19 d. Vertėjauja-A. ŠMITAS

Nuotr. L. Venckaus

tais? Atsakė: stipriausiai pa
veikė lietuvių pastangos atgau
ti nepriklausomybę. Reikia 
priminti, jog H. Smith’as daž
nai lankosi Sovietijoje ir Lie
tuvoje.

Stebint Sovietijos demons
tracijas JAV televizijoje, nie
kur atrodo, neapsieinama be 
lietuviškos trispalvės, ar tai 
būtų Maskvoje, Leningrade ar 
Ukrainoje. Jeigu ten reikalau
jama laisvės, žmogaus teisių 
ar nepriklausomybės, lietuviai 
žygiuoja. Taigi jų populiaru
mas Sov. Sąjungoje yra nema
žas.

Rašant šias eilutes, kaip 
praneša Lietuvos laikraštis 
“Respublika”, lietuviai suau
kotą maistą Lietuvoje gabeno 
streikuojantiems šachtinin
kams. Ten pat rašoma, kad “vie
nas iš streikuojančių šachti
ninkų reikalavimų — netruk
dyti Lietuvos Respublikai”. 
Kaip matome, čia vėl pasireiš
kia samarietiška lietuvių ran
ka su nemaža doze diplomati
jos. Nenuostabu todėl, kad vie
nas Sov. Sąjungos respublikos 
pilietis, lankydamasis Flori
doje ir sutikęs čia gyvenantį 
lietuvį kalbėjo: lietuviai esą 
kelrodžiai ir karžygiai.

Kalbant apie kelrodžius,

RAŠO IŠ VILNIAUS

Lietuvis - Gugio ir Kukio mišinys
Pirmų kartą po šių metų įvykių 

rašau laišką. (.. .) Seniai aš tau 
rašiau apie tai, kaip mes čia gy
vename. Tikriausiai tu daug skai
tai ir viską smulkiai žinai. (. . .) 
Svarbiausia, kad net prasidėjus 
karui, o karas jau prasidėjo ir plė
sis į plotį ir į gylį, gyvenimas ne
sustoja. Jis pasilieka su visomis 
savo apraiškomis, lygiai kaip ne
nustoja gyvenęs su vienu ar dviem 
dirbtiniais, širdies vožtuvais gy
venimą mylįs žmogus.

Pavasaris. Iš kažkokių dar užsi
likusių rezervų upeliu trykšta vil
niečių elegancija, pavasarinis 
pagyvėjimas, pasitempimas. Žmo
nės užkampiuose geria kavą, va
rinėja pletkelius, dirba įstaigo
se. Veikia naujos parodos, švaru
tėliai šaligatviai, čirškia žvirb
liai. Vaikučiai valgo spalvotus 
Pingvino ledus.

Stebuklinga žmonių ištvermė ir 
ramybė, nors nėra nakties, kad 
ko nors neprimuštų ar neperšau
tų. Po miestą švaistosi desantas 
ir OMONas (ypatingos paskirties 
milicijos būriai, — red.). Nakti
mis jų patruliai girti ir sulaukė
ję. Užsibuvus svečiuose nežinai 
ar laimingai sugrįši į namus. (. . .) 
Būtų taip pat, jeigu miestą aplėk
tų pasiutusių šunų ruja. Beribio 
blogio lizdas juos peni ir remia. 
Vienintelis mūsų išsigelbėjimas 
— jų pačių Centro gangrena ir ga
las. Galinga valstybė grius su di
džiuliu triukšmu! Jau dabar Rusi
joje sėlina badas. Daugelyje vietų 
be bulvių ir duonos nebėra nieko, 
o ir tai gali gauti tik iš ryto.

D-te, kad tu žinotumei ką teko 
išgyventi! Prisimenu tą naktį, pa
būklų trenksmus, o vėliau greitų
jų pagalbų sirenų kauksmą. Vežė 
ir vežė. Pagal tolstančių autove- 
žimių aimanas sprendėme į kur — 
į klinikas, į Santariškes, į Rau
donąjį kryžių . . .

Žmonės klūpojo ir meldėsi prie 
gęstančių televizorių. Paskuti
nis kadras — filmavimo kamerą 
uždengusi plati desantininko le
tena ir balsas: “Mes dar gyvi, mes 
dar laikomės, nors jie jau čia, jau 
daužo duris . . .”

O paskui paryčiui — barikadų 
statymas. Kailiniuotos damos, 
apskriti, orūs dėduliai, rimčiau
sios šeimynos su vaikais ir viso
kio plauko jaunimėlis — nuo aka
deminių deimančiukų iki tarpu
varčių piliečių, tempė iš statybų 
armatūrą, lentas, krovė, vertė, 
nešė kaip rašalas juodą žiemos 
naktį.

Mačiau minias, klūpančias ant 
gruodo ir purvo — pro Aukščiau
siosios tarybos langus buvo au
kojamos šv. Mišios. Mačiau neby
lių būrelį, mosuojančius savąja 
kalba rankomis. Jie taip pat bu
vo ten. Mačiau močiutę žemaitę, 
atvykusią iš Kaišiadorių, kuri 
prie Aukščiausiosios tarybos at
sinešė ginklą —- gerai išgaląstą 

reiktų prisipažinti, kad lietu
viai ne kartą yra patys pame
tę kelią dėl takelio, o iš karžy
gio reikalaujama labai daug, 
labai.. . Bet kaip gi kitaip pa
vadinsime tuos, kurie nuogo
mis rankomis stojo prieš tan
kus ir ginkluotus okupanto 
smogikus, gindami televizijos 
bokštą Vilniuje?

Grįžtant prie pasyvaus pasi
priešinimo, reikia sutikti, jog 
ne kiekvienas žmogus gali susi
valdyti, kai jam spjaunama į 
veidą, kai jis stumdomas, mu
šamas, smogikų provokuoja
mas iššaukti fizinį pasiprie
šinimą, kad galėtų savo auką 
pribaigti. Ši kančia yra tapusi 
taip pat savotišku ginklu, tylos 
ginklu. Lietuvoje vadovaujan
tieji asmenys sugeba paveik
ti mases, pabrėždami susiklau
symo ir pasyvaus pasipriešini
mo svarbą. O vis dėlto sunku 
atsikratyti minties: kaip ilgai 
mirtingasis žmogus gali šito
kiu keliu eiti?

Politinėje bei propagandi
nėje srityse Lietuva įrodė sa
vo sugebėjimus, bet kasdieni
nis lietuvio gyvenimas yra jau 
kita medalio pusė. Kada gi, 
nors pamažu, pradėsime atsi
kratyti homo sovieticus no
menklatūra, kuri turėtų būti 
svetima lietuvio charakteriui?

virtuvinį peilį. Ji džiaugėsi, 
vis perbraukdama pirštu per aš
menis: “Geras peilis, geras pei
lis! Eis per plauką ir per tauką.”

Mačiau į kaulą sušalusį jauną 
kunigą su sutana, pigiu studentiš
ku palteliu ir juokinga triušine 
ausinėle. Jaunas, smailianosis, 
akiniuotas, tikras gandras. Jis 
vis meldėsi tylomis, užsimerkęs, 
sudėjęs rankas. Žmonės kalbėjo, 
jog jis nuo Aukščiausiosios tary
bos nesitraukia jau aštuntą parą.

Laužai, laužai! Prie jų būriai 
besišildančių, kepančių dešras, 
lašinius. Ratu eina termosai, laik
raščiai. Stebuklingai sužmonėję 
kooperatyvai nemokamai kepa pi
cą, dalina sumuštinius. Pakampių 
valkatos ir “metalistai” per vieną 
naktį tapo žmonėmis.

Tą rytą prie Aukščiausiosios 
tarybos suradau draugę su vyru. 
(...) Abu buvau pametusi išva
karėse. Nesulaukę mano skambu
čio, jie išvažiavo savo mašinėle 
prie televizijos bokšto. (...) Vio
leta buvo pražilusi, bet gyva. Pa
sisekė! Aplink juos krito žmonės 
kaip lapai, o jų nekliudė.

O vėliau toks vaizdas: sėdi ji 
susigūžusi sofos kampe, rankoje 
negęstanti cigaretė. Naujųjų me
tų dar nenupuošta eglutė. Jau ne
be eglutė, o nubyrėjusiais spyg
liais stagaras. Nuo jos nučiuožę 
žemyn ir sudužę žaislai.

— Dainius alkanas. Nebemaiti
nu jo nuo Naujųjų metų, — pasi
skundė pati sau.

Tokie mes buvome visi. Vėliau 
mes visi po truputį atkutome, ėmė
me dirbti, gyventi.

Kiekvienas pavasaris — tai vil
tis. Štai jau turime šiokią tokią 
televiziją. Vaizdas kaip pro išrū
gas, bet žmones pažinti galima. 
Svarbu, kad ji sava. Išmokome 
gyventi su maisto kortelėmis.

Štai jau Islandija ir Danija mus 
pripažino. Žmonės jau ir pakalba, 
kur talpinsime atstovybes.

Lietuva, D-te, tokia pat. O kad 
parlamente deputatai pasirieja, 
tai nieko nepadarysi. (...) Lietu
vis — Gugio ir Kukio mišinys: sva
jotojo, panteisto ir fariziejaus 
moralisto. Turime ir gerų, ir labai 
blogų bruožų.

Nieko, D-te, nepražūsime! Lai
komės ir laikysimės! D.B.

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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Sausio 2 d. iš krantų išsiveržęs 
Nemunas Šilutės rajone užtvin
dė nemažai pievų. Vandens lygis 
Šilutės-Rusnės kelyje buvo pa
kilęs iki 85 centimetrų. Gyven
tojus ir maisto gaminius į salų 
teko vežti traktoriumi su prie
kaba. Nemuno vandens išsilieji
mą atnešė prie Uostadvario su
siformavusi ledų Sangrūda,

LAIDOJO VISA LIETUVA
Sausio tryliktosios naktį so

vietų parašiutininkų aukomis 
prie Vilniaus radijo ir televi
zijos bokšto tapo trylika lietu
vių. Žuvusiuosius Lietuvos aukš
čiausioji taryba sausio 15 d. ap
dovanojo atkurto Vyčio kryžiaus 
pirmojo laipsnio ordinu, o sau
sio 16 d. juos laidojo visa Lie
tuva. Vilniaus Antakalnio kapi
nės priglaudė devynias didvy
riais tapusias sovietinio teroro 
aukas — Loretą Asanavičiūtę, 
Darių Gerbutavičių, Virginijų 
Druskį, Rolandą Jankauską, Al
gimantą Kavoliuką, Apolinarą 
Povilaitį, Vidą Maciulevičių, 
Igną Šimulionį ir Vytautą Vait
kų. Jų kapus papuošė tautodai
lininko Ipolito Užkurnio su Pet
ru Ašmega, Zigmu Daugėla ir Ri
čardu Sriubiškiu per vieną parą 
sukurtas didingas medinis kry
žius. Gedulines Mišias senojoje 
Vilniaus arkikatedroje koncele- 
bravo Vilniaus arkiv. Julijonas 
Steponavičius, Panevėžio vysku
pijos apaštališkasis administra
torius vysk. Juozas Preikšas 
ir Kaišiadorių arkivyskupijos 
apaštališkasis administratorius 
vysk. Juozas Matulaitis. Paguo
dos žodį tarė Vilniaus ir Lie
tuvos stačiatikių arkiv. Chri- 
zostomas. Po Mišių įvykusiame 
mitinge kalbėjo Lietuvos mi- 
nisteris pirm. Gediminas Vag
norius ir poetas Justinas Mar
cinkevičius. Daug vilniečių žu
vusiuosius buvo aplankę pašar
votus Vilniaus sporto rūmuose. 
Laidotuvėse dalyvavo Vilniun 
atvykę Britanijos, Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Kanados 
ir Švedijos konsulai. Laidotu
vių procesijon taipgi įsijungė 
Armėnijos, Azerbaidžano, Esti
jos, Gruzijos, Gudijos, Latvi
jos, Moldavijos, Rusijos fede
racijos, Ukrainos, Lenkijos ir 
parašiutininkus atsiuntusios So
vietų Sąjungos atstovai. Anta
kalnio kapinėse kalbėjo Lietu
vos aukščiausiosios tarybos 
pirm. Vytauto Landsbergio pa
vaduotojas Česlovas Stankevi
čius ir Kauno kunigų seminari
jos rektorius kun. Sigitas Tam- 
kevičius. Laidojimo apeigas 
atliko vysk. Juozas Matulaitis.

KETVERIOS LAIDOTUVĖS
Visos Lietuvos įsijungimą į 

laidotuves sustiprino keturios 
kitur palaidotos sovietų para
šiutininkų aukos: Titas Masiu
lis — Kaune, Rimantas Juknevi
čius — Marijampolėje, Alvydas 
Kanapinskas — Kėdainiuose ir 
Alvydas Matulka — Rokiškyje. 
Dešimtys tūkstančių kauniečių 
aplankė Vytauto Didžiojo karo 
muziejuje pašarvotą T. Masiu
lį. Jam ir visiems žuvusiems 
skirtas gedulines Mišias muzie
jaus sodelyje atnašavo kardi
nolas Vincentas Sladkevičius. 
Vilniuje žuvęs kaunietis T. Ma
siulis palaidotas Petrašiūnų 
kapinėse. Marijampoliečiai su 
F;. Juknevičiumi atsisveikino

jį vėl priglaudusioj šeštojoj 
vidurinėj mokykloj, iš kurios 
buvo išvykęs studijuoti Kauno 
technologijos institute. Mirė 
ligoninėje, sunkiai sužeistas 
prie Vilniaus radijo ir tele
vizijos bokšto. Velionis į kapi
nes buvo palydėtas iš Marijam
polės bažnyčios po vysk. J. Že
maičio atnašautų gedulinių Mi
šių. Kėdainių Kauno gatvės ka
pinės priglaudė A. Kanapinską, 
skambant Šv. Jurgio bažnyčios 
varpams, laidotuvių procesijon 
įsijungus didžiulei miniai kė
dainiečių. Rokiškietis A. Matul
ka, pakirstas jį ištikusio in
farkto prie Vilniaus radijo ir 
televizijos bokšto, buvo pašar
votas Bajorų kaime. Užuojautos 
telegramą artimiesiems atsiun
tė Lietuvos demokratinės darbo 
partijos pirm. Algirdas Bra
zauskas, į laidotuves buvo at
vykusių Lietuvos aukščiausio
sios tarybos atstovų.

NAUJI GATVIŲ VARDAI
Vilniaus miesto tarybos pre

zidiumas, įamžindamas sausio 
13 d. sovietų parašiutininkų prie 
televizijos bokšto nužudytų lie
tuvių atminimą, sovietus prime
nantį Kosmonautų prospektą 
pavadino Laisvės prospektu. 
Kompartijos veikėjos Onos Su
kackienės gatvė buvo pavadinta 
Mykolo Paco gatve, naujoji Vil
niaus gatvė nuo Laisvės pro
spekto iki Gariūnų tilto — Oslo 
gatve, o jos tęsinys nuo Gariū
nų tilto iki Kauno plento — Ga
riūnų gatve.

“BOEING-727” VILNIUJE
Vilniaus orąuostyje vasario 

17 d. pirmą kartą nusileido 
transportinis amerikiečių “Boe- 
ing-727” lėktuvas, priklausan
tis “AmeriJet International” 
bendrovei. Tuo lėktuvu “Ameri- 
Cares” labdaros organizacija 
atgabeno amerikiečių dovaną 
lietuviams — 18 tonų medika
mentų, kurių vertė yra trys mi
lijonai dolerių. Šios siuntos 
laukė iš Čekoslovakijos Vilniun 
anksčiau atvykęs “AmeriCares” 
programos direktorius Arthuras ( 
Ty de Cordoca, turėjęs suorgani
zuoti siuntos priėmimą ir pri
žiūrėti dovanos paskirstymą. Iš 
“Boeing-727” lėktuvo išlipo su 
dovana atskridusių jos organi
zatorių ir žurnalistų delegacija. 
Tarp jų buvo ir lietuvaitė gydy
toja Daiva Bajorūnaitė, po 20 
metų vėl aplankiusi tėvų žemę. 
Amerikiečių delegaciją parla
mento rūmuose priėmė Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pirm. 
V. Landsbergis ir pokalbin įsi
jungęs sveikatos apsaugos mi- 
nisteris J. Olekas. Amerikiečiai 
papasakojo, kaip kilo sumany
mas Vilniun atskraidinti Lietu
vai reikalingų medikamentų 
siuntą. Pokalbyje buvo prisi
minti 1933 m. Atlantą perskri
dę lakūnai Steponas Darius ir 
Stasys Girėnas. Dabar beveik 
tokio pat ilgio skrydį Vilniun 
moderniu “Boeing-727” lėktuvu 
atliko amerikietis jo kapitonas 
Peter Steele su dovanomis Lie
tuvai. Amerikiečiai stebėjosi, 
kad lėktuvą Vilniaus orąuostyje 
iškrovė medicinos fakulteto stu
dentai. Sovietų Sąjungoje jį iš
kraudavo kareiviai. Amerikie
čiai Vilniuje viešėjo dvylika 
valandų. Jiems buvo sudaryta 
proga susipažinti su Vilniaus 
ligoninėmis. V. Kst.

Užgeso Brazilij oj e
A. a. inžinierius-architektas ALGIRDAS MOŠINSKIS, gimęs Vilniuje, 

po odisėjiškų pergyvenimų baigė savo dienas Sao Paulo mieste

H. D1DŽIUI YTĖ-MOŠINSKIENĖ

Velionis, įpusėjęs devintą de
šimtmetį, grįžęs iš ligoninės šei
mos globon, nesitikėjo greitų lai
dotuvių. Liga nepagydoma — buvo 
paralyžuotas inkstų veikimas. 
Drastiškos priemonės jo 86 metų 
amžiuje nebuvo įmanomos. Jo tyli, 
bet labai varginanti agonija tru
ko penkias savaites. Organizmas, 
nepriimdamas jokio maisto, pa
lengva silpnėjo ir geso. Labai no
rėjo miegoti. Kai prašydavom at
simerkti, pažiūrėti, pasidžiaugti 
lankančiais vaikaičiais, — nusi
šypsodavo ir sakydavo: “Aš jus vi
sus matau, nors esu užsimerkęs”. 
Kai matydavau jį žiūrintį į lubas 
ir kažką šnabždantį, sakydavo: 
“Netrukdyk, Halinka, aš matau 
tiek daug skraidančių paukščių. 
Jie tokie gražūs, lengvi”. O kai jis 
užsimerkdavo, tardavau: “Manęs 
tai nenori matyti?” Atsakydavo: 
“Aš užsimerkęs visada tave matau. 
Man taip sunku atsimerkti: bijau, 
kad paukščiai, ypač tie juodieji, 
neiškapotų man akių .. .”

Velionis visą savo gyvenimą il
gėjosi kažkokio nuostabaus gro
žio pasaulio, labai mėgo poeziją, 
muziką. Daug kentėjęs pagaliau 
iškeliavo, sekdamas anuos paukš
čius, į tą pasaulį, kurin ruošėsi sa
vo žemiškuoju gyvenimu, kuriame 
ir aš dalyvavau 54 metus.

A.a. Algirdas Mošinskis, tėvo 
Vytauto Mošinskio ir motinos Ce
linos Petkevičiūtės sūnus, gimė 
Vilniuje 1905 m. gegužės 16 d., už
geso Viešpatyje 1991 m. vasario 7 
d., 9 v.v. šeimos aplinkoje Brazi
lijoje.

Jo vaikystės atsiminimai yra 
nuostabiai įdomūs, nes tėvai da
lyvavo dideliame sąjūdyje Petra
pilyje, bendravo su ten gyvenan
čiais studentais. Nuo pat vaikys
tės pasižymėjo pastabumu ir at
mintimi. Ją išlaikė iki gyvenimo 
pabaigos, turėjo labai daug atsi
minimų, ypač iš I D. karo. Šeima 
buvo pasitraukusi į Ukrainą ir gy
veno Charkove. Ukrainos prisimi
nimai išliko labai šviesūs, o Di
džiosios 1917 m. revoliucijos, iš
gyventos Petrapilyje, labai nejau
kūs. Nežiūrint visų tų perversmų, 
tėvai stengėsi duoti abiem sūnum 
— Algirdui ir Vytautui (mirė Flori
doje 1989 m.) kuo geresnį išauklė

jimą ir mokslą. Abudu dirbdami, 
tėvas (jau inžinieriaus diplomą 
gavęs) ir motina (baigusi Šv. Kata
rinos pedagoginį institutą), suda
rė savo vaikams galimybę per vad. 
“bonas” išmokti prancūzų ir kitas 
kalbas, o mokykloje carinėje Ru
sijoje jie turėjo stiprų pagrindą.

Revoliucijos metu 1917 m. teko 
inž. Vytautui Mošinskiui-tėvui, 
pažinti Leniną ir kitus šulus, sie
kiant Lietuvos nepriklausomybės. 
Tai gal būtų patys įdomiausi jau
no vyruko prisiminimų epizodai, 
kurių, deja, kol kas vartomuose 
rankraščiuose dar nesu suradusi. 
Bet jis juos taip mokėdavo pasa
koti, kad klausytojams net “ausys 
linkdavo”.

Lietuvai atgavus nepriklauso
mos valstybės statusą, Mošinskiai 
sugrįžo 1922 m. į tėvynę. Sūnūs bai
gė Kaune vokiečių gimnaziją. Tė
vas jiems sudarė sąlygas studijuo
ti užsienyje, nes vienintelis Kau
no universitetas anais laikais at
rodė per silpnas bet kokiai rimtes
nei specialybei. Algirdas pasirin
ko Prancūzijos Sorboną. Ten jis 
studijavo meno istoriją, literatū
rą, susipažino su daugeliu labai 
įdomių rusų emigrantų A. A. Ve- 
ros Sotinovaitės dėka. Pažinojo 
filosofus Berdiajevą ir Solovjo
vą, didelį meno mėgėją Eugenijų 
Zareckį ir kt. intelektualus. Tai 
buvo patys įspūdingiausieji jau
no žmogaus brandos metai. Tada 
subrendo visa jaunuolio pasaulė
žiūra ir sugebėjimas gilintis į es
mines pasaulio problemas.

1930 m. įstojęs į Berlyno aukš
tąją technikos akademiją. Ten 
jam teko susidurti su visiškai prie
šingomis vyraujančiomis idėjo
mis.

Į Lietuvą grįžo 1934 m. su inži
nieriaus architekto diplomu. Ne
lengva buvo pritapti, ypač įsiga
lėjus “tautinės aplinkos” gynė
jams. Tada buvo labai kritikuoja
mi visi, kurie savo laiku nedaly
vavo Lietuvos nepriklausomybės 
kovose. Algirdas nesiveržė į pir
mūnus nei savo mokslu, nei savo 
žinių bagažu. Išlaikęs visus rei
kalaujamus “egzaminus”, įstojo 
kukliu valdininku susisiekimo mi- 
nisterijon, kurios direktoriumi 
buvo min. Stanišauskis. Vėliau 
perėjo į Raud. kryžiaus ligoninių 
ir sanatorijų projektavimo sky

rių. Ypač jam buvo įdomu susipa
žinti su senosios Lietuvos archi
tektūra. Tą domesį jis išpuoselė
jo, keliaudamas po Europą atosto
gų metu, rinkdamas žemėlapius, 
tautų judėjimo liudytojus.

Savo geriausio draugo A. A. Mi
kalojaus Vorobjovo dėka jis pra
dėjo domėtis Lietuvos baroko sti
liumi, kuris ryškiausiai savitu vei
du yra išlikęs Vilniaus ir pavienė
se provincijos šventovėse, pilyse 
ir dvarų likučiuose. Tais klausi
mais jis rašė “Naujojoje romuvo
je” straipsnius ir turėjo nemažai 
ginčų su provincijų architektais.

Karo metai mūsų šeimai buvo 
labai sunkūs, bet jo dėka išliko
me visi drauge — net ir senutę mo
tiną atsivežėm į Braziliją. Čia vėl 
teko jam keisti savo specialybę — 
pereiti į cheminę sritį. Tam jis tu
rėjo pakankamai energijos ir drą
sos.

Algirdas Mošinskis buvo pirma
sis plastmasės fabrikėlio steigė
jas Rio de Janeiro mieste 1949 m. 
Amžiaus ir visokių pergyvenimų 
slegiamas, jis vis dar nerimo, kol 
gavo vietą “Salvay” belgų bendro
vėje. Ten išsitarnavo pensiją, ku
rion pasitraukė 1969 m.

Pensininko gyvenimas buvo ne
įdomus, tad surado kitą darbą — 
įsigijo geroką žemės plotą ir pa
noro gamta pasidžiaugti. Visus 
vaikus leido į mokslą. Dukros iš
tekėjo, sūnus vedė, subrendo jau 
ir vaikaičiai, bet jis vis dar norėjo 
kažko daugiau. Visomis jėgomis 
atsigręžė į gimtojo krašto Vilnių 
Lietuvoje. Jis bus prisimintas gal 
labai svetimos kartos kaip žmo
gus, kuris atidavė savo paskutinį 
atodūsį Marijos žemei.

Palaidotas 1991 m. vasario 8 d. 
S. Paulo Getsemani kapinėse. Liko 
našlė Halina, dvi dukros su šei
momis, sūnus su šeima JAV-ėse ir 
jauniausias sūnus namuose, vai
kaičiai ir provaikaičiai.

Vilniaus tautinių 7T]\TZ-> TC2? ” 
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LIETUVIAI PASAULYJE

Dantų gydytojas

Dr. Robert Wardrope, d.d.s.
Westcliffe Mall, Hamilton, Ontario 

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

r įvyks gegužės 4, šeštadienį, 6.30 valandą vakaro, 
Hamiltono Jaunimo centre, 48 Dundurn st. n.

Rengėjai- “Gyvataras” ir KLB apylinkės valdyba

■ ■ ■■

JA Valstybės
JAV LB Putnamo apylinkė 

turi tik 95 narius, kurių didžioji 
dalis gyvena Palaimintojo Matu
laičio senelių namuose. Jų ribo
ta veikla buvo aptarta metinia
me narių susirinkime vasario 3 
d. Posėdyje pasidžiaugta Vasa
rio 16 ir Motinos dienos minė
jimais, dalyvavimu visuose Ne
kaltai Pr. Marijos vienuolyno 
seselių renginiuose. LB Putna
mo apylinkė turi ir finansiškai 
remia šeštadieninę “Atgimimo” 
mokyklą. Naujon valdybon buvo 
išrinkti ir ją sudarė: pirm. A. 
Lipčienė, vicepirm. R. Taunie- 
nė, sekr. dr. J. Kriaučiūnas, ižd. 
J. Bružas, ryšininkas J. Rygelis 
ir jam angliškame susirašinėji
me talkinantis dr. B. Apshaga.

XXVII JAV lietuvių fondo 
narių suvažiavimas kovo 23 d. 
įvyko Čikagoje, žemutinėje Jau
nimo centro salėje. Pagrindinis 
suvažiavusiųjų dėmesys teko 
įstatų keturiasdešimtojo para
grafo pakeitimui, kad būtų gali
ma Lietuvai paskirti milijoną 
dolerių iš fondo pagrindinio 
kapitalo, kuris dabar jau yra 
pasiekęs $5.179.400. Pakeitimas 
buvo priimtas 9.504:501 balsų 
santykiu. Seniau tas paragrafas 
buvo numatęs tik JAV lietuvių 
fondo ir jo kapitalo likvidavi
mą, o dabar leis fondo turto ar 
jo dalies perdavimą be likvida
cijos. To perduodamo turto rei
kalams specialiame JAV lietu
vių fondo narių suvažiavime lie
pos 27 d. reikės išrinkti patikė
tinių tarybą. Jos pareigos galė
tų būti perduotos ir dabartiniam 
garbės komitetui, kurį sudaro 
šeši buvusieji fondo tarybos pir
mininkai — dr. Antanas Razma, 
dr. Gediminas Balukas, dr. Ka
zys Ambrozaitis, dr. Jonas Va
laitis, Stasys Baras ir Povilas 
Kilius. Specialus suvažiavimas 
taipgi turės nustatyti Lietuvai 
perduodamą kapitalo sumą. 
XXVIII-jo suvažiavimo dalyviai 
taipgi nutarė nariais į JAV lie
tuvių fondą įrašyti du žymiuo
sius tautiečius — Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos prezidiumo 
pirm. Vytautą Landsbergį ir kar
dinolą Vincentą Sladkevičių. 
Jų įnašams buvo surinkta po 
$500. Lietuvių fondo tarybon 
buvo išrinkti: A. Ostis — 9.292 
balsais, A. Razma — 8.776, D. Ko- 
jelytė — 8.449, G. Balukas — 
8.161, V. Momkus — 7.132, J. Va
laitis — 5.327. Kandidatais liko 
J. Račkauskas ir J. Veličkas, o 
kontrolės komisijon išrinkti 
L. Žliobienė, P. Končius ir V. 
Juška. Aptarus kitus fondo rei
kalus, XXVIII-sis narių suvažia
vimas baigtas jų sugiedotu Lie
tuvos himnu.

Australija
Užgavėnių popietę Lietuvių 

namuose Sidnyje vasario 10 d. 
surengė Lietuvių moterų socia
linės globos draugija. Po sek
madienio Mišių popietėn susi
rinko gausus būrys tautiečių. 
Programai vadovavo M. Reisgie- 
nė. Dalyvius su lietuviškų Už
gavėnių senaisiais ir dabarti
niais papročiais Lietuvoje su
pažindino J. Masiokienė. Vai
šes buvo paruošusios draugijos 
narės. Ypač didelės paklausos 
susilaukė M. Bukevičienės, O. 
Kapočienės ir J. Traškienės pa
gaminti skanūs vėdarai.

Melburno lietuvių draugijos 
komitetas rūpinosi Lietuvių so
dybos įsigijimu pensijon išėju
siems tautiečiams. Tokias sody
bas jau turi Sidnio ir Adelaidės 
lietuviai. Melburniečių suvėlin
tos pastangos buvo nesėkmin
gos. Mat gerokai pabrango žemė,

statybinė medžiaga ir darbo jė
ga. Be to, ekonominės krašto 
problemos privertė vyriausybę 
sumažinti tokiems reikalams 
skiriamą finansinę paramą. Ne
daug tepadėjo ir būsimiems 
sodybos nariams įvestas pen
kių dolerių mokestis. Sutelkto 
kapitalo nepakanka suorgani
zuoti planuotai Lietuvių sody
bai. Komitetas nutarė sustab
dyti tolimesnę savo veiklą. Se
kančiame susirinkime nariai tu
rės nutarti, kaip panaudoti so
dybai sutelktas lėšas. Nariams 
bus leista pasirinkti lėšų už
šaldymą “Talkos” kooperatyve ir 
jų panaudojimą sodybos įsigiji
mui, kai pagerės ekonominiai 
reikalai. Jie taipgi galės pasi
dalinti sutelktas lėšas, už jas 
įsigyti nekilnojamą turtą Lie
tuvoje narių atostogoms arba vi
są kapitalą padovanoti atgims
tančiai Lietuvai.

Brazilija
Brazilijos lietuvių bendruo

menės tarybos rinkimai Sao Pau- 
lyje įvyko vasario 3 d., o balsai 
buvo suskaičiuoti ir rezultatai 
paskelbti kovo 3 d. Urnoje rasta 
240 balsavimo kortelių, kurių 14 
teko pripažinti negaliojančio
mis dėl rinkiminių taisyklių pa
žeidimų. Naujojon BLB tarybon 
pagal balsų daugumą išrinkti — 
Adilsonas Puodžiūnas, Vytautas 
Tumas, Liucija Tatarūnienė, Ar
noldas Zizas, Jonas Silickas, 
kun. Juozas Šeškevičius, kun. 
Pranas Gavėnas, OFM, Alek
sandras Bumblys, Maristela 
Žūtautaitė, Jurgis Prokopas, 
Ričardas Braslauskas, Liongi
nas Gaigalas ir Milda Jodelis. 
Kandidatais liko Petras Barei- 
šis ir dr. Antanas Šiaulys. Bal
suotojai džiaugiasi net dvide
šimt septyniais turėtais kandi
datais.

Prancūzija
Filmų festivalyje Roueno mies

te kovo 13-24 d.d. dalyvavo 12 
lietuvių su 17 vaidybinių ir do
kumentinių filmų. Festivalio 
atidaryman garbės svečiu buvo 
pakviestas Lietuvos kultūros ir 
švietimo ministeris Darius Kuo
lys. Paryžiuje jis buvo priimtas 
aukštųjų valdžios pareigūnų.

Lietuvos lenkų sąjungos pirm. 
J. Sienkiewicz kovo 12 d. Pary
žiaus lenkų bibliotekoje skaitė 
paskaitą apie lenkų būklę Lietu
voje. Kalbėjo labai objektyviai, 
remdamasis faktais, kuriuos ge
rai žino, nes yra laikraščio “Ma- 
gazyn Wilenski” redaktorius 
Vilniuje.

Lenkija
Klaipėdiečių vyrų grupė “Uos

tamiesčio muzikantai” su savo 
vadovu B. Mūru 1990 m. lapkri
čio 21-23 d.d. aplankė Seinų ir 
Punsko krašto lietuvius. Svečių 
etnografinio pobūdžio koncertai 
buvo surengti Krasnagrūdos, Vi
dugirių, Navininkų, Pristavonių, 
Vaitakiemio, Punsko ir Krasna- 
vo mokyklose jų mokiniams.

Punsko gimnazijos krepšinin
kai ir tinklininkai savo jėgas 
1990 m. gruodžio 4-6 d.d. išbandė 
su Punskan atvykusiais Lazdijų 
vidurinės mokyklos krepšinin
kais ir tinklininkais. Abejas 
rungtynes laimėjo punskiečiai. 
Antrasis sportinių jėgų išban
dymas gruodžio 13-14 d.d. įvyko 
Lazdijuose, ten nuvykus Punsko 
gimnazijos atstovams. Šį kartą 
krepšinio rungtynes laimėjo 
Lazdijų vidurinės mokyklos 
sportininkai. Tinklinio rung
tynių teko atsisakyti, lazdijie- 
čiams neįstengus sudaryti ko
mandos.

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kulia vie n ė

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

č-sAMocmA’ Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

'^jĮĮ’gįJr meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.
Plėnys

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

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

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 i

(Esu “Union Gas” /fy 
atstovas) Ssy

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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

IMAME 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”

2152 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 2A8
Tel. 487-2147, vakarais tel. 445-8955 i
Meistriškas darbas, puikus lietuviški projektai <
ESTU PAMINKLŲ BENDROVĖ



Lietuvos ministeris pirmininkas G. Vagnorius balandžio 18 d. aplankė Hamiltono lietuvius. Jaunimo centro 
salėje pirmoje eilėje iš kairės: KLB Hamiltono apylinkės valdybos pirm. R. Bagdonaitė-Chiarelli, ministeris pir
mininkas G. Vagnorius, Lietuvos aukščiausiosios tarybos narys E. Klumbys, gen. konsulas H. Lapas, KLB val
dybos pirm. J. Krištolaitis Nuotr. J. Miltenio

Džiugina išeivijos ryžtas padėti Lietuvai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ferencijas patekti kokiu nors 
praktiškai galimu statusu, pvz. 
stebėtoja. Sovietų Sąjungoje 
kol kas nėra nei demokratijos, 
nei laisvos rinkos. Jau dveji- 
treji metai ten kalbama apie 
laisvą rinką, bet kol kas kalbo
mis ir pasilieka. Lietuvoje de
mokratėjimo procesas jau toli 
pažengęs, o per pastaruosius 
metus paruošta daug studijų 
ir planų laisvajai rinkai. Juos 
galima pradėti vykdyti.

Taigi tokio banko paskolos 
turėtų būti galimos Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai. Pabaltijys 
galėtų būti modelis tų ekono
minių principų įgyvendinimo 
ir kitoms Sovietų sąjungos res
publikoms. J.V. Danys

Pas Ontario premjerą
Lietuvos min. pirm. G. Vag

norius, lankydamasis Toronte, 
susitiko su daugeliu ekonomi
nio gyvenimo vadovų, politi
kų ir spaudos atstovų. Vienur 
jis rado gana daug palankumo 
Lietuvai, kitur — mažai. Bene 
daugiausia palankumo jis pa
tyrė pas Ontario premjerę Bob 
Rae, kuris pats yra lankęšis 
Lietuvoje ir gerai supranta 
jos politinę bei ekonominę 
būklę. Jis tarėsi su G. Vagno
riumi privačiame pokalbyje 
ir dar suruošė jam platesnio 
pobūdžio priėmimą “Sutton 
Place” viešbutyje, kuriame da
lyvavo visa eilė verslo, preky
bos, pramonės, finansų atsto
vų kanadiečių ir keliolika lie
tuvių.

Baigiant vaišes, premjeras 
Bob Rae pasakė kalbą sveikin
damas Svečią bei jo palydo
vus, primindamas savo viešna
gę Lietuvoje renkant aukščiau

Aukos Kanados lietuvių bendruomenei
Vasario 16 proga KLB krašto val

dybos veiklai gauta iš Rodney apy
linkės lietuvių (iš viso $280): $50 - 
G. K. Gapučiai; $30 - O. J. Statke- 
vičiai; $25 - S. J. Paketūrai, L. Z. 
Mockai; $20 - O. V. Naruševičiai, 
T. J. Rastapkevičiai, T. J. Cipariai, 
A. M. Kereševičiai; $10 - V. Jokū
baitis, I. Moore, P. Jocius, V. Ke- 
kys, D. Ciparis, A. Kojelaitis, A. 
Šarapnickas; $25 - A. Kaziūnas 
(Calgary).

Pagalbos Lietuvai vajui: $400 - 
J. Jakienė; $100 - V. G. Sederavi
čius, L. Norvaiša.

Iš Winnipego apylinkės lietuvių 
(iš viso $3,905): $1,000 - M.E.A. Ba
rauskų šeima, A. Kuncaitis; $200 
- J. Bezys, E. Federas; $100 - A. 
Balčiūnas, P. Galminas, B. Gied
raitis, V. Urniežius, J. T. Timmer
man, E. K. Kalašauskas, J. Grabys, 
E. Snikerienė, V. Zavadskienė, 
M. S. Kiniauskienė, M. Timmer
man; $50 - J. M. Rauba, V. Zavads

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI 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.
• Investuoto pastato nuomojimo pajamų patarimas.

DĖL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ SKAMBINKITE tel. 769-4558.

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

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

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

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

siąją tarybą. Pabrėžė Ontario 
provincijos norą padėti Lietu
vai ekonominėje srityje ir pra
nešė, kad kai kurie Ontario at
stovai netrukus lankysis Lietu
voje. Kalbos pabaigoje jis pri
minė, kad jo žmonos motina 
yra gimusi Lietuvoje, Židikų 
vietovėje, kuri esanti netoli 
G. Vagnoriaus gimtinės.

Padėkos žodį tarė G. Vagno
rius, pasidžiaugdamas Ontario 
palankumu Lietuvai ir pasigė
rėdamas Kanados lietuvių 
veikla, kurią savo kalboje gra
žiai vertino ir premjeras B. 
Rae. Svečias sakėsi susipaži
nęs su Ontario provincija iš 
knygų, kurias buvo gavęs iš 
šioje provincijoje atsilankiu
sių tautiečių.

Abiem ministeriam labai 
sklandžiai vertėjavo R. Murmo- 
kaitė, viena iš Lietuvos min. 
pirmininko palydovių.

Ministeris pirmininkas 
Gediminas Vagnorius Toronte 
Kiekvieną kartą, kai tik mus 

aplanko kuris nors Lietuvos 
valdžios pareigūnas, sujuda 
lietuviškoji visuomenė. Nors 
informacijos netrūksta, tačiau 
tokių svečių atvykimas kaž
kaip lyg priartina nepriklau
somybės siekių problemas, iš 
naujo uždega išeivijos ryžtą 
stengtis padėti atsikeliančiai 
tėvynei.

Naujojo Lietuvos ministerio 
pirmininko Gedimino Vagno
riaus viešnagė Toronte lietu
vius vėl subūrė dviejuose pla
tesnės apimties renginiuose.

Svečio garbei, vajaus naudai
Pagalbos Lietuvai vajaus ko

mitetas, vadovaujamas V. Bi- 
retos, balandžio 19 d. Prisikė

kienė, A. Askinis, J. Bezys, Z. Bra
zauskas, V. Dargužas, V. Lion; $20
- p. Galinaitis, A. Linge; $10 - F. 
Stapon; $5 - L. Samulaitienė.

A.a. J. Maniuškos atminimui: 
$40 - Toronto vyrų choras “Aras”, 
Prisikėlimo parapijos choras; $25
- J. R. Tumpos, L. V. Nakrošiai; 
$20 - J. T. Kiškūnas, H. J. Lasiai, 
A. A. Jagėlos, S. Valickis, P. M. Kri- 
lavičius, A. Povilauskas, P. V. 
Sturm, L. Dūda, K. Žilvytis, A. E. 
Sagevičiai, P. Puidokas, J. J. Šarū
nai, K. Kaminskai, J. Krištolaitis, 
L. P. Murauskai, S. V. Vaitkai, V. 
T. Gražulis, B. Alksnienė; $10 - 
A. Vaitonienė, K. J. Šapočkinas, 
P. B. Sapliai, F. Timukas, O. S. Kir
šinai, J. helis, V. O. Taseckai, I. 
A. Jurcevičius, P. Šidlauskas, J. 
Bukšaitis; $5 - K. Daunys, p. Dil- 
kienė, E. Dickson, L. Jurėnienė.

Medicininei pagalbai Lietuvoje 
a.a. P. Pranaičio atminimui $20 
aukojo A. Deksnienė. 

limo didžiojoje salėje suorga
nizavo vadinamąjį vyno-sūrio 
vakarą, į kurį suvažiavo per 
pusantro šimto asmenų, sumo
kėjusių po $35 ir tuo papil
džiusių vajaus iždą. Į skonin
gai K. Manglico ir talkininkų- 
kių išdekoruotą salę apie 7 v.v. 
rinkosi tautiečiai, šnekučia
vosi ir laukė atvykstančio min. 
pirm. G. Vagnoriaus, turėjusio 
prieš šį priėmimą dar ir kitų 
pasimatymų — su laikraščių 
korespondentais bei valdžios 
žmonėmis. Kiek po aštuntos 
svečias su palyda, Lietuvos 
gen. konsulu H. Lapu ir ponia, 
KLB visuomeninės veiklos k-to 
pirm. Gabija Petrauskiene ir 
kitais veikėjais atėjo į salę, 
sutiktas ilgais plojimais, ati
tinkama pagarba ir džiaugsmu.

Kiti svečiai
Vakaro programai vadova

vusi Dainora Juozapavičiūtė 
lietuvių ir anglų kalba pasvei
kino min. pirmininką ir pri
statė žymesniuosius pobūvio 
dalyvius. Pasirodė: miesto 
tarybos nariai B. Boytchuk, 
T. O’Donohue ir ponia, Ch. 
Korwin-Kuczynski; Ontario 
parlamentarai J. Sola, S. Cu- 
reatz, stebėjęs 1990 m. rinki
mus Lietuvoje; buvęs parla
mento narys D. Fleet, taipgi 
rinkimų stebėtojas, ir ponia; 
Ontario pilietybės ministerė 
Elaine Ziemba, jos pavaduoto
jas Europos reikalams J. 
Deutsch ir Edna Rigby; aukšti 
Ontario Hydro pareigūnai J. 
Stephenson ir Niitenberg. 
Pasitenkinimas jų visų daly
vavimu išreikštas nuoširdžiais 
plojimais. Taipgi pristatyti 
buvo iš Lietuvos kartu su min. 

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.

1. ELEKTROS INSTALIA VIMUS
2. Skalbimo mašinas ir 

džiovintuvus
3. Elektrines plyteles

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

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

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

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

pirm, atvykę palydovai bei šio 
renginio organizatorius V. Bi- 
reta, pakviestas tarti žodį.

Netoli milijono
Pabrėždamas džiaugsmą, jis 

pasveikino svečią, šiuo sunkiu 
Lietuvai laiku įsipareigojusį 
vadovauti vyriausybei. Kiek ir 
kur įmanoma, išeivija stengia
si padėti nepriklausomy
bės įgyvendinimui. Paminė
jęs svarbesnius įnašus, pra
nešė, kad jau surinkta $800.000 
ir netrukus būsiąs pasiektas 
užsibrėžtas tikslas — milijo
nas dolerių Lietuvai. Žinia 
sutikta entuziastingai — kiek
vienas galėjo jausti konkre
čiai prisidėjęs prie pagalbos. 
Neprisidėjusiems dar lieka 
gera proga įsijungti į reikš
mingų pagalbininkų eiles.

“Mes su jumis”
Pakviesta kalbėti Ontario 

pilietybės ministerė Elaine 
Ziemba pasveikino svečią 
premjero Bob Rae vardu, pri
minė parlamentarų dalyvavi
mą Lietuvos gyventojų apklau
soje ir rūpestį teikti Lietuvai 
tiesioginę pagalbą. “Mes su ju
mis”, — baigė savo žodį ir mi- 
nisteriui pirmininkui G. Vag
noriui įteikė voką, rodantį kon
kretų solidarumą.

Pasinaudojusi proga, Rūta 
Girdauskaitė, KLB valdybos 
humanitarinės pagalbos k-to 
pirmininkė, padėkojo Toronto 
miestui už gautą paramą, ruo
šiant pagalbos siuntinius. KLB 
valdybos pirm. J. Krištolaitis 
pasveikino Lietuvos min. pir
mininką, pabrėžė bendruome
nės įsipareigojimus bei užda
vinius ir keliais sakiniais jį 
pristatė.

Maskva dar nesiryžta
Lietuvos min. pirm. Gedimi

nas Vagnorius dėkojo už gražų 
priėmimą, paramą ir pagalbą. 
Lietuvos stiprybė esanti tai, 
kad žmonės žino ko siekia ir 
ko nori. Maskva dar vis nesi
ryžtanti atitaisyti 1940 metais 
padarytos klaidos. Dėl stokos 
iš Lietuvos gaunamos tiesiogi
nės informacijos vakariečių 
vadovai pokalbiuose nustem
ba, išgirdę, kad lietuviai jau 
patys tvarko savo krašto ūkį 
ir verslus bei daug dalykų kon
troliuoja. Išeivijos lietuviai 
esą šviesūs ir geri patriotai, 
naudingi būtų Lietuvoje. Ne
sąs optimistas, kad Vakarai 
išspręstų Lietuvos problemas. 
Tai turėsianti padaryti pati 
Lietuva. Padėkojo už telkiamą 
milijoną ir palinkėjo visiems 
sėkmės.

Tradicinės dainos “Ilgiau
sių metų” linkėjimais baigta 
nepilną valandą trukusi pro

grama, po kurios buvo vaišin
tas! vynu, kava ir V. Šiaučiu- 
lienės virtuvės paruoštais gau
siais, sočiais šiltais ir šaltais 
užkandžiais, nešiojamais jau
nimo. Visiems buvo pakanka
mai laiko laisvai pabendrauti, 
susipažinti su svečiais ir pa
sikalbėti.

Visur daug lietuvių
Min. pirm. Gediminas Vag

norius iškilmingai buvo pri
imtas Hamiltono miesto rotu
šėje ir pasimatė su gausiai su
sirinkusiais apylinkės lietu
viais; šeštadienį, balandžio 20, 
aplankė Maironio mokyklą, ir 
kiek laikas leido, susipažino 
su Londono nedidele, bet jud
ria bendruomene. Sekmadie
nis, balandžio 21-oji, buvo skir
ta plačiajai Toronto lietuvių 
visuomenei. Svečiui ir jo paly
dai dalyvaujant, pradėta su Mi- 
šiomis Lietuvos kankinių šven
tovėje. Mišias atnašavo prel. 
dr. P. Gaida, pamokslą pasakė 
klebonas kun. J. Staškus. Gie
dojo “Gintaro” ansamblio dai
nos grupė ir parapijos choras.

Iškilmingą ministerio pir
mininko priėmimą didžiojoje 
Anapilio salėje 1 v.p.p. su
rengė KLB valdybos kultūrinė 
komisija, vadovaujama Irenos 
Ross. Tautiečių pripildyta erd
vi salė ir užimtos vietos bal
konuose rodė, kad susidomėji
mas iškilme didelis. Ir nenuo
stabu — visi norėjo pamatyti ir 
išgirsti naująjį Lietuvos min. 
pirmininką.

Vėliavos ir dovanos
Šauliui V. Pečiuliui vado

vaujant, Kanados, Lietuvos, 
Islandijos ir organizacijų vė
liavų įnešimas iškart padvel
kė iškilmingumu. Prieš sceną 
išsirikiavo jaunimo organiza
cijų atstovai, sudarę įspūdin
gą, Lietuvos ateitį simbolizuo
jančią garbės sargybą. Pasiro
džius min. pirm. G. Vagnoriui, 
atlydėtam gausaus palydovų 
būrelio, publika atsistojusi 
plojo ir skandavo Lie-tu-va. 
Svečias ir KLB pirm. J. Kriš
tolaitis užlipo scenon. Sugie
doti Kanados ir Lietuvos him
nai. Sveikinimą tarė KLB pir
mininkas: vienybė, kuri jungia 
išeiviją su tautos kamienu, 
išvesianti Lietuvą į laisvę. 
Berniukas ir mergaitė atnešė 
gėlių ir juostą, kuria tuoj pat 
buvo apjuostas garbingasis 
svečias.

Šilti burmistrės žodžiai
Sveikinti pakviesta Missis- 

saugos miesto burmistre Hazel 
McCallion. Pasidžiaugusi čio
nykšte lietuvių veikla ir gražiu 
susiorganizavimu, kurį apjun
gianti Anapilio sodyba, ne-
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Lietuvos ministeris pirmininkas GEDIMINAS VAGNORIUS (kairėje) 
Otavos KLB apylinkės suorganizuotame priėmime kalbasi su JUOZU 
DANIU, “TŽ” ir “Margučio” radijo Čikagoje bendradarbiu

vengdama humoro, pastebėjo, 
kad Lietuva pasirinkusi jauną 
ir gražų ministerį pirmininką 
ir pridūrė, kad ir Kanada ga
lėtų taip padaryti. Palinkėju
si Lietuvai laisvės, išreiškusi 
nepriklausomybės įgyvendini
mo viltį, min. pirm. G. Vagno
riui įteikė suvenyrinę dova
nėlę, už kurią karštais ploji
mais padėkojo ir visi žiūrovai, 
nes tai juk visų lietuvių įver
tinimas. Po burmistrės sveiki
no Lietuvos gen. konsulas H. 
Lapas, pabrėždamas sutelkti
nių ir bendrų pastangų reikš
mę politinėje darbuotėje. Tai 
patvirtinanti Islandija.

Jėga tautos neįveiksi
Tautiniais drabužiais pasi

puošusi Toronto “Gintaro” an
samblio dainos ir liaudies in
strumentų grupė atliko trum
pą tėvynę primenančių są
skambių pasirodymą, labai ti
kusį įvadu į ministerio pirmi
ninko pranešimą.

Renginio vadovė Irena Ross 
pristatė min. pirm. Gediminą 
Vagnorių, paminėdama jo inži
nieriaus — ekonomisto moksli
nę darbuotę, ir Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos deputatą 
E. Klumbį, šioje kelionėje ly
dintį ministerį pirmininką. 
Abu buvę parlamento rūmuo
se sausio 13 žudynių naktį.

Min. pirm. G. Vagnorius pus
valandžio kalboje pareiškė, 
kad demokratinio kelio, pra
dėto dar nepr. Lietuvoje, tą
są lemiąs laikas, kad Rytuose 
ir Vakaruose nevienodai žiūri
ma į savarankiškus darbus, 
vykdomus Lietuvoje, kurios 
klausimas esąs tarptautinis, 
ne Sovietų Sąjungos vidaus, 
kaip Maskva vis kartojanti. 
Palengva jau ir Vakaruose 
krypstama į tiesos ir fakto 
pripažinimą, kad Baltijos 
valstybių problemos esančios 
Europos problemos. Su tvarky
mus! atsistatančioje valsty

Taisau senus ir [vedu naujus:
Vėsinimo sistemas 
“Intercom” sistemas 
Centrinius dulkių 
siurblius ir kt. įrengimus

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

Tel. (416) 364-5036

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

TOSHIBA V-83CZ

VUS'

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

bei jugoslaviškai.

Mes suprantame jus ir jūsų giminių Lietuvoje reikalavimus.

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

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

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

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

bėje esą negalima laukti. Vis 
svarstomi ir priimami nauji 
įstatymai. Pats paskutinysis 
vyriausybės darbas — tai pri
vatizavimo eigos nuostatai. 
Neįgyvendinus naujųjų po
tvarkių, nesą galima naikinti 
senųjų. Naujoji ekonomika pa
reikalausianti konkurencijos. 
Pabrėžęs Lietuvos gyventojų 
pasirinktą kelią, pareiškė esą 
nerimta tikėti, kad jėga gali
ma būtų įveikti tautą. Kalbėto
jas padėkojo KL bendruome
nei už paramą ir pakvietimą 
Kanadon, perskaitė Lietuvos 
vyriausybės padėką ir ją įtei
kė KLB pirm. J. Krištolaičiui.

Pabaigai sudainuota tradici
nė “Lietuva brangi”, išneštos 
vėliavos ir nuoširdžiais plo
jimais išlydėti svečiai. Likę 
gretimoje parodų salėje vaiši
nosi Anapilio moterų būrelio 
paruošta kava, pyragais, dali
nosi įspūdžiais ir sumanymais. 
Ministeris pirmininkas G. Vag
norius su palyda išvyko į ora- 
uostį skrydžiui į Kalgarį ir Ed- 
montoną. Po trumpos viešna
gės Kanados vakaruose turėjo 
dar šiek tiek laiko pasimatyti 
ir su tautiečiais Montrealyje, 
iš kur balandžio 23 d. išskrido 
atgal į Lietuvą.

Min. pirm.. Gedimino Vagno
riaus viešnagė Kanadoje buvo 
aprašyta kanadiečių spaudoje 
ir rodyta televizijoje. Snk.

r • Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

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

4.
5.
6.
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Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirm. prof. V. LANDSBERGIS (viduryje), 
susitikęs su Amerikos lietuvių tarybos atstovais prof. dr. J. GENIU (kairė
je) ir ALTos pirm. inž. G. LAZAUSKU (dešinėje) Lietuvos pasiuntinybėje 
Vašingtone 1990 m. gruodžio 10 d.

Gimtojo mūsų žodžio ugdytojai
Vatikano radijo lietuvių skyriuje įvesta nauja laida “Dievo žodžio 

skelbėjai - gimtojo žodžio ugdytojai”, kuriai parengti 
pakviestas kalbininkas Juozas Pikčilingis

RAŠO IŠ LENKIJOS

Pirmininko dienos ir valandos
Lenkijos lietuvių visuomeninės draugijos ir jos pirmininko Eugenijaus 

Petruškevičiaus pastangos Lietuvai sunkiomis dienomis

KUN, K. J. AMBRASAS

Mūsų tauta kyla. Kyla mūsų 
realios dienos ir buities pama
tų tiesėjai ekonomistai. Tiesia
si visu ūgiu inteligentai ir kul
tūros darbuotojai Lietuvoje. 
Iš ilgus metus slėgusių stan
dartų veržiasi dailininkai ir 
rašytojai. Trauko per 50-metį 
kaltas grandines politikai ir 
nuo kolektyvinio stalo keliasi 
ūkininkai. Dar drąsiau praby
la mūsų kalbininkai, ypač li
tuanistai, visad stengęsi stovė
ti pirmose mūsų lietuviškumo 
gynėjų gretose.

Dar energingiau ir garsiau 
prabyla visi, kam rūpi sėti lie
tuvišką grūdą prie grūdo, kam 
pareiga ir sąžinė verčia valy
ti mūsų gimtąją kalbą nuo ne
valyvų žodžių, šlubų konstruk
cijų, nuo visokios kitos šiukš- 
mės, kurios ganėtinai prisirin
ko ir iki šios dienos dar neį
stengėme viso to iš kitur atga
bento “labo” išprašyti iš savo
sios kalbos. Kiek jų prisidėjo, 
kiek jų įstrigo mūsų šnekamo- 
jon ir rašto kalbon, dar gal net 
patys didžiausi šios srities spe
cialistai neįstengia inventori
zuoti ir gal net įsivaizduoti.

Todėl pravartu subruzti vi
siem. Todėl ne veltui Lietuvo
je buvo paskelbti kalbos me
tai ir imamasi veiklių priemo
nių tiek mokykloje, tiek ir vi
same gyvenime iššluoti iš var
tosenos palėpių prisitvenku
sias negeroves. Nelengva lais
vę ginti plikomis rankomis 
prie Aukščiausiosios tarybos 
rūmų ir televizijos centro. Ta
čiau mūsų bene vienas iš di
džiausių lietuviškumo švytu
rių — gimtoji kalba — turi būti 
gerbiama, puoselėjama nuo 
mažylio lig žilaplaukio sene
lio.

Šis vieningas ir svarbus už
davinys turėtų būti sprendžia

-Romano konkursas
Trisdešimties metų veiklai 

paminėti Į laisvę fondas lietu
viškai kultūrai ugdyti paskelbė 
konkursą parašyti romanui, ku
riame būtų pavaizduota lietu
vių tautos rezistencija ir išgy
ventos kančios įvairių prie- 
spaudų metais.

Konkurse kviečiami dalyvau
ti viso pasaulio lietuviai rašy
tojai, gyveną Lietuvoje ir už jos 
ribų bei išeivijoje.

Konkurso laimėtojui skiriama 
premija — 3000 dolerių. Rank
raščių įteikimo terminas — 1991 
m. gruodžio 1 d. Romano apim
tis — nemažiau 200 mašinėle ra
šytų puslapių (dviguba interli- 
nija, apie 60-70 spaudos ženklų 
eilutėje).

Konkurso vertinimo komisija 
sudaryta iš 7 asmenų: Lietuvos 
rašytojų sąjungos paskirti — Vy
tautas Kubilius, Vidmantas Va- 
liušaitis ir Vanda Zaborskaitė; 
Lietuvių rašytojų draugijos iš
eivijoje — Paulius Jurkus, Vy
tautas Volertas ir Leonardas Žit
kevičius; Į laisvę fondo atstovas 
— Česlovas Grincevičius.

1991 METŲ 
STOVYKLŲ 
KALENDORIUS 
Lietuvių kilmės vaikams, kalbantiems anglų kalba - 

birželio 30 — liepos 13 d.d.
Lietuviškai kalbantiems vaikams - liepos 14- 
(Galima stovyklauti 2 ar 3 savaites) rugpjūčio 3 d.d.
Jaunimui 17-18 m. amžiaus - liepos 28 -rugpjūčio 3 d.d. 
Šeimų savaitė - rugpjūčio 4-11 d.d.

Stovykloms vadovauja Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys 
Informacija: Neringa, ICC - 600 Liberty Highway, Putnam CT 06260 

Telefonas: 203/928-7955

mas išvien ir kasdien. Tatai 
visų supratingų lietuvių atsa
komybė ir viena iš didžiausių 
pareigų dabarčiai ir rytojui.
Juk mūsų kultūros savastis re
miasi ne tik ilgaamžiais papro
čiais, tauriomis tradicijomis, 
krikščionišku santūrumu, bet 
ir ypač ji šaknijasi, keroja tik 
besiremdama ant taisyklingo 
švaraus lietuviško žodžio, 
lietuviškos minties pamato. 
Tuos pamato akmenis kantriai 
dėliojo motina prie ratelio, 
mums slapčiomis skiepijo jų 
reikšmę senojo kaimo darak
toriai, cementavo savojo raš
to ilgesys spaudos draudimo 
metais.

Prie šio darbo daug prisidė
jo veikliausi mūsų kunigai ir 
įžymiausi kalbininkai, kurie 
tiek iš sakyklos, tiek savo 
plunksna, visuomenine veikla 
per tiek dešimtmečių ir amžių 
savo kasdieniniu triūsu tvir
tino dažnai išklibusius ne tik 
vidinio gyvenimo, bet ir kal
bos pamatus. Štai kodėl Vati
kano radijo lietuvių skyriaus 
paprašytas Vilniaus universi
teto profesorius, garsus mūsų 
stilistinės mokyklos kūrėjas, 
plačių lietuviškos kalbos ir iš 
viso kultūros, lietuvybės dirvo
nų purentojas Juozas Pikčilin
gis sutiko parengti specialias 
laidas, kurias pavadino “DIE
VO ŽODŽIO SKELBĖJAI — 
GIMTOJO ŽODŽIO UGDYTO
JAI”.

Per jas išgirsite apie mažiau 
ir daugiau girdėtus kunigus, 
kalbininkus, kurie tiek gra
žaus triūso įdėjo, kad mūsų 
kultūra, ypač kalba nemirė, o 
priešingai — tebegyvena ir su
laukia vis didesnio tarptauti
nio pripažinimo, jas vis dau
giau domisi mokslininkai ir 
yra tapusi plataus masto tyri
nėjimų objektu.

Lietuvoje gyveną rašytojai vei
kalus siunčia šiuo adresu: 232600 
Vilnius, Rašytojų 6, Lietuvos ra
šytojų sąjunga, “Į laisvę” roma
no konkursui. Išeivijos rašyto
jai siunčia “Į laisvę” žurnalo 
redaktoriui: Juozas Baužys, 9240 
Cliffside Lane, Orland Park, IL 
60462, USA.

Siunčiama po du veikalo eg
zempliorius, kad vieną egz. bū
tų galima tuoj persiųsti kitai 
komisijos daliai. Romanai pa
sirašomi slapyvardžiu. Atskira
me voke įdedamas autoriaus 
vardas, pavardė, adresas. Vo
kas užklijuojamas, ant jo užra
šomas slapyvardis.

Konkursą laimėjęs romanas 
bus išleistas Į laisvę fondo rū
pesčiu Lietuvoje. Nepremijuoti 
rankraščiai bus grąžinti, išlai
kant slaptumą.

• Kalba yra laidininkas, ku
riuo teka į mus tautos kūryba: jos 
dainos ir pasakos, jos epas ir lyri
ka, jos drama, jos filosofija ir net 
jos mokslas. A. MACEINA

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI! 
Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas įvai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE 

Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui: 
310 Rathburn Road, Etobicoke, Ont. M9B 2L8

ANTANAS SURAUČIUS
Lietuvių draugija Lenkijoje 

po XI suvažiavimo 1990 m. lap
kričio mėnesį žengia nauju vi
suomeninio ir kultūrinio dar
bo keliu. Yra darbų, sumany
mų, pasiūlymų, sekančiam 
LVKD tarybos posėdžiui. Nėra 
laiko, o kai kuriem ir galimy
bių dažniau susitikti pasita
rimams. Tolima ir varginanti 
kelionė į Seinus, ilgesni tele
foniniai pokalbiai — ne pagal 
piliečio kišenę. Vienintelė ir 
nebloga priemonė — korespon
dencija.

Į 1991 m. sausio 25 d. raštą 
draugijos pirm. E. Petruškevi
čius atsakė laišku, rašytu va
sario 7 d. Jis — buvęs ilgame
tis LVKD įstaigos sekretorius, 
vėliau “Aušros” redaktorius, 
žinomas lenkų laikraščių žur
nalistas, dabar yra ir redakto
rius lietuviškos laidos per 
Baltstogės radiofoną. 1991 m. 
lapkričio 24 d. jis buvo išrink
tas draugijos pirmininku.

Minėto laiško pradžioje, pa
siteisindamas, kad mažiau pa
daryta draugijos organizaci
niais reikalais, rašo: “Pasta
rųjų dienų ir savaičių įvykiai 
Lietuvoje tikrai mus užgriu
vo”. Toliau dėsto tuos įvykius.

Sausio 12 jau vėlai vakare 
pirm. E. Petruškevičius per
spėjo Baltstogės radiją, kad 
naktį sovietų desantininkai 
gali bandyti užgrobti Lietu
vos televiziją. Baltstogė ne
patikėjo ir perspėjimas nebu
vo paskelbtas. Apie 2 v.r. E. 
Petruškevičiui paskambino iš 
Kauno radiofono su prašymu 
tuojau užmegzti ryšį su Varšu
vos radiju. Šokęs iš lovos, Pet
ruškevičius tuojau susisiekė 
su Varšuva ir Baltstoge. Prikė
lė tenykščius radijo direkto
rius, pranešdamas, kas atsiti
ko Lietuvoje. Kraupi žinia žai
bu nuėjo radijo bangomis į pa
saulį. Nuo to momento kas dvi 
valandas ėjo išsamios kores
pondencijos telefonu apie pa
dėtį Vilniuje ir visoje Lietu
voje.

Seinų-Punsko krašto žmo
nės, daug kas jau naktį, o visi 
paryčiui buvo sukilę ant kojų. 
Sausio 13 d., 8 v.r., buvo atlai
kytos Mišios Punsko šventovė
je už Vilniaus TV gynėjus.

Sausio 15 grupė punskiečių 
išvyko į Varšuvą, kur kartu su 
ten gyvenančiais tautiečiais, 
lenkų ROAD partijos nariais ir 
ukrainiečių tautybės žmonė
mis demonstravo prie Sov. Są
jungos ir JAV ambasadų, 
reikšdami ryžtą ginti Lietu
vos laisvę. LVKD taryba išpla
tino pareiškimą dėl padėties 
Lietuvoje, ragindama Lenki
jos prezidentą Valensą imtis 
užtarimo priemonių. Deja, be 
atgarsio ...

Aukos Tautos fondui
$200-G. Šernas; $l()0-L. Girinis- 

Norvaiša, J. Krasauskas, V. Poš
kus, V. Genčius, H. Butkevičius, 
J. Yčas, E. Bumeister, L. Balsys, 
V. Dunderas; $80 - A. Saulėnas; 
$50 - A. Kuolas, B. Lūnas, H. Gu- 
mauskas, V. Puodžiūnas, J. A. Me
delis, A. Garbenis, Z. Žebrauskas, 
V. Akelaitis, M. Repeška iš Hamil
tono.

$40 - V. Gudaitis; $25 - E. A. Ab
romaičiai, A. Tautkus, P. Kaziuko- 
nis, P. Bražiūnas; $20 - B. Grajaus
kas, V. Vaitkus, V. Dagilis, M. Ado
mavičienė, B. Mikšys, A. Langas, A. 
Sukauskas; $10 - M. Tinginys, 
M. Galinaitis; a.a. A. Stankevičiaus 
atminimui $40 - J. O. Staškevičiai, 
Port Colborne, Ont.

Gauta auką: Collingwood, Ont. 
$1215; St. Catharines, Ont. $980; 
Winnipeg, Man. $340; Rodney, 
Ont. - $320.

Nuoširdi padėka už aukas.
E. J. Steponas, 
TF iždininkas

Vien Punsko valsčiaus gy
ventojai per kelias dienas su
rinko 40 milijonų zlotų. Jau 
sausio 13 vakare iškeliavo iš 
Punsko per sienos perėjimą 
ties Aradnykais-Lazdijais 
transportas su medikamen
tais už 18 mil. zl. Lomžos vys
kupas Paetz atnašavo Seinų 
bazilikoje Mišias už Lietuvą. 
Tai pirmos po karo Mišios, ku
rių metu taip darniai skambė
jo lenkiškos ir lietuviškos 
giesmės. Kad taip būtų visa
da ... — pastebi E. Petruške
vičius.

1991 m. sausio 27 — vasario 3 
dienomis pirm. E. Petruškevi
čius lankėsi Lietuvoje ir Latvi
joje, kur susitiko su Latvijos 
lietuviais. Iš Rygos skambino 
į Lietuvos parlamentą, pasitei
raudamas, ar Lenkijos lietu
viai galėtų dalyvauti vasario 
9-tos apklausoje rėmėjų teisė
mis. Sumanymas buvo priim
tas. Prasidėjo parašų rinki
mas tarp lietuvių visoje Len
kijoje. Parašų lapus pirminin
kas turėjo pristatyti Lietuvos 
vyriausiai apklausos balsavi
mo komisijai iki šeštadienio 
pusiaunakčio. Tai neturi ju
ridinės galios, bet buvo mora
linė parama kovojančiai tėvy
nei. Lenkijos TV, radijas ir 
spauda skelbė apie Lenkijos 
lietuvių dalyvavimą 'apklauso
je dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir pilno valstybinio su
verenumo. Televizijoje buvo 
parodyta, kaip priimami para
šai LVKD Ščecino skyriuje.

Kol kas LVK draugija atlie
ka Lietuvos informacinio biu
ro paskirtį.

Tokios buvo karštos pirmi
ninko valandos ir dienos. Ir 
dabar dar iš LVKD centro 
įstaigos ir pirmininko per 
visą parą, reikalui esant, 
eina informacijos Lenkijos 
radijui ir televizijai. Užsako
mi reportažai apie Lietuvą, 
reikalaujama vis daugiau me
džiagos lietuviškoms laidoms 
per Baltstogės radiją. Ar už
teks laiko pirmininkui ir jo 
bendradarbiams Suvalkų- 
Punsko-Seinų srityje?

Verda darbas ir pas Varšu
vos lietuvius, vadovaujant 
mūsų nepailstamam dr. Bro
niui Makauskui — istorikui ir 
neoficialiam Lenkijos lietu
vių atstovui.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus"

Sudbury, Ontario

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 (video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU! 

Skambinkite tek 244-1822.

Anapilio jaunimo choras įžygiuoja į sceną atlikti programos “Tėviškės žiburių” spaudos vakare balandžio 6 d.
Anapilio salėje Mississaugoje Nuotr. Vyt. Balčiūno

Į didžiojo darbo baigtį artėjant
JURGIS JANUŠAITIS

Štai ir priartėjo pats gražiau
sias metų gegužės mėnuo. Šis 
mėnuo išeivijos lietuvių kultū
riniame gyvenime liks istoriniu 
ir ilgai atmintinu. Didelį kultū
rinio gyvenimo darbą atliko JAV 
ir Kanados lietuvių bendruome
nės, užsimodamos surengti Lie
tuvių muzikos šventę Čikagoje. 
Per porą savaičių įvyks apie 12 
labai gerų išeivijos kultūrinio 
gyvenimo gyvastingumą liudi
jančių renginių.

Lietuvių muzikos šventei pra
dėta rengtis iš anksto, dar pra
ėjusiais metais. 1990 m. pagal 
tradiciją turėjo įvykti Septinto
ji dainų šventė. Bet tais metais 
vasarą kaip tik vyko didingoji 
Dainų šventė Lietuvoje, tad iš
eivijos Dainų šventė dėl šių prie
žasčių ir buvo nukelta į šių me
tų gegužės mėnesį.

Besvarstant Dainų šventės 
rengimą iškilo mintis, kad gal 
derėtų drauge su ja surengti tik
rą Lietuvių muzikos šventę —- 
pridėti dar keletą gerų kultūri
nių renginių. Iškeltoji mintis 
rado pritarimo JAV ir Kanados 
lietuvių bendruomenėse ir ne
delsiant buvo pradėtas vykdyti 
šio nuostabiai gražaus renginio 
planas. Buvo sudarytas šventei 
rengti vykdomasis komitetas 
šios sudėties: Stasys Baras - Mu
zikos šventės pirmininkas, Bi
rutė Jasaitienė - finansai, Da
lia Kučėnienė - JAV LB kultū
ros tarybos pirmininkė, Vaclo
vas Momkus - Dainų šventė, Vy
tautas Radžius - opera ir Alė 
Steponavičienė - iždininkė.

Šalia šio komiteto buvo suda
rytos įvairiems reikalams at
skiros komisijos: Petras Alek
sa - meno reikalams, Danutė 
Bindokienė - šventės leidiniui, 
Algirdas Brazis - mecenatams, 
Salomėja Daulienė - ūkio rei
kalams, Salomėja Endrijonienė 
- poezijos dienoms rengti, Sil
vija Foti - spaudai anglų kalba, 
Rūta Juškienė -garbės svečiams 
kviesti, Alė Kėželienė - garbės 
svečiams priimti, Petras Petru
lis - radijo informacijai, Algis 
Putrius - renginių bilietai, Ma
rija Rėmienė - pokyliui organi
zuoti, Ramona Steponavičiūtė - 
nakvynių reikalams, Vladas 
Stropus - transportacijai, Jonas 
Tamulaitis - foto reikalams, Al
dona ir Ramojus Vaičiai - spe
cialiems renginiams ir Juozas 
Žygas - spaudai, informacijai 
lietuvių kalba. Čia tesuminėta 
tik komisijų pirmininkai, o šios

The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)
615 Main Street East 
HAMILTON, Ontario 
Telefonas: 528-6303 

komisijos taip pat turi savo tal
kininkus.

Lietuvių muzikos šventės me
tu, be abejonės bus du išskirti
ni ii- patys didžiausi renginiai — 
tai Septintoji dainų šventė ir 
Lietuvių operos spektakliai “I 
Lituani”. Be minėtų komiteto ir 
komisijų buvo sudarytas dar ats
kiras komitetas ir repertuaro 
komisija. Septintosios dainų 
šventės komitetą sudaro: Vac
lovas Momkus - pirmininkas, 
Mėta Gabalienė, Raimondas 
Korzonas, Faustas Strola - vice
pirmininkai, Danguolė Ilginytė 
- sekretorė, Alė Steponavičie
nė - iždininkė, Dalia Kučėnie
nė - JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė ir Rasa Kurienė - 
Kanados LB kultūros komiteto 
pirmininkė.

Šventės repertuarą ruošė spe
ciali komisija šios sudėties: Da
lia Viskontienė - pirmininkė, 
Algirdas Bielskus, Jonas Govė- 
das, Rita Kliorienė, Darius Po- 
likaitis, Faustas Strolia ir Lore
ta Venclauskienė. Komitetuose 
ir komisijose dirba patys darbš
čiausi visuomenininkai bei kul
tūrininkai. Tai didelio ryžto, 
drąsos ir sumanumo žmonės.

Dainų šventės repertuaro ko
misiją sudaro šiuo laiku patys 
aktyviausi muzikai, vadovaujan
tys chorams. Tad be abejonės 
jie geriausiai suvokė šventėje 
dalyvaujančių chorų pajėgumą 
ir parinko patį geriausią dainų 
repertuarą. Dainų šventė įvyks 
gegužės 26 d., 2 v.p.p. Illinojaus 
universiteto paviljone. Šventė
je dalyvauja net 22 suaugusių 
chorai, iš jų net 7 chorai iš Ka
nados ir 8 jaunių chorai. Drauge 
su orkestru (Vilniaus operos or
kestras), tautinių šokių šokėjais 
ir chori^ais iš viso į sceną išeis 
apie 1300 atlikėjų. Šventę paįvai
rins, kaip žinia, keletas tautinių 
šokių grupių iš Čikagos apylin
kių, o joms vadovauja Nijolė Pu- 
pienė.

Taigi Dainų šventės darbas ir
gi artėja į baigtį. Choristams di
riguos 10 dirigentų: Petras Ar- 
monas, Jonas Govėdas, Rita Klio
rienė, Raimondas Obalis, Da
rius Polikaitis, Gediminas Pur
lys, Viktoras Ralys, Emilija Sa- 
kadolskienė, Faustas Strolia ir 
Dalia Viskontienė.

O mums, mieli tėvynainiai, be
lieka į šventę sulėkti dideliais 
būriais iš arti ir toli, būtinai 
bent tūkstantine ar daugiau ir 
iš Kanados, ir gėrėtis mūsų kul
tūrininkų pasiekimais, gražiai 
Lietuvos garbei skambančia lie
tuviška daina. Tuo prisidėsime 

195 King Street West 
DUNDAS, Ontario 
Telefonas: 627-7459

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

prie šventės sėkmės, dalyvau
dami paremsime ir finansiškai 
tuos didžiuosius užmojus. O jei 
viešėsime ilgiau, turėsime daug 
progų gėrėtis ir kitais didžiai
siais renginiais.

Gegužės 15 d., pradedant šven
tę, dalyvausime Šv. M. Marijos 
Nekalto prasidėjimo šventovė
je, 2745 West 44 th str., 7.30 v.v. 
religiniame koncerte, skirtame 
50 metų į Sibirą trėmimams pri
siminti.

Kiek atsikvėpę, jau gegužės 17 
d. vakare skubėsime į Poezijos 
dienas, kur mūsų kūrėjai vaka
rais Jaunimo centre skaitys sa
vo kūrybą. Prasminga Premijų 
šventė - pokylis, kurį rengia 
Kultūros'taryba. Jame bus įteik
tos kultūrininkams premijos, 
pagerbti kūrėjai. Premijoms lė
šas skiria Lietuvių fondas.

Vienas iš didžiųjų ir gražiųjų 
renginių — operos “Lietuviai” 
du spektakliai - gegužės 19 ir ge
gužės 24 d.d. Morton H.S. audi
torijoje. Įsidėmėkime — tokių 
spektaklių neturėjome. Opero
je dalyvauja iš Lietuvos respub
likos operos teatro dirigentas, 
režisierius, keturi pagrindiniai 
solistai, baletas, choras, orkest
ras, meno vadovas, direktorius, 
dailininkė. Iš Lietuvos atveža
mi drabužiai ir scenovaizdžiai.

Šventėje dalyvaus ir Dainų 
šventės programai vadovaus fil
mų aktorė, šauni filmų žvaigž
dė, lietuvaitė Ann Jillian - Jū
ratė Nausėdaitė. Jau dabar do
misi TV ir didžiųjų laikraščių 
reporteriai šia iškilia asmeny
be, o be to, šventėje žada daly
vauti Lietuvos respublikos aukš
čiausiosios tarybos pirminin
kas Vytautas Landsbergis.

Gegužės 22 d. Marijos (H.S.) 
gimnazijos patalpose įvyks sve
čių - Vilniaus baleto - koncer
tas, o 28 d. ten pat gėrėsimės Lie
tuvos respublikos operos solis
tų ir orkestro atsisveikinimo 
koncertu. Šventės intarpuose ir 
kiti mažesni renginiai — šokiai 
jaunimui, meno parodos, susiti
kimų pažmoniai, berods, ir ope
ros užbaigtuvių balius.

Nors trumpai žvilgtelėjome į 
to milžiniško darbo bąigtį, ku
ris taip sparčiai artėja. Belieka 
mums glausti gretas, skubėti vi
sais keliais į Čikagą, į visus ren
ginius, o dabar atsiliepkime į 
JAV ir Kanados lietuvių bend
ruomenių šauksmą - SOS - pa
dėkite savo auka įveikti finan
sinius sunkumus. O išlaidos di
delės. Lietuvių muzikos šven
tės darbai yra skirti mūsų dai
nai ir kovojančiai tėvynei.



Po pirmojo iš planuojamų septynių Lietuvių fondo ruošiamų koncertų JAV-se, balandžio 7 d. Bostone. Solistai iš 
Lietuvos: (iš kairės) IRENA MILKEVIČIŪTĖ - sopranas, VIRGILIJUS NOREIKA - tenoras, GRAŽINA LANDS
BERGIENĖ - pianistė Nuotr. K. Daugėlos

Susipet^inkim.. .

Baritonas Antanas Sodeika EGIDIJUS MAŽINTAS

Prisimenant pirmąją nepriklausomos Lietuvos operą, statytą Kaune prieš 70 metų

1920 m. Kaune sukvietus visus 
dainininkus, buvo nuspręsta sta
tyti G. Verdi operą “La Travia
ta”. Baritonų atsirado net trys: 
Juozas Bieliūnas, Aleksandras 
Kačanauskas (visi baigę Peter
burgo konservatoriją) ir Anta
nas Sodeika. Visiem trim buvo 
pavesta paruošti Žermono vaid
menį. Pirmoji Violetta — Adelė 
Galaunienė. Diriguoti buvo pa
kviestas J. Tallat-Kelpša.

Išaušo 1920 m. gruodžio 31 d. 
Prasideda operos uvertiūra. 
Pirmą kartą pakyla Lietuvos 
operos teatro uždanga. Žermono 
vaidmenyje — jaunasis Antanas 
Sodeika. Taip prasidėjo žymaus 
lietuvių operos baritono teat
rinė veikla Lietuvoje, kuri tę
sėsi ilgus dešimtmečius.

Paskatintas pasisekimo, jau
nasis dainininkas ryžtasi vykti 
Italijon pasitobulinti daina
vimo srityje. Naujoje šalyje vis
kas įdomu, daug kas traukia. 
Pirmoji opera, kurią pamato, 
tai Verdi “Aida” (“Konstancos” 
teatre). Grandiozinis pastaty
mas; scenoje pasirodo net gyvi 
kupranugariai! Efektingas or
kestro grojimas tarsi užburia 
Antaną. Tuoj pastebi, kad italų 
operų pastatymuose daugiausia 
dėmesio kreipiama į gerą, gra
žų vokalą, o tik paskui į režisū
rinius dalykus. Sėdėdamas VI 
aukšte su klavyru rankose dai
nininkas pasižymėdavo pieštu
ku pastabas. Tuo būdu spektak
liai virsdavo ištisomis pamoko
mis.

Dainavimo profesorius Busti
ni, paklausęs lietuvio dainavi
mo, nusistebėjo: “Prisipažinsiu, 
matau pirmą kartą dainininką 
iš šiaurės krašto, kurio balsas 
taip tinka italo ausiai. Moky
kitės — artisto ateitis jums už
tikrinta.”

Romoje tuo metu gyveno ne
mažai lietuvių. Vien muziką 
studijuojančių susidarė apie 
15 asmenų. Kas antrą savaitę 
sekmadieniais suėję diskutuo
davo apie besimokomus dalykus.

A. Sodeika susiranda kitą 
pedagogą Rosati, kuris, po sėk
mingo darbo teatre, turėjo iš
eiti į pedagogo darbą dėl pablo
gėjusios sveikatos. Nusiperka 
G. Verdi operos “Rigoletto” kla- 
vyrą ir drauge su pedagogu Ro
sati studijuoja bei ruošia ka
raliaus juokdario Rigoletto 
vaidmenį.

Kartą sėdėdamas prieškamba
ryje būsimas operos solistas 
išgirsta nuostabų balsą. Tai 
buvo pasaulinio garso tenoras 
Beniamino Gigli (1890-1957), 
kuris mokėsi taip pat pas Ro
sati. Įžymiajam tenorui išvykus 
dainuoti į Niujorko “Metropo
litan” operą, kartu išvyko ir 
Rosati padėti mokiniui, kad ne
nukryptų nuo itališko dainavi
mo metodo. Vėliau, 1924 m., A. 
Sodeika, išvykęs gastrolių į 
Ameriką, aplankė savo dainavi
mo mokytoją.

Solistas ANTANAS SODEIKA - 
pirmasis Žermonas Verdi operoje 
“Traviata”

Solistas ANTANAS SODEIKA 
1925 m. Jis yra gimęs 1890.1.23, 
miręs 1979.IX.12 Vilniuje

Tenoras Gigli ir kitas Rosati 
mokinys baritonas Benvenuto 
Franci (1891-1985) pasirodė A. 
Sodeikai simpatingi ir nuošir
dūs bičiuliai. Vėliau su Franci 
A. Sodeika dar kartą susitiks 
įžymiojoje Milano “La Scala”, 
kur Bizet operoje “Carmen” B. 
Franci nuostabiai atliko Esca- 
millo vaidmenį.

Antrą kartą atvykęs Italijon, 
A. Sodeika išbuvo apie 7 mėne
sius. Mintinai išmoko Figaro, 
Žermonto, Rigoletto vaidmenis 
itališkai, tačiau, gerai nemo
kėdamas kalbos, nedrįso pasiro
dyti italų operų scenose. Be to, 
jau buvo sukūręs šeimą ir lau
kiamas Kaune, kur buvo kviečia
mas pastoviai dirbti valstybės 
operoje.

Kanauninkas J. Tumas-Vaiž
gantas, didelis Sodeikos talento 
gerbėjas, ant padovanotos foto
grafijos užrašė: “Giliai mano 
simpatijai artistui Sodeikai, 
kurio balsu aš ir mirdamas gė
rėsiuosi. —1923. I. 10.”

“Veltui ginčintumės, kieno 
čia daugiau nuopelno: rež. Sut
kaus ar vaidintojo Sodeikos, 
kad mes gavome kenčiančio 
juokdario tipą, kurio galėtų 
pavydėti geriausieji Europos 
teatrai. Tai pasakę yra ir tie 
mūsiškiai, kurie gerai pažįsta 
Europos sceną”, — tdip rašė 
“Lietuvos balsas” (1921. XI. 19). 
O kritikas Žadeika, rašydamas 
apie tą patį spektaklį “Lietu
vos” dienraštyje, pastebėjo: 
“Taip pat didelė pažanga A. So
deikos balse su aiškia dikcija, 
todėl ir visos rolės atlikimas 
sudarė nepaprasto įspūdžio, 
parodžiusio A. Sodeikos esantį 
tikro artisto talentą”.

A. Rubinšteino operos “De
monas” ypač sudėtingas ir sun
kus pagrindinis vaidmuo, bet 
kartu ir dėkingas — galintis 
atskleisti visą dainininko ta
lentą (yra net 5 arijos). A. So
deikos sukurtas pagrindinis 
operos personažas buvo labai 
panašus į dainininko Vrubelio 
paveikslą: giliai kenčiantis, 
subtiliai derinantis įvairias 
balso skales, dramatiškas.

A. Sodeika ypač mėgo Figaro 
vaidmenį Rossini operoje “U 
Barbiere di Siviglia”. Jame 
reikia ypatingai geros balso 
valdymo technikos ir meistriš
kumo. A. Sodeika ir su šiuo vaid
meniu puikiai pasirodydavo. 
Būdamas labai užimtas teatre, 
solistas neturėdavo laiko kon
certams. Bet ir jų tekdavo ne
mažai atlikti. Pvz. 1928 m. atvy
kęs į JAV per porą mėnesių at
liko net 30 koncertų.

* * *

A. Sodeikos dėdė K. Miliūnas, 
gyvenęs JAV, pakvietė dar visai 
jauną Antanuką 1907 m. atvykti 

Amerikon. Filadelfijoje gyveno 
tuo metu daug lietuvių. Buvo 
net dvi parapijos. Susipažinęs 
su Šv. Kazimiero parapijos kle
bonu Gudeliu-Hodell, pradėjo 
dainuoti šios parapijos chore 
— tenoru. Už pirmus dešimt su
taupytų dolerių įsigijo padėvė
tus vargonėlius — fisharmoniją. 
Vakarais, kai visi namiškiai il
sėdavosi, išsitraukęs vargonė
lius mokydavosi groti. Kai pra
moko atlikti choro giedamas Mi
šias, vargonininkas leisdavo jas 
groti bažnyčioje, o pats diriguo
davo. Vėliau dvejus metus sėk
mingai vargoninkavo Čikagoje.

A. Sodeikai atvykus į Mahanoy 
City įvyko toks atsitikimas. Vie
na anglė, paklausiusi Antano 
dainavimo, sukvietė dainavimo 
specialistus, kurie paklausę 
nustebo. O senyvas profesorius 
pasakė: “Jaunuoli, tavo gerklėje 
aukso kasyklos, tik semk tą auk
są”. Nuo tada busimoji Lietuvos 
operos pažiba pradėjo kreipti 
sistemingą dėmesį į vokalą. 
Nors už dainavimo pamokas tek
davo ir daug mokėti, tačiau pi
nigų nesigailėjo. Vargoninkauti 
taip pat sekdavosi. Turėjo net 
du chorus: suaugusių ir mergai
čių. Su choru rengdavo vakarė
lius, spektaklius, koncertus. 
O 1918 m. Skrantone, vykstant 
Amerikos lietuvių katalikų sei
mui, pastatė M. Petrausko ope
rą “Birutė” ir operetę “Adomas 
ir Ieva”. Spektaklį dirigavo 
Strumskis, o Sodeika atliko Ado
mo vaidmenį. Šį spektaklį ste
bėjo net 1300 žiūrovų. Spektak
lis pavyko, ir vietiniai ameri
kiečių laikraščiai jį gyrė, pa
brėždami, kad lietuviai turi sa
vo nacionalinę operą, kad jų mu
zika graži.

Niujorke A. Sodeika pirmą 
kartą išvydo dainuojantį rusų 
bosą Fiodorą Šaliapiną. Vėliau 
jau Valstybės teatre Kaune te
ko susitikti su šiuo dainininku, 
dainuoti kartu ir pabendrauti.

Gyvenant JAV, įvyko ir kurio
zas: nebūdamas Amerikos pilie
čiu, A. Sodeika buvo paimtas į 
kariuomenę. Tik po keturių mė
nesių buvo paleistas neva dėl 
blogos sveikatos. Vėliau paaiš
kėjo, kad iš trylikos to kvartalo, 
kur gyveno dainininkas, pašauk
tų į JAV kariuomenę naujokų li
ko gyvi tik trys .. .

Po to Amerikoje A. Sodeika 
baigė konservatoriją diplomu 
nr. 27. St. Šimkus, apibūdinda
mas A. Sodeikos veiklą Ameri
koje, pastebėjo: “A. Sodeika 
buvo vienu pačių stipriausių 
šulų, organizatoriumi, kuris 
nepailstamai ugdė ir plėtė tą 
tautinį kultūrinį kilimą. 1915 
m. jo darbas jau buvo gerai įsiū
buotas. Visą mano buvimo laiką 
nuo 1915 m. iki 1920 m. A. Sodei
kos lietuviškojo meno srityje 
darbas buvo stipriai jaučiamas 
ir gražiai vaisingas. Jis yra iš 
pačių svarbiųjų buvusių pionie
rių mūsų muzikos kultūros už
jūryje”.

Štai kokia asmenybė grįžo į 
Lietuvą ir daug pasidarbavo 
1 ietuviškojo operos meno žanrui.

Atsiųsta paminėti
Antanina Garmutė, IŠĖJO BRO

LIAI. Dokumentinės apybraižos. 
Apie tuos, kurie ėjo erškėčiuotu 
Laisvės kovų keliu. Surinkta daug 
dokumentinės medžiagos apie Lie
tuvos partizanų kovas prieš sovie
tinę okupaciją. Daug autentiškų 
nuotraukų iš partizanų veiklos. 
Leidinio autorė - buvusi Sibiro 
tremtinė, išleisdinusi savo pergy
venimus Sibire “Ąžuolų randai”. 
Knyga “Išėjo broliai”, 196 psl., iš
leista Kaune 1990 m. 30.000 tiražu. 
Atsakinga redaktorė - Birutė Jo- 
nelienė, iliustracijos - Germos 
Sakalauskienės, nuotraukos - 
Adelės Krutulienės, techninis re
daktorius - V. Binkevičius. Spaus
dino “Spindulio” spaustuvė.

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Artėjanti lietuvių muzikos 
šventė Čikagoje mums duos 
progą susipažinti su Lietuvos 
operos ir baleto teatro aukš
čiausio lygio meninėmis pajė
gomis. Keičiantis padėčiai Lie
tuvoje, vykstant nuolatiniams 
neramumams, mūsų didžiai 
gerbiamas ir labai visų lauk
tas Aukščiausiosios tarybos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis negalės atvykti, nes pa
reiga likti Lietuvos sargyboje 
jam yra svarbiausias gyvenimo 
uždavinys. Nors tą faktą tenka 
apgailestauti, bet reikia gėrė
tis jo sugebėjimu atskirti svar
biausius dalykus.

Solistas Virgilijus Noreika 
išeivijai jau yra pažįstamas iš 
jo buvusių gastrolių šitame že
myne. Tai jau pasaulinio garso 
pasiekęs solistas, sukūręs net 
38 operų pagrindinius vaidme
nis, gastroliavęs Paryžiuje, 
Vienoje, Prahoje, Milane, Ber
ne ir kitur. Šalia lyrinių vaid
menų, Noreika sukūrė stiprius 
dramatinius charakterius “Tos- 
koje”, “Meilės eliksyre”, “Faus
te” ir “Carmen”. 1957 m. baigęs 
Lietuvos konservatorijoj Kip
ro Petrausko klasę, jis debiu
tavo “Eugenijaus Onegino” 
operoje, vėliau tapo konserva
torijos dainavimo profeso
riumi.

Solistė Irena Milkevičiūtė, 
pasireiškusi kaip ilgą muzi
kos kelią nuėjusi solistė, pra
dėjusi su kanklių muzikos spe
cialybe, vėliau studijavusi dai
navimą pas garsųjį Kiprą Pet
rauską, išaugo į aukštos klasės 
operos solistę. Ji yra visos ei
lės premijų laureatė. Mokėsi 
ir Milano “La Scala” operoje. 
Jos pagrindiniai vaidmenys 
yra Desdemona (“Otelio”) ir 
Margarita (“Fauste”). Ji sukū
rė labai įspūdingą Normą tos 
operos pagrindiniame vaidme
nyje. Dainavo Varšuvos didžia
jame teatre “Pikų damos” prem
jeroje, gastroliavo Paryžiuje, 
Taline, Lodzėje, dalyvavo ir 
Čikagos operos “Trubadūrų” 
pastatyme.

Solistas Vincentas Kuprys, 
vaikystę ir jaunystę praleidęs 
Sibiro tremtyje, nepalūžo, su 

STASĖ PLATIENĖ

Lietuvai
Aš myliu Lietuvą tėvynę,
Ir pareigos širdy neprarandu, 
Krauju jos vardą įrašyti 
Į šaltą akmenį grindų.
Ir išbučiuoti grindinį Katedros, 
Priglust prie kryžiaus šalia jos, 
Ir atiduot lietuviškąją širdį 
Už laisvę mūsų Lietuvos.
Aš išbučiuoti visą žemę noriu, 
Pajust jos pulsą, lengvai atsikvėpt, 
Te žvakės mirkčioja ir laimina altoriai. 
Aš negaliu širdy žaizdos paslėpt.
Susikabinkim rankomis, broliai lietuviai, 
Lyg Baltijos kely-vieninga grandine, 
Į priekį ženkim Lietuvos didvyriai, 
Uždenkim laisvę krūtine!
Pavirskime granito siena,
Neperšaunama, nesudeginama ugnimi, 
O jeigu reik, pavirskim ąžuolais ir plienu, 
Tėvyne, mes su Tavimi!
Šilutė, Lietuva

Poetas ANTANAS MIŠKINIS Vilniuje prie Gedimino pilies

dideliu užsispyrimu ėjo savo 
įgimto talento keliu, pagaliau 
pasiekė operos solisto lygį, at
likdamas įvairius vaidmenis 
“Don Giovanni”, “Don Carlos”, 
“Tannhaeuserio”, “Fidelio” ir 
kitose operose. Atliko solines 
dalis Verdi “Requiem” ir Be- 
ethoveno “Missa solemnis”. 
Dainavo įvairiuose užsienio 
teatruose.

Solistas Arvydas Markauskas, 
Virgilijaus Noreikos mokinys, 
jauniausias iš visų atvykstan
čių solistų, baigęs Lietuvos 
konservatoriją, atliko įvairius 
vaidmenis operose “Rigoletto”, 
“Don Carlos”, “La Boheme” ir 
kitose, dalyvavo Jugoslavijos 
tarptautiniame festivalyje. Jis 
išeivijai yra pažįstamas iš Či
kagos operos pastatymo “Mei
lės eliksyras”.

Kartu su solistais atvyksta 
kompozitorius Juozas Širvins- 
kas, sukūręs eilę muzikos vei
kalų, balades fortepionui, so
netus smuikui ir fortepionui, 
visą eilę kamerinės muzikos 
kūrinių. Šiuo metu jis eina Lie
tuvos operos teatro meno vado
vo pareigas.

Janina Malinauskaitė, dide
lio talento menininkė, sukū
rusi per 80 operų ir dramų sce
novaizdžių, yra taip pat žino
ma kaip parodose dalyvaujan
ti dailininkė. Režisierius Eli- 
gijus Domarkas, šiuo metu ei
nantis Lietuvos teatro vyriau
sio režisieriaus pareigas, stu
dijavo Berlyne, režisuoja ope
ras ir su jomis pasirodė toli už 
Lietuvos ribų. Dirigentas V. 
Viržonis, Lietuvos konserva
torijos docentas, yra dirigavęs 
Kauno, Rygos, Talino, Maskvos 
ir Varšuvos teatruose.

Reikia tikėtis, kad tie bran
gūs ii' mieli svečiai džiugins 
išeiviją savo talentais ir turės 
progą juos pademonstruoti. Iš
eivija yra vaisinga ir svetinga, 
tai ir jų buvimą padarykime 
kaip galint malonesnį, gausiu 
dalyvavimu juos pradžiugin
dami ir savo dosnia pinigine 
auka palengvindami organiza
toriams padengti milžiniškas 
to grandiozinio festivalio iš
laidas. Tai prasmingas inves
tavimas į išeivijos dvasinio 
peno ir atgaivos aruodą.
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d Kiiiiiitmii veikloje
Albinas Valentinas, Skuode 

1908 m. lapkričio 20 d. gimęs žur
nalistas, pasižymėjęs humoru ir 
feljetonais, mirė 1967 m. kovo 6 
d. Čikagoje, kur bičiuliai jį vadin
davo “peklininku”. Algis Grigas 
tada buvo pažadėjęs išleisti velio- 
nies raštus, bet jie dingo sesers nu
vežti Niujorkan. 1990 m. rudenį 
juos surado niujorkietis rašyto
jas ir žurnalistas Paulius Jurkus. 
Savo pažadą dabar žada tesėti Či
kagos kelionių agentūros “GT In
ternational” vadovas Algis Gri
gas.

XIV-ją Eugenijaus Kriauče- 
liūno jauninto premiją laimėjo 
Hartforde, Conn., gyvenantis 
Tomas Nenortas. Vertintojų ko
misijai, kurią sudarė JAV LB at
stovas kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos atstovė Lina Žliobienė, 
JAV lietuvių jaunimo sąjungos 
pirm. Sigutė Snipaitė, Kriauče- 
liūnų šeimos atstovės Regina Ku- 
čienė ir Vida Jonušienė, buvo pa
siūlyta dešimt kandidatų. Tūks
tančio dolerių premiją ji savo po
sėdyje kovo 17 d. Čikagoje vien
balsiai paskyrė Tomui Nenortui 
už jo aktyvią 1990 m. veiklą jau
nimo eilėse, visuomeniniu, orga
nizaciniu ir politiniu požiūriu 

. geriausią atstovavimą Lietuvai 
ir lietuviams.

Lietuvių muzikos šventės ren
ginius Čikagoje papildys tradici
nės “Poezijos dienos”, jau aštuo
nioliktą kartą įvyksiančios Jauni
mo centre. Šįkart joms tenka tik 
vienas gegužės 17, penktadienio, 
vakaras, nes gegužės 18, šeštadie
nio, vakarą yra užėmusi JAV LB 
kultūros tarybos XI-ji premijų 
įteikimo šventė. Sutrumpintos 
“Poezijos dienos” bus skirtos 1951 
m. išleistos antologijos “Žemė” 
keturiasdešimtmečiui. Antologi- 
jon buvo įjungti penki poetai — 
Juozas Kėkštas, ją redagavęs Ka
zys Bradūnas, Alfonsas Nyka-Ni- 
liūnas, Vytautas Mačernis ir Hen
rikas Nagys. į žemininkų eiles 
įrikiuotinas ir antologijai studi
jinį įvadą parašęs Juozas Girnius. 
XVIII-sias “Poezijos dienas” ren
gia Jaunimo centro moterų klubas, 
o programą organizuoja Algirdas 
Titus Antanaitis, norintis sutelkti 
visus gyvus žemininkus, kurių gre
tas praretino jau 1944 m. rugsėjo 
7 d. Žemaičių Kalvarijoje žuvęs 
Vytautas Mačernis ir Varšuvoje 
1981 m. balandžio 16 d. miręs Juo
zas Kėkštas.

JAV LB kultūros taryba jau 
skirsto 1990 m. tūkstančio dole
rių premijas, kurių mecenatas 
yra JAV lietuvių fondas. Dailės 
premijos laureatas fotomeninin
kas Algimantas Kezys buvo pa
skelbtas parodos “Dailė 91” ati
daryme Lemonte, Lietuvių dailės 
muziejuje. Parodos dalyvius svei
kino JAV LB kultūros tarybos 
pirm. Dalia Kučėnienė, o premi
jos paskyrimą A. Keziui pranešė 
vertintojų komisijos pirm. Da
lia Šlenienė. Muzikos premiją 
Čikagos lietuvių operos meno va
dovui Alvydui Vasaičiui paskyrė 
Aleksandro Kučiūno vadovauja
ma vertintojų komisija — Dana 
Stankaitytė, Antanas Linas, Vac
lovas Momkus ir Jonas Vaznelis. 
Premijos bus įteiktos Jaunimo 
centre Čikagoje gegužės 18 d.

Lietuvos istorijos ir etnogra
fijos muziejaus direktorius Eu
genijus Skrupskelis vasario mė
nesį iš Vilniaus Čikagon atvežė 
radinius kilnojamai parodai “Lie
tuvos prisiminimai”. Jai yra skirti 
XIX š. pabaigos ir XX š. pradžios 
tautiniai drabužiai, atstovaujan
tys Žemaitijai, Klaipėdos kraštui, 
Suvalkijai, Dzūkijai ir Aukštaiti
jai, dvidešimt penkios medinės 
šventųjų skulptūros, 1926-60 m. 
fotografuoti Lietuvos kaimo vaiz
dai. “Lietuvos prisiminimų” pa
rodas lietuvių kolonijose rengia 
Vilniuje veikiantis Lietuvos is
torijos ir etnografijos muziejus 
su Lituanistikos tyrimo ir studi
jų centru Čikagoje. Pirmąją “Lie
tuvos prisiminimų” parodą kovo 
9-10 d.d. Detroite, Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos kultūros 
centre, atidarė abiejų instituci
jų vadovai — Eugenijus Skrupske
lis ir dr. Jonas Račkauskas. Jiedu 
šių parodų rengimą sutarė Vilniu
je, o rodinių atvežimą į JAV fi
nansavo Vilniuje įsteigta firma 
“Inoveca” ir jos generalinis di
rektorius Eugenijus Šalčius. Ant
roji paroda kovo 15-17 d.d. Čika
goje, M. K. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre, buvo atidaryta 
Lietuvos garbės konsulo V. Klei
zos. Etnografinė paroda “Lietu
vos prisiminimai” iki rudens lan
kysis kitose lietuvių kolonijose, 
ilgiau sustodama Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuj Čikagoj.

Tarptautinę nuotraukų parodą 
“Vyras fotomene” Tartu mieste 
surengė Tarptautinė fotografijos 
meno federacija (FIAP) ir Estijos 
fotomenininkų sąjunga, sutrauku
sios pustrečio tūkstančio nuotrau
kų iš 27 pasaulio šalių. FIAPo si
dabro medalį už nuotraukų seriją 
“Vilniaus kardiologijos centras” 
laimėjo vilnietis Petras Katakaus- 
kas.

Prof. dr. Rolandas Pavilionis, 
1990 m. gruodžio pabaigoje iš
rinktas aštuoniasdešimt pirmuoju 
Vilniaus universiteto rektoriumi, 
sausio 29 d. pakeitė aštuoniasde
šimtąjį rektorių akademiką prof, 
dr. Joną Kubilių, universitetui 
vadovavusį trisdešimt dvejus me
tus. Įvesdinimo iškilmėje Vilniaus 
universiteto akademinis choras 
su savo vadovu Rimantu Zdanavi
čiumi atliko renesanso laikų svei
kinimus. Rinkimų rezultatus per
skaičius komisijos pirm. Algirdui 
Šidlauskui, atsisveikinimo žodį 
tarė akademikas prof. dr. Jonas 
Kubilius, džiaugdamasis, kad jo 
įpėdiniu išrinktas kilnus ir iš
mintingas žmogus. Prof. dr. R. Pa- 
vilionį jis papuošė rektoriaus gran
dine, negalėdamas įteikti skept
ro, kuris turbūt jau daug metų 
yra Ermitažo muziejaus seifuose 
Leningrade. Ginti Vilniaus uni
versiteto garbę prisiekė naujasis 
rektorius prof. dr. R. Pavilionis, 
jį ir Lietuvą laikantis viena šeima. 
Lietuvos aukštųjų mokyklų rekto
riai, studentai ir visuomenės at
stovai sveikino rektorių prof. dr. 
R. Pavilionį, o choras jam sugie
dojo “Ilgiausių metų”.

Su abiejų rektorių mintimis, 
liečiančiomis Vilniaus universi
teto praeitį ir ateitį, supažindino 
sausio 5 d. “Tiesoje” paskelbti du 
atskiri pasikalbėjimai: akademiko 
prof. dr. J. Kubiliaus “Universi
teto garbė — tautos garbė” ir prof, 
dr. R. Pavilionio “Galimybės dar 
neatskleistos”. Akademikas prof, 
dr. J. Kubilius prisiminė lem
tinguosius metus: “Visą gyvenimą 
stengiausi būti ištikimas dvasi
nėms lietuvių tautos vertybėms, 
tad mano mintys, idealai negalėjo 
pasikeisti. Universitetas buvo 
pirmosiose Sąjūdžio gretose. Visa 
siela sveikinau šį judėjimą, pats 
jame dalyvavau. O kiek mūsų pro
fesorių, dabartinių ir buvusių stu
dentų ėjo su Sąjūdžio vėliava! . . . 
Sąstingio epocha nebuvo visiškai 
sušaldžiusi Universiteto širdies. 
Ji pulsavo, ji plakė, nors ne kar
tą buvo taikytasi į švenčiausius 
dalykus. Ar žinote, kiek įsakmių 
rekomendacijų, beveik nurodymų 
Maskva atsiuntė kai kuriuos da
lykus dėstyti rusų kalba? Po jais 
slypėjo pikta užmačia — pereiti 
tik prie vienos kalbos. Atlaikė
me. Universiteto dėstytojų dėka 
visą laiką buvo stengtasi, kiek įma
noma, objektyviai aiškinti Lietu
vos istoriją, supažindinti studen
tus su lietuvių išeivių kūryba ...” 
Prof. dr. R. Pavilioniui rūpėjo 
ateitis: “Tarp kitų dalykų reikės 
sudaryti ir realizuoti aiškią, siste
mingą Universiteto tarptautinių 
mokslo ryšių plėtojimo, moksli
ninkų mainų ir stažuočių progra
mą. Ji turi būti pagrįsta viešumu, 
konkurencija ir atsiskaitomumu, 
o ne moksliniu turizmu. Šalia Ry
tų, JAV mokslo centrų turime kur 
kas plačiau ir intensyviau bend
radarbiauti su Europos — Šiaurės 
šalių, Didžiosios Britanijos, Vo
kietijos, Prancūzijos universite
tais ir mokslo centrais ...”

Poeto Antano Miškinio (1905- 
1983) aštuoniasdešimt šeštąjį gim
tadienį vasario 11 d. Vilniaus dra
mos teatre paminėjo iš Utenos 
krašto kilę vilniečiai ir iš ten at
vykę svečiai. A. Miškinis, vienuo
lika metų kalintas sovietinėse Si
biro tremties stovyklose, gimė da
bartinio Utenos rajono Juknėnų 
kaime prie Daugailių. A. Miškinio 
tėviškėje juknėniškiai yra pastatę 
koplytstulpį. Viešėdami Vilniuje, 
jie aplanko ir gėlėmis papuošia jo 
kapą. Vilniaus dramos teatre su
rengtame minėjime atsiminimais 
dalijosi kartu su A. Miškiniu Si
bire kentėję tremtiniai bei kiti 
jo vėlesnės dvasinės nelaisvės liu
dytojai. Prof. V. Jakelaitis poetą 
A. Miškinį įjungė lietuviškiausion 
Lietuvos istorijos dalin. Aktoriai 
skaitė daug kentėjusio A. Miški
nio poezijos posmus. Minėjimo 
dalyviai taipgi turėjo progą iš
girsti ir paties A. Miškinio balso 
įrašą. Utenos kultūros rūmų liau
dies teatras atliko rež. A. Eigir- 
dienės inscenizuotą A. Miškinio 
beletristinių atsiminimų “Žalia- 
duonių gegužė” spektaklį. Tie 
beletrizuoti atsiminimai yra vie
nintelis A. Miškinio proza para
šytas kūrinys, atspindintis gim
tąjį Juknėnų kaimą XX š. pra
džioje. V. Kst.
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ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p. Vilniaus žalgiriečiai futbolininkai per rungtynių pertrauką. Jie sausio 

24 d. Čikagos priemiestyje - Frankforte rungėsi su profesionalų “Power” 
komanda Nuotr. Ed. ŠulaičioMOKA UŽ:

90-179 d. term, ind......... 81/2%
180-185 d. term, ind......... 81/2%
1 metų term, indėlius..... 81/4%
2 metų term, indėlius..... 81/z%
3 metų term, indėlius..... 8'/2%
1 metų GlC-met. palūk. .. 9’/4%
2 metų GlC-met. palūk. .. 91/2%
3 metų GlC-met. palūk. .. 9’/z%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 8’/2% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ... 81/2% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 91/4% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 91/2% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 9'/2% 
Taupomąją sąskaitą ...... 71/z%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 8 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki ... 53/4%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 48 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

CHOICE
"Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD”
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS
• (VAIRIŲ 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

professionals inc. Realtor

Kokia 
jūsų namo 

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

I . 
an independent member broker

232-9000 
res: 231-2839

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS I NAMUS
--------------------------------- o-------------------------- ■.------

MARGIS DRUG STORE TURI “LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERI)

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

Tel. 231 -5641 , namų 766-5857

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 121/4%
Sutarties paskolas 

nuo ................ 121/4%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 101/2%
2 metų ................. 103/4%
3 metų ................. 11 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų .....  101/2%

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

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

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

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 

Telefonas 762-7775

Vilniaus “Žalgiris” žaidė 
Čikagoje su profesionalais 
Vilniaus “Žalgirio" futbolo ko

manda, vasario 20 atvykusi paviešėti 
į Čikagą, vasario 24 popietę viename 
iš tolimesniųjų Čikagos priemiesčių 
— Frankforte žaidė salės futbolo 
rungtynes su Čikagos “Power” fut
bolininkais. Šios rungtynės dar ge
rokai prieš žalgiriečių atvykimą 
sukėlė kontraversijų — rašė net di
džioji Čikagos amerikiečių spauda. 
Kaip buvo galima laukti, rungtynes 
norėjo sužlugdyti Maskva, kuri žal
giriečius apskundė FIFA įstaigai. 
Ši savo keliu parašė raštą JAV fut
bolo vadovybei, kad ji įspėtų “Po
wer” vadovybę ir rungtynes atšauk
tų. Tačiau “Power” vadovai nepabū
go, nors pačias rungtynes sugalvo
jo pavadinti “draugiškomis”, kas iš 
tikrųjų ir atitiko jų pobūdį.

“Nėra to blogio, kas neišeitų į 
gera”, sako lietuviškas posakis. 
Tokiu būdu šias rungtynes nemo
kamai išreklamavo taip, kad pub
lika netilpo į salę (susirinko dau
giau negu 2000 žmonių, kurių daliai 
reikėjo stovėti). Tie, kurie atėjo, 
pamatė visai gero lygio rungtynes, 
nežiūrint, kad žalgiriečiams buvo 
pirmasis tokio pobūdžio futbolo 
susitikimas. Ir nedaug trūko, kad 
jie būtų laimėję, dargi žaidžiant 
su profesionalų komanda, kuri vien 
tik salės futbolą težaidžia (lauke 
ji nerungtyniauja).

Rungtynės baigėsi 6-4 čikagiečių 
naudai. Taigi vilniečiai atsiliko 
tik vienu įvarčiu (už vieną įvartį 
salės futbole duodami 2, o kai ku
riais atvejais 3 taškai). Buvo žai
džiami keturi kėliniai po 12 minu
čių, ir žaidėjus buvo galima keisti, 
kiek tik norima ir bet kada, net ne- 
sustabdžius žaidimo. Kamuolys ga
lėjo atsimušti ne tik nuo šoninių 
sienų, bet ir nuo galinių. Taigi žai
dimas žalgiriečiams buvo visiškai 
naujas. Jie betgi per vieną trumpą 
treniruotę jį pajėgė gana neblogai 
įsisavinti ir ilgesnį rungtynių lai
ką gerokai puolė profesionalus. 
Reikėjo tik daugiau sėkmės ir būtų 
laimėję.

Žalgiriečių naudai įvarčius pelnė 
Gytis Kavaliauskas ir Aurelijus 
Skarbalius. Vyr. treneris Benja
minas Zelkevičius, kaip atrodo, 
darė nemažai klaidų, greičiausiai 
dėl nepakankamo salės futbolo plo
nybių patirties. Tačiau, aplamai, 
žalgiriečiai žaidė gerai, ką įvertino 
ir “Power” komandos vadovai, saky
dami, jog vilniečiai pasirodė ge
riausiai iš visų Europos komandų, 
su kuriomis jiems yra tekę rungty
niauti. O tai jau didelis įvertinimas.

Svečiams iš Vilniaus (jų buvo 25), 
pakviestiems Algio Grigo vadovau
jamos turizmo firmos, per 5 praleis
tas dienas Čikagoje buvo surengti du 
priėmimai: “Lituanicos” futbolo 
klube ir Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte. Buvo parodyta daug ame
rikiečių ir lietuvių kultūrinių bei 
visuomeninių įstaigų.

Vietos lietuviai svečiams skyrė 
nemažai dėmesio. Daug tautiečių 
atsilankė į žalgiriečių rungtynes, 
nežiūrint, kad jos vyko tolimame 
priemiestyje — Frankforte. Iš Či
kagos vasario 26 žagiriečiai paju
dėjo į šiltąją Floridą, kur irgi pra
leido visą savaitę. Ed. Šulaitis

Siūlo Lietuvoje atgaivinti 
buvusius sporto klubus
Lietuvos sporto veteranas D. Ilgū

nas, neseniai Lietuvoje vėl pradėta
me leisti šaulių organizacijos ofi
cioze “Trimite” (1990 m. spalio mėn. 
numeryje) parašė ilgą straipsnį, ku
riame pasisako už prieškarinių lai
kų sporto organizacijų bei klubų 
atgaivinimą. Taip pat jis yra už tai, 

Vilniaus “Žalgirio” futbolo komandos vyr. treneris BENJAMINAS ZEL
KEVIČIUS (dešinėje) po rungtynių prieš profesionalus su Čikagos “Li- 
tuanicos” klubo veteranu JONU ŽUKAUSKU, kuris prieš susitikimą pub
likai pristatė komandų žaidėjus Nuotr. Ed. Šulaičio

kad Lietuvos sporto gyvenimui vado
vautų ne kūno kultūros ir sporto 
departamentas, bet 1922 m. įsteigti 
Kūno kultūros rūmai.

“Kodėl šiandien neatkūrus Šančių 
šaulių klubo “Kovas”? Juk atsikūrė 
Lietuvos šaulių sąjunga. Reikia 
manyti, ji gyvuos ir stiprės. Šian
dien Šančiai taip pat dar gyvi ir 
ateity gyvuos. “Kovo” šešėlis slan
kioja po Šančius ir laukia savo at
gimimo",— rašo D. Ilgūnas.

Toliau čia minimo straipsnio au
torius rašo apie reikalą steigti Lie
tuvos gimnastikos ir sporto federa
ciją (LGSF). Dėl to jis teigia:

“Šiandien atkurta krikščionių 
demokratų partija, Ateitininkų 
sąjunga, pakilęs religinis aktyvu
mas, grįžta tikėjimas. Tai tas pa
grindas, ant kurio laikėsi ir gyvavo 
vienas seniausių Lietuvos sporto 
klubų (įkurtas 1922 m.) — Lietuvos 
gimnastikos ir sporto federacija 
(LGSF). Tad jam atkurti taip pat 
yra visos sąlygos. Šis klubas buvo 
ne mažiau populiarus, neužmirštami 
jo steigėjai K. Dineika, prof. Ere
tas, klubo pirmininkai J. Kudirka, 
prof. Vitkus, B. Bučinskas. LGSF 
ypač garsėjo savo lengvaatlečiais 
bei stipriomis krepšinio ir futbolo 
komandomis . ..”

Po to jis mini ir Lietuvos fizinio 
lavinimosi sąjungą (LFLS), saky
damas:

“Būtina kalbėti ir apie Lietuvos 
fizinio lavinimosi sąjungos atkū
rimą. Šia tema jau buvo rašyta 
spaudoje, diskutuota, tačiau Kū
no kultūros ir sporto departamen
tas idėjai nepritarė ir vietoj LFLS 
buvo įkurta nauja sąjunga — Lietu
vos K. Dineikos sveikatos sąjunga. 
Man, kaip buvusiam aktyviam LFLS 
nariui, šis klausimas labai opus. 
Manau, kad šiemet, švenčiant minė
to klubo 70 metų sukaktį, Kauno 
sporto visuomenė, Kūno kultūros ir 
sporto komitetas padės šiuos sie
kius įgyvendinti. Juk tai mūsų spor
to pradininkų — S. Dariaus, S. Gar
bačiausko, V. Dineikos ir brolių 
Bulotų įsteigtas klubas . . .”

D. Ilgūnas rašo, kad būtų gera 
steigti ir Jaunalietuvių sporto 
organizaciją (JSO), o Kaune atstei- 
gus Vytauto Didžiojo universitetą, 
reikėtų atsteigti ir Akademinį 
sporto klubą. Savo rašinio pabai
goje autorius duoda dar ir tokį pa
siūlymą:

“Ar nereikėtų šiandien atsisakyti 
sovietų įpirštų įvairiausių sporto 
mokyklų, ypatingai vaikų? Juk Ne
priklausomoje Lietuvoje mes spor
tuodavome savo gimnazijose ir klu
buose. Ypatingai teisinga, mano 
supratimu, buvo organizacija klu
buose, kuriuose vaikai, pradedant 
nuo juniorų (“C” grupė), palaips
niui kopdami aukštyn (“B” ir “A” 
grupės), pasiekdavo viršūnę — Lie
tuvos lygą. Taip vaikas nuo mažu
mės, augdamas ir sportuodamas 
savo klube 4-5 metus, siekdavo tiks
lo, ugdydavo valią . ..”

Atrodo, kad šie siūlymai turi pa
grindo ir, reikia manyti, jog bent 
dalis iš jų mūsų tėvynėje Lietuvo
je bus įgyvendinti. E. Šulaitis

Toronto “Vyčio” sportininkų ir 
bendrakeleivių grupė, kurią sudaro 
šiuo metu 54 asmenys, yra užsire
gistravę vykti Į IV-sias PLS žaidynes 
Lietuvoje. Sąrašai išsiųsti organi
zaciniam PLS žaidynių komitetui 
Vilniuje. Kas nori prisidėti prie 
šios kelionės, dar nevėlu. Prašom 
nedelsiant skambinti Daliai Son- 
dienei tel. 769-0671 dėl informaci
jos. Jeigu susidarys 76 keliautojų 
grupė, “FinnAir” oro linija pasiekę 
Helsinkį, iš ten būsime nuskraidin
ti tiesiai į Vilnių. Kitu atveju, pasie
kus Helsinkį, reikės keliauti per 
Rygą. Sig. K.

Ateitininkų žinios
Toronto studentų draugovė kartu 

su SAS centro valdyba organizuo
ja studijų dienas “Kretingos” sto
vyklavietėje gegužės 15-17 d.d. Į 
šias studijų dienas kviečiami ir 
vyresnieji moksleiviai. Laukiama 
atvykstančių ir iš tolimesnių vie
tovių. Informacijas teikia Toron
to studentų valdybos pirm. Leonas 
Ehlers tel. 487-7771.-

Metinė ateitininkų šventė įvyks 
birželio 15 d. Mišios 10 v.r. Toron
to vaikų namuose pas seseles. Po 
Mišių įžodžio iškilmės, sveikini
mai ir pranešimai. 12 v. bendri 
pietūs. 1 v.p.p. bus simpoziumas, 
liečiantis šių dienų aktualias prob
lemas ateitininkuose. Simpoziu
me dalyvauti yra kviečiami sen
draugiai, studentai ir vyresnieji 
moksleiviai. Moksleivių paruoši
mu įžodžiui rūpinasi I. Čuplins- 
kaitė. O.G.

Skautų veikla
• Balandžio 17 d. Kanados ra

jono skautų-čių posėdyje, dalyvau
jant daugumai vadovų-vių važiuo
jančių vadovauti, nutarė pakeisti 
stovyklos datą. Ji įvyks vieną sa
vaitę vėliau rugpjūčio 4-18 d.d. 
Stovyklos vadovai: 1-mą savaitę - 
j.b.s. P. Butėnas, antrą - v.s. A. 
Baltakienė, ūkio vedėjas - K. Pa
jaujis, dvasios vadas ir programų 
vedėjas - v.s. kun. A. Saulaitis, 
SJ, gailestingoji sesuo v.sk. V. Pu- 
zerienė ir Ada Birštonaitė-Mc- 
Aleer, paukštyčių vadovės - v.sk. 
v.sl. - A. Puzerytė ir v.sk.sl. A. Ka- 
rasiejūtė, vilkiukų - sk.v.sl. A. Paš- 
kus ir G. Batūra, prityrusių skau
čių - v.sk.sl. J. Raškauskaitė. Pa- 
stovyklių viršininkai - v.s. R. Bel- 
zinskas ir s. V. Bulotienė, skautų 
vyčių - sk.v.v.sl. P. Petrauskas, jū
ros skautų ir bebrų - j.b.v.vi. S. Na- 
mikas ir j.b.v.vl. A. Stundžia. Inst
ruktoriai: vyr.sk. t.n. D. Petraus
kienė, ps. D. Garbaliauskienė ir 
vienas iš Lietuvos. Kiti vadovai- 
vės bus skelbiami vėliau. Regist
ruoja v.s. F. Mockus tel. 489-7735.

• Į “Romuvą” organizuojama 
talka - birželio 1, birželio 22 ir 
liepos 20 d.d. paruošiamiesiems 
stovyklos darbams.

• “Romuvos” stovyklos posė
dis bus gegužės 14 d. 7.30 v.v. skau
tų būkle.

• Visuotinis korporacijos “Ro
muva” narių susirinkimas - gegu
žės 5 d. po 10.15 v.r. Mišių Prisikė
limo parapijos muzikos studijoje.

• Skautų stovyklai rugpjūčio 
4-18 d.d. reikalingas vandens sar
gas (life guard) 4-5 valandas per 
dieną. Apmokama tarnyba.

• Konkursui stovyklos ženklui 
“skautas gamtos draugas” projek
tus reikia pristatyti iki gegužės 
14 d. tuntininkams, laimėtojas 
gaus vieną savaitę nemokamai sto
vyklauti. M.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

automobilį Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje

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

TAVRIA — 5 greičių 
$5,944 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

T/T/ivr lietuvių 

r1 ■ T J -T- - KREDITO_--1—1 * ■ ■ « KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

8.50% už 90 dienų term, indėlius 
8.50% už 6 mėnesių term, indėlius 
8.25% už 1 m. term, indėlius 
8.50% už 2 m. term, indėlius 
8.50% už 3 m. term, indėlius 
8.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
9.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
9.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
9.50% už 3 m. GIC invest, pažym.
8.75% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 
9.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
9.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
9.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
8.75% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
7.50% už taupymo sąskaitą
8 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000
6 % už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........12.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ................. 10.50%
2 metų ................10.75%
3 metų ................ 11 %

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .... 10.50% 
(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 rni,iJ’onus dolerių *____

Kredito kortelė

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir 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):
416-773-3779 FAX 1-416-836-1029
ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

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

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

LUAZJEEP 4x4 
$6,996 kanadiškais

SAMARA 1.5-5 greičių 
$9,000 kanadiškais



Archit. Jurgis Sederavičius ir Regina Giniotienė Toronto kanadiečiu mo
kyklos “Downtown Alternative School” mokiniams vasario 14 d. aiškino 
apie Lietuvą Nuotr. S. Sederavienės

Kanados įvykiai veiksmų ekonominiam atoslū
giui pašalinti.
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Prašo pagalbos
Jauna lietuvaitė, 25 metų, norė

tų padirbėti Kanadoje. Prašo iš
kvietimo. Adresas: Daiva Kazake
vičiūtė, Basanavičiaus 50-110, 
Kaunas 233009, Lithuania.

Nori susirašinėti
Kristina Končiūtė, 16, domisi 

muzika, rašo angliškai; Kaunas 
233042 Urbšio 3-40. Lina Petrylai- 
tė, 19, rašo angį., Kupiškis 234880,

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

Aleksandrija. Sigitas Žutautas, 17, 
domisi fizika, matematika, sportu, 
rašo angį., Klaipėda 235822, Lau
kininkų 34-24. Vygintas Dragūnas, 
22, studijuoja radioelektroniką, 
rašo angį., Kupiškis 234880, Bak- 
šėnai, Salamiesčio paštas. Vaidas 
Maskevičius, rašo angį., Kaunas 
233042, Šiaurės pr. 17-47. Julius Ša
poka, 11, mėgsta skaityti, muziką, 
renka pašto ženklus, mokosi ang
liškai, Kaunas 233040, Šilainiai, 
Rasytės 40-33. Ernestas Bisikirs- 
kas, 12, mėgsta sportą, renka pašto 
ženklus, mokosi angliškai, Kaunas 
233040, Šilainiai, Vėtrungės 6-2. 
Erikas Kiliotaitis, 25, vedęs, domi
si automašinom ir jų sportu, Kau
nas 233018, Antanavos 22-53. Silvi
ja Krasnickienė, 27, turi sūnų, dir
ba vaikų daržely. Vilnius 232022, 
Markso 9-62. Daiva Sužulytė, 14, 
Vilnius 232044, Sudervės 33-144. 
Rasa Mereckytė, Šilutė 235730, 
Melioratorių kvartalas 11-65. Vai
da Zaveckytė, 18, Klaipėda 235822, 
L. Simonaitytės 17-165. Remigija 
Urbetienė, 23, ištekėjusi, rašo ang
liškai, Tauragė 235900, M. Čiurlio
nio 35. Daiva, 23, ir Gintas, 31, Balt- 
ramonaičiai, rašo angį., Kaunas, 
Angariečio 26-21A. Sandra Skačko- 
va. 16, rašo angį., Kaunas 233028, 
Baranausko 5-45.

KELIONĖS l 
LIETUVĄ 
1991 metais!

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
licininkų priesaikos tekstų. 
Kanada tebėra konstitucinės 
monarchijos demokratinė ša
lis. Jos visi policininkai bei 
kiti pareigūnai prisiekdavo iš
tikimybę dabartinei karalie
nei Elzbietai II, kuri yra ne 
tik Britanijos, bet ir Kanados 
karalienė. Jos pagrindinis vie
tininkas — generalinis Kana
dos gubernatorius, antraeiliai 
vietininkai — provincijų gu
bernatoriai.

Socialistinė premjero Bob 
Rae NDP vyriausybė net be 
Ontario parlamento pritarimo 
policininkams įvedė kitokią 
priesaiką. Ontario policinin
kai ištikimybę dabar turės pri
siekti ne karalienei Elzbietai 
II, bet tiesiog Kanadai ir jos 
konstitucijai. Vidaus reikalų 
ministeris M. Farnanas, vyk
dantis policijos reformas, aiš
kina, kad iš tikrųjų karalienė 
neišjungiama iš priesaikos. 
Esą ištikimybė Kanadai bei 
jos konstitucijai taipgi reiškia 
ištikimybę ir Kanados kara
lienei. Premjeras Bob Rae 
priesaikos pakeitimą teisina 
dideliu Ontario gyventojų su
dėties pasikeitimu. Seniau 
priesaikai buvo naudojamas 
rankos padėjimas ant Biblija 
vadinamo Šv. Rašto. Dėl skir
tingos Ontario gyventojų reli
gijos galbūt teks atsisakyti ir 
šios tradicijos.

Kritikai betgi mato kitas so
cialistų premjero Bob Rae po
licininkų priesaikos pakeiti
mo priežastis. Naujųjų polici
ninkų priesaiką priima Metro
polinio Toronto policijos ta
rybai vadovaujantis asmuo. 
Dabartinė tarybos pirminin
kė June Rowlands jau pasi
traukia iš šių pareigų, o jos 
įpėdine premjeras Bob Rae 
yra pasirinkęs kiniečių kilmės 
Susan Eng. Ši mažumų teises 
ginanti karšta politikė, 1989 m. 
įjungta Metropolinio Toronto 
policijos tarybon, viešai atsi-

sakė priesaikos Kanados kara
lienei Elzbietai II. Tad būda
ma tarybos pirmininke, ji keis
tai atrodytų priimdama polici
ninkų priesaiką, kurią pati 
yra atmetusi.

Ontario premjeras Bob Rae 
vadovauja pirmajai socialistų 
vyriausybei šios provincijos 
istorijoje. Parlamento rinki
mus jis su NDP socialistais lai
mėjo gausių pažadų dėka. Da
bar juos atidėlioja, teisinda
masis dėl ekonominių sunku
mų sparčiai augančiu biudže
tiniu deficitu. Vis dar nėra nei 
naujo biudžeto, nei konkrečių

Tokiose aplinkybėse daug 
kam keistai atrodo Ontario gy
ventojams ekonominės nau
dos neduodantis premjero 
Bob Rae žaidimas su abejoti
nomis policijos reformomis. 
Toronto policijos viršininkas 
W. McCormackas su daugeliu 
policininkų yra nepatenkin
tas naująja priesaika. Karalie
nės Elzbietos II paveikslai da
bar staiga papuošė metropoli
nio Toronto nuovadų sienas. 
Specialistai aiškina, kad kons
titucinius monarchinės demo
kratijos pakeitimus gali dary
ti tik Kanados vyriausybė. V. Kst.

Aukojo “Tėviškės žiburiams”

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

Maloniai kviečiame naudotis mūsų paslaugomis:

* Užsakant keliones į Lietuvą ir kitas pasaulio šalis
* Gaunant vizas į Lietuvą
* Sudarant iškvietimus giminėms bei draugams iš Lietuvos 
viešnagei į Kanadą

* Išperkant bilietus giminėms iš Lietuvos į Kanadą
* Išperkant draudimus visais atvejais
* Užsakant pervežimą autobusu Montrealis-Torontas- 

Montrealis
* Perduodant vaistus ir pinigus giminėms bei draugams 

Lietuvoje
* Užsakant ekskursijas po Torontą ir jo apylinkes lietuvių 

kalba (nuo gegužės 19d.)
* Siunčiant proginius sveikinimus į Lietuvą

Smulkesnė informacija teikiama visais šiais klausimais 
pirmadieniais-penktadieniais 9.30 v.r. - 5 v.p.p.

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

“Nauju žvilgsniu”
Tokiu ar panašiu pavadinimu 

Lietuvos enciklopedijų leidyk
la yra užsimojusi per 2-3 metus 
sukaupti ir paskelbti svarbiau
sias žinias apie visas pasaulio 
lietuvių (čiabuvių ir išeivių) 
“bendruomenes, jų politinę, kul
tūrinę, mokslinę, religinę ir ki
tokią veiklą, meninę kūrybą, 
spaudą, svarbiausius visų sri
čių užsienio ir išeivijos lietuvių 
veikėjus, taip pat apie žymiau
sius lietuvius ar lietuviškos kil
mės kitų šalių veikėjus”. Numa
toma ribotis XX š. veikla, “dau
giausia dėmesio skiriant poka
rio laikotarpiui”.

Šiuo leidiniu norima visuome
nei pateikti teisingą ir nešališ
ką informaciją, ko anksčiau prie
spaudos sąlygomis nebuvo ga
lima atlikti.

Leidykla kreipiasi į visus, ku
rie galėtų suteikti reikiamų ži
nių ar nurodyti, kas tai galėtų 
padaryti. Taipgi ji prašo atsi
liepti tuos, kurie galėtų prisidė
ti prie leidinio parengimo, išlei
dimo ar platinimo. Vienoks ar ki
toks prisidėjimas bus skelbia
mas leidinyje. Kas pageidautų, 
bus mokamas autorinis honora
ras (tuo tarpu rubliais). Daugiau 
informacijų teikia: Enciklope
dijų leidykla, Algirdo 31, Vil
nius 232600, Lietuva-Lithuania.

LIC

$100 - Toronto lietuvių pensinin
kų klubas, H. Sakalauskas, E. Spu- 
das, Toronto Lietuvių namai, Toron
to Lietuvių namų kultūrinė komisi
ja, A. Štreimikis, T. Šiurna; $67 - P. 
Rožaitis; $50 - J. Budnikienė, S. Pa- 
keturas, E. Jonušienė, S. Rakštie- 
nė, T. Janel; $47 - B. Rutkauskas, M. 
Juzumas; $40 - M. Raffay; $37 - V. 
Bikinas; $30 - V. Ivanauskienė, E. 
Baltrušaitienė, T. Chornomaz; $27 - 
A. Rimkus; $25 - R. Geidukytė, J. 
Šimkus; $22 - A. Smilgys, V. Kupci- 
kevičius; $21 - A. Sekonis; $20 - A. 
Šiškus, P. Bružas, P. Augaitis, J. Ža
kas, V. Skirgaila, A. Kaspariūnas, 
K. Konkulevičius, U. Paliulytė, V. 
Kudžmienė, G. Palmer; $17 - R. Ste- 
pulaitis, K. Barčauskas, E. Beržai
tis, B. Trukanavičius, J. Smulskis, 
T. Trakymienė, E. Undraitis, J. Čial- 
ka, J. Lukša, P. Mickus; $16 - S. Me
delis; $15 - A. Sabalis; $14 - J. Ki- 
sell; $12 - V. Anysienė, O. Savickas, 
T. Gaižauskas; $11 - N. Berškys.

$10 - J. Baron, A. Karaliūnas, F. 
Savicke, F. Rimkus, I. Šatrienė, A. 
Petrauskas, J. Ranonis, J. Rovas, M. 
Jankus, S. Eimutis; $7 - V. Stropus, 
A. Jankūnas, V. Jukna, V. Pilkaus
kas, L. Griškonis, G. Jonaitis, K. Ja- 
neliūnas, P. Gruodis, M. Pietryk, T. 
Timmerman, M. Zakarevičius, A. Že
maitis, J. Staškevičius, V. Mašalas, 
O. Naumanas, R. Česonis, A. Šen- 
bergas, M. Jocius, F. Mockus, J. Lu
koševičius, J. Stankūnas, V. Senke
vičius, A. Tautkus, A. Skardžius, J. 
Girdauskas, K. Gaputis, I. Girdzevi- 
čius, V. Nemura, T. Maskelis, K. Li
sauskas, H. Dilys, kun. P. Dilys, V. 
Lesniauskas, V. Rutkauskas, P. Bal
sas, S. Umbrasas, P. Balynas; $6 - A. 
Dundulis, S. Druskis, P. Mikalaus
kas, G. Viskantienė, J. Žostautas; 
$5 - D. Jankauskas, P. Račiukaitis, 
J. Šeperys, P. Šukys, V. Žebertavi- 
čius, P. Gluoksnys, A. Šilbajoris, K. 
Gaputis, P. Šostakas, S. Metelka, P. 
Ruikis, G. Gicius, S. Strasevičius, 
J. Vaitkus, G. Stonkus, J. Rimkus; 
$3 - A. Bušma; $2 - P. Kuzma, dr. B. 
Girnius, J. Akelaitis, A. Kužmars- 
kis, V. Stapon, A. Skabeikis, J. Ka- 
žemėkas, A. Tautkus, H. Andruška,
O. Jurskienė, V. Kriščiūnas, A. Ro
bertson, J. Vyšniauskas, A. Jusys,
P. Piečaitis, E. Steponavičienė, G. 
Balčiūnas, J. Morkūnas, O. Bivei- 
nis, K. Šimkus; $1 - M. Levišauskas, 
F. Vaivila, M. Krivickas, Z. Giedrai
tis, J. Blažys, L Kušlikis.

Garbės prenumeratą atsiuntė
$100 - S. Rakštienė; $70 - P. Jasys; 

$60 - S. Jatis, V. Kardelis; $55 - M. 
Lembertas, V. Kačinskas; $50 - V. 
Bagdonavičius, J. Aniol, B. Januš
kienė, E. Kaptein, V. Vaičiūnas, I. 
Jurcevičius, B. Putna, N. Liačas, A. 
Margevičienė, V. Mikšys, V. Mika
lonis, P. Poškus, V. Hanson, M. Mac- 
kiala, A. Svirplys, E. Jasiūnas, E. 
Jonušienė, A. Rukšys, A. Rauba, H. 
Žitikas, G. Sakus, A. Šmitas, R. Ni
xon, H. Jasinskas, O. Leveris, A. Jo
nikas, T. Stanulis, V. Jasinevičius, 
S. Aleksa, A. Baliukonis, A. Banai
tis, dr. R. Saplys, kun. M. Jarašiūnas, 
J. Mickevičius, dr. R. Stas, M. Juzu
mas, J. Lelis, A. Mickevičius, dr. R. 
Zabieliauskas, J. Kuncaitis, D. Puze- 
rienė, A. Laugalys, H. Dilys, kun. P. 
Dilys, V. Krasauskas, L. Prialgaus- 
kas, J. Rastapkevičius, A. Suvaiz- 
dis, I. Ehlers, A. Dapkus-.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką. Taip 
pat dėkojame atsiuntusiems už lo
terijos bilietėlius didesnes sumas.

(Bus daugiau)

• Nebūtų lietuviškos spaudos 
be visuomenės paramos.

Advokatas

VICTOR E. RUDINSKAS,
B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

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

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖUS ba 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

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

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

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

• AUDIO • APPLIANCES • CRYSTAL I CHINA

ĮEL: (416)769-0631
FAX: (416)769-0586

PANASONIC & HITACHI
Video kameros
nuo-$1199."

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

VMS

Video kasetės 
(PAL-SECAM) E120 
$2.60

PAL SECAM

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

Speciali kaina 3v. tik $30.

Taisome
ir

turime
naujų
dalių

Vilniuje,
Lietuvoje

Alpenbitter yra pagamintas 
tik su geriausiais importuotais 
prieskoniais pagal specialų 

Alpen receptą, bet 
parduodamas vidaus 

kainomis.

Prašome atsinešti šio skelbimo 
iškarpą ir gausite NEMOKAMAI 

vieną video kasetę E120, 
vienam pirkėjui - kasetė

~HIS

; e> a
c----

Radijo su 
kasetėmis 
nuo - $39."

Audio 
kasetės 
90 minučių 
tik $0.75

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

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

RE^VIfiK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

FAX 233-0285

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

O 17 Q UT I7 insurance O 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*

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

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

— Pirmosios Komunijos iškilmės - 
balandžio 28, sekmadienį, 11 v.r. Mi
šių metu. Giedos muz. Dalios Vis- 
kontienės vadovaujamas Maironio 
mokyklos choras. Pirmoji išpažintis 
vaikučiams bus balandžio 24, tre
čiadienį, 6 v.v.

— Pakrikštyti: dr. Česlovo ir Ne
rijos (Zykaitės) Vaičių sūnus Vy
tautas-.!onas; Petro ir Onos (Zdan- 
cevičiūtės) Pečiulių dukrelė Vio- 
leta-Elena.

— Balandžio 20 palaidotas a.a. 
Albertas Niuneva, 71 m. amžiaus.

— Motinos dienos pietūs Anapily
je — gegužės 12, sekmadienį, 1 v.p.p. 
Įdomią programą atliks jaunimas. 
Pietus gamins J. Gurklienė. Bilietai 
gaunami sekmadieniais parapijos 
salėje po pamaldų ir pas R. Cele- 
jevvską tel. 231-8832.

— Mišios balandžio 28, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Jurgį Dementa- 
vičių ir Baliūnų mirusius, 11 v.r. už 
parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. 
Stepą Kirstuką.

Išganytojo parapijos žinios
— Balandžio 28 d., 9.30 v.r. pamal

dos šventovėje. Velionės vyrui M. 
Heikiui prašant, prisiminsime prieš 
5-rius metus mirusią a.a. Mariją Hei- 
kienę. Giedos parapijos choras. Ta 
proga M. Heikis paaukojo parapi
jai $300 ir chorui $100. Dėkojame. 
Taipogi bus dalijamas parapijos 
biuletenis už gegužės mėnesį.

Lietuvių namų žinios
— Iškilmingi Motinos dienos pie

tūs įvyks gegužės 12, sekmadienį, 
11.30 v.r. - 2.30 v.p.p. Numatoma me
ninė programa. Iškilmes rengia LN 
vyrai. Plačiau “TŽ” skelbime.

— Nauji LN nariai, sumokėję na
rio įnašą: $100 - A. Aisbergas, Bur
lington, Ont., V. Kriščiūnas, J. Kriš
tolaitis, Millgrove, Ont., I. Pamatai- 
tytė, K. Petryla, D. Puzeris, Suval
kų krašto lietuvių išeivijos sambū
ris, F. Vinslovas.

— Nariai, pakeitę savo gyvenvie
tę, prašomi nedelsiant pranešti LN 
vedėjui T. Stanuliui tel. 532-3311 
arba siųsti tiesiog: Lietuvių namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont.

— LN vyrų būrelis ir tautinių šo
kių grupė “Atžalynas” rengia gegu
žinę š.m. liepos 7 d. Boyd Conserva
tion vietovėje prie Woodbridge 
miestelio tarp Islington ir greitke
lio nr. 7.

— LN vyrų stovykla įvyks rugpjū
čio 10-18 d.d. Wasagoje, “Kretingos” 
vasarvietėje. Dėl registracijos ar 
smulkesnių informacijų skambinti 
V. Drešeriui tel. (416) 233-3334.

Aukos Lietuvių slaugos namams
$2,000 - Justinas Hirsch; $1,000 - 

A. Vaišvila; $700 - F. Grumbinas; 
$500 - A. F. Povilauskai, Ancaster, 
Ont; $250 - A. Petryla; $100 - R. Bud
nikas, G. Buntinienė, Wassaga Beach, 
Ont, S. A. Dauneravičiai, Verdun, 
P.Q., P. L. Jurėnai; $50 - K. Dulevi- 
čius, E. Petrus.

A.a. Lino Šeškaus atminimui: $250
— A. Šeškuvienė; $114 - A. Juzaitis; 
$100 - M. Pranaitienė; $25 - B. Da- 
ragh; a.a. Alfonso Biveinio atmini
mui $25 - A. Šeškuvienė; a.a. Bro
niaus Narbuto atminimui $25 - A. 
Šeškuvienė; a.a. Algirdo Šukio at
minimui $30 - M. Henhoeffer; a.a. 
Alberto Niunevos atminimui $5 - L. 
Jurėnienė, R. J. Rusliai. Iš viso sta
tybos fonde yra $423,971. Aukos pri
imamos “Paramos”, Prisikėlimo pa
rapijos ir “Talkos” kredito koope
ratyvuose. Aukos atleidžiamos nuo 
valstybinių mokesčių. Aukas gali
ma siųsti ir tiesiogiai šiuo adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai 1573 Bloor St. W. Toronto, 
Ont. M6P 1A6.

TORONTO “ATŽALYNAS”
SVEIKINA Vilniaus technikos 
universiteto ansamblį “Vingis”, 
vadovaujamą Gintauto Vėžaus- 
ko, laimingai antrą kartą atke
liavusį į Kanadą. Ansamblio pa
lydovų tarpe yra ir universite
to rektorius Edmundas K. Za- 
vadskas. “Vingis” balandžio 27, 
šeštadienį, dalyvaus “Atžalyno” 
20-ties metų sukaktuviniame 
koncerte. Gegužės 3, penktadie
nį, vingiečiai koncertuos Prisi
kėlimo parapijos salėje Toron
te, gegužės 4, šeštadienį, Jauni
mo centre Hamiltone. “Vingio” 
ansamblį globoja “Atžalynas”. 
Kartu su ansambliu atvyko Lie
tuvos susisiekimo ministerijos 
aviacijos departamento direkto
riaus padėjėjas Vidmantas Vaš- 
kys. Inf.

Atliekamų reikmenų, baldų, 
■ autovežimių, statybos įrankių 

varžytines skelbia Toronto mies
tas birželio 8, šeštadienį, 64 Mur
ray Rd., Downsview, Ont. (Duf- 
ferin-Wilson). Daiktai gali būti 
apžiūrėti varžytinių dieną 8 v.r. 
Daugiau informacijų teikia De
partment of Purchasing and Sup
ply, tel. 392-7326. Inf.

Kanados įdarbinimo ir imigra
cijos ministerijos pranešimu, 
nuo 1991 m. balandžio 1 d. yra 
pakeliamas mokestis už įvairius 
patarnavimus. Pvz. šeimos pa
reiškimas nuolatiniam apsigy
venimui apmokestinamas $350 
(buvo $250). Daugiau informa
cijų galima gauti skambinant: 
Roger White (819)-994-4624; Da
vid Allison (819)-994-4957; Denis 
Boulanger (8191-994-4949.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Metinis parapijos susirinkimas 

įvyko praeitą sekmadienį po pasku
tinių Mišių. Susirinkime buvo pada
ryti visų 8 parapijos tarybos sekci
jų pranešimai. Susirinkimui vado
vavo tarybos pirm. Birutė Čepaitie
nė. Į parapijos tarybą dvejų metų 
kadencijai išrinkti ar perrinkti šie 
asmenys: J. Adomonytė, S. Baršaus
kas, V. Bubelis, H. Chvedukas, R. 
Girdauskaitė, Gr. Matukienė, V. Mar
cinkevičius, R. Marcinkevičius, V. 
Melnykas, L. Nakrošienė, G. Neįma
nąs, J. Poškus, I. Poškutė, St. Praka- 
pas, R. Radžiūnaitė, A. Rašymas, 
V. Siminkevičienė, M. Skrinskienė 
ir D. Viskontienė. Tarybos nariai 
pasiskirstys pareigom ir išrinks nau
ją prezidiumą balandžio 29 d., 7.30 
v.v. Parodų salėje.

— Susituokė Bernardas Laurina
vičius ir Nadia Nivisi.

— LKB religinei šalpai mūsų pa
rapijoj surinkta ir perduota Lietu
vių katalikų centrui $19,024.

— Seminaras “Esame vynmedžio 
šakelės” įvyks trečiadienį, balan
džio 24 d., 7 v.v. šventovėje.

— KLK moterų draugijos parapi
jos skyriaus susirinkimas - ateinan
tį sekmadienį po 11.30 v.r. Mišių.

— Vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimas, kurį rengia parapijos 
tarybos labdaros sekcija, įvyks šį 
antradienį ir ketvirtadienį, balan
džio 23 ir 25, Parodų salėje. Gautas 
pelnas - Lietuvos reikalams.

— Tarptautinis karavanas Toron
te šiais metais vyks birželio 14-21 
d.d. Lietuvių paviljonas “Vilnius” 
veiks, kaip ir anksčiau, parapijos 
patalpose. Praeitais metais pavil
jono pelnas $5,000 buvo paskirtas 
Pagalbos Lietuvai vajui, o šiais me
tais bus skiriamas Lietuvių slaugos 
namams.

— Mišios balandžio 28, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už a.a. Petronėlę Gri
ciūtę; 9.20 v.r. - už a.a. Petrą ir Ma
rytę Jurkštus; 10.15 v.r. - už a.a. Ka
zį Balaišį, a.a. Martą ir Vladą Sima
navičius, a.a. Arnoldą Olį; 11.30 v.r. 
- prašant Lietuvai laisvės.

Jonės Narienės originalių (iš 
organiškų medžiagų) paveikslų 
paroda rengiama balandžio 28, 
sekmadienį, 1 v.p.p. - 6 v.v. To
ronto Lietuvių namuose. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti.

Inf.
Jaunimo diena Anapilyje pra

sideda ateinantį sekmadienį, 
balandžio 28, 11 v.r. Mišiomis, 
kur vaikučiai priims Pirmąją 
Komuniją. Giedos Maironio mo
kyklos choras. Parapijos salėje 
bus galima pasigėrėti Maironio 
mokyklos auklėtinių paroda. 
Taip pat bus išstatyti jaunimo 
tapybos, skulptūros, fotografi
jos ir kt. darbai. Didžiojoje Ana
pilio salėje 12.30 v.p.p. įvyks jau
nimo, besimokančio muzikos, 
koncertas. Programoje: daina, 
piano, smuikas, cello. Gausiai 
dalyvaudami, galėsime pasi
džiaugti įvairių kompozitorių 
stropiai atliktais kūriniais ir 
paremti savo ateities meninin
kus. S.Ž.

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

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 LIETUVIŲ FON
DAS praneša, kad studentai, no
rintys gauti stipendijas 1991-92 
mokslo metams, turi paduoti fon
dui prašymus iki š.m. gegužės 15 
d. šiuo adresu: Kanados lietuvių 
fondas, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ontario M6P 1A6. Specialiai pa
ruoštus prašymo blankus stipen
dijai gauti galima pasiimti iš 
KLB krašto valdybos raštinės ar
ba paprašyti juos atsiųsti, rašant: 
KLB krašto valdyba, 1011 College 
St., Toronto, Ontario M6P1A8. KLF

Toronto miesto pranešimu, ba
landžio 30, antradienį, 7.30 v.v. 
rotušės Council Chambers patal
pose, 100 Queen St. W. šaukia
mas susirinkimas, kuriame bus 
diskutuojami nekontroliuoja
mų butų klausimai: kokybė, kai
nos ir t.t. Suinteresuoti kviečia
mi dalyvauti ir pareikšti savo 
nuomones. Inf.

Kanados lietuvių katalikų ku
nigų vienybės valdyba, posėdžia
vusi š.m. balandžio 18 d. Lietu
vos kankinių par. klebonijoje, 
apsvarstė sibirinių trėmimų me
tinių ekumenines pamaldas bir
želio 14 d. anglikonų Šv. Pau
liaus šventovėje ir kitus sielova
dinius rūpesčius. Iš savo iždo 
ji paskyrė aukas: Pagalbos Lie
tuvai vajui $500, Šv. Kazimiero 
kolegijai Romoje $1000.

1991 metų balandžio 27, šeštadienį, 5 valandą po pietų, 
' Bishop Francis Marrocco Secondary School auditorijoj, 1515 Bloor street west

(Bloor-Dundas gatvių kampas, 3 min. nuo Lietuvių namų). Įėjimas tik į koncertą - laisva auka.“
PROGRAMOJE: Vilniaus technikos universiteto ansamblis "VINGIS" ir visos "ATŽALYNO”

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

VAKARIENĖŠOKIAI -
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

LITAS

Kanados lietuvių fondas “Tė
viškės žiburiams” aukojo $3.000.

A.a. Artūro Grabošo trečiųjų 
mirties metinių prisiminimui 
žmona Janina “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A.a. Algirdo Šukio atminimui, 
užjausdami žmoną, sūnų, dukrą, 
motiną, seseris bei jų šeimas, 
vietoje gėlių Pijus ir Anelė Do
meikos iš Webster, N.Y., “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

A.a. Algirdo Šukio atminimui, 
užjausdami seseris Birutę Ta- 
moliūnienę ir Joaną Zubrickie- 
nę bei jų šeimas, V. Jasinevičie- 
nė, Lidija Lenauskienė, Vytas ir 
Aldona Lenauskai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $60.

A.a. Anelės Pakštienės, miru
sios Lietuvoje, atminimui, už
jausdami sūnų Bronių, jo šeimą 
ir visus artimuosius M. D. Joni
kai “Tėviškės žiburiams” aukojo 
$20.

Dėl pablogėjusios sveikatos 
Kanados lietuvių žurnalistų są
jungos valdybos pirmininkas 
Stepas Varanka savo pareigas 
nuo š.m. balandžio 31 d. perlei
džia Broniui Stundžiai.

Kun. Matas Jarašiūnas, buvęs 
torontietis, dabar klebonaujan
tis Pensilvanijoje, lydimas dvie
jų tautiečių fotografų, aplankė 
Torontą ir Anapilį, kur padarė 
visą eilę nuotraukų ir filmavo 
Lietuvos kankinių šventovę. Jis 
yra “TŽ” skaitytojas bei rėmė
jas — paaukojo “TŽ” $50.

416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų).
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir t.t.

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai.
Skambinti tel. 536-1 994.

EUROtjfGlFT
• 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, 

alyvų aliejų, 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

DU VYRAI IŠ LIETUVOS ieško 
darbo. Taiso elektrą ir vandentiekį. 
Skambinti Romui tel. 233-9124 arba 
532-8224.

IEŠKAU VYRO SU ŽMONA, galin
čių gyventi mano namuose ir padėti 
namų ruošos darbuose. Butas papi
ginta kaina. Skambinti tel. 769-6066.

NORIU SUSIPAŽINTI su rimtu, kul
tūringu ir nerūkančiu vyriškiu, 58 
m. amžiaus ar vyresniu. Esu rimta 
ir linksmo būdo, ūgis - 5’7”, svoris 
- 140 sv., jau keletas metų atvykusi 
iš Lietuvos. Rašyti, pridedant foto
grafiją, šiuo adresu: Renė Šaulie
nė, 7228 S. Mozart, Chicago, IL 60629. 

■

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

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

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

“Nepriklausomos Lietuvos” spau
dos vakarą, įvykusį balandžio 13 d., 
pravedė šio laikraščio bendrovės 
pirm. Juozas Šiaučiulis. Redak
torė B. Nagienė gražiu žodžiu vi
sus pasveikino ir paryškino spau
dos reikšmę. Tik ką atvykęs atkur
tos Lietuvoje Šaulių sąjungos cent
ro valdybos pirm. Gediminas Jan
kus atvežė sveikinimus ir dovanė- 
lių-suvenyrų “Nepriklausomai 
Lietuvai”, jos redaktorei ir abiem 
Montrealio šaulių kuopom. Po KLB 
Montrealio apylinkės valdybos 
pirm. Arūno Staškevičiaus svei
kinimo ir smulkesnės informaci
jos apie Lietuvos respublikos mi- 
nisterio pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus atvykimą į Montrea- 
lį sekė programa, kurią atliko 
du torontiečiai V. Povilonis ir V. 
Ramanauskas įvairia muzika ir 
daugeliu dainų. Viduryje prog
ramos su trimis liaudies daino
mis, pritardama kanklėmis, pa
sirodė vilnietė A. Jakimavičiūtė. 
M. Vaupshienės skani vakarienė 
visus pasotino. Po jos pirmą kar
tą pamatėme Montrealio etnogra
finį ansamblį “Skalsa”, vadovau
jamą A. Celtoriūtės ir T. Valins
ko. Tai dviejų kanklių ir trijų bir
bynių orkestras su keturiomis po
romis grakščių šokėjų. Įdomiau
sia, kad šokėjai čia pat pasipildė 
savo eiles, pasiieškodami sau part
nerių iš publikos. Toliau sekė šo
kiai, grojant puikiai V. Povilonio 
ir V. Ramanausko muzikai. Rengi
nį aplankė šio rajono parlamen
taras Paul Martin, jn., ir ponia. 
Gausi loterija pradžiugino dalį 
svečių.

ADAMONIS
INSURANCE AGENCY INC.

JAU DIRBA 37 METUS
PRAŠOME pasinaudoti mūsų patyrimu.

ESAME pasiekiami bet kada — dieną, vakare 
ar savaitgaliais.

ESAME šeimos verslo [staiga.
DIRBAME kaip sau, galvodami apie jūsų 

gerovę.
JŪSŲ DRAUDIMO REIKALUS sprendžiame 

plačia prasme: žvelgdami [ateiti, 
stengiamės ją numatyti.

Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

TEIRAUKITĖS tel. 722-3545

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:

IMA UŽ:

Certifikatus ................... 91/4% Taupymo - special............. .. 6 %
Term, indėlius:

... 8 %

... 73/4%

Taupymo - su gyv. dr........ .. 5’/2%
1 metų ................
180 d. -364 d......

Taupymo-kasdienines .... .. 5’/2%

120 d. - 179 d...... ... 73/4% Einamos sąsk..................... .... 4'/2%
60 d. - 119 d...... ... 73/4% RRIF- RRSP-term......... .. 93/4%
30 d. - 59 d...... .../ 7’/ž% RRIF-RRSP-taup.......... .. 61/4%

Nekiln. turto nuo 103/4%, asmenines - nuo 12 %

Informacija apie naujausias palūkanas "Lite”
KASOS VALANDOS:

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

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

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

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

“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.

KLB Montrealio apylinkės me
tinis susirinkimas įvyko balan
džio 14 d. Pirmininkavo J. Šiau
čiulis, sekretoriavo B. Nagienė, 
kuri perskaitė ir pereito susirin
kimo jos pačios parašytą protoko
lą. Po išsamių valdybos pirminin
ko A. Staškevičiaus, iždininko K. 
Toliušio, Montrealio lituanisti
nės mokyklos vedėjos J. Adamony- 
tės, KL jaunimo sąjungos A. Celto
riūtės, Tautos fondo J. Šiaučiu- 
lio, Kanados lietuvių fondo B. 
Staškevičiaus ir revizijos komi
sijos A. Mylės pranešimų diskusi
jų nebuvo. Susirinkimo dalyviai 
pamatė, kokią plačią veiklą val
dyba yra išvysčiusi. Kandidatai 
į valdybą ir revizijos komisiją bu
vo iš anksto numatyti. į valdybą 
įėjo dr. D. Gicdrikas, V. Gruodis, 
V. Keršulienė, V. Lukoševičiūtė, 
B. Niedvaras, V. Piečaitis, A. 
Staškevičius ir J. Šiaučiulis. Re
vizijos komisija: L. Balaišis, A. 
Mylė ir J. Piečaitis. Susirinkimas 
baigtas Tautos himnu.

Po to G. Jankus, Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos gynybos k-to 
narys, prieš porą dienų atvykęs 
iš Lietuvos, per pusvalandį paaiš
kino apie gynybos organizaciją, 
vaizdžiai priminė šiurpiuosius 
sausio mėnesio įvykius ir atsaki
nėjo į klausinius. Susirinkimas 
baigtas kavute.

Rūtos Kerevičiūtės ir Peter Hor- 
ge dukrelė pakrikštyta Marcy Tay
lor vardais.

Tomo ir Irenos Žitkų sūnelis pa
krikštytas Derek Thomas vardais.

B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

JAUNI EKONOMIKOS AR VERS
LO SRIČIŲ ABSOLVENTAI (MA, 
MBA), mokantys lietuvių, latvių 
arba estų kalbą ir norintys 18 mė
nesių padirbėti mokslinį darbą 
(research) Tarptautinėje Pabalti
jo ekonominėje komisijoje, Hud
son Institute, Indianapolis, India
na, prašomi paskambinti dr. Val
dui Samoniui tel. 416-978-2304 ar
ba prof. Richard Judy tel. 317-545- 
1000.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

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

Tel. 762-9190


