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Kryžkelių motina
Kai minime Motinos dieną, ar ne per daug senu pa

pratimu dairomės atgal? Kažkur palikta, kažkur praras
ta, balta skarele galvą apsigaubusi, mielų, gerą širdį ir 
neribotą meilę išduodančių akių, dainų apdainuota sen
galvėlė, simbolis prasmingo vargo ir kentėjimo, kad tik 
kitiems būtų gera, kažkoks idealas ir neblėstantis pa
vyzdys kartų kartoms.

GYVENIMO tėkmėje paveikslai mirguliuoja diso
nansiniais tonais, nevisada suprantamais brūkš
niais ir formomis. Kažkas pasikeitė: žmogus ar 
aplinka? O gal viskas? Ir tame svaiginančiame sūkury

je ieškome motinos — kuri yra ji iš tų gyvenimo paveiks
luose atrandamų figūrų? Šimtai šmėkščioja, pasirinki
mas neribotas, praradus vieną anuomet buvusį ir vi
siems priimtiną modelį. Tiesą sakant blaškomės, ieško
dami pakaito didmiesčių gatvėse, daugiaaukščiuose bu
tuose, blizgančiose prekyvietėse, taipgi ir ramiuose lau
kų — miškų užkampiuose. Kur ji? Kuri ta, kurios garbei 
skiriama diena? Nėra abejonės, kad daug lengviau tiems, 
kurie niekada nėra matę močiutės sengalvėlės, nieka
da su ja nekalbėję, niekada nejutę jos paglostymo išlei
džiant sūnelį į kelionę, negirdėję jos dūsavimų, supin
tų su maldos žodžiais. Tačiau to romantiško vaizdo pra
radimas dar nėra praradimas tikrosios motinos, kuri 
šiandien kitaip atrodo, kitaip kalba ir kitaip gyvena. 
Sunkiau gal ją pastebėti, apibendrinti jos išvaizdą, api
būdinti elgseną žmonių spūstyje ir skubėjime. Bet ji 
yra. Jos širdis plaka tuo pačiu močiutės sengalvėlės skaus
mu, kai vaikai nueina “savais keliais”, kur dažnai slidu, 
duobėta ii- purvina. Tik kas gali pamatyti tą iš meilės ky
lantį rūpestį, kuriuo dalintis kartais nė su artimiausiu 
žmogumi negalima, nes motiniškumo viršūnė slepiasi 
antgamtinėje tikrovėje, kad nesunyktų žemiškoje kas
dienybėje.

ŠIUOLAIKINĖ naujų bruožų ir spalvų motina stovi 
ant lūžtančio ledo. Rodos, kitos vietos nė nebėra. 
Gyvenimo būdas, kovos visuomenėje dėl teisių ir 
patogumų, miniai pataikaujantys valstybių įstatymai 

susiaurino pasirinkimą: kur būti, su kuo eiti? Štai ap
linkui šimtai savo mažamečius vaikus paliekančių, nes 
to reikalauja “naujo” gyvenimo kūrimas ir pasirinktas 
naujas gyvenimo partneris, turtingesnis, apsukresnis, 
įdomesnis, meilesnis. Ir dar daug daug motyvų, kodėl 
taip, o ne kitaip apsispręsti reikia. Skyrybų dokumen
tas veikiančiųjų įstatymų ribose motyvuotas, atveriąs 
duris į viliojančią permainą. O vaikučiai? Jie pamatys 
savo tėvelį teisėjo nustatytomis dienomis. Kažkoks komp
romisas tampa sąžinę raminančiais vaistais. Tokiais ke
liais keliauja minios motinų visame pasaulyje ir nau
jokėms palengvina apsispręsti, gal net sukyla noras ne
atsilikti, nes viskas keičiasi, modernėja, kaip naujai 
sukirptas ir pademonstruotas drabužis. Šalia viso to ant 
lūžtančio, kone visą žemės rutulį aptraukiančio slidaus 
ledo pasigirsta ir šiurpą keliantys, ašarą spaudžiantys 
ne kartą rašiniuose skelbti žodžiai: “Mamyte, nežudyk 
manęs, gimęs ir užaugęs aš tau būsiu labai geras .. .” Ta
čiau visa tai apverčiama aukštyn kojom, nusakoma kita 
šalta terminologija, sumaišomos sąvokos, kas aš ir kas 
jau nebe aš, įstatymais įteisinami veiksmai, prieštarau
jantys žmogaus prigimčiai. Ir taip šių dienų Motina dai
rosi: kur eiti, ką begalvoti, pasiduoti srovei ar sąžinei? 
Tai kryžkelių Motina, kurią gerbiame ir mylime, kuri, 
kaip ten bebūtų, nenori būti atskirta nuo savo pašauki
mo tikrovės, kurioje laimė ir atlyginimas iškyla virš visų 
valstybinių įstatymų ir madų. Č.S.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

y
/ Protestas prieš šliaužiančią okupaciją

Demonstracija prie Sovietų Sąjungos ambasados OtavojeV*
ySovietų kariniai daliniai Lie

tuvoje ėmėsi naujos teroristinės 
okupacijos — pradėjo užiminėti 
atskirus pastatu?, technikos mo
kyklas, įmones, gamyklas. Iš jų 
išsiveža inventorių, automobi
lius, sunkvežimius, gąsdina tar
nautojus. Vytautas Landsbergis 
tai pavadino “šliaužiančia oku
pacija”.

Reikšdama protestą ir atkreip
dama Kanados visuomenės bei 
vyriausybės institucijų dėmesį, 
Kanados lietuvių bendruome
nė surengė demonstraciją prie 
Sovietų Sąjungos ambasados 
Otavoje 1991.IV.30.

Kun. Jonas Staškus iš Missis- 
saugos tarė invokacinį žodį, Ka
nados parlamento narys David 
Kilgour iš Edmontono pasakė 
gerai argumentuotą kalbą prieš 
teroristinius sovietų žygius Lie
tuvoje ir nuolatinį trukdymą 
pradėti derybas dėl Lietuvos ne
priklausomybės įgyvendinimo.

D. Kilgour priminė, kad Ka
nada sulaikė 150 milijonų dole
rių paramą Sovietų Sąjungai po 
kruvinų sausio 13 įvykių ir pa
brėžtinai ragino visus rašyti 
laiškus naujajai Kanados užs. 
reikalų ministerei Barbarai Mc
Dougall, kad tas sulaikymas ne
būtų atšauktas iki sovietai susi
tars su Lietuvos vyriausybe.

KLB atstovas Otavoje Vytas 
Čuplinskas perskaitė protesto 
raštą, kuris kiek vėliau buvo

įteiktas Sovietų Sąjungos amba
sadoriui.

Kadaise sovietų ambasada ir 
konsulatai demonstrantų dele
gacijų neįsileisdavo ir jokių 
raštų nepriimdavo. Bet 1990 m., 
kai “perestroika” ir “glasnost” 
dar atrodė veikianti, sovietai 
sutikdavo susitikti su delega
tais, priimdavo raštus Otavoje 
ir Montrealyje. Šį kartą delega
tai buvo parlamento narys D. 
Kilgour, Vytas Čuplinskas ir A. 
Eimantas (iš Otavos).

Praėjusių metų delegacijų 
pokalbiai su sovietų diploma
tiniais pareigūnais (paprastai 
žemesnio rango) vykdavo “glas
nost" nuotaikoje. Buvo nurodo
ma gera valia Gorbačiovo, sie
kiančio demokratizacijos, ku
rios dar reikia laukti.

Neseniai Kanadai paskirtas 
naujas ambasadorius Ovinikov, 
atrodo, yra Brežnevo laikų dip
lomatas. Grįžę delegatai prane
šė, kad ambasadoriaus nuotai
ka buvo priešiška. Pastatų už
ėmimas ir inventoriaus išveži
mas esąs sovietų nuosavybės at
siėmimas, nors neturėjo atsaky
mo, kodėl tą jėga daro kariškiai. 
Lietuva yra buvusi Sovietų Są
jungos dalis, ir dialogas turįs 
vykti tokioje plotmėje.

Demonstracijoje dalyvavo ge
ra šimtinė tautiečių. Savaitga
lyje, o ne darbo dieną, būtų bent 
trigubai didesnė. Pagrindą su-

Motina gedi žuvusio sūnaus Vilniuje tragiškomis 1991 m. sausio 11-13 dienomis, ginant Lietuvos laisvę

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Naujas Karaliaučiaus vaidmuo
Ar padės rusai atvokietinti šį kraštą? O mes per mažai tuo domimės

A. LEMBERGAS
Rusijos vokiečiai, ypač iš 

Kazachstano, keliasi į buvu
sius Rytprūsius — Karaliau
čiaus kraštą. Nuo šių metų pra
džios čia laisvai gali lanky
tis ir užsienio turistai.

Miuncheno dienraštis Sued- 
deutsche Zeitung 1991 m. ba
landžio 16 d. išspausdino Mi
chaelio Birnbaumo įspūdžius 
iš Kaliningrado. Verta ir mū
sų skaitytojams su jais susipa
žinti. Juk kažkas Lietuvos kai
mynystėje juda, o mes lyg ne
kreipiame dėmesio. Nors Vo
kietija šiandien geografiškai 
labai nutolusi nuo šios srities, 
bet kur kas labiau ja domisi.

Tolimiausias Rusijos 
vakarų miestas

Autorius Kaliningradą vadi
na pakaitomis senuoju vokiš
ku Koenigsbergo vardu. Ten 
rašytą savo pranešimą jis pra
deda kunigo Erhardto gyveni
mo žiniomis, kurios pavaizduo
ja daugelio rytprūsiečių liki
mą. Gimė jis 1930 m. Karaliau
čiuje. Karo audra nubloškė į 
Daniją. Po karo grįžo į sugriau
tą Karaliaučių ieškoti moti
nos. Po to per Kuršių Neriją 
ir užšalusias Kuršių marias 
iškeliavo duonos ieškoti į Lie
tuvą, iš kur po dvejų metų pa
teko į Kazachstaną. Ten vedė, 

darė torontiškiai, vadovaujami 
kun. J. Staškaus, atvykę dviem 
autobusais. Prisidėjo kiek mont- 
reališkių ir keliolika otaviškių. 
Organizaciją Otavoje tvarkė V. 
Čuplinskas ir A. Eimantas. De
monstracijos vaizdas įspūdin
gas, nes buvo labai daug lietu
viškų vėliavų ir plakatų.

Kai Lietuvoje pradėta vykdy
ti nauja persekiojimo taktika, 
kad ir tylesnė, demonstracija 
buvo naudinga priminti sovie
tams ir Kanadai mūsų susirū
pinimą. J. V. Danys 

išaugino penkis vaikus. Prieš 
porą metų Rygoje gavo liute
ronų kunigo šventimus. Pernai 
(1990) rudenį sugrįžo į gimtą
jį Karaliaučių.

Rusijos vokiečiai šiuo metu 
visokiais būdais bėga iš nesve
tingo ir neramaus Kazachsta
no — kas tiesiog į Vokietiją, 
kas į Rusijos valdomą Rytprū
sių kampą Lietuvos vakarų pa
šonėje. Šiandien Kaliningra
das, pasak Birnbaumo, “rusiš
kas miestas tolimiausiuose So
vietų Sąjungos vakaruose”.

Lenkijos ir nepriklausomy
bės siekiančios Lietuvos kai
mynai šiaurės Rytprūsiai yra 
Jelcino Rusijos dalis. Tai jis 
pats neseniai čia lankydama
sis pabrėžė. Karaliaučiaus 
burmistras rusas Chromenka 
sako, kad iš tų, kurie čia gimė 
iki 1945 metų, šiame krašte te
begyvena gal aštuoni ar de
šimt. Viena tokių yra Svetla
na Wolff, per vokiečių trėmi
mus likusi atskirta nuo tėvų. 
Karo pabaigoje čia dar gyveno 
apie 100.000 vokiečių.

“Baltijos perlą” pavertė 
griuvėsių lauku

Iš senojo vokiško Koenigs
bergo nedaug kas išliko. Buvu
siame smuklių kvartale dar te
bestūkso katedros griuvėsiai. 
Senojoje biržoje prie Prėg- 
liaus dabar jūreivių klubas. 
Atstatytoje miesto halėje prie 
pilies tvenkinio įrengtas mies
to muziejus. Dar galima matyti 
vadinamą Lietuvių pylimą ry
tų dalyje, Kronprinco tvirto
vę ir senuosius Karaliaučiaus 
vartus. Kur anksčiau stovėjo 
pilis, riogso dabar neužbaig
ta betono baidyklė — miesto 
tarybų namai.

Karaliaučių seniau vadino 
“Baltijos perlu”. Šiandien jis 
panašus daugiau į netvarkin
gą statybos aikštelę, kurioje 
žmonės mėgina gyventi. Kadai

se žydėjusį miestą karas pa
vertė griuvėsių lauku. Naujie
ji ateiviai neparodė jam mei
lės. 45-rius metus šis kraštas 
buvo užsieniečiams draudžia
moji zona. Tik nuo šių metų 
pradžios jį galima Vakarų tu
ristams lankyti.

Burmistras Chromenka džiau
giasi ir didžiuojasi, kad jam 
pavyko buvusią karo sritį at
verti pasauliui. Tačiau asme
niškai kovą su konservatoriais 
jis pralaimėjo, turėjo atsisvei
kinti su burmistro pareigomis. 
Rusijos aukščiausioji taryba 
patvirtino Karaliaučiaus lais
vosios prekybos zoną. Jos tiks
las — sudaryti sąlygas užsienio 
kapitalui.

Ši mintis nesvetima ir vokie
čiui bankininkui Christiansui, 
kuris jau ne nuo šiandien sva
joja apie šio krašto naują vaid
menį. Karaliaučius galėtų tap
ti Rytų ir Vakarų prekybos aši
mi. O tam ir reikia kapitalo.

Ne tik vokiečiai, bet ir šve
dai tuo domisi. Sovietiškas ne
rangumas ir biurokratija kol 
kas labai kliudo. Tai pajuto 
dvi vokiečių turizmo firmos, 
kurios norėtų jau nuo gegužės 
mėnesio pasiūlyti turistams 
patrauklias sąlygas. Bet Juri
jus Matuškinas, svarbiausias 
laisvosios prekybos zonos pla
nuotojas, nesitiki didelės eko
nominės naudos iš vokiečių tu
rizmo. Jam svarbiausia, kaip 
pritraukti Vokietijos kapitalą 
ir žinias.

Susidomėjimas vokiečių 
kalba ir istorija

Kaliningrado ūkio institutas 
nuo praėjusio rudens įsivedė 
vakarietiško “menedžmento” 
— vadybos — kursą. Dvi grupės 
šiuo metu mokosi Miunchene. 
Kaliningradas nori atsikviesti 
vokiečius dėstytojus, sudaryti 
galimybes Vakarų verslinin
kams geriau pažinti šio krašto 
sąlygas. (Nukelta i 5-tą psl.)

Mirė a.a. Juozas Urbšys
Reuterio agentūros prane

šimu, gegužės 1 d., eidamas 96 
metus, Kaune mirė prieškari
nio laikotarpio paskutinis ne
priklausomos Lietuvos užsie
nio reikalų ministeris Juozas 
Urbšys. Jis buvo pirmasis Lie
tuvos vyriausybės narys, ku
riam Stalinas pasakė — jo 
krašto nepriklausomybė nusto
jusi egzistuoti. 1940 m. sovie
tams okupavus Lietuvą, dar 
prieš įjungiant ją į Sov. Sąjun
gą, liepos mėnesį velionis bu
vo išvežtas į Sibirą. Trylika 
metų išbuvęs kalėjime, mirus 
Stalinui, sugrįžo į Lietuvą. 
Prieš trejus metus parašė atsi
minimus iš diplomatinės veik
los, kai Lietuva pergyveno kri
tiškiausius metus. Knyga buvo 
tuojau išparduota.

Vilniaus radijo žiniomis, ve
lionis buvo pašarvotas Karo 
muziejuje Kaune. Palaidotas 
Lietuvos respublikos lėšomis. 
Laidotuvėmis rūpinosi specia
lus komitetas, vadovaujamas 
užsienio reikalų ministerio 
A. Saudargo.

Juozas Urbšys gimė 1896 m. 
vasario 29 d. Šateikiuose, Kė
dainių apskrityje. Mokėsi Pa
nevėžio gimnazijoje, 1917 m. 
Čugujeve Rusijoje baigė karo 
mokyklą.

Tarnavo Lietuvos kariuome
nėje, kai vyko kovos už nepri
klausomybę. 1922 m. kapitono 
laipsniu išėjo iš kariuomenės 
ir pradėjo dirbti užsienio rei
kalų ministerijoje. Vėliau dar
bavosi Lietuvos pasiuntinybė
se: Berlyne, Paryžiuje, Rygo
je. 1934 m. perkeltas į Lietuvą 
ir paskirtas užsienio reikalų 
departamento direktoriumi, o 
1936 m.—generaliniu ministe
rijos sekretoriumi. Nuo 1938 
m. gruodžio 5 d. iki 1940 m. bir
želio 17 d. buvo Lietuvos užsie
nio reikalų ministeris. Sun
kiausiu laiku jam teko Lietu
vą ginti nuo dviejų imperialis
tinių valstybių: Sov. Sąjungos 
ir nacinės Vokietijos. Sovie
tams okupavus Lietuvą, kartu 
su žmona Marija (Mašiotaite) 
buvo išvežtas į Sibirą.

Rašė ir spaudoje, daugiausia 
politiniais klausimais: “Mūsų 
žinyne”, “Karo archyve”, "Lie
tuvos ūkyje”, “Kultūroje”, “Lie
tuvos žiniose”, “Pasaulio lie
tuvyje”, “Revue Baltique”, “Ži
dinyje”.

A. a. JUOZAS URBŠYS

Šiame numeryje:
Kryžkelių motina

Idealas ir neblėstantis pavyzdys kartų kartoms
Protestas prieš šliaužiančią okupaciją

Lietuvių demonstracija prie Sov. Sąjungos ambasados Otavoje
Naujas Karaliaučiaus vaidmuo 

Lietuviai per mažai tuo domisi 
Kitataučių spaudos atgarsiai 

Lenkų ir rusų spaudoje pasižvalgius
Politinės diskusijos televizijoje

Pirmą kartą Venezueloje politinė programa apie Lietuvą
Studentai tragiškomis dienomis Vilniuje

Žuvo kaip didvyris studentas Rolandas Jankauskas
“Kertame langą į Europą”

Sudaromas tarptautinės bibliografijos leidinys 
“Štai jūsų motina”

Išganytojo Motinos Marijos vaidmuo mūsų laikais
Kazio Bradinio lyrikai grįžtant namopi 

Dvi poeto knygos, išleistos Lietuvoje

Vytautas Landsbergis J AV-se
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos pirmininkas V. Lands
bergis, kaip praneša LIC, at
skrenda į Ameriką sutelkti pa
galbą Lietuvai.

Lietuvos atstovybės Vašing
tone pranešimu, jis gegužės 8 
d. Baltuosiuose rūmuose susi
tiks su prezidentu G. Bush'u. 
Taipogi susitiks su kongreso 
vadovais ir kartu su Latvijos 
ir Estijos vadovais liudys kong
reso Europos saugumo ir bend
radarbiavimo komisijoje. Jis 
dar lankysis Los Angeles ir 
Čikagos lietuvių didžiausiuo
se telkiniuose JAV-se.

Atvyksta vysk. J. Žemaitis
Nuo gegužės 9 d. iki birželio 

vidurio, kviečiamas Amerikos 
lietuvių kunigų vienybės, JAV- 
se svečiuosis Vilkaviškio vys
kupas Juozas Žemaitis, lydi
mas kun. Vytauto Gustaičio.

Lietuvių katalikų religinė 
šalpa ir jos rėmėjai, kaip pra
neša LIC, organizuoja vysk. J. 
Žemaičio susitikimus su Ame
rikos katalikiškom ir akade
minėm institucijom, spauda ir 
lietuvių visuomene.

Svečias vyskupas aplankys 
Niujorko, Vašingtono, Los An
geles, Detroito, Klivlando bei 
Bostono lietuvių kolonijas. Va
šingtone JAV katalikų konfe
rencija rengia vysk. J. Žemai
čiui iškilmingus pietus su 
spaudos atstovais ir konferen
cijos pareigūnais. Čikagoje, 
globojamas konfratrų marijo
nų, aplankys vysk. Vincentą 
Brizgį, dalyvaus vysk. Pauliaus 
Baltakio sielovados suvažiavi
me ir Muzikos savaitės rengi
niuose.

Norintys paremti vyskupą ir 
Vilkaviškio vyskupiją čekius, 
pažymint “Vilkaviškis”, gali 
siųsti šiuo adresu: Lithuanian 
Catholic Religious Aid, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207, tel. (718) 647-2434.

Kitos žinios
— Balandžio 28 d. Vilniuje 

bandė susideginti 20 metų jau
nuolis Rolandas Valavičius. 
Gydomas Kauno ligoninėje. 
Gyvybei gresia didelis pavo
jus, nes apdegė 50% kūno. Ry
žosi, pareiškė jis koresponden
tams, paaukoti savo gyvybę, 
kad “Lietuva greičiau būtų 
laisva”.

— Balandžio 28 d. Trakuose 
vyko didžiulės iškilmės prisi
minti Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Gedimino 550 metų 
mirties sukaktį. Kalbas pasa
kė prezidentas V. Landsber
gis, švietimo ministeris D. Kuo
lys. Degė laužai, skambėjo dai
nos. Šauliai davė priesaiką 
ginti tėvynės nepriklausomybę.

— Vilniuje lankėsi Danijos 
verslininkų ir žurnalistų de
legacija, kurią priėmė prezi
dentas V. Landsbergis. Savo 
pareiškime jis nusiskundė, 
kad kitos Europos valstybės, 
taip kaip Danija, neskuba į pa
galbą Lietuvai atgauti nepri
klausomybę. J.A.
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Kitataučių spaudos atgarsiai
Milžiniška žmonių minia, susirinkusi prie Vilniaus katedros atsisveikinti su laisvės kovotojais, kritusiais Sausio 
13-tosios žudynių metu Nuotr. J. BindokoPopiežius apie Lietuvą

Š.m. kovo 10 d. po vidudienio 
maldos “Angelas Viešpaties” 
Šv. Tėvas tūkstančiams piligri
mų kalbėjo apie enciklikos 
“Rerum Novarum” aktualumą 
mūsų laikais. Baigdamas kal
bą, jis pasakė: “Praėjusį pirma
dienį (kovo 4) Lietuva iškilmin
gai šventė savo patrono šv. Ka
zimiero šventę. Šia proga visa 
Bažnyčia susijungė su Lietu
vos tikinčiaisiais, melsdamasi 
už šią labai brangią tautą. Kas
dieną širdimi ir malda esu arti 
Lietuvos, o Šventas Sostas vi
sada stebėjo ir toliau su dide
liu dėmesiu stebi šios tautos 
sunkų kelią ir kančias, prašy
damas, kad visų Lietuvos gyven
tojų siekimai galėtų rasti tei
singą sprendimą visuomeniš
kos taikos ir savitarpės pagar
bos nuotaikoje krašto viduje ir 
tarptautiniame kontekste”.

Kovo 13 d. per bendrą au
dienciją Šv. Tėvas pasakė: 
“Šiomis kovo mėnesio dieno
mis mes keliaujame taip pat 
prie šv. Kazimiero karsto Vil
niuje ir su visa lietuvių tauta, 
kurios patronu yra šv. Kazimie
ras, jungiamės kovoje dėl šiai 
broliškai tautai priklausančių 
teisių”.

Iš “Tygodnik Powszechny” 
kovo 24 d.

Atšauktas ingresas
“Gazeta Wyborcza” balan

džio 5 d.Jaidoje rašo: “Lvovo 
administracinei valdžiai pasi
priešinus, turėjęs įvykti šešta
dienį, balandžio 6, Romos ka
talikų metropolito arkivysku
po M. Jaworski’o Lvovo kated
roje ingresas, buvo atšauktas. 
Arkivyskupas antradienį grįžo 
į savo rezidenciją Liubačiove, 
iš kurios per paskutiniuosius 
septynerius metus valdė liku
sią Lenkijos ribose mažą Lvo
vo arkivyskupijos dalį.

Prieš savaitę Lvovo admi
nistracinė valdžia sutrukdė 
Lenkijos parlamentarams da
lyvauti kardinolo M. Liuba- 
čivskio, ukrainiečių graikų- 
katalikų (unitų) galvos ingrese. 
Jis po 50 metų gyvenimo emig
racijoje grįžo į Ukrainą”.

Vatikano pasiuntinys arkiv. 
Francesco Colasuonno dėl ar
kiv. M. Javo'rskio rezidavimo 
Lvove gavo Maskvos ir Kijevo 
valdžių sutikimą, bet nesitarė 
su Ukrainos nepriklausomy
bės siekiančia Lvovo administ
racija.

Lenkų katalikų ir unitų konf
liktas prasidėjo tuoj po Unijos 
16-tame šimtmetyje.

Teroras siaučia
“Novoje ruskoje slovo” ba

landžio 6 d. laidoje rašo: “Pa
gal pranešimą iš Lietuvos, ket
virtadienį (balandžio 4) apie 
vidudienį Kaune buvo sulaiky
tas jaunas lietuvis Mindaugas 
Gedmintas, kuris pernai pasi
šalino iš sovietų kariuomenės. 
Jis šį savo veiksmą paaiškino 
nenoru tarnauti svetimos vals
tybės kariuomenėje.

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

Keturi civiliškai apsirengę 
agentai užpuolė Gedmintą gat
vėje. Vienas agentas sudavė 
jaunuoliui pistoleto rankena 
į galvą. Po to Gedmintas buvo 
įmestas į privažiavusio kariš
ko sunkvežimio kėbulą ir nu
vežtas nežinoma kryptimi”.

Tėvynės prisiminimai
Žymus JAV-jų dienraštis 

“Miami Herald” kovo mėnesį 
išspausdino į pensiją išėjusio 
Izraelio konsulo Floridoje Ye- 
hoshua Trigor atsiminimus 
apie jo gimtąjį Mažeikių mies
tą. Jis aprašo Mažeikių istori
ją nuo carinių laikų, kai šis 
miestas dar vadinosi Muravjo
vu, jo augimą, kai pro jį buvo 
ištiestas geležinkelis tarp Uk
rainos miesto Rovno ir Liepo
jos, savo jaunystę nepriklau
somos Lietuvos laikais ir da
bartinę Lietuvos padėtį. Jis 
rašo: “Nebūdamas kataliku, 
aš neprivalėčiau lankyti kata
likų tikybos pamokų. Žydai 
moksleiviai, kurių buvo apie 
10 nuošimčių, turėdavo judaiz
mo pamokas. Nežiūrint to, aš 
kartais pasilikdavau katalikų 
tikybos pamokose ir tai grei
čiausiai Hitlerio laikais iš
gelbėjo man gyvybę. (.. .) Savo 
mieste nepastebėjau jokios 
diskriminacijos.

Mokyklose jos tikrai nebuvo, 
tačiau valdžios įsteigti ūkinin
kų kooperatyvai buvo žydų 
verslininkams žalingi. (.. .) Da
bar, po 50 metų, lietuviai kovo
ja dėl savo laisvės. Tikiuosi, 
kad jų nauja vadovybė pakels 
šiuos sunkumus, ir politiniai 
laimėjimai bus susieti su mo
raline atsakomybe. Tokia rai
da įgalins mane aplankyti tas 
vietas, kur aš augau ir kurios 
taip ryškiai liko mano atmin
tyje”.

Dogužijevas apie derybas
“Izvestijos” balandžio 5 d. 

laidoje išspausdino sovietų 
delegacijos deryboms su Lie
tuva pirmininko V. Dogužije- 
vo pasisakymą apie šias dery
bas: “Abejos delegacijos ma
no, kad derybos turi būti veda
mos be išankstinių sąlygų. Juk 
mus skiria tokios aštrios prob
lemos: iš vienos pusės Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimas, o iš kitos — Sov. Sąjun
gos liaudies suvažiavimo bei 
Aukšč. tarybos sprendimai ir 
prezidento įsakai, iš kurių ga
lima spręsti, kad Lietuva, kaip 
ir anksčiau, vis tiek lieka Sov. 
Sąjungos sudėtyje. Yra ir sau
sio įvykių Vilniuje klausimas. 
Jeigu mes tai norėtumėm šian
dien spręsti — nieko neatsiek- 
tumėm. Aš galvoju, kad mes ra
dome išmintingą išeitį — pa
siruošti sekančiam posėdžiui, 
kuris įvyks balandžio pabai
goje arba gegužės pradžioje, ir 
spręsti visą eilę labai svarbių 
klausimų”. Pasak Dogužijevo, 
bus šie klausimai: nuosavybės 
klausimas, ekonominės bei fi
nansinės problemos ir sienų 
klausimas. J.B.

Venezuela kalbu apie Lietuvą

Politinės diskusijos televizijoje

AfA 
LEVUTEI ANDRIULIONIENEI 

mirus,
vyrui VINCUI, dukrai dr. DALIAI, sūnui Algiui ir jų 
šeimoms, giminėms reiškiame gilią užuojautą bei 
kartu liūdime -

Prima, Bronius Sapliai ir šeima

Mielam broliui
AfA 

KAZIUI RANONIUI
Lietuvoje mirus,

jo broliui JONUI ir visiems artimiesiems reiškiame
gilią užuojautą - Birutė ir Žigas Romeikos

JULIUS VAISIŪNAS
Kovo 11-ji buvo sumaniai 

paminėta Venezueloje. Lietu
vos diplomatinės tarnybos at
stovo pastangomis Caracas 
mieste buvo išlipinta tūkstan
tis plakatų su Vyčiu, trispalve 
ir įrašu: “Lietuva reikalinga 
Tavo pagalbos”. Duoti keli ko
mentarai svarbiausioje radijo 
stotyje “Radio Rumbos”, iš
spausdinta keturių straips
nių serija “El Universal” dien
raštyje, sušauktas tautiečių 
pasitarimas.

Svarbiausiais laimėjimais 
betgi reikia laikyti kairiųjų 
intelektualų dienraštyje at
spausdintą pasikalbėjimą su 
Lietuvos respublikos aukš
čiausiosios tarybos pirminin
ku Vytautu Landsbergiu ir pir
mą kartą Venezuelos istorijoje 
duotą pilną politinę programą 
apie Lietuvą savaitinių pro
gramų serijoje “Sucesos” (Įvy
kiai). Programą perdavė vals
tybinis TV kanalas, kuriame 
kairiųjų įtaka yra stipri. Vi
sa buvo suorganizuota nenuils
tamo politiko dr. Vytauto Dam- 
bravos, Lietuvių bendruome
nei džiaugiantis ir stebint iš 
tolo.

PROGRAMOS DALYVIAI
Pusvalandį trukusioje pro

gramoje dalyvavo: buvęs Ve
nezuelos prezidentinis kandi
datas, buvęs ambasadorius 
JAV dr. Miguel Angel Burelli 
Rivas; garsus krašto polito
logas, Centrinio Venezuelos 
universiteto profesorius dr. 
Carlos Gueron; dr. Vytautas 
A. Dambrava; Sovietų Sąjun
gos ambasados atstovas And
rei Kulečiu.

Programa visais atžvilgiais 
buvo Lietuvai palanki. Vado
vavo “EI Nacional” dienraščio 
bendradarbė Eliana Loza 
Schiano, prašiusi dr. Dambra- 
vą pasiūlyti programai tinka
mus kandidatus ir prašiusi 
patį dr. Dambravą pasirodyti 
televizijoje.

Nei turinio, nei formos at
žvilgiu programa žiūrovų ne
apvylė — buvo gausiai ilius
truota vaizdinėmis ištrauko
mis, pradedant Leninu, pasi
rašiusiu taikos sutartį su Lie
tuva, baigiant paskutiniais 
brutaliais smurto veiksmais 
Lietuvoje. Rodomi tankai, nu
žudyti žmonės, jaunuoliai, 
prez. Landsbergio įvedimas 
į pareigas, balsavimas refe
rendumo metu, susibūrimai 
mieste, žmonių gyvenimas.

ĮVADINĖ INFORMACIJA
Programa prasidėjo rodymu 

Lenino, kalbančio Maskvos 
minioms. Vadovė aiškino, kad 
1920 m. Leninas pasirašė su 
Lietuva taikos sutartį, kuri, 
kaip ir eilė kitų sutarčių, su
darytų su Baltijos valstybė
mis, buvo sovietų sulaužyta 
1939 m. Ribbentropo-Moloto- 
vo sandėriu. Sovietų Sąjun
ga įvykdė Baltijos kraštų oku
paciją ir aneksiją. Po 50 metų 
atėjo “perestroikos” laikotar
pis. Gorbačiovas pavedė sovie
tų parlamento komisijai, vado
vaujamai Afanasjevo, pravesti 
tyrinėjimą slaptojo Molotovo- 
Ribbentropo sandėrio. Komi
sija radusi, jog tasai sandė
ris buvo nelegalus, priešingas 
konstitucijai ir tarptautinei 
teisei.

Nepaisant to, pastaruoju 
metu Maskva pradėjusi tero

rizuoti Baltijos šalis, ypač 
Lietuvą, įvykdžiusią laisvus 
rinkimus, paskelbusią suve
renumo atstatymą ir pravedu- 
sią referendumą, kuriame 91% 
balsavusių pasisakė už nepri
klausomą, demokratiniais pa
grindais atstatytą Lietuvą.

KĄ GALI KREMLIUS?
Pirmas klausimas buvo pa

teiktas prof. Gueron: ką Gor
bačiovas ar Maskva gali Bal
tijos kraštuose daryti?

Prof. C. Gueron: “Nedaug ką 
gali padaryti, nes perestroi
kos procesas nebegali būti 
sustabdytas. Praėjo staliniz
mo era, pasikeitė ‘oficiali’ So
vietų Sąjungos istorija, pasi
keitė krašto ekonominė bazė, 
iškilo socialiniai ir politiniai 
reikalavimai, kurie per 50 me
tų buvo slopinami”. Būdinga 
tai, tęsė prof. Gueron, kad po 
40 su viršum metų baltiečiai 
nepriėmė aneksijos, kuri buvo 
visiškai nelegali, Hitlerio- 
Molotovo slapto susitarimo 
išdava. Esą per 70 metų Sovie
tų Sąjungai nepavykę išspręsti 
tautybių problemos. Baltiečių 
aneksijos istorija visai skir
tinga nuo kitų sovietinių res
publikų, turėjusių daug ilges
nį gyvenimą Sovietų Sąjungo
je. Kremlius nesugebėjęs pa
naikinti skirtumo tarp Baltijos 
tautų ir daugumos kitų Sovie
tų Sąjungon įsijungusių res
publikų.

Ambasadorius Burelli Ri
vas: Gorbačiovas turi pripa
žinti realybę: baltiečių pri
gimtis skirtinga, jų valia stip
ri, veikia kolektyviai — net 
rusai referendume balsavę už 
visišką baltiečių nepriklau
somybę.

BE MASKVOS
Kaip išsilaikys baltiečiai be 

ekonominės sovietų pagalbos?
Prof. Gueron: Sovietinis 

“ekonominio išsilaikymo” ar
gumentas labai silpnas, kal
bant apie atsiskyrimo bazę. 
Yra daug mažesnių teritorija 
valstybių, mažiau išsivysčiu
sių, su mažesniu ekonominiu 
ir darbo jėgos potencialu. Jos 
yra suverenios ir ekonomiškai 
išsilaiko. Baltiečiai moka 
dirbti. Jie tik neturėjo pro
gos išvystyti pramonę ir pre
kybą, valiutos sistemą, nes 
visa ekonomija buvo iš Mask
vos tvarkoma. Atgavę laisvę, 
baltiečiai sugebės išvystyti 
savo pramonę, gauti valiutą, 
konkuruoti tarptautinėje rin
koje ir pirktis to, ko jiems 
reikia. Leidus jiems savaran
kiškai, normaliai tvarkyti sa
vo gyvenimą, baltiečiai suge
bės įsijungti į ekonominę pa
saulio politiką.

Ambasadorius Burelli Ri
vas: Baltiečiai buvo laisvi ir 
nepriklausomi, turėjo ekono
minę infrastruktūrą. Kraštai 
išsivystę ir kultūringi. Be to, 
lietuviai turi stiprų religinį 
tikėjimą ir laisvės dvasią: ne
reikia stebėtis, kad per visus 
okupacijos metus jie iš prin
cipo atmetė ateizmą. Tezė, kad 
išsilaisvinęs kraštas būtinai 
turės ekonomiškai priklausyti 
nuo Maskvos, “kad nebadau
tų”, yra visiškai klaidingas.

Sovietų ambasados atstovas 
Andrei Kulečiu kalbėjo apie 
naują federaciją, kurioje at
skiros respublikos deleguos 
centrinei vyriausybei tai, kas 
joms atrodys reikalinga, ir čia 

pat suminėjo krašto apsaugą, 
energiją, komunikacijas ir kt.

NUSILEISTI AR LA ŪKTI?
Iškėlus klausimą, ar neverta 

baltiečiams nusileisti, ilgiau 
palaukti, dr. Dambrava atsakė: 
Nuo neatmenamų laikų lietu
viai gyveno laisvi ir nepriklau
somi. Laisvė yra galutinis lie
tuvių kovos tikslas. Prof. Gue
ron pastebėjo, kad gali būti 
kalba tik apie laisvą jungimąsi 
į platesnę bendruomenę, kokia 
pvz. esanti Europos ekonomi
nė bendruomenė. Tačiau to
kiam sprendimui reikia lais
vės. Baltiečiai turi teisę į 
savo laisvę, jungtis ar nesi- 
jungti. Burelli Rivas sakė, jog 
baltiečiai tebėra karinės dik
tatūros pavojuje. “Perestroi
ka” neduoda greitų rezultatų. 
Sovietų Sąjunga eina iš sovie
tinės ekonomijos į rinkos eko
nomiją, iš kontrolinės siste
mos į laisvą sistemą. Reikia 
patiems sovietams kantrybės 
— vyksta perėjimo procesas.

Prof. Gueron: Vakarai nori, 
kad Gorbačiovas ’ išsilaikytų. 
Tik jis galįs sukliudyti stali
nizmo grįžimą. Užmirštama, 
kad pasikeitimai yra univer
salinio pobūdžio — nepriklau
so nuo vieno asmens. Yra nau
jos politinio žaidimo taisyk
lės, kurių nei Gorbačiovas, 
nei sovietų kariuomenė nebe
gali pakeisti. To proceso ne
gali sustabdyti nė tankai. Tan
kai nepadarys, kad piliečiai 
taptų mažesniais nacionalis
tais. Baltiečiai nenori siste
mos, kuri pralaimėjo. Nejaugi 
galvoja Kremlius politinį pra
eities filmą atsukti atgal ir 
viską pradėti iš naujo? Ar ke
tina žmones vėl įvilkti į psi
chiatrinių kalinių drausmės 
marškinius? Sovietai tvarkė 
žmones, kaip inžinerija tvar
ko laikrodį, perstatydami, pa
keisdami istorijos laikrodžio 
dalis. Stalinistai manė galį 
keisti, taisyti ir perdirbti, 
manipuliuodami kaip jiems tin
ka. Tie laikai nesugrįžtamai 
praėjo.

Amb. Burelli Rivas: Šis de
mokratėjimo procesas nebe 
Gorbačiovo galioje. Kalba ga
li būti tiktai apie konfedera
ciją, kuri reiškia nepriklau
somų valstybių sąjungą, o ne 
uniją okupuotų, heterogeniš- 
kai skirtingų šalių, turinčių 
laisvės ir demokratijos tradi
ciją. Pirminė sąlyga: baltie
čių kraštai privalo būti visiš
kai laisvi.

Dr. Dambrava: Baltiečiai 
niekuomet nepriklausė sovie
tiniam pasauliui. Tai visai 
skirtinga byla, tai Hitlerio- 
Stalino susitarimų “priedas”, 
leidęs Stalinui okupuoti Bal
tijos valstybes. Už vieną Lie
tuvos sritį Stalinas mokėjęs 
Hitleriui doleriais.

DABARTINIAI ĮVYKIAI
Buvo paliesti dabartiniai 

įvykiai Lietuvoje ir Latvijoje 
(gausiai rodė tankus ir užmuš
tas sovietinio smurto aukas). 
Sovietų ambasados atstovas 
Kulečiu apgailestavo kraujo 
aukas. Kaltieji būsią nubausti. 
Buvusi eilė priežasčių: ekono
minė padėtis, kainų pakėli
mas, asmeninės problemos, 
tautiniai jausmai. Baltiečiai 
davę kitataučiams mažiau tei
sių, kaip sau. Visa tai priver
tę kariuomenę reaguoti. Bal
tiečių laikysena nebuvusi “re-

Prisikėlimo parapijos tarybos nariui

AfA 
HENRIKUI CHVEDUKUI

mirus, 
žmoną GABRIELĘ, sūnų ANDRIŲ su šeima, gimines
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Prisikėlimo parapijos taryba

AfA 
HENRIKUI CHVEDUKUI

mirus, 

žmonai GABRIELEI, sūnui ANDRIUI ir jo šeimai
reiškiame gilią užuojautą-

Audronė ir Antanas Kazanavičiai

AfA
HENRIKUI CHVEDUKUI

mirus,

jo žmonai GABRIELEI, sūnui ANDRIUI su 
šeima, giminėms bei artimiesiems reiškiame 

nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

E. Liorencienė

N. Preibienė

D. Radzevičienė

L. Radzevičienė

PADĖKA
Mylimam vyrui

AfA 
inž. JUOZUI DRAGAŠIUI

1991 m. balandžio 4 d. mirus, nuoširdžiai dėkoju Tėvams 
pranciškonams už Rožinį ir maldas laidotuvių namuose, ge
dulines Mišias ir palydėjimą į amžino poilsio vietą Šv. Jono 
lietuvių kapines, Mississaugoje.

Nuoširdus ačiū artimiesiems ir Toronto lietuvių pensi
ninkų klubo valdybai, atsilankusiems laidotuvių namuose, 
atsiuntusiems gėles, užprašiusiems Mišias už jo vėlę ir pa
reikštas užuojautas. Ypatinga padėka karsto nešėjams už 
paskutinį patarnavimą.

Liūdinti - žmona Anelė Dragašienė

guliari”. Dabar betgi proble
mos išnyks. Esąs mechanizmas 
legaliam atsiskyrimui (neturįs 
trukti ilgiau penkerius metus), 
o per tą laiką bus derybų ke
liu nagrinėjami ir sprendžia
mi visi klausimai. Tam reika
lui esanti sudaryta Sovietų 
federacinė taryba — organas 
vesti deryboms. Negalima esą 
užmiršti, kad 75 milijonai žmo
nių Sovietų Sąjungoje negy
vena savo respublikose. Išky
la tautinių mažumų problema: 
armėnų, rusų, gudų, žydų, gru
zinų ir kitų.

LIETUVIŲ KANČIOS

Galiausiai moderatorė klau
sė dr. Dambravą, kaip jis žiūri 
į lietuvių reikalą? Jis pareiš
kė: “Ką turi sakyti vyresnysis 
sūnus šeimos, kuri Stalino bu
vo pasmerkta sunaikinimui 
darbo vergų stovyklose?” Sa
kė iki šiol nežinąs kur yra jo 
tėvo kapas. Masinių trėmimų 
naktį jis sakėsi nebuvęs na
mie, todėl galįs liudyti lais
vam pasauliui tiesą ir naujai 
pasišvęsti kovai už galutinį 
Lietuvos išsilaisvinimą. Sakė
si buvęs liudininku sovieti
nės invazijos, okupacijos ir

S. Vaitekūnienė

B. Stalioraitienė
K. E. Šlekiai

A. S. Sakai

*
aneksijos; liudininku tauti
nio gyvenimo sunaikinimo, 
ypač žemės ūkio, spaudos 
švietimo, religijos. Sakėsi 
negalįs užmiršti 30.000 jaunų 
kovotojų — miško brolių, žuvu
sių laisvės kovoje prieš So
vietų Sąjungą. Suminėjo, jog 
šeštadalis tautos buvusi so
vietų sunaikinta. Negalįs už
miršti tūkstančių deportuotų, 
kalintų, kankintų ir nužudytų 
tautiečių vien dėl to, kad jie 
yra lietuviai.

Vadovė pastebėjo, jog Stali
no laikai baigėsi, esą Gorba
čiovas duoda baltiečiams di
desnę viltį. Ar neverta palauk
ti? Dr. Dambrava atsakė: “Gor
bačiovas buvo mūsų viltis, jis 
tebėra mūsų viltis, tačiau bal
tiečių kelias yra nubrėžtas ir 
referendumu patvirtintas — 
laisvė, nepriklausomybė”.

Šiais dramatiškais žodžiais 
baigėsi pusės valandos pro
grama, gausiai iliustruota 
vaizdinėmis ištraukomis.

Amb. Burelli Rivas dr. Dam- 
bravai pastebėjo: “Laikyki 
mane savo kariu Lietuvos lais
vės kovoje”. Taigi jis dėkojo 
Lietuvai už progą ginti mūsų 
bylą.



Vilniaus arkivyskupas J. STEPONAVIČIUS (centre priekyje) žuvusių did
vyrių laidotuvėse Nuotr. J. Bindoko

Studentai tragiškomis dienomis Vilniuje
Tūkstančiai jų saugojo valstybinius pastatus bei Įrenginius • Buvo sudarytas specialus koordinacinis 
štabas • Žuvo kaip didvyris Vilniaus technikos universiteto studentas Rolandas Jankauskas

Zlinios iš Romos
Lietuvos kardinolas Vincen

tas Sladkevičius lankėsi Romo
je lydimas vysk. Vlado Michele- 
vičiaus. Vatikane buvo aptarti 
sielovados klausimai, liečian
tys Lietuvos katalikų sielovadą.

“L’Osservatore Romano” 1991 
m. 16 nr. pranešimu, Šv. Tėvas 
Jonas-Paulius II pertvarkė Gudi
jos, Rusijos ir Kazachstano res
publikų katalikų sielovadą, pa
skirdamas atitinkamus vadovus.

Sudaryta metropolinė Minsko- 
Mohilevo arkivyskupija. Jos ar
kivyskupu paskirtas mons. Ka
zimierz Swiatek (Sviontek), 76 m. 
amžiaus, gimęs Estijoje, baigęs 
kunigų seminariją Pinske 1939 
m., 10 metų kalėjęs lageriuose, 
nuo 1954 m. Pinsko katedros 
klebonas.

Antra Gudijos vyskupija įsteig
ta Gardine, kurion ir įeina bu
vusi Vilniaus arkivyskupijos da
lis. Vyskupu paskirtas Aleksand
ras Kaszkiewicz (Kaškevičius), 
41 m. amžiaus, gimęs Lietuvos 
Eišiškėse, baigęs kunigų semi
nariją Kaune 1976 m., priklau
sęs Panevėžio vyskupijai nuo 
1981 m., klebonavęs Vilniuje 
Šv. Dvasios parapijoje.

Trečia Gudijos vyskupija įsteig
ta Pinske ir laikinai pavesta tvar
kyti Minsko-Mohilevo arkivys
kupui K. Swiatek.

Federacinės Rusijos respubli
kos europinės dalies katalikų 
sielovada rūpintis įsteigta apaš
talinė administracija Maskvoje. 
Jos vadovu paskirtas buvęs Mins
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ko apaštalinis administratorius 
Tadas Kondrusiewicz (Kondru- 
sevičius) su arkivyskupo titulu. 
Jis yra 45 m. amžiaus, gimęs 
Odelske netoli Gardino, baigęs 
inžineriją ir Kauno kunigų se
minariją licenciato bei daktaro 
laipsniais, įšventintas kunigu 
1981 m., darbavęsis Vilniaus 
Aušros Vartuose ir Gardine. 
Vyskupu įšventintas Romoje Šv. 
Tėvo Jono-Pauliaus II 1989 m.

Antra Rusijos respublikos 
apaštalinė administracija įsteig
ta Novosibirske. Jos vadovu pa
skirtas vyskupas Juozas Werth 
(Vertas), jėzuitas, 38 m. amžiaus, 
gimęs Karagandoje iš vokiečių 
tėvų, priklausantis Lietuvos jė
zuitų provincijai, baigęs Kau
no kunigų seminariją ir įšven
tintas kunigu 1984 m., klebona
vęs Volgos srities Marks vieto
vėje.

Sovietinės socialistinės Ka
zachstano respublikos katalikų 
sielovada rūpintis įsteigta apaš
talinė administracija Karagan
doje. Jos vadovu paskirtas vysk. 
Jan Lenga, marijonas, 41 m. am
žiaus, gimęs Ukrainoje iš lenkų 
tėvų, priklausantis Lietuvos 
vienuolių marijonų provincijai, 
baigęs slaptąją kunigų semina
riją, kunigu įšventintas 1949 m. 
Pastaruoju metu klebonavo 
Krasnoarmeiske (Kazachstane).

Kaip matyti iš čia pateiktų 
duomenų, visi naujai paskirtieji 
vyskupai Sov. Sąjungos lotynų 
apeigų katalikams, išskyrus vie
ną, yra baigę Lietuvos kunigų 
seminariją. Kor.

PROF. D K. EDMUNDAS ZAVADSKAS

Kanadoje 1991 m. balandžio pa
baigoje ir gegužės pradžioje lankė
si Vilniaus technikos universite
to folklorinis sambūris “Vingis” 
ir universiteto rektorius E. Za- 
vadskas. Čia spausdiname įsidėmė
tiną jo straipsnį, iškeliantį Vilniaus 
studentų kovingumą. RED.

Sausio 11 d. sujudo vilnie
čiai, matydami, kad reikalinga 
jų pagalba. Iš Vilniaus studen
tų miestelio plūstelėjo nema
ža paspirtis svarbiems Lietu
vos respublikos objektams 
ginti.

Sausio 11 d. vakare Vilniaus 
technikos universiteto studen
tų sąjunga, virtusi tomis die
nomis budėjimo ir organizaci
niu štabu, pradėjo tartis su
Vilniaus universiteto ir Vil
niaus pedagoginio instituto 
studentais dėl bendrų veiks
mų. Buvo pradėti saugoti ir 
aukštųjų mokyklų rūmai, išve
žama ir slapstoma skaičiavimo 
technika, dauginimo aparatai 
ir kt.

Sausio 12 d., 3 v. nakties, apie 
1000 VTU bendrabučių gyven
tojų studentų nuėjo prie Aukš
čiausiosios tarybos pakeisti 
ten budėjusių Vilniaus univer
siteto studentų.

Sausio 12, 10 v., minėtų Vil
niaus trijų aukštųjų mokyklų 
atstovų posėdyje, įvykusiame 
mūsų universitete, mokyklos 
pasiskirstė saugomais objek
tais. VTU ėmėsi saugoti tarp
miestinę telefonų stotį Žemai
tės gatvėje. Studentai buvo 
užblokavę visus telefonų sto
ties praėjimus ir ilgai akylai 
juos saugojo. Bendrabučiuose 
buvo iškabinti budėjimo grafi
kai, tačiau ne vienas studentas 
savanoriškai budėjo kelias pa
mainas.

Į visas VTU štabo organizuo
jamas akcijas studentai akty
viai atsiliepė. Nemažai jų už
sirašė savanoriais ginti Aukš
čiausiąją tarybą. Savanorių 
tarpe buvo ir VTU dėstytojų. 
Kiti dėstytojai taip pat budė
jo prie telefonų stoties, tele- 
centro.

Po sausio 13 nakties įvykių 
buvo sužeistų. Tarp kritusių 
prie televizijos bokšto buvo ir 
mūsų Technikos universiteto 
Elektronikos fakulteto studen
tas Rolandas Jankauskas.

Rolandas gimė 1969 m. Vil
niuje. Jis kartu su jaunesniu 
broliuku Mariumi budėjo prie 
televizijos bokšto. Buvo už
muštas desantininko į veidą 
mesto sprogstamojo paketo.

Studento Rolando Jankaus
ko byloje liko jo per stojamuo
sius egzaminus rašyta litera
tūrinė tema “Visų poetų ap
dainuota, skambėk jaunystė 
nerami... ir dek liepsninga 
širdimi!” Paskutinis rašinio 
sakinys toks: “Jaunimas - viso 
pasaulio ateitis ir dabartis. 
Mokytis ir kovoti reikia taip, 
kaip sako tavo sąžinė, kaip rei
kalauja žmonija”.

Neatsitiktinai tą naktį jis 
buvo prie televizijos bokšto. 
Jis gynė esantį prie jo namų 
svarbų nepriklausomai Lietu
vai objektą. Gaila, kad iš nely
gios kovos negrįžo gyvas. Did
vyris iš mūsų universiteto po

Didvyriškai žuvęs
ROLANDAS JANKAUSKAS, 

Vilniaus technikos un-to studentas

mirties apdovanotas “Vyčio 
kryžiaus” ordinu.

Sovietų armija neatlaikė tai
kių Lietuvos žmonių morali
nio pasipriešinimo ir pasi
traukė.

Vėliau per Sovietų Sąjun
gos masines informacijos prie
mones — televiziją, radiją, 
spaudą buvo skleidžiamas 
šlykščiausias melas apie Lie
tuvą. Tuo buvo norima suklai
dinti žmones, sukiršinti nesan
taiką tarp Lietuvoje gyvenan
čių tautų. Kliuvo ir mūsų Tech
nikos universitetui. Per Mask
vos centrinės televizijos sau
sio 15 d. laidą “Vremia” buvo 
pranešta, kad iš Vilniaus inži
nerinio statybos instituto buvo 
pašalinta vien per paskutinę 
savaitę 20 rusų tautybės stu
dentų. Anot šios laidos, paša
linimo motyvas — tautybė. Tai 
iš piršto išlaužtas melas. Me
lo meistrai net nežinojo, kad 
tokios aukštosios mokyklos 
Lietuvoje jau nėra. Nuo 1990. 
X.31 VISI yra reorganizuota į 
Vilniaus technikos universi
tetą.

Nors mūsų buvo išsiųstos pa
neigimo telegramos į progra
mą “Vremia”, Maskvos centri
nius laikraščius, ši melaginga 
informacija nebuvo paneigta. 
Į mūsų laiškus net nebuvo at
sakyta. Programos “Vremia” 
paskelbtą melagingą informa
ciją per Lietuvos televiziją 
dar pakartojo kariškis-teisi- 
ninkas, atsiųstas iš Maskvos, 
o per Vilniaus kolaborantų 
televiziją — net pats Sovietų 
Sąjungos gynybos ministerio 
pavaduotojas generolas Vare
nikovas. Nebuvo kreipiamas 
dėmesys į mūsų paneigimus, 
paskelbtus Lietuvoje leidžia
muose laikraščiuose lietuvių, 
rusų ir lenkų kalbomis bei per 
nepriklausomos Lietuvos ra
diją ir televiziją.

Paskelbus melagingą infor
maciją apie mūsų universite
tą, teko gauti laiškų iš Sov. Są
jungos miestų aukštųjų mo
kyklų, kuriose mes apšaukia
mi “nacionalistais”. Kai ku
riuose laiškuose buvo siūloma 
išvarytus studentus siųsti pas 
juos. Todėl teko išsiuntinėti 
net 55 paneigimo laiškus į įvai
rias Sov. Sąjungos aukštąsias 
mokyklas. Tai klasikinis me

lo, skleidžiamo per Maskvos 
centrinę televiziją, pavyzdys.

Kai kurios pažangesnės Sov. 
Sąjungos aukštosios mokyklos 
mūsų joms nusiųstą laišką iš
spausdino savo laikraščiuose 
su atitinkamais pareiškimais 
ir šiuos laikraščius atsiuntė 
mums. Noras mus parodyti ne
draugiškais Lietuvoje gyve
nančių atžvilgiu ir sukiršinti 
tautas nepavyko.

Čia parodyti tik tai kurie 
Lietuvos aukštųjų mokyklų 
profesorių, dėstytojų ir studen
tų rūpesčiai bei veikla sunkio
mis vasario dienomis.

Belieka pasidžiaugti mūsų 
studentijos sąmoningumu ir 
patriotizmu. Turėdami tokį 
jaunimą, bylą dėl Lietuvos ne
priklausomybės laimėsime.

Lietuva 1991 - kryptis ir likimas
Si tema buvo nagrinėjama politiniame jaunimo seminare Vašingtone, kuriame dalyvavo ir 

Kanados lietuvių jaunimo atstovas

ALGIS ŠILAS

“Kai tokie dinamiški pasi
keitimai vyksta Lietuvoje, ko
dėl mūsų jaunimas būriais 
nevyksta į Lietuvą? Kodėl jie 
aktyviai nesistengia propa
guoti sausio 13 įvykių? Kodėl 
jie šiuo svarbiu momentu ne- 
sijungia į politinę veiklą? 
Ak, tas jaunimas tiktai nori 
lankyti suvažiavimus ir gerai 
praleisti laiką”.

Tokius vyresniosios kartos 
pasisakymus dažnai girdime. 
Šiek tiek jie yra teisūs. Į tai 
atsižvelgdami, kai kurie mūsų 
jaunimo atstovai, kiek išmany
dami ir sugebėdami, ėmė ska
tinti jaunus profesionalus ir 
studentus jungtis į politinę 
veiklą Lietuvos labui. Tai ne
buvo lengvas uždavinys. Šiuo 
tikslu 1991 m. balandžio 12-14 
d.d. Vašingtono miesto pakraš
ty, netoli Georgetown univer
siteto, “Hyatt Arlington” vieš
butyje, buvo suorganizuotas 
JAV lietuvių jaunimo sąjungos 
penktasis politinis semina
ras. JAV LJS-gos Vašingtono, 
DC, skyrius centro valdybos 
vardu vėl suruošė šių metų 
seminarą tema “Lietuva 1991: 
kryptis ir likimas”.

Per visą šių politinių se
minarų istoriją Vašingtoną 
aplankė arti 600 jaunų profe
sionalų, studentų, aktyvistų ir 
vyresniosios kartos dalyvių.

Trys dienos politikai
Prieš šešerius metus, kartu 

su Gintaru Grušu (tuo metu Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjun
gos pirmininku), turėjome tą 
pačią idėją — suruošti politinį 
seminarą, kuris išjudintų mie
gančią ir neveiklią JAV jauni
mo sąjungą. Tuo metu ir jauni
mas jautė, kad sąjunga neegzis
tuoja, o ir JAV lietuvių bend
ruomenė nemanė, kad jauni
mas gali pasireikšti rimtame 
politiniame darbe.

Po pirmojo politinio semi
naro (1986) buvo rengiami me
tiniai seminarai. Pagrindinis 
tikslas šių seminarų buvo pa
žadinti ir paskatinti jaunus 
profesionalus bei studentus 
įsijungti į JAV politinę “grass 
roots” veiklą bei JAV politi-
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Lietuvos ministerio pirm. GEDIMINO VAGNORIAUS susitikime balan
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TOLAITIS Nuotr. O. Burzdžiaus

nių partijų struktūrą. Ar šie 
seminarai yra pasiekę tikslą?

Jau penkti metai LJS-gos Va
šingtono skyrius profesiona
liai rengia aukšto lygio rim
tą seminarą, kuriame šiais me
tais dalyvavo arti 160 asmenų. 
20% buvo naujų veidų, kurie 
pirmą kartą atvyko į Vašing
toną šiam trijų dienų semina
rui. Dalyviai atvyko iš įvairių 
JAV ir Kanados vietovių.

Jau trečią kartą penktadie
nio ryto programa vyko pačio
se Kapitelio patalpose, sena
toriaus Mike Mansfield patal
poje. Ši patalpa buvo parūpin
ta senatoriaus Jesse Helms šta
bo tarnautojos dėka. Toje prog
ramos dalyje dalyvavo “Arme
nian Assembly” ir Lietuvių 
bendruomenės visuomeninių 
reikalų atstovai, pasidalin
dami naujausiomis žiniomis 
bei taktika, kuri vartojama 
kovoje prieš nepalankius 
kongresmanus, senatorius bei 
JAV valdžios pareigūnus. Taip 
pat apsilankė lietuvių kilmės 
kongresmanas .Bill Sarpalius 
ir kongresmanas Henry Hyde. 
Jie kalbėjo apie JAV vyriau
sybės laikyseną Lietuvos ne
priklausomybės atžvilgiu.

Priešpiečių metu kalbėjo 
Skirma Kondratienė (Assis
tant Secretary), dirbanti sekr. 
Jack Kempo butų ir miestų 
projektavimo departamente. 
Ji kalbėjo apie Vašingtono 
politinių darbų galimybes bei 
pasiruošimą ne tik Vašingto
ne, bet ir vietinėse apylinkėse.

Po to seminaro programa 
vyko pačiame Valstybės de
partamente, kur dalyviai iš
girdo įvairius pareigūnus, su
sipažino ne tik su tipiška Vals
tybės departamento linija Bal
tijos valstybių klausimu ir jų 
nuomonėmis.

Šeštadienio programa buvo 
gan įvairi. Prof. John Moore 
iš Virginijos universiteto ir 
advokatė Lowry Wyman iš Har
vardo universiteto kalbėjo 
konstitucijos klausimais, Če
koslovakijos ambasados atsto
vas ir pareigūnas iš “Commis
sion of the Conference on Se
curity and Cooperation in Eu
rope” — apie Lietuvos ateities 
ryšius su Europa. Gražina 
Landsbergienė pasidalino sa
vo mintimis ir kartu su daly
viais išklausė garsajuostėje 
prezidento Vytauto Landsber
gio pranešimą JAV LJS-gai.

Lietuvos ekonomikos minis- 
teris Vytautas Navickas įdo
miai dėstė savo mintis apie 
dabartinę Lietuvos veiklą ir 
ateities planus grįžti į eko
nominę Europos šeimą.

Baigiant rytinę programą, 
kalbėjo Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos atstovas Vašingto

ne ir prie Šventojo Sosto. Prieš 
pradedant jaunimo sąjungos 
suvažiavimą, Emilija Saka- 
dolskienė savo kalboje primi
nė visiem JAV LJS-gos pirmuo
sius veiklos žingsnius. Taip 
pat buvo įteikta Eugenijaus 
Kraučeliūno premija Tomui 
Nenortu i. Po to sekė JAV LJS- 
gos metinis suvažiavimas.

Jau ketvirti metai seminaras 
buvo baigtas sekmadienį Lie
tuvos pasiuntinybėje. Kun. 
Kastytis Ramanauskas atnaša
vo Mišias, kurių tradicija bu
vo pradėta 1988 m. Šiais me
tais seminaro uždarymas vyko 
tokioje pačioje atmosferoje.

Seminaro idėja
Esu girdėjęs iš kitų, kad po

litinis seminaras nėra labai 
originali mintis. Su ta nuomo
ne sutinku. Mūsų seminaras 
yra pasiskolinęs tą idėją iš 
įvairių šaltinių. Esame pasi
skolinę gerų idėjų iš Ameri
cans For Due Process semina
rų, kurie buvo organizuojami 
Rasos Razgaitienės. Esame 
pasiskolinę jų ir iš įvairių 
seminarų, kurie vyksta šim
tais kas mėnesį Vašingtone. 
Taip pat pasiskolinom idėjų 
iš Morton Blackwell’s Leader
ship Institute ir American 
Conservative Union rengiamų 
konferencijų.

Seminaro formatą pasisko
linom ir iš Jungtinio baltie- 
čių komiteto suruošto “Wash
ington Horizons” seminaro, 
surengto Vašingtone 1984 m. 
Jame buvo nagrinėjamos val
džios darbo galimybės Vašing
tone. Dalyvavo baltiečių ir 
ukrainiečių jaunimas.

Grįžkime prie ankstyvesnio 
klausimo: ar šie seminarai 
pasiekė savo tikslą, t. y. ar iš
judino lietuvių jaunimą į po
litinę veiklą? 20% dalyvių šiais 
metais buvo pirmą kartą atvy
kę į seminarą. Galima sakyti, 
kad šie seminarai pasiekė 50% 
savo tikslo — pritraukė naujų 
asmenų. Seminaro organizato
riai išmoko profesionaliai 
rengti informacinį seminarą. 
Be to, JAV lietuvių bendruo
menė pradėjo reguliariai or
ganizuoti metinius politinius 
seminarus.

Ateities seminarai
Pirmieji du JAV LJS-gos 

seminarai turėjo dvi sudėti
nes dalis. Pirmoji informaci
nė, antroji — praktinė, kurioje 
visi aktyviai galėjo dalyvauti 
ir pasidalinti savo mintimis 
su seminaro paskaitininkais. 
Dabar šie seminarai turi tik
tai vieną dalį — informacinę. 
Seminarų organizatoriai turė
tų rimtai pagalvoti apie su
grąžinimą praktinės dalies.

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 įvairiose srityse.

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

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei Išeivijoje!"
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® LAISVĖJANČIOJ TĖVYNĖJ
PAVASARIS LAUŽIA LEDĄ

Vasario 14 d. Kuršių mariose 
prie Nidos skilo ledas. Keli stin
tų gaudytojai spėjo peršokti ply
šį ties Bulvikio ir Grabšto ra
gais. Properšai padidėjus, keli 
tūkstančiai poledinės žūklės 
mėgėjų liko ant atskilusio le
do. Pagalbon su valtimis atsku
bėjo Neringos žuvininkystės 
ūkio nariai, mokytojai bei kiti 
Nidos gyventojai. Gelbėjimą 
komplikavo pakilusi pūga. Nak
tį pasieniečiai užkūrė laužus, 
įjungė garso ir šviesos signalus. 
Dalis stintų meškeriotojų gru
pelėmis ir pavieniui bandė ap
eiti properšą. Paskutinis žūk- 
lautojas Nidon grįžo tik antrą 
valandą nakties. Rytą Preilą ir 
Juodkrantę vėl užplūdo azartiš
ki meškeriotojai, nepaisantys 
Neringos burmistro A. Vaičiu
lio perspėjimo, kad žvejyba 
Kuršmarėse jau pavojinga.

SANRYŠIO POSĖDŽIAI
Kovo 8-11 d.d. Vilniuje įvyko 

Vidurio Europos ir SSSR lietu
vių bendrijų sanryšio tarybos 
posėdžiai. Į juos įsijungė lie
tuvių atstovai iš Estijos, Latvi
jos, Moldavijos, Ukrainos, Rusi
jos, Sibiro, Gudijos lietuviškų 
etninių žemių, Karaliaučiaus, 
Maskvos ir Leningrado. Posė
džių dalyvius priėmė Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos prezi
diumo pirm. V. Landsbergis ir 
ministerio pirm. G. Vagnoriaus 
pavaduotojas Z. Vaišvila. Jiems 
buvo įteikti lietuvių bendruo
menių pasiūlymai ryšiams su 
Lietuva. Sąmyšio tarybos na
riai dalyvavo iškilmingame 
Aukščiausiosios tarybos posė
dyje, kuris buvo skirtas Lietu
vos nepriklausomybės kovo 11d. 
paskelbto atstatymo metinėms.

ĄŽUOLIUKAI IR LIEPAITĖ
Dr. Jonas Basanavičius yra gi

męs 1851 m. lapkričio 23 d. Ožka
balių kaime prie Bartininkų, 
dabartiniame Vilkaviškio rajo
ne. Ten dabai- yra įsteigtas Lie
tuvos tautinio atgimimo ąžuoly
nas, kurį padidino balandžio 6 
d. trylika pasodintų ąžuoliukų 
ir viena liepaitė. Šiais sodiniais 
įamžintas Kruvinojo sekmadie
nio Vilniuje aukų atminimas. 
Ąžuoliukai buvo skirti sovietų 
parašiutininkų nužudytiems lie
tuviams, liepaitė — sovietinio 
tanko vikšrų mirtinai sužeistai 
lietuvaitei Loretai Asanavičiū
tei. Vienišą liepaitę puslankiu 
supa trylika ąžuoliukų. Sodinant 
kiekvienam žuvusiajam skirtą 
medelį, apie jį keletą žodžių 
tarė jo artimųjų atstovas. Pa
sodinus liepaitę, moterys žuvu
siai Loretai sugiedojo “Augo 
liepelė žalioj girelėj”. Prie tos 
liepelės, apsuptos ąžuoliukų, 
Bartininkų žemdirbiai pastatė 
akmenį su jame iškalta Kruvi
nojo sekmadienio Vilniuje data.

STREIKAS KLAIPĖDOJE?
Klaipėdos jūrų prekybos uos

te nerimauja dokininkų ir me
chanizatorių brigados, nepaten
kintos darbo užmokesčiu. Esą 
kyla maisto gaminių, transpor
to, buitinių paslaugų kainos, 
o atlyginimai — tie patys. Bri
gadų nariai sausio 3 buvo pa
skelbę streiką, bet vėl grįžo dar
ban, įteikę savo reikalavimus. 
Brigadininko Ramūno Miliko 
ladovaujamas streiko komite

tas pareikalavo 20% didesnio 
atlyginimo. Tada jų mėnesinis 
uždarbis pasiektų 700 rublių, 
bet tokiu atveju darbo užmokes
čio fondą tektų padidinti pora 
milijonų rublių. Kyla klausi
mas — kur gauti tiek pinigų? 
Laivų aptarnavimo kainų klai
pėdiečiai nesiryžta didinti, nes 
savininkai juos su kroviniais 
gali nukreipti į pigesnius uos
tus.

ŠVEDAI IR NORVEGAI
Švedijos radijas sausio 28 d. 

pradėjo transliuoti Lietuvai 
skirtą žinių laidą lietuvių kalba. 
Ta 25 minutes trunkanti laida 
kasdien 9 vai. vakaro transliuo
jama vidurinėmis 254 m ir trum
posiomis 50,2 m bangomis. Nor
vegijos telegramų agentūros 
NTB ir ryšių bendrovės “Tele- 
verket” specialistai prie ELTOS 
būstinės Vilniaus Gedimino 
prospekte savo lėšomis pastatė 
satelitinio erdvių ryšio anteną, 
parūpino elektroninę įrangą ir 
kanalą. Tai buvo apie pusę mili
jono kronų kainavusi Norvegijos 
telegramų agentūros NTB dova
na ELTA vadinamai Lietuvos te
legramų agentūrai. Lietuvos 
žurnalistai šios antenos dėka 
jau gauna žinias iš bendro Šiau
rės Europos šalių tinklo. Lie
tuva pirmoji iš trijų nepriklau
somybės siekiančių Baltijos res
publikų susilaukė tiesioginio 
žinių kanalo iš Skandinavijos. 
Kadangi šie įrenginiai buvo do
vanoti, ELTA informaciją iš 
Skandinavijos agentūrų visai 
Lietuvos spaudai teiks nemoka
mai. Šia antena bus gaunama ir 
pasaulinės Reuters agentūros 
informacija.

VADŲ POPULIARUMAS
Sovietų Sąjungos viešosios 

nuomonės tyrimo centro Lietu
vos skyrius vasario 11-18 d.d. 
atliko socialinę apklausą nu-' 
statyti dabartiniam veikėjų po
puliarumui Lietuvoje. Rezulta
tus gavo ir vasario 27 d. laidoje 
paskelbė “Lietuvos rytas”. Ap
klausa buvo atlikta pagal tauti
nę Lietuvos gyventojų sudėtį: 
apklausiamųjų sąrašan buvo 
įjungta 79,9% lietuvių, 9,2% rusų 
ir 10,9% kitų tautybių atstovų. 
Vadų dešimtukas pagal gautus 
balsus išsirikiavo šia tvarka: 
1. V. Landsbergis (44%), 2. A. 
Brazauskas (21,3%), 3. E. Vilkas 
(4,6%), 4. K. Prunskienė (4%), 5. K. 
Motieka (2,7%), 6. K. Antanavi
čius (2,5%), 7. G. Vagnorius 
(1,8%), 8. E. Bičkauskas (1,4%), 
9. Z. Vaišvila (1,2%), 10. V. Šve
das (0,8%). Populiarumo varžy
bas laimėjusį V. Landsbergį re
mia 96% lietuvių, 1,6% rusų ir 
2,3% kitų tautybių atstovų, A. 
Brazauską — 67,6% lietuvių, 15% 
rusų, 17,3% kitų kitatautčių, E. 
Vilką — 66,7% lietuvių, 15,6% ru
sų, 17,8% kitataučių, K. Pruns
kienę — 48% lietuvių, 30,8% ru
sų, 20,5% kitataučių, K. Motie
ką — tik lietuviai. Seniau popu
liarumu pirmavusios K. Pruns
kienės atsistatydinimui pritarė 
23,9% apklaustųjų, atsistatydini
mą apgailestavo 42,5%, neturėjo 
nuomonės 33,6%. Tautybių len
telėje ministerės pirm. K. Pruns
kienės atsistatydinimą apgailes
tavo 40,2% lietuvių, 56% rusų ir 
48,1% kitų tautybių atstovų, jos 
pasitraukimu buvo patenkinti 
27% lietuvių, 11% rusų, 12% kitų 
tautybių žmonių. V. Kst.

Lietuvos ministerio pirm. Gedimino Vagnoriaus priėmimas balandžio 
20 d. Hamiltono miesto rotušėje. Iš kairės: Hamiltono burmistras BOB 
MORROW, ministeris pirm. GEDIMINAS VAGNORIUS, burmistro žmo
na G. MORROW Nuotr. J. Miltenio

Lietuvos ministerio pirmininko pagerbimas
HAMILTON, ONT. Lietuvos mi

nisterio pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus priėmimas įvyko š. m. 
balandžio 18, ketvirtadienį, 8 v.v., 
Aušros Vartų parapijos Jaunimo 
centre. Jį surengė KLB Hamiltono 
apylinkės valdyba. Dalyvavo pei’ 
200 tautiečių. Atvykusį garbingą 
svečią sveikino KLB Hamiltono 
apylinkės valdybos pirm. Regina 
Bagdonaitė-Chiarelli ir kiti kalbė
tojai. Ministeris pirmininkas, pa
dėkojęs už iškilmingą sutikimą, 
trumpai supažindino dalyvius su 
dabartiniais įvykiais Lietuvoje ir 
sovietų okupacinės armijos vyk
domu teroru. Jis pareiškė, kad 
Lietuvos užsienio politikos svar
biausias siekis - gauti iš Vakarų 
pasaulio kraštų Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimą. Tai pa
siekus, Kremlius bus priverstas 
atitraukti okupacinę kariuomenę 
ir pripažinti Lietuvos suvere
nitetą.

Meninę programą atliko daini
ninkas Edis Punkris, Nijolės Be- 
notienės vadovaujama “Sutartinė” 
ir “Gyvataro” šokėjų studentų 
grupė. Po programos svečiai ir 
dalyviai buvo pavaišinti kavute 
bei pyragaičiais. Vyko asmeniniai 
pasikalbėjimai su svečiu ir jo pa
lydovais.

Miesto rotušėje
Balandžio 20, šeštadienį, 3 v.p.p., 

Lietuvos ministeris pirmininkas 
Gediminas Vagnorius buvo iškil
mingai priimtas Hamiltono bur
mistro Bob Morrow miesto rotušės 
savivaldybės tarybos salėje. Šį 
priėmimą surengė Hamiltono mies
to burmistras, pakvietęs per spau
dą dalyvauti ir miesto gyventojus.

Dalyvavo per 200 lietuvių ir kita
taučių. Atvyko federacinės ir On
tario provincijos vyriausybės at
stovai, Hamiltono miesto tarybos 
ir politinių partijų įgaliotiniai. 
Dalyvavo Kanados parlamento na
riai: liberalai - Beth Phinney ir 
Stan Keyes; konservatoriai - Bill 
Kampling ir Geoff Scott. Ontario 
provincinei valdžiai atstovavo 
NDP partijos nariai Richard Al
len ir Mark Morrow.

Iškilmes pradėjo Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. J. Liauba, 
OFM, sukalbėjęs prasmingą mal
dą. Svečią iš Lietuvos Gedimi
ną Vagnorių sveikino Hamiltono 
miesto burmistras Bob Morrow, 
pareikšdamas, kad lietuviai savo 
veikla praturtino Hamiltono mies
to gyvenimą ir, kad visi gyvento
jai remia Lietuvo nepriklausomy
bės atstatymą.

Lietuvos ministeris pirminin
kas pareiškė nuoširdžią padėką 
už jo pagerbimą, Hamiltono mies
to svetingumą bei draugiškumą, 
pareikšdamas viltį, jog Hamilto
no miestas užmegs giminystės ry
šius su Lietuvos miestais. Hamil
tono miestas bendrauja su kitais 
užsienio miestais. Šiam tikslui 
Hamiltone veikia Pasaulio miestų 
bendradarbiavimo (Mundialization) 
komitetas, kurio atstovė Jeanette 
Walkem dalyvavo šiame pager
bime.

Iškilmei pasibaigus, burmistras 
pakvietė visus pasivaišinti pyra
gais ir kavute. Visų nuotaika buvo 
pakili. Lietuviai ypač buvo dė
kingi burmistrui Bob Morrow, ku
ris nuolat lankosi Hamiltono lie
tuvių renginiuose.

Regina Varanavičiūtė-Haggo

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

“TŽ” leidėjai

Sault Ste. Marie, Ont.
A. a. JONAS MEŠKYS staiga mi

rė balandžio 20 d., sulaukęs 72 m. 
amžiaus. Velionis buvo pašarvo
tas O’Sullivan-Donnelly laido
tuvių namuose. Palaidotas balan
džio 24 d. po gedulinių Mišių iš 
Blessed Sacrament šventovės, 
Holly Sepulchre kapinėse. Lai
dotuvių apeigas atliko kun. B. 
Legault. Atsisveikinti ir palydėti 
į kapines susirinko beveik visi tau
tiečiai. Velionies atminimui bu
vo surinkta Pagalbos Lietuvai va
jui $495. Laidotuvėmis rūpinosi 
Vytautas Vainutis, padedant apy
linkės valdybai. Dalyviai buvo 
pakviesti vakarienei į “Minelli” 
valgyklą. Vakarienės metu Vyt. 
Vainutis padarė pranešimą apie 
velionį ir jo testamentą.

Velionis gimė 1918 m. birželio 
16 d. Pamedinčių km., Plungės 
vaisė., Kretingos apskr., kur ir 
užaugo. Karinę tarnybą atliko 
Lietuvos kariuomenėje, tarnavo 
savisaugos daliniuose. Po karo 
gyveno Rendsburge, Vokietijoje. 
1947 m. atvyko į Kanadą ir įsikū
rė Sault Ste. Marie mieste. Dirbo 
“Algoma” plieno įmonėje. Buvo 
nevedęs. Tris sykius lankėsi Lie
tuvoje, kur liko daug giminių. Iš 
Platelių nuo tėvų kapo atsivežė 
žiupsnelį žemės, kuri buvo už
barstyta ant jo karsto. Velionis 
visą laiką buvo veiklus apylinkės 
valdyboje ir žūklautojų-medžioto- 
jų klube “Briedis”. V.V.

Niagara Falls, Ont.
STEPAS ULBINAS balandžio 

pradžioje šeimos ratelyje atšven
tė 90 m. amžiaus sukaktį. Stepas 
gimė 1901 m. balandžio 3 d. Varė
nos apylinkėje. Buvo Lietuvos ka
riuomenės savanoris-kūrėjas. Tar
navo karo žvalgyboje. Teko gyven
ti ir dirbti Kaune, Šiauliuose, Klai
pėdoje, Ukmergėje, Vilniuje ei
nant įvairias pareigas. Užaugino 
du sūnus - Algį ir Liucijų, dvi duk
teris - Rasą ir Ritą. Turi dešimt 
vaikaičių ir keturis provaikaičius. 
Marti ir jie visi gimę Kanadoje, 
kalba lietuviškai ir yra aktyvūs 
lietuviškoje veikloje. Stepas ka
ro metu padėjo keliems lietuviams 
išsigelbėti iš Pirčiupyje įvykusios 
nelaimės. Senatvės dienas jis da
bar leidžia gražioje Niagaros mies
to gamtoje. Sūnus Liucijus sukak
ties proga aukojo “Tėviškės žibu
riams” $50. Inf.

Mokslei- 
“Dainavoje” 
23 — liepos 
ateitininkai 
ateitininkai

Advokatas

AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003 ,
(Union Gas Building) Telefonas
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (41 6) 529-7462

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė
.A

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

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

Hamilton, Ontario
A. A. VINCO IKASALOS ATMI

NIMUI Kanados lietuvių fondui 
aukojo: $20 - P. G. Breichmanai, 
A. Petraitienė, P. Z. Sakalai, Č. 
Tiškevičius; $15 - R. V. Šidlaus
kai; $10 - P. Šiulys, A. Liaukus. 
Nuoširdus ačiū už aukas. KLF

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
vedame autobusu keleivius į Mont
real} ir iš Montrealio.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” A 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

The
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

"Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

STEPONAS ULBINAS, atšventęs 90-tąjį gimtadienį, savo sūnų ir vaikai
čių tarpe. Stovi iš kairės: vaikaitis Stepukas, sūnus Algis, sukaktuvinin
kas, sūnus Liucijus. Sėdi vaikaitis Louis ir provaikaitis Tadas

■© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

“Dainavos” stovyklavietė jau 
paskelbė šios vasaros sezonui 
numatytas stovyklas, 
viai ateitininkai 
stovyklaus birželio 
7 d.d., jaunučiai 
— liepos 7-21 d.d.,
sendraugiai — liepos 21-28 d.d. 
Tik angliškai kalbančiųjų sto
vykla įvyks liepos 28 — rugpjū
čio 4 d.d.. Lietuvių fronto bičiu
lių savaitė — rugpjūčio 4-11 d.d., 
mokytojų savaitė — rugpjūčio 11- 
18 d.d., tautinių šokių kursai — 
rugpjūčio 18-25 d.d., Ateitinin
kų federacijos studijų savaitga
lis rugpjūčio 30 — rugsėjo 2 d.d. 
Numatytose datose gali būti pa
sikeitimų.

Los Angeles lietuvių kredito 
kooperatyvo reikalai buvo ap
tarti Tautiniuose namuose va
sario 24 d. įvykusiame metinia
me narių susirinkime, atsistoji
mu pagerbus mirusius narius — 
Henriką Bajalį, Eleną Lember- 
gienę, Petrą Pamataitį, Bronių 
Strikaitį, Mariją Sturonienę ir 
Alfonsą Valavičių. Pagrindinius 
metinės kooperatyvo veiklos 
pranešimus padarė valdybos 
pirm. R. Bužėnas, ižd. V. Juod
valkis ir kredito komiteto pirm. 
I. Medžiukas. Kooperatyvas, 
praėjusiais metais susilaukęs 
44 naujų narių, dabar turi 695 
narius. Jiems išmokėta $375.000 
dividendo. Metinis balansas pa
siekė $5,5 milijono, gryno pel
no, išmokėjus dividendus, duo
damas $32.000. Per vienerius 
metus parūpintos 78-nios bend
ros $808.000 vertės paskolos. 
Kooperatyvo valdybon nariai 
vėl išrinko R. Bužėną ir V. Juod
valkį, priežiūros komisijon — 
C. Norkų.

Ilinojaus technologijos institu
to metiniame tarptautiniame 
festivalyje kovo 1 d. lietuviai 
studentai surengė lietuviškų 
rankdarbių ir tautodailės pa
rodą, kurion buvo įjungta me
džio drožinių ir gintaro dirbi
nių. Jos lankytojai turėjo pro
gą paragauti raguolio bei kitų 
lietuviškų kepsnių. Apie Lie
tuvai Sovietų Sąjungos daro
mas skriaudas kalbėjo studen
tai Rima Paulikaitė, Andrius 
Plienas, Audrius Polikaitis, 
Marius Polikaitis ir Marius Ti
jūnėlis, ypač pabrėždami Kru
vinojo sekmadienio įvykius. 
Juos išryškinti amerikiečiams 
padėjo iš Lietuvių centro Niu
jorke gauta informacinė paroda.

vairuotoju varžybas Australijos 
septyniasdešimt 
Henlio regatoje,
Moombos festivalin. Klaipėdie
čiai dalyvavo ir kitose varžy
bose. Jos jiems buvo gera tre
niruotė šių metų irklavimo se
zonui Lietuvoje. Šią vasarą šeši 
Melburno “Power House” klubo 
irkluotojai su treneriu M. Coe 
atvyks treniruotis Lietuvon. 
Jų eilėse yra ir Australijos 
lietuvis Rolandas Baltutis. Aus
tralai treniruosis ir varžysis 
Trakuose ir Birštone. Jie taipgi 
žada apsilankyti Klaipėdoje.

devintojoje 
įtrauktoje

Britanija
Keturiasdešimt trečiasis DBLS 

metinis suvažiavimas, susietas 
su akcinės Londono lietuvių 
namų bendrovės suvažiavimu, 
įvyko balandžio 6-7 d.d. namų 
patalpose. DBLS suvažiaviman 
įsijungė 25-ki devyniolikos sky
rių 757-nių narių atstovai, penki 
balsavimo teisę turintys centro 
valdybos nariai, du garbės na
riai ir šeši kitų organizacijų 
atstovai. Suvažiavimo dalyvius 
sveikino ir jiems už paramą dė
kojo Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos narė L. Andrikienė. Raš
tu buvo gauti sveikinimai iš Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
pirm. V. Landsbergio, užsienio 
reikalų komisijos pirm. E. Zin
gerio, VLIKo valdybos pirm. dr. 
K. Bobelio, PLB valdybos pirm, 
dr. V. Bieliausko ir P. B. Var- 
kalos. Ataskaitinius veiklos pra
nešimus padarė DBLS centro 
valdybos pirm. J. Alkis, tarybos 
pirm. J. Levinskas ir DBL jau
nimo sąjungos pirm. P. Markevi
čius. Pranešimuose buvo palies
ta politinė veikla, parama Lie
tuvai, susieta su vaistų ir kny
gų siuntomis, Gražvydo Kirvai
čio vadovaujamu Lietuvos infor
macijos 
done ir 
kusiems 
Nebuvo
veikla, VH-sis pasaulio lietu
vių jaunimo suvažiavimas 1991 
m. gruodžio — 1992 m. sausio 8 
d.d. Argentinoje, Urugvajuje ir 
Brazilijoje. Diskusijose dėl 
DBLS valdybos ir tarybos prane
šimų dalyvavo J. Černis, S. Kas- 
peras, J. Bendorius, V. Uogin
tas, E. Šova, A. Bučys, V. Gaspe- 
rienė, M. Bajorinas, J. Vilčins
kas, V. Tamošiūnas, S. Nenortas, 
J. Alkis. Suvažiavimo dalyviai 
atmetė tarybos pirm. J. Levinsko 
pasiūlytą nepasitikėjimą centro 
valdyba. Jie taipgi nutarė S. Kas- 
perą priimti DBLS nariu jo pasi
rinktame skyriuje.

centro atidarymu Lon-
pagalba užsienin atvy-

Lietuvos veikėjams.
užmiršta ir kultūrinė

KLB Rodney apylinkės valdyba rengia

Motinos dienos minėjimą
š. m. gegužės 12, sekmadienį, 4 v.p.p.,
Rodney Lietuvių namuose ir kviečia 
visus apylinkės bei tolimesnių vietovių 
tautiečius dalyvauti.
Programoje: paskaita - Rasos Kurienės; 
meninė dalis, kurią atliks Toronto jaunimo 
ansamblio “Gintaras" dainos vienetas ir 
instrumentalistai. Po minėjimo - kavutė.

Rengėjai

Australija
Lietuvių katalikių moterų 

draugijos Adelaidėje naują val
dybą sudarė: pirm. Elena Bulie- 
nė, sekr. Salomėja Vasiliaus
kienė, ižd. Stefa Čiplienė, pa
rengimų vadovė Elena Baltu
tienė, draugijos turto prižiūrė
toja Agutė Kaminskienė ir ligo
nių lankytoja Judita Nekrošie
nė. Įvairiuose veiklos darbuose 
valdybai sutiko talkinti drau
gijos narės — Valė Masionienė, 
Birutė Budrienė, Stasė Bardaus- 
kienė ir Teresė Gasiūnienė.

Melburno “Power House” irk
luotojų klubas treniruotėms 
ir varžyboms buvo pakvietęs 
Klaipėdos irkluotojų klubo ke
turvietės valties įgulą — Rober
tą Girtautą, Airidą Bergaudą, 
Ričardą Bukį, Rimą Aušinskį ir 
trenerį L. Miliešką. Lietuvių gru
pei vadovavo Lietuvos olimpi
nio komiteto narys Vytautas 
Briedis. Jis yra buvęs irkluo
tojas, laimėjęs bronzos medalį 
olimpinėse vasaros žaidynėse 
Meksikoje. Lietuviai irkluoto
jai, Melburne viešėję vasario

.r-— ir kovo mėnesiais, laimėjo vyrų

Vokietija
Vasario 16 minėjimą Hambur

go lietuviai pradėjo pamaldo
mis Šv. Teresės bažnyčioje va
sario 23 d. Mišias atnašavo lie
tuvių katalikų kapelionas kun. 
B. Kučiulis, o pamokslą sakė 
evangelikų diakonas R. Baltu
lis. Po pamaldų J. S. Bacho kū
rinių koncertą surengė smuiki
ninkas Martynas Švėgžda, Ham
burgo konservatorijos studen
tas. Oficialoji Vasario 16 minė
jimo dalis įvyko prie bažnyčios 
esančioje salėje. Minėjiman at
vykusius svečius pasveikino 
VLB Hamburgo apylinkės valdy
bos pirm. T. Lipšienė. Prane
šimą apie įvykius Lietuvoje pa
darė jos susisiekimo ministeris 
J. Biržiškis. Meninė programėlė 
buvo pradėta eilėraščių ir pro
zos kūrinių skaitymu, pora seno
viškų liaudies dainų, baigta Ele
nos Baliulienės vadovaujamos 
“Gintaro” grupės tautiniais šo
kiais. Sugiedojus Tautos himną, 
prasidėjo vaišės, iš kurių dėl 
Kruvino sekmadienio įvykių Vil
niuje buvo išjungti šokiai.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 34 MILIJONUS DOLERIŲ

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

A klasės keturvietės valties su



Toronto atžalyniečiai linksmai sukasi atlikdami programą balandžio 27 d. savo 20-ties metų veiklos paminėjimo 
koncerte Nuotr. B. Tarvydo

veiklos dvidešimtmetisAtžalyno
Toronto tautinių šokių an

samblis “Atžalynas” dvidešimt 
metų veiklos sukaktį balan
džio 27 d. minėjo koncertu, vai
šėmis, baliumi ir šokiais. Šven
tės nuotaiką kėlė svečiai iš 
Lietuvos — Vilniaus technikos 
universiteto ansamblis “Vin
gis”.

Koncertas
Jis įvyko Bishop Francis Mar- 

roco gimnazijos auditorijoje. 
Erdvios patalpos buvo pripil
dytos tautiečių ir svečių, atėju
sių su šokančiu jaunimu at
švęsti “Atžalyno” reikšmingą 
sukaktį.
Programą įvadiniu žodžiu 

pradėjo Irena Poškutė, vete
ranė šokėja, tėvų komiteto na
rė. Ji lietuvių ir anglų kalbo
mis vadovavo programai. Kon
certą pradėjo jauniausieji šo
kėjai — vaikučiai, sušokdami 
“Gyvatarą”. Po to dvi veteranų 
grupės (vyresnieji ir jaunes
nieji), studentų, jaunių ir vai
kų atliko tautinių šokių pynę, 
daugiausia anksčiau šoktų 
įvairiomis progomis. Visos 
grupės gerai paruoštos, grakš
čiai šoko, ir žiūrovai jų įverti
nimui negailėjo plojimų.

Po pertraukos atžalynie- 
čiams sušokus porą šokių, sce
noje pasirodė svečiai vingie
čiai, gyvai ir meistriškai šoko 
keturis šokius ir, kanklėm pa
lydint, padainavo liaudies dai
ną. Žiūrovai tėvynainius suti
ko su meile ir entuziazmu, 
griausmingais plojimais reikš
dami savo pasigėrėjimą.

Vingiečių šokėjų vardu stu
dentas Ramūnas Trukdenis 
padėkojo . atžalyniečiams už 
pakvietimą, primindamas, kad 
“esame dar gyvi”, sujungtos 
tautos jėgos tėvynėje ir išeivi
joje atneš Lietuvai laisvę.

Po svečių pasirodymo “Atža
lyno” vyresnioji veteranų, stu-

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

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

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

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

iškvietimus ir vizas kelionėms į Lietuvą aplankyti savuosius 
ar važiuoti verslo reikalais. Jūsų giminėms iškvietimus atvykti 
į Kanadą pristatom per porą dienų. Parūpinam jiems bilietus, 
atvykus - draudimą ir pervežimą iš Montrealio. Patvirtinam 
ar pakeičiam jų grįžimo datą.

Be to, ĮVAIRIAUSI PA TARNA VIMAI LIETUVOJE!
Kreipkitės vakarais įStefąar Algį Medelius, tel. 1 - 416-434-1847. 
Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

Al filQ MFRFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd, 
MLwiv 1VIL.L/CL1W 296 Queen Street West, 
Tel. (416) 593-0600

KELIONĖS l LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA 

(Skandinavų oro linija - SAS)
Išskrendam penktadieniais ir grįžtam sekmadieniais, nežiūrint, 
kaip ilgai viešėtumėt. Parūpinam iškvietimus, vizas, apsistojimo 
vietą (pagal pageidavimą, viešbutyje arba privačiuose butuose). 
Besidomintieji prašomi kreiptis į ALGĮ MEDELĮ asmeniškai 
nurodytu telefonu.
Į MEDJUGORJE! - išvažiuojam gegužės 23 d. - 10 dienų. Priimti 
galim dar pora keleivių. Registruotis prašom iki gegužės 10 dienos.

Toronto, Ontario M5V 2A1

dentų ir jaunių grupės atliko 
po vieną šokį. Visos grupės su 
svečiais koncertą užbaigė vi
sų pamėgtu šokiu “Varkijie- 
tis”. Tėvų komiteto rūpesčiu 
visų grupių ir svečių vadovai 
buvo apdovanoti gėlėmis. 
Programos pranešėja Irena 
Poškutė šokėjams, jų vado
vams, svečiams ir koncerto da
lyviams nuoširdžiai padėkojo.

Vaišės
Jos vyko Toronto Lietuvių 

namų Karaliaus Mindaugo me
nėje. Prieš valgymą maldą su
kalbėjo Prisikėlimo parapijos 
klebonas kun. Augustinas Si
manavičius, OFM. Visi gardžia
vosi V. Birštono paruoštais 
valgiais.

Po vaišių šia ypatinga proga 
atžalyniečius sveikino Lietu
vių bendruomenės ir meninių 
vienetų pirmininkai ir jų at
stovai. KLB valdybos vardu 
kalbėjo vicepirm. Herbertas 
Stepaitis, linkėdamas jauni
mui ir toliau išlaikyti tautines 
tradicijas, nepailstamai puo
selėti žymią tautinės kultūros 
apraišką — tautinius šokius. 
Taipogi sveikino KLB Hamil
tono apylinkės valdybos pirm. 
R. Bagdonaitė-Chiarelli. Svei
kino ir dovanas įteikė: Toron
to “Gintaro” vadovė Rita Kara- 
siejienė, Hamiltono “Gyvata- 
ro” vardu — Kazimieras Deks- 
nys ir Elytė Tarvydienė, “Ait
varo” vadovė Aldona Dargytė- 
Biškevičienė, vyrų choro “Aras” 
valdybos pirm. Vytas Pečiulis.

Ilgesnį žodį tarė Vilniaus 
technikos universiteto rekto
rius Edmundas Zavadskas, pri
mindamas, kad jo vadovauja
mo universiteto studentai sau
sio 13-ją gynė Lietuvos nepri
klausomybę. Žuvo studentas 
Rolandas Jankauskas, buvo ne
mažai sužeistų. Lietuvos ke
lias į nepriklausomybę yra 
sunkus, bet jo aiškia baigtimi 
niekas neabejoja.

Rektorius pasidžiaugė “Vin
gio” ir “Atžalyno” užsimegzta 
artima draugyste, kuri prasi
dėjo Lietuvoje, kai ten koncer
tavo atžalyniečiai. Draugystė 
atsinaujino pernai, kai “Vin
gis” svečiavosi Kanadoje. Iš
reikšta gili padėka “Atžalyno” 
vadovybei už vingiečių pakvie
timą dalyvauti 20-ties metų 
veiklos sukaktyje.

“Atžalyno” tėvų komitetas 
pagerbė ilgametį ansamblio 
veikėją Valterį Dauginį, įteik
damas jam vertingą dovaną — 
dail. Jokūbo Dagio medžio 

skulptūrą. V. Dauginis yra vie
nas “Atžalyno” steigėjų, buvęs 
tėvų komiteto pirmininkas, 
nuolatinis jo narys bei patarė
jas, išvykos į Lietuvą organi
zatorius. Taip pat buvo apdo
vanota buvusi ilgametė šokių 
mokytoja Lilija Pacevičienė.

Vingiečiai, vadovaujami 
Gintauto Vėžausko, labai ori
ginaliai su studentišku humo
ru viso vieneto ir atskirų gru
pių vadovams įteikė atsivež
tas dovanas iš Lietuvos. Dides
nę dovaną skyrė ir visam an
sambliui. Visiems programos 
atlikėjams, svečiams ir daly
viams nuoširdžiai padėkojo tė
vų komiteto pirm. Vanda Pau- 
lionytė-Grenke.

Po to vyko šokiai, kuriems 
grojo Hamiltono lietuvių or
kestras “Žagarai”. Visi baliaus 
dalyviai galėjo išmėginti savo 
laimę laimikiais gausioje lo
terijoje.

L.

Vadovybė
“Atžalyno” dabartinį komi

tetą sudaro: pirm. V. Pauliony- 
tė-Grenke, J. Vitkūnienė, V. 
Dauginis, A. Zanderienė, I. 
Poškutė, D. Sysak, M. Hurst, I. 
Enskaitienė, D. Bonner, K. Pet- 
ryla, V. Vitkūnaitė, N. Dyer, A. 
Podsadecki, C. Styga, B. Bat
raks, E. Pamataitis, T. Zeliz- 
nak, C. Levišauskas.

Mokytojai: vyriausia vadovė 
V. Vitkūnaitė, atskirų grupių 
A. Zanderienė, I. Poškutė, J. 
Macijauskaitė, A. Krakauskai- 
tė, M. Hurst, D. Krivaitė, 
Dauginienė, W. Dauginis.

Žvilgsnis Į praeitį
“Atžalyno” tautinių šokių 

grupė buvo įsteigta 1971 m. To
ronte. Grupė vis augo ir dabar 
turi per 100 šokėjų.

Atžalyniečiai įvairiom pro
gom bei tautinėse šventėse at
liko menines programas ne tik 
Toronte, bet ir kitose Kanados 
vietovėse: Otavoje, Sault Ste. 
Marie, Guelphe, Hamiltone, 
St. Catharines, Thunder Bay, 
Kvebeko ir Albertos provinci
jose. Taipogi atžalyniečiai kon
certavo Čikagoje, Niujorke, 
Miami ir St. Petersburge JAV 
-se.

1982 m. studentų grupė daly
vavo tarptautiniame festivaly
je (INATEL) Portugalijoje, o 
1984 m. koncertavo Švedijoje, 
atstovaudami Kanadai, ir už
sitarnavo “entuziastiškiau
sios” grupės vardą. 1986 m. bu
vo pakviesti į pasaulinę paro
dą “EXPO 86” Vankuveryje, 
kur Ontario, Kanados ir pagar
sėjusiame “Plaza of Nations” 
paviljonuose atliko programą.

1989 m. rugpjūčio 15-30 d.d. 
atžalyniečiai, globojami “Vin
gio”, keliavo po Lietuvą. Kon
certavo Vilniuje, Kaune, Pa
nevėžyje, Palangoje ir Anykš
čiuose. Sekančiais metais Ka
nadoje viešėjo vingiečiai, ku
riuos globojo “Atžalynas”.

Atžalyniečiai, užbaigę dvi
dešimtmetį, su giedromis vil
timis žvelgia į ateitį. A.

Vilniaus technikos universiteto studentų ansamblis “Vingis” dalyvavo “Atžalyno” 20-ties metų veiklos minėji
mo koncerte balandžio 27 d. Toronte ir atliko programą Nuotr. B. Tarvydo

Latvis prelatas lietuvių sielovadoje
Prel- Aleksandro Goldikovskio pagerbtuvės 50 metų 

kunigystės sukakties proga
AURELIJA M. BALAŠAIT1ENĖ

įspūdingoje 
garbusis 

Amerikos, 
Bažnyčios

Žmogaus gyvenimo reikšmingos 
sukaktys paprastai yra minimos 
draugų ir artimųjų tarpe, pasi
džiaugiant sukaktuvininko dar
bais, pasidalinant jo džiaugsmu. 
Tačiau ne dažnai yra minimos 
“auksinės” sukaktys, nes trapus 
yra žmogaus gyvenimas, o pen
kios dešimtys metų profesinės 
ar pašaukimo sukakties yra re
tas ir didžiai iškilmingas įvykis.

Š. m. balandžio 14 d. popietę 
į Klivlando Dievo Motinos para
pijos šventovę susirinko didokas 
būrys svečių ne vien iš Klivlan
do ir jo apylinkių, bet ir iš tolimų 
vietovių — Virginijos, Georgijos, 
Mičigano ir Niujorko. Susirinko 
amerikiečiai, latviai ir lietuviai 
iškilmingai paminėti prelato 
Aleksandro Goldikovskio 50 metų 
kunigystės sukaktį. Prieš Mišias 
šventovės viduriu 
procesijoje žygiavo 
sukaktuvininkas su 
Latvijos, Lietuvos, 
vėliavomis ir 50 kunigų bei bene
diktinų vienuolyno abato palyda. 
Vėliavas ir gėlių puokštes lydė
jo bei nešė tautiniais drabužiais 
pasipuošusios lietuvaitės ir lat- 
vaitės. Galingai skambėjo “Veni 
creator spiritus”, giedamas mu
zikės Ritos Kliorienės vadovau
jamo parapijos choro.

Sukaktuvininko ir 50 kunigų 
koncelebruojamos Mišios sudarė 
nepaprastai šventišką nuotaiką. 
DMNP parapijos klebonas kun. 
Gediminas Kijauskas, tos šven
tės iniciatorius, pasveikino su
kaktuvininką ir svečius anglų, 
lietuvių ir latvių kalbomis, api
būdindamas iškilmių tikslą ir 
išryškindamas jų reikšmę. Ypa
tingai gražiai skambėjo solistės 
Virginijos Bruožytės sugiedota 
Šuberto “Avė Maria” ir choro at
liktas Gedimino Purlio “Sanctus”. 
Vyskupas A. James Quinn ir kiti 
trys dvasininkai sveikino jubi
liatą, iškeldami jo nuopelnus ir 
linksmai nuteikdami maldinin
kus, kurie sveikinimus palydėjo 
karštais plojimais. Pats sukak
tuvininkas tarė trumpą žodį, dė
kodamas Dievui už suteiktą ma
lonę sulaukti tos nuostabios die
nos, dėkodamas šventės organiza
toriams, dalyviams ir broliams 
kunigams. Jo žodžius lydėjo jam 
būdinga šypsena, trykštanti vi
dine šviesa.

Po pamaldų svečiai buvo pa
kviesti iškilmingiems pietums į 
“Sherwin” šventiškai papuoštą 
restoraną. Ant skoningai padeng
tų stalų stovėjo vyno buteliai, o 
patarnautojos vaišino svečius 
skaniais pietumis. Iškilmės va
dovo pareigas ėjo Pranas Razgai- 
tis, populiarus ir sąmojingas 
anekdotų pasakotojas, sugebąs 
suderinti rimties momentus su 
žiupsniu humoro.

Latvių ir lietuvių organizacijų 
atstovai sveikino garbųjį sukak
tuvininką žodžiu, o į pabaigą bu
vo perskaityti raštu gauti vyskupų 
ir Ohio gubernatoriaus sveikini
mai, kurių tarpe buvo ir protestan
tų dvasiškijos bei latvių organi
zacijų iš Kanados laiškų. Pietūs 
buvo baigti visiems griausmingai 
sugiedojus “Ilgiausių metų”.

Prel. Aleksandras Goldikovskis 
yra latvių tautybės, gimęs 1906 
m. vasario 14 d. Rygoje, šešių vai
kų šeimoje. Baigęs Rygos univer
sitete teologijos studijas, 1941 
m. balandžio 15 d. buvo įšventin
tas kunigu. Darbavosi Rygos ka
tedroje ir vyskupijos kanceliari
joje, dėstė tikybą pradžios ir vi
durinėse mokyklose. Jo ir mūsų 
tėvynę nusiaubusi okupacijos 
ir karo audra 1944 m. spalio mė
nesį jį nubloškė į Bavariją. Jis 
ėjo latvių ir kitų tautybių kata
likų kapeliono pareigas. Netrukus 
latvių vyskupas J. Rancans jį pa
kvietė būti jo sekretoriumi. Tose 
pareigose jis liko iki išvykimo į 
JAV. 1951 m. atvykęs į Niujorką, 
jis įsitraukė į sielovados darbą, 
nešdamas Gerąją naujieną įvairių 
tautybių katalikams.

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

Šalia gimtosios latvių kalbos, 
prel. Goldikovskis kalba lietu
viškai, todėl, atvykęs į Klivlan- 
dą, jis buvo paskirtas į lietuvių 
Šv. Jurgio ir vėliau į Dievo Moti
nos parapiją. Vėliau jis darbavosi 
dar dviejose parapijose iki pasi
traukimo į poilsį 1976 m. 1987 m. 
gegužės 12 d. popiežius Jonas-Pau- 
lius II kun. Goldikovskiui suteikė 
prelato titulą.

Prel. Goldikovskis jau 21 metus 
gyvena Klivlande, aktyviai remia 
Lietuvos ir Latvijos Katalikų 
Bendriją ir nuolat talkina įvai
riose parapijose, įskaitant ir lie
tuvių Dievo Motinos parapiją. Jo 
garbingas amžius nesumažino 
energijos. Jis — linksmas, guvus, 
judrus, savo malonia šypsena 
skleidžiantis savotišką ramybę, 
visada pasiruošęs patarnauti.

Linkint garbingajam sukaktu
vininkui Dievo palaimos ir ge
ros sveikatos, yra būtina pa
brėžti, kad jo tauri asmenybė 
savyje jungia visa tai, kas yra 
geriausio Baltijos tautų katali
kų dvasioje: įsipareigojimą savo 
tikėjimui ir savo tėvynių laisvės 
kovai. Toji mus su latviais jun
gianti dvasia ypatingai išryškėjo 
tiek iškilmingų pamaldų, tiek po
kylio metu.

Naujas Karaliaučiaus vaidmuo
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Neseniai nutarta įvesti vo
kiečių kalbos pamokas pra
džios mokyklose. Aukštesnėse 
klasėse bus dėstomas Vakarų 
ūkio mokslas. Mokoma naudo
tis šiuolaikinėmis įstaigų prie
monėmis — teleksu, telefak
su, kompiuteriais. Mokslei
viai supažindinami su vokie
čių istorija ir kultūra.

Jau galvojama ir apie grynai 
vokiškos mokyklos steigimą. 
Mokinių pakaktų, bet kol kas, 
sakoma, trūksta mokytojų bei 
vadovėlių. Pokario metais Ka
raliaučiaus kraštą apgyvendi
nę gudai, rusai, ukrainiečiai 
ir kitų tautų žmonės, neišski
riant nė jų vaikų, neturi jokio 
ryšio su jo istorija.

Šiemet vasarą pirmą kartą 
bus rengiamos parodos, vaiz
duojančios Karaliaučiaus pra
eitį iki 1945 metų, vokiečių iš
varymą ir rusų įkurdinimą. 
Daugiausia rodinių bus iš Vo
kietijos, nes pačiame Kara
liaučiuje beveik nieko neišli
ko. Tikimasi, kad susipažini
mas su ligi šiol nutylima pra
eitimi padės šio krašto žmo
nėms surasti kelią į ateitį.

Burmistrui Chromenkai at
rodė, kad istoriniai motyvai 
turėtų skatinti vokiečius vers
lininkus veikliau reikštis šia
me krašte. Verslininkai ir tu
ristai kol kas nelabai tesiver- 
žia į buvusius Rytprūsius. Juo 
labiau jie traukia Rusijos vo
kiečius. Apie 800 jų įsikūrė pa
čiame Karaliaučiuje, bent 
5.000 miesto apylinkėse.

Seno sukirpimo partijos vei
kėjas Jurijus Semionovas, Ru
sijos federacijos deputatas 
ir krašto vyriausybės vadovas, 
mėgina šį klausimą apeiti. Pa
sak jo, čia gyvena daugiau kaip 
šimto tautybių žmonės; niekas 
neturi išskirtinės padėties; tai 
rusę sritis su tarptautine 
na (m. pabr. - A.L.).

zo-

Kaliningrado vokiečiai 
organizuojasi

Naujieji vokiečiai ateiviai 
iš Rusijos jau pernai susibū
rė į savo kultūros draugiją. 
Vien Karaliaučiuje jau pri
klauso 300 narių. Dar šiemet 
bus steigiami draugijos sky
riai Ebenrodėje ir Raušene 
prie Baltijos jūros. Šiose vie
tovėse, sakoma, dabar gyvena 
tiktai vokiečiai.

Draugijos steigėjas Vladi
miras Jahnke įsikūrė Kara-
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Jaunųjų talentų popietė įvyko balandžio 28, sekmadienį, Anapilio salėje. 
Nuotraukos viršuje iš kairės: Ieva Kanovičiūtė, Vilija Pečiulytė, Arija 
Batūraitė; antroje eilėje: Renata Staskevičiūtė, Venesa Staškevičūtė, Jus
tinas Šimonėlis, Aidas Batūra. Apačioje - Anapilio parapijos tarybos kul
tūros sekcijos nariai: Vytautas Aušrotas, sol. Slava Žiemelytė (pirminin
kė), Vida Paškuvienė, dail. Juozas Bakis Nuotr. R. Paulionio

liaučiuje prieš vienuolika me
tų. Tai mūsų “istorinės tėvynės 
žemė’, sako jis. Ir taip galvoja 
daugelis jo tautiečių, kurie ne
tiki Volgos vokiečių respubli
kos atkūrimo galimybe, nenori 
vykti į Vokietiją ir bijo pasi
likti Vidurio Azijoje. Persikė
limas vyksta ir neprasminga 
būtų jį stabdyti, aiškina Jahn
ke. Jis užtikrina, kad atsike- 
liantiems vokiečiams nerūpi 
valstybingumas. Jų draugija 
ribojasi tiktai kultūros veikla. 
“Mes, vokiečiai, darbštūs, su
manūs, pareigingi” — giria sa
vo tautiečius pirmininkas. Pa
vyzdžiu nurodo vieną Kazachs
tano vokietį, kuris jau turi du 
kiaulininkystės ūkius ir šią 
vasarą Baltijos pajūry ketina 
atidaryti savo restoraną.

Mezgami ryšiai su Vakarais. 
Su jų parama ketinama atsta

tyti keturias Rytprūsių šven
toves. Užsakymą jau priėmė 
ateivis statybos rangovas He
leris — irgi apsukrus vyras. Jis 
nori netrukus perkelti visą vo
kiečių kaimą iš Kirgizijos — 
apie 1.000 žmonių — į Tilžę. 
Pirmas jo mėginimas pastaty
ti viešbutį prie jūros nepavy
ko, nes valdžia nedavė žemės. 
Dabar atrodo pasiseks.

“SZ” reporteris pažymėjo, 
kad Rusijos vokiečių koloni
zacijos pastangos kelia vietos 
gyventojų rusų baimę. Šneka
ma apie Rytprūsių atvokieti- 
nimą — regermanizavimą. Dau
gelis vietos gyventojų, ypač ru
sai, dėl to būkštauja. Jie sako: 
ateis vokiečiai ir rusams rei
kės išeiti.

Bet ne visus šis pavojus gąs
dina. Jau Karaliaučiuje gimęs 
rusas jaunuolis, sukūręs šei
mą ir neturįs darbo, reporte
riui tiesiog pasakė: “Mes visi 
norime, kad čia būtų Vokie
tija”.

Aukos Kanados lietuvių bendruomenei 
KLB krašto valdybos veiklai Vasario 16-tosios proga

$500-dr. P. Klemka; $200-J. Asme- 
navičius; $100 - A. Viskontas; $50 - 
A. J. Kulkos, M. Norkienė, E. Steib- 
lienė, O. Juodikienė; $30-J. A. Luko
šiūnai a.a. B. Ščepanavičiaus atmi
nimui; $25 - V. Badikonienė; $20 -
J. Žėkas, V. Kecorius; $10 - J. Luko
ševičius; $5 - E. Ulickienė.

Londono apylinkėje surinkta - $952. 
$100 - P. R. Kūrai, J. Butkus; $50 - 
A. Petrašiūnas, Z. Didžbalis; $25 - 
P. Kisielius; $20 - V. Gudelis, kun.
K. Kaknevičius, S. Paketūras, E. Da- 
niliūnas, A. Dragūnevičius, S. Navic
kas, J. Bendoraitis, E. Iškauskas, J. 
Valaitis, V. Staškūnas, J. Studnievs- 
ki, A. Šiaučiūnas, D. Chainauskie- 
nė, S. Žulpa, B. Keburis, D. Arm
strong, S. Kazakow, V. Valaitis, A. 
Švilpa. Kiti aukojo mažiau.

Pagalbos Lietuvai vajui:
$1,000 - kun. P. Kairiūnas, A. Juš- 
kauskas; $300 - J. Skeivelas; $250 - 
Z. L. Mockai; $200 - Toronto lietuvių 
pensininkų klubo mezgėjų būrelis, 
A. Augaitienė; $100 - A. Bernotai- 
tis, A. Žiobakas; $83 - surinkta Lon
dono Šiluvos Marijos šventovėje; $50 
- S. J. Poškai a.a. P. Pranaičio atmi
nimui; $25 - E. Petrus; $20 - A. Zub- 
rickas (užjausdamas J. Sendžikų, jo 
broliui mirus).

Medicininei Lietuvos pagalbai:
$200 - D. A. Bealle a.a. T. Krasausko 
atminimui; $100-0. Urnavičienė.

Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo Kovo 11-tosios proga, Sault Ste. 
Marie apylinkės lietuviai aukojo $640.

$100 -1. Girdzevičius; $50 - V. Gold- 
bergas; $40 - V. Skaržinskas; $30 -

rtlL CHArlL 21*0 Huronlari* 51.279-7M2
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MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI

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.

O. Okmanienė, J. Puteikis; $20 - E. 
Dabulskienė, P. Grigelaitienė, L. Ja- 
kumaitienė, V. Kramilius, E. Katke
vičius, J. Kvosčiauskas, A. Motu
zas, J. Malskis, H. Matijošaitis, J. 
Meškys, V. Poškus, A. Skardžius, K. 
Šlyžys, V. Vainutis, J. Valas, A. Va
nagas, Z. Vanagas-Cote, V. Žuraus- 
kas; $10 - S. Gronskis, J. Pareigie- 
nė, A. Petronis.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja
me. KLB Inf.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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“Kertame langą į Europą ”
Sudaromas tarptautinis bibliografinis leidinys, kuriame 

dalyvauja ir Lietuvos kalbininkai

GYDYTOJO PASTABOS

Jausmai - tai gyvybė ir gyvenimas

KUN. K. J. AMBRASAS,
Vatikano radijo lietuviu 

skyriaus vedėjas

Šie žodžiai buvo pasakyti 
Vilniaus universiteto baltisti
kos katedros docento Bonifaco 
Stundžios parašytoje recenzi
joje (“Pergalė”, 1989 m. 8 nr.) 
apie naują reikšmingą leidinį, 
iš kurio turėtų išaugti Rene
sanso kalbotyros bibliografi
ja. Jau pasirodė pirmieji trys 
šio įdomaus darbo tomai (Re
naissance Linguistic Archive 
1350-1700. A First Print-Out 
from the Secondary-Sources 
Data-Base. Ed. by M. Tavoni; 
A Second Print-Out. . . Ed. by 
P. Lardet and M. Tavoni. Fer
rara, 1987, 289 p., 1988 - 301 p., 
1990).

Šiuos visus tris tomus paren
gė Feraros (Italija) Renesan
so tyrinėjimų institutas (Ins
tituto di Studi Rinascimenta- 
li), bendradarbiaudamas su 
įžymiausiais Europos kalboty
ros centrais, kai kuriais moks
lininkais iš įvairių šalių. Jau 
rengiamas ketvirtasis šio di
džiulio kolektyvinio darbo to
mas, po kurio šis toli siekian
tis užsienio kalbininkų užmo
jis, manoma, galėtų išaugti į 
plačiašakį monumentalų dar
bą, nes projektuojama ir da
bar jau leidžiama bibliografi
nė medžiaga ateityje turėtų 
sudaryti unikalų didžiulį dau
giatomį diferencijuotą biblio
grafinį leidinį pagal atskiras 
lingvistikos sritis: istorinės 
gramatikos, morfologijos ar, 
pavyzdžiui, romanų, germanų, 
baltistinę kalbinę literatūrą 
nagrinėjančių straipsnių bib
liografiją.

Renesanso lingvistinis ar
chyvas, kaip jau liudija pirmie
ji trys išleisti tomai, apima tik
tai antrinius šaltinius, o patys 
pirminiai tekstai — pačios gra
matikos, žodynai ir kt. — čio
nai nespausdinami. Antriniais 
šaltiniais laikomi visi pirmi
nių šaltinių nagrinėjimai — 
studijos, straipsniai, disertaci
jos, recenzijos ir t.t., kurie pa
sirodė po 1870 m.

Ligi šiol kaupiama šiam dar
bui medžiaga — bibliografinės 
kortelės — iš visų kraštų, ku
rie nori, kad jų lingvistiniai ty
rinėjimai atsispindėtų šiame 
tarptautinio pobūdžio Italijos 
filologų leidžiamame veikale, 
yra siuntinėjama šio darbo 
kordinatoriui (prie kurio yra 
nemažai prisidėjęs ir šiuo me
tu daug dirba mums jau gerai 
pažįstamas ir lietuvių kalbo
tyrai daug nusipelnęs Pizos 
ir Potencos universitetų prof. 
Pietro U. Dini), kuris, pasitel
kęs kompiuterį, šią visą me
džiagą tvarko ir rengia spau
dai. Labai praktiška, kad visa

RAIMUNDA MURMOKAITĖ, 
lydėjusi Lietuvos ministerį pirm. 
Gediminą Vagnorių Kanados vieš
nagėje ir puikiai atlikusi vertėjos 
pareigas Nuotr. J. Miltenio

Norintieji įsigyti HENRIKO NAGIO
autografuotą 
poezijos rinktinę 
kurioje atspausdinti beveik visi eilėraščiai iš jo iki šiol
išleistųjų poezijos rinkinių, gali kreiptis į autorių žemiau 
nurodytu adresu. Labai ribotas kiekis šios knygos yra
atsiųstas autoriui iš Lietuvos, nes ją išleido VAGOS lei
dykla praeitais metais Vilniuje. Knyga Lietuvoje buvo 
labai greitai išpirkta, todėl ji nebus išeivijoje niekur 
parduodama. Knyga 302 psl., kietais viršeliais, iliustruota

dail. Telesforo Valiaus raižiniais ir piešiniais bei 
estetiškai apipavidalinta dail. Vytauto Valiaus.

Kaina—$15(su persiuntimu).
Adresas: Henrikas Nagys,

192 - 7th Avenue, LaSalle, P.Q. H8P 2M1 Canada.

surinktoji bibliografinė me
džiaga lieka užfiksuota ne tik 
popieriuje, rankraščiuose, kny
gose, bet ir mažose bei prak
tiškose kompiuterio “užrašų 
knygelėse” — disketėse.

Šitokie bibliografiniai lei
diniai niekad nenustoja savo 
reikšmės. Pasak A. Pedlio 
(Padley), stambaus ir garsaus 
filologų pasaulyje darbo apie 
Vakarų Europos gramatikos 
tradicijas autoriaus žodžių, 
Europos kultūra, nors ir kelias
dešimt metų buvo suskaidyta 
skirtingų ideologijų bei per
tverta dirbtinių kalbos ir kitų 
barjerų, vis viena yra vienti
sa. Taigi, anot šio mokslinin
ko, lingvistinė mintis turi būti 
tyrinėjama plačiu, kompleksi
niu požiūriu, europiniu mastu.

Šiuo atžvilgiu Lietuvos moks
lininkai ne tik neatsilieka, bet 
ir žengia koja kojon su kai ku
riais savo kapitaliniais dar
bais drauge su Europos įžy
miausiais tyrinėtojais (M. Gim
butienė, N. Vėlius, K. Grigas ir 
kt.). Taigi šis Renesanso Lingvis
tinis Archyvas (RLA) kaip tik 
tokio pobūdžio — tarptautinis, 
kompleksinis, plačiašakis ir 
gerai sumanytas italų filolo
gų kūrybinės minties vaisius.

Kiekvieno leidžiamo biblio
grafinio tomo struktūra tokia: 
pirmiausia supažindinama su 
RLA poreikiais, apimtimi, su
pažindinama su kompiuterio 
programa, sudarytojais, biblio
tekomis ir kt. Dar ligi galo ne
išspręsti kai kurie raidžių 
transkripcijos, bibliografinių 
aprašų sandaros ir kiti klausi
mai, bet, nepaisant mažesnių 
ar didesnių netobulumų, su 
kiekvienu tomu jo kokybė, lei
dyba tobulėja ir žengia priekin.

Į šį sutelktinėmis jėgomis 
leidžiamą filologų darbą įsi
jungė ir Lietuvos filologai — 
Giedrius Subačius, Bonifacas 
Stundžia. Iš Latvijos - Latvijos 
universiteto Filologijos fakul
teto latvių kalbos katedros doc. 
Peteris Vanagas. Šiuo leidiniu 
susidomėjo ir kiti mokslinin
kai — Juozas Tumelis, Darius 
Kuolys, bet RLA organizato
riai iki šiolei nesulaukė iš jų 
pagalbos. Vis dėlto nenusto
jamą vilties, kad ne tik minėti, 
bet ir kiti šios srities specialis
tai atsiųs medžiagos, pagelbės 
tokio pobūdžio reprezentaci
nio leidinio rengimui.

Paminėtina, kad 1991 m. ko
vo 21-24 d.d. Feraroje įvykusio
je konferencijoje, organizuo
toje kaip tik Renesanso tyrinė
jimų instituto, prof. P. Dini pa
stangomis čia dalyvavo ir trys 
baltistai iš Pabaltijo — G. Su
bačius, B. Stundžia ir P. Vana
gas. Štai kaip pradėjo pildytis 
Vilniaus universiteto doc. B. 
Stundžios jau minėtoje recen
zijoje parašyti žodžiai: “Priva
lome ir mes išsijudinti — juk 
šiomis kortelėmis savotiškai 
kertame langą į Europą”. Taigi 
— tikra tiesa. Feraros konfe
rencijoje G. Subačius, P. Dini, 
P. Vanagas skaitė pranešimus, 
o B. Stundžia dalyvavo disku
sijose. Visi susipažino su tarp
tautinio masto filologais, įdo
miomis šio krašto tradicijo
mis, menu, kultūra.

Taip nedidelės bibliografi
nės kortelės gali praverti lan
gą į pasaulį. Tatai gali padary
ti ir kiekvienas, kuriam svarbi 
mūsų kultūra, kalbotyra, isto
rija, kas netingi pavartyti mū
sų lietuvišką senąją spaudą, 
domisi bibliografija ir kalbo
tyra. Informacijų gali šiuo 
klausimu suteikti Pietro U. Di
ni, kurio adresas: Dott. Pietro 
U. Dini, Via Sant Andrea 33, 
56100, Pisa, Italie.

r • Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

GRĮŽULAS

Lietuvos ministeris pirm. Gediminas Vagnorius balandžio 20 d. lankėsi Toronto Maironio mokykloje. Iš kairės: 
mokyklos vedėja GIEDRA PAULIONIENĖ, svečias GEDIMINAS VAGNORIUS, muz. DALIA VISKONTIENĖ

Nuotr. R. Paulionio

“Štai jūsų molina”
Kun. K. Trimako knygelė apie Išganytojo Motinos Marijos 

vaidmenį mūsų laikais ir jos apsireiškimus

Sesuo ONA MIKAILAITĖ

Kunigo Kęstučio Trimako 
1990 m. išleista knygelė apie 
Švč. Mergelės Marijos vaidme
nį mūsų laikų krikščioniško 
gyvenimo atnaujinime yra ver
ta dėmesio. Nors knygelė ne
didelė (72 psl.), ji nuosekliai 
išvysto savo temą, kilusią iš 
kun. Trimako duotos konferen
cijos Kaune 1989 m. lapkričio 
mėn., pirmosios sinoikijos me
tu ir tų pačių metų skaitytos 
paskaitos Čikagoje. Tema yra 
ši: Marija, visais amžiais Kata
likų Bendrijos pripažinta mū
sų Atpirkėjo, Jėzaus Kristaus 
Motina ir tuo pačiu visų tikin
čiųjų Motina turi ypatingą 
bei išskirtiną vaidmenį žmo
nijos išganymo istorijoje, o 
ypač mūsų laikais.

Artėjant 2000-tiesiems me
tams bei stebint pastarųjų lai
kų įvykius, nurodančius, jog 
tikrai “svyra sostai ir griūna 
karalystės”, daug kam kyla
opūs klausimai apie žmonijos 
ateitį. Žmonės išgyvena neri
mą ir baimę. Sklinda visokiau
si spėliojimai ir pranašystės 
— nors daugumas jų labiau fan
tazija pagrįsti negu tikėjimu. 
Tačiau esame didelių pervers
mų akivaizdoje, ir visi nori ži
noti, kuo visa tai baigsis. Lai
ko ženklų yra daug, bet juos 
suprasti nėra lengva. Šioje 
knygelėje bandoma į visa tai 
pažiūrėti ramiu tikėjimo žvilgs
niu.

Knygelė suskirstyta į tris da
lis. Pirmoje sudėtos ištraukos 
iš šešių reikšmingų popiežių 
bei II Vatikano susirinkimo 
išleistų raštų apie Mariją nuo 
1943 iki 1987 m. Popiežiai Pi
jus XII, Jonas XXIII ir dabar
tinis Jonas-Paulius II savo raš
tuose tikintiesiems ypatingai 
daug dėmesio skyrė Švč. Mer
gelei Marijai. II Vatikano su
sirinkimas ją paskelbė visų 
Kristaus sekėjų Motina. Nors 
paskutiniais dešimtmečiais 
kai kur tradicinis pamaldu
mas į Mariją kiek susilpnėjo, 
tačiau Katalikų Bendrijos jis 
ir dabar uoliai skatinamas 
bei grindžiamas stipriais teo
loginiais pagrindais.

Antroje dalyje pateikiama 
įdomi Marijos apsireiškimų 
įvairiais laikais apžvalga. Su
rinkta daug duomenų, kurie 
perduodami sutrauktai, siste
mingai ir patraukliai. Atkrei
piamas dėmesys į bendrus jų 
bruožus, rodančius tam tikrą 
nuoseklumą bei visuotinę 
reikšmę ne vien paskiroms tau
toms, bet ir visai tikinčiųjų 
Bendrijai.

Čia autorius pabrėžia, jog 
tarp 1960-90 metų Dievo Moti
nos apsireiškimai įvairiuose 
pasaulio kraštuose dažnėjo. 
Būdinga ir tai, kad jie vyksta 
ne vien Europoje, bet ir Afri
koje, Japonijoje, Korėjoje, Pie
tų Amerikoje ir kitur. Ir Lie
tuvoje nuo II D. karo jų būta.

Apsireiškimų liudininkai 
yra įvairių rasių, kalbų, kul
tūrų ir net tikėjimų. Pavyz
džiui, Egipto Zeitune pasiro
džiusią virš koptų šventovės 
Mariją matė didelis būrys mu
sulmonų. Ir kitose vietose bei 
žemynuose apsireiškusią ma
tė ne tik katalikai. Tai rodo 
tam tikrą visuotinumą. Apsi
reiškiančioj! perduoda vi
siems beveik tuos pačius per
spėjimus: nuo Dievo atitolęs 
pasaulis bus baudžiamas, jei 
žmonės negrįš prie Dievo tikė
jimu ir doru gyvenimu. Pakar
totinai raginama melstis už pa
saulio taiką, kalbėti Rožinį, 
atgailoti už nuodėmes, daryti 
artimo meilės darbus.

Autoriaus įsitikinimu: “Jė
zaus Motinos veikimas apsi

reiškimuose visai atitinka šių 
laikų popiežių ir Vatikano II 
suvažiavimo mokymą. Ji apsi
reiškia kaip Kristaus mistinio 
kūno, Bažnyčios bei visos žmo
nijos Motina, aplankanti pavie
nius tautas bei skelbianti vi
suotinės svarbos tiesas” (p. 59). 
Ši Marijos veikla vadinama 
“pranašiška” ta prasme, kad ji 
išreiškia Dievo valią žmonėms.

Marija parodoma susirūpi
nusia žmonijos likimu — apsi
reiškimuose dažnai verkianti 
bei dažnai rodanti ant rankų 
laikomą kūdikį Jėzų. Ji norin
ti palenkti pasaulį prie Dievo 
ir vis aštrėjančioje kovoje 
prieš blogį nurodo, kad perga
lė galima tik su Dievu. Todėl 
paskutinėje dalyje kalbama 
apie reiškiamą krikščioniško 
gyvenimo atnaujinimą kasdie
ninėje žmonių veikloje. Tai ra
ginama daryti Dievo Motinos 
globoje ir jai vadovaujant bei 
pasiduodant Šv. Dvasios įkvė
pimui, vadovavimui. Materiali

STASĖ ŠIMOLIŪNIENĖ (1900-1990), MADONA, paveikslas iš šiaudinu
kų, sukurtas Detroite, techniškai apdorotas bei įrėmintas Detroito meno 
institute ir numatytas dovanoti Švč. Mergelės Marijos šventovei Linkuvoje

Priešingybių pojūčiuose
Skulptūrų ir tapybos darbų popietę prisiminus

Parodoms nereikia atlikėjų 
ir garsiakalbių. Kodiniai žiūro
vams kalba. Tiesa, labai tyliai, 
neįkyriai, ramiai, gal net ne vi
sada suprantamai. Bet dažnesni 
parodų lankytojai pradeda iš
mokti žiūrėti ir tylumos klau
sytis.

Oakvillės miesto centre nedi
delė, bet jauki McLaren-Barnes 
meno galerija balandžio 28 d. 
surengė Denis Kleine skulptū
rų ir Reginos Žiūraitienės ta
pybos parodą, kurią aplankė 
būrelis menu besidominčių lie
tuvių ir gal kiek daugiau kita
taučių. Ne tik lankė, bet ir pir
ko, sumokėdami atitinkamas 
kainas už kūrybinius darbus.

Denis Kleine alebastro, ak
mens ir bronzos skulptūros — 
didesnės ir mažytės — dauguma 
abstrakčios, bet kai kuriose fi
gūros ar jų detalės nesunkiai 
atpažįstamos, nors ir jos su grei
tu atsakymu neskuba. Belau
kiant dėmesys krypsta į techni-
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nių vertybių persunktoje ap
linkoje tikintiesiems būtina 
liudyti akivaizdžiai dvasinių 
dalykų svarbą. Savimi pasiti
kinti žmonija ignoruoja Dievą 
ir todėl neįstengia sukurti tai
kos pasaulyje.

Autorius kviečia skaitytoją 
rimtai susimąstyti. Įdomu, kad 
ši jo paskaita susilaukė dide
lio tikinčiųjų dėmesio Lietuvo
je. Ten gėrio ir blogio kova vis 
aštrėja. Mes Vakaruose esame 
žymiai labiau skeptiški ant
gamtinių ženklų atžvilgiu. Bet 
kartais esame linkę tikėti ki
tais, gana neaiškios kilmės pra
našavimais ir gana lengvai pa- 
siduodam įvairiom madingom 
isterijom, nežiūrint savo taria
mo racionalumo.

Manau, kad kiekvienas rim
tas kvietimas susimąstyti, o 
ypač sugrįžti prie dažnesnės ir 
nuoširdesnės maldos yra svei
kintinas.

Kęstutis Trimakas, ŠTAI JŪSŲ 
MOTINA. Marijos vaidmuo šių 
laikų atsinaujinime. Leidėjas - 
“Židinys” (c/o R. ir S. Kunstma- 
nai, 8000 Tapper Place, Dyer, 
IN 46311, USA). Čikaga, 1990 m., 
72 psl. Kaina - $3, su persiun
timu -$3.80.

Nuotr. VI. Staškaus

ką ir medžiagą. O čia jau leng
viau suvokti, kad brangi medžia
ga, dailus išbaigimas reikalau
ja ne vien tik kūrybinio talento, 
bet ir kruopštaus atlikimo, net 
ir fiziškai nelengvo, dirbant su 
didesniais medžiagos gabalais. 
Kai kuriems darbams kaip “Mė
nulio patekėjimas” — iškalbin
gas juodo akmens ir alebastro 
derinys — yra būtinas papildo
mo apšvietimo tikram poveikiui. 
Blizgančios bronzinės figūrėlės 
šalia įspūdingo R. Žiūraitienės 
“Uragano” ar slėptis skatinan
čios “Kylančios audros” atrodo 
kaip susitraukę išgąsdinti feno
menai.

Dail. Regina Žiūraitienė pa
rodoje žiūrovams leido vėl pa
keliauti po Kanadą, atitrūkti 
nuo namų ir miestų, pasinerti 
kur nors vienumoje prie Atlan
to įlankų ir uostų ar prie Onta
rio tyvuliuojančių, miglose pa
skendusių ežerų, laukinių, aplū
žusių miškų apsuptyje. Tokie 
gamtovaizdžiai dvelkia paslėpta 
rimtimi. Tai gamtos šventovės, 
kurios fizine prasme žmogų pa
verčia menku žemės grumsteliu, 
bet dvasią išplečia iki neaprė
piamo didingumo. Tokių kont
rastų pojūtis stipriai riša prie 
gražiai įrėminto reginio, suke
lia retesnį vidinį išgyvenimą, 
praturtinantį dvasinius polė
kius. Užtat nesunku įsivaizduo
ti, kad ir dailininkė, gamtos per-

I)R. VYTAUTAS MEŠKA

Nuo ko priklauso nuotaika 
ir kūrybinis įkvėpimas? Ar 
nuo besikaitaliojančio saulės 
aktyvumo, magnetinio žemės 
lauko, orų permainos, ar nuo 
dienos pradžios, žengtos kaire 
koja, ar nuo skausmų strėno
se? Kodėl vieną dieną nei iš 
šio, nei iš to apima džiaugs
mas, jėgų antplūdis, o kitą — 
ilgesys ir savo darbų bepras
mybės suvokimas?

Jausmų vaivorykštė
Džiaugsmas ir liūdesys, il

gesys, nerimas, pyktis, įtūži
mas, depresija, baimė — šį 
emocijų sąrašą pagal Vilhel
mą Vuntą (Wundt), mokslinės 
psichologijos pradininką, bū
tų galima tęsti. Šis mokslinin
kas teigia, kad žmogus turi 
apie 50.000 pojūčių, o emoci
jų bei jausmų — žymiai dau
giau. Nuotaika, nuo kurios žy
mia dalimi priklauso kūrybi
nių jėgų pakilimas ar atoslū
gis, yra integralinis bendrų 
emocijų pasireiškimas, ap
sprendžiantis per ilgesnį lai
ką elgseną, mąstyseną, pergy
venimus. Todėl aišku, kiek ga
li būti įvairių derinių: tai ir 
lengva nostalgija su sentimen
taliu rudens jutimu arba švel
nus pavasario nerimas, ir sol- 
veigiškai skambanti šviesi žie
mos nakties nuotaika ir t.t. Vi
sa tai sunku susisteminti. Ta
čiau galima sutikti ir su ameri
kiečių psichologu Tičeneriu, 
kuris skyrė dvi grupes emoci
jų — sukeliančias pasitenkini
mą ir nepasitenkinimą.

Toks supaprastintas visų 
emocinės vaivorykštės spal
vų grupavimas metodine pras
me yra visiškai priimtinas. 
Taigi pasitenkinimas ir nepa
sitenkinimas. Tad kuri gi emo
cijų grupė suteikia žvalią nuo
taiką, norą dirbti, kurti, ieško
ti naujų amerikų ir širdžių? 
Kaip žinia, daugelis mokslo pa
siekimų ir meno kūrinių atėjo 
su tuščiu skrandžiu ir giliu ne
pasitenkinimu. Štai A. Flemin- 
gas, pamatęs, jog maitinimo 
terpėje pelėsių mikrobai su
naikino tiriamųjų mikrobų ko
lonijas, iš pradžių buvo labai 
nepatenkintas. Bet tai paskati
no jį atrasti peniciliną. Antra 
vertus, negalima nuneigti, jog 
daug kas sėkmingai kuria ap
imtas didelio pasitenkinimo ir 
kitais, ir savimi. Vargu ar J. 
Štrausas savo svajingus valsus 
sukūrė būdamas nepatenkin
tas ir blogos nuotaikos.

Atsakymo reikia ieškoti emo
cinėje įtampoje. Ir džiaugtis, 
ir liūdėti, ir pykti, ir neapkęs
ti, ir baimintis, ir nerimauti 
yra sveika su saiku. Taigi šian
dien galima drąsiai pasakyti, 
jog posakis, esą jaudintis ne
sveika — iš tikrųjų yra netei
singas!

Reguliuoja organizmą
Emocijos reguliuoja ir visą 

organizmo veiklą, ir atskiras jo 
funkcijas. Emocijų dėka gyvū
nai geriau prisitaiko prie ap
linkos, sugeba ilgiau gyventi 
ir pratęsia savo rūšį. Tolimes
ni — sociologiniai — tyrimai 
parodė, kad emocijos regu
liuoja net ir populiacijos ypa
tumus, pavyzdžiui, gyventojų 
tankį ir kokybę.

Žmogus, taip pat ir kiti gyvū
nai, kokios nors konkrečios 
maisto medžiagos, tarkime, 
amino rūgščių, taip pat elekt
rolitų, vitaminų, mikroele
mentų trūkumo nejaučia. Jau
čia tik alkį. Ir štai nepasiten
kinimo emocija padeda gyvū
nui įvertinti bei patenkinti at
siradusį maisto poreikį. Jeigu 
neatsirastų alkio sukelta ne
pasitenkinimo emocija, indi
vidas žūtų nuo bado net ir ta
da, kai aplink būtų maisto.

kėlėja drobėn, panašią kontras
to būseną gali pergyventi, kad kū
rinyje įsižiebtų atsargių brūkš
nių ir labai sudėtingų spalvų 
gyvybė, be kurios paveikslas sto
kotų tikrovės arba geriausiu at
veju virstų plokščia fotografija.

Po parodos atidarymo J. R. 
Žiūraičių namuose įvyko priėmi
mas gal kiek slaptai jungtas su 
šeimininko kažin kelintu gim
tadieniu. Dail. R. Žiūraitienės 
darbų paroda aukščiau paminė
toje galerijoje tęsiasi iki gegu
žės 17 d. Lankymo laikas nuo tre
čiadienio iki šeštadienio 10.30 
v.r. — 5.30 v.p.p., arba kitomis 
dienomis pagal susitarimą, 
skambinant tel. (416)-849-7702.

Č. Senkevičius

Žinoma, esti ir atvirkščiai, 
kai valgymas nesukelia pasi
tenkinimo emocijų, o netaisyk
lingas valgymas, ypač persi
valgymas, gali iškreipti net 
instinktus. Štai Druskininkų 
kurorte yra gražus Druskonio 
ežerėlis, kuriame gyvena gul
bės. Kadangi poilsiautojai jas 
be saiko maitina, gulbės visą 
laiką plaukioja prie kranto ir 
netgi neina perėti savo padė
tų kiaušinių.

Konfliktų vaidmuo
Emocinio pertempimo ir 

emocinių konfliktų vaidmuo 
žmonių skaičiaus reguliavimo 
procese pasitaiko visų pirma 
necivilizuotose arba mažai ci
vilizuotose gentyse. Pavyz
džiui, kai indėnų genties na
rių skaičius gyvenvietėje vir
šija 80 asmenų, gentyje padaž
nėja šeimyninių ir ypač tarp- 
šeimyninių konfliktų, nesusi
jusių su maisto stygiumi. No
rėdama tų konfliktų išvengti, 
gentis skiriasi pusiau.

Ne taip jau retai minėto 
reiškinio modifikacija pasi
reiškia ir civilizuotame gyve
nime. Taigi tą faktą, kad šian-, 
dien išsiskiria beveik 30-40% 
sutuoktinių, motyvuodami cha
rakterių neatitikimu, girtavi
mu ir neištikimybe, paaiškinti 
sunku. Atrodo, jog minėtos 
priežastys yra ne priežastys, 
o kažko pasekmės.

Emocinė įtampa
Ar galima išmatuoti emoci

nę įtampą, nustatyti, kada emo
cinis sujaudinimas naudingas 
ir kada jis —jau per didelis ir 
žalingas?

Emocinė įtampa nebus per 
didelė, jeigu, siekdami tikslo 
(o jo siekiame visada, kol esa
me gyvi), turėsime pakanka
mai informacijos, energijos ir 
laiko. Kai dėl informacijos, tai 
ji įsigyjama. Kiek blogiau su 
energija, nes ji priklauso nuo 
sveikatos (ją reikia saugoti) ir, 
aišku, nuo pinigų (taupyti rei
kia išmokti nuo mažumės!). 
Taip pat būtina taupyti ir lai
ką. Nors ir paradoksas, bet 
greičiausiai laikas bėga nie
ko nedirbant, o mažiausiai jo 
turi tinginiai.

Laikas nėra vien tik tas tar
pas, per kurį sukasi laikrodžio 
rodyklės. Jis priklauso nuo 
įvykių per tą laiko tarpą. De
ja, mes dar nepakankamai 
branginame laiką. Pavyzdžiui, 
šiandien kalbama ir rašoma 
(taip pat daug ir daroma), kad 
reikia taupyti energijos ištek
lius. Tačiau nei mokykloje, nei 
įstaigoje, nei gamykloje iki 
šiol laikas dar nėra pakanka
mai branginamas ir tausoja
mas, nors geriausiai žinome, 
kad beveik viską (netgi ir svei
katą) galima sugrąžinti, o lai
ko — ne. Teisingai sakoma, 
kad laikas yra triskart žmonių 
išniekinamas — prageriamas, 
prarūkomas ir prakortuoja
mas (pridėkime — dar ir pra- 
posėdžiaujamas).

Jausmų slopinimas
Jeigu emocijos yra gyvybė ir 

gyvenimo pagrindas — jomis 
turėtų daugiau domėtis ne tik 
gydytojai. Reikėtų skirti dau
giau dėmesio jausmams ugdy
ti ir jų aplinkos problemoms 
nagrinėti. Žinome, kad reikia 
būti geriems. Tai tiesa. Tačiau 
to nepakanka. Jausmai — inty
mi sritis ir su ja geriau būti 
atsargiems... -

Kažkodėl manoma, kad jaus
mų pasireiškimas yra gėdin
gas reiškinys. Stoiška elgsena 
galėjo būti būdingesnė seno
vės Romos patricijams, o ne 
mums. Pasirodo, kad sveika ir 
juoktis, ir verkti, ir nervintis, 
ir jaudintis, ir mylėti, ir neap
kęsti (aišku, tik ne tuo pačiu 
metu!). (Bus daugiau)
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Kazio Braduno lyrikai grįžtant namopi
VYTAUTAS A. JONYNAS

“Robinzonas savo ožkoms ir 
laukiniams romanų nerašė ir 
nerašys”, sakydavo Kazys Bin
kis. Iš tiesų, kiekvieno rašy
tojo slaptas (ar bent viešai ne
reiškiamas) noras yra būti ver
tinamu, gerbiamu, aukština
mu, giriamu, garbinamu, šlo
vinamu, liaupsinamu, myluo
jamu, čiūčiuojamu, liūliuo
jamu ii- visaip lepinamu. Tai 
žmogiška.

Bet, kaip visiems žinoma, 
populiarumas ir garbė — ne
pastovūs dalykai. Laimė Die
vo, jei dar rašytojo palikimui 
pavyksta tapti klasika, atseit 
knygom, kurias visi privalo 
turėti salono lentynėlėj, bet 
kurių niekas neskaito, išsky
rus akademikus, dėstančius 
literatūrų, ir jų kankinius 
studentus, rašančius ekstra- 
vagantiškiausias disertaci
jas apie tuos klasikus. Šiaip, 
kaip mokslo žmonės yra nusta
tę, literatūros kūriniai nugar
ma užmarštin apytikriai dvi
dešimties metų laikotarpyje, 
jei jų neprikelia iš numirusių 
priaugančios kartos, dažniau
siai įžiūrinčios juose kažką 
naujo, savaip juos interpre
tuojančios.

Toks pats negailestingas 
likimas būtų neabejotinai iš
tikęs ir mūsų išeiviškąją lite
ratūrą, jei ne tautos atgimi
mas, jei ne Kovo vienuoliktoji, 
atšaukusi tą mirties nuospren
dį. Bent tuo norėtųsi tikėti. 
Šiaip ar taip 1990 m. būvyje 
ėmė rodytis Lietuvoj viena po 
kitos iškiliausių išeivijos 
poetų — žemininkų-lankinin- 
kų lyrikos rinktinės: A. Nykos- 
Niliūno Būties erozija, H. Na- 
gio Grįžulas ir Kazio Bradūno 
“summa poetica”, išleista net
gi dviejų leidyklų. Mažesnį, 
jaunimui skiriamą leidinį 
Įaugom Nemuno upyne išleido 
“Vyturio” leidykla, stambesnį 
— per 400 psl. tomelį — “Va
gos” leidykla. Kaip autorius 
užsimena trumpoj, techniško

Sužeistą Lietuvos laisvės kovotoją pasitinka motina tėviškėje. Vitražas 
Lietuvos kankinių šventovėje Kanados mieste Mississaugoje. Jo auto
rius - dail. Albinas Elskus Nuotr. O. Burzdžiaus

V. MYKOLAITIS-PUTINAS

Motinai
Išklydau kad iš tėviškės. 
Atsimenu gerai, 
Galulaukės arimuos 
Liepsnojo vakarai.
O kai grįžau pavasarį 
Su paukščiais iš pietų.

Tas vakaras kaip krištolas, 
O tolyje varpai, 
Tokį, motule, vakarą 
Ir tu mane supai.
Pro langus saulė leidos 
Pašvaiste ugnine, - 
Tu poterį kalbėdama 
Meldeisi už mane.

Kad aš užaugčiau didelis, 
Ir sveikas, ir gražus, - 
O saulė žarstė vygėje, 
Tuos žėrinčius dažus.

Paskui atėjo šutomos, 
Juoda rudens naktis.
Per naktį alpo motinos 
Nerimstanti širdis. 

pobūdžio pratarmėlėj “Vytu
rio” leidiny, buvo stengtasi 
išvengti tų pačių posmų kar
tojimosi abiejose knygose.

Dar per anksti spręsti, ko
kį įspūdį paliks jaunimui “Vy
turio” leidinys (iki šiol dar ne
teko aptikti Įaugom Nemuno 
upyne recenzijos Lietuvos 
spaudoj), bet išeivio akimis 
žiūrint toji rinktinė atrodo 
keistoka savo atranka. Pavadi
nimas taiklus, deklaruojantis 
išeivių priklausymą vadina
majam “tautos kamienui”, bet 
įspūdis toks, tarytum būtų są
moningai išimami eilėraščiai, 
pabrėžia poeto teisę kalbėti 
tautos vardu. Jų vietoj iške
liamas poeto poslinkis ramion 
meditacijon, pabrėžiant jo 
gebėjimą žavėti skaitytoją pa
prastumu, vaiskumu, švelnu
mu ir formos apvaldymu. K. 
Bradūno gausioj kūryboj (pen
kiolika rinkinių, jų tarpe di
delis skaičius apdovanotų pre
mijom) yra daug lakių eilėraš
čių, gimusių staigaus susijau
dinimo, prisiminimo ar kelio
nės įspūdžio poveikyje. Prasi
dėjusių panašiai, kaip Roberto 
Frosto atveju, gumulu gomury
je, nostalgijos ar meilės pa- 
sigedimo pajauta, kuri ilgai
niui užkliudo protą, kad iš
šauktų tinkamus žodžius. Dau
gelyje jų iš tiesų virpa tolimos 
vasaros, įsismelkusios atmin
tyje ir neretai prabylančios 
religinių apeigų sakraline rim
timi.

Bet mums, išeiviams, pažįsta
ma atmintinai ir kitokio po
būdžio Bradūno lyrika, nes ji 
padėjo mums benamių kelyje 
įveikti depresijas ir gyveni
mo nuovargį. Tremtis, pergy
venama kaip likimo smūgis, 
vertė poetą prisiimti tautos 
tribūno, atsakingo už tėvynai
nių išlikimą tautai, poziciją. 
Dainiaus, drauge su krašte 
likusia dalimi švenčiančio 
reikšmingas sukaktis, bet taip 
pat nesibijančio pasmerkt 
šiurkštesniu, publicistiniu žo
džiu engėjų darbus. Tas trem-

Audringi rinkos debesys 
Ant tėviškės skliautų.

Radau tave palinkusią, 
Kaip obelį laukuos, 
Ne, nebedaug tau nemigų 
Gegutė iškukuos...
Ak, rodos, vakar - užvakar 
Motut, mane supai, 
O štai tą tylų vakarą 
Tau skambina varpai. 

ties misijos pajautimas K. Bra
dūno asmenyje buvo itin stip
rus, bet mokyklom skiriamoje 
Įaugom Nemuno upyne laido
je jis kažkaip nepraskamba.

Visai kitaip perteikiamas 
poeto lyrinis kraitis tenykš
čiams skaitytojams “Vagos” 
leidyklos išleistoje rinktinė
je Prie vieno stalo. Joje yra 
per 400 poeto eilėraščių, bib
liografija, detaliai nusakanti 
ligšiolinį poeto kūrybinį pa
likimą.

Svarbiausia, leidinį užbai
gia Vandos Zaborskaitės sep
tynių puslapių ilgio paginos 
žodis, supažindinantis skai
tytoją su autorium ir jo kū
ryba. Kaip minėjom, K. Bra- 
dūnas yra penkiolikos rinki
nių autorius. Vien todėl, kad 
kiekvienas jų buvo susilaukęs 
recenzijų, K. Bradūno lyrika 
buvo aptarta galbūt daugiau 
negu bet kurio kito iš žemi
ninkų. Jau neskaitant J. Gir
niaus įvado Žemės antologi
joje, ją yra analizavę daugybė 
recenzentų. Jų pavardės ir 
straipsnių metrika lengvai su
randama V. Kulboko knygoj 
Lietuvių literatūrinė kritika 
tremtyje. V. Zaborskaitės nuo
monė nesiskiria nuo jų ištar
mių: “Niekas kitas nėra taip 
esmiškai išsakęs švento žmo
gaus ryšio su savąja žeme ,.. 
Likiminis ryšys su protėvių 
žeme yra jo laimės, gyvybės, 
vilties ir paties jo buvimo 
versmė.”

V. Zaborskaitės pastabos 
yra ypatingai svarios, kai jinai 
bando nustatyti Bradūno vietą 
lietuviškos poezijos raidoje, 
kai ją gretina su tuo, kas tuo 
metu buvo kuriama krašte:

“Mes visą laiką buvome įka
linti aižėjančioje, nuodėmin
goje, absurdiškoje savo da
bartyje, ir poezijos žmogus 
grūmėsi su melu, ieškojo sa
vo egzistencijai tiesos ir pras
mės; jis nuolatos buvo įsitem
pęs tarp negalėjimo tylėti ir 
nenoro meluoti. Disharmonija, 
groteskas, bjauruma gulė este
tikos pagrindan. K. Bradūno 
poezija tyra ir aiški, ji pilna 
skaidrios, ramios tiesos. Ji 
yra laisvai ir natūraliai atsi
skleidusi; ji nieko neįrodinė- 
ja, nieko nesmerkia ir nepra
keikia, niekur nešaukia — ji 
tik liudija, išsako, aprauda, 
meldžiasi, taria švento susi
kaupimo, gedulo ir tikėjimo 
žodžius. Tuomet, kai liejosi 
tautos kraujas, o poezija Lie
tuvoje arba tylėjo, siaubo ir 
prievartos surakinta, arba 
prievartą šlovino, K. Bradū- 
nas sukūrė paminklą (.Devy
nias balades, Morenų ugnis, 
Sidabrines kamanas, taip pat 
daugelį vėlesnių metų eilė
raščių), kuris savo meno aukš
tumu yra vertas juo pagerbtų
jų karžygių. Čia nuostabiu bū
du sukondensuota skausmas ir 
paguoda, kančios ir mirties 
išgyvenimu laimėtas nuskaid- 
rėjimas. Tai aukštas tragedi
jos menas, sukrečiantis baime 
ir gailesčiu, nuplaunantis 
sielą ir pakeliantis ją prie 
didžiųjų žmogaus ir tautos 
vertybių, apgaubiantis jas 
šventos pagarbos švytėjimu”.

V. Zaborskaitė vaizdžiai nu
sako taip pat poeto įžvalgumą 
atspėti savoj pasaulėjautoj 
pirminio pagoniško mintijimo 
liekanas:

“K. Bradūnui yra svetima 
pagonybės — krikščionybės 
antinomija, dažna Lietuvos 
kultūrologinėje refleksijoje, 
ypač poetinėje. K. Bradūnas 
ne racionalistiškai, o gilumi
nio estetinio išgyvenimo būk
lėje sulydo ir išreiškia bū
ties švelnumo, žmogaus esimo 
pasaulyje, jo mirties ir amži
numo realybę, kaip ji sklei
džiasi baltiškos ir krikščioniš
kos kultūros sintezėje, kuri 
K. Bradūno poezijai suteikia 
daugiaprasmiškumo ir neap- 
brėžtumo gelmę. Jam rūpi ne 
kultūrų skirtybės, o jungtys, 
tai, kas sieja religinius tikė
jimus, kurie juk kyla iš vieno
dų giliausių žmogaus įžvalgų ir 
pajautimų.”

Pripažindama, kad “poeto 
kūryboj dominuoja dideli bal
tiškosios prosenovės klodai 
— raudų, sakmių, mitų pasau
lis ... taip pat Lietuvos isto
rija”, V. Zaborskaitė, deja, vos 
pora sakinėlių užsimena apie 
galimą K. Bradūno lyrikos po
veikį jaunajai Lietuvos poetų 
kartai:

“K. Bradūno knygos prasi
skverbdavo į Lietuvą; jos ėjo 
per rankas ir buvo skaitomos, 
bet daugiausia rašto žmonių.

Poetas KAZYS BRADŪNAS Nuotr. Vyt. Maželio

Jos darė įspūdį ir įtaką. Są
lyčio ženklu yra J. Degutytės, 
Justino Marcinkevičiaus, M. 
Martinaičio poezijoje.” Gaila, 
tik tiek.

Praėjusių (1990) metų rude
nį K. Bradūnas su visa savo 
šeima lankėsi Lietuvoje ir bu
vo lipšniai, svetingai pasitik
tas tų “rašto žmonių”, gerbėjų, 
visur vežiojamas. Iki tokio 
laipsnio, kad jam neliko laiko 
aplankyti, kaip pridera, savo 
pamilto Vilniaus. Spauda ko
mentavo jo pasisakymus. Buvo 
išspausdintas jo žodis, pasa
kytas Maironio muziejuje Kau
ne. Atrodytų, kad ta proga, 
kaip pirmo iš žemininkų atsi
lankiusių tėvynėje, turėjo at
sirasti atsiliepimų apie Bra
dūno ir kitų kūrybą iš tų žmo
nių, kurie buyp slapta skaitę 
ir persirašinėjV jo posmus są
stingio laikotarpyje. Tokio 
reiškinio neteko pastebėti. 
Veikiau patyrėm santūrumą, 
kurį galbūt geriausiai išreiš
kia šios Ričardo Pakalniškio 
mintys:

“Apskritai sparčiai grįžtanti 
išeivijos poetinė kūryba našiai 
papildė bendrą lietuvių poezi
jos vagą, bet iš esmės nepakei
tė jos krypties. Tiesa, kol kas 
sunku apie tai objektyviau 
spręsti. Kai sklaidosi drau
džiamo vaisiaus burtai mūsų 
pačių išleistuose tomuose, 
J. Aistis, B. Brazdžionis, A. 
Nyka-Niliūnas, atrodo, lyg 
adaptuoti ar prijaukinti be 
to su niekuo nepalyginamo 
dieviško spindesio. Baugu 
pagalvoti, kad panaši dalia 
laukia ir K. Bradūno ir H. Na- 
gio” (Ričardas Pakalniškis, 
“Atsinaujinimo siekimai” Li
teratūra ir menas, 1990 m. ge
gužės 26 d.).

Ką mano jaunieji, kol kas 
dar nežinia. Pirmąja kregž
de galėtų gal būti Dianos Ša- 
rakauskaitės trumpas rašinė
lis apie Prie vieno stalo rin
kinį, pasirodęs Atgimimo re
cenzijų skyriuje (1990 lapkr. 
7-14, nr. 44) kuriame recenzen
te šitaip pasitinka žemininkus:

“Grįžta savojon žemėn ir že
mininkai. Neseniai 10 tūkstan
čių laimingųjų laikė apglobę 
neprilygstamojo A. Nykos-Ni

Tau, mainyte, pirmas pražydęs gėlės žiedelis Nuotr. V. Maco

liūno rinktinę, išgirdome tam
sų, niūrų, sielvartingą H. Na- 
gio poezijos balsą . .. Išgirdo
me šviesų K. Bradūno balsą; 
tarp amžių sandūrų, epochų 
tragedijų, tarp baltiškųjų ge
nų amžinatvės ir krikščioniš
kosios kultūros dramatizmo. 
Čia nėr laikinumo baimės, iš
nykimo grėsmės, net mirtyje”.

Nors ir turėdama po ranka 
V. Zaborskaitės išsamią pra
tarmę, Diana Šarakauskaitė 
jaunatviškai ir entuziastin
gai išsako poveikį, kurį pada
rė jai Bradūno rinktinė:

“K. Bradūno poetinis žodis 
panašus į Suvalkijos krašto
vaizdį, dvasinis koloritas — 
į suvalkiečių krašto tautinio 
rūbo spalvą. Ryški, aiški fra
zė, perteikianti tokį pat vaiz
dinį, lėtažiūris įsiklausymas 
ir giedojimas giliomis prie- 
gaidėmis. Daugumos eilėraš
čių forma ir turinys apgaulin
gai aiškus, vienaprasmis; ar 
kitokie rodosi mūsų audimų 
raštai, koplytstulpiai, Rūpin
tojėliai? Išgrynintos minties, 
formos ir temos kūrinėliai at
aidi daugiakalbiais, daugiany- 
čiais istoriniais motyvais, pa
goniškuoju pasaulėvaizdžiu ir 
proasmėvaizdžiu. Sankirta, o 
tuo pačiu ir taikus sugyveni
mas pagoniškųjų apeigų, glū
dinčių tautos amžinoje sąmo
nėje, su krikščioniškosios mei
lės doriniu pradu — toks daž
no eilėraščio dvasinis fonas. 
Šiame lygmenyje daiktai ir 
įvykiai pakeliami į sakralinę 
būtį, pakylėti jie tampa idea
liąja būtimi, tas tapsmas daž
ną eilutę, eilėraštį artina 
prie maldos ritualo. Tik poe
tams ir filosofams, dangaus 
nušviestiems, lemta nuvalyti 
nuo mūsų minčių ir žodžių bui
tiškosios sumaišties apnašas, 
tik jiems skirta pakylėti žodį 
nuo žemės, kad jis taptų kū
nu ir prabiltų į mus. Dažna 
Kazio Bradūno eilutė esti pa
rašyta palaiminga ranka, ji 
drąsi reikštis tautos patirtimi”.

Kazys Bradūnas, ĮAUGOM NE
MUNO UPYNE. Rinktinė. Vil
nius, “Vyturys”, 1990, 263 p.
Kazys Bradūnas, PRIE VIENO 
STALO. Poezijos rinktinė. Vil
nius, “Vaga”, 1990, 465 p.
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Prof. dr. Birutė Ciplijauskaitė 

Lietuvių katalikų mokslo akade
mijoje savo motinos atminimui 
yra įsteigusi Elenos Ciplijauskie- 
nės stipendijų fondų. Metinė pus
antro tūkstančio dolerių stipen
dija skiriama studentams, rašan
tiems Lietuvos istorijos doktora
tų arba prof. dr. Pauliaus Rabi
kausko, SJ, vadovybėje ruošian
tiems spaudai Romos archyvų do
kumentus, liečiančius Lietuvos 
istorijų. Stipendijos reikalu 
studentai prašomi kreiptis į Lie
tuvių katalikų mokslo akademi
jos centro valdybų Italijoje (Piazza 
della Pilotta 4, 00187 Roma).

Niujorko lietuvių dailininkų 
sąjunga, įsteigta 1952 m. gruo
džio 7 d., artėja prie keturiasde
šimtmečio sukakties. Pastarųjų 
kelerių metų laikotarpyje jos veik
lų gaubė beveik visiška tyla. Niu
jorkiečius dailininkus dabar vėl 
išjudino XVII-toji tradicinė pa
roda Vasario 16 proga Kultūros 
židinyje. Sąjungų atgaivino vie
nuolikos narių susirinkimas kovo 
17 d. Kultūros židinio posėdžių 
menėje. Naujon Niujorko lietu
vių dailininkų sąjungos valdybon 
pirmininku buvo išrinktas Juozas 
Bagdonas, sekretore — Marija 
Žukauskienė, iždininke — Irena 
Vakselytė-Nemickienė. Susirinki
mo dalyviai mirties dvidešimtme
čio proga prisiminė Povilą Os- 
molskį, susikaupimo minute pa
gerbė kitus du mirusius narius 
— Antaną Kairį ir Romą Viesulų.

Los Angeles dramos sambūrio 
prieš penkis mėnesius paskelbto 
scenos veikalo konkurso dviejų 
tūkstančių dolerių premijų paskirs 
penkis narius turinti vertintojų 
komisija — Algimantas Žemaitai
tis, Petras Maželis, Bronys Raila, 
Ramunė Vitkienė ir Angelė Rauli- 
naitienė. Konkursui skirtus kūri
nius, parašytus mašinraščiu su 
dvigubais . tarpais tarp eilučių, 
pasirašytus slapyvardžiu, iki š. m. 
birželio 1 d. reikia atsiųsti Vin
cui Dovydaičiui, 4741 Cromwell 
Ave., Los Angeles, California 
90027, USA. Pageidaujama, kad 
tai būtų trijų veiksmų drama, 
trunkanti ne ilgiau kaip dvi su 
puse valandos, turinti ne daugiau 
kaip devynis veikėjus, lengvai 
pervežamas paprastas dekoraci
jas gastroliniams spektakliams.

JAV LB kultūros tarybos 1990 
m. žurnalisto premiją laimėjo či- 
kagietis Antanas Juodvalkis, ra
dijo premiją — Bostono lietuvių 
“Laisvės varpo” radijo programos 
vedėjas Petras Viščinis. Žurnalis
to premiją A. Juodvalkiui paskyrė 
Lietuvių žurnalistų sąjungos su
daryta vertintojų komisija, ku
rion įsijungė Balys Gaidžiūnas, 
Stasys Garliauskas ir kun. Pranas 
Garšva, MIC. Radijo premijos 
vertintojų komisija, laureatu pa
sirinkusi P. Viščinį, buvo suda
ryta Filadelfijoje. Jon įsijungė 
pirm. Julija Dantienė, nariai Te
resė Gečienė ir Vytautas Voler- 
tas. Abiejų premijų mecenatas — 
JAV lietuvių fondas. Jos su kito
mis premijomis bus įteiktos gegu
žės 18 d. JAV LB kultūros tary
bos Xl-tojoje premijų šventėje 
Čikagoje, šįkart įjungtoje į Lie
tuvių muzikos šventę.

Tradiciniame dienraščio 
“Draugas” koncerte kovo 17 d. 
Marijos aukštesniosios mokyklos 
salėje Čikagos lietuvius populia
riomis dainomis linksmino Los 
Angeles vyrų kvartetas, šiemet 
švenčiantis sidabrinę veiklos su
kaktį. Prieš dvidešimt penkerius 
metus suorganizuotą kvartetą su
daro tie patys dainininkai — Rim
tautas Dabšys, Antanas Polikai- 
tis, Bronius Seliukas ir Emanue
lis Jarašūnas. Tai iš tikrųjų yra 
pagarbos vertas keturių balsingų 
inžinierių atsparumas. Kvarteto 
akompaniatorė ir vadovė — pia
nistė Raimonda Apeikytė, progra- 
mon įjungianti ir savo kūrinių. 
Šiame koncerte skambėjo jos “Ti
kiu” (žodžiai V. Aido) ir “Kai du 
stos” (ž. A. Gustaičio). Los An
geles lietuviams taipgi atstovavo 
Giedros Gudauskienės “Gyveni
mo pagunda” (ž. A. Karvelytės), 
Broniaus Budriūno “Grąžinkit 
laisvę” (ž. Z. Dautarto) ir “Tė
vyne” (ž. J. Mažeikos). Koncertai! 
taipgi buvo įjungta Alfonso Mi
kulskio partizanų daina “Kalniš
kės mūšis”, Stepo Sodeikos “Šiau
rės pašvaistė” (ž. B. Brazdžionio), 
J. Venckaus “Nemunas atves” (ž. 
D. Urnevičiūtės). Tarptautinei 
klasikai priklausė “Rožių tango” 
ir kai kurie kiti kūriniai. Daug 
dainų kvartetui buvo aranžavęs 
Aloyzas Jurgutis. Kvarteto kon
certus yra apipavidalinęs rež. Pet
ras Maželis. Jam, atrodo, priklau
sė intarpus užpildantis kiekvieno 
dainininko atskirai tartas links
mas žodis.

Projektą konkursą Juozo Nau
jalio paminklui laimėjo Vilniaus 
dailės akademijos prof. Leonas 
Žuklys. Paminklas lietuvių muzi
kos patriarchui J. Naujaliui (1869- 
1934) bus pastatytas jo gimtinėje 
prie Raudondvario bažnyčios. 
Skulptoriaus prof. L. Žuklio pa
minklą sudarys stovinti susikau
pusio J. Naujalio figūra.

Vilniaus universiteto bibliote
kininkystės katedra Vasario 16 
proga Saulėtekio alėjos rūmuose 
atidarė bibliografo ir kultūros 
istoriko Vaclovo Biržiškos (1884- 
1956) auditoriją su joje įrengta 
jo gyvenimo ir darbų paroda. Au
ditorijos atidaryme apie V. Bir
žiškos veiklą įvairiose lietuvių 
kultūros srityse, jo didelius nuo
pelnus knygotyrai, bibliografijai, 
bibliotekininkystei ir kultūros 
istorijai kalbėjo Vilniaus univer
siteto rektorius ir Biržiškų drau
gijos pirm. prof. R. Pavilionis, 
docentė G. Raguotienė, prof. V. 
Žukas, architektas K. Miežinis. 
Buvo nutarta Vaclovo Biržiškos 
skaitymus rengti kasmet jo gimi
mo dieną.

Buldozeriniai sovietinės kom
partijos ateistai padarė daug ža
los Žemaitijos dievdirbių kūri
niams. Juos savo nuotraukose 
stengėsi įamžinti ELTOS foto
korespondentas Bernardas Alek
navičius, nesiribojęs vien tik “dar
bo pirmūnais”. Kelionėse po Že
maitiją jis neužmiršdavo ir liau
dies meistrų bei jų religinių kū
rinių. Fotografas B. Aleknavičius 
savo objektyvu spėjo užfiksuoti 
garsiąsias Beržoro stacijas, Sa
lantų, Medvėgalio, Platelių kry
žius ir koplytstulpius, mąsliuo
sius medžio drožėjus, linksmuo
sius muzikantus ir pasakorius. 
Etnografinių B. Aleknavičiaus 
nuotraukų paroda, nudžiuginusi 
klaipėdiečius, dabar perkeliama 
į kitus Vakarų Lietuvos miestus 
ir rajonus. “Minties” leidykla ruo
šiasi išleisti B. Aleknavičiaus nuo
traukų albumą “Žemaičių žemės 
Rūpintojėliai”.

Aktorius ir rež. Juozas Stanu- 
lis, Lietuvos dramos teatro vete
ranas, mirė balandžio 3, savo gi
mimo dieną, sulaukęs devyniasde
šimt ketverių metų. Velionis buvo 
dzūkas, 1916-18 m. mokęsis Juozo 
Vaičkaus vaidybos studijoje, Pe
trapilio teatro mokykloje. Akto
riaus darbą pradėjo J. Vaičkaus 
Skrajojamajame teatre 1918-22 m. 
I Lietuvos profesinio dramos teat
ro kūrėjų gretas J. Stanulis su ki
tais aktoriais — P. Kubertavičiu- 
mi,T. Dragūnaite, T. Tindziulyte, 
O. Kurmyte, A. Vainiūnaite ir M. 
Kiršinu įsijungė rež. J. Vaičkaus 
Kauno teatre pastatytų H. Suder- 
manno “Joninių” spektakliu 1920 
m. sausio 19 d. Aktoriumi velio
nis dirbo 1924-31 m. Kauno dra
mos teatre, aktoriumi, režisieriu
mi ir direktoriumi — 1931-35 m. 
Šiaulių, 1935-39 m. Klaipėdos ir 
1939-42 m. vėl Šiaulių dramos 
teatruose. Pokaryje iki 1958 m. 
jam teko dirbti Vilniaus dramos 
teatro aktoriumi. Ilgame sceni
nės veiklos kelyje velionis yra 
režisavęs apie 30 spektaklių, su
kūręs apie 70 vaidmenų, dirbda
mas su vienuolika skirtingo sti
liaus režisierių.

Rusą humanisto Andrejaus 
Sacharovo vardu kovo 17 d. buvo 
pavadinta aikštė prie sovietinių 
parašiutininkų užimtų Vilniaus 
spaudos rūmų Laisvės prospekte. 
Šioje iškilmėje kalbėjo Maskvos 
miesto savivaldybės ir Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos atstovai, 
Vilniun atvykusi A. Sacharovo 
našlė ir bendražygė Jelena Bo
ner. Lietuvių tautos siekius gy
nusio A. Sacharovo aikštę papuo
šė lietuviškas koplytstulpis su iš
kaltu įrašu: “Sacharovui — dėkin
ga Lietuva”. 1974 m. buvo įsteigta 
organizacija “Simfonija Jungti
nėms Tautoms”, remianti JT prin
cipus, rengianti žmoniją vienijan
čius koncertus ir festivalius. Jos 
debiutinis koncertas įvyko 1975 m. 
Jungtinių Tautų visumos posėdžio 
atidaryme Niujorke, stambūs mu
zikiniai renginiai — Zalcburge, 
Maskvoje, Kosta Rikoje ir Kini
joje. Balandžio 12 d. “Simfoni
jos Jungtinėms Tautoms” koncer
tas, skirtas rusų humanisto aka
demiko A. Sacharovo atminimui, 
buvo surengtas Lietuvos operos 
ir baleto teatre Vilniuje. Lietu
vos filharmonijos simfoninis or
kestras, Kauno choras, operos 
solistai N. Ambrazaitytė, J. Čiuri- 
laitė, V. Prudnikovas ir K. Zari- 
nis atliko “Simfonijos Jungtinėms 
Tautoms” vadovo Josepho Egerio 
diriguojamą L. Beethoveno “De
vintąją simfoniją”. Pagal šį kon
certą JAV, Rusijos ir Lietuvos 
kinematografininkai sukurs filmą 
“Odė džiaugsmui”. V. Kst.
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’ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414
T.V.

SPORTAS
---------Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,--------
32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S 4R5, 

telefonas (416) 766-5367

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........ 81/4%

180-185 d. term, ind........ 8’/4%
1 metų term, indėlius.... 8'/4%
2 metų term, indėlius.... 81/z%
3 metų term, indėlius.... 81/2%
1 metų GlC-met. palūk. .. 91/4%
2 metų GlC-met. palūk. .. 91/z%
3 metų GlC-met. palūk. .. 972%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 81/2%
RRSP, RRIF ir OHOSP ... 81A% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 91A% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 972% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 972%
Taupomąją sąskaitą ..... 772%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 8 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ..................... 1274%
Sutarties paskolas

nuo ..................... 1274%
Nekiln. turto paskolas:

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

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

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 per 49 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

Ali THE
CHOICE
IN THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ----------------------------- —-  --------------------
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

Mirė Juozas Vinča
Nepriklausomos Lietuvos sporto 

žymūnas, boksininkas ir imtyninin
kas Juozas Vinča, sulaukęs 85 metų 
amžiaus, mirė Bostone 1990 m. rug
sėjo 29 d. Apie šį sportininką Lietu
vių enciklopedijos XXXIV-me tome 
jo buvęs draugas, taip pat boksinin
kas bei šachmatininkas Kazys Mer
kis (paskutiniu metu gyvenęs Bosto
ne ir ten miręs 1980 rugpjūčio 21 d.) 
yra rašęs:

“Vinča Juozas (g. 1905.XI.27 Šiau
liuose) Pabaltijo bokso čempionas, 
vėliau ristikas. Pirmuosius sporto 
žingsnius pradėjo nuo sunkumų kil
nojimo Šiaulių LDS klube 1925. 1926 
iškovojo Lietuvos bokso čempiono 
vardą, pussunkio svorio, pakartojo 
1927 ir 1928 tapo sunkaus svorio 
čempionu. Jis buvo pirmasis Lietu
voj, pasiekęs tarptautiYiių laimėji
mų. 1926 XII nugalėjo Latvijos čem
pioną Alfred Švedę ir 1927 m. I Esti
jos - K. Gerną. Po pusmečio titulą 
prarado, pralaimėjęs Rygoje estui 
Tender ir latviui Frelich. Su Freli- 
chu greitai atsirevanšavo Kaune, nu
galėdamas k.o. 1 r. Laimėjo prieš 
Rytų Prūsijos Paul Vrublevskį. 1928 
nugalėjo Latvijos Ramnę ir Estijos 
Kuuskmaną, vėl atgavo Pabaltijo ti
tulą. Karaliaučiuj antrąkart įveikė 
P. Vrublevskį. Prieš 1928 Amsterda
mo olimpiadą buvo pasiųstas j Gre
noble, įveikė Prancūzijos ir Šveica
rijos meisterius. Pasaulio olimpiadoj 
nugalėjo Prancūzijos varžovą, bet 
pralaimėjo pietų afrikiečiui. V. tarp
tautiniai laimėjimai populiarino 
Lietuvos boksą: augo dalyvių ir žiū
rovų skaičiai. Lietuvos pirmenybės 
1926 vyko 4 sv., 1927 - 7 sv. ir nuo 1928 
- visuose 8 sv. Gavęs pasiūlymų per
eiti į profesionalus, 1929 išvyko į 
JAV. Po metų buvo Jack Sharkey 
(Juozo Žukausko) administratoriaus 
John Buckley žinioj. Turėjo eilę lai
mėjimų, bet, besirungdamas Kalifor
nijoj, sulaužė rankos riešą. Grįžo Lie
tuvon. Sugydęs ranką, 1932 išvyko 
Prancūzijon. Po kelerių rungtynių 
atsinaujino lūžis, bokso karjera bu
vo baigta. Tuo metu gastroliavo Pran
cūzijoj iš JAV Karolis Požėla su sa
vo ristikais. Prie jų prisijungė V. 
Rungėsi Prancūzijoj ir Anglijoj. 
1934-38 tarnavo Jūrų policijoje (Klai
pėdoj). Prieš pat karą išvyko į Vokie
tiją, įstojo į ristikų s-gą, apvažinėjo 
beveik visą Europą. 1950 atvyko į 
JAV. Iki 1954 ritosi įvairiose valsty
bėse. Visur buvo reklamuojamas, 
kaip Lietuvos arba Pabaltijo čempio
nas. Nuo 1955 gyveno Bostone.”

Kiek žinoma iš kitų šaltinių, Juo
zas Vinča Šiauliuose buvo įkūręs 
pirmąją bokso mėgėjų grupę. Jis bu
vo supažindintas su šia sporto šaka 
Atlanto nugalėtojo Stepono Dariaus. 
J. Vinča turėjo gražų balsą. II-jo pa
saulinio karo metu gastroliavo su 
žinomu “Louis Armstrong” orkestru. 
Orson Welles filme “The Third Man” 
yra atlikęs mažą vaidmenį. Sig. K.

Du puošnūs sporto 
žurnalai Lietuvoje

Lietuvoje ne taip seniai pradėti 
leisti du dideli sporto žurnalai, ku
rių vienas - “Krepšinio pasaulis” 
yra skirtas tik krepšiniui, o kitas - 
“Vytis” apima visas sporto šakas.

“Krepšinio pasaulis”, kuris žadė

Vykstančių Lietuvon dėmesiui
Suinteresuoti dalyvauti IV-se PLS 

žaidynėse Lietuvoje 1991 m. liepos 
27-rugpjūčio 4 d.d., jei iki šiol dar 
neužsiregistravę, prašomi neatidė
liojant tai atlikti per savo klubą ar 
tiesiogiai kreipiantis j Kanados iš
vykos į Lietuvą komitetą: Dalia Son- 
dienė, 158 Howard Park Ave., Toron
to, Ont. M6R 1V6, tel. (416)-769-0671. 
Taip pat pranešama - pakitusi slidi
nėjimo varžybų data. Kaip anksčiau 
skelbta, slidinėjimo varžybos vyks 
Kaukazo kalnuose, Elbruso kalno 
šlaite Gruzijoje. 1991 m. liepos 22 d. 
išvykstama iš Lietuvos į Kaukazą. 
Liepos 23 d. slidinėjimas-treniruotė. 
Liepos 24-25 d.d. varžybos. Liepos 
26 d. grįžtama į Lietuvą. Liepos 27 
d. dalyvaujama žaidynių atidaryme 
Kaune. Varžybų programoje - slalo
mas ir didysis slalomas šiose klasė
se: jaunių ir mergaičių 16 metų ir 
jaunesnių, vyrų ir moterų 17-29 m. 
imt., 45-54 m. imt. ir iki 55 m. ir vyres
nių. Inf.

YvMvT LIETUVIŲ
--įj J A a KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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

PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT” RECEPTUS.
Pensininkams 10% nuolaida nuo visko (išskyrus cigaretes)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
MARGIS DRUG STORE turi “Lottario” loterijos 

skaitytuvą (kompiuterį)

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

Tel. 231 -5641 , namų 766-5857
ZllIoEoEn - 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) z IiiSIalu Islington, Ontario M9B 1A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

jo pasirodyti 4 kartus per metus (ta
čiau išeina rečiau), jau išleido 3 nu
merius, stambius - po 36 psl. su 
spalvotomis nuotraukomis. Įdomu, 
kad jo redaktoriumi yra ne žurna
listas, bet gydytojas Arūnas Paku
la, užkietėjęs krepšinio entuziastas.

Kaip skelbiama, žurnalas leidžia
mas 35 tūkstančių tiražu ir atrodo 
- visi egzemplioriai išperkami, ne
žiūrint to, kad jis yra brangus (2.80 
rub.). Naujausiame numeryje yra 
įdomus krepšininko (iš profesijos 
žurnalisto) Šarūno Marčiulionio 
straipsnis, gausiai iliustruotas, apie 
jo žaidimą “Golden State Warriors” 
komandoje. Yra nemaža nuotraukų 
iš kito žymiojo krepšininko A. Sa
bonio vestuvių ir daug kitų įdomių 
rašinių. Gaila, kad dėl vėlavimosi, 
kai kuri medžiaga pasirodo šiek tiek 
pasenusi, bet, žinant aplinkybes, 
daug dejuoti dėl to neverta.

“Vyčio” žurnalas, kurį leidžia 
Lietuvos tautinis olimpinis komite
tas, o jo vyr. redaktorė yra Roma 
Grinbergienė (Griniūtė), irgi yra pa
našios apimties, kaip ir pirmasis. 
Šis žurnalas pristatomas kaip mė
nesinis, nežiūrint, kad jo dažnumas 
dar labiau šlubuoja negu “Krepši
nio pasaulio”: pirmasis numeris at
spausdintas pavasarį, o antrasis mus 
pasiekė tik lapkričio mėnesį. Atro
do, kad susiduriama su įvairiomis 
problemomis: gero popieriaus ir fi
nansų stoka.

“Vyčio” vyr. redaktorė mums ra
šo: “Turime tik krūvą skolų, spaus
dinimo mašinėlę ir fotoaparatą, pa
dovanotą redakcijai Šarūno Mar
čiulionio. LTOK pradžiai pinigus 
mums tik paskolino, o daugiau - 
plaukiokit patys ir nepaskęskit. 
Stengiamės kapstytis. Manau jau 
šiemet pradėti leisti ir savaitraštį 
“Vytis”. Laikraštinis popierius pi
gesnis, tai gal šiek tiek uždirbsime”.

Reikia manyti, jog “Vyčio” žur
nalas ir naujai planuojamas to pa
ties vardo savaitraštis išsilaikys ir 
ateityje sustiprės. Būtų gera, jog ir 
išeivių sporto veikėjai bei mėgėjai 
gausiau šiuos leidinius skaitytų ir 
finansiškai remtų. Tokiu būdu jų 
ateitis būtų labiau užtikrinta. Taip 
pat ir išeivijoje gyvenantieji spor
tinės spaudos žurnalistai turėtų su
sidomėti šiais leidiniais ir ateiti į 
pagalbą su rašiniais. Reikia palin
kėti šiems sporto leidiniams geros 
kloties ateityje. E. Šulaitis

Ateitininkų žinios
Kviečiame visus dalyvauti me

tiniame Toronto studentų ateiti
ninkų studijų savaitgalyje “Kre
tingos” stovyklavietėje. Šiais me
tais žvilgsnis krypsta į Lietuvą. 
Pasidalins savo patirtimis studen
tai, pagyvenę ilgesnį laiką Lietu
voje. Taip pat susipažinsime su so
cialine padėtimi Lietuvoje. Studi
jų savaitgalis vyks gegužės 17-19 
d.d. (pradžia gegužės 17 d. 7 v.v.). 
Dėl informacijos skambinti Leo
nui Ehlers tel. 487-7771. Laukiame 
visų!

Skautų veikla
• Gegužės 4 d. 3,000 vilkiukų ir 

skautų, 1,500 prityrusių, vyresnių 
skautų vyčių ir skautininkų Toron
te ir jo apylinkėse sodino mede
lius. Praeitais metais 112,000 skau
tų per visą Kanadą pasodino 3 mil., 
o nuo 1972 m. buvo pasodinta 35 
mil. medelių. Toronto parkuose ir 
pakelėse pasodinama maždaug 
60,000 medelių kiekvienais me
tais. Toks medelių sodinimas yra 
labai reikšmingas ne tik žmonėms, 
bet gyvuliams ir paukščiams bei 
visai gamtai. Sodinimu skautai 
uždirba ir pinigų. Jie suranda 
aukotojus, kurie duoda aukas už 
pasodintus medelius. Aukos pada
linamos į dvi dalis: viena lieka 
draugovei, o kita eina labdarai 
3-čio pasaulio kraštams. Šiam 
gražiam tikslui praeitais metais 
aukojo apie milijonas žmonių. 
Tegu žaliuoja gražioji Kanada!

• Balandžio 30 d. demonstraci
joje prie sovietų ambasados Otavo
je dalyvavo nemažai skautų-čių. M.

--------Šypsen o s ——
Laimėjimas

Žmogus nusipirko du loteri
jos bilietus. Vienas buvo lai
mingas — išlošė automobilį. 
Tačiau žmogus vis tiek buvo 
nepatenkintas.

— Kas tau? — klausinėjo pa
žįstami. — Nepatenkintas lai
mėjimu?

— Patenkintas, — atsakė jis, 
— bet negaliu atleisti sau, kad 
pirkau dar ir antrą bilietą.

• Nebūtų lietuviškos spaudos 
be visuomenės paramos.

MOKA:
8 % už 90 dienų term, indėlius
8 % už 6 mėnesių term, indėlius
8 % už 1 m. term, indėlius 
8.25% už 2 m. term, indėlius 
8.25% už 3 m. term, indėlius 
8.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
9 % už 1 m. GIC invest, pažym.
9.25% už 2 m. GIC invest, pažym.
9.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % UŽ RRSP ir RRIF ind. (variable rate)

9 % už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
9.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
9.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
8 % už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
7.25% už taupymo sąskaitą 
7.75% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
5.75% už kasd. pal. čekių sąsk.

IM A :
už asmenines
paskolas nuo........  12 %
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų .................10.25%
2 metų ............... 10.50%
3 metų ............... 10.75%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .... 10.25%
(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 ml,ljonus dolerių

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

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

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

Telefonas 532-1149

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

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

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

Telefonas (Toronto linija):
41 6-773-3779 FAX 1 -41 6-836-1029
ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

Žurnalo “Krepšinio pasaulis” 1990 m. nr. 3 viršelis

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos
• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

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 j video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU! 

Skambinkite tel. 244-1822.

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).

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

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

automobilį Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje

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

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

Dėl daugiau informacijų prašome kreiptis pas mus

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



SKAITYTOJAI PASISAKO
YRA IR TOKIŲ NUOMONIŲ

Laiške iš Lietuvos ponios U. P. 
giminės, aprašę visiems jau žino
mus skaudžiuosius sausio 13 įvy
kius, tarp kitko prideda: “O ta 
Prunskienė, tai rusų pusės; prieš 
tuos baisius įvykius išlėkė į Mask
vą, parvažiavus greitai atsistaty
dino; prieš tai, pakėlusi maisto 
kainas, sukėlė maišatį, kad suer
zintų žmones”...

INFORMACIJA AR KRITIKA?
Esu vienas iš naujų ateivių. Uo

liai skaitau “TŽ”, ieškodamas in
formacijos apie Lietuvą ir Kana
dą. Pastebėjau, kad informaci
niuose “TŽ” skyriuose prasikiša 
apžvalgininko kritiška nuomonė. 
Vienas ryškiausių tokios informa
cijos pavyzdžių “TŽ” 1991 m. 17 nr. 
“Kanados įvykiuose”. Ten kriti
kuojamas Ontario premjeras Bob 
Rae už policijos reformą, naujo 
priesaikos teksto įvedimą. Tuo 
būdu apžvalgininkas reiškia savo 
nuomonę. Man gi rūpi ne V. Kst. 
nuomonė, o patys faktai. Be to, 
ten išreikšta kritiška nuomonė nė
ra įtikinanti. Skt.

BAIMĖS NEBETURIM - 
IŠTVERSIM

Nors rankos nekyla laiškui ra
šyti, rašau. Juk kas žino, kokia mū
sų lemtis, kokios kančios dar te
belaukia Tėvynės Lietuvos, ar be
pasieks laiškai Jus ... Išgyvenam 
skaudžias, sunkias valandas ir pa
ras. Sausio 13 d. buvom namie, bet

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

3 v. naktį kilom ir bėgom į Savival
dybę, palikę miegantį sūnelį. Kas 
apsakys tą įtampą! Nėra tokių žo
džių įvardinti kruvinajam sekma
dieniui. XX amžiaus pabaiga, Eu
ropos centras! Tankai, automatų 
papliūpos, jaunų mirtys .. . Ty
li gedinti Lietuva. Ir keršto ne- 
sišaukia. Tik teisingumo! Atpil
do tiems, kurie siuntė tankus į mi
nią. Atpildo tiems, kurie kareivė
lius, motinų vaikus, kvailino ir 
vertė pralieti kraują. Jie sulauks 
teismo dienos, jei ne čia, tai TEN...

Kraupu, bet šios dienos palietė 
vaikus: jie piešia tankus, kraują, 
gedulo gėles .. . Draugų 10 m. duk
ra nebeužmiega be šviesos, jai 
vaidenasi kareiviai.. .

Žinau, visa informacija jus tuoj 
pasiekia. Bet viena žvelgti į bėdą 
per TV, kita - būti bėdoj, jausti 
visa širdim ir kūnu . . .

Šiom dienom vaikštau po rusų 
kolektyvus. Žmonės įsibauginę 
(specialiai baugina juodosios jė
gos). Kalbėtis sunku, bet įmano
ma. Skirtingos politinės pozici
jos, o vis dėlto esame žmonės. Tai
gi turim ne tik teises, bet ir pa
reigas . . .

Sunku. Labai sunku. Nežinau, 
kada miegam, kaip susitvarkom na
mus. Daugybė smulkių dalykų da
bar neverti dėmesio. Džiaugiuo
si, kad šeima esame kaip vienas, 
žinom, kodėl ir kam gyvenam. Ir 
nemanykit, kad guodžiuosi. Ne! 
Lietuva ištvers. Ši situacija - psi
chologinis karas. Jis dar tęsis. 
Mus dar baugins. Tik baimės mes 
nebeturim. Todėl - ištversim. Ir 
dirbsim pagal sąžinę, kad nebūtų 
gėda prieš tuos, kurie ateis po 
mūsų.

Vakar gavau Jūsų siuntinėlį: 
Nagys, Bradūnas, Pulgis . . . Ačiū! 
Tik nežinau, kada galėsiu ramiai 
skaityti. Bet tikrai galėsiu! Iš
gyvensim, kad ir kas būtų!

Laikykitės! Sveikatos, ištver
mės Jums. Sudie!

Giedrė, Šiauliai
• Kur kyla pavojus, atsiranda 

ir pagalba (Hoelderlinas)

1991 m. kovo 3 d. po mugės atidarymo Toronte: (kairėje) s. fil. R. Žilinskie
nė, v.vi. S. Namikas, Ontario pilietybės ministerė E. Ziemba. “Rambyno” 
tunto tuntininkas v.s. F. Mockus įteikia knygą ir juostelę, juostą laiko vil
kiukas G. Neįmanąs

Naujasis Ontario biudžetas

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 
1991 metais!

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 19 d.)
* 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
Tei. (416) 769-2500, FAX (416) 763-6279

Ontario parlamento rinkimus 
šios provincijos NDP Socialistai 
ir jų vadas Bob Rae laimėjo 1990 
m. rugsėjo 6 d. Tai buvo pirmoji 
socialistų pergalė Ontario pro
vincijos istorijoje. Pirmasis 
premjero Bob Rae ministerių 
kabinetas buvo sudarytas ir pri
saikdintas spalio 1 d. Tada pra
sidėjo ilgas laukimas Ontario 
NDP socialistų vyriausybės pir
mojo biudžeto.
Premjeras Bob Rae prisipaži

no, kad gausių rinkiminių paža
dų jam neleis įgyvendinti prasi
dėjęs ekonominis sulėtėjimas ir 
rinkimus pralaimėjusios prem
jero D. Petersono liberalų vy
riausybės nenumatytas biudže
tinis deficitas, pasiekęs tris bi
lijonus dolerių. Nenuostabu, 
kad tokiose aplinkybėse buvo 
sekamas kiekvienas žingsnis fi
nansų ministerio F. Laughreno, 
ruošiančio pirmąjį Ontario so
cialistinės vyriausybės biudžetą.

Dienraštis “The Globe and 
Mail” specialiu vedamuoju ba
landžio 25 d. priminė skaityto
jams, kad septynių Kanados fi
nansų ministerių konferencijo
je Ontario atstovas F. Laughre- 
nas atsisakė pasirašyti bendrą 
pareiškimą, skatinantį visas Ka
nados vyriausybes nedidinti biu
džetinių deficitų. Šios taktikos 
buvo laikomasi po to paskelb
tuose šešių provincijų biudže
tuose. Finansų ministerial sten
gėsi sumažinti valdžios išlai
das, atsisakyti dalies programų, 
suvaržyti atlyginimų didinimą 
provincinės valdžios ir viešo
sios tarnybos žmonėms. Kitokį 
posūkį atskleidė balandžio 29 
d. paskelbtas socialistinis Onta
rio finansų ministerio G. Laugh
reno biudžetas.

Deficito rekordas
Naujasis Ontario biudžetas 

yra pilnas staigmenų. Didžiau
sia staigmena tapo finansų mi
nisterio F. Laughreno įvestas 
metinių biudžeto išlaidų padi
dinimas 13,4% iki $52,7 bilijono, 
pajamas sumažinus 1%. 1991-92 
m. Ontario biudžetui padengti 
finansų ministeris F. Laughre- 
nas įjungė $9,7 bilijono defici
tą. Liberalų finansų ministerio 
R. Niksono palikto 1990-91 m. 
biudžeto nenumatytas $3 bilijo
nų deficitas dabar staiga buvo 
padidintas net 200%. Tokio me
tinio beveik dešimties bilijonų 
dolerių deficito lig šiol nėra tu
rėjusi jokia Kanados provincija.

Finansų ministeris F. Laugh- 
renas savo biudžete socialinės 
gerovės pašalpas padidino $265 
milijonais iki $1,6 bilijono. Mat

šiuo metu jas gaunančių asme
nų skaičius Ontario provincijo
je jau yra peržengęs pusę mili
jono. Metinės OHIP sveikatos 
draudos išlaidos buvo padidin
tos nuo $15,1 bilijono iki $16,8 
bilijono. Tačiau šį kartą buvo 
sumažinta parama kanadie
čiams, kurie gydosi JAV ligoni
nėse. Seniau OHIP drauda jiems 
padengdavo pilną tų ligoninių 
sąskaitą, o dabar bus laikomasi 
Ontario ligoninėms nustatyto 
paslaugų kainoraščio, žemes
nio už amerikietiškąjį.

Kapitaliniams Ontario viešų
jų įstaigų, mokyklų, ligoninių 
ir eismo reikalams naujajame 
biudžete numatyta $4,3 bilijo
no. Finansų ministeris F. Laugh- 
renas betgi neužmiršo pridėti 
$125 milijonų suvienodinti mo
terų ir vyrų algoms. Pigesnių 
namų statybai jis paskyrė $150 
milijonų, kurie turėtų parūpin
ti 10.000 butų atpiginta nuoma. 
Rekordinis $52,7 bilijono biu
džetas su rekordiniu $9,7 bili
jono deficitu nedaug tepadės 
dėl ekonominio sulėtėjimo dar
bo netekusiems darbininkams. 
Jų reikalams numatyta tik finan
sinė $175 milijonų parama ir vos 
70.000 naujų darbų.

Kitos staigmenos
Naujasis biudžetas nuo lie

pos 1 d. vėl padidins provincinį 
pajamų mokestį Ontario gyven
tojams, kurių metinis uždarbis 
didesnis kaip $84.000. Jiems jau 
anksčiau buvo įvestas to mokes
čio sumos 10% papildas, o finan
sų ministeris F. Laughrenas jį 
padidino iki 14%. Reformos dė
ka tikimasi papildomai gauti 
$50 milijonų, kurie bus panau
doti mažiausiai uždirbančių On
tario gyvetojų provinciniam pa
jamų mokesčiui sumažinti. Mo
kesčio panaikinimas turėtų pa
liesti apie 50.000, sumažinimas 
— apie 65.000. Šiaurinės Onta
rio dalies gyventojams nuo ge
gužės 1 d. buvo panaikintas auto
mobilių registracijos mokestis.

Visus Ontario gyventojus pa
lies papildomi mokesčiai ben
zinui, alkoholiniams gėrimams 
ir rūkalams. Litrą benzino jie 
dabar pabrangina 1,7 cento ir 
tiek pat pabrangins nuo 1992 m. 
sausio 1 d. Alkoholiniai gėrimai 
bus palyginti nežymiai pabran
ginti nuo gegužės 27 d.

Skaudžiausio smūgio susilau
kė rūkoriai: jiems kiekvieną ci
garetę pora centų pabrangino 
Kanados buvusio finansų minis
terio M. Wilsono biudžetas, o 
dabar beveik tokį pat pabrangi
nimą atnešė ir finansų ministe

rio P. Laughreno Ontario biu
džetas. Pakelis su 25 cigaretėm 
kainuos apie $6.00 ir išjudins 
jas nelegaliai iš JAV atvežan
čius spekuliantus.

Biudžeto problemos
Savo pirmajam biudžetui On

tario premjero Bob Rae NDP vy
riausybė pasirinko lig šiol Ka
nadoje neišbandytą socialisti
nę taktiką ekonominiam sulėtė
jimui pašalinti masiniu biudže
to deficitu. Kritikai teigia, kad 
valdinių išlaidų padidinimas 
$9,7 bilijono deficitu sustiprins 
infliaciją, kuri Kanadai nema
žiau pavojinga už ekonominį su
lėtėjimą.

Esą Ontario finansų ministe
ris F. Laughrenas, atidaręs du
ris rekordiniam deficitui, leng
vai jo negalės atsikratyti. Laips
niškas deficito mažinimas On
tario valdžios skolą per keletą 
metų padidintų iki $70 bilijonų. 
Tada prasidėtų nesibaigiantis 
sparčiai augančių skolos palū
kanų padengimas, kuriam rei
kėtų daugiau deficitų. Rezulta
tai aiškiai matomi Otavoje — 
Kanados vyriausybės skolos pa
lūkanoms padengti ten jau rei
kia trečdalio visų biudžeto pa
jamų. V. Kst.

Profesorių ir buvusių 
studentų dėmesiui

Šiais metais Čikagoje vyks
tant Muzikos šventei, tikimasi, 
kad suplauks nemažai lietuvių 
iš įvairiausių vietovių ir kraštų. 
Ta proga Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre, 5620 S. Claremont 
Ave, Čhicago, Ill. yra kviečia
mas buvusių Pabaltijo universi
teto profesorių ir studentų susi
tikimas, kuris įvyks gegužės 25, 
šeštadienį, nuo 10 v.r. - 12 v.p.p. 
Susitikimas yra labai svarbus 
ir prašoma visus pasistengti ja
me dalyvauti. Registruotis šiuo 
adresu: Danutė Eidukienė, 4629 
S. Mozart St., Chicago, Ill. 60632, 
USA, tel. (312)-376-2153. Inf.

(sveikatą!

Alpenbitter yra pagamintas 
tik su geriausiais importuotais 
prieskoniais pagal specialų 

Alpen receptą, bet par
duodamas vietinėmis 

kainomis.

• TAI • VIDEO • AUDIO • APPLIANCES • CRYSTAL A CHINA

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

PANASONIC & HITACHI
Video kameros 
nuo-$1199."

Prašome atsinešti šio skelbimo 
iškarpą ir gausite NEMOKAMAI 

vieną video kasetę E120, 
vienam pirkėjui - kasetė
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

Advokatas

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

Taisau senus ir [vedu naujus:
L ELEKTROS INSTALIAVIMUS
2. Skalbimo mašinas ir 

džiovintuvus
3. Elektrines plyteles

4. Vėsinimo sistemas
5. “Intercom” sistemas
6. Centrinius dulkių 

siurblius ir kt. įrengimus

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

Juozas (Joseph)

RF/VIKK
west realty Inc., realtor 

an Independent member broker

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

Tel. 233-3334FAX 233-0285
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8

Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse.

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

vus
PAL SECAM

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

Speciali kaina 3v. tik $30.

Taisome
ir

turime
naujų
dalių

Vilniuje,
Lietuvoje

VCR

Radijo su 
kasetėmis 
nuo - $39."

Atidaryta
Pirmad. ir antrad. 10 v.r. iki 6 v.v.

Kreipkitės į Valterį Drešerį. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai.
Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

O 17 cm? U INSURANCE IJ ftv ILkJ Id! IL IV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

Audio 
kasetės 
90 minučių 
tik $0.75

Trečiad, ketvirtad., penktad. 10 v.r. iki 8 v.v. 
Šeštadienį 10 v.r. iki 4 v.p.p.

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

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

DRA IDA ----IAS URANCE
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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TORO N T ©w MONTREAL
Anapilio žinios

— Nuoširdi padėka sės. Loretai 
už vaikučių paruošimą Pirmajai 
Komunijai, o sol. Slavos Žiemely- 
tės vadovaujamai parapijos tary
bos kultūrinei sekcijai už puikiai 
pravestą metinį Jaunųjų talentų 
pasirodymą.

— Palaidotas a.a. Jonas Indriū
nas, 91 m. amžiaus.

— Susituokė Mykolas Petronis su 
Barbara Harasinski. Tuoktis ruo
šiasi: Cynthia Strimaitytė su John 
Rui Rego.

— Motinos dienos minėjimas Wa- 
sagoje bus gegužės 11, šeštadienį, 
Gerojo Ganytojo misijos salėje. Po 
programos bus vaišės ir loterija. 
Ruošia Wasagos moterų būrelis.

— Kapinių lankymo diena bus 
gegužės 26, sekmadienį. Pamaldos 
kapinėse — 3 v.p.p. Autobusas tą 
popietę Anapilin važiuos 2.30 v.p.p., 
o atgal nuo Anapilio išvažiuos
5.30 v.p.p.

— Juozas Norkus padovanojo Šv. 
Jono lietuvių kapinėms vartotą 
sunkvežimį.

— Mišios gegužės 12, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a Prancišką Žakevi
čienę ir Veroniką Šeflerienę, 11 
v.r. už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. 
padėka Dievui.

Išganytojo parapijos žinios
— Gegužės 12, sekmadienį, 9.30 v.r. 

švęsime Motinos dieną. Giedos pa
rapijos choras.

— Šeštadienį, gegužės 11 d., 9 v.r. 
— parapijos bazaras šventovės kie
me. Bus pardavinėjami vartoti daik
tai. Parapijos moterų draugija ren
gia pyragų pardavimą. Vartoti daik
tai priimami parapijos raštinėje 
penktadienį, gegužės 10 d., 6-8 v.v.

Lietuvių namų žinios
— Motinos dienos pietūs gegužės 

12, sekmadienį, 11.30 v.r. - 2.30 v.p.p. 
Motinas pasveikins LN vyrai su vy
no taurele, prisegdami po gėlę. Sve
čių patogumui veiks gaivinančių ir 
stiprių gėrimų bufetas.

— LN vyrų būrelio ir tautinių šo
kių grupės “Atžalynas” gegužinė 
įvyks liepos 14, sekmadienį. Prašo
me iš anksto šią datą rezervuoti.

— Sekmadienio popietėje dalyva
vo 250 asmenų. Svečių knygoje pa
sirašė: L. Matulevičius iš Kauno; M. 
Jasinevičienė iš Šilutės; A. O. Ju
ciai iš Švėkšnos; V. Petraitis iš Vil
niaus. Su svečiais supažindino ir 
pranešimus atliko LN visuomeninės 
veiklos komiteto pirmininkė Kristi- 
na-Dambaraitė Janowicz.

Aukos slaugos namams
$1000 - J. Pikelis, A. Senkus, E. K. 

Šlekiai; $500 - K. B. Čepaičiai, P. Z. 
Sakalai, Hamilton, Ont.; $300 - E. 
Dubininkas, R. Krilavičius; $250 - H. 
Sukauskas; $140 - M. Jakubauskas; 
$100 - L. S. Olekai, Prisikėlimo pa
rapijos taryba, G. Šičiūnas, O. Bak
šys, E. Simaitis, J. E. Mazulaičiai, 
Hamilton, Ont.; $50 - A. Prunskus, 
Burlington, Ont.

A.a. Henriko Chveduko atminimui 
$100 - L. J. Adomavičiai; $55 - T. B. 
Stanuliai; $50 - N. Belan, J. Ferio,
E. Loreno, B. Staloraitienė; $40 - K. 
Poška, G. Rukavina; $25 - K. P. Bud- 
revičius, E. Čižikienė, A. Kazanavi- 
čius; $22.77 - Č. F. Anužiai, Detroit, 
Mi, JAV; $20 - L. Balsienė, R. Bražu- 
kienė, A. V. Bubeliai, M. Dambarie- 
nė, E. Docienė, L. Duda, V. Gudaitis,
F. V. Ignaičiai, V. Kazlauskas, V. 
Kulnys, B. Laučys, Medžiotojų iržūk- 
lautojų klubas “Tauras”, J. Pacevi- 
čienė, M. Perdizuk,, L. Pocienė, N. 
Preibienė, D. Radzevičienė, D. Ren- 
kauskas, V. Sendžikas, E. Simaitis, 
Hamilton, Ont., A. Skilandžiūnienė, 
V. A. Šimkai, E. K. Šlekiai, A. Vai
čiūnas, A. Valatka, K. B. Žutautai; 
$10 - A. Aperavičienė, M. Camilleri, 
P. Spilchak, A. Valienė; $5 - S. Mac
kevičius.

A.a. P. Pranaičio atminimui $50 -
S. J. Poška.

Iš viso statybos fonde yra $436,140. 
Aukos priimamos “Paramos", Prisi
kėlimo parapijos ir “Talkos” kredi
to kooperatyvuose. Aukos atleidžia
mos nuo valstybinių mokesčių. Au
kas galima siųsti ir tiesiogiai šiuo 
adresu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto Ont. M6P 1A6.

Nori susirašinėti
Rūta Majauskaitė, gimusi 1974 

m., norėtų surasti draugų šiapus 
Atlanto. Rašyti adresu: Rūta M., 
Šviesos 5-23, Elektrėnai, 234061, 
Lithuania.

416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų).
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir 1.1. 

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

Euromgift
• 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), kavų (Nescafe), rūkyta kumpį, medų, 

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

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 v. 

Mišias pirmąją Komuniją priėmė 18 
vaikų. Giedojo Maironio mokyklos 
choras, vadovaujamas D. Viskon- 
tienės.

— Pakrikštytas Matas-Nicholas, 
Ramintos (Šapočkinaitės) ir Algi
manto Nakrošių sūnus.

— Gegužės 3 d. palaidotas a.a. Hen
rikas Chvedukas, 73 m.

— Parapijos tarybos posėdyje ba
landžio 29 d. pasiskirstyta pareigo
mis: B. Čepaitienė - pirm., V. Tasec- 
kas - vicepirm., I. Poškutė - sekre
torė; sekcijų pirmininkai: religinės 
- R. Radžiūnaitė, labdaros - dr. J. 
Čuplinskienė, visuomeninės - L. 
Nakrošienė, jaunimo - A. Rašymas, 
finansų - B. Saplys, rinkliavų - J. 
Poškus, stovyklavietės priežiūros - 
V. Melnykas.

— Šv. Mišios už gyvas ir mirusias 
motinas laikomos mūsų šventovėje 
kiekvieną dieną 8 v.r., šeštadieniais 
9 v., o sekmadieniais 10.15 v.r.

— Mūsų šventovėje gegužinės pa
maldos - šiokiadieniais, 7 v.v., šeš
tadieniais Marijos litanija kalba
ma po 9 v. Mišių, o sekmadieniais 
litaniją gieda choras po 11.30 v. 
Mišių.

— Sutvirtinimo sakramento pasku
tinė repeticija ir susikaupimas - 
gegužės 11, šeštadienį, 3 v.p.p. Va
dovaus kanadietis kunigas. Dalyvau
ja visi vaikai, jų tėvai ir Sutvirtini
mo tėvai. Bus galima atlikti išpažin
tį lietuviškai ir angliškai.

— Sutvirtinimo sakramento iškil
mės mūsų šventovėje - ateinantį 
sekmadienį per 10.15 v. Mišias. Vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, teiks Sutvir
tinimo sakramentą 13 mūsų parapi
jos jaunuolių.

— Mišios gegužės 12, sekmadienį,
8.30 v.r. - už a.a. Mažulaičių miru
sius; 9.20 v.r. - už a.a. Magdaleną Se- 
liokienę; 10.15 v.r. - už gyvas ir mi
rusias motinas, už a.a. Oną Bartuse- 
vičienę; 11.30 v.r. - prašant Lietuvai 
laisvės.

KLB Toronto apylinkės rinki
mų komisija, nesusidarius rei
kiamam kandidatų skaičiui (jų 
atsirado tik 12-ka, o apylinkės 
tarybų sudaro 25 nariai) nutarė 
rinkimų nevykdyti ir kandida
tuojančius paskelbti KLB To
ronto apylinkės tarybos nariais. 
Jie yra šie asmenys:

1. Bartminas Emilius
2. Biškevičienė Aldona
3. Budrevičius Kęstutis
4. Garbaliauskienė Danutė
5. Kulnys Vytas
6. Macijauskas Eduardas
7. Norkus Juozas
8. Raudys Kęstutis
9. Saplys Bronius

10. Sendžikas Gintautas
11. Šturmas Petras
12. Vaičiūnas Algirdas

KLB Toronto apylinkės 
rinkimų komisija

Juozas Krištolaitis, KLB val
dybos pirmininkas, balandžio 
30 d. pasiuntė Sov. Sąjungos am
basadoriui Otavoje R. Oviniko- 
vui laišką. Jame primenama, 
kad balandžio 25 d. sovietų ka
rinės jėgos užėmė pastatus įvai
riose Lietuvos vietovėse. Tokie 
veiksmai nesuderinami su pa
stangomis problemas spręsti tai
kiai derybomis. Taipogi susida
ro įspūdis, kad Sov. Sąjungos 
vadovybė nepakankamai rūpi
nasi kontroliuoti sovietų kariuo
menės dalinius Lietuvoje. Laiš
ke raginama, kad būtų pakviesti 
tarptautiniai tarpininkai, ku
rie palengvintų derybas tarp 
Lietuvos ir Sov. Sąjungos.

Pauline Browes, parlamenta
rė, pereitais metais stebėjusi 
rinkimus Lietuvoje, baltiečių 
nepriklausomybės siekius su
prantanti ir remianti, federaci
nį ministerių kabinetą pertvar
kant, pakviesta ministere gamto
saugos reikalams. Tuo paskyrimu 
esąs patenkintas ir kitas mūsų 
reikalus ginantis parlamenta
ras Patrick Boyer, balandžio 
25 d. laiške KLB vicepirminin
kui A. Pacevičiui pakartojęs 
baltiečių paramos ir draugiš
kumo užtikrinimą. Inf.

MOTERIS IŠ LIETUVOS ieško bet 
kokio darbo. Skambinti tel. 247-4953 
iki 9 v.v.

įvyks 1991 m. gegužės 12,

[domią programą atliks jaunimas.

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

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

L'XOX'

\ maloniai kviečio Jus dalyvauti

Iškilmingame mokslo užbaigimo 
akte ir vakarienėje, 

į kuri įvyks š. m. gegužės 17, penktadienį, 6.30 v.v., 
į Prisikėlimo parapijos salėje, 
j MAIRONIO MOKYKLA

Vilniaus radijo pranešimu, 
nuo gegužės 5 d. užsieniui lai
dos (anglų kalba 7 v.v. ir lietuvių
9 v.v.) bus girdimos 25,21,19 ban
gų ruože, 11790, 13645, 15180, 
15455, 15485 khz.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo Anapilyje nuo gegužės
10 d. lankymo valandos: sekma
dieniais nuo 12 v. iki 6 v.v. ir pir
madieniais nuo 12 v. iki 5 v.p.p.

Jonės Narienės meno parodos 
1991 m. balandžio 28 d. uždary
mo proga vienas paveikslas bu
vo leidžiamas loterijai. Jį lai
mėjo Antanas Basalykas. Lai
mingo bilieto nr. 26.

“Gintarinis vėrinys”, Toronto 
jaunimo ansamblio “Gintaras” 
metinis koncertas praėjo iški
liai kovo 5 d. Anapilio salėje, 
sutraukdamas daugybę žiūrovų. 
Programą atliko dvi vaikų, jau
nių ir vyriausioji grupė, mer
gaičių dainos vienetas ir liau
dies instrumentų orkestras. 
Koncertas baigtas vakarone, 
kur kartu su gintariečiais dai
navo bei šoko ir koncerto daly
viai.

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems į amžinybę 

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

LIETUVIŲ PENSININKŲ NAMUO
SE “Vilnius Manor” išnuomojamas 
butas. Skambinti tel. 762-1777 To
ronte.

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.

ĮMOKĖJUS PINIGUS į paslaugos 
“Rūta” sąskaitą, jūs galite aprūpin
ti Lietuvoje savo giminaičius, drau
gus, senelių ir vaikų namus švie
žia skerdiena - 70 kg ($130), rūkytos 
mėsos gaminiais - 20 kg ($150), sau
so maisto rinkiniu - $150. Visi už
sakymai pristatomi į namus. Tei
rautis tel. l-(416)-536-4742, Toronte.

H ALLING CONTRACTING 
(Estonian)

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

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

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - M. Kari; $50 - 
V. Daugelavičienė.

A. a. Antano Gustainio ketve
rtų mirties metų atminimui V. 
Gustainienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

A. a. Onos Žiūraitienės atmi
nimui, užjausdami sūnų Joną, jo 
šeimą ir artimuosius, Bronė ir 
Jonas Stankaičiai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $30.

KLKM draugijos Delhi sky
riaus narės “Tėviškės žibu
riams” atsiuntė $100 auką.

Ontario pilietybės ministe- 
rės Elaine Ziemba pranešimu, 
yra išleistas penktas serijinis 
leidinys apie visuomenės sudėtį 
ir kaitą “A Diverse and Changing 
Society, A Report on Selected 
Demographic Trends”. Jame at
skleidžiamas šiandieninis kul
tūrų margumynas ir daromos iš
vados apie visuomenės vaizdą 
2011 metais. Pavienius leidinio 
egzempliorius, skirtus informa
cijai, dar galima gauti kreipian
tis adresu: Etnocultural Data 
Base Office, Policy Services 
Branch, Ministry of Citizenship, 
5th Floor, 77 Bloor St. W., To
ronto, Ont. M7A 2R9. Didesniais 
kiekiais juos po $8.00 parduoda 
Publications Ontario, 880 Bay 
St., Toronto, Ont. M7A 1N8, tel. 
326-5300. Inf.

Gudijos populiaraus fronto ir 
demokratiškos opozicijos vado
vui Z. Pazniakui ir dviem parla
mentaram U. Zablocki ir L. Bar- 
schcheuski balandžio 19 d. Sky
line Triumph viešbutyje buvo 
surengtas priėmimas. Visi trys 
domėjosi Kanados lietuvių veik
la ir savo kalbose palietė įvy
kius Vilniuje bei pastangas at
statyti Lietuvos nepriklausomy
bę. Buvo prisimintas KGB gene
rolas, kuris po Vilniaus kruvi
nojo sekmadienio, atsisakęs tar
nybos, grįžęs į Rusiją, protes
tuodamas prieš sovietų smurtą 
Lietuvoje. Po dviejų savaičių, 
gavęs širdies priepuolį, mirė. 
Į klausimą, ar gudai savinasi 
Vilnių, kaip kartais sovietai 
gąsdina lietuvius, atsakymas — 
tai grynas Maskvos prasimany
mas. Gudija labai draugiška Lie
tuvai ir palaiko jos nepriklau
somybės atstatymą. Nėra jokių 
pareikštų pretenzijų į Vilniaus 
kraštą. Priėmime “Tėviškės ži
buriams” atstovavo S. Prakapas.

S.P.

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė vedusiųjų porai ar pavieniams 
asmenims vasaros sezonui ant eže
ro kranto VVasagoje-Springhurste. 
Skambinti vakarais tel. 416-239-7268.

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

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

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

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

I?

i

Bilietai gaunami 
mokykloje arba 
pas B. Batraks 
tel. 271-1640.

Kanados lietuvių bendruome
nės vardu buvo pasiųstas svei
kinimo laiškas naujajai Kana
dos užsienio reikalų ministerei 
Barbarai McDougall. Laiške mi
nima, kad Kanados vyriausybė 
pavyzdžiu rodančiais veiksmais 
yra parėmusi Lietuvą ir kitas 
Baltijos valstybes, kai jos atsi
dūrė sovietų grasinančioje būk
lėje. Kanada reagavo greitai, 
nutraukdama techninę pagalbą 
ir kreditus Sov. Sąjungai, sausio 
13 d. sovietų kareiviams įvyk
džius žudynes Lietuvoje. Šiuo 
metu sovietų kariuomenė Lietu
voje devyniuose miestuose už
ėmė pastatus. Lietuvos žmo
nėms yra reikalinga skubi Vaka
rų pagalba. Yra svarbu, kad Ka
nada atkreiptų dėmesį ir išreikš
tų už šiuos veiksmus sovietams 
protestą, pareikalaudama iš
vesti sovietinės kariuomenės 
dalinius iš Lietuvos. Laiške iš
reiškiama viltis, kad naujoji mi- 
nisterė, kaip ir jos pirmtakūnas, 
bendradarbiaus su Kanados lie
tuvių bendruomene padėti Lie
tuvos žmonėms pasiekti teisė
tos nepriklausomybės.

Panašus sveikinimo laiškas 
buvo pasiųstas Pauline Browes, 
kuri, pertvarkius Kanados mi
nisterių kabinetą, buvo paskir
ta gamtosaugos ministere. Džiau
giamasi, kad ji buvo paskirta 
šiom pareigom, kartu išreiškiant 
viltį, jog jos pareigos nesutruk
dys ir toliau rūpintis Baltijos 
tautų žmonėmis. Tokie brangūs 
ir atsidavę draugai, kaip minis
tere Pauline Browes, yra būtiny
bė Lietuvai, kuri pergyvena sun
kius laikus. Sovietų Sąjunga no
ri sutriuškinti lietuvių apsi
sprendimą siekti demokratijos 
ir nepriklausomybės. Abu laiš
kus pasirašė Juozas Krištolai
tis - KLB valdybos pirmininkas, 
Gabija Petrauskienė - vicepir
mininkė bei Vytas Čuplinskas - 
KLB raštinės Otavoje vedėjas.

Inf.
Atliekų perdirbimo (recycling) 

Toronto k-tas (TRAC) rūpinasi 
kaip sumažinti atliekas resto
ranuose. Ruošiamas tuo reikalu 
pranešimas miesto tarybai. 
Klausimų ir komentarų reika
lais kreiptis į TRAC, 1 Dundas 
St. W., Suite 2602, Toronto, Ont. 
M5G 1Z3, tel. 392-7850, ne vėliau 
kaip iki gegužės 22 d. Inf.

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

NORIU SUSIPAŽINTI su rimtu, kul
tūringu ir nerūkančiu vyriškiu, 58 
m. amžiaus ar vyresniu. Esu rimta 
ir linksnio 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.

PASLAUGA “RŪTA”. Gegužės mė
nesį važiuoju į Lietuvą. Galėsiu 
nuvežti savo klientams vaistus, pi
nigus, laiškus. Teirautis tel. 1-(416)- 
536-4742, Toronte.

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

Lietuvos ministerio pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus numatytas 
balandžio 23 d. pasimatymas su 
Kvebeko provincinės valdžios at
stovais įpareigojo KLB Montrea- 
lio apylinkės valdybą atlikti pa
rengiamuosius darbus. Per tele
foninius pasikalbėjimus su Kve
beko premjero įstaiga paaiškėjo 
jų didelis susidomėjimas. Tą ry
tą Kvebeko mieste premjeras R. 
Bourassa turėjo ministerių kabi
neto posėdį. Todėl jis pavedė pri
imti G. Vagnorių ministeriui tarp
tautiniams reikalams John Ciaccia. 
Su šio ministerio įstaiga buvo ap
tartos lankymosi smulkmenos. J. 
Ciaccia priėmė Lietuvos delega
ciją 9 v.r. Gaila, kad G. Vagnorius 
sunegalavo ir delegacijoje neda
lyvavo. J. Ciaccia po pasimatymo 
su lietuviais išskubėjo į Kvebeko 
miestą ministerių kabineto posė- 
din. Tada lietuviai beveik pus
antros valandos kalbėjosi su p. 
Bardoux, direktorium ryšiams su 
Rytų Europa ir Sovietų Sąjunga, 
apie galimą pagalbą Lietuvai. Lie
tuvių delegaciją sudarė Egidijus 
Klumbys, Aukščiausiosios tary
bos užsienio reikalų komisijos 
pirmininko pavaduotojas, Rai
munda Murmokaitė ir KLB Mont- 
realio apylinkės valdybos pirm. 
Arūnas Staškevičius. Vertėjavo 
valdžios pakviestas aukštas Hyd
ro-Quebec pareigūnas Paulius 
Povilaitis.

Aušros Vartų parapijos salėje 
11 vai. apie 150 montrealiečių su
laukė visų svečių iš Lietuvos. Prog
rama trumpa — A. Staškevičius su
pažindino dalyvius su G. Vagno
rium ir pakvietė jį tarti žodį. Mi- 
nisteris pirmininkas džiaugėsi

ADAMONIS
INSURANCE AGENCY INC. 

praneša, kad mūsų tarnautojos

JOANA ADAMONYTĖ
DONNA SVRAKA

lankė draudos kursus McGill universitete, išlaikė 
Associate Insurance Broker egzaminus ir, atlikusios 
praktiką, yra priimtos narėmis į Insurance Brokers 

Association Kvebeko provincijoje.

DONNA SVRAKA tvarko draudimus, atskaitomybę, apskai
čiuoja kainas, aptarnauja klientus (3 metų darbo praktika).

JOANA ADAMONYTĖ tvarko draudimus, apskaičiuoja 
kainas, aptarnauja klientus ir pavaduoja P. Adamonį. 
(8 metų darbo praktika).

Jų darbas užtikrina geresnį patarnavimą mūsų klientams.

Kreipkitės: tel. 722-3545

Montrealio lietuvių kredito 
unijos “Litas” metinis
NARIŲ SUSIRINKIMAS

įvyks 1991 m. gegužės 25, šeštadienį, 4 v.p.p.,
Aušros Vartų parapijos salėje 
1465 De Seve St., Montreal, Que.

Narių registracija 3 v.p.p. - 4 v.p.p. Valdyba

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

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

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

MOKA UŽ:

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite" 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont

Certifikatus ............... ... 9’/4% Taupymo - special............. .. 6 %
Term, indėlius:

... 8 %

... 73/4%

Taupymo - su gyv. dr........ .. 51/2%
1 metų ...............
180 d. -364 d...... Taupymo-kasdienines .... .. 51/2%

120 d. - 179 d......... 73/4% Einamos sąsk..................... .... 41/2%
60 d. - 119 d......... 73/4% RRIF - RRSP - term......... .. 93/4%
30 d. - 59 d...... ... 71/z% RRIF-RRSP-taup..........

IMA UŽ:
.. 6’/4%

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

15 metų patirtis. Skambinti Paulius Stanevičius tel. (705) 428-6502, 
444-0116 Wasaga Beach ir Toronto apylinkėse

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

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

* medžių pjovimas * tvoros * dažymas * stogai * prie
plaukos (decks) * įvairūs cemento darbai (masonary)

* “drywall” * “security” sistema
fkainojimas nemokamas. Pensininkams nuolaida.

pavykusia kelione ir dėkojo kana
diečiams už visokeriopą pagalbą. 
Po to trumpą puikią kalbą pasa
kė Otavos parlamento narys Paul 
Martin, jn., kuris iš G. Vagnoriaus 
gavo gražią tautinę juostą. Kiti
G. Vagnoriaus palydos nariai buvo 
iššaukti pasirodymui. Buvo laiko 
vietos lietuviams vaišinantis ka
va ir pyragais, pasikalbėti su sve
čiais. Po to jie kiek apžiūrėję mies
tą, Mirabel orauostyje atsisveiki
no su lietuviais palydovais ir Kve
beko valdžios protokolo šefu.

Žvejotojų-medžiotojų klubas “Ni
da” balandžio 28 d. AV parapijos 
salėje surengė pietus, kurių pel
nas numatytas paskirti Pagalbos 
Lietuvai vajui. Šimtinę svečių ma
loniai pasveikino klubo valdybos 
narys Antanas Žiūkas ir pakvietė 
tarti žodį šio vajaus Montrealio 
komiteto pirm. Bronių Niedvarą. 
Pastarasis trumpai ir svariai iš
ryškino vajaus reikšmę. Trumpai 
kalbėjo ir čia besisvečiuojąs Lie
tuvos šaulių sąjungos pirminin
kas Gediminas Jankus, pakomen
tuodamas paskutinius įvykius Lie
tuvoje. Šv. Kazimiero parapijos 
klebonui kun. Stasiui Šileikai pa
laiminus svečius ir valgius, visi 
buvo vaišinami p.p. Rimeikių ska
niai paruoštais pietumis. Pabai
goje buvo pravesta loterija. Pa
galbos Lietuvai vajaus komiteto 
ižd. Kostas Toliušis surinko per 
$900 aukų.

A.a. Valerija Ivanauskienė, 80 m. 
amžiaus, mirė balandžio 26 d. Iš 
AV šventovės balandžio 29 d. pa
laidota Notre Dame dės Neiges 
kapinėse. Liūdi vyras, du sūnūs, 
vaikaitis, dvi seserys ir kiti arti
mieji. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA


