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Didžiųjų permainų akivaizdoje
Tegu merdi baisiųjų branduolinių ginklų arsenalai. 

Jų jau nebereikia. Iškilo nauja jėga-laisvės siekiantis žmo
gus. Galbūt tai buvo jau seniai pripažinta, bet niekada ne
įrodyta. Reikėjo rugpjūčio 19-tosios Maskvoje, kai B. Jel
cinas, užsilipęs ant tanko, miniai paskelbė: kelio atgal ne
bėra.

U
ŽTEKO penkių dienų, kad žmogus, o ne tankas lai
mėtų. Tai lyg Sausio 13-tosios pasikartojimas. Tik 
ne Vilniuje, ne pavergtoje ir laisvės siekiančioje 
respublikoje, o pačioje didžiulės imperijos širdyje. Ir gin

dami laisvę žuvo ne trylika, o tik trys. Bet pasekmės - tai 
milžiniškas visą pasaulį sujudinęs sprogimas: valdančia
jai komunistų partijai atėjo galas! Gorbačiovas pasitraukė 
iš gen. sekretoriaus pareigų. Uždarytos partijos būstinės. 
Suplevėsavo balta-mėlyna-raudona rusų vėliavos. Estija, 
Latvija ir Ukraina paskelbė nepriklausomybes. Suspen
duota komunistinė spauda ir jų žinių agentūros. Pervers
mo vadai laukia teismo. Trys nebesulaukę - nusižudė. Lie
tuva, Latvija ir Estija uždraudė komunistų veiklą. Didvy
riu vadinamas laimėtojas Rusijos prez. B. Jelcinas pripa
žino jų nepriklausomybes. Ir juk visa tai per penkias die
nas! Šitoji tikrovė taip greitai atėjo, pralenkė žmonių lūkes
čius bei viltis, sumaišė laisvės siekių taktikas ir planus. 
Daug ko nebereikia, nes jau viskas įvyko. Tiesa, paliko dar 
ir abejonių - vakariečiai ir su pasitenkinimu, ir su įprastu 
atsargumu laukia, kaip čia viskas vystysis toliau, ką atneš 
tos permainos, kuriose tuo tarpu vyrauja trykštančios nuo
taikos, pergalės išraiškos, virpinančios laisvės išsiilgusias 
širdis.

S
AVAIME aišku, tasai jausmų potvynis netrukus ims 
atslūgti. Po triumfų ir paradų, nušluosčius džiaugs
mo ašaras, teks vėl dairytis kasdieninės duonos ir 
galbūt pagal jos kiekius spręsti apie laimėjimus ar pralai

mėjimus. Todėl nepaprastai svarbu Vakarams jau šiandien 
pradėti remti komunistinio jungo nusikračiusias ir demo
kratijos įgyvendinimo siekiančias respublikas. Delsimas 
šiuo metu gali vėliau nemaloniai atsiliepti. Komunistų 
kontrolei žlugus, atsirado tuštuma, kuri turi būti tuoj pat 
kuo nors geresniu užpildyta - konkrečiu demokratinių vals
tybių įnašu, apčiuopiamu ir matomu visose persitvarkan
čios imperijos periferijose. Pusantrų metų nepriklauso
mybę paskelbusi Lietuva didvyriškai pati viena grūmėsi 
su okupantu, su vidaus komunistiniais pataikūnais ir orga
nizuotais teroristais, pati viena palikta, nuogomis ranko
mis skynėsi sau kelią į laisvę pro durtuvus ir tankus, ribo
tos ir dviprasmiškos vakariečių simpatijos retesniuose 
švystelėjimuose. Ištvermė ir vienybė, gal kai kurių kriti
kuota ar peikta, priekaištauta dėl stokos lankstumo, šian
dien Lietuvą pastatė ant laimėtojų pakylos. O laimėjimą 
sutvirtino ir apvainikavo jau seniai lauktas vakariečių tie
sos žodis: Lietuva, Latvija ir Estija nebe praeities, bet šių 
dienų nepriklausomos valstybės. Trisdešimt kraštų, jų tarpe 
ir Kanada, šitai patvirtino nepriklausomybės pripažinimo 
pareiškimais. Kanados leituviai yra kviečiami rašyti padė
kos laiškus ministeriui pirmininkui Brian Mulroney šiuo 
adresu: Prime Minister Mulroney, House of Commons, 
Ottawa, Ont., tel. 613-992-4211. Šalia džiaugsmo nebeati- 
dėliotinas dalykas yra pradėti stiprinti visokeriopą pagal
bą Lietuvai taip, kad jau imtų paliesti ir didžiuosius finan
sinius telkinius, plačiausiu mastu organizuojant ekono
minę paramą prisikėlusiai tėvynei. Per dešimtmečius kaup
tos viltys ir lėšos turi pagaliau pavirsti konkrečiu deriniu. 
Laikas tam tikrai atėjo. Č. S.

Kanados delegacija Vilniuje
Tarptautinės prekybos ministeris M. WILSON AS, lydimas 

Kanados baltiečių atstovų, lankosi Baltijos valstybių 
sostinėse, pradėdamas diplomatinius ryšius

Kanados vyriausybė, vado
vaujama min. pirmininko Brian 
Mulroney, oficialiai pripaži
nusi Baltijos valstybių nepri
klausomybę 1991 m. rugpjūčio 
26 d., nutarė pasiųsti tarptau
tinės prekybos ministerį Mi
chael Wilson’ą į Baltijos vals
tybių sostines pasirašyti su
tartis dėl diplomatinių ryšių 
užmezgimo, Kanados atstovy
bių steigimo ir ekonominių 
reikalų tvarkymo.

Įgaliotasis ministeris M. Wil- 
son’as, artimas baltiečių bi
čiulis, ilgą laiką rėmęs Kana
dos baltiečių veiklą, sudarė 
delegaciją, kurion įėjo vyriau
sybės pareigūnai, verslininkų 
atstovai ir baltiečių bendruo
menių vadovaujantys asmenys. 
Estai paskyrė du savo atsto
vus, latviai — vieną, lietuviai 
— tris. Iš lietuvių pusės dele
gacijoje dalyvauja KLB krašto 
valdybos nariai: pirm. Juozas 
Krištolaitis, vicepirmininkė 
ir visuomeninių reikalų komi
sijos pirmininkė Gabija Pet
rauskienė, vicepirm. adv. Al
gis Pacevičius. Delegacija su
daryta Kanados vyriausybės 
kvietimu ir keliauja jos lėšo
mis. Pradžioje buvo planuota 
keliauti ir Ukrainos sostinėn 
Kijevan, bet planai pasikeitė, 
nes Kanados konsulato steigi
mas ten pasirodė per anksty
vas. Be to, ten š.m. rugsėjo pra

džioje lankysis Kanados užsie
nio reikalų ministerė Barbara 
McDougall, kuri dalyvaus ir 
Europos saugumo bei bendra
darbiavimo konferencijoje 
Maskvoje.

Minėtoji delegacija išskrido 
rugpjūčio 31 d. Vokietijos 
“Lufthanzos” lėktuvu į Frank
furtą, o iš ten Kanados lėktuvu 
atskrido į Vilnių. Delegaciją 
pasitiko Lietuvos pareigūnai. 
Rugsėjo 2, pirmadienį, vyko 
pasitarimai Vilniuje, pasira
šytas diplomatinis protokolas 
su Lietuvos vyriausybe. Rugsė
jo 3 d. delegacija lankėsi Ry
goje, o rugsėjo 4 — Taline.

Pasitarimuose Vilniuje Ka
nados lietuvių atstovams rū
pėjo Kanados ambasados vie
tovė, nes pagrindinė ambasa
da numatyta viena visom trim 
Baltijos valstybėm. Be to, jai 
rūpėjo paskatinti Lietuvos vy
riausybę pasirūpinti tiesiogi
niais skrydžiais į Vilnių iš Š. 
Amerikos. Iš delegacijos na
rių lietuvių teko patirti, kad 
tuo reikalu jau rūpinamasi, 
kad “Sterling Airlines” ta link
me jau sudarinėja planus. Ti
kimasi, kad nuo 1992 m. sausio 
1 d. planai bus pradėta vykdyti.

Minimoji delegacija, atliku
si savo užduotį Baltijos .sosti
nėse, per Suomiją rugsėjo 6 d. 
jau bus Kanadoje. Inf.
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Mulroney sends diplomatic mission; Gorbachev scrambles: Pages 2-3 and 133
Tarptautinį Baltijos valstybių nepriklausomybės pripažinimą Kanados spauda sutiko su dideliu dėmesiu. Kai kurie laik
raščiai tai pabrėžė didelėmis antraštėmis. Šioje nuotraukoje - “The Toronto Sun” dienraščio pranešimas pirmame puslapyje

LIETUVA TARP DIDŽIŲJŲ ĮVYKIŲ

AMERIKA PRIPAŽINO LIETUVĄ
JAV-bių prezidentas G. Bush’as 1991 m. rugsėjo 2 d. oficialiai pripažino Baltijos 
valstybių nepriklausomybę. Per 30 valstybių pradėjo diplomatinius santykius • 
Švedija pirmoji atidarė savo ambasadą Vilniuje • Diplomatų antplūdis • Vilniuje 
lankėsi Prancūzijos užsienio reikalų ministeris • Lietuva atgaus savo auksą ir kai 

kurias pasiuntinybes • Plaukia pagalba Lietuvai
Ilgai lauktas JAV diplomati

nis pripažinimas Baltijos vals
tybių nepriklausomybės paga
liau buvo paskelbtas preziden
to G. Bush’o Kennebunkporte 
įvykusioje spaudos konferen
cijoje. Atsiliepdamas į žurna
listų klausimą, kodėl tai pada
ryta dabar, prezidentas paaiš
kino, kad tas žingsnis buvo de
rinamas su Kremliaus laikyse
na. Daug kartų esą buvo pagei
dauta laisvės Baltijos valsty
bėms, ir kai paaiškėjo, kad M. 
Gorbačiovas tam yra pasiruo
šęs, beliko paskelbti pripaži
nimą viešai. Diplomatiniams 
santykiams su Baltijos valsty
bėmis atnaujinti siunčiamas 
užsienio reikalų sekretorius 
J. Baker’is. Sovietinės respub
likos, paskelbusios savo nepri
klausomybę, dar nėra oficia
liai pripažįstamos, nes jų atei
tis bei ryšiai su centru dar nė
ra aiškūs. Baltijos valstybių at
vejis visai skirtingas —jų įjun
gimas Sov. Sąjungon JAV-bių 
niekad nebuvo pripažintas.

Pirmoji valstybė, užmezgusi 
diplomatinius ryšius, buvo Is
landija. Jos užsienio reikalų 
ministeris J. B. Hanibalsson 
pirmasis pasirašė su Baltijos 
kraštų užsienio reikalų minis- 
teriais diplomatinių santykių 
atstatymo aktą. Po Islandijos 
sekė Danija, Norvegija ir Ka
nada. Po šių pripažinimų vie
nas kraštas po kito siuntė savo 
vyriausybių atstovus atstatyti 
diplomatinius santykius su 
Baltijos valstybėmis: Belgija, 
Graikija, Airija, Liuksembur
gas, Olandija, Portugalija, Is
panija, Naujoji Zelandija, Mal
ta, San Marino, Austrija, Itali
ja, Lenkija, Bulgarija, Austra
lija, D. Britanija, Vokietija, 
Šveicarija, Prancūzija ir kt. 
Iki šiol jau pripažino per 30 
valstybių.

Pirmoji atidarė ambasadas
Švedijos užsienio reikalų mi

nisteris Andersonas rugpjūčio 
29 d. atidarė ambasadą Taline 
Estijoje. Tuo pačiu laiku Šve
dijos ministerių kabinetas pa
siuntė savo atstovus atidaryti 
ambasadas Vilniuje ir Rygoje. 
Tafpirmoji valstybė, atidariu
si ambasadas Baltijos valsty
bėse.

Švedai sutinka sumokėti 47.4 
mil. dolerių kaip kompensaci
ją už Lietuvos auksą, kuris bu
vo atiduotas sovietams.

Prancūzijos ministeris Vilniuje
Rugpjūčio 29 d. į Vilnių at

vyko Prancūzijos užsienio rei
kalų ministeris R. Durnas. Jis 
su Lietuvos užsienio reikalų 
ministerių Saudargu Aukš
čiausiosios tarybos salėje pa
sirašė komunikatą. R. Durnas 

spaudos konferencijoje pa
tvirtino, kad Prancūzija sugrą
žins nuo Antrojo pasaulinio 
karo išsaugotą auksą, kurio da
bartinė vertė esanti 25 mil. 
dol. Jis taipogi pareiškė, kad 
jis, pirmas svarbios Europos 
valstybės užsienio reikalų mi
nisteris, atsilankė Lietuvoje.

Bendranfe pasirašytame ko
munikate sakoma: “Prancūzi
jos respublika ir Lietuvos res
publika nusprendė atkurti dip
lomatinius santykius ir pasi
keisti ambasadoriais. Tai įvyks, 
kai bus išspręsti praktiški da
lykai. Bus sudaryta dvišalė 
programa vystyti bendradar
biavimo ryšius tarp dviejų 
kraštų ekonominėje, kultūri
nėje, mokslinėje ir administra
cinėje srityse. Prancūzija su 
kitomis Europos valstybėmis 
padėsianti Lietuvos respubli
kai skubiai įeiti į įvairias tarp
tautines organizacijas.”

AT pirmininkas V. Lands
bergis per ministerį R. Du- 
mas’ą įteikė laišką Jungtinių 
Tautų generaliniam sekreto
riui, prašydamas Lietuvai pil
nateisės narės statuso šioje 
tarptautinėje organizacijoje.
Europos valstybių bendruomenė 

pripažino nepriklausomybę
Reuterio agentūros prane

šimu, Briuselyje, Belgijoje, su
sirinko Europos valstybių 

“Atsiminkite sovietinių juodųjų berečių - nusikaltėlių aukas” - skelbia 
plakatas “Juodojo kaspino” demonstracijoje Toronte 1991 m. rugpjūčio 23 d.

Nuotr. St. Dabkaus

bendruomenės (EC) nariai pri
pažinti faktinę trijų Baltijos 
valstybių nepriklausomybę. 
EC komisija yra numačiusi, 
kad Baltijos kraštų ekonomi
niam atstatymui reikės tarp 
2 ir 3-jų bil. dolerių.

Šios bendruomenės užsienio 
reikalų ministerial paprašė 
komisijos paruošti informaci
ją, kokiu būdu geriausiai bū
tų galima padėti baltiečiams. 
Pirmiausia galbūt reikėsią at
skirai tartis su Baltijos kraš
tų vyriausybėm. Danijos užsie
nio reikalų ministeris siūlė, 
kad Baltijos kraštai būtų pa
našiai traktuojami kaip ir kiti 
Rytų Europos laisvi kraštai. 
Turėtų būti suteiktos lengvi
nančios aplinkybės prekybos 
srityje. Taipogi suteikta ir eko
nominė pagalba.

Istorinė atsakomybė
Vokietijos kancleris H. 

Kohl’is vadovavo diplomati
nių santykių užmezgimo pasi
rašymo ceremonijoms tarp Vo
kietijos ir Baltijos valstybių 
užsienio reikalų ministerių. 
Vokietijos vyriausybė nutarė 
ne tik pripažinti baltiečių ne
priklausomybę, bet ir padėti 
šiems kraštams ekonomiškai ir 
politiškai. Artimiausiu laiku 
būsią pasikeista ambasado
riais.

(Nukelta į 7-tą psl.)

KANADOS MOSTAS LIETUVAI
Brian Mulroney pirmas iš septynių didžiųjų tarė tiesos žodį • 

Baltiečių pastangos pavirto džiaugsmu • Platus įvykio 
nuaidėjimas • Komentarai, spėliojimai, numatymai

Netikėta praraja
Ne tik Sovietų Sąjungą, bet 

ir visą pasaulį sudrebino rug
pjūčio 19 d. staiga plyšęs pla
nuojamų pertvarką pagrindas, 
kuriuo pirmyn-atgal šešetą 
metų bandė mėtytis reformų 
pradininkas Gorbačiovas, atos
togų metu Kryme su šeima pa
tekęs į neištikimų bendradar
bių — perversmo vadų apsup
tį, trukusią šešiasdešimt va
landų. Tas mažas įtarpas — sta
čiai krislelis laiko slinktyje — 
buvo betgi reikšmingas bei li- 
kiminis Sovietų Sąjungos res
publikoms, pajutusioms nu
pjautą Kremliaus grandinę, 
kuri rišo jas prie komunistų 
valdomo centro. Beveik kas va
landą ėmė sklisti vis geresnės 
naujienos. Atsiradusi praraja 
komunistinio valdymo prasme
gimui žaibišku greičiu pasta
tė pavergtuosius ant kojų. Lie
tuva ir mūsų šiaurės kaimynai 
tam buvo labiausiai pasiruo
šę. Estija ir Latvija viena po 
kitos paskelbė nepriklausomy
bes. Visi trys Baltijos kraštai 
sustabdė komunistų veiklą, už
darė jų būstines ir pagaliau 
be persekiojimų ir baimės pra
dėjo patys savo namuose šei
mininkauti.

Pergalės džiaugsmas
Šitoji padėtis negalėjo būti 

neįvertinta Vakaruose, kurie 
išnaudojo susidariusią progą 
ir Lietuvos, Latvijos bei Esti
jos nepriklausomybių pripa
žinimu tuos kraštus bent jau 
diplomatiniais ėjimais atsky
rė nuo Sovietų Sąjungos, ku
rios ateitis pasidarė miglota. 
Su dėkingumu mes džiaugia
mės, kad Kanada rugpjūčio 26 
d. pripažino Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos paskelbtas nepri
klausomybes. Žinia tapo di
džiųjų antraščių ir plačių ko
mentarų objektu. To reikšmin
go įvykio išvakarėse buvo pa
stebimas gana intensyvus vie
šosios nuomonės spaudimas, 
greičiausiai turėjęs kiek ry
šio ir su neatsargiu užsienio 
reikalų ministerės B. McDou
gall išsišokimu apie galimą 
Kanados ir Sovietų Sąjungos 
bendravimo tęsimą, pašalinus 
Gorbačiovą.

Ilgametės pastangos
“The Toronto Sun” rugpjū

čio 27 d. laidoje pirmame pus
lapyje labai stambiomis raidė
mis išspausdino “PM recogni
zes free Baltics”. Šitokia ir ki
tomis panašiomis antraštėmis 
buvo praneštas seniai jau lauk
tas ir skatintas Kanados vy
riausybės apsisprendimas iš
tarti reikšmingą žodį. Atitirpo 
daug metų nevisada supranta
mi diplomatinių būtinybių 
šaldomi santykiai tarp Otavos 
ir kovojančių Kanados baltie
čių, kurie nuo pat pokarinio 
įsikūrimo šitame krašte nie
kada nenustojo beldęsi į vy
riausybės duris, prašydami su
prasti, užtarti, pripažinti. “The 
Toronto Star” rugpjūčio 27 d. 
paskelbė sudėtinį Tim Har- 
per’io ir Joseph Hall straips
nį, nurodantį kaip Kanados lie
tuvių bendruomenė pastarai
siais metais per darbštų ir nuo
latinį ryšininką Vytautą Čup- 
linską stengėsi įtaigoti Otavą, 
kad pripažintų Lietuvos nepri
klausomybę. Prie išsamaus 
straipsnio išspausdinta buv. 
KLB valdybos pirmininko, da
bartinio pavaduotojo Algio Pa- 
cevičiaus nuotrauka.

Baigti dviveidę politiką
“The Toronto Sun” rugpjūčio 

26 d. vedamajame “Black Rib
bons” taikliai ir drąsiai paste
bėjo: “Mes visada rėmėme Juo
dojo kaspino dieną, nes nepa
mirštama ir neatleidžiama, 

kad Baltijos šalys klastoje 
prieš 51 metus prarado savo 
laisvę”. Pabaigoje pridėta: 
“Per daug dažnai Vakarai gė
dingai ir lengvabūdiškai ne
rėmė tų kraštų, kad nepadary
tų sunkumų Gorbačiovo refor
moms”. Pabrėžta, kad Kanada 
niekada nebeturėtų grįžti prie 
diplomatinio dviveidiškumo. 
Baltiečių siekius visuomet tei
singai vertinęs komentatorius 
Lubor J. Zink savo straipsnyje, 
apžvelgiančiame komunizmą 
iš esmės, pastebėjo, kad “pa
saulyje nėra jokių ilgai išsi
laikančių paslapčių”. Staigi 
permaina Kremliuje tai aki
vaizdžiai įrodė. O žurnalistas 
George Jonas tame pačiame 
laikraščio numeryje tarp kit
ko pareiškė, kad “blogiausias 
dalykas būtų triumfas tironi
jos, kuriai nesipriešinama”.

Lietuvos vizos
“The Globe and Mail” rug

pjūčio 27 d. laidoje pirmame 
puslapyje Jeff Sallot straips
niu skelbia Baltijos valstybių 
pripažinimą, pacituodamas 
Lietuvos prez. V. Landsbergį: 
“Aš noriu labai padėkoti jums, 
kanadiečiai. Jau sekantį kar
tą, kai jūs čia lankysitės, jums 
tereikės Lietuvos vizos (...) 
Prašau, pasakykite savo mi
nisteriui pirmininkui Brian 
Mulroney, kad aš pats labai 
mielai užantspauduosiu jo vi
zą ir kad aš noriu jam paspaus
ti ranką”. Pokalbyje prez. V. 
Landsbergis toliau pridėjo, 
kad šiuo metu jau nebesą taip 
svarbu, jog JAV dar nepripa
žįsta “mūsų nepriklausomy
bės”.

Lietuva ir Kvebekas
To paties dienraščio rugpjū

čio 28 d. laidoje vedamasis 
taikliai išblaško nelogiškus 
klausimus ir spėliojimus, kai 
kuriems tyčia ar netyčia Kve
beko problemą gretinant su 
Baltijos valstybių pripažinimu 
ir įvedant gana opų preceden
tą. Lanksčiu žodžiu “nepriklau
somybė”, rašoma vedamajame, 
buvę neišvengiama, kad Kve
bekas nebūtų buvęs paminė
tas toje pačioje plotmėje kaip 
Lietuva, Latvija ir Estija. Ta
čiau dar Kennebunkporte, Me, 
susitikime su JAV prez. G. 
Bush’u, korespondentų pa
klaustas, ar Baltijos valstybių 
pripažinimas nesukels politi
nių problemų namuose — min. 
pirm. Brian Mulroney išdėstė 
tiesą, kurios kai kas tik tam tik
rais sumetimais nenorėjo žino
ti. Kvebekas įėjo į Kanados 
sudėtį laisvu noru. Baltijos 
kraštai betgi buvę pagrobti J. 
Stalino, neteisėtai įjungusio 
tas šalis į savo imperiją. Nesą 
jokio moralinio palyginimo 
tarp siekusių laisvės Baltijos 
kraštų ir separatistinio sąjū- j 
džio Kvebeke.

Ekonominiai rūpesčiai
Tame pačiame numeryje Jeff 

Sallot iškelia kai kuriuos eko- : 
nominių problemų rūpesčius, 
neišvengiamą padėtį prade
dant Baltijos kraštams eiti ne
priklausomu keliu. Lietuva, 
prieš 18 mėnesių paskelbusi 
nepriklausomybę, rašo straips
nio autorius, esanti dar toli 
nuo ekonominės nepriklauso
mybės. Ji, mažiausia iš respub
likų, (turbūt neapdairumo klai
da - Snk.) bandanti atskiromis 
sutartimis su kitomis respub
likomis spręsti ekonomines 
problemas. Sutartis pasirašy
ta su Rusija. Jei Lietuva ir at
gautų visą jai priklausantį auk
są, laikomą vakariečių sostinė
se, nedaug tai jai padėtų. Tik 
žemės ūkyje Lietuva esanti sa
varankiška. Vien savų pinigų 
išspausdinimas kainuotų dau
giau kaip $8 milijonai. Bet Lie-

(Nukelta į 7-tą psl.)
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LIETUVA VEIDRODYJE

Vienybės mums reikia kaip oro!

Klastojama laisvės kova
Lietuvos aukščiausiosios tarybos deputato BALIO GAJAUSKO 
pareiškimai per Vatikano radiją Romoje 1991 m. liepos mėnesį. 
Buvusių tremtinių bei politkalinių veiklai kliudo senieji sovietų 

darbuotojai ir klastoja istoriją
— Ką galėtumėte papasako

ti apie Jūsų vadovaujamą 
“Tremtinių ir politinių kali
nių” sąjungą?

buvusių veikėjų. Toks laikraš
tis jiems nemalonus. Jis betgi 
turi griežtą savo liniją, kurios 
nebekeis. Kol nebus pakeisti

— Ši sąjunga įsteigta prieš 
3 metus. Vadinosi “Tremtinių 
klubas”, o vėliau, kai ji augo, 
išsiplėtė po visą Lietuvą, pa
sivadino “Politkalinių ir trem
tinių sąjunga”. Jai rūpi istori
nės medžiagos kaupimas apie 
pokarinę veiklą Lietuvoje ir 
apie partizaninį judėjimą, 
tremtinius, politkalinius. Su
rinktą medžiagą stengiamės 
paskelbti. Leidžiame laikraš
tį “Tremtinys”, kuris šiuo me
tu išeina kartą per dvi savai
tes. Rašo apie tremtinių ir po
litkalinių gyvenimą, apie klau
simus, kurie mus jaudina, skel
biame paieškas apie dingusius 
žmones. O tokių yra labai ir 
labai daug. Prašo paieškoti 
dingusių giminių ar šiaip žmo
nių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš 
Amerikos, Kanados ir kitų 
šalių.

Visa tai mes darome, bet 
mes susiduriame su sunkiomis

senieji darbuotojai, aišku, bus 
sunku ne tik mums, bet ir re
formoms. Tai vienas svarbiau
sių mūsų gyvenimo rūpesčių — 
pakeisti tuos visus darbuoto
jus naujais, kurie tikrai kur
tų nepriklausomą Lietuvą.

— Minėjote, kad Jūsų vado
vaujama sąjunga kaupia istori
nę medžiagą apie laisvės ko
vas, partizanus, buvusius ka
linius - tremtinius. Ar ir kitos 
institucijos rūpinasi šituo 
darbu?

— Yra buvusių komunistinių 
ideologinių centrų, kaip filoso
fijos institutas, galbūt istori
jos institutas, galbūt ir dar yra 
tokių, kurie buvo komunisti
nės ideologijos skleidėjai. 
Šiandien jie liko be darbo. Tie 
darbuotojai norėtų perimti ir 
naująją mūsų istoriją rašyti. 
Stengiasi iškreipti visa tai, 
kas buvo.

Išeina viena kita knygutė,
problemomis. Nepriklausomoj 
Lietuvoj mes dar negalime 
laisvai leisti laikraštį. Mums 
trukdo jėgos, kurios anksčiau 
mus bausdavo, mus terorizuo
davo. Šiandien jos atvirai ne
veikia, tačiau mes jas labai 
jaučiame. Mūsų laikraščio net 
neima platinti daugelis rajo
nų. Negalime išplatinti jo 
tiek, kiek norėtume, ypač pro
vincijoje. Daugelis žmonių 
prašo to laikraščio, o jo neima 
“Lietuvos spauda” platinti. 
Dar dirba seni nomenklatūros 
darbuotojai, kaip ir ministeri
jose, kaip ir kitur. O mūsų laik
raštis rašo labai aštriomis 
problemomis, paliečia daug

r^sAMocrTbcJ Knygų rišykla 
Wsfey “SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus

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

leidžiama naujų istorikų. Vie
na iš jų išėjo neseniai, dar man 
neteko su ja susipažinti. Ten 
yra žemėlapiai, nurodantys, 
kur vyko Lietuvoje kovos par
tizanų ir “stribų”. Ten sako
ma, žuvo daugiausia “stribai”. 
Reikia pasakyti, kad “stribai” 
nebuvo pagrindinė jėga, kuri 
kovojo prieš partizanus. Pa
grindinė jėga buvo okupacinė 
kariuomenė, o “stribai” iš viso 
buvo tiktai pagalbiniai-paran- 
kiniai, kuriais prisidengdavo 
okupacinė kariuomenė.

Tie ideologiniai institutai 
tvirtina ir anksčiau tvirtino, 
kad Lietuvoje vyko kovos ne su 
okupantais, kad tai buvo pilie
tinis karas — lietuviai kovojo 
su lietuviais. Tai istorijos fal
sifikacija. Mes gerai žinom, ku
rie dirbom, kurie kovojom, su 
kuo mes kovojom. Mes kovo
jom su okupacine kariuomene.

Labai skaudu, kad tebėra 
klastojami patys garbingiausi 
Lietuvos istorijos puslapiai, 
ta laisvės kova, kuri truko dau-

Juodojo kaspino dienos minėjime rugpjūčio 23 d. Toronto miesto rotušės 
aikštėje plakatas su latvių ir lietuvių, žuvusių nuo sovietų smurtininkų 
š.m. sausio mėnesį Vilniuje ir Rygoje, pavardėmis Nuotr. St. Dabkaus

II. PAULAUSKAS

Komunizmo iliuzijos ištirpo 
kaip pernykštis sniegas. Visa 
“lenininė partija” tapo pajuo
kos objektu. Tik labai užkie
tėję bolševizmo ortodoksai, 
nomenklatūros šulai, kai kurie 
Sov. Sąjungos kariškiai dar ne
gali patikėti, kas įvyko. Des- 
peratiškiausios jų pastangos 
susigrąžinti valdžią pasireiš
kė tragiškaisiais sausio 13 d. 
įvykiais, vėlesnėm provokaci
jom, niekšišku Lietuvos res
publikos pareigūnų sušaudy
mu Medininkų muitinėje.

Lietuvių tauta, nusimesda- 
ma okupacinį jungą, jaučiasi 
lyg po sunkiausios ligos. Dar 
nuodija gyvenimą svetimos ka
riuomenės įgulos, sudarinė
jamos iš jų plėšikų ir žmogžu
džių gaujos. Dar ne mes patys 
savo valstybės sienų šeiminin
kai, dar už darbą gauname tik 
beverčius rublius.

Kompartijai subyrėjus
Bet nemažiau už išorinius 

faktorius svarbūs tautos vie
ningumo, vidinio susitelkimo, 
žmonių sveikų pažiūrų klausi
mai. Per ilgą 50-ties metų oku
pacinį laikotarpį buvo siekia
ma sukurti paklusnią visuome
nę, ištikimus nacionalinius 
komunistinius kadrus. LKP 
savo gretose jau turėjo apie 
200.000 narių, dar apie 518.000 
priklausė jos “pamainai” — 
komjaunimui.

Visiems gerai suprantama, 
kad didžioji jų dauguma buvo 
“popieriniai” komunizmo šali
ninkai. Reikėjo juk gyventi, 
mokytis, gausinti tautą, neuž
leisti pozicijų svetimtaučiams
— žmonės buvo priversti stoti 
į LKP. Beje, savanorių papras
tai nebūdavo, juos nužiūrėda
vo ir siūlydavo partorgai, biu
rų nariai. Vyko baisus dvasinis 
lietuvių prievartavimas. Todėl 
vos susilpnėjus bolševikinės 
prievartos gniaužtams, partija 
ėmė byrėti kaip kortų namelis.

Tautos siekis būti laisva ta
po toks galingas, kad net gal
voti LKP vadovai suprato, jog 
niekas nebeužtvenks šios 
upės. LKP vadovas A. Brazaus
kas buvo priverstas pašalinti 
pirmuosius nepakenčiamos 
vergovės pančius. Bet jis, pa
sakęs “a”, nepasakė “z”. Jeigu 
jis būtų tuo “Sąjūdžio” sukles
tėjimo metu išstojęs iš LKP ir 
ją paleidęs, būtų laimėjęs ne
pralenkiamo vado laurus. Gal 
tik DLK Vytautas sugebėjo ma
nevruodamas tris kartus bėgti 
pas kryžiuočius. Tie laikai pra
ėjo.

Raudonasis šėtonas pagro
bia žmogų iki gyvasties. Naivu 
ieškoti vidurinio kelio. Bra
zauskas žlugo taip ir neatsi- 
tiesęs. Jo maži žingsneliai — 
LKP atsiskyrimas nuo TSKP, 
vėliau jos perkrikštijimas į 
Lietuvos demokratinę darbo 
partiją (LDDP) nieko pozyti- 
vaus nedavė — Maskvos nepa
tenkino, tautos nebeapgavo. 
Partijoje liko 18.000 narių, 
visiškai žlugo komjaunimas. 
Bet jie vis tiek laikosi savo 
kiauroje valtyje; o kai braška 
visa Sov. Sąjunga, būtų nedip- 
lomatiška nepritarti nepri
klausomybės idėjom. Tą lietu
viai ekskomunistai visu balsu 
ir deklaruoja.

Kova dėl valdžios
Bet ne ideologinis prima

tas jiems rūpi — šia prasme jie 
kabo bedugnėje. Svarbiausia
— kova dėl valdžios. Kadangi 
rinkimus sufalsifikuoti nebe
įmanoma, norima pasinaudoti

visais šio pereinamojo laiko
tarpio sunkumais — infliacija, 
prekių stygių, vidinėm riete
nom, demokratijos pažeidinė
jimais, kraštutinių dešiniųjų 
trumparegiškumu ir nors vie
nu krašteliu priartėti prie val
džios lovio.

Kadangi ružavoji partija iš
siderinusi ir silpna, nepopu
liari, buvo sugalvota įsteigti 
opozicinį Lietuvos ateities 
forumą (LAF) kaip savotišką 
Trojos arklį, kad jis prarytų 
mūsų Vytį.

LDDP nenukreipia savo 
veiklos prieš KPSS, prieš bu
vusius savo kolegas burokevi- 
čius, kuolelius, jarmalavičius, 
siurblius ir kitus kolaboran
tus, nenagrinėja LKP padary
tos žalos tautai. O jie galėtų 
už vis daugiausia paliudyti 
pačiais svarbiausiais klausi
mais: kaip buvo vykdomas 
Kremliaus diktatas, kaip vyko 
ideologinis prievartavimas, 
kaip buvo formuojama nomen
klatūra, vykdomas tautos ge
nocidas.

Tuo metu valstybiniai rei
kalai dažniausiai būdavo 
sprendžiami medžioklėse ir 
pirtelėse. Bet nė vienas tų pik
nikų dalyvis dar neprabilo. 
Todėl jau dabar drąsiai gali
ma teigti, kad LAF norimo 
efekto nepadarė, tautai nusi
bodo demagogija, nors kai ku
rie inteligentai ir pakibo ant 
šio jauko, davė vilčių buvusiai 
kaimo nomenklatūrai.

“Forumo” siekiai
Tautos vieningumui tokie 

“forumai” — aiški rakštis. Jie 
siekia pirmalaikių parlamento 
rinkimų, priekabiai ieško klai
dų vyriausybės darbe, praktiš
kai vykdo parlamento destruk
ciją. Bet 1940 m. vadinamojo 
“liaudies seimo” komedija ne
bepasikartos! Greičiau gali 
taip atsitikti, kad brazauski- 
ninkai visai bus išmesti už po
litinės veiklos borto.

LAF bandė organizuoti at
skiruose miestuose susirin
kimus, ieškojo šalininkų pri
tarimo miestelių gyventojų 
tarpe. Šis “ėjimas į liaudį” bai
gėsi visišku fiasko. Daugumą

tų susirinkimų, panaudodami 
net gruboką jėgą, nutraukė 
Lietuvos laisvės lygos ir kitų 
dešiniųjų aktyvistai. Apgai
lestautina, kad buvo nugalima 
ne diskusijose, ne argumen
tais, o stumdant šlubą profe
sorių Genzelį ir jam grasinant. 
Į jokias etikos ar krikščioniš
kos moralės normas tai netel
pa. Bet teisybės dėlei reikia 
pasakyti, kad to kvepiančio, 
nors ir išsiduksėjusio, komu
nizmo niekas ir neevnė. Aklos 
neapykantos turim iki valiai, 
sunki egzistencinė padėtis 
skatina žiaurumą, o ne demo
kratiją.

“Ką jie per 50 metų sėjo, da
bar pjauna”, — sako žmonės. Ir 
neapykanta, kaip visada, kren
ta ant nekaltųjų galvų. Patin
ka kam tai ar ne, bet taip yra.

Partijos, draugijos, sąjungos ...
Didelį visuomenės susiskal

dymą rodo tai, kad dabar Lie
tuvoje yra net vienuolika parti
jų, arti 300 visuomeninių or
ganizacijų.

Vilniuje veikia buvusių 
“Tremtinių ir politkalinių 
bendrija”, vadovaujama S. Žu
kausko. Jie Lietuvos valstybės 
muziejuje, kur aš dirbu, turi 
trejetą kabinetų, vaistinę, san
dėlius, čia skirstoma iš užsie
nio gaunama materialinė pa
galba, vaistai? Tai darbšti ir 
reikalinga organizacija, palai
kom su ja gerus dalykinius ry
šius. Tačiau kai kuriems veikė
jams pasirodė, kad šios organi
zacijos per maža, kad “tremti
niai yra mažiau nukentėję nei 
politkaliniai”, ir jie įsteigė 
savą “Politkalinių sąjungą”. 
Pakvipo buvusių “evoliucio- 
nierių kulto” atstatymu, noru 
kabinti žmonėm etiketes, cha
rakteristikas. Jeigu jau norima 
“pasverti kančią” — tegu, bet 
kai užsiimama “raganų me
džiokle”, žmonių niekinimu, 
intrigomis, kyla abejonė dėl 
tokios veiklos tikslingumo.

(Bus daugiau;

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

“TŽ” leidėjai

Musų bendruomenės narei dailininkei

a.a. ANASTAZIJAI TAMOŠAITIENEI
mirus,

jos liūdinčiam vyrui dailininkui ANTANUI ir kitiems 
giminėms reiškiame gilią užuojautą bei kartu 
liūdime-

Otavos lietuvių bendruomenė

AfA 
MARTYNUI YČUI

mirus,
žmoną ONUTĘ, sūnų MARTYNĄ ir žmoną RAMONĄ, 
vaikaičius bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame - 

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras" 
ir tėvų komitetas

AfA
PETRUTEI KUNDROTIENEI

mirus Lietuvoje, seserim - GENOVAITEI SPRAINAI- 
TIENEI, JUZEFAI VALIULIENEI, JOANAI ROVIENEI, 
broliui PRANUI BESĄSPARIUI su šeimomis gilią užuo
jautą reiškiava ir kartu liūdiva -

Joana ir Domą Kaunaitės

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

BRANGIAI TETAI
AfA

JULIJAI FREIMANIENEI
mirus,

sūnus - VALDĄ ir ROMĄ su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame -
Cleveland, OH. Bronius Goberis su šeima

AfA 
EDITAI ULICKIENEI

mirus,

mielai dukrai ELENAI KERIENEI ir jos šeimai
reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Londono lietuvių pensininkų klubas

AfA 
DAIL. ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ - 

MAŽEIKAITĖ
po trumpos ligos atsiskyrė su šiuo pasauliu 1991 m. rugpjūčio 
28 d., 4.30 v.r., sulaukusi brandaus amžiaus. Anastazija paliko 
nuliūdusius: savo vyrą dail. ANTANĄ TAMOŠAITĮ, savo sese
ris JUZĘ ŠUMSKIENĘ su šeima Lietuvoje, tautodailininkę 
ALDONĄ VESELKIENĘ su šeima Kanadoje ir JAV, brolius-dr. 
POVILĄ MAŽEIKĄ su šeima JAV, tekstilininką inž. PETRĄ 
MAŽEIKĄ su šeima Montrealyje, VLADĄ MAŽEIKĄ su šeima 
Venezueloje, a.a. JUOZO MAŽEIKOS šeimą Venezueloje ir JAV.

Anastazija Tamošaitienė buvo dailininkė, keleto knygų 
autorė, paskaitininke, pedagogė, lietuvių tautinių drabužių ir 
gobelenų kūrėja. Velionė yra surengusi per 20 savo dailės paro
dų Kanadoje, JAV ir Pietų Amerikoje. Jos dailės darbų yra Ota
vos Civilizacijos muziejuje, Edmontono muziejuje, Vatikano 
kolekcijoje Romoje, Čiurlionio galerijoje Čikagoje ir įvairiose 
Kanados universitetų galerijose.

Dail. Anastazija Tamošaitienė yra laimėjusi 1991 m. IŠKI
LIOSIOS LIETUVIŲ MOTERS ŽYMENĮ, kurį paskyrė Lietuvių 
katalikių moterų sąjunga. Velionė yra įsteigusi savo dailės stu
diją ir Lietuvių tautodailės institutą, buvo to instituto švietimo 
vadove ir pastaruoju metu išrinkta garbės nare. Ji taip pat yra 
garbės narė Kingstono audėjų klubo. 1988 m. išleisdino savo 
dailės monografiją su Vytauto A. Jonyno įžanga.

Velionė buvo pašarvota Turnerio-Porterio laidotuvių na
muose Toronte (436 Roncesvalles Avė.). Atsisveikinimo vaka
ras įvyko rugpjūčio 30, penktadienį. Palaidota rugpjūčio 31, 
šeštadienį, Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje po geduli
nių Mišių Lietuvos kankinių šventovėje.

Velionės pageidavimas buvo - po mirties pagerbti ją ne gė
lėmis, o aukomis lietuviškajai spaudai.

ANTANAS TAMOŠAITIS,
325 Elizabeth Drive, Gananoque, Ont., 
Canada K7G IP6. Tel. (613)-382-8972.

AfA
DAILININKĖS

ANASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS
netekimo valandą, nuoširdžius užuojautos žodžius 
siunčiame jos vyrui dailininkui ANTANUI TAMOŠAI
ČIUI ir seseriai tautodailininkei ALDONAI VESELKIE- 
NEI ir kartu liūdime-

Elena Oželytė
Bryan Banfield

Antanas Oželis

Musų nuoširdžiai švietimo rėmėjai dailininkei

a.a. ANASTAZIJAI TAMOŠAITIENEI
iškeliavus amžinybėn, jos liūdinčiam vyrui dailininkui 
ANTANUI TAMOŠAIČIUI, seseriai ALDONAI VE- 
SELKIENEI su šeima ir kitiems giminėms reiškiame 
gilią užuojautą bei kartu liūdime -

Toronto Maironio mokykla ir tėvų komitetas

PRISIMENANT IŠKELIAVUSĮ SŪNŲ

Sustok mirtie ir pagalvok, 
Kam jaunas tau sūnus?! 
Mirtis tylėjo.
Tik žemė ir dangus šviesus atsakė: 
Toks sūnaus likimas.

Preš 10 metų tragiškai žuvo 27 m. 
mylimas sūnus RIMAS

Didžiai liūdintys ir su malda prisimenantys 
tėvai -

Eugenija (Norkutė) ir Leonas Klevai

Ta proga aukojame Tautos fondui $100, Kanados lietu
vių fondui $200, Lietuvos vajui $100, Lietuvos našlaičių 
globos fondui $100, “Tėviškės žiburiams" $100.

PADĖKA
Mirus mano sūnui

a.a. JAUNUČIUI PETRUI DIRKIUI
Australijoje, visiems, pareiškusiems man užuojautą, reiš
kiu nuoširdžią padėką: Prisikėlimo parapijos klebonui kun. 
Augustinui Simanavičiui, OFM, už atlaikytas Mišias; mano 
sūnaus draugui Algiui Stanėnui už parašytą nekrologą ir 
auką “Tėviškės žiburiams”; Danguolei Radzevičienei, Ninai 
Preibienei, E. K. Šlekiams, sesutei Leonardai Radzevičienei 
už užprašytas Mišias; E. Lorencienei ir K. Poškienei už auką 
Slaugos namams.

Taip pat nuoširdus ačiū giminėms už gilią užuojautą 
skausmo valandoje ir pasiųstas gėles.

Teatlygina Jums visiems gerasis Dievas.

Nuliūdusi motina Stefanija Vaitekūnienė



Kanados lietuvių choras “Volungė” koncertuoja Vilniaus Šv. Jono šventovėje 1991 metų vasarą Nuotr. A. Žižiūno

PRANEŠIMAS IS VENEZUELOS

Latviai remia lietuvių pastangas
Pasaulio latvių federacijos suvažiavimas Niujorke • Dr. V. Dambravai 
neleidžiama vykti į Lietuvą. Tuo susirūpino Venezuelos vyriausybė

“Kaip grįžtančius namo paukščius...
“Volungės” choro viešnagę Lietuvoje prisimenant

DALIA VISKONTIENĖ

Autobusas važiavo Latvijos 
keliais, kurių šalikelėse drie
kėsi laukiniai krūmokšniai. 
Visi susijaudinom, suspurdėjo 
mūsų širdys išvydus užrašą 
“Lietuvos Respublika”. Grie- 
bėm už foto aparatų, bet apni
ko keistas jausmas - ar tikrai 
nuotraukoje galima įamžinti 
tą viltį ir pasiryžimą, kurie 
privedė mus prie šio užrašo? 
Nustebome pamatę 18-mečius 
lietuvaičius, išeinančius iš 
pasienio apsaugos punkto. Nuo 
ko jie - beginkliai - saugo mū
sų šalį?

Mintimis praeitin
Mintimis nuskridau į 1990 

m. birželio mėnesį, kai volun- 
giečiai ruošėsi pirmajai kelio
nei į Lietuvą. Deja ... mūsų 
lūkesčiai neišsipildė. Juos su
žlugdė sovietų paskelbta mūsų 
Tėvynei blokada. Dabar džiau
giausi, kad nepraradome vil
ties ir su didesniu entuziaz
mu bei užsispyrimu tobulino
me mūsų dainas bei giesmes ir 
plėtėme repertuarą.

Ši piligriminė kelionė pra
sidėjo išleistuvių koncertu 
1991 m. liepos 10 d. Toronto 
Prisikėlimo par. salėje. Atsi
vėrus scenos uždangai ir pama
čius perpildytą salę, pajuto
me, jog esame ne vieni, kad 
mumis pasitiki draugai, rėmė
jai ... Jaučiant visos salės en
tuziastingus linkėjimus, iške
liaujančiųjų sparnai pakilo. 
Kartu su savimi vežėmės visų 
mūsų klausytojų jausmus, ypač 
tų, kurie su viltimi daug metų 
patys dainavo choruose, jog ka
da nors teks dainuoti Lietuvo
je. Svajos neišsipildė, bet jų 
širdys keliavo su “Volunge”.

Žingsniai Lietuvoje
Rygoje, lėktuvo ratams pa

siekus žemę, širdį suspaudė 
vaizdas, kuriame buvo aišku, 
kad čia humaniškumą nustel
bia militaristinė prievarta. 
Kodėl žmonės priversti gyven
ti baimėje ir smurte, unifor
muotų kareivių apsuptyje? 
Kiek nurimome sužinoję, kad 
mus lydės Lietuvos krašto ap
saugos pasiuntiniai.

Su nerimu širdyje atsisvei
kinome su minėtais Lietuvos 
pasienio savanoriais. Juk jų 
ateitis tokia rizikinga. Kiek 
daug jų šiomis dienomis die
ną naktį saugo kiekvieną mūsų 
Tėvynės kampelį. Nuojauta ne
apvylė - po kelių savaičių Me
dininkų rajono pasienio ruože

žuvo dar septyni, papildydami 
sausio 13 dienos nekaltų aukų 
sąrašą. Palinkėjome pasienio 
saugotojams viso geriausio ir 
pajudėjome Lietuvos keliais. 
Jautėme atslūgstantį susijau
dinimą ir troškome įkvėpti Tė
vynės gaivinančio oro. Atsidu- 
some prie kelio išvydę apdai
nuotus tautosakos simbolius - 
vidury lauko dunkstantį seną 
ąžuolą ir laukų ramunėmis ap
suptą kryžių. Čia išlipom pa
sveikinti tėvų žemės. Pasitikęs 
tėvynainis, Laimos pusbrolis, 
mus sveikino su juoda duona, 
sūriu ir midum.

Vakarop, užvažiavus ant kal
vos, akyse blykstelėjo Vilnius 
su besiskverbiančiais į dangų 
šventovių bokštais, liudijan
čiais mūsų tautos istoriją. Šis 
vaizdas yra artimas kiekvie
nam lietuviui ir kiekvienas, 
pamatęs jį, jaučiasi patekęs į 
savo dvasinius namus.

Gėrėdamiesi Vilniaus archi
tektūra, pravažiavom “Lietu
vos” viešbutį, kuriame pernai 
turėjom apsistoti. Šį kartą va
žiavom lyg į savo namus - M. K. 
Čiurlionio meno mokyklą, kur 
su gėlėmis pasitiko mokyklos 
direktorius A. Jurgelionis bei 
išsiilgę giminės. Mokyklos 
bendrabučio spartietiškos gy
venimo sąlygos mumyse iššau
kė dar stipresnį pasiryžimą, 
sustiprino tarpusavio draugys
tę ir nuteikė nelengvai dviejų 
savaičių koncertinei kelionei.

Pirmasis rytas
Išaušus pirmam Lietuvoje 

sekmadienio rytui, su įkvėpi
mu repetavome mokyklos kon
certinėje salėje, kurios sie
nos kasdien aidi gabaus jau
nimo muzikavimu, o šį kartą 
girdėjo Lietuvos išeivijos cho
rą. Į mus žvelgė lyg tyrinė
damos lietuvių muzikos korifė
jų portretų akys.

Pirmoji vieša giesmė buvo 
atlikta prie radijo ir televizi
jos bokšto apsupto spygliuota 
tvora, tankais bei šmėstelė- 
jančiais negyvais kareivių še
šėliais. Šalimais, kraupiame 
kontraste, matėsi kryžiai, gė
lės bei spragsinčios žvakutės, 
išreiškiančios užuojautą ne
kaltoms sausio 13 dienos au
koms. Pakartotinai jiems ati
davėm pagarbą Antakalio ka
pinėse, kuriose tylos minutei 
sustojome prie a.a. V. Verikai- 
čio kapo. Kapų ramybėje skam
bėjo jo mėgstamiausia giesmė 
“Parveski, Viešpatie, ir mus”.

Vilniaus katedroje
Leidžiantis saulei, pasipuo

šę tautiniais drabužiais, nu
ėjome Vilniaus katedros link. 
Iškilmingai nešėme savo kry
žių, simbolizuojantį mus visus 
svetur gyvenančius lietuvius.

Žvelgdama nuo vargonų, jau
dindamasi stebėjau mirguliuo
jančią minią, sausakimšai už
pildžiusią katedrą.

Su pirmu akordu pajutau lyg 
naują volungiečių gimimą - 
jų balsuose girdėjau džiaugs
mą ir supratimą, kodėl 15 metų 
jie buvo pasišventę dainai bei 
giesmei. Dar niekad taip nuo
širdžiai neskambėjo jų balsai. 
Žmonių veiduose matėsi susi
kaupimas, o akyse - ašaros. 
Giesmės palietė klausytojų 
širdžių gelmes.

Kurį laiką viešėjęs Toronte 
kun. E. Atkočiūnas visiems 
dalyviams priminė mus - iš
eiviją - neatskiriamą dalį lie
tuvių tautos.

Po Mišių katedros skliautais 
nuvilnijo Faurė “Requiem”, 
skirtas tiems, kuriems nebuvo 
lemta paskutinė gyvenimo ke
lionė savojoje žemėje. Mūsų 
kryžius buvo pašventintas ir 
paliktas Šv. Kazimiero koply
čioje. Išėję iš katedros, nesi
tikėjome išvysti su puokštė
mis gėlių mus pasitinkančius 
žmones. Su nerimu galvojau, ar 
tikrai pradžiuginom juos ir 
įgyvendinom jų lūkesčius.

Sekančią dieną įsimintina 
buvo vakaronė su Vilniaus uni
versiteto akademiniu choru 
senojo universiteto kiemuose. 
Su dideliu malonumu daina
vom tas pačias dainas ėjome 
ratelius ir tapome artimais 
draugais.

Trakuose
Eidami per Galvės ežerą per

mestu tilteliu Trakų pilies 
link, tikrai pajutome mūsų tau
tos didvyriškumą ir didingą jos 
istoriją. Kokia grakšti ir kar
tu galinga pilis! Mes turbūt ne
palūžtame ir išgyvename visas 
negandas, nežiūrint į šimtme
čiais mus engusias piktas jė
gas, nes stiprybė glūdi pra
eityje, teikdama jėgų ir ryžto 
nesuklupti dabar. Mes ne tik iš- 
saugome, bet ir brandiname sa
vo simbolius, paminklus. Ro
dos taip neseniai Maironis ra
šė “Pelėsiais ir kerpėmis apau
gus Trakų štai garbinga pi
lis... Į akmenines sienas at
simušančiais dainų aidais pi
lies kieme troškome pasiekti 
mūsų didvyrių ir valdovų dva
sias. (Bus daugiau)

JULIUS VAISIŪNAS
Pietų Amerikos latvių fede

racijos pirmininkas inž. Andres 
Berzinš prieš porą mėnesių da
lyvavo Niujorke Pasaulio latvių 
federacijos vykdomosios tary
bos suvažiavime, kuriame buvo 
svarstomi ir Baltijos valstybių 
laisvinimo planai. Jis maloniai 
sutiko pasidalinti suvažiavimo 
įspūdžiais.

Suvažiavime dalyvavo po du 
atstovų iš Anglijos, Australi
jos, JAV, Kanados, Pietų Ame
rikos, Švedijos ir Vokietijos. 
Be to, į suvažiavimą buvo at
siųstas Latvijos užsienio rei
kalų ministeris Janis Jurkans 
bei eilė Latvijos aukščiausio
sios tarybos narių ir Liaudies 
fronto atstovų.

Suvažiavime netrūko aštrių 
pasisakymų ir kritikos dabar
tinei Pasaulio latvių federaci
jos valdybai, o drauge ir Pasau
linei baltiečių federacijai, ku
rią sudaro trys “vilkai”. Kaltin
ta neprasmingu fondų švaisty
mu, stoka koordinacijos, o ypač 
nebuvimu konkrečios veiklos, 
kuri atsiribotų nuo autopropa- 
gandos ir ryžtųsi į prasmingą 
darbą.

Kai pirmininkas Gunars 
Meierovics kvietė kraštų atsto
vus pasisakyti, ar yra ir kur yra 
konkreti akcija išvystyta už val
dybos ribų, dr. Andres Berzinš, 
kalbėdamas Pietų Amerikos lat
vių federacijos vardu, išdėstė 
politinį darbą Venezueloje. 
Prisiminęs Molotovo-Ribben- 
tropo sandėrio 50 metų sukak
ties proga pravestą kampaniją 
Pietų Amerikoje, pirmiausia 
Venezueloje, jis kalbėjo apie 
sistemingą akciją per spaudą, 
radiją ir televiziją. Be fondų 
talkos sugebėta surengti poli- 
tinė-diskusinė programa tele
vizijoje, valstybiniame kanale, 
su įtakingomis asmenybėmis; 
kalbėjo apie reguliariai spau
doje pasirodančius vedamuo
sius ir straipsnius svarbiausiuo
se krašto laikraščiuose, apie 
vadovavimą tarptautinės poli
tikos komentarų programai per 
didžiausią stotį, kuri transliuo
ja ir trumpomis bangomis, o 
prieš pusmetį — ir per kitą pen
kių stočių tinklą, per kurį kas
dien siunčiamos programos pa
siekia visą kraštą. Pasakojo 
apie plakatų ir brošiūrų pro
gramas ir dabar Caracas mieste 
išlipintus 2000 plakatų: vienas 
su Vyčiu ir trispalve, prašant 
remti Lietuvos nepriklausomy
bę, o kitas — spalvotas — rodo 
tanką, traiškantį lietuvaitę. 
Prašoma pasmerkti tebesitę
siančią krašto okupaciją ir ag
resiją Lietuvoje.

Inž. Berzinš kalbėjo apie pla
čiai išvystytą diplomatinį dar

bą, apie gautus svarbius Vene
zuelos ir Nikaragvos valstybių 
prezidentų, Venezuelos užsie
nio reikalų ministerijos ir kon
greso pareiškimus, duotus Lie
tuvos diplomatinės tarnybos at
stovui dr. Dambravai, kontaktus 
vyriausybėje ir parlamente.

Venezuelos įtakingų talkinin
kų eilės Baltijos valstybių ne
priklausomybei ginti tolydžio 
didėja ir stiprėja. Visa ši kon
kreti veikla telkiasi Lietuvos 
diplomatinės tarnybos atstovo 
įstaigoje ir Venezuelos baltie
čių unijoje.

Dr. Berzinš sakė, jog jo pasa
kojimas suvažiavime padarė di
delį įspūdį. Po posėdžių jį gau
dę radijo stočių reporteriai il
giems pasikalbėjimams.

Latvijos užsienio reikalų mi
nisteris Janis Jurkans pareiš
kė: “Reikia džiaugtis ir stebė
tis, kad tolimame krašte, kaip 
Venezuela, kur yra tiktai mažos 
baltiečių grupės, vykdoma mil
žiniška, Baltijos kraštams gy
vybinės svarbos turinti politinė 
veikla”.

Suvažiavime, kuris kritikavo 
fondo administravimą, buvo 
svarstyta, kokiu būdu latviai 
galėtų paremti darbą, kuris yra 
vykdomas Venezueloje Baltijos 
valstybių labui. Suvažiavimo 
atstovai pripažino, kad jų kraš
tuose apie panašų sistemingą 
darbą dar nebuvo galvota.

Dr. Berzinš atkreipė dėmesį 
į memorandumą, kurį Pasaulio 
latvių federacijos valdybai pa
siuntė Kanados latvių tautinės 
federacijos pirmininkas Vies- 
turs Zarinš. Skundžiamasi dėl 
neįvykusio Berlyne planuoto 
baltiečių pasitarimo. Išeivijos 
lietuvių tarpe esanti labai opi 
veiksnių tarpusavio bendradar
biavimo problema.

Maskva nedavė vizos
Venezuelos baltiečiai su pa

sipiktinimu sutiko žinią, kad 
Lietuvos diplomatinės tarny
bos atstovui ir Baltiečių unijos 
pirmininkui gen. konsului dr. 
Vytautui Dambravai nebuvo 
duota viza vykti į Lietuvą. Dr. 
Dambravą kvietė Lietuvos aukš
čiausios tarybos pirmininkas 
prof. Vytautas Landsbergis.

Painformavus apie tai Vene
zuelos užsienio reikalų minis
teriją, užsienio konsulinių ry
šių departamento direktorius 
ambasadorius Jorge D’Angelo 
prašė dr. Vytauto Dambravos 
sutikimo imtis diplomatinės 
intervencijos — reikalauti per
svarstyti prašymą. Sovietų am
basada Caracas mieste paprašė 
Maskvą pranešti vizos atmetimo 
motyvus. Atsakyme iš Maskvos 
pažymėta, jog vizos prašymas 
atmestas, nes kvietimas buvęs

Tėviškės žiburiai • 1991. IX. 3 - Nr. 36 (2167) * psl. 3

Su JAV-bėse 1991 m. atsilankiusiu Lietuvos aukščiausiosios tarybos pir
mininku VYTAUTU LANDSBERGIU susitiko veikėjai, besirūpinantys 
Lietuvos gerove. Iš kairės: dr. VYTAUTAS DAMBRAVA iš Venezuelos, 
inž. ANTANAS RUDIS iš Čikagos, VYTAUTAS LANDSBERGIS

pateiktas Lietuvos prezidento 
Vytauto Landsbergio; jo pokal
biuose su dr. Dambrava būtų 
neišvengiamai svarstomas se
paratistinis judėjimas ir toli
mesnė akcija. Visa tai sovietų 
vyriausybei, kuri stengiasi iš
laikyti Sov. Sąjungos vienybę, 
nėra priimtina.

Dr. V. Dambrava turi Lietuvo
je keturis Sibire kalėjusius gy
vus šeimos narius: Vitą Sluckie- 
nę, anglų kalbos mokytoją, inž. 
Stasį Dambravą, matematiką-fi
ziką Kęstutį Dambravą ir chirur
gą Gediminą Dambravą.

Ambasadorius D’Angelo pa
reiškė negalįs sutikti su sovietų 
vyriausybės nutarimu, nes dr. 
Dambravą iškvietusi aukščiau
sia Lietuvos institucija. Be to, 
jis vyksta į savo kraštą, pas sa
vo gimines. Esą Sovietų Sąjun
gos vyriausybė pažeidžianti pra
šančiojo asmens teises, aptartas 
Helsinkio protokoluose.

Sovietų Sąjungos ambasada 
apgailestavusi, kad prašymas 
buvęs persiųstas Maskvai, kai

nei sovietų ambasadoriaus, nei 
konsulinio skyriaus viršinin
ko nebuvo Caracas mieste. Už
sienio reikalų ministerijos pa
siūlytame susitikime su sovie
tų ambasados atstovu ir dr. Dam
brava sovietų atstovas pasakė 
apgailestaująs Maskvos spren
dimą ir pažadėjo tą klausimą 
naujai kelti, užtikrindamas so
vietų ambasados paramą. Am
basadorius D’Angelo užtikrino 
sovietų ambasados atstovą, kad 
kiekvienam dr. Dambravos pri
statytam asmeniui, norinčiam 
iš Baltijos šalių aplankyti Ve- 
nezuelą, jis duosiąs “courtesy” 
vizą.

Apie vizos atmetimą esą pain
formuoti V. Landsbergis, Lie
tuvos diplomatijos šefas dr. S. 
Bačkis ir Lietuvos pasiuntiny
bės charge d’affaires St. Lozo
raitis. Klausimas bus mėnesio 
laikotarpy persvarstytas. So
vietų ambasada užtikrina, kad 
viza būsianti duota, o plati dr. 
Dambravos veikla nesanti kliū
tis vizai gauti.

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!”

SIUNČIAME JŪSŲ ŠEIMOMS 
IR DRAUGAMS SIUNTINIUS Į

LIETUVĄ, ESTIJĄ, LATVIJĄ, 
GUDIJĄ, UKRAINĄ, MOLDAVIJĄ, 

LENINGRADĄ, MASKVĄ

“TORVIL” Ltd.
FORMER J&J CANADIAN-EUROPEAN EXPORT-IMPORT Co.

HEAD OFFICE
63 Galaxy Blvd, unit 7, Etobicoke, 

Ontario M9W 5P1
Tel: (416)798-3320 Fax: (416)798-3321

<{• PMEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2

Parūpinam: iškvietimus ir vizas jūsų kelionėms į Lietuvą.
Iškvietimus jūsų giminių pasisvečiavimui Kanadoje. 

Pristatom per porą dienų. Gana greitai parūpinam jiems bilietus; 
atvykus - draudimą ir pervežimą iš Montrealio. Patvirtinam ar net 
pakeičiam grįžimo datą.

Automobiliai į Lietuvą
Pigiausios kainos Kanadoje! Pristatom per tris savaites.

Parama giminėms Lietuvoje
Tik doleriais per registruotus bankus! Išmokama per dvi savaites. 

Kreipkitės į Stefą ar Algį Medelius, tel. 1 - 416 - 434-1847,
FAX 416 - 728 - 5745. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

NAUJA - UŽ TORONTO RIBŲ NEMOKAMAS 
SIUNTIMO ĮSTAIGOS TELEFONAS 1-800-661-0210. Siųskite 
šiuo adresu: 63 Galaxy Blvd., Unit 7, Etobicoke, Ontario M9W 5P1

404 Roncesvalles Ave. Toronto, Ontario, 
Canada M6R 2M9

Tel: (416)534-3860 Fax: (416)533-4910

ALGIS MEDELIS
Tel. (416) 593-0600

Kennedy Travel Bureau Ltd.,
296 Queen Street West,

Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS Į LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA

JOT
SCANDINAVIAN AIRLINES

Išskręndam penktadieniais ir grįžtam sekmadieniais, nežiūrint, 
kaip ilgai viešėtumėt. Parūpinam iškvietimus, vizas, apsistojimo 
vietą (pagal pageidavimą, viešbutyje arba privačiuose butuose).

DĖMESIO! DĖMESIO!
1992 metams užsakytos 3 kelionės lankyti šventas vietas - Vilniaus, Kau
no, Šiaulių i r Žemaitijos rajonuose. Bus lankomos šventovės, vienuolynai, 
kapinės, kryžkalniai ir t.t. Visur lydės lietuvis kunigas. Amerikiečiai yra 
kviečiami prisidėti, sutvarkysim kelionę iš visų JAV miestų.

Teiraukitės jau dabar asmeniškai pas ALGĮ ir STEFĄ MEDELIUS.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų)

Priima pacientus pagal 
susitarimą

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

OFFORD
Įrealty 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, ukius, 
žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling- 
woodo apylinkėse 
kreipkitės i

Angelę Šalvaitytę, b.a., 
pirkimo Ir pardavimo atstovę.
J i mielai jums patarnaus.

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

♦

i

O Siunčiame naujų ar senų drabužių siuntinius, nemažesnius
5 kg arba 12 svarų. NĖRA MAKSIMUMO RIBOS.

O Standartinius, reguliariai pristatomus maisto ir vaistų siuntinius.
O Per 14 dienų, skubiai pristatomus maisto siuntinius.
O Greitai pristatome JAV dolerius - per 7 darbo dienas tiesiog 

iš rankų į rankas jūsų nurodytam asmeniui.
O Reguliariai pristatome per 3-4 savaites (JAV dolerius ar rublius 

tiesiog iš rankų į rankas).
O Besilankantiems Kanadoje duodame draudą ir 

darome iškvietimus.
O Pasiunčiame gėles.

FORMER J&J CANADIAN-EUROPEAN EXPORT-IMPORT Co.

Head office: 63 Galaxy Blvd, unit 7 
Etobicoke, Ontario M9W 5P1 

Tel: (416)798-3320 Fax: (416)798-3321

404 Roncesvalles Ave.
Toronto, Ontario M6R 2M9 

Tel: (416)534-3860 Fax: (416)533-4910

PER 14 DIENŲ
STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI Į:

□ LIETUVĄ
□ ESTIJĄ
□ LATVIJĄ
□ UKRAINĄ
□ GUDIJĄ
□ MOLDAVIJĄ
□ MASKVĄ
□ LENINGRADĄ
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE ■© LIETUVIAI PASAULYJE
NAUJOJI PARAPIJA

Vilniaus Viršuliškėse darbą 
pradeda naujoji Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio parapija. Lie
pos 12 d. ten buvo pašventinti 
parapijos namai su juose įreng
ta koplyčia. Parapijiečiai pa
maldoms naudosis keturis šim
tus vietų turinčia namų sale, 
laikinai tapusia koplyčia, kol 
bus pastatyta Pal. J. Matulai
čio šventovė. Projektą ruošia 
architektai Gediminas Baravy
kas, Gintas Aperavičius, Vytau
tas Balčiūnas ir Ričardas Kriš- 
tapavičius, dirbantys “Lietpro- 
jekte”. Ši institucija pasisiūlė 
projekto dokumentus paruošti 
nemokamai. Eskizinį šventovės 
projektą jau yra patvirtinusi 
Vilniaus arkivyskupijos kuri
ja. Šventovė bus asimetriška, 
jos pagrindinis jungiamasis 
komponentas — siena su vitra
žais, vaizduojančiais dešimtį 
Dievo įsakymų.

IŠKILMĖS KOPLYČIOJE
Pal. J. Matulaičio parapijos 

namus su koplyčia pašventino 
vysk. Juozas Tunaitis, Vilniaus 
arkivyskupijos administrato
rius. Iškilmėje dalyvavo Lietu
vos ministeris pirm. G. Vagno
rius, jo patarėjas A. Bočiaro- 
vas, miestų statybos ministeris 
A. Nasvytis, Vilniaus tarybos 
pirm. A. Grumaldas bei kiti pa
reigūnai. Vysk. J. Tunaitis Mi
šias koncelebravo su marijonų 
vienuolijos vadovu kun. D. Pet
raičiu, naujosios parapijos kle
bonu kun. M. Čeponiu bei kitais 
kunigais. Pamokslą sakė iš Bel
gijos grįžęs kun. A. Belickas, 
Mišių dalyvius supažindinda
mas su Pal. J. Matulaičio para
pijos steigimo istorija, namų 
statybos problemomis, raginda
mas tikinčiuosius ir ypač jau
nimą žengti pal. J. Matulaičio 
pėdomis. Apaštalinį palaimini
mą tikintiesiems suteikė vysk. 
J. Tunaitis. Liepos 13 d. nau
jojoje koplyčioje Juliaus var
du buvo pakrikštytas pirmas kū
dikis — Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto teologijos-filoso
fijos studento Kęstučio ir vil
nietės Jūratės Šimkūnų nauja
gimis.

VILKAVIŠKIO GIMNAZIJA
Šį rudenį naujuosius mokslo 

metus pradės Vilkaviškyje at
kurta senoji gimnazija. Lietuvo
je atgaivinta ELTA vietinėje 
spaudoje praneša: “1919 m. įkur
ta Vilkaviškio “Žiburio” gimna
zija, vėliau pavadinta dr. Jono 
Basanavičiaus vardu, išugdė 
daug žymių žmonių, garsėjo sa
vo pedagoginio darbo tradici
jomis. Jos — tęsiamos. Atkuria
moji Vilkaviškio gimnazija bus 
klasikinė, humanitarinė. Greta 
tradicinių bendrojo lavinimo 
dalykų bus dėstomos vokiečių 
ir prancūzų kalbos, logika, psi
chologija, retorika, etnokultū
ra. Be to, gimnazistai galės pa
sirinkti papildomo lavinimosi 
sritį — choreografiją, muzikavi
mą, dailę, teatrą ir kt. Klasėje 
bus 15-20 mokinių. Mokslas — 
mokamas. Atkurtos Vilkaviškio 
gimnazijos tikslas — ugdyti kū
rybingą, visapusiškai išsilavi
nusią asmenybę”. Mokslapini- 
gių įvedimas įtaigoja, kad atgai
vintoji gimnazija bus privataus 
pobūdžio. Dabar Lietuvoje vei
kia pradines mokyklas ir gimna

N Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti J- VAZNELIŲ

S
&iffs International vine<

W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

zijas pakeitusios vidurinės mo
kyklos. Atgaivintoji Vilkaviškio 
gimnazija, atrodo, vadovausis 
prieškarinės nepriklausomos 
Lietuvos švietimo sistema. Sto
jamuosius egzaminus birželio 
mėnesį jon buvo leista laikyti 
penkias vidurinės mokyklos kla
ses baigusiems moksleiviams.

BALTIJSKAJA RESPUBLIKA?
“Gimtojo krašto” pranešimu 

paskutinės liepos savaitės lai
doje, reformoms ruošiasi Kali
ningrado sritimi pavadintų Ryt
prūsių demokratai. Prie Rusijos 
federacinės respublikos poka
ryje prijungtą Karaliaučiaus 
sritį jie nori paskelbti Baltijs- 
kaja respublika ir jos sostinę 
pavadinti Kionigsbergu. Esą 
tokiai minčiai pritaria ir Ru
sijos respublikos prez. B. Jel
cinas. Pertvarkant Rusijos savi
valdybes ir įvedant generalinius 
gubernatorius, dabartinės Kali
ningrado srities vadovu bus pa
skirtas vietinis demokratas.

PIRMOSIOS SUTARTYS
Islandija pirmoji pripažino 

Aukščiausiosios tarybos pa
skelbtą Lietuvos nepriklauso
mybę. Rugpjūčio 5 d. Vilniuje 
lankėsi Islandijos įgaliotasis 
ministeris S. A. Bjorssonas, 
užsienio reikalų ministerijos 
prekybos departamento vice
direktorius. Jis su Lietuvos už
sienio reikalų ministerio pava
duotoju M. Grižu pasirašė Islan
dijos ir Lietuvos prekybos bei 
ekonominio bendradarbiavimo 
sutartį. Ši tarptautinė sutartis 
atvers duris ne tik prekybai, 
bet ir moksliniam techniniam 
bendradarbiavimui, leis keis
tis studentais. Tai yra jau tre
čioji Lietuvos pasirašyta sutar
tis. Truputį anksčiau panašios 
sutartys buvo pasirašytos su 
Rusija ir Čekoslovakija. Su pas
tarąja ruošiamasi pasirašyti 
dar vieną sutartį, kuri leistų 
Prahoje ir Vilniuje atidaryti 
bendrų tikslų ir žinių biurus.

VILNIAUS POLICININKAI
“Respublikos” liepos 12 d. 

laidoje džiaugiamasi, kad Vil
niaus vyriausiasis policijos ko
misariatas gavo 50 Lietuvos po
licijos akademijos auklėtinių. 
Jie per vienerius metus buvo 
supažindinti su viešosios tvar
kos apsaugos įgūdžiais, paruoš
ti policijos tarnybai. Naujokai 
dirbs kelių policijos, apsaugos, 
kriminalinių reikalų skyriuose, 
patrulinės tarnybos batalionuo
se, Vilniaus miesto policijos 
komisariatuose, savivaldybės 
policijoje bei kitose tarnybo
se. Vyriausiasis Vilniaus poli
cijos komisaras Vytautas Leipus 
praneša, kad Lietuvos sostinei 
dar trūksta 600 policijos dar
buotojų. Formuojamas antrasis 
patrulinės tarnybos batalionas, 
o reikės ir trečiojo kovai su nu
sikalstamumu. Mat Vilniuje 
sparčiai auga vagysčių, plėši
mų, sunkių kūno sužalojimų bei 
kitų nusikaltimų skaičius. Visi 
1990 m. nusikaltimai per šieme
tinį pusmetį buvo padidinti net 
689-niais. Vilniaus policijai pa
vyko išaiškinti ir sulaikyti ke
letą pavojingų nusikaltėlių gru
pių, po 20-30 kartų apiplėšusių 
vilniečių butus, pavogusių susi
siekimo priemones, grobsčiusių 
valstybės turtą. V. Kst.

Čia gausite lietuviškų-knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių.
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

Juodojo kaspino dienos k-to pirm. ALDA GRIGAITIENĖ (kairėje) atidaro minėjimą. Dešinėje Hamiltono lie
tuviškasis atžalynas minėjimo demonstracijoje miesto rotušės aikštėje Nuotr. M. Borusienės

Hamilton, Ontario
JUODOJO KASPINO DIENOS 

demonstracija įvyko penktadie
nį, rugpjūčio 23, miesto rotušės 
aikštėje. Renginio šūkis - “Išvy
kime raudonarmiečius iš Rytų 
Europos”. Rugpjūčio 19-23 dienų 
įvykiai Lietuvoje ir Sov. Sąjun
goje paskatino vietinę spaudą 
daugiau domėtis Juodojo kaspi
no dienos pasiruošimais nuo pir
madienio iki pat penktadienio.

Nuo ketvirtadienio, rugpjūčio 
22 d., miesto rotušėje plevėsavo 
baltiečių ir Rytų europiečių vė
liavos, kurios ten liko iki pirma
dienio ryto. Penktadienį demonst
racijoje dalyvavo apie 600 žmo
nių, dauguma baltiečiai.

Pradžioje žodį tarė Juodojo 
kaspino dienos komiteto pirm. 
Aida Grigaitienė. Hamiltono bur
mistras Bob Morrow pagyrė vi
sus, kurie kovoja už laisvę ir ne
priklausomybę. Už Baltijos kraštų 
nepriklausomybę labai tvirtai kal
bėjo Kanados federacinės val
džios liberalų atstovas, lietuvių 
draugas Stan Keyes. Kalbėjo ir 
federacinės valdžios konserva
torių atstovas iš Burlingtono Bill 
Kempling ir NDP atstovas iš Onta
rio provincinės valdžios Richard 
Allen, perdavęs Ontario premjero 
Bob Rae linkėjimus. Iš Hamilto
no miesto ir apylinkės valdybų 
klausytojus sveikino Reg Why- 
nott, Mary Kiss, Tom Jackson, Do
minic Agostino ir Brian Hinkley. 
(Šiemet Hamiltone vyks miesto 
valdybos rinkimai).

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
John Thompson, direktorius Mac
kenzie Instituto, Toronte, prieš 
tai dirbęs Canadian Institute of 
Strategic Studies. Jis iškėlė So
vietų raudonarmiečių ir OMON’o 
terorizmą bei žmonių kančias, pa
reikšdamas viltį, kad paskutinė 
imperija pasaulyje bus sunaikin
ta. Galimas net didelis civilinis 
konfliktas, kol ši imperija galu
tinai subyrės.

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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

Baigiant demonstraciją, Regina 
Haggo perskaitė rezoliucijas, ra
ginančias Kanados valdžią tuoj 
pat pripažinti Baltijos kraštų 
nepriklausomybę ir užmegzti dip
lomatinius ryšius su tais kraš
tais. Rezoliucijos nusiųstos Ka
nados ministeriui pirm. Brian 
Mulroney, liberalų partijos va
dovui Jean Chretien ir NDP par
tijos vadovei Audrey McLaugh
lin. Juodojo kaspino dienos ko
mitetas ir pirmininkė Aida Gri
gaitienė dėkoja visiems Hamil
tono ir apylinkės lietuviams už 
gausų dalyvavimą.

Regina Varanavičiūtė-Haggo

MEDŽIOTOJU - ŽŪKLAUTOJŲ
KLUBAS Giedraitis rugsėjo 8, sek
madienį, rengia paskutinę šių me
tų gegužinę klubo sodyboje, prie 
Kaledonijos, ir kviečia visus tau
tiečius atvykti ir praleisti sekma
dienio popietę jaukioje nuotaiko
je, gražioje gamtoje. Atvykę galės 
pamėginti savo laimę gausių laimi
kių loterijoje, dalyvauti pramo
giniame šaudyme, pasivaišinti 
lietuviškais užkandžiais, pyra
gais. Valdyba gegužinės pelną 
skiria Lietuvos reikalams. Tad vi
si į paskutinę šių metų gegužinę 
- klubas laukia visų.

A. a. PETRO BRASO ATMINI
MUI, pagerbdami ir reikšdami 
užuojautą, Kanados lietuvių fon
dui aukojo: $30 — Ig. Varnas; $25 — 
P. Z. Sakalai; $20 — E. Nemickie- 
nė. Highland, Ind., Z. Čečkauskas, 
P. Armonas, Vyt. Svilas, J. Stan
kus, P. Lukošius, J. T. Andrukai- 
čiai, P. I. Zubai, V. M. Leparskai, 
A. Petraitienė, J. R. Pleiniai, P. S. 
Kanopai; $15 — A. Mingėla; $10 — 
P. Šidlauskas, V. Kežinaitis, J. 
Jurgutis, P. M. Šiuliai, V. Grikie- 
tis. Kanados lietuvių fondas dė
koja už aukas.

London, Ontario
“ŠĖPOS” TEATRAS iš Lietuvos 

lankysis Londone rugsėjo 11-12 
d.d. Tai lėlių teatras, atkurian
tis satyriniu žanru Lietuvos poli
tinį ir socialinį gyvenimą. Spek
taklis įvyks trečiadienį, rugsėjo 
11, 7.30 v.v. Šiluvos Marijos para
pijos salėje. “Šėpos” teatras at
liks pasirodymus ir anglų kalba 
ketvirtadienį, rugsėjo 12 — iš ry
to suaugusiems studentams Life
long Learning Centre ir 8 v.v. Lon
don Regional Art and Historical 
Museums patalpose. Kviečiame vi
sus atsilankyti.

L. EIMANTO VARDO lituanis
tinė mokykla pradės šiuos mokslo 
metus šeštadienį, rugsėjo 28, 10 
vai. ryto. Kviečiame visus vaikus, 
4 metų amžiaus ir vyresnius, at
vykti į parapijos salę užsiregist
ruoti, susipažinti, atnaujinti se
nas draugystes ir įsijungti į mo
kinių eiles. Dėl informacijos skam- 
binkinte Rasai Kurienei tel. 657- 
5258 ar Kristinai Jakubaitienei 
tel. 433-7518.

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

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

YONGE MEMORIALS LTD. 
2152 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 2A8

Tel. 487-2147, vakarais tel. 445-8955 1
Meistriškas darbas, puikus lietuviški projektai <
ESTLJ PAMINKLŲ BENDROVE

ARTĖJANT TAUTINIŲ šokių 
šventei, Londone atkuriamas ve
teranų tautinių šokių grupė “Su
grįžki jaunyste” ir “Baltijos” tau
tinių šokių grupės vaikų padali
nys. Veteranai repetuos penkta
dieniais, 7.30 v.v. pradedant rug
sėjo 27, parapijos salėje. Visi 25 
metų amžiaus ar vyresni šokėjai 
prašome registruotis pas Rasą 
Kurienę tel. 657-5258. Vaikų šo
kių grupė veiks mokyklos rėmuo
se. R.K.

Vancouver, B. C.
PUIKIAS GEGUŽINES liepos 

28 ir rugpjūčio 18 dienomis su
ruošė Vancouverio Lietuvių bend
ruomenės apylinkės valdyba. Kaip 
ir visada jos vyko Jono ir Leonar
dos Macijauskų sodyboje. Oras 
buvo gražus, todėl ir žmonių bu
vo daug. Turėjome svečių iš Lie
tuvos: Gražiną Ragauskaitę, Ze
noną Vileitą, Aidą Ivanauską iš 
Vilniaus, Kęstutį Nutautą iš Kau
no. Iš Čikagos viešėjo Alfonsas 
Paškus. Buvo laimikiais turtin
gos loterijos. Išalkę valgėme ska
nius šiltus pietus. Maloni ir jauki 
nuotaika tęsėsi iki vėlyvo vakaro. 
LB apylinkės valdyba padėkojo 
visiems už suneštus laimikius.

SAVO TĖVUS p.p. MALERIUS 
Vancouveryje lanko jų duktė Jo
lanta su vyru Raanan Koveš. Jie 
atvyko iš Izraelio. Čia jiems be
būnant gimė dukrelė, kuriai duo
tas vardas Bar-Leja. Jolanta ge
rai pažįstama Vancouverio lietu
viams. Ji akompanavo dainų vie
netui “Rudenėlis” ir rašė poeziją, 
už kurią buvo apdovanota “Atei
ties” žurnalo premija. Rugpjū
čio 18 d. moterys suruošė vaka
rą, kuriame buvo gausiai apdova
nota naujagimė. Tėveliams palin
kėta gražios ateities.

Dalyvė

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

The

Lougheed & Barnard
šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

JA Valstybės
JAV lietuvių kunigų vienybės 

seimas įvyks rugsėjo 10-12 d.d. 
Nekaltai Pr. Marijos seselių 
vienuolyno patalpose Putname. 
Seime kviečiami dalyvauti visi 
kunigai ir įsijungti į aktualių 
klausimų sprendimus. Seimo 
metu taipgi įvyks ir metinis Re
liginės šalpos direktorių suva
žiavimas. Informacijas teikia 
Rev. V. M. Cukuras, 600 Liberty 
Hwy., Putnam, CT 06260.

Filadelfijos lietuviai neteko 
birželio 5 d. mirusio a.a. Hen
riko Savicko, kuriam ilgus metus 
teko būti lietuviškų radijo laidų 
“Bendruomenės balsas” vedėju. 
Velionis, gimęs 1924 m. balan
džio 5 d. Skaudvilėje, buvo bai
gęs Tauragės gimnaziją 1944 m. 
Filadelfijon atvyko 1950 m. ir 
vertėsi išeivijoje išmoktu sta
liaus amatu. Priklausė skautų 
eilėms, vaidintojų būreliui ir 
vyrų oktetui. "Bendruomenės 
balsui” nuo 1954 m. talkino pra
nešėju, o vedėjo pareigas pradė
jo 1975 m. Prieš mirtį velionis 
dėl susilpnėjusios sveikatos 
buvo atsidūręs slaugos namuo
se. Palaidotas birželio 10 d. Pri
sikėlimo kapinėse Bensaleme. 
Apeigas atliko Mišias atnaša
vęs Šv. Andriaus parapijos kle
bonas kun. K. Sakalauskas. Ve- 
lionies atminimui buvo skirta 
dabar J. Dantienės vadovauja
mo “Bendruomenės balso” radi
jo laida birželio 22 d.

Australija
Savaitraštis “Mūsų pastogė”, 

leidžiamas LB spaudos sąjun
gos valdybos, šią vasarą pakeitė 
redaktorius. “MP" rugpjūčio 12 
d. laidoje su skaitytojais ir bend
radarbiais jiems skirtu padėkos 
žodžiu atsisveikino penkerius 
metus šį savaitraštį redagavęs 
Vincas Augustinavičius. Rug
pjūčio 19 d. laidoje jam už at
liktą darbą padėkojo LB spau
dos sąjungos valdybos pirm. 
Vytautas Patašius, pasveikinęs 
naująjį red. Bronių Žalį ir pa
linkėjęs sėkmės. Savo įvadinia
me žodyje red. B. Žalys rašo: 
“Mūsų Pastogė” pirmoje eilėje 
skiriama Australijos lietuvių 
bendruomenei, tad pagal gali
mybes mes stengsimės kuo dau
giausia žinių sutelkti apie gy
venimą Australijos lietuvių ko
lonijose, kurios atspindėtų jų 
kultūrinį, visuomeninį, spor
tinį ir kitą gyvenimą. Mums vi
siems taip pat tiesiog gyvybiš

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT A T V 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....6%
santaupas........................ 5.25%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 4.75% 
90 dienų indėlius .................8%
1 m. term, indėlius ...............9%
1 m. term.ind.mėn.pal..8.25% 
3 m. term.indėlius ......... 8.75%
RRSP ir RRIF (pensijos)...6% 
RRSP ir RRIF 1 m.................. 9%
RRSP ind. 3 m................. 8.75% 

kai svarbu, kas naujo vyksta mū
sų tėvynėje Lietuvoje. Tikiu, 
kad mūsų šaunieji politiniai 
stebėtojai — žurnalistai ir to
liau teiks žinias apie įvykius 
Lietuvoje, apie jos kelią į lais
vę. Labai svarbu visiems, kas 
darosi ir kituose kraštuose, vi
sur, kur tik yra susibūrusios di
desnės mūsų tautiečių koloni
jos, kaip JAV, Kanadoje, Euro
poje, Pietų Amerikoje, juk ir ten 
lietuviai, mūsų broliai!...” 
Sveikintinas yra naujojo red. 
B. Žalio pažadas duoti daugiau 
žinių apie Australijos lietuvių 
gyvenimą. Jas dabar beveik vi
siškai buvo užgožusi Lietuvos 
įvykių informacija, randama ir 
pasaulyje išsisklaidžiusių pa
čių lietuvių bei jų gyvenamų 
kraštų spaudoje, kurią pralen
kia radijas ir televizija.

Britanija
A. a. Ernestas Omkis gegužės 

17 d. mirė Cardiffo miesto ligo
ninėje. Velionis, gimęs 1919 m. 
Šilgalių kaime Klaipėdos kraš
te, buvo baigęs Tauragės mo
kytojų seminariją. Pradžioje 
mokytojavo Klaipėdos krašte, o 
jo vėl netekus — Telšių apskri
tyje. Buvo atsargos karininkas 
ir veiklus šaulys, pirmosios so
vietinės okupacijos metais ka
lintas Telšių ir Kauno kalėji
muose. Vokiečių okupacijos lai
kotarpyje dirbo kriminalinėje 
Kauno policijoje. Į Vakarus, 
kaip ir daugelis kitų lietuvių, 
pasitraukė 1944 m. vasarą. Born- 
holmo saloje buvo suimtas so
vietų, bet su danų pagalba pa
bėgo Kopenhagon ir po dvejų 
metų atvyko Anglijon. Cardiffe 
dirbo šio miesto susisiekimo 
inspektoriumi, priklausė cent
riniam DBLS skyriui Londone, 
mėgdavo keliauti. Velionis bu
vo viengungis, turtą palikęs sa
vo bičiuliams. Jo palaikai bir
želio 21 d. po pamaldų Šv. Petro 
šventovėje Cardiffe sudeginti 
krematoriume.

Lenkija
Varšuvos radijas kasdien trans

liuoja pusvalandį trunkančias 
lietuviškas laidas, gerai girdi
mas visoje Lietuvoje. (tas laidas 
įjungiama informacija apie įvy
kius Lenkijoje ir pasaulyje, bu
vusius ir dabartinius lenkų-lie
tuvių santykius, ten gyvenančių 
lietuvių veiklą. Laidas paruošia 
Lenkijos lietuviai ir Varšuvoje 
studijuojantys Lietuvos studen
tai.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas....  14.5%
nekiln. turto pask. 1 m....10% 
nekil.turto pask. 3 m. .. 11.25% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.



Originalumu dvelkiantys spektakliai Stratforde
ALFONSAS NAKAS

Liepos 27 Avon teatre išgyve
nome reto originalumo spektak
lį, kuriame veikia gyvi ir mirę. 
Tai

Thornton'o Wilder "Our Town"
Arba Mūsų miestelis. Jis yra 

New Hampshire valstijoje. Jo 
vardas Grover’s Corners. Apie 
jį daug sužinome iš scenos va
dovo (stage manager), kuris per 
visus tris veiksmus yra ne tik 
pasakotojas, bet ir tarpininkas 
tarp visų veikėjų. Jo pareigas 
eina Festivalio aktorius vete
ranas Douglas Rain.

Yra šeši pagrindiniai veikė
jai: daktaras Gibbs (William 
Dunlop), jo žmona Mrs. Gibbs 
(Roberta Maxwell), jų sūnus 
George (Andrew Dolha), laik
raščio redaktorius Wally Webb 
(Sam Dinicol), Mrs. Webb (Su
san Wright), jų duktė Emily (Ann 
Baggley). Jie — gretimų namų 
kaimynai, o Emily ir George nuo 
vaikystės draugai, gimnazijoj 
įsimylėjėliai, vėliau sutuok
tiniai. Jų likimas žiūrovams 
labiausiai rūpi, dėl jų jautres
nieji ir ašaras lieja. Tikras. 
Mačiau tokių salėje ne vieną.

Pirmame veiksme su dauguma 
veikėjų gerai susipažįstame, 
antrame dalyvaujame Emily ir

Užgesusių žvaigždžių šviesa
Lietuvos kultūros žurnalas “Santara” 1990 m. vasaros numeryje 
išspausdino šį rašinį, pagerbiantį Kanados lietuvių menininkus - 

a. a. VACĮ VERIKAITĮ ir JOKŪBĄ DAGĮ
Metai, dienos — tarsi smėlis 

saujoj; kad ir kaip stipriai mes 
spaustume, jis vis byra. Ir vie
nas Dievas težino, kada nukrin- 
ta~paskutinysis jo grūdelis. Kad 
ir kur būtum, kad ir ką nuveik
tum, juk visas tavo darbas, kūry
ba ii- mintys priklauso tėvų že
mei. Vienai vienintelei, kur tu 
jautiesi ramus, stiprus, nes visa 
esybe jauti tvirtumą, dvasios są
šauką su savo prabočiais ir arti
maisiais.

Mes ir mūsų išeiviai . . . Mes 
ir mūsų tremtiniai... Sugrįžta 
atmintis, sugrįžta žmonės. Arba 
tai, kas iš jų liko. Ir jau visam gu
la šventon, išsvajoton žemėn.

Vaclovas Verikaitis ... Ameri
kos dainininkas, pedagogas. To
ronto lietuvių bendruomenė su 
giliu atodūsiu tebejaučia atsira
dusią spragą kultūros baruose. 
Pereitą vasarą suspėta aplanky
ti Australiją, patirta nemaža 
džiaugsmo po pasisekusių kon
certų. Įgyvendinta mintis savo 
65 gimtadienį (paskutinė metų 
diena) suruošti Vilniuje. Gie
dota per Šv. mišias Katedroje ir 
Nekalto prasidėjimo bažnyčio
je. O kiek smagių, prasmingų su
sitikimų su bičiuliais, kompozi
toriais, dirigentais .. . Gal ir jo 
vadovaujamas vyrų choras “Aras” 
būtų perskridęs Atlantą į Dainų 
šventę, gal ir vienai dainai būtų 
diriguota Vingio parke . . . Daug 
tokių gal. Bet iškrito iš saujos 
paskutinysis laiko grūdelis ...

Vaclovo Verikaičio mėgsta
miausia daina buvo “Aras”. Joje 

Šį*

j- '•

Nuotrauka iš Lietuvoje leidžiamo žurnalo “Santara” 1990 m. 4 nr. — mi
rusieji Kanados lietuvių menininkai: solistas ir chorvedys VACYS 
VERIKAITIS ir skulptorius JOKŪBAS DAGYS

George vestuvėse, trečiame su 
Emily ir kitais keliais miru
siais kalbamės kapinėse. Mat 
antras veiksmas vyksta 1904 m., 
o trečias 1913, Emilijai tik ką 
mirus, kūdikį gimdant.

Dramos originalumas reiškia
si ne tik “scenos vadovo” daly
vavimu, bet ir dviejuose veiks
muose gausiai naudojama pan
tomima, o trečiajame — pokal
biais mirusiųjų, blyškiai pagri- 
muotų, aprengtų laidojimo dra
bužiais, susodintų eilėmis ant 
kėdžių. Daugiausia pantomimos 
Gibbs’ų ir Webb’u namuose, 
ypač vestuvėse, ruošiant val
gius bei valgant. Pantomima 
reiškiasi ir kiti veikėjai — 
laikraščių išnešiotojas, pieno 
pristatinėtojas, dar keli. Tai 
ne režisieriaus išmonė, o dra
mos 
visi 
mus 
bet 
didelio dėmesio il
gainiui nuvargina.

kūrėjo pageidavimas. Nors 
aktoriai pantomima veiks- 
nuostabiai gerai atlieka, 

tai reikalauja iš žiūrovo 
per tai il-

buvo įdo- 
jaunos nu-

Trečias veiksmas 
miausias, ypač dėl 
mirėlės jaudinančios vaidybos. 
Į kapines amžinai ramybei at
lydėta Emily veržiasi atgal į 
gyvenimą; vienai 
džiama sugrįžti, 
tėvo nebematomą 

dienai išlei- 
ten motinos, 
ir nebegirdi-

yra žodžiai: “Viešpatie, leisk 
man numirti bent tėvynės lau
kuose”. Ją pilką sausio dieną An
takalnio kapinėse dainavo mūsų 
“Varpo” vyrai.

Jokūbas Dagys .. . Skulptorius 
iš Kanados. Jam likimas ne toks 
dosnus buvo — pašykštėjo ir gar
bės, ir troškimo bent akies ker
tele pamatyti šių dienų laisvė
jančią Lietuvą. Ramiai, atkak
liai dirbta, kurta, dalyvauta pa
rodose. Apie skulptorių mes su
žinojome tik plačiau durims at
sivėrus į Vakarus. Vienas rūpes
tis kankino garbaus amžiaus me
nininką — kad jo triūsas neding
tų, neliktų svetimoje žemėje. Pa
mažu darbai vienas po kito par
keliaudavo į Lietuvos muziejus. 
Jų kūrėjas atgulė poilsiui į Ana
pilio gelsvą, tokį panašų į tėviš
kės, smėlį. O rūpestis tebelieka 
— neaprašomas, neišmatuoja
mas mūsų brolių ir sesių kūrybi
nis palikimas, išsibarstęs visuo
se kraštuose. Mes, gyvieji, turim 
stengtis, kad jis neprapultų, kad 
jis rastų kelią gimtinėn.

Ta pati baltiškoji kultūra, tos 
pačios viltys ir laisvės trošku
lys jungia mūsų širdis, teikia at
gaivą sielai. Kiek mūsų daug. Ir 
kiek mūsų maža. Tad skubėkime 
džiaugtis, kad esame, kad gali
me kurti Lietuvai. Ir atleiskime 
vieni kitiems, jog taip ir nespė
jome išsakyti pačius reikalin
giausius žodžius.

Žvaigždės užgęsta, o jų šviesa 
dar ilgai plūsta į mus. 

ma turi likti tarp anksčiau į 
anapus išėjusių.

Švari, gilios minties drama! 
Repertuare bus iki spalio 19.

Šekspyro “Dvyliktoji naktis”
Vaidinta irgi Avon teatre. 

Mačiau dieninį liepos 28 spek
taklį.

Šekspyro pasakyta, kad pirmo 
veiksmo pirmam paveikslui “įei
na Orsino, Ilyrijos kunigaikš
tis, Curio ir kiti lordai (su mu
zikantais)”. Bet šiuolaikiniai 
režisieriai su tokia pilka pra
džia nesutinka. Šiame spektak
lyje, kai po šviesų aptemdymo 
veiksmas prasideda, didelėje, 
tuštutėlėje scenoje ant grindų 
tyso Orsino (Juan Chioran) ir 
apie tuzinas jo dvariškių, pui
kiausiais drabužiais išsipuo
šusių. Groja švelni muzika. Kiek
vienas ponaitis gulomis piešia. 
Ką? Veikiausiai savanaudžio, 
garbėtroškos Orsino portretus, 
nes vyras scenos kairėje, vie
nintelis sėdintis, portretą jau 
užbaigęs, netrukus jį Orsinui 
įteikia, o šis, su pasitenkinimu 
prieš save iškėlęs, ima dekla
muoti ilgesį muzikai ir Olivi- 
jai...

Sakoma, kad ši žaisminga, 
poetiška, lengvo turinio pasa
ka buvusi sukurta Anglijos ka
ralienei Elzbietai bei jos dva
riškiams 1601 m. Kalėdose pa
linksminti. Orsino beviltiškai 
myli neseniai mirusio brolio 
gedinčią Oliviją (vaidina Julia 
Lenardon). Skirtingose Ilyrijos 
vietose iš sudužusio laivo išsi- 
gelbsti lašas lašan panašūs dvy
nukai Sebastian (Geoff McBride) 
ir Viola (Anne Wright), kuri Or
sinui Oliviją bepiršdama pati 
jį pamilsta, o Oliviją, nežino
dama, jog persirengusi Viola 
ne vyras, ją įsimylėjusi, painia
vų atomazgoje gauna jos brolį. 
Tai pagrindinis komedijos pla
nas.

Antrajame plane svarbiausias 
yra Olivijos dvaro užvaizdas 
Malvolio (Albert Millaire), dėl 
pedantiškumo bei įsivaizduotos 
didybės nekenčiamas kitų dva
riškių, jų apgaunamas ir su
kompromituojamas. Iš Malvolio 
lūpų pasaulyje garsi frazė: 
“Vieni dideli gimsta, kiti didy
bę pasiekia, tretiems didybė 
primetama”. Jis ir keturi jo prie
šai — susimokėliai visuose 
Dvyliktosios nakties pastaty
muose parenkami iš geriausių 
aktorių. Albert Millaire, šio 
pastatymo Malvolio, buvo net 
perdėtai raiškus. Intriguojan
čią Mariją labai gerai suvaidino 
Roberta Maxwell. Klouno Feste 
vaidmeny Douglas Chamberlain 
visose scenose buvo didžiau
siu juokintoju, o keliais at
vejais tenoru dainavo.

Pastatymo režisierius Ber
nard Hopkins, scenos projek
tuotojas Gary Thomas Thorne, 
aprangos paruošėja Ann Cur
tis, muzikas Roger Perkins, 
apšvietimas Harry Frehner, 
kautynių rež. John Stead. Jie 
sukūrė daugiau negu vidutiniš
ką spektaklį. Vis dėlto kur kas 
didesnis būtų pasisekimas, var
tojant dekoracijas. Jų nebuvo. 
Aukšta, gili, plati Avon teatro 
scena ištisai žiojėjo, it dyku
ma. Tik grindys, pakraščiais 
apsuptos draperijų. Čia Orsino 
pilis, čia Olivijos dvaras, čia 
pajūris, čia Ilyrijos miesto gat
vė — vis ta pati plika scenos 
erdvė. Avon teatro scena pati 
moderniausia. Seniau dekoraci
jos per kelias-keliolika sekun
džių nusileisdavo iš padangių, 
įriedėdavo iš užkulisių. Prieš 
kelerius metus dekoracijų atsi
sakyta, kai Festivalis buvo ar
ti bankroto. Bet dabar jis pel
ningas. Laikas sugrįžti į norma
lią, “dekoruotą” padėtį. Ypač 
komedijoms, kaip Dvyliktoji 
naktis. Beje, ji bus vaidinama 
iki spalio 15.

7\tsi ųsta
MEDICINA. Pasaulio lietuvių 

gydytojų žurnalas. Nr. 1(77) 1991. 
Redaktorius - Vaclovas Šaulys, 
MD. Žurnalas išeina du kartus per 
metus. Prenumerata - $10 JAV. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė 
Čikagoje.

DARIUS IR GIRĖNAS. Doku
mentinis albumas apie Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno skrydį 
per Atlantą, 161 psl. Parengė Ni
jolė Dariūtė-Maštarienė. Redak
torė - L. Lapačinskienė. Nuotrau
kas spaudai parengė D. Vitkevi- 
čienė ir S. Kielienė. Išleido “Švie
sos” leidykla (233000 Kaunas, Vy
tauto pr. 25) 1991 m. Spausdino 
“Spindulio” spaustuvė Kaune. 
Leidinyje sutelkta visa ligšioli
nė medžiaga apie Darių ir Girė
ną, įdėta išsami lakūnų biografi
ja lietuvių, anglų ir rusų kalbo
mis. Techniškai puikiai apipavi
dalintas leidinys (dail. Raimon
da Bateikaitė), ryškios nuotrau
kos, dalis jų - spalvotos. Kaina - 
10 rb.

Aktoriai ANDREW DOLIIA (George Gibbs) ir ANN BAGGLEY (Emily 
Webb) T. WILDER’IO veikale “Ove Town”, vaidintame Stratforde

Baltų valstybei - aštuntas šimtmetis
738-osios Mindaugo karūnavimo metinių iškilmės Vilniuje

GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Lietuvos žemių tūkstantme
tėje istorijoje (Lietuva-Litua - 
pirmą kartą paminėta 1009 m. 
Kvedlinburgo analuose) pir
mą kartą švenčiama valstybės, 
vienintelės baltų tokios ilga
amžės, 738-ųjų metinių diena.

Įspūdinga šventės įžanga bu
vo birželio 30 d. Vilniaus arki
katedroje skambėjo vidukliš- 
kio, šiandien gyvenančio Bos
tone, J. Kačinsko iškilmingos 
Mišios, skirtos 700-osioms Min
daugo karūnavimo metinėms. 
Kokia galinga vokalo, vargo
nų gausmo griūtis, nuaidinti 
paskliautėmis! O apačioje - 
santūrus, kilnus ir didingas 
V. Kašubos (moto tremtinio) 
Mindaugo bareljefas. Liepos 
6-ąją po lenta (Mindaugas — 
Lietuvos karalius - Ypatinga
sis Šv. Romos Bažnyčios sūnus 
ir t.t.) gulėjo rožės, rugiagė
lės, rūtos, degė žvakė.

Dar pernai “Vorutos” klubo 
rūpesčiu Medininkuose, ant 
Juozapinės kalno (aukščiau
sios Lietuvoje vietos), buvo 
pastatytas akmuo su iškelta 
Mindaugo karūna, jo ženklu ir 
data - 1253 m. Taip pat pernai 
parlamentas karūnavimo die
ną (liepos 6-ąją), nustatytą is
toriko E. Gudavičiaus, paskel
bė valstybine švente. Paskuti
nis XX š. dešimtmetis (1990- 
2000), pirmas mūsų valstybės 
atkūrimo, numatytas sieti su 
Mindaugo vardu, po poros me
tų (iki 1993-iųjų) 740-osioms 
metinėms numatoma atkurti jo 
karūną, nepamiršti pirmojo 
vyskupo Kristijono.

Šiemet liepos 6-oji buvo pa
gerbta iškeltomis vėliavomis, 
Mišiomis arkikatedroje, eise
na iš Nepriklausomybės aikš
tės į Daukanto, renginiais Me
dininkuose, tautodailininkų 
tapybos paroda Bernardinų 
skersgatvyje.

Per Mišias monsinjoras K. Va
siliauskas kalbėjo apie Min
daugą, Lietuvos žemių sujun- 
gėją, katedros statytoją. “Esa
me laimingi, kad šią dieną ga
lime švęsti čia, kur įmintos ka
raliaus Mindaugo pėdos. Paža
dėkime jam, kad jo idealai bus 
mūsų idealai”. Labai gražiai 
iškėlė ir karalienės Mortos 
reikšmę.

70 m in ė ti
Į LAISVĘ, rezistencinės min

ties ir politikos žurnalas, nr. 111 
(148) 1991 vasara. Leidžia Lietu
vių fronto bičiuliai. Redaktorius
- Juozas Baužys. Prenumerata — 
JAV ir Kanadoje-$10 (JAV), Aust
ralijoje, P. Amerikoje ir Europoje
- $15 (JAV). Spausdina “Draugo” 
spaustuvė, 4545 63rd St., Chicago, 
IL 60629.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI. 
Kaip tūkstančiai vyrų ir moterų 
pasveiko nuo alkoholizmo. Verti
mas iš anglų kalbos. Leidėjas “Al
coholics Anonymous World Ser
vices, Inc.”, New York, 1991 m., 
161 psi. Adresas: P.O. Box 459, 
Grand Central Station, New York, 
NY 101613, USA. Nors nepažymė
ta, bet iš kitų šaltinių žinoma, kad 
šis leidinys išverstas ir išspaus
dintas Lietuvoje, kur jau veikia 
AA ir neseniai jau turėjo pirmąjį 
suvažiavimą Vilniuje. Ryšius su 
jais palaiko tautiečiai, gyvenan
tys Kanadoje ir JAV-se bei daly
vaujantys AA veikloje.

Prie arkikatedros ateinan
čius ir išeinančius pasitiko 
mergaitės su tautiniais drabu
žiais - jos rinko aukas Mindau
go paminklui (V. Kašubos) 
Druskininkuose, kiekvienam 
aukojusiam duodamos atviru
ką su paminklo nuotrauka ir 
aukotos sumos skaičium. (Kaip 
sakė, pačios stebėjosi Mindau
go gerbėjų dosnumu; mielai 
davė taip pat kalbėję rusiškai).

Į Medininkus, nors valstybi
nių autovežimių nebuvo, žmo
nių suplaukė nemažai. Vien 
Mindaugų iš Vilniaus, Kauno, 
net Žemaitijos, susirinko gra
žus būrys - apie 120-130 (ma
žiausias ant rankų nešiojamas, 
kelių mėnesių, vyriausias - į 
septintą dešimtmetį įkopęs). 
Pilies viduje, tarp akmens sie
nų viešpatavo senųjų pilėnų 
dvasia: kalbėjo karalius Min
daugas, veikė karalienė Morta 
(įsimenantis jos tekstas buvo 
parengtas pagal V. Daugirdai- 
tės-Sruogienės Lietuvos istori
jos puslapius), iš lanko šaudė 
keli lankininkai, pakaitom dai
navo “Armonika”, mieli svečiai 
(4 inžinieriai) iš Los Angeles. 
Lankininkų taikliausias buvo 
apdovanotas sidabro žiedu su 
“Vorutos” emblema (sidabras 
suaukotas, ne valdiškas), ki
ti gavo gaireles su Mindaugo 
karūna.

Galbūt Medininkų renginys 
taps gražia tradicija, kasmet 
sutraukiantis vis daugiau žmo
nių. O, kad jie čia rastų žirgy
ną, hipodromą, šunyną (su ska
likais)... Ir tuomet susirinku
siem kvapą gniaužtų žirgų var
žybos, senovėn nukeltų vyrų šo
kiai, jų dainos (kokia akusti
ka tarp pilies sienų!). Gal tuo
met valstybės dieną įprasmi
nantis Medininkų renginys pa
dėtų atgimti visai sunaikin
tai vyriškumo, istoriškumo tra
dicijai! (Brangieji, šviesieji, 
pamąstykite apie žirgyno, šu
nyno, hipodromo statybą, pa
juskite pietryčių Lietuvos gy
venimą, pasigalynėkite čia su 
vietos savivaldybių teisiniais 
brūzgynais).

Vilniaus Bernardinų skers
gatvyje-tapybos darbų paroda 
po atviru dangum, prie sienų 
staleliai su visokiais medžio 
dirbiniais, papuošalais. Po šv. 
Kristupo paveikslu su įrašu 
“gink, saugok ir globok mū
sų miestą” ant žemės sėdi jau
nikaitis, šalia - dėžės, kurio
se... karpo ausim balti ir pilki 
kralikučiai.

Siaurute gatvele eina žmo
nės, dairosi į abi puses, kal
ba baltų, slavų, anglų kalbom, 
o virš visų mūsų plaukia vasa
ros dangus, išsidraikę debesė
liai ir liepų kvapas. Kas žino, 
gal ir anuomet, prieš 738-rius 
metus, karūnavimo sekmadie
nį Vilniuje taip pat buvo sau
lėta diena, žydėjo liepos - am
žinojo moteriškumo medis. 
(Archeologai randa jų žieda
dulkių). Tai gal šiandien su jų 
kvepėjimu į mus padvelkia ka
ralienės Mortos žavesys?

JAHRESTAGUNG 1989-1990. SU
VAŽIAVIMO DARBAI. Leidžia 
Litauisches Kulturinstitut - Lie
tuviu kultūros institutas. Romu
va, 6840 Lampertheim (Huetten- 
feld). Redaguoja Vincas Bartuse
vičius. Spaudė Richard Schwarz- 
bold, Witterschlick b. Bonn.
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SI KULTMĖJE VEIKLOJE
Istorikas dr. Algirdas Tup- 

čiauskas, dirbantis Lietuvos is
torijos institute Vilniuje, antrą 
kartą atvyko Čikagon, pakviestas 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro. Pasaulio lietuvių bei ki
tuose archyvuose jis keturis mė
nesius rinks medžiagą ruošiamai 
studijai apie lietuvius pabėgėlius 
mokslininkus pokarinėje Vokieti
joje. Dr. A. Tupčiauskas taipgi 
tikisi rasti pakankamai informa
cijų ir apie įvairių sričių lietuvių 
kilmės mokslininkus JA Valstybė
se pasauliniam lietuvių moksli
ninkų vardynui.

Vilniaus universiteto studentų 
ansamblio koncertą vokiečiams 
liepos 7 d. surengė Vokietijos 
krikščionių demokratų partijos 
Heidelbergo skyrius ir jo pirm, 
dr. Karl Lamers. Vido Aleksand
ravičiaus vadovaujamo ansamblio 
dainomis ir šokiais žavėjosi St. 
Leon Rot miestelio salėje susi
rinkę vokiečiai. Liepos 8 d. Vil
niaus universiteto ansamblis lan
kėsi Heidelberge ir jo senajame 
universitete. Vilniečius studen
tus priėmė Heidelbergo miesto ir 
universiteto vadovai. Vilniaus 
universiteto ansamblio pakvieti
mu koncertui Heidelberge rūpi
nosi dr. Ida Hermann. Liepos 9 d. 
vilniečiai studentai iš Vasario 
16 gimnazijos išvyko Prancūzijon.

Solistė Nelė ir muzikas Arvy
das Paltinai devintą kartą aplan
kė Čikagos lietuvius Vasario 16 
gimnazijos velykinių atostogų 
metu. Svečių iš Vokietijos estra
dinių dainų koncertą balandžio 
7 d. Jaunimo centre surengė “Mar
gučio” vadovas Petras Petrulis. 
Tai buvo jau dešimtasis jų kon
certas čikagiečiams. Mat pirmo
joje viešnagėje 1983 m. P. Pet
rulis buvo surengęs du Nelės ir 
Arvydo Paltinų koncertus. Dešim
tajame koncerte taip pat skam
bėjo lietuvio širdžiai artimos 
savų ir tarptautinių kompozito
rių dainos. Balandžio 13 d. kon
certas buvo pakartotas metinėje 
Klivlando ateitininkų šventėje.

Su vaizdajuostės filmu “Nak
tis Lietuvoje” liepos 20 d. buvo 
susipažinta fotomenininko Al
gimanto Kezio “Antro aukšto” 
galerijoje, kuri yra Ilinojaus 
Stickney vietovėje. Filmo prem- 
jeron įsijungė jo autorius ir rež. 
Arvydas Reneckis, gamintojas 
Vytautas Vilimas, apie 50 pakvies
tų žiūrovų. Filmas “Naktis Lie
tuvoje” yra susietas su Kruvinojo 
sekmadienio įvykiais 1991 m. sau
sio 13 d. Vilniuje, bet jo veikėjais 
tampa lietuvių tautos istorijos 
pasakotojai — paskutinis nepri
klausomos Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris Juozas Urbšys, 
rašytojai Česlovas Milošas ir Liu
das Dovydėnas, filosofas dr. Juo
zas Girnius, prel. Ladas Tulaba, 
partizanas Vytautas Mačiuika, 
Lietuvos aukščiausiosios tarybos 
pirm. Vytautas Landsbergis bei 
kiti lietuviai. “Naktis Lietuvo
je”, kelianti klausimą, kas yra 
svarbiau — ar moralinis teisingu
mas, ar politinis didžiųjų politi
kų žaidimas, labiau tinka kitatau
čiams žiūrovams, dažnais atvejais 
stokojantiems atsakymo. Šio filmo 
rėmėjų sąraše minimi Šarūnas 
Marčiulionis, Jonas Dovydėnas, 
Rimas Poškaitis, dr. Jonas Ado
mavičius.

Nijolė Martinaitytė, čikagietė 
aktorė, lietuvių dailiojo žodžio 
skleidėja, šią vasarą lankėsi Lie
tuvoje. Antrojoje birželio pusėje 
ji skaitė išeivijos poetų — Kazio 
Bradūno, Algimanto, Mackaus, 
Henriko Nagio, Alfonso Nykos- 
Niliūno, Birutės Pūkelevičiū- 
tės, Liūnės Sutemos kūrinius. Re
čitaliai buvo numatyti Panevėžy
je, Šiauliuose, Vilniuje, Kaune 
ir gimtuosiuose N. Martinaitytės 
Pociūnėliuose. Jai talkino kank
lininkė Lina Naikelienė ir klar
netistas Algirdas Budrys. Recen
zente Gražina Mareckaitė, daly
vavusi N. Martinaitytės rečita
lyje Vilniuje, “Šiaurės Atėnų” 
liepos 17 d. laidoje pasakoja: 
“Skaitovė pademonstravo puikų 
šiuolaikinės lietuvių kalbos skam
bėjimą, o juk Lietuvą, kurioje 
gimė, aktorė buvo priversta pa
likti dar vaikystėje. Baigusi Ame
rikos universitetus (literatūrą, 
teatro meną, antropologiją), vai
dinusi spektakliuose anglų kal
ba, buityje kalbėjusi dar ir ispa
niškai, išeivių poeziją Nijolė Mar
tinaitytė skaitė skambia, taisyk
linga, su vakarietiška precizija 
išpuoselėta lietuvių kalba. Jokio 
aplaidumo, jokios simuliacijos! 
Lyginau jos kalbą su ta, kuria kal
bame patys, kurią girdime mūsų 
scenoje, gatvėje, ir vis aiškiau 
ėmiau suvokti, kokia ta mūsų kal
ba suluošinta, sovietizuota, tar
si kokiu virusu apsikrėtusi . . .”

Lenkai restauratoriai, Vilniuje 
dirbę Žemutinės pilies teritori
joje, Arsenalo kieme rado į 
XIX š. carinės statybos pastato 
pamatus įmūrytą patranką, pažy
mėtą 1713 m. data. Lietuvos is
torijos ir etnografijos muziejaus 
darbuotojai džiaugiasi gerai iš
silaikiusiu retu ir įdomiu radi
niu. Jis dabar konservuojamas. 
Bus mėginama išaiškinti, kam pa
tranka priklausė, kur buvo nau
dota ir kodėl įmūryta į pastato 
pamatus.

VIII-sis kurčiųjų poetų vaka
ras įvyko Lietuvos kurčiųjų drau
gijos tarprajoniniuose Panevė
žio kultūros namuose. Į vakarą 
atvyko kurtieji poetai iš įvai
rių Lietuvos vietovių: iš Kauno 
— Leonarda Paršelienė ir Vaido
tas Bieliūnas, iš Utenos — Sta
sys Karanauskas, iš Panevėžio — 
Vilius Glušokas, iš Vilniaus — 
Genovaitė Bagočiūnienė, iš Kel
mės rajono — Sofija Armonavi- 
čiūtė, o su jais įsijungė ir Lietu
vos kurčiųjų draugijos tarprajo
ninės valdybos pirm. Alina Braz- 
džiūnienė. Vyravo pakili ir drau
giška nuotaika. Gražiai progra
mai vadovavo Panevėžio kurčiųjų 
kultūros namų direktorė Genovai
tė Sipavičienė. Buvo nutarta pa
ruošti ir išleisti šio susitikimo 
dalyvių eilėraščių Knygą “Nevys
tanti Lietuvos gėlė”.

Vytauto Didžiojo karo muzie
jus surengė IV-siom pasaulio lie
tuvių sporto žaidynėm skirtą pa
rodą “Sportas Lietuvoje 1918- 
1940 metais”. Prieškarinį nepri
klausomos Lietuvos sportinį gy
venimą atskleidė nuotraukos, do
kumentai, knygos, laikraščiai ir 
žurnalai, laimėti prizai ir diplo
mai, sporto inventoriaus pavyz
džiai, asmeniniai sportininkų daik
tai. Lietuva 1924 m. dalyvavo Pa
ryžiaus olimpiadoje, 1928 m. — 
Amsterdamo ir 1936 m. — Berly
no. Paroda atspindėjo lietuvių 
sportininkų įsijungimą į šias olim
piadas, įvairių sporto šakų pirme
nybes bei šventes. Jos įdomūs ro- 
diniai bus perkelti į Kauno sena
miestyje baigiamas remontuoti 
patalpas, kuriose įsikurs Vytau
to Didžiojo karo muziejaus sporto 
skyrius, ateityje tapsiantis Lie
tuvos sporto muziejumi.

Povilo Višinskio (1875-1906), 
kultūrininko, tautinio atgimimo 
žadintojo, atminimą šiauliečiai 
įamžino pačiame miesto centre pa
statytu paminkliniu biustu. Jį su
kūrė Kaune gyvenantis radviliš
kietis skulptorius Stasys Žirgu
lis su architektais Edmundu 
Makštučiu ir Valentinu Mazuro- 
niu. Paminklas pastatytas visuo
menės suaukotomis lėšomis. Prieš 
trejus metus kilusį sumanymą įgy
vendino organizacinis komitetas, 
vadovaujamas rež. Gyčio Padegi
mo, talkinamas Lietuvos kultūros 
fondo, Šiaulių miesto vadovų, 
meno žmonių. Nedidelė dalis nuo 
paminklo pastatymo atlikusių 
pinigų buvo panaudota vardinei 
P. Višinskio stipendijai įsteigti. 
Pirmąja stipendininke tapo Šiau
lių pedagoginio instituto penkta
kursė lituanistė Živilė Budrevi- 
čiūtė. P. Višinskis, gimęs Ušnė
nuose, dabartiniame Kelmės rajo
ne, yra baigęs Šiaulių gimnaziją, 
gyvenęs Kurtuvėnuose, Šiauliuose 
ir Vilniuje. Sirgdamas vėžiu mirė 
Berlyne, palaidotas Vilniaus Ra
sų kapinėse.

Lietuvos operos ir baleto teat
ras Vilniuje 1990-91 m. sezoną 
užbaigė premjeriniu A. Glazuno- 
vo baleto “Raimonda” spektakliu. 
Tai buvo jau trečias šio klasiki
nio baleto pastatymas Lietuvoje. 
Pirmosios premjeros A. Glazuno- 
vo “Raimonda” susilaukė 1933 m. 
senajame Kauno teatre. Antroji 
premjera po poros dešimtmečių 
įvyko senajame Lietuvos operos 
ir baleto teatre Vilniuje. Tada 
ją paruošė baletmeisteris M. Moi
sejevas su geriausiais to laiko
tarpio dviejų pagrindinių vaid
menų atlikėjais Genovaite Saba
liauskaite ir Henriku Baniu, Ta
mara Sventickaite ir Henriku Ku- 
navičiumi. Trečioji “Raimondos” 
premjera buvo paruošta naujuo
siuose Lietuvos operos ir baleto 
teatro rūmuose Vilniuje. Pasta
tymui vadovavo baletmeisteriai 
A. Andrejevas ir N. Stukolina iš 
Leningrado bei jų asistentas E. 
Bukaitis. Pirmą vakarą pagrin
dinius vaidmenis atliko Jolanta 
Valeikaitė ir Petras Skirmantas, 
antrą vakarą — Viltis Algutytė 
ir Algirdas Stankevičius. Sceno
vaizdžius ir šokėjų aprangą su
kūrė dail. Henrikas Ciparis. Ne
lengvas virtuoziškai instrumen
tuotes A. Glazunovo muzikos 
problemas turėjo išspręsti diri
gento Alvydo Šulčio diriguoja
mas orkestras. y. jįsį
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999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ: IMA UŽ:

Raudonoji tvirtovė Amerikos pašonėje
Turistiniai vienos savaitės įspūdžiai iš dar besilaikančios komunizmo tvirtovės

90-179 d. term. ind. ... 
180-364 d. term. ind. ...
1 metų term, indėlius ..
2 metų term, indėlius ..
3 metų term, indėlius .. 
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metųGIC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
RRSP, RRIFirOHOSP
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 9 % 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 91/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 91/4% 
Taupomąją sąskaitą ...... 71/4%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 71/z% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53A%

8 % 
8 %
8 % 
8’/4% 
8'/4% 
8’/4%
9 % 
9’/4% 
91/4%
8 %

Asmenines paskolas 
nuo ................ 113/4%

Sutarties paskolas 
nuo ................ 113/4%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 101/4%
2 metų ................. 10’/2%
3 metų ................. 103/4%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 93/4%

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 50 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Varadero paplūdimiai
Anksti pakylame pasivaikš

čiojimui pajūryje. Pakrantėje 
jauni vyrai meškerioja, atrodo, 
neturi darbo ir pragyvenimo. 
Jūra daužosi, ir bangos šniokš
damos ritasi į pakrantę vieš
bučio paplūdimyje.

Pakraštyje daug koralinių 
akmenų, be batų negali eiti 
į vandenį. Niekas šioje vietoje 
ir nesimaudo, visi susispietę 
prie baseino. Nors pajūrys 
smėlėtas, bet visa pakrantė 
prisėta koralinių akmenų. Ne
toliese ilgas cementinis tiltas 
į jūrą, ant kurio irgi keletas 
meškeriotojų juodų vyrukų. Pa
klausiam, ką sumeškeriojo. Pa
rodo keletą nedidelių žuve
lių, kurias suvėrę ant šniūre
lio laiko įmerkę vandenyje.

Bunkeriai
Eidami toliau pakrante, pa

siekiam išcementuotą storo
mis sienomis rūsį-nerūsį, ku
rio viršus užpiltas žemėmis. 
Ten auga nedidelės pušelės. 
Sienoje j jūros pusę siauri 
langeliai, pro kuriuos žvilg
telėjus į vidų matosi išcemen- 
tuota nemaža patalpa su duri
mis, vedančiomis tolyn nuo 
kranto. Viduje tuščia, nieko 
nėra. Aiškiai matosi, kad tai 
bunkeris. Toliau į kitą vieš
bučio pusę randam antrą tokį 
pat bunkerį, su toliau išeinan
čia anga, uždaryta metalinė
mis durimis.

Pasirodo, Kuba stipriai ruo
šėsi gintis nuo Amerikos inva
zijos — statė pajūryje bunke
rius arčiausiai Floridos esan
čiose pakrantėse. Prie “Oasis” 
viešbučio tebestovi tam tikslui 
pastatyti du bunkeriai. Reikia 
manyti, kad to pajūrio ruože 
yra ir daugiau tokių bunkerių, 
kurie gražiai užmaskuoti, kad 
iš jūros pusės nematytum. Dik
tatorius Castro nesigailėjo lė
šų tokių apsigynimo bunkerių 
statybai. Kuba turi beveik še
šis tūkstančius kilometrų il
gio jūros pakrančių, tad rei
kėjo skirti milžiniškas lėšas 
tiems reikalams. Tai nuskur
dino kubiečių gyvenimą.

Pusryčiai
Grįžtame į viešbutį pusry

čiams. Šiuo metu viešbutyje 
nedaug turistų, visi vienai ar 
dviem savaitėm atvažiavę. Ta
čiau tarnautojų labai daug — 
pilni kampai, net nesusigau
dai ką visi veikia. Valgis, duo
damas tris kartus per dieną, 
yra geras. Gėrimai prie basei
no baro per visą dieną iki va
karo — nemokamai. Prie valgio 
duodama daug vaisių: bananų, 
apelsinų, greifrutų. Ypač geri 
ir labai sultingi citrininiai 
vaisiai.

Pajūriais
“Oasis” viešbutis turi nedi

delį autobusiuką, kuris kiek
vieną dieną du kartus nemoka
mai veža į centrinį Veradero 
paplūdimį. Tuo pasinaudoda
mi, tuoj po pusryčių pajūrio 
keliu važiuojame į to miestu-

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.

CHOICE Si 
IN THE

“Ali 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 -

Don Kichoto paminklas Kubos Varadero pajūryje

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

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

ko ir kartu paplūdimio cent
rą. Netoli mūsų viešbučio prie 
kanalo, kuris kerta pusiasalį, 
statomas didelis naujas vieš
butis. Prie jo iškilęs aukštas 
kranas kėlė į viršų statybinius 
blokus, kur sienos jau buvo iš
kilusios iki keliolikos aukštų. 
Pasak autobusiuko šoferio, šio 
viešbučio statyba vyksta jau 
keletą metų, o užbaigimo vis 
nematyti.

Kanalas platus. Juo plau
kioja nemaži laivai, bet van
dens paviršius pilnas alyvos 
dėmių. Per kanalą veda pake
liamas tiltas, kuriuo važiuo
jam į miestelį. Geras asfaltuo
tas, platus kelias veda pajū
riu. Iš dešinės plakasi jūra, 
o kairėje išsistatęs miestas. 
Daug įvairaus dydžio namų ir 
namukų, beveik nematyti jo
kių parduotuvių. Šioje jūros 
pakrantėje atrodo nėra mau
dyklių, nes krantas nusėtas 
juodais vulkaninės kilmės ak
menimis.

“Vila Cuba”
Autobusiukas, pavažiavęs 

kelias mylias pajūrio keliu, 
pasisuka kairėn ir neilga gat
vele pasisukinėjęs sustoja 
prie nedidelių namukų. Tai 
“Vila Cuba” rajonas. Nuo čia 
tik keletas žingsnių iki iš
garsinto Varadero paplūdi
mio. Pakrantėje auksinis smė
lis ir paplūdimys nusitęsia į 
abi puses tolyn, kiek tik akys 
užmato. Turistinės brošiūros 
reklamuoja, kad smėlėtas pa
plūdimys tęsiasi per 20 km. 
Jūros vanduo švarus, neužterš
tas, mėlyna spalva atsišvie- 
čia. Saulė beria karštus spin
dulius, ir temperatūra sukasi 
apie 80°F. Pajūryje išsisklaidę 
tokiame dideliam plote ne per 
daug žmonių, girdisi vien ang
lų kalba. Tai vis kanadiečiai. 
Matosi ir daug kubiečių — šei
mos su vaikais.

Išsirengiam ir basi pasilei- 
džiam geltonu smėliu tolyn, 
kur vos įmatomas tolumoje ki
tas viešbutis. Brendam per 
smėlį kone valandą laiko. Jau 
suplukę ir ištroškę. Jonas vis 
filmuoja jūrą, pakrantes ir 
žmones. Ritamės į pakrantę 
kuo nors troškulį numalšinti. 
Pasirodo, problemos nėra — 
netoli kranto pardavinėjamas 
alus ir kiti gėrimai imtinai 
su “Coca Cola”. Butelis — 1 
JAV doleris. Čia jau geresnė 
situacija negu Bulgarijoje ir 
Rumunijoje, kur gatvėje jokio 
gėrimo negalėjau gauti nusi
pirkti, nes nebuvo privačių 
prekybininkų. Kuboje maži 
kioskai ir krautuvėlės dar 
veikia. (Bus daugiau)
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LIETUVIŲ
kreditoPARAMA KOOPERATYVAS
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MOKA:
% už 90 dienų term, indėlius 
% už 6 mėnesių term, indėlius 
% 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 OHOSP (variable rate) 
7.25% už taupymo sąsk. (gyvybės drauda) 

7.50% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
5.75% už kasd. pal. čekių sąsk.
5 % už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 11.75%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų .....
2 metų .....
3 metų .....

(fixed rate)

10 %
10.25%
10.50%

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ..... 9.75%
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per milijonus dolerių

Masti Kredito kortelė

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

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r.- 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

T '"r V,- '-f ”■

Telefonas 532-1149
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A. W. GARBENS REAL ESTATE INC. 
1211 Gorham St. Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y 7V1, 
Telefonai: (Toronto linija) 41 6-773-9591, 

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

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

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

BALTIC CONSTRUCTION
Namų Įrenginiai ir pataisymai:

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

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

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

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
/lllr»tnto 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) z IiISTmIG Islington, Ontario M9B 1 A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Manager, Multilingual
& Access Services —
Toronto is a multicultural city, where cultural and ethnic diversity is 
welcomed and appreciated. We are committed to ensuring that all City 
services are available and accessible to all members ot Toronto's diverse 
population. We are seeking a dynamic professional who shares our 
commitment to access and who can oversee the development and 
implementation of a multicultural, linguistic and access policy.

Reporting to the Director of the Information and Communication Services 
Division in the Department of the City Clerk, you will apply your proven 
management skills to the supervision of staff who provide translation/ 
interpretation, community liaison and access services. You will monitor 
and consult with senior staff in City departments to assess needs, develop 
as well as implement language and multicultural access policies and 
procedures. In addition to supervising translation/interpretation and 
community liaison staff you will manage the purchase of external inter
preting services and the internal volunteer interpretation network. You 
will also represent the City of Toronto in meetings with community and 
ethnic groups to discuss City services and programs in relation to their 
needs.

Highly motivated and sensitive to cultural issues, you are committed to 
multicultural access and are able to develop and sustain effective working 
relationships with a wide range of community groups and outside agencies. 
You hold an appropriate university degree, or approved equivalent 
education, together with management experience in a translation/ 
interpretation environment, and experience in project management, data 
analysis, staff supervision and motivation, and community liaison. Second 
language skills would be an asset. This position pays $49,018 - $61,259 
per annum plus an excellent benefits package, workplace daycare and 
fitness centre.

Please submit your resume, in confidence by Friday, September 13, 
1991, quoting File No. 91-110 to: Keith Fielding, Director, Personnel 
Services Division, Management Services Department, 2nd Floor, 
West Tower Entrance, City Hall, Toronto, Ontario M5H 2N2

The City of Toronto is an equal opportunity employer and encourages 
applications from qualified women, members of racial minorities, native 
peoples and people with disabilities.

*3Please call 392-7996 for the Telecommunication Device for the Deaf 
(TDD)

Skautų veikla
• A.a. v.s. Petro Balso atmi

nimui aukos Lietuvoje organizuo
jantiems skautams: $25 - K. O. Ase- 
vičiai; $20 - A. Šetikienė, N. A. Si- 
monavičiai, V. F. Skrinskai, E. M. 
Kazakevičiai, V. Sendžikas, H. Ste- 
paitis, J. Poška, M. Gverzdienė, 
K. Batūra, St. M Šetkai, St. F. Ja- 
nušoniai, J. Vyšniauskas; $10 - D. 
Keršienė, VI. Morkūnas, Z. Stau- 
gaitienė, J. Bušauskienė, Sig. St. 
Zubrickai, Alg. J. Zubrickai, J. 
S. Sendžikai, P. Šukys, J. J. Šarū
nai, J. P. Kalainiai, A. Paulionis; 
$5 - P. Polgrimas; $4 - J. Stundžie
nė; $2 - Meškauskas. Dėkojame.

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

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

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namu įvertinimas

City of Toronto @ H®

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus__ .
geresnei savo ateičiai

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

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
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

AMBER GLOBUS LTD.
LATVIJOS PATARNAVIMAI 
BALTIJOS RESPUBLIKOMS

- skubiai, pigiai pristatome įvairaus svorio siuntinius per 3 
savaites - pristatome vertingą valiutą jūsų artimiesiems 
asmeniniu būdu (tik 10% už patarnavimą)

- parūpiname lėktuvų ar traukinių bilietus (Toronto-Vilnius- 
Toronto kaina nuo $1000-$1200)

- iškvietimus ir vizas
- bet kokių kelionių drauda (įskaitant ir Kanados lankytojams 

-tik $1.00 (dieną)

Smulkesnę informaciją teikia:
2300 Bloor St. W., 2-ras aukštas, 

Toronto, Ontario M6S 1P2.
Tel. (416) 604-9750 arba (416) 604-9751. 

FAX (416) 604-9748.
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KAI GYVYBĖ PAVOJUJE
MIELIEJI TAUTIEČIAI!
Kreipiuosi į Jus su dideliu pra

šymu ir tikiu, kad mano šauksmas 
bus išgirstas.

Aš gyvenu Lietuvoje, Kretingo
je. Man 42 metai. Turiu du sūnus. 
Po Černobylio avarijos susirgau 
mielomos liga (MORBUS MIELO- 
MATOSUS), kuri buvo nustatyta 
1989 m. birželio mėn. Kaune. Man 
būtina atlikti kauly smegenų per
sodinimą. Kadangi Lietuvoje ne
buvo galimybių tolesniam gydy
mui pagal man būtiną chemijos 
kursą VAD, 1990 m. sausyje krei
pėmės į profesorę N. E. Andreje
vą (antrą Maskvos klinikinę ligo
ninę), kur iki šiol ir gydžiausi pa
gal schemą VAD, mane labai efek
tyviai paveikusią.

Ryšium su kaulų smegenų perso
dinimo būtinumu, kartu su Moks
lų akademijos Ekonomikos ir prog
nozavimo instituto moksliniu 
bendradarbiu draugu, mokančiu 
angliškai, Viktoru Efimovu, krei
pėmės į JAV hematologus ir gavo
me dr. Bart Barlogie teigiamą at
sakymą. Šis profesorius iš Arkan-

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

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

Tel. 762-9190

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.

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 
1991 metais!

Dar turime laisvų vietų skridimams į Lietuvą:
rugsėjo 13 iki rugsėjo 29 arba spalio 6
spalio 11 iki spalio 27. ////MS
Galime parūpinti 
vizas ir viešbučius. 

Maloniai kviečiame naudotis mūsų paslaugomis:
* Užsakant keliones į Lietuvą ir kitas pasaulio šalis
* Gaunant vizas į Lietuvą
* Sudarant iškvietimus giminėms bei draugams iš Lietuvos 
viešnagei į Kanadą

* Išperkant bilietus giminėms iš Lietuvos į Kanadą
* Išperkant draudimus visais atvejais
* Užsakant pervežimą autobusu Montrealis-Torontas-Montrealis
* Perduodant vaistus ir pinigus giminėms bei draugams Lietuvoje
* Užsakant ekskursijas po Torontą ir jo apylinkes lietuvių kalba 
(nuo gegužės 19d.)

* Siunčiant proginius sveikinimus į Lietuvą

Jei kas norėtų perduoti vaistus ar pinigus savo giminėms 
Lietuvoje, prašome kreiptis į mūsų įstaigą iki rugsėjo 10 d.

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

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

zaso universiteto medicinos mo
kyklos 1990 m. birželio mėn. para
šė, kad sutinka persodinti man 
kaulų smegenis. Nusiuntėme ligos 
išrašą 1991 m. gegužės mėn. ir ga
vome teigiamą atsakymą.

Brangieji tautiečiai, problema 
ta, kad gydymui reikia 50,000 do
lerių, kurių nei Lietuvoje, nei So
vietų Sąjungoje per tą laiką nega
lėjome gauti. Todėl kreipiuosi į 
Jus finansinės pagalbos. Širdyje 
tikiu, kad atsiras žmonių, kurie 
padės man, išgelbės mane.

Vladas Vaičius, 
Lietuvos Respublika, 235700 Kretinga, 
Savanorių (buvusi Gegužės pirmosios) 
gatvė 50-24. Namų tel. (012-58J-538-84

SPAUDOS LAISVĖ
Šiuo metu turime tokią spaudos 

laisvę, kokios galbūt neturėjome 
nė anais jaunų dienų laikais. Kai
rioji (ir kartu didžioji) spauda 
praktiškai ironizuoja ir sabotuo
ja nepriklausomos Lietuvos sie
kius, tačiau mažoji dešinioji spau
da vis labiau stiprėja ir didėja. 
Atrodo, kad žmonės pradeda at
skirti pelus nuo grūdų, nors žmo
nių protuose dar daug sumaišties. 
Mat iki šiol lietuviui sunku įsi
vaizduoti, kad spauda gali tyčia 
skleisti melą, dezinformaciją, ne
pilną tiesą, iškreiptą tiesą.

Tik vienas “Respublikos” dien
raščio (raudono) žurnalistas Jan
sonas buvo teismo nubaustas už 
labai aiškų deputato šmeižtą. O 
tokių atvejų kairiųjų spaudoje 
pilna. Teisėsaugos organai ne
gali pilnai atlikti savo funkci
jų dėl okupacinių organų trukdy
mų. Mažiausiai pusė miestų po
licijos tik ir laukia momento, 
kada pereiti Maskvos pusėn. N.N.

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM
DENMARK NORWAY SWEDEN

Lietuviai Vilniuje protestuoja prieš onionininkus, kurie vykdė respublikoje smurtinius veiksmus

AMERIKA PRIPAŽINO.
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris Genscher pažymėjo 
Baltijos valstybių užsienio rei
kalų ministeriams, kad Vokie
tija turi istorinę atsakomybę 
Baltijos kraštų atžvilgiu, nes 
jie buvo užimti, kai Stalinas 
sudarė sandėrį su nacių Vokie
tija.

Kancleris Kohl’is pažadėjo, 
kad vokiečiai prisidės paleng
vinti sunkų procesų pereiti į 
laisvą ekonomiką, priminda
mas senas nuo XIV-to šimtine 
čio prekybos tradicijas su Bal
tijos kraštais.

Taip pat pažadėjo pagalbą 
įstoti į Europos valstybių bend
ruomenę, jei baltiečiai to no
rės.

Latvijos užsienio reikalų 
ministeris pareiškė, kad pir
miausia reikia ekonomiškai 
atsipalaiduoti nuo Maskvos. 
Baltiečiai nesijaučia laisvi 
nuo Sov. Sąjungos ekonomikos, 
nes ir pastaroji yra reikalin
ga baltiečių produktų. Pasta
rieji norėtų prekiauti su sovie
tų respublikomis ir Vakarais.

Estijos užsienio reikalų mi
nisteris pažymėjo, kad Baltijos 
valstybės gali atlikti reikšmin
gą vaidmenį tarp Rytų ir Vaka
rų. Per 50 metų baltiečiai ge
rai pažino Rusiją, gal net ge
riau negu patys rusai.

Britai svarstys
Britų vyriausybė, kaip pra

neša Reuterio agentūra, yra 
pasiryžusi svarstyti kompen
sacijos klausimą dėl baltiečių 
aukso, kuris šiuo metu būtų 
vertas 160 mil. dol. (Kiti šalti
niai nurodo 190 mil. dol.). Bri
tai baltiečių auksą pardavė 
1967 m., susitariant su Sov. Są
junga dėl britų turto kompen
savimo.

Per Vilniaus radiją buvo 
skelbiama, kad Lietuvai bus 
sugrąžinti ir kai kurių amba
sadų pastatai.

Humanitarinė pagalba
AmeriCares šalpos organi

zacijos pasamdytas lėktuvas, 
kaip rugpjūčio 29 d. praneša 
LIC, nusileido Vilniaus ora- 
uostyje su $1,400,000 vertės 
vaistų, maisto ir medicininių 
įrengimų.

Šią neeilinę siuntą palydė
jo grupė gydytojų, vadovau
jami Lietuvių kat. religinės 
šalpos medicininės pagalbos 
komiteto narės dr. S. Bajorū
naitės. Kartu keliavo Ameri
kos spaudos ir televizijos at
stovai.

Tai jau antroji siunta. Pir
moji Lietuvą pasiekė š. m. va
sario 17 d. Šioje siuntoje yra 
84,000 svarų medicines pagal
bos.

AmeriCares steigėjas ir ta
rybos pirm. R. C. Macauley, 
pareiškė, kad vaistų ir farma
kologinių reikmenų trūkumas 
Lietuvos ligoninėse kliniko
se ir našlaičių prieglaudose 
yra labai jaučiamas. Ameri
Cares vadovybė yra nuspren
dusi tęsti ir tolimesnę pagal
bą Baltijos kraštų žmonėms.

Tą pačią dieną, kai Vilniu
je leidosi lėktuvas su gėrybė
mis Lietuvos žmonėms, iš Det
roito pajudėjo World Medical 
Relief 40 pėdų ilgio konteine
ris su $2,250,000 vertės vais
tų ir medicinėnės aparatūros 
Lietuvai. Ši siunta buvo or
ganizuota Lietuvos vyčių “Pa
galba Lietuvai” komiteto, ku
riam vadovauja R. Borisas.

Liepos ir rugpjūčio mėne
siais organizaciją “Caritas” 
Kaune pasiekė trys Lietuvių 
kat. religinės šalpos medici
niniai kompiuteriai, kurių 
vertė —$1,481,000.

Šiomis dienomis pajudėsią 
iš Rotterdamo Amerikos val
džios finansuojamas daugiau
sia antibiotikų konteineris, 
$1,488,000 vertės.

Kitos žinios
— Sov. Sąjungos gynybos mi

nisteris gen. J. Šapoškinovas 
prižadėjo AT pirmininkui V. 
Landsbergiui Lietuvos jau
nuolius paleisti iš sovietų 
armijos. Taipogi į Vilnių siun
čiama delegacija tartis dėl 
sovietų kariuomenės Lietu
voje.

— Lietuvos vyriausybė kont
roliuoja KGB būstinės pastatą 
Vilniuje. Sov. armijos vadas 
Pabaltijyje V. Mironovas tarė
si su V. Landsbergiu dėl OMO- 
No dalinių išvedimo iš Lie
tuvos.

— Sovietų olimpinis komite
tas remia Baltijos kraštų vy
riausybių nusistatymą olim

LIETUVIŲ VAIKŲ 
DARŽELIS, 

vedamas Nekalto Prasidė
jimo Marijos seserų, jau 
registruoja vaikučius nuo 
2,5 iki 6 metų amžiaus 
ateinantiems mokslo me
tams. Skambinti telefonu 
534-5773 Toronte.

piadoje dalyvauti atskirai su 
savo sportininkais.

— Sovietų vidaus ministerija 
įsakė savo kariniams dali
niams Lietuvoje išsiformuoti 
ir ginklus perduoti centro pa
reigūnams. Maj. B. Makutino- 
vičius, kalbėdamas Vilniaus 
įguloje, patvirtino gavęs iš 
Maskvos tokį įsakymą, kurį vyk
dysiąs. Paskutinėmis žinio
mis, OMON’o daliniai pasitrau
kė iš Lietuvos.

— Rugpjūčio 29 d. sovietų par
lamentas nubalsavo baltiečių 
nepriklausomybės klausimą 
įtraukti į sekančios savaitės 
darbotvarkę. j.A.

KANADOS MOSTAS...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tuva tikisi iki metų pabaigos 
į rinką paleisti savąjį litą. Lie
tuvos ekonomijos ministerio 
pirm, pavaduotojas Vytas Na
vickas numato pasirašyti su
tartis, liečiančias transporto 
priemonių perėmimą.

Faktai ir nuomonės
Ne viskas tuo tarpu dar ži

noma net ir artimiausiems 
įvykių stebėtojams bei kores
pondentams. Ne viskas žinoma 
ir įvykių dalyviams bei per
mainų vairuotojams. Komen
tarai ir spėliojimai, užplūdę 
spaudos puslapius ir televizi
jos ekranus, neleidžia nukryp
ti visuomenės dėmesiui. Ta
čiau nereikėtų pasimesti tarp 
faktų ir nuomonių. Vienas da
lykas šiandien yra aiškus: Lie
tuva, Latvija ir Estija atverčia 
naują savo istorijos puslapį. 
Kad bus sunkumų ir problemų 
taipgi aišku. Bet laisvam žmo
gui visa tai bus lengviau pa
kelti — kiekvienas įnašas įgau
na kitą prasmę. O ir palengvi
na, kai skaitome: “Gorbačiovas 
— praeities vyras” arba “So
vietų Sąjunga subyrėjusi”. Snk.

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 g.A. m.l.s. ll.b.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a. 
viceprezidentas

Telefonai - (416) 864-2734 
1-800-387-1883 (toll free)

. 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

Kanados armėnų bendruome
nės vadovybė atsiuntė šį sveiki
nimą Kanados lietuvių bendruo
menei: “Šiuo istorijos momen
tu mes džiaugiamės drauge su 
jumis Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimo proga. Mes ti
kime, kad įžengdami į naują 
laisvės erą, galėsime drauge 
dirbti bei klestėti būsimų kar
tų ateičiai”. Pasirašė pirm. K. 
Chitlian.

Juozas (Joseph)
NorRus

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

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius'' l-me aukšte.

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

west realty Inc., realtor 
an independent member broker

QnlUI£ DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

I V O IT C f-I IT O INSURANCE IJ IvILlJ II FL 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

®>
Tel. 233-3334FAX 233-0285

3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1 K8
Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse.

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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LIETUVOS DŽIAUGSMO ŠVENTĖ
Iki šiol mūsų iškilmės būdavo liūdesio išraiška. Laisvajam 

pasauliui pripažinus Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomy
bę, Toronte rengiama Lietuvos džiaugsmo šventė RUGSĖJO 15, 
SEKMADIENĮ. Numatyti du pagrindiniai renginiai: PADĖKOS 
MIŠIOS ŠV. MYKOLO KATEDROJE 2 V.P.P. IR VAKARONĖ - 
PRIĖMIMAS LIETUVIŲ NAMUOSE 4 V.P.P. Į Šias iškilmes kvie
čiami Kanados valdžios pareigūnai, lietuvių bičiuliai, talkinę 
Lietuvai atgauti nepriklausomybę. Padėkos Mišias su kitais kuni
gais atnašaus ir pamokslą sakys vysk. Paulius Baltakis, OFM. Pa
maldas rengia Kanados lietuvių kataliku centras ir Kunigų vie
nybė, vakaronę-priėmimą — KLB Toronto apylinkės valdyba. Visi 
tautiečiai iš Toronto, Mississaugos ir kitų vietovių kviečiami gau
siai dalyvauti. Organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.

BALTIEČIŲ FEDERACIJA KANADOJE rugsėjo 8, sekma
dienį, 6.30 v.v. Harbour Castle Westin viešbutyje Metropolitan 
Ballroom rengia Lietuvos, Latvijos ir Estijos “Laisvės vakarie
nę”. Priėmimas — 6.30 v.v., o vakarienė — 7 v.v. Įėjimas — $50 as
meniui, Įskaitant vakarienę su vynu. Tarptautinės prekybos mi- 
nisteris M. Wilsonas praneš apie savo kelionę Baltijos kraštuose. 
Bus rodoma ir vaizdajuostė iš jo kelionės. Informacija teikiama 
ir įėjimo bilietai gaunami Krizės centre, Toronto Lietuvių namuo
se. Tel. 588-6225. Inf.

Juodojo kaspino dienos minėjime rugpjūčio 23 d. Toronto miesto rotušės aikštėje. Iš kairės: Ch. Korwyn-Kuczyns- 
ki, T. O’Donohue - Toronto miesto tarybos nariai, Aldona O’Donohue, Estijos konsulas I. Heinsoo, Kanados par
lamentaras J. Flis Nuotr. St. DabkausTO RO N T1

B MONTREAL®

Anapilio žinios
— Rugpjūčio 31, šeštadieni, pa

laidota a.a. dail. Anastazija Ta
mošaitienė, 80 m. amžiaus.

— Mūsų parapijos choras po 
vasaros atostogų renkasi savo 
pirmajai repeticijai rugsėjo 8, 
sekmadienį, 10 v.r. Tą dieną cho
ras jau giedos per 11 v.r. Mišias. 
Choro valdyba kviečia ir naujus 
narius choran įsijungti. Tuo rei
kalu prašome skambinti choro 
pirmininkui Rimui Paulioniui 
tel. 249-1305.

— Lietuvių vaikų darželis ve
damas N. Pr. Marijos seserų, jau 
registruoja ateinantiems mokslo 
metams vaikučius nuo dviejų su 
puse metų iki 6 m. amžiaus. Jie 
bus mokomi kvalifikuotų ir lie
tuviškai kalbančių mokytojų. Re
gistruotis telefonu: 534-5773.

— Mišios rugsėjo 8, sekmadienį, 
9.30 v.r. už Benediktą Racevičių 
(mirties metinės), 11 v.r. už para
piją; Wasagoje 11 v.r. už Rakaus
kų ir Stirnų šeimų mirusius.

— Lietuvos kankinių šventė - 
mūsų parapijos atlaidai bus rug
sėjo 22, sekmadienį.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 320 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: R. Matiliauskas, prof, 
dr. Jokūbas Minkevičius, G. Va- 
lickas iš Vilniaus; dr. Ant. Oželis 
iš Šilutės; inž. E. Oželytė iš Kings- 
tono; M. P. Barteškai iš Montrealio.

— LN biblioteka veikia trečia
dieniais ir sekmadieniais nuo 1.00 
v.p.p. iki 3.00 v.p.p.

— LN valdybos posėdis — rugsė
jo 8, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

Aukos slaugos namams
$1,333.78 — Osvaldas Delkus; 

$1,000 — V. M. Miceikos, Simcoe, 
Ont.;$25 — B. Jonaitis, Creemore, 
Ont. A.a. Editos Ulickienės atmi
nimui aukojo: $100 — J. Aniol, 
Z. Ščepanavičienė, J. Yčas; $50-V. 
Anysienė, R. R. Weese, Kleinburg, 
Ont., L Meiklejohn; $25 — O. Jaki
mavičienė, V. V. Staškūnai, A. 
Monstvilienė; $20 — J. H. Lasiai,
O. Juodviršienė, O. Juodišienė, 
J. Poška, E. Juodkojienė, O. J. P. 
Maniuškai, Z. Senkuvienė, M. Žy- 
vatkauskienė, O. Dumčienė, J. T. 
Gustainiai, V. S. Stanaičiai, J. A. 
Pūkai, E. Bartminas, A. Vaičiūnas, 
Iz. Kandrotienė, M. Dambarienė, 
V. Yčienė, A. Langas, P. R. Staus
kai, S. V. Liuimos, E. Šernienė, 
M. Vaškevičienė, H. Stepaitis, B. 
Jonynienė, L. J. Adomavičiai, V. 
Dagilis, B. Sapijonienė, J. Pace- 
vičienė, L. V. Matulevičiai, E. Jas- 
kienė, J. A. Aušrotai, London, Ont., 
L. B. Zabulioniai, S. Pamataitis, 
D. Chainauskas, V. Leveris, E. 
Zakarzevskienė, R. Novog; $10 —
P. Šimkus, S. Dervinienė, O. Ko
walski, M. Jasonytė, A. Tautkuvie- 
nė, D. Keršienė, M. Statulevičie- 
nė, A. Tautkus; $7 — V. S. Kulma- 
tickai; $5 — J. Janušas. Iš viso sta
tybos fonde yra $625,510. Aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose.

Toronto Maironio mokykla 
susilaukė $1000 aukos iš a.a. 
Jono Maniuškos palikimo. Dėko
jame giminėms bei testamento 
vykdytojams. Vedėja

1 991 -1 992 METŲ
TORONTO MAIRONIO MOKYKLOS 
NAUJŲ MOKINIŲ REGISTRACIJA 
Prašome užpildyti:

Mokinio pavardė, vardas

Gimimo data_____________ _____ _______

Adresas ir telefonas_______________

Registracijos mokestis S50.
Siųsti . Irenai Wilkinson, 2783 Kinnerton Cres., 

Mississauga, Ont. L5K 2B3 (telefonas 822-0302)

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pirmąjį mėnesio ketvirtadie

nį, rugsėjo 5, tretininkų Mišios 
10 v.r.

— Pirmąjį mėnesio penktadienį, 
rugsėjo 6, Šv. valanda ir Mišios 
7 v.v. Ligoniai lankomi namuo
se ir prieglaudose iš anksto susi
tarus. Išpažinčių klausoma prieš 
kiekvienas Mišias.

— Pirmąjį mėnesio šeštadienį, 
rugsėjo 7, Gyvojo rožinio drau
gija renkasi maldai 10.30 v.r., o 
Mišioms — 11 v.r. “Vilniaus” rū
muose. Mišios pensininkams — 
5 v.p.p.

— Rugpjūčio 30 d. palaidotas 
a.a. Kazys Lembertas, 75 m.

— Parapijos biblioteka, kuriai 
vadovauja P. Jurėnas, pradės 
veikti rugsėjo 8 d.

— Parapijos choro repeticija 
— rugsėjo 12 d., 7 v.v., muzikos 
kambaryje.

— Platinami bilietai po Mišių 
“Šėpos” teatro, atvykusio iš Vil
niaus, spektakliui, kuris vyks 
Prisikėlimo salėje rugsėjo 8, sek
madienį, 4 v.p.p.

— Mišios rugsėjo 8, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Nijolę Fišer, 
9.20 v.r. — už a.a. Joną ir Oną Ali
šauskus, 10.15 v.r. — už a.a. Agotą 
Olekienę, Juozą Jukną, Kazimie
rą Juodviršį, 11.30 v.r. — Padėkos 
Mišios už Lietuvos laisvę.

A.a. dail. Anastazija Tamošai
tienė, 80 m. amžiaus, palaidota 
rugpjūčio 31 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje. Laido
tuvių išvakarėse pagrindinis su 
veįione atsisveikinimas įvyko 
Turner & Porter laidotuvių kop
lyčioje. Gausūs dalyviai jungė
si į Lietuvos kankinių parapijos 
kelbono kun. Jono Staškaus mal
dų pynę. PLB valdybos ir savo 
šeimos vardu atsisveikino Irena 
Lukoševičienė, po kurios KLB 
vardu kalbėjo Algirdas Vaičiū
nas. Iš Montrealio atvykusi “Ne
priklausomos Lietuvos” redak
torė Birutė Nagienė su velione 
atsisveikino laikraščio ir “Vai
vorykštės” sambūrio vardu. Vę- 
lionės pageidavimu, vietoj gė
lių pasirinktinai aukos buvo ski
riamos lietuviškai spaudai.

Laidotuvių apeigos prasidė
jo Lietuvos kankinių parapijos 
šventovėje Mišiomis, kurias at
našavo prel. dr. P. Gaida. Pa
mokslą pasakė kleb. kun. J. Staš- 
kus, skaitinius skaitė R. Paulio- 
nis, giedojo ir vargonavo muz. 
D. Viskontienė. Prie kapo atsi
sveikino Tautodailės instituto 
pirm. dr. A. Kazlauskienė ir To
ronto Maironio mokyklos vedė
ja G. Paulionienė. Po kleb. kun. 
J. Staškaus maldų sugiedota 
“Marija, Marija”. Gausūs laido
tuvių dalyviai visa užbaigė Tau
tos himnu. Anapilio muziejaus 
parodų salėje buvo paruošti 
pusryčiai, kuriuose dalyvavo 
daug torontiečių ir iš toliau at
vykusių. S.

Tony O’Donohue, Toronto 
miesto valdybos narys, šią vasa
rą su žmona Aldona lankėsi Lie
tuvoje ir grįžęs telkia techninę 
pagalbą Lietuvai. Jis yra nuo
širdus lietuvių bičiulis, daug 
padedantis jiems įvairiuose rei
kaluose.

Per pašto streiką “Tėviškės ži
buriai” spausdinami 8-nių pus
lapių. Papildomus laikraščio eg
zempliorius galima pasiimti ad
ministracijoje, Toronto ir Ha
miltono lietuvių parapijose, o 
taip pat Hamiltono kredito ko
operatyve “Talka” ir Toronto 
Lietuvių namuose. Prenumera
toriai gaus visus numerius po 
pašto streiko. Skaitytojai JAV-se 
gauna “TŽ” reguliariai.

“Atžalyno” tautinių šokių an
samblio tėvų komitetas sveikina 
visus grįžusius iš vasaros atosto
gų ir linki visiems darbingų me
tų. “Atžalyno” tėvų komitetas 
kviečia visų šokėjų tėvus atsi
lankyti į metinį susirinkimą rug
sėjo 8, sekmadienį, Toronto Lie
tuvių namų patalpose. Bus ren
kamas naujas tėvų komitetas, 
diskutuojami planai, taip pat 
vyks naujų šokėjų registracija.

I.P.
Toronto vyrų choras “Aras” 

pradeda naują sezoną rugsėjo 
17 d. Repeticija — Prisikėlimo 
parapijos muzikos kambary
je 7 v.v. Valdyba

Svečiai iš Vilniaus — meras 
(burmistras) prof. Arūnas Šta
ras ir Vilniaus miesto tarybos 
narys Kęstutis Baušys, lydimi 
Aldonos O’Donohue ir Juozo 
Norkaus, aplankė visą eilę lie
tuvių institucijų, Anapilio so
dybą, kapines ir “Tėviškės ži
burius”, kur turėjo ilgesnį po
kalbį. Apie jį — vėliau.

Iš Vilniaus universiteto pas 
savo gimines Toronte yra atvy
kęs psichologijos profesorius dr. 
Gintautas Valickas. Jis domisi 
psichologiniais mokslais Toron
to un-te, ypač pedagogine link
me, kad galėtų planuoti steigi
mą centro, galinčio padėti at
sitiesti iškrypusiam jaunimui 
Lietuvoje, kur yra labai padi
dėjęs nusikalstamumas.

Iš Lietuvos į Romą studijuoti 
atvyko 15 klierikų ir 5 kunigai. 
Jų tarpe yra ir “Katalikų pasau
lio” žurnalo vienas iš redakto
rių — kun. Virginijus Veilentas. 
Jisai sutiko būti “TŽ” korespon
dentu Romoje. Jau gautas pir
mas jo pranešimas, kuris bus iš
spausdintas sekančiame “TŽ” nr.

Vasario 16 gimnazijos kapelio
nas kun. Edis Putrimas, darba
vęsis šią vasarą Prisikėlimo par. 
surengtoje vaikų stovykloje, Lie
tuviškų studijų savaitėje Vokie
tijoje, rugpjūčio mėnesio dvi sa
vaites praleido Lietuvoje, kur 
pergyveno sovietinį perversmą, 
ir per Lenkiją grįžo į Torontą. 
Čia jis praleis savo vasaros atos
togas ir rugsėjo 29 d. išvyks P. 
Amerikon, kur darbuosis lietu
vių jaunimo kongreso paruošoje. 
Po kongreso pasiliks P. Ameri
koje ir darbuosis lietuvių para
pijose - Brazilijoje, Argentino
je ir Urugvajuje. Šiais mokslo 
metais Vasario 16 gimnazijoje jį 
pavaduos kun. Repšys iš Brita
nijos Londono.

Kanados lietuvių bendruome
nė, iki šiol rašiusi protesto laiš
kus, liečiančius Kanados vyriau
sybės laikyseną Lietuvos pripa
žinimo byloje, 1991.VIII.26 pa
rašė padėkos laišką min. pirmi
ninkui B. Mulroniui. Jame sako
ma: “Šiandieną Kanados lietu
viai didžiuojasi būdami kana
diečiais! Jūsų vyriausybė ver
ta pagyrimo už pilną diplomati
nį pripažinimą nepriklausomų 
respublikų — Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos”. Toliau laiške sa
koma, kad dabar tos valstybės 
reikalingos ekonominės pagal
bos. Per pastaruosius metus jos 
rūpinosi praktiniu sovietų oku
pacijos sugriautu ūkiu ir jau 
daug pasiekė, kai Gorbačiovas 
tuo metu skelbė tiktai norą pra
dėti ūkines reformas. Laišką 
pasirašė KLB pirm. J. Krišto
laitis.

LITAS

“ŠĖPOS” teatras iš Vilniaus atveža paskutinių įvykių išgyvenimus, ku
riuos pamatysime rugsėjo 8 d., 4 vai. po pietų Prisikėlimo parapijos salė
je. Tai bus pirmas ir vienintelis tokio žanro spektaklis. Nepraleiskime pro
gos jį pamatyti

Su Vilniaus burmistru
Toronto miesto burmistro 

Art Eggleton kvietimu, čia lan
kėsi Vilniaus burmistras dr. 
Arūnas Štaras, lydimas savo 
pavaduotojo Kęstučio Baušio, 
globojamas Toronto miesto ta
rybos nario Tony O’Donohue 
ir ponios Aldonos. Svečiai da
lyvavo tarptautinėje gamto
saugos konferencijoje, į ku
rią buvo pakviesti daugelio 
miestų burmistrai.

Šalia tiesioginių įsiparei
gojimų, pokalbių su spaudos ir 
televizijos atstovais, svečiai 
pasimatė ir su Toronto lietu
viais. Lietuvių namų surengtą 
priėmimą rugpjūčio 26 d. ati
darė J. Norkus, pakviesdamas 
Vilniaus burmistrą praneši
mui. Iš Lietuvos išvykę kaip 
tik tuo metu, kai po nepasise
kusio perversmo kas valandą 
keitėsi naujienos. Dr. A. Šta
ras teisingai pastebėjo, kad 
apie staigiąsias permainas jis 
tuo tarpu daugiau nieko neži-

A. a. Jaunučio Petro Dirkio, 
mylimo sūnaus, atminimui ma
ma Stefanija Vaitekūnienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $30.

A. a. Jadvygos Gabrėnienės 
atminimui vietoje gėlių Gurk
lių šeima “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A. a. Editos Ulickienės atmi
nimui Pranas Čečys “Tėviškės 
žiburiams” paaukojo $20.

A. a. E. Ulickienei mirus, už
jausdama jos tris dukras, Ger
trūda Jonaitienė “Tėviškės ži
buriams” paaukojo $20.

“Tėviškės žiburių” spaustuvė 
pastaruoju metu surinko tris to
mus pamokslų, paruoštų kun. K. 
Butkaus, OFM. Vienas tomas jau 
išspausdintas. Didžioji dalis 
(700 egz.) yra skirta Lietuvai ir 
jau išsiųsta. Dabar “TŽ” spaus
tuvė priima naujus darbus.

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.

39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

Taip pat gydytoja turi savo praktiką 
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių namus) Telefonas: 530-1070

nąs negu visi kiti įvykių ste
bėtojai. Vilniaus klausimas 
esąs aiškus, neskaitant kai ku
rių lenkų išsišokėlių, kuriems 
ir Varšuva nepritarianti. Per 
atidarytą į Lenkiją sieną dau
giausia veržiasi įvairūs pre
kiautojai. Lietuvos komunis
tai turės apsiprasti su pergy
venta gėda dėl priešiškumo V. 
Landsbergiui, kuris apgynęs 
svarbiausią principą be svyra
vimų. Daugiausia maišaties 
kėlę ir žalos padarę OMON’o 
daliniai. Kiek ribotas laikas 
leido, svečias po pranešimo 
atsakinėjo į klausimus.

Lietuvių namų pirm. R. Stri
maitis padėkojo burmistrui už 
pranešimą, klausytojams už at
vykimą ir visus pakvietė pasi
vaišinti. Priėmime dalyvavo 
gen. konsulas H. Lapas, T. 
O’Donohue ir ponia, Bendruo
menės veikėjai - G. Petraus
kienė, H. Stepaitis, A. Pacevi- 
čius, A. Barysaitė, Toronto lie
tuvių vardu įteikusi svečiui 
dovaną. S.

IŠNUOMOJO DU KAMBARIUS 
ir virtuvę su baldais vyresnio am
žiaus tautiečiui. Skambinti tel. 
533-4912 Toronte.

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

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

IEŠKAU rusiškai kalbančios auk
lės vieneriems metams prižiūrėti 
vaiko, kuri sutiktų gyventi kartu. 
Geros sąlygos. Skambinti tel. 665- 
2913.

IEŠKOME ŪKININKO prižiūrėti 
200 hektarų ūkį j rytus nuo Montrea
lio. Namas patogus gyventi su šei
ma. Skambinti tel. 1-514-933-6903 
arba 1-514-538-3916 savaitgaliais.

Vilniaus miesto meras-burmist- 
ras prof. Arūnas Štaras, grįždamas 
iš Toronto, kur dalyvavo tarptau
tinėje pasaulio miestų merų kon
ferencijoje, rugsėjo 1 d. lankėsi 
Montrealyje, lydimas Vilniaus 
miesto tarybos nario Kęstučio 
Baušio. Ta proga turėjo pokalbį

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai — Automobiliai — Prekyba — Atsakomybė 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

Tel.: 722-3545 Res.: 256-5355
JOANA ADAMONYTĖ. A.I.B. DONNA SVRAKA, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B.
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8
Tel. 766-5827; 766-5830

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš milijono.
MOKA UŽ:

Certifikatus ............ ..... 8’/2% Taupymo-special.............. 5'/2%
Term, indėlius:

...... 7’/2%

..... 7’/4%

Taupymo - su gyv. dr. ... 5 %1 metų ............
180 d.-364 d. Taupymo - kasdienines..... 5 %
120 d. - 179 d. ..... 7 % Einamos sąsk......................... . 3'/2%
60 d. - 119 d. ...... 7 % RRIF — RRSP - term............ 83/4%
30 d. - 59 d......... 7 % RRIF - RRSP - taup............

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 10 %, asmenines - nuo 11 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

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

5’/2%

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.

T R O V K A
PARCEL SERVICE

UKRAINA, LIETUVA, LATVIJA, ESTIJA, 
GUDIJA, MOLDAVIJA

• Siunčiame vartotus ar naujus drabužius. Kiek siųsti - 
jokių apribojimų nėra.

• Standrartinio maisto siuntos.
• Visos išlaidos įskaičiuotos į persiuntimo kainą. Gavėjas 

nesirūpina jokiais apmokėjimais.

Mūsų adresas: 614 Queensway, Toronto, Ont. M8Y 1K2 
Tel. (416) 503-1601.

Atidaryta šešias dienas nuo pirmadienio iki šeštadienio 
9 v.r. - 8 v.v. Labai patogi autoaikštė.

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

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

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

(MOKĖJUS 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, šventinis 
rinkinys-$150. Visi užsakymai pri
statomi į namus. Teirautis tel. 1- 
(4161-536-4742 Toronte. 

su kanadiečių radijo reporteriu, 
kuris domėjosi Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimu.

Toronte lankėsi AV parapijos 
komiteto narys Juozas Lukoševi
čius ir dalyvavo dail. A. Tamošai
tienės laidotuvėse.

Kor.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

IŠNUOMOJAMAS VIENAI MOTE
RIAI ar studenei rūsyje vienas kam
barys, virtuvė ir prausykla. Skam
binti tel. 858-9510 Mississaugoje.

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.

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).


