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Kas reikalingas, kas ne?
Kaip kitaip visa tai pavadinti: kartais esame labai 

jautrūs formalistai. O šalia viso to bandome ir su laiku 
palenktyniauti. Bet kur tu jį pagausi, nors dingteli, kad 
daug kas nuo mūsų priklauso. Taigi gal ir tas?

PASIGIRSTA balsų, kad VLIKas jau nereikalingas. 
Atsiliepia kitos nuomonės, kad jis dar reikalingas. 
Labai paprastu būdu bandome svarstyti išeivijoje 
veikiančių institucijų likimą. Bet tai juk ne šiandieni

nė naujiena. Tai senas ginčas dėl dviejų “teisybių”. Dėl 
jo sugaišta gana daug laiko, bet ar visa tai buvo naudin
ga, tektų labai abejoti. Nebent nauda tokia, kad tie gin
čai ir rūpesčiai skatino būti gyvesniais veikloje. Dabar
tiniame ir jau gana ryškiame Lietuvos laisvėjimo pasi
stūmėjime nedaug kuo galėjome prisidėti, nors tautos 
kamienas į vakariečius, taigi ir į mus, žiūrėjo su viltimi 
turėti stipresnį kovos užnugarį, negu jis po Kovo 11-to- 
sios pasirodė. Tačiau mūsų veiksniai, kad ir nesutarda
mi, stengėsi daryti viską, kas atrodė geriausia Lietuvos 
bylai. Šitai tęsia ir toliau, ryškėjant naujiems pagalbos 
poreikiams ir keičiantis aplinkybėms. Nors ir kaip be
norėtume įsijungti nepriklausomybės įgyvendinimo dar- 
buosna, visas svoris gula ant tėvynėje kovojančių pečių. 
Ir kaip gi kitaip gali būti? Ne kitaip buvo ir po,1918 me
tų. Ne kitaip yra ir visų kitų Sovietų Sąjungos respubli
kų laisvėjimuose. Apčiuopiamai ir realiai dėl laisvės 
kovoja tie, kuriems pirmiausia tos laisvės reikia. Todėl 
kokie geri, įtakingi ar istoriškai pagrįsti bebūtų išeivi
joje egzistuojantys veiksniai, laisvės kovose tegali da
lyvauti daugiau rėmėjų, ne aktyvistų grupėje. Bet tai ne
reiškia, kad jau jų visai nebereikia. Anaiptol — šiandie
ninė tautos padėtis reikalauja visų frontų ir ginklų su
stiprinimo. Mūsų pačių keliamas politinės santalkos 
reikalingumo ar nereikalingumo klausimas per anksti 
deda ant svarstyklių gal net ne svoriu matuojamus daik
tus. Tuo “arba — arba” vargu ar ką geresnio galėsime 
pasiekti.

IR Lietuvai, ir išeivijai šiandien būtina žiūrėti ne į 
tai, kas ką gali padaryti ir kas ne, kam kas priklauso 
ir kam nepriklauso, bet rimtai priimti vieną tiesą: 
visi esame reikalingi kovai už Lietuvos nepriklausomy

bę. Žinoma, galima (ir reikia) nesutikti, kritikuotis, bū
ti atviriems, kai visi nori vadeles laikyti, turint per ma
žai rankų vežimui stumti ar traukti. Apie tai jau buvo 
daug rašyta, kalbėta, ieškota išminties ir tiesos. Ir ligi 
šiolei niekam nepavyko surasti to auksinio rakto, kuris 
atrakintų viską išsprendžiantį paskutinį žodį. Šį pavasa
rį veiksnių taryba blykstelėjo prošvaiste, bet greitai vėl 
viskas nurimo ir apsiniaukė tais pačiais debesimis, pra
truksiančiais politinės rūgšties lietumi: kam gi priklau
so ta Lietuvos laisvinimo veikla? Jeigu kas pagal savo 
įsitikinimų pozicijas ir išpranašautų ateity pasirody
siančią tiesą, — šiandien vargu ar yra naudinga skelb
tis pranašais vien dėl to, kad kada nors galėtum pasaky
ti: mano buvo teisybė. Sunkiems nepriklausomybės įgy
vendinimo uždaviniams spręsti per ankstyvas jėgų ap
karpymas ir spėliojimai gali tik blaškyti, užuot kruopš
čiau susitelkus ir atsistojus ten, kur randi tuščią vietą. 
Kai kada su grauduliu stebimės, kad pasaulis mūsų ne
mato ir nesupranta. Bet ar mes patys stengiamės iš ar
čiau vieni kitus pamatyti ir suprasti? Gyvenamasis lai
kotarpis reikalauja pasisukti aiškesne pozityvia linkme, 
nuo kurios vienos paprastai priklauso laimėjimas. Č.S.

Dabarties Įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Antras smūgis liberalams
Ankstesnių provincinio par

lamento rinkimų susilaukė ne 
tik Ontario, bet ir Manitobos 
gyventojai. Ontario liberalų 
premjeras D. Petersonas jiems 
pasirinko rugsėjo 6 d., o Mani
tobos konservatorių premje
ras G. Filmonas — rugsėjo 11 
d. Jo konservatoriai valdžion 
buvo atėję tik prieš dvejus me
tus ir keturis mėnesius su ma
žumos vyriausybe. Manitobos 
57 vietų parlamente prieš rin
kimų paskelbimą buvo 24 kon
servatoriai, 21 liberalas ir 12 
NDP socialistų. Pats premje
ras G. Filmonas rinkimus buvo 
laimėjęs tik nežymia 124 bal
sų dauguma. Paankstintais rin
kimais rugsėjo 11d. jis tikėjo
si sustiprinti savo ir konserva
torių labai netvirtą poziciją 
Manitobos parlamente. Šį kar
tą buvo laimingesnis ir pats 
G. Filmonas, ir jo konservato
riai. Rugsėjo 11 d. rinkimuose 
premjeras G. Filmonas savo 
varžovą įveikė jau beveik 5.000 
balsų dauguma. Manitobiečiai 
parlamentan išrinko 30 kon
servatorių, 20 NDP socialistų 
ir 7 liberalus. Tad dabar kon
servatorių premjero G. Filmo- 
no vyriausybė parlamente jau 
turės trijų savo atstovų daugu
mą. Už konservatorius balsavo 
42% rinkėjų, už NDP socialis

tus — 29%, už liberalus — 28%.
Toks balsų pasiskirstymas 

tik šešiais atstovais padidino 
konservatorių skaičių Manito
bos parlamente, bet atnešė la
bai skaudų smūgį liberalams 
ir jų vadovei Sharon Carstairs. 
Mat ji, būdama opozicijos va
dove, gyveno viltimi, kad jai 
teks būti pirmąja premjere Ka
nadoje. Šią viltį palaidojo NDP 
socialistų vadas G. Doeris, ta
pęs naujuoju opozicijos vado
vu, septynis liberalus nustū
męs trečion vieton ir pats iško
pęs antron. Į rinkimus G. Doe
ris ėjo su panašiais šūkiais 
kaip ir Ontario NDP vadas Bob 
Rae, ten sutriuškinęs D. Peter
sono liberalus ir tapęs pirmuo
ju socialistinės vyriausybės 
premjeru. G. Doeris politinį 
liberalų nugarkaulį palaužė ir 
Manitoboje, bet neįstengė su
sidoroti su premjero G. Filmo- 
no konservatoriais. Ir Ontario, 
ir Manitobos provincijose skau
džiausias NDP socialistų smū
gis ištiko liberalus. Tuo tarpu 
konservatoriai abiejų provin
cijų parlamentuose nežymiai 
padidino atstovų skaičių. Ko
mentatoriai spėlioja, kad libe
ralai gali nukentėti ir Kanados 
parlamento rinkimuose. Jų 
naujasis vadas J. Chretienas, 
dėl Meech Lake sutarties ne-
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PRANEŠIMAS IS ŠVEDIJOS

Siūlo užmiršti Gorbačiovą
Vienas blaivesnis balsas >

A. LEMBERGAS

Vakaruose netrūksta balsų, 
kurie kritiškai vertina Michai
lo Gorbačiovo vaidmenį ir po
litiką. Prie tokių priklauso ir 
švedų sovietologas Stefanas 
Hedlungas, Upsalos universi
teto Rytų valstybių studijų 
instituto profesorius. Jis tei
gia, kad “perestroiką” jau rei
kia išmesti į istorijos sąvarty
ną, nes Gorbačiovo ūkio politi
kai nelemta pasisekti. “Už
mirškite Gorbačiovą! Visai ne
svarbu, kas su juo atsitiks”, 
sako jis.

Vakarų susižavėjimas Gor
bačiovu visuomet stebins, bet 
kuo jis remiasi? — klausia pro
fesorius. Ar staiga pajudėjo 
ūkio reformų politika? Ar įvy
ko prasilaužimas dikusijose 
apie pritvinkusius tautybių 
prieštaravimus? Ar rado savo 
sprendimą sudėtingas naujos 
sąjungos ar konfederacijos 
sutarties klausimas? Ar krin
tantis kompartijos populiaru
mas pasiekė dugną ir partija 
susivienijo už savo vadovo pe
čių? O gal pačiam partijos va
dovui pavyko įtikinti vis la
biau nepasitikinčius gyvento
jus, koks jis puikus?

Ne, nieko panašaus neįvyko, 
teigia švedas profesorius. Va
karai aukština Gorbačiovą tik 
dėl to, kad jį laiko savo žmogu
mi, kuris užtikrins jiems nusi
ginklavimą, pašalins sovieti
nę grėsmę. Vakarų nedomina 
tai, kad jo politika neturi to
kios reikšmės savo šalies žmo
nėms. Dėl to amžini vakariečių 
spėliojimai apie kovą už val- 

tekęs Kvebeke turėto populia
rumo, netgi nedrįsta išbandy
ti laimės papildomuose rinki
muose, kurių jam reikia įsi
jungti parlamentan.

Kanados spauda priminė 
skaitytojams 1984 m. rugsėjo 
4 d. ir dabartinio konservato
rių ministerio pirm. B. Mulro- 
nio laimėtus parlamento rin
kimus. Su juo tada Kanados 
parlamentan atėjo 75 pirmą 
kartą išrinkti parlamentarai, 
kurių didžiąją dalį sudarė kon
servatoriai. Tie naujokai, da
bar parlamente praleidę jau 
šešerius metus, turi teisę į pra
dinę $23.390 metinę parlamen
taro pensiją. Jiems ji bus mo
kama pasitraukus iš parla- 

džią Kremliuje ir apie išsilai
kymo galimybes.

Senkantis tvenkinys
Hedlungas rašo: “Leiskite 

man tiesiai pasakyti, jog toks 
klausimas nebeturi didesnės 
reikšmės. De facto nebėra jo
kios Sovietų Sąjungos, jokios 
sovietinės kompartijos, jokio 
Varšuvos pakto. Beliko labai 
mažas ir sparčiai senkantis 
tvenkinys, kuriame taškosi 
paskutiniai bolševikai ir mė
gina vienas kitą panardinti, 
karštai drąsinami kremlologų 
ir kitokių aklai tikinčių vaka
riečių orakulų. Nors šiandien 
Gorbačiovas, atrodo dar pats 
didžiausias, bet rytoj vargu 
ar tai turės kitokios reikšmės”.

Jau penkeri metai tuščiai 
kalbama apie ūkio reformas. 
Gorbačiovo ir Jelcino knygos, 
abi pasirodžiusios švedų kal
ba, liudija, kad trūksta ekono
mikos vadovų. Jų svarbiausi 
patarėjai irgi neįkvepia dides
nio pasitikėjimo. Abalkinas, 
Aganbegjanas ir kiti didieji 
ekonomistai pakankamai pa
brėžė, kokia milžiniška prara
ja skiria plano ūkį nuo rinkos 
ūkio ir kiek ilgai reikės laukti 
kokio nors krizės palengvėji
mo. Ne, rašo Hedlungas, “pe
restroiką” su viskuo reikia iš
mesti į tą patį istorijos sąvar
tyną, kuris jau priglaudė “rea
liai egzistuojantį ’ socializmą.

Sovietų pinigo vertė stovi 
prieš visišką sužlugimą, ūkio 
plėtotė laisvo kritimo būseno
je ir ateityje galimas perėji
mas į rinkos ūkį yra daug ma
žiau svarbus, negu šiuo metu 
gresiančios krizės, kurios su
daro didėjantį pavojų gyvento- 

mento ar pralaimėjus rinki
mus, nepaisant turimo amžiaus 
ar gauto kito darbo. Tokiai 
pensijai gauti iš parlamenta
rų algos atskaitoma 11% įmo
ka pensijų fondan, o didelį 
skirtumą padengia valstybės 
iždas iš pajamų mokesčiais 
gautų pinigų. Parlamentaro 
pensija didinama su parla
mente praleistų metų skaičiu
mi. Po penkiolikos ar daugiau 
metų metinei parlamentaro 
pensijai jau tenka 75% parla
mente mokamos algos. Šieme
tinę tokią pensiją sudaro 
$46.575.

Ji iki amžiaus galo mokama 
iš politikos pasitraukusiam ar 

(Nukelta į 9-tą psl.) 

jų išlikimui. Pasak Hedlundo, 
didžiausi trys pavojai: tauty
bių klausimas, maisto gami
nių krizė ir ekologijos krizė. 
Tautų priešingumai tokie di
deli, kad netgi maži inciden
tai gali virsti tikru tarpusavio 
karu.

Kariuomenės vaidmuo
Hedlungas rašo: “Kai rusų 

rinktiniai kariai važiuoja šar
vuočiais per Vilnių, triumfuo
ja plikas smurtas su aiškiu lai
mėtoju. Kai rusų rinktiniai ka
riai nusileidžia uzbekų Fer- 
ganos slėnyje arba tankų kolo
nos užima Azerbaidžano sosti
nę Baku ir abiem atvejais susi
duria su gerai ginkluotu pasi
priešinimu, tada dalykai jau 
nebe tokie aiškūs. Kai uzbe
kai ir tadžikai, azerai ir armė
nai ar kitos tautos viena kitą 
puola, tada vaizdas darosi dar 
labiau sudėtingas, nes niekas 
nežino, kokį vaidmenį gali ar 
nori atlikti centro valdžia, jei 
iš viso dar galima kalbėti apie 
kokią centro valdžią. Visa tai 
išblėsta prieš naujausią grės
mę, kurią kelia Ukrainos suve
renumo pareiškimas ir jos tei
sė turėti savo kariuomenę. Ru
sams generolams, kurie suda
ro sovietų kariuomenės aukš
čiausiąją vadovybę, svaiginan
čiu greičiu artėja teisybės va
landa. Lemiamas klausimas, 
kaip jie nuspręs: ar esamos 
sienos laikytinos nepažeidžia
momis, ar galima už jų pasi
traukti”.

Kas toliau?
Niekas šiandien negali pa

sakyti, kaip bus. Neįmanoma 
iš anksto apsvarstyti įvairius 
galimus padarinius. Viena aiš
ku, jog tai tokia krizė, kuri la
bai greitai turi vesti arba į pa
gerėjimą, arba į staigų pablo
gėjimą. Sovietų Sąjungos vei
kus panaikinimas, jos turtų 
padalijimas tarp tautų ir jų 
apsisprendimo teisės užtikri
nimas galėtų atverti naujus 
dramatiškų permainų kelius. 
Tačiau nei maisto krizės, nei 
ekologijos krizės neįmanoma 
staigiai išspręsti, nes tai rei
kalauja ilgalaikių ir sunkių 
pastangų. Jau dabar sveikatos 
būklė Vidurio Azijos respubli
kose nesiskiria nuo Banglade
šo. Štai dėl ko švedas profeso
rius siūlo vakariečiams už
miršti Gorbačiovą ir jo pere
stroiką.

Pabaltijo nepriklausomybė
“Washington Post” rugsėjo 

12 d. laidoje, kaip praneša 
ELTA, išspausdino žymių žur
nalistų Rowland Evans ir Ro
bert Novai straipsnį apie po
litinę būklę Sov. Sąjungoje. 
Straipsnyje stipriai liečiama 
Baltijos valstybių problema.

Staigus komunizmo viešpa
tavimo sumenkėjimas ir B. Jel
cino iškilimas sudaro progą 
JAV administracijai tvirtai 
nusistatyti Baltijos valstybių 
atžvilgiu ir iš anksto įtraukti 
į planavimą Baltijos valstybių 
nepriklausomybės klausimą. 
Valstybės departamento pa
reigūnas žurnalistams pareiš
kęs: “Mes esame arti prie for
malių diplomatinių ryšių už
mezgimo su Baltijos valstybė
mis”.

Rugpjūčio pabaigoje Švedi
joje buvo paskelbtas oficia
lus pareiškimas: “Be Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos pilno da
lyvavimo sunku įsivaizduoti 
taikoje gyvenančią būsimą 
Europą”.

Kovo 4 d. B. Jelcinas išrink
tas vadovauti Sov. Rusijos fe
deracinei respublikai. Tai bu
vo diena, kai pasikeitė pasau
lis — samprotauja žmonės iš 
prezidento Busho administra
cijos. Jelcinas supranta, kad 
jis gali vadovauti liberalinei 
Rusijai, bet Gorbačiovas nie
kad negalės vadovauti libera
linei Sov. Sąjungai. Jelcinas 
pritaria Baltijos valstybių ne
priklausomybei, o Gorbačio
vas yra priešingai nusistatęs. 
Sovietų-estų derybos neseniai 
nutrūko, kai Gorbačiovo dery
bininkai atsisakė kalbėti apie 
Estijos nepriklausomybę. To
kios sovietų-lietuvių derybos 
yra aklagatvyje, o sovietų-lat- 
vių iš viso dar nepradėtos. Ta
čiau Jelcinas, pasak straips
nio autoriaus, artimiausiu lai
ku žada pasirašyti “politinę dek
laraciją” su Estija. Tai būsiąs 
nepriklausomybės pripažini
mas. Pirmoji tokį žygį padarė 
Moldavijos respublika. B. Jel
cino įtaka didės, Rusija bus 
vadovaujanti respublika, pri
pažįstanti Baltijos kraštų ne
priklausomybę.

Nelauktas atsargaus Švedi
jos užsienio reikalų ministerio 
S. Andersono pareiškimas: Šve
dija pripažįsta Baltijos valsty
bių parlamentus, kurių atsto
vai legaliai atstovauja savo 
krašto žmonėms.

Prezidentas V. Havel vaka
riečių korespondentams pa
reiškęs, kad Čekoslovakija tuo
jau pripažintų Baltijos valsty
bių nepriklausomybę, jei tik at
sirastų kita valstybė, kuri taip 
pasielgtų pirmoji. Tokia valsty
bė galėtų būti Švedija. L. Wa- 
lensos nuomone, taip padary
tų ir Lenkija.
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Ta linkme, atrodo, veikiąs ir 
JAV valstybės departamento 
sekretorius J. Baker. Jis iš 
Laisvos Europos radijo Miun
chene parsikvietė į Vašingto
ną P. Goble, sovietinių reikalų 
žinovą. Jis turėtų padėti vals
tybės departamentui spręsti 
Baltijos kraštų ir kitų tautybių 
Sov. Sąjungoje deginančius 
klausimus. Pats J. Baker esą 
nevengia atsidurti tokioje po
zicijoje, iš kurios turėtų at
virai palaikyti Baltijos valsty
bių nepriklausomybę.

Kun. Jurgis Šarauskas iš Či
kagos nuo š.m. spalio 15 d. yra 
paskirtas vadovauti JAV vys
kupų konferencijos naujai 
įsteigtam skyriui, kuris tvar
kys JAV katalikų šalpą Rytų 
Europos, Pabaltijo ir Sovietų 
Sąjungos kraštams. (LIC)

Kazimiera Prunskienė, Lie
tuvos ministerė pirmininkė, 
nepriėmė Švedijos ir Lenkijos 
užsienio reikalų ministerių 
kvietimo dalyvauti Pabaltijo 
ekonominio ir ekologinio bend
radarbiavimo konferencijoje. 
Atsisakymą dalyvauti nulėmė 
faktas, kad ji buvo kviesta ne 
kaip Lietuvos respublikos at
stovė, bet kaip sovietų delega
cijos narė. (LIC)

Keičiasi padėtis
“The Ottawa Citizen” rug

pjūčio 23 d. laidoje rašo — kei
čiasi tarptautinė padėtis bal- 
tiečių atžvilgiu. Lietuvos už
sienio reikalų ministeris A. 
Saudargas pasakęs, kad tam 
tikri Skandinavijos kraštai 
yra pasiryžę užmegzti diplo
matinius ryšius su Pabaltiju. 
Estijos užsienio reikalų minis
terio L. Meri pareiškimu, Hel
sinkyje buvo tartasi su Veng
rijos diplomatais ir numatoma 
pasikeisti tam tikro rango at
stovais. Latvijos užsienio rei
kalų ministeris J. Jurkans ga
vęs pasiūlymą Lenkijos, kuri 
norėtų steigti generalinį kon
sulatą Rygoje. Latviai įsteigtų 
pasiuntinybę Varšuvoje. Iki 
šiol, pasak laikraščio, kiti 
kraštai laukė kaip pasielgs 
Maskva.

Lankosi Lietuvoje
Vilniaus radijo rugsėjo 6 d. 

pranešimu, VLIKo pirm. dr. 
Kazys Bobelis atvyko į Lietu
vą. Ministerė pirmininkė K. 
Prunskienė suruošė jam pie
tus ir painformavo apie poli
tinę ir ekonominę būklę Lie
tuvoje. Dr. K. Bobelis pažymė
jęs, kad nėra reikalo pabrėžti 
skirtumus tarp įvairių grupių, 
ypač ką nors kaltinti, kad ne
pakankamai kovojama už Lie
tuvos nepriklausomybę. ELTOS 
pareiškimu, dr. K. Bobelis pa
brėžęs pozityvų vaidmenį at
siskyrusios Lietuvos komunis
tų partijos ir jos vadovų, sie
kiant laisvės Lietuvai. J.A.

*
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Laisvės vizija ir tikrovė
Ekonominėje srityje reikia daugiau realybės, 

mažiau poezijos

Lietuviškoji socialdemokratija perspektyvoje
Dr. Leono Sabaliūno studija anglų kalba išleista Amerikoje

JUOZAS ŽYGAS

Vienas dalykas yra nepri
klausomybės paskelbimas, o 
visai kitas — jos praktiškas įgy
vendinimas. Buvo labai drąsus 
žygis kovo 11 d. deklaracijos 
paskelbimas. Tik ar užteks su
sipratimo, vienybės ir pasiry
žimo ją pasiekti?

Kai viskas taip greitai ir 
lengvai nevyksta, prasidėjo 
nesutarimas ir akcija prieš 
Lietuvos aukščiausiąją tary
bą. Pasirašiusieji memoran
dumus ar atsišaukimus yra pa
dorūs žmonės, tačiau ją išpuo
liai sąmoningai ar nesąmonin
gai sutampa su Maskvos sie
kiais. Tai patvirtina ir Vyt. 
Landsbergio pareiškimas rug
pjūčio 3 d.: “Belieka apgailes
tauti, kad atakai prieš Aukš
čiausiąją tarybą pasirinktas 
momentas, kai ji pasiruošė va
dovauti net dvejoms ypatingai 
svarbiom derybom su TSR Są
junga ir Rusijos federacija. 
Latvijos ir Estijos aukščiau
siosios tarybos analogiškoje 
situacijoje patiria nemažes
nių skaldymo ir diskreditavi
mo išmėginimų, ir tai, matyt, 
nėra atsitiktinis sutapimas”.

Drumzliname vandenyje yra 
lengva žvejoti. O vanduo drums
čiamas. Yra daug nepatenkin
tų: įvairūs kolonistai, Raudo
nosios armijos karininkai ir 
jų šeimos, partijos elitas, biu
rokratai, saugumiečiai, perso
naliniai pensininkai (jų tarpe 
ir buvę stribai), ir visa aibė pa
razitų, kurie turėjo privilegi
juotas sąlygas.

Ne visi ir “laisvos rinkos 
ekonomiką” su išskėstomis 
rankomis sutinka. Daugeliui 
nepatinka, jeigu apie darbą 
pradedama kalbėti. Paimkime 
jų spaudą, pvz. “blokadinę” 
“Tiesą”. Dienraštis yra 4-rių 
puslapių, telefonai: redakto
riaus, redaktoriaus pavad., at
sakingųjų ir visos eilės kito
kių redaktorių — iš viso 40. 
Tiek yra telefonų, tad reikia 
prileisti, jog prie jų kas nors 
sėdi. Bent dalis jų gal supran
ta, kad ūkinius pagrindus per
tvarkius, didžiajai daliai rei
kės savo kėdes palikti. Ne tik 
kėdes palikti, bet ir galbūt.. . 
reikės padirbėti. Tad ar never
ta protestuoti?!

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

Be to, į Nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimą dauge
lis atėjo ne gyvenimo realybės, 
bet utopinių svajonių vedini. 
Tai buvo galima pajausti ne 
tik iš eilinių žmonių, bet ir iš 
Sąjūdžio vadovybės, Aukščiau
siosios tarybos ir vyriausybės 
žmonių elgesio. Tai jie labai 
aiškiai parodė, kai nesulaukė 
Lietuvos “de facto” ir vyriau
sybės pripažinimo. Žinoma, to 
buvo galima norėti, bet tikė
tis — tai jau visai kitas reika
las. Lietuvai, norinčiai ateiti 
į Europos tautų šeimą . . . nie
kas rankų neištiesė. Iš lietu
vių tautosakos turime žinoti 
apie jaunamartės vargus, kuri 
be kraičio į namus ateina. 
Taip pdt turėjo atsiminti, kad 
1918-1919 m. su pripažinimu, 
išskyrus Vokietiją, irgi niekas 
neskubėjo. Mūsų tarpe dažnai 
garbinama Wilsono doktrina 
ir Amerikos pagalba tebuvo 
mitas. Tad vien tik mitu rem
tis pavojinga!

Ateiti į Europos rinką nega
lima su tuščia sterble. įvairūs 
važinėjimai į užsienius ir ban
dymai užmegzti prekybinius 
arba gamybinius ryšius daž
niausiai nesėkmingai baigiasi. 
Busimoji Lietuvos rinka ne
bus tiek didelė, kad dėl jos kas 
norėtų dabar nuostolius turė
ti. Be to, kalbantis su Vakarų 
pasaulio ekonomistais, reikia 
gerai tam pasirengti. Reikia 
du sąrašus turėti: ko norima, 
ir ką galima pasiūlyti! Pasi
klausius Lietuvos ekonomistų 
kalbų ir pasiskaičius jų raši
nių, susidaro skurdus vaizdas. 
Atrodo, kad Lietuvos importo 
sąrašą rengia ekonomistai, o 
eksporto — gal poetai. Pirma
jame sąraše figūruoja: alyva, 
Vakarų technologija, metalai, 
įvairios žaliavos. O antraja
me ... grybai, gintaras, rūtų 
kvepėjimas ir gal lakštingalų 
čiulbėjimas! Grįžtant į realy
bę, taip atrodytų: vien alyvos 
importas kainuotų apie bilijo
ną dolerių. Kuo jį apmokėti? 
Grybai gal tepadengtų tik pi
pirų importą! Taigi eksporto 
srityje bei jos informacijoje 
reikia daugiau realybės, ma
žiau poezijos.

Didžiausi energijos sunau- 
dotojai yra du “monstrai” — 
tai Akmenės cemento gamykla 
ir Jonavos “Azotas”. Tačiau 
neteko girdėti ar skaityti, kad 
būtų jų gaminių eksportas mi
nimas. Lietuva galėtų kasmet 
eksportuoti per du milijonus 
tonų aukštos kokybės cemento. 
Arba dideliais kiekiais che
mijos gaminius: metanolį, 
amoniako salietrą, azotines 
trąšas, acetato emulsiją, der
vas ir kitką. Tai objektai, ku
riuos ekonomistai geriau su
pranta, negu dainos ar poezi
jos posmus!

ANTANAS MUSTEIKIS

I
Dr. Leonas Sabaliūnas, poli

tinių mokslų profesorius Eas
tern Michigan universitete, 
tokiu vardu išspausdino savo 
studiją angliškai. Veikalą iš
leido Duke universiteto lei
dykla, remiama Earhart ir Bal
tų studijų draugijos fondų. 
Studija ribojasi 1893-1914 m. 
laikotarpiu, tačiau ji įrėmin
ta į Lietuvos valstybės pra
džios ir jos laisvėjimo poslin
kių Lietuvoje perspektyvą. Tai 
daugeliu atžvilgių ją daro iš
samią ir savo forma patrauklią 
ne tik specialisto, bet ir be
sidominčio skaitytojo skoniui.

Įvade autorius bendrais 
bruožais pamini Lietuvos vals
tybės pradžią, apibūdina lie
tuvių santykius su rusais, vo
kiečiais, lenkais, gudais, žy
dais ir kt., išryškina religijos 
ir tautybės susikryžiavimą ar 
bendravimą amžių būvyje ir 
įveda skaitytoją į savo temos 
branduolį — lietuvių social
demokratų įsteigimą bei veik
lą. Apibendrindamas jis tiki
na, kad ilgainiui socialdemo
kratų partijai pavyko įbrėžti 
“gilius proveržius lietuvių 
kaime” (countryside), nors 
kitur autoriaus pateikti duo
menys to nepatvirtina. Iš tik
rųjų vidutiniokus ūkininkus 
(kuriuos socialdemokratų pro
grama paliko pakelėje) patrau
kė ne marksizmas, o tautinis 
klausimas; gi kaimo bežemiai 
bei varguomenė buvo mažai 
paveikti.

II
Studijoje trys dalys: įsistei- 

gimas 1983-1903 m., įsitvirtinu
sios veiklos politika 1904-1905 
m. ir socialdemokratijos atsi
traukimas 1906-1914 m.

Pirmojoje autorius paseka 
socialdemokratų pirmatakus 
žydų ir lenkų marksistų tarpe 
to meto platesnėse Lietuvos 
ribose, įvairių susibūrimų 
bendravimo galimybes, kol 
1895 m. Vilniuje įsisteigia 
Lietuvos socialdemokratų 
partija, .pirmoji pabrėžusi 
demokratinį principą. Parti
ja užsibrėžė socialines ir 
ekonomines negeroves taisyti 
marksistiniais “klasių kovos” 
bei darbininkų įsisąmoninimo 
metodais, o tautinį klausimą 
spręsti šveicarų federacijos 
pavyzdžiu.

Deja, socialdemokratinis 
internacionalizmas, pasišovęs 
jungti visų tautybių darbinin- 
kijas, atsimušė į tautiškumo 
uolą. Neminint išimčių, žydai 
marksistai prieštaravo lietu
vių nepriklausomybės sie
kiams. Tuo pasižymėjo ir len
kai socialdemokratai, Lietuvą 
laiką Lenkijos provincija. Pa
sišiaušė ir rusai socialdemo
kratai.

III
Antrojoje dalyje autorius 

gvildena 1904-1905 m. rusų-ja
ponų karo pasekmes, kurios 
įgalino lietuvius socialdemo
kratus iškilti į revoliucinių 
pirmūnų eiles. Užregistruota 
gausi agitacinių mitingų, de
monstracijų, streikų eilė, kai 
kur pagerinusi dirbančiųjų 
būklę.

Čia raštiškų atsišaukimų 
skyrius yra pats įdomiausias 
visoje studijoje. Jame atsišau
kimų turinio sklaida išreikšta 
tiksliais aritmetiniais skai
čiais bei nuošimčiais. Tai ro
do, kad politiniai mokslai tik
rai gali priklausyti tiksliųjų 
mokslų sričiai. Kita vertus, ga
lima suabejoti, ar atsišauki
mų turinio dalykai bei jų in
tensyvumo laipsniai tiksliau

Valančiaus paminklas

siai išreiškia partijos progra
mą, o taip pat ar autorius (be 
“teisėjų komisijos”) išvengė 
galimo savo subjektyvumo, 
klasifikuodamas tuos dalykus.

Autorius parodo socialde
mokratų pastangas atsiriboti 
nuo jų šalininkų pavartoto 
smurto, kad išsaugotų gerą 
partijos vardą, bet nenugin
čija, kaip praktiškai “klasių 
kovos” principas ir revoliu
cinis įkarštis to galėjo išveng
ti, kai pačiame partijos elite 
marksistai nebuvo išsisklaidę 
į bolševikus ir socialdemo
kratus.

Kad socialdemokratai nei
giamą žmonių laikyseną dėl 
jų ateizmo laiko “konserva- 
tyvinio klerikalinio menta
liteto” pasekme, yra supran
tama, bet kai pats autorius 
ta proga “ateizmą” vartoja ka
butėse, yra vargiai pateisina
ma. Juk marksizmas pagrin
džiai remiasi materializmu, 
priešpastatytu idealistinei 
pasaulėžiūrai. To dažnas so
cialdemokratas negalėjo ne
jausti ir nebūti paveiktas. Ki
toje vietoje autorius tikina, 
jog ankstyvuoju laikotarpiu 
socialdemokratai “rūpinosi 
religiniu palikimu”, tačiau 
tokių duomenų nepateikta.

IV
Trečiojoje dalyje autorius 

apžvelgia caristines represi
jas, areštus, įkalinimus bei 
partijos sugniužimą, kritiškai 
vertindamas visus dalyvius. Iš
tikimi savo “klasių kovos” 
principams lietuviai social
demokratai pradžioje buvo pa
sišovę boikotuoti Didįjį Vil
niaus seimą, o vėliau ir rinki
mus į Rusijos dūmą. O tai iš tik
rųjų reiškė užsidarymą savo 
kiaute. Netrukus jie sugrįžo į 
abi politines arenas ir jomis 
naudojosi savo idėjoms skleis
ti.

Įdomių duomenų autorius 
pateikia apie Lietuvos terito
rijoje veikusių marksistų-so- 
cialdemokratų skaičius pagal 
tautybes. Vilniaus susibūri
muose 1905 m. lietuvių būta 
1,500, o 1906 m. jų skaičius nu
krito ligi 1,100; žydų “Bunde” 
buvo 1,200; rusų socialdemo
kratų — 800, o lenkų — 300. Gai
la, kad autorius'nenagrinėja, 
ar šie skaičiai buvo propor
cingi visų gyventojų mastu.

V
Plačios apimties veikale 

vargiai įmanoma išvengti 
smulkių paklaidų; jų aš užti
kau tik keletą. Netikslu teigti, 
kad reformacijos amžiuje 
(16 š.) “didžioji dalis lietuvių 
tapo liuteronais ar kalvinis
tais”. Iš tikrųjų aristokratus 
labiau traukė kalvinistai, o 
miestiečius — liuteronai. Ne
pilna tiesa, jog tautininkų 
valdymo metais socialdemo
kratų partijos uždraudimas 
jos veiklą visiškai sužlugdė 
(žr. Socialdemokratai, Lietu
vių enciklopedija). Ne visai 
tikslu teigti, jog Lietuvos 
komunistams “pavyko impor
tuoti rusų revoliuciją Lietu
von 1940 m.”, nes esmėje tai 
buvo Raudonosios armijos, o 
ne lietuvių darbas.

Autorius įžvalgiai palygina 
psichologinius skirtumus tarp 
intelektualų socialdemokratų, 
kurie mokėjo pagal situaciją 
politinę veiklą pakeisti kul
tūrine, ir jų siaurų bendra
minčių, kurie atsitraukimo 
laikotarpyje prarado savo tiks
lus. Trūksta platesnio požiū
rio į lietuvių tautą, kuriai 
marksistinis “klasių kovos” 
principas, vedantis į kraštu
tinumus ir stokojantis tole

rancijos, buvo gana svetimas. 
Ar ne tokia lietuvių psicho
logija atsispindi Lazdynų Pe
lėdos “Klaidoje” ir Dobilo 
“Blūde”, kurie tą pačią proble
mą sprendžia grožinėje lite
ratūroje, tik autorius jų ne
pamini?

Autorius, nenukrypdamas 
nuo pagrindinės temos, suda
ro įspūdį, kad tik socialdemo
kratai rūpinosi darbininkų 
gerove. Esą socialistinės pa
stangos atsirado “ne teologi
nėse seminarijose”. Tačiau ar 
ne ironija, kad nepaminėta 
“Rerum novarum” enciklika, 
besirūpinanti neturtingai
siais, kuri jau 1893 m. kedeno 
darbdavių ir darbininkų san
tykius. O tai buvo pora metų 
anksčiau nei socialdemokratų 
partija atsirado? O Lietuvos 
žemės reformą įvykdė kaip tik 
kunigų seminariją lankęs kun. 
Mykolas Krupavičius, ii- toji 
reforma nebuvo paremta “kla
sių kovos” principu, nes už 
nusavintą žemę buvo atlyginta.

VI
Prof. Sabaliūnas gali būti 

artimas socialdemokratų idė
joms, tačiau šiame veikale ap
lamai to negalima pastebėti. 
Jis kruopščiai rinko duomenis 
ir nepasimetė dažnai propa
ganda nudažytoje jų gausoje. 
Studija nesiriboja įvykių at
pasakojimu, skverbiasi giliau. 
Ji išknisa slypinčias proble
mas, kaip pvz. veiklos įvaiz
dis ir kontrolė, evoliucija ir 
revoliucija, ir pateikia spren
dimus nuosaikiais žodžiais.

Nenuostabu, kad jis pakarto
ja karčią tiesą ir pačių social
demokratų adresu: pvz. nu
krypstantis bei nusikaltėliš
kas (deviant) socialdemokratų 
ar jų šalininkų elgesys paaiš
kinamas stoka pajėgios parti
jos vadovybės, tinkamų narių 
ir atitinkamos organizacijos.

Kyla abejonių apię socialde
mokratų dabarties ir ateities 
perspektyvas. Ar komunizmo 
bankrotas nemeta šešėlio ir 
socializmui? Ar šiais laikais 
socialistiniai kraštai neatsi
lieka nuo vad. kapitalistinių 
ekonomikoje? Ar biurokratija 
(blogąja prasme) nėra labiau 
susijusi su socialistine san
tvarka nei vad. laisvos rinkos 
santvarka? Ar Švedijos dir
bantysis, kurio mokesčių vi
durkis valdžiai yra arti 60% 
jo pajamų, nesijaučia susveti
mėjęs (alienacija) darbui ir 
sau, ko taip bijojo Marksas? 
Atsakymai, žinoma, lieka už 
šios studijos ribų.

Apžvelgus visą leidinį, ten
ka pasakyti, kad prof. Saba
liūnas praturtino skurdoką 
“angliškąją lituanistiką” bran
džiu veikalu.

Leonas Sabaliūnas, LITHUA
NIAN SOCIAL DEMOCRACY 
IN PERSPECTIVE 1893-1914. 
Išleido Duke universiteto lei
dykla. Durham ir London, 1990 
m., 205 p. Kaina nepažymėta. 
(Knygą galima užsakyti: Duke 
University Press, 6697 College 
Section, Durham, North Caro
lina, 27708, USA).

AfA 
ADOLFUI ŠETIKUI

mirus,
žmonai ALBINAI ir šeimai reiškiame gilią 
užuojautą -

Lietuvių klubas,
Buffalo, NY

AfA 
ADOLFUI ŠETIKUI

mirus,
žmonai ALBINAI, dukterims - VAIDILUTEI ir DAIVAI, 
sūnui ARŪNUI, jų šeimoms bei kitiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą-

Wellando ir Port Colborno lietuviai

AfA 
VITOLDUI AGURKIUI 

mirus,
liūdinčiai žmonai GENOVAITEI ir artimiesiems 
reiškiame giliausią užuojautą-

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

AfA 
MAGDALENAI BILEVIČIENEI 

mirus,
sūnui VYTAUTUI ir šeimai reiškiame giliausią 
užuojautą-

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

AfA 
BRONIUI MILAŠIUI 

mirus,
jo giminėms ir pažįstamiems reiškiame giliau
sią užuojautą-

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

AfA 
JUOZUI PLEINIUI 

Lietuvoje mirus,
broliams - JERONIMUI su šeima ir PIJUI reiškiame 
giliausią užuojautą -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

AfA 
ELEONORAI PRUNSKIENEI 

mirus,
vyrui ANTANUI ir šeimai reiškiame giliausią 
užuojautą-

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

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

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

PADĖKA
Mylimam vyrui, tėveliui, seneliui

a.a. ALFONSUI GELDUČIUI
iškeliavus į amžinybę, gili padėka Tėvui Pijui, OFM, už pras
mingas maldas ir pamokslą, Danguolei Rodtkei už giedoji
mą Mišių metu, draugams ir artimiesiems už visokeriopą pa
galbą liūdnose valandose, už užuojautas asmeniškai ir spau
doje, už gėles, Mišias, ponioms už pyragus, karsto nešėjams 
ir visiems, kurie prisidėjo prie laidojimo.

Nuoširdus ačiū visiems.

Liūdintys - žmona Emilija, dukros - Diana, 
Audra, Rita, žentas Andrew

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

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

Canadian Šrt Memorials UtU
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada. Bank of Montreal,

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



Dalis klausytojų Europos lietuviškų studijų savaitėje 1990 m. rugpjūčio 5-12 d.d. Šveicarijos Einsiedelne. Iš kai
rės: Lietuvos aukščiausiosios tarybos vicepirm. KAZIMIERAS MOTIEKA, p. MOTIEKIENĖ, p. LANDSBERGIE
NĖ, Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirm. VYTAUTAS LANDSBERGIS Nuotr. F. Vaskiutės

Lietuvos pareigūnai Šveicarijoje
Aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, jos vicepirmininkas Kazimieras 
Motieka, Vilniaus universiteto prorektorius Rolandas Pavilionis, rašytojas Marcelijus 

Martinaitis Europos lietuviškų studijų savaitėje

Tylieji Lietuvos didvyriai
Pogrindžio spaudos darbuotojai - a. a. Albertas Zvicevičius 

ir Zita Vanagaitė

FRANCES VASKIUTĖ

Kreipimasis į visas tautas
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos pirmininkas ir vicepir
mininkas drauge su Europos ir 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės atstovais, susi
tikę Šveicarijoje 1990 m. rug
pjūčio 11 dieną paskelbė atsi
šaukimą, skirtą visoms pasau
lio tautoms ir valstybėms. Jie 
pareiškė, kad Lietuvos nepri
klausomybės apribojimas turi 
būti kuo greičiausiai panaikin
tas; kad Lietuvai turi būti su
teikiama teisė kontroliuoti sa
vo sienas; ir kad Sovietų Są
junga neturi jokio teisinio pa
grindo trukdyti Lietuvos pi
liečių ryšių su žmonėmis, gy
venančiais už jos ribų, arba 
kliudyti Lietuvai įsijungti į 
tarptautines organizacijas.

Jis pareiškė, kad tarptau
tinė teisė, kaip tokia, yra 
paneigiama, kai vienai dide
lei tautai, naudojant jėgą lei
džiama nesiskaityti su kitų 
tautų ar valstybių teisėmis.

Dalyviai
Apie 150 dalyvių iš dvylikos 

šalių suvažiavo į ramų Šveica
rijos slėnį 37-tajai Europos lie
tuviškų studijų savaitei. Šiais 
metais visa tai įvyko rugpjūčio 
5-12 d.d. Einsiedelne, mažame 
sename stebuklingosios Juo
dosios Madonos miestelyje. 
Jie čia susitiko ir išklausė Lie
tuvos AT pirmininko ir vice
pirmininko, taipgi ir kitų kal
bėtojų, pranešimus, diskutavo 
svarbiais Lietuvai ir lietu
viams klausimais.

V. Landsbergio priėmimas
Vytautas Landsbergis, ta

pęs AT pirmininku, savo jau 
ne taip dažną išvyką iš Lietu
vos panaudojo susitikimui su 
užsienio lietuviais. Nors jo 
apsilankymas čia nebuvo ofi
cialus, bet jį priėmė buvęs 
Šveicarijos federacijos pre
zidentas Rudolfas Friedri- 
chas. O rugpjūčio 10 dieną jis

Europos lietuviškų studijų savaitėje 1990 m. rugpjūčio 5-12 d.d. Šveicari
joje dalyvavęs Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirm. VYTAUTAS 
LANDSBERGIS pasirašo Šveicarų-lietuvių draugijos svečių knygoje 
(dešinėje). Iš kairės: Lietuvos pilietė SILVIJA GHIOFA, gyv. Ženevoje, 
draugijos pirm. AIME CANTIN, viena iš minėtos studijų savaitės orga
nizatorių IRENA KASTLI. Žemiau - Lietuvos aukščiausiosios tarybos 
pirm. VYTAUTAS LANDSBERGIS su buvusiu Šveicarijos prezidentu 
RUDOLFU FRIEDRICHU Nuotr. F. Vaskiutės

Lietuvos aukščiausiosios tarybos 
pirm. VYTAUTAS LANDSBERGIS 
kalba Europos lietuviškų studijų 
savaitėje Šveicarijos Einsiedelne 
1990 m. rugpjūčio 5-12 d.d.

Nuotr. F. Vaskiutės

kaip Lietuvos prezidentas bu
vo jau oficialiai priimtas Ber
ne valstybės sekretoriaus 
Klaus Jacobi. Šitai betgi ne
reiškė, kad Šveicarija pripa
žįsta nepriklausomybę Lietu
vos, kurią dar vis laiko Sovie
tų Sąjungos dalimi.

Tautos nepalaužė
Kalbėdamas susirinkusiems 

rugpjūčio 6 d. V. Landsbergis 
apibūdino pokyčius respubli
koje po Kovo 11-tosios nepri
klausomybės paskelbimo. Pa
sak jo, lietuvių tautai p© 50 
metų pagaliau atėjusi vasara 
ir kad sunkūs nepriklausomy
bės siekiai tartum nemaloni 
žiema, kokia gali ateiti, turi 
ryšio su “politine” žiema. Jis 
prisiminė, kad tikras “šalta
sis karas”, kuris kartu buvo ir 
psichologinis karas, sovietų 
sukeltas tuoj po nepriklauso
mybės paskelbimo, turėjo tik 
vieną tikslą — suniekinti Lie
tuvą, parodyti, kaip silpna ir 
nereikšminga buvo jos pa
skelbta deklaracija, nauji įsta

tymai ir pareiškimai, taigi su
laužyti visa tai taip, kad lie
tuviai pasijaustų bejėgiai, pa
likti pasaulyje vieni, tokie, 
kaip jie buvę tuoj po Antrojo 
pasaulinio karo. Jie kentėjo, 
bet nepalūžo. Taipgi tada bu
vo būtina baigti Antrąjį pa
saulinį karą Baltijos kraštuo
se, tuo uždengiant pasekmes, 
įskaitant ir okupaciją, pareiš
kė V. Landsbergis.

Kiti pareiškimai
Lietuvos parlamento vice

pirm. Kazimieras Motieka pa
sikalbėjimuose pastebėjo, kad 
derybose su Maskva gali iškil
ti nesutarimai dėl sienų ir ka
ro tarnybos. Jis pabrėžė, kad 
Maskvos keliamas klausimas 
dėl Klaipėdos ir šešių rytinių 
Gudijos sričių neturi nė ma
žiausio teisinio pagrindo. Klai
pėda pagal Versalio sutartį po 
Pirmojo pasaulinio karo tei
siškai buvo priskirta Lietu
vai. O rytinės sienos buvo nu
statytos Lietuvos — Sovietų 
Sąjungos sutartimi 1920 m. 
liepos 12 dieną. Kita svarbi 
problema — karinė tarnyba — 
galinti dar labiau pabloginti 
derybų padėtį, nes, joms pra
sidėjus, veiks įstatymus po 
Kovo 11-tosios suspenduojąs 
100 dienų moratoriumas.

Prof. dr. R. Pavilionis, 
Vilniaus universiteto pro
rektorius, kalbėjo apie siekius 
ir tikrovę. PLB valdybos pir
mininkas dr. V. Bieliauskas 
palietė Lietuvos praeitį, da
bartį ir ateitį. Kun. dr. J. Ju- 
raitis iš Siono, Šveicarijos, 
pasvarstė apie tikėjimą ir tau
tybę.

Vienas iš skubiųjų reikalų 
— tai ekonominių ryšių atsky
rimas nuo sovietinės sistemos. 
Šiuo klausimu V. Landsbergis 
pareiškė, kad blokada Lietu
vos neprivertusi rinktis vie
ną iš dviejų ekonominių siste
mų. Šiuo metu Lietuva jau turi 
prekybinių ryšių su sovietų 
respublikomis, Čekoslovakija 
ir Lenkija nepriklausomai 
nuo Maskvos centralizacijos.

Poetas Marcelijus Martinai
tis, lietuvių-šveicarų draugi
jos pirmininkas, pastebėjo, 
kad lietuviams, ypač karo ne
mačiusiai kartai, yra gana sun
ku užsispirti. Bet sunkiausia 
buvo priimti tai, kad vakarie
čiai jų neremia taip, kaip bu
vo tikėtasi. Blokada parodė, 
iki kol galima eiti. Tačiau 
niekas nesužlugdys noro būti 
nepriklausomais.

Canadian European W Export Import Co.
Siunčiame siuntinius

į Lietuvą, Estiją, Latviją, Gudiją, Ukrainą
Siuntiniai siunčiami supakuoti pačių siuntėjų ne mažesni 
kaip 5 kg.
Taip pat turime mūsų bendrovės paruoštų siuntinių. 
Parduodame automobilius visoje Rusijoje.
Persiunčiame pinigus tiesiogiai jūsų norimam asmeniui. 
Besilankantiems Kanadoje duodame sveikatos draudę ($121.50 
trims mėnesiams).
Parūpiname iškvietimus norintiems aplankyti Kanadą.
Parūpiname vaizdajuostes iš jūsų tėvynės (kraštų pažymėtų 
aukščiau).

404 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2M9 
Tel. (41 6) 534-3860 Fax (41 6) 533-491 O 

Atidaryta nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r.- 7 v.v., 
šeštadienį 10 v.r.- 5.30 v.p.p.

Mūsų patvirtinti prekybininkai
Big Win Center

760 Brant St., Burlington, Ont.
Tel. (416) 639-7547

Silesia Co., 37 Hellems Ave., Welland, Ontario
Tel. (416) 734-4487

Kazan Overseas Parcels
83 Shanley St., Kitchener, Ont.
Tel. (519) 743-7653

VYTAUTAS SKUODIS

Lietuvoje vyksta taiki, ta
čiau atkakli kova už Lietuvos 
laisvę. Tai, kad beveik visą pus
metį Lietuva buvo atkreipusi į 
save viso pasaulio dėmesį, pa
tvirtina, jog toji kova yra plati, 
gili ir sėkminga. Labai gerai 
yra žinomos daugelio tos ko
vos vadų pavardės ne vien tik 
Lietuvoje ir išeivijoje. Kai ku
rias iš jų dažnai mini ir pasau
linė spauda. Mes džiaugiamės 
tų vadų laimėjimais, liūdime 
dėl kai kurių jų nepasisekimų 
ir nerimaujame dėl jų tarpe 
iškylančių nesutarimų.

Lietuva ir išeivija gyvena 
tautinio atgimimo dvasia, sie
kiant pagrindinio tikslo — 
tikrosios Lietuvos laisvės. Ta
čiau, deja, ir pačioje Lietuvo
je, ir išeivijoje pradedama pa
miršti, kad tas atgimimas turė
jo savo šaknis. Tomis šaknimis 
buvo dar visai netolimos pra
eities Lietuvos pogrindžio 
veikla, kuri buvo plačiai išsi
vysčiusi.

Atrodo, kad apie ją nedaug 
kas iš dabartinių kovos už Lie
tuvos laisvę veikėjų žinojo. 
Daugelis jų net nematė nė vie
no to meto pogrindžio leidinio. 
Kartais sužinodavo apie juos 
tik iš išeivijos informacijos, 
skleidžiamos radijo bangomis.

Nelegalūs leidiniai kovoje 
už lietuvių tautos teises ir Lie
tuvos laisvę tada buvo pagrin
dinis ginklas, ir ne vienas vei
kėjas paaukojo savo asmeni
nę laisvę, neteko sveikatos, o 
kai kuriais atvejais net ir gy
vybės. Priešas išgarsino jų var
dus areštais, teismais, kalėji
mais. Tačiau labai daug pasili
ko nepastebėtų, neišaiškintų 
ir .. . nežinomų.

Vienas didžiausių veikėjų
Vienas tokių buvo Albertas 

Zvicevičius, kurio vaidmuo 
Lietuvos nelegalios periodi
nės spaudos leidime ir plati
nime buvo didžiulis. Jis reda
gavo pogrindyje leidžiamas 
knygas, išvertė Aleksandro 
Solženycino “Gulago salyno” 
I-ją dalį. Iš jo buvo galima gau
ti Maskvos ir Leningrado disi
dentų bei paties Andriejaus 
Sacharovo raštus. Dabar gali
ma tvirtinti, jog jis buvo vienas 
didžiausių to meto Lietuvos 
veikėjų pogrindyje.

Albertas Zvicevičius, būda
mas jau nebejaunas ir pasili
gojęs, dirbo nelegalų darbą 
gerai žinodamas, kad už visą 
tą veiklą antrą kartą patekęs 
už kalėjimo grotų ir lagerio 
užtvarų gyvas iš ten jau nebe
išeis. Didžiulę drąsą jis paro
dė toliau su manimi palaiky
damas betarpiškus slaptus po
grindžio ryšius, gerai žinoda
mas, kad po pirmosios kratos 
mano bute ir neišvengiamo 
arešto dieną ir naktį esu pas
toviai sekamas KGB seklių. 
Ačiū Dievui, tie sekliai jo ne
pastebėjo. Po arešto prasidė
jusių tardymų metu net į dau
giau kaip vieno šimto apklaus
tųjų grupę jis nebuvo įjungtas. 
O mūsų glaudus bendradar
biavimas pogrindyje truko 
septynerius metus.

Praėjo dar aštuoneri metai. 
Prasidėjo Lietuvos atgimimas, 
tačiau jo džiaugsmą ir trium
fą Albertas Zvicevičius suti
ko jau kaip niekam nebereika
lingas žmogus. 1990 m. gegužės 
22 d. iš Lietuvos gautame laiš
ke apie jį sakoma:

Jūs norėjote sužinoti apie Alber
tą. Jo senatvė nelabai linksma. Nuo 

1988 metų vidurio jis yra psichiat
rinėje ligoninėje. Vienas gyventi 
jau nebegalėjo. Labai susilpnėjo 
atmintis. Nebesiorientavo laike ir 
aplinkoje (...). Kai jį aplanko drau
gai, kiekvieną kartą reikia susipa
žinti iš naujo. Tokia vienišų žmo
nių dalis. Nereikalingas visuome
nei — žinokis. Mūsų, senųjų, visų 
tokia dalia. Be to, mūsų gretos tirps
ta, (...) nors dabar gyventi labai 
įdomu. Jaunesnieji stoja į mūsų 
vagą. Net tie, kurie buvo tylūs ar 
nenorį niekuo rizikuoti, dabar di
deli veikėjai pasidarė.

Su viltimi žvelgiame į ateitį, nors 
tikime, kad dar bus labai daug sun
kumų. Tauta ryžtingai nusiteikusi 
pakelti juos, kad tik greičiau atei
tų svajotoji laisvė ...

Taip rašo moteris, kurios 
vaidmuo ir nuopelnai Lietu
vos atgimimui taip pat dideli. 
Tačiau ir ji dabar pasilikusi 
naujausiųjų įvykių šešėlyje 
ir varge.

O štai ištrauka iš dar vieno 
jos laiško, parašyto 1990 m. 
rugpjūčio 8 d.

Širdingai dėkoju už atviruką, pri
siųstą iš Pragos. Jis man atrodė dar 
ir tuo ypatingas, nes gavau liepos 
31 d. vakare, grįžusi iš arkikated
ros, kur kun. Alf. Svarinskas atlai
kė šv. Mišias už Alberto vėlę. Kai 
perskaičiau Jūsų žodžius, man pa
sirodė, lyg Jūsų gyvi atsisveikini
mo žodžiai kartu atskriejo pasakyti 
jam paskutinį kartą sudiev. Tą aš 
Jūsų vardu tylia malda ir perda
viau prie karsto, turėjau ir Jūsų 
atviruką prie savęs.

Albertas mirė liepos 30 d. Laido
jome 1 rugpjūčio. Laidotuvės buvo 
tikrai gražios: daug žmonių — jo 
draugų, gražiai giedojo, dalyvavo 
du kunigai, jautrūs žodžiai palydė
jo užpilamą karstą, papuoštą tauti
ne vėliava. Buvo gėlių, vienas ki
tas vainikas. Iškilmingos laidotu
vės sudarė didelį kontrastą su jo 
gyvenimu, ypač kelių paskutiniųjų 
metų — vienišas, visų užmirštas, 
apleistas ir dėl skurdžios išvaizdos 
paniekintas ...

Atsimenu, dažnai jis kalbėdavo 
su didele baime apie susitikimą su 
Teisinguoju Teisėju. O po mirties 
jo veidas buvo toks giedras, ramus, 
beveik besišypsantis. Atrodė, kad 
įvykus lemtingam susitikimui su 
Didžiąja Meile, visa baimė prany
ko, liko tik giedras džiaugsmas ir 
laimė. Jo veidas buvo toks gražus, 
kad gyvenime niekada tokio nebu
vau mačiusi...

Didžios aukos žmogus
Keliomis dienomis vėliau 

Vilniuje mirė Zita Vanagaitė. 
Jos beveik paskutinį prieš tre
jus metus man pasakytą žodį 
“neišvažiuokite”, pasakytą be 
jokios įžangos ir papildomų 
aiškinimų, nuolatos prisime
nu kaip sąžinės balsą. Ne man 
skirtame š.m. rugpjūčio 8 d. 
parašytame laiške apie Zitą 
Vanagaitę taip buvo parašyta:

Turiu pranešti liūdną žinią. (...) 
Zita Vanagaitė mirė vėžio pakirsta. 
(...) Vanagaitė buvo reto gerumo 
žmogus, tyliai, bet atkakliai dirbo 
Lietuvos labui. Kartu su kraštoty
rininkais ji išvaikščiojo visą kraš
tą, lankėsi Baltarusijos, Rusijos, 
net Sibiro lietuvių kaimuose, rink
dama lietuviškas dainas, tauto
saką, platindama pogrindžio spau
dą bei religinę literatūrą. Ji buvo 
architektė, daug prisidėjo prie Vil
niaus senamiesčio restauravimo. 
Nepaisydama KGB, ji visuomet glo
bojo politinius kalinius bei jų šei
mas, lankė juos tremtyje, stengėsi 
padėti jiems grįžti į tėvynę, suras
ti darbą ir butą. Ji niekada nesigy
rė savo veikla, nors dažnai tai buvo 
tikri žygdarbiai ...

Didysis kompozitorius Liud
vikas Bethovenas pasakė: “Ne
vadinu didvyriais tų, kurie bu
vo savo mintimi ar jėga didūs; 
tuos laikau didvyriais, kurie 
buvo didūs savo širdies kilnu
mu”. O Albertas ir Zita buvo 
kilnūs daugiau negu savo šir
dimi. Jie gyveno ir dirbo ne 
sau, o kitiems, savo tėvynei ir 
Dievui. Jų gyvenimas buvo iš
tisas pasiaukojimas. Juos puo
šė jų begalinis kuklumas ir ne
savanaudiškumas. Jų atlikti 
darbai dabar yra verti istoriko 
plunksnos.

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

“TŽ” leidėjai

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).
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Rešotų lageryje. Paminklui statyti buvo panaudoti geležinkelio bėgiai 
Nuotr. A. M. Černiauskų

Du milžinai
Dar nėra nei metų, kai į am

žinybę išėjo kiti du Lietuvos 
milžinai — Anastazas Janulis 
ir Povilas Pečeliūnas. Laikiau 
savo pareiga jų atminimą pa
gerbti išeivijos- spaudoje 
(“Draugas”, 1990.1.6; “Tėviškės 
žiburiai”, 1990.IV.3). Taip vie
nas po kito tyliai iš gyvenimo 
pasitraukia tie, kurie anais 
slogiais laikais drąsiai kovojo 
už žmogaus, Bažnyčios ir tau
tos teises, laisvę bei Lietuvos 
nepriklausomybę, stovėdami 
pirmosiose tos kovos fronto 
linijose. Dabar, pasikeitus są
lygoms, juos pakeitė kiti, kaip 
aukščiau cituotame pirmaja
me laiške rašoma, jaunesni ir 
ne jų kaltė, kad tie senieji vei
kėjai bei kovotojai jiems da
bar nežinomi. “Kaltas”, turbūt, 
tų žmonių kuklumas. Jų mirtis 
dabar iš dalies atskleidžia jų 
paslapties skraistę.

Iškylantis pogrindis
“Respublikoje” (nr. 80, 1990. 

IV.13) išspausdintame straips
nyje “Nugalėję baimę” ra
šoma:

Tikriausiai dar yra dalis Lietu
vos žmonių, kurie iki šiol nežino ar
ba menkai numano, kad rūsčiai- 
siais okupacijos metais irgi buvo 
leidžiama laisva spauda. Tai buvo 
daroma pogrindžio sąlygomis drą

AfA 
JONUI AŽUBALIUI

mirus, 
žmonai ONUTEI, sunums - JONUI ir LINUI bei 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą -

E. ir A. Šiškai, 
Fort Erie, Ontario

AfA 
KOSTUI SIMONAIČIUI

mirus, 
sūnui KĘSTUČIUI, “Vyčio” klubo nariui, ir jo broliams 
bei seserims reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Sporto klubas “Vytis”

sių, pasiryžusių tautos patriotų, 
nebijančių sakyti tiesą ir už ją nu
kentėti pastangomis ir iniciatyva. 
Tokių žmonių, o tuo labiau pogrin
dinių laikraštukų, buvo vienetai, 
tačiau jie garsino Lietuvą toli už 
jos ribų, visame plačiame pasau
lyje, pareikšdami, kad lietuvių tau
ta nesusitaikė su okupacija ir pa
čiomis nuožmiausiomis sąlygomis 
kovoja už Lietuvos laisvę. “Rūpin
tojėlio”, “Vyčio”, “Perspektyvų”, 
“LKB kronikos”, “Varpo”, “Aušros” 
ir kiti vardai turėtų būti aukso rai
dėmis įrašyti mūsų tautos kovos už 
laisvę istorijoje. Tačiau kurgi jie 
dabar?

Būtų kilnu, kad visiems tiems 
leidiniams, jau mirusioms jos 
leidėjams ir bendradarbiams 
lietuvių išeivija pastatytų pa
minklą. O geriausiu paminklu 
būtų užbaigimas pradėto, ta
čiau, deja, nutraukto darbo — 
išleidimas atskirais pogrin
džio spaudos rinkiniais visų 
leidinių, kurie su didžiule vil
timi ir nemažesne rizika įvai
riais nelegaliais būdais buvo 
persiunčiami į Vakarus.

• ‘ > r

Labai didelį žygdarbį išei
vija atliko perspausdindama 
ir išleisdama pilnus J. Basana
vičiaus “Aušros” ir V. Kudir
kos “Varpo” rinkinius. To pa
ties yra verti ir visi antrosios 
lietuviškos spaudos draudimo 
gadynės leidiniai.
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©LAISVĖJANČIOJ TĖVYNĖJ
PAŠTO ŽENKLAI

Ryšių ministerija milijoni
niu tiražu išleido voką, ant ku
rio yra atspausdintas pirmas 
lietuviškas pašto ženklas. Dail. 
Violetos Skabeikienės piešinys 
simbolizuoja atgimstančią Lie
tuvą. Užrašas ant pašto ženklo: 
“Lietuva, 1990, 5 k.”, ant voko: 
“1990. III. 11. Atkurta nepriklau
soma Lietuvos Respublika”. Ry
šių ministerija yra paskelbusi 
konkursą sukurti kelių pašto 
ženklų serijai. Pageidaujama, 
kad juose būtų panaudoti tokie 
simboliai, kaip Vytis, Gedimi
no stulpai, rūtos šakelė, Lais
vės paminklas Kaune, Aušros 
Vartai Vilniuje.

DARBININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuvos darbininkų sąjun

gos suvažiaviman Kaune birže
lio 30 — liepos 1 d.d. įsijungė 
beveik šimto Lietuvos respubli
kos pramonės įmonių, statybos, 
transporto bei kitų organizacijų 
atstovai. Jie aptarė Lietuvos 
darbininkų sąjungos uždavinius 
naujose sąlygose, kai keičiasi 
gamybos priemonių nuosavybės 
formos, prasideda įmonių su- 
privatinimas, gausėja bedar
bių skaičius. Suvažiavime pri
imta šios visuomeninės orga
nizacijos programa ir įstatai. 
Kazimierą Uoką paskyrus Lietu
vos valstybės kontrolieriumi, 
naujuoju Lietuvos darbininkų 
sąjungos vadovu išrinktas kau
nietis Zigmas Kazlauskas.

ATGIMSTANTI KRAŠTOTYRA
Lietuvos kraštotyros draugi

jos VUI-jame suvažiavime buvo 
priimti nauji įstatai ir nauja 
programa. Iš tikrųjų šie doku
mentai nėra tobuli, greitomis 
paruošti, bet į juos yra įjungti 
per dešimtmečius susikaupusių 
minčių ir idėjų metmenys atei
ties darbui. Draugija ir toliau 
rinks bei stengsis išsaugoti bū
simoms kartoms lietuvių tautos 
materialinės ir dvasinės kultū
ros vertybes, istorinių įvykių 
faktus ir prisiminimus. Draugi
jos pirmininke išrinkta filolo
gė Irena Sėliukaitė, dirbusi pir
mininko pavaduotoja. Suvažia
vimo dalyviai trisdešimt trim 
Lietuvos kraštotyrininkam su
teikė garbės vardus. Kai kurie 
šio pagerbimo susilaukė jau po 
mirties. Daugelio jų anksčiau 
nebuvo galima pagerbti. Suva
žiavime jautrų žodį apie lietu
vių dvasinę ištvermę tarė gar
baus amžiaus sulaukęs krašto
tyrininkas Jurgis Dovydaitis, 
sudaręs didžiausius kraštoty
ros rinkinius. Daugelis kraš
totyrininkų, anksčiau turėju
sių rašyti kolchozų istorijas, 
dabar jas peržiūri, ieškodami 
medžiagos apie iškeltus kaimus, 
sodybas, jų šeimininkus.

VIENSTIEBIS BURLAIVIS
Liepos mėnesį Klaipėdon iš 

Stalangerio uosto buvo atplau
kęs vienstiebis norvegų burlai
vis “Ana af Sand”, pakviestas Jū
rų muziejaus ir akvariumo. To
kiais burlaiviais vikingų ainiai 
gaudydavo silkes fiorduose ir 
jas mainydavo kitų šalių uos
tuose, pasiekdami net Vidur
žemio jūrą. Norvegijon jie grįž
davo su mediena, audiniais, 
vaisiais, daržovėmis ir trąšo
mis. Vienstiebiai norvegų bur

laiviai Baltijos pakrantes dar 
raižydavo ir XX š. pradžioje. 
Istorinį burlaivį “Ana af Sand” 
sutiko Klaipėdos vadovai ir šim
tai klaipėdiečių. Norvegų jūri
ninkai jiems atvežė simbolinę 
dovaną — statinaitę silkių, už 
kurias mainais gavo lininių 
rankšluosčių. “Silkių keliu” 
plaukiantis vienstiebis norvegų 
burlaivis “Ana af Sand” nori 
atgaivinti tradicinius preky
bos ryšius su Baltijos šalimis. 
Įgulos maršrutas iš Klaipėdos 
nusidrieks į Gdansko, Karaliau
čiaus, Liepojos, Rygos ir Tali
no uostus.

SĄJŪDŽIO SAVAITĖ
Lietuvos sąjūdžio taryba Mo- 

lotovo-Ribbentropo gėdingosios 
sutarties penkiasdešimt pirmų
jų metinių proga rugpjūčio 22- 
30 d.d. suroganizavo “Europos 
savaitę Lietuvoje”. Pagrindinis 
dėmesys rugpjūčio 22-23 d.d. bu
vo skirtas dviems stovykloms 
prie Lazdijų: “Lietuvos stovyk
lai” jos teritorijoje ir “Europos 
stovyklai” Lenkijoje. Buvo nu
matytas laisvas stovyklautojų 
vaikščiojimas iš vienos į kitą 
prie Lazdijų muitinės, nugąsdi
nęs sovietinės pasienio kariuo
menės viršininką gen. Itn. V. 
Gaponenką. Jis Lazdijų pasienio 
zonon atsiuntė kelis tūkstančius 
papildomų karių, pasiruošusių 
sustabdyti masinį lietuvių per
ėjimą Lenkijos pusėn. Visus ste
bino nakčia prie kelio vaiduok
liškai blizgantys kareivių šal
mai, į žmones atsukti šarvuočių 
kulkosvaidžiai. Lenkijos pusėje 
buvo tik nedidelė stovykla, ku
rioje šoko ir dainavo vietiniai 
lietuviai, ateivius iš Lietuvos 
sveikinp lenkai, gudai, latviai 
ir estai. Planuotoji “Europos 
stovykla” neišaugo iki jai nu
matyto europinio dydžio.

“EUROPOS KELIAS”
Nepalyginamai didesnė ir 

įspūdingesnė buvo 40 hektarų 
išnuomotoj pievoj surengta 
“Lietuvos stovykla”, sutelkusi 
apie 50.000 dalyvių dideliame 
palapinių ir automobilių įpiške. 
Čia rugpjūčio 23 d. įvyko pagrin
dinė “Europos kelio” demon
stracija, kurion iš Lenkijos pu
sės atvyko apie keturis tūkstan
čius dalyvių. Į jų eiles įsijun
gė ir sovietinių vizų negavę JAV, 
Kanados, Anglijos bei kitų vals
tybių žurnalistai. Blokados metu 
Lazdijų muitinėje buvo sulaiky
ta iš Lenkijos į Lietuvą vežta 
druska. “Solidarumo” atstovas 
Jacekas Makarevičius dabar su
organizavo simbolinį tos drus
kos atnešimą kartono dėžėse į 
“Lietuvos stovyklą”. Molotovo- 
Ribbentropo sutarties pasirašy
mo diena prasidėjo lietumi, at
nešusiu purvo “Europos kelio” 
demonstrantams, bet po pietų 
dangus prasiblaivė ir, Mišias, 
laikant Lazdijų dekanato kuni
gams, švystelėjo iki pat vakaro 
nepradingusi saulė. “Europos 
kelio” demonstracijoje kalbėjo 
įvairių tautų atstovai, eilėraš
čius deklamavo aktorius Kęstu
tis Genys. Septintą valandą va
karo Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje skambėjo varpai, buvo už
degti laužai, o “Lietuvos stovyk
loje” įvyko koncertas, nustelbęs 
skalijančius sovietų pasienio 
karių šunis. y ks(

Lietuviškas koplytstulpis dailininkų Tamošaičių sodyboje prie Kingstono

Dailininkų Tamošaičių sodyboje
Š. m. rugpjūčio 25 d. pas dail. 

A.A. Tamošaičius, Ontario 
Kingstone, įvyko metinis Lietu
vių tautodailės instituto susi
rinkimas. Tuo pačiu laiku, be
veik jau tradicija tapusia, bu
vo ruošiama tautodailės dar
bų paroda ir kelių dienų kur
sai. Praeitais metais vyko se
noviškų juostų iš dail. A. A. 
Tamoščiaių rinkinio paroda ir 
po to juostų audimo kursai. 
Šiemet suruošta šiaudinukų 
paroda, kurioje su savo dar
bais dalyvavo instituto narės. 
Po to vyko šiaudinukų semina
ras. Sekančiais metais numa
toma emaliaus kūrinių paroda 
ir jų darbo technikos kursai.

Šių metų šiaudinukų parodą 
“Romuvos” galerijoje atidarė 
LTI valdybos pirm. Aldona Ve- 
selkienė, pakviesdama dail. 
A. Tamošaitį ją apibūdinti. 
Kadangi šiaudinukai buvo su
kabinti ant ilgų siūlų, juos 
lengva stebėti ir kartu sekti 
išsamų dailininko apibūdini
mą, istoriją, darbo techniką 
ir skirtumą nuo kitų tautybių 
kuriamų šiaudinukų. Jo many
mu, lietuviški šiaudinukai pri
valo turėti savitą bruožą, pa
sireiškiantį ne tik saulutėmis, 
žvaigždutėmis ar snieguolėm, 
bet ir grynai lietuviškomis kop
lytėlėmis, kryžiais ir pan.

Tuoj po parodos atidarymo 
įvyko LTI tarybos posėdis, o po 
jo sekė metinis narių susirinki
mas, kuriame buvo aptarta veik
la, naujų knygų leidimas, sky
rių veiklos pranešimai ir nau
jos tarybos bei valdybos rinki
mai. Pasidžiaugta skyrių veik
la ir susirūpinta, kad paskuti
nioji knyga apie juostas - “Li
thuanian sashes” silpnai par
duodamos. Reikėtų paraginti 
lietuviškas mokyklas vartoti 
jas kaipo dovanas baigiantie
siems; mergvakariuose dova
noti būsimoms jaunamartėms, 
taip pat ir angliškai kalban
tiems savo draugams bei val
džios ar spaudos žmonėms. 
Tuo tarpu ruošiamos išleisti 
dar dvi knygos. Viena jų lies 
šiaudinukus ir jų darbo tech
niką, kita - Lietuvių tautodai
lę išeivijoje. Pastarajai me
džiagą renka dail. A. Tamošai
tienė.

Susirinkime dalyvavo 30 na
rių ir svečių, suvažiavusių iš 
Toronto, Montrealio, Otavos, 
Kingstono, Detroito, Filadel

fijos ir Gananoque. Susirinki
mui sklandžiai vadovavo Onu
tė Taseckienė. Išrinkta 20-ties 
narių taryba, jos pirmininku 
patvirtintas A. Paškevičius iš 
Otavos. Valdybai sutiko vado
vauti Aldona Veselkienė.

Skirstėmės su liūdesiu širdy
je, nes tai buvo paskutinis su
sirinkimas šioje dail. A. A. Ta
mošaičių sodyboje. Dailinin
kai keliasi į Gananoque mies
telį. Žvelgiant į žirgelius ant 
stogo, medines koplytėles, ry
mančias prie medžių, pagalvoji 
kiek širdies ir darbo įdėta į 
šią sodybą, norint nors mažą 
dalį Lietuvos perkelti į sve
tingąją Kanadą. Darbas nenuė
jo veltui, nes šia sodyba nau
dojosi ne tik Tautodailės insti
tutas, menininkai, literatai, 
lietuviškosios mokyklos, jau
nimo organizacijos, bet ir kiek
vienas, pravažiuojantis pro 
šalį lietuvis, pamatęs žirge
lius ant stogo, sustodavo ir bū
davo visuoment šeimininkų 
svetingai sutiktas ir išleis
tas. Nuoširdi padėka dail. A. A. 
Tamošaičiams visą savo gyve
nimą pašventusiems lietuviš
kosios tautodailės puoselėji
mui ir sudariusiems sąlygas 
ją pažinti, pamilti ir ja didžiuo
tis. M. Vasiliauskienė

London, Ontario
TRADICINIS POBŪVIS. Algi

mantas J. Švilpa londoniškiams 
yra gerai žinomas kaip labai stro
pus medžiotojas ir meškeriotojas. 
Oro sąlygos jo nesulaiko nuo išvy
kų nei vasarą, nei žiemą. Kasmet 
jis keliauja į Ontario šiaurę, iš 
kurios grįžta ne tuščiomis: su 
krepšiais žuvų arba su briedžiu. 
Dabar Londone yra ir daugiau 
meškeriotojų, įskaitant ir nau
jąjį kleboną kun. Kazimierą Kak
nevičių. Bet nė vienas neprilygs
ta Algimantui, turinčiam net nuo
savą rūkyklą. Kasmet čia būna va
dinamas žuvies pobūvis, jau tapęs 
tradiciniu. Šiemet jis įvyko rug
pjūčio 25 d. Dalyvavo KLB Londo
no apylinkės vadovai, “Pašvaistės” 
vadovybė, parapijos tarybos ir 
“Pašvaistės” nariai bei artimiau
si šeimininkų draugai. Šeiminin
kų Algimanto ir Olgos dėka vaišės 
buvo puikios. A. J. Švilpa yra “Pa
švaistės” seniūnas. Abu Švilpai 
dainuoja tame chore. D. E.

Hamilton, Ontario
PRADEDAME VEIKLA ir kvie

čiame visus atsilankyti į mūsų pir
mąją šių metų gegužinę. Bus ne
paprastai smagu! Užkąsime, pa
žaisime, pabendrausime. Vyks 
rugsėjo 30 d., 11 v.r. Bronte Creek 
Parke (prie 403 greitkelio ir Bur- 
loak Rd. N.). Susitiksime prie 
Parking A paviljono.

Tuo pačiu norime pakviesti vi
sus į šiuos 1990-91 m. renginius: 
rudens bazarą - lapkričio 11 d., 
religinį koncertą - kovo 3 d., vaka
ronę - balandžio 27 d.

Mes taip pat žadam rinkti varg
šams maisto dėžutes gruodžio 2 d. 
ir 9 d. Bus paruošta rinkimo dėžė 
parapijos salėje. Dėkojame iš 
anksto už jūsų dosnumą. Lauksi
me visų ateinantį sekmadienį! 
Dėl tolimesnės informacijos skam
binkite tel. 628-8962.

Hamiltono ateitininkai

St. Catharines, Ont.
A.A. ADOLFAS ŠETIKAS mirė 

rugsėjo 5 d., nebesuspėjus jo nu
vežti į ligoninę. Jautėsi negerai 
jau kuris laikas. Pastoviai lankė
si pas gydytoją. Rožinyje ir laido
tuvėse Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Anapilyje dalyvavo daug lietu
vių. Velionis buvo reto pasišven
timo lietuvybės darbe - išbuvo 
bendruomenės pirmininku ar tik 
ne 11 kartų. Dalyvavo visose mū
sų apylinkės lietuviškose organi
zacijose, jas palaikė, organizavo, 
joms vadovavo. Apdovanotas ke
liais garbės žymenimis. Skautų 
vadovas, visada ir visur pasižymė
jo dideliu tolerantiškumu, kant
rumu, paslaugumu ir nuoširdumu. 
Paliko giliai liūdinčią žmoną ir 
tris suaugusius vaikus.

ANTISOVIETINIO IMPERIA
LIZMO demonstracija, įvykusi 
rugpjūčio 23 d., kaip 5-ji tarptau
tinė Juodojo kaspino diena, buvo 
įspūdinga ir politiškai reikšmin
ga. Gorbačiovo politika Lietuvos 
ir kitų Baltijos tautų atžvilgiu ne
daug kuo skiriasi nuo tos, kuri bu
vo Stalino-Hitlerio suokalbio me
tu. Skirtumas gal tik tas, kad Gor
bačiovas siekia Baltijos tautų pra
žūties ne kruvinu būdu. Tai buvo 
dalyvių išreikšta prie miesto ro
tušės kalbomis, plakatais, simbo
liškais žiburiais bei balionėliais, 
paleistais į erdvę. Kadangi ir šie
met Pavergtų tautų organizacijos 
pirmininku yra lietuvis (S. Šet- 
kus), tai ir pirmas himnas buvo 
lietuvių.

Pagrindinę kalbą pasakė žymus 
miesto teisininkas-advokatas 
ukrainietis Ben Dolishny. Gam
tos apsaugos ministeris Jim Brad
ley pabrėžė, kad Kanada dar ne 
daug ką padarė Baltijos kraštų 
laisvėjimo atžvilgiu, bet tai ne
reiškia, kad to nepadarys ateity. 
Ragino nenustoti vilties. Parla
mentaras M. Dietsch kvietė bal- 
tiečius ir toliau nenurimti, bet 
dar stropiau judėti laisvės ir ne
priklausomybės keliu. Estų bend
ruomenės pirmininkė Asta Jost- 
man savo kalboje papylė daug 
karčių priekaištų Vakarų ir Ka
nados politikams. Kitą dieną “St. 
Catharines Standard” jos kalbą 
pavadino “nuodingai pikta”. Taip
gi stipriai pakalbėjo ir latvių bei 
lenkų atstovai.

Bendra dalyvių nuomonė yra ta, 
kad ir šiemet antisovietinės poli
tikos demonstracija savo vaidme
nį atliko gerai: aiškiai pasakė vi
sam pasauliui, kad okupacinė 
priespauda Baltijos kraštuose te
bėra kaip buvusi, tik dabar ji la
biau užmaskavusi savo tikruosius 
planus. Kor.

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

® LIFTLIVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Detroito lietuviai Dariaus ir 
Girėno skrydžio per Atlantą ir jų 
tragiškos mirties penkiasdešimt 
septynerių metų sukaktį pami
nėjo liepos 29 d. pamaldomis 
Šv. Antano lietuvių parapijoje. 
Jose organizacijos dalyvavo su 
vėliavomis. Mišias atnašavo ir 
pamokslą sakė klebonas kun. Al
fonsas Babonas. Giedojo muz. 
Stasio Sližio vadovaujamas pa
rapijos choras. Akademinei mi
nėjimo daliai Dariaus ir Girėno 
klube vadovavo Vytautas Ogil- 
vis. Apie didvyrišką transatlan
tinių lakūnų skrydį ir jų žuvi
mą kalbėjo Edvardas Milkus. 
Koncertinę programėlę atliko 
Valerija Tautkevičienė ir Ona 
Vindašienė.

St. Petersburgo lietuvius Flo
ridoje jungia Amerikos lietuvių 
klubas, šią vasarą įsigijęs tele
vizorių su dideliu ekranu, gerai 
perduodančiu vaizdajuostes. 
Dabar klubo nariai galės matyti 
lietuvių renginius kitose kolo
nijose. Liepos 15 d. buvo paro
dytos birželio 1-2 d.d. Vašing
tone įvykusios lietuvių demons
tracijos. Nuo rugpjūčio 13 d. St. 
Petersburgo lietuviams savo pa
slaugas teikia iš Tampos atsikė
lęs ir kabinetą atidaręs lietuvis 
gydytojas Algirdas Kasparas, 
gerai kalbantis lietuviškai. Į 
dr. A. Kasparo paslaugas yra 
įtrauktos rentgeno nuotraukos, 
kardiogramos, širdies patikrini
mai, laboratoriniai tyrimai ir 
fizinė terapija. Kraujospūdžio 
patikrinimas atliekamas nemo
kamai.

Australija
Sidnio lietuviai liepos 1 d. tu

rėjo dvigubą šventę — savo pa
rapinės veiklos keturiasdešimt
metį, kapelionų prel. Petro But
kaus ir Povilo Mortūzo vardines. 
Pagrindinis dėmesys teko prel. 
P. Butkui, Sidnio lietuvius su
telkusiam parapinei veiklai. 
Lietuviškoms pamaldoms ir sa
vai lietuviškai bažnyčiai nepri
tarė Australijos katalikų vado
vai, Prel. P. Butkus turėjo daug 
vargo, kol Lidkombėje surado 
Šv. Joachimo bažnyčią su lietu
viams palankiu klebonu mons. J. 
Meaney. Čia jie dabar naudojasi 
ne tik bažnyčia, bet ir mokykla, 
parapijos sale. Pranešimą apie 
lietuvių parapijos įsteigimą ir 
prel. P. Butkaus veiklą padarė 
su juo ilgai bendradarbiavęs 
sporto žurnalistas Antanas Lau
kaitis. Kapelionas kun. P. Mar- 
tūzas, tapęs kompiuterių spe
cialistu, talkina Australijos 
lietuvių “Mūsų pastogės” ir “Tė
viškės aidų” savaitraščiams. 
Abiem vardininkam sugiedota 
“Ilgiausių metų”. Juos sveiki
no lietuviškųjų organizacijų 
atstovai.

Britanija
A. a. Pranas Bradulskis, gimęs 

1911 m. sausio 1 d. Betygaloje, 
dabartiniame Raseinių rajone, 
birželio 11 d. mirė Londone, 
Marsdeno ligoninėje. Velionis, 
iš Lietuvos pasitraukęs 1944 m., 
dirbo Vokietijoje ir Olandijoje, 
Britanijon atvyko 1947 m. Pra
džioje gyveno Koventryje ir dir
bo tekstilės pramonėje, o Londo
ne nuo 1951 m. vertėsi siuvėjo 
amatu. Velionis rėmė lietuviš
ką veiklą, rūpinosi Lietuvoje 
likusia šeima. Į jo laidotuves 
iš Lietuvos atvyko dukra Jūra
tė, sūnus Arvydas ir vaikaitis 
Saulius. Gedulines Mišias lai
dotuvėse birželio 26 d. Šv. Ka
zimiero bažnyčioje atnašavo 
klebonas kun. dr. J. Sakevičius, 
MIC. Manor Park kapinėse su ve

lioniu atsisveikino Z. Juras. Pa
laikai buvo sudeginti krema
toriume.

LSS Europos rajono keturias
dešimt pirmoji “Tėvynės atgi
mimo” skautų stovykla liepos 
28 — rugpjūčio 4 d.d. įvyko Lie
tuvių sodyboje, sutelkusi 75 se
ses ir brolius. Stovyklos virši
ninko pareigos teko LSS Euro
pos rajono vadui v.s. S. B. Vait
kevičiui. Stovykla turėjo tris pa- 
stovykles: sesių — “Tėviškės ai
dų”, brolių — “Laisvės tako”, 
liepsnelių ir giliukų — “Ateities 
II”. Iš Lietuvos stovyklon atvy
ko trys viešnios — LSS seserijos 
vyriausia skautininke Alina 
Dvoreckienė, s. Jūratė Besec- 
kaitė ir vyr. sk. Kristina Kiše- 
rauskaitė. Jos atvežė lietuviš
kos duonos, sūrio ir dešros, juos
ta ir varpeliu papuošė stovyk
los kryžių. Mišias atnašavo kun. 
A. Gėryba ir Londono Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos klebo
no kun. dr. J. Sakevičiaus, MIC, 
pagalbininkas kun. R. Repšys, 
MIC. Stovyklautojus aplankė ir 
jiems žodį tarė anglas skauti
ninkas Brian D. Carnaby.

Vokietija
Romuvos pilį ir Vasario 16 

gimnaziją liepos 7 d. aplankė 
viešnios ir svečiai iš Kaišiado
rių — 1979 m. ten įsteigtas Vete
rinarijos mokslinio tyrimo insti
tuto etnografinis ansamblis 
“Verpetą”. Aido Bernatonio va
dovaujamas ansamblis įsijungė 
į koncertus 900 metų sukaktį 
švenčiančiame Švabijos Bemp- 
flingene. Koncertinėje išvykoje 
dalyvavo 14 “Verpetos” narių — 
aštuonios moterys ir šeši vyrai, 
tarmiškai dainuojantys ir gro
jantys lietuvių liaudies dainas. 
Ansamblio nariai, susipažinę 
su VLB centru Romuvos pilyje 
ir Vasario 16 gimnazija, išvyko 
atlikti koncertinės programos 
baltiečių jaunimo suvažiavime 
Annaberge liepos 10 d.

Lenkija
Lenkijos lietuviai ir svečiai 

iš Lietuvos penkiasdešimt sep
tintosioms Dariaus ir Girėno 
skrydžio bei mirties metinėms 
susirinko liepos 15 d. dabar jau 
Pščelniku pavadintame Soldine. 
Mišias lietuvių kalba atnašavo 
kun. Alfredas Rukšta, giedojo 
Punsko parapijos lietuvių cho
ras. Minėjiman įsijungė keli 
šimtai dalyvių, tarp kurių bu
vo ir Lenkijos valdžios parei
gūnų. Po Mišių visi sugiedojo 
Lietuvos himną ir giesmę “Ma
rija, Marija”. Prie paminklo 
buvo padėti gėlių vainikai, tau
tos didvyrių atminimas pagerb
tas susikaupimo minute. LKVD 
skyriaus pirm. Jonas Zelepie- 
nis perskaitė rezoliuciją, svei
kinančią Lietuvos respublikos 
vyriausybę ir smerkiančią jai 
Maskvos užkrautą priespaudą. 
Rezoliucijai pritarė ir Misli- 
božo burmistras su ukrainiečių 
atstovu. Tada buvo oficialiai 
atidarytas prie paminklo pasta
tytas muziejėlis, sumontuoti 
paskutiniai rodiniams iš Lie
tuvos atvežti rėmai. Lietuvos 
įmonės ir pavieniai asmenys vi
daus įrenginiams suaukojo 
13.671 rublį. Muziejėlio atida
ryme apie jo rodinius kalbėjo 
Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus Dariaus ir Girėno skyriaus 
vedėja Dalia Vosylienė. Minė
jimas baigtas bendra suneštine 
vakariene. Sekančią dieną sve
čiai iš Lietuvos dviem autobu
sais išvyko į Žalgirio mūšio lau
kus, kur tada buvo minima šios 
istorinės kovos 580 metų sukak
tis.

Tik per Angliją greičiau ir taupiau
Pasinaudokite patarnavimu mūsų išplėstu ir įvairiapusišku eko
nominiu bendradarbiavimu su LIETUVA.
VAISTAI - galime pasiųsti visus naujausius vaistus, gamina

mus VAKARŲ EUROPOJE.
MEDŽIAGOS - siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas, gata

vus drabužius, sportinius kostiumus, sportinius batus ir t.t., 
elektronines prekes.

SIUNČIAME iš Anglijos arba nuperkame Sovietų Sąjungos ir 
kitų kraštų gamybos automobilius:

Lada - nuo $8,900 Samara-nuo $10,900
PALIKIMAI pervedami į Lietuvą arba kitus kraštus, kliento pa

geidaujama valiuta.
Visos finansinės ir banko operacijos atliekamos aukščiau
siu kursu . Specialus rublio kursas . Priimamos įvairių ter
minų investacijos

BALTIC STORES & CO.,
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England
Tel. 081 460 2592

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

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta

AKTYVAI PER 32 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 9% 
santaupas........................ 8.5%
kasd.pal.taupymo s-ta......  8%
90 dienų indėlius ............  11%
1 m. term, indėlius ..........  13%
1 m. term.ind.mėn.pal. 12.5% 
3 m. term.indėlius ...........  12%
RRSP ir RRIF (pensijos)...9% 
RRSPirRRIFI m.............. 13%
RRSPind. 3 m...................  12%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas........ 17%
nekiln. turto pask. 1 m....... 14%
nekil.turto pask. 3 m.. 14.5% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

R. KRONAS REAL ESTATE REALTOR
460 Brant Street, Suite 205, Burlington, Ontario L7R 4B6 
Jei norite pirkti ar parduoti namą, patarnauju lietuvių 

kalba Hamiltone ar Burlingtone
ANELĖ MURAUSKAITĖ

Verslo tel. 333-4744 Namų tel. 389-4242

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE 
Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui: 

310 Rathburn Road, Etobicoke, Ont. M9B 2L8



Poilsio ir dvasinės atgaivos dienos
Ateitininkų sendraugių savaitė Amerikos Kennebunkporte - pranciškonų sodyboje
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Skautų stovykla “Atgimimas”
Viena turbūt gražiausių 

Amerikoje vietovių, esančių 
lietuvių rankose, yra Tėvų 
pranciškonų sodyba Kenne
bunkporte, Maine. Tik įvažia
vus pro vartus j sodybą, tas di
dokas plotas, nusagstytas įvai
riom koplytėlėm — Liurdo gro
ta, Kryžiaus kelių koplytėle, 
lietuvišku kryžiumi, o prie 
pagrindinio pastato — gėlėse 
paskendęs šv. Antanas su Kū
dikėliu Jėzumi ant rankų. Visa 
tai atvykusį nuteikia nepa
prasta ramybe, sakyčiau, šven
tiška nuotaika.

Į dvasinę atgaivą
I šią gražią aplinką kas me

tai suvažiuoja nemaža ateiti
ninkų iš viso rytų pakraščio 
ne tik pasistiprinti skaniai pa
ruoštu ir įvairiu lietuvišku 
maistu, ne tik pasidžiaugti 
skaisčia saulute, malonia ap
linka, bet ir pabendrauti atei- 
tininkiškoje dvasioje, atsigai
vinti dvasiškai. Čia atvykstan- 
tieji jau iš anksto užsisako 
kambarius, nes pavėlavusieji 
dažniausiai nebegauna vietos. 
Į šią ateitininkų savaitę rug
pjūčio 11-18 d.d. buvo suvažia
vę apie 70 ateitininkų.

Šią savaitę organizuoja Atei
tininkų sendraugių sąjunga, 
tačiau savaitės programa, jau 
kelinti metai, rūpinasi dr. Čes
lovas Masaitis. Manau, kad dr. 
Masaitis visiems yra gerai pa
žįstamas tiek iš jo ateitininkiš- 
kos bei lietuviškos veiklos, 
tiek iš jo straipsnių lietuviško
je periodikoje. Sudaryti savai
tės programą nėra lengva, ta
čiau dr. Masaitis tai atlieka 
labai sėkmingai.

Šios vasaros Ateitininkų sa
vaitės kapelionu buvo kun. V. 
Pikturna. Kiekvieną rytmetį 
8 v. buvo atnašaujamos Mišios. 
Tik Žolinės šventėje Mišios 
buvo 12 v. Kun. V. Pikturna sa
vo gražiais ir turiningais trum
pais pamokslais pakėlė ne vie
no suvargusią dvasią. Kadangi 
savaitę kartu praleido ir kun. 
J. Pakalniškis, o kelias dienas 
lankėsi ir prel. Vyt. Balčiūnas, 
tai šv. Mišios buvo konceleb- 

1990 m. liepos 8 d. Vilniaus Vingio parke, XIII-je Lietuvos tautinėje dainų 
šventėje, jaunosios dalyvės, pasipuošusios pievos gėlių puokštėmis ir 
vainikais Nuotr. I. Burneikos

ruojamos. Per Marijos dangun 
ėmimo šventę buvo atvažiavęs 
Ateitininkų federacijos dva
sios vadas kun. dr. V. Cukuras.
“Už jūrų marių - mano Lietuva”

Dėl susidariusių aplinkybių 
mudu su žmona Kennebunk- 
portą pasiekėme pavėluotai, 
tik pirmadienio popietę. Pa
žvelgę į savaitės programą pa
matėme, jog negirdėjome dvie
jų gražių koncertų. Šeštadie
nio vakare, Ateitininkų savai
tė buvo pradėta solisto A. Keb- 
lio koncertu, o sekmadienio 
vakare buvo viešnios iš Lietu
vos — Saulės Jautakaitės liau-
dies dainų vakaras: “Už jūrų 
marių mano Lietuva”. Gaila, 
negaliu tų koncertų išsamiau 
komentuoti, tik teko girdėti, 
jog abu jie buvę labai puikūs. 
Su S. Jautakaite vėliau teko 
susipažinti ir išsamiau pasi
kalbėti. Kilusi iš muzikalios 
šeimos, Jautakaitė jau nuo pat 
jaunų dienų dalyvavo muziki
niame gyvenime ir dažnai bu
vo kviečiama dainuoti. Baigu
si muzikos mokyklą, dirigavi
mo klasę, suorganizavo 45-kių 
mergaičių chorą “Giesmė”. Jai 
diriguojant, tas choras kas ant
rą sekmadienį Kauno arkika
tedroje gieda per jaunimui 
skirtas Mišias. Nuostabu, kad 
dirigentė yra dar tokia jaunu
tė, neturinti nė 30 metų. Ji su 
savo mergaičių choru “Gies
mė” yra apkeliavusi Estiją, 
Latviją, Vengriją, Maskvą ir 
Portugaliją. Teko matyti ir iš
girsti Portugalijoje atlikto 
koncerto ištraukas iš vaizda
juostės. Skamba labai gražiai, 
ir portugalai' labai šiltai bei 
entuziastiškai priėmė. Tuoj po 
Ateitininkų savaitės ji grįžo 
į Kauną, o vėliau žada atvykti 
Amerikon studijuoti bei ma
gistrės laipsniui gauti.

Laisvė ir atominė jėgainė
Kiekvieną dieną po vakarie

nės klausėmės paskaitų. Pir
madienio vakare dr. Mirga Gir- 
niuvienė kalbėjo tema — “Lais
vė mūsų laikais”. Labai išsa
miai ir rūpestingai paruošta 

paskaita, nušviečianti, kaip 
šių laikų didieji pasaulio žmo
nės supranta laisvę. Į šią temą 
buvo pažvelgta daugiau filoso
finiu požiūriu, tačiau manau, 
jog visiems buvo labai įdomu.

Antradienio vakare atomi
nės srities specialistas dr. A. 
Juzaitis su skaidrių iliustra
cijomis kalbėjo tema: “Černo- 
bilio nelaimė ir Ignalinos pa
vojus”. Jis labai išsamiai api
būdino Černobilio jėgainę bei 
jos pajėgumą ir palygino su Ig
nalinos atomine jėgaine, kuri 
statyta tokiu pat principu, kaip 
Černobilio. Ignalinos jėgainė 
vis dėlto esanti saugesnė. Į ją 
buvo atvykusi tarptautinė ato
minių jėgainių tikrinimo ko
misija ir rado, kad ji yra gana 
saugi, tačiau nepatarė statyti 
trečiojo bloko. Lietuviai tre
čiojo bloko labai nenori irtam 
priešinasi visomis galimomis 
priemonėmis. Rusai nori pa
statyti. Jie jau buvo pradėję 
vesti aukštos įtampos elektros 
liniją iš Latvijos, tačiau ir lat
viai tam pasipriešino. Tos li
nijos pravedimas sustojo. To
kiu būdu sustojo ir trečiojo 
bloko statyba. Sovietų bloka
dos metu Ignalinos atominė 
jėgainė daug padėjo Lietuvai 
išgyventi energijos krizę.

Dekalogo metai
Marijos dangun ėmimo šven

tėje, Žolinėje, Ateitininkų fe
deracijos dvasios vadas kun. 
dr. V. Cukuras kalbėjo tema — 
“Dekalogo metai Lietuvoje ir 
pas mus”. Dekalogo arba 10 
Dievo įsakymų gvildenimas ir 
pritaikymas gyvenime, tiek 
Lietuvoje, tiek ir išeivijoje, 
yra labai svarbus. Ypatingai 
svarbu tėvynėje, kadangi per 
50 ateistinės okupacijos metų 
religija buvo nuožmiai perse
kiojama, ir nemažai daliai jau
nimo reikia atnaujinti bei su
stiprinti tikėjimo tiesas, kad 
pakeltų moralinį lygį ir teik
tų gyvenimo prasmę.

Po paskaitos įvyko žvakių 
procesija. Kalbant Rožinį bu
vo dėkojama Dievui už mora
lės gaires, prašoma stiprinti 
mūsų tikėjimą čia ir tėvynėje. 
Prie kiekvienos paslapties bu
vo sustojama ir skaitoma mal
da. Tos maldos specialiai pa
rašytos šio vakaro procesijai 
visiems paliko gilų įspūdį. Jas 
parašė dr. Č. Masaitis. Toje 
procesijoje dalyvavo ir Sibi
ro tremtį iškentusi seselė Ni
jolė Sadūnaitė.

Dovydukas ir Galijotas
Sekančios dienos vakarą Ni

jolė Sadūnaitė prabilo į mus 
gyvu žodžiu — “Dvidešimtojo 
amžiaus Dovyduko kova su Ga
lijotu”. Pirmiausia seselė dė
kojo visiems už maldas ir mo
ralinę paramą, kurią ji visada 
jautė: “Aš esu didžioji skoli
ninkė”. Ji labai įdomiai pasa
kojo savo išgyvenimus. Jai kal
bant gali pajusti visišką atsi
davimą Dievo valiai, kuri ją 
vedė per visas pinkles ir kan
čias. . .

Čia būtų galima daug ilgiau 
sustoti prie josios pasakojimo 
ir išryškinti, kai nematoma 
Dievo ranka jai gelbėjo. Josios

Centrinis lietuvių pranciškonų vienuolynas Kennebunkporte, JA Valstybėse

tardytojai niekaip negalėjo 
suprasti, kaip, nežiūrint visų 
tardymų ir pažeminimų, ji li
ko geroj nuotaikoj, visada su 
šypsniu. Ji jiems atsakydavo, 
kad josios likimas yra ne jų, 
o Dievo rankose. Ko man bijo
ti? Žinoma, jie to negalėjo su
prasti. Seselė Sadūnaitė papa
sakojo tokį pavyzdį. Teismo 
metu salė buvo tuščia. Be jos 
ir teisėjų bei keleto KGB agen
tų nebuvo jokio pašalinio žmo
gaus. Teismui pasibaigus, tuoj 
pat ją išvežė į Sibirą. Vos tik 
pasiekus Sibirą, prisistatė ke
turi aukšti KGB pareigūnai ir 
klausinėjo ją, “kaip ir kada 
pranešei pasauliui apie teis
mo eigą”. Ji kaip ir visada su 
šypsniu atsakė, jog viskas yra 
Dievo rankose. Iš tikrųjų jai 
pasisekė paduoti laiškutį vie
nam asmeniui prieš išvežant į 
Sibirą, tas jos laiškas pasiekė 
kam buvo skirtas ir tuoj “Kro
nikoj” buvo išspausdintas. Nu
kentėjo keli tardytojai.

Solistė iš Kanados
Atsisveikinimo koncertas 

įvyko penktadienio vakare. Jį 
atliko sol. Gina Čapkauskienė 
ir pianistas William Smiddy. 
Pirmiausia Solistė, akompa
nuojant William Smiddy, pa
dainavo keletą lietuviškų liau
dies dainų — Čiurlionio, Jaku- 
bėno ir Banaičio. Po to pianis
tas Smiddy paskambino Cho- 
pino ir Moszkowskio kūrinių. 
Tai jaunas pianistas su labai 
puikia technika. Solistė vėl 
padainavo keletą lietuviškų 
dainų, sukurtų jau tremtyje 
pagal Brazdžionio, Černecky- 
tės, Lemberto, Nagio ir Balt
rušaičio poeziją. Muziką joms 
sukūrė Sodeika, Govėdas, Met- 
rikienė ir Stankevičius. Po ši
tų dainų pianistas Smiddy atli
ko C. Saint Suens “Danse Ma
cabre” ir suktinį. Užbaigai so
listė padainavo keletą popu
liarių tarptautinių dainų. Jos 

dainavimas, interpretacija ir 
balso valdymas, mano nuomo
ne, buvo be priekaišto. Kon
certas buvo labai puikus ir 
aukšto lygio.

Vaizdajuostės ir ... sudiev
Savaitės dienomis 2 v.p.p., 

išskyrus ketvirtadienį, buvo 
rodomos įvairios vaizdajuos
tės, gautos iš Lietuvos. Čia ma
tėme ir šių metų birželinių 
įvykių minėjimo iškilmes Vil
niaus Katedros aikštėje, kur 
dalyvavo tūkstančiai žmonių. 
Pamaldas koncelebravo Lie
tuvos vyskupai su kardinolu 
Vincentu Sladkevičiumi. Kar
dinolas pasakė labai turinin
gą pamokslą. Jei kas norėtų to
kią vaizdajuostę įsigyti, gali
ma kreiptis į Religinę lietu
vių šalpą Niujorke. Kaina — 
$25.

Ketvirtadienį įvyko Ateiti
ninkų savaitės dalyvių susi
rinkimas aptarti ateinančių 
metų savaitės programai. Bu
vo nemaža pasiūlymų, tačiau 
svarbiausia, visų paprašytas 
galutinę programą sudaryti 
sutiko dr. Česlovas Masaitis. 
Kitų metų Ateitininkų savaitė 
Kennebunkporte įvyks rug
pjūčio 10-17 d.d.

Visos savaitės vadovas ir 
tvarkytojas buvo dr. Alfonsas 
Stankaitis iš Hartfordo. Tai 
labiausiai tinkamas žmogus 
tokiai savaitei: visada geroj 
nuotaikoj, su humoru ir tinka
ma informacija. Dar vienas as
muo savo sumanumu ir darbš
tumu daug prisidėjo prie pa
maldų apipavidalinimo ir žva
kių procesijos suorganizavi
mo — tai p. Ąžuolienė iš Niu
jorko.

Savaitė prabėgo labai paki
lioje ateitininkiškoje atmos
feroje. Lauksime ateinančių 
metų Ateitininkų savaitės 
Kennebunkporte.

Savaitės dalyvis J. V.

Kanados rajono skautų-čių vie
nos savaitės stovykla “Atgimimas” 
praėjo gerai. Nors skubotai ir la
bai pavėluotai buvo organizuota, 
tačiau buvo viena iš geresnių. 
Stovyklavo 110 stovyklautojų, pri
tyrusių vadovų-vių priežiūroje. 
Laikas buvo užimtas įvairiais už
siėmimais. Programą labai pa
įvairino iš Lietuvos atvykusi pla
čiai žinoma dainininkė, liaudies 
meno bei papročių puoselėtoja 
Veronika Povilionienė. Ji mūsų 
stovyklą pasiekė PLB vicepirm. 
s. Irenos Lukoševičienės rūpes
čiu. Gerbiamoji viešnia į stovyk
los gyvenimą įsijungė vos tik at
vykusi — pravedė dainas, šokius, 
ratelius, laužus, pasikalbėjimus 
ir t.t. Per pusantros dienos susi- 
gyvenom visi ir skirtis su ja buvo 
sunku. Atsisveikinant visos drau
govės įteikė gėlių ir pažadėjo per 
tautinę stovyklą susitikti Lietu
voje.

Antras nepamainomas savo ži
niomis stovyklautojas - v.s. kun. 
Antanas Saulaitis, SJ. Jis buvo 
stovyklos bitelė. Jo atvežta paro
da - skautiška spauda, papročiai, 
padavimai, mįslės, istoriniai pa
veikslai, skaidrės - didelis įna
šas stovyklai. Per Mišias pamoks
luose skleidė gražiausias mintis. 
Dalyvavo užsiėmimuose su pamo
kymais, patarimais, egzaminavo.

Puikiai reiškėsi v.s. Remigijus 
Belzinskas, “Pilėnų” tunto tunti- 
ninkas ir Brolijos skautų skyr. 
vedėjas. Jis ėjo skautų pastovyk- 
lės viršininko pareigas, rūpestin
gai prižiūrėjo draugoves, vadova
vo iškyloms. Taip pat mokė kaip 
išryškinti filmus ir daryti fotogra
fijas. Ne vienam tai buvo naujiena.

Ketvirtadienį atvyko Kanados 
karališkojo pėstininkų pulko du 
specialistai ir pademonstravo 
greitąją pagalbą, telefono ir radi
jo ryšius, šokimą nuo stačių kran
tų su specialiomis liemenėmis ir 
virvėmis. Jie paliko paragauti 
fronto maisto ir gėrimų.

Skaučių pastovyklės viršininkė 
buvo v.s. A. Baltakienė. Ji eina ir 
Kanados rajono vadės pareigas, 
taipogi buvo stovyklos “Atgimi
mas” registratorė. Ji puikiai pla
navo draugovių užsiėmimus ir pa
pildė skaučių žinias. Stovyklauto
jams patiko iš molio lipdomos 
įvairios figūros ir jų išdeginimas. 
Šiai sričiai vadovavo vyr. sk. tn. 
D. Petrauskienė ir jai talkino s. 
V. Bulotienė.

Sveikatos priežiūra rūpinosi 
slaugė vyr. sk. Aida Birštonaitė- 
McAleer.

Didelio dėmesio užsitarnauja 
ūkio skyrius, vadovaujamas s. 
Kastyčio Batūros ir šeimininkių, 
savo atostogas paaukojusių ma
myčių: Genovaitė Bijūnienė, Jū
ratė Juozapavičienė (iš Kauno), 
Regina Urbonienė, Rūta Gečienė 
(iš Ročesterio), Regina Šileikie
nė ir vėliau atvykusios Jūratė 
Batūrienė ir Rita Slapšienė. 
Jos gamino skanius patiekalus 
kiekvieną dieną, o kas antrą buvo 
lauko virtuvės pietūs. Joms padė
jo taip pat Algis Januška.

Stovyklą ketvirtadienį aplankė 
Seserijos vyriausia skautininke

darbuotojai atlieka programą per vieną stovyklos pasirodymą
Nuotr. G. Bijūnienės

v. s. t.n. Stefa Gedgaudienė. Ji tu
rėjo pasitarimą su vadovėmis, da
lyvavo vėliavų nuleidime, priėmė 
raportus, pasveikino ir vėliau gė
rėjosi laužo programa. Penktadie
nį išvyko į vengrų tautinę stovyk
lą, kur buvo švenčiama 80 m. skau
tiškos veiklos sukaktis.

Stovyklautojai laukė s. dr. Vi
liaus Fidlerio atvykimo. Belau
kiant stovyklą pasiekė liūdna ži
nia, kad jo kelionė šiame gyveni
me baigėsi. Grįždamas iš darbo 
namo, žuvo automobilio nelaimė
je. Buvo prisimintas Mišiose.

Laikraštėlį “Skautiškas sprik- 
tukas” redagavo vyr. sk. Vilija Bi- 
jūnaitė, grįžusi atostogų iš Vasa
rio 16 gimnazijos. Dainuoti mokė 
ps. D. Garbaliauskienė ir gint. v.
vi. Z. Gurklytė, pastaroji ir lau
žams vadovavo. Strėlių šaudymui 
vadovavo sk. vytis Andrius Vis- 
kontas iš Čikagos, 22 kalibro šau
tuvu - j.s. V. Keturakis. Vandens 
užsiėmimus ir tvarką prižiūrėjo 
j.b.v.vl. S. Namikas. Prityrusių 
skautų ir jų kandidatų vadovas - 
sk.v.v.sl. R. Kalendra turėjo vie
nos paros iškylą už stovyklos ribų. 
Vienas kandidatas davė įžodį. Di
džiausia buvo skautų draugovė. 
Jai vadovavo sk. si. J. Mockus ir 
si. G. Karasiejus, o vėliau pakeitė 
sk. v. T. Šernas ir sk. v. A. Belzins
kas. “Ryklių” (vilkiukų) draugovei 
vadovavo sk.v.sl. A. Paškus ir prit. 
sk.v.sl. G. Batūra.

Seserijos paukštytes (banguolių 
d-vė) atidžiai prižiūrėjo draugi
ninke vyr.sk.sl. A. Karasiejūtė, 
pavad. vyr. sk. A. Lėlytė ir vyr.sk. 
N. Lėlytė. Skaučių draugininke 
vyr.sk. O. Šileikaitė pav., vyr. sk. 
A. Raškauskaitė. Prityrusiom sk. 
vadovavo dr-kė A. Puzerytė, pav. 
J. Raškauskaitė.

Į paskutinį laužą atvyko vyriau
sias skautininkas v.s. fil. Gedimi
nas Deveikis, lydimas Kanados 
rajono vadeivos s.fil.dr. Arūno 
Dailydės. Jis dalyvavo ir stovyk
los uždarymo iškilmėse ir tarė žo
dį. Taip pat stovyklą aplankė ir 
atidarymo Mišias atnašavo dva
sios vadas s. kun. Augustinas Si
manavičius, OFM. Stovyklai vado
vavo v.s. F. Mockus, pav. j.s. P. Bu
tėnas ir komendantas ps. A. Sap- 
lys, PLJ pirmininkas. M.

Kun. EDIS PUTRIMAS Vasario 16 
gimnazijoje skautų įžodžio metu už
riša Tėvynės mazgelį moksleiviui 
Juozui Lukšui iš Argentinos

Nuotr. G. Bijūnienės

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

TRANSPAK
FIRMOS NAUJI PATARNAVIMAI

NAUJI IR DĖVĖTI DRABUŽIAI, avalynė, buitiniai daiktai 
siunčiami neribotais kiekiais jūsų giminėms, draugams 
Lietuvoje per Pagalbos fondą. MUITO NĖRA. Amerikos ir 
Kanados lietuviai naujus arba dėvėtus drabužius gali 
atsiųsti TRANSPAK adresu per paštą arba per UPS. Mes 
šias siuntas persiųsim į Lietuvą. Pagalbos fondas išskirs
tys tuos siuntinius tam, kam skirta.

VAISTAI - receptiniai ir nereceptiniai siunčiami neribotais 
kiekiais. MUITO NĖRA.

MĖSOS GAMINIAI: aukštos kokybės rūkytos dešros, skilandis, 
palendvica - $84. MUITO NĖRA.

PERVEDAMI PINIGAI naudingiausiu būdu jūsų giminėms. 
Tvarkomi PALIKIMAI. Pigiai perkami nauji AUTOMOBILIAI.

DAIKTŲ PERVEŽIMAS. Turime didelę patirtį, siunčiant kargo 
į Lietuvą. Parduodame ir siunčiame video, stereo, kompiute
rius, FAX, siuvimo, mezgimo mašinas ir kt. Galim siųsti 
su iš anksto apmokėtu muitu ir pristatymu į namus. Susitarus 
duodame 2-jų metų GARANTIJĄ siunčiamiems video, stereo 
magnetofonams ir televizoriams.

Rašydami BŪTINAI PRANEŠKITE SAVO TELEFONO NUMERĮ 
— atsakymą į savo klausimus gausite tuoj pat.

Romas Pūkštys, TRANSPAK, 2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629 
Įstaiga veikia kasdiena 9 v.r.-5 v.p.p., šeštad. 9 v.r.-2 v.p.p..
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2938 DUNDAS ST. W. (Ivakarus nuo keele gatvės)

TEL.: 7690631 TORONTO 
FAX:769 0586 '.ONTARIO
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Vilniuje, 
Lietuvoje

TAX FREE EXPORT CENTRE 
Panasonic

VHS

VOLTS
VIDEO CAMERA/RECORDER

VHS

Pirmad. irantrad.
10 v.r. iki 6 v.v.

Trečiad., ketvirtad. ir penktad.
10 v.r. iki 8 v.v.

Šeštadienį 10 v.r. iki 4 v.p.p.
Sekmadienį - UŽDARYTA

IVIaltoje,

ENCHANTE turi parduotuves visame pasaulyje
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Rašytojo Pūkelevičiūtė Toronte
ANGELIKA SUNGAILIENĖ

Rugsėjo 28-30 d.d. į Torontą 
atvyksta rašytoja Birutė Pūke
levičiūtė literatūros-dramos 
savaitgaliui, kuris žada būti 
vienas įdomesniu šių metų įvy
kių mūsų kultūriniame gyve
nime.

Penktadienį, rugsėjo 28 d., 
vakare Prisikėlimo parapijos 
parodų salėje rašytoja skiria 
vakarą poeto Oskaro Milašiaus 
penkiasdešimties metų mir
ties sukakčiai paminėti. Sek
madienio — rugsėjo 30 d. po
pietė, pačios autorės žodžiais 
tariant, skirta “žvilgsniui į sa
ve: teatre ir literatūroje”.

Aptarti šį talentingą ir pro
duktyvų asmenį trumpu straips
neliu beveik neįmanoma. Pū
kelevičiūtė — rašytoja, drama
turge, aktorė, režisierė. Ta
čiau šia proga būtų pravartu 
nors trumpai prisiminti jos la
bai plačios apimties kūrybi- 
nį-meninį įnašą į mūsų teatro 
bei literatūros pasaulį. Nors 
plačioji visuomenė žino Pūke- 
levičiūtę kaip rašytoją, pase
kus jos kūrybos kelią, galima 
tvirtinti, kad didžioji jos mei
lė vis dėlto yra teatras. Ir jei 
gyvenimo keliai nebūtų buvę 
politinių įvykių iškraipyti, ji 
būtų tapusi viena pajėgiausių 
lietuvių teatralų.

Tik baigusi gimnaziją, įsi
jungė į jaunąjį Dramos teatrą 
Kaune. Kanadoje su kitais 
teatro entuziastais suorgani
zavo Montrealyje lietuvių dra
mos sambūrį, kuris davė visą 
eilę pastatymų išeivijos trem

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

ties teatrui. Jų didžiausi — K. 
Borutos “Baltaragio malūnas” 
ir B. Sruogos “Milžino paunks- 
mė” buvo įrašyti plokštelėse. 
Nežiūrint, kad jau praėjo dau
giau nei trisdešimt metų, tos 
plokštelės tebeturi savo isto
rinę bei meninę vertę dar ir 
dabar.

Su teatru rišasi autorės dvi 
originalios eiliuotų pasakų 
plokštelės “Žirginėliai”. Ei
liuota komedija “Aukso žąsis”, 
laimėjusi PLB premiją 1961 
m., pasirodė scenoje, o vėliau 
sukurtas filmas. Su savo taik
liomis komiškomis situacijo
mis, šmaikščiais dialogais, 
gražia kalba ir lengvai plau
kiančiu eiliavimu “Aukso žą
sis” dar ir dabar tebėra vienas 
iš geresnių dramos veikalų 
tremties teatro literatūroje. 
Ji pati yra vaidinusi ir sukūru
si eilę atmintinų vaidmenų.

Vėlesnieji jos veikalai — ko
medija “Antroji Salomėja pai
niavose” ir drama “Žmonės ir 
beržai” — dažnai statomi išei
vijos teatro scenoje, Los An
geles dramos sambūrio buvo 
nuvežti į Lietuvą.

Pūkelevičiūtės pionierišką 
dvasią ir meilę teatrui liudija 
A. Landsbergio “Sudiev, mano 
karaliau” ir Čikagos lietuvių 
operai “Traviatos” surežisa- 
vimas. Teatro kontekste pažy
mėtini jos vertimai (daug 
komplikuotesnė literatūros 
sritis, negu populiariai galvo
jama) iš vokiečių kalbos — L. 
Beethoveno “Fidelio” ir C. 
Orffo “Carmina Burana” ope
rų libretai.

Lietuvos kurorto bei poilsiavietės Birštono vaizdai: Nemuno krantinė, irklavimo bazė, tvenkinys prie senųjų 
purvo gydyklų Nuotr. V. Valužio

Lygiagrečiai su dramaturgi
ja ir teatru Pūkelevičiūtė yra 
produktyvi rašytoja ir kaip to
kia gal geriausiai pažįstama 
plačiajai visuomenei. Jos ke
turi premijuoti romanai: “Aš- 
tuoni lapai”, “Rugsėjo šešta
dienis”, “Naujų metų istorija”, 
“Devintasis lapas” ir apysakų 
rinkinys “Marco Polo Lietuvo
je” yra stiprus įnašas į mūsų 
grožinę literatūrą. Autorės 
mėgstama romanų tema — rišti 
nutrauktą giją — praeitį su 
dabartimi.

Poezijos rinkinyje “Metūgės”, 
paskiruose eilėraščiuose ir ei
liuotame kūrinyje “Rauda”, 
kurią beveik galima vadinti 
balade, visu ryškumu iškyla 
autorės lyrinis bruožas: “Ūmai 
sujudę obelies žiedai paliesdavo 
viens kitą ir duždavo, lyg farforo 
žaislai. Tada, švelniai skambėda
mi, byrėjo žemėn, apkrėsdami tau 
plaukus ir akis.” Kur kas dažnes
ni yra stiprūs sudramatizuoti 
momentai, sudarantys gūdžią 
baladės nuotaiką: “Tada gen
ties senolė iškelia kaulėtą ranką 
ir nukirsdina galvas dvylikai sū
nų. Ir šaukdama iš sielvarto, lyg 
ietim pakliudyta briedžių motina, 
susmeigia į žemę dvylika kardų. 
Ir atnašautojos žingsniu nueina 
į liepsnas ir dūmus.”

Rašytoja nebijo ir neslepia 
savo jausmų. Reiškia juos atvi
rai ir drąsiai, atskleisdama in
tensyvų vidaus pasaulį, dina
mišką temperamentą. Pesi

mizmo ar melancholijos jos 
kūryboje beveik nėra. Negąs
dina net dažnai besikartojan
tis mirties motyvas. Mirtis jai 
nereiškia blyškios šaltos nebū
ties, o greičiau regeneracijos 
pradžią, naujo gyvenimo šak
nis. Autorė tiki esminiu žmo
gaus gerumu. Net ir nužmogė- 
jusiose situacijose ji suranda 
žmoguje glūdintį gėrio pradą, 
kuris eventualiai iškyla viršun.

Jos kalba puošni, grakšti, 
pilna originalių metaforų ir 
stiprių įvaizdžių; kartais ly
riškai švelni, kartais šiurpiai 
dramatiška, tačiau niekada ne
banali.

Visuomet jauna autorės dva
sia kreipė jos talentą ir vaikų 
literatūron: ji yra išleidusi 
net šešias knygeles mažie
siems. Įsijautimas į vaikų pa
saulį, kondensuota tiesioginė 
kalba ir sklandus eiliavimas 
teikia malonaus pasiskaitymo 
ne tik vaikams. Autorės emoci
nis intensyvumas ir laki fan
tazija išveda skaitytoją į vi
dinę kelionę ir po įdomių pa- 
klaidžiojimų sugrąžina namo 
— į save.

Pūkelevičiūtės asmens ne
galima atskirti nuo jos kūry
bos. Autorės tikėjimas gėrio 
pergale įneša daug šviesos 
žmogiškojon kasdienybėn. Pa
siskaityti jos veikalus neuž
tenka. Reikia būtinai pama
tyti ir išgirsti ją pačią, su ja

pabūti, kad pilnai išgyventum 
jos žodžių jėgą ir grožį, pa
justum tą emocinę energiją, 
kuri trykšte trykšta iš jos kū
rybos ir jos asmens.

DR. VYTAUTAS MEŠKA

Medikai konstatuoja, kad 
dauguma mūsų naudoja mais
to daugiau negu organizmui 
reikia. Todėl tik dalį jo orga
nizmas panaudoja energijai, o 
maisto perteklius paverčia
mas į riebalus ir “sandėliuoja
mas”. O tai organizmui žalinga.

Taigi persivalgymas — yda. 
Tačiau dauguma, žinodami 
šią elementarią tiesą, jos ne
paiso. Mano galva, yra kelios 
svarbiausios persivalgymo 
priežastys. Visų pirma valgyti 
malonu, o malonumo, kaip ži
nia, atsisakyti sunku. Kita ver
tus, gyvename antropoekolo- 
ginės įtampos amžiuje: nuola
tinis skubėjimas, amžini rū
pesčiai, daug neatliktų darbų, 
psichologiniai konfliktai suke
lia chronišką psichoemocinį 
susijaudinimą, blogą nuotai
ką, depresiją. Šie ir kiti nema
lonūs simptomai, prisivalgius 
skanių patiekalų, praeina. Ta 
aplinkybė dažniausiai ir sle
pia mūsų mitybos nesaikingu
mą. Galų gale neretai imame 
valgyti tik todėl, kad neturime 
ką veikti. Nors visas šias per

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

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

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

> Parūpinam jiems draudimą ir pervežimą iš Montrealio 
a ‘‘Aeroflote’’ patvirtinam arba pakaičiam grįžimo datas ir 1.1. 

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

Al MFHPI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., 
HLmIU IVILULLIU 296 Queen Street West,
Tel. 1 - 416 - 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Šiuo metu patogiausias susisiekimas su Lietuva yra SAS 
(Skandinavų oro linija) TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA. 
Deja, tiesioginių skrydžių per Kopenhagą į Vilnių dar nėra. 
Iš Toronto išskrendama penktadieniais ir grįžtama sekmadieniais. Kelio
nės organizuojamos kas trečią penktadienį, pradedant liepos 13 d., atsira
dus mažiausiai 5 asmenims. Registracija baigiamai savaites prieš iš- 
skrendant. Norintiems parūpinsim apsistojimo vietą nuo 7 iki 21 dienos. 
Turintiems iškvietimus - gera proga prisidėti, grįžti galėsit norimu laiku, 
nežiūrint kaip ilgai ten viešėtumėt. Vasaros sezonui bilieto kaina - $1309. 
Besidomintieji prašomi kreiptis į ALGĮ MEDELį asmeniškai nurodytu 
telefonu. į kitus kraštus suplanuojame keliones, taip pat parūpiname bilie
tus pigiausiomis kainomis.

sivalgymo priežastis valios jė
gomis galima įveikti, deja, re
tas iš mūsų tam ryžtasi.

Didžiulę reikšmę sveikatai 
turi ir pats valgymo procesas. 
Maisto kąsnį reikia kramtyti... 
33 kartus. Mat, kaip žinia, 
skrandis dantų neturi, nepa
kankamai sukramtytą maistą 
jis virškina blogai. Dėl blogai 
sukramtyto maisto pablogėja 
ir fermentaciniai bei rezorb
cijos procesai, padidėja krū
vis kepenims, kasai, žarnynui. 
Suprantama, jog prie sveika
tos visa tai neprisideda, o li
gą, kokia ji bebūtų, sunkina. 
Svarbi virškinimui ir aplinka, 
netgi koks valgomasis kamba
rys.

Ir pagaliau bene svarbiau
sias klausimas — ko gi pagyve
nusiam žmogui nevertėtų val
gyti? Tokių patiekalų sąrašas 
ilgas. Pirmiausia nereikėtų 
valgyti rūkytos ir riebios mė
sos. Kuo mažiau naudoti daug 
kalorijų turinčių maisto pro
duktų, kaip pvz. cukraus, svies
to, olandiško sūrio, grietinės. 
Vengti druskos, pipirų, kitų 
prieskonių, konservuoto mais
to. Kiaušinio trynys turi daug 
cholesterolio, kuris organiz
mui nenaudingas. Mėsiškoje 
sriuboje yra medžiagų, kurios 
skatina aterosklerozę. Vadi
nasi, visa tai reikėtų valgyti 
rečiau, saikingiau.

Naudinga pagyvenusiam 
žmogui avižų dribsniai, grikių 
ir ryžių kruopos, virta liesa 
žuvis. Atsisakyti mėsos nerei
kia, tačiau pagyvenusiam svei
ka valgyti tik vadinamąją “bal
tą” mėsą, t.y. vištieną, nuėmus 
daug choresterolio turinčią 
odą. Pieną ir pieno produktus, 
jeigu jie yra švarūs, valgyti 
sveika, bet taip pat saikingai. 
Už cukrų naudingesnis medus. 
Ir visada naudingos šviežios 
uogos, daržovių bei vaisių sul
tys. Jose esantys mikroelemen
tai, vitaminai, elektrolitai or
ganizmui būtini. Iš ryto, ant 
tuščios, pravartu mažais gurkš
neliais išgerti stiklinę minera
linio vandens. Valgyti reikia 
ne rečiau kaip 4-5 kartus per 
dieną. 3 " 

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

Paskutinės vyskupo dienos 
Telšių vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus 
veikla, ryžtinga laikysena, suėmimas ir kankinio 

mirtis sovietiniame kalėjime

TEKLĖ KAČIUKAITĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Kuopos vadas labai apsidžiaugė, kad moku rusiš
kai. Jį domino, kur yra pasilikę vokiečiai ir iš kur jo 
kareiviai gavo “vodkos”. Apie vokiečius aš nieko ne
galėjau žinoti, o apie spiritą pasakiau kaip buvo. Grei
tai Telšiuose pasiliko tik nedidelė dalis jų kariuome
nės, tvarkai palaikyti. Kiti nužygiavo tolyn, link Klai
pėdos.

Per frontą Telšiai nenukentėjo, bet gyventojams, 
jų ūkiui kareiviai padarė daug nuostolių. Vokiečiai 
išpjovė visus paukščius, o rusai — kiaules. Vokiečiai 
dar liepos mėnesį išvedė visus arklius. Tas patalpas, 
kur buvo vokiečių ligoninė, užpildė rusų kareiviai. 
Ypač daug sužeistųjų, ligonių iš fronto vežė 1945 metų 
sausio, vasario ir kovo mėnesiais. Patalpose sužeis
tieji netilpo. Visą vyskupo sodą pristatė palapinių.

Prasidėjo šiltinės epidemija. Mirė ne vienas, ne 
dešimtys, o šimtai. Mirusius išveždavo nežinia kur. 
Tokia padėtis buvo iki pat pergalės dienos.

* * *
Vieną pavakarę grįžo abu Telšių vyskupai — Pran

ciškus Ramanauskas ir Vincentas Borisevičius. Kojos 
nutrintos, jie pavargę, išalkę, kelios dienos nesiprau- 
sę. Pamačiusi nustebau ir atvirai paklausiau, kodėl 
jie nepasitraukė su vokiečiais, kodėl nebėgo į užsie
nį. Gal jie nežino, paklausiau, kas jų laukia rusų ka
lėjimuos?

Vyskupas Pranciškus Ramanauskas tylėjo, o Vin
centas Borisevičius atsakė:

— Kokie mes būsime vyskupai, jei tokiu metu pa
liksime vyskupiją? Jei ir mirti reikės, mes tam esame 
pasiruošę . . .

Kiek praėjus, viskas nurimo. Pamažu susirinko 
anksčiau kas kur išlakstę profesoriai. Seminarija pra
dėjo vėl veikti. Kandidatų buvo labai daug, mat semi
naristų neėmė į frontą. Taip ir veržėsi visi į seminari
ją ne dėl pašaukimo, o dėl išskaičiavimo.

Vėliau kaip tik tokie klierikai ir pridarė mums 
daug nemalonumų. Nesilaikė režimo. Iš seminarijos 
išeidavo nesiklausę, o vėlai grįžę, lipdavo per tvorą, 
pro langus. Prie pat seminarijos buvo įsikūrusi karo 
komendantūra. Lauke visad budėdavo kareiviai. Pa
matę vakare ar naktį laipiojant, tuoj sukeldavo aliar
mą, sakydavo, kad į seminariją naktimis ateina ban
ditai. Tokiomis naktimis seminariją ir vyskupiją už
plūsdavo saugumo darbuotojai. Visus tardydavo iki 
ryto. Rytą į saugumą kviesdavo vyskupą ir rektorių, 
ten vėl tardydavo. Be įrodymų, be jokio rimtesnio 

pagrindo klausimus pateikdavo tik tokius: “Kodėl lai
kote banditus?”

Tokių incidentų buvo ne vieną kartą. Perėjus fron
tui, seminarijos ir vyskupijos patalpose gyveno kelios 
šeimos pabėgėlių su mažais vaikais. O, kaip jie bijojo 
naktinių patikrinimų, grasinimų! Kai išgirsdavo sau
gumiečių žingsnius, bijodavo net kvėpuoti.

Vienas iš šių darbuotojų buvo ypač žiaurus. Jo 
žingsnius pažinodavo visi: ir dideli, ir maži. Jo pavar
dė buvo Taraškevičius.

Seminarijoje auklėtinių buvo per du šimtus, o vie
tų tik šimtas dvidešimt. Po kurio laiko areštavo vieną 
klieriką, apkaltinę jį ryšiais su miškiniais. Aš nežino
jau, gal jis ir turėjo kokių ryšių su jais, bet vargu. Ap
kaltinti tada nekaltą žmogų buvo vieni niekai. Užteko 
suimti, pasakyti, kad esi “liaudies priešas”, ir galėjai 
gauti kakton kulką, paaiškinimų nieks neklausė. Liu
dininkų neapklausdavo. Tardymų protokolų nerašė. 
Naikinimo mašina, įjungta jau anksčiau, dabar veikė 
visu pajėgumu.

1946 metais Telšių kunigų seminariją uždarė. Tik 
mažą dalį auklėtinių buvo leista persiųsti į Kauno ku
nigų seminariją. Ateistinė valdžia labai apribojo vie
tų skaičių. Tada ir atsirado galimybė padaryti jau di
delę klierikų atranką, atskirti grūdus nuo pelų.

Paskutinė vyskupo Vincento Borisevičiaus kelionė
Vyskupas Vincentas Borisevičius gimė 1888 me

tais sausio 20 dieną Suvalkijoje, Vilkaviškio apskri
tyje ir parapijoje. Buvo dar visai mažas, kai mirė abu 
tėvai. Liko keturios seserys ir du broliai našlaičiai.

Vyriausioji sesuo, paėmusi į savo rankas ūkininka
vimą, leido brolius į mokslą. Abu baigė seminariją, 
tačiau jaunesnysis greitai mirė.

Prasidėjus 1914 metų karui, kunigas Vincentas Bo
risevičius išvyko į Petrogrado dvasinę akademiją to
liau tęsti mokslų, o vėliau po revoliucijos dirbo kape
lionu Baltarusijoje.

Tik 1924 metais grįžo į savo Tėvynę, bet vėl neil
gam. Išsiunčiamas toliau gilinti teologines žinias į 
Romą. 1927 metais baigęs Romoje mokslus, paskiria
mas Telšių kunigų seminarijos rektoriumi. Tas parei
gas ėjo iki 1940 metų. Kadangi Telšių vyskupas Justi
nas Staugaitis jau buvo senas, tai 1940 metais kuni
gas prelatas Vincentas Borisevičius skiriamas jo pa
vaduotoju ir įšventinamas vyskupu. 1943 metų liepos 
17 dieną, mirus vyskupui Justinui Staugaičiui, vysku
pas Vincentas Borisevičius pradeda valdyti vyskupiją 
ir tą darbą dirba iki 1946 metų vasario 15 dienos, iki 
arešto.

Apie vyskupą Vincentą Borisevičių jo kolegos 
trumpai sakydavo: “Lietuvos patriotas iki kaulų sme
genų”. Jis ir mirė už tokius įsitikinimus — laisvą, ne
priklausomą Lietuvą.

Nepripažino melo, veidmainystės. Visados kalbė
jo ir darė viską atvirai. Kaip vaikas tikėjo ir kitų gar
bingumu, sąžiningumu. Jei suklydo, nemėgo gintis, 

nevertė kaltės kitiems. Jau iš išvaizdos buvo galima 
spręsti, kad buvo šventas žmogus. Asketas, abstinen
tas, labai griežtas sau ir kitiems. Jei kurį kunigą kvies
davosi į kuriją, tas eidavo nedrąsiai, nes žinojo — jei 
kaltas, nepaglostys.

Toks vyskupo griežtumas iš dalies ir sukėlė kuni
gų nepasitenkinimą. 1944 metais kunigas Rašimas su
rinko visos Telšių vyskupijos kunigų parašus po peti
cija į Romą, kur prašė skirti vyskupui Vincentui Bo- 
risevičiui pavaduotoją. Kandidatą taip pat numatė — 
kunigą prelatą Pranciškų Ramanauską.

1944 metų balandžio mėnesį iš Romos atėjo pasky
rimas — šventinti kunigą prelatą Pranciškų Rama
nauską vyskupu ir vyskupo pavaduotoju. Vyskupas 
Vincentas Borisevičius, pastebėjęs, kad kunigai jo 
vengia, visus reikalus tvarkyti pavedė naujam pava
duotojui, o pats važinėjo po parapijas su vizitais, rū
pinosi vaikų tikėjimo reikalais. Būdamas namuose, 
daug meldėsi. Labai mėgdavo globoti gyvulėlius. Lai
kė keletą stirnų, pats jas šėrė.

(Šių atsiminimų autorė šioje vietoje rašo ir apie kan. Jus
tiną Juodaitį, vysk. V. Borisevičiaus patarėją, bei jo veik
lą, turėjusią ryšių su “miškiniais” — partizanais, esą jis tel
kęs jiems paramą, dėl kurios vėliau buvęs kaltinamas ir 
vysk. V. Borisevičius. Kiek ši informacija tiksli, kol kas ne
įmanoma patikrinti. Tą atsiminimi] vietą čia praleidžiame 
— “TŽ” red.)

Kun. Justinas Juodaitis įkalbėjo vyskupą Borisevi
čių, kad sukviestų visus seminarijos profesorius ir 
vyskupijos dekanus į pasitarimą, kur turėtų būti ap
tarta, kaip padėti pasipriešinimo judėjimui.

Toks susitikimas buvo sukviestas ir įvyko. Tik jame 
nedalyvavo nė vienas seminarijos profesorius, taip 
pat vyskupas Pranciškus Ramanauskas. Jis apsimetė 
sergąs ir užsakė į lovą pietus. Suvažiavo tik dekanai, 
net neįtardami, ko yra kviečiami . . .

Mes nežinojome, kas tame susitikime buvo kalba
ma, ar dekanai lėšų tiekimui miškiniams pritarė, ta
čiau nesigirdėjo, kad dekanai parapijose rinktų aukas.

Rusai, sėkmingai užbaigę karą su vokiečiais, visas 
jėgas metė vidaus priešams išaiškinti. Dar aktyviau 
pradėjo suktis KGB mašina.

Jau ir karo metu saugumas labai sekė Telšių ku
nigų seminarijos ir vyskupijos gyvenimą. Liepos mė
nesį visą dėmesį sutelkė į vyskupą Vincentą Borise
vičių. Dažnai jį kviesdavosi, o ir patys užeidavo. Po 
vieno tokio apsilankymo vyskupas Vincentas Borise
vičius labai nusiminė, atšalo jo draugystė su kanau
ninku Justinu Juodaičiu. Vyskupas jau nebetikėjo ka
nauninko pažadais, kad po dviejų mėnesių ateis ame
rikonai.

Miražas sklaidėsi.
Gruodžio 16 dieną vyskupą Vincentą Borisevičių 

iškvietė į Vilniaus saugumą. Kelionėje jį lydėjo ku
nigas Juozas Grubliauskas. Nuvykus kunigui Juozui 
Grubliauskui buvo liepta grįžti į Telšius, o vyskupą 
Borisevičių pasiliko.

Telšiuose žmonės labai užjautė vyskupą Vincentą 
Borisevičių, jo gailėjo. Vyskupas Pranciškus Rama
nauskas bei kanauninkas Justinas Juodaitis labai su
sirūpino, kad vyskupas Borisevičius vis negrįžta. Nu
tarė mane leisti į Vilnių, gal aš pas arkivyskupą Me
čislovą Reinį ką nors galėsiu sužinoti. Vyskupas Pran
ciškus Ramanauskas įdėjo raštelį lotynų kalba ir pa
tarė užsikišti už rankogalio — jei kas tikrintų, gal 
neras.

Traukinys į Vilnių išeidavo šeštą valandą ryto, to
dėl jau iš vakaro viską susidėjau. Pakeliui eidama, 
užsukau pas vyskupo tarną Anuprą paprašyti, kad ryt 
rytą mane palydėtų.

* * *
Rytą kelias buvo labai užpustytas. Anupras ėjo 

pirmas, kiek padarydamas brydę, aš ėjau už jo. Pri
ėjus saugumo pastatą, sargyba Anuprą praleido, o ma
ne sulaikė. Įvedė į vidų ir be jokių užuolankų paklau
sė, kur raštelis, kurį vežu arkivyskupui Mečislovui 
Reiniui.

Su savimi dar turėjau krepšį ir lagaminą, bet jie 
jais nesidomėjo. Raštelio turinio jie negalėjo supras
ti, mano vertimu jie netikėjo.

— Ateis ir perskaitys, — išgirdau, pasakė viršinin
kas tardytojui.

Greitai atėjo tas, kuris “perskaitys”. Įėjęs į korido
rių, garsiai paklausė, kur yra viršininkas. Jo balsą 
puikiai pažinau.

Paprašiau, kad man leistų su juo pasikalbėti. Ne
leido.

Mane ėmė gąsdinti: jeigu nepasakysiu, kiek pas vys
kupą Vincentą Borisevičių ateina banditų ir “kitokių 
priešų”, tai mane išveš į Sibirą pas baltas meškas. Ir, 
kad būtų vaizdingiau, kaip aš ten turėčiau greit atsi
durti, tardytojas sušvilpė ir kažką mostelėjo virš gal
vos ranka.

Aš atsakiau, kad miškinių nei vyskupijoje, nei se
minarijoje nė vieno nemačiau.

Toks atsakymas jų aiškiai nepatenkino, ir, matėsi, 
labai sunervino.

— Sakyk tiesą! — šaukė tardytojas. — Jei meluosi, 
išmušiu dantis!

Gąsdino, šaukė, bet mušt nemušė.
Pirmą dieną pietums atnešė sriubos neplautoje 

amerikoniškų konservų dėžutėje. Pasakiau, iš tokios 
nešvarios dėžutės aš nevalgysiu. Ir nevalgiau.

— Kai išalksi, — juokavo, — tai ir valgysi. Čia, pa
nele, ne vyskupija, kur jūs iš porceliano ir krištolo 
indų valgote. Mes jų neturime.

Bet jie labai apsiriko. Aš nei tą, nei kitą, nei dar 
kitas dienas nieko nevalgiau. Jiems pasakiau: badau
ju už vyskupą ir enkavedistus, kad jiems Dievas proto 
atsiųstų ir jie imtų daugiau žmonėmis pasitikėti. Krep
šyje turėjau maisto, bet ir to neliečiau.

Jie įsitikino: ar iš tikrųjų badauju. Ėmė keiktis:
— Čia velnias, ne boba! Visko tašėje turi — ne

valgo... (Bus daugiau)
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Apie jo sukurtus filmus rašo prancūzų spauda, bet tyli lietuviškoji

Le Nouvel Observateur ko
respondentas Olivier Peretie 
pristato 1990 m. liepos 19-25 d. 
numeryje “ultragabų” Holly- 
woodo režisierių lietuvį Ro
bertą Žemeckį. Pasak jo, Ze
meckis išgarsinęs Lietuvos 
vardą tuo pat metu, kai jo pro
senių kraštas kopė į istorijos 
tribūną. Tačiau, tai tesąs vien 
sutapimas. Esmingiau esą tai, 
kad šis 40 metų jaunikaitis ne
šioja “spielberginę” uniformą
— džinsus, krepšinio batukus 
ir ilgus plaukus, jfilminęs savo 
Atgal į ateitį (“Back to the Fu
ture”) trilogiją.

Atgabenta Prancūzijon tre
čioji ir paskutinė tos Atgal į 
ateitį trilogijos dalis. Dabar 
matom jos herojus Marty Mc 
Fly (Michael J. Fox) ir Doc 
Brown (Christopher Lloyd), 
išsikaparnojusius iš Anno Do
mini 2015, kad panertų į lauki
nių Vakarų baisųjį 80-tųjų de
šimtmetį (1880-tųjų metų, sa
vaime suprantama). Mūsų Ro- 
bertėlis, vadinas, yra išlindęs 
po šešerių metų kiek apdujęs 
iš druskos kasyklų, kurios pa
virto jam aukso kasyklom, bet 
jose jis buvo praradęs bet ko
kią laiko nuovoką.

Žemeckio gyvenimas persi
jungė į ketvirtą bėgį 1984 m. 
^..r ne sutapimas? Juk tai or- 
welliniai metai (užuomina 
George Orwell romano 1984). 
Nuo tos datos Žemeckis sukū
rė penkis filmus, kuriais susi
šlavė visą laimikį. Žaliojo dei
manto gaudynės (didelis pasi
sekimas), Atgal į ateitį nr. 1 
(350 milijonų pajamų; išlaidos
— 18.5 milijono), Kas sutvarkė 
Robertą Rabbitt? (bingo! dar 
kartą 350 milijonų). Dabar du 
papildomi filmai, kuriuos Že
meckis sukūrė neatsikvėpęs ... 
“Buvo baisu, — prisimena jis,
— aš sukau trečiąją dalį, tuo 
pat metu, kai montavau antrą
ją. Mudu su Bob Gale (bičiulis

Pasitraukimo kelias novelė
VYTAUTAS KASTYTIS

Tiesiai į šiaurę per kalnus ir 
miškus eina plentas — didysis 
pasitraukimo kelias. Diena iš 
dienos juo dunda sunkvežimių 
ir automobilių kolonos, trau
kia ilgos apdulkėjusių pėsti
ninkų voros.

Pionieriai paskubom rausia 
duobes sprogmenims. Ketu
rios didelės duobės patiltėje. 
Griaunama, ką žmonės šimt
mečiais statė. Lyja. Lietaus 
lašai šoka ant plento grindinio, 
rieda į duobes, lenda dirban
tiems už apykaklių.

Pravažiavo mašina, medi
nėm dėžėm pakrauta. Užpaka
liniai ratai tekštelėjo balon. 
Purvina čiurkšlė pataikė rau- 
siamon duobėn, ir ji staiga at
gijo — atsirado galva, burna 
plačiai prasivėrė:

— Kelio maža, kad ant žmo
gaus lipi? — Senasis Damašis 
išspjovė purviną čiurkšlę iš 
burnos ir keikdamasis ėmė 
grioztis duobėje. Čiurkšlė bu
vo cigarą iš dantų išmušusi . . .

Gretimoj duobėj pasirodė 
Stasiukaičio plikė. Jam taip 
pat kliuvo — purvina čiurkšlė 
akis užklijavo.

— Palauk, gyvatės vaike, pa
mokysiu!

— Papūsk tu man ... — at
sikirto ant dėžių drybsantis ka
reivis.

Įžūlus tonas sukėlė aliarmą 
pionierių kasyklose. Iš duobių

ROBERTAS ŽEMECKIS, 
filmų kūrėjas-režisierius

ir scenarijaus bendraautorius) 
norėjom, kad tos paskutinės 
serijos dalys išeitų viena po 
kitos šešių mėnesių laikotar
pyje. Būtų idealu, jei žmonės 
galėtų matyti jas visas tris vie
ną po kitos. Praėjusį gegužės 
mėnesį filmų bendrovė “Uni
versal” sudarė tą idealią pro
gą JAV publikai. Trečiojo epi
zodo pasirodymo proga jinai 
surengė kai kuriose rinktinė
se krašto vietovėse šešių va
landų kino seansus. Ir tai ne
buvo jokia labdarybė. Per tris 
dienas Atgal į ateitį, III-jį da
lis atnešė $25 milijonus. Ka
dangi jis mums kainavo 40 mi
lijonų, tai reiškia filmas pa
dengė išlaidas per nepilną sa
vaitę”.

“Mano tikrosios ištakos, — 
sako Žemeckis, — tai klasiškie
ji amerikiečių filmai. Mane vi
sada stulbino 1940-1950 m. Hol- 
lywoodo filmų režisieriai. Man 
atrodo, jog aš esu matęs visus 
Frank Capra’os filmus mažiau
siai po dešimt kartų. Tie tipai 
sukūrė tikrą susižinojimo bū
dą, kalbą. Žmoneliams kaip 
man, kurie nemoka kitaip išsi- 
sakyt, kaip vaizdais, kurie at
rado Jule Verną ne skaityklo

iškilo dar dvi galvos. Visos ke
turios kartu išsižiojo, bet už
protestuoti nesuskubo. Ginčą 
nutraukė puskarininkio švilpu
kas, skelbiantis darbo dienos 
pabaigą.

Senis Damašis rangosi iš 
duobės. Užteks šiai dienai.

Stasiukaitis kilstelėjo nosį 
su mažu įkirtimu dešinėje pu
sėje, pauostė it medžioklinis 
šuo:

— Prakeiktas lietus! . . .
Damašis, jau susiradęs iš

muštą cigarą, graibstosi kiše
nėse degtukų ieškodamas.

Kitam tilto gale kaip sulyti 
žvirbliai purtosi Staškys su Ši
laičiu. Abu viduramžiai aukš
taičiai. Staškys turi nedidelius 
ūsiukus, o Šilaitis skutasi ir 
barzdą, ir ūsus. Jį su Staškiu 
jungia ne ūsai ir ne barzda — 
aukštaitiškai tariami žodžiai. 
Abu vietoj “a” mėgsta saky
ti “o”.

Sudorojęs dvigubą porciją 
konservų, Šilaitis pabraukia 
kaire ranka per lūpas riebalus 
nusišluostydamas, atsipučia iš 
skilvio gilumos:

— Pavolgiau . . .
Draugams patinka aukštai

tiškas Šilaičio “pavalgiau”. Ši
laitį jie Pavolgiu praminė.

Neskubėdami, kaip žmonės, 
kuriems nėra kur skubėti, pa
siėmė kastuvus ir eilute leido
si namo. Gyveno jie paupy, 
ūkininko sodyboj. Ūkininkas 
seniai išsikraustė, pasiėmęs 

se, bet Walt Disney filmuose, 
kurie tikrai kankinasi, kai 
jiems prireikia parašyt kokią 
istorijėlę, — jiems tie filmų 
gamintojai yra lygiai svarbūs, 
kaip ir jums, jūsų kultūroj 
stambieji prancūzų rašytojai”.

Tenka pripažinti, sako žur
nalistas Peretie, kad Čikagos 
pietų kvartaluose, kur užaugo 
mokinukas Žemeckis, jis daž
nai palaikydavo požeminį trau
kinį debesimis, šaunančiais į 
žvaigždynus. “Mano mokytojai 
skųsdavosi tėvams, kad ašen 
turįs per didelę vaizduotę. 
Mane visad priskirdavo prie 
tipelių, kurių galvos pilnos 
idėjų. Toji etiketė prilipo man 
ir Hollywoode”.

Čikagoje Robertas žiūrėda
vo begales televizijos progra
mų ir krapštėsi su filmų kame
ra “Super 8”. Jis net buvo pa
daręs du ar tris niekelius rek
lamai, prieš apsispręsdamas 
tapti režisieriumi.

Kaip pasidaroma režisieriu
mi, gyvenant Illinois valstijoj? 
Žinot, va taip. “Vieną dieną 
išgirdau per televiziją (kaipgi 
kitaip?) Jerry Lewis, prane
šantį apie kinematografijos 
kursą Pietų Kalifornijos uni
versitete (U.S.C. Los Angeles). 
Tada užsiregistravau tame 
U.S.C. Teko sėdėti gretimuose 
suoluose su John Carpenter 
ir John Milious. Susidrauga
vome su Bob Gale ir pradėjom 
knaibiot scenarijus. Į galą pa
sitaikė proga susitikti su Geor
ge Lucas, kaip tik po to, kai jis 
susilaukė triumfo su savo 
American Graffiti. ‘Ei, George, 
kaip pasidaryti režisierium’ 
— ‘Daryk ir pasidarysi!’, atšau
na Lucas”.

Keista, niekas tomis dieno
mis nepranašavo pasisekimo. 
Net kai tie abudu Robertai 
įsirangę į gerą vagoną, prika
bintą prie Spielbergo garve

viską, tik namą paliko. Jame ir 
įsikūrė dešimtis pionierių.

Dešimtukas jautėsi karališ
kai, nutolęs nuo kuopos bran
duolio. Viršininkų perteklius 
visada drumsdavo ramybę. Da
bar pionieriai be jokio truk
dymo vakarais lošdavo korto
mis, skaitydavo rastas knygas. 
Tik didelis gimtų namų ilge
sys atnešdavo neramumo. Kar
tais užskrisdavo priešo lėktu
vai. Tada tekdavo bėgti iš šil
to kambario, lįsti į duobes, iš
sikastas dideliame kieme. Kur
tinantys bombų sprogimai ne
leisdavo juokauti.

* * *
Paruošiamieji minavimo 

darbai ėjo prie galo. Tolumoje 
vis aiškiau girdėjosi sprogimų 
garsai. Tą dieną lėktuvai tris 
kartus puolė kelią. Bombos 
krito netoli nuo pionierių. Da
mašis instinktyviai susigūžė 
duobėje. Kliuvo automobiliui. 
Pasipylė šipuliai, ūžtelėjo dul
kių stulpas. Kai dulkės išsisklai
dė, automobilio jau nebebuvo. 
Toj vietoj gulėjo plačiai išbars
tyta metalinių šakalių krūva.

Puskarininkis Kiela rado dė
žutę — paprastą supjaustytos 
faneros gabalą, keliais viniu- 
kais sukabinėtą. Damašiui ji 
patiko — kaip tik rūkalams su
sidėti. Kiela atidavė.

Vakare draugai vėl lošė kor
tomis, Damašį kvietė, bet jis 
atsisakė. Dėžutė rūpėjo. Pasi
dėjo ant stalo, rūpestingai ap
žiūrėjo. Reikėtų tvirčiau su
kalti . . . 

žio, jie nebuvo dar įsėdę trau- 
kinin, vežantin į auksinį ryto
jų. Spielbergas susidraugavo 
su Žemeckiu ir jo bičiuliu. Bu
vo perleidęs jam scenarijų fil
mui 1944. Deja, tai buvo pirma
sis Žemeckio fiasco. Nepavyko 
jam ir du sekantys filmai, pra
ėję niekieno nepastebėti. Pa
stebėjo vien Michael Douglas, 
kuris paprašė jaunąjį Rober
tą įfilminti 1983 m. Žaliojo dei
manto gaudynes.

“Jei šis filmas nebūtų prasi
mušęs, — prisimena Robertas 
Žemeckis, — man būtų tekę 
keisti profesiją”. Užuot tai pa
daręs, jis pakeitė savo gyveni
mo būdą. “Kai staiga iškyli, 
taisyklė reikalauja neišsikvėp
ti. Vadinas, Žemeckis varėsi 
toliau su savo Atgal į ateitį. 
Triumfas! “Dievaži, niekas to 
nesitikėjo, — prisimena jis. — 
Tai buvo maža paprasta istori- 
jėlė, beveik be jokių specialių 
efektų, paremta ištisai viena 
idėja: paauglys susitinka su 
savo tėvais, kai jie buvo jo me
tų .. . Aktoriai buvo nežinomi. 
Mums buvo pikta, kad teko 
gaišti, aiškinant istorijėlės 
pradžią, kitaip sakant, tą pasi
klydimą laike. Savaime aišku, 
faktas, kad mes buvom parin
kę 1955 metus, veikė raminan
čiai. Mes galėjom groti ant nos
talgijos”.

Bob Gale ir Robertas Žemec
kis nešiojosi tą sumanymą nuo 
1980 m., bet, savaime aišku, tas 
siužetas niekam nebuvo įdo
mus iki to laiko. Nuosprendis 
prikergti kitas dvi dalis prie 
pirminės istorijos atėjo žymiai 
vėliau. Pirmojo epizodo veiks
mas vyksta artimiausioje atei
tyje (vengiant kliuvinių su 
technologija), antrojo epizodo 
— Tolimuose Vakaruose.

“Mes išvaikščiojom studijas 
su savo pasiūlymu. Sulygom su 
‘Universal’ studija. Iš jų pu

Seniausias liaudies kanklininkas XIII-je Lietuvos tautinėje dainų šven
tėje liepos 8 dieną Vilniuje Nuotr. Ig. Burneikos

Stasiukaitis turėjo viniukų. 
Damašis pasiskolino. Susirado 
odos ir ėmė kaukšėti durtuvo 
kotu. Paskui plaktuką atsine
šė. Dirbo tyliai, viską užmirš
damas. Nepastebėjo, kad jau 
seniai laikas gulti.

Karo ujamas žmogus, nete
kęs įprastos aplinkos, šeimos 
ir laisvės, iki aguonos grūdo 
stengiasi sumažinti savo min
čių ratą. Rytojus jam nesvar
bus. Jis negalvoja apie rytdie
ną. Šaltas ir nejautrus aplinkai 
sutinka mirtį nešančius sprogi
mus. Atklydėlėms kulkoms ap
linkui zvimbiant, ilgai stovi 
prie upelio ir laido akmenukus 
į savo atspindį lygiame vandens 
paviršiuje . . .

Damašis meiliai žiūri į dėžu
tę. Paglosto. Dabar visas Da- 
mašio pasaulis — ta nedidelė 
dėžutė. Viniukai tiesiai sukal
ti? Ne, vienas nulinkęs. Rei
kia naują įkalti. Kala. Atsine
šė cigarus, tabaką. Trys ciga
rai ir pakelis tabako.

Lauke girdėti tolimas moto
rų ūžimas. Pasigirsta kažkas 
panašaus į sprogimą. Naktiniai 
žmogaus paukščiai danguje. 
Damašis turėtų prikelti drau
gus, bet jis negirdi. Prieš jį — 
nedidelė apdailinta dėžutė su 
cigarais ir tabaku. Damašis žiū
ri į dėžutę, šypsosi. Užmiršo ir 
žmoną, ir vaikus, ir šoferį, ku
ris jam vakar purvina čiurkšle 
cigarą išmušė iš burnos.

Tą naktį Damašis sapnavo 
dėžutę . . . 

sės buvo drąsu. Įsivaizduokit, 
kas būtų buvę, jei Atgal į atei
tį nr. II būtų pasibaigęs fiasco, 
ir būtų reikėję paleisti rinkon 
vien tik numerį III. Tai buvo 
vienas tų iššūkių, kuriais ka
daise Hollywoodas garsėdavo”.

“Žemeckis nėra glušas (rašo 
Olivier Peretie). Jis puikiau
siai suvokia, kad galėjo atsuk
ti drungno vandens čiaupą ir 
leisti sruventi Atgal į ateitį 
be paliovos ir atvangos”.

“Pasisekimas nėra manęs 
paveikęs negatyviai, — pridu
ria Žemeckis. — Aš nemažiau 
dabar didžiuojuos tais savo 
filmais, kurie nepasisekė”. To
dėl manipuliuodamas laiko 
dimensija, jis sąmoningai pa
sirinko užbaigti savo sagą, 
grįždamas prie miesto įkūri
mo — 1885 metų. Pagrindinis 
sumanymas buvo paleisti mo
dernų jaunikaitį į šiurkščios 
bendruomenės aplinką, kada 
vyrai nešiojosi prie diržų re
volverius ir nesidrovėjo jais 
pasinaudoti. “Aš esu patenkin
tas, kad mes tą sunkumą įvei
kėm”.

Apie savo filmą Žemeckis 
taip samprotauja: “Žmonėm 
savaime artimesnė būna pra
eitis, negu ateitis, nes pirmuo
ju atveju jie gali identifikuo
ti save su realiais personažais, 
pavyzdžiui, su savo proseniais. 
Tiek kine, tiek literatūroj atei
tis visad apniukusi. Tikrumoj 
mes jaučiamės savam kailyje 
vien esamam laike. Tai, kas 
buvo anksčiau — per daug gru
bu. Kas rytoj — kelia nerimą”.

“Vis vien, — rašo Olivier Pe
retie, — norėtųsi grįžti prie 
Robertuko ateities. Jis pla
nuoja pasiimti metus atosto
gų, kuo toliausiai nuo kino 
studijų. Kas po to? Paslaptis. 
O gal ateis kita tokia diena, 
kai viskas bus įmanoma”.

V.A.J.

* * *
Nuo ankstaus ryto pionie

riai vėl rausiasi duobėse. Da
mašis atsinešė dėžutę. Slapta, 
draugams nematant, įsikišo į 
kelnių kišenę. Purvas vėl limpa 
prie kojų, mašinos vėl čiurkš
lėmis kėsinasi į veidą ir akis.

Damašis šiandien nepyksta. 
Atsidaro dėžutę. Išsiima sto
riausią cigarą. Užsidega. Drau
gams nepasiūlo. Užmiršo. Jis 
vėl gyvena dėžute. Negirdi ir 
nemato, kad virš miško atūžia 
lėktuvas, kad draugai nuo ke
lio bėga miškan.

“Cigarai nesudrėks!” — 
mąsto.

Netikėtas sprogimas. Žemė 
sudrebėjo. Zvimbia kulkos. 
Damašis išsigandęs slepia dė
žutę, glaudžia prie širdies. Ne
suspėjo. Iš galvos sunkiasi krau
jas ir laša ant dėžutės. Lėktu
vas jau nuskrido. Pamažu tilsta 
motorų ūžesys . . .

Pavakare išdygo medinis 
kryželis pakelėje. Pionierių 
devynetukas ilgai stovi prie at
viros duobės. Stasiukaitis įdė
jo dėžutę. Tabaką ir cigarus pa
siliko — namo parėję pasida
lins.

Pasitraukimo kelias dunda, 
dejuoja, skundžiasi pakelėje 
gulinčiam Damašiui, o jis at
kakliai tyli. Damašis tebežiūri 
į dėžutę. Ranka tiesiasi, tiesia
si, pasiekti neįstengia ir vėlei 
negyva sustingsta . . .

Rovaniemis, Suomija 
1944 m. spalio 1 d.
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Velionies žurnalisto Broniaus 

Kviklio "Mūsų Lietuvos” I tomas 
buvo perfotografuotas ir atspaus
dintas ofsetu Lietuvoje. įvadą 
parašė B. Kviklys ir leidinį pri
žiūrėjęs A. Miškinis, kopiją at
siuntęs veikalo autoriui. Antra
sis "Mūsų Lietuvos" tomas bus iš
leistas šiais metais, o paskutinie
ji du tomai — 1991 m.

Baltietiškųjų studijų draugija 
savo XII-tąją konferenciją bir
želio 21-23 d.d. surengė JAV Seat
tle mieste, Vašingtono universi
tete. Šį kartą jon įsijungė nema
žas skaičius lietuvių. Baltijos ša
lių universitetam skirtoje sesijoje 
kalbėjo Vilniaus universiteto rek
torius Jonas Kubilius. Socialinių 
mokslų pirmajai sesijai vadovavo 
Romas Misiūnas, pranešėjų mintis 
komentavo Aleksandras Štromas. 
Kitose sesijose apie Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdį kalbėjo Saulius 
Girnius, apie tautinį atbudimą — 
Vytautas Štasys Vardys, lietuviš
kus kryžius ir koplytėles — Milda 
Bakšytė-Richardson, lietuvių tau
tosaką — jos vyras Robertas Ri- 
chardsonas. Vilnietis Vladas Bu
lavas, Martyno Mažvydo respubli
kinės bibliotekos atstovas, pri
minė kurioziškai skambantį faktą, 
kad Lietuvoje jos istorijos stu
dijoms dabar naudojamasi išeivi
jos veikalais. “Mokslo” leidyklos 
vyr. red. Vaidoto Januškio prane
šimą apie Lietuvos ekologiją skai
tė Seattle lietuvaitė Irena Bleky- 
tė. Literatūros sesijoje Tomas 
Venclova dalyvius supažindino su 
vilniečio literatūros kritiko Al
berto Zalatoriaus darbais, Rim
vydas Šilbajoris — naujaisiais lie
tuvių ir rusų eilėraščiais. Bronius 
Vaškelis nagrinėjo Ričardo Gave- 
lio “Vilniaus pokerį”, Violeta Ke
lertienė — Ramūno Klimo “Gin
tę ir jo žmogų”, Sauliaus Tomo 
Kondroto “Kabantį namą”, Ilona 
Gražytė-Maziliauskienė — jaunų
jų Lietuvos rašytojų Jurgos Iva
nauskaitės ir Tomo Arūno Rudo
ko savižudybės temas. Poezijos 
vakarui vadovavo Rimvydas Šil
bajoris, skaitęs anglų kalbon iš
verstus Lietuvos poetų eilėraš
čius. Tomas Venclova papasako
jo, kaip jis kuria eilėraščius. Try
liktoji Baltietiškųjų studijų drau
gijos konferencija bus surengta 
Toronte.

Montanos tarptautiniame cho
rų festivalyje Missouloje liepos 
11-15 d.d. dalyvavo Vilniaus uni
versiteto filologijos fakulteto stu
denčių choras “Virgo”, įsteigtas 
1979 m. dekano docento Jono Bul- 
kevičiaus iniciatyva. Į JAV cho
ras atvyko su meno vadove ir vyr. 
dirigente Rasa Gelgotiene, diri
gente Loreta Levinskaite, solistė
mis Raimonda Tallat-Kelpšaite, 
sopranu, ir Rita Preikšaite, mez
zo-sopranu, trim profesiniais in
strumentalistais — fleitistu Va
lentinu Gelgotu, smuikininku Al
girdu Verbausku ir violončelistu 
Valentinu Kaplūnu. Tarptautinį 
Montanos festivalį jos universi
teto patalpose surengė Missoulos 
miesto F. Mendelssohno-Barthol- 
dy vyrų choras. Festivalin įsijun
gė penkiolika chorų, atvykusių iš 
Estijos, Lietuvos (“Virgo”), Dani
jos, Vokietijos, Italijos, Škoti
jos, Japonijos, Urugvajaus, Ore
gono ir pačios Montanos.

Vilniaus studenčių choras 
“Virgo” du sėkmingus koncertus 
turėjo ir Wisconsino universitete 
Madisone, o Čikagoje įsijungė 
JAV LB krašto valdybos ir “Mar
gučio” suorganizuoton giesmių, 
dainų, žodžio ir muzikos savai- 
tėn liepos 1-7 d.d. Tas įsijungimas 
buvo ribotas, nes reikėjo skubėti 
koncertan Madisone ir Montanos 
festivalin Missouloje. Iš festiva
lio studenčių “Virgo” choras vėl 
grįžo Čikagon liepos 21-26 d.d. 
papildomiems koncertams Jauni
mo centre ir Lemonte. Jie buvo 
pradedami kompozitorių harmo
nizuotomis lietuvių liaudies bei 
jų motyvais sukurtomis origina
liomis dainomis, baigiami tarp
tautinės klasikos kūriniais. Iš 
harmonizuotų dainų minėtinos 
Teodoro Brazio “Tykiai, tykiai”, 
“Aš nuėjau", Jono Tamulionio 
“Šarkela varnela", Juozo Indros 
“O kai mes augom”, iš originalių 
— Vytauto Klovos “Rūta žalioji”, 
Osvaldo Balakausko “Pumpurė
lis”, “Pavasario audra”, “Į užbur
tą šalį”, Algirdo Martinaičio “La
pų žaidimai”, “Verpimo daina”. 
Didžiajai koncertų daliai akom
panavo iš Vilniaus atsivežti in
strumentalistai — fleitistas V. 
Gelgotas, smuikininkas A. Ver- 
bauskas, violončelistas V. Kaplū- 
nas. į kaikurias choro dainas įsi
jungė solistės R. Tallat-Kelpšaitė 
ir R. Preikšaite. Pasikeisdamos 
dirigavo meno vadovė R. Gelgo- 
tienė ir L. Levinskaite.

Motinos dienai skirtų dailės 
darbų parodų surengė Kauno pa
veikslų galerija, juos sutelkusi 
iš M. K. Čiurlionio dailės muzie
jaus fondų ir M. Žilinsko padova
noto rinkinio. Parodos lankytojų 
laukė XVII-XIX š. italų, prancū
zų, anglų bei kitų tautų dailininkų 
graviūros, XVIII-XX š. Vakarų 
Europos ir Lietuvos dailininkų ta
pybos kūriniai, piešiniai, skulp
tūros. Pagrindinis dėmesys visą 
gegužės mėnesį trukusioje parodo
je teko moteriai — šeimos židinio 
saugotojai, gyvybės stebuklo sklei
dėjai.

Vilniaus operos ir baleto teat
ras sezono užbaigai paruošė R. 
Wagnerio operos “Tannhaeuser” 
premjerą. Ši opera jau buvo sta
tyta Kaune 1930 m. Tada pagrin
dinį XIII š. riterio Tannhaeuse- 
rio vaidmenį buvo sukūręs Kip
ras Petrauskas, dirigavo Myko
las Bukša. Šį kartą “Tannhaeu- 
serio” spektaklių paruošimu rū
pinosi svečiai iš Erfurto teatro
— vyr. dirigentas Wolfgangas 
Regneris, rež. Manfredas Strau- 
bė, jo asistentas Wolfgangas Rei- 
chenbachas ir dail. Siegfriedas 
Bachas. Vokiečių paruoštą operą 
dirigavo Vytautas Viržonis.

Mindaugo Peleckio, keturiolik
mečio šiauliečio rašytojo, eilėraš
čių, pasakų ir fantastikos knygą 
“Vienaragis” 5.000 egzempliorių 
tiražu išleido “Periodikos” leidyk
la. Leidinin yra įjungta ir jo fan
tastinė apysaka “Paslaptingas tu
nelis”, 1989 m. laimėjusi pirmą 
vietą respublikiniame konkurse 
“Visata ir žmonės”. Jauniausias 
Lietuvos rašytojas M. Peleckis 
dabar jau turi ir dvi “Vienaragin” 
neįtrauktas naujas fantastines 
apysakas. Jis yra Šiaulių J. Jano
nio vidurinės mokyklos dešimto
kas ir vaikų muzikos mokyklos 
fortepijono klasės septintokas. 
M. Peleckis taipgi domisi užsie
nio kalbomis ir yra jau įpusėjęs 
pasaulio rekordų knygos “Guin
ness Book for 1990 World Re
cords” vertimą į lietuvių kalbą.

Vilniaus “Lėlės” teatras nau
jojo sezono pradžioje mažuosius 
žiūrovus pakvies į Wilhelmo Hauf- 
fo pasakų pasaulį. Jiems jau yra 
paruoštas dviejų veiksmų premje
rinis spektaklis “Špesarto smuk
lė”. Jam panaudoti dviejų pasakų
— “Špesarto smuklės” ir “Šalto
sios širdies” motyvai. Insceniza
cijos autorius — kompozitorius 
Mindaugas Urbaitis. Spektaklį 
sukūrė režisierius ir dailininkas 
Vitalijus Mazūras lipdančiu kolia
žo principu. Mažuosius žiūrovus 
stebins fantastiški aktorių apda
rai, kaukės, netikėčiausiomis spal
vomis perdažyti senieji daiktai 
scenoje. W. Hauffo pasakų pasau
lin vaikus palydės Fausto Lapėno 
muzika.

Sovietų Sąjungos skolą Lie
tuvai atskleidžia rež. Edmundo 
Zubavičiaus ir operatoriaus Ro
mo Damulio sukurtas dokumenti
nio aplanko filmas “Dosjė” (“Dos
sier”), apimantis pinigu neįma
nomas įvertinti tautos kančias. 
Sovietinius nusikaltimus Lietuvai 
filme liudija rezistencijos kovo
tojai, politiniai kaliniai, tremti
niai, duomenis tautos atminčiai 
renkantys naujos kartos žmonės. 
Filmas sovietinės skolos sąskaitą 
papildo dabartiniais vaizdais — 
kraujo dėmėmis parašiutininkų 
nusiaubtose palatose, kai jie šį 
pavasarį sutrypė kojomis tarptau
tinį neliečiamumo ženklą — Rau
donojo kryžiaus vėliavą prie Nau
josios Vilnios ligoninės. Filman 
įjungta ir paskutinė už Lietuvos 
laisvę susideginusio Stanislovo 
Žemaičio kelionė.

Žurnalisto Vytauto Katiliaus 
knyga “Tyla neturi aido” palie
čia dabartinio Lietuvos atgimimo 
išjudintus praeities klystkelius, 
kai žmogaus nuvertinimas buvo 
laikomas jo išaugštinimu, atmin
ties niokojimas - klasiniu požiū
riu istorijon, valdininkų saviva
lė — demokratija. Apie tai V. Ka
tilius rašo knygos skyriuje “Su
grįžimai”. KGB siautėjimui yra 
skirtas “Krokodilų gaudymas Ne
ryje”, šeimų susibūrimui prie ak
linai uždengto lango — “Pavogtos 
Kūčios”, nužmoginimo atneštam 
dabartiniam abuojumui žmogaus 
kančioms — “Nebaigtas straips
nis”. V. Katiliaus knyga “Tyla 
neturi aido” pateikia autentiškos 
medžiagos ir apie Antano Snieč
kaus, Justo Paleckio, Kazio Preik
šo vaidmenį Lietuvos sovietinimo 
tragedijoje, baimės mechanizmo 
kūrimą, kuris tebėra gyvas ir da
bartinėje Lietuvoje. Knygos “Ty
la neturi aido” autorius Vytau
tas Katilius yra “Gimtojo kraš
to” vyr. red. Algimanto Čekuo- 
lio pavaduotojas. v. Kst.
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1 Parapijos kredito kooperatyvas 
a 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.

“Tauro” priėmimo komiteto Toronte pirmininkas Algis Nausėdas (kairėje), 
Lietuvos žolės riedulio federacijos pirmininkas Vytautas Beržanskis ir 
“Tauro” klubo pirmininkas Algimantas Laurušas Nuotr. Sig. Krasausko

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

180-185 d. term. ind. ...
1 metų term, indėlius .
2 metų term, indėlius .
3 metų term, indėlius .
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
1 metų GlC-mėn. palūk. 
RRSP, RRIFir OHOSP
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind.113/4% 
RRSP ir RRIF-2 m. term, ind.111/2% 
RRSP ir RRIF-3 m. term, ind.ir/2% 
Taupomąją sąskaitą ........ 8'/2%
Kasd.pal. taupymo sąsk 10 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

10 % 
101/4% 
1 01/2% 
101/4% 
101/4% 
1 13/4% 
1 11/2% 
111/2% 
111/4% 

. 91/2%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 133/4%
Sutarties paskolas 

nuo ................. 133/4%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 133/4%
2 metų ................. 133/4%
3 metų .................  133/4%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 13 %

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

TV.

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

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

“Per Širvintas - į Torontą ”

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius Iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 45 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

Ali THE

IN THE

MASKELL INSURANCE world-
CHOICE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, -------------------- —-----------------------------
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

Tokia antrašte savo straipsnį var
dina Julius Michnevičius Vilniaus 
“Sporte” 1990 m. rugpjūčio 14 d. lai
doje. Jis rašo apie “Širvintų taurės” 
turnyrą, kuris buvo surengtas pirmą 
kartą dalyvaujant Lietuvos ir vie
nai pirmosios lygos Sovietų Sąjun
gos čempionatų komandai - Tiras- 
polio “Tekstilščikas”. Šiaulių “Tau
ras” laimėjo šį turnyrą, finaluose 
nugalėjęs Moldavus atstoves 3:0. 
Daugiausia rezultatų pasiekė žaidė
ja Onutė Kanaporienė ir geriausia 
vartininke pripažinta Rasa Baniuly- 
tė (abi “Tauro” žaidėjos). Šio turny
ro metu buvo patikrintas tauriečių 
neeilinis pajėgumas prieš išvyks
tant į Kanadą, kur rugpjūčio 18-19 
d.d. jos dalyvavo “Auksinės taurės” 
turnyre Toronte ir kurį taip pat be 
vargo laimėjo (apie tai jau buvo ra
šyta “T.Ž.” sporto skyriuje).

J. Michnevičius sako: “Šiaulių” 
‘Tauro’ moterų žolės riedulio ko
mandai, kaip, beje, ir kitiems Lietu
vos meistrų kolektyvams, atsisakius 
dalyvauti TSRS čempionate, teko 
ieškoti pakaitos, kad kolektyvas ne
iširtų, dalyvautų kitose prestižinėse 
varžybose. Visus reikalus, susiju
sius su moterų žolės riedulio plėto
jimu, ėmėsi tvarkyti Šiauliuose įsi
kūręs Riedulio klubas, kuriam ener
gingai vadovauja Algis Laurušas. 
Klubo ir komandos vadovybės pa
stangomis “Tauro” žaidėjoms mo
kami atlyginimai, rengiamos sto
vyklos, reguliarios treniruotės, jos 
turėjo keletą išvykų į užsienį. Dabar, 
besiruošdamos išvykai į Kanadą, 
taurietės dalyvavo dviejuose turny
ruose, kurie buvo paskutinis jėgų 
patikrinimas”.

“Tauro” merginas Toronte stebė
jome septyniose rungtynėse. Ko
manda profesionališkai paruošta, 
disciplinuota ir turinti tarptauti
niuose susitikimuose patirtį. Gai
la, kad priešininkių komandos čia 
joms buvo per silpnos ir žaidimo 
plonybių taip ir neteko išvysti... 
Turnyro metu teko daug kalbėtis 
apie žolės riedulio raidą Lietuvoje 
ir apie “Taurą” su jų vadovais, dau
giausia su vyriausiuoju treneriu Ri
mantu Čaikausku.

Rimantas Čaikauskas, šiaulietis, 
jaunystėje žaidė futbolą, baigė Kū
no kultūros institutą Kaune futbolo 
klasę. Yra dėstytojas - treneris. Bai
gė taip pat Panevėžyje internatinę 
sporto mokyklą kartu su Lietuvos 
olimpiečiais Bardauskiene, Sabo
niu ir kitais. Su žolės rieduliu susi
rišo atsitiktinai. Profesorius Grieš- 
novas mokykloje leido pasirinkti

šalia programoje privalomų dalykų 
vieną iš sporto šakų: amerikietišką
jį futbolą, krepšinį ar žolės riedulį. 
Kadangi, pasak Rimo, pastaroji ša
ka kultyvuoti žymiai švelnesnė, jis 
kibo į žolės riedulį. Baigęs mokslus, 
grįžo į Šiaulius. Žaidė futbolą toliau 
ir pradėjo dirbti su vaikais žolės rie
dulio užuomazgos pradžioje.

Gydytojo F. Paškevičiaus pastan
gomis 1977 m. lapkričio 5 d. Šiau
liuose buvo įkurta moterų žolės rie
dulio komanda “Tauras”. Tai buvo 
pirmoji tokia komanda ne tik Lietu
voje, bet ir Pabaltyjy. 1979 m. jau lai
mima Sovietų Sąjungos pirmosios 
lygos čempionatas ir tuo pačiu įgy
jama teisė dalyvauti aukštosios ly
gos pirmenybėse. 1980 m. “Tauro” 
vyriausio trenerio pareigas perima 
R. Čaikauskas, kuris jau nuo 1983 m. 
pripažintas Lietuvos respublikos 
nusipelniusiu treneriu, o 1988 m. 
paskirtas Sov. Sąjungos moterų žo
lės riedulio rinktinės antruoju tre
neriu. Taurietės, kaip išskirtinai 
geros žaidėjos, žaidusios už Sov. Są
jungos rinktinę buvo: S. Mankevi- 
čiūtė, tuo metu geriausia vartininkė 
Sov. Sąjungoje, žaidėjos - G. Plūkai- 
tė, A. Maldonytė-Bučmienė, V. Povi- 
lionytė ir O. Kanaporienė. Sov. Są
jungos aukščiausios lygos čempio
natuose “Tauras” yra sužaidęs per 
300 rungtynių, o įvarčių daugiausia 
pelnė Onutė Šimkutė-Kanaporienė. 
Lietuvos respublikoje yra iškilu
sios 3 tarptautinės klasės žaidėjos 
ir 23 sporto meistrės.

Šiauliuose veikia žolės riedulio 
mokykla, kurios skyriai yra Druski
ninkuose, Širvintose: Kėdainiuose, 
Kaune, Pasvalyje ir Biržuose. Šios 
mokyklos direktoriumi nuo 1986 m. 
yra šiaulietis, nusipelnęs treneris 
J. Sakalauskas. Joje mokosi per 400 
jaunuolių. Per 30 moksleivių žolės 
riedulio pagrindų mokosi Panevėžio 
internatinės sporto mokyklos atski
rai veikiančiame skyriuje.

Lietuvos žolės riedulio federaci
jai vadovauja šiaulietis Vytautas 
Beržanskis. Jo padėjėjas yra Kęstu
tis Bilius ir generalinis sekretorius 
Leonardas Čaikauskas. Šie vyrai 
daug yra prisidėję prie “Tauro” ir 
Šiaulių miesto vardo garsinimo ne 
tik Sov. Sąjungoje, bet ir užsienyje 
(visi viešėjo su “Tauru” Toronte). 
Po kovo 11 d. Lietuvos nepriklauso
mybės deklaracijos paskelbimo Lie
tuvos žolės riedulio federacija ofi
cialiai išstojo iš Sov. Sąjungos var
žybų ir kreipėsi į pasaulio sporto 
federacijas, prašydami Lietuvos 
tautiniam olimpiniam komitetui 
(LTOK) pripažinimo. Sig. K.

Nuoširdi padėka
1990 m. rugpjūčio 16-24 d.d. Toron

te viešėjo Lietuvos Šiaulių miesto 
žolės riedulio “Tauras" moterų ko
manda. Ją čia pakvietė Toronto go- 
atų bendruomeninis žolės riedulio 
klubas, pritariant Prisikėlimo para
pijos klebonui Augustinui Simana
vičiui ir Ontario žolės riedulio fede
racijai. Lietuvių tarpe komandos 
priėmimui buvo sudarytas specia
lus komitetas, tačiau jo vieno neuž
teko globoti 25 atvykusius šiaulie
čius. Prie jų priėmimo ir globos pri
sidėjo visa eilė asmenų, kuriems 
esame nuoširdžiausiai dėkingi.

Šiauliečius apnakvydinti ir mai
tinti priėmė Tėvai pranciškonai, 
D. ir A. Nausėdai, A. ir S. Baršaus
kai, dr. O. ir J. Gustainiai, V. Mikšys,
I. Sakalauskienė, J. ir K. Šapočkinai, 
V. ir S. Vaitkus bei E. ir L. Vaštokai.

Kur tik reikėjo, į rungtynes, To
ronto miesto, Niagaros krioklių ap
žiūrėjimui, automobilių ir jų vai
ruotojų tauriečiams netrūko. Už šią 
paslaugą dįdelę padėką reiškiu: 
D. Baršauskaitei, J. Gustainiui, V. 
Kazlauskui, R. Kuliavai, R. ir A. Ši
leikoms, H. Stepaičiui ir R. Žioga- 
riui.

Taip pat netrūko aukotojų bei rė
mėjų, kurių lėšomis šiauliečiai pa
matė Toronto didmiestį, metinę Ka
nados tautinę parodą bei Ontario 
Place su magikos programa ir di
džiojo ekrano filmą “To the Limit” 
bei kelionę į Niagaros pusiasalį, vy
nuogynus, krioklį ir laivelio “Maid 
of the Mist” plaukimą. Šios galimy
bės ir kiti malonumai nebūtų buvę 
įmanomi be sekančių rėmėjų: Kana
dos sporto apygardos vadovo E. Stra
vinsko ($300), Toronto sporto klubo 
“Jungtis” pirm. R. Kuliavo ($100), 
dr. M. ir dr. J. Uleckų ($100), E. Šle
kio ($100), Andy Kapps svetainės sa
vininkų ir visų sporto mėgėjų bei 
rungtynių žiūrovų, kurie prisidėjo 
bent maža aukele sportininkėms.

Nuoširdžią padėką reiškiu už pri
sidėjimą priimti svečius Prisikėli
mo parapijos sekretorei V. Simin- 
kevičienei, “T.Ž.” sporto skyriaus 
redaktoriui S. Krašauskui, radistui
J. Vilimui ir priėmimo bei išleistu
vių šeimininkams - B. ir J. Greičiū
nams, J. Nešukaičiui, I. Sakalaus
kienei, L. Stanulytei iri. Pivoriūtei.

Šiaulių “Tauro” moterų žolės rie
dulio komandos priėmimo komitete 
su manim sklandžiai bendradarbia
vo kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM, S. Krašauskas, R. Kuliavas, R. 
Punkrys, Aud. Šileika ir R. Sonda. 
Už pagalbą ir patarimus esu labai 
dėkingas.

Didžiausią ir sportišką padėką 
reiškiu žolės riedulininkėms ir jų 
vadovams už atvykimą, supažindi
nimą su anksčiau nepažįstama spor
to šaka, už parodytą aukštą sporti
nį lygį, simpatišką ir malonų šypsnį. 
Iki ateinančių metų ..., laisvoje ir 
nepriklausomoje Lietuvoje.

Algis Nausėdas,
“Tauro” priėmimo komiteto 

pirmininkas

LIETUVIŲ 
_--įj _T_ . KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

MOK A :
10 % už 90 dienų term, indėlius 
1O'/4% už 6 mėnesių term, indėlius 
101/z% už 1 m. term, indėlius 
101/4% už 2 m. term, indėlius 
101/4% už 3 m. term, indėlius 
111/4% už 1 m. GIC mėn. palūk.
113/4% už 1 m. GIC invest, pažym. 
111/z% už 2 m. GIC invest, pažym.
111/2% už 3 m. GIC invest, pažym.
91/z% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

113/4% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
117z% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
111/2% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
91/z% už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
81/2% už taupymo sąskaitą

10 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000
7 % už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........  13’/2%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų .............. 133A%
2 metų .................  133/4%
3 metų .................. 133/4%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ..... 13 %
(variable rate)

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

AKTYVAI virš 78milijonų dolerių

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

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

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

Telefonas 532-1149

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

MARGIS DRUG STORE

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS. 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
--------------------------------o--------------------------------

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

Pokalbis su tauriečiais. Iš kairės: Rimantas Čaikauskas - vyriausias tre
neris, Arvydas Platiakas - rėmėjas, Sigitas Krašauskas - “TŽ” sporto sky
riaus redaktorius, Leonardas Čaikauskas - Lietuvos žolės riedulio federa
cijos gen. sekretorius ir Kęstutis Bilius-federacijos vicepirmininkas

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Nuotr. Sig. Krašausko

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre- ’ 
numerata oro paštu - 86 doleriai vi
suose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0

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

Tel. 231 -5641, namų 766-5857
/niototoo 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) rillbldlC Islington, Ontario M9B 1 A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

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

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

Ateitininkų žinios
Moksleivių ateitininkų susirin

kimas įvyko rugsėjo 16 d. Išrinkta 
kuopos valdyba pasiskirstė parei
gomis: Daiva Baršauskaitė ir Vika 
Ross dalinsis pirmininkės parei
gomis, Indrė Viskontaitė - sekre
torė, Vaiva Underytė - korespon
dentė, Larisa Matukaitė - iždinin
kė, Julija Pranaitytė - redaktorė. 
Rugsėjo 23, sekmadienį, bus plati
namas moksleivių laikraštėlis 
“Pirmyn jaunime”, kurį redagavo 
praeitų veiklos metų valdyba. Ra
giname visus ateitininkus ir pri
jaučiančius laikraštėlį įsigyti. 
Moksleivių vasaros stovykloje 
Dainavoje “Pirmyn jaunime” lai
mėjo premiją. Tą patį sekmadie
nį moksleivės ateitininkės renka
si pas p.p. Baršauskus suprojek
tuoti piešinį kuopos marškinė
liams. Susirinkime buvo aptarta 
ir tolimesnė veikla. Nuspręsta 
kreipti daugiau dėmesio į gilesnį 
ateitininkų ideologijos įsisąmo- 
nimą. O.G.

Skautų veikla
• “Rambyno” ir “Šatrijos” 

tuntai, pradėdami darbo metus, 
ruošia iškylą į Centrinę salą rug
sėjo 22, šeštadienį. Visi skautai- 
tės uniformuoti po šeštadieninės 
mokyklos pamokų važiuoja tiesiai 
į uostą. Visiems susirinkus, lipsi
me į keltą ir saloje nurodytoje 
vietoje bus iškilmingas veiklos 
atidarymas ir susikaupimas, po 
to užkandžiai ir laužo programa. 
Grįšime atgal į uostą 4.30 v.p.p.

• Numatytos abiejų tuntų šven
tės 1990 ir 1991 metams: rugsėjo 
22 d. veiklos atidarymas, lapkri
čio 1 d. skautų įsikūrimo šventė 
draugovėse, gruodžio 9 d. skautiš
kos kūčios, Kalėdų gerasis darbe
lis draugovėse, sausio 15 d. Klai
pėdos krašto atvadavimo šventė 
- jūros skautai-tės, vasario 10 d. 
Lietuvos nepriklausomybės minė
jimas, kovo 3 d. Kaziuko mugė, šv. 
Jurgio šventė balandžio gale.

Tuntininkai

Nori susirašinėti
, Ina Grabauskaitė, 15 m. amžiaus, 
besiruošianti kulinarės specia
lybei. Rašyti: Lietuva, Kaunas 
233043, Eidukevičiaus 16-44.

Inga Musteikaitė, Anykščiai, 
Statybininkų 6-12, Lietuva.

Eglė Plečkaitytė, 18 metų, bai
gusi muzikos mokyklą, nori susira
šinėti su savo bendraamžiais. Ad
resas: Dariaus ir Girėno g-vė 13-10, 
Marijampolė, Lietuva, tel. 52501.

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

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

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

Telefonai (Toronto linijos): 
416-773-6480, 416-773-3779
ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

RF/WBK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, ba.
associate broker

4887 dundas Street west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 766-2897 232-2322

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS

5^1 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



AtA 
ANDRIUI SABALIAUSKUI 

mirus,

žmoną IRENĄ, dukteris - RASĄ ir RŪTĄ, brolį 
JERONIMĄ bei seserį TERESĘ su šeima nuošir
džiai užjaučiame -

B raku, Pavilionių ir Žiobakų šeimos

Kanados įvykiai

Aukojo “Tėviškės žiburiams“
$50: R. Hennings; $43: J. Janeliū- 

nas; $30: S. Gotceitienė, M. Pud- 
lauskienė; $25: Britų Kolumbijos 
lietuvių medžiotojų ir žūklautojų 
klubas “Bebras”; $24: A. Žemaitai
tis; $22: R. Miškinis; $20: B. Bari- 
sas, P. Girnius, J. ir O. Popikaičiai; 
$14: J. Leiberis; $10: S. Šergalienė, 
A. Dundulis, J. Mačiulis, K. Šid
lauskas, V. Simanas, Eichstatto 
gimnazija, O. Pulkauninkienė; 
$8: E. Meilus, P. Pargauskas; $6: G. 
Karsokas; $5: H. Kripavičius, S. 
Karvelis, I. Smieliauskas; $4: B. 
Valiukėnas, B. Paliulionis, A. Ko- 
jelaitis-Kojalavičius, P. Druskis, 
A. Vaškevičius, E. Voroneckas, J. 
Krasauskas, J. Prasauskas, J. Ru
gys, V. Žolpis, E. Gaputytė.

Rėmėjo prenumeratų atsiuntė
$40: V. Gustainis; $37: V. Zauka; 

$35: R. Šomkaitė, M. Gelažius, P. 
Adomaitis, B. Rakauskas, A. Bliū- 
džius, kun. R. Krasauskas, kun. Z. 
Smilga, dr. B. Girniuvienė, Z. Gri- 
ganavičius, M. Kiela, J. Medelis, 
J. Vaičius, A. Dundulis, M. Stan

kevičius, J. Vaineikis, A. Toto
raitis, J. Jonaitis, V. Šalčiūnas, 
R. Tamošiūnas, H. Vaitaitis, S. Ži
levičius, P. Šukys, P. Šostakas, A. 
Šileika, Sherkšnis, Ch. Anderson, 
J. Zabulionis, A. Heid, E. Dulkys, 
A. Poškaitis, J. Liaukevičius, G. 
Vasiliauskas, S. Vaičaitis, J. Na
rušis, B. Liskus, B. Jucėnas, K. 
Radzevičius, L. Balaišis, A. Tre
čiokas.

Garbės prenumeratų atsiuntė
$50: F. Statkus, P. Kaziukonis, 

I. Girdauskas; $45: R. Geležiūnas, 
V. Valys, O. Yurka, V. Povylius, 
dr. G. Skučas, S. Tamulionis, V. 
Vaičiūnas.

Už dvejus metus garbės prenu
meratą atsiuntė: $90 B. Jackus.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: $70 dr. S. Du- 
bickas.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie siųsdami regulia
rią prenumeratą, prideda ir auką.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
pralaimėtų rinkimų išstumtam 
parlamentarui. Jam nereikia 
kaip kitiem kanadiečiam lauk
ti pensininkams nustatyto 60- 
65 metų amžiaus. Tokiam bu
vusiam parlamentarui amžiaus 
šešiasdešimtmetis svarbus tik 
dėl to, kad tada jo parlamen
tinė pensija pilnai apsaugoja- 
ma nuo infliacijos. Pernai Ka
nados parlamento pensijas, 
valdžios iždui kainavusias 
$7,6 milijono, gavo 315 buvu
sių parlamentarų. Išlaidas 
gausina jaunų parlamentarų 
išsijungimas iš parlamento, 
pensijomis leidžiantis pasi
didinti kitur gaunamas algas. 
Parlamentinė pensija, netu
rinti amžiaus ribos, mokama 
net ir tais atvejais, kai buvęs 
parlamentaras gauna kitą ge
rai apmokamą valdinį darbą. 
Tokia paslauga dabar naudo
jasi buvęs Kanados NDP so
cialistų vadas E. Broadben- 
tas. Jį, pasitraukusį iš politi
kos, ministeris pirm. B. Mulro
ney paskyrė Žmogaus teisių ir 
demokratijos centro direkto
rium su metine $109.-132.000 
alga. Prie tos algos jis gauna 
ir parlamentinę pensiją, kuri 
jo atveju yra apie $50.000.

Pensijas Kanados parlamen
tarams 1952 m. įvedė ministe- 
rio pirm. Louis St. Laurent li-

beralų vyriausybė. Tada jos 
buvo numatytos tik tiems po
litikams, kurie parlamente yra 
praleidę šešiolika metų ir ne
gauna algos už kitą valdinį 
darbą. Dabartines pensijas po 
šešerių metų parlamente su 
teise turėti bet kokį kitą dar
bą atnešė 1973 m. padaryti pa
keitimai, patvirtinti parlamen
to narių. Parlamentinis komi
tetas 1986 m. buvo pasiūlęs 
mokėti tik dalinę parlamento 
pensiją politikams, perėju
siems į kitą Kanados valdžios 
darbą. Pasiūlymas dingo be 
jokio balsavimo, nes jam ne
būtų pritarusi visų partijų par
lamentarų dauguma. Dienraš
tis “The Toronto Sun” specia
liu vedamuoju rugsėjo 4 d. pri
minė skaitytojams, kad šios 
datos Kanados parlamente ne
kantraudami laukė nuo kon
servatorių bei liberalų atsi
skyrusi nedidelė Kvebeko blo
ko grupelė. Jos nariai, vado
vaujami buvusio gamtosaugos 
ministerio L. Bouchardo, da

bar tarnauja ne Kanados, o 
Kvebeko separatistų reika
lams. Tačiau nė vienas nepa
sitraukė iš parlamento, nes 
jie rugsėjo 4 d. norėjo sulaukti 
parlamentinei pensijai reika
lingų šešerių metų. Mat tada 
jie tą pensiją galėtų gauti net 
ir Kvebeką atskyrę nuo Kana
dos. V. Kst.

Š Y P S E N O S
Ten mano pupos

— Alio! Gaisrinė?
— Taip.
— Aš norėjau pasakyti, kad tik 

ką sudygo mano pupos.
— O gaisrinė kuo čia dėta? Mes 

gaisrus gesinam, o ne pupomis rū
pinamės.

— Betgi tos pupos visai netoli 
kaimyno . ..

— Tai kas iš to?
— Mat kaimyno namas dega.
— Dega!?
— Taigi dega ... Ir todėl iš anks

to prašau: jeigu kas iškvies gaisro 
gesinti, būkite atsargūs, neištryp
kite mano pupų ...

J. Laurinavičius
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS

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

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 Fax. 248-5922

• Gyvenimas be lietuviškos spau
dos yra bėgimas nuo savo tautos.

Prašo pagalbos
Aurimas Šimas, norėtų įsidar

binti Kanadoje ar JAV. Adresas: 
Biržai 235280, Lieptų 4, Lietuva.

LIETUVIŲ VAIKŲ 
DARŽELIS,

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų vedamas, priima vai
kučius nuo 2,5 iki 5 metų am
žiaus, pusei ar visai dienai. 
Skambinti telefonu 534-5773 
Toronte.

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

UNIVERSAL OVERSEAS SERVICES 
1960 Ellesmere Road, Unit 6 

Scarborough, Ontario M1H 2V9 
Tel. (416) 438-7500

SIUNČIAME IR PARDUODAME PREKES Į 
BALTIJOS VALSTYBES

— Apdraudžiame, supakuojame, palaikome sandėlyje
— Siunčiame iš eilės
— Siunčiame dideles ir mažas siuntas
— Namų reikmenis, asmeninius ir kitus Įvairius daiktus. 

TAIP PAT SIUNČIAME IR PARDUODAME
• 220 VOLTŲ/50HZ ELEKTRINIUS REIKMENIS 

NAUDOJIMUI EUROPOJE-LIETUVQJE
SONY NATIONAL PANASONIC

SIUNČIAME "TV", "VCR’s, VIDEO KAMERAS, MICRO 
KROSNELES IR DAUG DAUGIAU.

Turime įvairių šaldytuvų, krosnių, “freezers”, skalbimo ir 
džiovinimo mašinų, didelių ir mažų reikmenų.

tįdvtf -----
(Club Maeva - Manzanillo)

' 1991 m. vasario 18-25 d.d.

su Lietuvos gražuolėmis:
Miss LIETUVA ir Miss GRACIJA - Greta Bardavelyte, 

Miss PUBLIKA ir Miss ELEGANCIJA - Jūrate Kunevičiūte, 
Miss FOTO - Jūrate Gužyte

SAVAITĖ EGZOTIŠKOJE 
MEKSIKOJE

Kaina - $1139 kan. asmeniui (po du viename kambaryje). 
Valstybiniai mokesčiai ir patarnavimai ekstra $180 kan. asmeniui. 
/ kelionės kainą (skaityta: skridimai lėktuvu iš Toronto į Manzanillo 
ir atgal. Pervežimai tarp orauosčio ir viešbučio. Maistas 3 kartus 
per dieną, pasirenkant restoranus. Visi gėrimai - vynas, alus bei 
kokteiliai. Įvairūs vandens sportai ir jų pamokos (įskaitant vandens 
slidinėjimą, buriavimą, keliones valtimis). Teniso klubas, teniso kli
nikos, jodinėjimas arkliais, tinklinis, krepšinis, aerobikos pratimai 
sausumoje ir vandeny, šokių pamokos, ispanų kalbos pamokos, 
kiekvienos dienos bei vakaro pramogų programos, pastovios 
paslaugos.

Lietuvos garbei bus rengiamas

LIETUVIŠKAS PRAMOGINIS VAKARAS,
kurio programą ruoš ir atliks visos trys Lietuvos gražuolės kartu 
su lietuviais, kurie vyks į šią linksmą daug pramogų žadančią 
kelionę. Tad kviečiame lietuvių ir Lietuvos vardą garsinti šiuo 
gražiu poilsio ir pramogų keliu.
Kadangi šis klubas labai populiarus ir vietų skaičius ribotas, 
prašome šiai kelionei užsiregistruoti iki rugsėjo 24 d. Rankpinigiai 
- $250. Kelionei iš Toronto vadovaus Andrius

Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje: 
2100 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada 

Tel. (416) 769-2500, FAX (416) 763-6279

Ivo Karnilavičius, 22 metų, ne
seniai vedęs, norėtų iškvietimo 
nuolatiniam apsigyvenimui Kana
doje. Specialybė - virėjas, bet ga
lėtų dirbti ir kitokį darbą. Adre
sas: Kaunas 233000, Daukanto 23-7, 
Lietuva.

r^sAMOGmA^j Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus 

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

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

res pakeičiame į video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6$ 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

B Toronto miesto
Statybos ir pastatų 

- tikrinimo skyriaus

VIEŠAS PRANEŠIMASP.

Pakankamas šildymas
Toronto miesto namų įstatymas sako, kad nuosavy
bės savininkas yra atsakingas už šilumos palaikymą 
visuose kambariuose minimum 21 °C (70°F) nuo rug
sėjo 15 iki birželio 1 dienos. Vienintelė išimtis tais at
vejais, kai patalpos gyventojai gali patys reguliuoti 
temperatūrą savo kambariuose.

Jei esate nuomininkas ir jaučiate, kad jūsų patalpa 
nepakankamai šildoma, pasakykite ar parašykite sa
vininkui. Jei nieko nedaroma, Pastatų ir priežiūros 
departamentas gali jums padėti. Skambinkite 392- 
7960 nuo pirmadienio iki penktadienio tarp 8.30 v.r. 
ir 4.30 v.p.p.; po darbo valandų skambinkite 392-7149. 
Naudotojai TDD/TTY skambinkite 392-0381.

Michael L. Nixon, P. Eng.
Pastatų bei priežiūros viršininkas 
ir vyriausias pastatų pareigūnas

STATOMAS GERESNIS TORONTAS
PALAIKYKITE ŠIO SKELBIMO IŠKARPĄ ATEIČIAI

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

automobilį Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje

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

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

Dėl daugiau informacijų prašome kreiptis pas mus

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

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

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

, Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 
“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”, auksą ir sidabrą

■ Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

RF/MBK 
west realty inc., realtor 

an independent member broker

Juozos (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

FAX 233-0285

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

n O 17 C m? O INSURANCEOIvISIjxUILIv brokers

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

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

Narys “Better Bussiness" biuro

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

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

DRA 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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TOROM T O"
Anapilio žinios

— Norinčius šeštadieniais nuo
moti Anapilio sales laidotuvių 
pietums įspėjame, kad mūsų salės 
šeštadieniais dažniausiai užim
tos. Patartina dėl salės kreiptis 
kitur arba laidotuves nukelti į 
kitą dieną. Naujosios Anapilio 
parodų salės laidotuvių pietums 
nuomoti dar negalime, nes netu
rime leidimo. Prašome tuo reika
lu į Anapilio tarnautojus nesi
kreipti ir juos į nemalonią padė
tį nestatyti, nes leidimą gali duo
ti tik Mississaugos miesto valdžia.

— Palaidoti: rugsėjo 14 d. — a.a. 
Vacys Ivanauskas, 69 m. amžiaus; 
rugsėjo 15 d. — a.a. Gražina Bal
sienė, 70 m. amžiaus; rugsėjo 17 d. 
— a.a. Paulius Dabkus, 82 m. am
žiaus, a.a. Ona Vėlyvienė, 85 m. 
amžiaus.

— Ateinantį sekmadienį bus 
renkama antroji rinkliava Ka
nados vyskupų reikalams.

— Visus vaikučius — mažučius 
ir didelius — muz. Nijolė Beno- 
tienė kviečia į jaunimo chorą.

— Sutvirtinimo sakramentui 
besiruošiančiųjų repeticija bus 
rugsėjo 28, penktadienį, 7.30 v.v. 
mūsų šventovėje. Ta pačia proga 
visi galės prieiti išpažinties.

— Lietuvos kankinių šventė — 
mūsų parapijos atlaidai bus rug
sėjo 30, sekmadienį. Bus prisi
menamas ir pagerbiamas Anapi
lio įkūrėjas a.a. klebonas kun. 
Petras Ažubalis jo mirties 10-jų 
metinių proga. Lietuvos kankinių 
šventovėje 10.30 v.r. bus religi
nis koncertas ir iškilmingos Mi
šios, kurias su kunigais laikys 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, ir 
teiks Sutvirtinimo sakramentą. Po 
Mišių ir procesijos bus vaišės 
Anapilio salėje 1 v.p.p. Vaišių 
metu bus parodytas Algio Jagėlos 
paruoštas filmas iš a.a. kun. P. 
Ažubalio laidotuvių. Wasagoje bi
lietus platina Birutė Jonaitienė, 
o Anapilyje — Viktoras Narušis.

— Ryšium su parapijos švente, 
Wasagoje pamaldos vietoj rugsėjo 
30, sekmadienio, bus šeštadienį, 
rugsėjo 29, 7 v.v.

— Autobusas rugsėjo 30, parapi
jos šventės dieną, nuo Islington 
požeminių traukinių stoties iš
važiuos pusvalandžiu anksčiau —
10 v.r., o nuo Anapilio atgal va
žiuos du autobusai: vienas — 
įprastu po pamaldų laiku (12.45 
v.p.p.), o kitas — po šventės vai
šių (3 v.p.p.).

— Aukojo Kanados lietuvių kul
tūros muziejui: $300 — L. Dagienė; 
“Caritas”: $50 — V. Ottienė; Šv. 
Jono liet kapinėms: $50 — G. Kau- 
lienė, M. Buračas, A. Buntinas; 
$30 — G. Buntinas; $25 — E. Dick- 
sonienė.

— Mišios rugsėjo 23, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a.. Juozą Jankai
tį, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje
11 v.r. — už a.a. Česlovą Paškaus- 
kienę ir Lidiją Paškauskaitę.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams 

$100 aukojo N. Šimkus. Iš viso sta
tybos fonde yra $180,351. Aukos 
priimamos “Paramoje” sąsk. nr. 
8711, Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyve sąsk. nr. 155332.- 
17 ir “Talkoje” sąsk. nr. 4259. Au
kos atleidžiamos nuo valstybinių 
mokesčių.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 230 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: L. Kudarienė, L. Kor- 
ženiauskienė, S. Vigelis iš Kau
no; J. Šutas iš Rokiškio; K. Tiš
kevičius iš Klaipėdos; G. Žibikie
nė iš Mažeikių; Pr. Aleksiejus, I. 
A. Girniai, J. Kaminskas iš Vil
niaus; O. Anderson iš Santa Cruz, 
Aleksas Kulnys iš Los Angeles, 
Kalif., J. A. Belazarai iš JAV, J. 
S. Užupiai iš Čikagos. Su svečiais 
supažindino ir pranešimus atliko 
LN valdybos narys Kęstutis Rau
dys.

— LN biblioteka jau galutinai 
perkelta iš trečio aukšto į skai
tyklą pirmame aukšte, priešais 
seklyčią. Bibliotekos vedėjas — 
V. Katelė.

— Svetainėje “Lokys” antras 
televizorius pastatytas šiauri
nės sienos pakraštyje. Dabar bus 
galima rodyti vaizdajuostes iš 
lietuviškų kultūrinių bei sporto 
renginių išeivijoje ir Lietuvoje.

— LN valdybos posėdis — rugsė
jo 20, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Naujas LN narys — Grant Bon
ner, sumokėjęs nario įnašą $100.

— Bilietai į “Dirvos” 75-rių me
tų jubiliejinį minėjimą-koncertą 
spalio 14 d. gaunami pas Aldoną 
Jankaitienę tel. 762-9183, Vytau
tą Matulevičių tel. 247-9710 ir Ha
miltone pas Genovaitę Breiehma- 
nienę tel. 627-1420.

— Atitaisymas. “TŽ” 37 nr. Lietu
vių namų žiniose pagal gautą rank
raštį klaidingai surinkta “ūkinių 
ir chroninių susirgimų gydyme”, 
o turėjo būti “ūmių.

Paieškojimas
Paieškomi asmenys, kurie pa

žinojo a.a. Jeronimą Naškauską, 
mirusį 1988 m. rugpjūčio 27 d. 
Liečia nekilnojamo turto paliki
mą. Kreiptis į Public Trustee raš
tinę, 145 Queen St. West, Toronto, 
Ont. M5H 2N8, tel. 866-2230.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

v.r. Mišias giedojo sol. Antanas 
Keblys iš Montrealio.

— Maironio šeštadieninės mo
kyklos mokslo metų atidarymo 
pamaldos įvyks mūsų šventovė
je rugsėjo 23, sekmadienį, per 
10.15 v.r. Mišias. Skaitinius 
atliks mokiniai, giedos Maironio 
mokyklos choras.

— Ruošiasi tuoktis: Jolanda 
Laurinavičiūtė su Anton Tomasic.

— Rugsėjo 12 d. palaidotas a.a. 
Kostas Simonaitis, 75 m.

— Pakrikštyta Monika-Katarina, 
Vilijos (Rasutytės) ir Ėdžio Punk- 
rių dukrelė.

— Kun. Stanislovas Letukas, 
Vainuto parapijos klebonas, pra
ėjusį sekmadienį sakė pamoks
lus per visas Mišias. Jis buvo su
sirgęs, dabar jo sveikata gerėja. 
Spalio pradžioje jis žada grįžti į 
Lietuvą.

— Platinami bilietai salėje po 
Mišių į rašytojos Birutės Pūke- 
levičiūtės literatūros rečitalį, 
kurį rengia KLK moterų draugijos 
parapijos skyrius kartu su “Ca
ritas” šalpos fondu parapijos di
džiojoje salėje rugsėjo 30, sek
madienį, 5 v.p.p.

— Oskaro Milašiaus 50 mirties 
metinių paminėjimą tie patys 
rengėjai ruošia rugsėjo 28, penk
tadienį, 7.30 v.v. Minėjimo pro
gramą atliks rašytoja Birutė Pū- 
kelevįčiūtė.

— Dailininko Alfonso Dargio 
meno paroda įvyks ateinantį sa
vaitgalį, rugsėjo 22-23 d.d., Paro
dų salėje. Parodą globoja para
pijos tarybos visuomeninė sekci
ja, kuriai pirmininkauja L. Nak- 
rošienė.

— Parapijai aukojo: $200 — J. T. 
Gustainidi; $100 — G. G. Kuchals- 
kiai, B. Sapijonienė, a.a. Kosto 
Simonaičio atminimui jo šeima; 
$50 — V. A. Adomoniai, J. B. Ba
naičiai, V. Dunderienė, J. V. Kriš
čiūnai, A. Kavaliauskienė, J. P. 
Sičiūnai, A. Šileika, A. J. Vaške- 
vičiai, J. B. Tamulioniai, V. Rut
kauskas, O. Spurgaitienė; klierikų 
fondui: $100 — J. B. Maziliauskai; 
$30 — S. Mazlaveckienė; “Caritas”: 
$20 — L. O. Rimkai a.a. Teresės 
Balnienės atminimui.

— Mišios rugsėjo 23, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Stasį Juk
nevičių, 9.20 v.r. padėkos inten
cija, 10.15 v.r. — už a.a. Juozą 
Vainą, a.a. Joną Jarmalavičių,
11.30 v.r. prašant Lietuvai lais
vės.

Toronto vyrų choras “Aras” 
repeticijas pradės rugsėjo 
25, antradienį, 7 v.v., Prisikė
limo parapijos muzikos kam
baryje. Kviečiame .visus cho
ristus, o taip pat laukiame nau
jų- Valdyba

Minint klebono kun. Petro 
Ažubalio 10 metų mirties su
kaktį, rugsėjo 30, sekmadienį,
10.30 v.r. Lietuvos kankinių 
šventovėje religinį koncertą 
atliks sol. Marytė Bizinkaus- 
kaitė-Bildienė, sol. Slava Žie- 
melytė, sol. Rimas Strimaitis, 
sol. Rimas Paulionis, fleitis- 
tas Tomas Regina, o taip pat ir 
Anapilio parapijos choras, va
dovaujamas muz. Jono Govė- 
do. Taipogi ta proga Lietuvos 
kankinių šventovės, kurią jis 
pastatydino, prieangyje prieš 
11 v.r. pamaldas bus atideng
tas velionies bareljefas. Jį 
sukūrė dail. Irena Raškevi- 
čienė.

Punsko-Seinų-Suvalkų kraš
to tautiečių susirinkime, įvy
kusiame rugsėjo 12 d., išrink
tas komitetas, kuris šaukia su
sirinkimą spalio 3 d., 7 v.v., Lie
tuvių namuose. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Inf.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba spalio 17, tre
čiadienį, 1 v.p.p., ruošia meti
nius pietus “Vilniaus” namuo
se, III aukšto salėje. Informa
cijos reikalu skambinti S. Der- 
vinienei tel. 767-5518, P. Ju- 
teliui tel. 766-6019, I. Kandro- 
tienei tel. 766-6437.

A.a. Prano Norušio atmini
mui su užuojauta artimiesiems 
Kanados lietuvių fondui $20 
aukojo G. P. Breichmanai iš 
Hamiltono.

Pranešimas
38-ji Europos lietuviškųjų 

studijų savaitė įvyks 1991 m. 
liepos 28 — rugpjūčio 4 d.d. Vo
kietijoje, Vasario 16 gimnazi
joje.

Dėl programos (pasiūlymų, 
klausimų) rašyti moderato
riui dr. Kęstučiui Girniui: 
Gebelestr. 13, 8000 Muenchen 
80, BRD; organizaciniais klau
simais — Alinai Grinienei: 
Diamantstr. 7, 8000 Muenchen 
50, BRD. Rengėjai
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KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS

Šokiai
mokslo metus pradedant,

1990 m. rugsėjo 29, šeštadienį, 8 v.v., 
Toronto Lietuvių namų žemutinėje salėje.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti. Rengėjai
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Lietuvos kankinių šventė ir 
kr

klebono kun. Petro Ažubalio A/ITNI1? TTIVl A Q
10 metų mirties sukakties IV 111 1 1j Jilv li>u 

įvyks 1990 m. rugsėjo 30, sekmadienį, Anapilyje 
PROGRAMOJE: 10.30 v.r. — religinis koncertas velionies klebono prisiminimui

11.00 v.r. - Mišios, kurių metu Sutvirtinimo sakramentą teiks 
vyskupas Paulius Baltakis

1.00 v.p.p. - vaišės Anapilio salėje
Bilietai į vaišes platinami Anapilyje sekmadieniais arba kreiptis 

pas R. Celejevvską tel. 231-8832.

Maloniai kviečia visus dalyvauti - Anapilio parapijos taryba

Š.m. rugsėjo 30, sekmadienį, 5 v.p.p., Prisikėlimo parapijos salėje rengiama

LITERATŪROS POPIETĖ
“CARITAS” organizaciją Lietuvoje paremti

atlieka BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ
Po programos: kava, pyragai, įspūdžiai. įėjimas $6, moksleiviams-nemokamai.

Rengia ir visus maloniai kviečia - KLK moterų dr-jos Prisikėlimo parapijos skyrius ir
“Caritas” šalpos fondas

Vilniaus operos ir baleto teatro 
vyriausio direktoriaus ir žymaus solisto

VIRGILIJAUS NOREIKOS 
ir jo akompaniatoriaus 

pianisto POVILO JARAMINO

KONCERTAS
š. m. spalio 14, sekmadienį, 3.30 v. p .p.,
Toronto universiteto muzikos fakulteto Edward Johnson pastate, 
WALTER SALĖJE, 80 Queen’s Park Crescent (už McLaughlin planetariumo), 
įėjimas - $15 asmeniui. Bilietų užsakymus priima J. Vingelienė tel. 233-8108.
Dalis pajamų - PAGALBOS LIETUVAI VAJUI. Rengėjai - VNK komitetas Toronte

Kiti sol. V. Noreikos koncertai Kanadoje:
LONDONE spalio 18, ketvirtadienį, tel. (519)657-5258 - rengia L. Eimanto vardo lietuvių mokykla 
HAMILTONE spalio 21, sekmadienį, tel. (416)529-8593 - rengia Hamiltono Pensininkų klubas 
MONTREALYJE spalio 27, šeštadienį, tel. (514)722-3545 - rengia Ansamblių iš Lietuvos 

koncertams rengti komitetas
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Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

A. a. Juozas Vilkas 83 metų 
amžiaus, mirė 1990 m. gegužės 
17 d. Gulfport, Floridoje. Pa
laikai buvo sudeginti ir nuvež
ti į Lietuvą.

Edita Nazaraitė, poetė, dai
lininkė ir lietuviškos spaudos 
bendradarbė, gyvenusi Ed- 
montone, su visa šeima persi
kėlė į Torontą. Išeivijoje ji
nai yra išleisdinusi jau du poe
zijos rinkinius (“Ateities” lei
dykla Čikagoje) ir savo straips
niais bei knygų recenzijomis 
aktyviai reiškiasi lietuviškoje 
spaudoje. Yra pakviesta į atei
tininkų rengiamą literatūros 
vakarą Čikagoje šį rudenį.

Vasario 16 gimnazijon mokytis 
šiemet išvyko iš Toronto šeši mo- 
kiniai-nės ir viena iš Kalgario. 
Mokinių kelionėms į gimnaziją ir 
atgal užmokėti aukojo: Kanados 
lietuvių fondas - $4000; Prisikė
limo parapijos kredito koopera
tyvas-$1000; Toronto lietuvių kre
dito kooperatyvas “Parama” ir 
Toronto Lietuvių namai po $997. 
Gimnazijai $25 aukojo V. Kalend- 
rienė. L. Tamošauskas,

KLB švietimo k-jos narys

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

Toronto Prisikėlimo parapijos Parodų salėje 
1990 m. rugsėjo 30 d. po 10.15 v. Mišių atidaroma 

S A ULIA US PA UKŠČIO (iš Vilniaus)

FOTOGRAFIJŲ PARODA 
Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Prisikėlimo parapijos tarybos visuomeninė sekcija

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

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

VYRESNIO AMŽIAUS VYRUI rei
kalinga šeimininkė. Suteikiamas 
butas. Atlyginimas pagal susitari
mą. Skambinti tel. 890-2626.

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

DU VYRAI iš Lietuvos ieško bet 
kokio darbo. Skambinti tel. 760-9494 
vakarais 6 v.v.-9v.v.

Anapilio knygyne gauta
A. Paškaus naujausia, Lietuvoje 

labai mėgiamo autoriaus, knyga 
“ASMENYBĖ IR RELIGIJA”; Alės 
Rūtos premijuotas novelinis roma
nas “MĖLYNO KARVELIO ŠVIE
SOJE”; J. Burkaus mąstymai, stu
dija apie Eucharistiją “DĖKOJU”; 
Juliaus Kelero, II-ji poezijos knyga 
“BALTAS KALĖDAITIS”; A. T. 
Antanaičio sudarytas leidinys 
“ANTRAS KAIMAS” - veidai ir 
tekstai; “A GUIDE TO THE BALTIC 
STATES”, ed. by Ingrida Kalninš 
(Lietuvos skyrius - Rasa Avižienis), 
puikus vadovas, keliaujant po Bal
tijos valstybes; Mikulskio “DAI
NOS IR GIESMĖS” 2 dalys.

H MONTREAL^
Tautos šventė paminėta rugsėjo 

9 d. AV parapijoje. Iškilmingas 
Mišias atnašavo parapijos kūrė
jas kun. Jonas Kubilius, SJ, pirmą 
kartą šioje parapijoje Mišias au
kojęs prieš 40 metų. Jis pasakė 
atitinkamą pamokslą. Po vasaros 
atostogų grįžęs, gražiai pasirodė 
parapijos choras, vedamas muz. 
Aleksandro Stankevičiaus. Mišių 
metu porą giesmių sugiedojo Sta
sys Liupkevičius su savo dukro
mis Ugne ir Audra. Pamaldose or
ganizuotai dalyvavo šauliai su vė
liavomis.

Minėjimas atliktas parapijos 
salėje, į kurią susirinko apie 150 
asmenų. Rengė LK Mindaugo šau
lių kuopa. Programai vadovavo 
jos pirmininkas Augustas Mylė. 
Po vėliavų įnešimo, Kanados him
no ir tylos minute žuvusių už Lie
tuvos laisvę pagerbimo sekė dr. 
Donaldo Gedriko paskaita. Kal
bėjęs yra ekologas, neseniai atsi
kėlęs iš Lietuvos ir pastoviai apsi
gyvenęs Montrealyje. Daugiausia 
kalbėjo apie studijų metus Lietu
voje, kai visur buvo ypatingai 
skleidžiamas komunizmas. Pradė
jęs savo srityje dirbti, turėjo pri
klausyti vien tik nuo biurokratų.

Po paskaitos vyko meninė prog
rama, kurią atliko “Armonikos” 
vadovas S. Liupkevičius su savo 
dukromis. Gražiai jiems talkinin
kavo torontietis V. Pečiulis ir jo 
penkiametė dukrelė Vilija. Kai 
kurias dainas padėjo dainuoti ir 
publika. Po visų padėkų minėji
mas baigtas Tautos himnu ir vė
liavų išnešimu. Sekė užkandžiai 
ir kava su pyragais.

Montrealio lituanistinė mokyk
la pradėjo naujus mokslo metus 
rugsėjo 15 d. pernykštėse patalpo
se. Įvyko nemažas mokytojų pasi
keitimas. Mokyklos vedėja pasi
liks Joana Adamonytė, mokytojos 
Inga Gedrikienė, Lilė Gedvilaitė, 
Dalija Sauvignac, Nijolė Šukienė 
ir dr. Remigijus Šatkauskas.

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

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

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

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $26,000,000 REZERVAS - virš milijono.

MOKA UŽ:
Certifikatus .................  121/4%
Term, indėlius:

1 metų .................  111/4%
180 d.-364 d........ 11 %
120d.-179d........ 11 %
60 d. - 119 d........ 101/a%
30 d.- 59 d........ 10'/z%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 133/4%, asmenines - nuo 133/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI

jau atidavei savo dalį?
DVI JAUNOS MERGINOS ieško 
darbo. Gali prižiūrėti vaikus, sene
lius ar atlikti kitus namų ruošos 
darbus. Skambinti dienos metu Ri
tai tel. 845-5021 arba po 6 v.v. tel. 
536-7334 Toronte.

NORĖDAMI ĮSIGYTI geriausių 
Lietuvos dailininkų ir skulptorių 
reprezentacinius, tik prieš blokadą 
išvežtus darbus, prašome skambinti 
Bičkus Baltic Art tel. 232-2648 
Toronte.

Dr. Jean-Louis Caron, kuris Šiau
liuose operavo H. Čepą, labai 
susižeidusį nugarą, buvo pagerb
tas rugpjūčio 29 d. Dr. Ed Enos, 
Association for International Cul
tural Exchange Programs steigė
jas ir pirmininkas, suruošė Mont
realio restorane vakarienę, ku
rioje dalyvavo virš 20 svečių. Jų 
tarpe AICEP draugijos direkto
riai, Sovietų Sąjungos generali
nis konsulas ir kiti konsulato pa
reigūnai, Montreal General ligo
ninės chirurgai, Pan-Am oro lini
jos atstovas, KLB Montrealio apy
linkės valdybos pirm. Arūnas 
Staškevičius ir kiti. AICEP drau
gija ir Pan-Am bendrovė nuošir
džiai rūpinosi daktaro Caron ke
lione į Lietuvą. Sovietų konsulato 
pareigūnai greitai išvertė Čepo 
ligos istoriją į anglų kalbą ir dak
tarui parūpino vizą. Dr. Caron at
liko operaciją be jokio atlyginimo. 
Taip pat Pan-Am įstaiga nieko ne
prašo už daktaro kelionę. Dr. Enos 
galvoja, kad šis žmoniškumo veiks
mas jam pačiam kainavo $3,500, 
bet, jo nuomone, tai esanti labai 
maža auka gelbstint žmogaus gy
vybę. Po vakarienės A. Staškevi
čius perskaitė Čepų šeimos padė
kos laišką daktarams Caron ir 
Enos. Buvo gauti sveikinimai raš
tu iš ministerio pirmininko Brian 
Mulroney ir iš Kvebeko valdžios. 
AICEP direktoriai ir Montreal 
General ligoninės chirurgai rūpi
nasi dar ne tik Čepo sveikimu, 
bet ir medicininių priemonių trū
kumu Lietuvoje. Jie siunčia kai 
ką Lietuvon ir ruošiasi atgaben
ti Čepą į Kanadą tolimesniam gy
dymui.

Audra Lapinaitė rugsėjo 1 d. iš
tekėjo už Andrew Marowski.

A.a. Antanas Pakulis, 71 metų 
amžiaus, mirė rugsėjo 3 d. Palai
dotas iš AV šventovės rugsėjo 5 d. 
Notre Dame dės Neiges kapinėse. 
Liūdi duktė ir sūnus su šeimomis 
ir kiti artimieji. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special.............. 7 %
Taupymo - su gyv. dr.......... 6’/a%
Taupymo-kasdienines..... 6’/4%
Einamos sąsk.........................41/z%
RRIF-RRSP-term........... 121/a%
RRIF-RRSP-taup........... 8 %

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

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

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


