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Kova dar tik prasideda
Prabėgo jau septyni kieto darbo, planavimo, užtarėjų 

ieškojimo, ginčų ir netikrumo mėnesiai. Kovo 11-toji tau
tę nušvietė nauja laisvės šviesa, sujudino džiaugsmingas 
minias, spaudė ašaras ir piešė nepriklausomo gyvenimo 
vizijas. Blokadinė priespauda ir suirutė pačioje Sovietų 
Sąjungoje tamsiais debesimis ėmė slėpti prašvitusią Lie
tuvos padangę. Problemų ir spėliojimų krūvis užgulė tau
tę ir jos vadovybę.

B
ET iš apkasų jau pakilta — nebėra kelio atgal. Be
reikia apdairumo, strategijos ir drąsos. Tiesa, buvo 
žinota, kad su kliūtimis teks susidurti. Niekas betgi 
nežinojo, nė nenujautė, kokia eile įvykiai judės. O dabar 

reikia juos sutikti, orientuotis ir spręsti. Atsiranda klau
simas — kaip? Iškyla nuomonių skirtumai, taktikų varian
tai. Su tuo visu drauge ir nemaloni patirtis — įvairių reik
menų trūkumas, tuštėjančios parduotuvių lentynos. Visą 
laiką buvusi ribota medžiaginė gerovė ima trauktis į sun
kiai beįsivaizduojamą ratą. Netikrumas — ką gausi ir ką 
prarasi, ką reikės atiduoti, kad galėtum kaip nors dar pa
viršiuje laikytis, — prašyte prašosi kokios nors išeities. 
Akys krypsta į vadovybę — kur gi yra Mozė, kuris galėtų tau
tą išvesti į pažadėtąją žemę? O eiti reikia. Sustojus dyku
mų kaitra užmuštų naujagimius, ir mes liktume be jokios 
ateities. Kai kurie tautiečiai stropiai ima dairytis po pa
saulį, kur teka “pieno upės”, kur “laimingieji” tremtiniai, 
kadaise savanoriškai pasukę į vakarus, įsijungė į ramų ir 
sotų gyvenimą. Spaudos apžvalgininkas Lietuvoje taikliai 
ironizuoja paradoksą: kažkada buvo skelbiama, kad išei
viai į laisvą tėvynę keliais pareitų; šiandien iš jos visi iš
eitų, jei kas leistų . . . Ryškėja platesnės apimties sankir
tas — nugalės medžiaginės gerovės vilionės ar kantrybė 
išlaukti ir visa susikurti gimtojoje žemėje? Kokie virpėji
mai bejudintų užsibrėžtų siekių liniją, nepriklausomybės 
įgyvendinimas ir Lietuvos ateitis negali būti gretinama 
su šiuokartinėm medžiaginės gerovės problemom lengvam 
pasirinkimui.

I
ŠEIVIJA seka, rūpinasi, komentuoja. Pergy>-»u. kiek
vieną Lietuvos vadovybės žingsnį, bando ieškoti ma
tomų nesutarimo priežasčių. Reikia pripažinti, kad 
visa tai kiek išblaško, atitraukia nuo planų, sukelia abe

jonių ir aplamai atsiliepia į pakilusią nuotaiką. Bet išei
vija juk, kaip ir tautos kamienas, jau yra iš apkasų pakilusi. 
Žengti atgal reikštų absurdą, nes dėl Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo veikta penkiasdešimt metų, prisiekta, 
pasižadėta. Visas lietuviškasis gyvenimas buvo surikiuo
tas kovai už lietuviškumą ir nepriklausomybės atstatymą. 
Po Kovo 11-tosios tikroviškiausia ištarmė yra: kova dar tik 
prasideda. Klausimas telieka — kaip persiorganizuoti, 
kaip mobilizuotis, kaip stiprinti pajėgumą, kada ir ką ata
kuoti, kad išeivijos fronto užnugaris efektingiau pagelbė
tų pirmose linijose kovojantiems Lietuvos vadovams. Per
gyvename prezidento Busho laikyseną ir jo “draugystę” 
su Gorbačiovu. Vakarų sostinių derinimasis prie didžių
jų galybių politikavimo, rodos, ima ir stato nebeperžen- 
giamas užtvaras, pro kurias būtina pralįsti. Keliai kartais 
pasidaro labai nebeaiškūs, sunkūs, nebepatikimi. Bet tai 
nereiškia, kad nebereikėtų ieškoti užuolankų, kitų per
ėjimų. Pirmieji bandymai gali pasirodyti ir nesėkmingi. 
Tačiau “lašas po lašo ir akmenį pratašo”. Reikia patvaru
mo ir nuolatinės, gal geriau koordinuotos veiklos. Darbais 
pasidalinę mūsų politiniai veiksniai, jei patys vieni ko 
ir nebeįstengtų, turėtų organizuoti platesnius kadrus pa
ramai ir pagalbai kovoje už nepriklausomybę. Baltiečių 
ir kitų pavergtų tautų santalka turėtų nebepasitenkinti 
vien tik demonstracijomis. Okupacija — tarptautinio po
būdžio nusikaltimas. Išeivijai tąja mintimi veikti yra lais
vos rankos. Č.S.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Pirmoji socialistų vyriausybė
Ontario parlamento rinkimus 

rugsėjo 6 d. pirmą kartę šios 
provincijos istorijoje laimėjo 
NDP socialistai. Laimėjimas 
buvo netikėtas, atnešęs prob
lemų jų vadui Bob Rae. Nors 
parlamente jis turėjo aštuo
niolikos atstovų daugumą, sun
ku buvo sudaryti ministerių 
kabinetą. Trūko Ontario gy
ventojams labiau žinomų NDP 
politikų ir veikėjų. Premjeras 
Bob Rae kabinetą paskelbė ir 
su jo nariais buvo prisaikdin
tas tik spalio 1 d. Toronto uni
versiteto salėje, talpinančio
je 1.700 žiūrovų. Istorinė NDP 
šventė sutraukė gausų socia
listų būrį, daug šios partijos 
veikėjų iš visos Kanados. Tarp 
jų buvo ir NDP socialistams 
Ontario provincijoje vadova
vęs Stephen Lewis, pritrūkęs 
kantrybės ir per anksti pasi
traukęs iš politikos. Dabar jis 
save laiko diplomatu, nes mi- 
nisteris pirm. B. Mulroney jį 
buvo paskyręs Kanados amba
sadoriumi Jungtinėse Tautose.

Premjeras Bob Rae į savo pir
mą ministerių kabinetą įjungė 
rekordinį skaičių moterų — 

net vienuolika, kai jų iš viso 
dabartiniame parlamente tėra 
devyniolika. Liberalų premje
ras Petersonas savo kabinete 
turėjo tik šešias moteris. Prem
jeras Bob Rae dvidešimt šešių 
vietų ministerių kabinetan 
įtraukė ir dvylika pirmąkart 
parlamentan išrinktų NDP so
cialistų, neturinčių politinės 
patirties. Tik pagrindinės mi
nisterijos teko jau anksčiau 
parlamente buvusiems ar už jo 
ribų panašų darbą turėjusiems 
NDP socialistams. Šiai grupei 
priklauso premjero pavaduo
tojas ir finansų ministeris 
Floyd Laughren, darbo minis
teris Bob Mackenzie, sveika
tos ministerė Evelyn Gigantes, 
namų statybos ministeris Dave 
Cooke, teisingumo ministeris 
Howard Hampton, vidaus rei
kalų ministeris Mike Farnan. 
Švietimo ministere premjeras 
Bob Rae pasirinko moterų tei
sių gynėją Marion Boyd, kuriai 
Londono centro rinkiminėje 
apylinkėje rugsėjo 6 d. pralai
mėjo rinkimus paskelbęs On
tario premjeras ir liberalų va
das D. Petersonas. (Nukelta į 5 p.i

Vaizdai iš Lietuvos kankinių šventės Anapilyje-Mississaugoje 1990 m. rugsėjo 30 d. Viršuje: solistų trijulė - R. 
Paulionis, M. Bizinkauskaitė-Bildienė, S. Žiemelytė atlieka religinio koncerto programą. Taip pat dalyvavo sol. 
R. Strimaitis, fleitistas T. Regina, muz. J. Govėdas ir parapijos choras. Dešinėje: sutvirtinamųjų berniukų būrelis. 
Apačioje: kairėje - vysk. P. Baltakis teikia Sutvirtinimo sakramentą jaunuolei R. Tumosaitei; dešinėje: šventės 
dalyviai - Lietuvos generalinis konsulas H. Lapas, vysk. P. Baltakis, “TŽ” red. prel. dr. Pr. Gaida Anapilio salėje. 
Aprašymą žiūr. 5 psl. Nuotraukos Vyt. Balčiūno

PRANEŠIMAS IŠ H KOPOS

Komunistinio siaubo griuvėsiuose
Konferencija, kurioje buvo svarstomi nauji tikinčiųjų uždaviniai Vidurio 

ir Rytų Europos šalyse. Iš Lietuvos dalyvavo kun. V. Aliulis

A. LEMBERGAS

1990 m. rugpjūčio pabaigoje 
Amplefortho benediktinų vie
nuolyne, Šiaurės Anglijoje, 
įvyko trijų dienų tarptautinis 
teologų ir intelektualų pasi
tarimas apie naujus K. Bend
rijos uždavinius, kuriuos ke
lia Rytų ir Vidurio Europos 
permainos. Iš poros šimtų pa
sitarimo dalyvių apie trisde
šimt buvo atvykę iš Šovietų Są
jungos ir kitų Rytų bei Vidu
rio Europos kraštų. Trūko tik
tai Albanijos. Konferencijos 
dalyviai pasiskirstė į dešimtį 
diskusijų grupių, kad geriau 
išgvildentų esamą padėtį, kuri 
iš komunizmo išsivadavusio
se ar išsivaduojančiose šalyse 
labai nevienoda. Antai sąlygos 
Vengrijoje ir Lietuvoje labai 
skiriasi nuo tų, kurios mato
mos Bulgarijoje ir Rumunijoje.

Matyti stipriąsias ir 
silpnąsias puses

Aplamai visi sutinka, jog 
kiekvienoje padėtyje reikia 
tiksliai įvertinti ir tai, kas tei
giama, ir tai, kas neigiama. Ki
taip tariant, nustatyti, kur glū
di atskirų kraštų tikinčiųjų 
stiprybė ir silpnybė. Kai kas 
mano, kad, pavyzdžiui, Lenki
joje ir Ukrainoje glaudžius 
jų ryšius su tautiškumu reikia 
laikyti tvirtybės šaltiniu. Ta
čiau kiti linkę manyti, jog ti
kėjimo ir tautos reikalų supla
kimas gali būti labai žalingas. 
Dar kiti teigia, kad susiskaldy
mas į konfesijas ir atskirų 
kraštų Bendrijas ardo krikš
čionių vienybę. Kyla pavojus, 
kad atsinaujins jų tarpusavio 
kova, kuri komunistų persekio
jimo laikais buvo atslūgusi.

Vieno kalbėtojo nuomone, 
Rytų Bendrijos daugiau pasi
tarnauja tautų siekiams, o Va
karų — tautų susitaikymui. Bu
vęs “Laisvosios Europos” ra
dijo direktorius George Ur- 
ban’as atkreipė dėmesį į tai, 
kad Ortodoksų Bendriją So
vietų Sąjungoje kontroliuoja 
atsilikusi ir išpuikusi, savo 
vertę žinanti hierarchija, su 
kuria tikintieji neturi ryšio. 

Padaugėję krikštai neabejoti
nas ortodoksų laimėjimas, ta
čiau labai dažnai religingumo 
padidėjimas tėra tik išorės 
dalykas, be gilesnio įsigilini
mo į krikščionybės tiesas ir 
tradiciją. Čekoslovakijoje, 
Vengrijoje ir Lietuvoje K. 
Bendrija nepaprastai gerbia
ma. Tai rodo nuomonių ap
klausos šiose šalyse. Tačiau 
kyla pavojus tapti savo popu
liarumo auka: atsidūrus pačio
je garbės viršūnėje, tėra tik
tai kelias žemyn, kaip pažy
mėjo vienas kalbėtojas.

Paukštelis nemoka skraidyti
Kito kalbėtojo nuomone, Ry

tų ir Vidurio Europos Bendri
jos pasiliko tokios, kokios bu
vo šio šimtmečio vidury, bet 
jos turi staiga spręsti nūdie
nos problemas ir tam visiškai 
nepasirengusios. “Narvelis 
atidarytas, bet jo paukštelis 
nebemoka skraidyti”, vaizdin
gai aiškino vienas kalbėtojas. 
Sakoma, kad tuo požiūriu tik
rą išimtį sudaro Rumunijos 
baptistai, kurie yra gerai susi
organizavę, turi pajėgių pa
sauliečių ir naudoja pačius 
naujausius evangelizavimo 
būdus. Rytų Bendrijos nėra 
pasirengusios atremti Vaka
rų materializmo ir vartotojiš
kumo bangą, augantį supasau
lėjimą, neturi patirties spręs
ti tokias problemas, kaip abor
tai, pornografija, kuri ypač 
paplito Vengrijoje. Komuniz
mas sužlugdė žmonių dorovę, 
jų atsakomybės jausmą, apri
bojo Bendrijos veiklą apei
gomis. Tačiau persekiojama 
Rytų Bendrija sukaupė nepa
prastai vertingą patirtį, kad 
žmonijai būtinai reikia Die
vo, kad visuomenė be Dievo 
yra visiškai nepakenčiama. 
Šią patirtį ji gali perduoti Va
karams ir taip prisidėti prie 
gilesnio krikščionybės supra
timo bei jos vertybių puoselė
jimo.

Lietuvos reikalai
Amplefortho pasitarime 

Lietuvai atstovavo kun. Vac
lovas Aliulis. Konferencijoje 

jis išplatino peticiją, raginan
čią kelti Baltijos valstybių ne
priklausomybės klausimą Eu
ropos saugumo ir bendradar
biavimo pasitarime Paryžiu
je. “Esame įsitikinę, kad, ne
išsprendus Pabaltijo proble
mos, neįmanoma kurti Euro
pos valstybių vienovės, kuri 
remtųsi teisingumu”, sakoma 
peticijoje.

Lietuviai labai gerbia savo 
K. Bendriją, ja pasitiki, nes 
tai vienintelė nesusikompro
mitavusi institucija. Pakeitus 
konstituciją, jau leidžiama 
Lietuvos mokyklose mokyti ti
kybos, tačiau, kunigo Aliulio 
žiniomis, tuo kol kas galės pa
sinaudoti vos trečdalis mokyk
lų, nes trūksta tikybos moky
tojų, vadovėlių, teologijos vei
kalų. Vaikai labai patenkinti 
naujomis tikybos pamokomis, 
bet daugelis jaunuolių yra 
abejingi, juos labiau domina 
rokenrolas ir seksas. Kalbėto
jas ragino Vakarus finansiš
kai padėti lietuviams studijuo
ti Vakarų universitetuose. Lie
tuvos vyriausybė tikisi, kad 
K. Bendrija daug nuveiks do
rovės atnaujinimo srityje ir 
remia jos pastangas.

Daug ko trūksta
Liublijanos arkivyskupas 

Aloyzas Šustaras patvirtino, 
kad politikos pokyčiai iškėlė 
Bendrijai naujus uždavinius, 
kuriems ji tebėra mažai pasi
rengusi ir negalėjo pasirengti 
dėl priespaudos ir persekioji
mų. Trūksta žmonių, įstaigų, 
mokyklų, kad ji galėtų veiks
mingai dalyvauti naujos visuo
menės tvarkos kūrime.

Vengrų katalikų žurnalo re
daktorius kun. Laszlo Lukacz 
irgi pripažino, kad labai trūks
ta intelektualinių, dvasinių 
ir medžiaginių išteklių. Ypač 
bloga vienuolijų padėtis: pa
tys jauniausi vienuoliai jau 
prakopę šešiasdešimt metų, 
nėra patalpų, kur jie galėtų 
vesti savo bendrijos gyvenimą. 
Daugelis tėvų norėtų leisti sa
vo vaikus į katalikų mokyklas, 
tačiau vienuoliai negali paten- 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Bendras Lietuvos ir
Sov. Sąjungos pareiškimas
Lietuvių informacijos cent

ro pranešimu, spalio 2 d. Krem
liuje susitiko Lietuvos ir Sov. 
Sąjungos delegacijos ir po ke
turių valandų pokalbio paskel
bė bendrą pareiškimą.

Jame pabrėžiama, kad dele
gacijų susitikimas yra skirtas 
išnagrinėti klausimams, susi- 
jusiems su oficialių dvišalių 
derybų paruošimu. Sov. Sąjun
gos delegacijai vadovavo N. L 
Ryžkovas, Lietuvos delegacijai 
- V. Landsbergis. Pokalbiuose 
pasikeista nuomonėmis apie 
būsimų derybų problematiką 
ir procedūras. Visiems klau
simams parengti buvo nutarta 
sudaryti bendrą darbo grupę, 
kuriai vadovaus Sov. Sąjun
gos ministerio pirmininko pa
vaduotojas V. Ch. Dogužilovas 
ir Lietuvos ministerės pirmi
ninkės pavaduotojas R. Ozolas. 
Ši grupė numačiusi per dvi sa
vaites paruošti atitinkamus pa
siūlymus.

Delegacijos susitarė tęsti 
darbą dėl dvišalių prekybinių- 
ekonominių tarpusavio santy
kių 1991 metais. Žinovams pa
vesta parengti pasiūlymus, 
liečiančius finansus ir Antro
jo pasaulinio karo veteranus, 
gyvenančius Lietuvoje, taipgi 
ir kitus socialinio piliečių 
aprūpinimo klausimus. Dery
bų problematika ir procedū
riniai klausimai numatomi na
grinėti delegacijų eiliniame 
susitikime.

Principinis klausimas
Lietuvos vyriausybė pabrė

žia, kad tarp Vilniaus ir Krem
liaus spalio 2 d. pradėti pasi
tarimai nėra derybos, o tik įva
das į derybas. Lietuvos nusista
tymas yra, kad derybos prasi
dės tik po to, kai abi pusės pa
sirašys protokolą, apibrėžian
tį tas derybas. Lietuvos siūlo
mame protokole tvirtinama, 
kad derybos vyksta tarp dvie
jų nepriklausomų šalių.

Susitarė tartis
Toronto “The Globe and Mail” 

spalio 3 d. laidoje paskelbė 
Reuterio pranešimą iš Mask
vos, kad Lietuva ir Sov. Sąjun
ga susitarė pradėti formalias 
derybas, liečiančias Lietuvos 
nepriklausomybę. Šitai pareiš
kęs Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas V. Lands
bergis. Būsiančios sudarytos 
žinovų grupės įvairių klausi
mų aptarimams. Taipgi ruošia
mas ir derybų tvarkaraštis. 
Šis svarbus abiejų šalių susi
tikimas esąs pats pirmasis po 
to, kai Lietuva paskelbė ne
priklausomybę kovo mėnesį. 
Derybų reikalu jokio skubes
nio komentaro sovietai nepa- 
reiškę. Dar neseniai Maskvo
je buvo kalbama, kad būtų pa
geidaujama Lietuvą laikyti 
“atnaujintos” federacijos su
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Plačios vagos darbuotojas 
Kun. dr. Igno Urbono gyvenimo sukaktis 

Prie miško altoriaus
Partizanų kovos atitolino rusifikaciją 

Lietuvoje gimęs, Vakaruose pagarsėjęs 
Žydai nesijautą gyvenę gete

Penkiasdešimt aštuntieji “Metmenys” 
Apžvalginės žurnalo apybraižos

dėtyje. Lietuvos vyriausybei 
atstovaujantis kalbėtojas pa
reiškė, kad pasitarimo atmos
fera buvusi palanki.

“The Toronto Star” spalio 3 
d. pranešime apie Lietuvos ir 
Kremliaus pasitarimus paste
bi, kad ekonominiame abiejų 
šalių bendravime, pagal pro
jektuojamą sutartį, Lietuva 
nebepriklausysianti nuo Mask
vos kontrolės; bus tariamasi 
tik, ką iš centro pirkti ir ką 
jam parduoti.

Reikšmingos pastangos
JAV senatoriai ir toliau ke

lia Baltijos valstybių klausi
mą. Vėl šiek tiek pajudėjo bu
vę atidėti trys svarstymai, lie
čiantys baltiečių padėtį. Du iš 
jų buvo nukreipti į preziden
tą Bushą. Rugsėjo 28 d. Donald 
W. Riegle (D-MI) ir jam prita
riantys senatoriai, kurių 21, 
laiške prezidentui pasisako 
už parėmimą baltiečių, norin
čių dalyvauti lapkričio mėne
sio Europos saugumo ir bend
radarbiavimo konferencijoje 
(CSCE) ir skatina prezidentę 
viskę padaryti, kad Estija, Lat
vija ir Lietuva galėtų dalyvau
ti tame istorinės reikšmės su
važiavime kaip pilnateisiai 
nariai arba bent kaip stebė
tojai.

Baltijos valstybės jau buvo 
prašiusios stebėtojų teisių bir
želio mėnesio CSCE konferen
cijoje, Kopenhagoje, bet pra
šymų atmetė danų sekretoria
tas, vengdamas Sovietų Sęjun- 
gos pasipriešinimo. Riegle 
laiškas prezidentui įrodo, kad 
“suteikimas dalyvio ar stebė
tojo teisių CSCE konferenci
joje būtų svarbus Vakarų de
mokratijų pareiškimas”, kar
tu stiprinant Baltijos valsty
bių padėtį derybose dėl nepri
klausomybės įgyvendinimo.

Baltijos valstybių užsienio 
reikalų ministerial spalio 2 d., 
kaip Danijos, Islandijos ir Nor
vegijos vyriausybių svečiai, da
lyvavo paruošiamajame CSCE 
konferencijos posėdyje.

Kiti senatoriai iškėlė rim
tų susirūpinimų, kad Vokieti
jos sujungimo sutartyje 2t4 
kai kas galėtų įžiūrėti JAV po
litikoje pokyčius, liečiančius 
Baltijos valstybių neteisėtų 
įjungimų į Sovietų Sujungę. 
Tačiau senato užsienio reika
lų komitete valstybės departa
mento pareigūnas Robert 
Zoellick patvirtino, jog Busho 
administracijos pozicija Bal
tijos kraštų atžvilgiu lieka ko
kia yra buvusi per daugelį me
tų ir 2+4 sutartis neliesianti 
Baltijos valstybių.

Trečiasis atidėtas svarsty
mas yra $10 milijonų parama 
Baltijos kraštams. Pasiūlymas 
senate buvo priimtas rugpjū
čio mėnesį, bet dar sulaikytas 
atstovų rūmuose. Visa eilė se
natorių šį finansinės paramos

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Komunistinio siaubo griuvėsiuose

Nuolat atnaujinama žaizda STEPASvaranka
Lietuvos lenkų atstovo pokalbis lenkų išeivijos laikraštyje. Tradiciniai kaltinimai 

lietuviams dėl tariamo lenkų persekiojimo

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
kinti jų noro. Ir ligoninės no
rėtų turėti daugiau vienuolių 
seselių, tačiau ir iš jų jauniau
sios jau pasiekė pensijos am
žių. Trūksta tikybos mokytojų 
mokyklose. Naujoji karta iš
auklėta be jokio krikščiony
bės supratimo, reikia užpildy
ti milžiniškų žinių spragą. 
Todėl kun. Lukacz sako, kad 
K. Bendrijai tiesiog neįmano
ma patenkinti visus visuome
nės lūkesčius.

Sunkus palikimas
Lenkijos katalikų žurnalo 

Znak redaktorius Stefanas 
Wilkanowicz kalbėjo apie sun
kų ir liūdną komunizmo pali
kimą, kurį sudaro dorovės 
nuosmukis, intelekto atrofija, 
reliatyvizmas, abejingumas, 
pasyvumas. Evangelizavimo 
užduoties turi imtis “iš dalies 
sunaikinta, iš dalies bejėgė, 
iš dalies pogrindyje” esanti 
tikinčiųjų Bendrija. Tiktai 
Lenkijoje ji išėjo laimėtoja. 
Komunizmo ideologija žlugo, 
tačiau pasiliko jos padariniai: 
visuomenės dorovės degrada
vimas, gilūs visuomenės skir
tumai ir susiskaldymas, dez
orientuoti žmonės, nepajėgūs 
imtis iniciatyvos ir bendradar

Dabarties įvykiai Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

klausimą bando stipriau pa
judinti. Snk.

Briuselyje rugsėjo 27 d. ati
darytas Krikščionių demokra
tų centras. Iškilmingame atida
ryme dalyvavo Europos parla
mento frakcijos pirmininkas 
dr. Egon Klepsch, tarptautinės 
ir vietinės spaudos atstovai, 
Krikščionių demokratų Inter
nacionalo generalinis sekreto
rius Andre Louis, Europos 
krikščionių demokratų unijos 
generalinis sekretorius ir Eu
ropinio sąjūdžio vicepirminin
kas Thomas Jansen bei kiti. Iš 
lietuvių dalyvavo Egidijus 

Maskvos parduotuvėje: “Norėčiau gauti keletą gabaliukų komunistų mani
festo”. - “Nebeturime ir to” Nuotr. Intern. Herald Tribune

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!”

biauti. Solidarumo dešimtme
tis Lenkijoje padėjo išvengti 
nelaimės. Jis išmokė žmones 
nepriklausomai galvoti, ryž
tingai veikti ir bendrai dar
buotis, atgaivino prisirišimą 
prie pagrindinių vertybių.

Nauji pavojai
Budapešto protestantų pas

torius Gezą Nemeth kalbėjo 
apie naujai kylančią tautišku
mo problemą. Po dešimtme
čių bedieviško uniformiškumo 
Rytų Europoje atgyja tautų są
monė, tuo pačiu jų kalbų, kul
tūrų, istorijos vaidmuo atski
rų kraštų Bendrijų gyvenime. 
Tai reiškia tikrą vertybių at
radimo ir išsaugojimo proce
są. Čia pat glūdi ir nauji pavo
jai: agresyvumas ir nepakanta 
tautų ir tautybių santykiuose. 
Pastorius Nemeth teigė, kad 
visose Rytų Europos šalyse 
mažumos patiria didelę įtam
pą, joms net gresia pogromų 
pavojus, todėl labai svarbu su
rasti būdus, kaip spręsti konf
liktus, nevartojant smurto. 
Reikia apgailestauti, kad krikš
čionys sudaro Rytų Europos 
gyventojų daugumą, bet krikš
čionybei nepavyko paskleisti 
trokštamos brolybės ir teisin
gumo.

Klumbys, Lietuvos krikščio
nių demokratų partijos pirmi
ninkas, Adolfas Venskus, Lie
tuvių krikščionių demokratų 
sąjungos vicepirmininkas ir 
Belgijos lietuviai.

Prieš informacijos centro 
atidarymą įvyko spaudos kon
ferencija, kurią suorganizavo 
Europos parlamento krikščio
nių demokratų frakcijos dele
gacija, kuri rugsėjo 22-23 d.d. 
lankėsi Lietuvoje. Informaci
jos centras suorganizuotas ir 
bus materialiai remiamas 
Krikščionių demokratų Inter
nacionalo ir Belgijos krikš
čionių demokratų (flamandų) 
partijos. (ELTA)

Toronte leidžiamas dvisavaiti
nis lenkų laikraštis “Polski Ex
press” 7.700 tiražu yra skiria
mas taip pat gudams, lietuviams 
ir ukrainiečiams. Laikraščio lei
dėjas yra Aleksander Pruszyns- 
ki. Jis dažnai rašo apie Lietu
vą, lietuvius ne tik Lietuvoje, 
bet ir išeivijoje, darydamas įvai
rius priekaištus dėl Lietuvos 
lenkų persekiojimo, reikalau
damas lenkų mažumai įvairių 
privilegijų.

Tame laikraštyje š. m. 39 nr. 
yra išspausdintas jo pokalbis 
su Lietuvos lenkų deputatu iš 
Vilniaus, vadinamu “senato
riumi”, Jan Ciechanowič, ku
ris lankėsi Vašingtone.

Jam buvo pateikti šie klau
simai: Kiek maždaug narių turi 
jūsų įsteigta ZPL (Zvviązek Po- 
liakow Litwy)? Kaip ta organi
zacija steigėsi? Ar yra lenkų 
konsulatas Vilniuje? Kokie san
tykiai su Lietuvos episkopatu? 
Kokia Čepaičio profesija? Ko
kia Vilnijos lenkų ūkinė padė
tis? Ką gali Lenkija duoti Lie
tuvai? Kodėl lietuviai bijo len
kų? Štai jo atsakymai.

Kai mes steigėme lenkų orga
nizaciją Lietuvoje, buvome tri
se: Henryk Mazur, Jan Sienkie
wicz ir aš. Vėliau atsargiai sten
gėmės įtraukti kitus patikimus 
tautiečius. Dabar turime 12.000 
narių. Savo skyrius turime Vil
niuje (labai aktyvus, stiprus 
kultūrine veikla), Šalčininkuo
se. Lenkijos konsulatas Vilniu
je jau metai laiko veikia neofi
cialiai. Jo įsteigimui priešino
si Sąjūdis ir Lietuvos laisvės 
lyga — kraštutinių permainų ša
lininkė. Yra “Vilnijos” organi
zacija, grynai antilenkiška, ku
rios tikslas yra lietuvinti len
kus, trukdant jiems kultūrinę 
veiklą. Toji organizacija bend
radarbiauja su Sąjūdžiu ir ki
tomis valdžios įstaigomis len
kiškumo naikinime.

J.C. pareiškė, esą Sąjūdžio 
atstovai lankėsi Gudijoje ir 
Ukrainoje, turėjo slaptus pasi
kalbėjimus, kad nebūtų lenkams 
leista plėsti jų švietimą bei 
kultūrinę veiklą. Sąjūdiečiai, 
ypač “Vilnijos” nariai, lenkus 
engia ir ragina jų neapkęsti.

Lietuvos dvasiškijos nusista
tymas lenkų atžvilgiu esąs ne
krikščioniškas. Vilniaus arki
vyskupas neįsileidžia lenkiškų 
pamaldų į Vilniaus arkikatedrą. 
Į pirmąsias joje pamaldas ne
buvo pakviestas nė vienas len
kas dvasiškis. Lietuva nori visus 
lenkų kunigus iškelti iš Lietu
vos. Lietuviai juose mato lenkiš
ką epidemiją, užkrečiamą ligą. 
Tai esą galima pastebėti net 
spaudoje. Kunigų seminarijoje 
iš 150 klierikų yra tik 7 lenkai. 
Pernai rudenį nebuvo priimtas 
nė vienas lenkas. Į Lenkijos 
episkopato pasiūlymą paruošti 
Lenkijoje kunigus Lietuvos len
kams buvo atsakyta neigiamai.

V. Čepaitis, Sąjūdžio sekre
torius, yra didelis šovinistas. 
Jis pralaimėjo rinkimuose len
kų rajone prieš mano kandida
tūrą ir to negali man dovanoti. 
Jis vos nelaimėjo tų rinkimų. 
Čepaitis pirmajame rate gavo 
34% balsų, o aš 31%. Vėliau ma
ne parėmė rusai, gudai, žydai ir 
kiti. Toje apylinkėje buvo 
400.000 gyventojų.

V. Čepaitis yra baigęs Mask
voje literatūros institutą. Ver
tėjas ir galbūt rašytojas. Pir
mą kartą buvo vedęs rusę, antrą
— lietuvaitę, dabar — žydaitę. 
Su kiekviena turi po sūnų. Rin
kiminio vajaus metu buvo nu
slėpta, kad tie trys sūnūs yra 
iš trijų žmonų.

Blogiausia, kad mokytojai ir 
spauda įtaigoja Lietuvos jauni
mą prieš lenkus. Tas jaunimas 
naikina lenkų paminklus, daužo 
lenkiškų mokyklų langus.

Lenkiški rajonai gamina dau
giau maisto produktų negu lie
tuviški. Lietuvos valdžia socia
liniam aprūpinimui Vilniaus 
krašte lenkams skiria du kar
tus mažiau lėšų negu lietuviams. 
Vienam lietuviui pacientui val
džia skiria 80-100 rb., lenkui
— tik 28 rb. Lietuvių vaikų mir
tingumas yra 11 vienam tūkstan
čiui, lenkų — 24. Trūksta lenkų 
gydytojų. Lietuviai dažnai len
kus ingoruoja, atsisakinėja teik
ti pagalbą vien dėlto, kad jie 
nekalba lietuviškai. Lenkų mir
tingumas yra Lietuvoje didesnis 
negu lietuvių.

Lenkija Lietuvai daug padėti 
negali, nes pati yra reikalinga 
pagalbos. Galėtų įvežti tik ak
mens anglis.

Staiga paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybė yra komiška 
ir mėgėjiška. Jos pasekmės yra 
sunkios, ypač lenkams.

J.C. savo pokalbininkui pa
sakė, kad jam gegužės mėnesį 
būnant Lenkijoje buvo pasaky
ta: Vokietijos žvalgyba pa

šnibždėjo lietuviams skelbti 
nepriklausomybę ir tuo būdu 
sudaryti Gorbačiovui rūpesčių 
tuo metu, kai Vokietija siekia 
susivienijimo su Rytų Vokietija.

Kodėl lietuviai bijo lenkų? 
J. C. atsakė, kad jam į tai yra 
sunku atsakyti. Esą lenkai lie
tuvių atžvilgiu nusiteikę nuo
širdžiai. Lenkai neturi jokių 
blogų sumanymų. “Mes, lenkai, 
nesuprantame lietuvių nusista
tymo mūsų atžvilgiu.”

Čia galima pridurti, kad Jan 
Ciechanovič kartais vadinasi 
Ivan Tichanovič, pagal reikalą 
skelbiasi rusu, gudu. Jis vie-
nuoliktoje LTSR Aukščiausio
sios tarybos sesijoje kėlė len
kų autonomijos Lietuvos teri
torijoje klausimą.

“Jedinstva” Lietuvoje sten
giasi sutrukdyti Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę. Liepos pabai
goje Naujosios Vilnios gatvė
se buvo platinami lapeliai su 
paraginimais visiems kitatau
čiams stoti į “Vilniaus krašto 
patriotų organizaciją” ir ruošti 
pogromus prieš lietuvius. At
gimstančioje Lietuvoje atsira
do tiek jos priešų, kad Gorba
čiovas gali juos panaudoti savo 
tikslams.

Nepripažins dabartinių sienų
Tame pačiame laikraštyje 

yra jo leidėjo straipsnis “Kiek
vienas savo”. Leidėjas yra pasi
piktinęs Čikagoje leidžiamu 
moterų “Apropos” leidiniu, ku
riame jis užtiko straipsnį apie 
generolo Želigovskio “didvy
rišką” žygį Vilniui užgrobti. 
Straipsnyje minimas lietuvių 
žmoniškas ir draugiškas elge
sys su lenkais 1939 m. Leidėjas 
tvirtina, kad lietuvių-lenkų 
konfliktas vyksta ne vien dėl 
Vilniaus, bet dėl gyventojų, 
kurie jaučiasi lenkais.

Jis primena 1916 m. vokiečių 
okupacinės valdžios Vilniuje 
sudarytą gyventojų statistiką, 
kurią paruošė dirbantieji ad
ministracijoje lenkai. Leidė
jas ja remiasi, sakydamas, kad 
tais metais Vilniuje buvo 48% 
lenkų, tiek pat žydų, o lietuvių 
su visom kitom mąžumom — tik 
4%. Jis rašo, kad lenkų-lietu
vių kanflikjąsjtęsiasi/ir šian-

Derlius trūnija laukuose
ALGIMANTAS EIMANTAS

Reuterio žiniomis, šiais me
tais Sov. Sąjungoje ypatingai 
gerai užderėjo javai. Yra tiks
liai apskaičiuota, kad laukuo
se užaugo 300 milijonų tonų 
grūdų. Tai rekordinė branda, 
žymiai prašokanti 1978 m. 239 
milijonų tonų derlių. Pernai 
buvo nuimta tik 211 milijonai 
tonų.

Bet komunistų partijos orga
nas “Pravda” nesidžiaugia to
kiais puikiais rezultatais. Tas 
laikraštis rašo, kad dėl darbi
ninkų, mašinerijos, transporto 
ir sandėlių stokos, numatoma 
prarasti 40 milijonų tonų der
liaus. Toks reikšmingas nuo
stolis įrodo Gorbačiovo refor
mų trūkumus, planų neįgy- 
vendinimus ir sąmyšį visame 
krašte. Jis dar vis nepajėgia 
įvesti naujos tvarkos, sugrio
vęs senąjį diktatą. Jo neklauso 
ir jam prieštarauja ne tik sta- 
linistai, bet ir žemiausio 
sluoksnio žemdirbiai kolekty
vuose.

Norint sušvelninti neišven
giamą žalą, derliaus nuėmi
mui yra verbuojami ne tik 
moksleiviai ir kariuomenė, 
bet ir KGB » saugumiečiai. 

Ilgamečiam skautų veikėjui
AfA 

ADOLFUI ŠETIKUI
netikėtai iškeliavus amžinybėn, 

jo žmoną ALBINĄ, sūnų ir dukras su šeimomis giliai 
užjaučiame bei kartu liūdime -

Kanados rajono skautai ir skautės

AfA 
VLADUI ŠIMKEVIČIUI

mirus, 
liūdinčiai seseriai VANDAI YČIENEI ir šeimai 
bei giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Elena Paulionienė-Kerienė 
E. Ulickienė
Lidija Balsienė

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

dieną. Apie tai pranešęs Cie- 
chanovicz — “senatorius” iš 
Vilniaus.

Konfliktas esą nesibaigs, kol 
lietuviai nesustabdys savo ag
resijos prieš lenkus, kurie rei
kalauja savo mokyklų, spaudos, 
televizijos, radijo, bibliotekų, 
šventovių, kunigų ir lygių teisių.

Lietuviai esą reikalauja, kad 
lenkai pripažintų dabartines 
Lietuvos sienas. Kol lietuviai 
nenustos persekioję lenkų, esą 
negali būti jokios kalbos apie 
pripažinimą dabartinės Lenki
jos-Lietuvos sienos.

KLK kultūros draugijos nariui

AfA
JUOZUI JASINEVIČIUI

iškeliavus amžinybėn,
jo žmonai VANDAI, dukroms — ALDONAI ir VIDAI 
su šeimomis, sūnui ALGIUI bei kitiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą -

KLK kultūros draugija “Žiburiai ”

Baigti konfliktą
Nejauku darosi skaitant spau

doje arba girdint lenkus Lietu
voje ir išeivijoje apie prime
tamus lietuviams kaltinimus — 
agresiją, persekiojimą, jų kul
tūros naikinimą ir kitas įvairias, 
skriaudas, kurių iš tikrųjų nėra.

Taip, praeityje tarp lietuvių 
ir lenkų nebuvo normalaus su
gyvenimo. Tai nemaloni praei
tis, skaudi pamoka dabarčiai ir 
ateičiai. Istorija taip susiklostė, 
norime ar nenorime, esame kai
mynai ir jais būsime. Gyvenimo 
realybė reikalauja, kad vieni 
kitiems būtume naudingi, nelai-

AfA 
ONAI VĖLYVIENEI
iškeliavus į amžinybę,

dukras - ONUTĘ, STEFĄ ir sūnų JONĄ su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

Milda Lietuvninkienė su šeima 
Darien, CT

mėje draugiški. Tada savaime 
atsiras ir pagarba. Jau pats lai
kas sėsti prie bendro stalo ir 
užbaigti šį nesveiką, beprasmį 
iš kartos į kartą pereinantį 
lietuvių-lenkų konfliktą.

Yra nemažai lenkų Lenkijoje, 
JAV, Kanadoje, Australijoje, 
Lietuvoje ir kitur, kurie nėra 
priešiškai nusistatę Lietuvos 
atžvilgiu. Dalis jų tai praktiš
kai įrodė, paskelbus Lietuvai 
1990 m. kovo 11 d. nepriklauso
mybę. Australijoje leidžiamas 
lenkų laikraštis “Wiadomosci 
Polskie” pirmame puslapyje pa
skelbė lietuviškai: “Sveikina
me!” ir atspausdino 7 inčų lier 
tuvių tautos emblemą — vytį su 
sveikinimu. Lenkijos “Solidar- 
nosc” organizacijos vadas Lech 
Walesa pasiuntė Lietuvai svei
kinimą. Net Anglijos Londone 
esanti prieškarinė Lenkijos 
egzilinė vyriausybė, kuri sa
vinas! Vilnių ir Vilniaus kraš
tą, pasveikino Lietuvą.

AfA 
VERONIKAI GRIGIENEI

mirus Kalgaryje, Albertoje, 
jos giminėms - Kanadoje, Lietuvoje ir Latvijoje
reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Teodora Lukienė
Leonardo ir Vyt. Lukų šeimos

AfA
STEFANIJAI BARKOWSKI 

mirus,
KLB Winnipego apylinkės valdybos narę, vaikaitę BRI
GITĄ, dukrą JUDITĄ, dukrą HILDĄ ir ALIŲ ŠARAUS- 
KUS bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime-

KLB Winnipego apylinkė

“Pravda” toliau rašo, kad ir 
kukliausiais apskaičiavimais 
pjūties laikotarpyje nuosto
lis gali siekti 1 milijoną tonų 
į dieną.

Tai milžiniškas praradimas! 
Nors Lietuva jau yra pakanka
mai savarankiška maisto pro
duktų gamyboje, nepriteklius 
Sov. Sąjungoje gali turėti ne
pageidaujamų sunkumų ir mū
sų tėvynėje. Be demokratinių 
kraštų pagalbos, alkis ir ba
das taps Sovietų Sąjungos pi
liečių kasdienybe, o ieškan
tys duonos kąsnio gali užplūsti 
ir Lietuvą. Tokia padėtis jai 
būtų žalinga.

Gal jau ir pačiam Gorbačio
vui reikėtų suveržti diržą, nes 
jei nepajėgs susidoroti su eko
nominiais sunkumais, taps ko 
gero savo reformų auka.

Valdžios dienraštis “Izves
tia” irgi pateikia statisti
nių duomenų, patvirtinančių 
“Pravdos” žinias ir prideda, 
kad šiemet, nors jau nuimta 
104 milijonai ha javų, palygi
nus su 1989 metais, rodo 40% 
nuosmukį.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 100 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

Kanados lietuvių žurnalistų sąjungos nariui

A.a. ADOLFUI ŠETIKUI
mirus,

jo žmonai ALBINAI, dukterims - VAIDILUTEI ir 
DAIVAI, sūnui ARŪNUI, jų šeimoms, visiems 
giminėms bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą-

Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjungos valdyba

AfA
PETRUI BIZINKAUSKUI 

iškeliavus amžinybėn, 

liūdinčią dukrą solistę
MARYTĘ BIZINKAUSKAITĘ-BILDIENĘ 

ir šeimą giliai užjaučiame -

F. V. Venckevičiai Pu ton ė Pobinson
Anita, Vidas Puodžiūnai Teresė Bildienė

R. B. Pakalniškiai

AfA
ANTANUI SAKAVIČIUI

Australijoje mirus, 
broliams - VINCUI su šeima, ALFONSUI su šei
ma, KLEMENSUI, giminėms ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą-

Jadzė ir Jonas Stanaičiai
Emilija ir Alfonsas Kybartai 
Dalia ir Gediminas Skaisčiai
Lionė ir Vladas Kybartai

Canadian Šit J-H emo vials Ltb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4



Čiurlionio ansamblio nariai iš JAV, pasiruošę nešti kryžių j garsųjį Kryžių kalnų prie Meškuičių miestelio Šiau
lių apskrityje Nuotr. V. Plečkaičio

Dabartinė Lietuva išeivės akimis
Kelionė su Čiurlionio ansambliu, koncertavusiu Lietuvos miestuose

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Ilgus dešimtmečius kalbėjo
me apie mūsų pavergtą tėvynę, 
jos ilgėjomės, iš tolo sekėme 
jos gyvenimo Golgotą. Daugu
mai išeivių buvo vartai į tėvy
nę užkelti, bet Kremliuje vyks
tančių reformų ir Lietuvos 
žmonių ryžto dėka prasivėrė 
durys į dar ne visai laisvą, 
bet drąsiai ir ryžtingai iš sa
vo pančių besiveržiančią tė
vynę.

LTM Čiurlionio ansamblio 
pirmininkas mane pakvietė 
lydėti ansamblį jo istoriškoje 
kelionėje į Lietuvą. Toji ke
lionė man brangi, nes ansamb
lyje dalyvauja mano dukra Jū
ratė, sesuo Mylita Nasvytienė, 
o su ja keliavo ir jos dukra In
grida. Išsipildė ansamblio sva
jonė, atšventus auksinį jubilie
jų, su po svetimu dangumi iš
laikyta lietuvška daina sugrįž
ti į gimtinę.

Kaip sapne
Po daugelio valandų Skandi

navijos oro linijos lėktuvuose, 
atlikus nuostabiai paprastus 
muitų ir vizų kontrolės forma
lumus Rygoje, pasijuntu kaip 
sapne, nes atsirandu “Žalgi
rio” autobuse, vežančiame iš 
Rygos orauosčio Latvijos plen
tu į Lietuvą . . .

Vaizdas skurdus. Pagalvo
jus apie į taip gražiai nupasa
kotą ir apdainuotą tėvų žemę 

Čiurlionio ansamblį, atvykusį iš JAV, pasitinka prie Lietuvos sienos tau
tietės su duona ir druska ir “Tėviškės” draugijos pirm. VACLOVAS SAKA
LAUSKAS Nuotr. A. Balašaitienės

keliaujantį jaunimą, darosi 
graudu. Argi Baltijos respub
likos tokios skurdžios? Duobė
tas kelias, vyrauja rusiški už
rašai, pakelėje skurdžios lūš
nelės ... Nyku, nejauku. Su 
pasipiktinimu skaitome pake
lės užrašus, norodančius nuo
tolį į “Vilna”... Kodėl ne 
Vilnius?

M
Sutiktuvės

Keturis ansamblį vežančius 
“Žalgirio” autobusus prie Lie
tuvos sienos pasitinka tauti
niais drabužiais pasipuošu
sios lietuvaitės su duona ir 
druska. Su šampanu laukia 
“Tėviškės” draugijos pirm. 
Vaclovas Sakalauskas — an
samblio gastrolių globėjas 
ir Vilniaus radijo bei televi
zijos atstovai.

Graudūs ir iškilmingi buvo 
mūsų pirmieji žingsniai Lie
tuvos žemėje ... Sugrįžus į 
autobusus, vaizdas iš karto 
pasikeitė. Lekiame puikiu 
plentu, abipus gražiais sto
gais pavyzdingos, tvarkingos 
sodybos,, gėlėmis pasipuošę 
darželiai, gražiai 'prižiūrėti 
daržai, puikūs tarptautinio 
stiliaus kelio ženklai. Atsidu
riame lyg kitame pasaulyje. 
Pirmo įspūdžio nusivylimą ir 
baimę pakeičia pasididžiavi
mas ir džiaugsmas.

Koncertai
Iškilmingas ir jaudinantis 

buvo ansamblio sutikimas Vil

niuje. Ansamblis tapo visos 
Lietuvos dėmesio centru. Tele
vizija, radijas ir spauda pla
čiai skelbė ansamblio gastro
les, o sausakimšų salių lubos 
lingavo nuo griausmingų ova
cijų. Gedimino Purlio paruoš
tas repertuaras su kanklių or
kestru ir solistais susilaukė 
labai palankaus įvertinimo. 
Mišrus choras su solistais ir 
liaudies muzikos instrumentų 
orkestru atliko Alfonso Mi
kulskio, Algio Bražinsko, Lion
gino Abariaus, Broniaus Bud- 
riūno, Stepo Sodeikos, Juozo 
Naujalio ir Stasio Šimkaus 
harmonizuotas liaudies dai
nas ir originalius kūrinius. 
Ansamblis meniniu atžvilgiu 
pasirodė labai aukštame ly
gyje.

Publika kėlė ovacijas an
samblio solistams, vadovams 
ir jo įkūrėjo Alfonso Mikuls
kio ilgametei gyvenimo drau
gei, kanklių orkestro vadovei 
Onai Mikulskienei. Puikiai 
pasirodžiusi solistė Irena Gri- 
galiūnaitė, chormeisterė Da
nutė Liaubienė, ansamblio 
pirmininkas Vladas Plečkai
tis buvo apdovanoti juostomis, 
gėlėmis Kretingos, Klaipėdos, 
Nidos, Panevėžio, Kauno ir 
Vilniaus teatrų salėse. Kiek
viename mieste ansamblį iš
kilmingai pasitiko vietos val

KANADOS TAUPYMO LAKŠTAI
JIE YRA SAUGŪS, APDRAUSTI IR 

BET KADA IŠKEIČIAMI Į GRYNUS PINIGUS
Vėl atėjo laikas pirkti Kanados taupymo lakštus - šiais metais pardavinėjamus 

nuo spalio 18 iki lapkričio 1 dienos. Pirkti naujuosius lakštus galite bankuose ar investacijų 
firmose pradedant spalio 18 dieną. Įmokas galite datuoti lapkričio 1 d. data, kai naujieji 
lakštai pradės uždirbti nuošimčius.

Saugu ir užtikrinta. Kanados taupymo lakštai yra Kanados valdžios visapusiškai 
garantuojami. Jų vertė niekad nekrinta.

Galima iškeisti bet kada. Kanados taupymo lakštai gali bet kada būti iškeisti grynais 
pinigais. Jūsų pinigai visuomet yra jums prieinami, kada tik jums jų reikia.
Geri nuošimčiai. Kanados taupymo lakštai siūlo jums gerus, konkurencinius nuošimčius 
kiekvienais metais. Šių metų nuošimčių dydis ir pirkimo kiekiai bus paskelbti spalio viduryje. 

Smulkesnė informacija gaunama visur, kur Kanados taupymo lakštai yra parduodami. 
Nepavėluokite! Atsiminkite, lapkričio 1 d. yra paskutinė diena naujųjų lakštų pirkimui 
pagal dabartinę vertę. Lakštų pardavinėjimas gali būti bet kada sustabdomas.

PARDUODAMI NUO SPALI018 IKI LAPKRIČI01 D.

Canada Les Obligations
Savings d’ėpargne
Bonds du Canada

Canada

džios atstovai, miestų bur
mistrai, muzikos ir meno vie
netai.

Neįmanoma aprašyti pager
bimų vaišių ir priėmimų. Ke
lionė ir gastrolės buvo puikiai 
suorganizuotos Algio Grigo ir 
“Tėviškės” draugijos pirm. 
Vaclovo Sakalausko pastangų 
dėka.

Ansamblis, šalia koncertų 
teatrų salėse, giedojo Alfon
so Mikulskio “Mišias už ken
čiančią Lietuvą” Klaipėdos 
Taikos Karalienės šventovėje 
ir Vilniaus arkikatedroje. Tai 
buvo graudžios, didingos ir ne
užmirštamos akimirkos, grįžus 
į tėvynę su daina, giesme ir 
malda.

Į Kryžių kalną
Laisvalaikio metu ansamblis 

aplankė rašytojo T. Manno va
sarnamį Nidoje, “Raganų kal
ną”, “Baltijos” keltu nukeliavo 
į Nidos kopas. Šiluvos šven
tovėje, dėl laiko stokos, į Mi
šių pabaigą ansamblis sugie
dojo tris giesmes, dalyvaujant 
didžiulei maldininkų miniai. 
Taikos Karalienės šventovėje 
kun. Henriko Šulco pašven
tintas ansamblio kryžius bu
vo pastatytas Kryžių kalno ry
tinėje pašlaitėje. Tai jo isto
rinės kelionės įprasminimas ir 
įamžinimas.

Du veidai
Lydėjusi ansamblį jo gast

rolių metu, laisvos savaitės 
• Auka bei talka lietuviškajai 

spaudai — parama savajai tautai.

Čiurlionieėiai iš JAV Klaipėdoje prie remontuojamos Taikos Karalienės 
šventovės sujoję pašventintu kryžiumi, skirtu Kryžių kalnui

Nuotr. L Kijauskienės

dienomis turėjau progą pa
bendrauti su neseniai rastais 
artimais giminėmis ir su jais 
keliauti po Lietuvą, aplankyti 
tėvelio kapą, jaunystėje iš
vaikščiotus takelius.

Nepaisant džiaugsmo ir sen
timento, matydama Lietuvos 
Vytį ir plevėsuojančią tri
spalvę, įsitikinau, kad mūsų 
tėvynė turi du veidus: vieną 
žavų, nesužalotą, lietuvišką, 
ir antrą — išvagotą sovietinės 
sistemos raukšlėmis. Praeis 
daug metų, kol tos raukšlės 
bus išlygintos, nors staliniško 
režimo žaizdos gal ir per šimt
mečius neužgis. Ne kritikuoti 
atvykome, bet negalime igno
ruoti sovietinės “kultūros” 
padarinių, su kuriais teko su
sitikti kiekviename žingsnyje. 
Tačiau tikrasis Lietuvos vei
das švyti aukšta lietuviška kul
tūra ir kilnia dvasia, kurios 
nepajėgė sužaloti nei brutali 
okupacija, nei gyvenimas izo
liacijoje už “geležinės uždan
gos”. Nebuvo man svarbi kavos 
ar tualetinio popieriaus koky
bė, bet žmonių dvasia, elgesys, 
jų pastangos, darbai, laimėji
mai ir rūpesčiai, Dovydo su Ga
lijotu kovai įpusėjus. Todėl 
kreipiau dėmesį į aplinką ir 
joje esančias mažas, bet reikš
mingas smulkmenas.

(Bus daugiau)

Kitų spaudoje pasižvalgius
Lietuvos vienuolijos

Lenkijos katalikų savaitraš
tis “Lad” š. m. rugpjūčio laido
je rašo: “Šių metų Dievo Kūno 
iškilmių metu Vilniuje Lietu
vos prezidentas Vytautas 
Landsbergis paskelbė pilną 
Katalikų Bendrijos teisių Lie
tuvoje atstatymą. Tuoj po to, 
liepos 20 d., Lietuvos aukščiau
sioji taryba padarė nutarimą 
dėl katalikų vienuolijos re
gistracijos. Iki to laiko pagal 
Sov. Sąjungos įstatymus vie
nuolijų veikla jos teritorijoje 
buvo uždrausta, vienuolynai ir 
jų žemės 1944-1945 m. valsty
bės nusavinti, vienuolijų ir 
kongregacijų nariai negalėjo 
gyventi pagal jų nuostatus. 
(...) 1931 m. Vilniuje buvo per 
70 vyrų ir apie 200 moterų vie
nuolių. (...) Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1940 m. buvo 85 vie
nuoliai ir 943 vienuolės.”

Toliau šiame straipsnyje 
rašoma, kad beveik visi lenkai 
vienuoliai 1944-1948 m. re- 
patriavo į Lenkiją. Apsispren
dusių pasilikti buvo nedaug. 
Išskyrus tris, jie visi išmirė. 
Likusiųjų tarpe yra Sudervės 
klebonas kun. misijonierius 
Adolfas Trusevičius.

Straipsnyje nebuvo paminė
tos slaptos vienuolės, kurias 
po 1863 metų sukilimo prieš 
carinę valdžią įsteigė kun. 
Honoratas Kuzminskis. Lietu
voje ir Rusijai atitekusioje 
Lenkijos dalyje dėl carinių 
persekiojimų vienuolijos ne
galėjo viešai veikti, todėl 
kun. Kuzminskio įsteigtų kon
gregacijų narės vienuolių dra
bužių nedėvėjo. Netgi tarp- 
kario metais šios vienuolės 
laikė save slaptomis. Jos vei
kė ir sovietinio “mokslinio” 
ateizmo siautėjimo metais. 
Viena jų yra Nijolė Sadūnai- 
tė. Ji priklauso Nekalto Pra
sidėjimo seserų — tarnaičių 
kongregacijai. Kun. Kuzmins
kis buvo įsteigęs 16 įvairių 
sričių kongregacijų.

Straipsnio pabaigoje rašo
ma: “Šių metų liepos pradžioje 
Lietuvoje viešėjo karmelitų 
generolas kun. Filip Sains de 
Baranda. (...) Tai buvo pirmas 
po 150 metų šios vienuolijos 
viršininko vizitas Vilniuje. 
Laukiame sekančių žingsnių”.

Kardinolo viešnagė
Š. m. liepos pabaigoje šešias 

dienas Lietuvoje viešėjo Vroc
lavo metropolitas kardinolas 
Henrikas Gulbinovičius. Jo 
vizitą smulkmeniškai aprašė 

Krokuvos savaitraštis “Tygod- 
nik powszechny” rugsėjo 2 d. 
laidoje. Kardinolas yra kilęs 
iš Buivydžių parapijos (Vil
niaus rajonas), Šutonių kai
mo. Ši parapija sulenkėjo bei 
sugudėjo XIX a. pabaigoje. Ją 
aptarnauja Balingrado klebo
nas kun. Martynas Stonys, ku
ris puikiai moka lietuvių, len
kų ir gudų kalbas.

Kardinolas atnašavo Mišias 
Vilniaus arkikatedros šv. Ka
zimiero koplyčioje, Aušros 
Vartuose, Šv. Rapolo švento
vėje ir Maišiagaloje. Lietu
voje jis susitiko su kard. V. 
Sladkevičiumi, vysk. V. Miche- 
levičiumi, Gudijos vyskupu T. 
Kondrusiewicz, kun. J. Ob- 
rembskiu ir su daugybe savo 
jaunystės draugų. Pričiūnuose 
(Buivydžių par.) jis pašventi
no atnaujintą Šv. Ignoto de 
Loyola koplyčią.

Kitais metais (1991) sukanka 
500 metų nuo šio šventojo gi
mimo. Jo įsteigtas jėzuitų or
dinas paliko gilius savo veik
los pėdsakus Lietuvoje.

Ko nori lenkai?
Vilniuje lenkų kalba leidžia

mas dienraštis “Kurier wilens- 
ki” liepos 20 d. laidoje rašo 
apie Lietuvos lenkų nuomones 
dėl lenkų autonominės srities 
arba sovietiškos lenkų respub
likos reikalingumo. Į klausimą 
apie dabartinę padėtį Šalči
ninkų rajone to rajono tary
bos pirmininkas Cz. Wysocki 
pareiškė: “Lietuvos lenkų są
jungos vadovybė susibroliavo 
su Sąjūdžiu, kuris yra prieš- 
lenkiško vajaus spaudoje ir 
mitinguose variklis”. To paties 
rajono Lietuvos lenkų sąjun
gos skyriaus pirmininkas J. 
Oblaczynski į tą klausimą pats 
atsakė: “Rajono tarybą suda
ro partiniai funkcionieriai 
ir nomenklatūros žmonės. Ar 
jie sugebės atgaivinti tų že
mių lenkiškumą? Atvirai kal
bant abejoju, nes tie patys 
žmonės yra kalti dėl jų iki- 
šiolinio nutautėjimo. Nega
lima dėl savo karjeros spe
kuliuoti žmonių jausmais”.

Toje pačioje laikraščio lai
doje Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos nariai R. Maciejkia- 
niec ir S. Pieszko pareiškė: 
“Per Vilniaus krašto deputa
tų tarybos prezidiumo posėdį 
buvo pabrėžta, kad tų savival
dybių tarybos nori išspręsti 
savo problemas dialogo su Lie
tuvos Respublikos valdžia ke
liu. Jeigu tai neįvyks, tai 
savivaldybės bus priverstos 
pasiųsti savo atstovus į nu
matytas derybas tarp Lietuvos 
ir Maskvos”.

Kalbos apie 16-tą Vilniaus 
srities sovietišką lenkų res
publiką arba autonominę sritį 
kai kuriems lenkams primena 
1939 m. Raudonosios armijos 
įžengimą į tuometinės Lenki
jos teritoriją, masines lenkų 
deportacijas, Katyno žudynes 
ir kita. Lietuvos lenkų sąjun
ga ir Maskvai ištikimi lenkai 
partiniai “aparatčikai” sie
kia to paties — didesnių tei
sių, tačiau LLS aiškiai pasi
sakė už Lietuvos nepriklauso
mybę, o maskviniai “aparatči
kai” už visos Lietuvos okupa
ciją.

Katyno miško paslaptys
Šių metų pradžioje sovietų 

istorikė Natalija Lebedieva 
sovietų archyvuose atrado do
kumentus, kurie atskleidė jau 
seniai visiems žinomą paslap
tį — lenkų karininkus Katyne 
išžudė ne vokiečiai, bet so
vietų NKVD. Šių dokumentų 
bendra lenkų-sovietų komisija 
ieškojo dvejus metus ir jokiu 
būdu negalėjo jų surasti.

Apie šias žudynes Maskvos 
savaitraštyje “Argumenty i 
fakty” rašo Stalino nusikal
timams tirti komisijos narė O. 
Šatunovskaja. Ji pažymi, kad 
Raudonajai armijai 1944 m. už
ėmus Smolenską į Katyno miš
ką buvo pasiųsti NKVD tar
nautojai, kurie iškasė tam tik
rą skaičių lenkų karininkų 
lavonų, atvežė į Maskvą, į nu
žudytų žmonių milinių kišenes 
prikišo vokiškų pinigų ir 1941 
m. laikraščių, nuvežė atgal, 
užkasė, atkasė ir paskelbė, kad 
lenkų karininkus išžudė “bar
bariški fašistai okupantai”. 
Visai tai akcijai vadovavo to 
meto Rusijos Federacinės 
Respublikos aukšč. tarybos 
prezidiumo pirmininkas Ni- 
kolaj Švernik.

Kas gi 1960 m. vadovavo Sta
lino nusikaltimams tirti po- 
litbiuro komisijai? O gi tas 
pats Nikolaj Michailovič Šver
nik. J.B.
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^LAISVĖJANČIOJ TĖVYNĖJ
JAUNIMO CENTRAS

Kauno senamiestyje arkivys
kupijos kurijai grąžintoje Švč. 
Sakramento bažnyčioje atidary
ta tautodailininkės Danutės 
Giedraitienės, buvusios politi
nės kalinės, tapybos darbų pa
roda. Šioje bažnyčioje ilgus me
tus veikė “Santakos” kino teat
ras. Dabar šį pastatą norima 
pritaikyti naujai paskirčiai. 
Jame bus įsteigtas Katalikų jau
nimo centras, globojamas kata
likių sambūrio “Caritas” narių. 
Pertvarkymo darbus jos tikisi 
užbaigti iki sekančių naujųjų 
mokslo metų pradžios.

LENTA PRANUI EIMUČIUI
Kovo 19 d. Kaune, prie dabar

tinio “Metropolio” restorano, 
vėl atidengta memorialinė lenta 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vose žuvusiam pirmajam kariui 
Pranui Eimučiui. Pirmoji lenta, 
atidengta 1934 m. kovo 18 d., din
go pokario metais. Ją atkūrė 
kaunietis skulptorius Algis Šla
pikas, pasinaudodamas gyva 
kauniečių atmintimi: “Čia 1919. 
III. 18 garbingai žuvo Kauno 
komendatūros kareivis Pranas 
Eimutis, gindamas Jungtinių 
Amerikos Valstijų misiją”. Jį 
prie anuometinio “Metropolio” 
viešbučio nušovė įeiti norėjęs 
vokietis viršila.

BAIGĖSI ILIUZIJŲ MUGE
Rugsėjo 15 d. Vilniuje buvo 

baigtas beveik penkis mėnesius 
trukęs Mykolo Burokevičiaus 
komunistų LKP (TSKP) XXI-sis 
suvažiavimas, tapęs Maskvai 
tarnaujančių iliuzijų muge. Po
litinį duetą priminė du Sovietų 
Sąjungos kompartijos politbiu- 
ro nariai M. Burokevičius ir O. 
Seninas. Vienas pradėjo pasku
tinį posėdį, o kitas perskaitė 
sovietinio politbiuro kreipimą
si į Lietuvos komunistus ir gy
ventojus. Baigminiame posėdy
je dalyvavo apie du šimtus at
stovų, pritarusių Sovietų Są
jungos liaudies deputatų III- 
čiojo suvažiavimo nutarimams 
Lietuvos respublikos teritori- 
jon grąžinti Sovietų Sąjungos 
ir Lietuvos SSR konstitucijų 
galiojimą. Jie taipgi priėmė 
Sovietų Sąjungos kompartijos 
programą, jos statusą ir dau
gelį rezoliucijų, ypač tų, kurios 
liečia Lietuvos ekonominę būk
lę, žemės ūkį, požiūrį į profsą
jungas, jaunimą ir valstybingu
mą. M. Burokevičiaus rėmėjams 
Lietuvos SSR yra suvereni so
vietinė valstybė.

ŽUVO LIETUVIS LAKŪNAS
Rugsėjo 9 d. aviacijos šventėje 

Italijoje žuvo žymus lakūnas 
bandytojas Rimantas Stanke
vičius, atlikdamas aukštąjį pi
lotažą Sovietų Sąjungos naikin
tuvu “SU-27”. Jį pakirto pradė
ta ii* dėl kažkokių techninių su
trikimų nesuspėta užbaigti ver
tikali kilpa. Žemėn atsidaužęs 
naikintuvas tapo didžiuliu rie
dančiu ugnies kamuoliu. Velio- 
nies kūną iš ugnies kamuolio 
išmetė atsitrenkimo smūgis ar 
to sniūgio išjudinta katapulta. 
Ja R. Stankevičius nepasinau
dojo nusileidimui su parašiu
tu, matyt, stengdamasis naikin
tuvą nukreipti toliau nuo žiū
rovų. Deja, išvengti aukų nepa
vyko: žuvo Sargaredos aeroklu

ELECTRIC
Taisau senus ir įvedu naujus:

1. ELEKTROS INSTALIA VIMUS 4. Vėsinimo sistemas
2. Skalbimo mašinas ir 5. “Intercom” sistemas

džiovintuvus 6. Centrinius dulkių
3. Elektrines plyteles siurblius ir kt. įrengimus

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

bo narys Silvio Moretto, sunkiai 
nukentėjo keturi vaikai ir buvo 
sužeisti kiti keturi žiūrovai. R. 
Stankevičius, gimęs 1944 m. lie
pos 26 d. Marijampolėje, nuo ma
žens turėjo nenumaldomą aist
rą skraidyti. Baigęs Marijam
polės II-ją vidurinę mokyklą, 
įstojo Černigovo karo lakūnų 
mokyklon, o vėliau, pasitrau
kęs iš karo aviacijos, baigė 
aviacijos pramonės lakūnų ban
dytojų mokyklą ir liko dirbti 
bandymų institute. R. Stanke
vičiui teko išbandyti net 57 įvai
raus tipo lėktuvus ir malūnspar
nius. Jis ruošėsi skrydžiams 
kosmose ir buvo paskirtas kos
monauto Igorio Volko pavaduo
toju. Su pastaruoju 1988 m. spa
lio 29 d. žemės atmosferoje iš
bandė be raketos iškeltą daug
kartinio panaudojimo erdvėlai
vį “Buran”, vadovavo “Burano” 
lakūnų grupei, tapdamas penk
tuoju žuvusių šios kosmonauti- 
nės grupės nariu. R. Stankevi
čius, iš Lietuvos išvykęs be
veik prieš 30 metų, su lietuve 
žmona Irena gyveno pamaskvy- 
je, išaugino sūnus Algį ir Gin
tarą. Svajodavo grįžti Lietu
von ir pasistatyti namą Nemu
no pakrantėje. Marijampolėje 
tebegyvena pensininkai jo tė
vai Marija ir Antanas.

LAIDOTUVĖS KAUNE
Su tragiška Rimanto Stankevi

čiaus mirtimi Italijoje žuvo ir 
lietuvių puoselėta mintis, kad 
Lietuva susilauks savo pirmo 
kosmonauto skrydžiuose į erd
ves. Lietuvon grįžo tų kosminių 
skrydžių nesulaukusio R. Stan
kevičiaus palaikai, lėktuvu at
skraidinti Karmėlavos orauos- 
tin, nuvežti pas tėvus Marijam
polėn. Laidotuvėmis rūpinosi 
vyriausybės potvarkiu sudary
tas organizacinis komitetas, 
vadovaujamas Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos atstovo 
A. Norvilo. Rugsėjo 15 d. lėk
tuvas velionies palaikus atga
beno į senąjį Aleksoto orauostį, 
iš kurio jie buvo atlydėti į 
Kauno profsąjungų rūmus. Čia 
pro gėlėmis papuoštą velionies 
karstą praėjo tūkstančiai kau
niečių, o tada buvo atlikta pas
kutinė kelionė Vytauto prospek
tu į karių kapines Ankštuosiuo
se Šančiuose. Atsisveikinimą 
su velioniu prie kaipo duobės 
pradėjo organizacinio laidotu
vių komiteto pirm. Algimantas 
Norvilas, o po jo kalbėjo So
vietų Sąjungos aviatorių dele
gacijai vadovavęs aviacijos 
pramonės ministerijos valdy
bos viršininkas Rodomiras Ka
rolis, kosmonautai Viktoras 
Savinychas ir Igoris Volkas, 
kosmodrome dirbantis gen. Itn. 
Algimantas Naudžiūnas, pik. 
Juozas Žilionis, aukštojo pilo
tažo pasaulinis čempionas Jur
gis Kairys ir velionies mokslo 
dienų bičiulis Virginijus Bis- 
kys. Pagal katalikiškas apeigas 
kapą pašventino ir laidotuvių 
maldą sukalbėjo Vytauto Di
džiojo bažnyčios klebonas kun. 
Ričardas Mikutavičius. Aukšto
jo pilotažo numerį, atsisveikin
dami su velioniu, Lietuvos pa
dangėje virš šimtamečių ąžuolų 
ir liepų Aukštųjų Šančių karių 
kapinėse atliko kauniečiai la
kūnai. V. Kst.

RIMANTAS STANKEVIČIUS, 
lakūnas bandytojas, kandidatas į 
sovietų kosmonautus, žuvęs avia
cijos šventėje Italijoje

Brockton, Mass.
PETRAS A. BIZINKAUSKAS, 

sulaukęs 64 m. amžiaus, po ilgos 
ligos mirė rugsėjo 19 d. Bostone. 
33 metus išgyveno Brocktone, 
Mass. Buvo gimęs So. Bostone, stu
dijavo Niujorke ir 1970 m. gavo 
pedagoginių mokslų daktaro laips
nį. Iki ankstyvosios pensijos pro
fesoriavo Bridgewater kolegijoje. 
Šalia visos eilės, net tarptautinės 
reikšmės, profesinių nuopelnų 
mums, lietuviams, velionis buvo 
pavyzdingas ir veiklus darbuoto
jas. Buvo Naujosios Anglijos Lie
tuvos vyčių pirmininkas, visą lai
ką kovojęs už Lietuvos nepriklau
somybę visais jam prieinamais 
būdais; įvedęs lietuvių kalbos 
dėstymą viešosiose Brocktono mo
kyklose; vadovavo jaunimui lie
tuvių šv. Kazimiero parapijoje, 
Brocktone. Už ypatingą veiklą ap
dovanotas “Pro Deo et juventute” 
medaliu. Jo netekimas yra dide
lis nuostolis Bostono apylinkių 
lietuviams. Palaidotas Brocktone.

PADĖKA
Kompozitoriaus Juliaus Gaide

lio muzikinės kūrybos medžiaga 
jau surinkta, nuvežta į Vilnių ir 
įteikta kompozitoriaus kūrinių 
knygai išleisti redakcijai.

Dėkoju visiems, kurie pasirū
pino atsiųsti medžiagą: “Dirvos” 
redaktoriui Vytautui Gedgaudui, 
sol. St. Liepui, rašytojui St. Sant
varų!, operos dirigentui Vytautui 
Marijošiui, Irenai Mickūnienei, 
Kaziui Skaisgiriui, Juliui Pakal- 
kai, Jonui Grinkui, Pranui Šimkui 
ir visiems kitiems, vienokiu ar ki
tokiu būdu prisidėjusiems prie 
šio garbingo Juliaus Gaidelio įam
žinimo.

Ypatingai dėkoju Gaidelio vyrų 
choro choristui Vaclovui Senū- 
tai, kuris man labai talkino ren
kant medžiagą, ją grupuojant, ge
rai sekretoriavo, skelbė laikraš
čiuose ir parašė dalį biografijos, 
liečiant Bostoną ir Brocktoną.

Brangūs talkininkai - muzikos 
mylėtojai! Be jūsų talkos Juliaus 
Gaidelio muzikinė kūrybos me
džiaga gal nebūtų išvydusi pasau
lio šviesą. O mes norime, kad Ju
lius Gaidelis nebūtų pamirštas.

Tad dar kartą ačiū visiems. No
rėtųsi užbaigti vajų su kompozi
toriaus sukurta nemaria daina: 
Daina, daina, saulės dukra, 
Su Tavim mesgulėm, kėlėm, 
Daina saldinom vargus...

Juozas Baškauskas

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas" /m 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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

automobilį Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje

Edmonton, Alberta
JUODOJO KASPINO DIENA, su

rengta Edmontono Freedom Coun
cil pavergtom tautom, įvyko rug
pjūčio 23, 7 v.v., Centenial Plaza 
aikštėje. Minėjimui vadovavo ir 
baltiečių vardu kalbėjo latvių kil
mės edmontonietis Z. Skribis. Su
giedojus Kanados himną, Freedom 
Council vardu pagrindinę kalbą 
pasakė Elizabeth Punguaz. Pro
vincinei valdžiai atstovavęs kal
bėjo parlamentaras G. Gibeault. 
Po to sekė kai kurių Rytų Europos 
kraštų, vietnamiečių ir afganista
niečių atstovų kalbos. Pagrindi
nė visų kalbėtojų mintis (nors jau 
įvykę didelių pasikeitimų Rytų 
Europoje ir pačioje Sov. Sąjungo
je) - tęsti ir toliau vieningą darbą, 
kad padėtume okupuotiems kraš
tams atgauti visišką nepriklauso
mybę. Tribūnoje, prie lietuvių vė
liavos, budėjo Vladas Bartkus ir 
tautiniais drabužiais pasipuošu
si M. Andriulevičienė. Nors oras 
pasitaikė nepergeriausias, daly
vavo virš 100 asmenų. Dobilas

St. Petersburg, Florida
LIETUVIŲ KLUBAS ruošiasi 

žiemos sezonui ir laukia nuo šiau
rės šalčių bėgančių tautiečių. Sve
čiais pagausėjusiose sekmadie
nių sueigose galima už $4 papie
tauti.

TAUTOS ŠVENTĖ paminėta 
rugsėjo 8 d. Pagrindiniu kalbėto
ju buvo pakviestas Bronys Raila, 
kurį pristatė vicepirm. Gr. Jezu- 
kaitienė. D. Mackialienė dekla

Vienintelįs lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 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 ........... 12%
1 m. term.ind.mėn.pal. 11.5% 
3 m. term.indėlius ...........  12%
RRSP ir RRIF (pensijos)...9% 
RRSP ir RRIF 1 m.............. 12%
RRSP ind. 3 m...................  12%

mavo eilėraščius, o neseniai į čia 
persikėlęs gyventi muz. A. Jurgu
tis programas papildė muziki
niais C. Daquino ir Gerschwino 
kūriniais.

BRETKŪNO 400 METŲ JUBI
LIEJAUS MINĖJIMAS. Prof. dr. 
Antanas Klimas lietuvių klubo 
kultūrinių popiečių renginyje 
lapkričio 15 skaitys paskaitą “Jo
nas Bretkūnas ir lietuvių kalba”.

Gruodžio 1, šeštadienį, Bretkū
no minėjime girdėsime du paskai
tininkus: prof. dr. Antaną Rubšį 
ir prof. dr. Algirdą Jūrėną. Abu 
yra kunigai, Šv. Rašto vertėjai. 
Minėjimo programos meninėje 
dalyje — klasikinė muzika.

Vyskupas Paulius A. Baltakis, 
minėjimą šeštadienį atidarant, 
sukalbės invokaciją, o sekmadie
nį, gruodžio 2, šventovėje sakys 
pamokslą: Šv. Rašto vaidmuo Baž
nyčiai, tautai, individui. Tėve Mū
sų maldą prie Dievo stalo sukal
bės kartu katalikų ir evangelikų 
kunigai. Šį minėjimą organizuoja 
komitetas: pirm. kun. dr. Eugeni
jus Gerulis, kun. dr. Matas Čyvas, 
Alena Grigaitienė, inž. Jurgis Mi
kaila ir Jonas Pupininkas.

E. Gerulis

Paieškojimai
Viktor Nikolajevič Anufrijev, 

gyv. Vilniuje, 232016, Plytinės 7, 
ieško brolio Aleksandro Anufrije- 
vo (tėvų Nikolajaus ir Christinos), 
gimusio Kaune 1926 m., rusų tau
tybės, bet užrašyto lietuviu. 1941 
m. buvo išvežtas darbams į Vokie
tiją iš Rokiškio. Dirbo Leipcige 
šaltkalviu, Klemungeref fabrike, 
Flemengstrasse. Manoma, kad yra 
išvykęs į Vankuverį. Apie jį pas
kutinės žinios gautos 1947 m. iš 
Jono Žemaičio. Yra duomenų, kad 
vedęs ir turi vaikų. Jei kas apie 
paieškomąjį žinotų, prašome pra
nešti adresu: V. Dauginis, 1613 
Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A6, tel. (416) 533-1121.

Ieškomas Povilas Gabaliauskas, 
Stasio, gimęs apie 1927 m. Išvyko 
iš Šiaulių 1940 m. į Ameriką. Jis 
pats arba apie jį žinantys prašo
me pranešti Feliksui Reivyčiui, 
Kovo 11-osios g-vė 106-55, 233030 
Kaunas, Lithuania.

PASITINKAME jūsų svečius Mont- 
realyje, Mirabel orauostyje. Atve- 
žame j Torontą, Hamiltoną, Londo
ną, St. Catharines, Niagara Falls 
ir nuvežame atgal į Montrealį. Pa
keliui pasiūlome kavos ir gaivinan
čių gėrimų be papildomo mokesčio. 
Kreiptis tel.(416) 528-4173 arba (416) 
547-0074 Hamiltone.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas....  16.5%
nekiln. turto pask. 1 m.. 13.25% 
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.

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Amerikos lietuvių tautinei 
sąjungai dabar vadovauja Bos
tone įvykusiame seime išrinkta 
centro valdyba, kurion įsijungė 
Los Angeles mieste gyvenantys 
lietuviai: pirm. dr. Povilas Švar
cas, vicepirmininkai Jonas Pet
ronis ir Rūta Šakienė, sekr. Ka
rolis Milkovaitis, ižd. Ramūnas 
Bužėnas.

Metiniame Amerikos lietuvių 
kunigų suvažiavime rugsėjo 10- 
14 d.d. dalyvavo 27 kunigai, du 
svečiai kunigai iš Lietuvos, vysk. 
P. Baltakis, OFM. Suvažiaviman 
Nekaltai Pr. Marijos seselių 
vienuolyne Putname, Conn., bu
vo užsukęs ir Norwich vysk. D. 
Reilly. Suvažiavime dalyvaujan
čius kunigus abu vyskupai su
pažindino su apsilankymo Lie
tuvoje įspūdžiais. Pagrindinis 
dalyvių dėmesys teko Amerikos 
lietuviškų parapijų ateičiai, 
retėjančioms lietuvių kunigų 
gretoms. Lietuvių kunigų vie
nybės centro valdybos pirminin
ku buvo išrinktas kun. A. Kon- 
tautas, vicepirmininkais — kun. 
J. Matutis, kun. J. Pakalniškis, 
kun. J. Rikteraitis, kun. R. Kra
sauskas ir kun. Z. Smilga. Sek
retoriumi sutiko pasilikti kun. 
V. Cukuras, iždininku — kun. F. 
Karvelis.

JAV lietuvių fondas dar šiais 
metais turėtų pasiekti penkių 
milijonų dolerių kapitalą. Šis 
istorinis žingsnis buvo aptar
tas Čikagoje rugpjūčio 28 d. įvy
kusiame valdybos posėdyje. Iš
samius pranešimus padarė JAV 
fondo tarybos pirm. Stasys Ba
ras ir valdybos pirm. Algirdas 
Ostis. Tada kaip tik buvo gau
tas telefoninis pranešimas, 
kad staiga mirė ilgametis fon
do rėmėjas žurnalistas Bronius 
Kviklys, ištiktas širdies smū
gio. Velionies atminimą pager
bus tylos minute, kilo dar di
desnis ryžtas šiemet užbaigti 
penktojo JAV dolerių milijono 
rinkimą. Ši suma turėtų būti 
lengvai pasiekiama, nes rug
pjūčio 28 d. fonde jau buvo 
$4.880.000. Iki penkių milijo
nų trūko tik $120.000. Nutarta 
prašyti daugiau aukų iš jau tu
rimų fondo narių ir ieškoti nau
jų. Pastarųjų įsijungimą fondan 
gali paskatinti išleidžiamas 
antrasis “X'.V lietuvių fondo 
vardynas”, kurio vyr. redakto
riumi yra pakviestas Antanas 
Juodvalkis, redakcinėn komisi- 
jon įsijungęs Mariją Reinienę, 
Juozą Žygą ir Ramoną Stepona
vičiūtę. Į šį leidinį bus įtraukti 
ir naujausieji fondo nariai, įsto
ję patys arba įrašyti kitų asme
nų. Metiniame JAV lietuvių fon
do pokylyje lapkričio 10 d. jau 
gali būti susilaukta fondo vado
vybės pranešimo, kad jo kapita
las jau peržengė penkis milijo
nus dolerių.
Argentina

Ateivių diena Lietuvių centre 
Buenos Airese paminėta rugsė
jo 9 d. vakarą. Programai vado
vavo Birutė Daratėnienė. Ją sa
vo šokiais pradėjo Jorgo Barte- 
ko vadovaujama airių grupė. 
Latvė pianistė ir vargoninin
kė Elvira Liepins fortepijonu 
atliko vieno latvio kompozito
riaus kūrinį. Graikų tautinių 
šokių ansamblis su vadove M. 
Giovanasi programon įsijungė 
penkiais tautiniais šokiais. 
Lietuviškus tautinius šokius 
atliko du Lietuvių centro an
sambliai — jaunimo “Spindulys” 
su vadovu Nestoru Lukša ir Juo
zo Puliko vadovaujamas “Inka
ras”. Lietuvių centro valdybos 
pirm. Julius Mičiūdas padėkojo 
programos atlikėjams, neuž

miršdamas kroatų ir latvių at
stovų, suorganizavusių savo 
tautodailės parodėles. Latvių 
parodėle rūpinosi Ateivių die
nos minėjime dalyvavęs Argen
tinos latvių draugijos pirm. Ilg- 
vars Ožols. Ateivių šventėn įsi
jungė Gediminas Jankus ir dr. 
Raimundas Grigaliūnas, svečiai 
iš Lietuvos, dirbantys Buenos 
Aires uoste remontuojamuose 
laivuose.

Australija
Sidnio lietuvių pensininkų bū

reliui vadovauja jau tris kaden
cijas užbaigusi valdyba. Ji ban
dė atsistatydinti, bet liko dar 
vieneriems metams, nesuradus 
kitų kandidatų. Valdybą sudaro 
pirm. Vytas Narbutas, vicepirm. 
ir sekr. Anelė (Angelė) Miku- 
tavičienė, ižd. Jadvyga Kustie- 
nė. Tik pasitraukusią šeiminin
kę Bronę Sidarienę teko pakeis
ti Monika Kopcikiene.

Džilongo lietuvių sporto klubo 
“Vytis” metinis narių susirinki
mas liepos 29 d. susilaukė septy
niolikos dalyvių, įskaitant ir ka
denciją užbaigusius valdybos at
stovus. Pastarųjų metų “Vyčio” 
veiklos pranešimą padarė pirm. 
S. Šutas, dalyviams priminda
mas metinį balių, gegužinę, 
krepšinio varžybas, kuriose vy
rų komanda laimėjo pirmą vie
tą. “Vyčio” klubo nariai ruo
šiasi keturiasdešimtajai lietu
vių sporto šventei Melburne 
1990 m. pabaigoje. Dvejų me
tų kadencijai perrinkta ta pati 
klubo valdyba: pirm. S. Šutas, 
vicepirm. G. Valaitienė, ižd. 
L. Bungarda, sekr. K. Starins- 
kas, renginių vadovė L Rata- 
jczak, spaudos ir radijo atsto
vė L Volodkienė.

Britanija
Invalidų olimpinėse vasaros 

žaidynėse Glasgove liepos 21-26 
d.d. dalyvavo devyni berniukai 
ir trys mergaitės iš Lietuvos. 
Su jais Skotijon atvyko penki 
palydovai — A. Vitkauskas, S. 
Survila, dr. V. Zutkus, V. Jan
kauskas ir A. Vitkauskienė. 
Olimpiados atidaryman lietu
viams neteko įsijungti, nes at
vyko pavėlavę. Iš dvylikos Lie
tuvai atstovavusių vaikų grupės 
devyni varžėsi lengvojoje atle
tikoje, trys — plaukime. Jais 
rūpinosi Škotijos lietuviai. At
letus globojo P. V. Dzidolikas 
ir K. Rugienienė, plaukikus J. 
ir K. Bliūdžiai. Sidabro meda
lius laimėjo: vilnietis Darius 
Kupčiūnas — rutulio stūmime, 
kaunietis Mindaugas Ivanaus
kas — kamuolių metime, vilnie
tis Renatas Druskius — bėgime, 
vilnietis Valerijus Žilinskas 
— plaukime. Bronzos medalius 
Lietuvon parsivežė vilnietis 
bėgikas Erlandas Levickas ir 
kaunietis plaukikas Artūras 
Plytnikas.
Italija

Vilniaus mokytojų namų miš
rus choras “Cantemus”, su savo 
vadovu L. V. Lopu dalyvavęs 
tarptautiniame polifoninės mu
zikos konkurse Arezzo mieste, 
rugpjūčio pabaigoje lankėsi 
Romoje. Šv. Kazimiero kolegi
jos rektorius prel. Algimantas 
Bartkus tautiniais drabužiais 
pasipuošusius choro narius rug
pjūčio 29 d. palydėjo bendro- 
jon popiežiaus Jono Pauliaus II 
audiencijon Vatikane. Prieš jo 
atėjimą audiencijos salėn vil
niečių choras padainavo pynę 
lietuviškų dainų Šv. Tėvo lau
kiantiems įvairių tautų maldi
ninkams. Jonas Paulius II “Can
temus” choro narius pasveikino 
lietuviškai ir su jais nusifoto
grafavo.

KRONAS

Canadian European 
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 draudą ($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.

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

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

Mes siūlome įvairių modelių automobilius, pagamintus Sovietų Sąjungoje: 
Ludii 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

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



Lietuvos kankinių diena Anapilyje
Religinis koncertas • Kun. Petro Ažubalio bareljefo dedikacija

• Vyskupas ir sutvirtinamųjų būrys* Pamaldos
• Akademinė dalis

“Labdaros” fondo lietuvių slaugos namų komiteto atsišaukimas

Tradicinė Lietuvos kankinių 
diena šiemet buvo švenčiama 
Anapilyje Mississaugos mies
te, kur švyti Lietuvos kankinių 
šventovė su unikaliais vitražais, 
vaizduojančiais šiuos kanki
nius: arkiv. Teofilių Matulionį, 
arkiv. Mečį Reinį, vysk. Vincen
tą Borisevičių, prof. Praną Dovy
daitį ir Nežinomą kankinę.

Prieš pagrindines pamaldas 
gausiai rinkosi maldininkai, ne
paisydami lietingo oro. Visiems 
rūpėjo išgirsti religinį koncer
tą, kuriam buvo skirtas ištisas 
pusvalandis. Solistų trijulė — S. 
Žiemelytė, M. Bizinkauskaitė- 
Bildienė ir R. Paulionis atliko 
J. Handl “Taip miršta Teisin
gasis”, fleitininkas T. Regina 
— von Glueck’o “Palaimintos 
sielos”, solistės — M. Bildienė 
ir S. Žiemelytė — Gounod “Pasi
gailėk Viešpatie”, T. Regina — 
Bakerio “Elegiją”. Koncerto pa
baigai solistai — M. Bildienė, S. 
Žiemelytė ir R. Strimaitis atliko 
Essex’o “Ave Maria”. Visiems 
vargonais akompanavo muz. J. 
Govėdas.

Po koncerto šventovėn įžengė 
vysk. P. Baltakis, lydimas kuni
gų, organizacijų vėliavos ir su
tvirtinamieji. Vyskupas, atėjęs į 
šventovės prieangį, atidengė a.a. 
kun. P. Ažubalio bareljefą, su
kurtą skulptorės Irenos Raškevi- 
čienės, ir perskaitė dedikacinę 
maldą, kurioje išreiškiama pa
dėka Dievui už šią šventovę, mel
džiama amžinos ramybės jos sta
tytojui, o tautiečiams — dvasi
nės stiprybės.

Mišias atnašavo vysk. P. Balta
kis ir kunigai — Pr. Gaida, J. Staš- 
kus ir V. Braukyla. Savo pamoks
le vyskupas kalbėjo apie sovie
tinės okupacijos suvargintą Lie
tuvą medžiaginiu ir dvasiniu po
žiūriu, jos dvasinį prisikėlimą 
ir išeivijos moralinį stiprinimą, 
ypač jaunosios kartos, kurios at
stovai šiandieną priima Sutvirti
nimo sakramentą. O tokių čia bu
vo gražus būrys — 7 mergaitės ir 
šeši berniukai, pasipuošę rau
donomis togomis.

Iškilmingai, įspūdingai giedo
jo parapijos choras, vadovau
jamas muz. J. Govėdo, ir sol. R. 
Paulionis.

Po atnašautų Mišių Lietuvos 
kankinių garbei buvo numatyta 
tradicinė procesija į kapines, 
kur palaidotas ir a.a. kun. P. 
Ažubalis, miręs prieš 10 metų, 
Anapilio steigėjas. Deja, lietin
gas oras privertė pakeisti pla
ną ir procesiją rengti viduje 
šventovės, kuri buvo pilnutėlė 
maldininkų. Daug kam teko sto
vėti.

Akademinė šventės dalis įvy
ko didžiojoje Anapilio salėje, 
kurion susirinko apie 400 tautie

A. a. kunigo PETRO AŽUBALIO portretas, sukurtas dail. Z. Žilinsko. Kun. 
P. Ažubalio stipendijų fondas jį padovanojo Anapilio sodybai. Kairėje - 
fondo atstovas V. DAUGINIS, dešinėje - Lietuvos kankinių parapijos kle
bonas ir Anapilio sodybos valdybos vicepirmininkas kun. J. STAŠKUS 

Nuotr. Vyt. Balčiūno

čių. Visiems susėdus prie pa
puoštų vaišių stalų, parapijos 
tarybos pirm. J. Karasiejus pra
dėjo iškilmę, pakviesdamas prel. 
Pr. Gaidą invokacijai, kurioje 
specialiai buvo prisiminti Ana
pilio steigėjas a.a. kun. P. Ažu
balis ir išreikšta viltis, kad jo 
palikimas — mūrinė ir dvasinė 
tvirtovė ilgai galės globoti Lie
tuvos sūnus bei dukras šioje Ka
nados srityje.

Pagrindinę kalbą apie velionį 
P. Ažubalį bei jo drąsius užmo
jus pasakė klebonas kun. J. Staš- 
kus, iškeldamas pagrindinius 
jo veiklos bruožus.

Po vaišių buvo parodytos do
kumentinio filmo ištraukos, pa
imtos iš p. Jagėlos prieš 10 metų 
padarytos juostos. Jose matėme 
vaizdus iš a.a. kun. P. Ažubalio 
laidotuvių. Dabartinė technika 
tai būtų atlikusi, žinoma, daug 
tobuliau.

Kun. P. Ažubalio stipendijų 
fondo atstovas V. Dauginis pa
darė pranešimą apie to fondo 
veiklą, jo teikiamą paramą stu
dijuojančiam lietuvių jaunimui. 
Iki šiol esą tam tikslui išmokėta 
apie 12.000 dol. Kalbėtojas kvie
tė remti tą fondą aukomis.

Tas pats fondas a.a. kun. P. 
Ažubalio mirties dešimtųjų me
tinių proga įteikė Anapilio sody
bai didelį velionies portretą, 
nupieštą dail. Z. Žilinsko. Ana
pilio vardu jį priėmė jo vicepir
mininkas kun. J. Staškus. Jis pa
dėkojo už dovaną ir pranešė, kad 
šis paveikslas bus perduotas 
Kanados lietuvių kultūros mu
ziejui.

Iškilmė baigta parapijos ta
rybos pirm. J. Karasiejaus pa
dėkos žodžiu visiems, prisidėju- 
siems prie šios šventės paruo
šimo darbų ir gausiai dalyvavu
siems tautiečiams. Dalyvių tar
pe matėsi gen. Lietuvos konsu
las H. Lapas su Ponia, ev. kun. 
A. Žilinskas, evangelikų parapi
jos atstovai, kun. A. Simanavi
čius, OFM, kun. J. Liauba, OFM, 
kun. E. Jurgutis, OFM, kun. Letu- 
kas iš Lietuvos, Lietuvių Bend
ruomenės ir kitų organizacijų 
atstovai. Tai rodė, kad Lietu
vos kankinių diena yra reikšmin
ga šventė, telkianti tautiečius 
bendram tikslui religinėje ir 
tautinėje srityje.

Gausūs dalyviai skirtėsi, gė
rėdamiesi scenos papuošimais 
— dideliu velionies P. Ažubalio 
portretu (dail. S. Šileikienė), 
anapiliečių moterų gėlėmis ir 
tarp jų degančia žvake. Švento
vėje taip pat netrūko gėlių - jo
mis papuošė altorius ir Anapilio 
steigėjo bareljefą katalikių mo
terų draugijos narės, tuo paryš- 
kindamos Lietuvos kankinių mo
ralinį dvasios spindėjimą. Dl.

A. a. kunigo PETRO AŽUBALIO bareljefas įtvirtmtas ?IENĖ
šventovėje Mississaugoje. Jo autorė-skulptore 1KEN j^uotr v Balčiūno

Kanados
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Rinkiminius premjero Bob 
Rae pažadus gerokai apkarpė 
laimėtojui tekusi finansinė 
realybė. Dabar jau paaiškėjo, 
kad liberalų finansų ministe- 
rio R. Niksono žadėtas finan
sinių 1990-91 m. biudžeto su
balansavimas su $23 milijonų 
pertekliumi yra neįmanomas. 
Dėl prasidedančio ekonomi
nio sulėtėjimo sumažėjo ir 
valdžios pajamos. R. Niksonas
prisipažino, kad tuos metus 
teks užbaigti su $700 milijonų 
deficitu, o 1991-92 m. biudžeti
nis deficitas gali pakilti iki 
$1,6 bilijono ar net pilnų dvie
jų bilijonų. Tad nenuostabu, 
kad NDP socialistų premjeras 
Bob Rae, perimdamas vyriau
sybės vadžias, vengė konkre
čių planų atskleidimo. Onta
rio gyventojams jis žadėjo pa
rūpinti priimtinus mokesčius, 
atsargiai tvarkyti valdžios iš
laidas, atstatyti Ontario eko
nomiją ir siekti Kanados vie
nybės. Socialistinės vyriausy
bės reforminiai planai, atro
do, paaiškės vėliau, kai ji bus 
susipažinusi su ribotomis ga
limybėmis.

Liberalų vadas J. Chretienas, 
ilgai atidėliojęs grįžimą parla- 
mentan, papildomiems rinki
mams pasirinko Beausejour 
rinkiminę apylinkę New Bruns
wicke, pasiūlytą dėl jo atsista
tydinusio liberalo F. Robi- 
chaudo. Toje žvejų ir ūkinin
kų apylinkėje pastarajame 
penkiasdešimtmetyje tik vie
ną kartą buvo išrinktas kon
servatorius. Mat du trečdaliai 
balsuotojų ten yra prancūzų ir 
tik vienas trečdalis anglų kil
mės. Gyvenama viltimi, kad 
papildomus rinkimus lengvai 
laimės J. Chretienas, prancū
zas iš Kvebeko. Kanados par- 
lamentan jis jau daug metų 
būdavo išrenkamas Kvebeko 
St. Maurice apylinkėje. Šį kar
tą J. Chretienas ten galėtų pra
laimėti rinkimus dėl Kvebeke 
kritusio savo populiarumo. 
Jam pakenkė nepakankamas 
dėmesys Meech. Lake sutar
čiai, kuria Kvebekas siekė di
delių nuolaidų ministerio 
pirm. P. E. Trudeau paliktoje 
Kanados konstitucijoje. Per

GREIT PASIEKS
JŪSŲ NAMUS

nW’

Jei kartais negautumėte leidinio 
iki spalio 15 dienos, skambinkite 
(nemokamai)
1-800-267-6620
ir knygelė bus jums pasiųsta.
(Susilpnėjusios klausos interesantams 
skambinti 1-800-267-6650).
Leidinys prancūzų kalba 
gaunamas 1-800-267-6640.

««

■ Government Gouvernement
■ • H of Canada du Canada

įvykiai
didelius Kvebeko reikalavi
mus atmetė P. E. Trudeau, 
jiems nepritarė ir jo artimas 
bendradarbis J. Chretienas, 
nebandęs ginti Meech Lake 
sutarties. Jos atmetimas dvie
jose angliškose provincijose 
suerzino tautinių nuotaikų 
kvebekiečius, sustiprindamas 
separatistines nuotaikas.

Spaudoje dabar buvo teigia
ma, kad šiuo metu J. Chretie-
nas dėl savo ankstesnių pažiū
rų Kvebeke niekur negalėtų 
laimėti papildomų parlamen
to rinkimų. Dėl to jis ir pasi
rinko rinkiminę apylinkę New 
Brunswicke, turinčią du treč
dalius prancūzų kilmės bal
suotojų, kurių tiesiogiai ne
liečia Kvebeko nepriklauso
mybė. Laimėjimo atveju J. 
Chretienas savo senojon apy- 
linkėn Kvebeke grįžtų tik se
kančiuose parlamento rinki
muose, Beausejour apylinkę 
New Brunswicke palikdamas 
jos laikinai atsisakiusiam F. 
Robichaudui. Pastarasis da
bar gaus šešerių metų laiko
tarpyje užsitarnautą $17.000 
parlamentaro pensiją ir galės 
dirbti liberalų vado J. Chre- 
tieno asistentu. V. Kst.

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 1.1., 
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 financings ir banko operacijos atliekamos aukščiau
siu ursu . Specialus rublio kursas . Priimamos įvairių ter
minų investacijos

Baltic stores & co., 
77 . (Z. Juras)

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

MIELI TAUTIEČIAI,
Į jus kreipėmės š. m. rugpjūčio 

22 d. “Nepriklausomoj Lietuvoj” 
ir rugpjūčio 28 d. “Tėviškės žibu
riuose” dėkodami už paramą.

Šis atsišaukimas yra' parašytas, 
remiantis Slaugos namų rėmėjų 
nutarimu skelbti lėšų telkimo 
vajų. Nutarimas priimtas 1990 m. 
rugsėjo 27 d. susirinkime, Toron
to Lietuvių namuose.

Praeitis
Slaugos namų statybos sumany

mas buvo viešai paskelbtas 1983 m. 
kovo 3 d., Lietuvių namams para
šius laišką tuometiniam sveikatos 
ministeriui Larry Grossman, QC, 
paremiant Lietuvių pensininkų 
klubo prašymą statyti slaugos 
namus Toronte. Tiesioginė veikla 
prasidėjo 1986 m. sausio mėn. su 
architekto Frank Nicol praneši
mu, ir 1986 m., liepos 14 d. advo
kato David Smith, QC, pasamdy- 
mu. Nuo to laiko visi reikalai su
kosi apie Lietuvių namų autoaikš- 
tės zonos pakeitimą iš “rezidenci
nės” į “rezidencinę-komercinę”. 
Pakeitimas buvo svarstomas įvai
riose Toronto miesto valdybos 
įstaigose: Department of Public 
Works, Planning and Develop
ment Department, Land Use Com
mittee. Pagaliau dėl kaimyno 
skundo reikalas atsidūrė Onta
rio Municipal Board (OMB) įstai
goje. Ten, išlaukus metus, 1989 
m. liepos 13-14 d.d. OMB advoka
tai po viešo apklausinėjimo at
metė kaimyno skundą ir pakeitė 
zoną, kaip buvo prašyta. Praktiš
kai zonos pakeitimas reiškė leidi
mą apgyvendinti pastate virš 100 
asmenų, o svarbiausia — paskirti 
vieną pastato aukštą komerci
niams reikalams — nuomojamoms 
patalpoms.

Sprendžiant automobilių aikš
tės būtinumą pastačius namus, 
1987 m. spalio mėnesį buvo nu
pirkta pieva skersai Dorval gat
vės 26-iems automobiliams pasta
tyti už $265,000.

1989 m. spalio mėnesį pasirašė
me sutartį su Arbor Living Cen
tres, būsimų namų profesionaliais 
administratoriais, kaip reikalau
ta sveikatos ministerijos.

1990 m. liepos 24 d. Ontario svei
katos ministerija sutiko išduoti 
Slaugos namų leidimą, pagal kurį 
valdžia rems 60-ties gyventojų iš
laikymą mūsų lėšomis pastatytuo
se namuose, remiantis š. m. vasa
rio 15 d. Labdaros fondo pasiūly
mu — 81 puslapio raštu ir 36 pus
lapiais paremiančių laiškų.

Lemtingose varžybose dėl lei
dimo, dėka žemės sklypo zonos 
pakeitimo, profesionalių admi
nistratorių pasamdymo ir ener
gingos komiteto narių veiklos 
per keletą metų, Labdaros pasiū
lymas buvo dosniai įvertintas su 
60 lovų, šalia gausių ir turtingų 
ukrainiečių, kiniečių, italų bend
ruomenių, gavusių taip pat po 

60 lovų. Bendram vaizdui kitos 
grupės atrodo taip:
Grimsby olandų ........................... 30
Toronto slovėnų .........................  30
Toronto estų ................................  32
Toronto suomių ..........................  34
Virgil-Niagara 
vokiečių-menonitų.....................  36
Toronto North York
General Hospital 
(armėnų, jamaikiečių, 
musulmonų ir p. amerikiečių).... 40 
Cornwall Mohawk indėnų ........ 50
Mississaugos korėjiečių ...........  50
Toronto graikų............................  58

Po 20 lovų priedą dar gaus uk
rainiečiai, kiniečiai ir graikai, 
jei išpildys tam tikras ministeri
jos sąlygas.

Dabartis
Toronto miesto teisės departa

mentas dabar antrą kartą paskel
bia Slaugos namų įstatymą (by
law), nes pirmą kartą tas įstaty
mas buvo sukliudytas kaimyno, 
nusiuntusio mus į OMB.

Neseniai sveikatos ministerė 
Elinor Caplan atsiuntė laišką 
su sąlygomis, iš kurių svarbes
nės yra tokios:

— Iki 1991 m. rugpjūčio 31 d. 
sutelkti reikalingus statybai pi
nigus.

— Iki 1992 m. rugpjūčio 31 d. 
užbaigti pastatą ministerijos in
spekcijai.

Iki šiol Slaugos namų komitetas 
dirbo, netrukdydamas visuome
nės, nes nebuvo aišku, ar iš viso 
leidimas bus gautas. Tačiau da
bar, užbaigus leidimų gavimo pro
cedūrą ir skaitant ministerijos 
praneštas, laiko atžvilgiu sku
botas, sąlygas, kreipiamės į 
lietuvišką visuomenę: pavienius 
asmenis, šeimas, parapijas, kredi
to kooperatyvus ir pajėgias orga
nizacijas, prašydami finansinės 
pagalbos.

Štai kodėl ta pagalba yra rei
kalinga. Pagal paviršutiniškus 
vieno architekto apskaičiavimus, 
pastatas (be žemės sklypo) kai
nuotų 6 milijonus dolerių. Didžio
ji autoaikštė, ant kurios stovėtų 
pastatas, kainuoja 1.3 mil. dole
rių. Pastato išlaidos turi būti ap-

> Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų vedamas, priima vai
kučius nuo 2,5 iki 5 metųam- 

\ žiaus, pusei ar visai dienai.
Skambinti telefonu 534-5773 
Toronte.

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..

1-312-436-7772

mokėtos iš surinktų aukų ir ilga
laikių paskolų. Prie statybos iš
laidų reikia pridėti ir profesio
nalų atlyginimą už brėžinių ir spe
cifikacijų paruošimą ir statybos 
priežiūrą.

Ieškant paskolų, pirmas klausi
mas iškyla, kiek turima pagrindi
nio kapitalo (equity)? Šiuo metu 
atsakymas būtų: turime žemės 
sklypą ir $180.000. Aišku, to ne
užtenka statybos pradžiai. Žinant, 
kad vyksta ir kiti vajai, vis dėlto 
savo prašymo negalime atidėlioti, 
nes laikas nebedirba mūsų bend
ruomenės naudai.

Remiantis šiais motyvais, skel
biame lėšų telkimo vajų ir prašo
me prisidėti savo aukomis. Norint 
atsistoti ant saugaus pagrindo, 
fondas turi surinkti 2 milijonus 
dolerių, prieš užtraukiant ilga
laikes paskolas ir pradedant sta
tybą. Už paaukotą pinigų sumą, 
atėjus mokesčių laikui, bus išduo
dami oficialūs pakvitavimai.

Ateitis
Baigiant šį atsišaukimą, at

kreipiame jūsų dėmesį į nueitą ir 
ateities kelią. Mūsų negausiai 
Ontario bendruomenei niekas 
lengvai neatėjo, ir šis projektas 
bus pats didžiausias, žvelgiant 
į išlaidas ir bendrą ekonominę 
padėtį. Tačiau, pasitikėdami Die
vo pagalba, taipgi ir patys savimi, 
nugalėsime ir šią kliūtį. Svarbiau
sia tikėti, kad Slaugos namai yra 
tiek pat reikalingi, kiek ir kitos 
mūsų sukurtos institucijos.

Komitetas jau seniai siekia 
Slaugos namų realizavimo. Leidi
mo gavimą iš sveikatos ministe
rijos galime palyginti su vienkar
tiniu loterijos laimėjimu. Bet mi
nisterijai pranešus skubotas sąly
gas, negalime toliau likti tik ste
bėtojais. Turime prisidėti auka ir 
darbu prie bendro tikslo — LIE
TUVIŲ SLAUGOS NAMŲ.
1990 m. spalio 1 d.

R. Strimaitis
“Labdaros” fondo pirmininkas

J. V. Šimkus
Slaugos namų komiteto

pirmininkas

LIETUVIŲ VAIKŲ 
DARŽELIS,

Odinių drabužių 
IŠPARDAVIMAS

Parduodami labai geros rūšies 
avies kailio švarkai.

Kaina nuo $299.
Su šia atkarpa, lietuviams duosime $25 nuolaidą 

visą spalio mėnesį.

MONTREAL LEATHER
Factory Outlet

129 Spadina Avenue, Toronto, Ontario.

Telefonas 597-9223.

Kiekviena šeima Kanadoje ne
trukus gaus 8 puslapių leidinį, 
kuriame pabrėžiami pagrindiniai 

krašto ekonominį gyvenimą 
liečiantys klausimai, žvelgiant

> į Kanados ateitį. Prašome, 
gavus leidinį pašte, paskirti 
kiek laiko jo perskaitymui.
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Plačios vagos darbuotojas
Kunigui dr. Ignui Urbonui - 80 gyveninio kryželių 

ir prelato titulas

Įvairiai keliauja žmonės per 
gyvenimą. Vieni jų keliauja la
bai garsiai, pastebimai, pla
čiai visuomenei matant, kiti 
iriasi tyliai, nesigarsindami, 
bet giliai.

Prie pastarųjų priklauso ir 
kun. dr. Ignas Urbonas, dabar
tinis Gary, Indiana, lietuvių 
parapijos vadovas. Jis jau bai
gia aštuntą dešimtmetį, vis dar 
pilnu apkrovimu judėdamas. 
Savo laiške jis rašo: “Senatvė! 
Taip, ji atėjo taip greit. Bet 
keista, aš jos dar nejaučiu. 
Sekmadieniais laikau dvejas 
Mišias, administruoju para
piją, neturiu jokio padėjėjo 
nei sekretorės. Esu 24 vai. ‘on 
call’”.

Veiklos linkme
Tas jo veiklinės prigimties 

bruožas, paveldėtas iš judrio
sios Dzūkijos, jau buvo ryškus 
ir kunigų seminarijoje Kaune. 
Klierikų eilėse jis jau reiškėsi 
kaip veiklos žmogus. Tiesa, ne
mažiau domėjosi ir teologijos 
studijomis, bet širdis traukė 
daugiau į veiklos plotus. Dėl 
to ir Kaišiadorių vyskupas J. 
Kukta jauną kunigą Igną, porą 
metų vikaravusį Želvoje bei 
trumpai klebonavusį Varėno-

ZITA PRAKAPAITĖ, B. Sc„ M. Sc. 
sėkmingai baigė Western univer
sitetą (Londone, Ont.) zoologiją, 
specializuodamasi ląstelių biolo
gijoj. Parašiusi mokslinį darbą, 
gavo magistro laipsnį. Prieš trejus 
metus studijavo biologiją ir buvo 
gavusi bakalauro laipsnį. Šiuo me
tu rengiasi daktaratui Paryžiuje, 
Prancūzijoje. Zita yra baigusi To
ronto Maironio mokyklą, aukštes
niuosius lituanistinius kursus, 
daug metų šoko tautinius šokius 
“Gintaro” ansamblyje, aktyviai 
veikė ateitininkuose. Atgimstant 
Lietuvai, daug darbavosi rinkda
ma parašus universitete ir dalyvau
dama bado streike prie parlamen
to rūmų Otavoje 

je, paskyrė kurijos archyvaru 
ir pavedė rūpintis jaunimo 
veikla. Čia kun. Ignas parodė 
daug širdies ir sumanumo, or
ganizuodamas bei šviesdamas 
kaimo jaunimą, kapelionauda- 
mas vidurinėje mokykloje. 
Deja, kilęs karas sutrukdė tą 
veiklą ir jos uolų judintoją 
privertė 1944 m. pasitraukti 
į vakarus. Bet ir čia jis pasine
ria į veiklą naujoje aplinkoje. 
Nutilus karo veiksmams, jis 
tampa Bonnos un-to studentu, 
rūpinasi savo tautiečiais, stu
dentais, darbuojasi bendrojo
je lietuvių sielovadoje tuome
tinėje Vokietijoje, kur buvo 
įsisteigusios gausios lietuvių 
stovyklos.

Atvykęs 1949 m. į JAV, tapo 
kun. A. Deksnio (vėliau vysku
po) vikaru E. St. Louis, Ill., o 
1954 m. pradėjo vikarauti Gary, 
Ind., Šv. Kazimiero parapijoje. 
Po vienuolikos metų tapo kle
bonu ir ten klebonauja jau 20 
metų.

Tos vietovės buvo jo bazės, 
iš kurių kun. Ignas plačiai 
reiškėsi visuomeninėje veik
loje ir kaip dvasios vadovas, 
ir kaip veikėjas. Ypač aktyviai 
jis reiškėsi ateitininkų moks
leivių ir sendraugių organiza
cijoje kaip dvasios vadas, sto
vyklų kapelionas, paskaitinin
kas. Jo dvasinėmis paslaugo
mis naudojosi ir Amerikos lie
tuvių katalikų federacija. Ku
nigų vienybėje jis vis buvo iš
renkamas į valdybą.

Ir dabar, kiek laikas leidžia, 
jis dalyvauja visose pagrindi
nėse lietuvių organizacijose. 
Visuose didesniuose lietuvių 
renginiuose matysi ir kun. Ig
ną, kurio asmeninis gyveni
mas natūraliai įsilieja į visuo
meninį.

Platyn ir gilyn
Kad visuomeninė veikla ne

būtų tuščiavidurė, kun. Ignas 
lygiagrečiai domėjosi studijo-

Kun. dr. IGNAS URBONAS

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).

mis, ypač kapelionaudamas vi
durinėje Aukštadvario mokyk
loje. Būdamas Lietuvoje gili
no savo žinias plačia skaityba. 
Anuometis Kaišiadorių vysku
pas nebuvo linkęs lengva šir
dimi leisti jaunus kunigus l 
studijas; sakydavo: Man rei
kia kunigų, o ne profesorių.

Tos linkmės turėjo laikytis 
ir kun. Ignas. Bet kai karo grės
mės genamas atsidūrė Vokie
tijoje ir karui aprimus rado

galimybę studijuoti, įstojo į 
Bonnos un-tą. Per ketverius 
metus (1945-49) baigė tą uni
versitetą, gilindamasis į filo
sofinius ir istorinius mokslus; 
parašė net dvi disertacijas — 
apie Dunskoto ir Hartmano fi
losofiją ir apie Jono Eck’o dis
putus su Martynu Liuteriu.

Vainikuotas daktaro laips
niu, kun. Ignas persikėlė Ame
rikon. Ir čia jis studijinio dar
bo neapleido. Šalia pareigų 
sielovadoje, jis ir toliau domė
josi moksliniais-kultūriniais 
klausimais, rašė straipsnius 
lietuviškai spaudai, Lietuvių 
enciklopedijai. Kurį laiką dės
tė krikščionybės istoriją Bishop 
Noll institute.

Buvo gundomas ir plates
nių vandenų: net du valstybi
niai Amerikos universitetai 
kvietė jį dėstyti filosofijos is
toriją, bet kun. Ignas atsisakė. 
Kodėl? Mat jam labai rūpėjo 
lietuviškoji visuomenė, grės
minga jos būklė svetimųjų ap
suptyje. Persikėlimas į univer
sitetą reikštų atsiribojimą nuo 
lietuviškosios visuomenės. To 
jis negalėjo padaryti. Viena
me laiške jis rašė: “Aš dėl tos 
lietuvybės paaukojau visą sa
vo gyvenimą. (...) Per 30 metų 

SIŪLOMAS GST. SUŽINOKITE KOKIOS KAINOS
PADIDĖS IR KOKIOS SUMAŽĖS
Ar rūpinatės kiek pakils maisto kainos? Norėtumėte žinoti kiek reikės susitaupyti naujam automobiliui? Klausiate 

ar jūsų banko patarnavimai apmokestinami? Ar šiaip kas nors apie GST jums neaišku? Atsakymai į jūsų 
klausimus yra čia pat — naudojantis telefonu. Skambinkite mums — “GST Consumer Information 

Office”. Nuo 1991 m. sausio 1 d. suprojektuotas GST prekyvietėse pakeis federacinius pardavimo 
mokesčius. Reikia pasiinformuoti ką šie mokesčiai reiškia ir kaip jie jus liečia.

Mes galime jums atskleisti faktus. Prašykite nemokamai gaunamo informacijos leidinuko 
apie GST ir kainas (The Consumer’s Guide to the GST and Prices). Daug reikiamos 

informacijos yra ir “Key List”, kurioje nurodoma kaip federacinių pardavimo 
mokesčių (FST) pakeitimas GST mokesčiais palies kainas. Mes esame 

pasiruošę jums padėti — atsakyti jūsų klausimus, sužinoti ko jūs tikitės, 
kuo abejojate. Juo daugiau jūs žinosite, juo geriau pirksite reikmenis.

Mes atsakinėjame jūsų klausimus telefonu kiekvieną dieną 
nuo 3 v. p. p. iki 9 v. vakaro. Galima skambinti iš bet kokios 

Kanados vietovės nemokamai.
Sunkiai girdintiems (hearing impaired) tel. 1-800-465-7735

Skambinkite:
1-800-668-2122

1*1 Government of Canada Gouvernement du Canada

išlaikiau savo darbu ir savo lė
šomis lituanistinę mokyklą, 
kurios abiturientai tapo lietu
vių veikėjais. Per 25 metus iš
laikiau gyvą lietuvių parapi
ją, kurią anas vyskupas norėjo 
uždaryti. Ji pateko į juodųjų 
rajoną, iš kurio visi pabėgo, 
net ir pats vyskupas”.

Užtarnautas įvertinimas
Jei prie to pridėsime kun. 

Igno uolų dalyvavimą visose 
centrinėse lietuvių organiza
cijose, jo pamokslus, straips
nius, įvairių renginių organi
zavimą, darbą sielovadoje, lie
tuvių atstovavimą tarptauti
niuose katalikų kongresuose... 
gausime vaizdą, kuriame ma
tyti plati vaga lietuvio kunigo, 
su pasiaukojimu dirbančio lie
tuvių tautos išlikimui. Jo tad 
pakėlimas prelatu yra užtar
nautas įvertinimas. Jis atėjo 
iš amerikietiškos hierarchi
jos, kuri seniau tokios veiklos 
kunigus menkai tevertindavo. 
Dabargi Gary vyskupas tokios 
veiklos kunigo nuopelnus gra
žiai įvertino bei savo oficioze 
paskelbė kaip “Lithuanian re
cognition”. Tai, be abejonės, 
ir lietuviškosios visuomenės 
džiaugsmas, kurin jungiasi ir 
jos palaimos linkėjimas. Pr. G.

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

[vairūs patarnavimai Lietuvoje.
> Pervežam palaikus, palikimus a Prižiūrim kapus ■ Perduodam 

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

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

Al lUirnn IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., nlaVIU IVlLULLlU 296 Queen Street West,
Tel. 1 - 416 - 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS l LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA 

(Skandinavų oro linija - SAS)
Tiesioginių skrydžių į Vilnių kol kas nesant, tai yra pats patogiausias su
sisiekimas su Lietuva. Išskrendam penktadieniais ir grįžtam sekma
dieniais, nežiūrint, kaip ilgai tenai viešėtumėt. Žiemos sezono bilieto 
kaina - $1093. Norintiems parūpinam iškvietimus, vizas, apsistojimo 
vietą (pagal pageidavimą, viešbutyje arba privačiuose butuose).
Besidomintieji prašomi kreiptis į ALGį MEDELĮ asmeniškai nurodytu 
telefonu.
MEDJUGORJE! - 1991 m. gegužės 22 d. maldininkų kelionė į Jugos
lavijos šventą vietą. Galim sujungti su kelione į Lietuvą!

Canada

Prie miško altoriaus
Dokumentinė apybraiža apie Lietuvos partizanų 

kovas su okupacinėmis sovietų pajėgomis

ANTANINA GARMUTĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
— Pažįsti? — paklausė budeliai motiną. — Grožė- 

kis! Gal nori dar gražiau? Kur bunkeriai?
Jos nepasakė, kad bunkeriai namuose. Kazimierai 

trenkė per rankas. Ji susmuko. “Kur bunkeriai?”
— Nieko nežinau ... — suvaitojo duktė.
— Ne-ži-nau! — išskiemenavo motina.
— Yra būdų! — neatlyžo šlykščiai keikdamiesi van

dalai. — Prabilsite! Išvest ją į kitą kambarį, duris pra
vert, — tegu šita girdi!

— Mama, nebijok! — sušuko Kazytė. — Aš ne .. . 
ne...ne!

Abi moterys buvo tvirtos. Nepalaužiamos. Jos gynė 
tai, ką privalėjo ginti. Susidūrusios su žvėrimis, jos 
išliko žmonėmis. Ir Dievas joms suteikė stiprybės.

Vėliau, atėjusi į Panemunę pas savo vyriausiąją 
seserį Kotryną, Petrutė pasakojo patirtą siaubą ir 
tarp žodžių ilgai, graudžiai, bejėgiškai raudojo.

Man neleido išklausyti jų pokalbio iki galo. Su pus
sesere Kazimiera atvirai išsikalbėjome neseniai.

— Baisiausia buvo, — prisipažino ji, — kai norėjau 
išprotėt, bet negalėjau! Mūsų kameroje buvo dar žiau
riau kankinamų moterų. Prisimenu tokią Naruševi- 
čienę. Nedidukė, apie 28 metų. Kilusi nuo Kauno, iš 
Lapių. Po langais atvesdavo jos kelerių metų sūnelį 
ir mušdavo, motinai matant. Rankutes laužė. Po to ją 
vesdavo į tardymus. Sugalvojo azijietišką kankinimo 
būdą. Saugumo kieme buvo tualetas. Ją nuvesdavo 
ten surakintom už nugaros rankom, pusnuogę. Į tua
letą įleisdavo vilkinį šunį. Tas drąskydavo moterį. 
Supūliavo pilvas, atsivėrė mėsgaliai, kuriuos šuo dar 
labiau draskė. Pusgyvę kankinę įmesdavo į kamerą, 
ji rėkdavo per naktis. Maldavo:

— Moterys, užmuškit mane! Greičiau užmuškit!. . .
Kameroje sklido baisus kvapas. Merdėjančią iš

nešė, ir daugiau nebematėm.
Pasaulis nežinojo Lietuvos vaikų kančių, trage

dijų, likimų.
Kazimieros laukė Karagandos lageriai. Džeskaz- 

gano vario kasyklos ir Kengyro sukilimo tankų vikšrai.

* * ♦
Likusią tetos Petrutės šeimą užkliudė didysis 1948 

m. gegužės 22 d. trėmimas, tačiau svirno bunkerio po

žemine anga ji spėjo pasitraukti į laisvę. Išvežė vieną 
dėdę Vilką.

Išdraskytų lizdų žmonės blaškėsi po visą Lietuvą. 
Pranas lankė vidurinę mokyklą Klaipėdoje. Teta leni
niniu būdu išgavo jam “baltą bilietą” — atleidimą nuo 
tarnybos priešo kariuomenėje.

Jie vėl grįžo į Mogiškę. Slapstėsi nuo kitų išvežimų, 
kurių datas geri žmonės pranešdavo. Išeiti į mišką Pra
nas neketino, nes partizaninė kova blėso. Bolševikai 
per prievartą įsteigė Lietuvoje kolūkius. Juose — vals
tybinėje baudžiavoje — žmonės dirbo pusvelčiui, gyvu
liai dvėsė —grėsė badas. Rusiška netvarka darbščiam 
lietuvių valstiečiui buvo nepakenčiama. Todėl į miš
ką vis dar ėjo vyrai — geriausi tautos sūnūs, spėję už
augti per kelerius pokario metus.

* * *
1950 metų vasarą grįžau iš Sibiro. Aplankiau tetą 

Petrutę. Pranelis liūdnas sėdėjo kiemo viduryje ant 
didžiulio nupjauto medžio ir susimąstęs lėtai tampė 
armoniką. Neprisitaikė pusbrolis prie okupacijos są
lygų. Manęs nesuprato. Pakėlė savo gražias mėlynas 
akis ir pasakė:

— Nesidžiauk, sesike, kad sugrįžai. Matai — Lietu
va pavergta. Negali būt nei laimės, nei teisybės oku- 
puotoj valstybėj.

Motinai jis kalbėjo aiškiau:
— Mano vieta, mamele, kur tikri vyrai — miške! Aš 

okupantų tarnas nebūsiu! Skeltanagiams nevergausiu!
Motina sudrebėjo . .. Žūti dabar, kai matosi, kuo 

viskas baigsis — okupacija nepajudės!
— Aš dar pagalvosiu, — Pranas paglostė jos galvą.
Nerimo genama, teta atbėgo pas savo seseris. Pra

no ketinimai jas pribloškė. Neleisdamos Petrutei at
sikvošėti, moterys patarinėjo:

— Uždrausk, ir viskas! Kamaroj užrakink! — šaukė 
Marija.

— Tu jam į kojas pulk! Atsiklaupk prieš jį, kad tik 
neitų. Kaip žvaigždė tavo sūnus, o tu jį mirt išleisi? — 
priekaištavo Kotryna.

Išgirdome — išėjo .. .
* ♦ ♦

Motina palydėjo savo sūnų Praną priimti priesai
kos pas Juozą Lukšą. Jis buvo neseniai grįžęs iš savo 
antrosios kelionės į užsienį. Sunkios padėties neslė
pė — partizaninis judėjimas silpo, pagalbos iš niekur 
nesitikėjo. Tačiau didvyriškumas užkrečia: Juozas li
ko su savo tauta, ir Pranas Kižys nusprendė, kad bū
tent dabar, tragišku momentu, jo pareiga — būti šalia 
Juozo Lukšos didvyrių. “Mamele, nepyk, — įtaigiai pa
sakė. — Lietuva man — irgi motina!”

Paskutinis mūsų apylinkės jaunų vyrų būrelis pri

iminėjo priesaiką. Jie buvo labai rimti, susikaupę. 
Atliko išpažintį, priėmė Švenčiausiąjį. Atsiklaupę bu
čiavo vėliavą ir kartojo priesaikos žodžius.

Kartu su teta Praną atlydėjo jo pusseserė Janina 
Skučaitė. Petrutė palaimino sūnų ir bejėgiškai pra
tarė:

— Vaikeliai, jūs gi visi žūsite!..
— Taip, žūsime, bet Lietuva bus laisva! Kada nors, 

bet bus! Ateinančios kartos įvertins! —Juozas Lukša 
buvo tvirtas savo teisumu.

Baigiantis iškilmėms, Lukša apžvelgė susirinku
sius. Jo žvilgsnis sustojo ties raudančių motinų vei
dais.

— Tėvynė niekada neužmirš jūsų aukos, — tarė. — 
Yra ir bus Lietuva, nes yra ir bus tokių motinų. Ačiū 
Jums, brangiosios, už Jūsų didžiausią auką! Kai stovės 
Lietuvoje paminklas Partizano Motinai — bus jame ir 
Jūsų bruožų! . .

* * *
Paskutiniųjų Lietuvos partizanų veikla neturėjo 

lemiamos reikšmės. Vienu požiūriu jos reikšmė nenu
ginčijama: nė viename per prievartą sulipdytame kol
choze Prienų - Šilavoto - Veiverių trikampyje nepa
sirodė rusų kolonistai! Paskutiniųjų lietuvių vyrų gy
vybės auka atitolino rusifikacijos grėsmę, nutautėji
mo pavojų, sustiprino tautos viltį išlikti.

Pranas apsilankydavo namuose, tačiau buvo labai 
atsargus ir ilgiau užtrukti Mogiškės bunkeriuose pri
vengė. Jo motina dabar buvo rusų agentų dėmesio 
centre. Užsidėję klastos ir melo kaukę, gerąją tetą 
Petrutę ėmė lankyti įtartini asmenys. Iš pirmo žvilgs
nio jie atrodė lyg ir nekalti žmogeliai, net vaizdavo

Skersabalio partizanų kapines parodė eigulys MIKUŠAUSKAS. 
Laikinoje iškaboje įrašas: “Žuvusiems už Lietuvos laisvę” 

Nuotr. Antaninos Garmutės

nukentėjusius nuo okupantų, patriotus. Vienas bruo
žas krito į akis — jų perdėtas uolumas. Ir dabar, pra
slinkus keliasdešimčiai metų, sutikus gatvėje, juolab 
tautinėje sueigoje, aš atpažįstu anuos apmokamus 
niekšelius. Jau pražilusius, bet juodos sąžinės nė kiek 
nenusivaliusius. Anais laikais jie sukurdavo savo 
duondaviams neįtikėtinas istorijas. Štai, kad ir tokią.

Pusseserę Janiną, lydėjusią Praną į būrį, jam žu
vus iškvietė į Kauno saugumą. Moteris prisimena:

— Sėdėjau namie su dviem mažais vaikais. Vyras 
darbe. Atėjo skrybėlėtas džentelmenas. Mandagiai 
pasisveikinęs pranešė, kad esu kviečiama konfiden
cialiam pokalbiui į saugumą su tardytoju Macevičium. 
Nuvykau į nurodytą kabinetą. Už stalo sėdėjo tas pats 
džentelmeną vaizdavęs raudonas ponas.

— Mes viską apie tamstą žinom! Nebandyk meluoti. 
Turi pusbrolį Praną Kižį. Lydėjai jį į gaują! Esi bandi
tų ryšininkė...

— Turėjau, bet jis žuvo. Jokia ryšininkė nebuvau. 
Aš vaikus auginu.

— Nepūsk arabų! Geriau paaiškink, kaip vežei šo
vinius į Šilutę!

— Pirmąkart girdžiu apie šovinius, o Šilutėj niekad 
nebuvau!

— Jei sakau, tai žinau, kad buvai! Supūsi kalėjime, 
supratai? — pilietis tardytojas paleido rusišką tri
aukštį keiksmą.

— Nebuvau! •
— Buvai!
Ėjo bene 1955 metai, O Žemaitijos giriose dar vei

kė partizanai. Okupantai, neįstengdami jų greitai su
naikinti, matyt, ir griebėsi minėtų gudrybių.

Išlaikyta gerą pusdienį, Prano pusseserė paprašė:
— Man laikas kūdikius maitinti. Išleiskit!
Didžiai nepatenkintas tardytojas Macevičius pa

šaukė sargybinį:
— Jej nado pacanov kormit!.. (Jai reikia benkar- 

tus šerti!..)

* ♦ ♦
Pranas partizanavo apie dvejus metus. Jis kovojo 

būryje, kuriam vadovavo “Spyglys” — Vytautas Menke- 
vičius. Juos dažnai imdavo į apsaugą rinktinės vadas 
Juozas Lukša. Ir 1951 m. rudenį Juozą, einantį į lem
tingą susitikimą su Kukausku Pažėrų pamiškėje, iš už
nugario dengė “Spyglio” vyrai. Jie negalėjo numatyti, 
kad priešas pasitinka Juozą jam neįžengus į mišką, 
kad bus sutrauktos tokios didelės kariuomenės pajė
gos. Ir nesitikėjo išdavystės. Prasidėjus susišaudy
mui, patekę į antrąjį apsupimo žiedą, “Spyglio” vyrai 
prasiveržė miškais. (Bus daugiau)



Lietuvoje gimęs, Vakaruose pagarsėjęs
Pokalbis su žymiuoju filosofu Emanueliu Levinu, gyvenančiu Prancūzijoje
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□ KLILTŪKIftlEJE VEIKLOJE
Yra visa eilė žmonių, gimu

sių Lietuvoje, bet joje mažai 
žinomų, o garsių tiek Rytų, tiek 
Vakarų pasaulyje. Prie tokių 
priklauso ir plačiai pagarsė
jęs filosofas Vakaruose Ema
nuelis Levinas (taip rašo savo 
pavardę).

Jis yra gimęs Kaune 1905 m. 
Jaunas išvyko Prancūzijon, ten 
studijavo, įsikūrė ir apsigy
veno. Pagarsėjo kaip įžvalgus 
filosofas savo straipsniais, 
paskaitomis ir veikalais. Be
ne žymiausias jo veikalas “To- 
talite et Infini” (Visuma ir 
Begalinis) susilaukė jau ant
ros laidos.

Savo filosofijoje E. Levinas 
iškelia asmens vertę ir pagar
bumą kitam. Apie jo filosofiją 
kanadietis Andrius Valevičius 
parašė magistrinę disertaciją 
ir aplankė jį Paryžiuje.

Prancūzų laikraštis “L’Ex- 
press” 1990 m. liepos nr. iš
spausdino savo bendradarbių 
pasikalbėjimą su E. Levinu ir 
palietė Lietuvos likimą. Čia 
pateikiame kai kurias to po
kalbio ištraukas.

— Dažnai Jūs esate laikomas 
moralistu. Ką manote tuo klau
simu?

— Moralistas yra pamoksli
ninkas. Tai tas, kuris pamoks
lauja, siekia pakelti moralės 
lygį, sustiprinti įrodymus mo
ralės naudai. Jo vaidmuo, tie
sa, reikalauja dvasinio subti
lumo, bet ir gudrumo. Tai nėra 
filosofo dorybė! Moralistas 
gali būti sėkmingas tiktai pa
vyzdžio dėka, rodomo jo pa
ties, nes kitaip jis baigtų sa
vęs suniekinimu.

— Kai dabar matote Lietuvą, 
kovojančią už savo nepriklau
somybę, kokie atsiminimai iš
kyla Jūsų sąmonėje?

— Ypač atsiminimai iš žydų 
gyvenimo. Jūs negalite įsi
vaizduoti, kaip dvi visuome
nės buvo atsiskyrusios. Žydai 
gyveno sename Kauno (rašo 
Kovno) mieste, tačiau nesijau
tė esą gete. Lietuviai laikėsi 
truputį atokiai, bet niekad 
nerengė pogromų, kaip tai da
rė kai kurios sritys Šventojo
je Rusijoje. Mano tėvai per 
1914 m. karą buvo apsigyvenę 
Ukrainoje. Kilus revoliucijai, 
jie nusprendė grįžti Lietuvon. 
Tai buvo 1920 m., kai aš buvau 
14-kos metų. Tada sakiau sau 
gailėdamasis: palieku mesija- 
nišką šalį.

— Ką tai reiškia ?
— Jaučiausi grįžtąs į buržua

zinį gyvenimą. Nemanykite, 
kad aš buvau tapęs marksisti
niu kovūnu-revoliucininku. 
Nieko panašaus. Tačiau buvau 
susidaręs įspūdį, kad istori
ja toje šalyje pasiekė galuti-

ADELĖ PETRAUSKAITĖ-KRUTU- 
LIENĖ, fotografė. Jos darbai su 
mažomis išimtimis tebėra nepa
skelbti ir nebuvo eksponuoti pa
rodose. Ji gimė 1924 m. Žemaitkie
mio kaime, Birštono valsčiuje, ūki
ninko šeimoje. Baigė Prienų “Žibu
rio" katalikškąja gimnaziją. Iš pro
fesijos mokytoja. Sovietinėje san
tvarkoje dėl persekiojimų dirbti 
pagal specialybę negalėjo. Beveik 
30 metų dirba kaip Lietuvos Staty
bos ir architektūros mokslinio ty
rimo instituto fotografė. Daugelį 
metų Adelė Krutulienė aukojo sa
vo laisvalaikį, įamžindama okupan
tų ir jų pakalikų beatodairiškai 
naikinamus lietuvių liaudies me
no šedevrus. Juose atsispindi šim
tametė mūsų tautos kančia, protė
vių paguoda ir skaidri lyg ašara 
ateities viltis 

nį savo tikslą, kažką panašaus 
į teisingumo įgyvendinimą. Tai 
buvo prieš Stalino atėjimą!

“L’Express” bendradarbis, 
išklausęs E. Levino pasako
jimą apie jo studijas Freibur- 
ge i. Br., kur garsėjo filosofas 
M. Heideggeris, paklausė:

— Ar sutinkate su Heidegge- 
rio vertinimu modernizmo, 
kaip dekadentinio reiškinio?

— Ne. Su jo vertinimu yra su
sijęs technikos pasmerkimas. 
Aš manau, kad be technikos 
negalėtume išmaitinti Trečio
jo pasaulio. Nesu matęs bai
sesnių vaizdų, kaip Afrikos 
scenos, rodomos televizijoje. 
Kokie vaikai! Nieko nėra kil
nesnio, kaip atskleisti žmo
gaus vargą. (...).

— Kaip vertinate filosofijos 
vaidmenį mūsą visuomenėse?

— Jos vaidmuo yra skirtin
gas nuo moralės — kartoju. 
Labdaringa meilė (charite) 
kyla mūsų sąmonėje pažadinta 
sandūros su kito veidu. Meilė 
yra gerumas, kuris nelaukia 
atlygio. Tai Biblijos paradok
sas! Tai išmintis, kuri perker
ta suinteresuoto gyvūno prak
tinį protą. Tai žmoniškumo 
pradžia žmoguje. Filosofija 
— išminties meilė neleidžia 
apsnūsti. Tačiau reikia Pla
tono, Dekarto, Kanto, Hėgelio 
ir Bergsono, kad meilė taptų 
visuotiniais teisingumo įsta
tymais ir juos įteisintų. Su
tikimas kito žmogaus randa ne 
mažytę psichinio gamtovaiz
džio apylinkę, o pačią dvasin
gumo versmę (jei šis žodis nė
ra per daug nuvalkiotas). Tai 
esminė mano tema, kurioje iš
ryškėja mano rezervuotumas 
tradicijai, laikančiai pažini
mą aukščiausiu žmogaus lai
mėjimu. Aš nemenkinu pažini
mo, bet tik sakau, kad tai nė
ra galutinio pobūdžio verty
binis sprendimas. (...).

Paklaustas apie kylančias 
antisemitines nuotaikas bei 
rasizmą, E. Levinas pareiškė:

— Yra bendro pobūdžio kon
tekstas. Aš pasakysiu vieną da
lyką, kuris jus nustebins. Kai 
Hitleris atėjo į valdžią, turė
jo konkurentų, turėjo opozici
ją, kuri kovojo už geresnę vi
suomenę ir skelbė evoliuciją. 
Nesupraskite manęs klaidin
gai. Komunizmo žlugimas neiš
traukė man nė vienos ašaros. 
Tačiau pasekmė yra ta, kad 
šiandieną nebėra konkurento. 
Ir nėra nieko taip graudaus, 
kas keltų užuojautą. Kai kom

Pirmasis Mažosios Lietuvos fondo leidinys
Darbo savaitgalį Čikagoje 

vyko Mažosios Lietuvos fondo 
suvažiavimas. Iš ten parsive
žiau pirmąjį fondo leidinį, 
nors dar ir ne galutinai pa
ruoštą išsiuntinėjimui; dar ne
įrištas kietais viršeliais ir ne
paruoštos knygą lydinčios įra
šų juostelės. Tai Jono Užpur- 
vio veikalas — trys kalbinės 
studijos: lietuvių Saugų apy
linkės tarmė; upės ir miesto 
vokiško pavadinimo MEMEL 
kilmė; Donelaičio “Keturių 
metų laikų” kūrybos eiga. Ne
su kompetetinga knygą vertin
ti ir tikiu, kad sulauksime spe
cialisto recenzijos, tik norė
čiau šiuo metu išreikšti savo 
asmenišką džiaugsmą — paga
liau pavyko leidėjams ir spaus
tuvei nugalėti visus techniš
kus sunkumus.

Knygos autorius yra buvęs 
Klaipėdos Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje lotynų kalbos mo
kytojas. Jo entuziazmas kalbų 
mokslui užkrėtė ir dalį moki
nių, kuriems jis, niekieno ne
ragintas, dėstė klasikinę grai
kų kalbą po pamokų. Su savo 
klasės auklėtiniais Jonas Už- 
purvis palaikė glaudžius ry
šius, pasikviesdamas juos į 
savo butą įvairiomis progo
mis. Autorius eina dabar 99- 
tuosius metus. Jeigu Aukščiau
siojo tokia valia, kitais me
tais sulauks 100 metų! Iš gimi
nių patirta —jis labai nekant
rauja dėl savo rankraščio liki
mo, laukdamas knygos pasiro
dymo. Gaila, kad fondo suva
žiavimas, užsiėmęs visokiais 
administraciniais ir techniš
kais klausimais, nesuspėjo ar 
nesusiprato jam pasiųsti su
važiavimo sveikinimo tele
gramos.

Saugų tarmės studijoje pir
miausia moksliškai pateikia
mi tarmės bruožai, išsamiai 
pavyzdžiais nušviečiant fone

partijos vadas čia pakyla kal
bėti, neturi ko pasakyti.

— Ar tai svarbu ?
— Juk jam Sovietų Sąjunga 

buvo tai, kas tikintiesiems 
Dievo buvimas. Aš Jums minė
jau Grosmaną. (Čia E. Levinas 
turi galvoje Vasiljaus Gros- 
mano knygą “Gyvenimas ir li
kimas”, kurioje autorius ap
rašo stalinistinį žmonių per
sekiojimą bei kankinimą Liu- 
biankos kalėjime ir kitur, Pr. 
G.). Jo pasisakymas yra jaudi
nantis ta prasme, kad jis pa
tyrė* pradžios dosnumą. Ką be
galvotume, reikia pripažinti, 
kad kito asmens pažinimas eg
zistuoja marksizme. Dėl to pra
džioje jis kėlė viltį, kuriai at
stovavo sovietinis žemynas 
savo slėpingumu, radikaliai 
skirtingu bandymu. (...).

— Ar dabartinis religiją iš
kilimas reiškia tikrą grįžimą į 
tikėjimą ?

— Aš manau, kad tas grįži
mas iš tikrųjų reiškiasi. Bet 
tai ne visuomet reiškia daly
vavimą apeigose ar įsakymų 
vykdymą. Esu linkęs matyti 
religijose paguodos versmę 
suaugusiems, tikros žmogiš
kos šilimos židinį, skirtą ne 
vien tiktai ligoniams, pavar
gėliams, seneliams. Žinant, 
kad, pavyzdžiui, nedarbas yra 
vienas esminių dabarties fak
tų, netenka abejoti tikrovės 
kietumu. Tad ko ieškoma? Ne 
paslėptos galybės, o tėvišku
mo didiems asmenims. Be to, 
tai yra užtikrinimas, kad kan
čia nėra visiškas absurdas.

— Kokią reikšmę turi reli
gija Jūsų gyvenime?

— Aš neimu tikybinių daly
kų visumos raidiškai. Tora 
(Mozės Įstatymas — Senojo 
Testamento pirmosios penkios 
knygos, Pr. G.) nėra vaizdų kny
ga. Aš rimtai žiūriu į apeigas, 
nes tie garbūs mostai palaiko 
bei aukština žmogaus huma
niškumą, kiek jie buvo perduo
ti per nesuskaitomą skaičių 
generacijų. Taip bent aš su
prantu judaizmo tradiciją. Jūs 
juk žinote biblinių tekstų stu
dijų svarbą rabiniškoje inter
pretacijoje. Bet aš tesu sek
madieninis talmudistas ...

Pokalbio pabaigoje didesnė
mis raidėmis išryškinta ši E. 
Levino mintis: “Toros studijos 
yra niekad nesibaigiantis daly
kas, kuriame rastoji šviesa ap
šviečia ypač rastosios šviesos 
nepakankamumą”. Pr. G.

tinius ir morfologinius pasi
keitimus laikų eigoje. Kadan
gi ta tarmė jau kaip ir išnyku
si, tai studija turi nepapras
tos reikšmės ateities kalbinin
kams.

Antroje studijos dalyje ran
dame įvairių epizodų iš Saugų 
apylinkės gyvenimo, tarmiškai 
parašytų. Sudėtingų ženklų- 
ženklelių pagalba ir nesaugiš- 
kis turėtų šiaip taip tekstą iš
skaityti ir, pasinaudodamas 
Viliaus Petėraičio pridėtu žo
dynėliu, suprasti. Parinkti 
vaizdeliai apima gana platų 
laikotarpį, įvairius požiūrius 
ir asmenis, nušviečiančius 
būklę ir įvykius, įtakojančius 
gyvenimo raidą.

Visą tarmišką tekstą auto
rius yra įkalbėjęs į juostelę. 
Įdomu išklausyti tekstą. Tėviš
kės laukai, užmarštin nustum
ti žmonės, vaikystė, jaunystė 
taip ir iškyla prieš akis, klau
santis Jono Užpurvio kalbos. 
Ne vienam mūsų tėvynainiui 
juostelės išspaus ašaras iš 
akių. O kalbininkams ateityje 
užrekordavimas turės nepa
prastos vertės, nes juk beveik 
niekas ta tarme nebekalba.

Likusios dvi studijos turi 
daugiau politinės reikšmės. 
Tai šaltiniais paremti įrody
mai, kad Saugų ir platesnė 
apylinkė iš seno lietuvių ap
gyventa. Autorius pasirinko 
medžiagą pateikti vokiečių 
kalba, kad ji būtų prieinama 
didesniam mokslininkų skai
čiui. Ir tarminiai vaizdeliai 
išversti į vokiečių kalbą.

Pateikdamas knygą svar
bioms mokslo institucijoms 
įvairiose šalyse, Mažosios Lie
tuvos fondas išpildys auto
riaus troškimą ir papildys ligi 
šiol jau sukauptą Mažosios 
Lietuvos istorinę dokumenta
ciją vertingu įnašu.

I. Adomavičienė

Žymusis dabarties filosofas EMANUELIS LEVINAS, gimęs Kaune, gyve
nąs Prancūzijoje, su kitu Prancūzijos filosofu SARTRE, gavusiu garbės 
daktaratą Jeruzalės universitete

Penkiasdešimt aštuntieji “Metmetys”
ALFONSAS NAKAS

Metmenys — Santaros-Švie
sos sambūrio žurnalas, Akira
čių mėnraščio pusbrolis. Tik, 
kai Akiračiuose dėl vieno 
kito nevalyvo bendradarbio 
paskutiniu metu dažnai būna 
dvokiančio dumblo, Metmenys 
(turiu visas 58 knygas) į kon
fliktus su kitaip manančiais 
neina. Žurnalas leidžiamas 
nuo 1959 metų. Anksčiau ne
labai periodiškai, bet pasku
tinius keletą metų išeina po 
du numerius, po dvi solidžias 
192 psl. knygas. Šiuo metu ad
ministratorius yra Aleksas 
Vaškelis (3113 W. Vina del Mar 
Blvd., St. Petersburg Beach, 
FL 33706, USA). Dviejų nume
rių prenumerata, JAV bei Ka
nadoje, neseniai pakelta iki 
15 JAV dolerių, o pavieniai 
numeriai kainuoja po 8 dol. 
Nuo pat pirmojo numerio, be 
pertraukos, redaguoja prof, 
dr. Vytautas Kavolis (socio
logas). Jis turi sutelkęs būrį 
gerų bendradarbių.

Įvardydamas 58-to numerio 
straipsnius, nors prabėgomis, 
vienu kitu sakiniu, bent kai 
kuriuos pakomentuosiu.

Lyg vedamuoju, nes pirmuo
ju, spausdinamas Tomo Venc
lovos rašinys Nepriklausomy
bė. Kovo 11-tąją ir kitus Atgi
mimo įvykius pavadinęs feno
menu, didesniu net už 1918 m. 
vasario 16, už Durbės ir Žal
girio mūšius, pažeria eilę pa
stabų dėl Atgimimo svaiguly 
iškylančių negerovių, teikia 
savo pasiūlymų.

Sunkokame, ištisai filoso
finio stiliaus Arvydo Šlioge
rio referate Martynas Heideg
geris: kaukė ir būtis mane su
domino “kaukės žmogaus” ter
minas, jo aptarimas ir gausūs 
pavyzdžiai. Prieš akis atsi
skleidė tūkstantmečiai “ideo
loginių” kovų ir jų beprasmy
bė. Visos ideologijos, kaip ir 
(kokia ironija!) pats Heideg
geris ... jo filosofijoje pavirs 
į nieką.

Ilona Gražytė-Maziliauskie- 
nė kritikės žvilgsniu patikri
na moters padėtį dabartinėje 
Lietuvos literatūroje Keturi 
eskizai. Analizei pasitelkia 
po vieną keturių rašytojų ro
manų moterį: Romualdo Gra
nausko, Vidmantės Jasukaity- 
tės, Broniaus Radzevičiaus ir 
Jolitos Skablauskaitės. Tai 
esančios daugiau-mažiau ne
priklausomos moterys ir tokį 
vaizdavimą laiko pavyzdžiu 
kitiems kūrėjams.

Prieš daugelį metų Vyt. Ka
volis Santaros-Šviesos suva
žiavimuose savo kolegų vien
minčių būdavo pašiepiamas 
už didelį tarptautinių žodžių 
jo raštuose krūvį. Gal kad vė
liau “pasitaisė”, dauguma raš
tų tapo įkandami. Bet štai šiuo
se Metmenyse jo Globalizaci
jos akivaizdoje vėl paskendo 
superakademiškumo jūroje ir 
rašinio niekaip neperkan- 
dau . ..

VYTA VTAS KASTYTIS

Veidai širdyse
Balta skarelė 
Raukšlėm pražydus, 
Geltonos kasos 
Jaunystės šyde.
Balta skarelė 
Palaimina kelią. 
Geltonos kasos 
l žygį palydi.
Balta skarelė 
Mums rūpestį kelia. 
Geltonos kasos - 
Sielvartą didį. . .
Talvikas. Norvegija 
1945 m. sausio 7 d.

Julius Šmulkštys ilgesniam 
referate bando aiškinti, kaip 
atgimstanti Lietuva galėtų sau 
prisitaikyti marksizmą (Mark
sizmas ir persitvarkymas). 
Marksizmo ignorantams, kaip 
čia rašantis, įdomios jo eks
kursijos į XIX š. vidurį, pas 
Marksą ir Engelsą, ir jų teori
jų lyginimas su sovietiniu 
“marksizmu”. O pritaikyti at
gimstančiai Lietuvai? Sunku J. 
Šmulkščiui, sunku bet kam ki
tam. Ir visiškai nereikalinga.

Didžiausios apimties (34 
psl.) yra Jurgio Blekaičio ra
šinys Iš mūsų teatro praeities/ 
IV. Jaunąją teatras. Pats pa
vadinimas byloja, jog autorius 
žurnale apie Lietuvos teatrą 
rašo jau ketvirtą kartą. Šiame 
rašiny nušviečiama 1933 m. iš 
valstybinio teatro beveik in 
corpore pasitraukusių jaunų
jų teatralų (aktorių bei reži
sierių) istorija. Jie sukūrė vad. 
Jaunųjų teatrą, materialinės 
paramos negaudami suvaidino 
tik dviejų pastatymų kelias
dešimt spektaklių ir po poros 
metų kapituliavo.

Esame pratę prie ankstesnių 
pašaipūniškų Kosto Ostrausko 
dramos veikalų kondensuotu
me. Bet štai čia išspausdintas 
jo Gulbių ežeras .kondensuo- 
tumu gal sumuš pasaulinį re
kordą. Veikia vienas Gaigalas. 
Jis ištaria tik penkis žodžius 
(sic!). Kūdroje keletas statis
tų, antis su ančiukais. Prologe 
grojama Čaikovskio “Gulbių 
ežero”, o epiloge choro dai
nuojama muzika iš “Spragtu
ko” (tarkime, kad tai uvertiūra 
ir kuvertiūra). Viskas, su pa
aiškinimais bei gaidomis, už
ima pusantro puslapio!...

Pradedant 154 psl., smulkiu 
šriftu (taip sunku seniams jį 
skaityti!) pateikiama dar ke
letas vertingų ir įdomių raši
nių: Vinco Trumpos Didžioji 
(prancūzų, A.N.) revoliucija ir 
jos atgarsiai Lietuvoje; Jurgos 
Ivanauskaitės Moters indivi
dualizmas Lietuvoje; Kosto 
Ostrausko Apie vertimą ir ver
timus; žurnalo polilogui pa
vėluotai atsiųsti ar ankstes
niam numery nebetilpę Alber
to Zalatoriaus labai įdomūs 
pasisakymai apie literatūrą, 
literatus bei kritikus Lietu
voje ir išeivijoje; ir pagaliau 
Dariaus Čuplinsko praneši
mas apie Lietuvoje leidžiamą 
jaunųjų literatų žurnalą Sie
tynas.

Tokia šių Metmenų proza. 
Vietos nepašykštėta nė poezi
jai. Išspausdinta šių mums 
žinomų ir dar mažai girdėtų 
poetų eilių pluoštai: Živilės 
Bilaišytės, naujesniosios italų 
poezijos pustuzinio autorių 
(Andriaus Sietyno vertimai), 
Juliaus Kelero, Dovilės Zel- 
čiūtės ir Julijos Švabaitės.

Dėl poezijos gausybės koky
biškai nukentėjo dailė, kurios 
reprodukcijų Metmenyse pra
eityje būdavo apsčiau. Šį kartą 
radome tik vienintelės Miriam 
Meras (Miriamos Meraitės, ra
šytojo dukters) 9 litografijas. 
Visos jos tikrai meniškos ir 
įdomios.

Atsiųsta paminėti
Nijolė Jankutė, SAULĖGRĄŽŲ 
TVANAS. Apsakymai. Išleido Lie
tuviškos knygos klubas 1990 m. 
Spaudė “Draugo” spaustuvė, 4545 
W. 63rd St., Chicago, Il 60629. 
Kaina - $7.

Antanas Rubšys, ŠV. RAŠTO 
KRAŠTUOSE, II dalis. Apaštalo 
Pauliaus pėdsakai. Spaudai pa
ruošė ir apipavidalino Teresė Bo- 
gutienė, Kovas Desktop Publish
ing, Cicero, IL. Įrašus ir žemėla
pius paruošė Paulius Jurkus. Nuo
traukos — Antano Rubšio. Lietu
viškas raidynas — Jono Bogutos. 
Spausdino Heffernan Press, Ine., 
Worcester, MA. Išleido “Krikš
čionis gyvenime” 1990 m. 477 psl. 
Kaina — $10.00.

Aštuntasis lietuvių teatro festi
valis, rengiamas JAV LB kultū
ros tarybos, įvyks lapkričio 16- 
18 d.d. Čikagoje, didžiojoje Jau
nimo centro salėje. Los Angeles 
dramos sambūris festivalin atveš 
Birutės Pūkelevičiūtės “Žmones ir 
beržus”, Toronto “Aitvaras” — 
Vytauto Alanto “Aukštadvarį”, 
Hamiltono “Aukuras” — Antano 
Rūko “Bubulį ir Dundulį”, o Či
kagos “Vaidilutė” įsijungs su 
Juozo Vilkutaičio “Amerika pir
tyje”. Aktorės Nijolės Martinai
tytės vadovaujamą organizacinį 
komitetą sudarė: Vanda Aleknie
nė, Petras Aleksa, Ramunė Kubi- 
liūtė, Joana Krutulienė, Zigmas 
Motiejus, Halina Plaušinaitienė, 
Ona Šulaitienė, Edvardas Šulai- 
tis, Audronė Užgirienė ir Juozas 
Žygas.

Bostono etnografinis ansamb
lis "Sodauto”, vadovaujamas Gi- 
tos Kupčinskienės, buvo planavęs 
vykti į XIII-ją tautinę Lietuvos 
dainų šventę Vilniuje liepos 5-8 
d.d. Koncertams Lietuvoje, pasi
naudojant tautosakos tyrinėtojos 
Elenos Bradūnaitės-Aglinskienės 
surinkta medžiaga, buvo paruošta 
senųjų Pensilvanijos lietuvių ang
liakasių dainų programa. “Sodau
to” ansamblis birželio viduryje 
Pitsburge ir jo apylinkėse aplankė 
lietuvių statytas bažnyčias, jų ka
pines, tose vietovėse tebeveikian
čius Lietuvos vyčius, susitiko su 
vienuolėmis ir kunigais, tebedir
bančiais su lietuvių kilmės gyven
tojais. Deja, dėl Lietuvai paskelb
tos sovietinės blokados nebuvo ga
lima gauti vizų. Planuotos kelio
nės teko atsisakyti. Paruoštoji 
Pensilvanijos lietuvių angliaka
sių dainų programa Lietuvon ne
buvo nuvežta.

Klarnetistas Algirdas Budrys, 
Vilniaus konservatorijos docen
tas ir pučiamųjų instrumentų ka
tedros vedėjas, šią vasarą dalyva
vo pasauliniame klarnetistų festi
valyje Kanados Kvebeko miesto 
Lavalio universitete. Ten koncer
tais ir seminarais buvo paminėta 
muzikos instrumento klarneto 300 
metų sukaktis. Muzikologė Pame
la Weston Britanijoje išleistą kny
gą “The Clarinet Virtuosi of To
day” skiria keturiasdešimt šešiems 
žymiausiems pasaulio klarnetis
tams. Į tų klarneto virtuozų eiles 
ji yra įtraukusi ir A. Budrį. Jo 
koncertinė veikla aprašyta šešiuo
se šios knygos puslapiuose. Iš Ka
nados Čikagon atvykusio klarne
tisto A. Budrio rečitalį liepos 27 
d. savo “Gintaro” salėje surengė 
Balzeko lietuvių kultūros muzie
jus. Dalyvius su juo supažindino 
muziejaus renginių vedėja Nijolė 
Martinaitytė. Klarneto virtuozas 
A. Budrys su fortepijonine Alvy
do Vasaičio palyda atliko K. Kur- 
pinskio, C. Debussy, F. Schuber- 
to, K. M. Weberio, A. Bražinsko, 
M. Lauriškaus, J. Medinio ir B. 
Gorbulskio kūrinius. F. Schuberto 
kompozicija “Piemuo ant ak
mens” buvo atlikta su sol. Dalia 
Kučėniene.
Kultūrinius dainos ir litera

tūros šiupinius jau daug metų 
rengia Australijos lietuviai. Tie 
jų šiupiniai tapo populiariais ren
giniais, kurių mišrainėn galima 
įjungti beveik viską — geresnius 
ir menkesnius dainos vienetus, 
didesnius ir mažesnius literatū
rinius bandymus ar tik vietines 
aktualijas dalyviams linksminti. 
Tokį šiupinį melburniečiams lie
pos 22 d. Lietuvių namuose suren
gė ALB kultūros taryba, vadovau
jama Danutės Baltutienės. Pagrin
dinis dėmesys teko iš Sidnio pa
sikviestam “Sutartinės” ansamb
liui. Liaudies dainomis šiupinio 
programon įsijungė devynios vieš
nios iš Sidnio — I. Barilienė, J. 
Burokienė, M. Coksienė, I. Du- 
daitienė, L. Gaidžionienė, N. 
Jurkšaitienė, M. Kavaliauskienė, 
M. Karpavičienė ir “Sutartinės” 
vadovė E. Siutz. Tris dainas šiu
piniui iš Džilongo atvežė ten ne
seniai suorganizuota dainos gru
pė, vadovaujama iš Lietuvos at
vykusios Gražinos Pranauskienės. 
Vietinis sol. Jurgis Rūbas, bari
tonas, šiupinį papildė M. Pet
rausko, L. Povilaičio ir J. Gai
žausko dainomis. Literatūrinę 
dalį jaunoji deklamatorė Rasa 
Baltutytė pradėjo Andriaus Viš- 
telio-Višteliausko “Šviesa” ir 
Salomėjos Nėries “Gyvenimo 
giesme”. Jon deklamacijomis taip
gi įsijungė A. Baltrukonienė, J. 
Mulevičienė, V. Balnionienė. Vla
das Bosikis skaitė Pulgio Andriu- 
šio kūrinius apie kelionę Austra
lijon ir lietuvių pasirinktus ki
tus kraštus, E. Šidlauskas — savo 
humoristinius įsikūrimo Australi
joj vaizdelius. Programą praneši
nėjo Loreta Čižauskaitė-Tigani ir 
Andrius Vaitiekūnas.

Penkių dailininkų kūrinių pa
rodą Vilniuje surengė prie Auš
ros Vartų atidaryta galerija “Ar
ka”. Lankytojų ten laukė Jūratės 
Stauskaitės grafikos, Algirdo 
Griškevičiaus ir Romo Dalinke- 
vičiaus tapybos, Virginijos Be- 
bušytės-Venckūnienės ir Stasio 
Žirgulio skulptūros darbai. Vi
sus “Arkoje” rodomus kūrinius 
lankytojai gali įsigyti už nustaty
tą kainą be derybų.

Prof. dr. Zenono Ivinskio (1908- 
1971) istorinių darbų leidybą Lie
tuvoje pradeda leidykla “Moks
las” 1978 m. į jo “Rinktinių raštų” 
pirmą tomą įjungta “Lietuvos isto
rija”. Leidėjai džiaugiasi, kad 
prof. dr. Z. Ivinskis, europietiš
ko mąstymo mokslininkas, Lietu
vos istoriją atskleidė visos Euro
pos kontekste. Jie betgi apgailes
tauja, kad talentingas istorikas 
ją suskubo parašyti tik iki Vytau
to Didžiojo mirties.

Viktoro Miliūno (1916-1986), 
rašytojo ir dramaturgo, atmini
mui skirtą paminklinę lentą Nido
je rugpjūčio 4 d. atidengė Nerin
gos burmistro pavaduotojas Ro
manas Kizevičius. Nidos dail. 
Eduardo Jonušo sukurta lenta 
atidengta prie namo, kuriame 
velionis yra praleidęs 25 vasaras. 
V. Miliūnas buvo vadinamas Ni
dos metraštininku, gerai pažinu
siu Kuršių marių žvejų gyvenimą, 
jo problemoms ir tradicijoms ra
dusiu vietos savo kūriniuose. Pa
minklinės lentos atidengimo iškil
mėje dalyvavo V. Miliūno giminės 
ir artimieji, grupė iš Vilniaus at
vykusių rašytojų. Kalbėjo Lietu
vos rašytojų sąjungos valdybos 
pirm. Vytautas Martinkus, poetas 
Algimantas Baltakis, Neringos 
kultūros ir švietimo skyriaus ve
dėja Rūta Žeimienė, velionies 
giminių vardu — jo dukra Vikto
rija Miliūnaitė-Žakaitienė.

Lietuvos operos ir baleto teat
ras Vilniuje naująjį sezoną rug
sėjo 1 d. pradėjo Vilniaus pedago
ginio instituto studentams ir dės
tytojams skirtu Jurgio Karnavi- 
čiaus “Gražinos” spektakliu. Du
ris visiems žiūrovams teatras at
vėrė rugsėjo 2 d. italų klasiko V. 
Bellinio opera “Norma”. Žinių 
apie naująjį sezoną pateikia Lie
tuvos operos ir baleto teatro sol. 
Virgjlijus Noreika, šio teatro di
rektorius ir meno vadovas. Teat- 
ran jis įjungė jauną rež. N. Pet- 
roką, studijas baigusį Leningra
de, kviestą į Leningrado mažąjį 
teatrą. Jis su dirigentu R. Ge
niušu pastatys G. Rossinio “Se
vilijos kirpėją”, su J. Domarku 
— G. Verdžio “Trubadūrą”. Švei
carų kompozitorius A. Fluegeris 
Lietuvos operos ir baleto teat
rui yra sukūręs baletą “Katar
sis”. Komercinis šio baleto spek
taklis bus paruoštas pagal sutar
tį su akcine šveicarų bendrove 
“Paradox Media”, padengiančia 
pastatymo išlaidas. Baletmeis
teriu yra pakviestas vengras A. 
Fodoras, scenovaizdžiai bus pa
gaminti Milane. Su komerciniais 
“Katarsio” spektakliais bus gast
roliuojama visame pasaulyje. Dalį 
pelno doleriais gaus Lietuvos ope
ros ir baleto teatras, šiemet mi
nintis veiklos septyniasdešimt
metį. Ji buvo pradėta Kaune 1920 
m. gruodžio 31 d. pirmuoju G. 
Verdžio “Traviatos” spektakliu. 
Galvojama apie naują šios ope
ros pastatymą, kurį finansuoti 
buvo pažadėjęs A. Grigas iš JAV.

Trečiasis Lietuvos klojimo 
teatrų festivalis, pavadintas kri
vūle, liepos 21-22 d.d. įvyko Ak
menės rajono Paragiuose, Laz
dynų Pelėdos slapyvardžiu ra
šiusios Sofijos Ivanauskaitės- 
Pšibiliauskienės (1867-1926) gim
tosios sodybos atstatytame kluo
ne. Trečiojon krivūlėn įsijungė 
septyni klojimo teatrai iš pačių 
Paragių, Klaipėdos, Jurbarko, 
Agluonėnų, Kretingos, Ukmergės 
ir Punsko. Šventės repertuarą 
sudarė: Paragių teatro — P. Pun- 
dzevičiaus-Petliuko “Neatmezga- 
mas mazgas” ir J. Pavalkio-Vi- 
jūno “Maušos karčema” (rež. V. 
Bladykaitė), Ukmergės — Žemai
tės “Mūsų gerasis” (rež. V. Čes- 
naitis), Punsko — A. Krumišo 
“Senberniai” (rež. T. Parancevi- 
čienė), Agluonėnų—S. Žemaičio 
"Riekus — didysis Lietuvos plė
šikas” (rež. A. Šutkus), Kretin
gos — O. Pleirytės-Puidienės 
“Skirmundas” (rež. E. Radžius), 
Jurbarko — Vydūno “Sigutė” 
(rež. D. Budrytė), Klaipėdos — 
dabartinio autoriaus P. Tilainės 
“Nei penki, nei devyni” (rež. E. 
Kupčiūnas). Ketvirtoji Lietuvos 
klojimo teatrų krivūlė sekančiais 
metais įvyks Anykščių rajono 
Griežionėlėse, rašytojos Liud
vikos Didžiulienės-Žmonos (1856- 
1925) gimtinėje. V. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

MOKA UŽ:
10 % 
101/4% 
1O’/2% 
10’/4% 
101/4% 
11’/2% 
111/4% 
11’/4%
11 % 

. 9’/2%

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, RRIFirOHOSP
RRSP ir RRIF-1 m. term, ind.111/2% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind.1l'/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind.111/4% 
Taupomąją sąskaitą ........  81/2%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 9’/2% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 13’/2%
2 metų .................. 131/2%
3 metų .................. 13'/2%
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.

Hamiltono “Kovas”, vyrų krepšinio komanda, laimėjusi Balio Savicko per
einamosios taurės turnyrų Wasagoje, Ont. 1990 m. rugsėjo 4-5 d.d. Klūpi 
pirmas iš dešinės turnyro taurės steigėjas Balys Savickas

TV.

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

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

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
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

AlirHF

MASKELL INSURANCE
wonu>~

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 (body) taisymas ir dažymas: 
sąžiningas darbas, pigios kainos. 

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

Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

an independent member broker

Kokia 
jūsų namo 

vertė?
Skambinkite dar šiandien dėl 1
nemokamo jūsų namo įkainojimo, ANTANAS GENYS

RF/HEX professionals inc. Realtor

232-9000 i
res: 231-2839 *

1 east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6GB

MARGIS DRUG STORE
408 Roncesvalles Ave. 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 (KOMPIUTERI)

ŠALFASS-gos suvažiavimas
Metinis visuotinis Š. Amerikos lie

tuvių fizinio auklėjimo ir sporto są
jungos suvažiavimas įvyks 1990 m. 
lapkričio 17, šeštadienį, Klivlando 
Lietuvių namuose, 877 East 185th 
St., Cleveland, Ohio 44119. Tel. (216)- 
531-2131. Suvažiavimo pradžia - 
11 v.r.

Pagal ŠALFASS-gos statutą, spren
džiamuoju balsu suvažiavime daly
vauja sporto klubų rinktieji atsto
vai ir rinktieji bei skirtieji ŠALFASS 
-gos pareigūnai. Patariamuoju bal
su kviečiami dalyvauti sporto dar
buotojai, fizinio auklėjimo mokyto
jai, sporto veteranai, lietuviškų or
ganizacijų bei spaudos atstovai ir 
visi lietuvių sportiniu judėjimu be
sidomintieji.

Smulkios informacijos praneša
mos sporto klubams ir ŠALFASS- 
gos pareigūnams. Organizacijos ar 
asmenys, norį gauti smulkesnių in
formacijų ar duoti pasiūlymų, pra
šomi kreiptis į ŠALFASS-gos cent
ro valdybos sekretorių Algimantą 
Tamošiūną, 317 South Catherine 
Ave., LaGrange, Ill, 60525. Tel. (708)- 
354-2516.

Šiame suvažiavime bus renkama 
nauja ŠALFASS-gos centro valdy
ba, revizijos komisija ir garbės teis
mas. Ypatingai svarbus punktas bus 
IV-sios Pasaulio lietuvių sporto žai
dynės 1991 m. Lietuvoje ir su jomis 
surišta Š. Amerikos lietuvių sporti
ninkų išvyka.

Suvažiavimą globoja Vid. vakarų 
sporto apygarda ir Klivlando LSK 
“Žaibas”.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Golfo žinios
Kanados baltiečių metinės golfo 

žaidynės, ‘kurioms šiais metais va
dovavo Toronto lietuvių golfo klu
bas, įvyko 1990 rugsėjo 22 Golf Ha
ven laukuose. Dalyvavo 36 žaidėjai, 
kurie atstovavo lietuviams, latviams, 
estams ir suomiams.

Skaitant geriausias šešių žaidė
jų pasekmes iš komandą sudaran
čių devynių, lietuviai ir suomiai su
žaidė lygiomis. Skaitant septynių 
bendrą pasekmę iš devynių, taip 
pat buvo lygiosios.... ir skaičiuo
jant 8 iš 9-nių, suomiai išėjo laimė
tojais, ir jiems buvo įteikta pereina
moji taurė.

Pagal tautybes, vietomis pasiskirs
tyta taip: 1 v. Suomija - 489, 2 v. Lie
tuva - 489, 3 v. Estija - 493 ir 4 v. Lat
vija - 541. Lietuvių grupėje žaidė: 
A. Stauskas su 76 smūgiais, W. Ubei- 
ka 79, R. Astrauskas 80, P. Stauskas 
82, K. Eimantas 86, Al. Simanavičius 
86, R. Strimaitis 87. A. Mikelėnas 90 
ir R. Šimkus 91.

Šaudymas
Lietuvos šaudymo sporto federa

cijos kreipimasis į Lietuvos tauti
nio olimpinio komiteto pirmininką 
A. Poviliūną .. .

Lietuvos kulkinio ir stendinio šau
dymo federacijos prašo įtraukti į 
IV-jų Pasaulio lietuvių sporto žai
dynių programą kulkinio ir stendi
nio šaudymo varžybas. Pažymi, kad 
1978 m. žaidynėse Toronte šios spor
to šakos buvo įtrauktos. Siūlo tokią 
programą:

Kulkinis šaudymas - vyrai: “free 
pistol” - 40 šūvių, “air pistol” - 40 ir 
“air rifle” - 40 šūvių. “Free rifle” -

JONAS SOŠTAKAS (Geneva, OH)
varžybose laimėjęs pirmąją vietą

Kanados sporto darbuotojų* 
suvažiavimas

Toronte, Lietuvių namuose, 1573 
Bloor St. W., 1990 m. spalio 20 d. Ka
nados sporto apygarda šaukia dar
buotojų suvažiavimą. Kviečia sporto 
klubų pirmininkus, valdybų narius, 
veteranus darbuotojus ir visus, ku
rie domisi lietuvių sportu Kanado
je. Suvažiavimo pradžia 10 v.r. Nu
matoma tokia darbotvarkė: 1. Kana
dos sporto apygardos vadovo E. Stra
vinsko įvadinis žodis. 2. Pasiruoši
mo reikalai ŠALFASS-gos metiniam 
suvažiavimui, kuris vyks Klivlande 
1990 m. lapkričio 17 d. 3. Kanados 
lietuvių sporto organizaciniai pla
nai ateičiai. 4. IV-sios PLS žaidy
nės Lietuvoje 1991 m. ir pasiruoši
mo reikalai jose dalyvauti. 5. Klau
simai ir sumanymai.

Edis Stravinskas,
Kanados sporto apygardos vadovas

“Softbolas” Wasagoje
Toronto sporto klubas “Jungtis” 

1990 m. rugpjūčio 25-26 d.d. prave
dė 5-jį metinį Šiaurės Amerikos lie
tuvių “3 Pitch Softball” atviras žai
dynes. Jos vyko Kinsman Field, Mos
ley St., Wasaga Beach - Oakview 
Community centre. Varžybos buvo 
labai sėkmingos. Jose dalyvavo 12 
komandų iš Kanados ir Amerikos. 
Laimėtojais tapo Toronto lietuvių 
sporto klubo “Vytis” atstovai. Šias 
žaidynes organizuojant ir joms va
dovaujant daug pasidarbavo “Jung
ties” klubo pirm. Rimas Kuliavas, 
Audra Danaitytė ir visa eilė “Jung
ties” narių.

Vilniaus “Sportas”
1990 m. rugsėjo 15 d. laidoje rašo

ma, kad “Sporto” tiražas 1991 m. bus 
tik 46000. Buvo 1989 m. - 160 000 egz., 
1990 m. - 92 000 egz. Taigi, 1991 m. 
perpus mažiau ... Prašo skaitytojus 
skubėti užsiprenumeruoti “Sportą”, 
nes jį sunku bus nusipirkti “Lietu
vos spaudos” kioskuose. Prenume
ratos kaina metams - 23.64 rb. Išei
viją “Sportas” pasiekia tik privačios 
iniciatyvos dėka. Jo užsiprenume
ruoti negalima.

LIETUVIŲ 
_--į_T -T T_ KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
10 % už 90 dienų term, indėlius 
101/4% už 6 mėnesių term, indėlius 
10'/z% už 1 m. term, indėlius
10'/4% už 2 m. term, indėlius 
101/4% už 3 m. term, indėlius
11 % už 1 m. GIC mėn. palūk.
111/z% už 1 m. GIC invest, pažym.
11’/4% už 2 m. GIC invest, pažym.
111/4% už 3 m. GIC invest, pažym.
9’/2% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

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

(variable rate)
81/2% už taupymo sąskaitą
91/2% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
7 % už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:

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

1 metų .............. 131/2%
2 metų ............... 131/2%
3 metų ............... 131/2%

(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 78 milijonų dolerių

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

Tel. 231 -5641 , namų 766-5857 
2HletotOC> 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 
/ iiloldlC Islington, Ontario M9B 1 A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

60 šūvių, “free rifle” 3x20 šūvių, 
“running target” 20-20 šūvių, arba 
“air rifle” 20-20 šūvių. Moterys: “free 
pistol” - 30 šūvių, “air pistol” - 40 
šūvių, “free rifle” - 60 šūvių. “Free 
rifle” 3x20 šūvių, “air rifle” - 40 
šūvių.

Stendinis šaudymas: “trap” 100 tai
kinių, “skeet” 100 taikinių.

Šią programą pataisys gavę pasiū
lymus. Ginklais ir šaudmenimis sve
čius aprūpins kulkinio ir stendinio 
šaudymo federacijos. Numatoma - 
susitikimai su šaudymo sporto vete
ranais, geriausiais Lietuvos šau
liais, šaudymas iš lanko ir kiti ren
giniai. Laukia pasiūlymų kaip pa
įvairinti žaidynių programą.

Kulkinio ir stendinio šaudymo fe
deracijų vardu Rūtenis Paukštė.

Laiške, ŠALFASS-gos šaudymo 
sekcijos vadovui Baliui Savickui, 
gyvenančiam Toronte, Rūtenis 
Paukštė, Lietuvos šaudymo sporto 
federacijos gen. sekretorius rašo: 
“... keletas praktinių dalykų. At
vykstant į IV-sias PLS žaidynes ga
lima atsivežti savo ginklus taip pat. 
Mums reikia žinoti jų numerius bent 
prieš dvi savaites, kad galėtume 
gauti leidimą pervežti šiuos gink
lus per sieną. Be to, reikia žinoti, 
kuriame punkte bus kertama siena 
- Maskvoje (Šeremetjevo orauostyje) 
ar kitur. Visus kitus mes aprūpinsi
me ginklais, kuriuos turime.

Atvykstančius varžybų dalyvius 
mes pasitiktume, kad jie galėtų iš
vengti nesklandumų. Būtų geriau, 
jei atvyktų grupėmis. Ar pageidau
tumėt gyventi viešbutyje, ar šei
mose?”

ŠALFASS-gos kulkinio šaudymo, 
300 m. taikiniai - 200 atstumas, (7.62 
mm kai.) varžybose, Geneva, Ohio, 
JAV, įvykusiose 1990 birželio 6 lai
mėtojais tapo: 1 v. J. Soštakas 
591x600, 2 v. B. Savickas 561, 3 v. J. 
Usvaltas 556 ir 4 v. A. Mickevičius 
517. A. Garlauskas, A. Povilauskas, 
V. Rukšys ir A. Jusys varžybų neuž
baigė.

Skautų veikla
• “Rambyno” tuntas regist

ruojasi L.S.S-gai. Registracijos 
mokestis: vilkiukams ir skautams
- $5, vyčiams ir skautininkams - 
$10. Galima registruotis ir pas ka
nadiečius, sumokant $33. Įeina 
drauda (liability), galiojanti bet 
kokiuose skautiškuose užsiėmi
muose.

• Rugsėjo 30 d. metinėje Lietu
vos kankinių parapijos šventėje 
su “Rambyno” sk. tunto vėliava 
dalyvavo v.sl. Gintaras Batūra ir 
psl. Petras Steponaitis.

• Tarptautinės stovyklos 1991 
m.: Austrijoj - rugpjūčio 5-15 d.d. 
(nuo 10-19 metų); Švedijoj - rug
pjūčio 3-10 d.d. (nuo 14 metų); Ang
lijoj - viena liepos 20-27 d.d., ant
ra liepos 26 - rugp. 3 d. (11-16 me
tų ir antroj 11-20 m.); Danijoj - lie
pos 13-21 d.d. (sk. vyčių amžius); 
Čilėje - vasario 1-7 d.d. (vyčių am
žius); Kanados rajono “Romuvoje”
- liepos gale rugpjūčio pradžioje 
lietuvių skautų-čių stovykla. M.

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

“TŽ” leidėjai

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

rj.AMOGrnA’j Knygų rišykla 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša 

knygas bei žurnalus 
A. Plėnys

3333 Grassfire Cres., 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.

Mes siunčiame 

“LADA” automobilius ir jų 
dalis į Lietuvą bei Rusiją 

Skambinkite dėl informacijos dar šiandien

CARMEN & FRANK’S L TD.

2584 Eglinton Avė. E., Scarborough, Ontario M1K 2R5 
Tel.: (416)261-7219, 261-6581 • Fax: (416)265-0979

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

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):
41 6-773-6480, 41 6-773-3779
ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

4887 dundas street west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 766-2897

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

daiva t. dalinda, ba
associate broker

232-2322
DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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



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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

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-LIETUVOJE

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.

LIETUVA LAUKIA JŪSŲ
SIŪLOMI KELIONIŲ MARŠRUTAI:
1. Torontas-Kopenhaga-Ryga-Vilnius
2. Torontas-Frankfurtas-Berlynas-Vilnius
3. Torontas-Paryžius-Maskva-Vilnius
4. Torontas-Helsinkis-Talinas-Vilnius

Užsakomos kelionės ir kitais pageidaujamais maršrutais. 
Kelionių datos - pagal keleivių pageidavimą.

Speciali grupė - “KALĖDINĖ” - gruodžio 21,1990

Keleiviams parūpiname bilietus bei vizas be viešbučių ir su 
viešbučiais, maistu, ekskursijomis pagal keleivių pageida
vimą. Šių metų Kalėdos - tai atgimusios tautos pirmosios 
Kalėdos. Visų Lietuvos bažnyčių varpų gausmas skelbs 
Kristaus gimimą, jau nepriklausomybę paskelbusioje Lietu
voje. Kviečiame šia švente pasidžiaugti kartu su tauta.

Atliekamos paslaugos:
* Užsakomi ir išrašomi lėktuvų ir traukinių bilietai
* Užsakomi viešbučiai, automobiliai nuomojimui, 

pramoginės kelionės
* Išrašomi draudimai keliautojams ir atvykusioms svečiams
* Parūpinamos vizos, sutvarkomi iškvietimai, palikimai 

bei kiti dokumentai
* Nuperkamos dovanos giminėms Lietuvoje, pervežami 

vaistai ir pinigai

PRIIMAME UŽSAKYMUS TIESIOGINIAMS 
SKRIDIMAMS į LIETUVĄ 1991 
SVARBU UŽSISAKYTI DABAR

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

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

j
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ENCHANTE turi parduotuves
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Pagalbos Lietuvai vajus prie pusės milijono slenksčio
Kanados lietuviai gali su pag

rindu pasididžiuoti. Visuomenė 
nelieka abejinga, kai ateina rei
kalas pagelbėti Lietuvai. KLB val
dyba viena iš pirmųjų reagavo į 
PLB valdybos prašymų prisijungti 
prie PLB Pagalbos Lietuvai prog
ramos. KLB valdybos pirm. A. Pa- 
cevičius, nedelsdamas sudarė va
jaus komitetą. Apylinkės taipgi 
tuoj pat įsijungė į bendrą darbą.

PLB valdybos pirm. dr. V. Bie
liauskas rugsėjo 21 d. pranešė, 
kad nuo š.m. pavasario per 6 mė
nesius yra atlikti šie išmokėjimai: 
Australijoje veikiantis Pagalbos 
Lietuvai vajus apmokėjo $35,000 
(Am.) vaistų pervežimui iš Pary
žiaus j Lietuvą, Kanados vajaus 
lėšomis apmokėta $100,000 (Am.) 
ryšių sistemai, valstybinių doku
mentų spausdinimui ir prisidėta 
prie PLB ir JAV LB dalinio (mo
kėjimo specialiems ryšių reika
lams. PLB valdyba, vykdanti Pa
galbos Lietuvai vajų, yra išleidu
si $42,000 (Am.) pagal Vyt. Lands

bergio nurodymus, įskaitant jo 4 
deputatų kelionių išlaidas už Lie
tuvos ribų. Nuo vajaus pradžios 
iš viso per Australiją, Kanadą, 
PLB ir JAV LB Lietuvai tiesiogi
nės pagalbos suteikta už $186,000 
(Am.).

Kanados vajaus komitetas užsi
brėžė tikslą metų bėgyje sutelkti 
Lietuvos pagalbai vieną milijoną 
dolerių. Dėka 1,500 tautiečių, ku
rie iki šiol yra aukoję, jau esame 
arti pusiaukelės. Labai norėtųsi, 
kad iki 1991 m. kovo 11 d., mes, Ka
nados lietuviai, pajėgtumėm, Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo metines minint, AT pirmi
ninkui V. Landsbergiui ir jo va
dovaujamai Lietuvos valdžiai pra
nešti, kad atsiekėme tikslą, su
telkę jiems milijoną dolerių.

Kanados Pagalbos Lietuvai va
jaus vykdomasis komitetas šaukia 
visuotinį visuomenės bei organi
zacijų informacini susirinkimą 
trečiadienį, spalio 17 d., Prisikė
limo parapijos parodų salėje 7.30

Aukas siųsti: Pagalbos Lietuvai vajus, 
1011 College Street, 
Toronto, Ontario M6H 1A8

Čekius rašyti: Kanados Lietuvių Bendruomenė-PLV

Starting a new business?
Looking for ways 
to increase business?_____
Visit the Toronto Business Self-Help Office at City Hall and 
find out how it can help you. Plan to attend one or more in 
the series of specially-designed seminars offered during Small 
Business Week.
Monday October 22____________________________ _______

Open House: Toronto Business Self-Help Office, 
main floor, City Hall, 4.30 - 6.30pm 

Seminar: “Starting a Small Business”
Committee Room #3, 2nd floor, City Hall,
6.45 - 9.00pm

Tuesday October 23____________________________________
Open House: Toronto Business Self-Help Office, 

main floor, City Hall, 4.30 - 6.30pm 
Seminar: “Tax Planning for the Small Business” 

Committee Room #3, 2nd floor, City Hall,
6.45 - 9.00pm

Wednesday October 24__________________________ ______
Open House: Toronto Business Self-Help Office, 

main floor, City Hall, 4.30 - 6.30pm
Seminar: “How to Sell to the City and Metro Toronto” 

Committee Room #6, 2nd floor, City Hall,
6.45 - 9.00pm

Admission is free, but registration is limited.
Call 392-6646 before Friday, October 19 to reserve your place.
Telephone Communication for the Deaf 392-0415.
Interpreter services available in Chinese, French, Italian, 
Portuguese, Spanish and Urdu at the information sessions.

Des services d'interpretation seront disponibles a chaque atelier 
d’information.
Per ogni gruppo di lavoro saranno disponibili dei servizi di 
interpretariato.
Havera servięo de intėrpretes em cada uma das sessoes de 
informaęao.
Habra interpretacion en cada uno de los talleres.

Sponsond by: Planning and Development Department 
Equal Opportunity Division and 
Multicultural Access Program 
Management Services Department 
Ministry of Industry, Trade and Technology

2938 DUNDAS ST. W. ([vakarus nuo keelegatvės)

TEL.:7690631 TORONTO
FAX:7690586 .ONTARIO

TAX FREE EXPORT CENTRE 
Panasonic

“Time” savaitraštis 1990.X.1 
laidoje išspausdino skyriuje 
“People” žinutę apie Lietuvos 
premjerę Kazimierą Pruns
kienę, dirbusią įtampos mėne
siais dieną ir naktį ir pagaliau 
radusią laisvą dieną sutuoktu
vėms, kai Maskva tapusi užim
ta kitais reikalais. Tą dieną ji, 
būdama 47 metų amžiaus, su
situokusi su ilgų metų draugu 
Algimantu Tarvydu, 50 m., bio
logu. Premjerė, palaikanti ry
šius su M. Gorbačiovu, pasilai
ko senąją pavardę. Kai ji skam
bina telefonu į Kremlių, nori, 
kad operatorė žinotų kas skam
bina. “Time” nemini, kad tai 
jau antros premjerės sutuok
tuvės ir kad ji turi sūnų ir dvi 
dukras.

Lietuvos ateivių sūnus, gi
męs Čikagoje, pavarde Henry 
Crown, 94 m. amžiaus, mirė 
taip pat Čikagoje — rašo sa
vaitraštis “Time” 1990.VIII.27 
laidoje. Jo šeimos palikimas 
— du bilijonai dolerių, vienas 
didžiausių JAV-se. Buvo dali
ninkas bendrovių, turinčių ge
ležinkelius, viešbučius, par
duotuves. Buvo baigęs tiktai 
aštuonis pr. mokyklos skyrius. 
Pradžioje dirbo kaip įstaigų 
patarnautojas (office boy). Bū
damas gyvas paaukojo 100 mi
lijonų dolerių meno, medici
nos ir švietimo reikalams. Ar 
jis kuo nors padėjo Lietuvai 
ir kokia buvo jo tėvų pavardė 
bei tautybė, minėtas savait
raštis nerašo.

Bffii OFFORD
IrEALTY LTD.

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

Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0
Parduodant, per-
kant ar tik dėl infor- i*’ jSp
macijos apie namus, ’
vasarnamius, ūkius, * IS
žemes Wasagos,, 
Staynerio ir Colling- 1 .. rW 
woodo apylinkėse > , y ■ 
kreipkitės į / į .jBH

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

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

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

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

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

v.v. Pranešimus padarys PLB vice- 
pirm. Gabija Petrauskienė ir 
vajaus komiteto pirm. V. Bireta. 
Bus proga atsakyti į klausimus bei 
išgirsti pasiūlymus, pradedant 
antrąją vajaus dalį. Gabija

Atitaisymas. Pagalbos Lietuvai 
vajaus aukotojų sąraše, “TŽ" 40 nr. 
vietoj S. P. Morkūnai, turėjo būti 
I. J. A. Morkūnai - $30.

Prašo pagalbos
Janina Matuzevičienė iš Radvi

liškio atsiuntė “TŽ” laišką, kuria
me rašo apie savo 16 m. dukters 
Vaidos ligą, pridėdama ir išrašą 
iš ligos istorijos. Mergaitei rei
kalinga kaulų čiulpų operacija. 
Jei kas galėtų patarti ar kuo nors 
padėti, prašoma rašyti adresu: 
235120 Radviliškis, Gedimino 1-21, 
Lithuania-Lietuva.

TORONTU
Kazimieras Ambrasas iš 

Kauno, Lietuvos socialdemo
kratų partijos narys, aplan
kė “TŽ” ir paliko pluoštelį 
parašytų prisiminimų, kuriuo
se tarp kitko rašoma: “Šiuo 
metu Lietuvai ypatingai rei
kalinga tiek moralinė-dvasi- 
nė, tiek finansinė parama (...) 
su Dievo palaiminimu bendro
mis pastangomis dirbkime Lie
tuvos labui”.
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, a*. 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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
byląs ir testamentus

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

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

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

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

» Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

EDMUNDAS M. PAKŠTAS
Namų pirkimo ir pardavimo atstovas 

Toronte ir Wasagoje 

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

Fax 534-8953

SU**
REžMSK 

west realty Inc., realtor 
an independent member broker

Juozas (Joseph) 
.. Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

fi

769-1616

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

nnircijirD insurance UKEiJlllLK 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

V
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Anapilio žinios

— Sekmadienį pamokslus sakė 
ir pagrindines Mišias laikė sve
čias iš Lietuvos prel. Juozas An
tanavičius, Panevėžio dekanas ir 
Panevėžio katedros klebonas.

— Spalio 3 d. Wasagoje pamal
domis amžinybėn palydėtas a.a. 
Stasys Jonaitis, 80 m. amžiaus, 
ilgametis tos apylinkės gyvento
jas. Jo palaikai išgabenti laido
jimui Lietuvoje.

— Wasagoje jau užbaigtas va
sarinis pamaldų sezonas. Atei
nantį sekmadienį Wasagoje Mi
šios bus laikomos žiemos meto 
tvarka — 2 v.p.p.

— Tęsiamas finansinis staty
bos vajus Kanados lietuvių kul
tūros muziejui Anapilyje. Auko
jo: $50 — J. B. Maziliauskai.

— Tęsiamas aukų vajus Punske 
statomiems lietuvių kultūros 
namams. Aukojo: $50 — J. N. Bud
riai.

— Aukojo Šv. Jono liet, kapi
nėms: $20 — A. Jankaitienė; pa
rapijai: $200 — L. O. Radzevičiai; 
$100 — G. Kocienė, A. A. Lukošiai, 
J. N. Budriai, dr. J. Sungaila, A. 
E. Kaminskai, dr. R. D. Stas, K. 
Lukošius; $50 — O. Yčienė, dr. J. L. 
Yčai, M. Dunchik, K. J. Rugiai, J. 
O. Kirvaičiai, p. Krilavičius.

— Mišios spalio 14, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Birutę Pšezdziec- 
kienę. 11 v.r. už parapiją; Wasa
goje 2 v.p.p. už a.a. Joną Tamulį.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams au

kojo: $120 - a.a. Vlado Šimkevi- 
čiaus atminimui, po $20 - V. G. But- 
kiai, A. S. Ciplijauskai, A. E. Kiš
kiai, G. Kocienė, S. S. Kryževičiai, 
V. L. Matulevičiai. Iš viso statybos 
fonde yra $182,433. Aukos priima
mos “Paramoje” sąsk. nr. 8711, 
Prisikėlimo parapijos kredito ko
operatyve sąsk. nr. 155332.17 ir 
“Talkoje” sąsk. nr. 4259. Aukos at
leidžiamos nuo valstybinių mo
kesčių.

— Labdaros fondo lietuvių slau
gos namų lėšų telkimo komiteto 
posėdis - spalio 9, antradienį,
7.30 v.v. LN seklyčioje.

— LN visuomeninės veiklos ko
miteto posėdis - spalio 11, ketvir
tadienį, 7.30 v.v. LN seklyčioje.

— Lietuvių namų vyrų būrelio 
valdybos posėdis - spalio 17, tre
čiadienį, 7.30 v.v. Valterio Dre- 
šerio įstaigoje, 3830 B. Bloor St. W.

— LN valdybos posėdis - spalio 
18, ketvirtadienį, 7.30 v.v. LN sek
lyčioje.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 170 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: A.G. Černiai, K. Mika
lauskas, R. Šikšnius, D. Šikšniū- 
tė, V. Vaitkūnas iš Kauno; V. Ge
ležiūnas, G. Karosas, M. Kurcike- 
vičienė, L. Stasiulienė iš Vilniaus; 
B. Jancevičius iš Tauragės; I. Lau
kaitienė iš Vilkaviškio; A. Choro- 
šejienė, A. Masiliūnas iš Panevė
žio; A. Sadauskienė iš Biržų, J. 
Pusvaškis iš Ukmergės; S. Pavilio
nienė iš Troškūnų, Anykščių ra
jono; Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė 
iš Montrealio; A. Cibas, B. G. Gra
jauskai iš Hamiltono.

Antanas Firavičius, Tautos 
fondo atstovas Kanadoje, dau
giau kaip 20 metų darbavosi 
fondo veikloje. Dažnai savo 
lėšomis lankydavo daugelį Ka
nados vietovių, rinkdamas au
kas Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Paskutiniu metu, su
negalavus sveikatai, pasitrau
kė į pensiją. Jo bendradarbiai, 
fondo rėmėjai ir artimieji ruo
šia šiam pareigingam ir uo
liam fondo darbuotojui pager
bimą Toronto Lietuvių namuo
se š. m. lapkričio 17, šešta
dienį. Dalyvaus VLIKo pirm, 
dr. K. Bobelis ir eilė kitų vei
kėjų. K.

SUTVARKAU iškvietimus gimi
nėms iš Lietuvos ir dokumentus 
vizai į Lietuvą. Atvyksiu į namus. 
Skambinti Ričardui Hamiltone tel. 
(416) 385-3453.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per visas 

Mišias pamokslus sakė kun. dr. Fe
liksas Jucevičius.

— Susituokė Jolanda Laurinavi- 
čiūtė ir Anton Tomasic.

— Spalio 3 palaidotas a.a. Vla
das Šimkevičius, 61 m.

— Spalio mėnuo yra skirtas Ma
rijos garbinimui Rožiniu, kuris 
mūsų šventovėje kalbamas kiek
vieną dieną prieš 8 v.r. Mišias, 
o sekmadieniais — prieš 8.30 v.r. 
Mišias.

— Jaunučių ateitininkų pirma
sis susirinkimas bei tolimesnė 
registracija — spalio 14, sekma
dienį, mūsų parapijos posėdžių 
kambaryje po 10.15 v.r. Mišių iki
12.30 v.p.p.

— Sekantis KLK moterų draugi
jos mūsų parapijos skyriaus su
sirinkimas — spalio 21, sekma
dienį, po 11.30 v.r. Mišių Parodų 
salėje. Programoje — dr. D. Tur- 
činskienės paskaita, loterija, ka
vutė.

— Parapijai aukojo: $300 — R. V. 
Severino; $200 — V. Yčienė brolio 
a.a. Vlado Šimkevičiaus atmini
mui, P. Prakas; $100 — J. Berna- 
tavičienė, B. Dūdienė, V. J. Kuli
kauskai, P. M. Krilavičiai; $130 
— K. Juknevičius; $60 — E. V. 
Krikščiūnai; $50 — K. Starkutie- 
nė, O. P. Karaliūnai, V. P. Melny- 
kai; Vyskupo fondui: $100 — G. 
Balčiūnienė, A. Diržys, P. M. Kri
lavičiai, B. Sapijonienė; $50 — E. 
Walenciej; Motinos Teresės lab
darai: $100 — A. Rakauskas; Kau
no Prisikėlimo šventovei: $200 — 
A. Vaitkevičienė; Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio šventovės sta
tybai Vilniuje: $150 — A. Petke
vičienė; Kanados misijų reika
lams: $50 — L V. Ignaičiai.

— Mišios spalio 14, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Grigų šeimos 
mirusius, 9.20 v.r. — prašant svei
katos Juozui Vaškelai, 10.15 v.r. — 
už a.a. Murauskų šeimos ir Anku- 
davičių šeimos mirusius, už a.a. 
Feliksą Vilkų, 11.30 v.r. — prašant 
Lietuvai laisvės.

A.a. Juozas Jasinevičius, 75 
m., po ilgesnės ligos mirė spa
lio 7 d. Velionis ilgą laiką buvo 
aktyvus KLK kultūros draugi
jos “Žiburiai” narys. Laidoja
mas iš Lietuvos kankinių šven
tovės, spalio 10, trečiadienį, 
11 v.r. Šv. Jono lietuvių kapi
nėse.

A.a. kun. Kazimieras Ruibys 
mirė 1990 m. spalio 2 d. Matu
laičio slaugos namuose Put- 
name, Ct.

A.a. Stasio Jonaičio atmini
mui vietoje gėlių O. Trečiokie
nė ir K. J. Dervaičiai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $40.

Prel. Juozas Antanavičius, 
Panevėžio katedros klebonas, 
artimųjų iškviestas, atvyko Ka- 
nadon praleisti savo atostogų 
ir apsistojo Anapilio kleboni
joje. Spalio 7, sekmadienį, lai
kė pamaldas Lietuvos kanki
nių šventovėje ir sakė pamoks
lus, iškeldamas išeivijos nuo
pelnus Lietuvai ir dabarties 
kunigų darbus naujose sąlygo
se, kai buvo leista dėstyti ti
kybą mokyklose. Prel. J. Anta
navičius, dar a.a. vyskupo K. 
Paltaroko pavestas, pasirūpi
no 1990 m. a.a. kun. A. Lipniū- 
no palaikų perkėlimu iš Pucko 
(Lenkijoje), kur velionis mirė 
1945 m. kaip Stutthofo koncen
tracijos stovyklos kalinys. Pa
laidotas Panevėžyje. Taip pat 
buvo pasirūpinta ir visuome
nės veikėjo Stutthofo kalinio 
A. Šapalo palaikų perkėlimu 
iš to paties Pucko, kur buvo 
palaidotas 1945 m. šalia a.a. 
kun. A. Lipniūno. K. Šapalas 
palaidotas Prienuose.

POETAS HENRIKAS NAGYS

Montrealio lietuvių akademinis sambūris kviečia visus į 

poeto HENRIKO N AGIO 
70-ties metų sukakties pagerbimo

POBŪVĮ-POEZIJOS VAKARONĘ 
1990 m. spalio 20, šeštadienį, 6 vai. vakaro, 
Helene de Champlain restorane, lie Ste. Helene, Montreal. 
HENRIKAS NAGYS pasidalins atsiminimais ir paskaitys eilė
raščių ką tik Lietuvoje, jo gimtadienio proga, išleistos poezijos 
rinktinės "Grįžulas".
Karšta vakarienė. Puikus “Leoni” orkestras. Kaina - $35.
Dėl bilietų kreiptis: A. Beniušį tel. 466-9376. arba H. Lapinienę tel. 681.7605.

BUS SAUGU IR PATOGU
GAUTA ŽINIA, jog visi, kurie gauna pensijas ar pašalpas iš federacinės valdžios čekiais per paštą, 
1991 metais galės prašyti, kad valdžia pervestų šias sumas tiesiogiai į jų asmenines sąskaitas bankuose, 
trust bendrovėse ar kredito kooperatyvuose. Pirmoj eilėj 1991 metų pradžioje bus leista tai padaryti 
su OLD AGE SECURITY (senatvės) pensijomis, o kiek vėliau ir su visomis kitomis: FAMILY ALLO
WANCE, CANADA PENSION PLAN, WAR VETERANS ALLOWANCE, irt.t. Tai didelis patogumas, 
kuriuo siūlome pasinaudoti visiems mūsų kooperatyvo nariams, nes

• Nereikės bijoti, kad čekis dings kur nors pašte, bus pavogtas arba pamestas;
• Nereikės kiekvieną kartą čekį gavus, eiti ar važiuoti į banką jį deponuoti;
• Kiekvieną mėnesį tą pačią dieną iš valdžios gautas pensijos čekis bus įrašytas į 

kiekvieno pasirinktą asmeninę sąskaitą.

Apie šią galimybę valdžia painformuos kiekvieną čekius gaunantį ir atsiųs specialias formas, kurias 
užpildžius reikės valdžiai pasiųsti. Jeigu kas turėtų sunkumų šias formas užpildyti, užeikite į mūsų 
kooperatyvą ir jo tarnautojai jums padės.

Kviečiame visus narius pervesti visas pensijas bei pašalpas į savo sąskaitas mūsų kooperatyve, 
nes tai bus jums saugu ir patogu.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

“DIRVOS” 75 metų rninėji- 
mas-koncertas 1990 m. spalio 
14 d„ 2.30 v.p.p. NEĮVYKS. Pag
rindinis kalbėtojas min. Stasys 
Lozoraitis nebegali atvykti, nes 
Kanados valdžia jam neduoda 
vizos. Minėjimas atidėtas vėly- 
vesniam laikui.

Lituanistiniai kursai Toronte 
jau prasidėjo Michael Power- 
St. Joseph’s gimnazijoje pir
madienio ir trečiadienio vaka
rais X ir XII skyriams. Moky
tojaus - G. Paulionienė ir I. 
Ehlers. Skaičius 10 mokinių 
garantuoja kursų tęstinumą. X 
sk. mokiniai, norintieji daly
vauti Maironio mokyklos už
baigime ir gauti X sk. diplomą, 
turi dalyvauti kursuose arba 
užbaigti X sk. Maironio mo
kykloje šeštadieniais, prade
dant spalio 13 d. Dėl smulkes
nės informacijos prašome 
skambinti G. Paulionienei tel. 
249-1305. Vedėja

“The Hand of Stalin” seriji
nis filmas bus rodomas iš TVO 
televizijos stoties 9 v.v. spa
lio 17, 24 ir 31 dienomis.

Kanados lietuvių muziejuje 
ir Anapilio naujojoje parodų 
salėje spalio 14, sekmadienį, 
tik vieną dieną Toronte bus iš
statyta buvusio antrojo Lietu
vos valstybės prezidento Alek
sandro Stulginskio asmeninio 
palikimo, jo gyvenimo veiklos, 
nuotraukų, paveikslų ir raštų 
paroda. Kviečiame visus ap
lankyti šią parodą.

Muziejaus vedėja
Lietuvių pensininkų klubo 

valdyba prisimins mirusius 
narius š.m. lapkričio 2, penk
tadienį. Po 11.30 v. Mišių Prisi
kėlimo šventovėje renkamės 
1 v.p.p. Vilniaus rūmuose pie
tų. Dėl platesnių informacijų 
skambinti: S. Dervinienei tel.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
PAGALBOS LIETUVAI VAJAUS KOMITETAS 

kviečia visuomenę ir organizacijų atstovus atsilankyti į 

informacinį susirinkimą 
spalio 17, trečiadienį, 7.30 valandą vakaro, 

Prisikėlimo parapijos Parodų salėje 
Pranešime, kaip vyksta PLB valdybos Pagalbos Lietuvai 
vajus Kanadoje ir kituose kraštuose, kaip paskirstomos 
lėšos. Lauksime pasiūlymų, kaip, esant arti pusiaukelio, 
galime iki 1991 m. kovo 11 d. pasiekti milijono dolerių tikslą!

Kanados pagalbos Lietuvai vajaus komitetas

Lietuvių medikų draugijos 
PRANEŠIMAS

JAV ir Kanados lietuvių medikų draugijos

žiemos suvažiavimas
įvyks 1991 metų kovo mėnesio 9-16 d.d.,

Colorado, Steamboat miestelyje.
Norintieji dalyvauti, prašomi registruotis (kaip ir anksčiau).
Daugiau informacijų suteiks dr. R. Karka tel. (416)-763-4025.

Toronto lietuvių medikų dr-jos valdyba

Lietuvoje parduodami privatūs gyvenamieji namai:
Kaune-Žaliakalnyje ir Laisvės Alėjoje, Vilniuje, Šiauliuose bei kt. 
miestuose, o taip pat vaizdingose vietovėse ant Nemuno krantų prie 
Kauno ir Birštono, prie Šventosios upės - Anykščiuose, Trakuose 
prie ežerų. Didelis pasirinkimas - virš 50 namų, sodybų, vasarnamių, 
žemės sklypų. Gausite pilną informaciją, jų fotografijas, kainas.

Rašyti: R. Mačiukas, 345 Limeridge Rd. W., Unite P-3, 
Hamilton, Ontario L9C 7C9 arba skambinti 
tel. 416- 3&5-34S3, Hamiltone.

PARDUODU naują virtuvinį stalą 
ir 4 kėdes, žema kaina. Skambinti 
tel. 534-6803.

MILIJONAS DOLERIU

767-5518, P. Juteliui tel. 766- 
6019, J. Kandrotienei tel. 766- 
6437. L.B.

Baltiečių moterų taryba š.m. 
spalio mėn. 20, šeštadienį, 
12.30 v. The Old Mill restorane 
(21 Old Mill Rd., Toronte) Brule 
“A” banketų salėje, ruošia me
tinį suėjimą su priešpiečiais. 
Pagrindiniu kalbėtoju bus 
Jesše Flis, M.P., “Kanados par
lamentarai baltiečiams” komi
teto vice-pirmininkas ir libe
ralų kritikas užsienio politi
kai. Kviečiame visus gausiai 
dalyvauti. Įėjimas — $27. Bi
lietus galima įsigyti pas nares 
ar paskambinus šiais telefo
nais: 241-6969 arba 253-0410.

PLJS rengia kaukių šokius 
(Halloween) spalio 27, šešta
dienį, 7.30 v.v., Toronto Lietu
vių namuose. Įėjimas — $7. Ge
riausia apranga laimės premi
ją. Rengėjai

Maldos diena už Lietuvą įvy
ko rugpjūčio 5 d. Kanados Kan
kinių šventovėje, Midlande. 
Prieš Mišias rožinio maldai 
vadovavo kun. V. Braukyla, pa
sakydamas ir šventei pritaiky
tą pamokslą. Koncelebruotas 
Mišias atnašavo Hamiltono, 
Londono, Mississaugos ir To
ronto lietuviškų parapijų kle
bonai, kun. V. Braukyla ir Tėv. 
Eugenijus, OFM. Bendram gie
dojimui vadovavo muz. D. Vis- 
kontienė. Giedojo sol. A. Ma
linauskienė, vargonavo muz. 
Jonas Govėdas. Giesmių lanks
tinuką paruošė muz. D. Vis-

kontienė ir kleb. J. Staškus.
Visiems jiems tariame nuošir
dų ačiū. Ta pačia proga nori
me padėkoti ir dr. Juozui Sun-
gailai, kuris savo jėgomis prieš 
išvyką atnaujino ir perdažė 
Midlando lietuvių kryžiaus pa
matus, paaukodamas dvi savo
darbo dienas ir medžiagą. Di
delis ačiū. Kanados lietuvių

katalikų centras

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

SMITU 
CORONIX

B MONTREAL
Tarptautiniame folkloro organi

zacijų kongrese paskutinę rugsė
jo savaitę Kvebeko mieste Lietu
vai atstovavusios Aldona Ragevi
čienė ir Violeta Putriutė džiau
giasi, kad Lietuva, Latvija ir Es
tija, kaip vienetas “Baltica”, buvo 
vienbalsiai priimtas į šią organi
zaciją. Net ir sovietų delegatai 
balsavo teigiamai. Kongresas bu
vo uždarytas Montrealyje etni
nių grupių tautodailės paroda, 
nepadariusia didelio įspūdžio: 
nebuvo reikiamos reklamos, da-
lyvaujančioms grupėms neužteko 
pakankamai vietos ir nebuvo tin
kamo apšvietimo. Blogas oras ir 
keblus privažiavimas žiūrovų 
skaičių labai sumažino. Paroda 
vyko lie Notre Dame saloje, Kve
beko paviljone. Lietuviams gra
žiai atstovavo “Vaivorykštės” rū
diniai.

Poeto dr. Henriko Nagio 70 me
tų amžiaus sukakties minėjimą 
rengia Montrealio lietuvių akade
minis sambūris (žiūr. skelbimą). 
Tenka priminti, kad į šį minėji
mą bilietus reikia įsigyti iš anksto.

Sol. Virgilijaus Noreikos. Vil
niaus operos ir baleto teatro di
rektoriaus, koncertas ruošiamas 
spalio 28, sekmadienį, 12.30 v. 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Solistui akompanuoja pianistas 
Povilas Jaraminas. Po koncerto 
bus susitikimas su svečiais prie

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

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Rašomos mašinėlės 
lietuvišku, anglišku ir 

prancūzišku šriftu

v.

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

Mokiniams specialiai 
žema kaina.

Vienintelis rašomųjų mašinėlių 
atstovas Š. Amerikoje

STASYS PRAKAPAS
Tel. 1-416-233-4486
49 Norseman Street, 

Toronto, Ont. M8Z 2P7

kavos, vyno ir sūrio. Bilietai pla
tinami iš anksto AV bei šv. Kazi
miero parapijose, “Rūtos” klube; 
jų taip pat galima gauti pas Regi
ną Piečaitienę, tel. 767-8779 ar pas 
Petrą Adamonį, tel. 722-3545. Įėji
mas suaugusiems - $10, mokslei
viams-$6.

AV parapijos metiniai pietūs ruo
šiami lapkričio 4 d. Pakvietimai 
ir loterijos bilietai jau siuntinė
jami.

Karolina Ottaitė ruošiasi tuok
tis su Francis Obuchowicz. B.S.

"Le nouvel observateur” 1990. 
VIII.23 laidoje paskelbė Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos užsienio 
reikalų komisijos pirmininko 
laišką, atsiliepiantį į 1990 m. va
sario mėnesį tame laikraštyje iš
spausdintą straipnį apie vokiečių 
SS dalinius, esą Lietuva davusi 
Hitleriui keletą geriausių SS da
linių. Tai esanti klaida. Redakci
ja savo pastaboje betgi primena, 
kad II D. karo metu - 1941 m. įžen
gus Lietuvon vokiečių kariuome
nei, lietuviai milicininkai pradė
ję pogromus. Tarp birželio ir lap
kričio mėnesių vokiečių daliniai, 
talkinami lietuvių partizanų, esą 
sunaikino per 100.000 žydų. Lie
tuva betgi 1943 m., priešingai ki
tom Baltijos valstybėm, atsisakė 
sudaryti SS dalinius ir pasitenki
no telkimu savisaugos būrių, va
dovaujamų pačių lietuvių. K.

Vilniaus operos ir baleto teatro Sf 
solisto VIRGILIJAUS NOREIKOS [ 

ir jo akompaniatoriaus
V pianisto Povilo Jaramino

KONCERTAS
'SS' spalio 28 d., sekmadienį, 

12.30 v.p.p.
Aušros Vartų parapijos salėje

Po koncerto — susitikimas su solistu 
prie kavos, vyno ir sūrio

Bilietai $10.00, moksleiviams $6.00. Bilietus galima gauti: L. 
Aušros Vartų parapijoje, Šv. Kazimiero parapijoje, “Rūtos" klube, JČ 
pas Reginą Piečaitienę, tel. 767-8779 ir Petrą Adamonį, tel. r 
722-3545. Iš anksto pirkusiems bilietus rezervuojamos vietos. Į 
Kviečiami visi atsilankyti į šį neeilinį koncertą. k

Ansamblių iš Lietuvos koncertams rengti komitetas /k

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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 .................  11’72%
Term, indėlius:

1 metų .................. 103/4%
180 d.-364 d.........  101/2%
120 d. - 179 d.........  10'74%
60 d.-119d.........  10 %
30 d.- 59 d......... 10 %

Taupymo - special.............. 7 %
Taupymo - su gyv. dr.......... 61/z%
Taupymo-kasdienines..... 61/a%
Einamos sąsk.......................... 4’7z%
RRIF-RRSP-term........... 113/4%
RRIF-RRSP-taup........... 7’7z%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 13’/4%, asmenines-nuo 14’74%

Informacija apie naujausias palūkanas "Lite” 
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

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

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

ADVOKATAS LIETUVOJE JU
LIUS RAGULSKIS yra pasiruošęs 
patarnauti užsienio lietuviams 
visuose nuosavybės, paveldėjimų 
ir palikimų reikaluose. Kreiptis: 
Lithuania-Europe, Šiauliai, Čarno 
10, namų tel. 3-93-71 arba darbo 
tel. 3-05-13.

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

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

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


